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  محمد بن عاشور 
  عضو األمانة العامة لإلتحاد العام

  لألدباء والكتاب العـــــــــــــــــــــــــرب
           

  الكتاب الفائز بالجائزة العالمية لإلستحقاق الثقافي 
   2010جائزة ناجي النعمان الدولية 

   
  

تفسير األديب محمد 
  بن عاشور

  
  تفسير العدل واإلعتدال
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  اإليداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين

 200404120134عدد 
حمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القانون الجاري به العمل جميع الحقوق محفوظة للمؤلف واألديب م

  في هذا المضمار ./.

  
  

 2004أفريل  28الموافق ل:  1425ربيع األول  8 تنقيح
  
  
   
  

تفسير األديب محمد 
  بن عاشور

  
  تفسير العدل واإلعتدال

  الثقافي  الكتاب الفائز بالجائزة العالمية لإلستحقاق
   2010جائزة ناجي النعمان الدولية 

  2014تمت طباعته من طرف مؤسسة (( الكلمة نغم )) المصرية سنة 
  بقلم األديب : محمد بن عاشور

 

  عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب
  الكتاب التونسيين دعضو اتحا

  عضو الجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين
  رابطة األدب الحديث بمصرعضو 



  5                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  اإليداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين

 200404120134عدد 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف واألديب محمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القانون الجاري به العمل 

  في هذا المضمار ./.

  
 2004أفريل  28الموافق ل:  1425ع األول ربي 8 تنقيح

  
 
 
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  عشرون عاما من العمل إلنجاز هذا التفسير ...
  

ى  ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس المين والص الحمد  رب الع
  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. قيام الساعة آمين .. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

ب  ه تطل كم ب ذي أخص ير ال ذا التفس دقيق  20إن ه رغ والت ل والتف ن العم ة م نة كامل رين س عش
ه  ث ب ي إذ أبع عدة .. وإن ل األص ى ك ان عل والمراجعة لخدمة كتاب هللا العزيز بما يستحق من جهد وعلم وإمك

ل وسيلة  إليكم ألرجو أن يجد لديكم القبول واالنتشار على كافة ة وبك ة والمكتوب األصعدة المسموعة والمرئي
ة   الء  لكلم يم وإع ز الحك اب هللا العزي عصرية تبلغه إلى المؤمنين والمؤمنات في أصقاع األرض بما يخدم كت
ان  ل مك ي ك ات ف ؤمنين والمؤمن لمات والم لمين والمس ة للمس ق .. وخدم ويرا للح ر .. وتن ف الخبي هللا اللطي

ى وزمان إلى قيام ا حيات جسيمة عل ة  .. ودون تض ب جم ر دون متاع لساعة .. إن هذا التصنيف لم يكن ليم
ادي  اتي وأحف ي وأوالدي وبن اب صحتي وزوجت ى حس ان عل ـه ك المستوى الفردي والعائلي .. وإن تفرغي ل

وفر ذ ن السهولة أن يت يس م ز .. ول ك وأجواري وأصهاري .. ألن الكتابة تتطلب الصمت واإلنزواء والتركي ل
ان أو  ا ك ريم عالم رآن الك م الق ي فه ي المستقبل ف ؤمن صعوبة ف زمن الضجيج والمتاعب ..  ولن يجد أي م
ا  ل سورة .. تحبيب ة ولك ل آي ى ولك ل معن ة ولك ل كلم ان لك رح والبي ى الش د حرصت عل تلميذا  أو طالبا .. فق

رحا ون شرحه ش ى يك ول .. حت وس والعق دوام ..  للقرآن الكريم وتقريبا لـه إلى النف ى ال عصريا متطورا عل
ه  -خاصة –وبما يتماشى وافهام الشباب  ى تقديم اء .. وحرصت عل التائق دوما نحو األكمل واألوفق بال انته

ول  ذور واألص كا بالج ريم متمس رآن الك ة للق املة متكامل ة ش ردد .. رؤي زاع أو ت تالف أو ن ل اخ ن ك دا ع بعي
دين  ي ال ة ف د الرئيس نة -والقواع ا وس رة  قرآن ـد  -مطه ن القواع ا م ي .. منطلق وي والبالغ رح اللغ والش

  الرئيسة للدين والشريعة معتمدا على أفضل المراجع في هذا المضمار ..  
ؤولي  ةلقد كتبت التفسير ثالث مرات وفي كل مرة أجدني مضطرا للتراجع لثقل المهمة .. وعظم المس

ن .. واتخذت في المرة األولى أسلوب اإلستطراد الذي  ما كان ليقنعني زمن التطور الذي نعيشه .. وانطلقت م
ي  يل الت ثقال بالتفاص ل م جديد بطريقة ثانية مختلفة تعتمد التحليل مع ذكر المراجع والحواشي .. فوجدت العم
ال تغني شيئا والتي تنفر القارئ من المتابعة .. وكتبته ثالثة باتباع نسق متراوح بين األقدمين والمحدثين في 

ى نفسي .. الم أت عل ن سلطان .. فانكف ا م زل هللا به ا أن دات م ا وتعقي ا كلف ل مليئ قامة والسجع فوجدت العم
ذي  ل ال ذا العم ي ه ام ف ي المق ى أن استقر ب ة إل ة وثالث ى وثاني ة أول وكتبت آالف الصفحات .. وأعدت الكتاب

الم .. مرئ يلة إع ل وس الحة لك ماع .. ص راءة والس هلة الق ات س ي حلق مته ف موعة .. أو قس ت أو مس ة كان ي
ه  ي حل ؤمن ف ل م ع ك ون م الحة لتك رص .. ص ي ق دة .. أو ف ة أو جري اب أو مجل ل كت الحة لك ة .. ص مكتوب
ه  يلة تبلغ ل وس ي ك اب .. وف ي الكت ة .. وف وترحاله .. لتكون معه في الكمبيوتر .. وفي التلفزيون وفي اإلذاع

ة بك ى  لالمعلوم ل إل ذا العم دي ه ة .. أه ر ومحب ي يس ل أهل ادي وك ائي وأحف ي وأبن ى زوجت وي وإل روح أب
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ام  ى قي الم إل ه الس ن آدم علي لمة م لم ومس ة ومس ؤمن ومؤمن ل م ى ك دقائي وإل واري وأص هاري وأج وأص
الساعة التي ال شك فيها إطالقا .. وهللا أسأل أن يغفر لي ولهم إنه نعم المولى وهو الغفور الودود ..   وصلى 

ه هللا على محمد وآله وصح ة عرشه ول ه وزن به دنيا وآخرة آمين وسالم على المرسلين والحمد  عدد خلق
  العتبى حتى يرضى .. والسالم عليكم ورحمة هللا .. 

   
المؤلف واألديب محمد بن عاشور   

 عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 
 عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية 

زة العالمية لإلستحقاق الثقافيفائز بالجائ   
والية نابل  8090نهج عزيز الخوجة قليبية  5العنوان :   

 الجمهورية التونسية 
64.66.36.21.216.00الهاتف :   

 البريد اإللكتروني 
 benachour52@gmail.com 

 الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com 

youTube :  على اليوتيوب 
benachourmohamed07 

 وعلى الفايسبوك : 
 األديب محمد بن عاشور

Mohamed ben Achour 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  
  التعريف بالمؤلف واألديب محمد بن عاشور 

  بالجمهورية التونسية . 1952مارس  7من مواليد • 
عرب .  عضو رابطة األدب الحديث بمصر .  عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب ال• 

  عضو اتحاد كتاب بال حدود بألمانيا * عضو اتحاد كتاب اإلنترنت العرب
  عضو اتحاد الكتاب التونسيين .• * عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية  

جائزة عضو الجمعية التونسية للمؤلفين  .  فائز بالجائزة الكبرى للقصة الطويلة لبلدية تونس ( • 
  علي البلهوان ).  فائز بجائزة وزارة الشباب للقصة القصيرة .

خمسة كتب مطبوعة وموزعة في العالم في عدة  5مؤلف • فائز بعديد الجوائز في الداخل والخارج. • 
حب  /2• في البحث عن األوراق ( قصة طويلة ) ط/ الدار التونسية للنشر / تونس  /1طبعات وهي :  
يا قوم ال  /3• تيقة ( قصة طويلة ) ط/ دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس  في المدينة الع

معركة من  /4• تتكلموا ( مجموعة قصصية ) ط/ دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس  
لقطات من مجتمع الورد  /5• أجل الحب المقدس ( أحاديث المؤلف اإلذاعية) ط/ مطبعة فانزي/ تونس 

واألشواك ( طرائف اجتماعية) ط/ دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس . له تفسير كامل 
خمسة عشر مجلدا وفي آالف الصفحات  15للقرآن الكريم تحت عنوان تفسير العدل واإلعتدال يقع في 

مصرية عشرين عاما في كتابته والتفرغ له .. تمت طباعته من طرف مؤسسة الكلمة نغم ال 20قضى 
ألف موضوع من إنتاجه المتنوع في الصحف والمجالت عبر  1000.  نشر أكثر من  2014سنة 

  العالم 
قرأ بصوته مئات الصفحات من إنتاجه باإلذاعة .  شارك في عدة حصص إذاعية وتلفزيونية .  • 

  أجرت معه اإلذاعة والتلفزة والصحف والمجالت عدة مقابالت .
إلياس وإيناس وإيمان وأميرة ومن األحفاد : نور وغالية وياسمين وحمزة  متزوج وله من األبناء : 

  وتقى وخالد ومرام .
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قليبية والية نابل  8090نهج عزيز الخوجة  5 –العنوان : المؤلف واألديب محمد بن عاشور 
  الجمهورية التونسية .

  00.216.21.36.66.64الهاتف :  
 البريد اإللكتروني 

benachour52@gmail.com  
 الموقع 

http://medbenachour.yolasite.com 
youTube :  على اليوتيوب  

benachourmohamed07 
 وعلى الفايسبوك : 

  األديب محمد بن عاشور 
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  سم هللا الرحمن الرحيم
  

  مقدمة التفسير
  

ات الحمد  والصالة والسالم على محمد رسول هللا وع ا والمم ي المحي لى آله وصحبه ومن وااله ف
  ويوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا ..  وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا ..

  أما بعد
ى  ى وضع مصنف يعن فقد تعلقت همتي مذ  بدأت أعي القرآن الكريم ومفاهيمه النورانية السامقة إل

ون خا ريم يك رآن الك ير الق ير بتفس تنكر.. تفس وض المس ة والغم ة المغرق ية والبالغ ب الحوش ن التراكي ا م لي
ي ال ة الت ب للحقيق ل طال ل المثقف ونصف المثقف .. ولك الم والجاه ع الع ارى ذاك أن  يكون صالحا للجمي تم

ان ومك ل زم ي ك اس ف الحا للن ان القرآن الكريم إنما أنزلـه هللا سبحانه وتعالى ليكون مائدته في األرض .. ص
ل  أل أن يتقب ة .. وهللا أس اق الحقيق ل عش يض ك ذي ال يغ ر ال ه الث ن معين وي م اء وال يرت ه العلم بع من ال يش
لم  ه وس ه وآل ده ورسوله صلى هللا علي عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يبلغ ثوابه إلى روح سيدنا محمد عب

ن الن ه م ولى الحي وأن يسقيني من حوضه وأن يجعلني في جواره وأن يعيذني برحمت م الم ه نع ين ..إن ار آم
  القيوم السميع البصير  الوكيل المحيط  وسالم على المرسلين والحمد  في الدارين .

  

   
المؤلف واألديب محمد بن عاشور   

 عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 
 عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية 

ية لإلستحقاق الثقافيفائز بالجائزة العالم   
والية نابل  8090نهج عزيز الخوجة قليبية  5العنوان :   

 الجمهورية التونسية 
64.66.36.21.216.00الهاتف :   

 البريد اإللكتروني 
 benachour52@gmail.com 

 الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com 

youTube :  على اليوتيوب 
benachourmohamed07 

على الفايسبوك : و  
 األديب محمد بن عاشور

Mohamed ben Achour 
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
  

  
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

c   : 1الحلقة عدد  
  

 حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  : فضل القرآن الكريم 
 : جاء في صحيح البخاري 
موسى األشعري،  يعن أبن خالد أبو خالد: حدثنا همام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك، حدثنا هدبة ب 

ال: لم ق ه وس لى هللا علي ي ص رأ((  عن النب ذي يق ل ال رآن  مث االق ة، طعمه ب.  كاألترج ا طي ب وريحه طي
رأ كالتمرة، طعمها طيب وال ريح لها، القرآن والذي ال يقرأ رآن ومثل الفاجر الذي يق ة، كمث الق ل الريحان

  .).لها) كمثل الحنظلة، طعمها مر وال ريح القرآنمر. ومثل الفاجر الذي ال يقرأ ريحها طيب وطعمها
  وجاء في صحيح البخاري أيضا : 

ان  حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ن عف ان ب عثم
  .)).وعلمه القرآن إن أفضلكم من تعلم((   قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم:

 ال رسول ال: ق هللا  أخرج محمد بن نصر والبيهقي في شعب اإليمان والسجزي عن عوف بن مالك ق
ول القرآن من قرأ حرفا من(( صلى هللا عليه وسلم  ن  )) بسم هللا((   كتب هللا له به حسنة. ال أق ولك

 .))  ن األلف، والالم، والميمولك )) ألم(( باء، وسين، وميم، وال أقول 
   ال ه وسلم ق ّ عليه وآل رؤووعن عمران بن حصين عن النبي صلى  رآن  ا(( اق ّ  الق ألوا  ه اس ب

إ ا  نف دكم قوم ن بع رآم رؤون الق ألون نيق اس يس ه الن   .)).ب
 أحمد والترمذي. رواه 
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c )1 (سورة الفاتحة  
  c)  7ها : ( آيات 

  
  : فضل سورة الفاتحة  
  :ال ّ عليه وسلم ق ّ صلى  ّ عنه أن رسول  ا (( عن أُبّي بن كعب رضي  زل هللام وراة  أن ي الت ف

 ( )) يني وبين عبدي نصفين وهي السبع المثاني وهي مقسومة )) أم القرآن(( وال في اإلنجيل مثل 
 . لفظ النسائي الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أُبي بن كعب) هذارواه 

  : وجاء في صحيح مسلم 
  اْلَحنَِفّي. قَاالَ: َحّدثَنَا أَبُو األَْحَوِص َعْن َعّماِر ْبِن ُرَزْيٍق، َعنْ  حّدثنا َحَسُن ْبُن الّربِيِع َو أَْحَمُد ْبُن َجّواٍس 

ِ ْبِن ِعيَسَى، َعْن َسعِ  ّ ّي صلى هللا  يِد ْبِن ُجبَْيٍر، َعِن اْبِن َعبّاٍس َعْبِد  َد النّبِ ٌد ِعْن ُل قَاِع قَاَل: بَْينََما ِجْبِري
ّط إِالّ  نَِقيضاً ِمْن فَْوقِِه. فََرفََع َرأَْسهُ. فَقَاَل: َهذَا بَاٌب ِمَن الّسَماءِ  عليه وسلم. َسِمعَ  فُتَِح اْليَْوَم. لَْم يُْفتَْح قَ

زَ  ْوَم. فَنَ ٌك.اْليَ هُ َملَ ْوَم. َل ِمْن ّط إِالّ اْليَ ِزْل قَ ْم يَْن ى األَْرِض. لَ َزَل إِلَ ٌك نَ ذَا َملَ اَل: َه ْر  فَقَ اَل: أَْبِش لَّم َوقَ فََس
ا إِالّ بِ  قَْبلََك. فَاتَِحِة اْلِكتَاِب َوَخَواتِيُم ُسوَرِة اْلبَقََرِة. لَْن تَْقَرأَ  بِنُوَرْيِن أُوتِيتَُهَما لَْم يُْؤتَُهَما نَبِيّ  ْرِف ِمْنُهَم َح

 أُْعِطيتَهُ.
 :رآن ي أُم الق ال ف ه ق لم أن ه وس ّ علي لى  ي ص رة عن النب ي هري هي أُم (( روى اإلمام أحمد عن أب

ً  )) القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم  . بنحوه ورواه ابن جرير أيضا
  وجاء في البيان فيما رواه الشيخان :

ْم يَ َحِديُث ُعبَاَدةَ   ْن لَ َالةَ ِلَم اَل َال َص لََّم قَ ِه َوَس ُ َعلَْي َّ لَّى  يَّ َص ُ َعْنهُ : أَنَّ النَّبِ َّ اِمِت َرِضَي  ِة  ْبِن الصَّ َرأْ بِفَاتَِح ْق
  اْلِكتَاِب *  

ه وسلم: (فاتحة*    ول هللا صلى هللا علي ال رس ال ق اب  روى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ق الكت
ين  سي وشهد هللا أنه ال إله إال هو وقل اللهم مالك الملك هذه اآلياتوآية الكر نهن وب معلقات بالعرش ليس بي

  هللا حجاب). أسنده أبو عمرو الداني في كتاب البيان.
 : شرح سورة الفاتحة المباركة 
   أعوذ با من الشيطان الرجيم  

ِحيمِ ((   رَّ ْحمِن ال رَّ ِم هللاِ ال ِ 1( بِْس َّ ِ ُد  الَِمينَ ) اْلَحْم ِحيمِ 2(  َرّبِ اْلعَ رَّ اِن ال ْحَم ينِ 3( ) الرَّ ّدِ ْوِم ال ِك يَ  ) َماِل
تَِعينُ 4( اَك نَْس ُد َوإِيَّ اَك نَْعبُ تَِقيمَ 5( ) إِيَّ َراَط اْلُمْس ِدنَا الّصِ وِب 6( )اْه ِر اْلَمْغُض ْيِهْم َغْي َت َعلَ ِذيَن أَْنعَْم َراَط الَّ ) ِص

الِّي   ./.)).)7( نَ َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الفاتحة ) 

  * التحليل : 
  

ات  ن المجموع ة م بأي شيء نبدأ ؟ .. هل نبدأ بسم شخص من األشخاص ؟ أم هل نبدأ بسم مجموع
الى  بحانه وتع ا هللا س اقي ؟.. يعلمن م الب دأ بس اني ؟ أم نب م الف دأ بس ل نب عوب ؟.. ه ن الش عب م م ش ؟.. أم بس

دنيا خالقنا ورازقن ي ال ة المرجوة وهي السعادة ف ا وولينا في  الدارين أن نحسن البداية كي ننتهي إلى النهاي
ي ال رة الت دأ ..((  واآلخ ت نب ه الثاب يء وكنه ة الش ا .. بحقيق ا إطالق ك فيه ِم هللاِ ش ب بِْس ذات الواج م ال ))  بس

ل  الوجود نبدأ .. بسم هللا نبدأ وبسم هللا ننتهي .. وبسم هللا نكون أو م النصير .. يتأم رب ونع ال نكون .. نعم ال
ق صدفة  م يخل ه ل اإلنسان نفسه ومحيطه والكون من حوله .. لينتهي بسرعة وبكل موضوعية وتجرد إلى أن
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اة  ان الحي مه امتح يم اس ر وعظ ان كبي دم.. المتح ن ع ده م دعا أوج انعا مب نعة ص ـة.. وأن وراء الص غبـي
  أن يبرهن فيه عن مدى اختاره الواعي المسئول .. واختبارها العجيب الغريب الذي عليه

اة ..  ذه الحي ون وفي ه ذا الك ي ه يتأمل اإلنسان ويعيد التأمل والتفكر واإلعتبار .. فال شيء صدفة ف
ر  ـه اإلمتحان .. وتكب ادي الملموس أن هللا موجود .. ويهول دليل الم د وبال ذات .. ويتأك وفي هذا اإلنسان بال

ب ومفاجآت عليه المعصية .. وي تردد بين اإلقدام واإلحجام في دروب الحياة الوعرة وما كمن فيها من أعاجي
ي  ـه ف د ل الى يؤك بحانه وتع إذا هللا س ه .. ف ال تنتهي .. ويتساءل بينه وبين نفسه عن هللا .. وعما ينتظره  من

ا .. وأن هللا هو ((   حِ الطرف اآلخر ..  أن ال تخف وال تخش بأس رَّ ْحمِن ال رَّ ـه  يمِ ال ة : رق ل ه رحم )) .. رحم
ه  ده وأطاع ة وإن عب ى الطريق تقام عل وشفق عليه وتعطف وغفر له .. فا يعده بالتجاوز عن سيئاته إن اس

و (( ه .. فه د نواهي ى عن ْحمنِ وانته رَّ و ((  ال به .. وه ه غض بقت رحمت افرهم .. س ؤمنهم وك ق م ل الخل )) لك
ِحيمِ  م .. )) للمؤمنين خاصة يبدل  سي الرَّ ة فعله تهم قرين ت ني ادة الصواب وكان وا ج ى التزم نات مت ئاتهم حس

  وكانوا بحق خير أمة أخرت للناس قوال وفعال وعمال .. 
بحانه  سولما يتأكد المؤمن بالدليل المادي الملمو ة هللا س ي رعاي ه ف أنه لم يخلق صدفة غبية .. وان

ه وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمة .. يمضي بقية عمره  وال .. ألن ه ح ي عن ين ال يبغ في طريق الحق المب
ه : ((  ِ تأكد في قرارة نفسه أنه محمي من هللا سبحانه وتعالى .. فيقول من شغاف قلب َّ ِ ُد  د  اْلَحْم ...)) والحم

إن  الي ف ده .. وبالت م يحم ن ل كر هللا  م م يش ر ل ي األث د .. وف ى الحم يس منته كر ل كر.. والش ى الش و منته ه
ل مجاالت المؤمن ي اء .. فشكره   يشمل ك ذال  وعط اة .. ب ال .. عمال وزك وال وفع شكر هللا ظاهرا وباطنا ق

ديدا  ه تس ي من ـه .. يبتغ ريك ل ذي ال ش ه ال اء رب ه تلق ه يتوج ه ونيت ل عمل ي ك ة .. وف ة والعام ه الخاص حيات
ث إن المؤمن  رة .. وحي ا وآخ د من ويبتغي منه قبول عمله .. ابتغاء مرضاته .. دني ا وال ينظر أبع يس أناني ل

ؤمن  ذلك ي ة .. ل ة متكامل ة كامل ن منظوم اة .. م ون والحي ن الك أنفه كما يقال .. فإن ينظر إلى نفسه كجزء  م
الَِمينَ المسلم شديد اإليمان بما حوله وبمن حوله .. فهو يقول ((  ِ َرّبِ اْلعَ َّ ِ ...)) .. فمنتهى الشكر )2( اْلَحْمُد 

اء  و زوج والثن ق وال مع والنط ر والس م البص ن نع ى م ي ال تحص ه الت ل وبنعم راف بالجمي ده .. واإلعت ح
ره  ق اإلنسان عم و أنف والولد والطعام والشراب والهواء والصحة والعقل ... كلها نعم من هللا الخالق العليم ل

ا مهما صغر .. وبالتالي كله ما صنع جزءا ولو بسيطا منها ... بل لو تكاتف الناس كلهم لم يصنعوا جزءا منه
الى .. ((  بحانه وتع ة هللا س ل لرحم الم متكام اة كع ون والحي رى الك المؤمن ي الَِمينَ ف ِ َرّبِ اْلعَ َّ ِ ُد   )2( اْلَحْم

رد  م رب واحد ف ن .. له ا بط نهم وم ر م ا ظه ...))... العالمين : ( عالم جمع عالمون ).. أي الخلق كلهم .. م
  وأبدع وأوجد وشمل كل شيء برحمته الواسعة .. صمد ليس كمثله شيء  خلق 

رده  ه وتف ه ووحدانيت دى عظمت ى م دل عل دم ي ن ع ا م د عالم دع وأوج ق وأب ذي خل بحان هللا ال س
ِحيمِ بالعظمة والخلق .. سبحانه ((  ْحَماِن الرَّ ه الواسعة ..  )3( الرَّ اة  يشي بمدى رحمت ...)) .. كل ما في الحي

ر من فالمخلوقات تتراحم بينها . ع الث ك النب اة .. ذل تمرار الحي ة الس ة فائق ة ومحب ل برحم ل شيء يتعام . وك
دل  ي ت ة  الت الرحمة الذي ال يغيض إنما هو من هللا .. منة من هللا يتعامل بها الخلق فيما بينهم .. وهي الرحم

ِحيمِ على وجود هللا وعلى مدى ما اتصف به من  عفو وتسامح .. فهو ((  رَّ ْحَماِن ال ك  )3( الرَّ ه يعطي ...)).. إن
األمل كي تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا .. وآلخرتك كأنك تموت غدا استعدادا للرحيل .. عبادة وتقوى وصالحا 
ي  ه ف ه وترحال ي حل ؤمن ف واستقامة .. هناك خوف من هللا هذا صحيح .. وهذا الخوف يجب أن يصاحب الم

ه .. ولك ه ونيت ه وأفعال ل سره وجهره في كل أقوال ا .. ب ه وال أن يعرقله د حيات ب أن يعق وف ال يج ذا الخ ن ه
ي تجاوزه  ي  فضله .. وف ة هللا  وف ي رحم ة ف ة التام ع الثق الحياة يجب أن تستمر قوية مؤمنة متماسكة .. م
وعفوه .. إنه األمل الذي يزرعه فينا رب العزة .. كي نمضي عمرنا كله تطلعا إلى مرضاته .. وسعيا لآلخرة 

  شك فيها إطالقا .. التي ال 
ى  د تجل الى .. فق بحانه وتع ن هللا س ة م ق وبرحم دار .. وبخل ل بمق وحيث إن كل شيء ليس صدفة ب
دل  الى .. ي بحانه وتع ده هللا س ه أوج الم كل الهدف ووضحت الغاية .. فهناك منطلق وهناك هدف .. المنطق ع

ئول ة ومس اة .. وأمان ان حي اك امتح ه .. وهن رف على مدى عظمته ورحمت ي الط اك ف ل .. وهن ادة وعم ية عب
  المقابل يوم قيامة .. يوم جزاء  ويوم حساب .. فالمسألة ليست عبثا .. إنها جد في جد .. 
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ال  الي ف ار .. وبالت د القه ل  الواح ر والفص م  .. واألم ك  ..  والحك ر .. المل وم الكبي في ذلك الي
ه ر بمال اة .. وال يغت ذه الحي ؤمن به ر الم رت  يغت ا كث ة مهم اة القليل ذه الحي ي ه بة ف وذه وال بمنص وال بنف

ينِ والقصيرة مهما طالبت ((  ه )4( َماِلِك يَْوِم الّدِ ...)).. ال مهرب منه إال إليه .. فهو المتصرف الوحيد في خلق
ل ..  ة أي الجزاء والحساب من جنس العم ن الدينون دين م وم ال إن حياة وموتا وبعثا ونشورا .. وجزاء .. ي

را فخي ررت ؟.. رخي اذا أس ت وم اذا قل رت ؟..  وم اذا أخ دمت وم اذا ق ك م أل نفس ر .. فاس را فش ..  وإن ش
  وحاسب نفسك قبل أن تحاسب ..

يم   وم العظ ذلك الي ك حسن اإلستعداد ل د وجب علي زاء .. فق ومتى آمنت بأن هناك قيامة .. وهناك ج
ه  الذي تذهل فيه المرضعة عمن أرضعت وتضع كل ذات حمل اره أن ي اعتب ى وضع ف حملها .. إن المؤمن مت

بيل  اد .. س ا إال سبيل الرش لك حتم ميت فمجزي عن أعماله يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. فإنه لن يس
ه ينسى أو يتناسى  ود .. ولكن التقوى .. سبيل  مخافة هللا والعمل بطاعته .. إن المؤمن يدخر عادة لليوم األس

واد د س ا أش المعروف يوم را ب اة أو أم ة أو زك را أو طاع الة أو ب ه ص دخر في م ي افق إذا ل افر والمن ى الك ا عل
ة : ((  ردد  دون موارب ا ي ه سرعان م ذلك فإن ى .. ول ة اإلسالم المثل ونهيا عن المنكر أو استقامة على طريق

وذل وطاع له .. فالعبادة هي خضوع وطاعة ...))... عبده عبادة : وحده وخضع )5( إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 
ه  ه وال زوجة ل ه واحد ال شريك ل وتوحيد أو ال تكون .. العبادة هي أصال اإلعتراف واإلقرار بوجود هللا وبأن

ن  إِيَّاَك نَْعبُدُ وال ولد وال يحده المكان ال الزمان قائما بذاته يسع  لكل ما يسأل .. ((  رك م دا غي د أح ...)) ال نعب
أو ذات مادية أو معنوية .. وحدك المعبود .. إليك وحدك  نتوجه بالصالة والبر  والطاعة واإلستقامة .. صنم 

ا  ا وسعادة دني ا وأمان رة وأمن ذي وعدتنا مغف رحيم .. ال رحمن ال ت هللا .. ال وحدك نخاف .. وحدك نرجو .. أن
ر َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ وآخرة .. ((  ن غي د م ن أح ب م ادر ...)) ال نطل ا والق يم المحيط  بن يم العل ت الحك ا فأن ك عون

د اتخا رك بع ون من أحد غي ب الع ل ..  ذعلينا وعلى غيرنا وعلى كل شيء .. وال نطل ن التوك األسباب وحس
ون من واحد ال  ب الع ح طل زم .. وص د صح الع ى صح التوحي فأنت هللا المعبود .. وأنت هللا المستعان .. ومت

ـه .. ((  ريك ل اكَ ش تَِعينُ إِيَّ اَك نَْس ُد َوإِيَّ ار )5(  نَْعبُ ن اختي ل .. حس ن التوك ين وحس ن اليق ى حس ...)) .. ومت
الطريق .. ووجد المؤمن األمن واألمان والتوازن النفسي والفكري والجسدي .. ولكن قد تلتبس على المؤمن 

دها  وازن عن اد الت بيل  إليج ات .. وال س ردد الطرق وهو يعيش زخم النظريات والمغري ه المؤمن دون ت يتوج
و ..  ب ه م المجي و .. ونع رب ه نعم ال إلى هللا العزيز الحميد يلتمس منه فضال  .. وحق له أن يتوجه إلى هللا ف

َراَط اْلُمْستَِقيمَ ((  ...))... لقد اتخذنا األسباب .. وأحسنا التوكل .. وأحسنا العبادة .. اآلن التبست )6( اْهِدنَا الّصِ
ويض .. (( الطرق فاهدنا س ين .. وحسن تف ِدنَابيل الرشاد .. استخارة وحسن يق د اْه ة : ض داه هداي ...)).. ه

َراطَ أضله .. أرشده .. الهداية الرشاد.. ضد الضالل .. ((  ِدنَا الّصِ ق أو  اْه رط  : الطري ع  ص ..)) الصراط جم
ق هللا وج .. وطري ا المع تقيم ومنه ا المس ق منه ى الطري ا .. فحت تقام منه ا اس ا وال م بس فيه حة ال ل   واض

اهم  ي محي م ف ا يصلح له م م م ويعل التباس .. إنها الطريق التي اختطها هللا سبحانه وتعالى لعباده الذين خلقه
َراَط اْلُمْستَِقيمَ ومماتهم ويوم يبعث األشهاد .. ((  ق هللا )6( اْهِدنَا الّصِ ه طري ذي نبتغي ...))... هذا هو الطرق ال

ا اه  لن ذي ارتض اس .. هللا  ال ق الن ي ح هم وف ق أنفس ي ح رين ف رين المقص اد القاص ن العب ره م ق غي ال طري
  اتصف بالكمال وبالتالي فإن منهجه الذي اختاره يتصف كذلك بالكمال وتمام الهداية.. 

ذاهب األخر مومرة تلتبس الطرق والقيم والمفاهي ب الم والطرق  ىعند المؤمن .. وقد ينتكس فيحس
اطن األخرى واألمم ا ئ عن فساد الب ألخرى على صواب وهو يرى رأي العين ما فيها من تقدم ظاهري ال ينب

زة ..  دها الع وتحلل القيم .. فيحسب أن تلك األمم على طريقة مثلى من استقامة منهج و سلوك وقد يبتغي عن
لهداية .. ولكن وقد يقلدها عن سهو أو ضعف أو استكانة أو لمجرد الهوى .. وينسى أو يتناسى بقية فصول ا

ْيِهمْ عن أية هداية تأتي سورة الفاتحة المبارك ؟.. ((  ذين شملهم  ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَ ه صراط ال ..)) .. ان
ى  نعم هللا عل دنيا واآلخرة .. وال ي ل ال هللا بنعمة كبيرة هي سعادة الدارين .. ال الدنيا فقط  وال اآلخرة فقط .. ب

ة إال  رد أو جماع يم .. (( ف ريم العل يم الك رب العظ و ال ة .. فه ة متكامل ة كامل ْيِهمْ نعم َت َعلَ ِذيَن أَْنعَْم َراَط الَّ  ِص
ة أو  ى سعادة ظاهرة مادي م عل ة األم ب بقي د يحس بل  ق ه الس بس علي د تلت ذي ق ...)).. ولكن المؤمن وهو ال

ر ى دون تفكي دا أعم ا تقلي نغمس فيه د ي وال .. وق ا ح ي عنه ال يبغ كلية ف ادة  ش ي ... فالم ر وع ق  وكبي عمي
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ه ((  ردد علي ة ت إذا سورة الفاتح ا خادع .. ف ْيِهمْ بهرجه َت َعلَ ِذيَن أَْنعَْم َراَط الَّ م ِص ذين أنع نهم ال ن م ))... ولك
ا ..  ال  واستقامة ظاهرا وباطن وال وفع عليهم هللا سبحانه وتعالى ؟ .. إنهم المؤمنون حقا .. المسلمون حقا  ق

وا رسولهم  َمْغُضوِب َعلَْيِهمْ َغْيِر الْ ((  ...)) هم اليهود .. كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .. ألنهم عص
دها ..   -مثل زكريا ويحيى   -وقتوا األنبياء  ن لمؤمن أن يقل اتهم ال يمك ة حي نهجهم وطريق ان م الي ف .. وبالت

الِّينَ ((  د والزوجة )) هم النصارى أخطئوا الطريق بأن أشر َوالَ الضَّ ه الول بوا إلي ار ونس كوا با الواحد القه
أ  ذلك يرب نهجهم ك إن م الي ف د .. وبالت زوج والول ن ال دثان وع ن الح زه ع را وتن وا كبي ك عل تعالى هللا عن ذل

ْيِهْم ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمغْ المؤمن أن يقلده أو أن يتخذه سبيال للسعادة في الدارين ((  وِب َعلَ ُض
الِّينَ  ن  )7( َوالَ الضَّ دال..  دي دل واإلعت ن الع الم دي بيل اإلس ا س اد .. إنه قة األبع ؤمن متس بيل الم ./.)).. فس

ا  ى المؤمن أن يحي ة سهل عل ددت الغاي ى وضح الهدف وتح الرحمة والتسامح .. وال يبتغي غير ذلك .. ومت
د وحسن اليق ا التوحي ة مستقرة قوامه اة آمن اء حي الح ابتغ ل الص ده .. والعم ى هللا وح ل عل ن التوك ين وحس

ا  ا حسن أعمالن ل  من ا تقب ين : أي ربن ذه ؟.. آم ين ه مرضاة هللا والسعادة دنيا وآخرة .. (( آمين )) .. فما آم
  وعبادتنا .. 

  جاء في سنن أبي داود : 
رةي سمان، عن أب، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح ال حدثنا القعنبي ((   أن  هري

ال:  ه وسلم ق ام (( النبي صلى هللا علي ال اِإلم يهم: (( إذا ق وب عل ر المغض وا ))وال الضالين غي ين فقول : آم
  )) .)).غفر له ما تقدم من ذنبه فِإنه من وافق قوله قول المالئكة،
  وجاء في لسان العرب : 

عباده خاتَُم رّبِ العالمين على آمين  وسلم، قال: صلى هللا عليه..  في حديث أَبي هريرة: أَن النبي((  
اب  عنهم قال أَبو بكر: معناه أَنه طابَُع هللا على عباِده ألَنه يَْدفُع به نالمؤمني اتَم الكت ان كخ ا، فك اآلفات والبَالي

ي هري فساده وإظهارالذي يَُصونه ويمنع من  ن أَب ه. وع ه رة ما فيه لمن يكره علمه به وُوقوفَه على ما في أن
  )) ..بها قائلُها درجةً  : آميَن درجةٌ في الجنَّة؛ قال أَبو بكر: معناه أَنها كلمةٌ يكتَِسبُ قال

  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 

هد أن ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ال إل
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأ غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  ادى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي  الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم حف
  ورحمة هللا وبركاته .

 

   
  

  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  

  
  
  
  
  

  
  

c     :2الحلقة عدد  
   c سورة البقـرة) 2( 

  ) 286( آياتها :  
  
  

  رحمن الرحيمبسم هللا ال
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ةالرسالة وأدى األمان

    
  : فضل سورة البقرة 
  : قال صاحب الجامع ألحكام القرآن 
   ))ن د ب ه خال رآن، قال ا: فسطاط الق ال له يم. ويق ا جس دان.    هذه السورة فضلها عظيم وثوابه مع

وي  وذلك لعظمها وبهائها، وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمر رضي هللا عنه ا تحت ا وم بفقهه
  )) .. تي عشرة سنة، وابنه عبدهللا في ثماني سنينعليه في اثن

  : جاء في صحيح البخاري 
 ن أبي رحمن، ع مسعود،  حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن عبد ال

ال: لم ق ه وس لى هللا علي ي ص ن النب اآليتين( ع رأ ب ن ق   ). م
و را وحدثنا أب ور، عن إب يم: حدثنا سفيان، عن منص ي نع د، عن أب ن يزي رحمن اب د ال هيم، عن عب

لم:  مسعود ه وس ي صلى هللا علي ال النب ال: ق ه ق اآليتين من آخر سورة ((رضي هللا عن رأ ب ن ق  م
 ) ..كفتاه) في ليلة البقرة 

  : وجاء في صحيح مسلم 
  ي ين ف ي اآليت ك ف رلقيت أبا مسعود عند البيت. فقلت: حديث بلغني عن ال ةسورة البق م. ق ال: نع  فق

 .))كفتاه اآليتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة،(( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  : وجاء فيفتح الباري 
  ْن ُد ْبُن َكثِيٍر أَْخبََرنَا ُشْعبَةُ َعْن ُسلَْيَماَن َع ثَنَا ُمَحمَّ ْن  َحدَّ عُوٍد َع ي َمْس ْن أَبِ ْحَمِن َع رَّ ِد ال ْن َعْب َراِهيَم َع إِْب

لَّىالنَّبِ  و ّيِ َص ثَنَا أَبُ دَّ اْآليَتَْيِن و َح َرأَ بِ ْن قَ اَل َم لََّم قَ ِه َوَس ُ َعلَْي ْن  َّ وٍر َع ْن َمْنُص ْفيَاُن َع ثَنَا ُس دَّ ْيٍم َح نُعَ
ُ َعْنهُ قَاَل قَالَ  إِْبَراِهيَم َعْن َعْبدِ  َّ ْحَمِن ْبِن يَِزيَد َعْن أَبِي َمْسعُوٍد َرِضَي  لََّم  النَّبِيُّ  الرَّ ِه َوَس ُ َعلَْي َّ َصلَّى 

نُ  َمْن قََرأَ بِاْآليَتَْيِن ِمنْ  ِد  آِخِر ُسوَرِة اْلبَقََرِة فِي لَْيلٍَة َكفَتَاهُ َوقَاَل ُعثَْماُن ْب ْن ُمَحمَّ ْوٌف َع ثَنَا َع دَّ ثَِم َح اْلَهْي
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َرةَ  ي ُهَرْي اَل َوكَّلَنِ ْبِن ِسيِريَن َعْن أَبِ هُ قَ ُ َعْن َّ َي  هِ َرِض ُ َعلَْي َّ لَّى  ِ َص َّ وُل  اِة  ي َرُس ِظ َزَك لََّم بِِحْف َوَس
لَّى َرَمَضاَن فَأَتَانِي آٍت فََجعََل يَْحثُو ِمنْ  ِ َص َّ لََّم  الطَّعَاِم فَأََخْذتُهُ فَقُْلُت َألَْرفَعَنََّك إِلَى َرُسوِل  ِه َوَس ُ َعلَْي َّ

ىفَقَصَّ اْلَحِديَث فَقَاَل إِذَا أَ  َت إِلَ افِظٌ  َوْي ِ َح َّ ْن  َك ِم َزاَل َمعَ ْن يَ ّيِ لَ ةَ اْلُكْرِس اْقَرأْ آيَ َك فَ َك  فَِراِش َوَال يَْقَربُ
 ُ َّ  ..  َعلَْيِه َوَسلََّم َصَدقََك َوُهَو َكذُوٌب ذَاَك َشْيَطانٌ  َشْيَطاٌن َحتَّى تُْصبَِح َوقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى 

  َمَّ َحِديُث َجابِِر ْبِن ع لََّم ثُ ِه َوَس ُ َعلَْي َّ لَّى  ّيِ َص َع النَّبِ لِّي َم اذٌ يَُص اَن ُمعَ اَل : َك ُ َعْنُهَما قَ َّ ِ َرِضَي  َّ  ْبِد 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلِعَشاَء ثُمَّ أَتَى قَْوَمهُ  َّ َ يَأْتِي فَيَُؤمُّ قَْوَمهُ فََصلَّى لَْيلَةً َمَع النَّبِّيِ َصلَّى  وَرِة  فَأ ُهْم فَاْفتَتََح بُِس مَّ

اَل َال وَ  َالُن قَ ا فُ َت يَ هُ أَنَافَْق الُوا لَ َرَف فَقَ َدهُ َواْنَص لَّى َوْح مَّ َص لََّم ثُ ٌل فََس اْنَحَرَف َرُج يَنَّ اْلبَقََرِة فَ ِ َوَآلتِ َّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََألُْخبَِرنَّهُ فَأَتَى رَ  َّ ِ َصلَّى  َّ ا َرُسوَل  ِ إِنَّ َّ وَل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل يَا َرُس َّ ِ َصلَّى  َّ ُسوَل 

َرِة فَأَْقبََل َرُسوُل أَْصَحاُب نََواِضَح نَْعَمُل بِالنََّهاِر َوإِنَّ ُمعَاذًا َصلَّى َمعََك اْلِعَشاَء ثُمَّ أَتَى فَاْفتَتََح بُِسوَرِة اْلبَقَ 
ُ عَ  َّ ِ َصلَّى  ْفيَاُن فَقُْلَّ اَل ُس ذَا قَ َرأْ بَِك ذَا َواْق َرأْ بَِك َت اْق اٌن أَْن اذُ أَفَتَّ ا ُمعَ اَل يَ اٍذ فَقَ ى ُمعَ لََّم َعلَ ُت لَْيِه َوَس

لِ  َحى َواللَّْي َحاَها َوالضُّ ْمِس َوُض َرأْ َوالشَّ اَل اْق هُ قَ ابٍِر أَنَّ ْن َج ثَنَا َع دَّ ِر َح بَْي ا الزُّ ٍرو إِنَّ أَبَ ى إِ  ِلعَْم ذَا يَْغَش
  َوَسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى فَقَاَل َعْمٌرو نَْحَو َهذَا *  ( البيان فيما اتفق عليه الشيخان ) 

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
ِحي((  ْحمِن الرَّ     ِم◌ِ ـــــــــــــبِْسِم هللاِ الرَّ
م(((  ًدى ِلْلُمتَّ 1ال ِه ُه َب فِي اُب الَ َرْي َك اْلِكتَ يَن() ذَِل ا 2ِق الَةَ َوِممَّ وَن الصَّ ِب َويُِقيُم وَن بِاْلغَْي ِذيَن يُْؤِمنُ ) الَّ

وَن(3َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن( ْم يُوقِنُ اآلِخَرِة ُه َك َوبِ ْن قَْبِل ِزَل ِم ى 4) َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْن َك َعلَ ) أُْولَئِ
  ...)).) 5أُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن(ُهًدى ِمْن َربِِّهْم وَ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل :
   

ى سبيل  ة .. عل رف معين ن أح ا م ون .. انطالق ون أو ال أك بسم هللا أبدأ وبسم هللا أنتهي وبسم هللا أك
ريم ال الذكر ال الحصر يقدم لنا هللا سبحانه وتعالى تحديا مستمرا إلى قيام الساعة دل يال على إعجاز القرآن الك

ريم  )1الم(يرقى إليه دليل .. فهذه األحرف ((  رآن الك از الق ل إعج ...)).. هي الدليل .. هي التحدي .. هي دلي
ى  جوا عل ن ينس اس أعجز م وعلى أنه منزل من هللا الواحد القهار .. وهي التحدي القائم دون انقطاع بأن الن

زؤام  منواله وبالتالي فهم مدعوون الموت ال إلي قيام الساعة إلى السمع والطاعة ألمر هللا قبل فوات األوان ب
وت .. ((  ع الم ة م ع توب دم وال تنف ع ن وت وال ينف ة الم س ذائق ل نف م(فك اتيح )1ال ن مف اح م ي مفت ...)).. ه

ليم .. وعي والتس ان وال ديق واإليم هل التص ي يس م .. ك اتيح العل ن مف اح م ريم .. ومفت رآن الك الي  الق وبالت
َب اإلنقياد لحكم أحكم الحاكمين .. الذي قرر ابتداء .. بأن القرآن حق ال شك فيه إطالقا .. ((  اُب الَ َرْي َك اْلِكتَ ذَِل

ذي )2فِيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن( بحانه ال اره هللا  س ذي اخت اني ال نهج الرب ريم .. الم رآن الك ...)).. ذلك الكتاب هو الق
ري والجسدي والسعادة خلق الخلق ويعلم م وازن النفسي الفك م الت ل له ا يكف ا وآخرة .. وم م دين ا يصلح له

ين  ذَِلَك اْلِكتَابُ المادية والمعنوية .. الفردية منها والجماعية ((  ذي يفصل ب رآن ال ...)).. هذا هو الكتاب : الق
ا .. الحق والباطل تنزيل من رب العالمين .. إنه نور وشفاء .. خذه بقوة وأمن و ش بأسا وال درك أمان وال تخ

زة  ى رب الع ل إال عل ي ال يحزن وال يخاف وال يتوك ان ك ان ومك ل زم خذه إنه هدية الرحمن لكل مؤمن في ك
هِ الودود الشكور.. ((  المنطلق  ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِي ريم .. ف رآن الك اب هللا الق ي كت ك ف داخلنك ش ...)) .. ال ي

رآن  هو اإليمان الكامل وز الق وز بكن ريم .. إذا أردت الف ه الك ي كتاب ة في هللا وف والتسليم الكامل والثقة الكامل
را  وار السنية .. ستجد بح فعليك أن توغل فيه برفق بأمن وأمان وراحة نفسية وفكرية وجسدية .. ستجد األن

دنيا  من نور .. وسعادة وأمنا وأمانا .. ستجد كل ما تصبو  إليه من راحة ومن سعادة ر لل اتيح الخي ن مف وم
ا  ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدىواآلخرة.. وأنت توغل .. تسبح في بحار نور القرآن .. ((  ...)) إنه هدى ؟.. فم

ة  د سعادة رباني الهدى ؟ الهدى:  ضد الضالل .. هداه هداية : أرشده  .. إنه اإلرشاد إلى أقوم المسالك كي تج
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القرآن ارتضاها لك هللا وال ؟.. إذن ارض ب د  رس ا ؟.. هل رضيت بمحم ا رب ين .. هل رضيت ب  القوي المت
تورا .. ((  ا ودس يَن(منهج ًدى ِلْلُمتَِّق ِه ُه َب فِي اُب الَ َرْي َك اْلِكتَ ه    )2ذَِل اه : خاف وى .. اتق ن التق ين م ...)).. للمتق

ه  وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. المؤمن يخاف هللا ويحذر عقابه يوم القيامة الذي ال شك في
ة  نإطالقا .. فكأن التقوى وقاية  للمؤم ك الوقاي من عذاب الدنيا وخزي يوم القيامة .. وكأن القرآن هو سر تل

  وبلسمها الشافي وصمام األمان .. مع حفظ الفارق .. 
د م نإذن تحققت المعادلة .. واتخذ المؤم ن ال ب بيله .. ولك ات س ة بمقوم ن دراي ر وعي .. وم ن كبي

ـه شروط  ومواصفات  ان ل اإليمان ؟.. اإليمان ليس بضع كلمات تقال.. ثم يمضي كل إلى حال سبيله .. اإليم
  لمن أراد أن يكون على الطريقة المثلى .. فما أولى شروط اإليمان؟ ..

.. اإليمان ضد الكفر .. اإليمان هو التصديق  ...)).. آمن به صدقه ووثق به الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيب(( 
ك ..  اب عن ا غ ل م وب ك ع غي ب : جم ب ؟ .. الغي ا الغي ة .. فم ال وني ال وعم وال وفع ت ق ين الثاب ل واليق الكام
د  ال أن تعب ان فق فاإليمان با مثال من قبيل الغيب .. ألنك ال تراه ولكنه يراك حتى سئل رسول هللا عن اإلحس

ب  هللا كأنك تراه ت بوجود الغي فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. فالمؤمن إذن يؤمن ويصدق والى حد اليقين الثاب
ي  ب الت اء الغي ن أنب ك م ر ذل ره وشره ..  وغي در خي من قبيل الجنة والنار والمالئكة والحساب والجزاء والق

ا ويجعل ؤمن به ة المطهرة .. ي ي وردت سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوي ه الت ن ثوابت ا  جزءا م ه
ي  ه ف يتحرك بها في حله وترحاله في سره وجهره في قوله وفعله وفي كل حياته الخاصة والعامة .. ال يداخل
ه  ذلك شك أو ريبة أو تردد أو نقصان على تمام ما أمره هللا به..  أو ما جاء به محمد رسول هللا صلى هللا علي

ال وآله وسلم .. ليس مطالبا بتشغيل عقل ات .. ف م الغيبي ي فه دود قاصر ومقصر ف ل جزء  مح ه .. فالعق ه في
ول  ه وال ق يس مجال ال ل دور لـه في هذا المجال .. ال  به يؤخذ وال عليه يعول وال يؤخذ بعين اإلعتبار في مج

  له وال فصل .. 
و ال ه..  فه ر حيات ه أم هل علي ديق س ن التص وعي وم ن ال ذه الدرجة م ى ه ؤمن إل ل الم ى وص  ومت

ه عن  رهن في ه أن يب ا وعلي يش امتحان ه يع رت .. إن ا كث يعيش لهذه الدنيا القصيرة مهما طالت والقليلة مهم
ادة .. ((   ين والعب د واليق ن التوحي ان بحس ذا اإلمتح ول ه ه لفص ه وتطبيق دى وعي ِب م وَن بِاْلغَْي ِذيَن يُْؤِمنُ الَّ

الَةَ  ا ...))... والصالة إنما سميت ص َويُِقيُموَن الصَّ طة مهم ه دون واس د وخالق ين العب الة ألنها صلة مباشرة ب
وله   كانت .. والصالة التي فرضها هللا على محمد عبده ورسوله في اإلسراء والمعراج مباشرة بينه وبين رس

ا  تفي تلك الليلة المباركة في السماوا ا ودوره راز قيمته ارين إلب ا مخت ا وزمان ا فرضها هللا مكان ال .. إنم الع
اة .. (( الحي ري للحي ود الفق ي العم الة ه المي .. الص ع اإلس رد  والمجتم اة الف ي حي الَةَ وي ف وَن الصَّ  َويُِقيُم

ة  ب بالمحافظ ؤمن مطال ت .. والم فات ومواقي روط  ومواص ا ش الة له ه .. فالص يء : أدام ام الش ...))... وأق
تطع صلى عليها .. وعدم اإلنقطاع عنها مهما كانت ظروفه .. يصلي قائما فإن  لم يجد صلى جالسا فإن لم يس

بحانه  ا س ع صلته ب ى ال يقط ا .. حت در عليه ي يق متكئا أو جالسا بحسب قدرته .. يصلي في كل الحاالت الت
  وتعالى الذي أوجده من عدم لغاية واحدة هي العبادة .. 

ادة ت ب وعب ا بالغي ا ويقين دا وإخالص ادة بعد أن اتحدت المفاهيم في ذهن المؤمن توحي ه عب ى أمام بق
ة ..   ادة المالي ذلك العب ي ب أخرى كثيرا ما تغيب عنه في غمرة مشاكل الحياة والتعلق بالوهم والسراب .. ونعن

اق .. ((  ذلك وخصوصا باإلنف ل ك ط .. ب الَةَ فالعبادة ال تكون بالصالة فق وَن الصَّ ِب َويُِقيُم وَن بِاْلغَْي ِذيَن يُْؤِمنُ الَّ
ا َرَزْقنَاهُ  ؤمن  )3ْم يُنِفقُوَن(َوِممَّ ب الم ى ال يحس اق حت ين الصالة واإلنف ...)).. ولقد قرن هللا سبحانه وتعالى ب

ال  ى الم ول عل رق للحص ذل الع ب ويب ة فيتع اة العملي رج للحي ى يخ دها .. وحت ة وح ة كافي ادة الروحي أن العب
رن من واإلنفاق منه من حالل في حالل في أوجهه الشرعية المختلفة مهما قل كسبه أ و رآه زهيدا .. فال يحق

رة )) .. ((   ق تم و بش وَن(المعروف شيئا وفي الحديث : (( اتقوا لنار ول اُهْم يُنِفقُ ا َرَزْقنَ ة   -...)) )3َوِممَّ اآلي
فاإلنفاق صنو الصالة .. والصالة صنو اإلنفاق ال فرق .. والذي يعبد هللا دون إنفاق مهما قل أو صغر لم يفهم 

اة الدين على حق اء مرض يقته .. فالدين حياة عملية وشغل متواصل توقا إلى األكمل واألوفق بال انتهاء .. ابتغ
  هللا سبحانه وتعالى في كل الحاالت .. 
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ب  وق مطال ه مخل تأكد المؤمن إذن بما ال يدع مجاال للشك أن القرآن الكريم حق من لدن الحق .. وأن
ريم وب رآن الك ز الق اب هللا العزي ديق كت ة.. بتص ة والعام ه الخاص تويات حيات ل مس ي ك ه ف ل ب واه والعم ا ح م

ى  اس والهوى والمصالح إل ادة الن باعتباره المنهج الرباني الذي اختاره هللا سبحانه هللا إلنقاذ الناس من عب
ه .. (( م( عبادة هللا الواحد العزيز الجبار .. وأقام المؤمن صالته وأنفق .. فهل انتهى األمر ؟.. كال لم ينت ) 1ال

ون2ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن( اُهْم يُنِفقُ ا َرَزْقنَ الَةَ َوِممَّ ...))  ) الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَّ
ؤ من .. الصورة واضحة في ذهن المؤمن وفي تطبيقاته وعيا وعمال .. فماذا ينقص الكتمالها وحتى يكون الم

َك متأكدا أنه يسير في الدرب الصحيح الموصل إلى مرضاة هللا دنيا وآخرة ؟.. ((  ِزَل إِلَْي َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْن
ا ) 4َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم يُوقِنُوَن( ان بم ...))... فالقرآن الكريم وحده ليس كافيا .. فال بد من اإليم

ت أنزل عل ال (( أوتي ه وسلم ق ه وآل ريم .. ألن رسول هللا صلى هللا علي رآن الك ي للق ى محمد من تفسير عمل
ت  ي نزل ة والت ة والتطبيقي ور العملي ذلك األم ي ب مجامع الكلم )) وقال (( أوتيت القرآن ومثله معه ))  .. ونعن

ه وآل لى هللا علي ول هللا ص اء  رس يل فج ة دون تفص ريم مجمل رآن الك ي الق ة  ف ة عملي ا بطريق لم ليبينه ه وس
ريم  ...)).. ما أنزله هللا َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيكواضحة ال لبس فيها وال التباس .. ((  رآن ك ن ق عليك م

الى : ((  ال تع ة المطهرة .. ق اُكْم ومن وحي ومن تطبيقات أخرى ورد ذكرها مفصلة في السيرة النبوي ا آتَ َوَم
اِب(الرَّ  ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ َ إِنَّ  َّ وا  اْنتَُهوا َواتَّقُ زل   -...)))7ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَ ا أن ر .. وم ورة الحش س

ول هللا  اش .. ألن الرسول ال ينطق عن الهوى .. وطاعة رس ه دون نق ه كل ه ونأخذ ب على محمد نصدقه كل
َ عة هللا عز وجل قال هللا سبحانه وتعالى : (( صلى هللا عليه وآله وسلم من طا َّ اَع  ْد أََط ُسوَل فَقَ َمْن يُِطْع الرَّ

  سورة النساء ..  –...)) )80َوَمْن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا(
ل وا دين والعق ين ال ام المؤمن ليس منغلقا وال أنانيا .. إنه يرى العالم كله بعين الرحمة وبع وعي الت ل

يس  ان ل ط .. اإليم لم فق ه وس ه وآل لى هللا علي د ص بما جاء به القرآن الكريم.. واإليمان ليس بما جاء به محم
د  ة التوحي ي حقيق كاة واحدة ف ع من مش ي تنب ابقة الت برسالة اإلسالم فقط .. بل اإليمان كذلك بالرساالت الس

ة الخ ةووحداني ة واليهودي يحية الخالص و هللا .. كالمس اعة .. ه ام الس ى قي دء إل ن الب د م دين واح ة .. ال الص
ه إال هللا  و (( ال إل د وه د  ومؤك ب واح د .. وبطل اإلسالم الخالص وما من نبي أو رسول إال جاء بكلمة التوحي

كَ ((  )) .. ْن قَْبِل ِزَل ِم ا أُْن َك َوَم ِزَل إِلَْي ا أُْن وَن بَِم ِذيَن يُْؤِمنُ ؤمن بال َوالَّ نحن ن اء ..)).. ف يعهم واألنبي ل جم رس
اء  لتصحيح  اعة ج ام الس جميعهم وبالكتب المنزلة جميعها.. ونعتبر اإلسالم رسالة خاتمة للناس كافة إلى قي

وَن(التوحيد ولعبادة هللا دون سواه .. وماذا ننتظر ؟.. ((  وم ) 4َوبِاآلِخَرِة ُهْم يُوقِنُ ة ..الهدف .. ي ...))... الغاي
ي ال  وقِنُونَ يُ البعث والجزاء .. ((  ي اآلخرة الت ؤمن أي شك ف داخلن الم )) .. يقن األمر : ثبت ووجب .. فال ي

ا .. ((  ا إطالق ك فيه وَن(ش ْم يُوقِنُ اآلِخَرِة ُه َك َوبِ ْن قَْبِل ِزَل ِم ا أُْن َك َوَم ِزَل إِلَْي ا أُْن وَن بَِم ِذيَن يُْؤِمنُ ...))... ) 4َوالَّ
ن البدايفالنظرة كاملة ومتكاملة وشاملة لحقي دين م ة ال دين  ةق ن ال ه م ؤمن يعرف موقع ة .. والم ى النهاي إل

ة  ية وفكري ة نفس ان وراح أمن وأم و ب د.. فه اذا يعب ول وم اذا يق ل وم اذا يفع رف م ون .. ويع اة والك والحي
دنيا  ان و سعادة ال ر األم ى ب ذي يوصله إل ق الصحيح ال ى الطري عه عل وجسدية ألن هللا سبحانه وتعالى وض

  ..واآلخرة 
م(((  يَن(1ال ًدى ِلْلُمتَِّق ِه ُه َب فِي اُب الَ َرْي َك اْلِكتَ ا 2) ذَِل الَةَ َوِممَّ وَن الصَّ ِب َويُِقيُم وَن بِاْلغَْي ِذيَن يُْؤِمنُ ) الَّ

اآلِخَرةِ 3َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن( َك َوبِ ْن قَْبِل ِزَل ِم وَن() َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْن ْم يُوقِنُ ى 4 ُه َك َعلَ ) أُْولَِئ
  ...)).) 5ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن(

ريم  القرآن الك وا ب م آمن ه .. فه اع إلي ا سبق اإللم لقد أثبت هللا سبحانه وتعالى الهدى  لمن اتصف بم
انهم وبأنه حق صدر من لدن الحق وجاء به الحق ليكون حجة إلى قيام السا وا إيم عة على الناس .. وهم طبق

في مستوى الصالة واإلنفاق..  وهم قد تفتحوا على العالم من حولهم وعيا وإيمانا بالرساالت السابقة توحيدا 
ا .. ((  ه إطالق ك في ذي ال ش ة ال وم القيام وَن(وتطلعا إلى ي ْم اْلُمْفِلُح َك ُه ْم َوأُْولَئِ ْن َربِِّه ًدى ِم ى ُه َك َعلَ ) 5أُْولَئِ

.((...  
ا  هعلى هدى : هم على الطريق الصحيح .. فيجب أن يحافظوا عليه وأال يلتفتوا لغير .. وأال يفتنوا بم

ه  َعلَى ُهًدىسواه مهما كانت المغريات .. ((  الى بتوفيق بحانه وتع ور يسيرون يشملهم هللا س ...)) هم في الن
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ضالل .. هداه أرشده.. ضد أضله .. ومن أحسن ورحمته متى استقاموا على الطريق .. ألن الهدى هو ضد ال
دارين ؟.. ((  وَن(من هللا يهدي إلى أقوم المسالك لمرضاته ولسعادتنا في ال ْم اْلُمْفِلُح َك ُه ت ) 5َوأُْولَئِ ...)). أثب

لهم الفالح وهو الفوز بالمراد وتحقيق الهدف من الحياة كلها كامتحان صعب ال بد فيه من الصبر والمصابرة 
زداد ضراوة .. ((  على ونَ العبادة وعلى مكاره الحياة التي ال تنتهي إال لت ْم اْلُمْفِلُح از  ُه ل : ف ح الرج )) .. أفل

ا  اليم هللا وم ونال مبتغاه .. وها هو هللا سبحانه وتعالى يثبت الفالح لمن آمن واستقام وكانت حياته تطبيقا لتع
  جاء  في القرآن الكريم من أوامر ونواه .. 

* // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * *
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل المحيط السميع ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنْ (( ون ...  –./.)) )118َت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
   

 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

  
 c      : 3الحلقة عدد  

  c ( سورة البقرة ) 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا ول هللا بل  وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم 
  بسم هللا الرحمن الرحيـــــــــــــــم

ى   )6اٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم الَ يُْؤِمنُوَن(إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسوَ (( ...  ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَعلَ َّ َختََم 
ِر 7َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم( اْليَْوِم اْآلِخ ِ َوبِ َّ ا ْم ) َوِمْن النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِ ا ُه َوَم

َ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن(8بُِمْؤِمنِيَن( َّ َزاَدُهْم 9) يَُخاِدُعوَن  َرٌض فَ ) فِي قُلُوبِِهْم َم
ِذبُوَن( انُوا يَْك ا َك يٌم بَِم ذَاٌب أَِل ْم َع ا َولَُه ُ َمَرًض ْم الَ 10َّ َل لَُه ُن ) َوإِذَا قِي ا نَْح الُوا إِنََّم ي األَْرِض قَ ُدوا فِ  تُْفِس

ْؤِمُن 12) أَالَ إِنَُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن الَ يَْشعُُروَن(11ُمْصِلُحوَن( الُوا أَنُ اُس قَ ) َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّ
وَن(َكَما آَمَن السُّفََهاُء أَالَ إِنَُّهْم ُهْم السُّفََها ْن الَ يَْعلَُم ى 13ُء َولَِك ْوا إِلَ ا َوإِذَا َخلَ الُوا آَمنَّ وا قَ ِذيَن آَمنُ وا الَّ ) َوإِذَا لَقُ

تَْهِزئُوَن( ُن ُمْس ا نَْح ْم إِنََّم ا َمعَُك الُوا إِنَّ يَاِطينِِهْم قَ وَن(14َش انِِهْم يَْعَمُه ي ُطْغيَ ُهْم فِ دُّ ْم َويَُم تَْهِزُئ بِِه ُ يَْس َّ  (15 (
ِديَن(أُ  انُوا ُمْهتَ ا َك اَرتُُهْم َوَم ْت تَِج الَلَةَ بِاْلُهَدى فََما َربَِح تَْوقََد 16ْولَئَِك الَِّذيَن اْشتََرْوا الضَّ ِذي اْس ِل الَّ ثَلُُهْم َكَمثَ ) َم

اٍت الَ يُْبِص ي ُظلَُم َرَكُهْم فِ وِرِهْم َوتَ ُ بِنُ َّ َب  هُ ذََه ا َحْولَ اَءْت َم ا أََض اًرا فَلَمَّ ْم الَ 17ُروَن(نَ ٌي فَُه ٌم ُعْم مٌّ بُْك ) ُص
َواِعقِ 18يَْرِجعُوَن( ذََر  ) أَْو َكَصيٍِّب ِمْن السََّماِء فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق يَْجعَلُوَن أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهْم ِمْن الصَّ َح

ُ ُمِحيٌط بِاْلَكافِِريَن( َّ ْرُق يَ 19اْلَمْوِت َو اُد اْلبَ ْيِهْم ) يََك َم َعلَ ِه َوإِذَا أَْظلَ ْوا فِي ْم َمَش اَء لَُه ا أََض اَرُهْم ُكلََّم ُف أَْبَص ْخَط
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ ُ لَذََهَب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ  َّ   ...))...)20قَاُموا َولَْو َشاَء 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
  
ه و ه ونزوات يستقر بالمؤمن األمر وتستقيم حياته .. ولكنه يتألم لما يرى الكفر من حوله في إغراءات

اظم ..  رة وتتع ه الحي ر ب ره وتكب ي أم ار ف تى .. ويحت باب ش ره ألس ك أن يغي ة .. وال يمل كوله المختلف وش
  ويتساءل بينه وبين نفسه : 

ي ت  لماذا ال يؤمن الكفار ؟.. أال يرون الحقيقة الت رون ؟.. أال يرعوون ؟.. أليس ارى ؟.. أال يفك ال تم
د  ـه .. وتؤك امتحانات الحياة من حولهم وفيهم تعطيهم  دروسا تترى تثبت وجود هللا  الواحد الذي ال شريك ل

ا ؟.. (( ...  ه إطالق ك في رة ال ش د اآلخ ق وأن موع دين ح ق وان ال يْ أن هللا ح َواٌء َعلَ ُروا َس ِذيَن َكفَ ِهْم إِنَّ الَّ
...)) .. لنحدد أوال ماهية الكفر .. فما الكفر ؟..  كفر الشيء كفرا : ستره )6أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم الَ يُْؤِمنُوَن(

  وغطاه .. الكفر ضد اإليمان .. كفر بنعم هللا : جحدها وتناساها .. كفر با : أنكر وجوده .. 
ه فالكافر إذن يمارس عملية مغالطة ره يبة في كتم الحقيقة التي ال تمارى .. والتي تتجلى معالمها في

بحانه  ـه س ذي ال شريك ل الق الواحد ال ود الخ ديق بوج ان والتص ى اإليم ه النتهى إل ل ذات هو ذاتيا .. فلو تأم
زق فكري ونفسي وجسدي ال  ة تم وتعالى عما يصفون .. ومع عملية اإلنكار والجحود يدخل الكافر في دوام

وي يجد مع ار المعن ى اإلنتح ا إل ه حتم ي تنتهي ب ة الت ة الخالب ت مظاهره المادي ا كان ها األمن وال األمان مهم
د  ا فق ن  أنكره ا .. وم ال لنكرانه ة ال مج والمادي ألنه افتقد اإليمان الذي يكفل لـه التوازن.. وأنكر حقيقة ثابت

ر .. ي تتضاعف وتكب ي ال تن ي  أدخل نفسه ابتداء  دائرة الشقاء الت ته ف ه وتعاس ه وأحزان ا هموم ر معه وتكب
ن  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهمْ الدنيا واآلخرة ((   ذا م ر وك ر وكف ن أنك د م ر عن ...))... استوى األم

ى .. (( ار لألبق ذَ ألزم نفسه مهمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وإذا استوى األمر فالخي ...))  ْرتَُهمْ أَأَن
ار  ن الن ب أسوأ م ة وأي منقل ة عاقب ب .. وأي ة والمنقل .. أنذره : حذره .. فاإلنذار ال يكون إال من سوء العاقب
م  راض .. وه د اإلع نهم إال الص د م ن تج ك ل د أن افرين .. تأك دعو الك ين ت ت ح دارين .. فأن ي ال ة ف والتعاس

دا وال يرعون إال  وال  يحاربونك بكل طريقة ظاهرة وخفية ويسعون جاهدين  ذائك جه ي ظلمك وإي ألون ف ال ي
وَن(ذمة .. ((  ِذْرُهْم الَ يُْؤِمنُ ْم تُن ذَْرتَُهْم أَْم لَ ْيِهْم أَأَن َواٌء َعلَ ُروا َس ِذيَن َكفَ ان )6إِنَّ الَّ م يرفضون اإليم ...)) .. فه

ر والسعادة  ق الخي ين وطري رد اليق ث ب ان .. ومن حي ه إيم ة أصال .. من حيث ان ان هو ثق ث إن اإليم .. وحي
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هم  ي أنفس متبادلة بين مؤمن ومؤمن به .. ألن آمن به : صدقه ووثق به .. فهم ال ثقة لهم في أحد وال حتى ف
  المهزوزة .. المتهالكة التي ال تجد أمنا وال أمانا ..

ُ ما هي النتيجة المتوقعة ألكبر عملية جحود ونكران للحق المبين ؟.. ((   َّ ى َختََم  وبِِهْم َوَعلَ ى قُلُ  َعلَ
يٌم( ذَاٌب َعِظ ْم َع اَوةٌ َولَُه اِرِهْم ِغَش ى أَْبَص ْمِعِهْم َوَعلَ د )7َس مار  وترص بق إض ن س اروا ع د اخت م ق ...)).. فه

رون  بحوا ي يهم فأص ائل اإلدراك ف وبهم ووس ى قل تم هللا عل ا .. والنتيجة أن خ اذ ب وم والعي مصيرهم المحت
دخلون  الحق باطال والباطل اييس .. وي اهيم والمق دهم المف ب عن ورا .. تنقل حقا .. والنور ظالما ..  والظالم ن

ارا  دونه انتح ذي يحص ذاب ال ئولة .. والع رة المس إرادتهم الح ياع ب ك والض ى التفك م إال إل ؤدي به ا ال ي طريق
ر وت ي وعدم استقرار عائلي واجتماعي ونفسي وفكري هو نتيجة طبيعية لما هم فيه من كف ة الت ة للحقيق غطي

رة ..  رهم عب ن غي اريخ وال يأخذون م دروس وال يستقرئون الت رءون ال م ال يق ب انه ال تمارى .. ومن الغري
ا  ا إطالق ويصرون مستكبرين على المضي في درب العذاب الدنيوي.. في انتظار عذاب اآلخرة التي الشك فيه

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَعلَى سَ .. ((   َّ   ...)) ... )7ْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم(َختََم 
ي  ازاه هللا ف ه .. فج ر   ونعم هذا عن ضرب من ضروب الخلق اختار طريقة الكفر والجحود والتنك

ن ضرب اذا ع ة .. فم ة والجماعي آخر  الدنيا عذابا وتمزقا وضياع وعدم استقرار على كل المستويات الفردي
ب  ه للع ة من ي محاول اس .. ف الط الن ه ويغ الط رب الط نفسه ويغ أشد تعقيدا .. وأشد مكرا ودهاء ؟.. ضرب يغ
ه  ه وواقع تمرار حيات رورية الس ا ض الح يراه انم ومص وز بمغ ويف .. للف ة .. للتس ال .. للمغالط ى الحب عل

ا ؟؟ ... ((  الموبوء .. ماذا يسمى هذا الضرب الغريب العجيب المليء بالمتناقضات  وُل آَمنَّ َوِمْن النَّاِس َمْن يَقُ
ِ َوبِاْليَْوِم اْآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِيَن( َّ ...)) .. لماذا يصر هذا النوع على التصريح وعلى التأكيد بأنه مؤمن  )8بِا

ا والي ن ب ل من آم د التصريح؟ .. وه اج با واليوم اآلخر ؟.. ومن طلب منه التصريح وتأكي ر يحت وم اآلخ
ى  وحي بعضهم إل ؤالء ي ن ه ول .. ولك ادة ببهرج الق لهذه الطريقة في إعالن يقينه ؟.. إن الناس يخدعون ع
ن  اس وم ن الن ل   م ة للني ة الموهوم اريعهم الوهمي اذيبهم ومش ر أك رورا..  لتمري ول غ رف الق ض زخ بع

ذا مكاسبهم قصد انتفاع زائل .. إن الناس عادة يتولون الظواهر..   ي ه ولكن هللا العليم بخبايا القلوب كشف ف
ْؤِمنِيَن(المقام سترهم وأخبرنا عن حقيقتهم البشعة التي يسعون جاهلين لتغطيتها .. ((  ْم بُِم ا ُه ...)) ..  )8َوَم

ول  اقض الق ي سبيله لين ل ف م يمضي ك اد ث بات واألعي ي المناس ال ف ات تق يس كلم يطا .. ول اإليمان ليس بس
ل الفعل .. ولتت ان ك عارض السيرة مع مبادئ الدين وأحكامه الثابتة التي ال تقبل التجزئة وال المغالطة .. اإليم

د  متكامل قوال وفعال وعمال ونية سرا وجهرا..  ولكن هؤالء نفى عنهم الخالق العليم صفة اإليمان ليتسنى بع
ي .. ((  ي ال تنته بهم الت اذيبهم وأالعي ف أك ك كش ْؤمِ ذل ْم بُِم ا ُه ة  )8نِيَن(َوَم ي المغالط الغوا ف ا ب ...)) .. مهم

َوِمْن ولبس األقنعة .. مهما غطوا الحقائق .. وزيفوا الواقع والتاريخ .. مهما أنفقوا في طمس الحقائق .. ((  
ِ َوبِاْليَْوِم اْآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِيَن( َّ   ...))  )8النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِا

ى نأخذ حذرنا وشيئا فشيئا  ا سترهم حت ندلف عالم النفاق والمنافقين .. ليبين هللا أمرهم ويكشف لن
اد  منهم .. وهو شرح لم يرد في سياق الحديث عن الكفر والكفار .. باعتبار الكفر طريقا واضحة متسقة األبع

رهم كب دا .. خط د تعقي الم أش م ع افقون فه اق والمن ا النف اس .. أم ا وال التب بس فيه ى ال ل رد وعل ى الف ر عل ي
اهرو م يتظ المي .. ألنه ع اإلس ى مراك نالمجتم للون إل وى .. ويتس ورع والتق ان وال ال  زباإليم وة والم الق

اط   ه أخذ اإلحتي والنفوذ .. وهم أشد خطرا وفتكا من أي خطر آخر.. وبالتالي فالمؤمن الغر الكريم عادة .. علي
اذ أبشع الوسائفي التعامل مع أي منافق أو مجموعة منافقة وا ى  للتي ال تتردد في اتخ وأتعسها للوصول إل

ا  ولية وغيره ذب والوص ر الخداع والك ش والمك أهدافها وللمغالطة وللوثوب على مركز التنفيذ باستعمال الغ
افقين ((  وا وَ من الوسائل كما سيأتي بياته إن شاء هللا تعالى .. إن المن ِذيَن آَمنُ َ َوالَّ َّ اِدُعوَن  َدُعوَن يَُخ ا يَْخ َم

وه ) 9إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن( انهم المش رة المقصرة وإيم ولهم القاص م يتصورون بعق يبة أنه ...)).. المص
ن  ذه الدرجة م ى ه وهم إل والمعدوم أصال .. أنهم قادرون على مغالطة هللا سبحانه وتعالى .. ومن وصل به ال

وأ  ه إال األس َ ... (( اإلنحطاط فال تتوقع من َّ اِدُعوَن  دع هللا  يَُخ ان أن يخ ا ك وق مهم در مخل ف يق ...))؟.. وكي
م  ذي يعل يم ال الق العل ى مغالطة هللا الخ يط عل وق بس در مخل ف يق الذي خلقه وأبدعه وأوجده من عدم ؟.. كي

نهم والمح هم وج رهم وإنس م وآخ م أوله ق ويعل ق الخل ذي خل دور  .. وال ي الص ا تخف ين وم ة األع يط  خائن
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يء  بالكون والحياة من البداية إلى قيام الساعة ؟.. كيف يغالطون ربي المحيط  بكل شيء  والقادر على كل ش
الكهم ؟.. ((  عفهم وته دى ض ون م ة هللا ؟ .. أال يحس ون عظم ْدِرِه َواألَْرُض ؟.. أال يعلم قَّ قَ َ َح َّ َدُروا  ا قَ َوَم

ةِ  ْوَم اْلِقيَاَم تُهُ يَ ا قَْبَض ِرُكوَن( َجِميعً ا يُْش الَى َعمَّ ْبَحانَهُ َوتَعَ ِه ُس اٌت بِيَِمينِ ماَواُت َمْطِويَّ ورة  –...)) )67َوالسَّ س
  الزمر  . 

ذي أعطاهم  يط بهم وال يهم والمح ادر عل ي الق إن هؤالء التعساء أعجز من أن يخفوا أمرهم على رب
رة .. دنيا واآلخ ي ال ه ف ل  نتيجت ئول وتحم واعي المس ار ال ق اإلختي وَن ((  ح ا تَْعَملُ هُ بَِم ئْتُْم إِنَّ ا ِش وا َم اْعَملُ

( سورة فصلت ) .. ولكن إذا كشف أمرهم أمام الخالق العليم .. فكيف يكون تصرفهم داخل   -...)))40بَِصيٌر(
الم ؟.. ((  رون بس ل يم المي وه ع اإلس َدُعوَن إِالَّ المجتم ا يَْخ وا َوَم ِذيَن آَمنُ َ َوالَّ َّ اِدُعوَن  ا يَُخ ُهْم َوَم  أَنفَُس

ه ) 9يَْشعُُروَن( ا ينتب المؤمن عادة سرعان م ان ف أمن وال بأم الم وال ب ...)).. قرر هللا أن عمليتهم لن تمر بس
ي  ة الت ي المغالط اقض .. ف ي التن ول.. ف ن الق ي لح رفهم ف ه يع افقون .. إن ا المن ي يلعبه ذرة الت ة الق للعب

ور يمارسونها والتي ال تخفي على لبيب .. ال رى بن ؤمن ي ن الم ون .. ولك د ال يك مؤمن غر  كريم قد يكون وق
ص  وحده دون سواه ..   هللا .. ومتى تتسنى لـه هذه الرؤية ؟.. متى استقام قوال وفعال .. سرا وجهرا وأخل

ي  هي هللا عنقال مجاهد: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رض لى هللاعن النب ه  ص ه علي لم وآل وس
ِميَن((( عز وجل ثم قرأ هللا  رينظر بنواتقوا فراسة المؤمن فإنه (( قال:أنه  ..))  )75إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلْلُمتََوّسِ

  .سورة الحجر –
َ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن(((  َّ داء وب) 9يَُخاِدُعوَن  ت ...)) هنا مكمن ال ي

ي  وا ف ذي تفنن م ال ي اله ادوه .. وف ذي ك د ال ي الكي روه.. وف ذي حف ي الجب ال ون ف القصيد .. فالمنافقون يقع
ه ((  نعه وإتقان عُُرونَ  ص ا يَْش ُهْم َوَم َدُعوَن إِالَّ أَنفَُس ا يَْخ دة  َوَم ا المكي اكوا به ي ح رية الت نفس الس ...)).. ب

حر  إِالَّ أَنفَُسُهمْ َوَما يَْخَدُعوَن يسقطون في الهاوية .. ((  رهم.. الس ى غي )) .. فعملية الخداع تعود عليهم ال عل
عُُرونَ ينقلب على  الساحر .. كيد الكائدين في نحرهم .. ((  اطر  َوَما يَْش ى مخ ون إل م ال ينتبه ب أنه )) .. الغري

ان ((  ل اإلتق مت وبكام دوء وص ل ه رهم .. بك ل غي ا قب ممون به مومة فيتس تهم المس َدُعوَن إِالَّ َوَمعملي ا يَْخ
عُُرونَ  ا يَْش ُهْم َوَم د  أَنفَُس ل وق ا العم ن م وا .. ولك ا فعل ه م دمون علي ا يق ورة م افقون خط درك المن و ي )).. ل

ود  ث يع رآن حي ي الق ا ف ن أغرب م ة م ذه اآلي ر .. وه ذيب الغي تمرءوا تع د اس اق .. وق ارتضوا ألنفسهم النف
  له بإرادته دن شعور منه أو تقدير ..الضر على صاحبه .. وحيث يحيط الشر بفاع

ِذبُوَن( ((  انُوا يَْك ا َك يٌم بَِم ذَاٌب أَِل ُ َمَرًضا َولَُهْم َع َّ ين هللا )10فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدُهْم  د ب ...))... لق
ؤم ي الم رهم .. ألن هللا ول ل غي يهم قب ر عل نين سبحانه وتعالى سبب وقوعهم في المحظور .. وفي عودة الش

ر  فِي قُلُوبِِهْم َمَرضٌ يدافع عنهم.. بأن المنافقين في قلوبهم حب الشر .. ((  م غي المرض .. ألنه ه ب )) عبر عن
ذه  عاديين وألن المؤمن العادي يحب لغيره ما يحبه لنفسه.. ويكره أن يوقع المضرة على غيره مهما كانت ه

تمكن حب الشر وإيقاع األذى باآلخرين .. بكل وسيلة المضرة مادية أو معنوية .. أما المنافقون ففي نفوسهم 
دهم  ر فهم عن ا الغي واءهم .. أم الحهم وأه دون إال مص م ال يعب تتاح لهم .. إنهم ال يخشون هللا عز وجل .. إنه

ا .. ((  ا شغبا وتكالب ي تحقيقه ون ف ي يتفنن َرضٌ وسائل لتحقيق الملذات والنوازع الت وبِِهْم َم ي قُلُ ذا  فِ )) .. ه
بحانه ال د زادهم هللا س ل ؟ .. لق ا العم ون الشفاء .. فم ه .. وهم يرفض مرض وهو المعني بالنفاق ال شفاء من

ا  اال  وهم دهم خب يهم.. لتزي يهم وف م وعل ع به ا تق تمكينا في طريقتهم التي اختطوها لإليقاع باآلخرين فإذا به
ُ َمرَ  وحزنا .. ((  َّ د إال استفحاال..  ًضافِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدُهْم  ا من حال مستفحلة ال تزي )) .. والعياذ ب

ا  ه تمزيق ؤزه أزا .. ويمزق زا.. وي ومن مرض ال برء  منه .. ال يني مع األيام يزداد انتشارا في الكيان يهزه ه
ا  ويذروه مع الرياح فال  مستقر لـه وال أمن وال أمان .. هذا في الدنيا فماذا عن اآلخرة التي ال شك فيها إطالق

ِذبُوَن(؟.. ((   انُوا يَْك ا َك يٌم بَِم ذَاٌب أَِل ْم َع ا َولَُه ُ َمَرًض َّ َزاَدُهْم  َرٌض فَ وبِِهْم َم ي قُلُ م )10فِ ق له د حق ...)) .. لق
ن  العذاب في الدارين سوء  خاتمة في الدنيا وعذابا في اآلخرة .. فماذا يريدون أكثر من هذا الفشل الذريع وم

  اية التعيسة لو كانوا يستخدمون العقل حق اإلستخدام ؟؟...  هذه النه
ة هللا ..((  ن رحم افُِروَن(ولكن المؤمن الحقيقي ال ييأس م ْوُم الَك ِ إِالَّ اْلقَ َّ ْن َرْوحِ  ئَُس ِم  –) 87الَ يَْي

افق اة المن ي حي ين سرعان سورة يوسف .. إنه يتألم مما يرى ويسمع .. ويهولـه ما يجد من تناقض صارخ ف
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رى أن من  ةما يهتدي به إلى أنهم غير مستقيمين على الطريق الى .. وي بحانه وتع التي ارتضاها لهم ربهم س
الى ((  ـه تع اال لقول ر  امتث ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ه األم ِر واجب ى اْلَخْي ْدُعوَن إِلَ ةٌ يَ ْنُكْم أُمَّ تَُكْن ِم َوْل

وَن(َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَنْ  ى  -)104َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَئَِك هُْم اْلُمْفِلُح ورا إل ادر ف ران .. فيب ورة آل عم س
عيتهم  الح وض نهم إص ب م اق يطل ل النف ع أله اللوم والتقري ه ب ي فيتوج ذ العمل ع التنفي ألة موض ع المس وض

ي األَرض عوض الفساد المستشري : ((  ي األَْرِض َوإِذَا قِ وتدارك نقائصهم واإلصالح ف ُدوا فِ ْم الَ تُْفِس َل لَُه ي
م )12) أَالَ إِنَُّهْم ُهْم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن الَ يَْشعُُروَن(11قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن( ف أنه ...)). ومن أغرب المواق

رة ال الح وأن نظ ون اإلص م يتول دعين أنه راف م ي اإلنح ادون ف ل يتم ائهم .. ب ون بأخط يهم ال يعترف اس إل ن
ال  وأن  م مفسدون فع الى أنه بحانه وتع قاصرة ومقصرة في حقوقهم الشرعية المزعومة .. فيؤكد لهم هللا س
اعة  رم وبش ة الج ون بفداح اق ال يحس ى النف رارهم عل ادهم وإص م بعن يهم تجعله ربت عل ي ض اوة الت الغش

  اإلنحراف الذي يمارسون في حق المجتمع .. 
ْن الَ َوإِذَا قِيَل لَُهْم ((  فََهاُء َولَِك ْم السُّ ْم ُه فََهاُء أَالَ إِنَُّه َن السُّ ا آَم ْؤِمُن َكَم الُوا أَنُ اُس قَ آِمنُوا َكَما آَمَن النَّ

ان  هم أراذل  )13يَْعلَُموَن( ع اإليم ن اتب رون أن م ...)) المشكلة أنهم ينظرون إلى الناس نظرة استعالء .. وي
ذي ال يحسن  )) على السُّفََهاءُ لناس .. أو ((  و ال حد زعمهم .. والسفيه هو من استخف نفسه .. والسفيه ه

ي من  ة الت ة الراقي ط الطبق التصرف .. فكأنهم يرون أن المؤمنين الحقيقيين ال يحسنون التصرف .. وأنهم فق
ب  انون مرك م يع يقة .. إنه ة والض الحها الخاص ا ومص ى هواه ه عل ان وتركيب ف اإليم ف وتغلي ا تولي حقه

تعال النظر .. اس يهم ب ون إل ع يرجع م تب اس له اس .. وأن الن ن الن ن م م أحس رون أنه م ي ة .. إنه ء  وغطرس
ر .. ن التصرف للغي ل: وأنهم وحدهم لهم حق منح شهادات حس م، وقي ةُ الِحْل فاهة: ِخفَّ فاهُ والسَّ فَهُ والسَّ  السَّ

يض ن نق ه م ب بعض و قري ل وه ل: الجه ة، وقي ة والحرك له الخف م، وأَص د الِحْل ض. وق ه  بع ه ورأْيَ ِفهَ ِحْلَم َس
فَِه. ونَْفَسه َسفَهاً وَسفاهاً وَسفاهة: حمله على ا . (( السَّ ْؤِمُن َكَم الُوا أَنُ اُس قَ َن النَّ ا آَم وا َكَم ْم آِمنُ َل لَُه َوإِذَا قِي

فََهاءُ  َن السُّ اص وحكم آَم وع خ ن ن انهم م ودة .. إيم م م دي معه يحة وال تج م نص ع معه ى )) .. ال تنف م عل ه
يا ة ((  ءاألش ال قيم دهم ب ة عن اص .. والبقي رب خ ن ض فََهاءُ م َن السُّ ا آَم ْؤِمُن َكَم ان  أَنُ أن اإليم )) .. وك

مخصوص بالسفاهة .. مع أن اإليمان هو خروج منها  ال عودة إليها .. ولكن إيمانهم منقوص ومغشوش..(( 
...)) علم الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. والمنافقون ال يدركون  )13ُموَن(أَالَ إِنَُّهْم ُهْم السُّفََهاُء َولَِكْن الَ يَْعلَ 

  كنه اإليمان وال كنه السفاهة .. فهل ينفع العقار فيما أفسده الدهر ؟؟ ...
ي غيهم  ادون ف إنهم يتم وحا ف ة نص ى هللا توب وا إل وض أن يتوب تهم البشعة وع وعندما تظهر حقيق

ه الحقيقي ى وجه اق عل ائهم  بسلوك النف ى أولي اع وعل ؤمن بقن ى الم ال عل ي اإلقب تخلص ف و ي البشع .. وه
داع  ش والخ ر والغ ون والمك ك التل ي ذل الحهم ف اقهم ..  س انهم ونف م وبهت ف زيفه ي يكش ر حقيق اع آخ بقن

ُن َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشيَاِطينِ والسخرية من المؤمنين ((  ا نَْح ْم إِنََّم ا َمعَُك ِهْم قَالُوا إِنَّ
ه. الُهْزُء والُهُزُؤ: السُّْخِريةُ. ...)) ..)14ُمْستَْهِزئُوَن( ه ومن ِزَئ ب َزأَةً،  ُه ُزؤاً وَمْه ْزءاً وُه ا ُه َزأُ فيهم َزأَ يَْه وَه

تَْهَزأَ  أَ واْس زَّ الى وتََه ه تع ِخَر. وقول ه: َس ُ  ب ّ تَْهِزئون،  ُن ُمْس ا نَْح م.: إِنم تَْهِزُئ به راءة   يَْس اج: الِق ال الزج ق
ار  الَجيِّدة على التحقيق، فِإذا َخفَّْفَت الهمزة َجعَْلتَ  ذا االختي تَْهِزئون، فه ت ُمْس زة، فقل الهمزةَ بين الواو والهم

اقتهم ومبعد التحقيق در ط المي ق ذاء المجتمع اإلس ة وهي إي ا ..  وهنا يظهر المنافقون على حقيقتهم الرهيب
مار  بق إض ن س ئوال وع ا ومس ارا واعي ان اختي ارهم ك الي فاختي تهم .. وبالت تهم حيل ا آت دهم وم عهم جه وس

رة .. ((  دنيا واآلخ ي ال ه ف ون تبعات م يتحمل د .. وه انِِهْم وترص ي ُطْغيَ ُهْم فِ دُّ ْم َويَُم تَْهِزُئ بِِه ُ يَْس َّ
الق )15يَْعَمُهوَن( ن المؤمن إال ...)).. لقد فقدوا كل ضمير وكل أخ بالسخرية من المؤمنين .. ومن يسخر م

افق .. و((  اغُ من اُؤُهْم الطَّ ُروا أَْوِليَ ِذيَن َكفَ وِر َوالَّ ى النُّ اِت إِلَ ْن الظُّلَُم ِرُجُهْم ِم وا يُْخ ِذيَن آَمنُ يُّ الَّ ُ َوِل وُت َّ
  .)) سورة البقرة  .. )257ُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن(يُْخِرُجونَُهْم ِمْن النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت أُْولَئَِك أَْصَحا

  وجاء في  صحيح البخاري :  
الل:((   ن ب ليمان ب دثنا س حدثني شريك  حدثني محمد بن عثمان بن كرامة: حدثنا خالد بن مخلد: ح

لم قال رسول هللا بن عبد هللا بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: ه وس ال ((: صلى هللا علي  إن هللا ق
زال  ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي من عادى لي  ا ي ه، وم ت علي ا افترض ي مم عبدي بشيء أحب إل
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ده  عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ه، وي ر ب ذي يبص فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره ال
ألني ألعطينَّ ا، وإن س ي به ي يمش ه الت بطش بها،ورجل ي ي رددت الت ا ت ه، وم تعاذني ألعيذنَّ ئن اس ن ه، ول ع

   .) .أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته) ءشي
ا :     ه عمه ا .. وعم ي ضاللتهم يعمهون فيه ا ف افقين إغراق د هللا المن .. لذلك ال نستغرب كيف  يزي

هٌ  من باب طرب فهو َعِمهٌ و َعاِمهٌ  (( عمه)) العََمه التحير والتردد وقد تردد في الضالل .. ومن   ..والجمع ُعمَّ
ام  بب عدم إحك ك بس ل ذل ا وآخرة .. ك ك دني د هل ه هللا فق ه .. ومن سخر ب يسخر من مؤمن فإن هللا يسخر ب
وى  ادة اله دي وعب ي ال تج ة الت نهم والمغالط ل م إ بالسخرية من المؤمنين والني ى الخط العقل واإلصرار عل

  يثار الدنيا الفانية على اآلخرة الدائمة ..والمصلحة .. وإ
  ولساءل أن يسأل :  

ك التعقي يترى ما كانت مصلحة المنافقين في تلك المغالطة وف ع  دذل هم وم ع أنفس وه م ذي مارس ال
وا  يهم أن يحكم خالقهم ومع مجتمعهم ؟.. أما كان يكفيهم أن يجلسوا للتأمل والتفكر واإلعتبار ؟.. أما كان يكف

ق على األ نهم اختصار طري ان يمك ا ك ن ؟.. أم ا يمك وة بأسرع م ائج المرج ى النت وا إل مور بموضوعية لينته
ة ..  الحهم المادي وائهم ومص ا أله ادتهم .. وتبع ا لس انوا تبع م ك واب أنه ف أو دوران ؟.. والج ة دون ل التوب

ون ولتجارتهم باختصار .. إنها تجارة .. والتجارة تشمل كل مصلحة مادية عاجلة ..  إال  –والتاجر عادة ما يك
ى  –ما رحم ربي  دينار .. حت درهم وال ع ال د م ه مخل عبد الدرهم والدينار.. يحسبه ويعيد حسابه .. ويحسب أن

ران  ..((   ي الخس ع ف دم ووق ت الن الَلَةَ إذا جاءت سكرة الموت بالحق .. تجاوز وق تََرْوا الضَّ ِذيَن اْش َك الَّ أُْولَئِ
ِديَن(بِاْلُهَدى فََما رَ  انُوا ُمْهتَ ا َك اَرتُُهْم َوَم ْت تَِج ان .. )16بَِح اجروا باإليم ارة .. ت واع التج س  أن ا أتع ...)).. إنه

دى  وا اله ا .. وترك ذبا فرات دوه ع تمرءوه ووج الل واس ذوا الض الل .. أخ دى والض دين .. باله اجروا بال ت
  ع ؟..واعتبروه سفاهة  و مر المذاق .. فكيف يربح تاجر ال يحسن التبض

ي ظُ ((  َرَكُهْم فِ وِرِهْم َوتَ ُ بِنُ َّ َب  هُ ذََه ا َحْولَ اَءْت َم ا أََض اًرا فَلَمَّ تَْوقََد نَ ِذي اْس ِل الَّ ثَلُُهْم َكَمثَ اٍت الَ َم لَُم
وَن(17يُْبِصُروَن( اٌت 18) ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم الَ يَْرِجعُ ِه ُظلَُم َماِء فِي ْن السَّ يٍِّب ِم وَن ) أَْو َكَص ْرٌق يَْجعَلُ ٌد َوبَ َوَرْع

افِِريَن( ُ ُمِحيٌط بِاْلَك َّ َواِعِق َحذََر اْلَمْوِت َو ا 19أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهْم ِمْن الصَّ اَرُهْم ُكلََّم ُف أَْبَص ْرُق يَْخَط اُد اْلبَ ) يََك
ْو َش اُموا َولَ ْيِهْم قَ َم َعلَ ِه َوإِذَا أَْظلَ ْوا فِي ْيٍء أََضاَء لَُهْم َمَش ّلِ َش ى ُك َ َعلَ َّ اِرِهْم إِنَّ  ْمِعِهْم َوأَْبَص ذََهَب بَِس ُ لَ َّ اَء 

  ...))...)20قَِديٌر(
وا  د عطل اق ق اقا .. فأهل النف ة واتس ي ال تنقضي روع ب الت ا من األعاجي ذه فيه أنا لم أر صورة كه

ان و وا اإليم ل وكره تمرءوا الباط ة واس ن إدراك الحقيق ا م هم ومنعوه إن حواس الي ف ؤمنين .. وبالت الم
ث  ةالمنافقين هم أولى ضحايا مؤامراتهم .. وأولى بهم أن يتأملوا الصور الى حي التي أعطاها هللا سبحانه وتع

ا ق النف اروا طري م اخت ة ألنه ن إدراك الحقيق يهم ع عن وعي وعن  قبين تعطل حواسهم ووسائل اإلدراك ف
  سبق إضمار وترصد .. 

  :جاء في  صحيح البخاري 
ه   ه: أن رة  اسمع أبحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن أنه حدث هري

ل إنما ((رضي هللا عنه:أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  توقد مثلي ومثل الناس كمثل رج  اس
ه  الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار ناراً، فلما أضاءت ما حوله جعل زعهن ويغلبن ل ين ا، فجع ن فيه يقع

مون فيها) فيقتحمن   ) ..فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقحَّ
  وجاء في صحيح البخاري أيضا :  

وب.19البقرة: (( كصيب )) وقال ابن عباس:  ره: صاب وأصاب يص (المطر) أي  :المطر. وقال غي
ا ي هللا عنهم اس رض ن عب ر ب ي قول فس ذكور ف يب الم الى: الص يب  أو((ه تع ماءكص ن الس المطر ))م  . ب

د   ا عبي ن  حدثنا محمد، هو ابن مقاتل أبو حسن المروزي، قال: أخبرنا عبد هللا قال: أخبرن افع، ع هللا، عن ن
د، عن عائشة: ن محم ه  القاسم ب ول هللا صلى هللا علي اأن رس لم ك افع). نوس ال: (صيبا ن  إذا رأى المطر ق

افع.تابعه القاسم بن يحيى،  ا ( عن عبيد هللا.ورواه األوزعي وعقيل، عن ن م اصبه مطرا ال  صيبا نافع ) الله
   . سيل أو هدم أو عذاب ضرر فيه من
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ار .. وأن هللا  يإنه التحذير األبد  ه يلعب بالن ام اإلدراك أن درك تم لكل منافق كي يأخذ حذره .. وكي ي
ه .. يعلم سره وجهره .. وانه ال يكيد إال  بنفسه .. وال ي وقع األذى إال بذاته .. وأنه ال مهرب لـه من هللا إال إلي

ي  ل  ال يعن وأن يوم القيامة آت ال شك فيه إطالقا حتى يتوب ويقلع قبل فوات األوان .. وأن إمهال هللا عز وج
ه .. ((  ة علي ر  حج ريم أكب رآن الك اَء وَ نسيانه أو تناسيه وإنما ليقيم عليه الحجة تلو الحجة .. وهذا الق ْو َش لَ

ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َ َعلَ َّ اِرِهْم إِنَّ  ُ لَذََهَب بَِسْمِعِهْم َوأَْبَص ن )20َّ ر ؟؟ .. وأي ن المف أين المهرب وأي ...))... ف
ا الموت ويمسي ..  بح فيه ا يص المستقر في دنيا قليلة مهما كثرت وقصيرة مهما طالت ؟.. أين المقام في دني

رت أيه اذا ادخ ه ؟ ..(( فم ي غي ادر ف ان الس ْم ا اإلنس َد لَُه ْن تَِج اِر َولَ ْن النَّ فَِل ِم دَّْرِك األَْس ي ال افِِقيَن فِ إِنَّ اْلُمنَ
ِ فَأُْولَئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِي145نَِصيًرا( َّ ِ ِ َوأَْخلَُصوا ِدينَُهْم  َّ ْؤِت َن َوسَ ) إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِا ْوَف يُ

ا( ًرا َعِظيًم ْؤِمنِيَن أَْج ُ اْلُم ك  – )146َّ د يفاجئ ار .. وق ى اإلنتظ ى مت ة ؟.. وإل ة وأوب ن توب ل م اء .. فه النس
ُد(الموت كل لحظة .. وقد يفوت وقت الندم ..  (( هُ تَِحي  –.)). )19َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحّقِ ذَِلَك َما ُكْنَت ِمْن

  ..سورة ق 
   

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل المحي ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل ط السميع العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرحَ (( ون ...  –./.)) )118ْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

    
  

   
  

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  ا رسول هللاوأشهد أن محمد 

  
  
  
  
  
  
  

c     : 4الحلقة عدد  
  c( سورة البقرة ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم  ول هللا بل المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا(( ...  ِذي  يَ ْم الَّ ُدوا َربَُّك اُس اْعبُ ا النَّ وَن(أَيَُّه ْم تَتَّقُ ْبِلُكْم لَعَلَُّك ْن قَ ِذيَن ِم ْم َوالَّ ْم 21َخلَقَُك َل لَُك ِذي َجعَ ) الَّ
الَ  ْم فَ ا لَُك َراِت ِرْزقً ْن الثََّم ِه ِم أَْخَرَج بِ اًء فَ َماِء َم ْن السَّ َزَل ِم اًء َوأَْن َداًدا األَْرَض فَِراًشا َوالسََّماَء بِنَ ِ أَن َّ ِ وا   تَْجعَلُ

ْن دُ 22ْعلَُموَن(َوأَْنتُْم تَ  َهَداَءُكْم ِم وا ُش ِه َواْدُع ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْل ا نَزَّ وِن ) َوإِْن ُكنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ
اِدقِيَن( تُْم َص ِ إِْن ُكن ي َوقُوُدَه23َّ اَر الَّتِ اتَّقُوا النَّ وا فَ ْن تَْفعَلُ وا َولَ ْم تَْفعَلُ ِإْن لَ دَّْت ) فَ اَرةُ أُِع اُس َواْلِحَج ا النَّ

ا ُرزِ 24ِلْلَكافِِريَن( اُر ُكلََّم ا األَْنَه اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِه ْر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا ) َوبَّشِ وا ِمْنَه قُ
لُ  ْن قَْب ا ِم ِذي ُرِزْقنَ ذَا الَّ الُوا َه ا قَ َرٍة ِرْزقً ْن ثََم اِم ْم فِيَه َرةٌ َوُه ا أَْزَواٌج ُمَطهَّ ْم فِيَه ابًِها َولَُه ِه ُمتََش وا بِ ُ   َوأُت

  ...)).)25َخاِلُدوَن(
  صدق هللا العظيم

  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
  

الة  أَيَُّها النَّاسُ  يَايتوجه هللا سبحانه وتعالى بالخطاب إلى الناس كافة ((  ...)) وال غرو فاإلسالم رس
ال  خاتمة زل .. ق تتوجه إلى كل الناس في كل مكان وزمان كي ال تبقى لهم حجة .. وحتى يتبعوا النور الذي أن

 ُ َّ لَّى  يَّ َص ِمْعُت النَّبِ اَل : َس هُ قَ ُ َعْن َّ َي  ْعٍد َرِض ِن َس  رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : (( َحِديُث َسْهِل ْب
ْبَهاَم َواْلُوْسَطى َوُهَو يَقُوُل بُِعثُْت أَنَا َوالسَّاَعةُ َهَكذَا)) َعلَْيِه َوَسلََّم يُِشيُر بِإِ  ق  –ْصبَِعِه الَّتِي تَِلي اْإلِ البيان فيما اتف
  عليه الشيخان ..   

امن الناس كلهم في هذه اآليات المباركة أن يعبدوه ((...  ىوقد طلب هللا سبحانه وتعال اُس  يَ ا النَّ أَيَُّه
ود  ُكمْ اْعبُُدوا َربَّ  ...)).. فما العبادة ؟.. عبده عبادة : ذل وخضع وطاع لـه .. فالعبادة في األساس اعتراف بوج

اة ((   ون والحي هللا الواحد ال شريك له .. واإلمتثال ألوامره واإلنتهاء عند  نواهيه .. من أجل ذلك خلق هللا الك
نَس إِالَّ ِليَْعبُُدونِ  ( سوة الذاريات ) .. طلب منهم أن يعترفوا بوجوده واحدا ال  -.))  )56ي(َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

ادة  ا عب ة؟.. إنه ات الكريم ذه اآلي ي ه ة ف ادة معني ة عب ن أي واه .. ولك دين دون س ـه ال وا ل ريك وأن يخلص ش
ه..((   ل بطاعت ن هللا والعم وف م االخ مْ  يَ ِذي َخلَقَُك ْم الَّ ُدوا َربَُّك اُس اْعبُ ا النَّ ْم أَيَُّه ْبِلُكْم لَعَلَُّك ْن قَ ِذيَن ِم  َوالَّ

ه من ) 21تَتَّقُوَن( ؤمن وتقي ون الم وى تص أن التق اه : صانه وستره .. فك ذره .. وق ه وح اه : خاف ...)).. اتق
  عذاب الدنيا واآلخرة.. بحسن التوحيد وحسن العبادة وحسن التطبيق لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ..

ه ويقدم هللا سبحانه في  سياق اآليات اآلنفة الذكر أدلة مادية ملموسة تثبت بما ال يدع مجاال للشك أن
ة  ا والمعنوي ة منه موجود وأنه خالق وأنه ال شريك لـه .. وبالتالي فال مجال لعبادة غيره  من األصنام المادي

اًء الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض فَِراشً .. بل العبادة هي  وحده أو ال تكون .. ((  ا َوالسََّماَء بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمْن السََّماِء َم
وَن( تُْم تَْعلَُم َداًدا َوأَْن ِ أَن َّ ِ وا  الَ تَْجعَلُ ْم فَ ا لَُك ل )22فَأَْخَرَج بِِه ِمْن الثََّمَراِت ِرْزقً ان بك ل اإلنس دما يتأم ...)).. وعن

د ال ى التوحي ان وال ى اإليم ا إل ي حتم ه ينته وعية فإن رد وموض خافة تج ن الس ه م د أن الي يج الص .. وبالت خ
يم  اح العل رزاق الفت ا هو ال ال .. ف ا وفض ه نفع ده أو يرجوه من دعوه أو يعب بمكان أن يجعل مع هللا شريكا ي
ة ..  ود والعظم الخلق والوج رده ب ه وتف دى عظمت ى م ه عل ه ونعم دل مخلوقات ذي ت ل ال وهو المنان ذو الفض

ه أن يعب ان نفس ول لإلنس ف تس ه ؟.. (( فكي تخدم عقل ال يس ان فع ر هللا إن ك تُْم د غي َداًدا َوأَْن ِ أَن َّ ِ وا  الَ تَْجعَلُ فَ
دادا) .. ))) .. تَْعلَُمونَ  ع .. ركاءش :أن ر. جم ل أو النظي و المث د وه م .ن ه ..  عل ه وكنه ه بحقيقت الشيء : أدرك
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انعا ..  نعة ص دفة وأن وراء الص يس ص ون ل ين أن الك م اليق م عل ت تعل ر فأن ن تنك دة م الط ؟.. ولفائ ن تغ فم
  وتتهرب من عبادة المعبود الحق الذي له أفضال عليك ال تحصى وال تعد ؟؟... 

  جاء في صحيح البخاري : 
د  حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرو بن   شرحبيل، عن عب
ت: سألت النبي صلى هللا عليه وسلم: أي الذن هللا قال: ك). قل ب أعظم عندهللا؟ قال: (أن تجعل  ندا وهو خلق

ي  نثم أإن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: ( م أن تزان ال: (ث م أي؟ ق ت: ث ك). قل م مع اف أن يطع تقتل ولدك تخ
  بحليلة جارك).

  وجاء في جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 
ال: حدثنا  ة، ق و حذيف ال: حدثني أب ى، ق يح، عن مجاهد:حدثني المثن ي نح ن أب ال (( شبل، عن اب ف

وا  دادا))   تجعل دالء. : أيأن   ع
ي  وحدثني موسى    بن هارون، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط عن السدي عن خبر ذكره عن أب

ي صلى مالك، هللا  وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النب
  في معصية هللا. قال: أكفاء من الرجال تطيعونهمأندادا))   فال تجعلوا (( وسلم: وآله عليه 

ْن ُدو((  َهَداَءُكْم ِم وا ُش ِه َواْدُع ْن ِمثِْل وَرٍة ِم ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِس ا نَزَّ ِ إِْن َوإِْن ُكنتُْم فِي َرْيٍب ِممَّ َّ ِن 
اِدقِيَن( تُْم َص ي ... )) إن ا)23ُكن كون ف اس .. أتش ه وال التب بس في ح وال ل اب واض ذا الب ي ه ائم ف دي الق لتح

دن  ن ل اء م فاء  وج ور وش ه ن ي أن ريم وف رآن الك رسالة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ؟.. أتشكون في الق
مثله ..  هللا سبحانه وتعالى لينقذكم من الظلمات إلى النور؟.. هيا تقدموا وانسجوا على منواله .. ائتوا بسورة

وا  دقا .. تحل ا وص اهيه إحكام رآن تض ن ق ورة م أتوا بس ى أن ت ا عل اونوا جميع ركم .. تع ع غي اونوا م وتع
ادق  ريم ص رآن الك ه وسلم صادق والق ه وآل د صلى هللا علي إن هللا عز وجل صادق ومحم بالصدق الكامل ف

تم أعج دقكم ؟.. أن ن ص تم أي ادق .. وأن الم ص ه الس وحي علي ين ال ل أم المطلوب .. وجبري أتوا ب ن أن ت ز م
ه  رآن وكلم وال الق ى من وستكونون أضحوكة العالم إن حاولتم مجرد محاولة تافهة وسخيفة أن تنسجوا  عل
ة ..  وم القيام ى  ي وس إل دليل الملم ة بال زة ثابت ه معج ام الساعة .. إن ى قي الم إل ه ك ى إلي الرباني الذي ال يرق

يكم ال ى حجة عل دق يبق ى وبالص دق أت م .. ((  بالص ا لك ي َوقُوُدَه اَر الَّتِ اتَّقُوا النَّ وا فَ ْن تَْفعَلُ وا َولَ ْم تَْفعَلُ ِإْن لَ فَ
ْت ِلْلَكافِِريَن( رث هللا األرض ومن )24النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّ ...)) التحدي من وراء التحدي دون انقطاع حتى ي

تم م ا أوتي و عليها وهو خير الوارثين .. لن تستطيعوا مهم رآن ول ل الق أتوا بمث م أن ت تم ومن معك م  أن ن عل
م ..((  ن عل تم م ا أوتي نكم وبم كم وج ا إنس اونتم جميع يالً(تع ِم إِالَّ قَِل ْن اْلِعْل تُْم ِم ا أُوتِي راء ..  –)) )85َوَم اإلس

الى  بحانه وتع ك هللا س ن مل يس ع اهرة .. ول ة الظ ور المادي ن األم اة .. ع اهر الحي ن ظ و ع ذا ه م ه وعلمك
دا .. (( و ْن ملكوته وليس عن أسرار القرآن الكريم التي ال تنتهي أب ْم َع ْنيَا َوُه دُّ اِة ال ْن اْلَحيَ اِهًرا ِم وَن َظ يَْعلَُم

بوا ..  –..)). )7اْآلِخَرِة ُهْم َغافِلُوَن( ل أن تحاس كم قب بوا أنفس يكم أن تحاس ين عجزكم عل د أن تب الروم ..   بع
يم ؟؟... إن وأن تستعدوا للرحلة التي ما ب وم العظ ذلك الي دمتم ل اذا ق عدها رحلة .. رحلة الموت والجزاء .. فم

  النار في انتظار من أنكر وكابر وتحلى بالعناد .. فهل من توبة وأوبة إلى هللا العزيز الغفور ؟؟... 
  جاء في (( البيان فيما تفق عليه الشيخان )):

اِرّيِ َرِض  وٍب اْألَْنَص ي أَيُّ ِديُث أَبِ ه َح ِه وآل ُ َعلَْي َّ لَّى  ِ َص َّ وِل  َرَض ِلَرُس ا َع هُ : أَنَّ أَْعَرابِي ُ َعْن َّ َي 
دُ  ا ُمَحمَّ ِ أَْو يَ َّ وَل  ا َرُس اَل يَ مَّ قَ َن  َوَسلََّم َوُهَو فِي َسفٍَر فَأََخذَ بِِخَطاِم نَاقَتِِه أَْو بِِزَماِمَها ثُ ي ِم بُنِ ا يُقَّرِ ي بَِم أَْخبِْرنِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ نََظَر فِي أَْصحَ  َّ ْد اْلَجنَِّة َوَما يُبَاِعُدنِي ِمَن النَّاِر قَاَل فََكفَّ النَّبِيُّ َصلَّى  َق أَْو لَقَ ْد ُوفِّ اَل لَقَ مَّ قَ ابِِه ثُ
ُ َعلَْيهِ  َّ ْؤتِي  ُهِدَي قَاَل َكْيَف قُْلَت قَاَل فَأََعاَد فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى  َالةَ َوتُ َ َال تُْشِرُك بِِه َشْيئًا َوتُِقيُم الصَّ َّ َوَسلََّم تَْعبُُد 

ِحَم َدعِ النَّاقَةَ  )) ..  َكاةَ َوتَِصُل الرَّ   الزَّ
ل ؟..  اب هللا عز وج ل بكت هذا لمن أنكر .. فماذا عمن صدق وآمن واتبع الرسول النبي األمي .. وعم

ْر الَِّذيَن آَمنُ ((  َرةٍ َوبَّشِ ْن ثََم ا ِم وا ِمْنَه ا ُرِزقُ اُر ُكلََّم ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍت تَْج اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّ  وا َوَعِملُوا الصَّ
ْم فِ  َرةٌ َوُه ا أَْزَواٌج ُمَطهَّ ْم فِيَه ابًِها َولَُه اِرْزقًا قَالُوا َهذَا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمتََش ُدوَن( يَه ...)). )25َخاِل

ر ..  د الكف ديق ض ان: التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ه : ص ن ب رح .. آم ر المف رى : الخب ه .. البش ره : فرح بش
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د  ريم .. لق رآن الك الخلود : الدوام .. دائما البشرى للمؤمنين الذين يتحلون بالثقة التامة في هللا ورسوله والق
وا الحق د اتبع رهم  .. لق ي  أسلموا أم ق العمل ى التطبي وا إل انهم مض ع إيم م م واه .. إنه ا س وا عم وأعرض

مح ((  ي الس الم العمل ادقة لإلس اطعة وص رآة س اتهم م ت حي ف وكان المي الحني دين اإلس وا لل وا َوَعِملُ آَمنُ
اِلَحات ))؟؟ والصالح هو الصالح في كل مكان وزمان استقامة وبرا وبذال وعطاء وصدقا وعدم غش ..  الصَّ

ت إن ا ا طال دنيا القصيرة مهم ذه ال لمؤمن يضع نصب عينيه أنه مراقب من هللا عز وجل .. وأنه راحل عن ه
دم وأخر ..  والقليلة مهما كثرت .. وبالتالي فإنه يحاسب نفسه حسابا عسيرا آناء الليل وأطراف النهار عما ق

نة ((  دوة الحس ون الق ى يك ن .. حت ر وأعل ا أس وا الصَّوعم وا َوَعِملُ ده .. وال اِلَحاتِ آَمنُ ان وح ال إيم )) .. ف
ؤمن  ون الم ى يك نظريات هوائية دون  تطبيق في اإلسالم .. بل القول قرين العمل .. والفعل صنو القول .. حت

اِلَحاتِ هو القرآن يمشي على قدميه .. ((  ال ..  آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ )) .. والذين يحسبون الدين مجرد كلمات تق
ل  ي ك م يمض ي أدق ث ة ف اة كامل دين حي ه .. ألن ال ى حقيقت دين عل ذا ال وا ه م يفهم بيله ل ال س ي ح د ف واح

ك  ه أهنئ ل : ل ذا الضرب بشره .. فرحه ق ة .. ه ة والعام تفاصيلها  إلى أشمل شمولياتها .. في الحياة الخاص
د .. ى العه ه عل ق  على استقامتك .. قدم له التهاني مسبقا .. ألنه على نهج الهدى .. ألن ي الطري ير ف ه يس ألن

ا ..  اع لخيراته ا وال  انقط وت فيه ة ال م رى دائم اة أخ الصحيح التي تكفل لـه بها الخالق العليم .. ووعده حي
ة  اة الطيب ن مرضاة هللا وبشارة هللا والحي ر م ؤمن أكث و الم اذا يرج ك ؟ .. م ن ذل ر م ؤمن أكث ل الم وماذا يأم

  قا ؟؟ ... الدائمة في اآلخرة التي ال شك فيها إطال
  جاء في البيان فيما اتفق عليه الشيخان :  

اَل إِ     لََّم قَ ه َوَس ِه وآل ُ َعلَْي َّ ُ َعْنهُ : َعِن النَّبِّيِ َصلَّى  َّ ِة (( َحِديُث أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ َرِضَي  ي اْلَجنَّ نَّ فِ
َر السَّ  اِكُب اْلَجَواَد اْلُمَضمَّ   ِريَع ِمائَةَ َعاٍم َما يَْقَطعَُها ))   َشَجَرةً يَِسيُر الرَّ

  وجاء في صحيح البخاري : 
د حوت). الجنة  يأكله أهل أول طعام وسلم: (وآله قال أبو سعيد: قال النبي صلى هللا عليه    زيادة كب

  وجاء في صحيح البخاري أيضا : 
ن يسار، عن رة حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح، عن هالل بن علي، عن عطاء ب ي هري رضي  أب

وله( وسلم: (وآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  : هللا عنه قال الة، ..  من آمن با وبرس ام الص وأق
بيل هللا ي س د ف ة، جاه ه الجن ى هللا أن يدخل ي  أو .. وصام رمضان، كان حقا عل ي أرضه الت س ف جل

ال: ))  ولد فيها اس؟ ق ال نبشر الن ول هللا، أف ا رس ة مائإن  ((. فقالوا: ي ي الجن دها هللا  ةف درجة،أع
إذا ماء واألرض، ف ين الس ا ب درجتين كم ين ال ا ب بيل هللا، م ي س دين ف ألوه  للمجاه التم هللا فاس س

ةفوقه عرش الرحمن،ومنه تفجر أنهار -أراه  ةوأعلى الجنالفردوس، فإنه أوسط الجنة،  ال  .(الجن ق
  وفوقه عرش الرحمن).) محمد بن فليح، عن أبيه:

// هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * **
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السميع  ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنْ (( ون ...  –./.)) )118َت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  
  

 c    5الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم ال ول هللا بل نصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  (( بسم هللا الرحمن الرحيم 

ا الَِّذيَن آمَ  (( ... َ الَ يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثَالً َما بَعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّ َّ نُوا فَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن إِنَّ 
هِ  ِدي بِ ًرا َويَْه ِه َكثِي لُّ بِ ثَالً يُِض ذَا َم ُ بَِه َّ اذَا أََراَد  وَن َم ُروا فَيَقُولُ ِذيَن َكفَ ا الَّ ْم َوأَمَّ ِه إِالَّ َربِِّه لُّ بِ ا يُِض ًرا َوَم  َكثِي

ِقيَن( ِ 26اْلفَاِس َّ َد  وَن َعْه ِذيَن يَنقُُض ي  ) الَّ ُدوَن فِ َل َويُْفِس ِه أَْن يُوَص ُ بِ َّ َر  ا أََم وَن َم ِه َويَْقَطعُ ِد ِميثَاقِ ْن بَْع ِم
ُروَن( ْم اْلَخاِس َك ُه ِه 27األَْرِض أُْولَئِ مَّ إِلَْي يُكْم ثُ مَّ يُْحيِ تُُكْم ثُ مَّ يُِمي اُكْم ثُ ا فَأَْحيَ تُْم أَْمَواتً ِ َوُكن َّ ا ُروَن بِ َف تَْكفُ ) َكْي

وَ 28عُوَن(تُْرجَ  َماَواٍت َوُه ْبَع َس اُهنَّ َس وَّ َماِء فََس ى السَّ تََوى إِلَ مَّ اْس ا ثُ ي األَْرِض َجِميعً  ) ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِ
  ...)).)29بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل :
  

ي يحسب بعض الناس الذين ركبهم الكبر المركب أ ا ف ا وال  دور له ه له ات ال يؤب ن صغائر المخلوق
ض  رد سماع اسم بع ن مج ززوا م ق هللا أن يتق ي خل ـهم نظرتهم القاصرة المقصرة ف الحياة .. بل وتصور ل
ول  ل الجه راض الجاه تكبار واإلع تعالء واإلس زز واإلس ى التق م إل ن اآلث م الظ ذهب به ل ي ات .. ب المخلوق

ون والحي ائق الك ت المتجاهل لحق ي تثب دالئل الت ن ال ه .. وم الق ووحدانيت ة الخ دى عظم ى م دل عل ي ت اة الت
ات سلطه هللا  ن أصغر المخلوق د هللا.. وهو م ن جن م م وجود هللا الواحد : البعوض وهو من جند هللا .. أي نع

  على الجبابرة الذين يدعون األلوهية والخلود والكبرياء في األرض بغير حق .. 
  ي : جاء في صحيح البخار

و دثني أب ال: ح رة ق ا المغي ريم: أخبرن ي م ن أب دثنا سعيد ب د هللا: ح ن عب د ب دثنا محم ن  ح اد، ع الزن
ه  ااألعرج، عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا علي ه وسلم ق أتي الرجل (( :لوآل ه لي إن

فال نقيم لهم يوم القيامة (( شئتم:  إنوقال: اقرؤوا بعوضة  العظيم السمين يوم القيامة، ال يزن عند هللا جناح
  .)) .وزنا

  وجاء في جامع البيان عن تأويل آي القران : 
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لم: ن أس د ب ر، عن زي ن معم رزاق، ع د ال ا عب ال: ثن ا إسحاق، ق ال: أخبرن إن أول  حدثني المثنى، ق
ة بعوضة  جبار كان في األرض نمرود، فبعث هللا عليه ع مئ ث أرب رأسه  بضرسنة يفدخلت في منخره، فمك

 ةأربعمائسنة، فعذبه هللا  ةأربعمائبالمطارق، أرحم الناس به من جمع يديه، فضرب رأسه بهما، وكان جبارا 
ال هللا: ءإلى السماسنة كملكه، ثم أماته هللا. وهو الذي كان بنى صرحا  ن (( ، وهو الذي ق انهم م أتى هللا بني ف

  )) .. فوقهم القواعد فخر عليهم السقف من
ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُموَن أَ  (( ... َ الَ يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثَالً َما بَعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّ َّ نَّهُ اْلَحقُّ ِمْن إِنَّ 

ًرا ِه َكثِي لُّ بِ ثَالً يُِض ذَا َم ُ بَِه َّ اذَا أََراَد  وَن َم ُروا فَيَقُولُ ِذيَن َكفَ ا الَّ ْم َوأَمَّ ِه إِالَّ  َربِِّه لُّ بِ ا يُِض ًرا َوَم ِه َكثِي ِدي بِ َويَْه
  ...)).. )26اْلفَاِسِقيَن(

اس ..  دبره الن ات كي يت والمثل الذي يضربه هللا سبحانه وتعالى للعظة والعبرة .. من أصغر المخلوق
فَيَْعلَُموَن ق (( فهمه وتدبره .. ولذلك قال هللا سبحانه وتعالى في هذا السيا ءكي يعقله العاقلون .. وعقل الشي

ونَ ...)).. (( أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهمْ  م : إدراك  فَيَْعلَُم ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت يء : أدرك م الش م.. عل ه العل )) .. إن
المؤمن  ه.. ف ه وكنه يء بحقيقت دقه   -الش ه ص ن ب ذيب : آم د التك ديق ض ان التص ن واإليم ن آم ؤمن م والم

دليل ووثق به .. المؤمن يصدق هللا ب .. بال  ويثق به قبل كل شيء .. المؤمن يعلم علم اليقين بالبحث والتجري
ل  ا .. ب ادل جدال  فارغ اري وال يج ال يشك  وال يم الي ف المادي الملموس أن هللا حق وأن القرآن حق .. وبالت

ا وتبحر ا وإيمان ان وعي ى األمن واألم رآن  يقبل الحقائق ويستقرئ أبعادها البعيدة  للوصول إل وار الق ي أن ا ف
  السنية .. 

ُ بَِهذَا َمثَالً ((  َّ ا الَِّذيَن َكفَُروا فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد  ر  َوأَمَّ ال .. يص د أص ...)).. الكافر يجحد أصال.. يعان
 مستكبرا على نكران الحقيقة مهما كانت مادية وقاطعة .. ألن الكفر أصال هو الجحود والنكران .. كفر الشيء

اها .. ((  دها وتناس نعم هللا : جح ر ب ا .. كف وال  وعرض ان ط د اإليم و ض ر ه اه .. والكف تره وغط را :  س كف
ثَالً  ذَا َم ُ بَِه َّ ة  فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد  ع الحقيق اس وم ع الن ع األحداث وم ل م ي التعام ة ف س الطريق )) ؟؟.... نف

ُ التي ال تمارى .. ((  َّ ائهم  بَِهذَا َمثَالً  َماذَا أََراَد  دى صلفهم وكبري أملوا م تخفافهم ؟؟ ت )) ؟.. انظروا مدى اس
ا :   ك وأكبره .. وإعراضهم التام عن قبول الحقائق ؟؟.. إن إصرارهم ذاك يوقعهم في المهالك .. وأولى المهال

ق هللا ..((   ن طري أون ع وقفهم ذاك ين م بم الل .. إنه ًراالض ِه َكثِي لُّ بِ ن ا يُِض تمرئون )) م ذين يس افرين ال لك
ًراالباطل والسخرية من الحق المبين ((  ِه َكثِي ة  َويَْهِدي بِ ة الحقيق وقون لمعرف ذين يتش ؤمنين ال ن الم )) .. م

ا  ة وعلم ويتحرقون حبا وأمال وتطلعا إلى ما يقدمه هللا للنهل من معينه الثر الذي ال يغيض حبا وأمال  ومعرف
ل من فسق  )26 اْلفَاِسِقيَن(َوَما يُِضلُّ بِِه إِالَّ  ..(( واب .. وه ن أو حق أو ص ...)).. فسق فسقا : خرج عن دي

ي  أكبر من الكفر ؟.. وهل من فسق أكبر من اإلعراض عن الحقائق التي يقدمها هللا اده  ك الى لعب سبحانه وتع
  .يؤمنوا وكي  يستقيموا على الطريقة المثلى التي ارتضاها لهم في الدنيا واآلخرة ؟ .

  
*******  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار الوك ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َرّبِ اْغِفرْ (( ون ...  –./.)) )118َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  

 c    :6الحلقة  عدد  
  c ( سورة البقرة ) 

   
  (( بسم هللا الرحمن الرحيم

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد  ول هللا بل أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

  
ِفُك َوإِْذ قَا(( ...  ا َويَْس ُد فِيَه ْن يُْفِس ا َم ُل فِيَه الُوا أَتَْجعَ ةً قَ ي األَْرِض َخِليفَ ٌل فِ ي َجاِع َل َربَُّك ِلْلَمالَئَِكِة إِنِّ

وَن( ا الَ تَْعلَُم ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َم َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَّدِ َماَء كُ 30الّدِ َم آَدَم األَْس ُهْم ) َوَعلَّ مَّ َعَرَض ا ثُ لََّه
اِدقِيَن( َك 31َعلَى اْلَمالَئَِكِة فَقَاَل أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤالَء إِْن ُكنتُْم َص ا إِنَّ ا َعلَّْمتَنَ ا إِالَّ َم َم لَنَ ْبَحانََك الَ ِعْل الُوا ُس ) قَ

يُم( يُم اْلَحِك َت اْلعَِل ا32أَْن اَل يَ َما ) قَ ئُْهْم بِأَْس َب آَدُم أَْنبِ ُم َغْي ي أَْعلَ ْم إِنِّ ْل لَُك ْم أَقُ اَل أَلَ َمائِِهْم قَ أَُهْم بِأَْس ا أَْنبَ ئِِهْم فَلَمَّ
يَس 33السََّماَواِت َواألَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكنتُْم تَْكتُُموَن( َجُدوا إِالَّ إِْبِل ُجُدوا ِآلَدَم فََس ) َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالَئَِكِة اْس

ئْتَُما َوالَ  ) َوقُْلنَا يَا34ى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِريَن(أَبَ  ُث ِش ًدا َحْي ا َرَغ الَ ِمْنَه آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُك
اِلِميَن( ْن الظَّ ا ِم ا فَأَخْ 35تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَ ْيَطاُن َعْنَه ا الشَّ وا ) فَأََزلَُّهَم ا اْهبُِط ِه َوقُْلنَ ا فِي ا َكانَ ا ِممَّ َرَجُهَم

يٍن( ى ِح هُ 36بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي األَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَ ِه إِنَّ اَب َعلَْي اٍت فَتَ ِه َكِلَم ْن َربِّ ى آَدُم ِم ) فَتَلَقَّ
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ِحيُم( اُب الرَّ ْيِهْم َوالَ ) قُْلنَا اْهبُِطوا ِمنْ 37ُهَو التَّوَّ ْوٌف َعلَ الَ َخ َداَي فَ َع ُه ْن تَبِ ًدى فََم ي ُه أْتِيَنَُّكْم ِمنِّ ا يَ َها َجِميعًا فَِإمَّ
  ...)).)39) َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن(38ُهْم يَْحَزنُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  البقرة )  ( سورة

  * التحليل : 
  
ةِ ((   ام  َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالَئَِك ذا المق ي ه د .. وهي ف ي من الحروف الزوائ اء ه ال العلم ...)).. إذ : ق

ام ..   ذا المق ي ه اءت ف تفيد التذكير بنعم هللا سبحانه وتعالى التي أنعمها على عباده في السياق القرآني ..  فج
  ...)).. َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخِليفَةً ذكيرا .. (( ... للتبيان في بعضها ت

  جاء في صحيح البخاري :
ن الحارث: . وجاء أيضا  ا يخلف بعضهم بعضا.فخل (خليفة)     د ب دثنا خال حدثنا قيس بن حفص: ح

ا (( ،عن أنس يرفعه: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني ك م و أن ل  أن هللا يقول ألهون أهل النار عذابا: ل
ي  به؟ قال: نعم، قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت من شيء كنت تفتدي في األَرض صلب آدم: أن ف

  .)الشرك) ال تشرك بي، فأبيت إال
ةً (( ...  ي األَْرِض َخِليفَ ٌل فِ ي َجاِع ِفُك َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالَئَِكِة إِنِّ ا َويَْس ُد فِيَه ْن يُْفِس ا َم ُل فِيَه الُوا أَتَْجعَ قَ

ُس لَكَ  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَّدِ ...)).. يخبرنا هللا سبحانه وتعالى عن أمر من أمور الغيب مطلوب منا  الّدِ
ين هللا سبحانه وت ي أن نصدقه بكامل الدقة والتفصيل .. فهذه المحاورة التي دارت ب دخل ف ة ت الى  والمالئك ع

ريم والحديث  رآن الك ق الق ا عن طري ر جاءن باب اإليمان بالغيب .. ومطلوب منا أن نصدق كل حرف وكل خب
ال وال  ا عق النبوي الشريف الصحيح عن هذا الموضوع تصديقا كامال وتاما ودون تفصيل.. وأال  نستخدم فيه

ع اهرا م ا ظ ا ورد فيه ا إال بم ذ منه ا وأال نأخ ة وه رأي ت المالئك د علم ل .. لق ه دون تعلي ات  يبيان المخلوق
ق ..  النورانية التي خلقها هللا كي تسبحه أي تنزهه عن الشريك وتعظمه وتشهد لـه بالوحدانية والتفرد والخل
ي األرض  ان المستخلف ف ذا اإلنس ه وكنهه أن ه ه بحقيقت م الشيء : أدرك م وعل علمت المالئكة من باب العل

ى اإلنحراف عن يحمل في ذات ه انحرافا عن نهج هللا القويم ..  وأول ما لفت نظرها أن هذا اإلنسان سيبادر إل
دماء  نهج هللا .. واإلنحراف ضروب ..  ولكنه يتلخص في الفساد بمختلف شكوله وضروبه..  وأنه سيسفك ال

اقي .. وأنه بالتالي سيعصي هللا لتحقيق أغراضه الدنيئة حبا في الدنيا  وظلما وعدوانا وتعلقا بالفاني دون الب
وائب واإلنحراف  ..((  ي األَْرِض ولن يعبده عبادة توحيد خالصة من الش ٌل فِ ي َجاِع ِة إِنِّ َك ِلْلَمالَئَِك اَل َربُّ َوإِْذ قَ

دِ  بُِّح بَِحْم ُن نَُس َماَء َونَْح ّدِ ِفُك ال ا َويَْس ُد فِيَه ْن يُْفِس ا َم ُل فِيَه الُوا أَتَْجعَ ةً قَ كَ َخِليفَ ُس لَ ّدِ ف  َك َونُقَ ... )) .. موق
ا  م م م ظاهر األشياء .. وال تعل ا تعل دها .. إنه ي عن ات الت ى المعطي اء عل اد .. بن ق األبع المالئكة واضح متس
بحانه  ا هللا س وراء  األمر الذي يريده هللا أصال من وراء خلق اإلنسان واستخالفه في األرض .. ولذلك قال له

  ...))..)30نِّي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن(قَاَل إِ وتعالى : (( 
يم .. وأال  ةومرة أخرى تكون المسأل م عل ل ذي عل وق ك ة أن ف ات الكريم ا اآلي م .. وتعلمن مسالة عل

ا يغتر اإلنسان بما آتاه هللا من علم مهما كان .. وأن يتواضع وأال يشبع من العلم .. ((  َماَء ُكلََّه َم آَدَم األَْس َوَعلَّ
اِدقِيَن(ثُ تُْم َص ُؤالَء إِْن ُكن َماِء َه ونِي بِأَْس اَل أَْنبِئُ ِة فَقَ ى اْلَمالَئَِك ُهْم َعلَ ا  ) 31مَّ َعَرَض ق علم ...)) ..  المنطل

اء  ال العلم ا .. ق ماء كله م هللا آدم األس د عل ون..  فق والمنتهى علما والخالف علما .. والمنتهى علما أو ال  يك
ل شيء .. علمه أسماء  كل شيء  وم ه ك ار علم ات ؟.. باختص ه اللغ ل علم ى ؟.. ه ف ومت ـه .. كي ا تصلح ل

ئوال عن  بح مس ه .. أي أص ه من وأصبح آدم قادرا برحمة هللا على فهم كل شيء من حوله وعلى تحديد موقع
ه مسؤوليا بح مسئوال عم تأفعاله .. فالعلم أمانة ومسئولية .. والعلم تترتب عن ا أن تص يس أقله ات ل ا وتبع

ةتعلمته .. ((   ى اْلَمالَئَِك ُهْم َعلَ مَّ َعَرَض فك  ثُ اإلنحراف وس ه ب وا آدم وذريت )) .. ال تسبقوا األحداث .. ال تتهم
تُْم الدماء .. فالعلم أهم من ذلك كله .. وما أوتيه آدم وذريته أهم من ذلك كله ((  ُؤالَء إِْن ُكن َماِء َه ونِي بِأَْس أَْنبِئُ

ا ..)) ..  َصاِدقِينَ  ا ومسئوليتها .. فم دد موقفه ا كي تح ؤت علم م ت رف األسماء ..  ول ة ال تع ا فالمالئك وطبع
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ة ؟.. ((  ذه الورط ن ه رج م يُم(المخ يُم اْلَحِك َت اْلعَِل َك أَْن ا إِنَّ ا َعلَّْمتَنَ ا إِالَّ َم َم لَنَ ْبَحانََك الَ ِعْل الُوا ُس ...)).. )32قَ
ى سداد تنزهت ربنا .. وتقدست وتعاليت.. فما أو ق إل ي نوف ياء  .. وك ى األش م عل ي نحك م ك تينا شيئا من عل

واب ((  ق والص ى الح ر .. وإل يمُ األم يُم اْلَحِك َت اْلعَِل َك أَْن و إدراك  إِنَّ م وه ام العل ا بتم ا ربن فت ي ذلك اتص )).. ل
داده ..((  ر وس واب األم ي ص ة.. وه ا  بالحكم ا ربن فت ي ه.. واتص ه وكنه يء  بحقيقت اَل يَالش ئُْهْم  اقَ آَدُم أَْنبِ

ا أَْنبَأَُهْم بِأَْسَماِئِهْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِنِّي أَْعلَُم َغْيَب السََّماَواِت َواألَرْ  تُْم بِأَْسَمائِِهْم فَلَمَّ ا ُكن ُدوَن َوَم ا تُْب ُم َم ِض َوأَْعلَ
تح المك)33تَْكتُُموَن( العلم ف ب .. ...))... هنا كانت المفاجأة الكبرى .. ف ف الحج م كش وف والمغطى .. والعل ش

دنيا  رار ال ي أس وص ف ى الغ داث وعل تقراء األح ى اس اد  وعل تكناه األبع ى اس ادر عل زء ق ه آدم ج ا أوتي وم
دا ي سبقت األح ة الت .. ثواآلخرة .. وعلى إدراك الحقائق التي ال تمارى .. وبالتالي قامت الحجة على المالئك

رق  ولم تكن تعلم حقيقة ما جرى وما م هو الف ى أن يشاء هللا .. العل اء  إل سيجري من مفاجآت تترى بال انته
ان  ذلك ك ورا .. ل ك ال تتجاوزه عجزا وقص ي فل ى ف ك وأن تبق بين أن تدري أو ال تدري .. بين أن تحدد موقف

ا ج ي زرع منه يم الت يم العل درات هللا الحك يرا العلم نورا .. وكان العلم فضال .. وكان العلم قدرة من ق زءا  يس
ديرا   ل وتق ة هللا عز وج راف بربوبي جدوا آلدم سجود اعت نهم أن يس ب م في اإلنسان كي يختبره.. ولذلك  طل
ـه  وز ل اء  اإلنسان إنسانا ال يج ع بق الى م آلدم الذي يحمل بعض صفة وبعض علم من علوم هللا سبحانه وتع

ة: ((   ام األلوهي ا ِلْلَمالَ التطاول على مق ْن َوإِْذ قُْلنَ اَن ِم تَْكبََر َوَك ى َواْس يَس أَبَ َجُدوا إِالَّ إِْبِل ُجُدوا ِآلَدَم فََس ِة اْس ئَِك
افِِريَن( ا .. )34اْلَك ا محرم جود وقته ن الس م يك ادة.. ول جود عب دير ال س جود تق ة آلدم س جد المالئك ...)).. س

ى  لغيره مهما كان ..((  وإنما حرم فيما بعد بمعاصي العباد.. فال سجود بعدها إال للخالق العليم ال يَس أَبَ إِالَّ إِْبِل
تَْكبَر ة َواْس و العظم تكبار .. وه يس باإلس ف إبل جد آلدم واتص ة أن يس ن المالئك ان م يس وك ض إبل )) .. رف

ي الحديث القدسي ((  ه .. وف ا في ال حق له ة ف ا البقي ار.. أم ز الجب ون إال  العزي اء ال يك والتجبر .. والكبري
داء ؟.. )34َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِريَن(((  ي من تدثر بي قصمته ))..الكبرياء ردائ افرين ابت ن الك ان م اذا ك ...)).. لم

ر الشي تر .. وكف و الس إبليس غطى   ءألن الكفر أصال ه م هللا جحدها وتناساها ف ر نع اه .. وكف ستره  وغط
فرض فوق أي قدر أو قيمة مهما كانت الحقيقة بنظرته القاصرة المقصرة .. ورفض طاعة هللا .. وطاعة هللا  

   ...  
َجَرةَ فَتَكُ  َوقُْلنَا يَا((  ِذِه الشَّ ا َه ئْتَُما َوالَ تَْقَربَ ُث ِش ا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكالَ ِمْنَها َرَغًدا َحْي ونَ

ن ...)).. بدأ اإلمتحان األول .. سكن آدم الجنة .. )35ِمْن الظَّاِلِميَن( وسميت جنة ألن أشجارها تغطي وتستر م
ا  ا وشجرها وخيراته اكنها بأوراقه تر س ة تس اس .. فالجن راه الن تتر وال ي ه يس ا ألن ن جن مي الج ا .. وس فيه

ن (( َ ا ولك ة وخيراته ا آدم بالجن ع ي رة .. تمت َجَرةَ الكثي ِذِه الشَّ ا َه جرة الَ تَْقَربَ ان األول .. ش ا االمتح )) .. هن
ا ممنوع على آد ري عليه ه وتس ر بطن ا تقرق ن أكله ة .. ألن م م أن يأكل منها .. قال العلماء هي شجرة الحنط

الي  ذرات .. وبالت ذه الق ل ه ة ال تقب ة طاهرة نظيف الت البشرية .. والجن أحكام الدنيا من حيث استخراج الفض
ان يظلم نفسه من يخالف قوانين البقاء  في الجنة إن صح التعبير .. وإنما كان امتح ا شاء هللا ك انا آلدم .. وم

يم ..(( يم العل بحان هللا الحك ن وس م يك أ ل م يش ا ل ا  وم ِه َوقُْلنَ ا فِي ا َكانَ ا ِممَّ ا فَأَْخَرَجُهَم ْيَطاُن َعْنَه ا الشَّ فَأََزلَُّهَم
ا  36اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي األَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحيٍن( ) ...)).. هنا تدخل الشيطان .. وإنم

ة..  وان وداب ن وحي س وج ن إن سمي شيطانا لمخالفته ألن شطنه خالفه الرأي .. والشيطان كل عات متمرد م
ر  ل وكي تقرق وي آدم كي يأك دخل ليغ ا ت ه .. وهن ي آدم .. نقطة الضعف بطن الشيطان عرف نقطة الضعف ف

ال .. (( َ   بطنه .. وكي ينطبق عليه حكم عدم البقاء م فع ا ت و م ة .. وه ُكْم والخروج من الجن وا بَْعُض ا اْهبُِط قُْلنَ
ة .. ِلبَْعٍض َعُدوٌّ  ة وال تافه ت بسيطة وال هين ...)).. استحكمت العداوة بين الشيطان وبني آدم .. والعداوة ليس

ى ه دائم إل ي إنها عداوة في هللا .. إنها عداوة أخرجت آدم وزوجته من حياة النعيم ال دنيا ومشاكلها الت وم ال م
ه  درك أن ه أن ي اعة .. علي ام الس ال تنتهي .. وهنا على اإلنسان أن ينتبه إلى هذه العداوة التي ال تنتهي إلى قي
ي  اءه  ف ر .. وان بق ق الخي ليس وحده في هذه الحياة وأن الشيطان لن يدخر جهدا إلغوائه وإلثنائه عن طري

ي األَْرِض عودة إلى هللا سبحانه وتعالى والى الحساب والجزاء .. ((  الدنيا هو بقاء مؤقت .. ألن هناك َولَُكْم فِ
  ) ...))..  36ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحيٍن(
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اإلمتحان كان كبيرا وفشل فيه آدم .. وتعلم من الدرس األول أشياء كثيرة .. من ضمن ما تعلم 
بعزيمة  بهللا العزيز الغفار .. باإلستغفار .. ومواصلة الدر إصالح الخطأ .. وكيف يصلح الخطأ .. بالتوبة إلى

ِحيُم(أكثر وإرادة ال تفل ..((   اُب الرَّ ...)) .. تعلمنا هذه )37فَتَلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَْيِه إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ
.. وتعلمنا أن اإلستمرار على الخطأ هو عين  اآليات أال نيأس من رحمة هللا .. وتعلمنا أن نمضي وال نتوقف

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي الهزل .. ((  لالكفر .. وتعلمنا أن امتحان الحياة جد كله .. وال يحتم قُْلنَا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميعًا فَِإمَّ
الَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ) وَ 38ُهًدى فََمْن تَبَِع ُهَداَي فَالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن(

...)).. بدأ السباق .. وبدأت الرحلة .. وبدأ امتحانها العسير ال السهل بالمرة .. من أجل )39ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن(
فمن استقام على نهج  وحسن اإلستخالف في األرض .. حالتوحيد وعبادة هللا  ال شريك له والعمل الصال

ال شك فيه إطالقا .. ومن استكبر واتبع طريق العصيان  يالهدى فهو آمن في محياه ومماته ويوم القيامة الذ
فال يلومن إال نفسه .. فكيف يكون المقام مقام هزل أو لعب أو تكاسل ؟.. إن الدنيا إذن مزرعة اآلخرة .. 

حورها التوحيد ووقودها العمل وهدفها اآلخرة تطلعا دوما إلى قوامها اإليمان وعمودها الفقري العبادة وم
  األوفق واألجمل بال انتهاء ..

  
ى  لى هللا عل *** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص

ه اال هللا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش  وح
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ين ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ..  اا ب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم  ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق والسالم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

  
   

  
  
  
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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 c    : 7الحلقة  عدد  
  c( سورة البقرة ) 

  
  ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس اعة  بسم هللا والص ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل وعل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  الرحمن الرحيــــــــــــــم  بسم هللا
  

ا((  اَي  يَ ِدُكْم َوإِيَّ ِدي أُوِف بِعَْه وا بِعَْه ْيُكْم َوأَْوفُ ُت َعلَ ي أَْنعَْم ي الَّتِ ُروا نِْعَمتِ َرائِيَل اْذُك ي إِْس بَنِ
اْرَهبُونِي( افِ 40فَ َل َك وا أَوَّ ْم َوالَ تَُكونُ ا َمعَُك قًا ِلَم ّدِ ُت ُمَص ا أَنَزْل وا بَِم يالً ) َوآِمنُ ا قَِل اتِي ثََمنً تَُروا بِآيَ ِه َوالَ تَْش ٍر بِ

اةَ 42) َوالَ تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن(41َوإِيَّاَي فَاتَّقُونِي( َك وا الزَّ الَةَ َوآتُ ) َوأَقِيُموا الصَّ
اِكِعيَن( رَّ َع ال وا َم أُْمرُ 43َواْرَكعُ وَن() أَتَ الَ تَْعِقلُ اَب أَفَ وَن اْلِكتَ تُْم تَتْلُ ُكْم َوأَْن ْوَن أَنفَُس اْلبِّرِ َوتَنَس اَس بِ ) 44وَن النَّ

الَِة َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلَخاِشِعيَن( ْبِر َوالصَّ ْم َوأَنَُّه45َواْستَِعينُوا بِالصَّ و َربِِّه ْم ُمالَقُ وَن أَنَُّه ِذيَن يَُظنُّ ِه ) الَّ ْم إِلَْي
الَِميَن( ) يَا46َراِجعُوَن( ْلتُُكْم َعلَى اْلعَ ا 47بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُروا نِْعَمتِي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَنِّي فَضَّ وا يَْوًم ) َواتَّقُ

ذُ مِ  ُروَن(الَ تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئًا َوالَ يُْقبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ َوالَ يُْؤَخ ْم يُنَص ْدٌل َوالَ ُه ا َع اُكْم 48ْنَه ْينَ ) َوإِْذ نَجَّ
الَ  ْم بَ ي ذَِلُك اَءُكْم َوفِ تَْحيُوَن نَِس اَءُكْم َويَْس ذَبُِّحوَن أَْبنَ ذَاِب يُ وَء اْلعَ وُمونَُكْم ُس ْوَن يَُس ْن آِل فِْرَع ْم ِم ْن َربُِّك ٌء ِم

َ 49َعِظيٌم( يَن 50ْنَجْينَاُكْم َوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَنُظُروَن() َوإِْذ فََرْقنَا بُِكْم اْلبَْحَر فَأ ى أَْربَِع ْدنَا ُموَس ) َوإِْذ َواَع
ُكُروَن(51لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن( ْم تَْش َك لَعَلَُّك ِد ذَِل ْن بَْع ا ) 52) ثُمَّ َعفَْونَا َعْنُكْم ِم َوإِْذ آتَْينَ

َل  َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا )53ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن( اِذُكْم اْلِعْج ُكْم بِاتَِّخ تُْم أَنفَُس ْم َظلَْم قَْوِم إِنَُّك
ِحيُم(فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُوا أَنفَُسُكْم ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم ِعنْ  اُب الرَّ   ...)).)54َد بَاِرئُِكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
  

د  ريم بع رآن الك ة الق ي بداي ي إسرائيل ف أول سؤال يتبادر للذهن هو لماذا ذكر هللا سبحانه وتعالى بن
ة أن ذكر بالصفات الحقيقية للمؤمنين ا د أن وجه دعوة عام افقين وبع ار والمن ض صفات الكف لحقيقيين وبع

الم  ي الع ه ف ة آلدم ورحلت ة الحقيقي ة الرحل ق وبداي ر قصة الخل د أن ذك لكل الناس للتوحيد واإلخالص .. وبع
ي أرض سميت  ع ف ر للجمي اة األكب الق امتحان الحي األعلى وفي الجنة ثم خروجه منها بسبب المعصية وانط

  متاعا إلى حين ؟؟.. مستقرا و
يهم المتنوعة وانحرافهم عن  رائيل ومعاص ي إس ل لبن اريخ الطوي ى الت ود إل ك يع بب ذل أعتقد أن س
ل  ديرة بالتأم رات ج ه فت ل وتتخلل اس طوي ع الن الم وم ي الع رائيل ف ي إس اريخ بن ويم .. إن  ت ج هللا الق نه

ا  واإلعتبار .. ألنها مليئة بالمفاجآت لتي ال تخطر على بال .. اس إليه من هنا لفت هللا سبحانه وتعالى نظر الن
ام  ا بأحك رعوا عليه بقة .. وال يتس ة مس ا عاجل ور أحكام ى األم وا عل ى ال يحكم ان .. حت ان ومك ل زم ي ك ف
ة الحق وال  ق ومحب ل رف ه بك دم إلي كاسحة تجانب الصواب .. إن المتأمل في اآليات الكريمة .. يجد أن هللا يق

   يتوه وال يشقى وحتى يجد البلسم الشافي لكل الحيرة والتساؤل .. شيء إال الحق حتى ال
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رائي ي إس ى بن ل توجه إل اس أوال .. ب ه  لولم يتوجه هللا سبحانه وتعالى إلى الن رهم بأنعم ث ذك .. حي
ى  عليهم .. كي يتوبوا إلى هللا .. وكي يصلحوا وضعيتهم.. وكي يتبعوا الحق المبين فال تبقى لهم حجة .. وحت

  ون القرآن الكريم عليهم دليال إن تمادوا في المعاصي واإلنحراف .. يك
ا((  اَي  يَ ِدُكْم َوإِيَّ ِدي أُوِف بِعَْه وا بِعَْه ْيُكْم َوأَْوفُ ُت َعلَ ي أَْنعَْم ي الَّتِ ُروا نِْعَمتِ َرائِيَل اْذُك ي إِْس بَنِ
  ...)).. )40فَاْرَهبُونِي(

  جاء في صحيح البخاري :
احدثني محمد بن بش  ازم  ار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن فرات القزاز قال: سمعت أب ح

ه  قال: لى هللا علي ي ص دث عن النب ه قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يح لموآل و وس ت بن ال: (كان  ق
ي إسرائيل الوا: تسوسهم األنبياء، كلما هلك نب رون). ق اء فيكث يكون خلف دي، وس ي بع ه ال نب ي، وإن ه نب  خلف

  .ببيعة األول فاألول، أعطوهم حقهم، فإن هللا سائلهم عما استرعاهم). فوا فما تأمرنا؟ قال: (
نهم   ب م يهم ويطل ا عل ل به ي تفض النعم الت رهم ب ل غي ي إسرائيل قب ذكر بن إن هللا سبحانه وتعالى ي

ة الوفاء بالعهد  وال عهد  كعهد اإليمان والتوحيد والحكم بما أنزل هللا واجتناب الظل م .. وال عهد كبيان الحقيق
ب  كما أنزلها هللا دون تحريف .. إن المؤمن الحقيقي ال يخاف إال من هللا ألنه يعلم علم اليقين أن هللا عليه رقي
.. وأنه سيحاسبه عما قدم وأخر .. هللا سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه الحقيقية البديهية : أن يخشوا 

  هللا تكون بطاعته واجتناب نواهيه ..هللا حق خشيته ومخافة 
  جاء في لسان العرب : 
اً   اً وَرَهب َب الشيَء َرْهب اَف. وَرِه اً، بالضم،َرَهباً،بالتحريك، أَي خ ةً وُرْهب َرِهَب، بالكسر، يَْرَهُب َرْهبَ

  ..  خافَه وَرْهبةً:
.. في  40.. تحمل رقم  ونالحظ أن اآلية التي ذكرت بني إسرائيل بضرورة مخافة هللا والعمل بطاعته

وم  اح المشاكل والهم أن مفت سياق سورة البقرة المباركة .. ورقم األربعين لـه مغازي كثيرة في اإلسالم .. فك
ا هللا  ي أنعمه نعم الت عند بني إسرائيل .. وتمام األمر عند الوقوف على الحقائق وأخذ العظة منها .. فما هي ال

ه سبحانه وتعالى عليهم كي يخصهم به ذي الشك في ة ال وم القيام ل ي ة قب ى التوب ذا الخطاب وكي يحضهم عل
ا ؟؟؟ .. ((  ا قَ إطالق اتِي ثََمنً تَُروا بِآيَ ِه َوالَ تَْش افٍِر بِ َل َك وا أَوَّ ْم َوالَ تَُكونُ ا َمعَُك قًا ِلَم ّدِ ُت ُمَص ا أَنَزْل وا بَِم يالً َوآِمنُ ِل
يمان وليس لإلسالم ألن المعطيات عندهم .. ألنهم أصحاب رسالة.. ألن ...)).. دعاهم لإل )41َوإِيَّاَي فَاتَّقُونِي(

رهم  ل غي اع رسالة اإلسالم قب ديق واتب ان والتص م أدعى لإليم ا يجعله دعوهم وم ا ي ات م عندهم من المعطي
ا بس وااللتب ل شيء .. ((  سألنهم قضوا مرحلة .. ومرحلة اإلسالم تكملة وخاتمة ورفعا لل ي ك اف وا بَِم  َوآِمنُ

قًا ِلَما َمعَُكمْ  و أَنَزْلُت ُمَصّدِ ف ه ن دون تحري ...))... عندكم الخبر .. فموسى جاء  بالتوحيد .. وما عندكم من دي
را واجب  يكم أم زل إل الى أن بحانه وتع ا س جزء  مشوه يجب إصالحه وتقويمه .. وما دمتم تدعون العبادة ف

َل َكافٍِر بِهِ الطاعة.. ((  تم َوالَ تَُكونُوا أَوَّ ى .. أن تم األول ...)).. أنتم أصحاب رسالة ودين سابق وقع تحريفه .. أن
د  ة  الواح والكم طاع ى من اس عل ج الن ى ينس دوة حت وا الق ادرين وأن تكون وا المب روض أن تكون ن المف م

ت .. ال  ا طال يرة مهم وا القهار .. ال تتبعوا مصالحكم .. إنها مصالح زائلة .. وهي قليلة مهما كثرت وقص تتبع
ون  م مجزي م ألنك ى لك ن تبق ا ل أمورا منحرفة قد تدر عليكم بعض مال أو بعض نفوذ أو بعض سلطة .. ولكنه
ه  اه : خاف ل .. اتق بأفعالكم .. ال تخافوا ذوي النفوذ .. ألن األحق بالتقوى أي بالمخافة والرهبة هو هللا عز وج

ه .. (( وحذره .. التقوى هي مخافة هللا والعمل بأوامره  واجتن اَي اب نواهي يالً َوإِيَّ ا قَِل اتِي ثََمنً تَُروا بِآيَ َوالَ تَْش
اتَّقُونِي( م أن  )41فَ ين له ق ليب ل والمنط ة العق داء  بلغ اطبهم ابت الى خ بحانه وتع ظ أن هللا س ...)).. ونالح

نهم ابت ب م اذا طل د مزاعمهم .. فم ا يفن َوالَ داء ؟؟... (( حججهم داحضة .. وليقيم عليهم الدليل تلو الدليل مم
  ...)).. )42تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن(

  جاء في لسان العرب : 
ر  ه األَم ت علي ك لَبَْس در قول الفتح: مص وَب أَْلبَس،واللَّْبس،ب ُت الث ك لَبِْس در قول م: مص ْبُس، بالض اللُّ

  . أَْلبُِس َخلَْطت.



  37                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ونَ َوأَ ((  تُْم تَْعلَُم ي ال ْن ة الت ون الحقيق أنتم تعرف ه .. ف ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك يء علم م الش )).. عل
م  تمارى .. ومعرفتكم هذه تجعلكم أمام مسئولية تاريخية وأمام أمانة  ستحاسبون عليها .. ألنها مسئولية العل

م ن مسئولية العل تم ؟.. وم ل بلغ بالغ .. ه ر  و ضريبته أن تبلغوه .. ال ن الخي الحق واإلستزادة م راف ب اإلعت
ونَ واإلسالم زيادة في كل خير وال زيادة لمستزيد .. ((  تُْم تَْعلَُم ))  َوالَ تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْن

ل .. ن التجاه ق .. وال يمك ران الح نهم نك م  .. وضعهم هللا سبحانه أمام مسئولياتهم .. فال يمك ذي خلقه وهللا ال
  يخاطبهم .. فهل يعصون ؟.. 

ى  ع ادعاءهم عل الى  يض بحانه وتع ن هللا س دى .. ولك ى ه م عل ى استقامة وأنه قد يدعون بأنهم عل
ات .. ((  ه بالثب البته وأحقيت دى ص ه .. وم دى قيمت ة م ع لمعرف ة والواق ك التجرب وا مح الَةَ َوآتُ وا الصَّ َوأَقِيُم

َكاةَ َواْرَكعُوا اِكِعيَن( الزَّ وَن(43َمَع الرَّ الَ تَْعِقلُ اَب أَفَ  44) أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَ
و ..  والخضوع ال  ع)...)).. أمران فارقان بين الحق والباطل : الصالة والزكاة ... والصالة هي منتهى الخض

اة..  يكون إال   الواحد ره :  الزك ن أهم أوام الذي ال شريك لـه .. كي نحمده ونشكره ونمتثل ألوامره ..  وم
ا  والزكاة إنما سميت زكاة .. ألن من معانيها النماء  والطهارة .. فالنماء لإليمان والطهارة للمال .. لقد أعطان

ي ؤمنين الحقيقي ا عن الم ذين يتص نهللا عز وجل عالمة فارقة ال لبس فيه الة  ال اة .. الص الة والزك فون بالص
وحدها ال تكفي .. وال الزكاة وحدها كافية .. فاإلثنان مرتبطان في وحدة واحدة .. وكذلك اإلسالم وحدة واحدة 
اة .. ((  الة والزك ه .. الص و ال يؤخذ منه جزء.. وينكر جزء  آخر .. اإلسالم كل متكامل يؤخذ كله  أو يترك كل

رَّ  َع ال وا َم الى  )) .43اِكِعيَن(َواْرَكعُ بحانه وتع ى هللا س ا أعط يئة هللا .. إنم وخ لمش ى الخضوع والرض ).. منته
ز  اليم هللا ع ا لتع ه .. وتطبيق ا إليمان ع المؤمنين .. عنوان ع الجماعة .. م ؤمن م ون الم ي يك وع لك صفة الرك

ا ي اإليم ون ف ي إسرائيل  يقول تهجنة أن بن ون (( وجل .. ومن المفارقات العجيبة والمس أُْمُروَن ن وال يفعل أَتَ
ابَ  وَن اْلِكتَ تُْم تَتْلُ ُكْم َوأَْن ْوَن أَنفَُس اْلبِّرِ َوتَنَس اَس بِ و النَّ ون ه ا .. يك ه حق ن طبق ا وم اب حق ي الكت ن أوت ))؟.. م

ر  ل األم ن عق ذا لم ره .. ه ل غي ه قب القدوة.. هو األمثولة وعيا وتطبيقا وصالة  وزكاة واستقامة .. يبدأ بنفس
ريم والعمل  44أَفَالَ تَْعِقلُوَن(همه .. (( وف رآن الك )..)).. من يستخدم العقل حق اإلستخدام ينتهي إلى اتباع الق

  بأوامره واالنتهاء عند نواهيه .. فأين هذا مما فيه  بنو  إسرائيل ؟..  
ه وي ر حيرت اعف وقد يحتار المؤمن أي الطرق يختار .. خصوصا  زمن الفتنة والمغريات .. وتكب تض

ارة  ي عب ى المؤمنين ف رحيم إل رحمن ال ألمه وعذابه .. ويطول به التمزق والضياع ..  هنا اإللتفاتة من هللا ال
ِعيَن(اعتراضية عظيمة الداللة  ((  الَِة َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلَخاِش ْبِر َوالصَّ وَن 45َواْستَِعينُوا بِالصَّ ِذيَن يَُظنُّ ) الَّ

ه  )46ْم ُمالَقُو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراِجعُوَن(أَنَّهُ  ...)) لم الحزن والتهالك؟ .. والمؤمن قوي .. والمؤمن عزيز .. ل
ْبرِ مقام عند ربه وعند من يعرف مقامه .. ((  تم  َواْستَِعينُوا بِالصَّ )) .. كثرت المشاكل والهموم واألحزان ال ته

  الصبر .. إنه يعطيك قوة على اإلحتمال ..  .. وال تحزن .. سالحك معك ..
  جاء في صحيح البخاري : 

ال: ت ق ن ثاب دثنا شعبة، ع ي هللا حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: ح ه، عن  سمعت أنسا رض عن
   ).) الصدمة األولى د(( الصبر عنوسلم قال:وآله النبي صلى هللا عليه 

لىو ول هللا ص ال رس ال: ق اص ق ي وق ن أب عد ب ن س ه  ع ه هللا علي لموآل ت م وس اء هللا  نعجب قض
ل سبحانه ي ك ؤجر ف ؤمن ي بر الم ه وص د رب  للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حم

  )).. شيء حتى اللقمة يرفعها إلى امرأته
ه  ذي ال شك في ة ال وم القيام ذا صعاب ي اة وك عاب الحي ي مواجهة ص ولكن هل يكفي الصبر وحده ف

ين إطالقا؟  لة ب ا ص الة .. ألنه ا سميت ص الة )) وإنم ي اإلسالم (( ص .. قطعا ال  .. فال بد من عبادة تسمى ف
دعاء ..  بيح وال ة واإلستغفار والتس ه بالتوب رب إلي ه ويتق العبد وخالقه دون واسطة .. بها يناجي المؤمن رب

وصالحا واستقامة .. ولكن أي  بحيث تكون حياته مرتبطة بين منطلقين صبرا وصالة .. يتراوح بينهما تقوى
ا  ة األعين وم م خائن ه يعل ب علي صالة .. ليست كنقر الديكة .. وال من قبيل العمل السهل الميسور .. فا رقي

  تخفي الصدور .. بل صالة الخاشعين .. 
  جاء في (( لسان العرب ) : 
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و األرضوتََخشََّع: رمى ببصره  يَْخَشُع ُخشوعاً واْختََشع(( خشع  وم نح وته. وق َض ص ه وخفَ  وَغضَّ
ع  نخش رى ع ة:تََجلَّى السُّ ال ذو الرم ع؛ ق ال اْختَش ر،وال يق ُره: انكس ع بص عُون.وخَش ه ُمتََخّشِ ْرٍق كأَن ّلِ ِخ  ك

ع ُر خاِش وع واْختشَع إِذا  َصِفيحةُ َسْيٍف، َطْرفُه غي ن الُخض ب م وع قري ل: الُخش ْدَره وتواضع، وقي أَ َص  طأْط
دفإِال أَّن الُخضوع  وَع فيني الب تِْخذاء، والُخش رار باالس و اِإلْق ه ، وه ر كقول ْوت والبص َدن والص الى:  الب تع

  .. ))  للرحمن خاِشعةً أَبصاُرهم؛ وَخَشعِت األَصواتُ 
ا  ا ورازقن ه خالقن ا أن ا قطعي ؤمن إيمان ا ن ـه.. ألنن ذلل ل وع  والت ن الخض ة م ى الغاي ذلك تتجل وب

وم صالحا ومحاسبنا يوم القيامة الذي ال  ذلك الي دم ل وم .. ونق ك الي ن ذل الي نخاف م ا .. وبالت ه إطالق شك في
د الشدائد ونواجه  ة.. ونصبر عن ة ومعنوي وتقوى واستقامة وبرا وعطاءا ..  بكل ما عندنا من إمكانات مادي

ه ((  ل علي ى هللا وحسن التوك تَِعينُواكل شيء بحسن اليقين وحسن العبادة .. وحسن التوجه إل ْبِر  َواْس بِالصَّ
وَن(45َوالصَّالَِة َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلَخاِشِعيَن( ِه َراِجعُ ْم إِلَْي ْم َوأَنَُّه و َربِِّه ...))  )46) الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالَقُ

وق إل وق وش ع .. إن حياة المؤمن ليست عبثا وال ترفا وال صدفة غبـية .. حياته كلها عبادة وت ى هللا .. وتطل
  إلى األكمل واألوفق بال انتهاء ..  

م  الى للمؤمنين أنه بعد تلك الوقفة اإلعتراضية للمؤمن في السياق العام ..  كي يؤكد هللا سبحانه وتع
ى   تقاموا عل على الحق .. وأنهم في السبيل الحق وأنهم يسيرون بتوفيق هللا نحو السعادة دنيا وآخرة متى اس

ايلتفت إلى بني إسرائيل مجددا .. فماذا عندهم وما حقيقتهم ؟.. (( الطريقة ..   ي  يَ ُروا نِْعَمتِ َرائِيَل اْذُك ي إِْس بَنِ
ْلتُُكْم َعلَى اْلعَالَِميَن( ُل مِ 47الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَنِّي فَضَّ ا ) َواتَّقُوا يَْوًما الَ تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئًا َوالَ يُْقبَ ْنَه
ُروَن( ى )48َشفَاَعةٌ َوالَ يُْؤَخذُ ِمْنَها َعْدٌل َوالَ ُهْم يُنَص د فضلهم عل يهم .. لق ه وفضله عل ذكرهم بنعمت ...))... ي

زهم عن  ةالناس كلهم في األزمنة الغابر ارهم ومي ا .. اخت ا وبهتان وليس في كل زمان ومكان كما يدعون زيف
ن يخش الناس ابتالء لهم وامتحانا .. كي يطبق ه األبصار .. وم وا دينهم الحق وكي يستعدوا ليوم تشخص في

ل  ا .. وك د يخطئ  ربم دا .. ق هللا ويتقه ويقرأ حسابا ليوم البعث والجزاء فإنه سيستقيم حتما .. وال ينحرف أب
وم الجزاء  ال  اب ي ن الحس ي الحديث الشريف .. ولك اء ف ا ج ون كم ائين التواب بني آدم خطاءون وخير الخط

ر هللا مج دنيا بغي ي ال ال فيه للظلم .. وال مجال فيه للمحاباة والمحسوبية .. الحكم هو العدل .. ومن استنصر ف
ا هي  ل : م ول قائ د يق ا .. وق ة له ا وال قيم ة يومه ع الفدي اء : ال تنف ال العلم ة.. ق فـلـن ينصره هللا يوم القيام

ا النعم التي أنعمها هللا سبحانه وتعالى على بني إسرائي ف قابلوه يهم ؟.. وكي ل ؟.. ما هي أفضاله سبحانه عل
اَءكُ ؟.. ((  تَْحيُوَن نَِس اَءُكْم َويَْس ذَبُِّحوَن أَْبنَ ذَاِب يُ وَء اْلعَ وُمونَُكْم ُس ْوَن يَُس ْن آِل فِْرَع اُكْم ِم ْينَ ْم َوإِْذ نَجَّ ي ذَِلُك ْم َوفِ

يٌم( ْم َعِظ ْن َربُِّك د استعبد الفرا)49بَالٌَء ِم ر إذالل ...)) لق وهم أكب ي إسرائيل وسخروهم لخدمتهم وأذل ة بن عن
  )) ..  يَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعَذَابِ وأهانوهم أبشع إهانة.. (( 

  جاء في (( لسان العرب )) :
ا((   اه،وأَكثر م اج: أَواله إِي ال الزج اه، وق ه إِي ْوماً: َكلَّفَ َر َس امه األَم ذاب والشر  وس ي الع يستعمل ف

ن  العذاب؛ وقال لتنزيل: يَُسومونكم ُسوءَ والظلم. وفي ا ْوم م ذيب: والسَّ ونَكم؛ الته أَبو إِسحق: يسومونكم يُولُ
ال ه تع و ىقول ومونكم س مَ  ءيس ْوُم أَن تَُجّشِ ث: السَّ ال اللي ذاب؛ ق  الع

ً  إِنساناً مشقة أَو سوءاً أَو ر ْ َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكم...)).. ((ظلما ان الع ي (( لس تَْحياه: ب )) : (()) .. جاء ف واْس
اني: ال اللحي اً. وق اهُ َحيّ ه، أَبق م يقتل تَبقاه ول تَْحياه اس اَءكم؛ اس تَْحيُون نِس الى: ويَْس ه تع ر قول ه فس أَي  وب

، تَْبقُونَُهنَّ رائيل .. (( يَْس ي إس ر لبن ار كبي ه اختب يمٌ )) .. إن ْم َعِظ ْن َربُِّك الٌَء ِم ْم بَ ي ذَِلُك ان َوفِ ي لس اء ف ..)).. ج
رب : ((ا اله هللاُ لع الء  وبَ ار.ب الي: االختب ره. والتَّب تَاله أَي اختَب  واْب

  )) .. والشر. والبَالء: االختبار، يكون بالخير
يهم  م عل د أنع ي إسرائيل ؟.. لق هذا عن اإلمتحان .. فماذا عن النعمة الظاهرة التي أنعمها هللا على بن

ـه نعمه ظاهرة وبالدليل الملموس حتى يتأكدوا من و دوه مخلصين ل ى يعب ـه .. وحت جود هللا واحدا ال شريك ل
ي )50َوإِْذ فََرْقنَا بُِكْم اْلبَْحَر فَأَْنَجْينَاُكْم َوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَنُظُروَن(الدين .. ((  ...)).. هل من دليل آخر ك

اهم  د أنج ده ؟.. لق وا هللا وح ي تخش تقيموا وك ي تس وا ؟.. وك ه تؤمن ون وعذاب ن فرع الى م بحانه وتع هللا س
ي  ن بن ة .. ولك ين ليل ه أربع ات رب ب موسى لميق نهم .. وذه ام أعي ده أم ون وجن م .. وأغرق فرع وإذالله له
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إسرائيل عوض أن يعبدوا هللا عز وجل .. وقد قدم إليهم بالنعم وتفضل عليهم بالمنن نجاة ونصرا واستصفاء 
ن دون هللا ؟.. (( .. عمدوا إلى عجل يعبد قعلى الخل َل ونه م ْذتُْم اْلِعْج مَّ اتََّخ ةً ثُ يَن لَْيلَ ى أَْربَِع ْدنَا ُموَس َوإِْذ َواَع

م ..  )51ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن( ة الظل الى بكلم بحانه وتع نهم لخصه هللا س ...)).. موقف غريب ومستهجن م
ر وهل من ظلم أكبر من الشرك ؟.. وهل من ظلم  يرتكبه  اإلنسان في حق نفسه أكثر من أن يعبد إلها آخر غي

ل  ادة الخالصة من ك هللا الذي أوجده  من عدم وأنعم عليه نعما ال تحصى .. وخلقه للعبادة وال شيء غير العب
  إشراك؟ .. 

وحا .. (( ة نص ى هللا توب وا إل ى أن يتوب نهم عس ا ع الى عف بحانه وتع ب أن هللا س ا  والغري مَّ َعفَْونَ ثُ
ا)52ُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن(َعنْ  الة والزك ادة والص ون إال بالعب ار ال يك  ة...)).. والشكر  الواحد القه

تقيم  موحسن التوجه إلى هللا العزيز الحميد دون سواه .. لذلك أعطاه ا تس ر م ن األوام م م وراة وشرع له الت
  ...)).. )53َوإِْذ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن((( بها حياتهم متى التزموها حقا وصدقا .. 

  جاء في لسان العرب: 
ِرقَ ((  ان،  والفُْرقاُن: القرآن. وكل ما فُ و فُْرق ق والباطل، فه يْن الح ه ب اب ذا ق د  لوله الى: ولق هللا تع

  )) ..  والُخْسران الُخْسر قان ونظيرهالفررون الفرقان. والفُْرق أَيضاً: اوه ىآتينا موس
وا    ر وانته ولكن هل اهتدى بنو إسرائيل ؟.. هل نفذوا ما جاءهم من لدن هللا سبحانه وتعالى من أوام

الغ  د اإلب ذنوبهم بع ذهم ب ة وأن يأخ يهم الحج يم عل د هللا أن يق اس يري دي أن ف يهت ه ؟؟... وكي د نواهي عن
دليل و ال دليل تل الهم  واإلمهال وتقديم ال ويتهم وانحراف أعم اد ط دى فس ى م ار..  عل و اإلختب ار تل .. واإلختب

 وبعدم التام عن نهج هللا القويم ؟ .. 
دوا إال هللا  وا أال يعب بلغ الظلم ذروته عند بني إسرائيل وأبشع الظلم اتخاذهم إلها من دون هللا وقد نه

ـه وال ول ة ل ر وال زوج بيه وال نظي ـه وال ش ريك  ل ده ال ش م هللا .. وح ا حك التوراة فيه ى ب اءهم موس د .. وج
بحانه  ى هللا س ة إل ة وأوب ن توب د م ان ال ب ذلك ك ولكنهم استمرءوا الكفر .. واستحبوا العمى على الهدى .. ول
وتعالى .. ولما كثرت ذنوبهم ولما كبرت معاصيهم وتعددت وتنوعت بعدا عن هللا وأحكامه النورانية السامقة 

م هللا اء حك د ج اس .. (( .. فق ه وال التب بس في يهم واضحا ال ل ا عل ِه يَ ى ِلقَْوِم اَل ُموَس تُْم  َوإِْذ قَ ْم َظلَْم ْوِم إِنَُّك قَ
اُب ئُِكْم فَتَاَب َعلَْيُكمْ أَنفَُسُكْم بِاتَِّخاِذُكْم اْلِعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُوا أَنفَُسُكْم ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم ِعْنَد بَارِ  وَّ  إِنَّهُ ُهَو التَّ

ِحيُم( ادة )54الرَّ ا عب ة وأكبره ذنوب العظيم ن ال تخلص م وا أنفسكم لل ...)).. حكم هللا كان متسق األبعاد : اقتل
ه  كم في تم أنفس ذي أوقع رجس ال العجل .. للحصول على طهارة كاملة .. إن قتل النفس يمثل منتهى التطهير لل

ار؟  .. ألنه ال يعقل  البتة أن يأتي نبي إلى قومه موحدا ثم يعمدون إلى عجل يعبدونه من دون هللا الواحد القه
ة  ا إقام ا السالم .. وربم ارون عليهم ا لموسى وه ا إكرام نهم ربم اوز ع م.. ويتج ر هللا له .. ومرة أخرى يغف

دليل آ ا ل ا جمع ارون .. وربم ى لحجة أخرى على بني إسرائيل الذين بالغوا في اإلساءة إلى موسى وه خر عل
  مدى عصيانهم .. 

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز يمن العزي ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي الجب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل رَ (( ون ...  –./.)) )118ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  هللاأشهد أن ال إله إال 
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 c   : 8الحلقة عدد  
  c( سورة البقرة ) 

  
  

   اعة ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس بسم هللا والص
غ ونشهد أن ال إله إال هللا ول هللا بل  وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُروَن(ُموَسى لَ  َوإِْذ قُْلتُْم يَا (( ... تُْم تَنُظ اِعقَةُ َوأَْن َ َجْهَرةً فَأََخذَتُْكْم الصَّ َّ مَّ 55ْن نُْؤِمَن لََك َحتَّى نََرى  ) ثُ
اِت ) َوَظلَّْلنَا َعلَْيُكْم اْلغََماَم َوأَنَزْلنَا َعلَْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى كُ 56بَعَثْنَاُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن( ْن َطيِّبَ لُوا ِم

ئْتُْم 57َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن( ُث ِش ا َحْي وا ِمْنَه ةَ فَُكلُ ِذِه اْلقَْريَ وا َه ) َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُ
ْم َخَطايَ ْر لَُك ةٌ نَْغِف ًدا َوقُولُوا ِحطَّ نِيَن(َرَغًدا َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ نَِزيُد اْلُمْحِس ْوالً 58اُكْم َوَس وا قَ ِذيَن َظلَُم َل الَّ دَّ ) فَبَ

قُونَ  انُوا يَْفُس ا َك َماِء بَِم ْن السَّ ى 59( َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجًزا ِم قَى ُموَس ) َوإِْذ اْستَْس
َربُوا ِلقَْوِمِه فَقُْلنَا اْضِرْب بِعَصَ  وا َواْش َربَُهْم ُكلُ اٍس َمْش لُّ أُنَ َم ُك ْد َعِل ا قَ َرةَ َعْينً ا َعْش اَك اْلَحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَ

ِ َوالَ تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن( َّ اْدُع لَ  ) َوإِْذ قُْلتُْم يَا60ِمْن ِرْزِق  ٍد فَ اٍم َواِح ى َطعَ بَِر َعلَ َك ُموَسى لَْن نَْص ا َربَّ نَ
تَْبِدلُو ا تُْنبُِت األَْرُض ِمْن بَْقِلَها َوقِثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصِلَها قَاَل أَتَْس ِذي يُْخِرْج لَنَا ِممَّ ى بِالَّ َو أَْدنَ ِذي ُه َن الَّ

ْيِهْم الذِّ  ِربَْت َعلَ أَْلتُْم َوُض ا َس أَنَُّهْم ُهَو َخْيٌر اْهبُِطوا ِمْصًرا فَِإنَّ لَُكْم َم َك بِ ِ ذَِل َّ ْن  ٍب ِم اُءوا بِغََض َكنَةُ َوبَ ةُ َواْلَمْس لَّ
ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن بِغَْيِر اْلَحّقِ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدونَ  َّ   ...)).)61(َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة )

  * التحليل :
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رآ ن الق ا م الى جزءا هام بحانه وتع ص لهم هللا س ا خص  نغرائب بني إسرائيل أكثر من أن تعد وإنم

اتهم  اذيبهم وتره ه أك ي علي ى ال تنطل نهم .. حت ذره م الم ح ذ الع ي يأخ رافهم وك م وانح ان زيفه ريم لبي الك
رخيص تطاولهم ع انهم ال ائهم وانحرافهم عن نهج هللا القويم .. ومن ضمن ادعاءاتهم وبهت اس بادع ى الن ل

ي  ى رسله؟ .. ف ه وعل ار هللا أناسا عصوه وتجرءوا علي ف يخت الظالم الغشوم أنهم شعب هللا المختار .. وكي
اس ..  بس واإللتب ا لل زة رفع ا رب الع اريخ يرويه اآليات السالفة بيان لجزء  من مسيرتهم المشبوهة عبر الت

ُروَن(ُموَسى لَْن نُْؤمِ  َوإِْذ قُْلتُْم يَا (( ... تُْم تَنُظ اِعقَةُ َوأَْن ذَتُْكْم الصَّ َرةً فَأََخ َ َجْه َّ اُكْم 55َن لََك َحتَّى نََرى  مَّ بَعَثْنَ ) ثُ
  ...))..  ) 56ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن(

  جاء في مختار الصحاح : 
ى السكون (( ي عل و اسم مبن افا إْذ كلمة تدل على ما مضى من الزمان وه ون مض ه أن يك ى  وحق إل

  )) .. وجاء في صحيح البخاري : (( جهرة : أي معاينة .. )) جملة
ود ..  واهي المفق انهم ال ى موسى بإيم وا عل فهم بكل صفاقة يريدون أن يروا هللا مباشرة حتى يتكرم

. ألن اإلنسان وكيف يعقل أن يطلب إنسان أو مجموعة أو شعب أن يرى هللا مباشرة ؟ .. إنه منتهى التجرؤ .
يناء   ور س ل ط دك جب ذي ان ماوات واألرض وال ور الس رى هللا ن تطيع أن ي دودة وال يس ة المح بإمكاناته البدني
ت  رد صاعقة قض ي إسرائيل..  مج وثي بن ذت الصاعقة مبع ذلك أخ ل .. ل لما تجلى لـه هللا سبحانه مجرد تج

دير   عليهم .. وهي جزء من قدرة هللا .. الذي يسبح الرعد بحمده ل شيء  ق والمالئكة من خيفته وهو على ك
  سبحانه وتعالى عما يصفون .. 

اُكْم َوَم((  ا َرَزْقنَ اِت َم ْن َطيِّبَ ْن َوَظلَّْلنَا َعلَْيُكْم اْلغََماَم َوأَنَزْلنَا َعلَْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكلُوا ِم ا َولَِك ا َظلَُمونَ
  ...)).. )57َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن(
  قال ابن كثير :

ة،الغمام((   يض  جمع غمام ترها، وهو السحاب األب ا ويس ّم السماء أي يواريه ه يغ ذلك ألن سمي ب
  ..)) ليقيهم حّر الشمس هفي التيظللوا به 

  وجاء في صحيح البخاري : 
ن   ن سعيد ب ث، ع ن حري رو ب د رضحدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الملك، عن عم  هللا يزي
ن،  ((قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  عنه قال: فاالكمأة من الم ا ش ين). ءوماؤه د:  )).. للع ال مجاه وق

أكلوينزل عليهم على األشجار فيغدون المن  قال ابن عباس: كان المن صمغة، والسلوى الطير. ه  نإليه في من
ما به الس ائر يش لوى ط اس: الس ن عب ال اب لوى فق ا الس اءوا، وأم ا ش الم ه. وق اكلون من انوا ي ادة:  ني ك قت

  .. السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم ريح الجنوب
ر  مس .. وأطعمهم وسقاهم .. ووف بعد هذه النعم هل شكر بنو إسرائيل ربهم ؟.. وقاهم ربهم حر الش

ريك لهم احتياجاتهم دون جهد وال تعب وال عرق .. ومن المفروض في هذا المقام أن يعبدوا ر بهم وحده ال ش
را وعصيانا .. ((  ادا وكف هم عن وا أنفس ادة ظلم ن كالع ْن لـه وأن يخلصوا لـه الطاعة .. ولك ا َولَِك ا َظلَُمونَ َوَم

وَن( ُهْم يَْظِلُم ع )57َكانُوا أَنفَُس ع ضرره يق ا يق الظلم أول م ه .. ف ر السيء إال بأهل ق المك ا وال يحي ...)).. طبع
ه ألن هللا الم ذات ى الظ ي آدم عل ال بن ي أعم ا ه ية .. وإنم ره معص ة وال تض ه طاع الى ال تنفع بحانه وتع  س

ول  حاب العق اب .. أي أص و األلب ذكر إال أول ا ي ا .. وم يحصيها لهم .. إن أحسنوا فألنفسهم وإن أساءوا فعليه
ِذِه االخالية من الشوائب ومن الكفر والنفاق واإلنحراف .. ((  ئْتُْم َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا َه ُث ِش ا َحْي وا ِمْنَه ةَ فَُكلُ ْلقَْريَ

نِيَن( نَِزيُد اْلُمْحِس اُكْم َوَس ْم َخَطايَ ْر لَُك ًدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ نَْغِف رة أخر)58َرَغًدا َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ يسقط  ى...)) وم
دة ل وانحراف العقي ون والعج ع فرع ذاب م ة الع اذ  بنو إسرائيل في اإلمتحان .. فبعد  رحل راك والعي ى اإلش إل

يهم  ار عل ه .. فأش تقرون في ا يس دخلوا وطن و إسرائيل أن ي ا أحب بن ة الصحراء ومتاعبه با  والتيه ورحل
المولى سبحانه وتعالى أن يدخلوا بيت المقدس .. وقيل  أريحا .. وفي فتح الباري حديث لرسول هللا صلى هللا 

دٌ عليه وآله وسلم : ((  ثَنِي ُمَحمَّ نِ  َحدَّ ْن اْب ِدّيٍ َع ُن َمْه ْحَمِن ْب رَّ ثَنَا َعْبُد ال ِن  َحدَّ اِم ْب ْن َهمَّ ٍر َع ْن َمْعَم اَرِك َع اْلُمبَ
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ُ َعلَْيِه  ُمنَبٍِّه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  َّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِّيِ َصلَّى  َّ َرائِيلَ  َوَسلََّم قَالَ وآله َرِضَي  ي إِْس وا قِيَل ِلبَنِ اَب اْلبَ ادخل
ًدا َوقُولُوا لُوا َوقَالُوا ِحطَّةٌ  ُسجَّ   )).. َحبَّةٌ فِي َشعََرةٍ  ِحطَّةٌ فََدَخلُوا يَْزَحفُوَن َعلَى أَْستَاِهِهْم فَبَدَّ

مع والطاعة واإلستغفار .. ((  اُكمْ ولكن هل امتثل بنو إسرائيل في  الس ْم َخَطايَ ْر لَُك ةٌ نَْغِف وا ِحطَّ  َوقُولُ
 ..((  

  اب (( جامع الببيان في تاويل آي القرآن )) : قال صاحب كت
ا((  ر، ثن ن عم ص ب م  حدثني المثنى وسعد بن عبد هللا بن عبد الحكم المصري، قاال: أخبرنا حف الحك

ه إال هللا. حطة ((  وقولوا(( بن أبان، عن عكرمة:  وا ال إل ال: ))  .. و((قال: قول ن الحسن، ق حدثنا القاسم ب
يحط عنكم (( قال: حطة)) ..   قولوا(( ابن عباس:  ي حجاج، قال: قال ابن جريح، قالثنا الحسين، قال: حدثن

  )) .. خطاياكم
الى  بحانه وتع نهم هللا س ط ع ى يح ة .. حت مع والطاع م : الس بة له ر بالنس ة اليس ي غاي ر ف ان األم ك

ة  ذه الطريق ى ه وه .. وحت ي ال ذنوبهم وحتى يمكن لهم في األرض .. ولكن حتى هذا اليسر رفض البسيطة الت
ا وضياعا ..  ((   ْم تكلفهم شيئا مع يسر المعيشة لم تزدهم إال تعنت َل لَُه ِذي قِي َر الَّ ْوالً َغْي وا قَ ِذيَن َظلَُم َل الَّ دَّ فَبَ

  ...)).. )59( فَأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمْن السََّماِء بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ 
  لبيان فيما اتفق عليه الشيخان)) :جاء في  (( ا 
َل   لََّم قِي ه َوَس ِه وآل ُ َعلَْي َّ لَّى  ِ َص َّ وُل  اَل َرُس اَل : قَ هُ قَ ُ َعْن َّ َي  َرةَ َرِض ي ُهَرْي ِديُث أَبِ ي (( َح ِلبَنِ

اُكْم فَ  ْم َخَطايَ ْر لَُك ةٌ يُْغفَ وا ِحطَّ ًدا َوقُولُ جَّ اَب ُس وا اْلبَ َرائِيَل اْدُخلُ تَاِهِهْم إِْس ى أَْس وَن َعلَ اَب يَْزَحفُ َدَخلُوا اْلبَ لُوا فَ دَّ بَ
  َوقَالُوا َحبَّةٌ فِي َشعََرٍة )) ...

ار ؟ ..   نغيروا ما أمرهم هللا به وسخروا م  ن ادعاء شعب هللا المخت الم م ذا الك أين ه ى .. ف موس
اء ؟؟...  ((  َماِء فَأَنزَ وهل شعب هللا المختار يعصي هللا ويسخر من األنبي ْن السَّ ًزا ِم وا ِرْج ِذيَن َظلَُم ى الَّ ا َعلَ ْلنَ

.. والفسق : الخروج عن الحق والصواب  والعذاب مواإلث الذنبالرجز في اللغة: ...)) ..  بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ 
  .. فسق فسقا : خرج عن دين أو حق أو صواب .. 

ا وكان التيه .. وكان الضياع الذي حكم هللا به عليهم . ي الصحراء  تمزق . وعطش الناس وضاعوا ف
ال ..  ((  ا نفسيا وفكريا وجسديا وعقديا ال يقر لهم قرار .. وال يستقر بهم ح ِه فَقُْلنَ ى ِلقَْوِم قَى ُموَس َوإِْذ اْستَْس

اٍس مَ  لُّ أُنَ َم ُك ِ اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْينًا قَْد َعِل َّ ْن ِرْزِق  َربُوا ِم وا َواْش َربَُهْم ُكلُ ْش
ه )60َوالَ تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن( ه ورحمت ى وجود هللا وقوت وس عل ...)).. الدليل تلو الدليل المادي الملم

اح العل رزاق الفت ر هللا ال ان أم ى ك ا موس اء ؟ .. بعص دون م ون .. تري انوا يعقل و ك م ل اس كله م وبالن يم به
واتير  زاع وال مشاكل وال  ف ال ن ا ..  ف ا الخاصة به ة عينه ل قبيل ا  لك ي عشرة عين ن اثنت اه  م فانفجرت المي
ان ذي  د هللا المن ن عن ل م اتورة .. ك الص الف استهالك ماء .. وال مقابل وال ديون وال قطع ماء  بسبب عدم خ

ى  الملك والملكوت دون مقابل .. فأولى بهم في هذا المقام السمع تقامة عل د واإلس ادة والتوحي والطاعة والعب
اطن ..((   ه والب َوالَ دين هللا .. أولى لهم اإلبتعاد عن الفساد بكافة أشكاله المادية منه والمعنوية .. الظاهر من

  .يعثو، ومثله: عاث يعيث، ومعناه: أفسد أشد الفساد. من عثا (تعثوا)) ..  تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِدينَ 
ن   دوا ع وا هللا وابتع اق .. أطيع وح واإلتس اني الوض ل مع حا بك ان واض الى ك بحانه وتع ر هللا س أم

م ..  ن الظل ة م ون أرض هللا خالي ى تك ة .. حت الفساد ما ظهر منه وما بطن  .. في مستوى القول والفعل والني
ان ..  تقامة واألمن واألم دل واإلس يكم الع ي األرض ف ن هللا وحده ..  حتى تكونوا خلفاء    ف وا دي ى تقيم حت

ة ..  اتهم المركب ت مركب ل حل رورهم ؟.. ه دين التوحيد الخالص .. ولكن هل شبع بنو إسرائيل .. هل انتهى غ
ن  اس م هل سمعوا وأطاعوا ؟.. المفاجآت تترى منهم بال  انتهاء .. فال يستغربن أحد ما يخرجون به على الن

ر  أعاجيب ال تنقضي إلى قيام الساعة .. نهم الخب ا ع وها إن المولى المحيط  بكل شيء  بدءا  وانتهاء  يخبرن
اٍم  َوإِْذ قُْلتُْم يَااليقين كي نتأكد منهم .. وكي يرى العالم الحقيقة التي ال تمارى ... ((  ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى َطعَ

ُت األَْرضُ  ا تُْنبِ تَْبِدلُوَن َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّك يُْخِرْج لَنَا ِممَّ اَل أَتَْس ِلَها قَ َها َوبََص ا َوَعَدِس ا َوفُوِمَه ا َوقِثَّائَِه ْن بَْقِلَه  ِم
لَّةُ وَ  ٍب الَِّذي ُهَو أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهبُِطوا ِمْصًرا فَِإنَّ لَُكْم َما َسأَْلتُْم َوُضِربَْت َعلَْيِهْم الذِّ اُءوا بِغََض َكنَةُ َوبَ اْلَمْس

 ِ َّ ْن  ا َعَصِم َك بَِم ّقِ ذَِل ِر اْلَح يَن بِغَْي وَن النَّبِيِّ ِ َويَْقتُلُ َّ اِت  ُروَن بِآيَ انُوا يَْكفُ أَنَُّهْم َك َك بِ انُوا  ذَِل ْوا َوَك
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تاءو : خضرها .. بَْقِلَها...)).. )61يَْعتَُدوَن( ا.. البقل: ما ال ينبت أصله وفرعه في الش اء : َوقِثَّائَِه ل والقث والبق
ام  العدس والبصل،و ر حدثنا هش ن بكي ونس ب ر حدثنا ي ن نمي دهللا ب ن عب ن وروى ابن ماجه حدثنا محمد ب ب

ول  ةعرو ى رس ه  ىهللا صلعن أبيه عن عائشة قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني عل هللا علي
ا)  اهذسمنة ووسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن وآله  حيح. وفومه إسناد ص

ر  قال ابن هشام : الفُوم : الحنطة حنطتها .. باءوا : باء : رجع.. يكفرون : كفر الشيء كفرا ستره وغطاه كف
  بنعم هللا جحدها وتناساها ..

إن عقاب هللا ال يأتي صدفة .. ومقته ال يحيق بالناس عبثا .. لقد أعطاهم الفرصة تلو الفرصة للتوبة 
ة وا دة واألوب لة جدي ي سلس دأ ف ي إال لتب ي ال تنته اتهم الت رورهم ومغالط ي غ ادوا ف نهم تم تقامة .. ولك إلس

ب  ن ذه منقحة ومزيدة من الصلف والغلو والعناد والكفر بأنعم هللا الواضحة للعيان .. لذلك كان مثلهم كمثل م
ال سوى غضب هللا وسخطه .. م د بشيء  أص م يع ود في رحلة وعاد بخفي حنين .. بل ل روض أن يع ن المف

وى  د والتق ة التوحي ن رحل ادوا م رائيل ع ي إس ن بن اء .. ولك ة والنم ن البرك د  م بالخير ألهله ولنفسه وبمزي
ى  والصالح بفشل ذريع سجل لهم في دفاترهم التي ال تمحي والتي يحاولون جاهدين محوها فال يستطيعون إل

لَّةُ ذلك سبيال ..  ((  ِ َوُضِربَْت َعلَْيِهْم الذِّ َّ اِت  ُروَن بِآيَ انُوا يَْكفُ أَنَُّهْم َك َك بِ ِ ذَِل َّ ْن  ٍب ِم اُءوا بِغََض َكنَةُ َوبَ  َواْلَمْس
ُدوَن( انُوا يَْعتَ ْوا َوَك ا َعَص َك بَِم ّقِ ذَِل ِر اْلَح يَن بِغَْي وَن النَّبِيِّ الهم .. (( )61َويَْقتُلُ ب لح ب وعجي ل غري ...)).. مث

لَّةُ َوُضِربَْت َعلَْيِهْم  لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ .. (( ألزموا الذلة، والذلة: الفعلة من الذل)).. الذِّ وهي )) .. َوُضِربَْت َعلَْيِهْم الذِّ
)) .. (( وألزموا ذل الفاقة، وخشوع الفقر.. قال العلماء : (( إلى القلة اوالمسكنة يرجع معناه  الذلة واالفتقار

لَّةُ وَ  وَن النَّبِيَِّوُضِربَْت َعلَْيِهْم الذِّ ِ َويَْقتُلُ َّ اِت  ُروَن بِآيَ انُوا يَْكفُ أَنَُّهْم َك َك بِ ِ ذَِل َّ ْن  ٍب ِم اُءوا بِغََض يَن اْلَمْسَكنَةُ َوبَ
  ...)).. )61بِغَْيِر اْلَحّقِ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن(

اء وضد ومن أبلغ وأبشع ما قام به بنو إسرائيل قتلهم األنبياء . د األنبي ازر ض وا مج د ارتكب . أجل فق
ديهم  ار؟.. وأي الصالحين منهم وضد كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .. فكيف يكونون شعب هللا المخت

  ملطخة بالدماء على مدى التاريخ المظلم الذي عاشوه بكل اعتساف وتجوز؟ ..
رآن : ((   رآن الق ل آي الق ي تأوي ان ف ر، حدثقال  صاحب البي ن جعف د ب د الرصافي محم و عبي ني أب

ن  قال: ثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو الحسن مولى ب الخزاعي، ع ن ذوي ول، عن قبيصة ب ي أسد، عن مكح بن
ا، أو  رسول هللا أبي عبيدة بن الجراح، قال: قلت يا ل نبي ال: "رجل قت ة؟ ق وم القيام ، أي الناس أشد عذابا ي

ر ل أم روف رج ن المع ى ع المنكر ونه ه ب لى هللا علي ول هللا ص رأ رس م ق ه ". ث لم: وآل ون(( اوس ذين يقتل  ل
ن ناصرين(( إلى أن انتهى إلى:  ))  يأمرون بالقسط من الناس الذين ويقتلون بغير حقالنبيين  )) وما لهم م

ن أووآله صلى هللا عليه  ثم قال رسول هللا ا م ين نبي ة وأربع رائيل ثالث و إس ت بن دة قتل ا عبي ا أب لم: "ي  لوس
المعروف  النهار في ساعة واحدة، فقام مائة رجل واثنا عشر رجال من عباد بني إسرائيل، فأمروا من قتلهم ب

ن  وهم ع وم، اونه ك الي ي ذل ار ف ر النه ن آخ ا م وا جميع ر فقتل ذيلمنك م ال ل نوه ز وج ر هللا ع   .)) .  ذك
     

  
*********  

  
  

سأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. ن
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والش د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي بيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة المؤ –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين من ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

  
   

  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c    : 9الحلقة عدد   
  c)  ة( سورة البقر

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةة وأدى األمانالرسال
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْوِم ا ((  ِ َواْليَ َّ ا َن بِ ْن آَم ابِئِيَن َم اَرى َوالصَّ اُدوا َوالنََّص ِذيَن َه اِلًحا إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَّ َل َص ِر َوَعِم ْآلِخ
ا 62فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن( ذُوا َم ) َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكْم الطُّوَر ُخ

ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن( ْن 63آتَْينَاُكْم بِقُوَّ تُْم ِم هُ لَُكن ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُ َّ ) ثُمَّ تََولَّْيتُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَلَْوالَ فَْضُل 
ئِيَن(64اْلَخاِسِريَن( َرَدةً َخاِس وا قِ ا نََك65) َولَقَْد َعِلْمتُْم الَِّذيَن اْعتََدْوا ِمْنُكْم فِي السَّْبِت فَقُْلنَا لَُهْم ُكونُ االً ) فََجعَْلنَاَه

يَن( الُوا  )66ِلَما بَْيَن يََدْيَها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّق َرةً قَ ْذبَُحوا بَقَ أُْمُرُكْم أَْن تَ َ يَ َّ ِه إِنَّ  ى ِلقَْوِم اَل ُموَس َوإِْذ قَ
ِ أَْن أَُكوَن ِمْن اْلَجاِهِليَن( َّ ا ) قَالُو67أَتَتَِّخذُنَا ُهُزًوا قَاَل أَُعوذُ بِا وُل إِنََّه هُ يَقُ اَل إِنَّ َي قَ ا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَيِّْن لَنَا َما ِه

هُ 68بَقََرةٌ الَ فَاِرٌض َوالَ بِْكٌر َعَواٌن بَْيَن ذَِلَك فَاْفعَلُوا َما تُْؤَمُروَن( اَل إِنَّ ا قَ ا لَْونَُه ا َم يِّْن لَنَ َك يُبَ ) قَالُوا اْدُع لَنَا َربَّ
  ...)).)69قََرةٌ َصْفَراُء فَاقٌِع لَْونَُها تَُسرُّ النَّاِظِريَن(يَقُوُل إِنََّها بَ 

  صدق هللا العظيم
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
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اري   ويه الت ..  خوتستبد الحيرة بالمؤمن وهو يرى هذه التناقضات من بني إسرائيل الذين يسعون لتش
ياع ال زق وض رة تم ي غم ال  ف ه فع عر بأن ؤمن ويش ألم الم بحانه ويت ة هللا س ي رحم ل ف وال األم ا ل ة له  نهاي

اريخ  ر الت ل والنحل عب ف المل ن مختل وتعالى .. فما مآل من آمن وسط هذا الزخم ؟.. أين مصير المؤمنين م
يأتي من رب  ي؟.. هل يضيع هللا إيمانهم وسط  كم هائل من انحرافات بني إسرائيل ؟.. والجواب الكافي الشاف

ى  ذي ال تخف زة ال ة : (( الع ه خافي ِ  علي َّ ا َن بِ ْن آَم ابِئِيَن َم اَرى َوالصَّ اُدوا َوالنََّص ِذيَن َه وا َوالَّ ِذيَن آَمنُ إِنَّ الَّ
وَن( ْم يَْحَزنُ ْيِهْم َوالَ ُه ْوٌف َعلَ ْم َوالَ َخ َد َربِِّه ه )62َواْليَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْن ...)).. شمل قول

ديق ع ان هو التص ز وجل كل من آمن به من مختلف ضروب الناس .. وآمن به : أي صدقه ووثق به .. اإليم
ان ..  قضد الكفر .. فالمؤمن يصد ان وزم ل مك ر ك زل هللا عب ا ان ر وبم با الواحد ال شريك لـه وباليوم اآلخ

ر ويشمل قوله عز وجل كل من آمن به عبر التاريخ .. ألنه يعلم خائنة األع دور.. وهللا ينظ ي الص ا تخف ين وم
رد ..  رإلى قلوبنا ال إلى صورنا ويحشر الناس على نياتهم..  والنية لها مدار هام وكبير وخطي ل ف اة ك ي حي ف

ابِئِينَ ((  ي  نالمفارق لديالصابئ :   )) ؟؟  من هم الصابئون ؟..  َوالصَّ ل من ش قومه، من صبأ يصبؤ إذا انتق
  .. إلى شيء

  ن العرب : جاء في لسا
الم، ه الس وح، علي ن ن ى دي م عل ون أَنه وم يَزُعم ابِئون: ق ي،  الص مي النب رب تس ت الع ذبهم. وكان ك

ّ عليه وسلم، الصابَِئ، ألَنه خرج ِمن دين  ىصلى  ريش إل الم  ق ن اإلس ي دي دخل ف ن ي الم، ويسمون َم اِإلس
  .))..  ايهمزون، فأَبدلوا من الهمزة واو َمْصبُّواً، ألَنهم كانوا ال

ى  نوبالتالي فال يحتار المؤم ا دام مستقيما عل ى مصيره م ان عل ل مك ي ك ان وف الحقيقي في كل زم
وم   -أي إيمانا با واحدا ال شريك له  -الطريقة وعلى نهج هللا القويم توحيدا ه شك بي وإيمانا ويقينا ال يداخل

  القيامة الذي ال شك فيه إطالقا ..
ام بعد هذه اإلطاللة على م   آل أهل اإليمان تطمينا لهم ورفعا للبس واإللتباس في مسيرة الناس إلى قي

ادي  دليل الم عة بالحجة وال ائقهم البش ة حق اذيبهم وتعري ف أك ي إسرائيل لكش ى بن الساعة .. يعود السياق إل
وس .. ((   ا آالملم ذُوا َم وَر ُخ ْوقَُكْم الطُّ ا فَ اقَُكْم َوَرفَْعنَ ْذنَا ِميثَ ْم َوإِْذ أََخ ِه لَعَلَُّك ا فِي ُروا َم ٍة َواْذُك وَّ اُكْم بِقُ تَْينَ

  )) :  ِميثَاقَُكمْ ...)).. (( )63تَتَّقُوَن(
  جاء في لسان العرب : 

د ((  هوق ه ووثق د،  أوثق ُق والِميثاُق:العه ق. والَمْوثِ ُق الخل ه لُمَوثَّ واوإن ارت ال ا  وص ار م اء النكس ي
رب .  الطور : جبل الطور في شبه جزيرة سيناء .. . قبلها، والجمع الَمواثِيُق على األصل الم الع ي ك وُر ف الطُّ

رب :  تَتَّقُونَ ..  الَجبلُ :  دين: قال ابن منظور في لسان الع ط الشيخ رضّيِ ال ية بخ ا حاش ت هن اِطبي،  رأَي الش
د راً؛ يري ل َخْي َ رجل فعَ ا ون تَقَى م يقول يبويه أَنه وعمرو وزعم س ى  ونرحمه هللا، قال: قال أب هللاَ رجل، اتق

مُ  فيحذفون ال تَْعلَ ن ق ة  ويخفقون، قال:وتقول أَنت تَتْقي هللاَ وتِتْقي هللاَ، على لغة م ُم، بالكسر: لغ ُم، وتِْعلَ وتِْعلَ
ةِ  ذيل  العرب،وأَما أَهل الحجاز وقوٌم من أَعجاز َهواِزَن وأَْزِد السَّراة وبعِض  قْيس وتَِميم وأََسد وَربيعةَ وعامَّ ُه

  .. ولون تَْعلَم، والقرآن عليهافيق
ل    ه ؟.. ه وا بطاعت افوا هللا وعمل و إسرائيل ؟ هل خ ى بن ل اتق ام ه ذا المق والسؤال الذي يتردد في ه

ة ؟.. ((  اهرة وباطن يهم ظ ي أسبغها عل نعم الت ِد انتهوا عند نواهيه؟.. هل حمدوا هللا على ال ْن بَْع َولَّْيتُْم ِم مَّ تَ ثُ
ْوالَ فَ  َك فَلَ ِريَن(ذَِل ْن اْلَخاِس تُْم ِم هُ لَُكن ْيُكْم َوَرْحَمتُ ِ َعلَ َّ ُل  َولَّْيتُمْ ...)).. )64ْض راض  تَ له اإلع تم .. أص :  أعرض

ل  بالجسم ابتعادا .. ثم استعمل في اإلعراض عن أحكام الدين مجازا وتوسعة .. دائما فضل هللا معهم .. ومع ك
ي الناس إلى قيام الساعة .. لو يفكرون .. ل ادة ف و يعملون العقل ويستخدمونه حق اإلستخدام .. والفضل الزي

م .. ويعطيهم الفرصة  ل له ه  وأفضاله .. ويمه ه بنعم د هللا خلق ر هللا ؟.. يم كل خير .. وهل من خير غير خي
ْن الْ تلو الفرصة للتوبة واألوبة .. ((  تُْم ِم هُ لَُكن ْيُكْم َوَرْحَمتُ ِ َعلَ َّ ُل  ِرينَ فَلَْوالَ فَْض ي َخاِس ر  بن ب أم )) .. وغري

وا  لفا وغل زدادون إال ص ا .. وال ي ا أكثره اة وم ن دروس الحي ي غيهم .. ال يستفيدون م إسرائيل السادرين ف
َرَدةً َخاِسوإغراقا في اإلنحراف .. ((  وا قِ ْم ُكونُ ا لَُه ْبِت فَقُْلنَ ي السَّ ْنُكْم فِ َدْوا ِم ِذيَن اْعتَ تُْم الَّ ْد َعِلْم ) 65ئِيَن(َولَقَ

يَن( ةً ِلْلُمتَِّق ا َوَمْوِعَظ ا َخْلفََه َدْيَها َوَم ْيَن يَ ا بَ االً ِلَم ا نََك تراح .. )66فََجعَْلنَاَه بتا : اس بت س بت : س ...))..  الس



  46                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ى واضح أي  رة ..  والمعن اال : أي عب ه وأطرده ..  نك ة .. أخسأه : أذل خاسئين : أذلة ..مطرودين من الرحم
م ال تم عل د علم دم لق ر هللا بع ى أم اول عل ن تط آل م تم م ه .. أدرك ه وكنه ه بحقيقت يء أدرك م الش ين ألن عل ق

ر ..  ن يعتب رة لم وا عب اصطياد السمك  يوم السبت .. فمسخهم هللا قردة أذالء  مطرودين من رحمة هللا ليكون
ي حاضرة البحر  ة الت ك القري ي تل ى سوهي أيوبقي سلوكهم وعقوبتهم لتجرئهم على أمر هللا ف ة، عل حل ال

ة ى مك ر إل ذاهب من مص ق الحاج ال ى طري ر، عل ذره ..  البحر األحم ه وح اه : خاف ين .. اتق ة للمتق .. موعظ
  التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته.. 

رائيل ؟؟ ..  و إس دى بن ل اهت رى ه ات والمعاصي .. ت ة بالمتناقض ي إسرائيل مليئ اة بن ل حي وتتواص
اة  وهل طبقوا أحكام التوراة على ي الصالة والزك ى ف ان ال تتجل حياتهم الخاصة والعامة ؟؟.. إن مظاهر اإليم

د امتحنهم هللا  وبية .. لق اة وال رشوة وال محس دل دون محاب زل هللا أي بالع ا أن م بم ي الحك ذلك ف ل ك فقط .. ب
ر .. ورف وا األم يادهم أخف ن أس ل سيدا م ان القات هادة سبحانه وتعالى لما مات فيهم شخص .. ولما ك وا ش ض

ن مظاهر  ذا أول مظهر م الي فه الحق .. وتكتموا على القاتل .. ألنه غني .. وألنه صاحب مال ونفوذ .. وبالت
ات  ف وللعالق ه للعواط ال في م هللا ال مج رع هللا .. فحك يمهم  ش دم تحك ادة هللا  وع ن ج راف ع م واإلنح الظل

ى الدموية وللمحسوبية وال للكراسي وال للمال وال للنفوذ  ن أن ان.. ولك ان وزم ل مك ي ك دل ف و الع دل ه .. الع
دأ اإلمتحان  ذلك ب امهم ؟ .. ول لمن أشربوا  في  قلوبهم العجل أن يفهموا هذه المقاييس وأن يطبقوها في أحك
تم  م وك ى شرع هللا ظل ام إل م  .. وعدم اإلحتك ل ظل ه .. القت الكبير ..  لتبيان الظلم وتفصيله حتى ال يعودوا إلي

ات  الشهادة ل الجبه ظلم وعدم تطبيق الحد  ظلم  ..  فما المخرج من هذه الورطات المتعددة الجوانب وعلى ك
و؟؟... ((  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا ُهُزًوا قَاَل أَُع َّ ْن َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ  وَن ِم ِ أَْن أَُك َّ ا ذُ بِ

ر من واضح : (( )67ْلَجاِهِليَن(ا ان أكث َرةً ...))... أمر هللا سبحانه وتعالى ك ْذبَُحوا بَقَ نهم  أَْن تَ ان يمك )) .. وك
ه وتنتهي المشكلة ..  ى اسم قاتل أن يذبحوا أية بقرة وأن يرموا  بجزء منها القتيل فيحييه هللا فيتكلم ليدل عل

))؟.. وهل المجال مجال هزل ؟.. بل األمر جد  أَتَتَِّخذُنَا ُهُزًوا((  ولكنهم عاندوا مرة أخرى .. ولجوا في عتوهم
في جد .. وطاعة في طاعة .. وامتحان في امتحان وال مجال للهزل في أمر هللا ولذلك قال لهم موسى فورا (( 

ِ أَْن أَُكوَن ِمْن اْلَجاِهِلينَ  َّ  .. )) .. جعل الهزء  مساويا للجهل بأمر هللا أَُعوذُ بِا

ل ؟ ..    ن القتي ة ع ع المظلم رة وتنتهي المسألة وترف ترى هل سينفذ بنو إسرائيل أمر هللا ويذبحوا بق
هُ كال وألف كال .. فقد واصلوا التعنت وشددوا فشدد هللا عليهم :((  اَل إِنَّ َي قَ ا ِه ا َم يِّْن لَنَ َك يُبَ ا َربَّ الُوا اْدُع لَنَ قَ

ْؤَمُروَن(يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ الَ فَ  رة )68اِرٌض َوالَ بِْكٌر َعَواٌن بَْيَن ذَِلَك فَاْفعَلُوا َما تُ يل عن البق دون تفاص ...)).. يري
ي : ((  رة ه ذه البق فات ه يهم إن مواص الَ تهربا من تنفيذ األمر وعصيانا  ولموسى .. ومع ذلك قال لهم نب

  )) : أي ضخمة ..  فَاِرضٌ 
  جاء في لسان العرب :  

ارِ   واء، وال والف ه س ى في ذكر واألُنث يء، ال ل ش ن ك ْخُم م ةُض: الض ال فارض ارٌض . .يق ةٌ ف وِلْحي
ٌر: :  َوالَ بِْكرٌ  فارٌض كذلك،وبَقَرة فارٌض: ُمِسنّة. وفاِرضةٌ: َضْخمةٌ عظيمة، وِشْقِشقةٌ فاِرٌض وِسقاء وبقرة بِْك

د: ربقمن الوقيل: العوان  تَْحِمْل، وقيل: هي الفَتِيَّةُ. َعَوانٌ  لم و زي عانت والخيل التي نُتَِجْت بعد بطنها البِْكِر. أَب
ر، وهي بين الفارضتَعُون ُعُؤوناً إذا صارت َعواناً؛ والعَوان: النََّصُف التي  البقرة ين البك نَّة، وب ، وهي الُمِس

  ..  الصغيرة
ن م م د له ذبحها .. وأك البين ب رة المط فات البق الم مواص ه الس ى علي م موس ين له د ب ى  لق د عل جدي

دنيا واآلخرة .. ((  ي ال ات ف ضرورة اإلسراع بتنفيذ أمر هللا مخافة عصيانه وما ينجر عن العصيان من عقوب
ْؤَمُرونَ  ا تُ اْفعَلُوا َم ب  فَ رار غري و إص ذ .. وه ي التنفي اطلوا ف ياع وم وا اإلنص رائيل رفض ي إس ن بن )) .. ولك

  وعجيب لم يفعله غيرهم .. 
و إسرائيل    ذ بن ه فهل نف اء ب ا ج ذوا م ادوا ألمر هللا ونف رة ؟.. هل انق ح البق ه من ذب ا أمرهم هللا ب م

ت يكسب ؟..  أن الوق ت ؟.. وك رى كسبا للوق موسى ؟.. أم هل ماطلوا وخرجوا بطلبات جديدة ومفاوضات أخ
ة  ي غاي اطة وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم رب العزة ليجزيهم بها في الدنيا واآلخرة .. لقد كان األمر ف البس

ل ..  ز وج ق هللا ع ي ح ل ف .. ذبح بقرة .. فإذا به يتحول إلى نقاش ولجاج ومماطالت وتسويف .. وهذا ال يعق
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فالمطلوب من األفراد  ومن المجتمعات والسمع والطاعة ال غير .. إن السمع والطاعة واإلستقامة ينتج عنها 
اة مالسعادة في الدارين .. إن التزام أمر هللا سبحانه وتعال قاء    نى هو المنج تج إال ش ار .. والعصيان ال ين الن

ا  في الدنيا وتمزقا نفسيا وفكريا وعقديا وجسديا وضياعا ال نهاية لـه .. وخسرانا في اآلخرة التي ال شك فيه
ك م اس ؟.. ذل ه وال التب ا إطالقا ..  ماذا فعل بنو إسرائيل أمام ما جاءهم  من أمر هللا الواضح الذي ال لبس في

  سنراه  بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء هللا تعالى .. 
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا وبمح ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  ام
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  حمة هللا وبركاته .ور

  

   
  
  
  
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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 c    : 10الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
  ه و ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس اعة بسم هللا والص ام الس ى قي ن وااله إل صحبه وم

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  حيــــــــــــــم بسم هللا الرحمن الر
  

ا َوإِنَّ (( ...  ابَهَ َعلَْينَ ُدوَن(ـا إِْن َشـقَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك يُبَيِّْن لَنَا َما ِهَي إِنَّ اْلبَقََر تََش ُ لَُمْهتَ َّ اَل 70اَء  ) قَ
ْرثَ  ِقي اْلَح ُر األَْرَض َوالَ تَْس وٌل تُثِي َرةٌ الَ ذَلُ ا بَقَ وُل إِنََّه هُ يَقُ اْلَحّقِ إِنَّ َت بِ الُوا اْآلَن ِجئْ ا قَ يَةَ فِيَه لََّمةٌ الَ ِش  ُمَس

وَن( اُدوا يَْفعَلُ ا َك ذَبَُحوَها َوَم وَن(ـ) َوإِْذ قَتَْل71فَ تُْم تَْكتُُم ا ُكن ِرٌج َم ُ ُمْخ َّ ا َو اَرأْتُْم فِيَه ادَّ ا فَ نَا ـ) فَقُْل72تُْم نَْفًس
 ُ َّ وَن(اْضِربُوهُ بِبَْعِضَها َكذَِلَك يُْحيِ  ْم تَْعِقلُ ِه لَعَلَُّك ِريُكْم آيَاتِ َي 73 اْلَمْوتَى َويُ َك فَِه ِد ذَِل ْن بَْع وبُُكْم ِم ْت قُلُ مَّ قََس ) ثُ

ا يَشَّ ا لََم اُر َوإِنَّ ِمْنَه ُر ِمْنهُ األَْنَه اُء َوإِنَّ قَُّق فَيَْخَكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمْن اْلِحَجاَرِة لََما يَتَفَجَّ هُ اْلَم ُرُج ِمْن
ا تَْعَملُوَن( ُ بِغَافٍِل َعمَّ َّ ِ َوَما  َّ ْنُهْم 74ِمْنَها لََما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة  ٌق ِم اَن فَِري ْد َك ْم َوقَ وا لَُك ) أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُ

فُونَهُ ِمْن بَْعِد َما  ِ ثُمَّ يَُحّرِ َّ الَ  ) 75َعقَلُوهُ َوُهْم يَْعلَُموَن(يَْسَمعُوَن َكالََم  ا َوإِذَا َخ الُوا آَمنَّ َ◌إِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَ
ْم أَفَ َد َربُِّك وُكْم بِِه ِعْن ُ َعلَْيُكْم ِليَُحاجُّ َّ ثُونَُهْم  بَِما فَتََح  وَن(بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض قَالُوا أَتَُحّدِ وَن ) أََوالَ يَْعلَ 76الَ تَْعِقلُ ُم

وَن( ا يُْعِلنُ وَن َوَم رُّ َ يَْعلَُم َما يُِس َّ وَن(77أَنَّ  ْم إِالَّ يَُظنُّ انِيَّ َوإِْن ُه اَب إِالَّ أََم وَن اْلِكتَ وَن الَ يَْعلَُم يُّ ْنُهْم أُّمِ ) 78) َوِم
ْن ِعْن ذَا ِم وَن َه مَّ يَقُولُ ِديِهْم ثُ اَب بِأَْي ْت فََوْيٌل ِللَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَ ا َكتَبَ ْم ِممَّ ٌل لَُه يالً فََوْي ا قَِل ِه ثََمنً تَُروا بِ ِ ِليَْش َّ ِد 

ا يَْكِسبُوَن(   ...)).) 79أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
  

رآ ي الق الى ف بحانه وتع ريم حقائقهتتواصل رحلتنا الغريبة والعجيبة حيث يبين لنا هللا س ي  ان الك الت
اقق هللا  ك ؟.. ومن يش م ذل ى له ن أن وذ.. ولك وة والنف ال والق د  والم يسعون لغمطها وغبنها ما وسعهم الجه
ائر  ة .. ومص يس لعب ن هللا ل رة .. ذاك  أن دي دنيا واآلخ ي ال ه ف ان حقيقت فه وبي د بكش إن هللا تعه وله ف ورس

الح .. وعل واء  والمص ة لأله ت عرض عوب ليس دنيا  الش ي ال ئوليته ف ل مس ة أن يتحم رد أو مجموع ل ف ى ك
ام  ن القي ون ع الي يعرض ا .. وبالت دنيا متاع ذين يحسبون ال اس ال ن الن ر م ه كثي ل عن ا يغف ذا م واآلخرة  وه
ي  ب دوره ومسئوليته ف ل وحس ـه وك بواجبهم من حيث خالفة هللا في األرض كل لما خلق لـه وكل لما يسر ل

ي العصيان هذا الكون وفي هذه ال ي المغالطة وف رقم القياسي ف رائيل ضربوا ال ي إس ن بن حياة إجماال .. ولك
ل  د قت بهم .. لق ن أالعي نهم وم اه م ا عان وفي قلب الحقائق .. تعالوا نتأمل رحلتهم مع موسى عليه السالم وم

ا فينطق اس ل بجزء منه وا القتي رة فيرم ام فيهم شخص وأمرهم هللا سبحانه وتعالى أن يذبحوا بق ه فيق م قاتل
  عليه الحد وتنتهي المشكلة .. ولكنهم رفضوا تطبيق األمر وماطلوا في التنفيذ .. 

ا َوإِنَّ (((( ...  ابَهَ َعلَْينَ َر تََش َي إِنَّ اْلبَقَ ا ِه ا َم يِّْن لَنَ َك يُبَ ا َربَّ الُوا اْدُع لَنَ ُ ـا إِْن َشـقَ َّ اَء 
كَ خطاب لديهم ((...)). تأملوا لغة ال)70لَُمْهتَُدوَن( ا َربَّ رام  اْدُع لَنَ اء والغلظة وعدم احت ى الجف ه منته )) .. إن

ان  ين .. ك اس أجمع ى ورب الن م ورب موس ا ربه الم .. ف ه الس ول علي رام الرس دم احت ل وع ز وج هللا ع
كَ المفروض أن يقولوا (( ربنا )) .. ولكنهم قالوا لموسى ((  ا َربَّ ذا فق اْدُع لَنَ يس ه ذلك (( )) .. ل ل وك ط .. ب
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ُ لَُمْهتَُدونَ ـا إِْن شَ ـَوإِنَّ  َّ وراة ))  اَء  ي (( الت ة ف ة ممثل اهم الهداي )).. وهذا من أغرب المواقف .. ألن هللا أعط
ا  ودة أساس ة موج ا .. الهداي الى تباع بحانه وتع ر هللا س بلغهم أوام ذي ي الم ال ه الس ى علي ي موس ..  وف

ط .. ومسئوليتهم أساسا التطبيق وا ي إسرائيل فق يس موقف بن ف ل لسمع والطاعة .. والحقيقة أن هذا الموق
ان  ة أرك ي بقي اة وف ي الصالة والزك ل .. وف بل إن كثيرا من الناس لما تحدثهم في وجوب طاعة هللا  عز وج

ن  (( إن الدين .. يقولون لك (( إن شاء هللا نهتدي )) وذلك تهربا من القيام بالواجب .. حتى أصبح كالمهم ع
ره  وض أم ن .. وف ق بمن آم شاء هللا )) يعني عدم الوفاء بأي التزام .. وهو موقف غريب ومستهجن وال يلي
البوا  ل وسيلة .. وط  ظاهرا وباطنا .. وهذا هو موقف بني إسرائيل الذين أمعنوا في التهرب من الطاعة بك

قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ الَ ذَلُوٌل تُثِيُر األَْرَض َوالَ ( بمزيد البيان والمعلومات  عن البقرة المطالبين بذبحها ..  (
وَن( اُدوا يَْفعَلُ ا َك ذَبَُحوَها َوَم اْلَحّقِ فَ َت بِ الُوا اْآلَن ِجئْ ا قَ يَةَ فِيَه ول : )71تَْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمةٌ الَ ِش ...)).. ال ذل

ك س ي ذل ذل :  واءودابة ذَلُوٌل، الذكر واألُنثى ف ن ال اد م هل منق ول فرس أي س دا ذل ير روي ِقي  - يس َوالَ تَْس
 بمعنى المحروث الحرث للزرع، ويسمى المحروث حرثا، إلقاء البذر في األرض وتهيؤها :الحرث  - اْلَحْرثَ 

ار، زروع والثم ه ال د ب ا ويقص يَةَ فِيَه و  الَ ِش وب، وه ي الث ن وش له م دها. وأص ون جل الف ل ا يخ ون فيه ال ل
ه، بفيه بضروتحسين عيوبه التي تكون  ون  مختلفة من ألوان سداه ولحمت م ل الُف ُمعَظ ون يخ لُّ ل يةُ: ك الش

  .. من الواو المحذوفةِ  الفَرس وغيره، وأصلُه من الَوْشي، والهاُء عوضٌ 
ى الطاعة ؟..  ل يسارعون إل ر ؟.. وه جاءهم موسى بأوصاف البقرة .. فهل يمتثل بنو إسرائيل لألم

ى  ما كل لوا عل نهم أن يحص ان يمك مرة تسلم الجرة .. فبناء على عنادهم وعصيانهم سقط عنهم األجر ؟.. ك
ى عصيانهم  اء عل ن بن ر السمع والطاعة .. ولك ادروا بالسمع والطاعة وال شيء غي و ب ل ل ثواب هللا الجزي

أنهم (( ي ش الى ف بحانه وتع ال هللا س ذلك ق واب .. ول ر والث نهم األج قط ع دالهم س اُدوا  وج ا َك ذَبَُحوَها َوَم فَ
ا ـَوإِْذ قَتَْل...)).. تبيانا لحقيقتهم ومآلهم وحتى يكونوا عبرة لمن يعتبر .. (( )71يَْفعَلُوَن( اَرأْتُْم فِيَه ادَّ ا فَ تُْم نَْفًس

وَن( تُْم تَْكتُُم ا ُكن ِرٌج َم ُ ُمْخ َّ ُ ـ) فَقُْل72َو َّ يِ  ذَِلَك يُْح َها َك ِربُوهُ بِبَْعِض ْم نَا اْض ِه لَعَلَُّك ِريُكْم آيَاتِ ْوتَى َويُ  اْلَم
اَرأْتُْم فِيَها...)).. )73تَْعِقلُوَن( اء :  فَادَّ ن الت دل م ا، وأب ام تخفيف ه اإلدغ د من دارأتم، فأري اعلتم، أصله: ت هو تف

اء: دال فسكن ض األدب ال بع اعلتم. ق ى اف ل عل م :  لإلدغام فاجتلب لها ألف الوصل فحص تمادارأت أي : ، افتعل
ال رسول هللا الحديث عن عمر قال .. معانيه تفهمون: تعقلون  اختلفتم وتنازعتم، لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ  صلى هللا  : ق

ن ردئ، عقل ما اكتسب رجل مثل فضل : (عليه وآله وسلم  ان  يهدي صاحبه إلى هدى، ويرده ع م إيم ا ت وم
رر . وب. ) انتهى عبد وال استقام دينه حتى يكمل عقله ا لعصيانهم المتك ذلك انتهت مغامرتهم مع موسى تبيان

ت  م ضرب المي اء :  ت ال العلم ألوامر هللا أرادها هللا تفصيال حتى يبين زيفهم ومكرهم وغشهم وخداعهم .. ق
اد  م ع ه ث ن أخي و اب بفخذ البقرة فأحياه هللا  سبحانه وتعالى الحي الذي ال يموت .. وأخبر القتيل عن قاتله وه

و إلى ح ل استخدم بن رى ه ل .. ت الته .. وأجمل خاتمة ختمها هللا الخالق العليم ما أشار إليه من استخدام العق
الة  نعم ص كروا ال ل ش الى ؟.. ه بحانه وتع يهم هللا س بغها عل ي أس نعم الت وا ال ل أحص ل .. ه رائيل العق إس

دروس واستقامة وبرا وطاعة وزكاة ؟.. الغريب أنهم انكفئوا على أنفسهم قسوة و ن ال م يستفيدوا م عنادا ول
م .. ((  ْن .. ولم يأخذوا عبرة مما وقع له َوةً َوإِنَّ ِم دُّ قَْس اَرِة أَْو أََش َي َكاْلِحَج َك فَِه ِد ذَِل ْن بَْع وبُُكْم ِم ْت قُلُ مَّ قََس ثُ

ُر ِمْنهُ األَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَشَّقَُّق فَيَخْ  ا اْلِحَجاَرِة لََما يَتَفَجَّ ِ َوَم َّ يَِة  ْن َخْش بُِط ِم ا يَْه ُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََم
ا تَْعَملُوَن( ُ بِغَافٍِل َعمَّ َّ74( ..((...  

ل  ارة.. ه ل الحج ا مث وبهم .. وأعطان انهم وقسوة قل في هذه المرة بين بالدليل الملموس زيفهم وبهت
ا هناك أصلب من الحجارة التي يتفجر منها ا اء .. فيه ا الم لماء  رواء  للبشر؟ .. الحجارة فيها الرحمة .. فيه

ن  درات هللا وإعجازه .. ولك الدليل على إعجاز هللا وقدرته .. فيها التسبيح واالستغفار .. فيها عالم آخر من ق
الم إال األسوأ .. نهم الع ع م ذلك ال يتوق ا َوَم((   بني إسرائيل قلوبهم أقسى من الحجارة  ..  ول ٍل َعمَّ ُ بِغَافِ َّ ا 

ه)) .. ال تظنوه ساهيا عنهم ..  تَْعَملُونَ  ه عن ةً وأَْغفَلَ ُره َغفََل عنه يَْغفُُل ُغفوالً وَغْفل ه وسها  غي ه: ترَك وأَْغفَلَ
  )) ..  عنه

ؤالء  ل .. ه ابهم المثق ي حس يد ف ا رص وبالتالي فإن هللا يحصي عليهم أعمالهم ليحاسبهم عنها .. إنه
ي اإلسالم ؟.. هل ماذا ن ا دخوال  ف ع منه الحا ؟.. هل نتوق وى وص ا وتق توقع منهم ؟ .. هل نتوقع منها إيمان
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اَن نتوقع منهم توبة وبكاء على ذنوبهم .. وصالحا وفالحا في األرض ؟.. ((  ْد َك ْم َوقَ أَفَتَْطَمعُوَن أَْن يُْؤِمنُوا لَُك
ِ ثُ  َّ وَن(فَِريٌق ِمْنُهْم يَْسَمعُوَن َكالََم  ْم يَْعلَُم وهُ َوُه ا َعقَلُ فُونَهُ ِمْن بَْعِد َم وا عن ) 75مَّ يَُحّرِ م يتورع م ل ...)).. إنه

ةتحريف كالم هللا ابتغاء مصلحة عاجلة ..   رآن والكلم ة  : والتحريف في الق اه والكلم ن معن ر الحرِف ع تغيي
ود ة.. وهي قريبعن معناها  ت اليه ا كان به كم انَي الش ُر َمع فَهم تُغَيِّ باه، فوَص وراة باألَش م  الت ال ّ بفعله فق

يىتعال ي حديث أَب ه ف ن مواضعه. وقول َم ع ون الَكِل فُ تُ  : يَُحّرِ رة: آَمْن ـُمِزيُل أَي  هري و ال وب؛ ه ِف القل ّرِ بُمَح
ا ّ  ُمـِميلُها وُمزيغُها وهو أْتون النس ن مسعود: ال ي َك. وفي حديث اب ى إال ءتعالى، وقال بعضهم: الـُمَحّرِ  عل

رف  ـُمحاَرُف: أَيح ه. وال ب مالُ ذي ذََه ُف: ال ـُمَحرَّ ب. وال ى َجْن يبُ  عل ذي ال يُص ه،  ال ه ل ٍه تََوجَّ راً من وْج خي
   والمصدر الِحراُف.

يط  بهم يحصي  ون أن هللا مح أنهم ال يعلم ن هللا .. وك أى ع ومن الغريب أنهم يتصرفون وكأنهم بمن
ون عن عليه أفعالهم وأقوالهم ويعلم خا ئنة األعين وما تخفي الصدور .. وأنهم مسئولون عن أفعالهم ومجزي

ؤمنين : ((  ر الم ِذيَن وَ  أعمالهم .. انظروا إلى تناقضاتهم الغريبة في التعامل مع المؤمنين ومع غي وا الَّ إِذَا لَقُ
الَ آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخالَ بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض قَالُوا أَتَُحدِّ  ْم أَفَ َد َربُِّك ِه ِعْن وُكْم بِ اجُّ ْيُكْم ِليَُح ُ َعلَ َّ تََح  ثُونَُهْم  بَِما فَ

وَن(76تَْعِقلُوَن( وَن َوَما يُْعِلنُ َ يَْعلَُم َما يُِسرُّ َّ دهم من  77) أََوالَ يَْعلَُموَن أَنَّ  ا عن هم بم رون أنفس ) ...))... يعتب
م نفوسهم الخسيسة انحرافات أمناء  على تشويه وتحريف  دين هللا سيحاسبون عليه ؟.. ومع ذلك تمضي به

ادا   ض انتق ى بع هم عل م بعض وا  هج ا إذا خل ا .. أم ا وبهتان ان زيف ائهم اإليم ؤمنين .. بادع ة الم ى مغالط إل
وندامة .. وبالتالي فإن مفهومهم عن اإليمان قاصر ومقصر ومفهومهم عن هللا أعجز من أن يرقى إلى الحق 

واب ..  (( ..  و ق والص ن الح د ع ل البع د ك ة بعي ن الربوبي ومهم ع اَب إِالَّ مفه وَن اْلِكتَ وَن الَ يَْعلَُم يُّ ْنُهْم أُّمِ َوِم
ِ 78أََمانِيَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ يَُظنُّوَن( َّ ا ) فََوْيٌل ِللَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَقُولُوَن َهذَا ِمْن ِعْنِد  ِه ثََمنً  ِليَْشتَُروا بِ

بُوَن( ا يَْكِس ْم ِممَّ ٌل لَُه ا َكتَبَْت أَْيِديِهْم َوَوْي ة ) 79قَِليالً فََوْيٌل لَُهْم ِممَّ تغالل حال ى اس دناءة إل م ال لت به ...)).. وص
د اهيم .. والم ام والمف ر األحك دين وتغيي ارة بال ن هللا .. وللتج ر دي ال.. ولتغيي .. وال  شهالجهل للكذب واإلحتي

ور وف اب المحظ ي ارتك ول ف ل معق ق وك ل منط اوز ك ي تتج ود الت ى هللا  ياستغراب مع أعمال اليه ذب عل الك
ي و التمك وذ ..  هو السيطرة ه و النف و الكرسي .. ه ال ه و الم ذي يهمهم ه يلة  نوعلى الناس .. ال ة وس بأي

م أن يصلوا  ىالدين بالكذب عل سيصلون ؟؟ بكل وسيلة بالكذب بالمكر بالغش بتدلي ة .. المه هللا .. بكل طريق
وطلب منا أن  ىحذرنا منهم هللا سبحانه وتعال سبال .. هؤالء النا ىإلى مصالحهم بكل وسيلة  قد ال تخطر عل

بحانه  ضنأخذ حذرنا منهم .. وكشف لنا بع ف هللا س أالعيبهم حتى ال تنطلي علينا حيلهم وخزعبالتهم.. وكش
ة ابيلهم الرهيب الى أح دماء   وتع ة لل هم المتعطش عة ونفوس تهم البش ام حقيق الم أم ع الع ى يض ة حت واإلرهابي

  وللسيطرة على مقدرات العالم بكل وسيلة إجرامية ممكنة ومتاحة مستعملين أكثر من قفاز وأكثر من دهاء .. 
ة ي الحلق ه بالتفصيل ف ا سنتعرض إلي ك م ذا الحد ؟.. ذل د ه  ترى هل انتهت أكاذيب بني إسرائيل عن

  القادمة إن شاء هللا ...
*********  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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 ال إله إال هللا أن أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  

 c    : 11الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إ ول هللا بل له إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْن تَمَ (( ...  الُوا لَ َدهُ أَمْ َوقَ ُ َعْه َّ َف  ْن يُْخِل ًدا فَلَ ِ َعْه َّ َد  ْذتُْم ِعْن ْل أَاتََّخ ُدوَدةً قُ ا َمْع اُر إِالَّ أَيَّاًم نَا النَّ  سَّ
ِ َما الَ تَْعلَُموَن( َّ َحاُب 80تَقُولُوَن َعلَى  َك أَْص هُ فَأُْولَئِ ُ ِه َخِطيئَت ْت بِ يِّئَةً َوأََحاَط ا ) بَلَى َمْن َكَسَب َس ْم فِيَه اِر ُه النَّ

ُدوَن(81َخاِلُدوَن( ا َخاِل ْم فِيَه ِة ُه َحاُب اْلَجنَّ َك أَْص اِلَحاِت أُْولَئِ اَق 82) َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْذنَا ِميثَ ) َوإِْذ أََخ
انًا َوِذي اْلقُ  َدْيِن إِْحَس َ َوبِاْلَواِل َّ ُدوَن إِالَّ  َرائِيَل الَ تَْعبُ ي إِْس نًا بَنِ اِس ُحْس وا ِللنَّ اِكيِن َوقُولُ اَمى َواْلَمَس ى َواْليَتَ ْربَ

وَن( تُْم ُمْعِرُض ْنُكْم َوأَْن يالً ِم َولَّْيتُْم إِالَّ قَِل مَّ تَ اةَ ثُ َك وا الزَّ الَةَ َوآتُ وا الصَّ ِفُكوَن 83َوأَقِيُم اقَُكْم الَ تَْس ْذنَا ِميثَ ) َوإِْذ أََخ
وَن أَ  اَءُكْم َوالَ تُْخِرُج َهُدوَن(ِدَم تُْم تَْش َرْرتُْم َوأَْن مَّ أَْق اِرُكْم ثُ ْن ِديَ ُكْم ِم ُكْم 84نفَُس وَن أَنفَُس ُؤالَء تَْقتُلُ تُْم َه مَّ أَْن ) ثُ

ثِْم َواْلعُْدَواِن َوإِْن يَأْتُوُكْم أَُس ٌم اَرى تُفََوتُْخِرُجوَن فَِريقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديَاِرِهْم تَتََظاَهُروَن َعلَْيِهْم بِاْإلِ رَّ َو ُمَح اُدوهُْم َوُه
ْنكُ  َك ِم ُل ذَِل ْن يَْفعَ َزاُء َم اِة َعلَْيُكْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض فََما َج ي اْلَحيَ ْزٌي فِ ْم إِالَّ ِخ

ْنيَا َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُردُّوَن إِلَى أََشّدِ اْلعَذَاِب َومَ  ُ بِغَافالدُّ َّ ا تَْعَملُوَن(ـِ ا  ْنيَا ـ) أُْولَئِ 85ٍل َعمَّ دُّ َك الَِّذيَن اْشتََرْوا اْلَحيَاةَ ال
  ...)).)86بِاْآلِخَرِة فَالَ يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوالَ ُهْم يُنَصُروَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
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ع ا ة م ا القرآني ل رحلتن ي وتتواص زة ك ا رب الع اقها لن ي  س امقة الت ة الس ة النوراني ائق الرباني لحق
نعرف عدونا من صديقنا وكي نتخذ طريقنا اإليمانية السالكة بحول هللا .. إن ادعاءات بني إسرائيل وأكاذيبهم 
ريم  رآن الك ن الق ا م زءا هام الى ج بحانه وتع م هللا س ص له د خص ذلك فق د .. ول ى وأن تع ن أن تحص ر م أكث

ى لك شف المغطى من أسرارهم وبيان زيف أكاذيبهم التي ال تنطلي على كل حصيف .. ومن ضمن أكاذيبهم عل
يهم  اثرة ومعاص ومهم المتك يال من هم ام .. تقل ذبهم إال بضعة أي ن تع ار ل اءهم أن الن هللا سبحانه وتعالى ادع

ذا اإل ة : (( المتعددة التي ال تدخل تحت حصر  .. اآليات الكريمة جاءت لتفضح ه ة الدامغ دم الحقيق دعاء وتق
 ... ُ َّ َف  ْن يُْخِل ًدا فَلَ ِ َعْه َّ ِ َوقَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما َمْعُدوَدةً قُْل أَاتََّخْذتُْم ِعْنَد  َّ ى  وَن َعلَ َدهُ أَْم تَقُولُ  َعْه

ط  ...)) .. وهذا من أعجب العجب)80َما الَ تَْعلَُموَن( ألنه ال يعلم الغيب إال هللا .. وألن هللا سبحانه وتعالى لم يع
َك أحدا عهدا  بذلك .. فلم التجرؤ على المولى عز وجل ؟.. ((  هُ فَأُْولَئِ ُ ِه َخِطيئَت ْت بِ يِّئَةً َوأََحاَط َب َس بَلَى َمْن َكَس

ا هي ...))..  المسألة واضحة )81أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن( بت .. وإنم ا كس ت وم اش .. فأن ال تقبل النق
د  د .. خل ابر  وعان ن أصر وك ود لم ن الخل أعمالنا يحصيها  لنا هللا عز وجل  ونحن في غفلة من أمرنا .. ولك
ؤمن  ل يجزع الم ة .. ه خلودا : مكث وأقام ..  وهذا يفند مزاعم بني إسرائيل من محدودية عذابهم يوم القيام

ر ونهى من شيء ؟.. المؤم ا أم ه فيم ـه ويطيع ن آمن يوم القيامة .. ألنه يدرك أنه يعبد ربا  واحدا ال شريك ل
ِة ويرجو ثوابه .. آمن بأن وعد هللا حق ال يتخلف .. ((  َحاُب اْلَجنَّ َك أَْص اِلَحاِت أُْولَئِ وا الصَّ وا َوَعِملُ َوالَِّذيَن آَمنُ

ُدوَن( أملوا الم)82ُهْم فِيَها َخاِل ي السياق ...)).. وت ان ف ر وأهل اإليم ل الكف ين أه ة المدهشة ب ة والمقارن قابل
بحانه  اذا أمر هللا س ن بم القرآني حتى يكون المؤمن مطمئنا ماضيا في تطبيق دينه دون خوف أو تردد .. ولك
ام  ى قي ن آدم إل دين واحد م وتعالى بني إسرائيل ثم عصوا معاندين ومكابرين ومصرين على الخطأ ؟ .. إن ال

لى هللا ال ول ص ه الرس أتي ب ا ي ق م ي تطبي ـه .. وف ريك ل د ال ش ساعة .. إن الدين يتلخص في عبادة هللا الواح
ل  ال هللا عز وج ذلك ق ار .. ول ذا اإلط عليه وآله وسلم .. وبالتالي فإن ما أمر هللا بني إسرائيل ال يخرج عن ه

د ((  ا بع َرائِيَل الَ فيم ي إِْس اَق بَنِ ْذنَا ِميثَ اَمى َوإِْذ أََخ ى َواْليَتَ انًا َوِذي اْلقُْربَ َدْيِن إِْحَس َ َوبِاْلَواِل َّ ُدوَن إِالَّ   تَْعبُ
نْ  يالً ِم َولَّْيتُْم إِالَّ قَِل مَّ تَ اةَ ثُ َك وا الزَّ الَةَ َوآتُ وَن(َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا َوأَقِيُموا الصَّ تُْم ُمْعِرُض  )83ُكْم َوأَْن

ل  ...)).. ل الصالح مع ك دين والعم أمرهم بما أمر به في كل دين التوحيد والصالة والزكاة .. واإلحسان للوال
ي  ا ف ة السلم أم ي حال ذا ف الناس وحسن الخلق .. ولكنهم ابتعدوا ونأوا .. وأصروا على الكفر والعصيان .. ه

اِرُكْم َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم الَ حال الحرب .. فقد اشرط عليهم : ((   ْن ِديَ ُكْم ِم وَن أَنفَُس اَءُكْم َوالَ تُْخِرُج ِفُكوَن ِدَم  تَْس
َهُدوَن( تُْم تَْش َرْرتُْم َوأَْن مَّ أَْق ون )84ثُ ى تك زة حت م رب الع ه له يء بين ل ش اق .. ك د وميث يء بعه ل ش ...)).. ك

ف  ال .. (( حياتهم مستقيمة .. ال عوج فيها .. وال ظلم .. هل أوفوا بالعهد ؟.. كال وأل وَن ك ُؤالَء تَْقتُلُ تُْم َه مَّ أَْن ثُ
 ْ ثِْم َواْلعُْدَواِن َوإِْن يَأ َو أَنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِريقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديَاِرِهْم تَتََظاَهُروَن َعلَْيِهْم بِاْإلِ تُوُكْم أَُساَرى تُفَاُدوُهْم َوُه

ٌم َعلَْيُكْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْؤِمنُو ي ُمَحرَّ ْزٌي فِ ْنُكْم إِالَّ ِخ َك ِم ُل ذَِل ْن يَْفعَ َزاُء َم ا َج بَْعٍض فََم َن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِ
ُ بِغَاف َّ ا  ذَاِب َوَم ّدِ اْلعَ ى أََش َردُّوَن إِلَ ِة يُ ْوَم اْلِقيَاَم ْنيَا َويَ دُّ اِة ال وَن(ـِ اْلَحيَ ا تَْعَملُ ِذينَ ـ) أُْولَئ85ٍِل َعمَّ تََرْوا َك الَّ  اْش

ْنيَا بِاْآلِخَرِة فَالَ يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوالَ ُهْم يُنَصُروَن( ر: :  َوإِْن يَأْتُوُكْم أَُساَرى...)). )86اْلَحيَاةَ الدُّ قال أبو جعف
فعيل" على مثال جمع أسماء ذوي "وإن يأتوكم أسرى}، فإنه أراد جمع األسير، إذ كان على فمن قرأ ذلك: {

ل، إذ ا دير فعي ى تق دها عل أتي واح ي ي ات الت ان األسلعاه ى  رك داخل عل روه ال ي األذى والمك ى ف شبيه المعن
اني العاهات؛  ل  عوألحق جماألسير ببعض مع ا قي رى، كم ل أسير وأس فنا، فقي ا وص ع م ه بجم تلحق ب المس

رى، ير وكس ى وكس ريض ومرض ى. م ريح وجرح كَ ..  وج ُل ذَِل ْن يَْفعَ َزاُء َم ا َج ْزيٌ فََم ْنُكْم إِالَّ ِخ ْزُي:   ِم والِخ
رة عن السُّوُء. َخِزيَ  زًى؛ األَخي اَن.  الرجُل يَْخَزى ِخْزياً وَخ ذلك وه ْهرٍةفذَلَّ ب وُش ة وَشّرٍ ي بَِليَّ ع ف سيبويه: وق

وم ا ي الى: وال تُْخِزن ه تع ي قول حق ف ال أَبوإِس ذَلُّ  َوق ة الُم ي اللغ َزى ف ة؛ الُمْخ أَمْ  القيام وُر ب هالَمْحقُ د لزم  ٍر ق
ةً إِذا ة، وكذلك أَْخَزْيته أَْلَزمته ُحجَّ   أَْذلَْلته بها. والِخْزُي:الَهوان. وقد أَْخزاهُ هللا أَي أَهانَه هللا. بُحجَّ

ا وسعهم  ا م ى غمطه ي يسعون إل ة الت ي إسرائيل الداخلي ائق بن ن حق وبذلك تتجلى حقيقة أخرى م
ة الجهد واإلمكان.. فجاءت اآليات الكريمة السا ؤمن أي لفة الذكر لكشف المغطى .. حتى ال تلتبس في ذهن الم

ب  لمعطيات عن واقع بني إسرائي ه لقري ة آلت وإن وم القيام ام الساعة .. وإن ي ى قي ان إل ان وزم ل مك ي ك ف
  وإنه ال شك فيه إطالقا .. 
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وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلس ين وسالم عل ين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  
  

 c   : 12الحلقة عدد   
  c)  (سورة البقرة

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُسِل َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَاِت َوأَ  (( ...   بُِروحِ يَّْدنَاهُ َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ

ا تَقْ  ذَّْبتُْم َوفَِريقً ا َك تَْكبَْرتُْم فَفَِريقً ُكْم اْس َوى أَنفُُس ا الَ تَْه وٌل بَِم وَن(اْلقُُدِس أَفَُكلََّما َجاَءُكْم َرُس ا 87تُلُ الُوا قُلُوبُنَ ) َوقَ
ُ بُِكْفِرِهْم فَقَِليالً َما يُْؤِمنُوَن( َّ ا َجاءَ 88ُغْلٌف بَْل لَعَنَُهْم  ْن ) َولَمَّ انُوا ِم ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَك ِ ُمَصّدِ َّ ُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد 

ِ َعلَى اْلَكا َّ ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِه فَلَْعنَةُ  تََرْوا 89فِِريَن(قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا فَلَمَّ َما اْش ) بِئَْس
ُ ِمْن فَْضِلِه َعلَى َمْن يََشبِِه أَنفَُسُهْم أَْن يَ  َّ َل  ُ بَْغيًا أَْن يُنَّزِ َّ ى ـْكفُُروا بَِما أَنَزَل  ٍب َعلَ اُءوا بِغََض اِدِه فَبَ ْن ِعبَ اُء ِم

ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُ 90َغَضٍب َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب ُمِهيٌن( َّ ا ) َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَنَزَل  ُروَن بَِم ا َويَْكفُ ِزَل َعلَْينَ ن
ؤْ  تُْم ُم ُل إِْن ُكن ْن قَْب ِ ِم َّ اَء  وَن أَْنبِيَ َم تَْقتُلُ ْل فَِل ْم قُ ا َمعَُه قًا ِلَم ّدِ قُّ ُمَص َو اْلَح اَءُكْم 91ِمنِيَن(َوَراَءُه َوُه ْد َج ) َولَقَ
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ا 92 َوأَْنتُْم َظاِلُموَن(ُموَسى بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدهِ  ) َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم َوَرفَْعنَا فَْوقَُكْم الطُّوَر ُخذُوا َم
ْل بِئْ  ِرِهْم قُ َل بُِكْف ٍة َواْسَمعُوا قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوأُْشِربُوا فِي قُلُوبِِهْم اْلِعْج ِه إِيَمآتَْينَاُكْم بِقُوَّ أُْمُرُكْم بِ َما يَ انُُكْم َس

  ...)).)93إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
  

اس  ون الن ى يك اس وحت تتواصل رحلة اإليمان في األرض كما يرويها رب العزة رفعا لكل لبس والتب
وا أنفس ذين ظلم ي إسرائيل ال ب بن ن أكاذي ة م رهم وخاص ة من أم ى بين ان عل ان ومك وا في كل زم هم وظلم

ون  اغيرهم وزيفو ة ال يرع يلة ممكن ل وس ه بك ى مقدرات دينهم وتاريخهم وتاريخ العالم لمحاولة السيطرة عل
ة  ة زائل آرب دنيوي ى م ول إل ه للوص دليس أحكام ى هللا وت ذب عل ى الك م إل ل به ة .. ووص ك إال  وال ذم في ذل

ا .. (( ... مقارنة بما أعده هللا سبحانه من جزيل العطاء الدائم لكل من  ه إطالق  آمن يوم القيامة الذي ال شك في
اِت َوأَ  ُسِل َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَ ا َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ ُدِس أَفَُكلََّم ُروحِ اْلقُ ْدنَاهُ بِ يَّ

وَن(َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْهَوى أَن ا تَْقتُلُ ذَّْبتُْم َوفَِريقً ا َك ه  )87فُُسُكْم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقً ود ب اب : المقص ...)).. الكت
ُسلِ في هذا المقام التوراة ..   ه : جاء في لسان العرب :   َوقَفَّْينَا ِمْن بَْعِدِه بِالرُّ وقَفَّْيت على أَثره بفالن أَي أَتْبَْعت

يده: وقَفَّيْ  ن س اه. اب هإِي ري ت اه. غي ه إِي ري أَتْبَْعت ي، صلى هللا -  وبغي ي حديث النب ه  وف ه علي ي وآل وسلم: ل
ا ذا وأَن ا ك ماء منه ا خمسة أَس ي حديث آخر: وأَن ي، وف و الُمقَفِّ ب وه ي نحو العاق ال شمر: الُمقَفِّ ب؛ ق  العاق

ذاهب. َولِّي ال م، ف -الُم ع له اَء الُمتَّبِ ر األَنبي ه آِخ ى أَن أَنَّ المعن يَّ فك ال نب ى ف ع  ِإذا قَفَّ ي المتَّب ال: والُمقَفِّ ده، ق بع
ال ى ق ا قَفَّ ي الحديث: فلم ين. وف ذا للنبي ه ك اه وظهره؛ ومن اه قف ا أَي أَعط ن القَف ه م اً، وكأَن  أَي ذهب ُمَولِّي

رجلين الحديث: ذَْينَِك ال ة َه وم القيام ْين أَال أُخبركم بأَشدَّ حّراً منه ي َولِّ  الُمقَفِّيَ ي، أَي الُم يَين، والحديث عن النب
َوآتَْينَا ِعيَسى  الَمْلَحمة؛ وأَحمد والُمقَفِّي والحاِشر ونبّي الرْحمة ونبي أَنه قال: أَنا محمد صلى هللا عليه وسلم،

ُدِس  ُروحِ اْلقُ ْدنَاهُ بِ اِت َوأَيَّ ْريََم اْلبَيِّنَ َن َم ال اْب دق الرس ى ص ة عل حة والحج ة الواض ات : األدل . روح . ة: البين
ي   ر .. (( وف ة وتجب ان ذا عظم تكبر : ك تكبرتم : اس وحي .. اس ين ال و أم الم وه ه الس ل علي دس : جبري الق

ا قصمته ةإزاري والعظم ءالحديث القدسي الكبريا ازعني واحدا منهم ن ن و  .)).ردائي، فم د عصى بن إذن فق
اء مثلم ل األنبي ا إسرائيل ربهم وعصوا أنبياءهم ووصل بهم األمر إلى قت رى م ا .. ت ى وزكري ع يحي وا م ا فعل

اره ..  ةسبب هذه الوضعي ل مسئولية اختي ؟؟ ... السر واضح ال لبس فيه وال التباس فمن يختر الطريق يتحم
ه  ه .. لعن ن رحم ده ع ه هللا .. أي يبع ق يلعن ذا الطري ر .. ومن يسلك ه وهم قد اختاروا طريق العصيان والكف

ي المعاصي .. بسبب لعنا : طرده .. أبعده عن رحمته. ا ف زدادون إغراق بيال .. وي . وبالتالي فهم ال يهتدون س
ُ بُِكْفِرِهْم فَقَِليالً َما يُْؤِمنُوَن(اختيارهم التعيس .. ((  َّ ا  ُغْلفٌ ...)).. )88َوقَالُوا قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل لَعَنَُهْم  رى م : ت

  الغلف ؟ .. 
ف: إذا  يكل شيء فجاء في صحيح البخاري : غلف  غالف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغل

ا. ن مختون م يك رب :  ل ان ا لع ي لس اء ف اهوج ل: معن مٌّ، وقي تَح  ُص لم: يَْف ه وس ّ علي لى  فته، ص ي ص وف
ه قُلوباًُغْلفاً أَي ُمغَشَّاة مغطاة، ف أَي علي  واحدها أَغلف. وفي حديث حذيفة والُخدرّي:القلوب أَربعة فقلب أَغل

ون  جمع أَغلف ألَنّ غلف  ، قال: وال يكونرقلب الكافن َسماع الحق وقبوله، وهو ِغشاء ع فُعُالً، بالضم، ال يك
  .. أَفعل عند سيبويه إال أَن يضطر جمع

انوا  ه الصالة والسالم .. وك الغريب أن بني إسرائيل كانوا ينتظرون النبي القادم .. خاتم األنبياء علي
ون حق ه .. ويعلم ه أي  يعرفون عالمات تفتحون ب انوا يس م .. وك د أظله ه ق ريش .. وأن زمان ه من ق م أن العل

ا  ه لم وا عن اذا إذا أعرض ه الصالة  والسالم ..  فلم ه علي ل بعثت ى قب يستنصرون به على مشركي العرب حت
انُوا ِمجاءهم ؟.. ((   ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَك ِ ُمَصّدِ َّ ا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد  ُروا َولَمَّ ِذيَن َكفَ ى الَّ تَْفتُِحوَن َعلَ ُل يَْس ْن قَْب

ِ َعلَى اْلَكافِِريَن( َّ ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكفَُروا بِِه فَلَْعنَةُ  ون 89فَلَمَّ ل يك ) ...)).. هل يكون السبب حسدا ؟ .. أم ه
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ة عصيانا ؟.. أم إن الكفر الذي اتخذوه منهج حياة عملية قد عاد عليهم بأسوإ  ا رد من رحم و الط لعواقب وه
ُ هللا سبحانه وتعالى ؟ أم هل تكون جماع هذه األسباب ؟.. ((  َّ َزَل  بِئَْسَما اْشتََرْوا بِِه أَنفَُسُهْم أَْن يَْكفُُروا بَِما أَن

ْن يََش ى َم ِلِه َعلَ ْن فَْض ُ ِم َّ َل  ّزِ ا أَْن يُنَ ٍب ـبَْغيً اُءوا بِغََض اِدِه فَبَ ْن ِعبَ ذَاٌب اُء ِم افِِريَن َع ٍب َوِلْلَك ى َغَض َعلَ
ـه من رجوع  –غير متصرف  –...)).. بئس : فعل ماض جامد )90ُمِهيٌن( ا ل اء : رجع .. وي ذم .. ب أنشئ لل

ِزلَ عادوا به بسبب عنادهم وكفرهم وعصيانهم .. ((  ا أُن ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِم َّ ا  َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا بَِما أَنَزَل  َعلَْينَ
ْن قَْب ِ ِم َّ اَء  وَن أَْنبِيَ َم تَْقتُلُ ْل فَِل ْم قُ ا َمعَُه قًا ِلَم ّدِ قُّ ُمَص َو اْلَح ا َوَراَءهُ َوُه ُروَن بَِم تُْم َويَْكفُ ُل إِْن ُكن

يهم .. )91ُمْؤِمنِيَن( ا يغن م م دعون أن له ون وي نهم يتهرب ا حق .. ولك ون أنه دعوة .. ويعرف تهم ال ...)).. بلغ
ة ولك اءاتهم وتفضح أسرارهم الدفين ذب ادع دماء  تك فك ال ي س يان وف ن أعمالهم في قتل األنبياء وفي العص

مهم  والهم ويص فه أق ا يس ى وزكري ل يحي اء مث ل األنبي ن قت وه  م ا فعل ا .. وم ي دفنه دا ف ألون جه ي ال ي الت
ة .. آمن بوصمة العار  إلى قيام الساعة .. إن اإليمان مفقود منهم واإليمان هو التصد ة التام ل والثق يق الكام

ه؟ ..  تهم في به إيمانا صدقه ووثق به.. فأين تصديقهم لرسول هللا عليه وعلى آله الصالة والسالم؟..  وأين ثق
دى له ين ؟.. ولقطة واحدة  اوأين أعمالهم من أقواهم؟ .. وأين تاريخهم الطويل الحافل باألعمال التي ين الجب

ن تغني عن كل تعليق يقدمها  دامهم م ف أق م تج ل ول دوا العج ث عب ى حي يهم موس ع نب الى م بحانه وتع هللا س
وبهم  مياه النيل .. وعصوا موسى عليه السالم .. وأعرضوا عن توحيد هللا سبحانه فكأن العجل قد دخل في قل

ه..  ه إال إلي اك من دي ال فك انحراف أب دة ب الهم مقي أن أعم ا .. وك ا خروج ْد ((  ال يبغي عنها حوال وال منه َولَقَ
وَر 92َجاَءُكْم ُموَسى بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُْم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُموَن( ْوقَُكْم الطُّ ا فَ اقَُكْم َوَرفَْعنَ ْذنَا ِميثَ ) َوإِْذ أََخ

ٍة َواْسَمعُوا قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوأُ  ِه ُخذُوا َما آتَْينَاُكْم بِقُوَّ أُْمُرُكْم بِ َما يَ ْل بِئَْس ْشِربُوا فِي قُلُوبِِهْم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم قُ
  ...)).)93إِيَمانُُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن(

اة    ى النج ون إل ى فرع ى اإلنتصار عل ا إل ن العص كانت أدلة موسى واضحة .. وقد عاينوا معجزاته م
دهم منه .. ولكنهم كابروا وعاندوا .. حتى الج وق وف الى ف بحانه وتع ه هللا س بل .. جبل الطور في سيناء  رفع

ي  ة أغرقتهم ف الهم التعيس ن أفع ا .. ولك ام له ي ال انفص وا بعهود هللا الت ي يلتزم ة .. ك حتى يكون حجة دامغ
اة المعوجة المخضبة بالعصيان  ا سبيال  للحي اإلنحراف الدائم الذي يصرون عليه ويستمرئونه ويجدون فيه

ات .. (( والد انُُكْم ماء  واإلنحراف على كل الجبه ِه إِيَم أُْمُرُكْم بِ َما يَ ْل بِئَْس ة ذم،)): قُ ئس: كلم ة  وب َم: كلم ونِْع
ٌد،  ت المرأَةِهْن ٌد وبئس ُل َزي ئس الرج ول: ب دح. تق الم ا فع ن  نوهم ال ع ا أُزي رفان ألَنهم يان ال يتص ماض

َّ عليه  - موضعهما، ال:ه وآلوروي عن النبي، صلى  دكم بئسما  وسلم، أَنه ق ولألَح ه أن يق يُت أَن َت  نَِس َكْي
ت وكذا، إِذا أَدخلت ما في بئس  لك أَن تفعل كذا بئسما وَكْيَت، أََما إِنه ما نَِسَي ولكنه أُْنِسَي.والعرب تقول: أدخل

كبئسما  ما أَن مع الفعل: بعد ما ل اك وبئس َر أَخ ك أَن تَْهُج اأَن  ل تم الن ويين:؛ وروى جمستش ع النح ما  ي بئس
ه: ى في زويتزويٌج وال َمْهر، والمعن ا  جبئس ت ا معه ت م ا جعل ى م ئس إِذا وقعت عل ال الزجاج: ب ر؛ ق وال مه

  . على جنس. دالٍّ  منكور ألَن بئس ونعم ال يعمالن في اسم علم إِنما يعمالن في اسم منكور بمنزلة اسم
ات الس   ن اآلي ا م د .. ومن المعاني الهامة التي نخرج به دين واح ل أن ال م التنزي ن محك ذكر م الفة ال

دوا هللا وحده ال  ي يعب واب .. وك ادة الص ي يلتزموا ج وأن هللا إنما يبعث بالرسل واآليات كي يتوب الناس وك
فك  اريخ س ان ت ان وزم ل مك ي ك اريخ ف و نفسه الت ور ه ر العص شريك لـه .. وأن تاريخ بني إسرائيل على م

ة  ونب دماء  والمغالط رتهم ال ع نظ وذهم وم ع نف ة وم الحهم المادي ع مص ارض م ه يتع ق .. ألن ان الح ذ اإليم
يم  يم العل دن الحك ن ل زل م الضيقة للحياة .. وأننا كمؤمنين ال نتوقع منهم إال األسوأ .. وان القرآن الكريم المن

ق  فضح أـساليبهم الرخيصة في التعامل مع األنبياء والصالحين .. وأنهم ال يرعون إال وال ذمة في سبيل تحقي
ى  ائق وعل ة الحق ى تغطي أ وعل ى الخط وس.. وان إصرارهم عل ادي الملم أهدافهم الدنيئة بالحجة والدليل الم
ائهم  وطريقتهم  ادهم وكبري ن رحمة هللا بسبب معاصيهم وعن د ع ل البع دين ك م بعي يان  يجعله الكفر والعص

  ان .. البشعة في التعامل مع اإليمان وأهله عبر كل مكان وزم
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*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز ال يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي جب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118 اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 

  
   

  
  
  

  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  

 c    : 13الحلقة عدد  
   

  c( سورة البقرة ) 
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده  ول هللا بل ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اُر  (( ...  دَّ ْم ال ْت لَُك ْل إِْن َكانَ تُْم قُ ْوَت إِْن ُكن ْوا اْلَم اِس فَتََمنَّ ْن ُدوِن النَّ ةً ِم ِ َخاِلَص َّ َد  َرةُ ِعْن اْآلِخ

ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن(94َصاِدقِيَن( َّ َمْت أَْيِديِهْم َو اٍة 95) َولَْن يَتََمنَّْوهُ أَبًَدا بَِما قَدَّ ) َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحيَ
ذَاِب أَْن يُعَمََّومِ  ْن اْلعَ ِه ِم َو بُِمَزْحِزِح ا ُه نٍَة َوَم َف َس ُر أَْل ْو يُعَمَّ ُدُهْم لَ َودُّ أََح َرُكوا يَ ِذيَن أَْش ا ْن الَّ يٌر بَِم ُ بَِص َّ َر َو

ِ 96يَْعَملُوَن( َّ ِإْذِن  َك بِ ى قَْلبِ هُ َعلَ لَ هُ نَزَّ َل فَِإنَّ ُدوا ِلِجْبِري َرى ) قُْل َمْن َكاَن َع ًدى َوبُْش ِه َوُه ْيَن يََدْي ا بَ قًا ِلَم ّدِ  ُمَص
افِِريَن(97ِلْلُمْؤِمنِيَن( ُدوٌّ ِلْلَك َ َع َّ ِإنَّ  ِ َوَمالَئَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكائِيَل فَ َّ ِ ا 98) َمْن َكاَن َعُدوا  ْد أَنَزْلنَ ) َولَقَ

ا يَْكفُ اٍت َوَم اٍت بَيِّنَ َك آيَ قُوَن(إِلَْي ا إِالَّ اْلفَاِس ُرُهْم الَ 99ُر بَِه ْل أَْكثَ ْنُهْم بَ ٌق ِم ذَهُ فَِري ًدا نَبَ ُدوا َعْه ا َعاَه ) أََوُكلََّم
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اَب ِكتَ )100يُْؤِمنُوَن( وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْن الَّ ٌق ِم ذَ فَِري ٌق ِلَما َمعَُهْم نَبَ ِ ُمَصّدِ َّ ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد  ِ اَولَمَّ َّ َب 
نَّ 101َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكأَنَُّهْم الَ يَْعلَُموَن( لَْيَماُن َولَِك َر ُس ا َكفَ لَْيَماَن َوَم ِك ُس ى ُمْل يَاِطيُن َعلَ ) َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّ

ْيِن بِبَ  ى اْلَملََك ِزَل َعلَ ا أُن ْحَر َوَم ٍد الشَّيَاِطيَن َكفَُروا يُعَلُِّموَن النَّاَس الّسِ ْن أََح اِن ِم ا يُعَلَِّم اُروَت َوَم اُروَت َوَم َل َه ابِ
قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوزَ  ْن َحتَّى يَقُوالَ إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فَالَ تَْكفُْر فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما يُفَّرِ ِه ِم يَن بِ اّرِ ْم بَِض ْوِجِه َوَما ُه

ِ وَ  َّ الٍَق َولَ أََحٍد إِالَّ بِِإْذِن  ْن َخ ُهْم َوالَ يَنفَعُُهْم َولَقَْد َعِلُموا لََمْن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي اْآلِخَرِة ِم ئَْس يَتَعَلَُّموَن َما يَُضرُّ بِ
وَن( انُوا يَْعلَُم ْو َك ُهْم لَ ِه أَنفَُس َرْوا بِ ا َش ِ 102َم َّ ِد  ْن ِعْن ةٌ ِم ْوا لََمثُوبَ وا َواتَّقَ ْم آَمنُ ْو أَنَُّه انُوا ) َولَ ْو َك ٌر لَ  َخْي

  ...)).)103يَْعلَُموَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
   

د  ي إسرائيل ويفن زاعم بن الى م بحانه وتع ث يفضح هللا س ريم حي تتواصل رحلتنا مع عالم القرآن الك
ا  ون به ل حجة يحتج دحض ك ي ت ائقهم البشعة ادعاءاتهم الباطلة باألدلة المادية الملموسة الت .. وتعري حق

الحة  وة ص ل دع نهم لك ين..  وغب ق المب م للح اء والصالحين .. وغمطه ل األنبي ث قت ن حي على مر التاريخ م
رة  ذه الم تتعارض مع مصالحهم ونفوذهم .. ال يرعون في ذلك إال وال ذمة.. وتدلف اآليات الكريمة السالفة ه

ن إلى عوالمهم الداخلية .. إلى أسرارهم الدفين ان .. م ف وبهت ا من زي ا فيه ة نفوسهم.. فتعري م ى خبيئ ة إل
عى  د .. ويس ة الخل ى جن رة .. وال ى اآلخ اء هللا.. وال ى لق وقا إل رق ش ؤمن يتح ة أن الم دنا بداه روف عن المع
ذال  وعطاء  ة ب جاهدا للعمل الصالح والعبادة توحيدا واستقامة على نهج هللا القويم .. ما وسعه الجهد والطاق

ا.. ذاك نفسي ه إطالق ا وفكريا وماديا .. وبكل إمكاناته .. محبة في هللا وفي مرضاته يوم القيامة الذي ال شك في
ان  د واإليم ق التوحي د .. طري اس وال تعقي ا وال التب بس فيه الكة ال ل ه س حة وطريق ه واض ؤمن رؤيت أن الم

ا عن بني إسرائيل ؟.. يوجه لهم المولى والسمع والطاعة  ولرسوله .. هذا عن المؤمنين الحقيقيين .. فماذ
وت  عز وجل تحديا يعري حقيقتهم البشعة .. وهو أن يتمنوا الموت .. ولن يتمنى الموت إال صادق .. ألن الم
ة  تالء .. ومرحل دنيا اب ذه ال دنيا امتحان .. ه ذه ال يش إال عيش اآلخرة..  ه هو البداية الحقيقة للحياة .. ال ع

ؤم ه عابرة في حياة الم ذي ال شك في ة ال وم القيام دأ ي د الموت وتب دأ بع ة تب ة الدائم اة الحقيقي ا الحي ن .. إنم
ه  رة.. إن ا وآخ ا دني ا منه وذ ب دا نع إطالقا حيث إما الجنة أبدا نسأل هللا أن يجعلنا من سكانها..  وإما النار أب

و نعم المولى ونعم المجيب ..  فهل يتمنى بنو إسرائيل الموت ؟.. تأملوا  أنهم فه ا بش ا ورازقن ه خالقن ا يقول م
ائلين : (( ...  دق الق و أص ول وه ْوا  يق اِس فَتََمنَّ ْن ُدوِن النَّ ةً ِم ِ َخاِلَص َّ َد  َرةُ ِعْن اُر اْآلِخ دَّ ْم ال ْت لَُك ْل إِْن َكانَ قُ

اِدقِيَن( تُْم َص ْوَت إِْن ُكن َمْت أَ 94اْلَم دَّ ا قَ ًدا بَِم ْوهُ أَبَ ْن يَتََمنَّ اِلِميَن() َولَ يٌم بِالظَّ ُ َعِل َّ ِديِهْم َو اذا ال )95ْي ...)).. لم
ة  يتمنونه ؟.. ببساطة ألن أيديهم ملطخة بدم األنبياء واألولياء والصالحين.. ألنهم لم يدخروا جهدا في محارب

ة اإلسالم بكل وسيلة محافظة على مصالحهم الزائلة ونفوذهم الرهيب .. إن هللا العليم بأسرارهم يكش ف حقيق
دا  من حقائقهم وبديهة من بداهات النفس البشرية .. إن الموت حق .. ولكن بني إسرائيل ال يتمون الموت أب

اِلِميَن(((  ألنه يعري ما خفي وما كان أعظم من جرائمهم في حق اإلنسانية ... يٌم بِالظَّ ُ َعِل َّ م )95َو ...)).. عل
مهرب؟.. كيف هي حياتهم ؟.. ولماذا يتشبثون بالحياة وهم يعلمون الشيء : أدركه بحقيقته وكنهه .. فأين ال

اٍة أنهم ميتون؟.. ولماذا يصر بنو إسرائيل والكفار عموما على الحياة .. ((  ى َحيَ اِس َعلَ َولَتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّ
نٍَة وَ  َف َس ُر أَْل ْو يُعَمَّ ُدُهْم لَ َودُّ أََح َرُكوا يَ ِذيَن أَْش ا َوِمْن الَّ يٌر بَِم ُ بَِص َّ َر َو ذَاِب أَْن يُعَمَّ ْن اْلعَ ِه ِم َو بُِمَزْحِزِح ا ُه َم

دا  ) 96يَْعَملُوَن( ...)).. إنه الهروب والتهرب من مواجهة الحقيقة التي ال تمارى .. الحقيقة التي ال يألون جه
د في الحياة الدنيا لغبنها وغمطها .. ولكن هللا الذي يمدهم في طغيانهم يعمهو تهم ويكشفها ويؤك م حقيق ن يعل

  لهم أن ال مهرب من الموت إال إليه.. وأن ميزانه العدل .. وأن يوم القيامة ال شك ال شك فيه  أبدا .. 
ى  ق عل و ح ل وه ه جبري زل ب الى وهو حق .. ن بحانه وتع إن القرآن الكريم حق جاء  من لدن هللا س

و حق .. ف ه وسلم وه ه وآل رائيل رسول هللا صلى هللا علي و إس الط   بن لحة من يغ اد إذن ؟.. ولمص اذا العن لم
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ي  ال  ف ق أص ن المنط ل أي ي ؟.. ب له المنطق ي تسلس و ف ث ه ن حي ق؟ .. م داء للح م أع اذا ه هم؟.. ولم أنفس
ذب  ه السالم ال يك ل علي إن جبري الحق ف ون ب انوا يؤمن أعمالهم المتناقضة جملة وتفصيال مع الدين ؟.. فإذا ك

ي أمان دا .. وه رى أب د البش ي تتأك لم .. ك ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص د رس ى محم ة إل ل دق ا بك ة بلغه
قُْل َمْن َكاَن للمؤمنين عبر المكان والزمان إلى قيام الساعة متى التزموا دينهم ال يبغون عن نهجه حوال .. (( 

 ِ َّ ِإْذِن  َك بِ ى قَْلبِ هُ َعلَ لَ هُ نَزَّ ْؤِمنِيَن( َعُدوا ِلِجْبِريَل فَِإنَّ َرى ِلْلُم ًدى َوبُْش ِه َوُه ْيَن يََدْي ا بَ قًا ِلَم ّدِ ...)).. هل )97ُمَص
ه السالم  ل علي ل مؤمن أن يحب جبري وب من ك العكس مطل وحي ؟.. ب يعقل أن يعادي المرء  جبريل أمين ال

ل ف ادي جبري ن يع ب .. إن م ان والح ة اإليم ع رحل ل م ه .. وأن يتواص ن أجل زل م ا أن غ م ذي بل ادى ال د ع ق
المالئكة .. وبالتالي عادى النور والحق .. وبالتالي فقد دخل في دوامة معاداة هللا .. ومن يعادي هللا فقد خسر 
وف من هللا  إدراك وبخ وعي وب ون ب وم يتمتع ذا ق ل ه ل أن يفع ل يعق خسرانا ال نظير في الدنيا واآلخرة .. فه

ِ َومَ وعقابه ؟.. ((   َّ ِ افِِريَن(َمْن َكاَن َعُدوا  ُدوٌّ ِلْلَك َ َع َّ ِإنَّ  َل فَ َل َوِميَكائِي ِلِه َوِجْبِري )...))..  ...  98الَئَِكتِِه َوُرُس
و  ام الساعة .. وبن ى قي دء  إل ن الب المسألة واضحة ال تقبل الجدال .. إما كفر وإما إيمان .. ألن الدين واحد م

ل والم اداة جبري اروا مع ر واخت اء  إسرائيل اختاروا الكف وم عادوا هللا ابتغ ح ق ف يفل اداة هللا .. وكي ة ومع الئك
قا  ق فس ق .. وفس د أو فاس ابر أو معان ا إال مك ات هللا ال ينكره مصالح أو نفوذ أو تمكين إلى زوال ؟؟... إن آي

ا إِ خرج عن دين أو حق أو صواب .. ((  قُوَن(َولَقَْد أَنَزْلنَا إِلَْيَك آيَاٍت بَيِّنَاٍت َوَما يَْكفُُر بَِه ...)).. هل )99الَّ اْلفَاِس
ا ومكتسباتنا  نا وأعراضنا وأوطانن ى أنفس أمنهم عل ذا ن دا ه بعد هذا نطمع في عهودهم ومواثيقهم ..؟ هل بع

وَن(..؟؟((  ُرُهْم الَ يُْؤِمنُ ْل أَْكثَ ْنُهْم بَ ٌق ِم ه ال)100أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَبَذَهُ فَِري م ...)).. هللا يشهد  أن د  له  عه
م ال  هد أنه ده ش وال ميثاق .. وبالتالي فال يؤمن منهم جانب الغدر والمكر والغش والخداع والوقيعة .. هللا وح

  يتحلون بإيمان فهل بعد شهادة هللا من شهادة أخرى ال بها يعمل وال عليها وال تؤخذ بعين اإلعتبار ؟؟... 
ؤامراته إنهم يعلمون الحق ويعرفونه عين اليقين .. ولكن ة وراء م أ والخطيئ ى الخط رارهم عل  مإص

اعة .. ((  ام الس وٌل التي ال تنتهي .. ووراء مضرتهم للمسلمين في كل وزمان ومكان إلى قي اَءُهْم َرُس ا َج َولَمَّ
 ِ َّ اَب  اَب ِكتَ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْن الَّ ٌق ِم ذَ فَِري ْم نَبَ ا َمعَُه ٌق ِلَم ّدِ ِ ُمَص َّ ِد  ْن ِعْن أَنَُّهْم الَ ِم وِرِهْم َك  َوَراَء ُظُه

ذاً إِذا  الشيء النَّْبذُ: طرحك الشيء من يدك أَمامك أَو وراءك. نَبَْذتُ :  نَبَذَ فَِريقٌ ...))... )101يَْعلَُموَن( أَْنبِذُه نَْب
دينأَلقيته من يدك الحق .. وبال دى استخفافهم ب ر عن م ي التعبي ريم ف رآن الك ل  .. انظروا إلى دقة الق .. فه

ـه  ذي ال شريك ل ا الواحد ال بعد هذا الدليل من دليل ال يستقيم مع الحجة الدامغة ؟.. إن مجتمعا ال يؤمن ب
ه أن يسلك سبيل الظالم ..  ا ودستورا ال يهم القرآن منهج وبمحمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وب

ل شيء يخرج عن وسبيل الظالم تتلخص في اإلنحراف بمختلف شكوله وضروبه  ... واإلنحراف يشمل ك
ري والنفسي  ك طرق الفساد والضياع الفك ي ذل ا ف ر أو شكل أو كرسي .. بم دين هللا ابتغاء  مادة أو مظه
ذا تسري  ا كه إن مجتمع دين ف د ال ان .. إذا فق والجسدي .. إذا فقد الدين ضاعت األخالق وضاع األمن واألم

ين فيه روح العداوة والكراهية .. أي يج د الشيطان سبيال  للتوغل في النفوس للوقيعة والشر .. وللتفريق ب
ر ..   ق الكف ا .. طري الناس .. إنها طريقة لإلثراء على حساب اآلخرين .. إنها طريقة مظلمة كلها .. شر كله

إرادة هللا .. وبالت تم شيء إال ب دا ؟.. ال  ي ن هل يضرون أح وم واألحزان .. ولك الي طريق السحر .. والهم
دهم إال ضياعا  ع اآلخرين .. ال تزي ذات وم ع ال ة م ة وعجيب فهم يحرثون البحر .. ويمارسون مغالطة رهيب

رة ... ((  ا وآخ قاء دني ا وش نَّ وتمزق لَْيَماُن َولَِك َر ُس ا َكفَ لَْيَماَن َوَم ِك ُس ى ُمْل يَاِطيُن َعلَ و الشَّ ا تَتْلُ وا َم َواتَّبَعُ
ٍد الشَّيَاِطيَن َكفَُروا يُعَلِّ  ْن أََح اِن ِم ا يُعَلَِّم اُروَت َوَم اُروَت َوَم َل َه ْيِن بِبَابِ ى اْلَملََك ِزَل َعلَ ا أُن ْحَر َوَم ُموَن النَّاَس الّسِ

قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوزَ  ْن ْوِجِه وَ َحتَّى يَقُوالَ إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فَالَ تَْكفُْر فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما يُفَّرِ ِه ِم يَن بِ اّرِ ْم بَِض َما ُه
ُهْم َوالَ يَنفَعُُهْم َولَقَْد َعِلُموا لََمْن اْشتََراهُ َما لَهُ  ِ َويَتَعَلَُّموَن َما يَُضرُّ َّ ئَْس أََحٍد إِالَّ بِِإْذِن  الٍَق َولَبِ ْن َخ  فِي اْآلِخَرِة ِم

وَن( انُوا يَْعلَُم ْو َك ُهْم لَ ِه أَنفَُس َرْوا بِ ا َش انُوا ) 102َم ْو َك ٌر لَ ِ َخْي َّ ِد  ْن ِعْن ةٌ ِم ْوا لََمثُوبَ وا َواتَّقَ ْم آَمنُ ْو أَنَُّه َولَ
  ...)).. )103يَْعلَُموَن(

  :  بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروتَ 
  جاء في صحيح البخاري :
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ة،  وبابل :  ..بابل  كره الصالة بخسف ويذكر أن عليا رضي هللا عنه  اسم موضع في سواد الكوف
هو ع في رة ق ألرض كثي م ل واد اس اطن األرض. والس ي ب ذهاب ف ف ال ية، والخس م الماض ي األم ف ف  خس

ب   ..  الخص
ن عمررضي  حدثنا إسماعيل بن عبد هللا قال: حدثني مالك، عن عبد هللا بن     د هللا ب دينار، عن عب

ه  ه هللا عنهما:أن رسول هللا صلى هللا علي ال: ( وسلموآل ى هؤال ق دخلوا عل وا ال ت ذبين إال أن تكون ء المع
ال اكين ف وا ب م تكون إن ل اكين، ف ابهم ب ا أص يبكم م يهم، ال يص دخلوا عل   . ) ت

ي داود : ((     ة وجاء في سنن أب ن لهيع ال: حدثني اب ن وهب ق ا اب ن داود، أخبرن حدثنا سليمان ب
اري ويحيى بن أزهر، عن ن سعد المرادي، عن أبي صالح الغف ار ب اً  عّم هرضي ( أن علي رَّ  )ّ عن  م

ام رغ  ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصالة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأق ا ف الصالة، فلم
رة، ي المقب اني أن أصلي ف ي أرض قال: إن ِحبِّي صلى هللا عليه وسلم نه اني أن أصلي ف ا  ونه ال فإنه بب

  ملعونة )).. 
  وجاء في صحيح البخاري : 
ه، عن عائشة رضي  حدثنا إبراهيم  ام، عن أبي ونس، عن هش ن ي ا عيسى ب هللا بن موسى: أخبرن

دوآله سحر رسوَل هللا صلى هللا عليه  قالت: اعنه ه لبي ال ل ق، يق ى  وسلم رجل من بني ُزَري ن األعصم، حت ب
وم وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وماوآله كان رسول هللا صلى هللا عليه  ان ذات ي ى إذا ك أو ذات  فعله، حت

ال: ( م ق ا، ث ا ودع ه دع دي، لكن و عن ة وه ا ليل اني  ي ه، أت تفتيته في ا اس اني فيم عَْرِت أن هللا أفت ة، أَش عائش
وب،  رجالن، فقعد أحدهما عند ال: مطب ل؟ فق رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرج

ال:  : في ُمشط وُمشاطة، وُجّفِ َطْلعطبَّه؟ قال: لبيد بن األعصم، قال: في أي شيء؟ قال قال: من نخلة ذََكر. ق
ه لى هللا علي ول هللا ص ا رس ر ذَْروان). فأتاه ي بئ ه  وأين هو؟ قال: ف اء وآل ن أصحابه، فج اس م ي ن وسلم ف

أن اء، أو ك ول هللا:  فقال: (يا عائشة، كأن ماءها نُقاعة الِحنَّ ا رس ت: ي ا رؤوس الشياطين). قل رؤوس نخله
اني أفال استخرجته؟ د عاف ال: (ق و ق ه أب ا فُدفنت.تابع أمر به ه شراً). ف اس في ى الن َر عل ّوِ  هللا، فكرهت أن أثَ

  أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد، عن هشام.
اء :  ث اإلحي ريج أحادي ي تخ اء  ف العراق .. وج ل ب أرض باب ا هللا ب ان أنزلهم اروت ملك اروت وم وه

لى هللا  ي ص ى النب ل أت ي أن جبري ديث: بلغن ه ح ه علي ال وآل لم فق ر هللا: (( وس ين أم ك ح ار  أتيت افخ الن بمن
ار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة، فقال له ي الن د  : يا جبريل صف ل ا فأوق ر به الى أم ال: إن هللا تع فق

ام ف ع ودت  عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها أل ى اس ام حت ف ع ا أل د عليه م أوق ى اصفرت، ث حت
ر  مظلمة ال يضئ جمرها وال يطفأ فهي سوداء ار أظه ل الن اب أه لهبها، والذي بعثك بالحق لك أن ثوبا من ثي

ا  ألهل األرض لماتوا و أن ذراع جميعا ولو أن ذنوبا من شرابها صب في مياه األرض جميعا لقتل من ذاقه ول
و من تقلت، ول م  أن رجال السلسلة التي ذكرها هللا وضع على جبال األرض جميعا لذابت وما اس ار ث ل الن أدخ

ي ى النب ه، فبك ه وعظم ويه خلق ه  أخرج منها لمات أهل األرض من نتن ريحه وتش ه صلى هللا علي لم وآل وس
ك ر ل د غف ال  وبكى جبريل عليه السالم لبكائه فقال: أتبكي يا محمد وق ال: أف أخر؟ فق ا ت ك وم ن ذنب دم م ا تق م

ت ل وأن ا جبري ت ي م بكي روح أكون عبدا شكورا ول ا  ال ى بم ال: أخاف أن أبتل ه، ق ى وحي ين هللا عل ين أم األم
زاال  الذي هاروت وماروت وبه هابتلي  م ي ره فل ت مك د أمن أكون ق ي ف د رب منعني من اتكالي على منزلتي عن

د  ننوديا ميبكيان حتى  ذبكما وفضل محم ا أن تعصياه فيع د آمنكم ى السماء: يا جبريل ويا محمد إن هللا ق عل
ر  الحديث بطوله أخرجه ابن أبي كفضل جبريل على سائر المالئكة"األنبياء  رسائ ذا معضال بغي الدنيا فيه هك

  إسناد.
  وقال صاحب جامع البيان في تأويل آي القرآن : 

ادة والزهري عن د هللا:  حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: قال معمر، قال قت عب
ة روت وماروتها {وما أنزل على الملكين ببابل ن المالئك ك أن  كانا ملكين م اس. وذل ين الن ا ب ا ليحكم فأهبط

ال:  ي آدم، ق ام بن ت إليهمالمالئكة سخروا من أحك ا  افحاكم ل بينهم ا يصعدان، فحي م ذهب ا، ث ا له رأة فحاف ام
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ا اعذاب الدنيوبين ذلك وخيرا بين  ادة: فكان ال قت ر: ق ال معم ان وعذاب اآلخرة، فاختارا عذاب الدنيا. ق  يعلم
  الناس السحر، فأخذ عليهما أن ال يعلما أحدا حتى يقوال: إنما نحن فتنة فال تكفر.

  ..   يتحتم قتله وقال أحمد ومالك رحمهما هللا تعالى: الساحر كافر، وال يستتاب وال تقبل توبته، بل
  الخالق : النصيب الوافر من الخير ..  

م وبذلك تتجلى المعاني الكبيرة وراء هذه الخ ى نهجه ل من سار عل ي إسرائيل ولك ال بن ة ألعم اتم
ة وهي أن السحر  ة ثابت ى حقيق د عل ين .. وهي تؤك را للحق المب ي األرض وتنك انحرافا وسحرا وفسادا ف
ي  اد  ف و الفس يس ه ر رئ ي أم ان ف ر يلتقي حر والكف ه .. وأن الس رن ب ر .. مقت نو الكف ه ص ود .. وأن موج

ه ال يصيب شيئا إال بقضاء هللا األرض ونكران وحدانية الخالق ال اس .. ولكن ين الن رق ب نافع الضار .. ويف
ن  ع الشيطان م ه تحالف م ه شيئا .. ألن ي عن وقدره .. وأن المكسب المادي الذي يسعى إليه الساحر ال يغن
ى  اروت مستمرة إل اروت وم أجل الفساد  في األرض .. وأن السحر هدفه واحد ومنبعه واحد .. وان فتنة ه

م الساعة .. وان موعد هللا ال يتخلف أبدا ..  وأنه  أولى بمن عصى أن يتوب ويثوب إلى رشده .. فوعد قيا
ون وال  ا أموال وال بن ع معه دمت وال تنف ا ق ل نفس بم ا..  لتجزى ك ه إطالق هللا حق ويوم القيامة ال شك في

  ي ومعه الخلود الحقيقي .. عالقات وال مكاسب مهما كانت ألنها كلها إلى زوال و أجر هللا هو الباق
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن ا يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي لمه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

 ن ال إله إال هللاأ أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  
  

 c    : 14الحلقة عدد   
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  c( سورة البقرة ) 
  

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن  ول هللا بل ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يٌم(أَيَُّها ا يَا(( ...  ذَاٌب أَِل افِِريَن َع َمعُوا َوِلْلَك ا َواْس وا انُظْرنَ ا َوقُولُ وا َراِعنَ وا الَ تَقُولُ ا 104لَِّذيَن آَمنُ ) َم

ْم وَ  ْن َربُِّك ٍر ِم ْن َخْي ْيُكْم ِم َل َعلَ زَّ ِرِكيَن أَْن يُنَ اِب َوالَ اْلُمْش تَصُّ يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَ ُ يَْخ ْن َّ ِه َم  بَِرْحَمتِ
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم( َّ ى 105يََشاُء َو َ َعلَ َّ ْم أَنَّ  ْم تَْعلَ ا أَلَ ا أَْو ِمثِْلَه ٍر ِمْنَه ) َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَأِْت بَِخْي

ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش َما106ُك ُك السَّ هُ ُمْل َ لَ َّ ْم أَنَّ  ْم تَْعلَ ّيٍ َوالَ ) أَلَ ْن َوِل ِ ِم َّ ْن ُدوِن  ْم ِم ا لَُك َواِت َواألَْرِض َوَم
يَماِن فَقَ 107نَِصيٍر( ْل اْلُكْفَر بِاْإلِ ْد َضلَّ َسَواَء ) أَْم تُِريُدوَن أَْن تَْسأَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَسى ِمْن قَْبُل َوَمْن يَتَبَدَّ

ا ) َودَّ َكثِيٌر ِمْن 108السَّبِيِل( ِد َم ْن بَْع ِهْم ِم ِد أَنفُِس ْن ِعْن ًدا ِم اًرا َحَس انُِكْم ُكفَّ ِد إِيَم ْن بَْع أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكْم ِم
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ ُ بِأَْمِرِه إِنَّ  َّ وا ) َوأَقِ 109تَبَيََّن لَُهْم اْلَحقُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي  الَةَ َوآتُ يُموا الصَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر( َّ ِ إِنَّ  َّ ُموا ِألَنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد  َكاةَ َوَما تُقَّدِ ةَ إِالَّ 110الزَّ ْدُخَل اْلَجنَّ ) َوقَالُوا لَْن يَ
َو 111وا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن(َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو نََصاَرى تِْلَك أََمانِيُُّهْم قُْل َهاتُ  ِ َوُه َّ ِ هُ  لََم َوْجَه ْن أَْس ) بَلَى َم

  ...)).) 112ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْنَد َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
  

الى يعلمنا هللا سبحانه  بحانه وتع ف نخاطب هللا س اب .. كي ة الخط وتعالى في اآليات السالفة الذكر لغ
ا .. واألرض ال  ه ميت ا كحرمت ه حي ا .. وحرمت ا وميت .. وكيف نخاطب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حي

الى يه بحانه وتع اب .. هللا س ة الخط ن لغ تعلم وأن نحس ذلك وجب أن ن وم تأكل أجساد األنبياء .. ل ى أق دينا إل
ل ذي حق  ى نعطي لك تجابة .. وحت ا مس وال ودعوتن ا مقب ون كالمن المسالك في اتخاذ  وسيلة لذلك .. حتى يك
ة  ي اإلستهتار بلغ حقه .. وكالعادة فاليهود الذين ضرب بهم المثل في لغة الخطاب قد ضربوا الرقم القياسي ف

ة الكر ي اآلي واردة ف ا )) ال ة (( راعن اب .. وكلم ك (( ... الخط ى ذل ل عل ر دلي ة خي ايم وا الَ  يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
  ...)) .. )104تَقُولُوا َراِعنَا َوقُولُوا انُظْرنَا َواْسَمعُوا َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب أَِليٌم(

ون  انوا يقول ا .. وك الوا راعن وا إنسانا ق ود إذا أرادوا أن يحمق ان اليه راعنا من الرعونة والحمق ك
ع لرس رء م ع الم ة ألن توق ول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  راعنا سمعك استهزاء  به .. وكلمة واحدة  كافي

االكافرين .. بل قولوا ((  ي  انُظْرنَ ا دور أي دور  ف ة الخطاب له ا .. لغ ا رسول هللا .. أي علمن ا ي )) أي فهمن
دة وأ ي وعقي ن وع نم ع ي ت ب .. وه تكلم والمخاط ين الم ة ب ن العالق ا .. ولك ب محتواه ه بحس دب أو تنفي

تكلم  ال ي ه ف ه لكالم ؤمن أن ينتب ى الم المدهش أنها تنفي اإليمان وتلقي المرء  في بوتقة الكفر .. وبالتالي عل
ه ..  ى عواهن الكالم عل ىب اس عل ّب الن ل يك ي الحديث: وه ري: وف ال األَزه اخرهم ق ار  من ي الن ائد ف إِالَّ حص

اقالته ا أَلسنتهم؟ أَي ما نة وهو م يَدةٌ  ألَلس ه، واحدتها َحص ر في ذي ال خي الم ال ن الك ه م ا  يقتطعون بيهاً بم تش
  به. بحد المنجل الذي يحصد الزرع إِذا جذ، وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من القول يُْحَصُد من
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يط ..  ة والتسامح ؟.. السبب بس ن الرحم ف دي ا اإلسالمي الحني ولكن لماذا يسخر الكافرون من دينن
ال إ ود بالوب ال تع ه أعم تج عن د ين نه الحسد .. إنهم يحسدون المؤمنين على ما آتاهم هللا من فضله .. والحس

راء  ي الس ه ف م رب اكر ألنع ه ش على الحاسد ذاته.. ولكنها ال تصيب المؤمن إال بخير .. وكل المؤمن خير .. إن
د وله األجر .. وصابر على البالء  وله كذلك األجر .. وأكرم بها و ة عن ا أجر ومثوب ان كله أنعم من حياة اإليم

ْن َربُِّك هللا سبحانه وتعالى .. ((  َل َعلَْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِم ْم َما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوالَ اْلُمْشِرِكيَن أَْن يُنَزَّ
ُ ذُو ا َّ ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َو َّ يِم(َو ا أَْو 105ْلفَْضِل اْلعَِظ ٍر ِمْنَه أِْت بَِخْي َها نَ ٍة أَْو نُنِس ْن آيَ ْخ ِم ا نَنَس ) َم

َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ وب )106ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ  ى القل ه ينظر إل ...)).. إنه فضل هللا يؤتيه من يشاء .. ألن
  فما النسخ ؟.. )) َما نَنَسْخ ِمْن آيَةٍ ت للنظر هنا مسالة النسخ .. (( ال إلى األشكال والصور .. ولكن الملف

  جاء في لسان العرب :  
  ..  والنَّْسخ: إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه

ةٍ وبالتالي يكون معنى ((  ْن آيَ ب عن  )) َما نَنَسْخ ِم ا يغي ذا م دل فرضها .. وه ا أو نب ر حكمه أي نغي
والمنافقين الذين تغيب عنهم أحكام الشريعة وضرورة المرحلة .. بحيث يعطي هللا المتسرعين وعن الكافرين 

دير  ي الق و هللا العل ائه وه ة ينقضي بانقض سبحانه وتعالى لكل مرحلة حكما انتقاليا وبيانا لتجاوز تلك المرحل
ا  الى عم دنيا واآلخرة سبحانه وتع ي ال م ف فون (( المحيط  بكل شيء  خلق الخلق ويعلم ما يصلح له ْم يص أَلَ

َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ ا )106تَْعلَْم أَنَّ  ...)).. بلى إنه هو هللا الرحمان الرحيم الملك القدوس السالم الفعال لم
  يريد.. وال راد لحكمه.. جعل القرآن الكريم تبيانا لسعادتنا لو كنا نستخدم العقل حق اإلستخدام ..

ك هللا الواسع فا سبحانه وتعالى هو  مصدر التشريع .. وهو خير الفاصلين .. ولو تأمل اإلنسان مل
ن  أين المهرب وأي نا .. ف نا ألنفس ن أنفس ا م ك هللا .. وأن هللا أرحم بن وس سعة مل ادي الملم لتأكد بالدليل الم

ي هللا  ولي ف ا وال ه ولين عة .. إن ه الواس ملنا برحمت ذي ش و ال الى ه بحانه وتع ر؟.. وهللا س ب المف و المح ه
والنصير .. فهو يحب المؤمنين الحقيقيين وينصرهم في الدنيا واآلخرة وعدا عليه حقا .. وهل أصدق من هللا 

يرٍ ((   وعدا ؟.. ّيٍ َوالَ نَِص ِ ِمْن َوِل َّ َ لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن  َّ . ...)).)107(أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ 
ه  أَلَْم تَْعلَمْ يجب أن تتأكد وتعلم علم اليقين .. ألن هللا قال لك ((  ه وكنه ه بحقيقت )) : وعلم الشيء علما : أدرك

اذ  د اتخ ن بع ؤمن وتسلم أمرك  م ك أن ت الي علي ه.. وبالت ه إال إلي ك من .. ان هللا هو الملك وانه ال مهرب ل
  لدنيا واآلخرة التي ال شك فيها إطالقا  .. األسباب .. حبا في هللا وتعلقا بمرضاته في ا

ه  لى هللا علي ول هللا ص ع رس ل وم ز وج ع هللا ع ن األدب م ى حس د عل ن وراء التأكي د م ه التأكي إن
ة ..  ي الهاوي ه ف ا توقع د يستسهلها وإذا به ات ق ه وأجره  وراء كلم وآله وسلم كي ال يضيع المؤمن عمل

زل ..  ل اله د وال يقب ي ج د  ف دين ج ا إن ال ة منه اة  الخاص احي الحي ل من مل ك ل يش ام وكام زام ت ه الت وإن
دين ..((  ذا ال ع ه ل م ؤال والتعام اب والس ة الخط ي لغ ل الحذر ف ا الحذر ك ة .. فعلين ُدوَن أَْن والعام أَْم تُِري

انِ  يَم َر بِاْإلِ ْل اْلُكْف دَّ ْن يَتَبَ ُل َوَم ْن قَْب بِيِل( تَْسأَلُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَسى ِم َواَء السَّ لَّ َس ْد َض ...)).. )108فَقَ
ه  دا علي ألوا محم دون أن تس ل تري تفهام :  أي ه ى اإلس ى معن دون عل ام أم تري ذا المق ي ه اة ف ال النح ق

وقعكم  ةالصال د ي ذي ق ب المستحيل ال ه الطل والسالم أن تروا هللا جهرة كما طلب اليهود من موسى ؟.. إن
دِ َودَّ َكثِ ((  في المهالك .. ْن بَْع ِهْم ِم  يٌر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنفُِس

َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدي َّ ُ بِأَْمِرِه إِنَّ  َّ ة ) 109ٌر(َما تَبَيََّن لَُهْم اْلَحقُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي  ا آي ...)) .. هن
ل : ((  وَن منسوخة .. ألن حكم هللا جاء  فيما بعد بقتال الكافرين حيث قال عز من قائ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ اتِلُوا الَّ قَ

نْ  ّقِ ِم َن اْلَح ِدينُوَن ِدي ولُهُ َوالَ يَ ُ َوَرُس َّ َم  رَّ ا َح وَن َم ُم ِر َوالَ يَُحّرِ اْليَْوِم اْآلِخ ِ َوالَ بِ َّ ا اَب بِ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ  الَّ
وب من  29التوبة :  –.)) )29َحتَّى يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن( ا المطل ا م .. ويبقى السؤال قائم

ذين  ؤمنين ال اده الم زة لعب ن رب الع ور م ى الف أتي عل واب ي ة؟.. الج ى الطريق تقيم عل ي يس ؤمن ك الم
وال م .. (( استقاموا على الطريقة ق ة الئ ة وعمال  ال يخشون في هللا لوم ال ني وا  وفع الَةَ َوآتُ وا الصَّ َوأَقِيُم

يٌر( وَن بَِص ا تَْعَملُ َ بَِم َّ ِ إِنَّ  َّ َد  ُدوهُ ِعْن ٍر تَِج ُموا ِألَنفُِسُكْم ِمْن َخْي َكاةَ َوَما تُقَّدِ ام الشيء : )110الزَّ ...)).. أق
ب  ؤمن مطال ه .. أي إن الم ام أدام ي مق الى ف ه تع داقا لقول ا .. مص دوام عليه الة وال ى الص ة عل بالمحافظ
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ا(آخر : ((  ا َمْوقُوتً ْؤِمنِيَن ِكتَابً ى اْلُم ْت َعلَ الَةَ َكانَ دين  –.)). )103إِنَّ الصَّ اد ال الة هي عم النساء .. فالص
ؤمن ين الم ا ب طة فيه دير .. ال واس ز الق ا العزي لة ب ا ص ا سميت صالة ألنه ا  وإنم ع فيه ه .. يرتف وخالق

ب   ه وينزهه عن الشريك وكي يطل يم .. كي يسبح هللا خالق ى الخالق العل ل اإلنسان إل روح وك ل وال العق
ا ا الطاهرة أو النم .. وهي  ءمنه التوفيق في الدارين.. وكذلك الزكاة .. وإنما سميت زكاة ألنها من معانيه

اة عبادة مالية قرينة الصالة  وصنوها ومرتبطة به ام الساعة..  وتجد الزك ي قي ـه إل ا ارتباطا ال انفصام ل
اق  نوف اإلنف ة ص ذا بقي ة .. وك دها كافي الة وح ان أن الص ب أي ك ى ال يحس الة .. حت ة بالص ا مرتبط دوم
رة  و بشق تم ار ول وا الن دا واتق والبذل وال يحقرن المرء  من المعروف شيئا وال من البذل يسيرا وال زهي

ادة .. فحياة المؤمن  ة عب ا روحا وجسدا وكسبا .. إن المؤمن يعيش حال ا ومعنوي كلها بذل وعطاء  مادي
ي  ه يرجو مرضاته ف م التوجه إلي ه ودائ اط  برب م االرتب ره .. ودائ ه لنفسه ولغي ه وترحال مستمرة في حل

د ((  ا بع ال فيم ذلك ق دارين .. ول ُدوهُ عِ ال ٍر تَِج ْن َخْي ُكْم ِم ُموا ِألَنفُِس ّدِ ا تُقَ ِ َوَم َّ َد  ة  ْن المؤمن في حال )) .. ف
ل  زرع دائم وفي حالة حصاد مستمر .. كثر خير  هللا وطاب .. هللا سبحانه وتعالى الذي خلقنا للعبادة في ك

ا ..((  ا أخرن دما وم ا ق ا .. م رنا وجهرن يء س ل ش ا ك م من امية .. ويعل ا الس وَن معانيه ا تَْعَملُ َ بَِم َّ إِنَّ 
ك ...))110بَِصيٌر( ق تل الي تتحق ).. فإياك أن تظن أن هللا غافل عنك .. أو أنه ال يعلم منك كل شيء .. وبالت

ه وسلم :  ه وآل د هللالمعادلة العجيبة التي قالها محمد صلى هللا علي ك  أن تعب راهكأن راه  .. ت ن ت م تك إن ل ف
راك اس .. متسقة األبع فإنه ي ا وال التب بس فيه اة المؤمن واضحة ال ل ي ... فحي ادة الدائمة ف اة العب اد حي

ة المؤمن  دنيا ولآلخرة .. إن رؤي أشكالها   المادية منها والمعنوية صالة وزكاة وبذال وعطاء .. عمال  لل
ن  اني األم ل مع ن بك تقرار وآم اني اإلس ل مع تقر بك د .. مس ر والجس نفس والفك تقر ال ه مس حة .. إن واض

دره حب ي ص ه ف دره .. وجنت ي ص عادته ف ان س د واألم ان والتوحي الوة اإليم ذوق ح ة  .. يت ا  وطاع
ا أو شريكا أو شبيها ..  والطاعة .. سعادته في طاعة هللا الذي أوجده وال يشرك به ويعبده ال يعبد لـه قرين
ى  و إل ون ؟.. إن المؤمن يرن وم يؤمن را ومن أصدق من هللا وعدا لق ذي وعده خي ة تامة في هللا ال له ثق

اة هللا .. إل د هللا ال مرض ر .. إن وع ب بش ى قل ر عل معت ال خط ين رأت وال أذن س ا  ال ع ث م ة حي ى الجن
م ؟.. ولهم  يتخلف.. ولكن ماذا يقول أهل الكفر من اليهود والنصارى؟.. انهم يزعمون أن الجنة خصت به

دا من هللا أنهم أخذوا عه ا.. وك ا وبهتان ذلك وحدهم ؟.. مقصورة على اليهود والنصارى ؟؟؟... هكذا زيف  ب
  وهو منتهى التجنى على هللا سبحانه وتعالى  ورجما بالغيب :

انَُكْم إِ ((  اتُوا بُْرَه ْل َه انِيُُّهْم قُ َك أََم اَرى تِْل وًدا أَْو نََص اَن ُه ْن َك ةَ إِالَّ َم ْدُخَل اْلَجنَّ ْن يَ الُوا لَ تُْم َوقَ ْن ُكن
اِدقِيَن( ِ 111َص َّ ِ هُ  لََم َوْجَه ْن أَْس ى َم ْم  ) بَلَ ْيِهْم َوالَ ُه ْوٌف َعلَ ِه َوالَ َخ َد َربِّ ُرهُ ِعْن هُ أَْج ٌن فَلَ َو ُمْحِس َوُه
  ...)).)).. ) 112يَْحَزنُوَن(

دين  وا ال ذين زيف دين ال ار ال انهم وتج ه رهب م في ال دليل لديهم وال حجة .. بل مجرد وهم كاذب أوقعه
ام  والحقائق من توحيد وعبادة كاملة متكاملة .. بينما الدين ى قي الم إل ه الس ن آدم علي و اإلسالم .. م الحق ه

د  نة محم ريم وس رآن الك ق الق الساعة .. عبادة هللا الواحد  ال شريك له .. وطاعته فيما أمر ونهى .. عن طري
ؤمن الخاصة  اة الم ي حي ل ف ليم الكام ن التس الم .. دي ن الس لم .. دي ن الس ه دي صلى هللا عليه وآله وسلم .. إن

را (( والعامة  ة وتنظي َد  وحده عبادة وتشريعا  ممارس ُرهُ ِعْن هُ أَْج ٌن فَلَ َو ُمْحِس ِ َوُه َّ ِ هُ  لََم َوْجَه ْن أَْس ى َم بَلَ
  ...)).)).. ) 112َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن(

ي معاشه  وبذلك تتجلى الصورة .. وتتحد المعالم.. ويكون المؤمن آمنا في دينه آمنا ا ف في سربه آمن
ـه .. ال يبغي عن  في معاده .. وفي دنياه وأخراه.. ألنه ال يطيع إال هللا وال يخشى أحدا إال هللا وحده ال شريك ل

  اإلسالم حوال .. 
    

 

*********  
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 * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والحمد   تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  
  
   

  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 c    : 15الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ونَ ((  ْم يَتْلُ ْيٍء َوُه ى َش وُد َعلَ ْت اْليَُه اَرى لَْيَس  َوقَالَْت اْليَُهوُد لَْيَسْت النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَْت النََّص
ُ يَْحُكُم بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَخْ  اْلِكتَاَب َكذَِلكَ  َّ ْن  )113تَِلفُوَن(قَاَل الَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم فَا َوَم

ا َك َم ا أُْولَئِ ي َخَرابَِه عَى فِ ُمهُ َوَس ِ أَْن يُْذَكَر فِيَها اْس َّ ْن َمنََع َمَساِجَد  ائِِفيَن  أَْظلَُم ِممَّ ْدُخلُوَها إِالَّ َخ ْم أَْن يَ اَن لَُه َك
ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اْآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم( ِ ِإنَّ 114لَُهْم فِي الدُّ َّ هُ  ثَمَّ َوْج وا فَ ا تَُولُّ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينََم َّ ِ ) َو

َ َواِسٌع َعِليٌم( الُوا اتََّخ115َّ انِتُوَن() َوقَ هُ قَ لٌّ لَ َماَواِت َواألَْرِض ُك ي السَّ ا فِ هُ َم ْل لَ ْبَحانَهُ بَ ًدا ُس ُ َولَ َّ ) 116ذَ 
وُن( ْن فَيَُك هُ ُك ا 117بَِديُع السََّماَواِت َواألَْرِض َوإِذَا قََضى أَْمًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَ ْوالَ يَُكلُِّمنَ وَن لَ ِذيَن الَ يَْعلَُم اَل الَّ ) َوقَ

 ُ ْد بَيَّنََّّ وَن( أَْو تَأْتِينَا آيَةٌ َكذَِلَك قَاَل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمثَْل قَْوِلِهْم تََشابََهْت قُلُوبُُهْم قَ ْوٍم يُوقِنُ اِت ِلقَ ا 118ا اْآليَ ) إِنَّ
يِم( َحاِب اْلَجِح ْن أَْص أَُل َع ِذيًرا َوالَ تُْس اَرى 119أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحّقِ بَِشيًرا َونَ وُد َوالَ النََّص َك اْليَُه ى َعْن ْن تَْرَض ) َولَ

ِ ُهَو اْلُهَدى َولَئِْن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك  َّ ْن َحتَّى تَتَّبَِع ِملَّتَُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى  ِ ِم َّ ْن  َك ِم ا لَ ِم َم ْن اْلِعْل ِم
َك ُه) الَِّذي120َوِلّيٍ َوالَ نَِصيٍر( ِه فَأُْولَئِ ْر بِ ْن يَْكفُ ِه َوَم وَن بِ َك يُْؤِمنُ ِه أُْولَئِ قَّ تِالََوتِ هُ َح اَب يَتْلُونَ ْم ـَن آتَْينَاهُْم اْلِكتَ

ُروَن( ا121اْلَخاِس ْل ) يَ ي فَضَّ ْيُكْم َوأَنِّ ُت َعلَ ي أَْنعَْم ي الَّتِ ُروا نِْعَمتِ َرائِيَل اْذُك ي إِْس ى اْلعَالَمِ ـبَنِ ) 122َن(ـيتُُكْم َعلَ
مْ  فَاَعةٌ َوالَ ُه ا َش ْدٌل َوالَ تَنفَعَُه ا َع ُل ِمْنَه ْيئًا َوالَ يُْقبَ ٍس َش ْن نَْف ٌس َع ِزي نَْف ا الَ تَْج وا يَْوًم  َواتَّقُ

  ...)). )123يُنَصُروَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  * التحليل : 
  

بيال  واحدة يحسب بعض الناس أن الكافرين من اليهود والنصارى مل لكون س ة واحدة .. وأنهم يس
ارى  ود والنص ين اليه ذكر أن ب الفة ال ات الس ي اآلي ا ف ين لن الى يب بحانه وتع ن هللا س دين .. ولك م ال ي فه ف
ي  وهة الت ادات المش توى اإلعتق ي مس بعض ف دو ل هم ع م .. وأن بعض م ونحله ي ملله ة ف ات جوهري اختالف

اَرى شيئا .. (( يتبعونها والتي ال تغني عنهم من هللا  ْت النََّص ْيٍء َوقَالَ ى َش اَرى َعلَ ْت النََّص وُد لَْيَس ْت اْليَُه َوقَالَ
 ُ َّ   يَْحُكُم بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمةِ لَْيَسْت اْليَُهوُد َعلَى َشْيٍء َوُهْم يَتْلُوَن اْلِكتَاَب َكذَِلَك قَاَل الَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم فَا

وَن( ة )113فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُ ات شتى متبادل هم باتهام ون بعض م يرم ة تجعله ات الجوهري ذه اإلختالف .. ه
ل .. وهي  ى باط ة عل ق .. وأن البقي تسعر بينهم نار الخالف والفتنة .. حيث يدعي كل طرف منهم أنه على ح

ات اختالفات تنفي ادعاءهم بأنهم على حق وتبين بالدليل والح الي فهي خالف جة أن كليهما على باطل .. وبالت
دين  دت عن ال ي بع م الت ام لألم ات ال تخرج عن النسق الع تأتي في سياق الجهل بحقيقة الدين .. وهي خالف
ذين  اهلين ال م الج وغاياته السامية في التوحيد واإلخالص .. هنا يبين لهم هللا سبحانه وتعالى أن حكمهم كحك

ي .. وأن ال يعلمون حق الدي ي الغ ادون ف ون ويتم م يعلمون ويكتم ن وحق التوحيد .. مع حفظ الفارق في أنه
  حكمهم إلى هللا جميعهم في يوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا ..

ه  ـه وال زوجة ل حيث إن الدين في كل زمان ومكان غايته التوحيد .. أي عبادة هللا الواحد ال شريك ل
ن يدعي غير ذلك فإن دعواه زائفة ومردودة عليه .. فما بالك بالذي يسعى جاهدا .. وال ولد .. وبالتالي فإن م

ذكر ..  الة وال وت هللا بالص ارة بي الة .. وعم ن هللا : الص ة دي ـم إقام ى دعائ ن هللا .. وأول ة دي ع إقام ى من إل
ع ان .. ومن من ان وزم ل مك ي ك ت ف مسجدا أن يصلى  فالصالة عماد الدين .. والمساجد عنوان اإلسالم الثاب

ر ..  رين الكف م ق م .. والظل اء  بظل د ب ى هللا ..  فق وة إل تغفارا ودع بيحا واس م هللا تس ه اس ذكر ف ه أو أن ي في
ْن َمنََع َمَساِجَد والظلم قرين الشرك .. والظلم قرين الخسران في الدارين لو يعقل العاقلون  .. ((  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ِ أَْن يُْذَكَر فِ  ْنيَا ِخَّ دُّ ْم يَها اْسُمهُ َوَسعَى فِي َخَرابَِها أُْولَئَِك َما َكاَن لَُهْم أَْن يَْدُخلُوَها إِالَّ َخائِِفيَن لَُهْم فِي ال ْزٌي َولَُه
دعي أن األذان يزعجه  )114فِي اْآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم( ع الصالة ؟.. بعضهم ي اة من ف دع ذي يخي ...)).. ما ال

يقى ؟.. وينسى الح آالت التسجيل والموس ا ب هم بعض ون بعض وار يزعج ا األج ع الفجر .. بينم فالت حتى مطل
اج  ي إزع ائق يتسبب ف ا اآلذان لبضع دق ل.. بينم والتليفزيون حتى مطلع الفجر .. وينسى ضجيج وسائل النق

قين من المحسوبين سعادته؟.. وهللا إنها لمصيبة ما بعدها مصيبة .. وكثير من الكافرين.. بل وحتى من المناف
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ة  ات معين ي أوق على اإلسالم باإلسم واألوراق  واإلسالم منهم براء .. يسعون فعال لخراب بيوت هللا بفتحها ف
ت  و بي امع ه ال أن الج اه .. والح د عقب ا ال يحم دوث م وإغالقها فور  الصالة مباشرة .. و وكأنهم يخشون ح

ت هللا ون بي ل هللا وليس بيتهم .. ومن الواجب أن يك ا لك دوام ..  وصدرا رحب ى ال ا عل دعوة مفتوح زا لل  مرك
يلة ألداء بضع  يس وس عابد ولكل ذي حاجة أو سؤال ولكل عابر سبيل .. المسجد جامعة كاملة متكاملة .. ول
ن المساجد؟..  اق م ركعات فقط .. ليغلق فورها حتى تسكنه الرطوبة والعنكبوت.. لماذا يخاف أهل الكفر والنف

اذا يرتع ماع الحلم ن س ا م ة  قدون فرق ر الديك الة نق لوا ص روا.. ص ى إذا حض ق وحت ة الح ن ممارس وم
  لينصرفوا بعدها مذعورين ؟.. كأن بهم مسا..  ويحسبون كل صيحة عليهم ..؟ 

ولهم  دركون بعق بل إن بعضهم يخبطون في الدين خبط عشواء .. ويسخرون من تغيير القبلة .. وال ي
ألة القاصرة المقصرة أن هللا  ة هي مس ان .. وان القبل ان وزم ل مك يط  بك ان ومح ان وزم ل مك ي ك ود ف موج

ؤمن  ت .. وان الم ا كان ة مهم يس للقبل د ول ادة  الواح ي العب ة ف الص الني ة وإخ و الني م ه ة ألن المه رمزي
ة  ك نتيج ي المهال ه ف ع نفس ره .. ويوق ه عم يع ب ذي يض ارغ ال اش الف يس بالنق ة ول مع والطاع ب بالس مطال

َ َواِسٌع َعِليٌم(لجاج ... (( ال َّ ِ إِنَّ  َّ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ  َّ ِ   ...)).. )115َو
  جاء في لسان العرب :

عَ   ذي َوِس و ال ُع: ه الى الواِس ع في أَْسمائِه سبحانه وتع ه جمي ل شيء  ِرْزقُ ه ك عْت رحمتُ ه وَوِس َخْلِق
  ..  األَنباري:الواسع من أَسماِء هللا الكثيُر العطاِء الذي يََسُع لما يُْسأَلُ  ناه كل فَْقٍر. وقال ابنوغِ 

ل وينسبون  جل وعال  إن اليهود والمسيحيين ال يدركون مفهوم األلوهية .. ويجعلون  شريكا ب
خلق اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه اإلبن ؟ .. تقدس عن ذلك وتعالى علوا كبيرا .. فا سبحانه وتعالى 

دا ال  ا واح اك إله ال أن هن درك فع اة ي ون والحي ي الك ي نفسه وف ل بحق ف ..  وخلق الكون والحياة .. والمتأم
نعة  ا ووراء الص ق خالق ا .. ألن وراء الخل ال خالق اك  فع ه أن هن درك بفطرت ه شيء .. ي شريك لـه ليس كمثل

ان صانعا .. وانه يستحيل عقال ومن اة وبالمك الكون والحي يط  ب يم المح ون  العظ طقا وإحساسا ويقينا أن يك
انِتُوَن(والزمان ولدا .. ((  هُ قَ لٌّ لَ َماَواِت َواألَْرِض ُك ي السَّ ا فِ ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ بَْل لَهُ َم َّ ِديُع 116َوقَالُوا اتََّخذَ  ) بَ

...)).. كيف يعقل وبأي منطق أن يتخذ هللا )117ًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن(السََّماَواِت َواألَْرِض َوإِذَا قََضى أَمْ 
ق  يم  خل الق العل ن عدم  -وهو خارج نطاق المكان والزمان ولدا؟..إن هللا جل وعال الخ د م ان  -أي أوج المك

ق من والزمان وال يتحدد بهما.. وال يعقل أن يتخذ شيئا يبلى ويفنى ويموت وهللا ح ي ال يموت ؟.. إن هللا يخل
ون  ي الك ا ف ل م ن ال شيء .. ك ودا م عدم فهو الخالق العليم .. أمره أمر تكويني يصير بموجبه الشيء  موج
ى  ن آدم إل ه م يسبح بحمد هللا .. يعبد هللا  وحده ال شريك لـه ..الذي خلق الكون كله والحياة كلها واإلنسان كل

  )) .. لَهُ َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض ُكلٌّ لَهُ قَانِتُون..((  قيام الساعة لعبادته وطاعته 
  جاء في لسان العرب :

ي الصالة  دعاُء ف ل: ال ة، . . القُنوُت: اِإلمساُك عن الكالم، وقي راُر بالعُبودي وُع واِإلق وُت: الُخُش والقُنُ
ا يس معه ي ل ة الت اُم بالطاع ام والقي ل: القي يَةٌ؛ وقي ه .. وك َمْعِص ير بموجب ويني يص ر تك ا : أم ون كون ان يك

در نالشيء موجودا من عدم .. جاء في لسان العرب : قال اب ْوُن مص ان  األَثير:الَك ال:ك ة؛ يق ان َ التامَّ وُن ك ُك
، يعني أَعوذ بك من النقص بعد الوجود والثبات ُوِجدَ  َكْوناً أَي   ..واْستَقَرَّ

اهيم السقيمة عن هللا ؟..  ل انتهت المف ه ه أن يكلمه هللا.. أو أن تأتي ب ب هم يتصور .. أو يطال فبعض
ون  ي الك داء  وف ه ابت ة في ة المبثوث ع األدل أن جمي الم .. وك ى هللا باإلس ن عل رم ويم ل ويتك ي يتفض ة ك عالم
عيف  وق ض ه مخل ادي الملموس أن دليل الم د بال ي يتأك وقن  وك والحياة انتهاء  ودون انتهاء .. لم تكفه كي ي

اجز .. وا ان ع ة .. واإلنس ائق األلوهي م حق ى فه ى إل ن أن ترق ز م ة أعج ية والعقلي ة والنفس ه البدني ن قدرات
ات .. ((  ذه التره ل ه تغرب مث ال نس الي ف رة .. وبالت ة قاص ى نتيج ي إل ال إال أن ينته ن فع ر ال يمك اَل قاص َوقَ

ا ُ أَْو تَأْتِينَ َّ ا  الَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن لَْوالَ يَُكلُِّمنَا  ْد بَيَّنَّ وبُُهْم قَ ابََهْت قُلُ ْوِلِهْم تََش َل قَ ْبِلِهْم ِمثْ ْن قَ ِذيَن ِم اَل الَّ ذَِلَك قَ ةٌ َك آيَ
ه )118اْآليَاِت ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن( ا : أدرك م الشيء علم ...)).. وصفهم هللا سبحانه وتعالى بأنهم ال يعلمون .. وعل

ذا الك ود هللا بحقيقته وكنهه .. وفعال فالذي يقول ه ى وج ة عل ة الثابت ه .. ألن األدل ان تعليم ا ك ل مهم الم جاه
ان  ي اإليم الواحد ال شريك لـه أكثر من أن تعد .. واإلنسان مسلم بالفطرة .. إال إذا ناقض فطرته وغبن حقه ف
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ائلي  دي والع ري والجس ي والفك تقرار النفس ى االس ول عل د للحص ان والتوحي ة لإليم ه الملح ل حاجت وتجاه
ان واإل ان ومك ل زم جتماعي  وللسعادة دنيا وآخرة.. إن هذه الدعوى الدعية ليست  جديدة بل إن الناس في ك

م  ب .. إنه ب والغال ار األغل اهر والظهور بالمعاكسة للتي يتهافتون على كل مخالفة أو خالف أو اختالف للتظ
ر : ثب ن األم ين .. ويق وقنين الحقيقي وم الم ون الق نهم ويعارض م يعارضون يقي م عل الموقن يعل ت ووجب .. ف

اليقين أن هللا موجود.. وأنه جل وعال  ال شريك لـه وأن اإلسالم حق وبالتالي فال تضره هذه الترهات .. ومن 
اقض  ن ن ثم فهو يمضي حقبا في عبادة هللا ال يشرك به أحدا ..  وال يطيع وال يميل وال يوالي من أشرك وال م

ان الشيء : اتضح فهو اإلسالم .. ويتأكد فعال أن هللا ين .. وأب  حق وان القرآن حق .. من لدن هللا الحق المب
را  ا ومبش دي الساعة هادي ين ي الحق ب اء ب ي حق ج مبين .. وأن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حق ف

ذيرا ((  َحابِ ون ْن أَْص أَُل َع ِذيًرا َوالَ تُْس يًرا َونَ اْلَحّقِ بَِش ْلنَاَك بِ ا أَْرَس يِم( إِنَّ زداد )119اْلَجِح الي ي ...)).. وبالت
وله  ا  ولرس المؤمن إيمانا وأمنا وأمانا ليواصل الدرب رغم الداء واألعداء أكثر يقينا وأكثر راحة وأكثر حب

ت ..  ا كان اكل مهم ع المش ل لجمي ل األمث يًراوللقرآن الكريم البلسم الشافي لجراحات النفس  والح : بشره  بَِش
رى ه .. البش رح ..  فرح ر المف ِذيًراالخب ه  َونَ ى آل ه وعل ول هللا علي ه.. فرس ة .. خوف ذره العاقب ذره : ح : أن

ا ..  الم ال عوج له ة اإلس ى طريق تقام عل ع واس دق واتب ن آمن وص رح لم الصالة والسالم هو أحسن خبر مف
سبب ن األسباب .. وأحسن تحذير لمن كفر وأنكر وجحد نعم هللا الواضحة وأشرك با أو نفى وجوده أصال ل

  والعاقل من اتعظ .. 
اة أهل  عى لمرض د يس ك .. وق ه ش د يداخل ولكن المؤمن في خضم التيارات المختلفة قد يضعف .. وق
ازال عن قدسيات ومقدسات ال  ا وتن ادئ ضعفا وتهالك الديانات األخرى  وربما تنازل بعضهم عن بعض المب

اة  اكتنازل عنها .. فال يلبث أن يزداد ضعفا وتهال ى .. ومرض ووقوعا في المزالق .. ألن مرضاة هللا هي األول
د  ة بع ن .. ولبن ع رك ا ب ه ركن الغير غاية ال تدرك .. وإنما الدين هو المستهدف .. واإلسالم هو غايتهم تقويض

ِ َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْليَُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى تَتَّ إلى ذلك سبيال : ((  البنة ما استطاعو َّ َدى  ْل إِنَّ ُه تَُهْم قُ بَِع ِملَّ
ّيٍ َوالَ  ْن َوِل ِ ِم َّ ْن  َك ِم ا لَ ِم َم ْن اْلِعْل اَءَك ِم ِذي َج َد الَّ َواَءُهْم بَْع َت أَْه ئِْن اتَّبَْع َدى َولَ يٍر(ُهَو اْلُه ...)).. )120 نَِص

ي ا: جاء في لسان العرب:  ِملَّتَُهمْ  دين. وف ة: الشريعة وال ُل ِملَّتين؛والِملَّ وارُث أَه ة : لحديث: ال يَت دين المل ال
يء  اِإلسالم والنَّصرانية واليهودية، وقيل: هي ُمْعظم كملَّةِ  ا يج ه الرسالدين، وجملة م ى  لب الي يتجل .. وبالت

ل  وا المل الم وأن يتبع وا  عن اإلس ؤمنين أن يتنح الهدف وتتضح الغاية .. فأهل الملل األخرى يريدون من الم
ا األخر الم هن ن اإلس ر ع الى عب بحانه وتع ن هللا س ل .. ولك دنيا القلي ى كمقابل لمرضاتهم الرخيصة ولمتاع ال

و إدراك  بَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمْن اْلِعْلمِ بالعلم ..((   دين ه )).. والعلم : هو إدراك الشيء بحقيقته و كنهه .. فكأن ال
ة  اة العام توى الحي اع  ةوالخاصالحق وال شيء غير الحق في مس و اتب دين ه أن ال رة .. وك دنيا واآلخ ي ال ف

ه  د في ن يج الل ل ى ض ا مضى إل ه فإنم الحق وما جاء من لدن هللا .. وكأن الحق يتمثله الدين فمن أعرض عن
ع  يغير الشقاء والتمزق النفسي والفكري والجسدي والشقاء ف اة المؤمن م الدارين .. فكيف تستقيم إذن حي

ة  ةملل األخرى من يهودية ونصرانيالمذاهب األخرى وال انحرفت وأشركت وضلت وأضلت وما لها في الهداي
  من سبيل وفي العلم الحق من  قطمير؟ .. قالح

ذ  ن هللا ويتخ رة إال  م ؤمن النص ي الم د هللا .. وال يبتغ ريم عن إن العزة  جميعا .. والمؤمن عزيز ك
ر هللا ذ غي ل .. وال يتخ دين كك اع ال ببا باتب ذلك س ير .. ل ب والنص ي هللا هو المح ولي ف را .. وال ا وال ناص  ولي

ه الصدق   ى عرف في إن هللا ينصره مت الي ف ر ونهى .. وبالت فالمؤمن يحب هللا ومتى أحب هللا أطاعه فيما أم
ين ..  ىواإلخالص .. ومن يبتغي المحبة عند أهل الملل األخر ران المب وى الخس د س ن يج فلن يفوز بطائل ول

ّيٍ َوالَ يء اتضح فهو مبين .. (( أبان الش ْن َوِل ِ ِم َّ ْن  َك ِم َولَئِْن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما لَ
اك من )120نَِصيٍر( ال .. فهن يال ؟ .. ك ة وتفص الحة جمل ر ص ة وغي ل منحرف ة المل ذا أن بقي .)).. هل معنى ه

ي عرف الحق فاتبعه.. وأدرك  ى مرضاة هللا ف ؤدي إل اع الحق ي ق .. وأن اتب وس أن اإلسالم ح دليل الملم بال
لم  ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ة لرس معا وطاع ان وس ان ومك ل زم ي ك دين ف دة ال ا لوح دارين تحقيق ال

وَن الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يَتْلُونَهُ باعتباره خاتم الرسل الذي بشرت به كل األديان .. ((  َك يُْؤِمنُ ِه أُْولَئِ قَّ تِالََوتِ  َح
ِه فَأُْولَ  ْر بِ ْن يَْكفُ ِه َوَم وَن بِ َك يُْؤِمنُ ِه أُْولَئِ قَّ تِالََوِت هُ َح اَب يَتْلُونَ اُهْم اْلِكتَ َك ُهبِِه الَِّذيَن آتَْينَ ُروَن(ـئِ ) 121ْم اْلَخاِس
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ه .)).. أي يتبعونه حق )121ْم اْلَخاِسُروَن(ـفَأُْولَئَِك هُ  ر  ب ه .. ومن يكف ا لحرام ه وتحريم اإلتباع تحليال  لحالل
ى  م؟.. كفر الشيء كفر ستره وغطاه.. كفر بنع ة إل ة البالغ القرآن هو الحجة الدامغ اها .. ف هللا جحدها وتناس

  قيام الساعة ال ينكره إال من خسر نفسه دنيا وآخرة مهما كان وأنى كان .. 
ات  ولكن الغريب أن بني إسرائيل الذين يهم اآلي ت إل ان تلتف يلعبون لعبتهم الكبرى عبر المكان والزم

راهين  و الب راهين تل امهم الب ة وتضع أم ائق هللا الثابت الكريمة من جديد لتوقظ  فيهم الضمير .. وتذكرهم بحق
ي ال م ف دى دوره اد حتى يثوبوا إلى رشدهم قبل يوم القيامة اآلتي الذي ال شك فيه إطالقا .. وقد علم هللا م فس

ة  ريم حج رآن الك ون الق ى يك تج وحت ة لمح ى حج ى ال تبق ائق .. حت ب الحق ي قل ة وف ي المغالط اد وف واإلفس
اعة : ((  ام الس ى قي م إل يهم ال له اعل ْل يَ ي فَضَّ ْيُكْم َوأَنِّ ُت َعلَ ي أَْنعَْم ي الَّتِ ُروا نِْعَمتِ َرائِيَل اْذُك ي إِْس ى ـبَنِ تُُكْم َعلَ

ْم ) َوا122َن(ـاْلعَالَِمي فَاَعةٌ َوالَ ُه ا َش ْدٌل َوالَ تَنفَعَُه ا َع ُل ِمْنَه ْيئًا َوالَ يُْقبَ ٍس َش ْن نَْف ٌس َع ِزي نَْف ا الَ تَْج وا يَْوًم تَّقُ
  ...)). )123يُنَصُروَن(

ة ..  تذكروا األيام الخوالي يوم اختاركم خير أمة فعصيتم .. وال تحسبوه قائما ومستمرا إلى ما ال نهاي
ٍس مستوى اإليمان وفي مستوى التقوى ((  يأن تكونوا ف إنما مسئوليتكم ْن نَْف ٌس َع ِزي نَْف َواتَّقُوا يَْوًما الَ تَْج

  )) .. اتقاه : خافة وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..   َشْيئًا
ة كلي  ي والذي نخرج به من خالل اآليات السالفة الذكر أن نزاع المسيحيين واليهود على أحقي ا ف هم

ؤمنين  دعواه وفي دينه الشائه المشوه بالشرك واإلنحراف عن توحيد هللا عز وجل .. ال يجب أن يصرف الم
ل  الحقيقيين عن اتباع دينهم الذي ارتضاه هللا ذلها أه ي يب سبحانه وتعالى  مهما كانت المغريات والحوافز الت

الم ح مالملل األخرى إلغوائه درك أن اإلس ن ي ديانات األخرى .. وان هللا ال .. وأن هناك م ين ال ن ب ى م ق حت
ز  دن هللا ع اء من ل لم ج ه وس ه وآل د الخالص وأن رسول هللا صلى هللا علي ن التوحي يرضى بغير اإلسالم دي
ة آلت  وم القيام وجل بالبشرى لمن صدق وآمن وبالتحذير الكامل والواضح لمن أنكر وكفر وعصى ..  وان ي

يٌم((( وانه ال شك فيه إطالقا ..  ٌع َعِل َ َواِس َّ ِ إِنَّ  َّ هُ  ثَمَّ َوْج وا فَ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْينََما تَُولُّ َّ ِ  –.)) )115َو
ا .. واإلنسان  دد بهم ان وال يتح ان والزم ق المك ذي خل ة  ال ة أو مكاني ن حدود زمني البقرة .. ليس هناك م

ورا بنظرته القاصرة المقصرة يحسب أنه قا ه قص ن أنف د م رى أبع ز من أن ي و أعج در على كل شيء  .. وه
اس..  بس واإللتب ع الل وتهالكا وتطاوال على مقام العزة .. من هنا جاءت اآليات المباركة السالفة الذكر .. لترف
ؤمن  ى يعرف الم ا الصحيح .. حت ي إطاره ل األخرى ف م األخرى والمل ين األم زاع ب الف والن وكي تضع الخ

ا ات  حقيقته رجفين .. وال تره ب الم ه أكاذي ي علي ئول وال تنطل واعي المس ف ال ا الموق ذ منه ى يتخ .. وحت
ى  ن إل ل .. آم المنافقين والكافرين .. باختصار على المؤمن أن  يسير على هدى من ربه  مطمئن القلب والعق

  أنه يسير في الطريق الصحيح الذي ارتضاه له رب العزة .. الكريم العليم .. 
  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل المح
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر وَ (( ون ...  –./.)) )118اْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمدا أن وأشهد 

  
  
  
  
  

 c   :16الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ن ول هللا بل عم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اُل َوإِْذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماتٍ (( ...  اَل الَ يَنَ يَّتِي قَ ُهنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماًما قَاَل َوِمْن ذُّرِ  فَأَتَمَّ

اِلِميَن( ى 124َعْهِدي الظَّ ْدنَا إِلَ لى َوَعِه َراِهيَم ُمَص اِم إِْب ْن َمقَ ذُوا ِم ا َواتَِّخ اِس َوأَْمنً ةً ِللنَّ َت َمثَابَ ا اْلبَْي ) َوإِْذ َجعَْلنَ
ُجوِد(إِبْ  ِع السُّ كَّ َرا بَْيتِي ِللطَّائِِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ ذَا 125َراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن َطّهِ ْل َه َراِهيُم َرّبِ اْجعَ اَل إِْب ) َوإِْذ قَ

ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر قَ  َّ ى بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِا هُ إِلَ َطرُّ مَّ أَْض اَل َوَمْن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَِليالً ثُ
يُر( ئَْس اْلَمِص اِر َوبِ ذَاِب النَّ َت 126َع َك أَْن ا إِنَّ ْل ِمنَّ ا تَقَبَّ َماِعيُل َربَّنَ ِت َوإِْس ْن اْلبَْي َد ِم َراِهيُم اْلقََواِع ُع إِْب ) َوإِْذ يَْرفَ

َك أَ  ) َربَّنَا127السَِّميُع اْلعَِليُم( ا إِنَّ ْب َعلَْينَ ةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُ يَّتِنَا أُمَّ َت َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُّرِ ْن
ِحيُم( اُب الرَّ َك ) َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويُعَلُِّمُهْم اْلِكت128َالتَّوَّ يِهْم إِنَّ َزّكِ ةَ َويُ اَب َواْلِحْكَم

ي 129أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( هُ فِ ْنيَا َوإِنَّ دُّ ي ال َطفَْينَاهُ فِ ْد اْص هُ َولَقَ ) َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفهَ نَْفَس
اِلِحيَن( الَِميَن() إِْذ قَاَل لَهُ َربُّ 130اْآلِخَرِة لَِمْن الصَّ َرّبِ اْلعَ لَْمُت ِل ِه 131هُ أَْسِلْم قَاَل أَْس َراِهيُم بَنِي ا إِْب ى بَِه ) َوَوصَّ

يَن فَالَ تَُموتُ  َويَْعقُوُب يَا َ اْصَطفَى لَُكْم الّدِ َّ وَب 132نَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن(ـبَنِيَّ إِنَّ  ) أَْم ُكنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر يَْعقُ
َماعِ الْ  َراِهيَم َوإِْس َك إِْب هَ آبَائِ َك َوإِلَ ًدا َمْوُت إِْذ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُُد إِلََه ا َواِح َحاَق ِإلًَه يَل َوإِْس

ِلُموَن( هُ ُمْس ُن لَ ْبتُ 133َونَْح ا َكَس ْم َم بَْت َولَُك ا َكَس ا َم ْت لََه ْد َخلَ ةٌ قَ َك أُمَّ انُوا ) تِْل ا َك أَلُوَن َعمَّ ْم َوالَ تُْس
  ...))...)134يَْعَملُوَن(

  صدق هللا العظيم 
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  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
ده عن الصواب  ا أبع وابا م دعي ص حين احتدم النزاع بين أهل الملل والنحل في الدين الحق .. كل  ي

دارين .. .. جاءت كلمة الحق المبين من هللا العزيز الحكيم لتهدينا سب ي  ال ل الرشاد كي ال نضل  وال نشقى ف
ه  دعى أخرى أن ودي وت ه يه ة أن دعي فرق قدم لنا هللا سبحانه وتعالى إبراهيم أبا األنبياء ومحل النزاع حيث ت
ي  مسيحي .. هللا سبحانه وتعالى رفع اللبس واإللتباس .. وقدم لنا الحقيقة التي ال تمارى .. حتى يحيا من حي

ة ويهل ن بين ى ع ان حت راهيم باإلمتح دأ إب د ب ان .. فق ـه امتح الح ل ل ص ث إن ك ة .. وحي ن بين ك  ع ن هل ك م
ه .. (( ...  ه وإيمان اِس يبرهن فيه عن مدى وعي َك ِللنَّ ي َجاِعلُ اَل إِنِّ ُهنَّ قَ أَتَمَّ اٍت فَ هُ بَِكِلَم َراِهيَم َربُّ ى إِْب َوإِْذ اْبتَلَ

يَّتِي قَالَ    ...)) .. ما معنى اإلبتالء ؟ .. )124 الَ يَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن(إَِماًما قَاَل َوِمْن ذُّرِ
  جاء في لسان العرب :

التي هي  بَْلواً، إذا ابتَاله هللا ببَالء، يقال: اْبتَاله هللا ببَالء. بَاله يَْبلُوه  ا إالّ ب ي الحديث:اللهم ال تُْبلن وف
ً تَْمتَِحنَّا.  أَحسن، واالسم البَالء، أَي ال ْنعا ه ُص نع ب ناً إذا ص الًء حس اله هللاُ  ويقال: أَْباله هللا يُْبِليه إْب يالً. وبَ  جم

ن ؟.. ما الكلمات المقصودة ؟..  َوإِْذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماتٍ . ولكن ما معنى  واْبتَاله أَي اختَبره. بالء ن اب ع
اس:  هُ ((  عب َراِهيَم َربُّ ى إِْب اتٍ  َوإِْذ اْبتَلَ س )) ..  بَِكِلَم رأس، وخم ي ال س ف ارة: خم تاله هللا بالطه ال: اب ي ق ف

يدالجس رأس. وف رق ال واك، وف يم  . في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، واالستنشاق، والس الجسد: تقل
  بالماء. األظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف اإلبط، وغسل أثر الغائط والبول

هُ بَِكِلَماتٍ وَ ((  قوله:  وقال قتادة :  َراِهيَم َربُّ ل ))إِْذ اْبتَلَى إِْب ة، وغس ق العان ان، وحل تاله بالخت ال: اب ق
لة. يت خص الل: ونس و ه ال أب ط. ق ف اإلب افر، ونت يم األظ ارب، وتقل ص الش واك، وق ل والدبر،والس   القب

ي        ن أب اع د ق راهيم  ى : ابتللالخل اق، وإب نة االستنش ان: س ي اإلنس ن ف ياء ه رة أش ص عش ق
م ط، وقل ف اإلب واك، ونت ارب، والس دبر  الش ل ال ة، وغس ق العان ان، وحل راجم، والخت ل الب ار، وغس األظف

  والفرج.
انوفي األثر  ال: ك ادة، ق ن قت الحسن  حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، ع

ك، وعرف يقول: إي وهللا ابتاله بأمر فصبر عليه، ابتاله بالكوكب، والشمس، و ه  القمر،فأحسن في ذل أن رب
الهجرة  تالسماوا دائم ال يزول، فوجه وجهه للذي فطر تاله ب م اب ركين، ث ن المش ان م ا ك ا وم واألرض حنيف

الده وقومه ك، فخرج من ب ى ذل بر عل ل الهجرة فص ار قب تاله بالن م اب ى هللا، ث اجرا إل ى لحق بالشام مه  حت
    ر على ذلك.فابتاله هللا بذبح ابنه وبالختان فصب

ُهنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماًما(( ...   إَِماًما...)).. ما معنى (( َوإِْذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ
  ))؟.. 

  جاء في لسان العرب :
نا محمد رسول هللا، صلى هللا وَسيدُ  الُمسلمين، ِإماُم كّلِ شيء: قَيُِّمهُ والُمْصِلح له، والقرآُن إِمامُ   
ة، إمام عليه وسلم ِعيَِّة،إمام ا والخليفة األَئِمَّ الُجْند قائدهم. وهذا أَيَمٌّ من هذا وأََومُّ من هذا أَي أَحسن  وإِمامُ  لرَّ

ة وإِلى الواو أُخرى َكراِهية التقاء إمامةً    الهمزتين. منه، قَلَبوها إِلى الياء مرَّ
يَوإِْذ اْبتَلَ (( ...  يَّتِ ْن ذُّرِ اَل َوِم ا قَ اِس إَِماًم َك ِللنَّ ُهنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلُ ا  ى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ )) ... م

رب :  ي لسان الع اء ف ذََّرا وذََرا هللاهي الذرية ؟.. ج ذَّْرُو وال ي ذََرأَ. وال ة ف م، لغ ق ذَْرواً: َخلَقه ة:  الَخْل يَّ والذُّّرِ
يَّة تقع على اآلباِء واألَْبناِء واألَْوالِد والنَِّساء.الَخلْ  يَّة. الليث:الذُّّرِ   ق، وقيل: الذَّْرُو والذََّرا عدُد الذُّّرِ
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يَّ (( ...    ُهنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماًما قَاَل َوِمْن ذُّرِ اُل ِت َوإِْذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ اَل الَ يَنَ ي قَ
  ما العهد  ؟ ..  –...)) )124َعْهِدي الظَّاِلِميَن(

  جاء في لسان العرب :  
ه: إِلي في عهد ويقال العَْهُد: الوصية،  رم هللا وجه ّي، ك ه حديث عل اني؛ ومن ّي  كذا أَي أَوص َد إِل َعِه

دُّم  ليكم يا بني آدم؛أَْعَهْد إِ  األُّميُّ أَي أَْوَصى؛ ومنه قوله عز وجل: أَلم النبيُّ  يعني الوصيةَ واألَمر. والعَْهُد: التق
د: إِلى ع المرِء في الشيِء. والعه ه، والجم تق من و مش والة وه ب لل ذي يُكت داً. ال ه َعْه َد إِلي د َعِه وٌد، وق  ُعه

  ..عْهُد هللا وميثاقُه الرجل، والجمع كالجمع. تقول: عليّ  والعَْهُد: الَمْوثُِق واليمين يحلف بها
والمقصود في هذا المقام الكريم عهد النبوة .. حيث خرج إبراهيم عليه السالم موفقا من امتحان هللا   

بحانه  ن هللا س ه ولك ض ذريت ل بع ك الفض ال ذل ب أن ين ه طل وة .. ولكن ة النب ي درج بق ف ب الس از بقص .. وف
ن إ الم م ل ظ ي وتعالى أعلمه أن العهد ال يتحصل عليه من أشرك با .. وأن ك ـه ال  ف د ل ام أو نحوه ال عه م

  الدنيا وكذا في اآلخرة التي ال شك فيها إطالقا ... 
ال   بحانه وتع ه هللا س ذي ألهم ف ال الم الحني ة اإلس ددت الغاي دف وتح ح اله ه  ىإذن وض راهيم علي إلب

ص  الواحد السالم .. دين الفطرة الخالصة والنظافة في السر والجهر .. نظافة البدن ونظافة الروح واإلخال
ة  ن الحنيفي الص دي ن هللا الخ اد  دي ال شريك له.. وبالتالي وجب أن تستقيم األمة على نهج واحد  متسق األبع
ه  ت يتوج وزه :  بي ن رم ب .. م ى لبي ى عل دافا ال تخف وزا وأه ـه رم ون ل ب أن يك الي وج محة .. وبالت الس

ا ط .. ألن العب ت المؤمنون إليه بالعبادة كرمز .. وكرمز فق ل البي ا جع ـه .. إنم ريك ل ار ال ش دة  الواحد القه
دين من  يص ال ر بتخل ان األم الي ك ال  يتشتتوا .. وبالت دة ف ة واح و غاي ه نح حتى يتوحد المؤمنون في التوج

الم .. ((  ج اإلس ى نه تقامة عل اس لإلس دعوة للن ه ال وائب وبتوجي اِس وَ الش ةً ِللنَّ َت َمثَابَ ا اْلبَْي ا َوإِْذ َجعَْلنَ أَْمنً
ائِ  ي ِللطَّ َرا بَْيتِ َماِعيَل أَْن َطّهِ َراِهيَم َوإِْس ِع َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلى َوَعِهْدنَا إِلَى إِْب كَّ اِكِفيَن َوالرُّ ِفيَن َواْلعَ

ة الشريفة واألمن.. )125السُُّجوِد( ان الغائي ران هام ت أم ي البي اِس َوإِْذ َجعَْلنَ...)).. توفر ف ةً ِللنَّ َت َمثَابَ ا اْلبَْي
ا تقامة  َوأَْمنً ى اإلس د عل د العه ام لتجدي ل ع ه ك ودون إلي ع يع اذ  والمرج ي المع ة ه ة ؟.. المثاب ا المثاب .. م

ذلك ..  اه ب راهيم:  أي أمرن ى إب دنا إل د.. وعه ة  الواح اِكِفينَ والطاع ت   َواْلعَ وار البي ان ..  أج ل المك :أي أه
  ..  قوم ُعكوف: ُمِقيمونوفي لسان العرب :  وسكان البلد ..

راهيم    ار إب ذي اخت بحانه ال ر من هللا س ان األم ل ك ه السالم .. ب راهيم علي اء  إب ن تلق لم يكن األمر م
رون  وامتحنه وأمره بتطهير بيته .. فالبيت موجود من قبل وال يعقل أن يطهرا شيئا غير موجود .. ولعبت الق

ق وهو  ةادهم عن التوحيد والى عبادوانحرافات الناس في إبع ت العتي األصنام .. ويقول بعض العلماء إن البي
ه  ه آدم علي اف ب ن ط ط  األرض .. أول م ه وس ف ان ناعية اكتش ار الص ى باألقم رته .. وحت الم وس ز الع مرك

ى  السالم .. ثم اندثر مع األيام وانحرفت العقائد بالناس إلى عبادة األصنام .. حتى جاء أمر هللا ر إل بإعادة األم
ت  َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً ِللنَّاِس نصابه .. ولذلك قال هللا سبحانه وتعالى ((  )) .. ليسري معناه على وجود البي

يأصال من البداية .. ثم قال فيما بعد : ((  َرا بَْيتِ ذهب  َوَعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن َطّهِ ى )) لي ى إل المعن
  حضيرة التوحيد الخالص ..  ىتخليصه من كل وثن  وإعادته إل

   )) ِ َّ ِر َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجعَْل َهذَا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِا ْوِم اْآلِخ  َواْليَ
يُر(قَاَل َوَمْن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَلِ  هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِص ين )126يالً ثُمَّ أَْضَطرُّ ر .. وتب ...)).. إذن استقر األم

ا  الرشد من الغي .. وأصبحت الكعبة من جديد محاطة بسكان وبأناس .. فكان ال بد أن يكون مركز التوجه آمن
ا د .. يتوفر على المستقر ..  وخال من كل خوف على النفس والم ادة  الواح ى تتيسر العب رض .. حت ل والع

ان  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجعَْل َهذَا بَلًَدا آِمنًاالكريم العليم .. ((  ي أمن وأم يش ف د تع ن ؟.. ق ي األم )) .. هل يكف
االت ل الكم ذلك  ولكنك محتاج .. ال تجد ما يكفيك أو ما يسد رمقك وما يسترك وما يوفر لك الضرورات قب .. ل

دعو ركين ..  ةتوجب أن تكون ال ه ال ن ركن م يك ان إن ل ن واألم ن األم الرزق  جزء  م رزق .. ف ب ال ا جان فيه
ه السالم ((  راهيم علي ال إب ذلك ق َراتِ فاألمن ثم الرزق ول ْن الثََّم هُ ِم ا َواْرُزْق أَْهلَ ًدا آِمنً ذَا بَلَ ْل َه ))..  َرّبِ اْجعَ

ؤمنين (( قال ابن عباس: لم يقل شيئا آخر .. ؟؟ .. لماذا قال من الثمرات .. ؟ و ى الم ا عل كان إبراهيم يحجره
ّ ومن كفر م  دون الناس، فأنزل  يالً ث تعهم قل م؟ أم اً ال أرزقه ق خلق ؤمنين، أأخل ا أرزق الم أيضاً أرزقهم كم
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ا ُكال نُِمدُّ َهُؤالَ (( ثم قرأ ابن عباس:  )) إلى عذاب النار وبئس المصير أضطرهم َك َوَم ء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربِّ
وًرا( َك َمْحُظ اُء َربِّ اَن َعَط راء .. -.)))20َك ورة اإلس د  ( س ن مجاه وه ع ه وروي نح ن مردوي ه اب أخرج

ا المؤمن وعكرمة) يم .. أم اح العل رزاق الفت افرهم وهو ال ؤمنهم وك رزق م و أن هللا ي ى واضح وه .. والمعن
  ر فمتعته قليلة ثم يرده هللا إلى عذاب بئيس والعياذ با .. فتكون لـه حسنات وأما الكاف

ِميُع ا((    َت السَّ يُم(َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمْن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْن ...)).. )127ْلعَِل
ا سميت: ك والكعبةالقواعد : جمع قاعدة وهي األساس ..  ع، وبه ي التربي ه ف ى هيئت ت عل ة.. إذن  ل بي الكعب

ا  ان أول من طاف به بدأت عملية البناء .. وقد قال العلماء إن هللا سبحانه وتعالى دل إبراهيم على مكانها وك
ا السالم ..  ه إسماعيل عليهم ع أسسها هو وابن ا رف راهيم موقعه م إب آدم عليه السالم .. واندثرت .. ولما عل

د  .. (( وعند ا ه مستجاب والحم دعاء  في ارك وال ان مب ا لبناء  كان ال بد  من الدعاء .. فالمك ْل ِمنَّ ا تَقَبَّ َربَّنَ
رب : إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلعَِليمُ  ان الع ي لس ه .. وجاء ف ه وكنه ه بحقيقت ه الحديث: )) .. علم الشيء : أدرك ومن

َهِد الشاِهدُ  ه علينا أَي ِليَْسَمعِ هللا وُحْسِن بالئ َسِمَع ساِمٌع بحمدِ  ن  الساِمُع وِليَْش ا أَحَس ى م الى عل َدنا هللاَ تع َحْم
نُ  إِلينا ه، وُحْس ن نعم ا م ين وأَْوالن الخير ليتب اُر ب ةُ واالْختِب بالء النِّْعم ر ال ي  الشكر، وبالشّر ليظه بر. وف الص

ال: له: أَيُّ الساعاتِ  حديث عمرو بن َعْبسة قال َمُع؟ ق ه  أَْس دعاء في تماع ال ُق الس ُر أَي أَْوفَ ِل اآلِخ ْوُف اللي َج
  وهو من باب نهاُره صائم وليله قائم. باالستجابة وأَْولى

ة أو    ن اليهودي ى دي ا عل ل كان الم ؟؟ وه ا الس ماعيل عليهم ه إس راهيم وابن وة إب ت دع ا كان ن م ولك
ي تزه ة الت ة الدامغ ا المسيحية ؟.. هللا سبحانه وتعالى يقدم األدل راهيم وإسماعيل رفع ن إب ول دي ل ح ق الباط

ةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَا لكل لبس والتبس : ((  يَّتِنَا أُمَّ إِنََّك أَْنَت َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُّرِ
ِحيُم( رَّ اُب ال وَّ ن ا)128التَّ ى دي ا عل د كان اذا ...)).. إذا فق محاء .. فلم ة الس ى الحنيفي الص .. عل الم الخ إلس

ادي  دليل الم دم ال ريم يق رآن الك ة والق ذه المغالط اس ه ض الن ارس بع ن يم الح م ي ص ة إذن ؟ .. وف المغالط
الم ؟..  ر اإلس َكنَاالملموس على أن دين إبراهيم وآله كان اإلسالم وال شيء غي ا َمنَاِس داتنا ..  َوأَِرنَ :  أي متعب

  ك جمع نسيكة ما أمرت به الشريعة .. والنس
ل ..    ول والفع توى الق ي مس ة السمحة ف ا الحنيفي ه أحي راهيم مسلم وأن ة أن إب وتعلمنا اآليات الكريم

ى  تقاموا عل ه اس ه وأهل أمر هللا .. وأن ان ب ا ك ور كم ت المعم ى البي ه بن ى .. وأن ه األول وأعاد الدين إلى فطرت
دها وا نفس الطريقة الواضحة التي يري ذي يتماشى وال ى أصله الواضح الطاهر ال ا اإلسالم إل ي رد هللا به لت

ى  البشرية .. ليس هذا فقط  بل طلب وابنه اسماعيل أن تتواصل مسيرة اإليمان واإلسالم إلى قيام الساعة عل
ه  وسلم است ه وآل كماال  النهج الذي اختاره هللا سبحانه وتعالى عن طريق خاتم المرسلين محمد صلى هللا علي

ي األرض  .. ((  ان ف ة اإليم ة لرحل د .. وتتم ْم للعق َك َويُعَلُِّمُه ْيِهْم آيَاتِ و َعلَ ْنُهْم يَتْلُ والً ِم يِهْم َرُس ْث فِ ا َواْبعَ َربَّنَ
يِهْم إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( اس: ...)).. الكتاب : القرآن الكريم .. )129اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزّكِ ن عب أم  وعن اب

اب ه الكت ن أَول رآن م ره. الق ى آخ ة : إل ن. الحكم ةُ م م الِحْكَم وهري: الُحْك اِلم الج يُم الع م، والَحِك احب  العل ص
الي  الِحْكَمة وة .. وبالت ى النب ون بمعن واب والسداد وتك ق والص ق للح الم المواف ى الك ون بمعن .. والحكمة تك

د الخالص .. تستكمل الحلقة المفرغة ويعود الدين  ن اإلسالم والتوحي إلى أصله من البدء إلى قيام الساعة دي
رفض  ن ي ه .. وم الط  نفس ا يغ رى إنم ة أخ ع مل ن يتب إن م الي ف بيه .. وبالت رك والتش ائبة الش وبه ش ال تش
ك  ي المهال ع نفسه ف دارين .. ويوق اإلسالم فإنما يرفض في حقيقة األمر النور والحق والخير والسعادة في ال

  لتي ال أول لها وال آخر .. ا
ْنيَا َوإِنَّهُ فِي اْآل ((    ِخَرِة لَِمْن َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ َولَقَْد اْصَطفَْينَاهُ فِي الدُّ

اِلِحيَن(   ...)).. )131ِميَن() ِإْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم قَاَل أَْسلَْمُت ِلَرّبِ اْلعَالَ 130الصَّ
 الدين، وجملة ما كملَِّة اِإلسالم والنَّصرانية واليهودية، وقيل: هي ُمْعظم الدين :ملة إبراهيم : الملة   

 : الملةتَتَِّبع ِملَّتهم؛ قال أَبو إِسحق التنزيل العزيز: حتى وفي الملة يجيء به الرسل. وتملَّل وامتلَّ: دخل في
ألَنه يؤثَّر في مكانها كما يؤثَّر في  أَي الموضع الذي يختبُز فيه الملة ومن هذا أُخذ همُسنَّتُهم وطريق في اللغة
  .. الطريق
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رب :  ي لسان الع ل:سفه نفسه : جاء ف م، وقي ةُ الِحْل فاهة: ِخفَّ فاهُ والسَّ فَهُ والسَّ يض السَّ م،  نق الِحْل
ض ال وأَصله الخفة والحركة، وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بع دة: وق و عبي ه أَب ِفهَ نفَس ى َس ك  معن أَهل

  ..  نفَسه وأَْوبَقَها
اة هللا    وز بمرض ى يف ة .. حت مع والطاع ؤمن الس ى الم ياق أن عل ن الس ه م رج ب ذي نخ دأ ال والمب

الى ((  ه تع الَِمينَ سبحانه وتعالى .. وانظر إلى قول َرّبِ اْلعَ لَْمُت ِل اَل أَْس ِلْم قَ هُ أَْس هُ َربُّ اَل لَ المين :  إِْذ قَ )) .. الع
ذال  ال وب ادة وعم را عب العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. فاإلسالم هو دين التسليم  في كل شيء سرا وجه

رة.. ((  دنيا واآلخ ئون ال ل ش ي ك ة وف ة والعام اة الخاص ي الحي اء ف اي وعط ِكي َوَمْحيَ الَتِي َونُُس ْل إِنَّ َص قُ
ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ  َّ ِ ُل اْلُمْسِلِميَن(162(َوَمَماتِي    .).. )163)الَ َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

د  ى ال يعب ول حت د رس ول بع ي ورس د نب ي بع ه نب هذا هو الدين القيم .. اإلسالم الحنيف .. يتواصى ب
الق الع ر الخ ه وال نظي بيه ل د وال ش ه وال ول ة ل ه وال زوج دا ال شريك ل ا واح اس إال إله ل الن يط  بك يم المح ل

اس .. ((  ى ال يضل الن اهيم .. وحت بس المف ى ال تلت َراِهيُم شيء والقادر على كل   شيء .. حت ا إِْب ى بَِه َوَوصَّ
الَ تَُموتُ بَنِيِه َويَْعقُوُب يَا يَن فَ َ اْصَطفَى لَُكْم الّدِ َّ ِلُموَن(ـبَنِيَّ إِنَّ  تُْم ُمْس تُمْ 132نَّ إِالَّ َوأَْن َر ) أَْم ُكن َهَداَء إِْذ َحَض  ُش

َراِهيمَ  َك إِْب ا يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُُد إِلََهَك َوإِلَهَ آبَائِ َحاَق إِلًَه َماِعيَل َوإِْس  َوإِْس
ِلُموَن( هُ ُمْس ُن لَ ًدا َونَْح ْت لََه133َواِح ْد َخلَ ةٌ قَ َك أُمَّ انُوا ) تِْل ا َك أَلُوَن َعمَّ ْبتُْم َوالَ تُْس ا َكَس ْم َم بَْت َولَُك ا َكَس ا َم

  ...))...)) .. )134يَْعَملُوَن(
ن ما األمة ؟ جاء في لسان العرب :    ه أَي ال ِدي ةَ ل الن ال أُمَّ ال: ف ةُ: الطريقة والدين. يق ه وال واألُمَّ  ل
  ..  سائر الناس نَِظير له أن قَْصده منفرد من قَْصدالُمْنفَرد الذي ال  في الرُجل ..األمة نِْحلة له

  قد خلت : قد سلفت ..   
دنيا    ي ال اره ف ئولية اختي ل مس ار وأن يتحم من هنا تبين الرشد من الغي وما على اإلنسان إال أن يخت

ا هللا وارتضاها ي اختطه اده ..  واآلخرة التي ال شك فيها إطالقا .. وما األحسن أن يتبع المرء  الطريق الت لعب
ري  ي والفك زق النفس ى التم الى وال بحانه وتع ية هللا س ى معص ا إال إل وده حتم رى ال تق بيال أخ ع س أم أن يتب
والجسدي والضياع والخسران المبين في الدارين ؟.. العاقل من اتعظ  وقبل الموعظة وطبقها على نفسه قبل 

  دة وتوحيدا  وعمال صالحا .. غيره وعيا واستقامة وخوفا من هللا عز وجل وطاعة له وعبا
 

  
*********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي من المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ت ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اورهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

  

 ال إله إال هللا أن أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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 c    :17الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إ ول هللا بل ال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِرِكيَن(َوقَالُوا ُكونُوا ُهو (( ...  ْن اْلُمْش ) 135ًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا قُْل بَْل ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِم

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوا َّ َي قُولُوا آَمنَّا بِا ا أُوتِ ى ألَْسبَاِط َوَم ُموَس
ِلُموَن( هُ ُمْس ُن لَ ْنُهْم َونَْح ٍد ِم ْيَن أََح ُق بَ ّرِ ْم الَ نُفَ ْن َربِِّه وَن ِم ا 136َوِعيَسى َوَما أُوتَِي النَّبِيُّ ِل َم وا بِِمثْ ِإْن آَمنُ ) فَ

 ُ َّ يَْكِفيَكُهْم  يُم(آَمنتُْم بِِه فَقَْد اْهتََدوا َوإِْن تََولَّْوا فَِإنََّما ُهْم فِي ِشقَاٍق فََس ِميُع اْلعَِل َو السَّ ْن 137 َوُه ِ َوَم َّ ْبغَةَ  ) ِص
ُدوَن( هُ َعابِ ُن لَ ْبغَةً َونَْح ِ ِص َّ ْن  ُن ِم ْم 138أَْحَس ا َولَُك ا أَْعَمالُنَ ْم َولَنَ ا َوَربُُّك َو َربُّنَ ِ َوُه َّ ي  ا فِ ونَنَ ْل أَتَُحاجُّ ) قُ

وًدا 139أَْعَمالُُكْم َونَْحُن لَهُ ُمْخِلُصوَن( انُوا ُه بَاَط َك وَب َواألَْس ) أَْم تَقُولُوَن إِنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُ
 ُ َّ ِ َوَما  َّ ْن َكتََم َشَهاَدةً ِعْنَدهُ ِمْن  ُ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ َّ ا تَْعمَ أَْو نََصاَرى قُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَْم  َك 140لُوَن( بِغَافٍِل َعمَّ ) تِْل

ا َكانُوا يَْعَملُوَن( ةٌ قَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َوالَ تُْسأَلُوَن َعمَّ   ...)).)141أُمَّ
  صدق هللا العظيم

  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
دين .. تنبئ عن وحدة الخالق .. إن وحدة الخلق والخالق تنب ةإن وحدة الكون والحيا دة ال ن وح ئ ع

ددة ..  فال يعقل البتة أن يكون الكون ذا وحدة واحدة وأن يكون الخالق العظيم محيطا بكل شيء وله أديان متع
ا  د  مهم رورة واح دين بالض دة .. فال اليم واح د .. والتع ور واح دة ..  والن كاة واح د .. والمش ل واح ل األص ب

را راف واإلش ي االنح م ف ت األم ي واالبتع كبالغ ماوية ف ان الس ل األدي ت ك د ألح ويم .. لق ج هللا الق ن نه اد ع
ذي ال  ادة هللا ال ى عب ت إل ه .. ودع ذت الشرك وحذرت من حقيقتها وفي جوهرها الصافي على التوحيد .. ونب
هم  ون أنفس ك يناقض الف ذل دعون خ ذين ي شريك لـه عبر كل مكان وكل زمان من آدم إلى قيام الساعة .. وال

ة ال  ةقضون وحدة الكون والحياوفطرتهم وينا .. ووحدة الخالق ووحدة الدعوة .. فالواحد ال يتجزأ .. والحقيق
تتجزأ .. ولكن صراع المصالح .. وعبادة المال والسلطة جعلت الناس  يتفرقون .. ويبغون الفرقة ألنها تخدم 

ال هم ال والم د الم زاع يول زاع والن ب الن دنهم .. مصالحهم الدنيوية الزائلة وتغذي ح وذ دي هم وشغلهم والنف
ان  و  ك ه ل دين .. ألن يس ال ر .. ول هم األول واألخي كالها هاجس ل أش يطرة بك ة والس ور والمخالف ب الظه وح
م  ي محك يم ف ز للحك فها هللا العزي ارى يكش ي ال تم ة الت ن الحقيق يس إال .. ولك ق ل وا الح دين التبع اغلهم ال ش

ذكر بيان الفة ال ات الس ي اآلي ل وف وم التنزي اعة .. وإن ي ام الس ل قي ة قب وم الغافل ن ن م م ا  له اس وإيقاظ ا للن
  وإنه لقريب وانه ال شك فيه إطالقا ..  تآل القيامة

ل  ا الباط راد به ي ي من هنا على المؤمن أن ينتبه إلى دعوات الشرك واإللحاد .. وإلى كلمت الحق الت
ا إن .. خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه وسال اإلغراء واإلغ اني تأثيراته واء .. والتي أصبح المؤمن يع
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ه ..  ه وترحال ي حل ا ف لم تكن الشاملة فالجزئية .. والتي أصبح المؤمن يكابد حرها وشرها وال يسلم من أذاه
رية ..  معية البص ارة الس ة .. والحض ورة والكلم ن الص ان .. زم أمن وال بأم ع ب رار .. وال يتمت ـه ق ر ل ال يق ف

ل شرك ويقدم هللا سبحان ه وتعالى بعض هذه الوسائل الدعائية تلقيحا للمؤمن من كل غواية وصونا لـه من ك
ائلين :   دق الق و أص الى وه ال تع وانحراف ظاهر أو خفي حتى يكون على بينه من أمره فال يضل وال يشقى ق

رَ  (( ...  ِرِكيَن(َوقَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا قُْل بَْل ِملَّةَ إِْب ْن اْلُمْش اَن ِم ا َك ا َوَم ...))..  )135اِهيَم َحنِيفً
رائه يرهم وإغ اس وتنص د الن ي تهوي دا ف ألون جه م ال ي ائ مإنه ال ووس ة ..  لبالم رى المختلف راء األخ اإلغ

ل  دهم ب ة عن ال هداي م .. ف ي الدس م ف ون الس ا يدس نهم هن له .. ولك د أض ده ض ة أرش ة هداي دوا : ؟ هداي تهت
ل اإلشراك ب ع الغاف يحتهم توق مومة .. نص ا الواحد ونسبة الولد والزوجة لـه .. وبالتالي فإن نصيحتهم مس

دين إال  ذ ال في المهالك .. لذلك وجب عليه الحذر ثم الحذر في كل ما يسمع ويرى من مسائل الدين .. وأال يأخ
ا..  ((  من أهله .. ومن أهل الذكر ومن المصادر الموثوقة .. ومن القرآن والسنة َراِهيَم َحنِيفً ))  قُْل بَْل ِملَّةَ إِْب

رب:  دين.. الملة : جاء في لسان الع ة: الشريعة وال ل: هي ُمْعظم..  والِملَّ ا يجيء وقي ة م دين، وجمل ه   ال ب
ة: الملة  الرسل. قال أَبو إِسحق نَّتُهم  في اللغ ذ نوطريقهم ومُس ذا أُخ ة  ه ُز المل ذي يختب ه أَي الموضع ال في

ق نهأل ي الطري ؤثَّر ف ِرِكيَن(.. (( يؤثَّر في مكانها كما ي ْن اْلُمْش اَن ِم ا َك ا َوَم َراِهيَم َحنِيفً ةَ إِْب ْل ِملَّ ْل بَ ..  )135قُ
ن   ارى اإلب ذلك نسب النص ا وك الوا  إبن ث ق وا  شريكا حي ـه شريكا .. واليهود جعل ل ل أشرك با جع

الى ((   بحانه وتع ْت الْ س أَْفَواِهِهْم َوقَالَ ْولُُهْم بِ َك قَ ِ ذَِل َّ ُن  يُح اْب اَرى اْلَمِس ْت النََّص ِ َوقَالَ َّ ُن  ٌر اْب وُد ُعَزْي يَُه
ُ أَنَّى يُْؤفَُكوَن( َّ ريك  –...)) )30يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل قَاتَلَُهْم  ق ال ش سورة التوبة .. الدين الح

  .  وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. فيه  .
ب ف و مطال اذا ه ؤمن ؟.. بم ول الم راك ؟.. ((  يإذن ماذا يق ار اإلش ة تي ا مواجه ِ َوَم َّ ا ا بِ وا آَمنَّ قُولُ

َي أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواألَْسبَ  ا أُوتِ ى َوَم ى َوِعيَس َي ُموَس ا أُوتِ اِط َوَم
ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن( ...)) .. أوال  وحدة الدين .. الدين واحد هو )136النَّبِيُّوَن ِمْن َربِِّهْم الَ نُفَّرِ

هم أخذوا من مصدر واحد .. هللا واحد .. اإلسالم .. ال نفرق بين األنبياء .. نؤمن باألنبياء كلهم .. ألنهم جميع
ان ..  ان والزم ر المك ى م وحي ) .. رسالة واحدة عل ة ال ة ( أمان غ األمان ل بل د .. وجبري ومصدر الوحي واح
حسب المراحل والضرورات .. القاسم المشترك بين الجميع : اإلسالم .. وال شيء غير اإلسالم .. مطلوب منا 

ان أن نبلغ الدعوة كما هي دون  لبس أو التباس .. دون لف أو دوران .. فإذا قمنا بأمانة اإلبالغ .. وأمانة البي
ام  ى قي ان إل ل زم ي ك ان وف ل مك ي ك ..ليس في ديار اإلسالم فقط .. كما قد يتبادر إلى الذهن بل للناس كلهم ف

ة وسلوكا  ال وني وال وفع نة ق ان الساعة .. كل مؤمن مطالب باإلبالغ بأن يكون القدوة الحس ا ك ال .. مهم وعم
ِ عمله وموقعه .. ألن هللا قال : ((  َّ ى قُولُوا آَمنَّا بِا ان وال ان ومك ل زم ي ك ؤمنين ف ل الم ...)).. الدعوة من ك

تثن ري .. ((  ىكل الناس في كل زمان ومكان .. ال يس دة بغي ة بعه ة منوط ولن أحد المهم د .. وال يق وا أح قُولُ
 ِ َّ ك  )).. كن أنت آَمنَّا بِا لوكك مع زوجت ع  –الدعوة المستمرة .. الرسالة المنتقاة في س رأة م ا الم ت أيته وأن
ي سفر .. أو  -زوجك  م ..أو ف ومع أبنائك ومع جارك وفي تعاملك مع الناس في تجارة أو صناعة أو طلب عل

ود في إقامة دائمة أو مؤقتة .. أو في شراكة.. أو في تعاون ..  في كل مجال وفي كل شيء .. وت عامل مع اليه
دليل العقل ة وال ة و بالحج نة .. باألمثول درة الحس ة والق ة الطيب ن .. بالكلم ي أحس التي ه يحيين ب  يوالمس

ا بِالَّوالنقلي .. ((  وا آَمنَّ ا ِذي أُ َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُ ِزَل إِلَْينَ ْن
سورة العنكبوت  .. حتى يقتنع الطرف  المقابل  –.)) )46َوأُْنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن(

ه وال  بس في د ال ل ة اإلسالم والتوحي ن حقيق ان عن هللا وع ان وزم ل مك ي ك الم هللا ف بحجتك ..  حتى يبلغه ك
اس .. رأت  التب الى وب بحانه وتع ن هللا س ر م ك األج ت.. ل ت دورك وبلغ د أدي ل؟ . . لق اذا تفع ض .. فم إن رف ف

ِل ذمتك .. عليك أمانة اإلبالغ الواضح بكل لغة ووسيلة وطريقة حسنة وليس عليك الباقي .. ((  فَِإْن آَمنُوا بِِمثْ
ْوا فَِإنََّم َدوا َوإِْن تََولَّ ْد اْهتَ يُم(َما آَمنتُْم بِِه فَقَ ِميُع اْلعَِل َو السَّ ُ َوُه َّ يَْكِفيَكُهْم  قَاٍق فََس ي ِش ْم فِ ِ 137ا ُه َّ ْبغَةَ  ) ِص

ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن( َّ ال )138َوَمْن أَْحَسُن ِمْن  الف .. وق زاع والخ و الن قاق ه ا الشقاق : الش ...)).. م
ى د .. والمعن و التفاس قاق ه اس : الش ن عب داء  اب اء :  أي ع ال العلم ه .. ق ق أوليائ ر ش ق غي ي ش ار ف ص

ة ..  ((  ة القدري ْبغَةً وبغضاء .. وهي العقوب ِ ِص َّ ْن  ُن ِم ْن أَْحَس ِ َوَم َّ ْبغَةَ  ى الصبغة ؟؟ ...  ِص ا معن )) .. م
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َب به إلى  ل: كل ماأَبي عمرو أَنه قا نوحكي عويقال: صبغةُ هللا ِديُن هللا وفِْطرته. جاء في لسان العرب :  تُقُّرِ
  .هللا فهو الصبغة.

و   ق ه دين الح د.. وأن ال دين واح د .. وان ال ح أن هللا واح ي .. واتض ن الغ د م ين الرش د أن تب وبع
ا  ي يرفعه ا الت راك ب ع  دعوى اإلش اإلسالم الحنيف .. وان كل األنبياء أخذوا من مصدر واحد .. وانه ال تنف

يحيون .. وب اد اليهود والمس ان .. واتسقت األبع ان وزم ل مك ي ك ام والخاص ف ان للع ه البي ع توجي د أن وق ع
توجب على المؤمن  أن يتوجه تلقاء هللا الواحد يخصه بالتوحيد والعبادة .. وعبده عبادة : ذل وخضع وطاع 

نْ لـه .. فال طاعة إال  .. وال عبادة إال  الواحد القهار .. ((  ِ َوَم َّ ْبغَةَ  هُ  ِص ُن لَ ْبغَةً َونَْح ِ ِص َّ ْن  ُن ِم أَْحَس
  ...)).)138َعابُِدوَن(

دها  ل بع ر باط أي أم إن جاءوك ب إن أية مناقشة بعدها ال يرجى منها خير بعد البالغ وقيام الحجة.. ف
رة ((   وفأعرض عنهم .. وتمسك بالحق الذي أعطاه لك هللا في القرآن الكريم والسنة المطه ْل أَتَُحاجُّ ي قُ ا فِ نَنَ

وَن( هُ ُمْخِلُص ُن لَ الُُكْم َونَْح ْم أَْعَم ا َولَُك ا أَْعَمالُنَ ْم َولَنَ ا َوَربُُّك َو َربُّنَ ِ َوُه تم ) 139َّ اش ؟ .. وأن م النق ...)).. ل
د  زه عن الشريك والول تدركون أن ربنا واحد .. الخالق واحد .. والخالق ال  يكون إال واحدا ال شريك لـه .. تن

ل والز ار وأن يتحم ل واحد أن يخت ى ك ذلك عل وجة والنظير والشبيه .. الخالق العليم المحيط  بكل شيء .. ول
ه  اف  .. نخلص ه .. وال أوص دود  ل ه ال ح ريك ل ر ش ذي ال ش نا  ال ن فإخالص ا نح اره .. أم ئولية اختي مس

الم بالتوحيد والعمل الصالح الذي نتوجه به إليه وحده .. وبالعبادة والطاعة ف ن اإلس يما أمر ونهى ال نبغي ع
  حوال .. 

ا ..  دد بهم ان وال يتح ان والمك اق الزم إن هللا هو العليم الحكيم المحيط بكل شيء .. والخارج عن نط
دين  ة ال وهو الذي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل .. قوله الحق .. وعندما يخبرنا عن الماضي وعن حقيق

ه  بم اليجب أن نأخذ ما جاءنا عن ين .. وبالت ة والتصديق واليق ي  ينتهى الثق ات األول ف إن مصدر المعلوم ف
ذي ال  ريم ال رآن الك م الق لم ..ث ه وس ه وآل ول هللا صلى هللا علي مسألة الدين هو هللا سبحانه وتعالى .. ثم  رس

ك .. ((  ر ذل يس غي ه .. ول ن خلف رَ يأتيه الباطل من بين يديه وال م وَن إِنَّ إِْب َحاَق أَْم تَقُولُ َماِعيَل َوإِْس اِهيَم َوإِْس
ْن َكتََم شَ  ُ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ َّ ُ َويَْعقُوَب َواألَْسبَاَط َكانُوا ُهوًدا أَْو نََصاَرى قُْل أَأَْنتُْم أَْعلَُم أَْم  َّ ا  ِ َوَم َّ َهاَدةً ِعْنَدهُ ِمْن 

ا تَْعَملُوَن( ة .)).. أوال أنتم تع)140بِغَافٍِل َعمَّ وا .. فأمان بكم أن تبلغ لمون أن الدين واحد .. وإذا علمتم فمن واج
اإلبالغ هي أمانة بأتم معنى الكلمة ستحاسبون عنها .. وكتمان األمانة التي عبر هنا  في هذا المقام بالشهادة 

ان تؤدي إلى الظلم .. وهل من ظلم أكبر من أي يكتم المرء  دين هللا الحق اإلسالم الحنيف عبر كل م ان وزم ك
ا  .. إن هللا يعلم حقيقتهم وحقيقة الدين .. وليس بساه عنهم .. وإنما هي أعمالهم يحصيها لهم ليحاسبهم عنه
ان  ا لإليم دعوة له ه ال ع توجي اء وق ا األنبي ان فيه ي ك ابقة الت م الس ار .. إن األم ه  األبص خص في وم تش في ي

الح ..  للتوحيد لإلسالم وليس ألي دين آخر .. وتلك األمم ال نتمسك بها .. وال نقلدها إال في طاعة أو عمل ص
ت  ابقة قام م الس ه .. األم ل إنسان مسؤول عن أفعال لم .. ك ه  وس ه وآل ال نتأسى إال برسول  صلى هللا علي

تْ بدورها وانتهى أمرها .. لن نحاسب نحن عن أعمالها .. ولن تحاسب هي عن أعمالنا .. ((  ْد َخلَ ةٌ قَ َك أُمَّ  تِْل
ا َكانُوا يَْعَملُوَن(   ...)).)141لََها َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َوالَ تُْسأَلُوَن َعمَّ

ادة واإلخال ى العب  الواحد ال  صوبالتالي علينا حسن اإلختيار الواعي المسئول ومن ثم المضي إل
  وليس للجدل الفارغ.. شريك له  وحسن التوكل عليه والعمل الصالح الذي ينفع الناس في األرض 

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن الم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ه
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ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه  .. اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 
 

 ال إله إال هللاأن  أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

 

   
  

 c    : 18الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
   

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إل ول هللا بل ه إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِرُب َسيَقُوُل السُّفَهَ (( ...  ِرُق َواْلَمْغ ِ اْلَمْش َّ ِ ْل  ا قُ انُوا َعلَْيَه ي َك تِِهْم الَّتِ ْن قِْبلَ ْم َع ا َوالَُه اِس َم اُء ِمْن النَّ
تَِقيٍم( َراٍط ُمْس ى ِص اُء إِلَ ْن يََش وَن 142يَْهِدي َم اِس َويَُك ى النَّ َهَداَء َعلَ وا ُش ًطا ِلتَُكونُ ةً َوَس اُكْم أُمَّ ذَِلَك َجعَْلنَ ) َوَك

ُسولَ ا ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ ْن يَنقَِلُب َعلَى َعِقبَْيِه َوإِْن  لرَّ ِممَّ
ُ ِليُِضيَع إِ  َّ ُ َوَما َكاَن  َّ يٌم(َكانَْت لََكبِيَرةً إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى  َرُءوٌف َرِح اِس لَ َ بِالنَّ َّ َرى 143يَمانَُكْم إِنَّ  ْد نَ ) قَ

َراِم َوَحْي ِجِد اْلَح ْطَر اْلَمْس َك َش َوّلِ َوْجَه اَها فَ ةً تَْرَض َك قِْبلَ َماِء فَلَنَُولِّيَنَّ ي السَّ َك فِ َب َوْجِه وا تَقَلُّ تُْم فََولُّ ا ُكن ُث َم
وَن(ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوإِنَّ الَّذِ  ا يَْعَملُ ٍل َعمَّ ُ بِغَافِ َّ ئِْن 144يَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما  ) َولَ

هُ  ا بَْعُض تَُهْم َوَم ابٍِع قِْبلَ َت بِتَ ا أَْن َك َوَم وا قِْبلَتَ ا تَبِعُ ٍة َم ئِْن ْم بِ أَتَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا الِكتَاَب بُِكّلِ آيَ ٍض َولَ ةَ بَْع ابٍِع ِقْبلَ تَ
  ...)).)145اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم إِنََّك إِذَا لَِّمَن الظَّاِلِميَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 
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ون ي يك فاء للمسلمين .. ك ريم ش رآن الك الى الق بحانه وتع زل هللا س ور  أن تورهم والن نبراسهم ودس
رادى  نهم ف ل بي م الفص ي الوحشة والحك ون أنيسهم ف الذين يهتدون به في ظلمت الشرك واإللحاد .. وكي يك
رة  ى كث ق عل اء  وال يخل ه العلم ة ال يشبع من م والحكم وجماعات .. إليه يرد األمر كله .. وإليه يعود أهل العل

ى أسس الرد .. والهدف الرئيس للقرآن الكريم ه و بعث فرد مسلم على قواعد سليمة وبعث مجتمع مسلم عل
ات  راد والمجتمع ث إن األف ثابتة من الوعي والعلم والعدل واإلعتدال .. هذا مما ال شك فيه وال اختالف .. وحي
رأب الصدع  اء ل ريم ج رآن الك إن الق ك ف وة والتهال ى الق وين .. من الضعف إل ي مستوى التك تمر بمراحل ف

ا .. أول ورتق الف اج فيه ة ال ارتج س ثابت ى أس دة عل ان والعقي ام واألذه دأ بتصحيح األفه تق .. فبدأ أول ما ب
ن  ق .. دي دين الح ى ال ان إل ان وزم ل مك ي ك اس ف ل الن اس ك و رد الن ريم ه رآن الك ه الق ن أجل اء م دف ج ه

ي  التوحيد الخالص .. من آدم إلى قيام الساعة .. على أساس أن الدين الحق عند هللا هو اإلسالم .. وما من نب
د ..  ه وال ول ة ل ه وال زوج د ال شريك ل ادة هللا الواح أمر بعب الى لي أو رسول إال جاء  من لدن هللا سبحانه وتع

بيه  نوليذكر ولعل الذكرى تنفع المؤمني توى التش وق مس ه ف أن هللا سبحانه وتتعالى أكبر من كل كبير ... وان
و ق الك دثان .. خل ان والح ا .. وأن والنقص ا ومكان ت زمان ار مؤق ين والختب ان مع ان المتح اة واإلنس ن والحي

الى  بحانه وتع درك أن هللا س ه أن ي ذي علي ان ال ارا  لإلنس الى اختب بحانه وتع ا هللا س ان خلقهم ان والمك الزم
ا القوي المتين الوكيل محيط  بكل شيء .. وفوق كل شيء ومع كل شيء .. إلى قيام الساعة .. وبالتالي ف أينم

  توجه المرء  يجد هللا معه وهو اقرب إليه من حبل الوريد ..  
الة  ه الص ى آل ه وعل من هذا المنطق كانت مسألة القبلة في حياة المسلمين ..  فقد صلى الرسول علي
ة ..  ألة عادي والسالم وقبلته بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا .. ثم جاء األمر بتغيير القبلة .. مس

ى  ال وعاد وجههم حت ي ت د المسلمين ف ز .. هي توحي ية جدا .. ألننا نعبد هللا وال نعبد القبلة .. القبلة هي  رم
ِ اْلَمْشِرُق يختلفوا وال يتفرقوا .. (( ...  َّ ِ َسيَقُوُل السُّفََهاُء ِمْن النَّاِس َما َوالَُهْم َعْن قِْبلَتِِهْم الَّتِي َكانُوا َعلَْيَها قُْل 

  ...)).. من هم لسفهاء ؟..  )142ْغِرُب يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم(َواْلمَ 
رب : ان الع ي لس اء ف ل:نقيض ج م، وقي ةُ الِحْل فاهة: ِخفَّ فاهُ والسَّ فَهُ والسَّ ة  السَّ له الخف م، وأَص الِحْل

  .والحركة، وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض.
المنافقون .. الذين يتصيدون الفرص إليذاء المسلمين.. وقد غابت عنهم  والسفهاء في هذه اآلية هم 

  الحقائق والحكم من وراء تغيير القبلة .. وانها كانت من ضمن ما كانت امتحانا لنفوسهم المهزوزة.. 
  جاء في صحيح البخاري : 

ول هللا ه: أن رس راء رضي هللا عن ن الب ي إسحاق، ع ن أب صلى هللا  حدثنا أبو نعيم: سمع زهيرا، ع
ه ان يعجب ل  عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا، وك ه قب ون قبلت أن تك

ى أهل  البيت، وأنه صلى، أو صالها، صالة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ر عل ه فم ممن كان صلى مع
ع ، لقد صليت م ي صلى هللا ع المسجد وهم راكعون، قال: أشهد با م النب ا ه داروا كم ة، ف ل مك لم قب ه وس لي

أنزل هللا:  قبل البيت، وكان الذي مات على يهم، ف القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا، لم ندر ما نقول ف
    .)) .كان هللا ليضيع إيمانكم إن هللا بالناس لرؤوف رحيم وما(( 

اده المؤمنين .. ويحز إذن يتألم الكفار والمنافقون من الخير الذي أنعمه هللا سبحان ه وتعالى على عب
افقين تصبح  افرين والمن وب الك ين يعمي هللا قل رافهم .. وح ى انح ردوهم إل و ي ذلك في نفوسهم .. ويودون ل
بق  اق عن س ر والنف ارت الكف ث اخت أعجز من أن ترى الحق المبين .. وتهلك باختيارها الواعي المسئول حي

رار بم د .. وأرادت اإلض مار وترص ز إض ة كرم ال أن القبل ق .. والح ة الح مع لكلم م تس لمين ول ع المس جتم
اط  ة من ث إن الني امنا .. حي ى أجس ا ال إل ى قلوبن ر إل يئا .. وهللا ينظ ان  ش الة اإليم ن مس ر م ان ال تغي وكامتح

ا ر الحساب والجزاء .. والعبادة تكون خالصة  وحده دون شريك وال شبيه وال نظير ودون رياء .. ولقد اخت
اع اإلسالم الحق  دعوة  التب هللا المسلمين لهذه المهمة .. مهمة حسن العبادة ومهمة حسن األداء والبيان وال

يء .. ((  ل ش ي ك َهَداَء دين الرحمة والتسامح والوضوح والبساطة ف وا ُش ًطا ِلتَُكونُ ةً َوَس اُكْم أُمَّ ذَِلَك َجعَْلنَ َوَك
ُسوُل عَ  ْن َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ وَل ِممَّ ُس ُع الرَّ ْن يَتَّبِ نَْعلََم َم ا إِالَّ ِل َت َعلَْيَه ي ُكن ةَ الَّتِ لَْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَ

ُ ِليُِضيَع إِيمَ  َّ ُ َوَما َكاَن  َّ َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف انَُكْم يَنقَِلُب َعلَى َعِقبَْيِه َوإِْن َكانَْت لََكبِيَرةً إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى  َّ إِنَّ 
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ن 143َرِحيٌم( م هللا أن م ) ...)).. وبذلك سقط المنافقون والكافرون في الفخ الذي نصبوه ألنفسهم .. حيث أعل
ات  ال بالني ا األعم يئا .. وإنم ن أجره ش الى م صلى قبل تحويل الكعبة لـه أجره وال يضيع لـه هللا سبحانه وتع

يمٌ ((  شر الناس على نياتهم ..ولكل امرئ ما نوى ويح َرُءوٌف َرِح َ بِالنَّاِس لَ َّ ُ ِليُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنَّ  َّ  َوَما َكاَن 
ا  إِيَمانَُكمْ )) .. الحظ هنا كيف استعمل كلمة اإليمان (( ا .. وتلخيصا له رازا لقيمته الة .. إب ن الص )) للتعبير ع

  صالة هي عماد الدين .. وبين المرء والكفر ترك الصالة .. كي تحمل قيم الدين كله .. وبالفعل فال
ق هللا  ذلك حق الى .. ول د هللا سبحانه وتع ريم عن ام ك ـه مق ه وسلم ل ه وآل إن رسول هللا صلى هللا علي
دس  ت المق ه بي رغبته التي أسرها ولم يعلنها أدبا في تغيير القبلة .. كان عليه والصالة والسالم يصلي وقبلت

ة ويقلب بصر م خائن ة يعل ه في السماء .. حبا في الكعبة وتعلقا بها .. وهللا سبحانه وتعالى ال تخفى عليه خافي
ى  ي التوجه إل ة ف ذه الرغب الة والسالم ه ه الص ى آل ه وعل وله علي ق لرس األعين وما تخفي الصدور ..  حق

ق اإلمتحان القبلة .. ليحقق عدة أشياء .. أولها محبته لرسول هللا صلى هللا عليه وآله  ا تحقي وسلم ..  وثانيه
دين  تمرار ال ان واس ا بي وله .. وثالثه ة  ولرس مع والطاع ي الس ك ف ى المح انهم عل ع إيم ؤمنين ووض للم
وا  دين األول واآلخر أحب اإلسالمي الحنيف الذي يدرك الكفار قبل غيرهم أنه حق .. ورابعها أن اإلسالم هو ال

ي األرض  تكبارهم ف وا وان اس يئا ..((  أم كره ن هللا ش نهم م ي ع ن يغن َماِء ل ي السَّ َك فِ َب َوْجِه َرى تَقَلُّ ْد نَ قَ
وَهكُ  وا ُوُج تُْم فََولُّ ا ُكن ُث َم َراِم َوَحْي ِجِد اْلَح ْطَر اْلَمْس َك َش َوّلِ َوْجَه اَها فَ ةً تَْرَض ِذيَن فَلَنَُولِّيَنََّك قِْبلَ ْطَرهُ َوإِنَّ الَّ ْم َش

ونأُوتُوا اْلِكتَاَب لَيَ  ا يَْعَملُ ُ بِغَافٍِل َعمَّ َّ َرامِ ) ...))... 144(  ْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما  ِجِد اْلَح ْطَر اْلَمْس :  َش
طر :  ى الش ُده.جاء في لسان العرب عن معن ُوهُ وقَْص ل شيء: نَْح ْطُر ك ل. وَش و إِسحق:  وال فع ال أَب ه. وق ل

ي تالف ب و، ال اخ طر النح بالش ال: ونص ه. ق ة في ل اللغ ه ن أَه ى  قول رام، عل جد الح طَر المس ل: ش ز وج ع
  .الظرف.

ود  ار اليه اء وأحب دس .. وإن علم ت المق ى بي م التوجه إل إذن نسخت هذه اآلية ما كان قبلها من حك
راهي ر إب م أن هللا أم ق العل ون ح يحيين ليعلم ة .. فلم موالمس ى الكعب الة إل ي الص ه ف الم بالتوج ه الس اذا علي

نهم وعن  اه ع ر س ل أي غي ر غاف ه غي م أن د له يجادلون بالباطل ؟.. ومرة أخرى ينذرهم هللا سبحانه .. ويؤك
ا يَْعَملُون((  أعمالهم .. ُ بِغَافٍِل َعمَّ َّ ق َوَما  ل فري )) .. فلماذا إذن هذا اإلشكال ؟.. لسبب بسيط  وهو إصرار ك

الى .. فالمسيحيون على اتباع طريقته المعوجة دون اإلذعان للح ق المبين الذي جاء من لدن هللا سبحانه وتع
ن  تفيدون م اريخ .. وال يس تقرئون الت وال .. وال يس ا ح ي عنه ه ال يبغ ك بطريقت رف متمس ل ط ود ك واليه
ي ..  ات ال تنته رون ونزاع ي الق اربة ف ات ض نهم خالف ين .. وبي ق المب ذعنون للح ر ..  وال ي دروس والعب ال

َت وجل بقوله عز من قائل : ((  يبينها هللا عز ا أَْن َك َوَم وا قِْبلَتَ ا تَبِعُ ٍة َم ّلِ آيَ اَب بُِك وا الِكتَ ِذيَن أُوتُ َولَئِْن أَتَْيَت الَّ
اَءَك ِم ا َج ِد َم ْن بَْع َواَءُهْم ِم َت أَْه ئِْن اتَّبَْع ٍض َولَ ةَ بَْع ابٍِع قِْبلَ ُهْم بِتَ ا بَْعُض تَُهْم َوَم ابٍِع قِْبلَ َن ْن الْ بِتَ َك إِذَا لَِّم ِم إِنَّ ِعْل

اِلِميَن( م )145الظَّ دقوك .. ألنه ن يص ة فل و العالم ة تل دليل .. وبالعالم و ال دليل تل تهم بال ا جئ ...))...)).. مهم
ةُ اِإلنسان )) ..  أَْهَواَءهُمببساطة يتبعون الهوى (( والَهوى، مقصور: َهَوى النَّْفس،قال اللغويون الَهَوى محب

ه؛الشيء وَغلَبَ  ى قلب ه. تُه عل واه وَعْقل ت بَه ياطيُن: ذهب تَْهَوتْه الش ه الزجاج واْس َوى أَي  وجعل ِوَي يَْه ن َه م
  ..  وهاِويةُ والهاِويةُ: اسم من أَسماء جهنم،والَهواهي: الباطُل واللَّْغُو من القول  ه الشياطيُن َهواهـزيَّنت ل

وى الس ؤمن س ى الم ا عل ان.. وم ن بي ان م ذا البي د ه ل بع توى ه ي مس وله ف ة  ولرس مع والطاع
ه  ان أن هللا علي ان ومك ل زم ي ك ؤمن ف العبادات واألقوال واألفعال والنية .. وفيما أمر هللا ونهى.. وليتأكد الم

  رقيب ال تخفي عليه خافية وأنه مجزي عن أعماله في يوم القيامة اآلتي والذي الشك فيه إطالقا .. 
   

  
*********  

  
  

يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه األس
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر (( ون ...  –./.)) )118الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 

   
 
 
 

 
 
 
 

 

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

 
 
 
 

  
  

 c    : 19الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة )  

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم ال ول هللا بل نصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ونَ  (( ... ا يَْعِرفُ هُ َكَم اَب يَْعِرفُونَ اهُْم اْلِكتَ ِذيَن آتَْينَ ْم الَّ قَّ َوُه وَن اْلَح ْنُهْم لَيَْكتُُم ا ِم اَءُهْم َوِإنَّ فَِريقً  أَْبنَ

َن  )147) اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فَالَ تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن(146يَْعلَُموَن( َراِت أَْي تَبِقُوا اْلَخْي ا فَاْس َو ُمَولِّيَه َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُه
 ُ َّ َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر(َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكْم  َّ ِجِد 148 َجِميعًا إِنَّ  ْطَر اْلَمْس َك َش َوّلِ َوْجَه َت فَ ) َوِمْن َحْيُث َخَرْج

وَن( ا تَْعَملُ ٍل َعمَّ ُ بِغَافِ َّ ْطَر 149اْلَحَراِم َوإِنَّهُ لَْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما  َك َش َوّلِ َوْجَه َت فَ ُث َخَرْج ْن َحْي ِجِد ) َوِم اْلَمْس
ةٌ إِالَّ الَِّذينَ  ْوُهْم  اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ِلئَالَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَْيُكْم ُحجَّ الَ تَْخَش ْنُهْم فَ وا ِم َظلَُم

يُكْم ) َكمَ 150َواْخَشْونِي َوِألُتِمَّ نِْعَمتِي َعلَْيُكْم َولَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن( َزّكِ ا َويُ ْيُكْم آيَاتِنَ و َعلَ ْنُكْم يَتْلُ ا أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوالً ِم
ْم تَُكونُ ا لَ ْم َم ةَ َويُعَلُِّمُك اَب َواْلِحْكَم ْم اْلِكتَ ي َوالَ 151وَن(ـوا تَْعلَُمـَويُعَلُِّمُك ُكُروا ِل ْرُكْم َواْش اْذُكُرونِي أَْذُك ) فَ

ابِِريَن(أَيُّهَ  ) يَا152تَْكفُُرونِي( َ َمَع الصَّ َّ الَِة إِنَّ  ْبِر َوالصَّ   ...)).) 153ا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ
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  صدق هللا العظيم
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
  جاء في صحيح البخاري :

ي الصبح الناس  بينا حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر قال:  ف
وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر  بقباء في صالة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى هللا عليه

ت تقبلوها، وكان ة، أال فاس تقبل الكعب ة. أن يس ى الكعب تداروا إل أم، فاس ى الش اس إل وههم الن   وج
ى  بدأنا هذه المرة بحديث من صحيح البخارى تبركا بصحيح البخاري    ة ال تخف ى حقيق د عل .. ثم لنؤك

وان  ؤمنين رض على لبيب وهي أن المؤمن مطالب بالسمع والطاعة في كل أحواله .. والدليل على ذلك أن الم
ة صالة .. سمعا وطاعة  ي حال م ف هللا عليهم لما جاءهم األمر بتغيير القبلة غيروها فورا  ودون نقاش .. وه

نة محم ولرسوله وحبا في هللا ورسوله و ه وبس ن  دفي هذا القرآن الكريم الذي ال نضل أبدا إذا تمسكنا ب ب
دني ي ال الم ف الة والس ه الص ى آل ه وعل د هللا علي اس  اعب د الن د ؟.. نج اذا نج ام م ذه األي ي ه رة .. وف واآلخ

داوات ماح ة وع ارك طاحن ن مع نهم م دور بي ا ي ر عم اش ال تعب ة نق ال .. فكلم ة يتناقشون .. كال .. ثم ألف ك ق
ود  اتف الجه ى تك اج إل ة تحت ا األم رورة .. بينم دين بالض وحالقة وكالحة وفي جزئيات وتفاصيل ليست من ال
ذي  ي ال المي الحقيق ع اإلس اء المجتم ول وبن ك باألص اء والتمس ن األخط والى الرحمة والتسامح والتجاوز ع

الكال يس ب اون ول ة والتع ة والمحب ارك الجان ميشد بعضه بعضا بالرحم د والوالمع ايا ال تزي ن قض ة ع د  بي تفي
  شيئا ال من قريب وال من بعيد .. 

وَن اْلَح (( ... ْنُهْم لَيَْكتُُم ا ِم اَءُهْم َوإِنَّ فَِريقً وَن أَْبنَ ا يَْعِرفُ هُ َكَم اَب يَْعِرفُونَ اهُْم اْلِكتَ ِذيَن آتَْينَ ْم الَّ قَّ َوُه
  ...))... )147نَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن() اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فَالَ تَُكونَ 146يَْعلَُموَن(

دركون أن    ارى ي يؤكد هللا سبحانه وتعالى في اآلية السالفة الذكر أن أهل الكتاب وهم اليهود والنص
رف  رب لمن يع القرآن الكريم حق .. وأن اإلسالم هو الدين الخاتم إلى قيام الساعة .. وضرب مثال تضربه الع

ع  ِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهمْ يَعْ فعال حقيقة األمر .. ((  ارض م ذي يتع ق ال )).. للداللة على ما يخفون من الح
  مصالحهم الدنيوية الزائلة .. 

  جاء في صحيح البخاري كدليل على أنهم يعرفون ذلك :
أن عنهما: حدثنا عبد هللا بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد هللا بن عمر رضي هللا

م ه أن رجالـاليهود جاؤوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذكروا ل ال له ا، فق رأة زني نهم وام ول  م رس
د هللا  هللا صلى هللا عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في ال عب دون، فق الوا: نفضحهم ويجل شأن الرجم). فق

التوراة فنشروها، فو,بن سالم: كذبتم، إن فيها الرجم ا فأتوا ب ا قبله رأ م رجم، فق ة ال ى آي ده عل ضع أحدهم ي
ا وما بعدها، ا  فقال له عبد هللا بن سالم: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق ي د، فيه محم

د ال عب ا، ق ه وسلم فرجم رأة  آية الرجم، فأمر بهما رسول هللا صلى هللا علي ى الم أ عل ت الرجل يجن هللا: فرأي
  ة.يقيها الحجار

ارغ  دال ف ل ج وبالتالي يتأكد المؤمن بما ال يدع مجاال للشك أن القرآن حق وأن اإلسالم حق .. وأن ك
  ...)).. ما معنى من الممترين ؟.. )147اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فَالَ تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن(غير مجد .. (( 

  جاء في لسان العرب :
أْخوذ  قد استخرج فالناً معناه نرى فالقولهم ماابن األَنباري: في قال   ة، م ما عنده من الكالم والُحجَّ

ى إِذا مسحتَ  من قولهم َمَرْيت الناقةَ  ب عل ة تُْحلَ . أَبو زيد: الَمِريُّ الناق ون َضْرَعها ِلتَِدرَّ د وال تك ر ول اً  غي َمِريّ
هوه والريح تَْمري السحاب وتَْمتَريه: تستخرج.. ومعها ولدها، وهو غير مهموز   .. تَْستَِدرُّ
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ا    ل .. وطاعة هللا فيم م العم ل ث وبالتالي فعوض الجدال الفارغ الذي ال يأتي بنتيجة على اإلنسان العم
د  و متأك الى وه ه سبحانه وتع أمر ونهى  وطاعة محمد رسول هللا صلى عليه وآله وسلم فيما جاء به عن رب

ي أي المؤمن تمام التأكد انه لم يخلق صدفة .. وانه را ن .. ف ر وأسر وأعل جع إلى ربه ليحاسب عما قدم وأخ
د  ن جدي ق كلهم م حياته الخاصة والعامة .. وأن هللا الذي خلق الكون والحياة لن يعجزه إعادته وال جمع الخل

ا تَ لتوفى مل نفس ما قدمت وأخرت .. ((  َن َم ُ َوِلُكّلٍ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت أَْي َّ ْم  أِْت بُِك وا يَ ُكونُ
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ درك )148َجِميعًا إِنَّ  ذي ي ن اإلنسان ال ي ذه ...)).. وبالتالي تكون الصورة واضحة ف

ه  ر .. وان انه مخلوق المتحان كبير .. وأنه ميت فمحاسب .. فيعبد هللا حبا فيه وطاعة له .. إنه االمتحان الكبي
اره السباق ا ى المك بر عل ه الص ا .. إن ي ال انقطاع له لحبيب نحو البر والطاعات للفوز بخيرات هللا الدائمة الت

م  ر وعل قوال وفعال من أجل جنة الرضوان .. وما على كل مؤمن إال إبراز ما عنده من مكنون ومواهب في فك
ك ي ذل ذه ف رع هللا ال تأخ ى ش ام عل الق وانتظ ة وأخ اء ومعامل ذل وعط ة الئ وأدب وب تَبِقُوا .. ((  ملوم فَاْس

  )) .. ما معنى اإلستباق ؟ ..  اْلَخْيَراتِ 
  جاء في لسان العرب :

ا  األَزهري: جاء االْستباق في كتاب هللا تعالى بثالثة معان مختلفة:أحدها قوله عزقال      ا ذََهْبن ل: إنَّ وج
ابَ عز و نَْنتَضل في الرمي، وقوله نَْستَبِق، قال المفسرون: معناه َدرا الب اه اْبتَ د  جل: واْستَبَقا الباَب؛ معن يجته

ابَ  كل واحد منهما أن تح الب ُف ف بَقَها يوس ه يَْسبَِق صاحبه، فإن َس ا طلبت ى م ا إل م يُِجْبه ه، وإن  وخرج ول من
و نشاء دونه لتُراِوَده عن نفسه، والمعنى َسبَقَْت َزِليخا أْغلَقَت الباب الى: ول ه تع ى لََطمَ  الثالث في قول نا عل ْس
ة فأَنَّى يُْبِصرون؛ معناه فجازوا أْعيُنِهم فاْستَبَقوا الصراطَ  ذه اآلي ي ه تباق ف ذا االْس وه، وه ن  الصراط وَخلّف م

ى واحد والوجهان بَقُوا واألَّوالن بمعن ى َس ذا بمعن ين، ألن ه ن اثن ه: األَوالن م د  الُمسابَقة. وقول تَِقيموا فق اْس
ى روى بفتحَسبَْقتُم َسْبقاً بَعيداً؛ ي ْذتم  السين وضمها عل ده: وإن أَخ ه بع ى لقول ه، واألَول أول م يسم فاعل ا ل م

 ً رَّ  وشماالً  يمينا َم أي م دَّ ْرَث وال ً  فقد ضلَْلتم. وفي حديث الخوارج: َسبََق الفَ ريعا م  س ا ل ة وخرج منه ي الرِميّ ف
ا ا وَدِمه ن فَْرثِه ا بشيء م ن ال يَْعلَْق منه رعته؛ شبَّه خروَجهم م بََق لس ه. وَس ه ب وا بشيء من م يَْعلَق ين ول ّدِ

بَاقانِ  ر من  علىقوِمه: عالهم َكَرماً. وِسبَاقا البازي: قْيداه، وفي المحكم: والّسِ ن الطي قَْيداِن في ِرْجل الجارح م
بَاقَْيِن في رجليه سير أو غيره. وَسبَّْقت الطَّير إذا    .. جعلت الّسِ

ت هللا الحرام تبينت الحقيقة التي ال تمارى .. وتب ى بي ة إل ين الهدى من بعد الضالل .. وتبين أن القبل
اب  ل الكت الى أن أه ة .. وكشف هللا سبحانه وتع ى القبل حق في حق .. وأن إبراهيم عليه السالم كان يصلي إل

وذ ال ق ة .. ونف الح زائل ة لمص ب المنزل ي الكت ة يعرفون هذه الحقيقة ويكتمونها..  كما يكتمون أحكام هللا ف يم
لـه أمام هللا وعظمته وجزيل عطائه يوم الحساب .. وتبين أن هللا حق وان الرسول صلى هللا عليه وسلم  حق 

ا يرة اإليم  نوان القرآن الكريم حق .. وأن الحسد الذي كمن في النفوس من الكافرين والمنافقين لن يثني مس
تمر ائم ومس ان ق ي   والمؤمنين فال  تضل  وال تشقى .. وأن اإلمتح ون ف ي يمضي المؤمن ام الساعة ك ى قي إل

د  ى محم الى إل ه هللا سبحانه وتع الي توج رك .. وبالت دعاوى الضالل والش ين ل طريق النور والهدى غير آبه
دون  عبده ورسوله عليه الصالة والسالم والى المؤمنين يطلب منهم التوجه إلى قبلتهم الكعبة المشرفة ال يعب

ا أحدا إال هللا سبحانه وتعا ـه فيم ائعين ل لى واحدا ال شريك لـه .. مستقيمين على الطريقة التي اختارها لهم ط
لٍ أمر ونهى .. ((  ُ بِغَافِ َّ ا  َك َوَم ْن َربِّ قُّ ِم هُ لَْلَح ا َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِنَّ  َعمَّ

ئَالَّ ) َوِمْن َحْيثُ 149تَْعَملُوَن( ْطَرهُ ِل وَهُكْم َش  َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنتُْم فََولُّوا ُوُج
ي مَّ نِْعَمتِ ْونِي َوِألُتِ ْوُهْم َواْخَش الَ تَْخَش ْنُهْم فَ وا ِم ِذيَن َظلَُم ةٌ إِالَّ الَّ ْيُكْم ُحجَّ اِس َعلَ وَن ِللنَّ ْيُكْم  يَُك ْم َعلَ َولَعَلَُّك

د  )150تَْهتَُدوَن( م إال  الواح ى هللا .. ال حك ...)).. ال خوف إال من هللا .. ال رجاء إال في هللا .. ال توكل إال عل
م  ن الظل دح م ل أف القهار .. وعلى كل فرد .. وعلى كل مجموعة أن تختار .. إما طاعة هللا .. وإما الظلم .. وه

ةَ وَ َكَما في حق هللا ؟؟...((  اَب َواْلِحْكَم ْم اْلِكتَ يُكْم َويُعَلُِّمُك ْم أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوالً ِمْنُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويَُزّكِ يُعَلُِّمُك
ْم تَُكونُ ا لَ ا )151وَن(ـوا تَْعلَُمـَم ول يعلمن ا برس م علين الى أن أنع بحانه وتع ن هللا س رى م ة كب ا نعم ...)).. إنه

واب القرآن ا ا ص دين .. ويعلم لكريم والسنة النبوية المطهرة .. ويقدم لنا األدلة على وحدانية هللا ووحدانية ال
ي  األمر وسداده .. ويرفع عنا غطاء الجهل .. إنه يزكينا أي يطهرنا من الذنوب .. كي نصفوا .. كي نرقى .. ك
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ي األرض وع ه ف ق خليفت ده هللا بح ذي يري ان ال توى اإلنس ي مس ون ف دنيا نك ال  لل وى وعم ا وتق ا وإيمان ي
ل  العلم والعم اس .. وب اوت الن العلم يتف ر .. وب واآلخرة.. ويعلمنا حقيقة الشيء  وكنهه .. فبالعلم يفرق كل أم
ه ال شك  ب .. وإن نرقى الدرجات في مرضاة هللا سبحانه وتعالى دنيا وآخرة .. وإن يوم القيامة آلت وإنه لقري

  فيه إطالقا .. 
ه بعد أن ا يم برحمت امال .. اختطه هللا الخالق العل تضح السبيل نورانيا متوهجا .. سعيدا مستقيما متك

ا  وآخرة ال  ؤمنين كي يرضى عنهم هللا دني ن الم وب م ا المطل نهم ؟ .. م ب م لعباده الذين ارتضى .. ماذا طل
...)).. ما المقصود بالذكر في هذا )152تَْكفُُرونِي(فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوالَ شك فيها إطالقا ؟؟... (( 

ا  ود هن ذكر المقص ال .. ال ى؟.. ك دث وكف اس .. أي تتح المقام ؟.. هل المقصود أن تذكر هللا كما تذكر سائر الن
  هو العبادة .. هو الصالة .. هو القيام بما فرضه هللا عليك من عبادات وطاعات واإلنتهاء عند نواهيه .. 

  سان العرب : جاء في ل
و اس قال أَب ذكر العب ذكر ال رآن وال راءة الق ذكر ق دعاء الصالة وال ذكر ال بيح وال ذكر الشكر  التس وال
  .والذكر الطاعة.

ل  د هللا .. ب ا تعب دعي أنه ة ت افرة والمنافق م الك هل يكفي أن تعبد هللا ؟.. ال .. ليس كافيا .. فحتى  األم
ـه وال  وكذلك أال تجعل لـه شريكا .. فا ال ريك ل يشارك في ذاته وال في صفاته وال في ملكه .. هللا واحد ال ش

ل شيء   و محيط بك اة وه ون والحي ق الك ا وخل ا ورزقن ذي خلقن و ال زوج  وال إبن .. وليس كمثله شيء .. ه
ل شيء  ي ك يم ف والقادر على كل شيء .. ونحن عباد عاجزون ضعفاء مقصرون نحتاج إلى ربنا الخالق العل

ْبِر  يَا سبيلنا في ذلك الصالة  وطاعة هللا الواحد ال نشرك به شيئا .. (( .. و تَِعينُوا بِالصَّ وا اْس أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ
ابِِريَن( َ َمَع الصَّ َّ وا ) 153َوالصَّالَِة إِنَّ  ذين صدقوا ووثق ين .. ال ...))...)).. الخطاب موجه للمؤمنين الحقيقي

ريم.. بما جاء من لدن هللا رآن الك الة والسالم والق ه الص ى آل ه وعل د علي ه محم ا جاء ب الى وم  سبحانه وتع
ت وسيلتهم  ـه .. وكان ريك ل وأخذوا بكل ذلك.. وطبقوه على أنفسهم توحيدا ووعيا وخوفا من هللا وحده ال ش

ا ذي أمرهم ب ار .. ال د القه ى في الحياة الدنيا صبرا على المكاره وصالة وخشوعا  الواح لتحلي بالصبر عل
ة  اة الخاص ي الحي ل شيء  ف أذى الناس قريبهم وبعيدهم كافرهم ومنافقهم مؤمنهم وعاصيهم .. الصبر في ك
ه  رز وركن ه األب دين وعنوان اد ال م الصالة  فهي عم الة ث ره وشره .. والص در خي والعامة.. والصبر على الق

َ الركين .. ما المقصود بقوله تعالى : ((  َّ ابِِريَن( إِنَّ    ...))... )153َمَع الصَّ
  جاء في لسان العرب : 
ً  وأَصلها وَمَع، بتحريك العين: كلمة تضم الشيء إِلى الشيء وهي اسم معناه الصحبة    .. َمعا

ول بالفع وا الق ذين قرن ادة  لوهذا معناه أن هللا سبحانه وتعالى قريب من المؤمنين الحقيقيين ال والعب
م بالعمل والتوحيد باإلخ ي ال تنتهي .. هللا معه اة الت الص وتحلوا بالصبر والمصابرة في مواجهة مشاكل الحي

اس .. وال  اف الن يؤيدهم بنصره .. وبتوفيقه .. هللا معهم يصحبهم ال يخشون بأسا وال دركا.. ال يخافون إذا خ
د يم ورسوله محم ه  يهتمون بشيء قدر اهتمامهم بالقرآن الكريم وبطاعة هللا العزيز الحك ه وآل لى هللا علي ص

  وسلم ال تأخذهم في ذلك لومة الئم .. 
  جاء في صحيح البخاري :

ال:  ت ق ن ثاب ي هللا حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، ع ه، عن  سمعت أنسا رض عن
ال:  لم ق ه وس لى هللا علي ي ص بر عنالنب ى) د(( الص دمة األول   .) .الص

     
  

*********  
 

  

يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه األس
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر (( ون ...  –./.)) )118الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  

 c    : 20الحلقة عدد   
   c( سورة البقرة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير و ول هللا بل نشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِ أَْمَواٌت بَْل أَحْ (( ...  َّ عُُروَن(َوالَ تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل  ْن الَ تَْش اٌء َولَِك ْيٍء 154يَ َونَُّكْم بَِش ) َولَنَْبلُ

ابِِريَن( ْر الصَّ َراِت َوبَّشِ ِس َوالثََّم َواِل َواألَنفُ ْن األَْم ٍص ِم وعِ َونَْق ْوِف َواْلُج ْن اْلَخ ابَتُْهْم 155ِم ِذيَن إِذَا أََص ) الَّ
ِه رَ  ا إِلَْي ِ َوإِنَّ َّ ِ ا  الُوا إِنَّ يبَةٌ قَ وَن(ُمِص ْم 156اِجعُ َك ُه ةٌ َوأُْولَئِ ْم َوَرْحَم ْن َربِِّه لََواٌت ِم ْيِهْم َص َك َعلَ ) أُْولَئِ

ِه أَْن يَط157َّاْلُمْهتَُدوَن( اَح َعلَْي الَ ُجنَ َر فَ َت أَْو اْعتََم ِ فََمْن َحجَّ اْلبَْي َّ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر  ا ) إِنَّ الصَّ َف بِِهَم وَّ
َ َشاِكٌر َعِليٌم(َوَمْن تَ  َّ َع َخْيًرا فَِإنَّ  اهُ 158َطوَّ ا بَيَّنَّ ِد َم ْن بَْع َدى ِم اِت َواْلُه ْن اْلبَيِّنَ ) إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِم

وَن( نُُهْم الالَِّعنُ ُ َويَْلعَ َّ نُُهْم  َك يَْلعَ وُب ) إِالَّ ال159َِّللنَّاِس فِي اْلِكتَاِب أُْولَئِ َك أَتُ وا فَأُْولَئِ لَُحوا َوبَيَّنُ ابُوا َوأَْص ِذيَن تَ
ِحيُم( اُب الرَّ اِس 160َعلَْيِهْم َوأَنَا التَّوَّ ِة َوالنَّ ِ َواْلَمالَئَِك َّ ةُ  ْيِهْم لَْعنَ َك َعلَ اٌر أُْولَئِ ْم ُكفَّ ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُه

يَن( ِديَن فِ 161أَْجَمِع ُروَن() َخاِل ْم يُنَظ ذَاُب َوالَ ُه ْنُهْم اْلعَ ُف َع ا الَ يَُخفَّ َو 162يَه هَ إِالَّ ُه ٌد الَ إِلَ هٌ َواِح ْم إِلَ ) َوإِلَُهُك
ِحيُم( ْحَماُن الرَّ   ...)).)163الرَّ

  صدق هللا العظم 
  ( سورة البقرة ) 
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  * التحليل :

  
ا جزوع ق هلوه د خل ا وق ه إليه ا ينتب ي قلم ى األشياء نظرة من مشاكل اإلنسان الت ه ينظر إل ا .. أن

ه  ذي يهم رب .. وال ن أق م يك مادية قاصرة ومقصرة .. وبعض الناس ال ينظر أبعد من أنفه .. كما يقال .. إن ل
ه  دين وال بعرف.. إن أخالق وال ب من الحياة ما يسد جوعته ويستر عورته .. وال يأبه في ذلك ال بضمير وال ب

ال : (( كالحيوان العاشب / الالحم اختل ْد ط فيه العشب واللحم إن صح التعبير .. وصدق هللا العظيم حين ق َولَقَ
ُرونَ  يٌُن الَ يُْبِص ْم أَْع ا َولَُه وَن بَِه وٌب الَ يَْفقَُه ْم قُلُ ِس لَُه ن ّنِ َواْإلِ ْن اْلِج ًرا ِم نََّم َكثِي ا ِلَجَه ْم آذَاٌن الَ ذََرأْنَ ا َولَُه  بَِه

كَ  افِلُوَن( يَْسَمعُوَن بَِها أُْولَئِ ْم اْلغَ َك ُه لُّ أُْولَئِ ْم أََض ْل ُه اِم بَ ن  – )179َكاألَْنعَ ذا الضرب م سورة األعراف ..  ه
ُدوا الناس ال يتدبر شيئا سوى مصلحته .. وإذا قلت لـه ((  ِ لََوَج َّ أَفَالَ يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر 

ل  –..)).. )82يًرا(فِيِه اْختِالَفًا َكثِ  سورة النساء .. قال لك الذي يهمني ما أراه .. وما ال أراه ال يهمني ال في قلي
ذي  ن ال وال في كثير .. ومن الذي خلقك ؟.. ومن الذي يرزقك ويمن عليك بنعم ال تحصى في كل شيء؟ .. وم

اف ا من  ييميتك ثم يحيـيـك ؟.. لن تجد الجواب الش ا له زوزة م ة مه ي أجوب ع ف وم التب ن الق ين .. م رار مك ق
ض  ى بع هم إل وحي بعض ة .. ي وف الفتن ا خ ي محاجره الذين يميلون مع كل ريح حيث تميل .. تدور أعينهم ف
ن عدم  زخرف القول غرورا .. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى .. هذا الضرب كيف يتصور أن هللا الذي خلقه م

ور أن هللا ف يتص د؟.. وكي ن جدي ؤمن قادر على أن يخلقه م دوس السالم الم بوح الق وت الس ك والملك  ذا المل
ى  دراتنا عل المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. خلق عوالم أخرى ال نراها وال نسمعها ألن أسماعنا محدودة وق
وت ..  اإلدراك محدودة بالزمان والمكان اللذين نحن أسراهما  إلى يوم القيامة .. بل إلى حد الموت .. فعند الم

يم : ((  يتك الق العل الى الخ ال هللا تع الى .. ق ْد شف الميت على بعض من خلق هللا من أعاجيبه سبحانه وتع لَقَ
ٌد(22ُكْنَت فِي َغْفلٍَة ِمْن َهذَا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبََصُرَك اْليَْوَم َحِديٌد(  –.)). )23) َوقَاَل قَِرينُهُ َهذَا َما لََديَّ َعتِي

  . سورة : ق .
دأها هللا  ث ب ة .. حي رة المبارك انطالقا من هذا المنظور ننظر إلى اآليات السالفة الذكر من سورة البق
ي سبيل  سبحانه وتعالى بالنهي عن الحديث عن أشياء ال نعلمها .. ومن هذا القبيل أن ندعي بأن الذي يقتل ف

ا هللا ميت .. ألن مفهومنا عن الميت قاصر ومقصر .. وألننا نقيس ا يقة .. بينم ة الض نا الدنيوي ألمور بمقاييس
ْن الَ مقاييس هللا الكبير المتعالي أكبر وأرحب .. (( ...  اٌء َولَِك ْل أَْحيَ ِ أَْمَواٌت بَ َّ َوالَ تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل 

ى أن ال -)154تَْشعُُروَن( ا إل دة الشعور .. ونبهن ى مسالة واح ا إل ه .. البقرة .. نبهن ا نشعر ب ة ليست م حقيق
ا  ؤطر زمان ان م ذا اإلمتح ان .. وه ي امتح دنيا ف اة ال ي الحي ا ف ا .. ألنن ى علين رى تخف ائق أخ اك حق ا هن وإنم
رعة  ا كاسحة ومتس ى األشياء أحكام م عل رع والحك ا التس يس من حقن الي فل ة .. وبالت ومكانا وقدرات وطاق

الوا الَ تَْشعُُرونَ  بَْل أَْحيَاٌء َولَِكنْ تجانب الصواب .. ((  ه لين )) .. إذا هناك عالم آخر ينتقل إليه الشهداء  ال ندرك
جزاء  ما قدموا .. ليجدوا أن ما وعدهم هللا حق في حق .. وأن وعد هللا ال يتخلف .. وان المؤمنين الحقيقيين 

انهم ومدى  ق إيم دقهم وعم ن ص رهم م ل غي دوا هم قب ى يتأك دين ليسوا بمنجاة من اإلمتحان حت يهم بال وع
حينما يوضعون على المحك .. محك الواقع .. محك اإلمتحان .. محك المحن والشدائد .. حتى يدخل الجنة من 
روض  يدخلها عن بينة ويدخل النار من يدخلها عن بينة .. األمر ليس عبثا .. بل األمر جد في جد .. وكبرت ف

ن والشدائد  اإلمتحان .. وما على المؤمن سوى التسلح بالصبر والم ي المح ريم سالحه ف صابرة وبالقرآن الك
ا .. ((   ا إطالق ْيٍء وبالعبادة الحق وبالتوحيد الخالص للنجاة في الدنيا واآلخرة التي ال شك فيه َونَُّكْم بَِش َولَنَْبلُ

ْر الصَّ َراِت َوبَّشِ ِس َوالثََّم َواِل َواألَنفُ ْن األَْم الء .. )155ابِِريَن(ِمْن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِم اك ب ...)).. إذا هن
مل  ة .. ويش وهناك اختبار .. وهناك امتحان يشمل المرور بالخوف بمختلف أشكاله في الحياة الخاصة والعام
اب  اك ذه وج .. وهن ذهاب األموال بالخسارة والضياع والتلف وغيرها من أوجه الضياع .. وهناك فساد المنت

رات الف ن ثم م م اء ألنه ب ..  األبن حك ولع و .. وض ت دار  له دنيا ليس ان .. فال ن وراء امتح ان م ؤاد.. امتح
اطن  دق الب ى ص وس عل ادي الملم اختبار من وراء اختبار .. لمعرفة الصابرين .. لتقديم الدليل تلو الجليل الم
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ة ..  لحة المواجه ى أس ع .. وأول ة الواق ن مواجه د م ك..  ال ب ن المح د م ؤمن ؟.. ال ب اطن م بر .. الب الص
ابِِرينَ والتفويض إلى هللا ((  ْر الصَّ ة  َوبَّشِ )) .. بشره:  فرحه .... البشرى: الخبر المفرح .. كيف تكون مواجه

ي سلسلة ال  د ف دأ من جدي ي إال لتب ي ال تنته الهم واألحزان الت رور ب د الم الشدائد ؟ .. ماذا يقول المؤمن عن
طالت والتي هي  دار بالء ..  االقليلة مهما كثرت والقصيرة مهمتتوقف إال بالموت .. والرحيل عن هذه الدنيا 

ا .. ((  ا إطالق ي الشك فيه اعة الت ام الس ى قي ا إل ا وزمان ِذيَن إِذَا دار هم ونكد .. مهما كانت وأنى كانت مكان الَّ
وَن( ِه َراِجعُ ا إِلَْي ِ َوإِنَّ َّ ِ ا  الُوا إِنَّ ْم ) أُْولَئ156ِأََصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ قَ َك ُه ةٌ َوأُْولَئِ ْم َوَرْحَم ْن َربِِّه لََواٌت ِم ْيِهْم َص َك َعلَ

ه )157اْلُمْهتَُدوَن( ا خلق ه كم ى رب ا راجع إل ه ضعيف .. وأن وق وأن ه مخل ...))..  أول شيء يذكره المؤمن أن
ك   ؤمن ذل ب الم وتر .. ويحتس ي الت ق .. وينته زول القل زن .. وي دد الح الي يتب رة .. وبالت ده ال أول م وح

ة  ه إال محب ده رب ال يزي دعاء .. ف تغفار وال بيح واإلس ى الصالة والتس رع إل بر ويشكر.. ويه شريك له .. فيص
ق   ي طري بر  يمشي ..  وف ق الص ي طري ير .. وف د  يس ق التوحي ي طري وهدى ورحمة وأجرا ورفعة .. ألنه ف

  اإلخالص الذي ال يضل بعده أبدا .. 
فَا َواْلَمرْ ((  ْن إِنَّ الصَّ ا َوَم َف بِِهَم وَّ ِه أَْن يَطَّ اَح َعلَْي الَ ُجنَ َر فَ َت أَْو اْعتََم ِ فََمْن َحجَّ اْلبَْي َّ َوةَ ِمْن َشعَائِِر 

َ َشاِكٌر َعِليٌم( َّ َع َخْيًرا فَِإنَّ    ...)).. )158تََطوَّ
روة ؟..  فا والم ى الص ا معن اءم لبة الملس خرة الص ي الص فاة وه ع ص فا: جم روةو .. والص  :  الم

  ..  من كل شيء نالهش والليالحجر الرخو، والرخو هو 
  جاء في صحيح البخاري :

عنها، فقلت لها:  سألت عائشة رضي هللا حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة: 
الى ول هللا تع ت ق روة من شعائر هللا فمن حج(( إن الصفا  :  أرأي ال جن والم ر ف ت أو اعتم ه أاح البي  نعلي

ي ال يطوف بالصفاجناح أن  . فوهللا ما على أحد )).طوف بهماي ن أخت ا اب ت ي ا قل أن  والمروة، قالت: بئس م
 يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في األنصار، كانوا قبل ال أن ال جناح عليه هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت:

وف بالصفا  أن ونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرجكانوا يعبد يسلموا، يهلون لمناة الطاغية، التي أن يط
ه  والمروة، فلما أسلموا، لى هللا علي ول هللا ص ألوا رس ه س ا وآل ا كن ول هللا، إن ا رس الوا: ي ك، ق ن ذل لم ع وس

فَا َواْلَمْرَوةَ (( :  تعالى والمروة، فأنزل هللا الصفا طوف بيني أن نتحرج     اآلية. ...))  إِنَّ الصَّ
فا  إذن رفع هللا سبحانه وتعالى الحرج عمن كان يجد في نفسه حرجا قبل اإلسالم من السعي بين الص

  و المروة .. ولكن التطوع في هذا المقام يشمل العمرة .. ألن الحج فرض وليس تطوعا كما قال العلماء .. 
وا ا زال يحيون وم ود والمس ان اليه ث ك ن هللا .. حي ن دي اس ع بس واإللتب ع الل ذلك يرف عون  وب يس

ون  ى تك اس .. حت ع اإللتب يح ورف ر هللا  بالتوض ان أم ف .. فك المي الحني دين اإلس ة ال س حقيق دين لطم جاه
ي المفاهيم كلها واضحة للعيان ..((  اِس فِ اهُ ِللنَّ ا بَيَّنَّ ِد َم ْن بَْع إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمْن اْلبَيِّنَاِت َواْلُهَدى ِم

وَن(اْلِكتَابِ  نُُهْم الالَِّعنُ ُ َويَْلعَ َّ نُُهْم  َك يَْلعَ رف )159 أُْولَئِ م وأش ر عل و أكب دين وه ة وإن ال م أمان ...))..  إن العل
ه هللا  ا علم اس بم د الن رأي وأن يفي د ال غ وأن يجته الم أن يبل علم وأمانة .. ومطلوب من كل أديب ومفكر وع

ه وعلمه ي أدب ل ف ا فع القول حتى ال يسأله هللا عم وى وصالحا ب ة وتق ورا ومحب ره ن ى غي ى يشع عل .. وحت
  والفعل والقدوة الصالحة وال يكون كأهل الكتاب الذين كتموا الحق .. 

  جاء في صحيح البخاري : 
ي ال: حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن األعرج، عن أب رة ق  هري

ا  (( رة، ولوال آيتان في كتاب هللا ما حدثت حديثا، ثم يتلو:الناس يقولون أكثر أبو هريإن  وَن َم إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُم
ان إن إ.)) .الرحيم –إلى قوله  -أَنَزْلنَا ِمْن اْلبَيِّنَاِت  واق قيشغلهم الصفخواننا من المهاجرين ك وإن  ..  باألس

ه  ةهريرأبا إخواننا من األنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن  ول هللا صلى هللا علي زم رس ه كان يل وآل
  .. ما ال يحفظون ويحفظ..  ويحضر ما ال يحضرون .. وسلم بشبع بطنه

  وجاء في صحيح البخاري أيضا : 
ا ران: فلم دث عن حم ن عروة يح هاب: ولك ن ش ال اب ن كيسان: ق الح ب ال ص ال: ق راهيم ق ن إب  وع

ا حد ة م وال آي ال: أال أحدثكم حديثا ل ه  .. ثتكموهتوضأ ق ي صلى هللا علي ه سمعت النب ول:  وسلموآل ال  ((يق



  87                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

وءه ن وض ل يحس لي الصالة .. يتوضأ رج ر ل .. ويص ىـإال غف الة حت ين الص ه وب ا بين ليها ه م ال )) يص . ق
  ...)).. إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمْن اْلبَيِّنَاتِ ((  عروة: اآلية: 

  أيضا : وجاء في صحيح البخاري 
ي ن أب ن شهاب، عن األعرج، ع رة  حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن اب هري

د ..أبا هريرة يكثر الحديثإن  يقولون: رضي هللا عنه قال: اجرين واألنصار .. وهللا الموع ا للمه ون: م ويقول
ن األنصار الصفق باأل مكان يشغلهال يحدثون مثل أحاديثه؟ وإن أخوتي من المهاجرين  سواق، وإن إخوتي م

ه ألزم رسول هللا صلى هللا عليه  ..مسكينا كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ ي، وآل ى ملء بطن وسلم عل
نكم وآله وقال النبي صلى هللا عليه  .. حين ينسون فأحضر حين يغيبون، وأعي ط أحد م وسلم يوما: (لن يبس

ي ثم يجمعه إل ..مقالتي هذه ثوبه حتى أقضي يس عل رة ل طت نم دا). فبس يئا أب التي ش ى صدره فينسى من مق
وب غيره ه اث لى هللا علي ي ص ى النب ى قض ه ، حت دريوآل ى ص ا إل م جمعته ه، ث لم مقالت ذي  .. وس ه فوال بعث

ذا ..قبالح ومي ه اب هللا ..ما نسيت من مقالته تلك إلى ي ي كت ان ف وال آيت ا حدثتك .. وهللا ل دا:  مم يئا أب إِنَّ  ش
ِحيمُ   -إلى قوله  -يَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمْن اْلبَيِّنَاِت الَّذِ    .))  الرَّ

ي  ة الت ه .. وأن اللعن ه ودين وبذلك تتجلى أمانة اإلبالغ للعلم والدين .. وأن المرء  محاسب عن علم
اس دون أن ين تحل بكل مانع للعلم والدين واللعنة هي الطرد من رحمة هللا ليست مقصورة على أن ا يب اس كم

ام  ى قي ان إل السياق .. بل هي مسلطة على كل كاتم للعلم والفكر واألدب الحق .. مهما كان وفي كل زمان ومك
ي  هالساعة التي ال شك فيها إطالقا .. قد يخطئ اإلنسان وقد يكابر ويعاند .. وقد يستمر ب م هللا ف التجاهل لحك

ن  اإلبالغ والدعوة وبذل الجهد والمال والعرق من ئوليته .. ولك ه وتحت مس ي إمكان أجل البيان بكل وسيله ف
ل  وس والصدور والعق ي النف ن ف باب التوبة مفتوح .. لألوبة إلى رحاب هللا العزيز الغفور .. الذي يعلم ما كم

دم .. ((  ه ن ث ال ينفع الموت حي وات األوان ب ل ف ه قب ديم موهبت إِالَّ .. وما على كل ذي موهبة إال أن يسعى لتق
ِحيُم( اُب الرَّ   ...)).. )160الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُْولَئَِك أَتُوُب َعلَْيِهْم َوأَنَا التَّوَّ

و هللا  ق ه ر ح ين .. وأكب ق المب بن للح ر .. وغ ن كف نفس م ي ال ا ف ين م إ يب ى الخط رار عل إن اإلص
ى نفس رم عل ه ح ل .. وألن ق األكم ه الح الى ألن بحانه وتع س  هس ـه أس ين ل ان وب ق اإلنس ه خل م .. وألن الظل

ي  وازن النفس دين للت ة لل ه بحاج ق .. وان دين ح ال أن ال درك فع ان ي ل إنس دا .. وك ل أب ال يض د .. ف التوحي
وا اء  واله اة كالم ر   ءوالجسدي والعائلي واإلجتماعي .. الدين ضرورة من ضرورات الحي ل أكث ام .. ب والطع

ل من ضرورة .. لذلك فإن الكا ل ك ا يحرم نفسه قب ان إنم ي اإليم ه ف فر حين يصر على الكفر وعلى نكران حق
شيء خيرات هللا التي قدمها لكل مؤمن .. وحرم نفسه سعادة الدنيا في االرتباك والشقاء والتمزق واالنتحار 

ه ب في ه ال ري إن مآل ا ف ا إطالق ك فيه ي ال ش ي اآلخرة الت ره .. وف شقاء   البطيء أو السريع حسب درجات كف
َك دائم ونار دائمة بما أصر على الكفر وعلى نكران الحق المبين .. ((  اٌر أُْولَئِ ْم ُكفَّ اتُوا َوُه إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَم

ِ َواْلَمالَئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن( َّ ذَابُ 161َعلَْيِهْم لَْعنَةُ  ْنُهْم اْلعَ ُف َع ُروَن( ) َخاِلِديَن فِيَها الَ يَُخفَّ ْم يُنَظ ) 162َوالَ ُه
ِحيُم( ْحَماُن الرَّ ر الشي)163َوإِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو الرَّ نع ء...)).. كف ر ب اه.. كف تره وغط را س هللا  م: كف

ه  : جحدها وتناساها .. كفر با نفى وجود هللا أو ألحق به شريكا أو صفة من صفات النقص والحدثان .. لعن
  طرده : أبعده  وأخسأه .. خلد خلودا بالمكان : أقام .. ينظرون : يؤخرون .. أنظره : أمهله .. 

و اإلسال اء ؟.. المخرج ه ت األخط ا تراكم د الخالص  مإذا فما المخرج من كل هذا مهم و التوحي .. ه
اُن  َوإِلَُهُكمْ أي عبادة هللا الواحد الذي ال شريك لـه وطاعته فيما أمر ونهى .. ((  ْحَم َو الرَّ هَ إِالَّ ُه ٌد الَ إِلَ هٌ َواِح إِلَ

ِحيمُ  ـه الرَّ ر ل ف وغف ـه وشفق وتعط )).. اتصف ربنا سبحانه وتعالى بالرحمة الشاملة .. رحمه رحمة : رق ل
ي ال تحصى وال  .. فهو سبحانه وتعالى الرحمن يشتمل برحمته الشاملة كل الخلق مؤمنهم وكافرهم بالنعم الت

د ي  تع وقِنِيَن(َوفِ اٌت ِلْلُم ُروَن( )20األَْرِض آيَ َال تُْبِص ُكْم أَفَ ي أَنفُِس ا  )21َوفِ ْم َوَم َماِء ِرْزقُُك ي السَّ َوفِ
ا سيئاتهم حسنات .. )22تُوَعُدوَن( دل به ة خاصة يب .)) (سورة الذاريات )..  (( وهو الرحيم للمؤمنين رحم

م ..((  يَْهِديِهْم َويُ  ويدخلها الجنة عرفها له الَُهْم(َس ِلُح بَ ْم(5ْص ا لَُه فََه ةَ َعرَّ ْدِخلُُهْم اْلَجنَّ ورة (  –.))  ) 6) َويُ س
ـه  ر ل وى أن نق ب شيئا س م يطل م ل ا ث م علين ا وأنع ا ورزقن ر .. هللا خلقن محمد ) .. فهل بعد هذا الخير من خي
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د وان ـه وال زوج  وال ول ا بالوحدانية والتفرد .. ونعترف بأنه خالق واحد ال شريك ل رحيم لن رحمن ال و ال ه ه
  في الدنيا واآلخرة إن استقمنا وعبدناه حق عبادة وأطعناه فيما أمر ونهى .. 

  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين  ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ونش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ ال اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان ..  ارس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا ت ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف ع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  

 c    : 21الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

 ى م الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس حم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  رجيمأعوذ با من الشيطان ال
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا ((...  ِر بَِم ُع  إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلفُْلِك الَّتِي تَْجِري فِي اْلبَْح يَنفَ
ُ ِمْن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحيَا بِهِ  َّ احِ  النَّاَس َوَما أَنَزَل  يَ ِريِف الّرِ ٍة َوتَْص ّلِ َدابَّ ْن ُك األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ فِيَها ِم

وَن( ِر بَْيَن السََّماِء َواألَْرِض الَيَاٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُ َداًدا 164َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ ِ أَن َّ ْن ُدوِن  ذُ ِم ْن يَتَِّخ اِس َم ْن النَّ ) َوِم
ةَ يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ  وَّ ذَاَب أَنَّ اْلقُ َرْوَن اْلعَ وا إِْذ يَ ِذيَن َظلَُم َرى الَّ ْو يَ ِ َولَ َّ ِ ا  ِ َوالَِّذيَن آَمنُوا أََشدُّ ُحب َّ ا َوأَنَّ   ِ َجِميعً َّ ِ  

ذَاِب( ِديُد اْلعَ َ َش ِذيَن اتَّبَع )165َّ ْن الَّ وا ِم ِذيَن اتُّبِعُ أَ الَّ رَّ ْم األَْسبَ وا َوَرأَْواـُ إِْذ تَبَ ْت بِِه ذَاَب َوتَقَطَّعَ ) 166اُب(ـاْلعَ
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 ُ َّ ُءوا ِمنَّا َكذَِلَك يُِريِهْم  أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ ْم َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ ا ُه ْيِهْم َوَم َراٍت َعلَ الَُهْم َحَس  أَْعَم
ْم  ) يَا167بَِخاِرِجيَن ِمْن النَّاِر( هُ لَُك ْيَطاِن إِنَّ َواِت الشَّ وا ُخُط ا فِي األَْرِض َحالَالً َطيِّبًا َوالَ تَتَّبِعُ أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

ِ َما الَ تَْعلَُموَن(168َعُدوٌّ ُمبِيٌن( َّ ا قِيَل لَُهْم اتَّبِعُوا ) َوإِذَ 169) إِنََّما يَأُْمُرُكْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن تَقُولُوا َعلَى 
ْيئً  وَن َش اُؤُهْم الَ يَْعِقلُ اَن آبَ ْو َك ا أََولَ ِه آبَاَءنَ ا َعلَْي ا أَْلفَْينَ ُع َم ْل نَتَّبِ الُوا بَ ُ قَ َّ ُدوَن(َما أَنَزَل  ُل 170ا َوالَ يَْهتَ ) َوَمثَ

  ...)).)171ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم الَ يَْعِقلُوَن( الَِّذيَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما الَ يَْسَمُع إِالَّ 
  صدق هللا العظيم

  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
ذي ال  ةإن المتأمل في الكون والحيا ار ال د القه ا الواح ان ب ى اإليم بكل موضوعية وتجرد ينتهي إل

ى دل عل اة ي ذا  شريك لـه .. فكل ما في الكون والحي ن عدم .. إن ه اد م داع واإليج رده باإلب ه وتف دى عظمت م
امال ..  ا متك دع من الشيء  كون ـه .. أوجد وأب الخلق العجيب المتكامل يثبت أن وراءه إلها واحدا ال شريك ل
ابه  دفة تتش دفة .. فالص ى ص ير إل دفة أو يس ق ص ون خل ن أن يك ق ال يمك ب ودقي ام عجي ى انتظ ير عل يس

وب وتتناقض وتدمر ذات ام محس ك ونظ ي فل ير ف ة .. ويس ة وعجيب ة غريب وق بدق ل شيء  مخل ا ك ا .. بينم ه
ة ساذجة .. ((... دفة غبي ى ص  بكامل الدقة واإلنتظام .. وبالتالي ال يعقل البتة أن يكون صدفة أو أن  يسير إل

اِر َوالْ  ِل َوالنََّه تِالَِف اللَّْي ا إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْخ اَس َوَم ُع النَّ ا يَنفَ ِر بَِم ي اْلبَْح ِري فِ ي تَْج ِك الَّتِ فُْل
ٍة َوتَْص ّلِ َدابَّ ْن ُك ا ِم ُ ِمْن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحيَا بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ فِيَه َّ َحاِب أَنَزَل  احِ َوالسَّ يَ ِريِف الّرِ

ِر بَْيَن السََّماِء َوا   ...)).. )164ألَْرِض الَيَاٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن(اْلُمَسخَّ
ت  ي تثب ة الت ى األدل ر عل ومن الغريب أن اإلنسان السادر في غيه ال يتأمل بعين العقل والتدبر .. ويم
ا  وال يتجاهله ي أحسن األح ا .. وف ا إطالق م يره ه ل رام .. وكأن رور الك اة م ون والحي وجود هللا الواحد في الك

ـه .. ويتناسى ما في ريك ل ها من أدلة تترى .. وتثبت بما ال يدع مجاال  للشك أن هللا موجود .. وأنه واحد ال ش
ذه  رى لمن ه ارى .. ت غريب أمر اإلنسان الذي يستمرئ السكون والراحة .. والتهرب من الحقائق التي ال تم

ار المغالطة ؟.. ولصالح من هي ؟.. ولماذا يصر الناس في كل زمان ومكان على الم غالطة وعلى معاكسة التي
ى معاكس ة؟.. وعل ة والنقلي ائق العقلي ط الحق ى غم ب  ة؟.. وعل ا يج غيله فيم دم تش ى ع ه ؟؟ وعل ل ذات العق

ى  ل ؟.. وعل ى باط ره عل واالقتناع بالنتائج التي يصل إليها ؟؟...  لماذا يصر كل واحد على أنه على حق وغي
ال وب اذا ال أنه وسط الدنيا ومحورها .. وأن غيره ض اذا اإلقصاء .. لم ين ؟.. لم ق المب ق والح د عن المنط عي

ل  تخدام العق ا الس ين دعان يتعظ اإلنسان بالدروس من حوله في كل مكان وزمان ؟.. إن هللا سبحانه وتعالى ح
الم ..((   ل الك ونَ حق االستخدام واالحتكام إليه لم يكن األمر عبثا وال من قب ْوٍم يَْعِقلُ اٍت ِلقَ ة  )) الَيَ ا ألدل .. إنه

ونَ واضحة ال لبس فيها وال التباس على وجود هللا .. وعلى أن هللا حق وان القرآن حق في حق .. ((  ))  يَْعِقلُ
ان  ان ومك ل زم ي ك ل شيء  وف ي ك ا هللا ف .. عقل الشيء : فهمه وتدبره .. هل يفهم الناس األدلة التي جعله

  .. هل يتعظون ؟..كدليل على وجوده متفردا بالخلق والربوبية ؟ 
ابرا ..  ئمن غرائب اإلنسان الذي يستمر دا مك ى شيء  معان وي عل ل ال يل ي الباط الباطل ويمضي ف

رؤى والمشاع ن ال اد م ي رم نفخ ف اب .. وي ر اليب ي القف الوهم والسراب .. ويسير ف ق ب ي ال  رأنه يتعل .. الت
ري  ياع الفك ي والض زق النفس ه والتم ي التي اال  ف ده إال إيغ تقرارا وال تزي ـه اس من ل ذي ال يض دي ال والجس

ر شعور .. وعن  ه وبغي ل بشعور من ى مراح ه عل ى علي ذي يقض سعادة .. بل تعطيه الوهم والسم الزعاف ال
ه  ب خالق ه .. وأن يح ان بخالق ق اإلنس ا .. أن يتعل ال ومنطق روض عق ن المف ا م د .. بينم مار وترص بق إض س

ى الرحم ف بمنته ذي اتص ن  ةال اوز ع ان والتج ب اإلنس روض أن يح ن المف ه .. م ان وأخطائ يئات اإلنس س
دنيا .. من المفروض أن  ي ال وذه .. ومن أي شيء  آخر ف ه ونف ه ومال ه وبني خالقـه أكثر من نفسه وزوجت
ة  الخلق والربوبي ـه ب ا ل ه .. اعتراف يعيش المرء  لحظات الحب وساعات الحب وعمر الحب والتواصل مع رب
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الذي أنعم وأكرم ومن وأعطى .. والذي هو محيط  به وبكل شيء وبكل وزمان ومكان  .. وخضوعا  الواحد
ه  ه لرب ه وطاعت .. من المفروض  أن المرء يجد طعم الراحة واألمن واألمان والسعادة الحق  في  محبته  لرب

ل .. ه التواص ل .. تعطي ه األم ة تعطي ـه  بالوحداني ه ل تقامته واعتراف ه سعادة  .. طاعته لربه صالة واس تعطي
وم واألحزان  الدنيا وتضمن لـه سعادة اآلخرة ..  تعطيه  البلسم الشافي للجراح والمشاكل وتخلصه من  الهم

دا ..((   ا وهي ال تنهي أب ِ والعراقيل  وما أكثره َّ ّبِ  ونَُهْم َكُح َداًدا يُِحبُّ ِ أَن َّ ْن ُدوِن  ذُ ِم ْن يَتَِّخ اِس َم ْن النَّ َوِم
ِذي ا َوالَّ ِ َجِميعً َّ ِ ةَ  وَّ ذَاَب أَنَّ اْلقُ َرْوَن اْلعَ وا إِْذ يَ ِذيَن َظلَُم َرى الَّ ْو يَ ِ َولَ َّ ِ ا  دُّ ُحب وا أََش ِديُد َن آَمنُ َ َش َّ َوأَنَّ 

ِذيَن اتَّبَع )165اْلعَذَاِب( أَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِمْن الَّ ذَاَب َوتَقَطَّ ـُ إِْذ تَبَرَّ ْم األَْسبَوا َوَرأَْوا اْلعَ ْت بِِه ِذيَن 166اُب(ـعَ اَل الَّ ) َوقَ
الَُهْم  ُ أَْعَم َّ ِريِهْم  ذَِلَك يُ ا َك ُءوا ِمنَّ أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ اِرِجيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ ْم بَِخ ا ُه ْيِهْم َوَم َراٍت َعلَ َحَس

  ...)).. )167ِمْن النَّاِر(
واء أنت تتعل  ق بالغير الذي يستهويك مظهره أو ماله أو جاهه أو نفوذه أو غير ذلك من مظاهر اإلغ

ه  ه وتتبع ذي تحب ل أن ال ك تتجاه يء .. ولكن ل ش ي ك أوامره ف أتمر ب ه .. وت ي فلك دور ف يره ت بح أس .. وتص
وق مثل ر إال مخل ة األم ي نهاي ت ..  ..  كوتعصى هللا من أجله وطمعا في مرضاته الموهومة إن هو ف ه مي وأن

ة الحق  ث الربوبي ه .. وحي ن اتبع وع مم ل متب رأ ك ث يتب الي .. حي وأنك وإياه ستجتمعان عند هللا الكبير المتع
ي  روبها والت ت ض واأللوهية الحق  الخالق العليم القوي المتين .. وبالتالي تتأكد أن مظاهر القوة مهما كان

را يب ن إال سرابا و قف ذي خدعتك في الدنيا لم تك ق .. وان السراب ال ك  وأن السعادة الح ن دين ا ضيعتك ع اب
ك  ذلك يعطي ال .. ل ف ك ال وأل دم ؟ .. ك ا ن ع يومه يئا .. هل ينف طالما لهثت وراءه  لم يعطيك في نهاية األمر ش
دليل  اليوم القرآن الكريم الفرصة األخيرة كي تنقذ نفسك وكي تثوب إلى رشدك.. بالعقل يخاطبك .. بالحجة وال

ل مسئولية ا ار ..  وأن تتحم وى االختي ك س ا علي ار والتهرب .. وم ال لإلنك ال مج لمادي الملموس يقنعك .. ف
  اختيارك الواعي المسئول في الدنيا واآلخرة .. 

ل هللا ..  ا يح ون م اعقون يحرم ق الن رق .. وينع يهم الط بس عل اس .. وتلت رة بالن تبد الحي ين تس وح
دة لشرع ويحلون ما يحرم هللا . . وكل د اد البعي دد األبع ن أن يح عي ينصب نفسه مفتيا ووليا .. وهو أجهل م

هللا .. وال يعرف لغة وال دينا .. وال يعرف حتى كيف يكتب ورقة دون أخطاء نحوية وصرفية وبالغية .. ومع 
ؤمن أن ى الم ين وعل ف مت المي الحني يوغل  ذلك يدعي في العلم إضافة ومرجعا .. والحال أن هذا الدين اإلس

فيه برفق وأال يتبع الهوى .. وأال يتبع خصوصا دعاة الفتنة والمغاالة وأن يتبع العدل واإلعتدال في كل شيء 
ات  تحصى  ا حرم هللا .. والمحرم ب إال م ل وحالل وطي اة جمي .. بعيدا عن النشوز والفتنة .. فكل ما في الحي

ن  ة م يقة ومعروف ة وض ا قليل ة  على أصابع اليدين .. أي إنه ة شاملة فمعرف ن معرف م تك ام إن ل الخاص والع
ة  ة ورائع وة واضحة وجميل رة حل اة خض عامة ال يستغنى عنها في الحياة الخاصة والعامة .. بينما بقية الحي
اة  ذه الحي د .. ه ال  تعقي وياء  ب ون أس زان .. ونك ل ات ا بك ع به ا و نتمت ي نحياه .. خلقنا هللا سبحانه وتعالى ك

قها هللا سبحانه وتعالى كي نتأكد أنه موجود وكي نعبده وحده ال شريك لـه .. وكي نجد سبيلنا التي نحياها  خل
اإلى السعادة دنيا وآخرة فال تلتبس علينا الطرق وال تبقى لنا حجة لإلعتذار .. ((  ي  يَ ا فِ وا ِممَّ اُس ُكلُ ا النَّ أَيَُّه

اِء َوأَْن 168ِت الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن(األَْرِض َحالَالً َطيِّبًا َوالَ تَتَّبِعُوا ُخُطَوا وِء َواْلفَْحَش أُْمُرُكْم بِالسُّ ا يَ ) إِنََّم
ِ َما الَ تَْعلَُموَن( َّ يطانا .. وشطنه )169تَقُولُوا َعلَى  الل هللا ش رم ح رام هللا ويح ...))... أطلق على من يحل ح

ل عات متم رء أن يتحرى خالفه الرأي .. والشيطان ك ى الم الي عل ة .. وبالت رد من شيطان أو إنسان أو داب
ي  در هللا .. وأن يخشى هللا خاصة ف ع الخسران ال ق ع مواق الحق فيما يقول ويفعل وفي حياته كلها حتى ال يق

دمين  واء  لألق د س ي .. التقلي ور ذهن أو مسألة الدين وأن يجتنب التقليد .. فالتقليد ال ينبئ إال عن عجز وقص
ه  وروث نقبل ل م يس ك المحدثين مرجعه وميزانه الحق هو القرآن والسنة وإجماع األمة وال شيء آخر .. ول

اَن على العين والرأس ((  ْو َك ا أََولَ ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاَءنَ َّ اُؤُهْم الَ َوإِذَا قِيَل لَُهْم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل  آبَ
ة أرشده ) 170يَْعِقلُوَن َشْيئًا َوالَ يَْهتَُدوَن( داه هداي ...)).. وبالتالي نفى عن هؤالء  صفة الهداية والعقل .. وه

ل يستدعي  ا .. والعق ا يأتين ل فيم ال العق ى إعم ا إل م دعان ن ث دبره .. وم ه وت ضد أضله .. وعقل الشيء  فهم
ِذيَن ه الموثوق وليس من كل من هب ودب ..  (( العلم والعلم يستدعي معرفة أحكام الدين  من مصدر َوَمثَُل الَّ

وَن( ْم الَ يَْعِقلُ ٌي فَُه ٌم ُعْم مٌّ بُْك َداًء ُص اًء َونِ َمُع إِالَّ ُدَع ك )171َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما الَ يَْس ا أهل ...)).. إن م
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ا رط  باآلب ق المف ى والتعل د األعم و التقلي ابقة ه م الس ه األم ونه ويعظمون وروث يقدس ل م داد وبك ء واألج
ال مجال  نة المطهرة ف ريم والس رآن الك ة إال الق د والغربل ل للنق ل شيء  قاب ا ك ن دون هللا .. بينم ويعبدونه م
اذا  دما وم اذا ق ه .. وم ا ب اذا فعلن ه م بنا عن ة .. سيحاس ا كأمان ذي أودعه هللا فين ل ال ا .. إن العق للنقاش فيهم

ريم وسنة مطهرة .. أخرنا ؟.. وبال رآن ك ك : ق ي ذل ا ف ئولية قوامن اط  المس ة من تالي فحياتنا الخاصة والعام
ل المجاالت دون  ي ك م ف ور والعل ى التط رب إل ى الرشاد واألقٌ رب إل ار األق دبر األمر ويخت وعقل يفحص ويت

ل استثناء  ومجاراة نسق التقدم بما ال يتعارض مع الدين الذي يحض على كل جديد  وعلى  ى ك دم وعل ل تق ك
بس  رقي منطلقا من أس التوحيد الخالص والعبادة بال قيود أو حدود .. إال ما قدر هللا من حالل و أو حرام ال ل

  فيه أو التباس ..  
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ر ول هللا خي ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه خل

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إل تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

 
 
 
 
  
  

 c   : 22الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 حمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ور ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ُدوَن( يَا(( ...   اهُ تَْعبُ تُْم إِيَّ ِ إِْن ُكن َّ ِ ُكُروا  اُكْم َواْش ا َرَزْقنَ ا 172أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َم ) إِنََّم
َم َعلَْيُكْم اْلَميْ  مَ َحرَّ الَ إِثْ اٍد فَ ِ فََمْن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َوالَ َع َّ َم َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر  َ  تَةَ َوالدَّ َّ ِه إِنَّ  َعلَْي

ِه ثَ 173ٌم(ـوٌر َرِحيـَغفُ  تَُروَن بِ اِب َويَْش ْن اْلِكتَ ُ ِم َّ َزَل  ي ) إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَن أُْكلُوَن فِ ا يَ َك َم يالً أُْولَئِ ا قَِل َمنً
يٌم( يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِل ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالَ يَُزّكِ َّ الَلَةَ 174بُُطونِِهْم إِالَّ النَّاَر َوالَ يَُكلُِّمُهْم  تََرْوا الضَّ ِذيَن اْش َك الَّ ) أُْولَئِ

َل اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِي 175فََما أَْصبََرُهْم َعلَى النَّاِر( بِاْلُهَدى َواْلعَذَاَب بِاْلَمْغِفَرةِ  َ نَزَّ َّ ) ذَِلَك بِأَنَّ 
نَّ اْلب176ِاْلِكتَاِب لَِفي ِشقَاٍق بَِعيٍد( ِرِب َولَِك ِرِق َواْلَمْغ َل اْلَمْش وَهُكْم قِبَ وا ُوُج رَّ أَْن تَُولُّ ِ ) لَْيَس اْلبِ َّ ا َن بِ ْن آَم رَّ َم

امَ  ى َواْليَتَ ِه ذَِوي اْلقُْربَ ى ُحبِّ اَل َعلَ ى اْلَم يَن َوآتَ اِب َوالنَّبِيِّ ِة َواْلِكتَ ِر َواْلَمالَئَِك ْوِم اْآلِخ َن َواْليَ اِكيَن َواْب ى َواْلَمَس
َك ى الزَّ الَةَ َوآتَ اَم الصَّ اِب َوأَقَ قَ ي الّرِ ائِِليَن َوفِ بِيِل َوالسَّ ي السَّ ابِِريَن فِ ُدوا َوالصَّ ِدِهْم إِذَا َعاَه وَن بِعَْه اةَ َواْلُموفُ

اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُْولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمتَّقُوَن( رَّ   ...))...)).)177اْلبَأَْساِء َوالضَّ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  *التحليل : 

  
ة السالفالخطاب في هذه اآلي ه ..   ةات الكريم ق ب ه صدقه ووث ن ب ين .. وآم ؤمنين الحقيقي ذكر للم ال

دن هللا  ن ل ا جاء م اإليمان ضد الكفر ... فالمؤمن ابتداء يصدق تمام الصدق وكماله نية وقوال وفعال وعمال م
ذي  ريم ال ه الباطل سبحانه وتعالى ومن لدن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  ومن لدن القرآن الك ال يأتي

ام  ى قي ان إل ان ومك ل زم ي ك ؤمنين ف ل للم تورا أمث فاء  ومنهجا ودس ورا وش ه ن ن خلف ه وال م ين يدي ن ب م
ل  ب وصدقه العم ي القل ر ف ا وق ان م ل .. واإليم ول بالفع رن الق ؤمن يق ا .. الم ا إطالق الساعة التي الشك فيه

ق  ..اآليات تتوجه إلى المجتمع اإلسالمي تضع لـه الموازين ذي خل زة ال ة من رب الع ام العادل القسط  واألحك
ا  الي م م وبالت ولهم وأرواحه دانهم وعق ة أب م خبيئ ه خلقهم ويعل الناس ويعلم ما يصلح لهم دنيا وآخرة .. ألن
ى ال  ذل والعطاء حت رق الب أكلهم ومشربهم وط يصلح لهم في الدارين .. فلم النقاش الفارغ ؟.. فيما يتعلق بم

ادة لمس ى زي ام تبق ذه األحك ع ه ين يض الى ح بحانه وتع اس .. وهللا س بس واإللتب ي الل ى ينجل تزيد .. وحت
ويقدمها للمؤمنين إنما كي يكون مجتمعهم مجتمع التطبيق والقدوة الحسنة ال القدوة الكالمية التي ال تتجاوز 

ل أن التراقي ..  ومجتمع الفعل قبل القول ..  ومجتمع البذل والعطاء  روحا ومادة .. وم جتمعا يعيش لغيره قب
ه .. (( ...  يش لذات ايع اهُ  يَ تُْم إِيَّ ِ إِْن ُكن َّ ِ ُكُروا  اُكْم َواْش ا َرَزْقنَ اِت َم ْن َطيِّبَ وا ِم وا ُكلُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

ؤمني)172تَْعبُُدوَن( ى الم رة إل المي بالتوجه مباش ع اإلس اب للمجتم ال  ...)).. بدأ هللا سبحانه وتعالى الخط ن ف
د .. ((  ين هللا والعب اواسطة في الدين ب وا يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ التطبيق دون أَيَُّه يكم ب ا عل ؤمنين حق تم م ...)).. إن كن

ر هللا ه أم د .. إن اش أو التزي ل النق األمر ال يقب اش .. ف وع .. ((  نق ى الموض ر وانته ا.. هللا أم ِذيَن  يَ ا الَّ أَيَُّه
ادل رسول  ...)).. نبههم إلىآَمنُوا ز وجل .. وال يج عامل هام في الطاعة .. اإليمان .. المؤمن ال يجادل هللا ع

ل الجدال .. ((  ثالث ال تقب اهللا صلى هللا عليه وآله وسلم .. وال يجادل القرآن الكريم .. هذه المصادر ال ا  يَ أَيَُّه
وا ِذيَن آَمنُ فة الَّ فتم بص تم اتص م .. إن فعل تص بك ر يخ ان.. ...)).. األم نكم اإليم زع م يتم ن ان .. وإن عص اإليم

د ل الهزل أو الج د .. وال  تقب ي ج د ف ألة ج يط .. ((   لالمس ا.. أو التقس وا يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا أَيَُّه ...)).. إن مجتمع
ة إل اعة  ىيخاطبه هللا سبحانه وتعالى حري به أن يسمع ويطيع .. حري به أن يعطي األمثولة الرائع ام الس قي

ي ا .. (( ...  الت ا إطالق ك فيه االش اهُ  يَ تُْم إِيَّ ِ إِْن ُكن َّ ِ ُكُروا  اُكْم َواْش ا َرَزْقنَ اِت َم ْن َطيِّبَ وا ِم وا ُكلُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
رزق رزق هللا .. فمن  ع...).. الرزق رزق هللا قبل كل شيء .. وإذا أقر المجتم)172تَْعبُُدوَن( أن ال اإلسالمي ب

يس واجبه أن ي اد .. الشكر ل شكر هللا على رزقه .. والشكر ال يكون ببضع كلمت يقولها في المناسبات واألعي
ا اة أو العط ي الزك ون ف ة .. الشكر يك وب خاوي ن قل ئ ع ة تنب قة لفظي يس شقش ا سيأتي   ءهمهمات .. ول كم

ن رزق  بيانه .. الشكر يكون بإعطاء حق الفقير والسائل والمحتاج .. المجتمع اإلسالمي مطا لب بالتناول م
ا  ة وتحرم م ا نباتي دعي أنه وأال يحرم فيه حالال أو يحل حراما إال بأمر هللا .. وليس كبعض المجتمعات التي ت
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ه  ا وفي ه نفعن ب في دئيا حالل طي الى هو مب بحانه وتع ا هللا س ه لن يء خلق ل ش ا حرم هللا .. ك أحل هللا وتحل م
رزق بالصدقة  الدليل على وجود هللا واحدا ال شريك ك ال ق ذل ا إعطاء ح ذلك فمن واجبن لـه.. وما دام األمر ك

أن  اطني ب راف الظاهري والب رار واإلعت والزكاة وليس بالكالم .. طيب الكالم معقول ومقبول في مستوى اإلق
ذل ((  اء والب ون العط ا يك دها وقبله رة بع ن مباش ه .. ولك يم عطائ ل هللا وعظ ن فض يء  م ل ش ُكُروا ك َواْش

 ِ َّ ى دون أن ِ اج حت ة المحت د حاج ق هللا .. وس اء لح ذل والعط ادي بالب وي .. م ادي ومعن كر م ...)).. والش
ن المعروف  رن م ة السؤال .. وال تحق ن مذل يطالبك المحتاج فبعض النفوس كريمة وعزيزة وأبية وتترفع ع

اب الش اب شيئا .. من باب الشكر أن تتصدق .. ومن باب الشكر أن تزكي .. ومن ب ن ب دك وم ل وح كر أال تأك
ع  ك مجتم وارك ومجتمع ك وأج ام أهل ك وأي ل أيام ة .. وأن تجع ة الدائم ي الفرح رك ف رك غي كر .. أن تش الش
رين  و ق ذي ه و الشكر ال ذا ه اس .. ه ا وال التب بس فيه ذي ال ل ي ال و الشكر العمل ذا ه راحم .. ه الفرحة والت

ان كسبه .. العبادة.. وبعض الناس يحسبون العبادة هي الصال ا ك ال مهم ة وحدها .. ويمنعون حق هللا في الم
ع  ا أوس تم م ة .. أرأي ة طيب د فبكلم م يج ن ل رة فم ق تم و بش ار ول وا الن يئا واتق روف ش ن المع رن م وال تحق

ِ اإلسالم وما أرحمه؟ .. شملنا جميعا ((  َّ ِ ذل وعطاء .. َواْشُكُروا  ا ب ة كله ...)).. حياة المؤمن كلها خير وبرك
د (( ح ا بع ال فيم ذلك ق ة .. ول ادة الحقيقي ي العب ك ه ر .. وتل ا أج ؤمن كله اة الم اهُ ي تُْم إِيَّ ِ إِْن ُكن َّ ِ ُكُروا  َواْش

ذل والعطاء )172تَْعبُُدوَن( ة والب ة المتع اتهم قرين اس .. فحي ان الن ي أذه ...).. حتى تكون الصورة واضحة ف
ا طاعة هللا .. والعبادة : وحدة واحدة متكاملة ال انفصام له ا محورها التقرب إلى هللا في كل شيء ..  محوره

ة .. ((  ف أو دوران أو تجزئ ُدوَن(وتطبيق ما أمر به ونهى دون ل اهُ تَْعبُ تُْم إِيَّ ادة : )172إِْن ُكن ده عب ...).. عب
ع هللا ه يطي رب .. ألن ل والش توى األك ي مس ى ف ادة حت ا عب ا .. خضع وذل وطاع لـه .. فحياة المؤمن كله  فيه

وم  ذا  المفه دين به يء إال هللا .. فال ر هللا وال ش ا أم ا بم ي حقه دنها ويعط ى فق بر عل ا ويص كر هللا عليه ويش
ن  ام المؤمن  .. ولك ورة أم الواسع خير كله .. وبركة كله .. ونعيم كله .. وسعادة كله .. قد تلتبس أحيانا الص

ا  ةهللا سبحانه وتعالى برحمته الواسع ام وضع أمامن ل والطع ات األك ا .. من محرم وج فيه ا سالكة ال ع طريق
ت  عها تح ات ونض ذه المحرم ل ه الوا نتأم يء .. تع ل ش ي ك ة ف أمن الفتن ى ن رج وحت ا ح ى علين ى ال يبق حت

الى : ((  بحانه وتع ال هللا س تج .. ق ة لمح ى حج ى ال تبق ر .. حت َم َولَ المجه دَّ ةَ َوال ْيُكْم اْلَمْيتَ َم َعلَ رَّ ا َح َم إِنََّم ْح
 َ َّ ِه إِنَّ  َم َعلَْي الَ إِثْ اٍد فَ اغٍ َوالَ َع َر بَ ُطرَّ َغْي ْن اْض ِ فََم َّ ...)) .. )173ٌم(ـوٌر َرِحيـَغفُاْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر 

  لنبدأ أوال بتحديد الميتة ؟.. فما الميتة ؟.. 
  جاء في جامع البيان : 

ا الروح من ما فارقته  :الميتة  غير ذكاة مما يذبح، وما ليس بمأكول فذكاته كموته، كالسباع وغيره
وت والجراد وعلى آله الصالة والتخصيص بقوله عليه  .هذه اآلية عامة دخلها ان الح السالم: (أحلت لنا ميتت
  ..  أخرجه الدار قطني ودمان الكبد والطحال).

  وجاء في صحيح البخاري :  
نحدثنا قتيبة: حدثنا الليث: ع ابر ب اح، عن ج ي رب ن أب د هللا  ن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ب عب

ام رضي هللا عنهما: ول ع لم يق ه وس ول هللا صلى هللا علي وله  أنه سمع رس ة: (إن هللا ورس و بمك تح، وه الف
نام). ر، واألص ة والخنزي ر والميت ع الخم ا  حرم بي ى به ا يطل ة، فإنه حوم الميت ت ش ول هللا، أرأي ا رس ل: ي فقي

ه  فن، ويدهن بها الجلود،الس لى هللا علي ول هللا ص ال رس م ق ال: (ال، هو حرام). ث اس؟ فق ا الن ويستصبح به
ه ذلك: ( وسلم عندوآله  أكلوا ثمن اعوه، ف ي  ). قاتل هللا اليهود إن هللا لما حرم شحومها جملوه، ثم ب وجاء ف

  لسان العرب :
 وَميٌِّت، والمعنى واحد، ويستوي فيه نه يخفف، يقال: َمْيتٌ قال الزجاج: الَمْيُت الَميُِّت بالتشديد،إِالَّ أَ 

.  بلدةً َمْيتاً، ولم يقل َمْيتةً؛ المذكر والمَؤنث؛ قال تعالى: لنُْحيَي به    وماَت الرجُل إِذا َخَضَع للَحّقِ
َم َعلَْيُكْم اْلَمْيتَةَ َوالدَّمَ ((  ات ...))... فالميتة التي حرمها هللا سبحان إِنََّما َحرَّ ه م ه هي كل حيوان حل أكل

ذا  اذه .. ه ن إنق تمكن م دون أن نتمكن من ذبحه ذبحا شرعيا أو ذكاة .. فارق الحياة لسبب من األسباب ولم ن
الي  الضرب واضح في حرميته .. والدم .. قال العلماء هو كل دم مسفوح .. إذا سفح الدم أصبح نجسا .. وبالت

يْ محرما .. ((  َم َعلَ رِ إِنََّما َحرَّ َم اْلِخنِزي َم َولَْح دَّ ةَ َوال ى ُكْم اْلَمْيتَ ة عل ر الميت اذا ذك ر ؟.. ولم ا لحم الخنزي ...)).. م
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اء : ألن هللا  ال العلم ة ؟.. ق ه الكلي ى وج ر عل ر الخنزي ا ذك ة ؟.. بينم ى وجه التجزئ وجه العموم ؟.. والدم عل
ال ه ح ال شيء  في ا ف اهرا وباطن ه ظ المرة باطنسبحانه وتعالى حرم الخنزير كل َم كظاهره .. ((  هل ب رَّ ا َح إِنََّم

اغٍ َوالَ  َر بَ ُطرَّ َغْي ْن اْض ِ فََم َّ ِر  ِه ِلغَْي لَّ بِ ا أُِه ِر َوَم َم اْلِخنِزي َم َولَْح دَّ ةَ َوال ْيُكْم اْلَمْيتَ َ َعلَ َّ ِه إِنَّ  َم َعلَْي الَ إِثْ اٍد فَ َع
ذي ...)).. إضافة إلى ما )173ٌم(ـوٌر َرِحيـَغفُ  ه كال ذكر اسم هللا علي م ي ا ل ل مم د حرم هللا سبحانه األك دم فق تق

دخل  ه ي د المؤمن أن طعام ي يتأك الى ك بحانه وتع يقدم قرابين لآللهة .. أو مما ذكر عليه اسم غير اسم هللا س
ا ى قي ا إل ا وزمان ان مكان ى ك ان وأن ا ك ره مهم ـه .. دون غي ريك ل ده ال ش ة  وح ادة الخالص ه العب ي وج م ف

الساعة ا لتي ال شك فيها إطالقا .. فهو الرزاق الفتاح العليم.. وإليه محيانا ومماتنا وكل شؤونا الخاصة منها 
ِ والعامة .. ((  َّ ِر  ذا من استهالل  َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْي والدة وك د ال بي بالصراخ عن تهالل الص )) ... أخذ من اس

م ..((   ي المواس وره ف د ظه الل عن َ َغفُفَ اله َّ ِه إِنَّ  َم َعلَْي الَ إِثْ اٍد فَ اغٍ َوالَ َع َر بَ ُطرَّ َغْي ْن اْض وٌر ـَم
يُ ...)).. )173ٌم(ـَرِحي تطال. : والبَْغ ق واس ن الح َدل ع اً: َع ا بَْغي ُل علين ى الرج ي. وبَغَ ّدِ ال  التَّعَ ري:وق  األَزه

ذذاً  بعضهم: الوقوله فمن اْضُطر غيَر باغِ وال عاٍد، قيل فيه ثالثة أَوجه: ق فمن اْضُطرَّ جائعاً غير باغٍ أَْكلَها تل
اوزة ب مج ه  وال عاد وال مجاوٍز مايَْدفَع به عن نفسه الُجوَع فال إثم عليه، وقيل: غير باغٍ غير طال در حاجت ق

ر ام وغي ى اإلم اغ عل ر ب ل: غي ه، وقي يم حالَ ا يُق ر عم ى البَ  وغيَر ُمقَّصِ ال: ومعن ه. ق ى أُّمت ٍدّ عل ي قصُد ُمتَع ْغ
  .. على الناس إذا ظلمهم وطلب أَذاهم نيَْبغي الفساد. ويقال: فال

ى  ه الخاصة والعامة وحت ي حيات ؤمن وف وبالتالي تكون الصورة واضحة متسقة األبعاد في ذهن الم
ه إذا حدث  ه .. وان ل رحمة هللا أوسع من ملك ا أن رحمة هللا واسعة ب في طعامه وشرابه .. وهو متأكد تمام

دفع األذى .. وال حرج واضط ر المؤمن في طعام أو شراب فإنه يحل له أكل المحرم لدفع الموت عن نفسه ول
ك  ون تل وب وأن تك د المطل اوز الح ه وأال يتج د جوعت اس أن يس ا وال التب بس فيه ح ال ل رط  واض ه بش علي

ذي ي طرار ال اء  االض ي بانته ة وان تنته ون دائم ا وأال تك ا ومكان ة زمان ة مؤقت ة الرخص ت الفت دخل تح
  الضرورات تبيح المحظورات .. فهي مرحلة ..  وهو حكم انتقالي .. وهو حكم المضطر .. 

إن نظرة المؤمن لدينه واضحة ال لبس فيها وال التباس .. إنه يعيش في أمن وأمان ألنه يطبق أوامر 
ذي يكف ل ال دين الكام ه بال م علي ا أن هللا أنع ا حقيقي درك إدراك ه ي ه .. وألن رة .. رب دنيا واآلخ عادة ال ـه س ل ل

اة هللا  وبالتالي يواصل حياته أكثر ثقة واقتدارا على الوعي وعلى اإلضافة وعلى التوق باستمرار  نحو مرض
الم  ة اإلس ع أم ولى م ي األرض وليت ه ف سبحانه وتعالى .. ألنه يعلم تمام العلم أن هللا إنما اختاره ليكون خليفت

يس من مهمة البالغ واإلبالغ .. ي دين الحق من مصادره ول ل بال بلغ ذاته بطلب العلم والثقافة والوعي الكام
و  ق ه ر ح ان الحق واكب ين .. إن كتم الحق المب ان ب ان ومك ل زم ي ك ذلك ف غ اآلخرين ك كل هب ودب .. ويبل

م ى األم م هللا عل ابقة  اإلسالم وأحكامه النورانية السامقة .. هو جريمة كبرى .. ولذلك ال نستغرب كيف نق الس
ه  التي غبنت الحق وغمطت النور.. وكتمت الحقيقة .. ومن الحق الذي كتمته رسالة محمد صلى هللا عليه وآل
ت  وسلم وهي ثابتة في الكتب السماوية .. فقام اليهود بكتم رسالة محمد كما قال العلماء .. فاستحقوا بذلك مق

خطه ..((  ا أَ هللا وس وَن َم ِذيَن يَْكتُُم ي إِنَّ الَّ أُْكلُوَن فِ ا يَ َك َم يالً أُْولَئِ ا قَِل ِه ثََمنً تَُروَن بِ اِب َويَْش ْن اْلِكتَ ُ ِم َّ َزَل  ن
يٌم( يِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِل ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالَ يَُزّكِ َّ تََرْوا ال174بُُطونِِهْم إِالَّ النَّاَر َوالَ يَُكلُِّمُهْم  ِذيَن اْش َك الَّ الَلَةَ ) أُْولَئِ ضَّ

َل اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِي 175بِاْلُهَدى َواْلعَذَاَب بِاْلَمْغِفَرِة فََما أَْصبََرُهْم َعلَى النَّاِر( َ نَزَّ َّ ) ذَِلَك بِأَنَّ 
بر ...)).. وبالتالي فإن أهل األدب والفكر والع)176اْلِكتَاِب لَِفي ِشقَاٍق بَِعيٍد( رهم بالص ل غي البون هم قب م مط ل

ا الشك ..  ى إليه ا ال يرق يس وأحكام را وأحاس ا وفك ة وأدب ه لغ ى حقيقت دين عل والتضحية والبيان واإلبالغ لل
إثراء للفكر واألدب والعلم .. ورفعا للبس وااللتباس .. وحتى يكون الدين واضحا لدى الجميع .. وبالتالي فإن 

درك أن  اإلغراءات المادية والمناصب يف أن ي ال تغني شيئا أمام مرضاة هللا سبحانه وتعالى .. وعلى كل حص
ان الشيء اتضح فهو  ين .. وأب ان المب بر والتضحية للبي ب والص مرضاة هللا أولى .. وأن عليه القيام بالواج

  مبين .. 
ا يت اب فيم ل الكت والت أه ا بمق ر خصوص اهر .. وأال يغت ر بالمظ ان أن يغت ق أي ك ن ح يس م ق ل عل

د  للهداي در الوحي ور .. إن المص دم والتط الل .. والتق ة والض نة  ةبالهداي ريم والس رآن الك و الق الل ه والض
ل  ث تمي اح حي ع الري ون م اس يميل ب أن الن ن الغري كليات .. م اهر والش يس المظ رة .. ول ة المطه النبوي
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ى ضالل .. ان عل ى وإن ك وي حت وا  ويعبدون مصالحهم وأهواءهم .. ويقلدون الق م أن يتبع ا األحرى به بينم
ايي ذوا مق ابقة أخ م الس ن األم ن هللا م ن دي وا ع ذين انحرف ق .. إن ال ي ال  سالح ة الت وابطه الكوني دين وض ال

ه  اطن ال روح في واء .. والب داخل خ تتخلف فبنوا بها شكال  ظاهرا من مادة وعلم ظاهر للكون والحياة .. وبال
ا وال قيم .. وهو شكل ومظهر ومادة م زاز ب ـه اعت يس ل ن ل ـه وم ان ل ن البرق الخلب التي تخدع من ال إيم

وغون  الل يس ل الض ين .. إن أه الحق المب الم وب الة والس ه الص ى آل العزيز الرحيم ورسوله محمد عليه وعل
ر ن الفق وذ .. وان أهل اإلسالم م اه والنف ال والج  لمن سفهوا أنفسهم أنهم أهل التقوى وأنهم لذلك عندهم الم

ة  رك أمان ا وتت رك دينه ي تت ة الت ا.. ألن األم ذلك تمام ت ك والتخلف ما سببه تعلقهم بالتخلف .. والحقيقة ليس
دم  باب التق رف أس ا أن تع ق عليه دم بح د التق البالغ واإلبالغ ال مكان لها في التقدم الحقيقي .. األمة التي تري

ن الحقيقي .. ومن أسباب التقدم الحقيقي األخذ باإلسالم كق يم وكمبادئ وتقوى وإصالح في األَرض وخوف م
ه ..  هللا .. وكاعتبار للحياة أمانة ومسئولية وكإخالص في القول  والعمل والنية .. وبالتالي يتقن المؤمن عمل
ويخلص فيه .. ويبتغي بذلك مرضاة ربه  دون سواه .. متى توفرت القاعدة وضعنا الخطوة األولى على درب 

   التقدم الحقيقي ..
ادة  ى عب اد .. وتتجل ادة  واضحة متسقة األبع ون العب وبهذا المفهوم الواسع ومن هذا المنطلق تك
ا  هللا في كل شيء .. ودون اتجاه معين و محدد .. فالقبلة هي رمز للوحدة  والتوجه وليست غاية في حد ذاته

م أن ..  فنحن ال نعبد القبلة مهما كانت .. وإنما نعبد هللا الذي خلقنا وس وانا وأنعم علينا بنعم ال تحصى .. المه
ت  ى خلص ـه ..  مت تكون نيتنا خالصة وأن نخلص في كل شيء عمال وعبادة  سرا وجهرا  الذي ال شريك ل

وَهُكْم النية واستقمنا على الطريقة وضعنا قدما أخرى على درب التقدم الحقيقي : ((   وا ُوُج رَّ أَْن تَُولُّ لَْيَس اْلبِ
ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َواْلَمالَئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِ  قِبَلَ  َّ يِّيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِا

وَن ذَِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالسَّائِِليَن َوفِي الرِّ  اةَ َواْلُموفُ َك ى الزَّ الَةَ َوآتَ اَم الصَّ اِب َوأَقَ قَ
َدقُوا وَ  ِذيَن َص َك الَّ أِْس أُْولَئِ يَن اْلبَ اِء َوِح رَّ اِء َوالضَّ ي اْلبَأَْس ابِِريَن فِ ُدوا َوالصَّ ِدِهْم إِذَا َعاَه ْم بِعَْه َك ُه أُْولَئِ

ى ...))...)). ولكن ما البر؟.. البر هو )177اْلُمتَّقُوَن( ادات وحت اسم جامع لكل خير في مستوى الطاعات والعب
ان ..  ا ك واه  مهم ا دون س ا ب المعامالت .. أي إن البر  يشمل العمل للشيء   وفي هللا وحبا في هللا وتعلق

ى شرق ...)).. إذن فالخير الجاملَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ ((   ي التوجه إل يس ف ع ل
ر إذا ؟..  ((  ن الخي ن يكم ة ..  أي ْوِم أو غرب .. التوجه كما أسلفنا مسألة رمزي ِ َواْليَ َّ ا َن بِ ْن آَم رَّ َم نَّ اْلبِ َولَِك

  ...))..اْآلِخِر َواْلَمالَئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّينَ 
  جاء في لسان العرب : 
ْدُق وال((   : الّصِ   )) ..الخير.البر:وقال بعضهم:.. طاعةُ البِرُّ
اهرا   ل ظ ديق الكام و التص ان ه ان ؟ .. اإليم ا اإليم ان .. وم ي اإليم ن ف ر إذا ؟.. يكم ن الخي ن يكم أي

ا  ر .. إذا عرفن د الكف ديق ض ان التص ه .. اإليم ق ب وباطنا قوال وفعال ونية .. سرا وعلنا .. آمن به صدقه ووث
ينَ في اإليمان (( أن الخير كل الخير وأكمله هو  اِب َوالنَّبِيِّ ِة َواْلِكتَ ِر َواْلَمالَئَِك ِ َواْليَْوِم اْآلِخ َّ ل بِا ن ه ...)).. ولك

رآن  اب أي الق ة والكت ة وبالمالئك وم القيام ا وبي ت ب ك آمن ة  -يكفي أن ب المنزل ل الكت ين   -وك ل   -والنبي ك
دنيا السالم -النبيين  ة كي  ؟.. هل يكفي ذلك وتقول على ال ور العملي ر .. هو األم وط آخ ك ش ال .. فأمام ؟.. ك

ر شيء.. ((  ى أكب اَل يكون إيمانك كامال ومتكامال .. فاإلسالم هو دين الحياة كلها في أصغر شيء إل ى اْلَم َوآتَ
 .. ولكن إيمانك لن يكون كامال وعلى غيرك...)).. أنت تحب المال وتتعلق به وتضن به على نفسك  َعلَى ُحبِّهِ 

اَل إال إذا بذلت وأعطيت مما تحب وأعز ما تحب مهما أنكرت المال .. ولكن لمن تصرف المال ؟.. ((  َوآتَى اْلَم
ك َعلَى ُحبِِّه ذَِوي اْلقُْربَى المعروف تل ى ب ون أول ك .. واألقرب اس بالمال ى الن م أول ك ه اس إلي رب الن ...)) .. أق

ئ  قاعدة اإلنفاق والبذل والعطاء  في كل شيء  وفي ا ينب اق تنوع ارف اإلنف والى مص م تت كل مجال حالل .. ث
ل شيء  ل ك اء قب ذال وعط عن مضمونها العام والشامل باعتبار أن اإلسالم هو دين الرحمة في كل شيء .. ب
ه  ه إال إلي ا ال مهرب من را ورفيع ا كبي وم مقام اق يق ال .. وأن اإلنف ات تق حتى يدرك الناس أن الدين ليس كلم

ى (( لمن أراد أن  ة المثل ى الطريق َن يستقيم عل اِكيَن َواْب اَمى َواْلَمَس ى َواْليَتَ ِه ذَِوي اْلقُْربَ ى ُحبِّ اَل َعلَ ى اْلَم َوآتَ
قَابِ  اس ..  السَّبِيِل َوالسَّائِِليَن َوفِي الّرِ ى الن ن أغن ان م و ك ه ول ه تعطي ن أهل ذي انقطع ع )).. حتى المسافر ال
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ت ولكن ما  دام قد انقطع عن أهله و ه ذل السؤال .. بقي ه وتجنب ماله في السفر  فمن واجبك أن تعطيه وتحمي
دتهم  مسألة العتق .. واإلسالم جاء للحرية اإلنسانية وقد انتهت مسالة الرقاب وأعتق هللا رقاب الناس وقد ول

اءه واس ه وعط ه وبذل ه أمهاتهم أحرارا .. بعد أن تبين الرشد من الغي .. وعرف المؤمن أن عمله ونيت تقر ب
ال  را وعق دة األساس فك األمر .. تأتي مسألة العبادة .. ونالحظ كيف تأخرت في البيان إبرازا  لقيمة بناء العقي
رئ  د أن يب ا بع ونية وبذال وعطاء .. ليتفرغ بعدها المؤمن لشئونه الخاصة .. وكأن شئونه الخاصة يتفرغ له

ْن لَْيَس اْلبِ ذمته من كل ما يشوبها من نقصان .. ((   رَّ َم نَّ اْلبِ ِرِب َولَِك ِرِق َواْلَمْغ رَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْش
ِه ذَِوي اْلقُرْ  ى ُحبِّ اَل َعلَ ى اْلَم يَن َوآتَ اِب َوالنَّبِيِّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َواْلَمالَئَِكِة َواْلِكتَ َّ اِكيَن آَمَن بِا اَمى َواْلَمَس ى َواْليَتَ بَ

ُدواَواْبَن  َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَه الَةَ َوآتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ ي  السَّبِيِل َوالسَّائِِليَن َوفِي الّرِ ابِِريَن فِ َوالصَّ
اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُْولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمتَّقُوَن( رَّ ه )177اْلبَأَْساِء َوالضَّ ...))...)).. أقام الشيء : أدام

ا .. ((  الة ألوقاته ى هللا الص ال إل ا .. وأحب األعم داوم عليه .. فالصالة أمانة وفرض من واجب المؤمن أن ي
اةَ  َك ى الزَّ الَةَ َوآتَ اَم الصَّ ل َوأَقَ ي ك ؤمن ف ل م ع ك ى يقتن اة .. حت ة بالزك الة وردت مقترن وا أن الص ...)).. الحظ

ان أن  ان ومك يئا .. زم رف ش ن المع رن م يء.. وال تحق ل ش ي ك اء  ف ذل وعط و ب ا ه ا وإنم يس كالم دين ل ال
َكاةَ واتقوا النار ولو بشق بتمرة .. ((  ؤتمن  َوآتَى الزَّ ت م ه .. أن له إلي اه .. أوص ...)).. آتاه الشيء : أعطاه إي

ك ن واجب ت م تحقيها ..  على الزكاة وفرض عليك أن تبلغ أمانة الزكاة إلى مستحقيها .. أن ن مس أن تبحث ع
اس .. ((  ألك الن ه دون أن يس ِدِهْم إِذَا وأن تعتبر الزكاة فرضا وعبادة .. وأن توصل الحق ألهل وَن بِعَْه َواْلُموفُ

  ...))..  َعاَهُدوا
  جاء في لسان العرب :

اليحديث النبوفي .. تَمَّ لنا قَْولُه لنا فالٌن أَيوفى   ه ق تُم سبعين ، صلى هللا عليه وسلم، أَن م َوفَْي : إنك
ة تم أُمَّ م. أَن ة بك بعين أُم دَّة س ت الِع ى هللا أَي تَمَّ ا عل ا وأَْكَرُمه  َخْيُره

  . ووفَى الشيء ُوفِيا على فُعوٍل أَي تَمَّ وكثر.
اءِ ((  رَّ اِء َوالضَّ ي اْلبَأَْس ابِِريَن فِ رض .. (( َوالصَّ راء : الم وع .. والض اء : الج ينَ ...)).. البأس  َوِح

أِْس  رط اْلبَ ة ش روط  وخاص ذه الش وفر ه د ت ة .. عن د المواجه رب .. عن ي الح ود ف ام الجن د التح )) .. أي عن
ه خاف هللا   اه أن ك أن المؤمن صادق .. ومعن ى ذل ات فمعن ر والمعطي ذه األوام الصبر في التعامل مع جماع ه

...))...)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة )177تَّقُوَن(أُْولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُْولَئَِك ُهْم اْلمُ وأطاعه..(( 
بيل هللا ..  ي س اد ف ذل والصالة والجه ارم األخالق والب ين مك ف جمع هللا ب هللا والعمل بطاعته .. والحظوا كي
ة ..  ا الخاصة والعام ة أوجهه ي كاف ة ومسؤولية ف ه أمان ان أن حيات ان ومك ل زم ي ك حتى يتأكد كل مؤمن ف

ي هللا   ة ف ق .. محب ة  وتطبي ل .. وني م وعم ن عل دار .. وع ي واقت ن وع ؤولية ع ذه المس ل ه الي يتحم وبالت
  وتوقا إلى األكمل واألوفق بال انتهاء .. وتطلعا إلى هللا والى مرضاته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 

  
   

*********  
  
  

م .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي علي
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشري د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ور –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ة المؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  

 c     : 23الحلقة عدد   
   c( سورة البقرة ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةسالة وأدى األمانالر
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اْلُحّرِ َواْلعَ  يَا (( ...  رُّ بِ اْألُنثَى أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكْم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى اْلُح ى بِ ِد َواْألُنثَ ُد بِاْلعَْب ْب
َدى فََمْن ُعِفَي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن ذَِلَك تَْخِفيٌف ِمْن َربُِّك ْن اْعتَ ةٌ فََم ْم َوَرْحَم

يٌم( ذَاٌب أَِل ي الْ 178بَْعَد ذَِلَك فَلَهُ َع ْم فِ ا) َولَُك اةٌ يَ اِص َحيَ وَن( ِقَص ْم تَتَّقُ اِب لَعَلَُّك ي األَْلبَ ْيُكْم إِذَا 179أُْوِل َب َعلَ ) ُكتِ
ى اْلمُ  ا َعلَ اْلَمْعُروِف َحق يَن(َحَضَر أََحَدُكْم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلَدْيِن َواألَْقَربِيَن بِ هُ 180تَِّق لَ ْن بَدَّ ) فََم

َدمَ  يٌم(بَْع ِميٌع َعِل َ َس َّ هُ إِنَّ  لُونَ ِذيَن يُبَّدِ ى الَّ هُ َعلَ ا إِثُْم ِمعَهُ فَِإنََّم ا 181ا َس ا أَْو إِثًْم وٍص َجنَفً ْن ُم اَف ِم ْن َخ ) فََم
َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ   ...)).)182فَأَْصلََح بَْينَُهْم فَالَ إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ 

  صدق هللا العظيم
  ة ) ( سورة البقر

  
  * التحليل : 

  
ة  رط إقام ان .. بش ان وأم يش بأم ذي يع المي ال ع اإلس اة المجتم ي حي ة ف الة هام ى مس ا إل أتي هن ن
ة الحدود  اش .. وإقام ل النق ة الحدود ال تقب الحدود التي أمر هللا بها كي تستقيم حياة الفرد والمجتمع .. فإقام

ه  فرض وإقامة الحدود تدخل في باب السمع والطاعة لما ل ال يتجزأ .. ال نأخذ من دين ك أمر هللا ونهى .. وال
ريم : (( ... رآن الك ي الق ول ف الى يق بحانه وتع دين  .. وهللا س اقي .. ال ا شيئا ونترك الب وا  يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

اصُ  ْيُكْم اْلِقَص َب َعلَ ز وج ُكتِ روض هللا ع ن ف ا م ون فرض ل تعارض ب : أي فرض .. فه ن ...)).. كت ل ؟.. ولك
وا يَا المجتمع اإلسالمي .. (( ... ىالحظوا أن الخطاب موجه إل ِذيَن آَمنُ ق  أَيَُّها الَّ ه : صدقه ووث ...)).. آمن ب

يم حدود هللا سمعا  ه أن يق ذي علي به .. اإليمان التصديق .. ضد الكفر .. فاألمر يختص بالمجتمع اإلسالمي ال
الى .. (( ...وطاعة  دون سواه .. حتى تستقيم ح بحانه وتع مله مرضاة هللا س ى تش ا ياته وحت ِذيَن  يَ ا الَّ أَيَُّه

اصُ  ْيُكْم اْلِقَص َب َعلَ ه  آَمنُوا ُكتِ في علي ى يض ع اإلسالمي حت ى المجتم الى بالتوجه إل دأ سبحانه وتع ...)) .. ب
ان .. ألن  ق تنتفي صفة اإليم دم التطبي ره .. وبع ق أوام زأ .. صفة اإليمان في صورة تطبي ل ال يتج ان ك اإليم

اس .. ((  ا وال التب اصُ وأمانة الدين واضحة ال لبس فيه ْيُكْم اْلِقَص َب َعلَ يكم القصاص .. ُكتِ )) .. إذا فرض عل
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اده الحقيقي ا أبع اص ؟.. وم ي للقص ى  الحقيق ا المعن اص ؟.. م ا القص المي ..  ةفم ع اإلس اة المجتم ي حي ف
انون القصاص : هو الحكم العادل في الذي ي ل الق ا يسميه أه اك م رتكب الجرم عمدا .. فهناك إذا جرم .. وهن

  اإلضمار والترصد .. أي العمد .. إذا توفر الركنان دخل األمر في باب القصاص .. 
  جاء في صحيح البخاري : 

س: د، عن أن دثنا حمي ر السهمي: ح ن بك د هللا ب ه  أن حدثني عبد هللا بن منير: سمع عب ع عمت الربي
أتواكسرت ثن أبوا، ف وا األرش ف أبوا، فعرض و ف ا العف وا إليه ة، فطلب ه  ية جاري ول هللا صلى هللا علي ه رس وآل

ه وسلم وأبوا إال القصاص، ه  فأمر رسول هللا صلى هللا علي ا وآل ن النضر: ي س ب ال أن وسلم بالقصاص، فق
ك ذي بعث ع؟ ال وال ال ر رسول هللا، أتكسر ثنية الربي ا، فق الحق ال تكسر ثنيته ه ب ول هللا صلى هللا علي ه س وآل

وسلم: (إن من وآله فعفوا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه  مالقصاص فرضي القو وسلم: ( يا أنس، كتاب هللا
  على هللا ألبره). عباد هللا من لو أقسم

  وجاء في لسان العرب : 
جاج: التي تُْبدي َوَضَح العظم؛ ابن سيدهفي  القصاص :  جاج  :والُموِضحةُ منوالواِضحة من الّشِ الّشِ

ر ي تَْقِش ي التي بلغت العظم فأَوَضَحْت عنه؛ وقيل: هي الت دةَ الت دو  الجل ى يب قها حت م أَو تش ين اللحم والعظ ب
ه خاصة، ألَنه ليس من صفيها القصايكون  َوَضُح العظم، وهي التي ي إِلي سواها،  الشجاج شيء له حدَّ ينته

رة ها،وأَما غيرها من الشجاج ففيها ديت ث كثي ي أَحادي ه،  وذكر الُموِضحة ف م أَي بَياَض دي العظ ي تب ي الت وه
ِرضَ  قال: والجمع رأْس والوجه، الَمواِضح؛ والتي فُ ي ال ا ف ان منه ا ك ل: هي م ن اِإلب ا خمس م ذلك : فيه وك
يَِة؛ هذا ُدعاء عليه أَي ال َكثُر ال :القصاص ومنه حديث   ..   مالُه وال اْستَغنى أَْعفَى َمْن قَتَل بعَد أَْخِذ الّدِ

  وفيه أيضا : 
ت. وأَصل القَّصِ القَْطُع. يقال: قَصْصت ا أَي قطع ا ما بينهم : م صُّ ال  والِمقَ ت. ق ه أَي قطع قَصْصت ب

  قتْله به. إِذا اْقتُصَّ له منه بِِجرِحه مثَل َجْرِحه إِيّاه أَو مأْخوذ من هذا في الِجراح : القصاص أَبو منصور
إن إذا آمن المجتم اة .. ف ة أو المحاب ه للشك أو الريب ال في ن هللا وال مج ع المؤمن بأن المسالة أمر م

ي  يَا المسألة تستمر إلى التفصيل في بيان مسائل القصاص : (( ... اُص فِ ْيُكْم اْلِقَص َب َعلَ وا ُكتِ ِذيَن آَمنُ أَيَُّها الَّ
ِد وَ  ِه اْلقَتْلَى اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ َواْلعَْبُد بِاْلعَْب اْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْي اٌع بِ ْيٌء فَاتِّبَ ِه َش ْن أَِخي هُ ِم َي لَ ْن ُعِف اْألُنثَى فََم ى بِ اْألُنثَ

  ...)).. )178بِِإْحَساٍن ذَِلَك تَْخِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمةٌ فََمْن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليٌم(
  جاء في صحيح البخاري : 

اس رضي هللا حدثن اا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عب ا ق  :لعنهم
ى  كانت في بني إسرائيل قصاص ولن تكن فيهم الدية، فقال هللا لهذه األمة: {كتب ي القتل  -عليكم القصاص ف

ال:  فالعفو أن فََمْن ُعِفَي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء. قال ابن عباس: إلى هذه اآلية  د، ق ي العم ة ف ل الدي اع (( يقب فاتب
المعروف روف )) ب ب بمع ا. أن يطل ؤدي بإحس   .نوي

اس رضي    ن عب ال: سمعت اب دا ق هللا  حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو قال: سمعت مجاه
ال هللا عنهما يقول: ة، فق يهم الدي ن ف م تك ب كان في بني إسرائيل القصاص ول ة: {كت ذه األم الى له يكم  تع عل

ى د واألنث األنثى القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعب ل  ب العفو أن يقب ْيٌء ف ِه َش ْن أَِخي هُ ِم َي لَ ْن ُعِف فََم
ن  ذلك تخفيف(( يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان  ))نإليه بإحسافاتباع بالمعروف وأداء (( الدية في العمد  م

  .قتل بعد قبول الدية. ))أليم بفله عذابعد ذلك  ىاعتد منكان قبلكم  من مما كتب على ))ربكم ورحمة
ل  و عن القات اء العف ن ش ا .. فم ا مفتوح لقد تبين األمر .. فالمجتمع اإلسالمي يترك باب الرحمة دائم
بأخذ الدية فله ذلك .. وهذا يتعلق كما قال العلماء بجريمة القتل .. فحسن المعاملة مطلوبة حتى في القصاص 

دين المعامل.. حتى في ال ع أن ال د الجمي ى يتأك ى  ةحدود .. حتى ال تبقى حجة لمحتج .. وحت ل شيء حت ي ك ف
في القصاص .. فهل بعد هذا من دليل على أن اإلسالم هو دين الرحمة .. دين يسع كل شيء .. وفي كل شيء 

.. ليس هذا فقط  بل وحتى نبتغي وجه هللا حبا في هللا وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا 
ع ..  ي الجمي ل ف ث األم ى يبع وس .. وحت ى النف يتأكد الجاني ذاته أن رحمة هللا واسعة وحتى ال يدب اليأس إل
اء من رب  ذار إذا ج ذار  .. واإلن ه اإلن ة .. إن وء الخاتم د توعدها هللا بس أما النفوس المريضة بحب األذى فق
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ه .. ((  وت في ال ف زة ف ْن اعْ الع يمٌ فََم ذَاٌب أَِل هُ َع َك فَلَ َد ذَِل َدى بَْع د أن تَ ذا ؟ .. أعتق ل ه ن ك ود م ا المقص )) .. م
و اد وال  دالمقص ال أحق المي ب ع اإلس ل المجتم اة داخ ل الحي ي تتواص د.. وك ل والج ث روح العم و ب ا ه أساس

.. كي يؤسس  ويتضامن وأن ينسى الحقد مهما كانت المشاكل فضغائن .. فالمجتمع اإلسالمي يجب أن يتكات
رئي ه ال المي محرك ع إس ن وراء مجتم ا م ود أساس و المقص ذا ه يف .. ه ي يض ي وك ي يبن رآ سوك و الق  نه

ى اآلخرة ..   ه األعل اد .. هدف ن األحق ـر وع امي عن الصغائ والسنة .. وديدنه الرحمة .. وهدفه السمو والتس
دنيا  إنه يدوس على الهموم واألحزان من أجل هللا وفي سبيل هللا وشوقا ي ال إلى اآلخرة وتطلعا إلى حب هللا ف

ون  ه .. يك وك أحزان ذي ال يل ع اإلسالمي ال ل المجتم دب داخ اة ت ا الحي واآلخرة التي ال شك فيها إطالقا .. إنه
ع  ل المجتم ة داخ اة الكريم ا الحي ت .. إنه ل وق ي ك ة وف ت الرحم صارما وقت الصرامة .. ويكون متراحما وق

ا  ان فيه المي ال مك و اإلس ذي ه الح ال ل الص ة هللا للعم وى .. لمخاف ا للتق ان فيه وابق .. المك ات والس للخلفي
اب : )179أُْوِلي األَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن( َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ يَاعنوان المؤمن ودليله الساطع ((  ...)).. األلب

ه اللب هو العقل الخالص من الشوائب .. تتقون : اتقاه  ل بطاعت ة هللا والعم وى هي مخاف خافه وحذره .. التق
ا  ع إليه د أن يرتف ي تري امقة الت ة الس ة النوراني م اإللهي ى الحك ورا إل ي ف يف ينته ل حص ع بعق ذي يتمت .. فال
ى نخلص  ى .. وحت المجتمع اإلسالمي حبا وتنازال وتساهال ورحمة بين الجميع حتى تكون الحياة أسهل وأرق

ات درات والطاق ة أو  الق اة الكامل ا الحي ة.. إنه ات الجاهلي زان والخلفي وم واألح ود والهم ن القي رية م البش
اء ..  ى هللا دون انته المتكاملة التي تريد الشريعة اإلسالمية أن يرتفع إليها الجميع حبا ورحمة وأمال وتوقا إل

دها هللا لع ة يري دها رفع ا بع ي م ة الت ي .. والرفع ده رق ا بع ذي م ي ال ه الرق ن إن ذا ع ى .. ه ذين ارتض اده ال ب
ل أن  ا .. قب م هللا به ي حك ة الحدود الت ي إقام الخطوط العامة للمجتمع اإلسالمي المتراحم في كل شيء حتى ف
ل شيء ..  ي ك ة ف يحكم أحد سواه وأمر أن تنفذ بكامل الدقة واالنتظام .. وان تكون السمة البارزة هي الرحم

ل ا ع اإلسالمي مراح ري المجتم ام قد تعت ابرة نسخت بأحك ق تسمية مراحل ع ن أن نطل ا يمك ة .. أو م نتقالي
يم ..  يم الحك ه هو العل ه إن أخرى ثابتة مراعاة لحكم المرحلة ولحكمة أرادها هللا سبحانه وتعالى وال راد لحكم

ي : ((  ا يل ل م ذه المراح من ه ن ض َركَ وم ْوُت إِْن تَ َدُكْم اْلَم َر أََح ْيُكْم إِذَا َحَض َب َعلَ َدْيِن ُكتِ يَّةُ ِلْلَواِل ًرا اْلَوِص  َخْي
يَن( ى اْلُمتَِّق َ 180َواألَْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحقا َعلَ َّ هُ إِنَّ  لُونَ ِذيَن يُبَّدِ ى الَّ هُ َعلَ ا إِثُْم ِمعَهُ فَِإنََّم َدَما َس هُ بَْع لَ ْن بَدَّ ) فََم

يٌم( ِميٌع َعِل ا 181َس وٍص َجنَفً ْن ُم اَف ِم ْن َخ وٌر ) فََم َ َغفُ َّ ِه إِنَّ  َم َعلَْي الَ إِثْ نَُهْم فَ لََح بَْي ا فَأَْص أَْو إِثًْم
  ...)).. )182َرِحيٌم(

  ما الوصية ؟.. ما المقصود بهذه اآليات الثالث ؟.. ولماذا وردت في هذا السياق ؟.. وما الجنف ؟.. 
  جاء في صحيح البخاري : 

أن رسول  :اهللا عنهمنافع، عن عبد هللا ابن عمر رضي حدثنا عبد هللا بن يوسف: أخبرنا مالك، عن 
ه هللا صلى هللا عليه  ال: (وآل لم ق ه شيء يوصي وس ا حق امرئ مسلم، ل ين إال ووصيته  م ت ليلت ه، يبي في

ه  تابعه محمد بن مسلم، عن عمرو، عن مكتوبة عنده). ه ابن عمر، عن النبي صلى هللا علي لم.وآل ن  وس وع
ان ال ف الجنف جاء في لس رب : جن ـُموِصيع يس  ، ال اَف، ول د ح ض فق ِده دون بع َض ول ل بع ُل إذانََح والناِح

ه. يَُرد بحاكم. وفي حديث عروة: د موت ـُمْجنِف عن يَِّة ال رّد من وِص ا ي ي مرضه م انِف ف ال:  من صَدقِة الج يق
والـُمْجنُِف المائل عن الحق؛ يختّص بالوصية،  َجنََف وأَْجنََف إذا ماَل وجاَر فجمع بين اللغتين، وقيل: الجانِفُ 

    .. َجنَفاً أَي مْيالً أَو إثماً أَي قَْصداً إلثْم قال الزجاج: فمن خاف من ُموص
ل والَوِصيَّةُ: ما أَْوَصْيَت به، وسميت ت، وقي أَمر المي يَّةً التصالها ب يٌّ  َوِص ه السالم، وِص ي، علي لعل

م هللا وآله ،صلى هللا عليه هللا رسولنََسبِه وَسبَبه وَسْمته بنسب سيدنا  التصال وسلم،وَسبَبه وَسْمته؛ قلت: كرَّ
ه ههذه صفاتوسلَّم عليه،  المؤمنين عليوجه أَمير  ول في رهم:  عند السلف الصالح، رضي هللا عنهم، ويق غي
  .. فيه ٌلوال ُدعابة

ي ث الت ات المواري وخة بآي ث منس ة بالمواري ام المتعلق ا  أول ما نالحظه هو أن هذه األحك جاءت فيم
ا بماض ..   ءبعد في سورة النسا يس حكمه ا .. ول اء موجبه .. وبالتالي فحكمها مرحلي ومؤقت انتهى بانته

ذلك  تحقين ل رعية للمس ام الش ي األحك ا ف وم مقامه ا وتق خها وتلغيه ا تنس بة فيه ث واألنص ات المواري ألن آي
ن الشر اس م ن ال ب ان .. ولك ن األذه اس م بس واإللتب ون الصورة واضحة وجب رفع الل ى تك ان حت ح والبي
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ومتسقة األبعاد وحتى يعرف المجتمع حكم الناسخ والمنسوخ في القرآن .. وحتى ال يتألى أحد على أحكام هللا 
ا  ية له ن الوص ي .. ولك لم أن يوص ل مس ب ك ن واج ية .. وم ن الوص دث ع ات يتح ق اآلي م .. فمنطل ر عل بغي

ي شروط  ليس أقلها أال يوصي في أكثر من  وارد ف ه وسلم ال ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ث .. لحديث رس الثل
ن هاشم، صحيح البخاري :  ن هاشم ب روان، ع حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا م

ه رعن عام ه بن سعد، عن أبيه رضي هللا عنه قال:مرضت، فعادني النبي صلى هللا علي ا  وآل ت: ي وسلم، فقل
ول هللا،  ال: (رس ي، ق ى عقب ي عل ي أن ال يردن ل هللا ادع هللا ل ا لع ك ناس ع ب ك، وينف د أن  يرفع ت: أري ). قل

ر، (أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: ث كثي ث، والثل ال: (الثل النصف كثير). قلت: فالثلث؟ ق
  بالثلث، فجاز ذلك لهم. أو كبير). قال: فأوصى الناس

ألة كان     د أن المس ة أعتق ي المدين ه ف ام دولت ل قي الم وقب ة اإلس ي بداي ن ف ان يمك ة .. وك ت مرحلي
ر  ى إذا استوى األم المنورة أن تكون مسالة المواريث فيها حكم انتقالي تمليه ضرورة المرحلة العقدية .. حت

اة األ ن حي ة م ة القوي ة للمرحل لة القاطع ام الفاص ة .. للمؤمنين قوة ونفوذا وتمكينا في األرض جاءت األحك م
ث إن رأوا  يل المواري ات وتفاص ر جزئي ر لتغيي في المرحلة اإلنتقالية لم يكن ثمة حرج في أن يتدخل أهل الخي
يلة  وت  بوس د الم ن بع ك مضاف م ا تملي ي حقيقته ميال ظاهرا كما قال العلماء من الموصي .. إن الوصية ف

وارث )) التبرع .. وبقيت الوصية سارية المفعول بالنسبة لغير الورثة . ية ل . ألن القاعدة الشرعية (( ال وص
ى  .. وبذلك يعطي اإلسالم قوة ألهله.. وقوة لذاته باعتباره األقدر بفضل هللا ورحمته على مجاراة العصر وعل
ا  ى م ى أرق ة الجهالء إل ن الجهال ه م درج ب ع إسالمي ت الضرب بقصب السبق في التنظير والممارسة لمجتم

دنيا  يمكن تصوره حضارة وسلوكا ي ال ورحمة وسموا ورفعة بذال وعطاء في كل مجال ابتغاء  مرضاة هللا  ف
  واآلخرة التي ال شك فيها إطالقا ..   

  
*********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم ا ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم لقيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  ااد ه وبل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إ ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ن شاء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 



  101                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  
  

 
 
 
 
  
  
  

 c    : 24الحلقة عدد   
   c( سورة البقرة ) 

  
 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن( يَا (( ...   ا 183أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكْم الّصِ ) أَيَّاًم

ْن َمْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم مَ  ِكيٍن فََم اُم ِمْس ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَ ِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ
وَن( تُْم تَْعلَُم َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَهُ َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكن هِ 184تََطوَّ ِزَل فِي ِذي أُن اَن الَّ ْهُر َرَمَض ْرآُن ) َش  اْلقُ

ا دَّةٌ  ُهًدى ِللنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمْن اْلُهَدى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهَد ِمْنُكْم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريًض فٍَر فَِع ى َس أَْو َعلَ
َر َولِ  ْم اْلعُْس ُد بُِك َر َوالَ يُِري ْم اْليُْس ُ بُِك َّ ُد  َر يُِري اٍم أَُخ ْن أَيَّ ْم ِم َداُكْم َولَعَلَُّك ا َه ى َم َ َعلَ َّ ُروا  ةَ َوِلتَُكبِّ دَّ وا اْلِع تُْكِملُ

ي َوْليُْؤمِ 185تَْشُكُروَن( تَِجيبُوا ِل انِي فَْليَْس دَّاِعي إِذَا َدَع َوةَ ال وا ) َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْع نُ
ُ 186بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشُدوَن( َّ َم  فَُث إِلَى نَِسائُِكْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ َعِل يَاِم الرَّ ْم ) أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الّصِ  أَنَُّك

 ُ َّ َب  ا َكتَ وا َم ُروُهنَّ َواْبتَغُ ى ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعْنُكْم فَاآلَن بَاِش َربُوا َحتَّ وا َواْش ْم َوُكلُ  لَُك
يَاَم إِلَى اللَّْيِل وَ  وا الّصِ اِكفُوَن يَتَبَيََّن لَُكْم اْلَخْيُط األَْبيَُض ِمْن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمْن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ تُْم َع الَ تُبَاِشُروُهنَّ َوأَْن

الَ تَ  ِ فَ َّ ُدوُد  َك ُح اِجِد تِْل وَن(فِي اْلَمَس ْم يَتَّقُ اِس لَعَلَُّه ِه ِللنَّ ُ آيَاتِ َّ يُِّن  ذَِلَك يُبَ ا َك َوالَُكْم 187ْقَربُوَه أُْكلُوا أَْم ) َوالَ تَ
ثِْم َوأَْنتُ    ...)).)188ْم تَْعلَُموَن(بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاْإلِ

  صدق هللا العظيم
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
فرض هللا سبحانه وتعالى الصوم امتحانا لصبرنا .. وجعله جل وعال الركن الثالث من أركان اإلسالم 

يَامُ  يَا الحنيف من بعد الشهادتين والصالة .. (( ...  ْيُكْم الّصِ َب َعلَ وا ُكتِ ِذيَن آَمنُ اب موجه ... أَيَُّها الَّ )) .. الخط
ر .. آمن  إلى المؤمنين وليس إلى غيرهم .. المؤمنين الحقيقيين الذي جمعوا بين القول والفعل والسر والجه
ر الصيام ..  به صدقه ووثق به .. اإليمان التصديق ضد الكفر .. إلى المؤمنين يتجه الخطاب يفرض عليهم أم

  )) ..  ُكتَِب َعلَْيُكمْ ((  
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اُب: الفَ َدُر؛والِكت ـُحْكُم والقَ يكم  ْرُض وال َب عل الى: ُكتِ ّ تع ال  ْرض. ق ع الفَ ع موض اُب يُوَض والِكت
ي اُص ف راِب  الِقص اِم والشَّ ْرُك الطع ْوُم: تَ اه: فُِرَض.الصَّ ياُم؛ معن يكم الص َب عل ل: ُكتِ ز وج ال ع ى. وق القَتْل

طاَم، َوالكالِم، صام والنِّكاحِ  ومٍ  يَُصوم َصْوماً وِصياماً واْص ن ق ْوٌم م ائٌم وَص ل ص ام ورج وَّ ٍم،  ٍُص وَّ يّاٍم وُص وُص
بُِر اإلنساُن  بالتشديد، وُصيَّم، قلبوا الواو لقربها من الطرف؛وقال ْبُر، يَْص و الصَّ ْوُم ُه ة: الصَّ ن ُعيَْين سفيان ب

ى ر عل َرهم بغي ابروَن أَْج َوفَّى الص ا يُ رأ: إنم م ق اح، ث راب والنك ام والش  الطع
  . ِحساب.

يس بالشكل هل  ن ل ا .. ولك ان موجودا ومفروض م ك ل ؟.. نع ن قب ا م كان الصيام موجودا ومفروض
وم  ان يص ه السالم ك ي داود علي يام النب ا ) ص وع طبع يام التط يام ( ص ل الص ه المسلمون.. وأفض الذي يعرف

يَا يَا يوما ويفطر يوما .. (( ...  ْيُكْم الّصِ َب َعلَ وا ُكتِ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ْبِلُكمْ أَيَُّه ْن قَ ِذيَن ِم ى الَّ َب َعلَ ا ُكتِ ا ُم َكَم ...)).. م
بر   ى الص دريب عل ب .. الت ى لبي ى عل ي ال تخف ة الت ده الجم ن فوائ يام ؟.. م ن الص وة م د المرج الفوائ
وص  ام .. وخل والمصابرة.. واالرتقاء بالجسد إلى مستويات عليا من العبادة ومحاكاة المالئكة في صفوها الت

ه الروح إلى  ه .. والطاعة ل ذلل ل ن حب هللا .. والت مناجاة الرب الواحد الذي ال شريك له .. وبالتالي المزيد م
ا ..  فيما أمر ونهى .. من فوائد الصوم خلق فرد ومجتمع يخشى هللا حق خشيته في كل شيء .. ظاهرا وباطن

ة .. (( ا والعام اة الخاصة منه احي الحي ي من ق شرع هللا ف ه تطبي ع ديدن ا ...  مجتم َب  يَ وا ُكتِ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
وَن( ْم تَتَّقُ ْبِلُكْم لَعَلَُّك ْن قَ ِذيَن ِم يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَّ ة ..  )183َعلَْيُكْم الّصِ ة وهي الحماي ن الوقاي التقوى م .)).. ف

ودك وهره يق وم في ج ل بطاعة .. فالص ة هللا والعم وى مخاف ة هللا  واتقاه خافه وحذره .. والتق ى مخاف ا إل آلي
ذه بعض  وطاعته سواء  في السمع والطاعة أو في اجتناب الحرام في كل شيء  قوال وفعال كسبا وإنفاقا .. ه

  فوائد الصوم .. 
  فما الفوائد األخرى ؟ .. 

ن   م م ف الجس ة  تنظي ة والجماعي حة الفردي ى الص وم عل د الص ن فوائ ا أن م بح اآلن معروف أص
الل الصوم دون أن يشعر  ةبحيث ان الصائم يقوم بفضل هللا بمراجع األمراض والسموم .. ة خ شاملة ومجاني

ا .. إن  تبحيث يتخلص البدن من الشوائب ومن كل الترسبا ورة بقائه ى الصحة في ص التي تشكل خطرا عل
دنيا ةالصوم هو الفرصة السنوي ي أصقاع ال ائعين ف اكين والج راء  والمس ذكر عذابات الفق وهو  المتكررة لت

ادة المتكامل ى للعب ة المثل ع  ةالفرص ع م ريم إذا اجتم رآن الك م .. والق ريم والجس رآن الك ين الق ع ب ي تجم الت
اًرا(الصوم كان شفاء .. ((  اِلِميَن إِالَّ َخَس ُل ِمْن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَال يَِزيُد الظَّ  – )82َونُنَّزِ

ه  اإلسراء .. ول هللا صلى هللا علي ال رس د ق ده الصحية  فق وم وفوائ وفي الحديث الشريف تحريض على الص
ومواوآله وسلم :  وا وص وا.تصحوا  سافروا تربح زوا تغنم د عن واغ ه  رواه أحم رة رضي هللا عن ي هري أب

ا،  مرفوع
ظ  ي بلف وموا(( ورواه الطبران وا وص زوا تغنم حوا  اُغ افرواتص تغنوا وس ي ر ))..تس ب وف ن نجي ة الب (( واي

و)).. واغزوا تغنمواتصحوا  سافروا تربحوا وصوموا ى  وأخرجه أب ي الطب مقتصرا عل يم ف ((  صوموا نع
  .)). تصحوا

ا  ه فيم ث مجتمع يخشى هللا حق خشيته ويطيع وم بع ن الص تبين لنا إذن مما سبق بيانه أن الغاية م
ى الصيام ..  إن  أمر ونهى .. كما تبين لنا أن للصوم شروطا أربعا هي : درة عل ل والق وغ والعق اإلسالم والبل

الصيام في حقيقته امتحان إلرادة اإلنسان .. ولذلك وجب أن ينظر إليه المرء  على أساس أنه جزء  من زمن 
ن  د م م عب هور ؟.. وك ام المرء  من ش م ص ه.. وك ي صحيفة أعمال سرعان ما يمضي ليسجل أجرا إضافيا ف

وي عبادة أراد بها وجه هللا  سبحانه وتعالى وأراد بها الطاعة  والمحبة  ال غير ؟.. وكم توالت األيام ال تل
ْنُكْم على شيء ؟ .. ولم يغنم منها المرء  ما يشفي غليله محبة  وطاعة  .. ((  اَن ِم ْن َك أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت فََم

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أُ  هُ َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ ٌر لَ َو َخْي َع َخْيًرا فَُه َخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَاُم ِمْسِكيٍن فََمْن تََطوَّ
  ...))..)184َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن(

ه   ه أخرج الطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول هللا صلى هللا علي لوآل يس ((  موس ل
  .)) .يتحسر أهل الجنة إال على ساعة مرت بهم لم يذكر هللا تعالى فيها
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بابه   ه الفطر بأس قد يتعلل المرء بحالة المرض  .. ولكن الدين لم يترك لـه حجة يحتج بها فرخص ل
ا الشرعة كأن يكون المرض جزئيا أو غير دائم .. فيفطر ويتصدق عن أيام فطره ويعيدها عندما يشفى ..  وأم

ا  ام مسكين .. كم وم طع ل ي ن ك ى أن يخرج ع ر عل من كان مرضه مزمنا ودائما فقد رخص لـه الشارع الفط
ؤمن  ر للم وم خي رخص  للمسافر مسافة القصر الذي تزيد عن ستة وثمانين كيلومترا أن يفطر .. مع أن الص

  في كافة أحواله إال إذا تعذر عليه األمر فليس عليه حرج ..
  البخاري: جاء في صحيح 
ي  كنا حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال:  نسافر مع النب

يام،  وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، وال المفطر علىوآله صلى هللا عليه  ي الص لم ف الصائم. أخرجه مس
افر رجواز الصوم والفطباب:  ان للمس نن أفي شهر رمض ي س ي داود   .. وجاء ف ن حرب ب ليمان ب حدثنا س

 ّ ي صلى  زة األسلميَّ سأل النب ه، عن عائشةأن حم ن عروة، عن أبي ومسدد قاال: ثنا حماد، عن هشام ب
ه  ه علي اوآل ال: ي ي رجل وسلم فق ، إن ّ ول  ُردُ  رس وم أْس ال:  الص ي السفر؟ ق وم ف ئت، (( أفأص صم إن ش

   .)).وأفطر إن شئت
بحانه وتع ال س ذلك ق تُْم الى (( ول ْم إِْن ُكن ٌر لَُك وُموا َخْي ْم َوأَْن تَُص ٌر لَُك وُموا َخْي َوأَْن تَُص

ى جسم المؤمن تصفية )184(...)).. )184تَْعلَُموَن( ة عل ة عاجل دة ذاتي ...)).. فمدح الصوم لما فيه من فوائ
ا  ة ولم ه الظاهرة والكامن دا لطاقات ي اآلخرة  لبدنه وتنقية لـه من الشوائب واألمراض وتجدي ن أجر  ف ه م في

ِكينالتي ال شك فيها إطالقا .. ((  ذي ال َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَاُم ِمْس اجز ال ق بالع ا متعل ر هن )) ... األم
دنيا وال  اجز ب ة بالع البعض ألن المسألة متعلق ن ب ذهب الظ د ي ا ق يقدر على الصوم واآلية ليست منسوخة كم

ال وم أص ق الص رب يطي ان الع ي لس اء ف تطاعة .. ج درة واإلس ى الق ن بمعن ة ه ادة  .. والطاق ي قت ديث أَب ح
ال، صلى وآله النبي، صلى هللا عليه  وُمراجعةِ  ه  ههللا عليوسلم، في الصوم فق ُت  وسلم: وِدْدتوآل ْق ي ُطّوِ أَنِّ

ه  ذلك أي ليته ُجِعل داخالً في طاقَتي ه وقدرتي، ولم يكن،صلى هللا علي ادر وسلوآل َر ق ك غي م، عاجزاً عن ذل
ه ن  عليه لضعف من هولك ل أن ِإن  يحتم ه لنسائه، ف ي تلتزم وق الت ه للحق اَف العجز عن ومخ ة الص ّل  إدام تُِخ

قَت الحيّةُ على عنقه: صارت عليه   ..  كالطَّْوق بحظوظهن منه. وتََطوَّ
  في بعض اآلثار ..  وبالتالي يتوجه الموضوع إلى العجز عن الصوم وليس عن حكم مرحلي كما جاء

ونَ ((    تُْم تَْعلَُم ون  إِْن ُكن ك أن يك ل ذل ن ك م م ه.. واأله ه وكنه ه بحقيقت يء : أدرك م الش )) .. وعل
  المؤمن على صلة بربه  برا وطاعة علما وعمال ومخافة له .. 

ا إن لشهر رمضان أفضاال كثيرة .. وهو نعمة كبرى أنعمها هللا علينا ربما اكتشفنا بعض أسراره
الظاهرة .. ولكن فضل رمضان كبير وكبير جدا .. ويكفي أن القرآن الكريم نزل فيه .. فشرف الشهر الكريم 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس به .. وفيه ليلة القدر .. وما أدراك ما ليلة القدر .. (( 
ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر َوبَيِّنَاٍت ِمْن اْلُهَدى َواْلفُْرقَ  اِن فََمْن َشِهَد ِمْنُكْم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ

َ َعلَى َما هَ  َّ ةَ َوِلتَُكبُِّروا  ُ ِبُكْم اْليُْسَر َوالَ يُِريُد ِبُكْم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّ َّ َولَعَلَُّكْم َداُكْم يُِريُد 
  ...))..  )185تَْشُكُروَن(

تعداد   ـه االس تعداد ل المي .. ومن واجبهم اإلس إن شهر رمضان لـه دور كبير في حياة المجتمع اإلس
  األمثل بما يليق بقيمته عند هللا سبحانه وتعالى ..

  جاء في صحيح البخاري :  
ن  ل، عن اب ث، عن عقي دثني اللي يحدثني يحيى بن بكير قال: ح ن أب ي اب ال: أخبرن س،  شهاب ق أن
ول: ه يق ال مولى التيميين، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي هللا عن ه  ق ول هللا صلى هللا علي ه رس وآل

  ).. أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين) فتحت أبواب السماء، وغلقت شهر رمضان إذا دخل ((وسلم: 
ي رمضان إن شهر رمضان المعظم يمتاز بأنه العبادة سام ية ومتكاملة من حيث البدن والروح .. وف

ى الغروب ..  ادق إل وع الفجر الص رج من طل بطن والف هوتي ال تمتاز العبادة بالصوم الذي هو امتناع عن ش
وم  وم ص ا يغضب هللا .. فالص ل م وبالتسامي الكامل في االمتناع عن كل محرم .. وعن صوم الجوارح عن ك

وم وصو ةعامة عن األمور المادي م خاصة عن األمور المادية وعن االنحرافات ما ظهر منها وما بطن .. وص
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ى  ا إل ان السماء  تطلع روح عن انق ال ث تع دنيا بحي ل شؤون ال خاصة الخاصة من حيث انه تسام كامل عن ك
ات .. األكمل واألوفق بال انتهاء .. حيث يعتبر الصوم امتناعا كامال عن درن الماديات وتعلقا كامال  بالروحان ي

ذي  ةوبمسلك المالئكة حبا في هللا وتطلعا لمرضاته ومناجا لـه عن طريق القرآن الكريم الذي نحبه ويحبنا وال
دركها إال  الك ال ي ى مس ان إل ة اإليم ي رحل ا ف مو بن ذي يس دقنا ..  وال دقه ويص ذي نص ه .. وال دثنا ونحدث يح

دها سعادة  ا بع ي العالمون حالوة ما بعدها حالوة  وسعادة م ه ف ال أن هر رمضان يشعر المؤمن فع ي ش ..  ف
ت  ا طال رت وقصيرة ومهم ا كث طريق هللا .. أنه قريب من هللا .. وان رحمة هللا تشمله .. وأن الدنيا قليلة مهم
ة  ال وني وال وفع ى هللا ق رب إل .. وأن موعد هللا ال يتخلف .. يشعر فعال أنه يسمو .. وأنه يرتقي في مراتب التق

  وعطاء بال  حدود ..  وعمال وبذال
  جاء في صحيح البخاري :

ن  حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد هللا بن  د هللا ب عب
ه  كان النبي صلى هللا عليه عتبة: أن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: اس أجود وسلموآل ان الن الخير، وك  ب

ين أجود ان، ح ي رمض ون ف ي رمضان ما يك ة ف ل ليل اه ك ه السالم يلق ل علي ان جبري ل، وك اه جبري ى  يلق حت
ه ي صلى هللا علي ه النب ه  ينسلخ، يعرض علي ه وآل ل علي ه جبري إذا لقي رآن: ف لم الق ان وس الم، ك ود الس  أج

   بالخير من الريح المرسلة.
اء وصبر  ذل وعط ل وب و عم ا ه ال وإنم ى ويتجلى فعال أن الشكر  .. ليس كلمات تق ابرة عل ومص

دين  ري لل ود الفق اء  يشكل العم ذل والعط ى أن الب ث يتجل أوامر هللا وعلى مشاكل الحياة التي ال تنتهي .. حي
ال  ق ب ل واألوف ى األكم اإلسالمي من بعد العبادة الروحية الخالصة بحيث تتكامل العبادة  روحا ومادة.. توقا إل

ى ا إل ه وتطلع وقا إلي ي هللا وش ا ف اء .. حب ة .. إن  انته عادة المطلق ق والس ر المطل ى الخي ا إل ة .. وتطلع الجن
ي  ا ف ر مم هر رمضان أكث ي ش ان ف ر واإليم ب والخي م الح المؤمن الحقيقي يعيش سعادة حقيقية ويتذوق طع
ن  ث م ركين الثال الركن ال ق اإلسالم ب ق .. طري ق الح ى الطري غيره من األيام والشهور .. ألنه يضع قدمه عل

ين دين اإلسالم ا ا .. وح ا إطالق ي ال شك فيه اعة الت ام الس ى قي ان إل لذي ارتضاه هللا لعبادة في كل زمان ومك
ذال  دنيا ب ل ال ه وينسى نفسه وك يصل المؤمن إلى تلك المرتبة السامية والمتألقة من العبادة وحب هللا وطاعت

مو .. وير ين يس يان .. ح وق والعص ن درن الفس ا ع ا .. وترفع ا وروحي اء مادي ل وعط ن ك د ع ع .. ويبتع تف
ى المؤمن  ال .. يترق ة وأم ا وطاع وسواس خناس .. وعن شواغل الدنيا ويفوض أمره  سبحانه وتعالى حب
ل  ل شيء  وتوك رك ك ه ت الى .. ألن بحانه وتع ا من هللا س زداد قرب في مدارج العرفان والعبادة واإلخالص .. ي

ة على الحي القيوم الذي خلقه من الشيء  وراده إلى م ال  وني وال وفع ه ق ن رب ا م اد .. يصبح المؤمن قريب ع
ـه  دا ل ال .. وشغفا بحب هللا .. وتوحي له طاعة وأم ى أص ود إل وإخالصا .. يبكي .. يستغفر .. يناجي ربه .. يع
درجات  ه ال ه ويرفع ه .. يسمعه ويجيب رب من الي أق الى بالت وتنزيها لـه عن الشريك .. يكون هللا سبحانه وتع

ر (( العال  في  ب بش ى قل َوإِذَا الجنة في الخير العميم الدائم حيث ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر عل
ي  وا بِ ي َوْليُْؤِمنُ تَِجيبُوا ِل انِي فَْليَْس دَّاِعي إِذَا َدَع َوةَ ال ُب َدْع ٌب أُِجي ِإنِّي قَِري ي فَ اِدي َعنِّ أَلََك ِعبَ ْم َس لَعَلَُّه

  ...)) .. )186يَْرُشُدوَن(
ي  قد ه ف ه .. ويرمي ب يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن اإلسالم دين روحاني ينزع اإلنسان من واقع

المرة .. فاإلسالم  ر صحيح ب ذا التصور موهوم ومشوب بالتقصير وغي ن ه متاهات الغلو واإلسراف .. ولك
ا يصلح لهم م وم ا وآخرة.. راعى  الدين الخاتم الذي ارتضاه رب العزة للناس الذين خلقهم ويعلم دواخله دني

ة  ية والذاتي ن الخصوص ه م ه حق رد يعطي اة الف يل لحي ي أدق التفاص ل ف ا ودخ ة منه ى الذاتي ب حت ل الجوان ك
ة  انية قاطب ع فاإلنس الي المجتم رة بالت ة األس ي خدم ه وف ؤمن ذات ة الم ي خدم ا ف ا ويجعله ا ويوظفه وينميه

ه نوراني سامق ال يني يسمو ويرتفع ويتألق وي يبمنهج ربان ثبت انه حق ونور وبركة وسعادة كلما توغل في
وم  بالمؤمن برفق .. ومن هذا البا ى الص را عل ؤمن مقتص ى الم ل يبق ان فه ي رمض حياة المؤمن الخاصة ف

ا وينسى جان ادات كله ذكر؟.. أي العب تغفار والصدقة وال ال ..  بوالصالة والتسبيح واالس ف ك ال وأل ه.. ك أهل
ل  سالتي قد يتناساها البشر لكن هللا ال ينساها ويـبـيـنها للنا ةلى هذه الحقيقنبهه إ ىفا سبحانه وتعال ي ك ف

رآن والسنة  ائق الق وا حق زمان ومكان .. حتى ال يبقى عليهم حرج وحتى يتعلموها ويعلموها  غيرهم .. ويبث
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ي رمض ؤمن ف يش الم ي .. حتى ينتشر دين هللا نور هللا في األرض إلى قيام الساعة.. كيف يع ف يلب ان ؟.. كي
وق .. ((  ا حق ه له ه مع اك زوجت ان .. وهن ر إال إنس ة األم ي نهاي و ف زه .. وإن ه لَّ غرائ يَاِم  أُِح ةَ الّصِ ْم لَْيلَ لَُك

فَثُ  ُ أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختَانُوَن أَنفَُس َعِلمَ إِلَى نَِسائُِكْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ  الرَّ ْيُكْم َّ اَب َعلَ اُكْم فَتَ ْنُكْم  َوَعفَ َع
ُ لَُكْم  َّ ْن  َوُكلُوافَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُوا َما َكتََب  يَُض ِم ْيطِ َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكْم اْلَخْيُط األَْب ْن  اْلَخ َوِد ِم األَْس

يَاَم إِلَى اللَّْيِل  وا الّصِ ُدوُد  َوالَ اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ َك ُح اِجِد تِْل ي اْلَمَس ِ تُبَاِشُروُهنَّ َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِ ذَِلَك  َّ ا َك الَ تَْقَربُوَه فَ
ُ آيَاتِِه ِللنَّاِس  َّ ا َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلحُ  بِاْلبَاِطلِ ) َوالَ تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم 187يَتَّقُوَن( لَعَلَُّهمْ يُبَيُِّن  أُْكلُوا فَِريقً كَّاِم ِلتَ

ثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن( أَْمَوالِ ِمْن    )...)).188النَّاِس بِاْإلِ
فهاني :   ريم لألص رآن الك اظ الق ردات ألف ي مف اء ف كم ؟ .. ج انون أنفس ى تخت ا معن ان: م واالختي

ل ان ك مراودة الخيانة، ولم يقل: تخونون أنفسكم؛ ألنه لم تكن منهم الخيانة، ب إن االختي ان، ف نهم االختي ان م
ار و المش ك ه ة، وذل ري الخيان ان لتح هوة اإلنس رك ش وء}  تح ارة بالس نفس ألم الى: {إن ال ه تع ه بقول إلي

   ".53"يوسف/
  وجاء في صحيح البخاري :

ان:  ن عثم د ب دثنا أحم ريح  حدثنا عبيد هللا، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء. وح دثنا ش ح
ه: ل: حدثني إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق قال: سمعتبن مسلمة قا ا  البراء رضي هللا عن لم

علم هللا (( وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل هللا:  نزل صوم رمضان، كانوا ال يقربون النساء رمضان كله،
تم م كن انون  أنك نكمتخت ا ع يكم وعف اب عل كم فت   .)) أنفس

  : وفي صحيح البخاري أيضا    
ال: ه ق ي هللا عن راء رض ن الب حق، ع ي إس ن أب رائيل، ع ن إس ى، ع ن موس د هللا ب دثنا عبي ان  ح ك

اموآله أصحاب محمد صلى هللا عليه  ار، فن ل  وسلم إذا كان الرجل صائما، فحضر اإلفط م يأك ل أن يفطر، ل قب
ال صائما، فلما حضر اإلفط ليلته وال يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة األنصاري كان ه فق ى امرأت ار أت

ا  لها: أعندك طعام؟. قالت: ال، ولكن أنطلق ه، فلم ه امرأت اه، فجاءت ه عين ل، فغلبت فأطلب لك، وكان يومه يعم
ه فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى هللا عليه  رأته قالت: خيبة لك، ذه وآل ت ه لم فنزل وس

وا(( . ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: ))ائكمأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نس(( اآلية: ى  وكل واشربوا حت
   .)).يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود

ؤمنين   ل للم ي تكف اس الت ا وال التب بس فيه ي ال ل حة الت ه الواض الى طريق بحانه وتع ين هللا س د ب لق
ق ى يخشوه ح ا حت زمهم اتباعه ا حدودا أل ل له دارين .. وجع ي ال ك  السعادة ف اوزوا تل ى ال يتج خشيته وحت

ك  ل تل ل ك دي .. وجع ي والجس الحدود ألن فيها صالحهم وأمنهم وأمانهم وتوازنهم النفسي والفكري والروح
ن  الى .. ولك بحانه وتع اته س ه وبمرض ا ب ي هللا وتعلق ا ف ه .. حب ل بطاعت ه والعم ى مخافت ة إل ق مؤدي الطري

ا ن رمض ديث ع ياق الح ي س ه ف ب أن ب والعجي ه الغري ؤمن وأهل ين الم اده وب ين هللا وعب ة ب ن العالق ن وع
ل  ا يغف ة طالم ومجتمعه ..  بحيث يخلص إلى الصفاء الشامل مع الذات والمحيط  يأتي التنبيه إلى حقيقية هام
ه أن يصوم وأن  ه يكفي ه ان عنها  المرء .. وهي مسألة الكسب .. إلى طعامه يتوجه التحليل .. فهو يظن وظن

ادة يصلي وأن يعبد  ة العب ت طائل دخل تح ة ال ت اء  ومسألة ذاتي ب فهي ذك ا مسألة الكس ادة بينم ق العب هللا ح
با وإنفاق ادة  اوتحت طائلة الثواب والعقاب .. وهذا انفصام في الفهم .. ألن اإلسالم كل ال يتجزأ كس عمال وعب

ْن وَ  بِاْلبَاِطلِ َوالَ تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم ((  قوال ونية.. ا ِم أُْكلُوا فَِريقً اِم ِلتَ ى اْلُحكَّ ا إِلَ ْدلُوا بَِه َوالِ تُ ثِْم  أَْم اْإلِ اِس بِ النَّ
ة )...)).188َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن( ذكروا مسألة هام تغفارا .. ت بيحا واس .. وأنتم في قمة العبادة صوما وصالة وتس

ر .. و ل وخطيرة قد تقلب موازين القوى في عبادتكم إن صح التعبي ا ب يس عبث ذا السياق ل ي ه ة وردت ف اآلي
دور .. إن  ي الص ا تخف ين وم كل شيء بقدر وحكمة ارتضاها رب العزة سبحانه وتتعالى الذي يعلم خائنة األع
اق ..  ي الكسب واإلنف الحالل ف روطة ب ة مش روط .. فاإلجاب ا ش يام له ات الص ي آي مسالة الدعاء المستجاب ف

الال وال ينفق تغفروا .. وأناس ال يكسبون ح بحوا واس اموا وصلوا وس تجاب دعاؤهم وإن ص الال  ال يس ون ح
ر  اس .. فلينظ ا وال التب بس فيه دين ال ل ي ال هذه حقيقة ال مراء فيها .. فا طيب ال يقبل إال طيبا تلك قاعدة ف

الى  ل أن يحاسب .. وبالت ه قب م ليحاسب نفس ق ؟.. ث ة كل واحد من أين يكسب وماذا ينفق وعلى من ينف كيفي
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ل شيء ..  نظام المجتمع اإلسالمي الذي جاء القرآن الكريم من لدن هللا سبحانه وتعالى .. مجتمع نظيف في ك
  في الظاهر والباطن ..  مجتمع يرنو إلى مرضاة هللا ويخشى عقابه يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 

  
  

*********  
  
  
  

عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن ا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  

  
  

 c    : 25الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول هللا بل غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
أَنْ  (( ... رُّ بِ ْيَس اْلبِ ا  يَْسأَلُونََك َعْن األَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاِس َواْلَحّجِ َولَ ْن ُظُهوِرَه وَت ِم أْتُوا اْلبُيُ تَ

وَن( ْم تُْفِلُح َ لَعَلَُّك َّ وا  ا َواتَّقُ ْن أَْبَوابَِه وَت ِم وا اْلبُيُ ى َوأْتُ ْن اتَّقَ رَّ َم نَّ اْلبِ ِذيَن 189َولَِك ِ الَّ َّ بِيِل  ي َس اتِلُوا فِ ) َوقَ
َ الَ يُِحبُّ  َّ وُكْم 190اْلُمْعتَِديَن( يُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَُدوا إِنَّ  ُث أَْخَرُج ْن َحْي ) َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم ِم
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ِإْن قَ ِه فَ اتِلُوُكْم فِي ذَ َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمْن اْلقَتِْل َوالَ تُقَاتِلُوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُقَ اْقتُلُوُهْم َك َزاُء اتَلُوُكْم فَ ِلَك َج
افِِريَن( يٌم(191اْلَك وٌر َرِح َ َغفُ َّ ِإنَّ  ْوا فَ ِإْن انتََه ِإْن 192) فَ ِ فَ َّ ِ يُن  ّدِ وَن ال ةٌ َويَُك وَن فِتْنَ ى الَ تَُك اتِلُوُهْم َحتَّ ) َوقَ

اِلِميَن( ى الظَّ ْدَواَن إِالَّ َعلَ الَ ُع ْوا فَ ْهِر الْ 193انتََه َراُم بِالشَّ ْهُر اْلَح َدى ) الشَّ ْن اْعتَ اٌص فََم اُت قَِص َراِم َواْلُحُرَم َح
َ َمَع اْلُمتَّقِ  َّ َ َواْعلَُموا أَنَّ  َّ ِ 194يَن(َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم َواتَّقُوا  َّ بِيِل  ) َوأَنِفقُوا فِي َس

نِيَن(َوالَ تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّهْ  َ يُِحبُّ اْلُمْحِس َّ ْرتُْم 195لَُكِة َوأَْحِسنُوا ِإنَّ  ِإْن أُْحِص ِ فَ َّ ِ َرةَ  جَّ َواْلعُْم وا اْلَح ) َوأَتِمُّ
ْنُكْم َمِري اَن ِم ْن َك هُ فََم ْدُي َمِحلَّ َغ اْلَه ى يَْبلُ ُكْم َحتَّ وا ُرُءوَس ْديِ َوالَ تَْحِلقُ ْن اْلَه ا أَ فََما اْستَْيَسَر ِم ْن ًض ِه أَذًى ِم ْو بِ

ّجِ فَ  ْن َرأِْسِه فَِفْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسٍك فَِإذَا أَِمنتُْم فََمْن تََمتََّع بِاْلعُْمَرِة إِلَى اْلَح ْديِ فََم ْن اْلَه َر ِم ا اْستَْيَس َم
ِجِد لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَالَثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحّجِ َوَسْبعٍَة إِذَا َرجَ  ِري اْلَمْس هُ َحاِض ْعتُْم تِْلَك َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ ذَِلَك ِلَمْن لَْم يَُكْن أَْهلُ
َ َشِديُد اْلِعقَاِب( َّ َ َواْعلَُموا أَنَّ  َّ   ...))...) 196اْلَحَراِم َواتَّقُوا 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  *التحليل :

  
ان تبدأ اآليات السالفة الذكر باإل ي لس اء ف ة ؟.. ج ا األهل ة .. فم الة األهل ق بمس ن سؤال يتعل جابة ع

ل: يسمىالعرب :  هر، وقي الالً  والِهالُل: غرة القمر حين يُِهلُّه الناُس في غرة الش م ال  ِه هر ث ن الش ين م لليلت
ى به إِلى أَن يعود في الشهر الثاني،وقيل: يسمى و ..  أَِهلَّة والجمع ... به ثالث ليال ثم يسمى قمراً  يسمَّ ال أَب ق

ار العباس: وسمي الهالُل ِهالالً ألَن الناس يرفعون أَصواتهم ه:  باِإلخب ديث عمر، رضي هللا عن ي ح ه. وف عن
الوا اً ق ا  أَن ناس ه إِنَّ الل ين الجب ره إِذا ال ب اس أَي ال نُْبِص ه الن الالً إِذا أََهلَّ لُّ ِه  نُِه

اس  ره الن الأَبص ل الجب ميل: انألج ن ش الل أَي. اب لَّ الِه ى نُِه ا حت ْق بن  َطِل
ه أَي ه وإِْهالل تِهالله. نَْنُظر أَنَراه.وأَتَْيتُك عند ِهلَِّة الشهر وِهلِّ ُت  . (( ...اْس َي َمَواقِي ْل ِه ِة قُ ْن األَِهلَّ أَلُونََك َع يَْس

وا ِللنَّاِس َواْلَحّجِ َولَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن ُظُهوِرَها  ا َواتَّقُ ْن أَْبَوابَِه وَت ِم وا اْلبُيُ َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن اتَّقَى َوأْتُ
َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن( ور )189َّ بس األم ى ال تلت ة حت ألة األهل ي لمس وم الحقيق ...)).. ثم تقدم اآلية الكريمة المفه

ذلك ج اداتهم .. وك اداتهم من في أذهان الناس .. وحتى تستقيم مفاهيمهم وعب بس ع ا ل را مم ع كثي اءت لترف
ة  ول األشهر القمري د دخ وا مواعي ي يعرف اعوجاج عن الفطرة .. فاألهلة جاءت لتنظم مواقيت الناس .. أي ك
وا  انوا إذا أهل رب ك ث ان الع ن حي حتى تنتظم عباداتهم بحسبها انتظاما دقيقا .. وكذلك لمنع العادات السيئة م

ك بالحج والعمرة رفضوا دخول  بون ذل د أعمى .. وهم يحس البيوت  من أبوابها ربما تشاؤما وربما عن تقلي
يس  خيرا كله .. اعتقادهم الخاطئ أوقعهم في الخطأ .. ألن هللا سبحانه وتعالى بين لهم أن الخير .. كل الخير ل

ن ه.. وأن م ل بطاعت ة هللا والعم ي مخاف ر ف ل الخي ر ك ن الخي ر  في الدخول من ظهور البيوت .. ولك أراد الخي
  الحق فعليه أن يسمع ويطيع هللا الخالق العليم .. 

حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن  .. رلكل خياسم جامع وجاء في صحيح البخاري البر : 
بأن البر  وليس(( قال:كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل هللا: أبي إسحاق، عن البراء

أتوا  وت ن تالبي ا ولك ن ظهوره ر م االب ن أبوابه وت م وا البي ى وأت   .)) .من اتق
ع يتخذ من     لقد جاء الدين اإلسالمي الحنيف لبعث مجتمع متكامل في حياته الخاصة والعامة .. مجتم

ب  د ال تعج ة ق ذه الطريق ـه .. ه ة ل معا وطاع ى هللا وس ا إل يء .. تقرب ل ش ي ك تورا ف ا ودس دين منهج ال
ذه ا تالمجتمعا ة ه ي مواجه ل ف ا العم ل .. فم القول أو بالفع المي ب ع اإلس د اإلساءة  للمجتم ي تري ألخرى الت

ه  ن ذات المخاطر ؟.. هل يقف المجتمع اإلسالمي مكتوف األيدي يقاوم مقاومة سلبية ؟.. أم يعد العدة للدفاع ع
الى االه ه هللا سبحانه وتع ذه النقطة الحاسمة وكينونته وصيرورته في الكون والحياة ؟.. لقد وج ى ه ام إل تم

ب  ى يج وة مت ا متماسكا يفرض الق ا قوي ون مجتمع ادرة وأن يك اذ المب المي اتخ ع اإلس ن المجتم ب م بأن طل
ران .. واإلسالم  دل أساس العم ع اإلسالمي .. فالع فرضها .. وأن يكون عادال حتى في محاربة أعداء المجتم
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أ بأصحابه الذي هو دين السالم واألمن واألمان في كل ش ن يرب ه دي دوان .. ولكن ن حرب أو ع يء .. ليس دي
م  رض ذاته ى ف هم عل ل يحرض ا .. ب ا وخنوع م تهالك ى ذواته ين عل انعين منكفئ وا خ ون يكون ه أن يك ومتبعي
ولونهم وكلمتهم في كل مجال الحياة بما في ذلك مجال القوة العسكرية .. إن أحسن طريقة للسلم هي اإلعداد 

رب رب .. والح ادي  للح دليل الم ى بال ه .. وتجل وادر عدوان رت ب ه .. وظه ت عداوت دو تبين ع ع ون إال م ال تك
اعي  ع دف ع اإلسالمي هو مجتم ادر .. صحيح أن المجتم و المب ون ه الملموس انه يريد غدرا وخيانة وأن يك

ع يسالم من سالمه  ر .. مجتم ويحارب من ولكنه دفاع القوة الرادعة .. دفاع الحرب السلمية إن صح التعبي
ادة  ورة بقي ة المن ي المدين ا ف ذي نش حاربه بكل قوة رادعة .. وهذا ما ينطبق على المجتمع اإلسالمي األول ال
وا  ى يكون ال حت ى القت محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .. حيث نزلت أول آية تحرض المؤمنين عل

ا ع اإلسالمي : (( أقوياء  يزرعون الرهبة في قلوب األعداء  واألمن واألم ل المجتم بِيِل ن داخ ي َس اتِلُوا فِ َوقَ
َ الَ يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن( َّ ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَُدوا إِنَّ  ...)).. المسألة واضحة ال لبس فيها وال التباس  )190َّ

.. ولذلك نفهم سر بعض العلماء الذين اعتبروا  .. القتال لمن أراد القتال والسلم لمن أراد الموادعة والمهادنة
ى  لم  إل ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ب رس د أن ذه اءت بع ة ج ذه اآلي م ه وخة .. وأن حك ة منس ذه اآلي ه

ر الحقيق هور .. وأن األم ى الصلح المش هرا وأمض ي ش ث بق ة  يالحديبية حي ي اآلي د جاء ف ل معت ال لك بالقت
  التالية : 

اتِلُوُهمْ َواْقتُلُوهُ ((  ِل َوالَ تُقَ ْن اْلقَتْ َد  ْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِم ِعْن
افِِريَن( َزاُء اْلَك ذَِلَك َج اْقتُلُوُهْم َك اتَلُوُكْم فَ ِإْن قَ ِه فَ اتِلُوُكْم فِي ى يُقَ وُهْم  –.)) ..)191اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّ ا ثَِقْفتُُم ؟ م

لِ ..  ثَِقْفتُه إذا َظِفْرَت بهمعنى ثقفتموهم ؟.. جاء في لسان العرب :  ْن اْلقَتْ دُّ ِم ةُ أََش ة ؟.. جاء  َواْلِفتْنَ ا الفتن .. م
من واالختبار، وأَصلها مأْخوذ  واالْمتِحان األَزهري وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة االبتالءفي لسان العرب : قال 

ار أَذبتهما بالنار قولك فتَْنُت الفضة والذهب إِذا ه الن ي الصحاح: إِذا أَدخلت ر  لتميز الرديء من الجيِِّد، وف لتنظ
راقُ  ما تُْن: اِإلْح ون. والفَ ار َمْفتُ ع اإلسالمي األول  َجْوَدتُه، ودين د عانى المجتم ام   -.. لق ى قي دوتنا إل و ق وه

الى   شتى صنوف التعذيب النفسي -الساعة  بحانه وتع ا أذن هللا س اء والمحاصرة .. ولم والجسدي .. واإلقص
ه  ي وج ر ف دأت المخاطر تكب ع اإلسالمي األول ب وء المجتم دأ نش ورة .. وب بالهجرة من مكة إلى المدينة المن
ر  هذا المجتمع .. وكان ال بد من وضع حد لما يتهدده من مخاطر ليس في مكة فقط  بل في كل من أشرك وكف

اس باستئصال وأر ه وال التب بس في اد إلحاق الضرر الفعلي بالمسلمين .. من هنا جاء األمر الواضح الذي ال ل
وع ..  شأفة الكفر وأهله تطهيرا لألرض منهم حتى ترتفع راية اإلسالم خفاقة .. وحتى يعم األمن واألمان الرب

ة ويذكر هللا سبحانه وتعالى .. ويعبد وحده ال شريك له .. ويطبق شر ي مك لمين ف عه الحكيم .. ما لحق بالمس
ع  مأيا ع .. م وق الجمي الدعوة ليس أقل من القتل .. بل هو أشد في ميزان الحق .. ألنه يتعلق بالدين والدين ف

لمو ه المس افري نبقاء حرمة المسجد الحرام إلى قيام الساعة فال يقاتل في ال  نالك ار بالقت ه الكف ادر في إال إذا ب
ى يان.. حت ة  والعص اب التوب م ب رك له اده أن يت ة هللا بعب ن رحم الم .. وم ى اإلس ى منته ا إل رم آمن ون الح يك

مفتوحا .. حتى في أحلك اللحظات .. ليدركوا دوما أن هللا حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق وان اإلسالم 
يٌم(حق وهو الدين الخاتم .. ((  وٌر َرِح َ َغفُ َّ ِإنَّ  ة .. )192فَِإْن انتََهْوا فَ ى التوب ا هو بمعن اء هن ...)).. واالنته

ل  ط  ب ذا فق يس ه المغفرة .. ل دق ب د الص دهم وع إن هللا يع ا .. ف يس كالم ا ول ك عملي ى ذل أي فإن تابوا وتجل
ملها  رة .. وتش ن المغف ر م ة أكب ه .. فالرحم ر ل ف وغف وكذلك بالرحمة .. ورحمه رحمة رق له وشفق وتعط

ى ا ا إل ا وتتجاوزه يط  به الم وتح ن أراد باإلس ة م ا بقي المين .. أم د  رب الع اء .. والحم ر والعط ألج
دي ة ل دين هللا ((  نوالمسلمين سوءا  فال جدال معهم إال بلغة القوة إقام ة ل وَن هللا وحماي ى الَ تَُك اتِلُوُهْم َحتَّ َوقَ

ِ فَِإْن انتََهْوا فَالَ ُعْدَواَن إِالَّ  َّ ِ يُن  اِلِميَن(فِتْنَةٌ َويَُكوَن الّدِ ى الظَّ ة ال  ) 193 َعلَ ال جريم ...)).. فالسكوت عن القت
ع  داخل .. المجتم ن ال المي م ع اإلس دد المجتم ة ته ب وخيم ي بعواق ارب يش ى الغ ل عل رك الحب ر .. وت تغتف
ل  ي ك ة والرادعة وف القوة الفاعل ه ب دين من أعدائ ي ال دين ويحم ة ال دين وكلم ة ال ع راي ذي يرف اإلسالمي ال

نعم هللا جحدها مجال ب ر ب اه .. كف يء ستره وغط ر الش ر.. وكف و الكف ال استثناء .. ولكن المبدأ في العدوان ه
ي  ه وال ف ي ذات ارك ف ـه شريكا وهللا ال يش ل ل وده أو جع ى وج ا نف ر ب ان .. كف د اإليم ر ض وتناساها .. الكف

افرا ولكنه ليس محاربا .. نتركه وشأنه صفاته وال في ملكه .. ليس هذا فقط .. بل والظلم أيضا .. فقد يكون ك
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دوان  دؤون بالع ذين يب المين ال ا ال نحارب إال الظ الة ..  ولكنن ة الرس ه أمان ر .. ونبلغ ولكن ندعوه بلغة العص
م .. (( ة الئ ك لوم ي ذل ذنا ف أفتهم ال تأخ ل ش ة ونستأص ة وتام فة جذري ردعهم بص ي ون َراُم  الفعل ْهُر اْلَح الشَّ

َ بِالشَّْهِر اْلحَ  َّ وا َراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمْن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم َواتَّقُوا   َواْعلَُم
ينَ  َ َمَع اْلُمتَِّق َّ ن السنة )194( أَنَّ  دة م هر ذي القع ي ش ه ف ث ان ع اإلسالمي األول حي ودة للمجتم ...)).. وع

م السادس ة ..  وت ة المكرم ول مك لم من دخ ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ريش رس ة للهجرة .. منع كفار ق
تص  أن هللا اق دة .. فك هر ذي القع س الش ي نف ال ف م فع ا ت و م ة وه نة الموالي ي الس ود ف ى أن يع لح عل الص

يكون ذلك عبرة لمن لرسوله صلى هللا عليه وآله وسلم  وللمسلمين في نفس التوقيت ونفس الشهر المحرم ل
اه  اه وستره .. اتق اه حم وى من وق واهم .. والتق لمون بتق از المس يعتبر وأن أمر هللا ماض  ال راد لـه .. فامت
و  ر هللا ول ي نص ة هللا وف ي معي وى ف ائج التق ى نت خافه وحذره .,. التقوى مخافة هللا والعمل بطاعته .. وتتجل

ام بعد حين .. هذه المعية من هللا للمسلمي ى قي ان إل ان ومك ل زم ن مدهشة حقا .. إنها تعني أن هللا معهم في ك
ريم  رآن الك ذا الق وله وله معوا  ورس ة وس ى الطريق تقاموا عل ى اس ا .. مت ا إطالق ك فيه ي الش اعة الت الس
ق  ة تطبي ال ني وال وفع ا وعمال ق رهم وعي ل غي هم قب ى أنفس ا عل وآياته النورانية السامقة والمعجزة وطبقوه

و مجتمإخ الى ه بحانه وتع ده هللا س ذي يري المي ال ع اإلس واه .. إن المجتم ار دون س د القه  عالص  الواح
و  اق ه ن اإلنف ا .. ولك ا مجاله واحي األخرى فله تنقص الن ة .. ال نس ة المادي ن الناحي البذل والعطاء خاصة م

 يحب هللا التهور في كل شيء حتى في الباب الكبير والعنوان األكبر لمدى اإليمان ودرجته نزوال وهبوطا .. ال
د هللا  اق .. وأن تعب ي اإلنف اإلنفاق والعواطف .. وال يحب التسرع .. ولكنه يحب اإلحسان في حل شيء حتى ف

ةِ ((  كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  .. ى التَّْهلَُك ِديُكْم إِلَ وا بِأَْي ِ َوالَ تُْلقُ َّ بِيِل  ي َس نُوا إِنَّ  َوأَنِفقُوا فِ َوأَْحِس
َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن( ون )195َّ ال .. وأن يك ل مج ي ك يء وف ل ش ...)).. وبالتالي على المؤمن أن يتحرى في ك

ذال  ا وب ا واتقان ادة وإنفاق داال .. عب دال واعت تقامة وع ا واس ى األَرض وعي ي عل ي تمش المية الت دوة اإلس الق
ر .. إن  ذل وعطاء وتضحية من أجل الغي يش لنفسه ويصبر ويب ا يع ر مم ره أكث يش لغي ي يع ؤمن الحقيق الم

  ويعطي بغير حساب ابتغاء مرضاة هللا سبحانه وتعالى .. جاء في رسالة العمدة : 
ه((  لى هللا علي ي ص ول النب ه  ق لم : وآل ب «وس ان  إن هللا كت يءاإلحس ل ش ى ك  والمقصد».  عل

انباإلحسان هنا إتقان العمل الموكل إليك على  ي ترضي هللا. سواء ك دريبا أو  أحسن الوجوه الت ل ت ذا العم ه
ل أو ال  حراسة أو عمال إداريا أو توجيها شرعيا أو غير ذلك مما يكلفك به ذا العم ت تحب ه األمير، سواء كن

ي ره. تحبه كما سيأتي في السمع والطاعة ف ذي  الَمْك ان ال اس باإلتق وق الن ؤدي حق ان أن ت عب اإليم ومن ش
ه  يؤدي بهتحب أن  لى هللا علي ول هللا ص ال رس د ق ك فق ه الناس حق ب «وسلم : وآل ى يح ؤمن أحدكم حت ال ي
ب لنفسه ألخيه ما ا   »يح رو مرفوع ن عم د هللا ب ن عب ار  «وع ب أن يزحزح عن الن ن أح دخل الجنم ، ةوي

   )) .. .. »يؤتى إليه فلتأته منيته وهو يؤمن با واليوم اآلخر، وليَأِْت إلى الناس الذي يحب أن
م الحج  ((  ق له ِ بعد أن تبين الرشد من الغي واستقام األمر للمؤمنين .. ح َّ ِ َرةَ  جَّ َواْلعُْم وا اْلَح َوأَتِمُّ

ِه َكاَن مِ فَِإْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمْن اْلَهْديِ َوالَ تَْحِلقُوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ فََمْن  ا أَْو بِ ْنُكْم َمِريًض
ى  اْلعُْمَرِة إِلَ َع بِ ْن تََمتَّ تُْم فََم ِإذَا أَِمن ٍك فَ َدقٍَة أَْو نُُس يَاٍم أَْو َص ْن ِص ْن أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْديَةٌ ِم َر ِم ا اْستَْيَس ّجِ فََم اْلَح

ّجِ وَ  ي اْلَح اٍم فِ ِة أَيَّ يَاُم ثَالَثَ ْد فَِص ْم يَِج ْن لَ هُ اْلَهْديِ فََم ْن أَْهلُ ْم يَُك ْن لَ َك ِلَم ةٌ ذَِل َرةٌ َكاِملَ َك َعَش تُْم تِْل ْبعٍَة إِذَا َرَجْع َس
َ َشِديُد اْلِعقَاِب( َّ َ َواْعلَُموا أَنَّ  َّ   ...))...) 196َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَّقُوا 

  ما الحج ؟..  جاء في لسان العرب : 
جَّ إِ  ُد. َح : القص جُّ هالَح ِدَم؛ وَحجَّ الٌن أَي قَ ا ف ه لين ه أَي  يَُحجُّ اً واعتََمْدتُ ُت فالن ده. وَحَجْج اً: قص َحّج

ذي أَي مقصود. قصدته. ورجٌل محجوجٌ  رام ال . وبالتالي نفهم كيف ان القصد والنية في الحج إلى بيت هللا الح
  مر هللا سبحانه وتعالى ..أطلق عليه هذا اإلسم ألنه مقصود من المسلمين في كل زمان ومكان استجابة أل

  :  جاء في لسان العرب :  فَِإْن أُْحِصْرتُمْ 
وغ وه. واِإلحصاُر: أَن يُْحَصر الحاج عن بل ذي المناسك بمرض أَو نح ول لل رب تق ّراء: الع ال الف   ق

ن م يك ا ل ل م ه، وك ه أَوعمرت ام حج ى تم ول إِل ن الوص رض م وف أَو م ه خ حر  يمنع الحبس والس وراً ك مقه
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ي الحبس وأَشباه َر، وف ي المرض: قدأُْحِص رق  ذلك، يقال ف ذا ف َر، فه انع: ُحِص اهر م إِذا حبسه سلطان أَو ق
  .. بينهما

  : جاء في لسان العرب :  اْلَهْديِ  
ةٌ أَي   ه َهْدي داء. وعلي ت هللاِ إِْه قال ثعلب: الَهْدُي، بالتخفيف، لغة أَهل الحجاز، وأَْهَدْيُت الَهْدَي إِلى بي

ْديٌ هليث وغيرالبََدنة.  و َه اعٍ فه ال أَو مت ن م ره م نَّعَم وغي ، والعرب تسمي  : ما يُْهدى إِلى مكة من ال ِديٌّ وَه
ديث ي ح  اِإلبل َهِديا، ويقولون: كم َهِديُّ بني فالن؛يعنون اِإلبل، سميت َهِديّاً ألنها تُْهَدى إِلى البيت. غيره: وف

  ..  مات الَوديُّ َطْهفةَ في ِصفة السَّنِة َهلََك الَهِديُّ و
الى (( ه تع راد بقول م إن الم ِ قال أهل العل َّ ِ َرةَ  جَّ َواْلعُْم وا اْلَح وى الحج  َوأَتِمُّ ؤمن إذا ن ...)) .. أن الم

ا هللا  ووالعمرة أ ي بينه يهما بالمناسك الت ا  يقض ه ال يخرج إال لهم ن بيت ا وإذا خرج م رغ لهم كليهما أن يتف
ام وسلم وآله  صلى هللا عليه رسول هللا ورسوله .. وقد  بين  المواقيت المكانية التي يهل منها الحجاج إلى قي

م، هن لهن  موألهل الشاألهل المدينة ذا الحليفة،  الساعة فجعل  يمن يلمل الجحفة، وألهل نجد قرن، وألهل ال
ر ن غي يهن م ى عل ن أراد ولمن أت رةالحج  أهلهن مم راق ذات والعم ل الع ر وقت أله رق. وروي أن عم .  ع

ه عليه  صلى هللاوفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول هللا  راق ذات عرقوآل ل الع ت أله ال  وسلم وق وق
دأت،  صالتان الالثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج، فقال:  ا ب رك بأيهم يض

ن  د ب ن زي اثابذكره الدارقطني. وروي مرفوعا عن محمد بن سيرين ع ه  لت ق ول هللا صلى هللا علي ال رس  ق
  .)) .بدأت والعمرة فريضتان ال يضرك بأيهماالحج  إن(( وسلم: وآله 

حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن جاء في صحيح البخاري : 
ه  هللا عنه قال: يموسى رضشهاب، عن أبي  ي صلى هللا علي ه بعثني النب ى وآل لم إل ت وس اليمن، فجئ وم ب ق

ال:وآله بالبطحاء، فقال: (بما أهللت). قلت: أهللت كإهالل النبي صلى هللا عليه  وهو لم، ق ن ) وس ك م ل مع ه
ومي،  ن ق رأة م ت ام ي فأحللت،فأتي م أمرن روة، ث فا والم ت وبالص ت بالبي أمرني فطف ت: ال، ف دي). قل ه

ال هللا:  عمر رضي هللا عنه، فقال: إن مرأسي فقدفمشطتني، أم غسلت  ام، ق ا بالتم ه يأمرن نأخذ بكتاب هللا فإن
وا((  ج  وأتم رة الح نة ))والعم ذ بس ل. وإن نأخ ي ص ه  ىالنب ه هللا علي ر وآل ى نح ل حت م يح ه ل لم فإن وس

  .الهدي.
د الصمد: حدثنا وجاء في صحيح البخاري أيضا :  دثنا عب ذلي: ح ي اله حدثنا الحسن بن علي الخالل

ال: عتسليم بن حيان قال: سم ه،  مروان األصفر، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ق ي رضي هللا عن دم عل ق
ي صلىوآله النبي صلى هللا عليه  على ه النب ل ب ا أه ال: بم ت). ق ا أهلل ال: (بم ه  وسلم من اليمن، فق هللا علي

ي ص وزاد محمد بن بكر، عن ابن وسلم، فقال: (لوال أن معي الهدي ألحللت). هجريج: قال له النب   لى هللا علي
ه وآله  ا أهل ب ال: بم ي). ق ا عل ت ي ا أهلل ي صلوسلم: (بم ه  ىالنب ه هللا علي ث وآل د، وامك ال: (فأه وسلم، ق

  حراما كما أنت).
ن الهدى} شاة، فما استيسر من الهدي  :    ا استيسر م ول: {فم ان يق ه ك عن علي بن أبي طالب أن

ن األزواج دي م ر و واله ل، والبق ن اإلب ة م ن الثماني ة. وروي ع ة األربع ذهب األئم و م أن) وه ز والض المع
ه عنالهدي  وابن عمر أنهما كانا ال يريان ما استيسر من عائشة ر، وروي مثل ل والبق ن اإلب ن  إال م سعيد ب
  جبير.

  بخاري : ..  جاء في صحيح ال فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَالَثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحّجِ َوَسْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُمْ 
ة، عن  قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر: حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرم

ل  ال: أه اابن عباس رضي هللا عنهما:أنه سئل عن متعة الحج؟ فق اجرون واألنص ي صلى  رالمه وأزواج النب
ة،وآله هللا عليه  دمنا مك ا ق ا، فلم وداع وأهللن ة ال ي حج لم ف ول هللا وس ال رس ه ق لى هللا علي ه  ص وسلم: وآل

نا  اء، ولبس ا النس روة، وأتين فا والم ت وبالص دي).طفنا بالبي د اله ن قل رة، إال م الحج عم م ب وا إهاللك (اجعل
الحج،  الثياب، وقال: (من قلد الهدي فإنه ال يحل له حتى يبلغ الهدي محله). ثم أمرنا عشية التروية أن نهل ب

الى نا بالبيت وبالصفا والمرة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي،فرغنا من المناسك، جئنا فطف فإذا ال هللا تع ا ق :  كم
م يجد ام  {فما استيسر من الهدي فمن ل ة أي بعة فصيام ثالث ي الحج وس تف اة مإذا رجع ى أمصاركم، الش }: إل
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ه  أنزله في كتابه، وسنة نبيه صلى ىهللا تعالتجزي، فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن  هللا علي
ه  ة،قال هللا: وآل ر أهل مك اس غي لم، وأباحه للن جد الحرام(( وس ه حاضري المس ن أهل م يك ن ل ك لم  .))ذل

ر ي ذك هر الحج الت ه دم أو  وأش هر، فعلي ذه األش ي ه ع ف ن تمت دة وذو الحجة، فم الى: شوال وذو القع هللا تع
  والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. صوم،

  في صحيح البخاري أيضا : وجاء 
ال: رة ق و جم دثنا أب عبة: ح ا ش ر: أخبرن ا النض ور: أخبرن ن منص حق ب دثنا إس   ح

ا جزور أو سألت ابن رة أو  عباس رضي هللا عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيه بق
أن  ام ك ي المن ت ف ا، فنمت فرأي أن ناسا كرهوه ي دم، وك ادإنسانا شاة أو شرك ف ة يين رور، ومتع ج مب : ح

ال:  ه، فق ا فحدثت اس رضي هللا عنهم ن عب ت اب ه رهللا أكبمتقبلة، فأتي لى هللا علي ي القاسم ص ه ، سنة أب وآل
  شعبة: عمرة متقبلة، وحج مبرور. وسلم. قال: وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر، عن

  
*********  

  

أل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشب د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي يه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة المؤم –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  

 c   : 26الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةلة وأدى األمانالرسا

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وا اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فَالَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل فِ (( ... ي اْلَحّجِ َوَما تَْفعَلُ

ا ونِي يَ َوى َواتَّقُ اِد التَّْق زَّ َر ال ِإنَّ َخْي ُدوا فَ َزوَّ ُ َوتَ َّ هُ  ٍر يَْعلَْم ْن َخْي اِب( ِم ي األَْلبَ اٌح أَْن 197أُْوِل ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ ) لَ
اْذكُ  تُْم تَْبتَغُوا فَْضالً ِمْن َربُِّكْم فَِإذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت فَ َداُكْم َوإِْن ُكن ا َه ُروهُ َكَم َراِم َواْذُك عَِر اْلَح َد اْلَمْش َ ِعْن َّ ُروا 

الِّيَن( يٌم(198ِمْن قَْبِلِه لَِمْن الضَّ َ َغفُوٌر َرِح َّ َ إِنَّ  َّ ِإذَا 199) ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا  ) فَ
دُّ قََضْيتُْم َمنَاسِ  ي ال ا فِ ا آتِنَ َ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا فَِمْن النَّاِس َمْن يَقُوُل َربَّنَ َّ ي َكُكْم فَاْذُكُروا  هُ فِ ا لَ ْنيَا َوَم

ْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرةِ 200اآلِخَرِة ِمْن َخالٍَق( اِر( ) َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ ) 201َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّ
ُ َسِريُع اْلِحَساِب( َّ ا َكَسبُوا َو ْوَمْيِن 202أُْولَئَِك لَُهْم نَِصيٌب ِممَّ ي يَ َل فِ َ فِي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت فََمْن تَعَجَّ َّ ) َواْذُكُروا 

َر فَالَ إِثَْم َعلَْيِه لِ  ُروَن(فَالَ إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه تُْحَش َّ ْن 203َمْن اتَّقَى َواتَّقُوا  اِس َم ْن النَّ ) َوِم
َ َعلَى َما فِي قَْلبِِه َوُهَو أَلَدُّ اْلِخَصاِم( َّ ْنيَا َويُْشِهُد  ي األَْرِض 204يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ عَى فِ َولَّى َس  ) َوإِذَا تَ

ُ الَ يُِحبُّ اْلفََساَد( َّ بُهُ 205ِليُْفِسَد فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َو ثِْم فََحْس اْإلِ ةُ بِ زَّ هُ اْلِع َ أََخذَتْ َّ ِق  هُ اتَّ ) َوإِذَا قِيَل لَ
ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد() َوِمْن النَّاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء مَ 206َجَهنَُّم َولَبِئَْس اْلِمَهاُد( َّ ِ َو َّ   ...)).)207ْرَضاِة 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
  تتحدث اآليات المباركة السالفة الذكر عن الحج ومقوماته وشروطه .. فما الحج ؟.. 

ه ِدَم؛ وَحجَّ الٌن أَي قَ ا ف جَّ إِلين ُد. َح : القص جُّ ه الَح ً  يَُحجُّ ا ه أَي َحّج اً واعتََمْدتُ ُت فالن ده. وَحَجْج : قص
ه؛ ٌ قصدته. ورجٌل محجوج الوا االختالف إلي اً إِذا أَط الن فالن تعماله  أَي مقصود. وقد َحجَّ بنو ف وِرَف اس م تُعُ ث

كِ  ة للنُُّس ى مك د إِل ي القص دُ  ف جُّ قَْص ا. والح جُّ َحج جَّ يَُح ة؛تقول َح ت خاص ى البي ّجِ إِل ه إِ  والح ت التََّوجُّ ى البي ل
ه َحجا إِذا قصدته فرضاً وسنَّة؛ تقول: َحَجْجتُ  باألعمال المشروعة   ..  البيَت أَُحجُّ

شوال وذو العقدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس والسدي ...)).. هي :  اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماتٌ (( ...
  ء في صحيح البخاري : .. وجاالقعدة وعشرة من ذي الحجة والشعبي والنخعي: هي شوال وذو

ا ر رضي هللا عنهم ن عم ال اب ر من ذي أشهر الحج وق دة وعش وال وذو القع ن  ش ال اب ة. وق الحج
  في اشهر الحج ..  عباس رضي هللا عنهما: من السنة أن ال يحرم بالحج إال 

وا اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فَالَ َرفََث َوالَ (( ...  فُُسوَق َوالَ ِجَداَل فِي اْلَحّجِ َوَما تَْفعَلُ
اِد التَّْقَوى َواتَّقُونِي يَا ُدوا فَِإنَّ َخْيَر الزَّ ُ َوتََزوَّ َّ ...)).. جاء في لسان العرب )197أُْوِلي األَْلبَاِب( ِمْن َخْيٍر يَْعلَْمهُ 

 :  
ر: تُه للتكثي ْض اً وفَرَّ ه.  فَرْضت الشيء أَْفِرضه فَْرض ن فرض  أَْوَجْبتُ يهنّ فم ى  ف ه عل الحج؛ أَي أَْوَجب

ُت. ة:الفَْرُض التْوقِي ن عرف ال اب ه. وق ه بِإحرام ن نفس ديث اب ي ح ُروٌض. وف و َمْف ٍت، فه ٍب مؤقَّ لُّ واِج   وك
  ..  فِريضةٌ عادلةٌ  عمر: الِعْلُم ثالثةٌ منها

رب  اْلَحجَّ فَالَ َرفَثَ  اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض فِيِهنَّ (( ... ... )) ما الرفث ؟.. جاء في لسان الع
ه،:   ل وامرأَت ين الرج ون ب ا يك ره مم اُع وغي فَُث: الجم ي  ليعني التقبيالرَّ ا يكون ف ا، مم ة ونحوهم والُمغازل
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اع؛ حالة الجماع، وأَصله قول ي الجم الم النساِء ف ول، وك ن الق ُش م فَُث أَيضاً: الفُْح ول الفُْحش.والرَّ ه: تق  من
 طريق الحق الِفْسق: العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن.. وما الفسوق ؟..  َرفََث الرجل وأَْرفَثَ 
  .. وما الجدال ؟.. 
َدل: ي الَج ه ف راد ب مة، والم اظرة والمخاص ة: المن ة؛ والمجادل ة بالحج ة الحج  مقابل

  ..  ال إَظهار الحقالحديث الَجَدُل على الباطل وَطلَُب المغالبة به 
ا هي الحج  يعلمنا هللا سبحانه وتعالى كيف إذا ألزمنا أنفسنا بالعبادة والعبادة التي نحن بصدد تحليله
ا  دي وخصوص ري والجس ي والفك دني والنفس تعداد الب ذلك االس تعد ل ب أن نس ج .. وج ا الح ا أدراك م وم

ا وال نزهة.. وجب االستعداد الروحي .. فنحن مقبلون على هللا .. واإلقبال ع يس لعب الى ل ى هللا سبحانه وتع ل
م التنزي ي محك ا ف ا به ي أمرن ادات الت نة النبوي لأن نجل هللا .. وأن نجل العب ي الس رة.. إن الحج  ةوف المطه

دى  ى م الذي يمثل الركن الخامس من أركان الدين اإلسالمي الحنيف يمثل الركن الركين والبرهان والدليل عل
وفر تفاعل اإلنسان  مع ربه وكذلك مع الناس ألنه باألساس عبادة روحية وجسدية ومالية .. لذلك وجب أن تت

روط  ه ش وفر في ب أن تت ذلك وج ه ك ك .. وألن ى ذل درة عل تطاعة والق ث االس ن حي رعية م روط الش ه الش في
ى هللا العز ون إل ارفون ويتقرب ي التعامل مع بقية المؤمنين .. ألنه سيجمعهم على صعيد واحد يتع دير ف ز الق ي

ى  ث يتجل ب بحي ى لبي ي عل اس وال تخف ا ال التب بس فيه ات واضحة ال ل ة واحدة .. لغاي ي أمكن وقت واحد وف
ي  ة هللا الت وال رحم ة ل ال قيم ه ب ك .. وان ه متهال عيف .. وأن ان ض ف ان اإلنس وس كي ادي الملم دليل الم بال

ث ا ي تتداركه في كل حين من بدء خلقه إلى مماته والى يوم البع ادر ف ان الس ا .. اإلنس ه إطالق ذي ال شك في ل
غيه والذي يتطاول على نفسه وعلى غيره .. ويوقع نفسه في المهالك .. يجد في الحج .. المجتمع اإلسالمي 
دين باألساس هو  اس .. وال ع الن ل م ف يتعام تكلم وكي ف ي ى المحك .. كي ه عل ه وقدرات الكبير فيضع إمكانات

ة هللا المعاملة هو األخالق .. ال وى مخاف ه وحذره .. التق اه : خاف التقوى .. اتق  فرق بين عربي وأعجمي إال ب
...)).. إنما )197أُْوِلي األَْلبَاِب( َواتَّقُونِي يَاوالعمل بطاعته .. وحين خاطب هللا سبحانه وتعالى عباده بقوله (( 

ّلِ شيٍء: من الشوائب ..  توجه إلى عقولهم قبل كل شيء .. واأللباب جمع لب : وهو العقل الخالص خاِلُص ك
ا  لُبُّه. الليث: لُبُّ كّلِ شيٍء من الثمار داخلُه الذي يُْطَرحُ  ل: م ُج بُّ الرَّ ال: ولُ وز. ق ْوز واللَّ خارُجه، نحو لُّبِ الَج

االعَْقل. ُجِعل في قَْلبه من ي الشك فيه  . كي يدرك كل مؤمن ومؤمنة وفي كل زمان ومكان إلى قيام الساعة الت
ه أن  ب علي ه ووج ه وأفعال ئول عن أقوال و مس ف .. وه و مكل الي فه إطالقا .. أنه محاسب وأنه مجزي وبالت
ال  الم مضرب األمث ى يعطي عن اإلس ه وسلوكه حت يكون قدوة في كل شيء .. وبالتالي يتخير لكالمه وأفعال

اس .. إن ادة هللا  التي يصح أن يكون منطبقا فيها  خير انطباق على خير أمة أخرجت للن و عب ه ه المقصد كل
ت  ى كان ة هللا ومت وى مخاف ن أس التق ل فم ه.. أج وف من ـه .. والخ ة ل الص الطاع ه .. وإخ ريك ل وحده ال ش
ي   اء  ف ه والرج ا حب هللا ومخافت ة وسامقة محوره ت متقن ال .. كان وف من هللا جل وع عبادتنا منطلقها الخ

ة الخوف  جزيل عطائه يوم ال ينفع مال و ال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم .. وعندما يصل المؤمن إلى درج
ة  ة هللا قريب ون رحم ه .. تك ل علي ا يصفون .. ويتوك الى عم بحانه وتع والرجاء والتفويض ألمر هللا وحده س

م ن قمق له م ي تنتش امرة الت ة الغ عادة الروحي ان والس األمن واألم مله ب ه .. تش زق  من ل والحزن والتم التواك
ي هللا والضياع ا ا ف ر حب اة أكث لة الحي ى مواص درة عل دفع .. والق ه ال ل .. لتعطي ه األم لنفسي والجسدي لتعطي

ع  و الواق ل ه ع .. ب دا عن الواق ات وبع يس تهويم وفي خلق هللا .. ومن جديد يؤكد هللا لعباده كيف ان الدين ل
هم لألخذ بأسباب الدنيا .. فالدنيا ذاته على نسق رباني متسارع وأنيق نحو األكمل األوفق .. وألنه كذلك يدعو

ة  ة عادل ون الموازن ي تك ريط  .. ك راط  وال تف در.. ودون إف ن بق يانه.. ولك ن نس ان ال يمك ن  اإلنس زء  م ج
َ ومعتدلة .. ((  َّ اْذُكُروا  اٍت فَ ْن َعَرفَ تُْم ِم ِإذَا أَفَْض ْم فَ ْن َربُِّك الً ِم وا فَْض عَِر لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُ َد اْلَمْش  ِعْن

الِّيَن( ي لسان )198اْلَحَراِم َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِْن ُكنتُْم ِمْن قَْبِلِه لَِمْن الضَّ اء ف ات ؟.. ج ى عرف ...))..  ما معن
وّ  وَعَرفةُ وَعَرفاٌت: موضع العرب :  ر من ةَ غي ن بمكة، معرفة كأَنهم جعلوا كل موضع منها عرفةَ، ويوُم عرف

ي وال روفة ف اٌت مص يبويه: َعرف ال س الم. ق ف وال ة،  يقال العَرفةُ، وال تدخله األَل الى وهي معرف ّ تع اب  كت
ا وهذه عرفات  ُمباَركاً فيها،  والدليل على ذلك قول العرب: هذه َعرفاتٌ  ك  حَسنةً، قال: ويدلك على معرفته أَن

اٌت  ولو كانت أَبانَْيِن وبمنزلة جمع، بمنزلة وإنما عرفات  أَلفاً والماً  ال تُدخل فيها عرفاٌت نكرة لكانت إذاً عرف
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ةَ  مي َعرف ل: س ع، قي ر موض ي غي اسف  ألن الن
اليتعارفون به، وقيل: سمي َعرفةَ ألَن جبريل، عليه السالم، طاف بإبراهيم، ه الس ه الَمشاِهد معلي ان يري ، فك

ه السالم، فيقول له: أَعرْفَت أَعرفت؟ فيقول إبراهيم:عرفت عرفت،  ا وعلي ى نبين ّ عل وقيل: ألَّن آدم، صلى 
ا  ن الجنلم بط م ا ةه ع َعَرفه ك الموض ي ذل ا ف ان فلقيه ا ك اء م وَّ ه ح ن فراق ان م  وك

  . وعَرفَتْه.
ا ..  ه جمع ؤدى في ا .. ألن الصالة ت واء  أما المشعر الحرام فيسمى جمع ه بح ع في ل ألن آدم اجتم وقي

اء ا ه ج ا .. ومن ف إليه ث أزل م حي ل العل ال أه ة ..  ق م مزدلف ات إلس مى عرف رام  وتس عر الح عر المش والمش
  ..  وقالوا هو الجبل وما حوله .. الرحمة األقصى و (إالل) على وزن هالل ويقال للجبل في وسطها جبل

  وجاء في صحيح البخاري:  
ادة، وب جبلالمشعر الحرام   م للعب ه معل عر ألن ه من صغير في آخر المزدلفة، سمي بالمش الحرام ألن

ال سالم:..  الحرم ن شهاب: ق د حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن اب ان عب ر  وك ن عم هللا ب
م  بالمزدلفة بليل، فيذكرون عند المشعر الحرام  رضي هللا عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون  م، ث دا له هللا ما ب

إذا  من يقدم منى يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع، فمنهم ك، ف د ذل دم بع لصالة الفجر، ومنهم من يق
ه  قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي ه هللا عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول هللا صلى هللا علي وآل

  .. وسلم
ا د، عن عائشة رضي هللا عنه ن محم د، عن القاسم ب ن حمي ح ب دثنا أفل يم: ح و نع ت: حدثنا أب   قال

لوآله ة، فاستأذنت النبي صلى هللا عليه نزلنا المزدلف دفع قب رأة  وسلم سودة، أن ت ت ام اس، وكان ة الن حطم
تأذنت نأصبحنا نحبطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى  ون اس ألن أك ه، ف ا بدفع م دفعن ، ث

  سودة، أحب إلي من مفروح به. وسلم كما استأذنتوآله رسول هللا صلى هللا عليه 
ده  لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضالً ِمْن َربُِّكمْ ((  ن بع رام وم ل اإلح ن قب ..)) .. أي بالبيع والشراء م

ب  ف ال ينسى الجان المي الحني وخالل موسم الحج .. رفعا للحرج بين المؤمنين كما قدمنا حيث ان الدين اإلس
  ون تعقيد .. الذاتي في اإلنسان ويوظفه في العبادة السوية د

  جاء في صحيح البخاري :   
ال:   ا ق ي هللا عنهم اس رض ن عب ن اب رو، ع ن عم ة، ع ن عيين ي اب ال: أخبرن د ق دثني محم   ح

ت:  كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، ْيُكْم (( فنزل ْيَس َعلَ لَ
  . في مواسم الحج...)) ..   َربُِّكمْ ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضالً ِمْن 

الِّيَن((( ...    ى )198َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِْن ُكنتُْم ِمْن قَْبِلِه لَِمْن الضَّ الى عل د هللا سبحانه وتع ...)).. أك
يءالذكر .. فما الذكر ؟..  ْكُر أَيضاً:الش ذِّ ْذُكُره. وال ْكُر: الِحْفُظ للشيء تَ ى ال الذِّ ْرُي يجري عل ْكُر: َج ذِّ لسان. وال

  ..  الشيء على لسانك
ا ال: م ب. يق ذُّْكُر بالقل ه. وال انك وأَظهرت ه بلس ا ذكرت ْكُر م ى وقال الفراء:الذِّ ي عل م  زال من ٍر أَي ل ذُْك

. والمراد في هذا المقام أال ينسى المؤمن فضل ربه .. الذي أرشده وأخذ بيده وأنعم عليه بنعمة اإلسالم أَْنَسه.
دين .. و اء ال ة جهالء  فج ي جاهلي رب ف ان الع د ك دارين .. لق ل سعادة ال ا تكف ثمن .. ألنه در ب هي نعمة ال تق

م  ل له ا يكف ى م دلهم عل دى ولي ى اله الل إل ن الض ذهم م يم .. لينق ز الحك اإلسالمي  الحنيف من لدن هللا العزي
ؤمن بح الم ف ال يس ا.. وكي ا إطالق ك فيه ي الش رة الت دنيا واآلخ عادة ال ريك  س ن الش الى ع زه هللا  تع وال ين

  والشبيه والنظير وال يقدس  ربه وال يعظمه وهذه أفضاله تدل عليه واحدا ال شريك له ؟.. 
َ َغفُوٌر َرِحيٌم(((  َّ َ إِنَّ  َّ   ...))..)199ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا 

ةٍ َعَرفاٍت إِ  أَفاَض الناُس من ة،وكل َدْفع ى بالتَّْلبي ل:  لى ِمنى: اندفعوا بكثرة إِلى ِمن ي التنزي ةٌ. وف إِفاض
و إِسحق: ال أَب ذا فِإذا أَفضتم من عرفات؛ ق د دلَّ به ون إِال بع ٌب ألَنَّ اِإلفاضةَ ال تك ا واج وف به ظ أَن الوق  اللف

ة: اِإلف ن َجْنب د ب ال خال رْة. وق تم بكث تُم َدفَْع ةُوقُوف،ومعنى أَفَْض ْرعةُ  ُ اض ع  ُس ُب إِذا دف اَض الراِك ْكِض. وأَف رَّ ال
ون اِإلفاضة بعيره َسْيراً بين الَجْهِد ودون ْكبان، وال تك ا  ذلك، قال: وذلك نِْصُف َعْدِو اِإلبل عليها الرُّ إِال وعليه
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ير بكث ي الس ْفُع ف دَّ ْحُف وال ةَ؛ اِإلفاضةُ:الزَّ ن َعرف اَض م ْكباُن. وفي حديث الحج: فأَف ن الرُّ ون إِال ع رة، وال يك
  ..  تفرٍق وَجْمعٍ 

يمٌ ((    َ َغفُوٌر َرِح َّ َ إِنَّ  َّ ات مستجاب .. َواْستَْغِفُروا  ي عرف دعاء ف تغفار .. ألن ال ا اإلس رز هن )).. أب
ى ال ينسى  تغفار .. حت ى اإلس د عل ة .. فأك وألن الحج المبرور ليس لـه من ثواب إال الجنة .. وألن الحج عرف

ا ا الح ك فيه ي ال ش اعة الت ام الس ى قي لمات إل لمين والمس ات والمس ؤمنين والمؤمن ائر الم ه ولس دعاء ل ج ال
ؤمن و ال  ؤمن لم وة م ن دع ن م ر أحس ن خي ل م إذن هللا .. وه تجاب ب ؤمن مس ؤمن للم اء الم ا .. ودع إطالق

  يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه لنفسه ..
ي فَِإذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَككُ ((     ا فِ ا آتِنَ وُل َربَّنَ ْن يَقُ اِس َم ْن النَّ ًرا فَِم َ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْك َّ ْم فَاْذُكُروا 

ْنيَا َوَما لَهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍَق( َرِة َحَس200الدُّ ي اْآلِخ نَةً َوفِ ْنيَا َحَس ا ) َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ نَةً َوقِنَ
ُ َسِريُع اْلِحَساِب(201َعذَاَب النَّاِر( َّ ا َكَسبُوا َو   ...)).. )202) أُْولَئَِك لَُهْم نَِصيٌب ِممَّ

  ))).. قضيتم : أي أديتم وانتهيتم ..  فَِإذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَكُكمْ ((    
  جاء في صحيح مسلم :  
رم. جميع   احدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خش ن خشرم: أخبرن ال اب ونس. ق ن ي ن عيسى ب  ا ع

ول: ابرا يق ه سمع ج ر ؛ أن و الزبي ي أب ي صلى عيسى عن ابن جريج. أخبرن ت النب ه  رأي ه هللا علي لم وآل وس
  .)).حجتي هذه  فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد لتأخذوا مناسككم   ((يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول 

  ووي : وجاء ف صحيح مسلم بشرح الن  
ا حّدثنا إِْسَحُق ْبُن إِْبَراِهيَم َو َعِلّي ْبنُ    َرٍم: أَْخبََرنَ ُن َخْش اَل اْب ونَُس. قَ ِن يُ ى ْب ْن ِعيَس اً َع َرٍم. َجِميع  َخْش

ي وآله يه َجابِراً يَقُوُل: َرأَْيُت النّبِّي صلى هللا عل ِعيَِسَى َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ. أَْخبََرنِي أَبُو الّزبَْيِر أَنّهُ َسِمعَ  وسلم يَْرِم
هِ  َى َراِحلَتِ ِإنّي الَ أَْدِري َعل َكُكْم. فَ ذُوا َمنَاِس وُل: "ِلتَأُْخ ِر، َويَقُ ْوَم النّْح ِذِه". يَ ي َه َد َحّجتِ ّج بَْع ي الَ أَُح   لَعَلّ

ْيٍن،  ْبِن أَبِي َحّدثَنَا اْلَحَسُن ْبُن أَْعيََن. َحّدثَنَا َمْعِقٌل َعْن َزْيدِ  وحّدثني َسلََمةُ ْبُن َشبِيٍب. ِن ُحَص ى ْب ْن يَْحيَ أُنَْيَسةَ، َع
اَل: ه  َعْن َجّدتِِه أُّم اْلُحَصْيِن قَ ِ صلى هللا علي ّ وِل  َع َرُس ُت َم وُل: َحَجْج ِمْعتَُها تَقُ ه َس ةَ وآل لم َحّج َوَداعِ،  وس اْل

وَ  َرَف َوُه ِة َواْنَص َرةَ اْلعَقَبَ َى  فََرأَْيتُهُ ِحيَن َرَمَى َجْم هِ َعلَ وُد بِ ُدُهَما يَقُ اَمةُ. أََح الٌَل َوأَُس هُ بِ ِه. َوَمعَ هُ.  َراِحلَتِ َراِحلَتَ
ِ صلى هللا ّ ِ صلى وآله عليه  َواالََخُر يَْرفَُع ثَْوبَهُ علَى َرأِْس َرُسوِل  ّ وُل  اَل َرُس ْت: فَقَ وسلم ِمَن الّشْمِس. قَالَ

دٌ قَْوالً َكثِيراً. ثُّم سَ  وسلموآله هللا عليه  ْيُكْم َعْب وُدُكْم  ِمْعتُهُ يَقُوُل: "إِْن أُّمَر َعلَ َوُد، يَقُ ْت) أَْس ْبتَُها قَالَ ّدٌع (َحِس ُمَج
وا". هُ َوأَِطيعُ َمعُوا لَ ِ تَعَالََى،فَاْس ّ اِب    بِِكتَ

ّرِحيِم،  وحّدثني أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل. َحّدثَنَا ِد ال يُمَحّمُد ْبُن َسلََمةَ َعْن أَبِي َعْب ِن أَبِ ِد ْب ْن َزْي ِن  َع ى ْب ْن يَْحيَ ةَ، َع أُنْيَس
ِ صلى هللا عليه  اْلُحَصْيِن، َعْن أُّم اْلُحَصْيِن َجّدتِهِ  ّ ه قَالَْت: َحَجْجُت َمَع َرُسوِل  َوَداعِ.وآل ةَ اْل ُت  وسلم َحّج فََرأَْي

ّر. وآله صلى هللا عليه  أَُساَمةَ َوبِالَالً َوأََحُدُهَما آِخذٌ بِِخَطاِم نَاقَِة النّبِيّ  َن اْلَح تُُرهُ ِم هُ يَْس ٌع ثَْوبَ وسلم. َواالََخُر َرافِ
  َرَمَى َجْمَرةَ اْلعَقَبَِة. َحتّىَ 

م    كان العرب يتفاخرون بآبائهم يوم النحر .. ويطلبون من هللا أن يرزقكم مثلما رزق آباءهم فبـيـن له
ف  قيام الساعة أن إلىهللا سبحانه وتعالى ولكل مؤمن  يئا كي م شيئا فش الي علمه ى .. وبالت ذكر هللا خير وأبق

ه  ى التوج دهم عل زوا جه نعم .. وأن يرك اقي الم يم الب الق العل ذكر  الخ ة ب ب الجاهلي ن رواس ون م يتخلص
ا فَِمْن النَّاِس َمْن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي لآلخرة باألعمال الصالحة واإلستقامة والطاعة  ولرسوله ..((  ْنيَا َوَم الدُّ

الَقٍ  ر اآلخرة  لَهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن َخ وا أنفسهم خي الي حرم ر .. وبالت ن الخي وافر م الق هو النصيب ال )).. الخ
ب  ى طل ز عل ه وأال يرك ي دعائ ه ف داعي أن ينتب ى ال م عل ة .. ومن ث الدائم واستعاضوا عنه بمتع الدنيا الزائل

الى الدنيا فقط .. فقد تعطى لـه الدنيا و بحانه وتع ده هللا س ذي أع ر ال ن الخي لكنه يحرم نفسه النصيب الوافر م
ي لفريق آخر .. يطلب التوازن واالتزان حتى في الدعاء .. ((  نَةً َوفِ ْنيَا َحَس دُّ ي ال ا فِ ا آتِنَ وُل َربَّنَ ْن يَقُ َوِمْنُهْم َم

ُ َسِريُع اْلِحَساِب() أُْولَئَِك لَهُ 201اْآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر( َّ ا َكَسبُوا َو   ...)).. )202ْم نَِصيٌب ِممَّ
  جاء في صحيح مسلم :   
هيب)   ن ص و اب دالعزيز (وه ة) عن عب ن علي ي اب ال: حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعن   ق

ه سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى هللا عليه  ر؟وآل ان وسلم أكث ال: ك دعو  ق ر دعوة ي أكث
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ول  ا يق م(( به نة  الله دنيا حس ي ال ا ف ي آتن نة و وف رة حس اراآلخ ذاب الن ا ع   .))قن
ا دعاء، دع دعو ب إذا أراد أن ي ا. ف ا به دعوة، دع دعو ب س، إذا أراد أن ي ان أن ال وك ه. ق ا في   به

ال:    س، ق ت،عن أن ن ثاب عبة ع دثنا ش ي. ح دثنا أب اذ. ح ن مع دهللا ب دثنا عبي   ح
ذَاَب : (( وسلم يقول وآله هللا صلى هللا عليه  كان رسول ا َع نَةً َوقِنَ َرِة َحَس ي اْآلِخ ْنيَا َحَسنَةً َوفِ َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

  ..)) النَّار
ر     ر ؟..  إن خي ن أي خي ر .. ولك ل خي ي تشمل ك ق ك ي المطل ونالحظ أن كلمة حسنة وردت نكرة وف

ي وال ري والنفس وازن الفك و الت دنيا ه ن ال ا م حة .. كله اح .. الص د .. النج زوج الول دي .. ال ي والجس روح
ق  وله ..  التوفي نة رس اب هللا وس م كت ن عل افع .. أحس م الن دنيا العل نات ال من حس ن ض دنيا .. وم نات ال حس
ن وراء  نات م بر حس ر .. الص د أو حص ال ع ة ب نات متراكم ادة حس ة والعب نة .. الطاع ن هللا حس ة دي إلقام

ة حسنات .. ولك دلها .. إال رؤي اك حسنة أخرى تع اء .. وليست هن اق العلم ن حسنة اآلخرة .. هي الجنة باتف
دنيا  التوفيق لل دعاء ب ى المؤمن أن يحسن ال ب عل الي يتوج هللا سبحانه وتعالى وهو الفضل األعظم .. وبالت

ا كث ة مهم دنيا القليل ذه ال اده .. إن ه ا مع ي إليه ا معاشه .. ولآلخرة الت ت التي فيه ا طال رت  والقصيرة مهم
تم  رة.. ال يه اة اآلخ ي الحي ة ه اة الحقيقي ان .. وان الحي ور وامتح ة عب ا مرحل ى أنه ا عل ر إليه ب أن ننظ يج
ة  يق ومحدودي اب ض ب بحس ر يحس ر المقص ان القاص ل.. ألن اإلنس اعب والعراقي زن بالمص ؤمن وال يح الم

ر المكان والزمان .. وهللا سبحانه وتعالى أعد لمن آمن  وصدق وخافه ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خط
بحانه  ب أن هللا س ل .. الغري على قلب بشر من ضروب النعيم وشكول السعادة وطعومها التي ال يتصورها عق
وتعالى أكد على مفهوم السرعة .. لماذا ؟؟.. تقريبا للموعد  األخروي وكأنه حاضر.. حتى يكون الغد قريبا .. 

ن  حتى يكون الموعد م يك إن ل أمام هللا ماثال  في ذهن المؤمن وفي أقواله أفعاله .. وحتى يعبد هللا كأنه يراه ف
دوى من  الي ال ج ة .. وبالت ال والني وال واألفع ي األق ر .. ف ي السر والجه ة ف يراه فإن هللا ال تخفى عليه خافي

  المغالطة ..    
َ فِي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت ((    َّ ى َواْذُكُروا  َر فَالَ إِثَْم َعلَْيِه ِلَمْن اتَّقَ َل فِي يَْوَمْيِن فَالَ إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ فََمْن تَعَجَّ

َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه تُْحَشُروَن( َّ   ...)).. )203َواتَّقُوا 
   )) َ َّ وا  ل  َواتَّقُ ة هللا والعم وى مخاف ذره .. التق ة وح اه خاف ه ..(()) : اتق ِه بطاعت ْم إِلَْي وا أَنَُّك َواْعلَُم

ُرونَ  ه.. تُْحَش ه وكنه ه بحقيقت يء : أدرك م الش ُرونَ  )).. عل راً: :   تُْحَش ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش َحَش
  .القيامة. الَمْحَشِر. والَحْشُر: جمع الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم يوم جمعهم؛ ومنه

ن هللا س   ن (( ولك ريم ع ام الك ذا المق ي ه دث ف الى تح ُدوَداتٍ بحانه وتع اٍم َمْع ام  أَيَّ ي األي ا ه )) ؟.. فم
المعدودات ؟.. وهل يقتصر ذكر هللا على تلك األيام فقط ؟.. قال بعض العلماء هي أيام التشريق المتعلقة بمنى 

ام ال ة .. فاأليام المعدودات هي أيام العشر .. واأليام المعلومات هي أي ام الثالث ا هي األي نحر .. والمقصود هن
ام وأن معدودات، هي األيام الأيام الرمي وبذلك نتبين أن  التي تلي يوم النحر .. ويستثنى منها يوم النحر ..  أي

  ..هي األيام المعلومات النحر 
  جاء في صحيح البخاري :  
ن  عقبة: أخبرني كريب،حدثني محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى ابن    عن اب

ه إلى عرفة عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حالال حتى يهل بالحج، فإذا ركب  ة من  فمن تيسر ل هدي
يتيسر له فعليه ثالثة أيام في الحج،  اإلبل أو البقر أو الغنم، ما تيسر له من ذلك، أي ذلك شاء، غير أنه إن لم

ام وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر ن األي ة  يوم م ة  الثالث وم عرف ى يقف ي ق حت م لينطل ه، ث اح علي ال جن ف
ذي  بعرفات من صالة العصر إلى أن يكون الظالم، ثم ا ال ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمع

إن ال يتبرر فيه، ثم ليذكروا هللا وا ف م أفيض ل أن تصبحوا، ث ل قب ر والتهلي روا التكبي انواكثيرا، أو أكث اس ك  ن
ور رحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا هللا إن هللا(( :  يفيضون، وقال هللا تعالى ى )) .غف . حت

  ترموا الجمرة.



  117                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ان  رضي هللا عنه عمر بن الخطاب وقد ورد أن    ه  ك ي قبت ر ف ى يكب ره حت وق بتكبي ل الس ر أه  فيكب
ي الحديث ترتج منى تكبيراً وقد  ا ج(( : جاء ف ت،إنم واف بالبي ل الط ن الصفا والمروة، ورمي  ع والسعي ب

  ذكر هللا عز وجل)) ..  ( رواه أبو داود )  الجمار إلقامة 
ر هللا    امي من ذك ا الهدف الس ى لن ولما تبين لنا أن أيام ذكر هللا الواردة آنفا هي أيام التشريق .. تجل

  را لقدسية المكان والزمان .. فيها .. يضاعف فيها األجر والثواب وتكون أدعى لإلجابة نظ
هِ ((    َم َعلَْي الَ إِثْ َر فَ أَخَّ ْن تَ ِه َوَم َم َعلَْي الَ إِثْ ْوَمْيِن فَ ي يَ َل فِ ْن تَعَجَّ يهما  فََم اليومين يقض )) .. المقصود ب

الحاج في منى .. يضاف إليهما يوم النحر فتصبح ثالثة أيام يرمي فيها الحصى .. بحيث يكون قد رمى تسعة 
أخير وأر واز ت ى ج ثال إل افعي م ب الش د ذه الي فق ث .. وبالت وم الثال ه الي قط عن الي يس اة .. وبالت ين حص بع

ام  ة وتسمى أي ى آخر الثالث وم النحر إل األضحية إلى اليوم الثالث وال حرج في ذلك .. وهي ثالثة أيام أولها ي
ا التشريق .. وقد اتفق العلماء على أن يوم النحر ال ترمى فيه إال جم ة .. ووقته رة العقب رة واحدة تسمى جم

َر فَالَ إِثَْم َعلَْيهِ من طلوع الشمس إلى الزوال .. ((  ال  َوَمْن تَأَخَّ ام التشريق .. ف ن أي )) : أي إلى اليوم الثالث م
  إثم ال هنا وال هناك واألجر ثابت بحول هللا الغفور الرحيم .. 

  جاء في صحيح البخاري :   
ي حدثنا عبد هللا بن   رحمن، عن أب د ال ن عب الح  يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر ب ص

ه  ه السمان، عن أبي هريرة رضي هللا عنه:أن رسول هللا صلى هللا علي الوآل رة : (( وسلم ق ى العم رة إل العم
  .).له جزاء إال الجنة)والحج المبرور ليس  كفارة لما بينهما، 

ي  دثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد ابنحدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: ح   المسيب، عن أب
ال: ه ق ي هللا عن رة رض ه  هري لى هللا علي ي ص ئل النب ه س لم: أيوآل ا  وس ان ب ال: (إيم ل؟ ق ال أفض األعم

رور). ج مب ال: (ح اذا؟ ق م م ل: ث بيل هللا).قي ي س اد ف ال (جه اذا؟ ق م م ل: ث وله). قي   ورس
تحدثنا عبد الرحمن بن ال    رة، عن عائشة بن ي عم ن أب ب ب ا حبي د: أخبرن دثنا خال ة،  مبارك: ح طلح

ال:  يا رسول هللا، نرى الجهاد عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها أنها قالت: أفضل العمل، أفال نجاهد؟ ق
رور). ج مب اد ح ل الجه ن أفض   (ال، لك

هريرة رضي هللا  حازم قال: سمعت أباحدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا    
، فلموآله سمعت النبي صلى هللا عليه  عنه قال: ه  وسلم يقول: (من حج  وم ولدت يرفث ولم يفسق، رجع كي

  أمه).
ُرونَ ((    ِه تُْحَش ْم إِلَْي وا أَنَُّك َ َواْعلَُم َّ وا  التقوى .. َواتَّقُ يء ب ل ش م ك ام ورغ ذا المق ي ه ى ف )) .. أوص
م  والتقوى وا .. وعل اس ويعلم د الن ي يتأك ه .. ك ل بطاعت ة هللا والعم ة وحذره .. وهي مخاف من اتقاه أي خاف

هالشيء : أدركه بحقيقته وكنه .. أن الحشر حق ..  م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش وم َحَش   ي
ومالَمْحَشِر. والَحْشُر: جمع الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشرُ  ة  ي ة  القيام ى الطريق تقيموا عل الي يس .. وبالت

  العادلة المعتدلة برا وطاعة وحبا  .. وتطلعا الى مرضاته يوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا .. 
م    رهم .. وه الطون غي هم ويغ اس يناقضون أنفس ن الن را م وندخل معترك الحياة العملية لنجد أن كثي

الطون إال أ ة ال يغ ي الحقيق لوكهم  ف هم بس ا أنفس ون فيه ي يوقع ة الت ة الكارث دركون حقيق هم وال ي نفس
ابق مع  ة ال يتط ي المعامل اس .. ف ع الن ي م لوكهم العمل ن س ادة .. ولك ي طاعة وعب راهم ف المتناقض.. فقد ت

ع اإلسالمي اه المجتم ..  اإلسالم وأحكامه ومبادئة .. هنا يأتي التناقض الصارخ والفاضح لنواياهم المبيتة تج
ذا  ألن  غايتهم في نهاية األمر تقويض هذا المجتمع اآلمن في كل شيء  وبكل وسيلة يجدون إليها سبيال .. ه
ـه  الضرب من الناس لـه لسان ذلق .. ووسائل اإلغراء واإلغواء  وربما من اإلمكانات المادية والمعنوية ما ل

ا القدرة على المغالطة وعلى إيذاء المجتمع اإلسالمي .. ماذ ه لن ذي يقدم اني ال ا الحل الرب ه ؟.. وم ل مع ا نفع
َو رب العزة للتعامل معه ؟..((   ِه َوُه ي قَْلبِ ا فِ ى َم َ َعلَ َّ ِهُد  ْنيَا َويُْش َوِمْن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

اَد() َوإِذَا تََولَّى َسعَى فِي األَْرِض ِليُفْ 204أَلَدُّ اْلِخَصاِم( بُّ اْلفََس ُ الَ يُِح َّ َل َو ْرَث َوالنَّْس َك اْلَح ) 205ِسَد فِيَها َويُْهِل
اُد( ئَْس اْلِمَه نَُّم َولَبِ بُهُ َجَه ثِْم فََحْس اْإلِ ةُ بِ زَّ هُ اْلِع َ أََخذَتْ َّ ِق  هُ اتَّ َل لَ هُ 206َوإِذَا قِي ِري نَْفَس ْن يَْش اِس َم ْن النَّ ) َوِم

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد(اْبتِغَاَء َمْرَضا َّ ِ َو َّ   ...))..)207ِة 
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و  دقه وه ى ص ا عل ع اإلسالمي يقسم ب ار بمسيرة المجتم ر والض المصيبة أن هذا الضرب الخطي
َ َعلَى َما فِي قَْلبِهِ كاذب ((  َّ دى  َويُْشِهُد  ى م )) .. إنه أمامك يؤدي فرائض الدين ويقسم لك بأغلظ األيمان عل

دقه  اس .. وإذا ص رر بالن اع الض دا إليق دخر جه ر .. وال ي ر للغي مر الش افق يض اذب ومن ف ك ه لألس .. ولكن
)).. أي شدة  أَلَدُّ اْلِخَصامِ توفرت له الوسائل وتسلل إلى مكامن النفوذ كان خطرا وبيال على المسلمين ألنه (( 

ي صحيح اء ف المي .. وج المجتمع اإلس ومة والضرر ب دثنا قبيضة: حدثنا البخاري :  العداوة وقوة الخص ح
ال: ه ق ة ترفع ة، عن عائش ي مليك د الخصم).)سفيان، عن ابن جرير، عن ابن أب ى هللا األل ال إل  أبغض الرج

ي  وقال عبد هللا: حدثنا سفيان: حدثني ا، عن النب ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي هللا عنه
ه  ه صلى هللا علي ال وسلم.وآل د. يق ل أل دد.رج م أهل ل داء، وه رأة ل ا  ، وام دين، وهم ن اللدي تق م د مش واألل

ب. ومة غل ن الخص ذ م ب أخ ي أي جان ق، أي ف فحتا العن ال ص ذا ح وج .. وك ة األع ي اللغ د ف ل أن األل . وقي
لَ َوإِذَا تََولَّى َسعَى فِي األَْرِض ِليُْفِسَد فِيَها َويُْهِلَك اْلحَ المنافق الذي يسلك السبيل المعوجة .. ((  )) ..  ْرَث َوالنَّْس

ي  ا ف ا ودقته ة وسرعتها وانتظامه وة الحرك ن ق الحظوا سرعة الحركة عند المنافق .. حيث ان السعي هو م
وة ويعامل  ل قس رأة بك ل الم ه يعام م األوالد .. إن كل اتجاه .. غايته اإلهالك للحرث وهم النساء .. والنسل وه

ه  األطفال بكل إهمال .. هذا الضرب من الناس ل المجتمع بطريقت ه وك يضيق حتى على عياله .. ويضايق أهل
ا  الفجة الممجوجة .. حتى كأن غايته القضاء عليهم أصال .. ويتجه السياق أيضا إلى حراثة األرض وزراعته
ل  رج من ك ا يخ ل م ا .. وك ر حرث أى منتوج األرض والحيوان .. ويكون المعنى كل ما يخرج من األَرض يعتب

ال .. فتكون غاية المنافق تكرار المعاصي التي تحبس القطر .. وتكرار اإلهمال وإلحاق الضرر أنثى يسمى نس
ال  الك .. ق الك وإإله ى اله ي األَرض الْزِدراعٍ، بخلق هللا بكل وسيلة تؤدي إل بَّ ف ْذفَُك الَح ْرُث قَ ري: الَح األَزه

اُع. رَّ اُث: الزَّ ْرع. والَحرَّ ل َزَرعواحـْتَرثَ وحرث  والَحْرُث:الزَّ ل،  َ ، مث ُل كالفع ُب، والفع ْرُث: الَكْس واْزَدَرع. والَح
اِرُث؛ ألَن والمصدر كالمصدر، وهوأَيضاً االْحتِراُث. ماِء الح َدُق األَس ُب. وفي الحديث: أَْص و الكاِس اِرَث ه . الح

ً أيضا  األَزهريوقال  َب تَفَ  إِذا : َحَرَث الرجُل إِذا َجَمع بين أَربع نسوة. وَحَرَث أَيضا َرَث إِذا اْكتََس تََّش. وَح قَّه وفَ
لوجاء في لسان العرب :  والَحْرُث: َمتاُع الدنيا... لعياله واْجتََهَد لهم َرَث اِإلب ا.  َ وَح ا: أَْهَزله َل، وأَحَرثَه والَخْي

 ً ا ه َحْرث َرَث ناقتَ َزَل. وَح ى تُْه ارعليها حت ا إِذا س ر وأَْحَرثَه ان الع ي لس اء ف د ج ل فق ن النس ا ع ل: ب: أم النَّْس
ية، والجمع   ..  أَنسال الخْلق. والنَّْسل: الولد والذّرِ

ى  وب إل دع ؟.. هل يث ولكن هذا الذي يسعى في األرض فسادا قد تبادر فورا إلى إصالحه ..  فهل يرت
ثِْم فَ  َوإِذَا قِيلَ رشده ؟.. هل يتوب ويستغفر ؟..((  اْإلِ ةُ بِ زَّ هُ اْلِع َ أََخذَتْ َّ ِق  ادُ لَهُ اتَّ ئَْس اْلِمَه نَُّم َولَبِ بُهُ َجَه )) .. َحْس

ذه  افق تأخ يقال لـه : اخش هللا .. وخشية هللا تكون بطاعة هللا .. بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه .. ولكن المن
نم ..  به جه االة .. حس ه مغ ى موقف ر عل ر .. يص الى .. يتكب ق .. يتع ه الح ال لكلم رفض اإلمتث العزة باإلثم .. ي

راَش بمعنى الكفاية .. المهاد هو الفراش .. قال صاحب لسان العرب  الحسب والِمهاُد: الِفراش. وقد َمَهْدُت الِف
  . ِمهاد ِلِوثاَرتِه. يقال للِفراِش  وَوطَّأْتُه. َمْهداً: بََسْطتُه

رأ  ذي ال يق ان ال ر اإلنس ب أم إ .. عجي ى الخط ر عل ه .. والمص ي غي ادر ف ان الس ر اإلنس ب أم غري
ار ل الت الله .. يتأم الله وإض ى ض ر عل ل .. وأص ن ض س م ا أتع ه .. م ن حول دروس م ن ال تفيد م يخ وال يس

د  اإلنسان ويطول به التأمل ويحتار وتطول به الحيرة .. لماذا ال يتوب اإلنسان؟ .. لماذا ال يثوب إلى رشده وق
اكله ؟. ل لمش ال أمث فاء  وح ة وش ورا وهداي ريم  ن رآن الك ذا الق اه هللا ه ه أعط ان نفس الط اإلنس اذا يغ . لم

ذي  و ال واعي المسئول ه اره ال ار وان اختي ه اخت وغيره؟.. ولماذا ال يقلع عن المعاصي ؟.. وال يجد سوى ان
ة.. هل انتهى  ة وتعاس وة وقتام أوقعه فيما وقع فيه من أحابيل وهموم وأحزان ومشاكل ال تنتهي إال لتزداد ق

ق ار طري ة هللا عز  األمل .. كال .. فهناك من اخت دال ومحب دل واإلعت ن الع ف دي ق اإلسالم الحني الحق .. طري
الح  ل الص وجل ومحبة ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم ومحبة المؤمنين ومحبة الخير لكل الناس .. والعم

ُ َرُءوٌف للدارين ..((  َّ ِ َو َّ ...)).. هذا الضرب هو )207بِاْلِعبَاِد(َوِمْن النَّاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِة 
وده  ي تق الحري باإلقتداء .. هو الحري بأن نسلط عليه األضواء .. ألنه فهم الدرس .. واتخذ سبيل الرشاد الت
ع  ذي أمضاه م د ال ه العه اعي .. إن ائلي واإلجتم دي الع اطفي والجس ري والع ي والفك حتما إلى التوازن النفس

ل إ ـه ك ص ل ه .. أن يخص اس رب الح للن ل الص ادة والعم ة للعب مية للطاع ة والجس ة والمادي ه العقلي مكانات
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م  ل ث ع العم ؤمنين .. م ة الم وله وألئم وللمجتمع اإلسالمي على وجه الخصوص .. السمع والطاعة  ولرس
ن  زاء .. آم ن الج زي أحس يئات ويج غائر والس ن الص اوز ع ذي يتج ار .. ال د القه الص  الواح ل واإلخ العم

ادة و ل والعب ة مدهشة للعم ي ثنائي وت غدا ف أن تم ك ك دا .. وآلخرت يش أب اخش هللا .. واعمل لدنياك كأنك تع
ل شيء ..  ل ك ة قب ة .. الثق رة ورحم وحسن التوكل والتفويض .. وثق في هللا العزيز الحميد الذي وعدك مغف

تم .. ألن هللا (( رءوف واألمن واألمان قبل كل شيء .. أنت تثق في هللا أنت تعمل وتفوض إليه أ مرك .. ال ته
ةبالعباد )) ..  د الرحم ل: أَش ل ..  الرأْفة: الرحمة، وقي ّ عز وج رءوفومن صفات  اده  ال رحيُم لعب و ال وه

ه  والرأْفةُ أَخصُّ من الرحمِة وأََرقُّ  بأَلطافه. العَُطوُف عليهم ادة أي خضع وذل طاع ل .. والعبادة من عبده عب
  قد وفيت ولن تجد من هللا إإل  كل خير وسعادة في الدارين .. .. عندها تكون 

      
  

*********  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ال ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ر ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  اب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم ع ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق ل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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 c   : 27الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
 ى ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص آل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  من الرحيــــــــــــــم بسم هللا الرح
ا (( ...  ُدوٌّ  يَ ْم َع هُ لَُك ْيَطاِن إِنَّ َواِت الشَّ وا ُخُط ةً َوالَ تَتَّبِعُ ْلِم َكافَّ ي الّسِ وا فِ وا اْدُخلُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

َ 208ُمبِيٌن( َّ ) َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَْن يَأْتِيَُهْم 209 َعِزيٌز َحِكيٌم() فَِإْن َزلَْلتُْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْكْم اْلبَيِّنَاُت فَاْعلَُموا أَنَّ 
ِ تُْرَجُع اْألُُموُر( َّ ُ فِي ُظلٍَل ِمْن اْلغََماِم َواْلَمالَئَِكةُ َوقُِضَي األَْمُر َوإِلَى  ْن 210َّ اُهْم ِم ْم آتَْينَ َرائِيَل َك ) َسْل بَنِي إِْس

لْ  اِب( آيٍَة بَيِّنٍَة َوَمْن يُبَّدِ ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ ِإنَّ  هُ فَ ا َجاَءتْ ِد َم ْن بَْع ِ ِم َّ ةَ  ْنيَا 211نِْعَم دُّ اةُ ال ُروا اْلَحيَ ِذيَن َكفَ َن ِللَّ ) ُزيِّ
اُء  ْن يََش ْرُزُق َم ُ يَ َّ ِة َو ْوَم اْلِقيَاَم ْوقَُهْم يَ ْوا فَ ِذيَن اتَّقَ وا َوالَّ ِذيَن آَمنُ اٍب(َويَْسَخُروَن ِمْن الَّ ِر ِحَس اَن 212بِغَْي ) َك

اْلَحّقِ  اَب بِ ْم اْلِكتَ َزَل َمعَُه ِذِريَن َوأَن ِريَن َوُمن يَن ُمبَّشِ ُ النَّبِيِّ َّ َث  َدةً فَبَعَ ةً َواِح اُس أُمَّ ا النَّ اِس فِيَم ْيَن النَّ يَْحُكَم بَ ِل
ا اْختَلَفُوا فِيِه َوَما اْختَلََف فِيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمنْ  وا ِلَم ِذيَن آَمنُ ُ الَّ َّ َدى  نَُهْم فََه ا بَْي اُت بَْغيً اَءتُْهْم اْلبَيِّنَ  بَْعِد َما َج

تَِقيٍم( َراٍط ُمْس ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِص َّ ا 213اْختَلَفُوا فِيِه ِمْن اْلَحّقِ بِِإْذنِِه َو ةَ َولَمَّ ْدُخلُوا اْلَجنَّ ْبتُْم أَْن تَ ) أَْم َحِس
سُ يَ  اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّى يَقُوَل الرَّ رَّ ى أْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُكْم َمسَّتُْهْم اْلبَأَْساُء َوالضَّ هُ َمتَ وا َمعَ ِذيَن آَمنُ وُل َوالَّ

ٌب( ِ قَِري َّ َر  ِ أَالَ إِنَّ نَْص َّ ُر  ْل َم214نَْص وَن قُ اذَا يُنِفقُ أَلُونََك َم َربِيَن ) يَْس َدْيِن َواألَْق ٍر فَِلْلَواِل ْن َخْي تُْم ِم ا أَنفَْق
َ بِِه َعِليٌم( َّ   ...)).)215َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
ن هللا توجه هللا سبحانه وتعالى إلى ك ي دي دخول ف ى ال ان إل ل المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومك

الحق دون تردد وال مواربة .. وطاعة هللا ورسوله دون اختالف .. واعتبار اإلسالم دين المسالمة والموادعة 
م .. دين العدل واالعتدال في كل شيء من شؤون العبادة والمعاملة .. لماذا توجه إلى المؤمنين خاصة ودعاه

ن  انوا م واء ك المؤمنون س إلى اإلسالم الحق ؟.. قال العلماء توجه إليهم بالذات تجنبا للخالف واالختالف .. ف
السماوية األخرى يجب أن يكونوا على صعيد واحد من الطاعة واالستقامة .. ((  تدين اإلسالم أو من الديانا

يٌن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي السِّ  يَا ...  ُدوٌّ ُمبِ ْم َع هُ لَُك ْيَطاِن إِنَّ َواِت الشَّ وا ُخُط ...))..  ) 208ْلِم َكافَّةً َوالَ تَتَّبِعُ
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ر .. ((  د الكف ان هو التصديق ض ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا ص ه إيمان ْلمِ آمن ب ي الّسِ وا فِ تح  اْدُخلُ لم بف )) .. الس
  السين وكسرها شيء واحد .. من السلم والمسالمة ..

  في صحيح البخاري : جاء 
   والسلم والسالم واحد.السلم  

  وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي :
اَل:((   ٍب قَ ْن  حّدثني يُونُُس ْبُن َعْبِد األَْعلََى: أَْخبََرنَا اْبُن َوْه هُ َع ونَُس َحّدثَ ا يُ ٌرو، أَّن أَبَ ي َعْم َوأَْخبََرنِ

ِ صلى هللا أَبِي ُهَرْيَرةَ َعنْ  ّ يَْسَمُع بِي أََحٌد ِمْن  ُمَحّمٍد بِيَِدِه الَ  (( والذي نفس وسلم أَنّهُ قَاَل: وآله عليه  َرُسوِل 
َحابِ  َهِذِه األُّمِة يَُهوِدّي َوالَ نَْصَرانِّي، ثُمّ  ْن أَْص ارِ  يَُموُت َولَْم يُْؤِمْن ِبالِّذي أُْرِسْلُت بِِه، إِالّ َكاَن ِم )) .. فوحدة  النّ

الف واالختالف  الكلمة ووحدة األمة رك الخ ود .. وت هي من الشروط الرئيسة لقيام المجتمع اإلسالمي المنش
ة  ة الثابت ة المادي هو من عالمات التوفيق بحول هللا .. واإلقبال على البر والطاعة .. والعمل الصالح من األدل

إذن هللا .. ((  ق ب د التوفي ى مزي ْيَطانِ عل َواِت الشَّ وا ُخُط ه .. ) َوالَ تَتَّبِعُ طنه إذا خالف ن ش أخوذ م يطان م .. الش
ى  ل شيطان ال يستقيم عل ذ ك ع اإلسالمي نب ى المجتم ب عل والشيطان مخالف مبعد عن كل خير.. ولذلك توج
دوة  و الق ل مؤمن ه ون ك ى يك نة حت دوة الحس ل والق ل والفع ل بالعم الكالم ب دليل ال ب ديم ال نهج الهدى .. بتق

وله  الصالحة في كل زمان ومكان قوال  طيبا وحسن معاملة وطيب معشر وعمال مستمرا فيما يرضى هللا ورس
ان من إنس أو جن  َوالَ تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِينٌ ..((  واء ك )) .. أولى خطوات الشيطان س

ر دما ي ا عن زق فرق زن ويتم ألم ويح يطان يت ه الش ة .. إن ة والفرق ث البلبل و ب هم ه ؤمنين لبعض ة الم ى محب
ن  ن م ه المعل يطان هدف ه الش وتضحياتهم وأعمالهم الصالحة بكل موادعة داخل المجتمع اإلسالمي اآلمن.. إن

ُدوٌّ آدم إلى قيام الساعة : الحرب بال هوادة لبث البلبلة والهم والحزن ال يتعب وال يكل وال يمل ..((  ْم َع هُ لَُك إِنَّ
ي ال )) .. أبان الشي ُمبِينٌ  ة الت ء : اتضح فهو مبين .. هل تريد دليال آخر بعدما قدم إليك هللا عز وجل بالحقيق

راض  دال واإلع دل واالعت ن الع ق الحق اإلسالم دي تمارى ؟.. لم يبق سوى التطبيق .. سوى الدخول في طري
  عما سواه مهما كان وأنى كان .. 

كثرت والقصيرة مهما طالت .. وكذا لآلخرة التي هي هللا يريد بكم الخير كل الخير للدنيا القليلة مهما 
وازنكم النفسي  األهم واألبقى .. هللا يبين لكم وهللا يعطيكم المنهج القويم الذي إذا سلكتموه كان هو الضامن لت
د  اس .. بع بس أو التب ن ل ذا م د ه ل بع والفكري والجسدي والعائلي واالجتماعي ولسعادة الدنيا واآلخرة .. ه

نكص  أن وضح  ف ي ث المؤمن .. ؟ وكي الهدف وتحددت الغاية .. وأصبح كل شيء متسق األبعاد .. فكيف ينك
ين ؟.. ((  را للحق المب ٌز علي عقبيه جحودا وتنك َ َعِزي َّ اْعلَُموا أَنَّ  اُت فَ اَءتُْكْم اْلبَيِّنَ ا َج ِد َم ْن بَْع تُْم ِم ِإْن َزلَْل فَ

يٌم( ِإْن َزلَْل...)).. (( )209َحِك رون  تُمْ فَ ال آخ ان .. وق ا لغت واء فهم للتم س تم أو ض اء : زلل ض العلم ال بع )) ق
ة :  ي اللغ رك .. وف و الش ا ه ل هن ْخرةالزل ن الصَّ اُن ع ْرع، واِإلنس ّدِ ن ال ْهُم ع ِزل َزلَّ السَّ يالً  ّيَ َزلُّ َزال وَزِل ويَ

َزلُّ َزال ..  ِليالً إِذا َزلَّ في ِطين أَو َمْنِطقيا فالن تَِزلُّ زَ  وَزلَْلتَ  وَمِزلَّة: َزِلَق، وأََزلَّهُ عنها. وَزلَّ في َرأْيِه وِدينِه يَ
ذلك وَزلَالً وُزلُوالً وِزلِّيلى ُره، وك ة تَُمدُّ وتقصر؛ عن اللحياني، وأََزلَّه هو واْستََزلَّهُ غي ي الَمِزَ◌لَّ لَ ..  َزلَّ ف لَ  الزَّ

َزلُّ  : يُ اٌم ُزلُّ ذنب. وَمق أ وال و الَخَط ةٌ ُزلُّ وه ه، وَمقام ذلك. في ب.  ك ُره: ذََه دَّْحض. وَزلَّ ُعْم ي ال ل ف لَ ((  .. الزَّ
يمٌ  ٌز َحِك َ َعِزي َّ ام  فَاْعلَُموا أَنَّ  دوا تم ه .. إذا تأك ه وكنه ه بحقيقت ا أدرك يء علم م الش ل عل م ضد جه )) .. عل

ه )) ال يمنع أحد ما يريد .. ومن عزته انتقاَعِزيزٌ التأكد أن هللا ((  ض لدين ل راف مه من الكافر والمنافق ومن ك
ذلك ((  و ك محة .. وه ريعته الس يمٌ وش و  َحِك ا ه م إنم ق بك ا يحي داده .. فم ر وس واب األم ي ص ة ه )) الحكم

  بفعالكم وال تلومون إال أنفسكم .. جاء في لسان العرب : 
يم و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك ه ُهللا سبحانه وتع ُم، سب ل ُم هللا الُحْك ث: الَحَك ال اللي الى. ق حانه وتع

ة، وهللا صفات تعالى. األَزهري: من ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ا أَراد  هللا الَحَكُم والَحِك م بم أعل
ي ر: ف ن األَثي ى ا بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع اِكم، أَس لح

    ..  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعلٍ  وهو القاضي،
د  ن تفي ا ل ؤمن فإنه د الم ا ال تفي ا أنه يء .. وكم ي ش ؤمن ف د الم ة ال تفي ل والمغالط ول األم إن ط
ب  المجتمع اإلسالمي المتكامل والمتراحم والمطبق لشرع هللا .. إن الدين أمانة يحاسب عليها الفرد كما يحاس
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ه عليها المجتمع اإلس ن لدن وال م لم رس ه وس ه وآل د صلى هللا علي المي .. وقد بعث هللا سبحانه وتعالى بمحم
ذي  ه وال ن خلف ه وال م ين يدي ن ب باألدلة الواضحة والمعجزات الخالدة..  وبهذا القرآن الذي ال يأتيه الباطل م

ه تعهد هللا سبحانه وتعالى بحفظه إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا .. كما  زم ب ن الت تعهد بنصرة كل م
ون هللا ؟.. أال  ة ؟.. أال يخش ر البقي اذا ينتظ ي األَرض .. فم المي ف ع اإلس التمكين للمجتم ة وب ال وني وال وفع ق
ة  دون أدل ل يري يجدون سبيال للسعادة والتوازن النفسي والفكري والجسدي في دين هللا الذي ارتضى ...؟؟ ه

ي أخرى .. لم يبق لهم سوى اإلختيار  ي اآلخرة الت ذا ف الواعي المسئول وتحمل نتيجة اختيارهم في الدنيا وك
ِ ال شك فيها أبدا.. ((  َّ ى  ُر َوإِلَ َي األَْم ُ فِي ُظلٍَل ِمْن اْلغََماِم َواْلَمالَئَِكةُ َوقُِض َّ ُع َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَْن يَأْتِيَُهْم   تُْرَج

  ..   واحد : االنتظار. ويقال: نََظْرُت فالناً واْنتََظْرتُه بمعنىوالنََّظرُ ...)).. )210اْألُُموُر(
ة  والظُّلَّة: ة، بالضم: كهيئ ْيحة. والظُّلَّ فَّة. والظُّلَّة:الصَّ الشيء يُْستَتر به من الَحّرِ والبرد، وهي كالصُّ

فَّة، والجمع ُظلٌَل وِظالل وق، الصُّ ا أَْطبَ . والظُّلَّة: ما َستَرك من ف لُّ م ة،وُك و ُظلَّ ك فه ؛  َق علي نُوُّ دُّ الُل: ال واِإلْظ
: الِعزُّ والَمنَعة. قُْربه ِظلَّه من يقال: أََظلَّك فالن أَي كأَنه أَْلقى عليك لُّ   والّظِ

ا سمي مُّ  والغَمامة، بالفتح: السحابة، والجمع َغمام وَغمائم؛الغَمام الغَْيم األبيض وإنم ه يَغُ اً ألن غمام
   .. السماء أي يسترها

ؤمن   ى الم ا توجب عل عندها ال ينفع ندم .. وال جدوى من التقوى وال مجال للعمل الصالح .. من هن
وات األوان .. خاصة وأن  ل ف الى قب بحانه وتع ى هللا س ة إل أن يأخذ حذره .. وأن يبذل جهده في التوبة واألوب

ل اإلنسان ال يعلم متى يموت .. فقد يموت في يومه أو ساعته أو لحظته ..  ة والعم دون أن يجد الوسيلة للتوب
ث  رة حي نعم ..عب ذين جحدوا ال ي إسرائيل ال الصالح .. ولنا عبرة في األمم السابقة .. وفي التاريخ .. وفي بن

ِ كان من أمرهم ما كان .. ((  َّ ةَ  ْل نِْعَم ّدِ ْن يُبَ ٍة َوَم هُ َسْل بَنِي إِْسَرائِيَل َكْم آتَْينَاُهْم ِمْن آيٍَة بَيِّنَ ا َجاَءتْ ِد َم ْن بَْع ِم
َ َشِديُد اْلِعقَاِب( َّ ...)).. السؤال هنا كما قال العلماء هو للتوبيخ .. ألن هللا سبحانه وتعالى أعطاهم  )211فَِإنَّ 

ث  ة .. بحي ة القاطع دليل والحج ة هي ال ة البين ه .. واآلي من األدلة ما ال يرقى إليه  شك في وحدانيته وربوبيت
اهم هللا نهم أنج رة ولك ا كثي يهم نعم م عل لوى .. وأنع ن والس اهم الم ر .. وأعط م البح ع به ون وقط ن فرع  م

ي  عوض التوحيد والشكر .. انحرفوا وأشركوا با .. فكان مآلهم أي مآل من انحرف منهم الخزي والعذاب ف
  الدارين .. 

ى ال ان حت ان وزم ل مك ر ك رائيل عب ي إس ل بن الى مث بحانه وتع ا هللا س ا يعطين نا وغيرن الط أنفس  نغ
اة  روحتى ال نغتر بالمظاهر المادية والشكليات .. وبالتطور المزيف الذي ال يعني إال القشو ن الحي والظاهر م

الدنيا نزع منه ونزع ذاته من كل قيم ومبادئ وإسالم حنيف .. لذلك وجب عينا الحذر كل الحذر في النظر إلى 
راد اآلخرين  ى األف ا األمم األخرى وال ي حقيقته ن أشياء هي ف اع وم ن مت ن بهرج وم ه م ون ب ا يتمتع وفيم

ي   دا ف دخرون جه اق ال ي ر والنف ل الكف ية .. ألن أه ير للحرب النفس ذلك التحض ا ك ى زوال .. علين زخرف وال
ي  ريم .. أب ز ك السخرية من المسلمين ومن المجتمع اإلسالمي تحت الفتات ومسميات مختلفة .. المؤمن عزي

ين .. ال يتن ازل وال يتساهل وال يركن .. وال يضع أمامه من هدف سوى مرضاة هللا الذي وعده بالنصر والتمك
ْومَ في الدنيا واآلخرة .. ((  ْوقَُهْم يَ ْوا فَ ِذيَن اتَّقَ وا َوالَّ ِذيَن آَمنُ ْن الَّ َخُروَن ِم ْنيَا َويَْس دُّ اةُ ال  ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَ

 ُ َّ م بعض )212 يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب(اْلِقيَاَمِة َو د يحك رزق .. وق الة ال ى مس ...)) .. أكد خصوصا عل
دين  عادة ولل اة وللس اس للحي و المقي رهم القاصر المقصر ه ي نظ الجهلة والمتخلفين على الرزق باعتباره ف

ا هللا لمن أحب و ن ولالستقامة .. الرزق بيد هللا .. والدنيا يعطيه ه إال لم دين ال يعطي ن ال ن ال  يحب .. ولك لم
ُهمْ  يحب ..(( ا بَْعَض ْنيَا َوَرفَْعنَ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ تَُهْم فِ نَُهْم َمِعيَش ٍض أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا بَْي ْوَق بَْع  فَ

ا يَْجَمعُوَن(َدَرَجاٍت ِليَتَِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريا َوَرْحَمةُ    .)).. )32َربَِّك َخْيٌر ِممَّ
ال عيش إال عيش  ه .. ف ب ل ا كت ع بم ب.. وأن يقن ي الطل ل ف لذلك على المؤمن أال يحزن .. وأن يجم

  اآلخرة كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حيث جاء في صحيح البخاري : 
ن م عبة، ع دثنا ُش در: ح دثنا غن ار: ح ن بش د ب دثنا محم س،ح ن أن رة، ع ن ق ة ب   عاوي

  ). والمهاجرة فأصلح األنصار اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة  وسلم قال: وآله النبي صلى هللا عليه  عن
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ن النبي ك، ع ن مال س ب ن أن ر، ع ي بك ن أب د هللا ب ن عبي صلى هللا  حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد، ع
الرحم ملك وسلم قال: (وآله عليه  ا ربإن هللا عز وجل وكل ب ة، ي ا رب نطف ول: ي ا رب مضغة،  ا يق ة، ي علق

  ). في بطن أمه ، فيكتبفأما الرزق واألجل فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، 
اقي  يض بالب ه .. ويف ي ب المؤمن ال يغتر بالمظاهر .. وال يتعلق بالدنيا وال يحبها إال بالقدر الذي يكتف

دنيا على غيره حبا وتعلقا  با الواحد القهار الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور .. المؤمن ال تهزه ال
ة  وال بهرجها.. وال دعوات الفتنة والفساد .. المؤمن قوي بإيمانه معتدل بفكره وأفعاله .. يتخذ  سبيله بكل ثق

  وعمال  العزيز الرحيم .. واتزان وهو يدرك تماما ما يفعل ويحتسب حياته كلها سرا وجهرا قوال وفعال 
ذي  ل ال رة .. والعاق اريخ عب ه .. فالت ه في ن تأمالت ه وم ه ل تفيد من قراءت يتأمل المؤمن التاريخ ويس
ه ..  ره وخبرت يستخدم العقل حق االستخدام.. إنما يستفيد ويضيف ويفيد غيره بتجربته هو وبعلمه وأدبه وفك

ي السر يدرك المؤمن حقا وصدقا انه عابر .. وانه ر ة هللا ف احل في أية لحظة لذلك عليه التزود  وعليه مخاف
الْ والعلن .. ((  ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهْم اْلِكتَاَب بِ ُ النَّبِيِّيَن ُمبَّشِ َّ ةً َواِحَدةً فَبَعََث  ْيَن َكاَن النَّاُس أُمَّ يَْحُكَم بَ َحّقِ ِل

ُ االنَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه وَ  َّ َدى  نَُهْم فََه ِذيَن َما اْختَلََف فِيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهْم اْلبَيِّنَاُت بَْغيًا بَْي لَّ
تَِقيٍم( َراٍط ُمْس ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِص َّ رى ...))213آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فِيِه ِمْن اْلَحّقِ بِِإْذنِِه َو ة كب ذه نعم ).. ه

بحانه  م هللا س ن نع ي ارتضى .. وم ة الت ى الطريق تقيم عل ي نس ين ك ق المب أن هدانا هللا إلى اإلسالم والى الح
م  ت األم د أن اختلف ذيرا.. بع را ون ا ومبش الم هادي الة والس ه الص ى آل ه وعل دا علي ا محم ث فين الى أن بع وتع

   وتمزقت .. وضاعت عن الحقيقة التي ال تمارى ..
ا  المقصود هنا القرون التي تلت آدم عليه السالم .. ال يهم إن كانت عشرة قرون أو أكثر أو أقل .. كم
ذا  د أن ه نهم .. أعتق لة بي دة فاص م م ال يهم كم كان بين آدم ونوح عليهما السالم ..  وكم كان عدد األنبياء وك

الى م .. أن هللا سبحانه وتع ر ..  المه ى اإلسالم  علم ال ينفع وجهل ال يض ى الفطرة .. أي عل ق عل ق الخل خل
م  د ث ن التوحي رون م ل هي عشرة ق رون قي تمرت الق م اس ك .. ث ى ذل هدهم عل الص .. وأش د الخ ن التوحي دي
د  الن التوحي ي إع ي للنب دور الحقيق و ال ذا ه ذر .. وه ل لتبشر وتن ل هللا الرس ادة .. فأرس انحرف الناس بالعب

ه الخالص أي عبادة هللا وحده ال  ان .. ألن ان والزم ده المك ه وال يح شريك له وال زوجة له وال ولد وال شبيه ل
ود  اب أي اليه وا الكت ذين أوت خلق المكان والزمان وخلق كل شيء وال يتحدد بهما .. وليس كمثله شيء .. ال

دين ونسبوا وا ال ا وحرف د  والنصارى يعلمون هذه الحقيقة علم اليقين .. ولكن ظلموا أنفسهم بإخفائه  الول
ذه  الى ه ار هللا سبحانه وتع ذلك اخت فاته .. ل ي ص ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك والشريك وهللا واحد ال يشارك ف
اعة ..  ام الس ى قي اس إل األمة المحمدية بالرسالة الخاتمة كي تبلغ كي تؤدي األمانة كي تكون شاهدة على الن

ال والحمد  الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أ ف ك ال وأل ذا الحد؟.. ك ن هدانا هللا .. هل يقف األمر عند ه
ذه  ة ه دخل تحت طائل ع إسالمي ي درس .. وأي مجتم د من ال ك .. ال ب .. فال بد من االمتحان .. ال بد من المح

دا  ا القاعدة الربانية .. قاعدة االمتحان الكبير إلى قيام الساعة .. ال تتخلف القاعدة وال تشذ وال تحابي أح مهم
  كان وأنى كان .. 

ا يَأْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُكْم َمسَّتُْهْم اْلبَأْسَ ((  وا أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ اُء َوُزْلِزلُ رَّ اُء َوالضَّ
ُسولُ  ِ أَ  َحتَّى يَقُوَل الرَّ َّ ِ قَِريٌب(َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر  َّ   .)).. )214الَ إِنَّ نَْصَر 

  جاء في صحيح البخاري :
ول: ة يق ي مليك ن أب ال: سمعت اب ر ق ن  حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جري ال اب ق

ا: اس رضي هللا عنهم ذبوا}.}عب د ك م ق وا أنه ل وظن تيأس الرس ى إذا اس ال:  حت اك، وت ا هن ة، ذهب به خفيف
ذكرت  هللا قريب}. ال إن نصر  رسول والذين آمنوا معه متى نصر هللا {حتى يقول ال ر ف ن الزبي فلقيت عروة ب

، قبل أن تموت  هللا رسوله من شيء قط إال علم أنه كائن  له ذلك، فقال: قالت عائشة: معاذ هللا، وهللا ما وعد
ى افوا ،أن   ولكن لم يزل البالء بالرسل، حت ون من خ ذبونهم. ف يك م يك د معه م ق وا أنه ا: {وظن ت تقرؤه كان

   كذبوا}. مثقلة.
ر وشغب .. ود ن مرض وهم وفق ؤمن م ا يضر الم ل م ر البأساء والضراء : ك ة الفق ون .. وخاص ي

  والمرض .. 
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ه عن    رهن من خالل ه أن يب ذي علي ذي يخوضه المؤمن وال ر ال ان الكبي من هنا يتأكد مفهوم االمتح
ه .. وأن ي وة إيمان ه وق ا هي مدى صبره ووعي ا .. وإنم ة وال عبث ت صدفة غبي دنيا ليس ذه ال ال أن ه درك فع

وة  ن القداسة والق ا م ع اإلسالمي حقه ذا المجتم ا المؤمن وك د وجب أن يعطيه ة فق ا أمان أمانة .. وحيث إنه
ذلك ال  ب .. ل ل جان ا من ك ا وغم دة وهم را وش ع ضروبها مرضا وفق ا بجمي ى بالئه والدقة .. وأن يصبر عل

ف  تغرب كي النس ى مس الى عل بحانه وتع د هللا س ة  ةأك اء لحاج ذرائع وقض دا لل د وس اق درءا للمفاس اإلنف
ْل بين الجميع ..  ((   ةالمحتاج وسدا لجوعته وشفاء لسقمه .. وربطا ألواصر المحب وَن قُ اذَا يُنِفقُ أَلُونََك َم يَْس

َربِيَن َوالْ  َدْيِن َواألَْق ٍر فَِلْلَواِل ْن َخْي تُْم ِم ِه َما أَنفَْق َ بِ َّ ِإنَّ  ٍر فَ ْن َخْي وا ِم ا تَْفعَلُ بِيِل َوَم ِن السَّ اِكيِن َواْب اَمى َواْلَمَس يَتَ
اب )215َعِليٌم( اق ب ة أن اإلنف ...)).. أي كيف ننفق أموالنا إذا كانت أموالنا كثيرة .. فأين نصرفها ؟.. والحقيق

ه االمتحان الك يم .. ذاك ان المي العظ ريع اإلس ي التش ر ف ه كبي ر لمدى وعي المؤمن ومدى صدقه وتطبيق بي
رف  ة ص ادة مالي اق عب اء .. واإلنف العملي لمحتوى الدين الذي ينعكس على حياته الخاصة والعامة بذال وعط
ه  ذي ال شك في ة ال وم القيام ه ي اء ثواب ـه ورج ة ل يتقرب بها المؤمن نحو هللا  سبحانه وتعالى حبا   وطاع

  ري :إطالقا .. وفي صحيح البخا
ي  حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أب

ه  ي صلى هللا علي ه:أن النب ه هريرة رضي هللا عن ال: (وآل لم ق وم يصبح وس ا من ي ان  م ه، إال ملك اد في العب
  . ) سكا تلفااللهم أعط مم ينزالن، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر:

اق  م يقصر اإلنف ه ل ظ أن ن المالح ؤمن .. ولك ر الم ؤمن وغي ين الم ل ب فاإلنفاق هو المحك هو الفيص
ا ..  ان غني و ك ه ول على األقربين كاألبوين بل شمل كذلك ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع عن أهله ومال

ن المش ت حصر وتعدى ذلك إلى شتى مجاالت من البذل والعطاء واإلحسان م دخل تح ي ال ت ة الت اريع الخيري
مكانا وزمانا .. أكد على اإلنفاق حتى ال يحتاج المحتاج .. وال يجد سبيال لالنحراف فيأثم صاحب المال ألنه لم 

    يخرج حق هللا في المال .. 
ه حق   ه أأخرج من  وبالتالي نخلص إلى أن الفقير مبتلى في فقره أصبر أم ال ؟.. والغني مبتلى في مال

ة  هللا أم ال ؟.. وماذا فعل به من وجوه الخير بدءا بأقرب الناس إليه إلى المجتمع الواسع حتى يكون المال نعم
  للجميع ورحمة للجميع .. 

    
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وله  ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي ف

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق ر خل ول هللا خي ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف هللا جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إلى ال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لق
  ورحمة هللا وبركاته .
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 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 c    : 28الحلقة عدد   
   c( سورة البقرة ) 

    
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وا  (( ...  ى أَْن تُِحبُّ ْم َوَعَس ْيئًا ُكتَِب َعلَْيُكْم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعسى أَْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُك َش

 ُ َّ دٌّ 216 يَْعلَُم َوأَْنتُْم الَ تَْعلَُموَن(َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َو ٌر َوَص ِه َكبِي اٌل فِي ْل قِتَ ِه قُ اٍل فِي ) يَْسأَلُونََك َعْن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَ
ِ َواْلِفتْ  َّ َد  ُر ِعْن هُ أَْكبَ ِه ِمْن َراُج أَْهِل َراِم َوإِْخ ِ َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَح َّ وَن َعْن َسبِيِل  ِل َوالَ يََزالُ ْن اْلقَتْ ُر ِم ةُ أَْكبَ نَ

وَ  ْت َوُه ِه فَيَُم ْن ِدينِ ْنُكْم َع ِدْد ِم ْن يَْرتَ تََطاُعوا َوَم نُِكْم إِْن اْس ْت  يُقَاتِلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّوُكْم َعْن ِدي َك َحبَِط افٌِر فَأُْولَئِ َك
كَ  َرِة َوأُْولَئِ ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال الُُهْم فِ ُدوَن( أَْعَم ا َخاِل ْم فِيَه اِر ُه َحاُب النَّ اَجُروا 217أَْص ِذيَن َه وا َوالَّ ِذيَن آَمنُ ) إِنَّ الَّ

يٌم( وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ِ َو َّ ةَ  وَن َرْحَم َك يَْرُج ِ أُْولَئِ َّ بِيِل  ي َس ْل 218َوَجاَهُدوا فِ ِر قُ ِر َواْلَمْيِس ْن اْلَخْم أَلُونََك َع ) يَْس
ذَ فِيِهَما إِثْ  َو َك ْل اْلعَْف وَن قُ اذَا يُنِفقُ أَلُونََك َم ا َويَْس ْن نَْفِعِهَم ْم ٌم َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِم ُ لَُك َّ يُِّن  ِلَك يُبَ

امَ 219اْآليَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن( ْن اْليَتَ أَلُونََك َع َرِة َويَْس ْنيَا َواْآلِخ اِلُطوُهْم ) فِي الدُّ ٌر َوإِْن تَُخ ْم َخْي الٌَح لَُه ْل إِْص ى قُ
َ َعِزيٌز َحكِ  َّ ُ الَْعنَتَُكْم إِنَّ  َّ ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمْن اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء  َّ   ...)).) 220يٌم(فَِإْخَوانُُكْم َو

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل :
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ين فرض هللا سبحا نه وتعالى الجهاد على أمة محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .. فرض ع
ة .. إال إذا حل  بعض سقط عن البقي ه ال ام ب ة إن ق رض كفاي بح ف ده أص ه .. ومن بع ي حيات ه ف على من اتبع

ع .. (( ...  ى الجمي ين عل رض ع وَ  العدو بأرض اإلسالم أصبح ف اُل َوُه ْيُكْم اْلِقتَ َب َعلَ ْم َوَعسى أَْن ُكتِ ْرهٌ لَُك  ُك
تُْم الَ  ُم َوأَْن ُ يَْعلَ َّ ْم َو رٌّ لَُك َو َش ْيئًا َوُه وا َش ى أَْن تُِحبُّ وَن(تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُكْم َوَعَس ...)).. إن )216تَْعلَُم
ب ..  وة الجهاد إنما فرضه هللا كي يكون المجتمع اإلسالمي قويا متماسكا مرهوب الجان وفير الق د للسلم بت يع

الرادعة الكاملة في كل مجال حتى ال يطمع فيه أي عدو .. وال ينتهك حرمته طامع أو حاسد أو كافر أو منافق 
 ..  

  جاء في صحيح البخاري : 
ن د ب معت الولي ال: س ول ق ن مغ ك ب دثنا مال ابق: ح ن س د ب دثنا محم باح: ح ن ص ن ب دثنا الحس  ح

سألت رسول هللا صلى هللا  شيباني قال: قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه:العيزار: ذكر عن أبي عمرو ال
م  الصالة على ميقاتها( : وسلم، قلت: يا رسول هللا، أي العمل أفضل؟ قالوآله عليه  ال: (ث م أي؟ ق ت: ث ). قل

و وآله  سبيل هللا).فسكت عن رسول هللا صلى هللا عليه الجهاد في بر الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال:  وسلم، ول
  استزدته لزادني.

رة رضي هللا ي هري ن أب اد، عن األعرج، ع ي الزن ك، عن أب ه: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مال   عن
ه  ول هللا صلى هللا علي ه أن رس ال: (وآل ي سبيله، ال وسلم ق د ف ن جاه ل هللا لم اد  يخرجه  تكف يإال الجه  ف

  من أجر أو غنيمة رجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نالسبيله وتصديق كلماته، بأن يدخله الجنة، أو ي
ن  حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن رو ب عم

دب( : وسلم قالوآله جرير قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى هللا عليه  ي  انت ل لمن خرج ف هللا عز وج
وال  إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما سبيله، ال يخرجه إال نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ول

ل أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية،   ). ولوددت أني أقتل في سبيل هللا ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقت
هاب، عن ح    ن ش ك، عن اب ال: حدثني مال ن ق دثني مع ال: ح ذر ق نحدثنا إبراهيم بن المن د ب د  مي عب

ي : ( وسلم قالوآله الرحمن، عن أبي هريرة رضي هللا عنه:أن رسول هللا صلى هللا عليه  ين ف من أنفق زوج
الة، ومن  سبيل هللا، نودي من أبواب الجنة: يا عبد هللا هذا خير، فمن كان من أهل الصالة دعي من باب الص

ن أهل هل  دعي من باب الجهاد، ومن كان منأهل الجهاد  كان من  الصيام دعي من باب الريان، ومن كان م
ن  فقال الصدقة دعي من باب الصدقة). أبو بكر رضي هللا عنه: بأبي وأمي يا رسول هللا، ما على من دعي م

  ، فهل يدعى أحد من تلك األبواب كلها؟. قال: (نعم، وأرجو أن تكون منهم).ةمن ضرورتلك األبواب 
إذا ا اء  ف ع وعسى تكون للطمع والرج ى توق ا إل ل معناه ز وجل توجه وانتق ق هللا ع ي ح ستعملت ف

ي ال  ة الت ه الركين وفرت شروطه وأركان ى ت ؤمن مت ه للم را كل اد خي ان الجه الي ك الخير منه للمؤمن .. وبالت
ا  ه .. بينم محيد عنها .. ألن هللا يعلم ما يصلح للمؤمن وللمجتمع اإلسالمي وعلم الشيء أدركه بحقيقته وكنه

دنيا ينظر اإل ي ال اح سعادته ف ا مفت ع أنه ب م ل والمتاع نسان إلى مصلحته الضيقة ويخشى الصعاب والعراقي
  واآلخرة..  
ِه وَ ((  ٌر بِ ِ َوُكْف َّ بِيِل  ْن َس دٌّ َع ٌر َوَص ِه َكبِي اٌل فِي ْل قِتَ ِه قُ اٍل فِي َراِم قِتَ ِجِد يَْسأَلُونََك َعْن الشَّْهِر اْلَح اْلَمْس
ِ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمْن اْلقَتِْل َوالَ يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتَّىاْلَحَراِم َوإِخْ  َّ نُِكْم إِْن  َراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد  ْن ِدي يَُردُّوُكْم َع

تْ  َك َحبَِط افٌِر فَأُْولَئِ َو َك ْت َوُه ِه فَيَُم ْن ِدينِ ْنُكْم َع ِدْد ِم ْن يَْرتَ تََطاُعوا َوَم َك اْس َرِة َوأُْولَئِ ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال الُُهْم فِ  أَْعَم
ال وهي )217أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن( ...)).. الشهر الحرام هنا يتعلق باألشهر  التي حرم هللا فيها القت

دّ ثالثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد وهو شهر رجب األصم األصب ..  راُض الصَّ : اِإلْع
ُدوف. َصّدِ عنه يَِصد انُ .. َصّداً وُصُدوداً  ّ ويَُصد ُّ والصُّ تالء واالْمتِح ة االب ى الِفتْن اُع معن لها  ِجم ار، وأَص واالختب

ي فتَْنُت الفضة والذهب إِذا أَذبتهما بالنار مأْخوذ من قولك ِد، وف رديء من الجيِّ ز ال ه  لتمي الصحاح: إِذا أَدخلت
ون النار لتنظر ما ار َمْفتُ هُ .. و َجْوَدتُه، ودين يء.وَردَّ در رددت الش دُّ: مص رَّ ه. وال رد: صرف الشيء وَرْجعُ  ال

ل:    للتكثير؛ عن وجهه يَُردُّه َرّداً وَمَرّداً وتَْرداداً: صرفه، وهو بناء ي التنزي ّول. وف ه: تح دَّ عن وقد ارتدَّ وارت
ّدة، ومنه الر من يرتدد منكم عن دينه؛واالسم النالّرِ دَّ ف ه. وارت وع عن ه إِذا دَّة عن اِإلسالم أَي الرج ن دين  ع
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ه م يقبل ْرن.. كفر بعد إِسالمه. وردَّ عليه الشيء إِذا ل ا وَكفَ ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق رَ  الُكْف   ابالطاغوت؛ َكفَ
ر ر نَْعَم َ والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، وَكفَ اً وَكفَ وراً وُكْفران ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره

ى وَستَرها. ورجل بها: َجَحَدها ى عل ه ُمغَط ل: ألَن ن  كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من السَّتْر، وقي ال اب ه. ق قلب
أَن ال: كفر  دريد: كأَنه فاعل في معنى مفعول، قال بعض أَهل العلم: الُكْفُر على أَربعة أَنحاء  يعرف هللا إِنكار ب

ر وكفر نفاق؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم ال يعترف به، وكفر جحود، وكفر معاندة،أو  أَصل ر  يغف ه ويغف ل
ن ر  يشاء.  ما دون ذلك لم ا كف ه ولسانهفأم ر بقلب و أَن يكف ار فه ذكر اِإلنك ا ي ه من وال يعرف م د ل .. التوحي

ن:  َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ  َرِب: م بِط الَحبَط مثل العَ د َح ْرحِ. وق اِر الُج ا َ آث وهري:  ً َحبَط ه الضْرُب. الج ال  وأَْحبََط ويق
إل الجرُح َحبَطاً، بالتحريك، أَيحبط الجرح  ن َك  َعِرب ونُكس. ابن سيده: والَحبَُط وجع يأْخذ البعير في بْطنه م

ل يَْستَْوبِلُه، وقد َحبَِط َحبَطاً، فهو َحبٌِط، وإِبِل َحباَطى وَحبَطةٌ،وَحبِطَ  ت اِإلبُل تَْحبَُط. قال الجوهري: الَحبَُط أَن تأْك
ا  الماشية تفخ بطنه اً: ان ِت الشاة،بالكسر، َحبَط ا. وَحبِط فتُْكثَِر حتى تَْنتَِفَخ لذلك بطونُها وال يخرج عنها ما فيه

  .عن أَكل الذَُّرِق، وهو الَحْنَدقُوُق.
ون قلنا دوما إن هدف القرآن الكريم هو بعث الفرد القدوة  م ألن يك دوة .. نحو سعي دائ ع الق ومجتم

ي القم ع ف رد والمجتم الم ةالف ع اإلس دارين .. المجتم ي ال عادة ف ان والس ن واألم ث األم ن حي ان  يم األول ك
اب ويالت وصبر وص تج  رمرحلة االختبار التي خلصت إلى أنموذج يحتذى .. أنموذج عانى وقاسى ال ى أن حت

ذى  ذي يحت ي ال ا األنموذج العمل المي لن ع اإلس ذا المجتم ال وسمعا وطاعة .. ه ا وعم اعة وعي ام الس ى قي إل
دث  األول الذي كان مجال االختبار األول مر بمراحل هذه مرحلة منها على سبيل الذكر ال الحصر .. فاآلية تتح

ه  لم عن مرحلة معينة .. من مراحل المجتمع اإلسالمي المنشود .. فلما بعث رسول هللا صلى هللا عليه وآل وس
ن رجب .. فخشى  وم م سرية لمراقبة قريش وأمر عليها  عبد هللا بن جحش .. وجاء وقت اإلنجاز كان آخر ي
ي   يء ف و أول ف الفيء وه نهم سمعوا وأطاعوا وجاءوا ب ب حرام ولك هر رج ي ش أن تكون فتنة ألن القتال ف

ذا المو لم .. ه ه وس ه وآل لى هللا علي ة اإلسالم وأعطوا الخمس لرسول هللا ص ا لضرورة معين ان مرحلي ف ك ق
ع  بيل هللا ومن ى أن الصد عن س الى إل ث أشار هللا سبحانه وتع ر حي ل الكف ع أه اقتضتها ظروف المواجهة م
دليل  ه ..  وال ك كل الناس من المسجد الحرام أكثر إثما من األشهر الحرم .. وإخراج أهل مكة منها أكبر من ذل

ة عليه و على ذلك أن رسول هللا صلى هللا ذا حك خاص ومرحل ن ه و  ولك هر حرام وه ل في ش آله وسلم قات
راءة : ((  ةً خاصة .. نسخت بقول هللا سبحانه وتعالى في سورة ب اتِلُونَُكْم َكافَّ ا يُقَ ةً َكَم ِرِكيَن َكافَّ اتِلُوا اْلُمْش َوقَ

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن( َّ ب إلي 36َواْعلَُموا أَنَّ  ذي ذه ول ال ي اإلسالم هو ) .)).. وهو الق اك شيء ف ه األزهري .. هن
د  د أع دو وق ادر الع ل أن يب أفته قب ال ش دو الستئص تباق الع رورة اس ؤمن إذا رأى ض د الم تباق .. والقائ اإلس
ت الضرورات  ا إذا أمل د منه ة ال ب رب عملي ادرة والحرب خدعة .. والح عدته وبادر بالعدوان فال بد من المب

لم ذلك .. ولكنها تبقى ضرورات وم ه وس جاال خاصا ال ينفي الحكم العام .. وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآل
رام .. وال ننسى أن  هر الح ي الش اس ف قد قام بغزو ثقيف في الشهر الحرام .. وكذا إغزاؤه أبا عامر إلى أوط

ل  ه مث دة .. وأن غزوات ا بالطائفبيعة الرضوان كانت في أول ذي القع ين، وثقيف وازن بحن ان ف ه ي بعض ك
  وأنه بعث بأبي عامر إلى أوطاس لقتال المشركين في جزء من شوال وذي القعدة ..  األشهر الحرم ..

 )) ُ َّ ِ َو َّ ةَ  وَن َرْحَم َك يَْرُج ِ أُْولَئِ َّ بِيِل  ي َس ُدوا فِ اَجُروا َوَجاَه ِذيَن َه وا َوالَّ ِذيَن آَمنُ وٌر  إِنَّ الَّ َغفُ
ذا  ركان لهجرة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأصحابه الدور الكبي ...)).. لقد)218َرِحيٌم( راز ه ي إب ف

اة   وز بمرض ي الف به ف بق وقص ل الس الدين اإلسالمي الحنيف والذود عنه ونشره في اآلفاق .. وكان لهم فض
ع إسالم ل مجتم ؤمن وك ل م ام الساعة لك ى قي نة إل دوة الحس ر هللا سبحانه وتعالى .. وكانوا الق ي ينشد الخي

االة  دل دون مغ دل المعت واعي المسئول الع ق ال والسعادة في الدارين باالستقامة على دين هللا وتطبيقه التطبي
  .. جاء في صحيح البخاري : 

ال: اح ق ي رب ن أب اء ب ن عط ع قال يحيى بن حمزة: زحدثني األوزاعي، ع ن  زرت عائشة م د ب عبي
الى  ت: ال هجرة بعد اليوم، كان المؤمنونعمير الليثي، فسألناها عن الهجرة فقال ى هللا تع ه إل يفر أحدهم بدين

تنوآله وإلى رسوله صلى هللا عليه  ة أن يف لم، مخاف ؤمن  وس د أظهر هللا اإلسالم، والم وم فق ا الي ه، فأم علي
  ولكن جهاد ونية ..  يعبد ربه حيث شاء، 
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اس رضيحدثنا مطر بن الفضل: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا هشام: حد ن عب هللا  ثنا عكرمة، عن اب
ه  عنهما قال: ه بعث رسول هللا صلى هللا علي الثوآل ة ث ث بمك نة، فمك ين س وحى  وسلم ألربع عشرة سنة ي

  إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثالث وستين.
د، عن طاوس، عن اب اسحدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاه  ن عب

ة  ال هجرة، وسلم يوم افتتح مكة: (وآله قال النبي صلى هللا عليه  رضي هللا عنهما قال: وإذا  ولكن جهاد وني
ق  وم خل ه هللا ي د حرم ذا بل إن ه انفروا، ف تنفرتم ف ماوااس رام تالس و ح وم  واألرض، وه ى ي ة هللا إل بحرم

ي إ ل ل وم  الالقيامة، وإنه لم يحل القتال فيه ألحد قبلي، ولم يح ى ي ة هللا إل و حرام بحرم ار، فه ن نه اعة م س
  . ) وال يلتقط لقطته إال من عرفها، وال يختلى خالها القيامة، ال يعضد شوكه، وال ينفر صيده،

ور، عن ال: حدثني منص د، عن  حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا سفيان ق مجاه
ال: ا ق اس رضي هللا عنهم ن عب ن اب اوس، ع ه ط لى هللا علي ول هللا ص ال رس ه  ق د  وسلم: (وآل ال هجرة بع

  . ) وإذا استنفرتم فانفروا ولكن جهاد ونية  الفتح، 
ن ادة، ع ي قت ن أب دهللا ب ن عب عيد، ع ي س ن أب عيد ب ن س ث ع دثنا لي عيد. ح ن س ة ب دثنا قتيب ي  ح أب

لى هللا قتادة؛أنه سمعه يحدث عن  ه  رسول هللا ص ه علي ام فوآل ه ق ذكر لهموسلم؛ أن ي  أن )  يهم ف اد ف الجه
ال با أفضل األعمال) فقام سبيل هللا واإليمان ول هللا  رجل فق ا رس ت إن  !: ي ر  أرأي بيل هللا تكف ي س ت ف  قتل

ه  ال ل اي؟ فق ي خطاي لم :  عن ه وس ه وآل م. إن (رسول هللا صلى علي ي سبيل هللا   نع ت ف ابر قتل ت ص  وأن
ه وسلمر محتسب، مقبل غير مدبر) ثم قال  ه وآل لى هللا علي ت إن سول هللا ص ال: أرأي ت؟) ق ف قل ت   (كي قتل

ه عني خطاياي؟ فقال  في سبيل هللا أتكفر  ول هللا صلى هللا علي ه  رس توآل م. وأن لم (نع صابر محتسب،  وس
  مقبل غير مدبر. إال الدين. فإن جبريل عليه السالم، قال لي ذلك).

ن  ن يزيد المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثنيوحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدهللا ب اش ب عي
ه  النبي صلى هللا عليه أن  عباس القتباني عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص؛ وآل

  كل شيء، إال الدين). القتل في سبيل هللا يكفر وسلم قال (
ع ث مجتم ريم بع رآن الك دف الق ه أن ه بق بيان ا س ا فيم و رأين المي يك ة  نإس دوة واألمثول و الق ه

ة  ة .. الذاتي والمطبق قوال وفعال للدين وتعاليمه وأوامره تطبيقا واعيا سليما .. بتوفير القوة المادية والمعنوي
ي  دين ف اجرين والمجاه وب المه ران ذن ل  بغف ز وج د هللا ع ب .. وتعه وب الجان ون مره ى يك ة حت والخارجي

ذي سبيله .. وتعويضهم حسنات وأج دين ال وا ال ة وفهم ى الطريق تقاموا عل م اس د ألنه را عظيما في جنة الخل
المجتمع اإلسالمي  ر ب تقيم األم د أن يس ال .. وبع ات تق يس مجرد كلم ا .. ول ب عليه رى سنحاس هو أمانة كب

كريم  يلتفت إلى ذاته .. والى تضاعيف  همومه وأحزانه .. يتمالها ويجد لها الحل الرباني في كوامن القرآن ال
ة  ه الذاتي ا بإمكانات ا .. غني ا مطمئن وأحكامه النورانية السامقة.. التي ال محيد عنها .. حتى يكون المجتمع آمن
اب  وبالتآلف والرحمة بين أفراده وعائالته .. الدين ليس كلمات تقال ..  بل قول وفعل ونية واستقامة واحتس

ى كل ذلك  رب العالمين الرقيب علينا .. اإلسالم  ل جاء عل دة .. ب لم يغير المجتمع دفعة واحدة وال مرة واح
ل  ى معالجة عراقي ر إل م م مراحل في كل شيء .. حتى في محاربة الكافرين والمنافقين .. واتخذ األسباب .. ث
وس وضرورات  وامن النف الى بك ة هللا سبحانه وتع ى معرف المجتمع وآفاته فعالجها معالجة رحيمة .. تدل عل

رجيم ..  المرحلة .. ل الشيطان ال ن أحابي حتى تتخلص النفس البشرية شيئا من رواسب الجهالة والتخلف وم
ادهم ..  اس واقتص رب والن ادة الع ت ع د كان ة واحدة وق ا دفع خذ لك مثال الخمرة ..  لم يأت القرآن محرما له

  ومصالحهم التي يدورون في فلكها .. : 
ِر َواْلمَ ((  ْن اْلَخْم أَلُونََك َع ا يَْس ْن نَْفِعِهَم ُر ِم ا أَْكبَ اِس َوإِثُْمُهَم افُِع ِللنَّ ٌر َوَمنَ ٌم َكبِي ا إِثْ ْل فِيِهَم ِر قُ ْيِس

ُ لَُكْم اْآليَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن( َّ ْنيَا َواْآلِخَرِة َويَْس219َويَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن قُْل اْلعَْفَو َكذَِلَك يُبَيُِّن  أَلُونََك ) فِي الدُّ
ُ يَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمْن اْلمُ  َّ تَُكْم َعْن اْليَتَاَمى قُْل إِْصالٌَح لَُهْم َخْيٌر َوِإْن تَُخاِلُطوُهْم فَِإْخَوانُُكْم َو ُ الَْعنَ َّ اَء  ْصِلحِ َولَْو َش

َ َعِزيٌز َحِكيٌم( َّ   ...)).) 220إِنَّ 
ر :  رة خم ميت الخم وس ع ُخم راً، والجم نخم ال اب َرةُ. ق ي الَخْم ر  ر، وه ميت الخم ي: وس األَعراب

معي  تَغَيُُّر ريحها؛ ويقال: سميت بذلك ألَنها تُِرَكْت فاْختََمَرْت، واُختِماُرها ً خمرا ل. وروى األَص ا العق لمخامرته
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وما خمر ا والَخْمرُ الخمر  ما معك؟ قال بن سليمان قال: لقيت أَعرابياً فقلت: عن معمر َل، وه المسكر من  لعَْق
  تمرة وتمر وتمور. الشراب،وهي َخْمَرةٌ وَخْمٌر وُخُموٌر مثل

رُ     ٌر. واليََس ّدٍ يََس ل ُمعَ ل: ك دُّ، وقي ُر الُمعَ : والَمْيِسُر: اللَِّعُب بالِقداح، يََسَر يَْيَسُر يَْسراً. واليََسُر:الُميَسَّ
ن الميسرالَمْيِسِر، والجمع أَْيسار؛قال مجاهد: كل شي على المجتمعون بيان  ء فيه قماٌر فهو م ُب الص ى لع حت

الَجْوِز. وروي ب ب ِم؛ شبه اللع ُر العََج ْطَرْنج َمْيِس ه قال:الّشِ ه، أَن رم هللا وجه ي، ك ه بالميسر، وهو  عن عل ب
  .في كل شيء. ذلك. قال عطاء في الميسر: إِنه الِقماُر بالِقداح القداح ونحو
ِر َوا((  ْن اْلَخْم أَلُونََك َع ا يَْس ْن نَْفِعِهَم ُر ِم ا أَْكبَ اِس َوإِثُْمُهَم افُِع ِللنَّ ٌر َوَمنَ ٌم َكبِي ا إِثْ ْل فِيِهَم ِر قُ ْلَمْيِس

  ...))..  َويَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن قُْل اْلعَْفوَ 
  جاء في صحيح البخاري : 

األنصاري، عن  دسمعت عبد هللا بن يزي حدثنا أدم بن أبي إياس:حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال:
ال: (وآله  أبي مسعود األنصاري، فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي صلى هللا عليه لم  وسلم ق ق المس إذا أنف

  . ) نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقة
رة رضي هللا ي هري ن أب ن األعرج، ع اد، ع ي الزن ن أب ك: ع ه: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مال   عن

  . ) عليك قال هللا: أنفق يا ابن أدم أنفق وسلم قال: (وآله صلى هللا عليه أن رسول هللا 
 فالعفو : هو الفضل والزائد عن الحاجة..  وباب اإلنفاق باب واسع وكبير في الدين اإلسالمي الحني

ف رة أخرى نق ى  الذي امتدح المنفقين ووعدهم هللا بجزيل األجر يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. وم عل
اال ..  اق إجم ن اإلنف ديث ع ث ورد الح دوة .. حي المي الق ع اإلس ث المجتم رورة بع تها ض وخة اقتض ة منس آي
وائجهم..  اء لح اس وقض ين الن رج ب ا للح ي هللا ورفع ا ف ه حب وز إخراج ة يج ن الحاج د ع ر أن الزائ واعتب

ه الجهود .. والى البذل  فالمجتمع اإلسالمي األول كان فعال بحاجة إلى تكات ام ب والعطاء بال حساب وهذا ما ق
خير قيام صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الذين كانوا قدوة في البذل والعطاء  وحبا  وطاعة 
ة  ة انتقالي ك مرحل  ورسوله .. وكان عطاؤهم يتجاوز حدود الخيال كرما وحبا للدين اإلسالمي الحنيف .. تل

ذه اآل ا ومصارفها .. قبل أن ينسخ حكم ه ان لمقاديره د والبي ع التحدي ث وق اة .. حي ام الصدقة والزك ة بأحك ي
وة  ة.. وخط ة / مرحل دوة مرحل المي األول الق ع اإلس أ المجتم الى أنش بحانه وتع ف أن هللا س ين كي ذا نتب وهك

ق/ ي طري يئا ف يئا  فش ا ش ا للنفوس وسوقا له ك .. تطمين ى ذل ل عل رة .. والميسر دلي ور  خطوة .. والخم الن
ى  اس إل ا للن ة بيان ام المحكم والخير والنماء .. ثم اإلنفاق.. حتى إذا استوى المجتمع قويا مكينا .. كانت األحك

  يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 
ي  رف ف دخلنا إذن معترك الحياة .. ومن معترك الحياة مسألة اليتامى .. كيف نعاملهم ؟.. وكيف نتص

والهم ؟  ((  ُم اْلُمْفِسَويَ أم ُ يَْعلَ َّ ِإْخَوانُُكْم َو اِلُطوُهْم فَ ٌر َوإِْن تَُخ ْم َخْي الٌَح لَُه ْل إِْص اَمى قُ ْن اْليَتَ أَلُونََك َع ْن ْس َد ِم
َ َعِزيٌز َحِكيٌم( َّ ُ الَْعنَتَُكْم إِنَّ  َّ   ...)).) 220اْلُمْصِلحِ َولَْو َشاَء 

  يق .. / العنت : الحرج والض الَْعنَتَُكمْ 
ب  ل الرقي ان .. وجع ق وحن ل رف املتهم بك ؤاكلتهم ومع ل بم ا يتص رفع هللا سبحنه وتعالى الحرج فيم
ل إال  ل مجاالت العم ي ك الح ف ل الص ه بالعم ن تنميت ذي يمك يم ال ال اليت ي م ل .. ف علينا خوفنا من هللا عز وج

ؤ ل الم ن هللا يجع وف م ر .. إن الخ ه الغي ك أن تقرض ن حق يس م راض فل ي اإلق زالق ف ن االن ا م من محمي
  المعاصي والموبقات ومن الموبقات أكل مال اليتيم .. جاء في صححي البخاري : 

ث،  حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا قال: حدثني سليمان بن بالل، عن ثور بن زيد المدني، عن أبي الغي
اتا: (  وسلم قالوآله عن أبي هريرة رضي هللا عنه،عن النبي صلى هللا عليه  الوا:  جتنبوا السبع الموبق ). ق

، ل  يا رسول هللا: وما هن؟ قال: (الشرك با ا، وأك ل الرب الحق، وأك والسحر، وقتل النفس التي حرم هللا إال ب
  يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت). مال اليتيم، والتولي

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ   َّ الالعَِزيُز: من صفات هللا :  إِنَّ  نى؛ ق مائه الحس اج:  عز وجل وأَس و المجتمالزج  عه
ذي ل:هو ال يء، وقي ل ش ب ك وي الغال و الق ره: ه ال غي يء، وق ه ش ال يغلب بحانه  ف يء.هللا س ه ش يس كمثل ل

يم و الَحِك اكِميَن، وه الى هـل  ُوتعالى أَْحَكُم الح ُم، سبحانه وتع ري: من صفات الُحْك يُم  .األَزه ُم والَحِك هللا الَحَك
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ن متقاِربة، وهللا ِكُم، ومعاني هذه األَسماءوالحا ر:  أعلم بما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب األَثي
اِكم، وهو في ى الح ذي  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعن و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن ي،فَهو فِعي القاض

ارةفَِعي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ة أفضل  عن ٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك معرف
ناعات األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق   .. ويُتقنها: َحِكيمٌ  الّصِ

ا  ن اإلسالم منهج اد تتخذ م ة متسقة األبع ا قوي المي أمامن ع اإلس وشيئا فشيئا تكون صورة المجتم
على هللا غاية .. وتتخذ أسباب القوة الذاتية انطالقا من اليتيم .. وانطالقا من  لة بابا .. ومن التوكومن الرحم

اجتناب الخمور والميسر والمعاصي حبا في هللا وطاعة  ورسوله .. تبني الذات لتكون قوية .. وتبني القوة 
ه لتكون بأمن وأمان داخليا وخارجيا .. ترنو إلى غد أفضل وغدها ا ذي ال شك في ة ال وم القيام ألفضل الجنة ي

  إطالقا .. 
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى  سبحانه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

وال  د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج ..  اوب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  وبركاته .ورحمة هللا 

 
 

   
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  

 c    : 29الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
 ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
تُْكْم َوالَ تُنكِ ( ... (  ْو أَْعَجبَ ِرَكٍة َولَ ْن ُمْش ٌر ِم ةٌ َخْي ةٌ ُمْؤِمنَ ْؤِمنَّ َوَألََم ى يُ ِرَكاِت َحتَّ وا اْلُمْش وا َوالَ تَنِكُح ُح

ْدُعوَن إِلَ َك يَ بَُكْم أُْولَئِ ْو أَْعَج ِرٍك َولَ ْن ُمْش ٌر ِم ْؤِمٌن َخْي ٌد ُم وا َولَعَْب ى يُْؤِمنُ ى اْلُمْشِرِكيَن َحتَّ ْدُعو إِلَ ُ يَ َّ اِر َو ى النَّ
ذَكَُّروَن( ْم   يَتَ اِس لَعَلَُّه ِه ِللنَّ يُِّن آيَاتِ ِه َويُبَ َرِة بِِإْذنِ ِة َواْلَمْغِف َو أَذًى 221اْلَجنَّ ْل ُه يِض قُ ْن اْلَمِح أَلُونََك َع ) َويَْس

بُّ فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض َوالَ تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَ  َ يُِح َّ ُ إِنَّ  َّ ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكْم  ْطُهْرَن فَِإذَا تََطهَّ
ابِي ِريَن(ـالتَّوَّ بُّ اْلُمتََطّهِ َ 222َن َويُِح َّ وا  ُكْم َواتَّقُ ُموا ِألَنفُِس ّدِ ئْتُْم َوقَ ى ِش ْرثَُكْم أَنَّ أْتُوا َح ْم فَ ْرٌث لَُك اُؤُكْم َح ) نَِس

ْر اْلُمْؤِمنِيَن(َواعْ  ْيَن 223لَُموا أَنَُّكْم ُمالَقُوهُ َوبَّشِ ِلُحوا بَ وا َوتُْص وا َوتَتَّقُ رُّ انُِكْم أَْن تَبَ ةً ِألَْيَم َ ُعْرَض َّ ) َوالَ تَْجعَلُوا 
ُ َسِميٌع َعِليٌم( َّ ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَكِ 224النَّاِس َو َّ وٌر ) الَ يَُؤاِخذُُكْم  ُ َغفُ َّ وبُُكْم َو بَْت قُلُ ا َكَس ْن يَُؤاِخذُُكْم بَِم

َ َغف225َُحِليٌم( َّ ِإنَّ  يٌم(ـ) ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَ وا 226وٌر َرِح ) َوإِْن َعَزُم
َ َسِميٌع َعِليٌم( َّ   ...)). )227الطَّالََق فَِإنَّ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل :

   
دوة  ون هو الق المي يك ع إس إن غاية القرآن الكريم هي بعث فرد مسلم يكون هو القدوة وبعث مجتم
ى  وعيا وعمال وبذال وعطاء ومعاملة.. والدعوة موجهة لكل فرد ولكل مجتمع إسالمي في كل مكان وزمان إل

اعة الت ام الس اس دون قي أت ألن م ت امقة ل ة الس ه النوراني رآن وأحكام اهيم الق ا .. إن مف ا إطالق ك فيه ي ال ش
ا  ا وقيمه ات كي تصحح مفاهيمه أناس وال لمجتمع دون مجتمع إنها موجهة إلى كل الناس والى كل المجتمع

ي والفك وازن النفس ع والت رد والمجتم عادة الف ا س ل له ذي يكف رع هللا ال زم ش ا وتلت دي وأحكامه ري والجس
وبالتالي األمن واألمان واإلستقرار والتواصل مع هللا في السماء  ومع الناس في األرض بطريقة اختارها هللا 
ا  م م هم ويعل ة نفوس م خبيئ دم ويعل ن ع دهم م م وأوج ذي خلقه اده ال اها لعب ا وارتض الى وميزه بحانه وتع س

دنيا والمنظوم ريصلح لهم .. ولذلك يقدم إليهم المنهج والدستو ط سعادة ال دها فق دها ووح ي تضمن وح ة الت
ه للعب وال  ال في واآلخرة.. من هنا على كل فرد أن يقبل على القرآن باعتباره كتابا ربانا منزال ومقدسا ال مج
ة والحل  نفس المكلوم للتنازل وال للمحاباة .. ألنه الجد كل الجد والخير كل الخير والبلسم الشافي لجراحات ال

اب المتجدد األمثل الذ ريم الكت رآن الك ع الق ع م ل الجمي ور يجب أن يتعام ي ال يرقى إليه الشك .. وبهذا المنظ
ي  ه وأن نع على الدوام .. يجب أن نفهم معانيه حق الفهم وأن نوغل فيه برفق .. وأن نحسن التدبر في أحكام

اطن ..  ما يقول وأال نتسرع وأال نغالي في إطالق األحكام جزافا بال ضوابط .. ألن ـه ظاهر وب ريم ل القرآن الك
هر  م فيش ة أو حك رأ سورة أو آي ب ودب يق ولـه ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه ومتقابل .. وليس كل من ه
ل  وعي ك ل .. ال ره باألباطي ه وغي ارب نفس ره .. ويح ه وغي زعج نفس جيج لي خب الض االة والص يف المغ س

ل الحذر الكريم .. والفهم كل ا نالوعي في العمل مع القرآ لفهم في التعامل مع القرآن وفي التطبيق ..الحذر ك
م واإلحاطة بشتى  الفكر والعل ب أن نتسلح ب رة .. يج ة وخطي ئولية عظيم رة ومس ة كبي ا أمان في الدعوة ألنه
ي  ي األرض .. وعجب ضروب الفكر والعلم واألدب والثقافة كي نتحدث في القرآن الكريم  الذي هو مائدة هللا ف

تحدثون في القرآن الكريم وليس لهم من زاد سوى التزيد على القرآن وعلى أنفسهم بحيث يقعون من أناس ي
ى  هم وعل ى أنفس دون عل ين ويفس ع الخائض ون م ر .. يخوض م وال أدب وال فك م له ور .. وال عل ي المحظ ف

ات السالفة  ول بحول غيرهم الحياة اآلمنة المستقرة القويمة .. من جماع هذه الفكر ندلف عالم اآلي ذكر لنق لل
ة السليمة من درن  ة العائل هللا وعونه .. إن الخلية التي بعثها القرآن الكريم داخل المجتمع اإلسالمي هي خلي
روض  ك ف دم إلي تورا .. وتق ا ودس ريم منهج رآن الك ا والق الم دين ذ اإلس ي تتخ ة الت ة .. الخلي رك والوثني الش
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ادر االمتحان لتجتازه بتوفيق هللا وعونه .. وتد خل معك البيت .. وتدخل معك الفراش .. أي نعم الفراش .. وتب
اح ؟.. ا النك اح .. فم ك .. النك ح  إلى أخص خواص ه نك النقول خ ف ي..  إل ا ف ع وضرب كم ه من اموس. باب  .الق

ا: باضعها ا يَْنِكُحه اً إِذا تَزوجها.ونََكَحه ا؛  امرأَة يَْنِكُحها نِكاح ا وَخَجأَه ذلك َدَحَمه اً، وك ال األَعشىأَيض ي  وق ف
ها راٌم، نََكَح بمعنى تزوج:وال تَْقَربَنَّ جارةً، إِنَّ ِسرَّ ك ح دا علي اْنِكَحْن أَو تَأَبَّ اذا   ف زواج ؟.. وم ون ال ف يك .. كي

ك الحل  دم ل الم يق نختار من األزواج ؟.. وما األصلح في اإلقتران ؟.. وما شروط الكفاءة في الزواج ؟ .. اإلس
  لك وحده اإلستقرار العائلي والقواعد الثابتة ألسوة حسنة قوية متمساكة .. األمثل الذي يكفل 

تُْكْم َوالَ تُنكِ (( ...   ْو أَْعَجبَ ِرَكٍة َولَ ْن ُمْش ٌر ِم ةٌ َخْي ةٌ ُمْؤِمنَ ْؤِمنَّ َوَألََم ى يُ ِرَكاِت َحتَّ وا اْلُمْش وا َوالَ تَنِكُح ُح
ٌد ُم وا َولَعَْب ى يُْؤِمنُ ى اْلُمْشِرِكيَن َحتَّ ْدُعو إِلَ ُ يَ َّ اِر َو ى النَّ ْدُعوَن إِلَ َك يَ بَُكْم أُْولَئِ ْو أَْعَج ِرٍك َولَ ْن ُمْش ٌر ِم ْؤِمٌن َخْي

  ...)).. )221اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويُبَيُِّن آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم   يَتَذَكَُّروَن(
ا اإلش زوج بالمشركات .. فم ي نهانا عن الت ارك ف ه شريكا .. وهللا ال يش ل ل ا جع راك ؟.. أشرك ب

ريكملكه وال في ذاته وال في صفاته ..  ْرُك: كالشَّ ل  والّشِ ْرُك: أَن يجع الى هللا  والّشِ ه، تع ي ُربوبيت شريكاً ف
ه وال ومن َعَدَل به شيئاً من َخلقه فهو كافّر ُمشِرك،ألن هللا وحده ال شريكَ  واألنداد، عن الشَُّركاء ه وال  ل دَّ ل نِ

  .نَديَد.
ا  َوالَ تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ (( ...  ان التصديق بم ه .. اإليم ق ب )).. آمن به إيمانا صدقه ووث

المي  دين اإلس ان ال لم وبأرك ه وس ه وآل لى هللا علي د ص ريم وبمحم القرآن الك ل وب ز وج دن هللا ع ن ل اء م ج
ه .. (( ... الحنيف .. وتطبيقه على ا لذات وعلى من لنا سلطة عليه كل في مجاله .. وحسب مسئولياته وطاقت

اث  َوالَ تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ َوَألََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكةٍ  ن اإلن وع م ى أي ن ى إل )) .. يتوجه المعن
ريم يتخطى وليس المعنى الرق كما قد يتبادر للذهن القاصر المقص رآن الك رق والق د أنهى اإلسالم ال ر .. فق

ل  الزمان والمكان ليتجه إلى جنس المرأة كامرأة وليس إلى معنى العبودية والرق .. فال رق في اإلسالم .. وك
وا .. (( ...  ةٌ ُمْؤمِ الناس عباد هللا .. شاءوا أم أب ْؤِمنَّ َوَألََم ى يُ ِرَكاِت َحتَّ وا اْلُمْش ِرَكٍة َوالَ تَنِكُح ْن ُمْش ٌر ِم ةٌ َخْي نَ

ى َولَْو أَْعَجبَتُْكْم َوالَ تُنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى يُْؤِمنُوا َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَج ْدُعوَن إِلَ َك يَ بَُكْم أُْولَئِ
ُ يَْدُعو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِهِ  َّ ذَكَُّروَن(النَّاِر َو ي )221 َويُبَيُِّن آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم   يَتَ د  ف ...)).. المسألة ج

ول  الى ورس ي ترضي هللا سبحانه وتع جد..  إن أردت تأسيس عائلة وأبناء .. يجب أن توفر لها األرضية الت
ي هللا  صلى هللا عليه وآله  وسلم .. األرضية هي األم الصالحة .. والصالح ال  رأة الت أتى بالشهوات .. الم يت

ي  وفر ف ب أن يت واء .. يج يجب أن تتزوجها والزوج الذي ستتزوجينه الكالم وجه للمؤمن والمؤمن على الس
  كل طرف مقابل شرط اإليمان..  

  جاء في صحيح البخاري : 
ه، ع ين حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد هللا قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي ره  أب هري

ه  لى هللا علي ي ص ن النب ه، ع ه رضي هللا عن ال:وآل لم ق رأة  وس نكح الم ا ت ع: لماله ا  ألرب بها وجماله ولحس
  ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك).

  وجاء في سنن الترمذي : 
نِ  ِن عجالَن، عن اب ُن سليماَن عن اب ِد ب ُد الحمي ا عب ةُ. أخبََرنَ دَّثنا قُتَيبَ ةَ النصرّيِ  َح ي وثيم ، عن أب

ُ  -ُهَريَرةَ قال: َّ ِ صلَّى  َّ وهُ. ( وسلَّم: وآله َعليِه  قَاَل َرُسوُل  هُ، فزّوِج هُ وخلق إذا خطَب إليُكْم من ترضوَن دين
  ) ..  تكْن فتنةٌ في األرِض وفساٌد عريضٌ  إالَّ تفعلوا

ُد بُن عمٍرو. أخبََرنَا حاتُم بُن إْسَماِعيَل عن عب ٍد وسعيِد  ِد هللاِ بنِ َحدَّثنا ُمَحمَّ ن ُمَحمَّ مسلِم بِن هرُمَز، ع
ُ َعليِه  -ابني عبيٍد، عن أبي حاتٍم الُمزنّيِ قال: َّ ِ صلَّى  َّ ن ترضونَ وآله قَاَل َرُسوُل  لَّم: " إذا جاءكْم م  وس

ا اٌد".قالوا ي ي األرِض وفس ةٌ ف وَل هللاِ  دينهُ وخلقهُ فأنكحوهُ، إالَّ تفعلوا تكْن فتن ِه؟رس اَن في ال: "إذا  ! وإن ك ق
اٍت"." جاءكْم من ترضوَن دينهُ وخلقهُ فأنكحوهُ    ثالَث مرَّ

ا   ة .. ويسعى لتطويره رب العائل ال يخ شرط الدين .. قبل أي شرط آخر .. ألن المؤمن يخاف هللا .. ف
  وفق الدين ويسعى لاللتزام بما يرضي هللا ورسوله قبل أي اعتبار آخر .. 

  بخاري :  جاء في صحيح ال
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ال: إن  أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية حدثنا قتيبة: حدثنا ليث، عن نافع: واليهودية ق
و  هللا حرم المشركات على المؤمنين، وال أعلم من اإلشراك شيئا أكبر ا عيسى، وه رأة: ربه ول الم ن أن تق م

  عبد من عباد هللا.
ان شركهم الذي ال يحسن التفقه في الدين يتبادر إلى  ا ك ذهنه  أن اإلسالم حرم نكاح المشركين  مهم

ل  اء أه اح نس ى زواج نك ة عل ت األم د أجمع ا .. فق ك تمام ر ذل ة غي ن الحقيقي ابيين ... ولك ر كت ابيين وغي كت
دة ((  ورة المائ ي س الى ف اُم االكتاب أي نساء اليهود والنصارى .. بدليل قوله تع اُت َوَطعَ ْم الطَّيِّبَ لَّ لَُك ِذيَن أُِح لَّ

ِذي ْن الَّ نَاُت ِم اِت َواْلُمْحَص ْن اْلُمْؤِمنَ نَاُت ِم ْن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم ِحلٌّ لَُهْم َواْلُمْحَص اَب ِم وا اْلِكتَ َن أُوتُ
ِذي  هُ قَْبِلُكْم إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوالَ ُمتَِّخ بَِط َعَملُ ْد َح اِن فَقَ يَم ْر بِاْإلِ ْن يَْكفُ َداٍن َوَم أَْخ

  المائدة ..  -...)).)5َوُهَو فِي اْآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِريَن(
ا    ى قومه زل عل ي ن ة أي الت رأة الكتابي ن الم زوج م ك أن تت ث حالل علي م النساء .. بحي ن حك هذا ع

ا كتاب مقدس من هللا سبحانه وتعالى مثل اليهود  والمسيحيين .. ويحرم عليك الزواج بالوثنية التي ال دين له
ال يحل  اب .. ف ل الكت ن أه ي أو م ل مشرك أو وثن ن رج .. كما ال يحل لك أن تزوج المرأة التي تحت واليتك م

  لها أن تتزوج إال من مسلم وعلى ذلك إجماع األمة .. 
د ال    ع ض ن مني ن حص ه م ا في زواج لم ي ال الم ف ب اإلس د رغ اب .. وق ى األنس ة عل د.. ومحافظ مفاس

  ودرءا لإللتواءات التي  تهز العائلة والمجتمع .. روى البخاري في صحيحه ترغيبا في الزواج : 
ل:   د الطوي ي حمي ن أب د اب ا حمي ر: أخبرن ن جعف د ب ا محم ريم: أخبرن ي م ن أب عيد ب دثنا س   ح

ى ب الث رهط إل اء ث ول: ج ه يق ك رضي هللا عن ن مال لىأنه سمع أنس ب ي ص وت أزواج النب ه  ي ه هللا علي وآل
ن نحن من  وسلم، فلما أخبروا كأنهموآله وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى هللا عليه  الوا: أي تقالوها، فق

ل  النبي صلى هللا عليه وسلم؟ قد غفر هللا له ما تقدم من إني أصلي اللي ا ف ا أن ال أحدهم: أم أخر، ق ذنبه وما ت
ا  دهرأبدا، وقال آخر: أن وم ال ول هللا  أص دا، فجاء رس زوج أب ال أت زل النساء ف ا أعت ال آخر: أن وال أفطر، وق

ه،وآله عليه  صلى هللا اكم ل وم  وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا أتي ألخشاكم  وأتق ي أص لكن
  وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني).

ر، حدثنا عبد  ي الخي ب، عن أب ي حبي ن أب ة  هللا بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد ب ن عقب ع
ال: ه ق امر رضي هللا عن ن ع ه  ب لى هللا علي ول هللا ص ال رس ه ق قوآل ا  وسلم: (أح ه م وا ب الشروط أن توف

  استحللتم به الفروج
ه  ه وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى هللا علي هرا لوآل ر ص يوسلم ذك ه ف أثنى علي  ه، ف
  مصاهرته فأحسن، قال: (حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي).

ال: ة ق ن علقم راهيم، ع دثني إب ال: ح ى ق دثنا األعش ي: ح دثنا أب ص: ح ن حف ر ب دثنا عم   ح
ك حاجة، ل  كنت مع عبد هللا، فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إلي ان: ه ال عثم وا، فق فخل

ذا  بد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ؟لك يا أبا ع ى ه ه حاجة إل فلما رأى عبد هللا أن ليس ل
ه  أشار إلي، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه، ي صلى هللا علي ا النب ه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لن وآل

  عليه بالصوم فإنه له وجاء).استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ف وسلم يا معشر الشباب من
ي ي سلمة، عن أب ن أب ر، ع ي كثي ن أب رة، حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى ب  هري

ه  ه عن النبي صلى هللا علي ى تستأذن، والوآل ر حت نكح البك ال: (ال ت لم ق ا  وس ل: ي ى تستأمر). فقي ب حت الثَّيِّ
  رسول هللا، كيف إذنها؟ قال: (إذا سكتت).

دث ه:ح ي هللا عن عد رض ن س هل ب ن س ازم، ع ي ح ن أب د، ع ن يزي اد ب دثنا حم ان: ح و النعم   نا أب
ه  ي صلى هللا علي ت النب ه أن امرأة أت وموآل ي الي ا ل ال: (م ها، فق ه نفس ت علي ن النساء من  وسلم فعرض م

ولو خاتم من شيء، قال: (أعطها  حاجة). فقال رجل: يا رسول هللا زوجنيها، قال: (ما عندك). قال: ما عندي
رآن). ن الق ن  حديد). قال: ما عندي شيء، قال: (فما عندك م ك م ا مع ا بم د ملكتكه ال: (فق ذا، ق ذا وك ال: ك ق

  القرآن).
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رة رضي ي هري هللا  حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أب
ه،  ضر لباد، وال تناجشوا،وسلم قال: (ال يبع حاوآله  عن النبي صلى هللا عليه عنه، ع أخي ى بي دن عل وال يزي

  إناءها) وال يخطبن على خطبته، وال تسأل المرأة طالق أختها لتستكفئ
ار  دال وحسن االختي دل واالعت ن الع ف دي دين اإلسالمي الحني ي ال زواج ف ن ال دف م ا إذا اله تبين لن

ذه األمور الواعي المسئـول .. ويتزوج المؤمن من امرأة.. وتحدث لـه طوار ن ه ا .. وم رف حكمه ئ قد ال يع
  ما يحدث للمرأة من حيض .. فما الحيض ؟ .. 

 فَِإذَا َويَْسأَلُونََك َعْن اْلَمِحيِض قُْل ُهَو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض َوالَ تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرنَ (( 
ْرَن فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أَمَ  ابِيتََطهَّ َ يُِحبُّ التَّوَّ َّ ُ إِنَّ  َّ ِريَن(ـَرُكْم  بُّ اْلُمتََطّهِ رأَةُ: ...)).. )222َن َويُِح ت الم وتََحيَّض

تّاً  ّ  تركت الصالةَ أَيام حيضها. وفي حديث النبي، صلّى ّ ِس م  ي عل عليه وسلّم، أَنه قال للمرأَة: تََحيَّضي ف
َوِدُم، وهو  وحاَضت السَُّمرة: خرج منها ... ةُ إِذا قعدت أَيام َحْيضتِها تنتظر انقطاعهتََحيَّضت المرأَ  َسْبعاً؛ أَو الدُّ

ا  التشبيه. وقال غيره: حاضت شيٌء شبه الدم، وإِنما ذلك على السَُّمرةُ تَِحيُض َحْيضاً، وهي شجرة يسيل منه
  ..  ويَفيضحاَض السيُل وفاَض إِذا سال يَِحيُض  كالدم. األَزهري: يقال ٌشيء

اع دون  ى الجم ع عل يض .. ويقتصر المن رة الح ي فت رأة ف ة الم دم مجامع أمر هللا سبحانه وتعالى بع
وام  ل أق ل مث يض .. وال نفع رة الح الل فت ة خ ة عادي ا معامل ا ومعاملته ا ومحادثته واز مالعبته ع ج ره م غي

  آخرين يعتزلون النساء تماما في فترة الحيض .. 
  : جاء في صحيح البخاري 

ي ال: أخبرن ي، عن  حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة ق أب
ه معائشة:أن فاط ي صلى هللا علي يش، سألت النب ي حب ه ة بنت أب ت:إنيوآل لم قال ال أطهر،  وس تحاض ف أس

ام در األي ت تحي أفأدع الصالة؟ فقال: (ال، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة ق ي كن لي الت م اغتس ا، ث ين فيه ض
لي).   وص

  وقال عطاء، عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك، غير الطواف بالبيت، وال تصلي.   
ت: ة قال ن عائش ه، ع ن أبي روة، ع ن ع ام ب دثنا هش ة: ح و معاوي دثنا أب ال: ح د ق دثنا محم   ح

ول هللا ا رس ت: ي ال  ،جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال رأة أستحاض ف ي ام إن
ه  ه أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول هللا صلى هللا علي لم: (ال،وآل إذا  وس يض، ف يس بح ك عرق، ول ا ذل إنم

ك رت فاغسلي عن دعي الصالة، وإذا أدب تك ف ت حيض ل  أقبل ي لك م تؤض ي: (ث ال أب ال: وق لي). ق م ص دم ث ال
  صالة، حتى يجيء ذلك الوقت).

دثنا ال: ح ة ق دثنا قبيص ت: ح ة قال ن عائش ود، ع ن األس راهيم، ع ن إب ور، ع ن منص فيان، ع   س
أمرنيوآله كنت أغتسل أنا والنبي صلى هللا عليه  ان ي أتزر، فيباشرني  وسلم من إناء واحد، كالنا جنب، وك ف

  وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
ور  ن منص ة، ع ن عيين دثنا اب ال: ح ى ق دثنا يحي ة:ح ن عائش ه، ع ن أم فية، ع ن ص   ب

ال:وآله امرأة سألت النبي صلى هللا عليه  أن ف تغتسل، ق ا كي خذي ) وسلم عن غسلها من المحيض. فأمره
ال: ف؟ ق ت: كي ا) قال ري به ال: (تطه ر؟ ق ف أتطه ت: كي ا). قال ري به ك فتطه ن مس ة م بحان هللا،  فرص س

  تطهري). فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
اذة: دثتني مع ال: ح ادة ق دثنا قت ال: ح ام ق دثنا هم ال: ح ماعيل ق ن إس ى ب دثنا موس   ح

ع أن ا نحيض م ت؟ كن ي صلى  امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صالتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أن النب
  وسلم، فال يأمرنا به، أو قالت: فال نفعله.وآله هللا عليه 

ت: ى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي هللاحدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحي  عنها قال
ه  لى هللا علي ي ص ان النب ه ك جد،وآل ي المس اور ف و مج ه وه ي رأس غي إل لم يص ائض. وس ا ح ه وأن   فأرجل

ة أي الظاهر .. ((  نفاإلسالم يحض على الطهارة الداخلية أي الباط    .. ويحض على الطهارة الخارجي
َ يُِحبُّ  َّ ابِيإِنَّ  ِرينَ ـ التَّوَّ ة  َن َويُِحبُّ اْلُمتََطّهِ اة الزوجي ي الحي )) .. ومتى حصلت نظافة الظاهر والباطن حتى  ف

ي ال  ة الت اة الزوجي ة الحي ن قوام ك م ة وذل ودة والرحم لت الم زوجين .. وحص ين ال ان ب ن واألم ل األم حص
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ا  ام فيه ه استقرار فيها إال بالمحبة  ولوجه هللا .. واالحتك ى زوجت زوج عل ل ال واه .. ويقب ده دون س  وح
ُموا بحسن المعاشرة .. فكيف يتعامل معها داخل الفراش ؟.. ((  ّدِ ئْتُْم َوقَ ى ِش ْرثَُكْم أَنَّ نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َح

ْر اْلُمْؤِمنِ  َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم ُمالَقُوهُ َوبَّشِ َّ   ..)).. ) 223يَن(ِألَنفُِسُكْم َواتَّقُوا 
ُدْنياك يش والَحْرُث: العََمُل للدنيا واآلخرة. وفي الحديث: اْحُرْث ل ك تَع ك  كأَن ك كأَن ل آلخرت داً، واْعم أَب

ل داً؛ أَي اْعَم ين ْ تَموُت َغ الََف ب ُدْنياك، فخ ون اللفظين ل ل أَي يك ْرُث الرج رأَةُ َح ُرُث  والم ه يَْح ا، كأَن ُده منه َولَ
هقال الز ليَْزَرعَ  دة أَن ْرث جاج: زعم أَبو عبي ى َح ه أَن معن دي في ول عن ال: والق ة؛ ق ون ٌ كناي يهنَّ تَْحُرثُ م: ف  لك

ئْتُم ى ِش ْرثَكم أَنَّ أْتُوا َح َدة، ف د واللِّ ع الَولَ وا مواض ْدبرةً.األَزهري:َحَرَث  َأَي ائْتُ ةً وُم ئْتُم، ُمْقبِل ف ِش ْرثِكم، كي َح
و  إِذا تَفَقَّه ً َحَرَث أَيضاالرجُل إِذا َجَمع بين أَربع نسوة. و ال: ه وفَتََّش. وَحَرَث إِذا اْكتََسَب لعياله واْجتََهَد لهم،يق

  ..  وَحْرُث الرجل: امرأَتُه الجماع الكثير. ُلعياله ويَْحتَرُث أَي يَْكتَِسب. ابن األَعرابي: الَحْرث يَْحُرث
  وفي صحيح البخاري : 

ول: إذا  كدر: سمعت جابرا رضي هللا عنه قال: كانتحدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن المن اليهود تق
رث  اؤكم ح ت: {نس ول، فنزل د أح اء الول ا ج ن ورائه ا م ى جامعه رثم أن أتوا ح م ف ئتم}] لك   ش

  ورائها، ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن]
ننساؤكم حرث لكم) مواضع حرث، وهذا مجاز، ش(  امهن م ي أرح  بهن بمواضع الحرث لما يلقى ف

ى زرع. (أن ئتم من  النطف التي يكون منها النسل، كالبذر الذي يلقى في األرض فيكون منه ال ا ش ئتم) كيفم ش
ذي  الوضعية، طالما أن اإلتيان في القبل، الذي هو موضع الحرث، ال و في الدبر ال دموا  ه رث. (ق موضع الف

  الجماع، وقيل غير ذلك. ن األعمال الصالحة، وقيل: التسمية قبلألنفسكم) ما يجب تقديمه م
اهر  ي الظ ا ف ة فيه الى النظاف بحانه وتع ترط هللا س ي اش ة الت ة القويم اة الزوجي تقامت الحي إذا اس
ة  ا بالعملي ة  ورقي ة والصحة العام ى النظاف والباطن .. وحتى الجماع منعه في المحاش والدبر .. محافظة عل

ة في أ ةالجنسي اة الزوجي تمر الحي م تس ب .. ث الحالل الطي ى هللا ب حلى درجاتها رفعة وسموا وعبادة وتقربا إل
الح  وى والص ة والتق رة بالمحب ار األس ي إط يش ف ا والع ة هللا فيه ى األزواج مخاف ب عل تقرة ويج ة مس هانئ

ة الطيب ت عيوب ةوالكلم ا كان ل مهم رف المقاب ل للط رام الكام نة واالحت ة الحس ناته والمعامل ر حس ه .. فنظه
وننميها .. ونتقي العيوب .. ونتجاوزها  فيما يرضي هللا سبحانه وتعالى  والرسول صلى هللا عليه وآله وسلم 
رة  تقرار األس ى اس ة عل ؤتمن للمحافظ ان م ه دور أي دور .. واللس رة ل ل األس ديث داخ إن الح الي ف .. وبالت

اة داخل وعدم زعزعتها باأليمان والكالم الذي يلقي على  رب الحي ه يخ إذا ب رء .. ف عواهنه وال ينتبه إليه الم
اوز ..  ة .. والتج العائلة اآلمنة المستقرة فينسفها نسفا .. ويدمر جسور المحبة والتواصل ببذور الشك والريب

ْينَ ((  وا َوتَتَّقُوا َوتُْصِلُحوا بَ َ ُعْرَضةً ِألَْيَمانُِكْم أَْن تَبَرُّ َّ يٌم( َوالَ تَْجعَلُوا  ِميٌع َعِل ُ َس َّ اِس َو ذُُكْم 224النَّ ) الَ يَُؤاِخ
يٌم( وٌر َحِل ُ َغفُ َّ وبُُكْم َو بَْت قُلُ ا َكَس ذُُكْم بَِم ْن يَُؤاِخ انُِكْم َولَِك ي أَْيَم اللَّْغِو فِ ُ بِ ى )225َّ رة وألق دأ باألس ...)).. ب

. والناس كل .. واالثنان قوامهما صدق الحديث .. بالظالل على معاملة الناس ربطا للجسور .. فاألسرة جزء .
ارى  واإلقتصاد فيه .. وحسن اختيار الكالم.. فال إفراط وال تفريط .. ولينتبه الناس إلى هذه الحقيقة التي ال تم

ا : ((  ب عليه ه ومحاس ن أقوال ئول ع ان مس ل إنس ْوٍل إِالَّ لَ وال يتحدثوا إال بما يصلح .. فك ْن قَ ُظ ِم ا يَْلِف ِه َم َدْي
  سورة ق ) ..(  – )18َرقِيٌب َعتِيٌد(

  جاء في صحيح البخاري :  
ي هللا ة رض ن عائش ي، ع ي أب ال: أخبرن ام ق ن هش ر، ع دثنا النض اء: ح ي رج ن أب د ب دثنا أحم  ح

ر: ال و بك ال أب ين، ق ارة اليم زل هللا كف را  عنها:أن أباها ال يحنث في يمين، حتى أن ا خي ا أرى غيره أرى يمين
  قبلت رخصة هللا، وفعلت الذي هو خير. منها إال

د ي محم ول: أخبرن عيد يق ن س ى ب معت يحي ال: س اب ق د الوهَّ دثنا عب ن سعيد: ح ة ب دثنا قتيب ن  ح ب
ه ي هللا عن اب رض ن الخط ر ب معت عم ول: س ي يق اص الليث ن وقَّ ة ب مع علقم ه س راهيم: أن ول: إب   يق

المرئ ما نوى، فمن كانت  لكل األعمال بالنية، وإنماوسلم يقول: (إنما وآله سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 
ا،  هجرته إلى هللا ورسوله، فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت رأة يتزوجه ا يصيبها، أو ام هجرته إلى دني

  فهجرته إلى ما هاجر إليه).
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ي ما ال الناس .. وسماه لغوا .. أ نالذي يجري بي يرفع هللا سبحانه وتعالى الحرج عن الحديث العاد
و  اب اللغ يعتد به من كالم عادي قد يقسم فيه المرء ساهيا أو ناسيا .. فتلك اليمين ال كفارة فيها .. ألنها من ب
ل  ان يفع ا ك ار األسلم كم .. ولكن الكفارة فيما نوى المرء بقلبه .. وعزم عليه .. ولذلك يتحرى المؤمن ويخت

  :  أبو بكر رضي هللا عنه حيث ورد في صحيح البخاري
عائشة:أن  حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد هللا: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن

ارة زل هللا كف ى أن ط، حت ين ق ين،  أبا بكر رضي هللا عنه لم يكن يحنث في يم ى يم ف عل ال: ال أحل ين، وق اليم
  وكفرت عن يميني. فرأيت غيرها خيراً منها، إال أتيت الذي هو خير،

ي موسى،حدث ن أب ردة اب ي ب ر، عن أب ن جري يالن ب اد، عن غ ي  نا قتيبة بن سعيد: حدثنا حمَّ عن أب
ن ال: (وهللا ال  موسى األشعري قال:أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رهط م األشعريين أستحمله، فق

ثالث ذ أحملكم، ما عندي ما أحملكم). ثم لبثنا ما شاء ا ب أمر لن ل، ف أتي بإب نا هللا، ف ال بعض ا ق ا انطلقن ود، فلم
 وسلم نستحمله فحلف أن ال يحملنا فحملنا، فقالوآله لنا، أتينا رسول هللا صلى هللا عليه  لبعض: ال يبارك هللا

تكم،وآله أبو موسى: فأتينا النبي صلى هللا عليه  ا حمل ا أن ي  وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: (م م، إن ل هللا حملك ب
ر  ال أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً  -إن شاء هللا  -وهللا  و خي منها، إال كفَّرت عن يميني، وأتيت الذي ه

ذي هو  حدثنا أبو النعمان: وكفَّرت). ت ال ر، أو: أتي ذي هو خي ت ال ي، وأتي اد وقال: (إال كفَّرت يمين حدثنا حمَّ
  وكفَّرت). خير

ة جا ا لقد جاء اإلسالم الحنيف مخلصا الناس كل الناس من كل معامل ان موقعه ا ك ة جهالء  مهم هلي
ة  ا وعمال وني ى وعي ة المثل ى الطريق مكانا وزمانا إلى قيام الساعة .. وعلمهم كل شيء .. حتى يستقيموا عل
ذي  ة ال وم القيام اته ي ى مرض ا إل ه وتطلع وق إلي ة  وش .. واعتبر حياتهم إن استقاموا عبادة مستمرة طاع

ذلك ال نستغرب  ا .. ول دين الشك فيه إطالق الف لل ر مخ ل أم ر ك ة واعتب ادات الجاهلي أفة الع ف استأصل ش كي
الء  ةوأحكامه النوراني ان اإلي د ك الق الجاهلي .. فق أن الط ذا ش ديل وك ا بالتع السامقة حريا بالتجاوز .. وحري

.. إذا هي  طالقا جاهليا .. أتدرون ما اإليالء ؟.. اإليالء هو اليمين يمنع نكاح المنكوحة .. كما عرفه أهل العلم
ذ :((  ل التنفي ع تأجي ن م ا ولك ِذيَن يمين تصير بموجبه المرأة طالقا .. فجاء اإلسالم فجعل ذلك الطالق طالق ِللَّ

َ َغفُ َّ ِإنَّ  اُءوا فَ ِإْن فَ ُهٍر فَ ِة أَْش َربُُّص أَْربَعَ يٌم(ـيُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تَ إِ 226وٌر َرِح الََق فَ وا الطَّ َ ) َوإِْن َعَزُم َّ نَّ 
  ...)). )227َسِميٌع َعِليٌم(

  جاء في سنن النسائي :  
و ال حدثنا أب ة ق ن معاوي روان ب ال حدثنا م ور عن  أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن الحكم البصري ق يعف

و الضحى حدثنا  تذاكرنا الشهر عنده فقال بعضنا ثالثين وق بعضنا تسعا-أبي الضحى قال: ال أب وعشرين فق
دخلت وآله  قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى هللا عليهابن عباس  ا ف نهن أهله وسلم يبكين عند كل امرأة م

ه  المسجد فإذا هو مآلن من الناس قال فجاء ي صلى هللا علي ى النب ه فصعد إل ه عمر رضي هللا عن لم وآل وس
دخل يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه  وهو في علية له فسلم عليه فلم الال ف أحد فرجع فنادى ب

ي ى النب ه  عل ه صلى هللا علي ث تسعاوآل نهن شهرا فمك ت م ي آلي ال ال ولكن اءك فق ت نس ال أطلق  وسلم فق
  وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه.
  وجاء في سنن الترمذي : 

ثنا داودُ  دَّ ةَ. َح ُن علقم لمةُ ب ثنا مس دَّ . َح ريُّ ةَ البص ُن قزع ُن ب دَّثنا الحس ٍ  َح ّي ُن عل ن ب امٍر، ع ن ع  ع
ِ صلَّى َّ ُ َعليِه  مسروٍق، عن َعائَِشةَ قالت: آلى َرسوُل  الالً، وآله َّ َم. فجعَل الحراَم ح وسلَّم من نسائِِه، وحرَّ

ين َل اليم ٍس. ِوجع ى وأن ي موس ن أب اِب ع ي البَ ارةً. وف   كفَّ
رهُ  حديُث مسلمةَ بِن علقمةَ عن داوَد، هٍر وغي ُن مس لَّىرواهُ عليُّ ب يَّ ص عبّيِ؛ أنَّ النَّب ن الشَّ ُ  عن داوَد، ع َّ

ذا أصحُّ منوآله َعليِه  ةَ) وه ن َعائَِش ن مسروٍق ع ةَ.  وسلَّم، مرسالً. وليَس فيِه (ع ِن علقم ديِث َمسلمةَ ب ح
هُ  رَب امرأت ُل أن ال يق ُج َف الرَّ الُء أْن يحل ِه إذ واإلي ِم في ُل العل َف أه أكثَر. واختل هٍر ف ةَ أش ةُ أربع ْت أربع ا مض

ِه  أشهٍر. فقال بعضُ  ُ َعلي َّ ّيِ صلَّى  ه أهِل العلِم من أصحاِب النَّب تْ وآل رِهم: إذا مض لَّم وغي هٍر  وس ةُ أش أربع
ٍس  ِن أن ِك ب ا أن يُطلَِّق. وهو قوُل مال ا أن يفيَء، وإمَّ ِل  يوقُف. فإمَّ ُض أه ال بع َد وإسحاَق. وق افِعّيِ وأحم والشَّ
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و النَّبّيِ صلَّى العلِم من أصحابِ  ةٌ. وه ةٌ بائن ةُ أشهٍر فهي تطليق ْت أربع ُ َعليِه وسلَّم وغيرِهم: إذا مض وُل  َّ ق
  ُسفيَاَن الثَّورّيِ وأهِل الكوفِة.

  وجاء  في كتاب الفقه على المذاهب األربعة :
هأركان اإليالء ستة :   وف ب و  محلوف به، ومحلوف عليه، وصيغة، ومدة، وزوجان، فأما المحل فه

وطء اليمين ان ال ي ك أ زوجت ّ ال أط ال: و إذا ق ه،  المتقدم بيانه في التعريف عليه فهو الوطء، ف اً علي محلوف
إن الطالق ا ف ّ محلوف به، وكذا إذا قال: علي الطالق ال يطؤه ه،  واسم  وف علي وطء محل ه، وال وف ب محل

ماً بها وأما الصيغة فهي صيغة اليمين بأقسامه قائ وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار كون الوطء
  ..اإليالء، وهي أن ال يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر  المتقدمة، وأما المدة فهي مدة

ن  ه م ا في رأة لم ة الم ى عدم مجامع لقد حرم اإلسالم هذا الضرب من الطالق باإليالء .. أي القسم عل
ال اإلضرار بالمرأة التي يجب أن نعاملها باحتر ة األطف ن تربي ت وم د داخل البي ام .. وتقدير لما تبذله من جه

واب  رأة ث ..والعناية بالزوج وحسن التبعل لـه بل عد اإلسالم حسن تبعل المرأة لزوجها جهادا وتنال عليه الم
روابط  ى ال ة عل ت محافظ لبياتها إن كان ن س اوز ع رض ونتج ا وأن نع ي معاملته ى هللا ف اد .. وأن نخش الجه

ذي األسر ة ال وم القيام ه ي ل عطائ اء جزي ية من التصدع .. وأن نصبر عليها محبة في هللا وطاعة لـه .. وابتغ
  الشك فيه إطالقا .. 

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ات ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام وي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تورهللا ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  ا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة ال ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع قادم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
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  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
  
  
  

 c    : 30الحلقة عدد   
   c( سورة البقرة ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ي(( ...   ُ فِ َّ َق  ا َخلَ تُْمَن َم نَّ أَْن يَْك لُّ لَُه ُروٍء َوالَ يَِح اِمِهنَّ  َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثَالَثَةَ قُ أَْرَح
الًَحا َولَ إِْن  َك إِْن أََراُدوا إِْص ي ذَِل ِهنَّ فِ َرّدِ قُّ بِ ولَتُُهنَّ أََح ِر َوبُعُ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ْيِهنَّ ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِا ِذي َعلَ ُل الَّ نَّ ِمثْ ُه

يٌم( ٌز َحِك ُ َعِزي َّ ةٌ َو ْيِهنَّ َدَرَج اِل َعلَ َج اْلَمْعُروِف َوِللّرِ الَُق َمرَّ 228بِ ِريٌح ) الطَّ ُروٍف أَْو تَْس اٌك بَِمْع اِن فَإْمَس تَ
 ِ َّ ُدوَد  ا آتَْيتُُموُهنَّ َشْيئًا إِالَّ أَْن يََخافَا أَالَ يُِقيَما ُح ُدوَد بِِإْحَساٍن َوالَ يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ ا ُح تُْم أَالَ يُِقيَم ِإْن ِخْف  فَ

ِ فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِهَما فِيَما  اِلُموَن(َّ ِ فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّ َّ ِ فَالَ تَْعتَُدوَها َوَمْن يَتَعَدَّ ُحُدوَد  َّ ) 229اْفتََدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد 
ا  أَنْ فَِإْن َطلَّقََها فَالَ تَِحلُّ لَهُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ فَِإْن َطلَّقََها فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِهَما  ا أَْن يُِقيَم يَتََراَجعَا إِْن َظنَّ

ِ يُبَيِّنَُها ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن( َّ ِ َوتِْلَك ُحُدوُد  َّ ُروٍف أَْو 230ُحُدوَد  ُكوُهنَّ بَِمْع نَّ فَأَْمِس ) َوإِذَا َطلَّْقتُْم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُه
ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوالَ تُْمِسُكوُهنَّ ِض  ُزًوا َسّرِ ِ ُه َّ اِت  ذُوا آيَ هُ َوالَ تَتَِّخ َم نَْفَس ْد َظلَ َك فَقَ ْل ذَِل ْن يَْفعَ َراًرا ِلتَْعتَُدوا َوَم

 َ َّ وا  ِه َواتَّقُ ِ َعلَْيُكْم َوَما أَنَزَل َعلَْيُكْم ِمْن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكْم بِ َّ وا أَنَّ َواْذُكُروا نِْعَمةَ  ْيٍء  َواْعلَُم ّلِ َش َ بُِك َّ
ْوا َب 231َعِليٌم( نَّ إِذَا تََراَض اْلَمْعُروِف ) َوإِذَا َطلَّْقتُْم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَنِكْحَن أَْزَواَجُه نَُهْم بِ ْي

ْوِم ا ِ َواْليَ َّ ا ْؤِمُن بِ ْنُكْم يُ اَن ِم ْن َك ِه َم وَعُظ بِ َك يُ تُْم الَ ذَِل ُم َوأَْن ُ يَْعلَ َّ ُر َو ْم َوأَْطَه ى لَُك ْم أَْزَك ِر ذَِلُك ْآلِخ
  ...)).)232تَْعلَُموَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل :

  
ري  وازن الفك ا الت ل له ة تكف س ثابت ى أس المي عل ع اإلس ل المجتم رة داخ الم األس س اإلس د أس لق

ل لمشاكل والنفسي والجسدي والعقدي و ا البلسم الشافي والحل األمث دنيا واآلخرة.. وأعطاه ي ال السعادة ف
الم  ن اإلس وادة .. ولك ال ه اة ب ور الحي دها بتط اة وتعق ف الحي ع كل اعف م ي تتض ي ال تن دة والت اة المعق الحي

ن ع وم ة والمجتم اكل العائل امقة لمش ة الس ة والنوراني ول الرباني دم الحل ة أن يق نس البت م ي ف ل ذه  الحني ه
  المشاكل الطالق الذي يهز أركان األسرة والمجتمع .. فما الطالق ؟؟ : 

ائز، ومنقال  الم ج تح ال ت بف ود، وَطلَقَ ن الطالق أَج ت م ي: َطلُقَ ن األَعراب م  اب ت، وكله ق ُطِلقَ الطَّْل
طلق ( بضم الطاء نسوة  وَطالُق المرأَة:بينونتها عن زوجها. وامرأَة طاِلق من  يقول: امرأَة طاِلق بغير هاء؛

الم)  ديد ال وةوتش ن نس ة م ق؛ وطاِلق م َطَواِل ال: نع ك؟ فق ت امرأَت ال: أََطلّْق ائي فق أله الكس ي وس ال العقيل  وق
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ركتُهم؛ن واألَرض م وم: ت ت الق ا. وَطلّْق بالد: فارْقته ت ال ا وَطلَّق د:  ورائه ان وزي ديث عثم ي ح وف
ة بالنساء، هذا متعلق  ُالطَّالق   ..  وهذه متعلّقة بهؤالء،فالرجال يَُطلِّق والمرأَة تعتدُّ  بهؤالءبالرجال والِعدَّ

ي(( ...  ُ فِ َّ اِمِهنَّ إِْن  َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثَالَثَةَ قُُروٍء َوالَ يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما َخلََق  أَْرَح
ِ َواْليَْوِم ا َّ ا...))..  ْآلِخرِ ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِا َص بالشيء َرْبص اُر. َربَ َربُُّص: االْنتِظ راً أَو  ًالتَّ ه خي ه:انتظر ب َربََّص ب وتَ

  .. بالشيء أَن تَْنتَِظَر به يوماً ما ُشّراً، وتَربَّص به الشيء: كذلك. الليث:التََّربُّص
ال  يكون قَْرء الوقت، فقدوالقُْرُء: الَحْيُض، والطُّهُر ِضّد. وذلك أَنَّ ال:  ثَالَثَةَ قُُروءٍ  ر. ق للَحْيض والطُّه

ر. يض والطه لح للح ْرُء يص د: القَ و عبي ن أَب ه م ال: وأظن راء. ق ع: أَْق ْت. والجم وُم إِذا غابَ َرأَِت النُّج   أَْق
  .. أَياَم أَْقرائِِك. وقُروٌء، على فُعُول وفي الحديث: َدعي الصالةَ 

اِمِهنَّ  يُم األُ :  أَْرَح ِحُم: َرِح رَّ ة؛وال ي مؤنث ى، وه ك.  نث ر ذل ى غي ر عل اٌم، ال يكّس ع أَْرح ٍم، والجم ِرْح
  .. بعد الوالدة َرِحَمها وامرأَة َرُحوٌم إِذا اشتكت

ن  رأة م ه الم ر في الث مرات تطه تبين إذا أن للطالق حكما شرعيا هو اإلنتظار ثالث حيضات .. أي ث
  حيضها .. بعدها يكون الطالق .. جاء في صحيح البخاري : 

ر رضي هللا ن عم د هللا ب افع، عن عب ك، عن ن ا: حدثنا إسماعيل بن عبد هللا قال: حدثني مال   عنهم
ه  ول هللا وسلم صلى هللا علي ى رس ائض، عل ه وهي ح ق امرأت ه طل ه أن لم، فسألوآل اب  وس ن الخط ر ب عم

هوآله رسول هللا صلى هللا عليه  ه  وسلم عن ذلك، فقال رسول هللا صلى هللا علي ا،  : (وسلموآل ره فليرجعه م
دة  ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، ك الع س، فتل ل أن يم وإن شاء طلق قب

  . ) التي أمر هللا أن تطلق لها النساء
ل  ذا الفع زوج .. ه ن ال ا م د انتقام ن الول ا م ي رحمه إن الزوجة قد تتأثر بالطالق فتكتم ما خلق هللا ف

ب ه هللا س ى عن ية هللا نه ك بخش ط ذل ه .. ورب ق حق ل ذي ح اء لك اب وإعط ى األنس ة عل الى محافظ حانه وتع
ا  ان ب اط باإليم د االرتب رتبط أش الم م ي اإلس يء ف ل ش ا .. فك ه إطالق ك  في ذي ال ش ة ال وم القيام ه ي وعقاب

ة وان الحي دين أمان اس أن ال ى أس اة مسؤولية وخشيته والعمل بطاعته والتوقي من عقوبات يوم القيامة عل
  كبرى ومنهج حياة وعمل .. جاء ف صحيح البخاري :

رة حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن ي هري رضي هللا  أبي حازم، عن أب
اعوآله نهى رسول هللا صلى هللا عليه  عنه قال: ي، وأن يبت ي، وأن تشترط  وسلم عن التلق اجر لألعراب المه

  ونهى عن النجش، وعن التصرية. أن يستام الرجل على سوم أخيه،المرأة طالق أختها، و
د  ب أن تفق ي ال يج تستبق الشريعة المشاكل وتقدم لها الحل األمثل .. محافظة على سعادة األسرة الت

دأ سورة الغض ن أن ته رأة يمك ا الم د فيه ي تعت رة الت ي الفت م .. وف ب أو ظل ..  باستقراها نتيجة لحظة غض
ل وتعود القلوب إ ي ك الى ف لى سالف نقاوتها وتتجدد المحبة بالتقوى والصالح واالحتكام إلى هللا سبحانه وتع

  خالف : 
ي(( ...  ُ فِ َّ اِمِهنَّ إِْن  َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثَالَثَةَ قُُروٍء َوالَ يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما َخلََق  أَْرَح

ؤْ  نَّ يُ نَّ ِمثُْك الًَحا َولَُه َك إِْن أََراُدوا إِْص ي ذَِل ِهنَّ فِ َرّدِ قُّ بِ ولَتُُهنَّ أََح ِر َوبُعُ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا ْيِهنَّ ِمنَّ بِ ِذي َعلَ ُل الَّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم( َّ َجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجةٌ َو   ...))..  )228بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

ين لقد أبرز هللا سبح ة ب انه وتعالى مسألة الحمل حتى ال يضيع حق المولود في أتون المعارك الطاحن
تم  ي تتك رأة الت الزوج والزوجة .. خاصة إذا تدخل الناس لتأجيج نار الفتنة.. وقرنها بمسألة اإليمان فكأن الم

في  ل التش ن أج د م ق أح بن ح ة ال تغ اة القويم ل على حملها ال إيمان لها أصال .. وجعل الحي ن آخر .. وجع م
ا  ود رأب ذا  المول ة وك لحة العائل ى مص ة عل ر محافظ ار آخ ل أي اعتب ه قب ترجاع زوجت ي اس زوج ف ة ال أحقي

ق ..((  ى الرات ى ال يتسع عل ق حت ةٌ للصدع ورتقا للفت ْيِهنَّ َدَرَج اِل َعلَ َج ذا َوِللّرِ ي ه )) .. الدرجة المقصودة ف
د  المقام هي تفضيل من هللا سبحانه وتعالى وال ذه درجة .. ولق ن الرجل وه رأة م ق الم د خل له .. فق راد لفض

ُ من سورة النساء : (((( ...  34قال هللا سبحانه وتعالى في اآلية  َّ َل  ا فَضَّ اِء بَِم ى النَِّس وَن َعلَ اُم اُل قَوَّ َج الّرِ
اِلَحاُت  َواِلِهْم فَالصَّ ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْم َّ َظ  ا َحِف ِب بَِم اٌت ِلْلغَْي اٌت َحافَِظ ة  قَانِتَ ...)).. المؤمن

رأة  ن الم العفو ع ترضى بحكم هللا وقضائه وال تجادل وتسمع وتطيع .. ولكن هذه الدرجة أيضا تتأتى للرجل ب
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بحانه من سورة النور بيان لذلك حيث قال  22في لغوها وإساءته لـه في الكالم والمعاملة .. وفي اآلية  هللا س
يٌم(وتعالى : (( ُ َغفُوٌر َرِح َّ ُ لَُكْم َو َّ وء ) 22َوْليَْصفَُحوا أََال تُِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر  ل ليست لس ة للرج ذه الدرج .. ه

اق  عة اإلنف يطة وس اء البس ن األخط اوز ع رة والتج ة والمعاش ن المعامل ل لحس رة ب وء المعاش ة وس المعامل
ارة حسب القدرة .. وعلى ال زوج أن ينفق حسب طاقته مع التوسعة حسب اإلمكان .. وأال يمنع زوجته من زي

ا  ن معاشرة زوجه رأة أن تحس ى الم ي اإلسالم .. وعل رحم مقدسة ف أهلها مهما كان خالفه معهم .. فصلة ال
ه وأ ه بالتالي فما جزاء اإلحسان إال اإلحسان وأال تمتنع نفسها عنه وأن تطيعه وأال تخرج إال بإذن دخل بيت ال ت

ل  ان .. وأال تجع أحدا ال يرضاه .. وأال تنفق من ماله إال بعلمه .. وأال تفشي أسراره ألمها أو إخوتها أو ألي ك
وله  أهلها يتدخلون في حياتها الزوجية ال من قريب وال من بعيد .. وأن تتعامل معه حسب ما يرضي هللا ورس

ي وإذا استغلق عليها أمر الطاعة بين أن تطيع  أبويها أو إخوتها فطاعة زوجها أولى وأوجب فتطيع زوجها ف
  كل شيء إال في أمر يتعارض مع الدين .. 

رة  ل األس ل داخ ي التعام وق ف ه آخر الحق وق ولكن لقد جعل هللا سبحانه وتعالى الطالق حقا من الحق
زوجين .. وف ين ال د ب ال الحق ة الستئص ة جراحي الق  دواء وعملي ل الط لمة .. وجع ار المس ل واعتب رة تأم ت

ذا  ل هللا ه ا جع اء .. ولم ق األسرة واألبن ي ح وتعديل للمسار ..  كي يثوب كل طرف إلى رشده ويخشى هللا ف
الطالق أخطر من  ة للتسلي .. فاللعب ب ون لعب ى ال يك ده بشروط حت ل قي ورا .. ب هال ميس ه س م يجعل الحق ل

ى اللعب بالنار .. والنار تأتي على الحياة األسرية فتد مرها تدميرا وبالتالي يحرق المرء حسناته ويقضي عل
دعو  رد م ل ف ا فك آماله وآمال غيره ويأثم إثما ال ريب فيه بتدمير جسور المحبة والتواصل مع الغير .. من هن
ون إال  ال أن تك ن أص ي ال يمك ة .. الت اة الزوجي ي الحي ازل ف ابرة والتن بر والمص ى الص ار وال ل واإلعتب للتأم

د قائمة على  ة ومشاركة ال ب ة مفاعل ا عالق ترك .. إنه بر المش تركة والص ترك والتضحية المش ازل المش التن
ل  اذا نفع ن م ل شيء ..  ولك ي ك ى هللا ف فيها من اإليمان ومن مخافة هللا .. ومن احتساب الحياة كلها تقربا إل

ل إذا أصلحنا الحياة الزوجية وعادت األمور إلى مجاريها ووقع خرق وقف إطالق ا اذا نفع لنار من جديد ؟.. م
اكل  ن المش اق م يم ال يط ى جح ة إل اة الزوجي ت الحي د ؟.. وتحول ن جدي دواني م لوك الع رى الس إذا استش
والهموم واألحزان .. ما الحل ؟.. هل ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الموضوع ؟.. أم يقدم لنا اإلسالم حال 

اٍن َوالَ ء ؟..((  آخر ؟.. وهذا الحل هل هو مستمر بال انتها ِريٌح بِِإْحَس ُروٍف أَْو تَْس اٌك بَِمْع اِن فَإْمَس تَ الَُق َمرَّ الطَّ
ِ فَِإْن ِخفْ  َّ ا آتَْيتُُموُهنَّ َشْيئًا إِالَّ أَْن يََخافَا أَالَ يُِقيَما ُحُدوَد  الَ جُ يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ ِ فَ َّ ُدوَد  ا ُح اَح تُْم أَالَ يُِقيَم نَ

مْ  َك ُه ِ فَأُْولَئِ َّ ِ فَالَ تَْعتَُدوَها َوَمْن يَتَعَدَّ ُحُدوَد  َّ اِلُموَن(َعلَْيِهَما فِيَما اْفتََدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد  )).. وضع   )229 الظَّ
ة سنحاسب عل ة أمان اة الزوجي ا وال هزال .. الحي ت لعب ا فالمسالة ليس ا اإلسالم للطالق حدودا ال يتجاوزه يه

أمام هللا عز وجل .. لذلك فهي مقدسة ؟.. وهي محاطة بسور .. وحصن منيع من التراتيب التي ال محيد عنها 
زوج  .. لذلك جعل هللا سبحانه وتعالى الطالق مرتين .. ومرتين فقط .. فقد يكون الخطأ في المرة األولى من ال

التين  ي الح ون ف د يك ة .. وق ن الزوج ة م ي الثاني ون ف د يك ن وق زءا م ل ج رف يتحم ل ط رفين فك ن الط م
اة  المسؤولية في فشل الحياة الزوجية.. ولكن ماذا بعد الطالق مرتين .. هنا وقفة التأمل فإما أن تتواصل الحي
ي  ر والت ا خي ي ال يرجى منه الزوجية في الحد األدنى من حسن المعاملة والمعاشرة وإما أن تنقطع الصلة الت

ر إذا تواصلت أحدثت مزيد ال زع من مه زوج أن ينت ن حق ال يس م مضرة لجميع األطراف .. عند هذا الحد فل
ة  ا بأي ن حقوقه ا  م ا حق زع منه ك أن تنت الزوجة شيئا .. ذاك حقها الشرعي .. عارفتها ذاك حقها وحرام علي
زوج  ه لل الي تدفع ل م ع نفسها بمقاب ا أن تخل ن المسميات .. وللزوجة أيض مى م تعلة كانت .. وتحت أي مس
ا ..  على أن يطلقها ويخلي ذمتها ويسمى هذا خلعا إذا تأكدت فعال أن هذا الزوج ال يرجى منه خير بالنسبة له
ربا  ال وش وى وليست أك ر والتق ى الب فالحياة الزوجية محبة ووعي واقتناع وعمل صالح للدارين وتعاون عل

ا  دين وعموده ا ال ة قوامه ة متكامل اة كامل ا حي ا .. إنه ال بهيمي اء وتناس ا األبن ة هللا .. ونتاجه ري مخاف الفق
  المؤمنون الصالحون الذين يرون القدوة في األم واألب ..

  وجاء في صحيح البخاري :  
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يس   ن ق ت ب رأة ثاب اءت ام ال: ج ه ق ى  وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن إل
ي وسلم فقالت: يا رسول هللا، إنيوآله  رسول هللا صلى هللا عليه ت ف ي  ال أعتب على ثاب ق، ولكن ن وال خل دي

  حديقته). قالت: نعم. وسلم: (فتردين عليهوآله ال أطيقه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
  وسلم: (وطلقها).وآله إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي صلى هللا عليه  وقال

ن تجاوز  رعية م ر ش ي أوام دها ه ي ح دود هللا الت خط هللا ..إن ح ي س ا ف ه وأوقعه ل نفس د ظ ا فق  ه
   فيه إطالقا ..  كومرضاة هللا سبحانه وتعالى يبتغيها المؤمن في طاعة هللا وخشيته يوم القيامة الذي الش

ي  ادى ف ة .. وتم ى وثاني رة أول ه م ولكن ماذا إذا أصر الزوج على اإلضرار بالمؤسسة الزوجية وطلق زوجت
  ة الثالثة ؟ .. هل نتركه يتصرف كما يعن له دون ضوابط ؟..غيه وصلفه يريد طالقها للمر

لقد جاء حكم هللا واضحا ال لبس فيه وال التباس .. األسرة هي الهدف من التشريع اإللهي .. التشريع   
و ا  ع ه ون المجتم ى يك دوة وحت ة هي الق دين والعائل ق ال ي تطبي اإللهي هدفه أن يكون اإلنسان هو القدوة ف

ين للناس كلهم وعيا وفهما والتزاما بأحكام الدين في كل شيء  وفي أدق تفاصيل الحياة .. فماذا لقدوة للعالم
اطر نفسية  ن مخ ك م ي ذل ا ف ة وم ات الزوجي ر العالق نفعل مع هذا الذي يحلو له الطالق .. كما يحلو له تفجي

هُ على األطفال .. وعلى المجتمع ؟.. ((  لُّ لَ الَ  فَِإْن َطلَّقََها فَالَ تَِح ا فَ ِإْن َطلَّقََه َرهُ فَ ا َغْي نِكَح َزْوًج ى تَ ُد َحتَّ ْن بَْع ِم
ْومٍ  ِ يُبَيِّنَُها ِلقَ َّ ِ َوتِْلَك ُحُدوُد  َّ وَن(ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يَتََراَجعَا إِْن َظنَّا أَْن يُِقيَما ُحُدوَد  ت  ) 230 يَْعلَُم ...)).. ليس

د هناك عقوبة أشد من أن تتزوج زو ت عن و كان د.. ول ت واح ي بي ا ف جة المرء رجال آخر يجامعها وينام معه
ه ..  ى ال يخسر زوجت ى الطالق .. حت المطلق كرامة وإحساس بالذات ما قبل هذا األمر أساسا .. وما أقدم عل
ا  ل واحد أن يتحمله ى ك رة عل ؤولية كبي رة ومس ة خطي ل هي أمان أرأيتم ان الحياة الزوجية ليست لعبة؟ .. ب

َرهُ بوعي وصبر ومصابرة احتسابا لثواب هللا عز وجل .. ((  ا َغْي رتين ..  َحتَّى تَنِكَح َزْوًج ا م ت طلقته )) .. أن
ك .. وأن تمضي  الثالثة دخلت في العقوبة .. العقوبة أن تنام زوجتك مع غيرك .. وأن يطلقها إن رغب في ذل

ت عدة الطالق وهي ثالث حيضات كاملة .. ثم تخطبها وتعيده ا بصداق جديد ومهر جديد.. إن اعتقدت فعال أن
ي  واعتقدت هي واقتنعت أن استمرار الحياة الزوجية ممكن .. هل أنت منتبه إلى خطورة األمر؟ .. زوجتك الت
رتها من أجل الغضب .. أو من أجل  دافئ ؟.. وتخسر معاش تحبها ؟.. تطلقها ثالث مرات وتخسر الحضن ال

بابا ا أس ون جماعه ك ...((  أسباب تك ق ب ي تحي ات الت ا بالعقوب ة إذا قارنته َرهُ تافه ا َغْي نِكَح َزْوًج ى تَ ))..  َحتَّ
اران ال  عندها توقع نفسك في العذاب الحقيقي والتمزق النفسي والفكري والجسدي .. عندها يكون أمامك خي

ك  ا أن تخسر زوجت وات األوان .. وإم ل ف ا ثالث لهما : إما أن تسعى إلنقاذ الموقف قب د وم ى األب ك إل وعائلت
  يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة على الذات والعائلة والمجتمع اإلسالمي .. جاء في صحيح البخاري : 

ق   ت: طل ة قال ه، عن عائش ن عروة، عن أبي ة : حدثنا هشام ب و معاوي دثنا أب رجل  حدثنا محمد: ح
ة، ف ى شيءامرأته، فتزوجت رجال غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدب ه إل ل من م تص ث أن  ل م يلب ده، فل تري
ول هللا إن ي  طلقها، فأتت النبي صلى هللا عليه وسلم فقالت: يا رس ي، وإن ره زوجي طلقن ا غي  تزوجت زوج

ل لزوجي  فدخل بي، ولم يكن معه إال مثل ى شيء، فأح ي إل ل من م يص ة واحدة، ل ي إال هن م يقربن الهدبة، فل
ك  رسول هللا صلى هللا األول؟ فقال ين لزوج لم: (ال تحل ه وس ذوق علي ى ي ذوقي  األول حت يلتك وت اآلخر عس

  عسيلته).
دود هللا .. وأن    اوز ح م أو ن يتج زوج أن يظل يح لل الى ال تب بحانه وتع ا هللا س ي منحه ة الت إن القوام

  يضر بالمرأة وهي أمانة عنده .. 
نَّ فَ ((    بَلَْغَن أََجلَُه اَء فَ تُْم النَِّس ُروٍف َوالَ َوإِذَا َطلَّْق ُحوُهنَّ بَِمْع ّرِ ُروٍف أَْو َس ُكوُهنَّ بَِمْع أَْمِس

ُزًوا وَ  ِ ُه َّ اِت  ذُوا آيَ هُ َوالَ تَتَِّخ َم نَْفَس ْيُكْم تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلتَْعتَُدوا َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك فَقَْد َظلَ ِ َعلَ َّ ةَ  ُروا نِْعَم اْذُك
يٌم(َوَما أَنَزَل َعلَْيُكْم مِ  ْيٍء َعِل ّلِ َش َ بُِك َّ وا أَنَّ  َ َواْعلَُم َّ وا  ِه َواتَّقُ تُْم 231ْن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكْم بِ ) َوإِذَا َطلَّْق

اْلمَ  اَن النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْوا بَْينَُهْم بِ ْن َك ِه َم وَعُظ بِ َك يُ ْعُروِف ذَِل
ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم الَ تَْعلَمُ  َّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ذَِلُكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َو َّ   ...)).)232وَن(ِمْنُكْم يُْؤِمُن بِا

ا حت   ا منه ره.. كان الرجل إذا طلق زوجته فأكملت عدتها راجعها ثم أبقاها عنده انتقام ذهب لغي ى ال ت
يس  دين ل اس .. ال ه وال التب بس في اء واضحا ال ل وهكذا يعيد العملية تهربا من القيام بمسؤولياته .. الحكم ج
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ون  ب أن تك ة يج ه .. وهي عالق زوج وزوجت ين ال ة ب ي العالق ى ف مجال هزء .. الدين أمانة في كل شيء حت
  )) .. َوالَ تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا وفق أحكام هللا .. وليس وفق الهوى والمصلحة .. ((

ي النبي وروي عن   راَر ف د  اإلسالم؛ ، صلى هللا عليه وسلم، أَنه قال: ال َضَرَر وال ِض ل واح ال: ولك ق
َرَر أَي ه ال َض ى قول ر اآلخر: فمعن ى غي ين معن ه: وال  ال من اللفظ ع، وقول اه، وهو ضد النف ل أَخ ّر الرج يَُض

ه، منهما صاحبه واحدِضرار أَي ال يَُضاّر كل  و عن ن يعف هُ ولك رَّ ذي َض ى ال  وال ِضَرار أَي ال يُْدِخُل الضرر عل
رار أَن تَُضره من غير أَن ِريراِن: جانِبا الواِدي؛  تنتفع والّضِ ةً وِضراراً: خالَفَه والضَّ   ..  وضاّره ُمضارَّ

ا    ع الزوجة ن االلتحاق بزوجه ة من ولي أو العائل ن حق ال يس م دة ..((كما انه ل اء الع د انته الَ  بع فَ
نَّ  نِكْحَن أَْزَواَجُه لُوُهنَّ أَْن يَ ارك  تَْعُض راء المع ن ج ات م زازات ومخلف ى ح الق تبق د الط ه بع درك ان )) .. ون

تح  و .. وأن نف ذوتها وأن تخب ئ  ج ب أن تنطف ات يج ذه الخالف ن ه الزوجية وتدخالت العائلة واألقارب .. ولك
تئناف  وار .. واس ال الح دخل مج ل ال أن نت ة والتواص ور المحب ات ولجس ا للعالق زوجين ربط ين ال وار ب الح

  بتعسف للقطيعة ..  ما معنى العضل ؟.. 
ه   ُل أَيَِّم ُج َل الرَّ ها. وَعَض لها وَعَضَل المرأَةَ عن الزوج: َحبَس ا  يَْعُض لها: َمنَعه الً وعضَّ لُها َعْض ويَْعِض

 ً ْوج ُظْلما   .. الزَّ
  : جاء في صحيح البخاري

ن:   ن الحس ونس، ع ن ي راهيم ع دثنا إب ال: ح ي ق دثني أب ال: ح رو ق ي عم ن أب د ب دثنا أحم   ح
 قال: حدثني معقل بن يسار: أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا {فال تعضلوهن }

ا، ت تخطبه ود  انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئ ال وهللا ال تع
ه، ع إلي د أن ترج ة: { إليك أبدا وكان رجال ال بأس به، وكانت المرأة تري أنزل هللا هذه اآلي ال تعضلوهن ف  {ف

   قال فزوجها إياه. فقلت: اآلن أفعل يا رسول هللا،
ي هللا    ا ف ع حب مع ويطي ل يس اري ب ادل وال يم ى وال يج ر ونه ا أم ع هللا فيم ي يطي ؤمن الحقيق إن الم

ي ال ه ف ا يصلح لخلق م م ق ويعل ق الخل ذي خل دور .. وال ي الص ا تخف ين وم سميع العليم الذي يعلم خائنة األع
ارج  داخل أو من خ ن ال ع المؤسسة األسرية سواء  م الدنيا واآلخرة .. ولذلك الحذر كل الحذر في التعامل م

ا  ازل حب ا لإلصالح والتن دخل .. ولنسع دوم وم األسرة .. ولنخش هللا في أي ت ه ي ل ثواب اء جزي ي هللا وابتغ ف
  القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 

    
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ال ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل  ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا  ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ارب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم  ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق عل
  ورحمة هللا وبركاته .
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 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  

 c    : 31الحلقة عدد   
   c( سورة البقرة ) 

 ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  يــــــــــــــم بسم هللا الرحمن الرح

ودِ (( ...    ى اْلَمْولُ اَعةَ َوَعلَ َض تِمَّ الرَّ ْن أََراَد أَْن يُ اِملَْيِن ِلَم ْولَْيِن َك نَّ َح ْعَن أَْوالََدُه َداُت يُْرِض هُ َواْلَواِل  لَ
ارَّ َوا عََها الَ تَُض ٌس إِالَّ ُوْس ُف نَْف اْلَمْعُروِف الَ تَُكلَّ َوتُُهنَّ بِ نَّ َوِكْس ى ِرْزقُُه ِدِه َوَعلَ هُ بَِولَ وٌد لَ ِدَها َوالَ َمْولُ َدةٌ بَِولَ ِل

ا َوإِْن أََرْدتُ اَح َعلَْيِهَم الَ ُجنَ اُوٍر فَ ا َوتََش َراٍض ِمْنُهَم ْن تَ االً َع ِإْن أََراَدا فَِص َك فَ ُل ذَِل َواِرِث ِمثْ عُوا اْل ْم أَْن تَْستَْرِض
لَّ  ْيُكْم إِذَا َس يٌر(أَْوالََدُكْم فَالَ ُجنَاَح َعلَ وَن بَِص ا تَْعَملُ َ بَِم َّ وا أَنَّ  َ َواْعلَُم َّ وا  اْلَمْعُروِف َواتَّقُ تُْم بِ ا آتَْي ) 233ْمتُْم َم

ِإذَا  ًرا فَ ُهٍر َوَعْش ةَ أَْش ِهنَّ أَْربَعَ َن بِأَنفُِس ا يَتََربَّْص ذَُروَن أَْزَواًج ْنُكْم َويَ ْوَن ِم ِذيَن يُتََوفَّ َن أََجلَُهَوالَّ اَح بَلَْغ الَ ُجنَ نَّ فَ
ٌر( وَن َخبِي ُ بَِما تَْعَملُ َّ ْن  )234َعلَْيُكْم فِيَما فَعَْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َو ِه ِم تُْم بِ ْض ا َعرَّ ْيُكْم فِيَم اَح َعلَ َوالَ ُجنَ

تَذْ  ْم َس ُ أَنَُّك َّ َم  ُكْم َعِل ي أَنفُِس تُْم فِ اِء أَْو أَْكنَن ِة النَِّس ْوالً ِخْطبَ وا قَ را إِالَّ أَْن تَقُولُ ُدوُهنَّ ِس ْن الَ تَُواِع ُكُرونَُهنَّ َولَِك
كُ  َمْعُروفًا ي أَنفُِس َ يَْعلَُم َما فِ َّ وا َوالَ تَْعِزُموا ُعْقَدةَ النَِّكاحِ َحتَّى يَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ َواْعلَُموا أَنَّ  ذَُروهُ َواْعلَُم ْم فَاْح
 َ َّ وُهنَّ  )235َغفُوٌر َحِليٌم( أَنَّ  ةً َوَمتِّعُ نَّ فَِريَض وا لَُه وُهنَّ أَْو تَْفِرُض الَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُْم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّ

نِيَن( ى اْلُمْحِس ا َعلَ اْلَمْعُروِف َحق ِل 236َعلَى اْلُموِسِع قََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قََدُرهُ َمتَاًعا بِ ْن قَْب وُهنَّ ِم ) َوإِْن َطلَّْقتُُم
ِذي بِ  َو الَّ وَن أَْو يَْعفُ تُْم إِالَّ أَْن يَْعفُ ا فََرْض ُف َم ةً فَنِْص احِ َوأَْن أَْن تََمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَض َدةُ النَِّك ِدِه ُعْق يَ

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر(تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َوالَ تَنَسْوا اْلفَْضَل بَيْ  َّ   ...)).)237نَُكْم إِنَّ 
  صدق هللا العظيم

  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
ؤمن  رد الم ا منشأ الف رة ألنه ة كبي بحانه بعناي ها هللا س ي خص ع المؤسسة األسرية الت ا م نحن دائم

ره ينطلق منها آلفاق أرحب وأوسع بحسب ما تلقاه من وعي وإيمان وخوف  ق ألوام من هللا جل وعال وتطبي
ألة  ى مس ة عل ات الكريم زت اآلي اذا رك ا .. لم ه إطالق ك في ذي ال ش حبا في هللا وتعلقا بمرضاته يوم القيامة ال
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ت  ا أثبت ى كم نوات األول س س ى .. الخم ه األول ي سني طفولت تلخص ف ز وت الرضاعة .. ألن حياة الطفل تترك
اة  ي حي ل ف ي الفيص ية ه وث النفس ن البح بة واألم اعة المناس ب والرض و المناس ـه الج وفر ل رد .. إذا ت الف

ائلي  ل الجو الع ان تكام وفر اإليم رأة صالحة ).. وإذا ت الحا ( أو ام واألمان داخل محيط األسرة كان رجال  ص
در ن إذا وقعت ال ق ة .. ولك انية قاطب ع ولإلنس ة وللمجتم ه وللعائل ا لنفس هللا  مع دين هللا فخرج لنا رجال  نافع

ل  تقبل الطف ى مس ا عل ة قطع تكون وخيم ة س إن العاقب ل ف اة الطف ن حي ى م س األول مشاكل في السنوات الخم
ي بطن  و ف ى وه ل شيء .. حت أثر بك ل يت ين األم واألب .. الطف الذي يتأثر نفسيا بمشاكل العائلة وبالمعارك ب

ى أمه كما أثبتته البحوث الطبية .. فما بالك بسنوات هي حساسة ومصير ي يجب عل ه الت ني طفولت ن س ية م
ـه  وفر ل ب  -أيضا –العائلة المؤمنة أن توفر لـه الرضاعة المادية هذا صحيح ولكن ت ة الح الرضاعة العاطفي

ه ..  ي بطن أم الحنان .. التواصل الجو المناسب .. حتى الخصام ال يجب أن يقع أمام الطفل .. حتى وان كان ف
ي  حتى وإن كان رضيعا .. فهو مخلوق زن ف وهو يحس ويتفاعل .. إنه ال يتكلم .. ولكنه يحتوي العالم .. ويخ

  ذاكرته وفي الوعيه .. ويجب أن يخزن ما يفيد لعاطفته وكيانه وكينونته وصيرورته في قابل األيام .. 
ْن أََراَد أَْن يُ(( ...   اِملَْيِن ِلَم ْولَْيِن َك نَّ َح ْعَن أَْوالََدُه َداُت يُْرِض هُ َواْلَواِل وِد لَ ى اْلَمْولُ اَعةَ َوَعلَ َض تِمَّ الرَّ

ِدَها َوالَ َموْ  َدةٌ بَِولَ ارَّ َواِل عََها الَ تَُض ٌس إِالَّ ُوْس ُف نَْف اْلَمْعُروِف الَ تَُكلَّ َوتُُهنَّ بِ نَّ َوِكْس ى ِرْزقُُه ِدِه َوَعلَ هُ بَِولَ وٌد لَ لُ
ْن  االً َع ِإْن أََراَدا فَِص َك فَ ُل ذَِل َواِرِث ِمثْ عُوا اْل ْم أَْن تَْستَْرِض ا َوإِْن أََرْدتُ اَح َعلَْيِهَم الَ ُجنَ اُوٍر فَ ا َوتََش َراٍض ِمْنُهَم تَ

 َ َّ وا أَنَّ  َ َواْعلَُم َّ وا  اْلَمْعُروِف َواتَّقُ تُْم بِ ا آتَْي لَّْمتُْم َم ْيُكْم إِذَا َس اَح َعلَ الَ ُجنَ ْم فَ وَن أَْوالََدُك ا تَْعَملُ  بَِم
  ..)).. .)233بَِصيٌر(

ؤولي ةمسؤولي ا مس ي  ةالطفل هنا ليست ملقاة على األم فقط  كما تبينه اآلية الكريمة .. إنه األم .. الت
أثم ..  ايجب أن ترضع ابنها فهي أولى بذلك من غيره ى ال ت ت األسباب حت ا كان رفض إرضاعه مهم .. وال ت

ونفقة األم كي تقوم بواجب اإلرضاع  تماكما إن مسؤولية اإلبن هي على األب أيضا الذي عليه توفير مستلز
ن حي ه م ن وج ى أحس ة  ثعل ه األمان ود .. إن ه المول ة .. إن ة والمتابع وة والرعاي الج والكس ة والع التغطي

ي  ع ك وف الجمي ذي يفرض نفسه رغم أن ود ال ه المول ا والغضب .. إن ي حاالت الرض ع ف يتواصل بها الجمي
ولى يكون الجميع مسخرين لخدمته وتوفير كل م ى أن تت زوج والزوجة عل ان ال ق الطرف ستلزماته .. فإذا اتف

ا  ةمسألة الرضاعة امرأة أخرى .. فال باس شريط ك المرضعة وأجرته أن يقدم األب من ماله الخاص نفقة تل
ي  ا أن تخشى هللا ف ي عليه حتى تقوم بواجبها على أحسن وجه .. المسؤولية تتحمل جزءا منها المرضعة الت

ال الرضاعة ..  ؤولية إكم ل مس ذلك يتحم وارث ك دس .. ال ل المق ق الطف حتى عند الفراق والطالق ال ننسى ح
الي  ف أن المسؤولية مشتركة وبالت ا كي ات والحزازات .. رأين ة الخالف ى ال يضيع نتيج المهمة مع الطفل حت

ئوليته ال يخشى أحد فعلى جميع األطرا رف بمس ل ط وم ك ك إال هللا أن يخشوا هللا في األمانة وأن يق ي ذل ا ف
  سبحانه وتعالى وانتظارا ليوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا .. 

ل لحظة ..  ي ك ه ف ق ب وت يحي ودع .. وأن الم ه م إن المؤمن يضع في اعتباره دوما أنه راحل .. وأن
ات وبالتالي عليه أن يخشى هللا في كالمه وأفعاله ونيته .. وأن يطبق أحكام الدين دون مواربة .. وح ى إن م ت

ا ..  ا وميت ه حي ه حقوق ل ل م يكف ك ؟ .. أي نع ف ذل ا ..كي ا وميت ه حي ه حقوق ل ل المي يكف دين اإلس ذا ال إن ه ف
زوج ومن  انظروا إلى العائلة .. لم يترك هللا عز وجل األمور تسير هكذا صدفة أو عبثا .. بل قننها في حياة ال

ون ال ي ال شك بعد وفاته حتى يتصل كل طرف بحقوقه .. وحتى يك رة الت دنيا واآلخ ي ال ان ف أمن وأم ؤمن ب م
ق السعادة  ام وتخف ل البس ل واألم فيها إطالقا .. كانت العالقة الزوجية مستمرة وعادية تنشر الحب والتواص
أة يموت  م فج ل .. ث ة عم ا ودستورا وطريق بأجنحتها البيضاء على األسرة اآلمنة التي اتخذت اإلسالم منهج

ذه  األب .. هل انتهى كل ل ه ت بمث شيء بين الزوج والزوجة ؟.. وتذهب لتفعل ما تشاء ؟.. كال .. األمور ليس
  البساطة .. الزوج المتوفى له عليها حقوق ليس أقلها ما جاء في قوله جل من قائل : 

الَ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ ((  نَّ فَ  أَْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُه
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر( َّ ام 234ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما فَعَْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َو رة أي هر وعش ) ...)).. أربعة أش

أو عند أهلها .. ولكن بشرط .. ال تمس .. هي أيام عدة الزوجة وهي مخيرة في قضاء أيام العدة ببيت زوجها 
ون  طيبا .. وال تشارك في أفراح وال تبدي زينتها ألحد احتراما لزوجها الراحل .. واستبراء لرحمها مما قد يك
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ا  ه وعي ى ذمت ا عل ا تبقاه ا زوجه وفى عنه علق به من نطف قد تحمل بها .. أربعة أشهر هي عدة المرأة المت
ي ال وحبا وطاعة  ورسوله ..  ة الت ة والرابطة القوي ة العالق ة األسرة ولقيم ان لقيم ان أي بي ك بي ي ذل وف

  نظير والتي كانت تشد الرجل والمرأة ..
  جاء في صحيح البخاري :  
ن  ر ب ن عم د ب ن محم حازم، عن  حدثنا عبد هللا بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد هللا بن أبي بكر ب

لمة ي س ت أب ب بن ن زين افع، ع ن ن د ب ة: حمي ث الثالث ذه األحادي ه ه ا أخبرت   أنه
رب،  وسلم حين توفي أبوها أبووآله قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى هللا عليه  ن ح سفيان ب

ا  فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست ت: وهللا م م قال يها، ث بعارض
معت ي س لى هللا لي بالطيب من حاجة، غير أن ول هللا ص ه  رس ه علي ول: (وآل ؤمن  وسلم يق رأة ت ل الم ال يح

الث وق ث ت ف ى مي د عل ر أن تح وم اآلخ ا والي ى ب ال، إال عل را ..  لي هر وعش ة أش ب: زوج أربع ت زين قال
ب  فدخلت غلى زينب بنت جحش: حين توفي أخوها، فدعت ي بالطي بطيب فمست منه، ثم قالت: أما وهللا ما ل

ه  ير أني سمعت رسول هللامن حاجة، غ ه صلى هللا علي ر: (وآل ى المنب ول عل لم يق ؤمن  وس رأة ت ل الم ال يح
ر أن وم اآلخ ا والي ى  ب ال، إال عل الث لي وق ث ت ف ى مي د عل را.. تح هر وعش ة أش  زوج أربع

ا روآله أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول هللا صلى هللا عليه  قالت زينب: وسمعت ت: ي سول وسلم فقال
لى هللا هللا، ول هللا ص ال رس ه إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فق ه  علي وسلم: وآل

هر  وسلم: (إنما وآله عليه  (ال). مرتين أو ثالثا. كل ذلك يقول: (ال) ثم قال رسول هللا صلى هللا ة أش هي أربع
ر  ةوعش ي الجاهلي داكن ف ت إح د كان البعرة عل ، وق ي ب ول).ترم   ى رأس الح

ى رأس البعرة عل ا،  قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي ب وفي زوجه رأة إذا ت ت الم ب: كان ت زين ول؟ فقال الح
ائر،  دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو ط

رة،  فتفتض، فقلما تفتض ب أو بشيء إال مات، ثم تخرج فتعطى بع ا شاءت من طي د م ع بع م تراج فترمي، ث
  سئل مالك: ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها. غيره،

ل من  توفي الزوج إذا وبقيت زوجته أيام العدة المشار إليها .. فإذا انتهت أيام العدة .. أصبحت في ح
المعر االة .. ف د .. وال مغ ف وال تعقي ال كل ة .. ب فة عادي رف بص ا أن تتص دها .. وله و تعه ه ه ار إلي وف المش

ذا  ي ه ال .. والحالل ف ل مج الحالل الطيب .. والحالل هو ما يرضي هللا ورسوله ال غير وفي كل شيء وفي ك
  المقام المقصود منه لها أن تتزوج برجل آخر .. 

  هنا يطرح إشكال : 
ا ..  ي شرحناها آنف باب الت ل من حق  قد يتوفى الزوج .. وتبقى أرملته على ذمته أيام العدة لألس فه

ام ؟..  ة أشهر وعشرة أي رجل آخر أن يتقدم لخطبتها ؟ .. وهل من حقه أن يعقد عليها القران ولم تنته األربع
ُ أَنَّ ((  َّ َم  ْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَنتُْم فِي أَنفُِسُكْم َعِل تَْذُكُروَوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ ْم َس ْن الَ ُك نَُهنَّ َولَِك

ا ْوالً َمْعُروفً وا قَ َ  تَُواِعُدوُهنَّ ِسرا إِالَّ أَْن تَقُولُ َّ وا أَنَّ  هُ َواْعلَُم اُب أََجلَ َغ اْلِكتَ ى يَْبلُ احِ َحتَّ َدةَ النَِّك وا ُعْق َوالَ تَْعِزُم
َ َغفُ  َّ   ...))... )235وٌر َحِليٌم(يَْعلَُم َما فِي أَنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ َواْعلَُموا أَنَّ 

رعية  ة ش ة زوجي ط عالق ي رب ل أدب ف ه بك رض رغبت ل أن يع وز للرج ه يج ياق أن ن الس ح م وواض
دة  باألرملة بالتلميح لها وهي في عدتها .. حتى تبقى على ذمته .. ولكن يحرم عليه قطعا أن يزنى بها أيام الع

ا للمت ك احترام ل ذل دة .. ك الل الع ل خ ا باط ده عليه د وعق دة  درءا للمفاس ك الم ة تل ي إقام ة  ف وفى وطاع
  ومحافظة على حدود هللا .. جاء في صحيح البخاري :

ة  وقال لي طلق: حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: {فيما عرضتم به  ن خطب م
الحة.النساء  رأة ص ي ام ر ل ه تيس وددت أن ول  يقول:إني أريد التزويج ول ال القاسم: يق يوق ك عل ة،  إن كريم

ي حاجة،  وقال عطاء: يعرض وإني فيك لراغب، وأن هللا لسائق إليك خيرا، أونحو هذا. وال يبوح، يقول أن ل
ا،  وأبشري، وأنت بحمد هللا نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما ر علمه ا بغي تقول، وال تعد شيئا، وال يواعد وليه

ا بينهما.نكحها بعد أن يفرق  وأن واعدت رجال في عدتها، ثم ذكر  وقال الحسن: {ال تواعدوهن سرا} الزن وي
  ابن عباس: {حتى يبلغ الكتاب أجله} تنقضي العدة. عن
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ـه شروطه  ذي ل إن عناية اإلسالم بالعالقة بين الرجل والمرأة هي عالقة متكاملة تبدأ من التعارف ال
ا الحل الموضوعية وليس هذا أوان بيانها .. إلى العقد والدخول بالمرأة وقد ال  يتم الدخول من بعد العقد .. فم

  الشرعي لذلك ؟.. ما حق المرأة في الحالتين ؟ .. 
وُهنَّ عَ ((  ةً َوَمتِّعُ نَّ فَِريَض ِع الَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُْم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُه ى اْلُموِس لَ

نِيَن(قََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِرِ  ى اْلُمْحِس ا َعلَ اْلَمْعُروِف َحق ا بِ وُهنَّ 236 قََدُرهُ َمتَاًع ِل أَْن تََمسُّ ْن قَْب وُهنَّ ِم ) َوإِْن َطلَّْقتُُم
َدةُ النِّ  ِدِه ُعْق ِذي بِيَ َو الَّ وَن أَْو يَْعفُ تُْم إِالَّ أَْن يَْعفُ ا فََرْض ُف َم ةً فَنِْص احِ َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَض َرُب  َك وا أَْق َوأَْن تَْعفُ

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر( َّ   ...)).)237ِللتَّْقَوى َوالَ تَنَسْوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم إِنَّ 
ا منقسم   ه .. حقه يس قبل د ول د العق ن بع رأة م ق الم ىيبرز السياق ح ا  إل ل به قسمين األول إن دخ

ا الزوج ثم طلقها فلها حق المتعة .. وهذا الحق ا را لخاطره زوج جب ه ال ادي يقدم ويض م ي تع لمالي يتمثل ف
ا  ه حقه نص .. أي يعطي مطلقت ريح ال ه بص ومحافظة على ذكرى طيبة بينه وبينها .. وهذا الحق فرض علي
ث  ى حي ة األول من المهر والتعويض يكون ذكرى طيبة حتى وإن انفصمت العالقة بين اإلثنين .. هذا في الحال

اع  تم العقد والبناء أي اء  وال جم ع  ال بن ران دون أن يق د الق تم عق الجماع .. أما في الحالة الثانية وهي أن ي
ي  ا  ف ر .. وال حق له ا ال غي و حق من حقوقه ر .. ه .. ففي هذه الحالة فمن حق المرأة أن تأخذ نصف المه

اس م بس أو التب ال ل ذا حق واضح ب ا .. ه ية بينهم ة جنس تم عالق م ت د نفقة المتعة ألنه ل ة بع ل ومتع ر كام ه
ال أو  يء .. تخرج بم ال ش رأة ب رج الم التين ال تخ ي الح اء دون سواه .. ف ل البن ر قب الجماع .. ونصف المه
وة  ع أس ون الجمي ى يك ة .. حت ة الطيب ة والكلم ن المعامل بمتاع .. بشيء من الرجل الذي عقدت عليه مع حس

ل الج ا يفع يس كم راق .. ول ي اإلفت اء وف ا حسنة في اإللتق ن مهره رأة م ث يحرمون الم دون حي اهلون الحاق
ومن متعتها من حقوقها جهال بالدين وعواقب العصيان ألوامر هللا في هذا المجال  .. وبالتالي أعطى اإلسالم 

  المرأة حقوقا ال مجال لغبنها وغمطها وال للتالعب بها تحت أية مسميات أو الفتات .. 
  

*********  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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 c    : 32الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ون ول هللا بل شهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
  ... )) ِ َّ ِ الَِة اْلُوْسَطى َوقُوُموا  لََواِت َوالصَّ ا  )238قَانِتِيَن( َحافُِظوا َعلَى الصَّ فَِإْن ِخْفتُْم فَِرَجاالً أَْو ُرْكبَانً

وَن( وا تَْعلَُم ْم تَُكونُ َ َكَما َعلََّمُكْم َما لَ َّ يَّةً 239فَِإذَا أَِمنتُْم فَاْذُكُروا  ا َوِص ذَُروَن أَْزَواًج ْنُكْم َويَ ْوَن ِم ِذيَن يُتََوفَّ ) َوالَّ
ُ ِألَْزَواِجِهْم َمتَاًعا إِلَى اْلحَ  َّ ُروٍف َو ْوِل َغْيَر إِْخَراجٍ فَِإْن َخَرْجَن فَالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِي َما فَعَْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ ِمْن َمْع

يٌم( ٌز َحِك يَن( )240َعِزي ى اْلُمتَِّق ا َعلَ اْلَمْعُروِف َحق اٌع بِ اِت َمتَ ْم آيَاتِ )241َوِلْلُمَطلَّقَ ُ لَُك َّ يُِّن  ذَِلَك يُبَ ْم َك ِه لَعَلَُّك
اُهْم إِنَّ ـأَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت فَقَاَل لَهُ  ) 242تَْعِقلُوَن( مَّ أَْحيَ ُ ُموتُوا ثُ َّ ْم 

َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّ  ِميٌع  )243َن(ُروـاِس الَ يَْشُكـاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّ ـَّ َ َس َّ وا أَنَّ  ِ َواْعلَُم َّ بِيِل  ي َس اتِلُوا فِ َوقَ
يٌم( ُط َوإِلَ  )244َعِل بُِض َويَْبُس ُ يَْق َّ َرةً َو عَافًا َكثِي هُ أَْض اِعفَهُ لَ نًا فَيَُض ا َحَس َ قَْرًض َّ ِرُض  ِذي يُْق ْن ذَا الَّ ِه َم ْي

  ...)).)245تُْرَجعُوَن(
  صدق هللا العظيم

  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
ذاريات )) : ((  ورة (( ال ي س بحانه ف ال س ث ق دوه .. حي ق ليعب الى الخل بحانه وتع ق هللا س ا خل َوَم

نَس إِالَّ ِليَْعبُُدونِي( درج )56َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ اده تت ين عب )).. وجعل الصالة رابطة وصلة ال انفصام لها بينه وب
ـه وحده دون بهم الطاعة والتر الص ل وعي والممارسة واإلخ ي ال قي في سلم التقرب إليه حسب إمكاناتهم ف

ركن  دين وال ان ال م أرك ى أه ام للمحافظة عل ذا المق سواه سبحانه جل وعال ..  وبالتالي يتوجه الخطاب في ه
نت األسباب .. وأال الثاني من بعد النطق بالشهادتين : الصالة .. وأال ينشغل أو يتشاغل عنها المؤمن مهما كا

وال  ايختلق األعذار للتفصي منها .. وأن يجعلها شغله الشاغل ما دام بقيد الحياة يكيف حياته وشغله بحسابه
دنيا واآلخرة ..  ي ال ه ف ائر عمل ار .. إن صلحت صلح س ن الن ة م يفتر عنها ويعتبرها وحدها منجاته الرئيس
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ول هللا وأن يعتبر البعد عنها بعدا عن رحمة هللا الت ن رس ر لع ا نفهم س اء .. من هن ال انته ق ب ي بسطها للخل
  صلى هللا عليه وآله وسلم الكافرين ألنهم شغلوه عن صالة العصر .. فقد ورد في صحيح البخاري : 
هللا عنه:  حدثنا عبد هللا بن محمد: حدثنا يزيد: أخبرنا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن علي رضي

لى هللا عل ي ص ه قال النب ه ي نوآل ى ب رحمن: حدثنا يحي د ال دثنا  وسلم.حدثني عب ال: ح سعيد: حدثنا هشام ق
ه  محمد، عن عبيدة، عن علي رضي هللا عنه:أن النبي ه صلى هللا علي ونا وآل دق: (حبس وم الخن ال ي وسلم ق

  ..انار –شك يحيى  -هللا قبورهم وبيوتهم، أو: أجوافهم  عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس، مأل
 

ن     الى ع ه تع ده وننزه بحه ونمج ي نس الى ك بحانه وتع ى هللا س ل إل اع العق ي ارتف ي ه الة الت والص
وان  ة دون ت الشريك نحرص عليها حرصنا على الحياة وحتى إن اضطررنا أو نسينا نؤديها فور توفر الفرص

..  
  جاء في صحيح البخاري :  

ام،  دثنا هم يحدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل قاال: ح ن النب س، ع ن أن ادة، ع صلى هللا  عن قت
ك: ((  وسلم قالوآله عليه  ا إال ذل ارة له ا، ال كف ذكري  :)) من نسي صالة فليصل إذا ذكره الة ل م الص (( وأق
 .. ((  

انِتِيَن((( ...   ِ قَ َّ ِ وا  َطى َوقُوُم الَِة اْلُوْس لََواِت َوالصَّ ى الصَّ افُِظوا َعلَ ب)238َح ا هللا س حانه ..)).. أمرن
ذنا من الضالل ومن  غلنا الشاغل ومنق ا ش ا واعتباره اع عنه وتعالى باالستمرار في الصالة .. وعدم االنقط
الهم والحزن والشقاء .. والطريق السالكة نحو هللا ومرضاته في الدارين والوسيلة المثلى لالستقرار النفسي 

الة ي ص ي ه طى الت الة الوس ة الص رز خاص دي .. وأب ري والجس ن  والفك ا م الة حقه ر .. وأداء الص العص
ن  بب م ا ألي س اغل عنه ا أو التش ديث فيه دم الح المين وبع ليم  رب الع ة والتس ة واإلناب وع والتوب الخض
ديث  ي ح ـه ف ق ل ال ح ه .. ف دي رب ين ي األسباب فالمؤمن لما يرفع يديه ويقول (( هللا أكبر)) .. فهو مباشرة ب

بيحا واستغفارا  من حوله ويلقى شواغل اوينسى الدني الحياة وراءه .. ويقبل على ربه حبا وأمال ومناجاة تس
  واسترزاقا واستشفاء واستنصارا .. 

  جاء في لسان العرب : 
الة. ي الص دعاُء ف ل: ال الم، وقي ن الك اُك ع وُت: اِإلمس ة،  القُن راُر بالعُبودي وُع واِإلق وُت: الُخُش والقُنُ

ا يس معه ي ل ة الت اُم بالطاع ام.َمعْ  والقي ةُ القي ل: إِطال ل؛ وقي ه األَص ٌب أَن م ثعل اُم، وزع ل: القي يَةٌ؛ وقي  ِص
ا م: كن ُن أَْرقَ ُد ب ال زي انِتين. ق ِ ق وا  ز: وقُوم ل العزي ي التنزي وا   وف ْت: وقوم ى نزل الة حت ي الص تكلم ف ن

كوِت، ا بالسُّ انتين؛ فأُِمْرن القُنوتُ  ق الم؛ ف كنا عن الك الم، فأَْمَس ا عن الك ن ونُِهين اك ع ا: اِإلمس ي  ههن الم ف الك
  .الصالة.

دو   وم الع هذا عن الصالة العادية فماذا عن الصالة وقت الحرب مثال ؟.. أو في حالة الخوف من هج
َ َكَما َعلَّ ؟.. أو الخوف من وقوع مكروه مثال ؟.. ((  َّ ْم فَِإْن ِخْفتُْم فَِرَجاالً أَْو ُرْكبَانًا فَِإذَا أَِمنتُْم فَاْذُكُروا  ا لَ َمُكْم َم

ب .. جاء )239تَُكونُوا تَْعلَُموَن( ع راك ا : جم ه .. ركبان ى قدمي ...)).. رجاال : جمع راجل وهو الذي يمشي عل
  في صحيح البخاري: 

ا: ي هللا عنهم ر رض ن عم د هللا ب افع: أن عب ن ن ك، ع دثنا مال ف: ح ن يوس د هللا ب دثنا عب   ح
ة  م اإلمام وطائفة من الناس، فيصلي بهمكان إذا سئل عن صالة الخوف، قال: يتقد ون طائف اإلمام ركعة، وتك

م يصلوا، وال يسلمون،  منهم بينهم وبني العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين ل
ة، ه ركع لون مع لوا فيص م يص ذين ل دم ال ن  ويتق د م ل واح وم ك ين، فيق لى ركعت د ص ام وق رف اإلم م ينص ث

ين فيصلون ألنفسهم ركعة الطائفتين لى ركعت د ص ائفتين ق ن الط د م ل واح ون ك .  بعد أن ينصرف اإلمام، فيك
ان  إن ك ن ف د م و أش وف ه ر  خ ة أو غي تقبلي القبل ا، مس دامهم أو ركبان ى أق ا عل اال وقيام لوا رج ك، ص ذل

ل ول هللا ص ن رس ك إال ع ر ذل ر ذك ن عم د هللا ب افع: ال أرى عب ال ن ك: ق تقبليها.قال مال ه  ى هللامس ه علي وآل
  .وسلم.
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ان  ا ك ك مهم ى مركوب رجال أو عل ت الحرب أن تصلي مت الى وق بحانه وتع وبالتالي رخص لك هللا س
ي  ه ف جود وأن تتوج ك دون س ومئ برأس رية وأن ت ر العص رية أو غي ل العص ائل النق ن وس وب م ذا المرك ه

درت يقبلتك إلى أ ب ق ة واحدة بحس م أال تنقطع مكان وإن لم تقدر على ركعتين فركع رب المه روف الح ك وظ
  عن صالتك في السلم والحرب .. 

ود أو شروط  ه دون قي ؤمن برب ا للم وبذلك ترى وتتأكد أن اإلسالم يتماشى مع كل مكان وزمان ربط
ل مع  ن التواص دال.. دي .. حتى يتبين للمؤمن في كل زمان ومكان  أن اإلسالم هو دين الرحمة والعدل وإإلعت

ريعة هللا بالمحبة و ي حددتها الش ود والضوابط الت ة دون الخروج عن القي التقوى والصالة بكل وسيلة ممكن
وف والمشي  ا الوق زئ فيه ف يج ا كي ع .. رأين رد والمجتم اة الف ي حي اإلسالمية .. فالصالة وهي أهم شيء ف

دن  ن ل ك .. اإلسالم جاء م ت الضرورة ذل ى أمل اه مت ي أي اتج بحانه والركوب على أية وسيلة نقل وف هللا س
ان مع  األمن واألم نعم ب ة ت وتعالى ليحرر اإلنسان من القيود والكلف وليجعل حياته حرة آمنة مستقرة مطمئن
ؤمن مشدود  الذات ومع اآلخرين ومع هللا سبحانه وتعالى في الدنيا واآلخرة التي ال شك فيها إطالقا .. إن الم

ى وال  شاء أم أب ا ح دنيا ال يبغي عنه اك  إلى حياته ال ا شروط .. وهن ة له ى اآلخرة .. والمطي ه إل ي مطيت فه
رة  ى اآلخ دود إل دا .. ومش ا أو بعي ر قريب ع الغي ه وم ع ذات ه م ي تعامل ا ف د منه د ال ب ق وقواع ام ومواثي أحك
ع  ه .. وم ة مستمرة مع ذات ي معرك ه ف الي ال ينسى أن بأعمال البر والتقوى التي تقربه إلى هللا زلفى .. وبالت

ل الشر .. و ق الكام مع الشيطان إنسه وجنه .. ومع دواعي الباطل .. الحرب تبدأ باالستقامة والطاعة والتطبي
المجتمع  ريم ب رآن الك درج الق د ت ل .. ولق اة هللا عز وج اء مرض ردد .. ابتغ الى دون ت ألحكام هللا سبحانه وتع

ل االستقرار اإلسالمي القدوة مرحلة فمرحلة.. واعتبر المراحل كلها معاركة مؤقتة صغي ن أج ا م رها وكبيره
واالستواء على نهج هللا القويم الموصل إلى سعادة الدارين .. لذلك ال تستغرب وال تطل بك الحيرة عندما تجد 
ين  رع واألصل .. ب ين الف ذات واٍآلخرين .. ب تلك المراوحة في القرآن بين حياة السلم وحياة الحرب .. بين ال

ين ال دين العائلة والمجتمع .. ب دنيا واآلخرة.. ال ين ال اة .. ب ون والحي دم والك إ الق ين موط زء والمحور .. ب ج
رد  دة للف الم واح رة اإلس د .. إن نظ ي آن واح ع ف مل الجمي ديث يش ـه .. والح ريك ل د ال ش رب واح د وال واح

ز  ي والمجتمع لألرض والسماء للدنيا واآلخرة نظرة التكامل والوحدة  واالستباق نحو مرضاة هللا ع ل ف وج
ي  د وردت ف ل وق م التنزي الدنيا واآلخرة التي الشك فيها إطالقا  .. من هنا جاءت نظرتنا لآلية التالية من محك

وف .. ((  الة الخ ن ص ديث ع ياق الح ى س ا إِلَ ْم َمتَاًع يَّةً ِألَْزَواِجِه ا َوِص ذَُروَن أَْزَواًج ْنُكْم َويَ ْوَن ِم ِذيَن يُتََوفَّ َوالَّ
يمٌ  اْلَحْوِل َغْيرَ  ٌز َحِك ُ َعِزي َّ ُروٍف َو ْن َمْع ِهنَّ ِم  ) 240(إِْخَراجٍ فَِإْن َخَرْجَن فَالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِي َما فَعَْلَن فِي أَنفُِس

ورة البقرة(( ي س الى ف ه تع ي قول ام ف هر وعشرة أي ِذيَن .. هذه آية منسوخة .. نسخ حكم العام بأربعة أش َوالَّ
اَح يُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم  الَ ُجنَ نَّ فَ َن أََجلَُه ا َويَذَُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإذَا بَلَْغ ْيُكْم فِيَم َعلَ

ٌر( وَن َخبِي ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ اْلَمْعُروِف َو ِهنَّ بِ ي أَنفُِس ال )234فَعَْلَن فِ د ق د نسخت فق ت ق ا دام اء إن  .))... وم العلم
ا  ع عنه اء عدتها رف ا .. وبانقض د أهله ة أو عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها لها حق العدة في بيت الزوجي
د  ف أو تعقي اة دون كل الحرج في التعريض بالزواج .. وممارسة حياتها عادية دون إشكال.. حتى تستمر الحي

بطها هللا ا وض ا زوجه وفى عنه م المت ن حك ديث ع ا دام الح هر .. وم ة أش ا أربع دة قوامه الى بع  سبحانه وتع
م الطالق ..  وعشرة أيام كما بينا آنفا .. فقد جاء البيان ضبطا كذلك لوضعية المطلقة ..التي فقدت زوجها بحك

  فاألولى فقدت بالموت فكان توضيحا لوضعيتها .. والثانية بالطالق ألي سبب من األسباب .. فما حكمها؟..  
يَن(َوِلْلُمَطلَّ ((  ى اْلُمتَِّق ا َعلَ اْلَمْعُروِف َحق اٌع بِ اِت َمتَ ْم  )241قَ ِه لَعَلَُّك ْم آيَاتِ ُ لَُك َّ يُِّن  ذَِلَك يُبَ َك

ى وجه )242تَْعِقلُوَن( ل عل ا ب ة بعينه ذكر مطلق م ي وال ؟.. ل ل األح ...)).. أثبت للمطلقة الحق في المتعة في ك
ا التعميم ليشمل الحكم كل مطلقة قبل البنا م عام ون الحك ى يك ره .. حت ء أو بعده .. قبل اإلتصال الجنسي أو إث

  إلى قيام الساعة .. مطلقتك لها عليك حق المتاع ..
ه قال األَزهري:  ُغ ب ي  فأَما الَمتاُع في األَصل فكل شيء يُْنتَفَُع به ويُتَبَلَّ ه ف أْتي علي اُء ي ُد والفَن َزوَّ ويُتَ

ا. المتاع في اللغة كل ما  الدنيا. د َمتَّعَه َد الطالِق، وق ه بع ال  انتفع به فهو متاع، وُمتْعةُ المرأَة: ما ُوِصلَْت ب ق
ذي ع ال ذا التمتي رّي: وه ه،  األَزه عه ترك ب ال يس دهما واج ى وجهين:أَح ات عل ل للمطلق ز وج ره هللا ع ذك

م سمَّ  التي لم يكن زوجها حين تزّوجها له فعله، فالواجب للمطلقة واآلخرغير واجب يستحب ا صداقاً ول ى له
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اه، أَو يكن دخل بها حتى طلقها،فعليه أَن يمتعها بما عز ها إِي وب يُلبس ه من ث ا ب اع ينفعه ن مت ادم  وهان م خ
د  بوقت، وإِنما أَمر دراهم أَو طعام، وهو غير مؤقت ألَن هللا عز وجل لم يحصره يَْخُدُمها أَو ط، وق بتمتيعها فق

ً  ر قدرهقال: على الموسع قدره وعلى المقت تحبة  متاعا ي مس ة وه ت بواجب ي ليس بالمعروف؛ وأَما الُمتْعةُ الت
ل من جهة اِإلحسان ا قب م يطلقه ا صداقاً ث ه  والمحافظة على العهد، فأَن يتزّوج الرجل امرأَة ويسمي له دخول

ل ه أَن يمتعها بمتعة سوى نصف المهر الذي وجبـبها أَو بعده، فيستحب ل ن دخ م يك ا، أَو  عليه لها، إِن ل به
ه استحباب  المهر الواجب عليه كله، إِن كان دخل بها، فيمتعها بمتعة ينفعها بها وهي غير واجبة عليه، ولكن

ا ليدخل في ةً وَمتاع ه ُمتْع ي الحديث:  ً جملة المحسنين أَو المتقين، والعرب تسمي ذلك كل اً. وف اً وَحّم وتَْحميم
ه يدةبَِول َ أَّن عبد الرحمن طلق امرأَة فََمتَّع َي امرأَت ق أَن يُْعِط تحب للمطل ذي يس  أَي أَعطاها أَمةً، هو من هذا ال

   عند طالقها شيئاً يََهبُها إِيّاه.
ا )241َوِلْلُمَطلَّقَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقا َعلَى اْلُمتَِّقيَن(((  ك حق ه لمطلقت ...))..  جعل المتاع الذي تدفع

ت  عليك إن كنت تقيا .. والتقوى من الوقاية .. اتقاه خافه وحذره ..التقوى مخافة هللا والعمل بطاعته.. فإن كن
باب  ات واألس ت الخالف بحق تخشى هللا وتعمل بطاعته فعليك أن تحسن إلى مطلقتك في كل الحاالت ومهما كان

ا ك ة مهم ين المؤمن والمؤمن تعالت .. حتى تبقى الذكرى الطيبة بينكما .. وحتى ننبذ الحقد والكراهية ب ت ال ان
اكل  ال مش ات .. وب ال خلفي والحجج الداحضة .. وحتى تتواصل الحياة داخل المجتمع اإلسالمي مستقرة آمنة ب

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن(.. ((  َّ د )242َكذَِلَك يُبَيُِّن  ...)).. اآلية هي العالمة .. هي الدليل على وجود هللا الواح
د  الذي ال شريك ى نتأك ـه .. حت ذي ال شريك ل يم ال ى وجود هللا الخالق العل ة عل له .. الزواج من األدلة الثابت

بالدليل المادي الملموس أن هللا موجود وأنه رحمان رحيم .. يظهر لنا أدلته الثابتة كي ال نضل وال نشقى وال 
ون : والجس ينبتعد عن منهج هللا القويم الذي يكفل التوازن النفسي والفكر م تعقل دارين .. لعلك دي وسعادة ال

المية الت رة للشريعة اإلس د الكبي م المقاص المؤمن يفه دبره .. ف دنيا واآلخرة  يعقل الشيء فهمه وت تنظر لل
ق  ى ينطل ل .. حت وم وال أحزان وال غ ال هم ل ب للفرد وللعائلة ولمجتمع اإلسالمي كي يكون قدوة وكي يتواص

ش أبدا وآلخرته كأنه يموت غدا .. يتأمل نفسه ومحيطه .. ويتأكد من وجود هللا المؤمن عامال للدنيا كأنه يعي
اريخ  ل الت ق .. ويتأم ار ح ق وان الن ة ح رآن حق .. وان الجن ول حق وان الق .. ويتأكد أن هللا حق وأن الرس

ى قص ار وعل ى اآلث ر عل ه ال يم ة .. إن ه الخاصة والعام ي حيات ه ف م ويأخذ منه عبرة ..  ويستفيد من ص األم
دما  زول ق ن ت الى ول ام هللا سبحانه وتع ه أم السابقة هكذا للتلهي وتمضية الوقت.. الوقت  نحن مسئولون عن
ة ؟؟  ن المواجه وف م عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه .. فلم الخوف من المستقبل ؟ .. لم الخ

ه  لم الخوف من الموت ؟.. والموت حق ؟؟ المؤمن يواجه مشاكله الذاتية والجماعية بوعي وبحب هللا وطاعت
ه  ك في ذي ال ش ة ال وم القيام وال يخشى الموت .. بل يعتبره مرحلة انتقالية نحو حياة أخرى نحو برزخ نحو ي

اَل لَُهإطالقا ..((  ُ ـأَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت فَقَ َّ َ ْم  َّ اُهْم إِنَّ  مَّ أَْحيَ وا ثُ  ُموتُ
ى النَّ ٍل َعلَ َر النَّـلَذُو فَْض نَّ أَْكثَ ق إال )243ُروَن(ـاِس الَ يَْشُكـاِس َولَِك رة وال يطل ع كث وف يسمى جم ...)).. األل

اعون  م الط زل به رائيل ن ي إس باط بن ن أس بط  م ن س ة ع ة الكريم دث اآلي ر .. تتح رة آالف أو أكث ى عش عل
ْوتِ هربوا منه .. وال يجوز الخروج من مكان نزل به الطاعون .. أما هم فقد خرجوا ((  ف ذََر اْلَم ا  َح )) .. خوف

ك  ت تل ة ومازال نهم الرائحة الكريه وح م يهم تف من الطاعون .. فأماتهم هللا سبحانه ثم أحياهم فعادوا إلى أهل
ى رار  الرائحة الكريهة يتوارثونها في ذلك الفرع من نسلهم إل دين الف د ال اء .. فع ال العلم ا ق اعة كم ام الس قي

  من الطاعون كالفرار من القتال ..
  جاء في سنن أبي داود :  

اب، عن  حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخط
ا اس ق ن عب ّ ب د  ّ بن الحارث بن نوفل، عن عب ّ بن عبد  وف: ل:عبد  ن ع رحمن ب د ال ال عب سمعت  ق

ّ عليه  ّ صلى  تم  وسلم يقول: "إذا سمعتموآله رسول  أرٍض وأن ع ب ه، وإذا وق دموا علي ال تق أرٍض ف به ب
  منه )) يعني الطاعون ..  بها فال تخرجوا فراراً 

  وجاء في صحيح البخاري : 
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ن  بد الحميد بن عبد الرحمن بنحدثنا عبد هللا بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ع د ب زي
اس: ن عب د هللا ب ن الخطاب رضي  الخطاب، عن عبد هللا بن عبد هللا بن الحارث بن نوفل، عن عب ر ب أن عم

أخبروه  هللا عنه خرج إلى الشأم، حتى إذا كان بَسْرغ لقيه أمراء ن الجراح وأصحابه، ف دة ب و عبي األجناد، أب
ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين األولين، فدعاهم فاستشارهم،  قالأن الوباء قد وقع بأرض الشأم. 

ه، وأخبرهم أن رى أن ترجع عن ر، وال ن د خرجت ألم ال  الوباء قد وقع بالشأم، فاختلفوا، فقال بعضهم: ق وق
ه  لى هللا علي ول هللا ص حاب رس اس وأص ة الن ك بقي هم: مع ه بعض رى أنوآل لم، وال ن ى ه وس ِدَمُهْم عل ذا تُْق

دعوتهم ار، ف ي األنص ال: ادع ل م ق ي، ث وا عن ال: ارتفع اء، فق اجرين،  الوب بيل المه لكوا س ارهم، فس فاستش
ال: م ق ي، ث اجرة  واختلفوا كاختالفهم، فقال: ارتفعوا عن ريش من مه ن مشيخة ق ا م ا هن ان ه ن ك ي م ادع ل

ا الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه اء، رجالن، فقالوا: نرى أن ترجع بالن ذا الوب ى ه ِدَمُهْم عل س وال تُْق
در هللا؟  الناس: إني ُمَصبٌِّح على َظْهٍر فأْصبُِحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: فنادى عمر في راراً من ق أف

اً  فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر هللا ت وادي ل هبط ك إب إلى قدر هللا، أرأيت لو كان ل
ة  ن، إحداهما خصبة، واألخرىله عدوتا ت الجدب در هللا، وإن رعي ا بق بة رعيته جدبة، أليس إن رعيت الخص

ذا رعيتها بقدر هللا؟ ي ه دي ف  قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيِّباً في بعض حاجته، فقال: إن عن
أرض  َدُمواعلماً، سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فال تَقْ  ع ب عليه، وإذا وق

  .انصرف. وأنتم بها فال تخرجوا فراراً منه). قال: فحمد هللاَ عمُر ثم
ن دة، ع ن بري د هللا ب رات: حدثنا عب ي الف ن أب ان: حدثنا داود ب ا حبَّ حق: أخبرن دثنا إس ن  ح ى ب يحي

ه: وآله  يعمر، عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه ا سألت وسلم أنها أخبرت هر أنه ول هللا صلى هللا علي  س
ه  وآله ي هللا صلى هللا علي ا نب ه وسلم عن الطاعون، فأخبره لموآل ى من  وس ه هللا عل ذاباً يبعث ان ع ه: (ك أن

يبه  يشاء، فجعله هللا رحمة للمؤمنين، فليس من عبد ن يص ه ل م أن يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابراً، يعل
  .الشهيد). تابعه النضر، عن داود. له مثل أجر إال ما كتب هللا له، إال كان

ه اص: أن مع أسامة  حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الُزهري: حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقَّ س
ه  بن زيد يحدث سعداً: ه أن رسول هللا صلى هللا علي ال:وآل ع فق ر الوج لم ذك ه ) وس ب ب ذِّ رجز، أو عذاب، ُع

ان  رة ويأتي األخرى،بعض األمم، ثم بقي منه بقية، فيذهب الم ه، ومن ك دمنَّ علي فمن سمع به بأرض فال يق
  بأرض وقع بها فال يخرج فراراً منه).

يهم  سوبذلك تتأكد أن فضل هللا على النا ة .. ويمن عل م العقوب ل له م وال يعج يم .. يمهله ر وعظ كبي
اد ..  ىبالنعم التي ال تحصى حتى يعبدوه حق العبادة وحت ق الجه ه ح رهم يجاهدوا في ه أم ى يفوضوا إلي وحت

راءة: ((  ورة ب ي س ا في كل شيء وأن يرضوا بما قسمه لهم حيث قال سبحانه وتعالى ف يبَنَا إِالَّ َم ْن يُِص ْل لَ قُ
وَن( ْل اْلُمْؤِمنُ ِ فَْليَتََوكَّ َّ ى  ا َوَعلَ َو َمْوالَنَ ا ُه ُ لَنَ َّ َب  باب ل ع.))... إن المجتم)51َكتَ ذ األس المي يتخ ام اإلس قي

ة  ة والمادي وة الروحي أسرة مؤمنة مستقرة ولمجتمع آمن له االكتفاء الذاتي في كل شيء .. ويتخذ أسباب الق
ة  ويمضي بعدها لموجهة كل المخاطر التي تحول دون قيام المجتمع اإلسالمي بالدور المنوط بعهدته في خالف

َ َسِميٌع َعِليٌم(َوقَاتِلُوا فِي َسبِ هللا في األَرض وتطبيق أحكام هللا .. ((  َّ ِ َواْعلَُموا أَنَّ  َّ   ...)) .. )244يِل 
  جاء في صحيح البخاري :

ن  حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن رو ب عم
ه  لى هللا علي ه جرير قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي ص ال:وآل دب وسلم ق ي  هللا عز انت ل لمن خرج ف وج

وال  سبيله، ال يخرجه إال إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ول
ل). أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، م أقت ا، ث م أحي ل ث  ولوددت أني أقتل في سبيل هللا ثم أحيا، ثم أقت

نحدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: ح د ب ال: سمعت الولي ول ق ن مغ ك ب ر  دثنا مال زار: ذك العي
ه: ي هللا عن عود رض ن مس د هللا ب ال عب ال: ق يباني ق رو الش ي عم ن أب   ع

ه  لى هللا علي ول هللا ص ألت رس ه س ال:وآل ل؟ ق ل أفض ول هللا، أي العم ا رس ت: ي لم، قل ى )وس الة عل الص
م ال:  ميقاتها). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم بر الوالدين). قلت: ث ي أي؟ ق اد ف بيل هللا). الجه ول  س ن رس فسكت ع

  .وسلم، ولو استزدته لزادني.وآله هللا صلى هللا عليه 
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ل  ن أج ة م دة يومي ا مجاه ا .. إنه إن حياة المؤمن ليست عبثا .. وحياة المجتمع اإلسالمي ليست عبث
نفس والهوى  دة ال رة .. ومجاه دنيا واآلخ ق لل ن واألوف ى واألحس ن األفضل واألبق ه م يطان إنسه وجن والش

ا يصفون .. وكي يستقيم  الى عم ـه سبحنه وتع ذي ال شريك ل دين  الواحد ال أوكد الواجبات كي يخلص ال
ال  الجميع في العبادة والطاعة وتطبيق نهج هللا القويم .. من هنا كانت مسألة اإلنفاق.. عادة يضن المرء بالم

ه ويحسبه ويعيد حسابه وهو يخشى ضياعه أو تل ال مسئول عن ة .. والم ال فتن ة والم ال أمان ا الم ه .. بينم ف
ى  المؤمن من أين اكتسبه وفيما أنفقه .. من هنا دعاه هللا سبحانه وتعالى إلى اإلنفاق توسعة على  نفسه وعل
ب  ة لجان اج وتقوي ع درءا للمفاسد واالحتي ى الجمي النفع عل ود ب ا يع عياله وعلى المجتمع اإلسالمي وعلى م

ُ يَْقبُِض والمجتمع على السواء .. ((  الفرد َّ َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثِيَرةً َو َّ َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض 
  ...)).)245َويَْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن(

رة كيف ال يفرح المؤمن وهو يعطي  .. ؟ كيف ال يفرح المؤمن وهو يقرض هللا ؟ ..  وهللا يعده مغف
  وإحسانا وجنة عرضها السماوات واألَرض وعد الصدق الذي ال يتخلف ؟.. 

  جاء في صحيح البخاري : 
ا ي: أن أب د الليث ن يزي اء ب دثني عط ال: ح ري ق ن الزه عيب، ع ا ش ان: أخبرن و اليم دثنا أب عيد  ح س

ا الخدري رضي هللا عنه حدثه قال: اس أفضل؟ فق ه  لقيل يا رسول هللا، أي الن ول هللا صلى هللا علي ه رس وآل
ي  من؟ قال: ( : (مؤمن يجاهد في سبيل هللا بنفسه وماله). قالوا: ثم وسلم ن الشعاب، يتق ي شعب م مؤمن ف

ره). هللا ن ش اس م دع الن   ، وي
رة    ي هري ن أب ن يسار، ع رضي  حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح، عن هالل بن علي، عن عطاء ب

ال: ه ق ال  هللا عن ه ق لى هللا علي ول هللا ص ه رس وله،وآل ا وبرس ن ب ن آم لم: (م ام  وس الة، وص ام الص وأق
الوا:  رمضان، كان حقا على هللا أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل هللا، أو ا). فق د فيه ي ول جلس في أرضه الت

دين  يا رسول هللا، أفال نبشر الناس؟ قال: (إن في ين الجنة مائة درجة، أعدها هللا للمجاه ا ب بيل هللا، م ي س ف
أراه  -السماء واألرض، فإذا سالتم هللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة  الدرجتين كما بين

  فوقه عرش الرحمن، -
رة رضي هللا ا هري ه سمع أب ي سلمة: أن ى، عن أب يبان، عن يحي دثنا ش ن حفص: ح عد ب  حدثني س

ةوسلوآله عنه،عن النبي صلى هللا عليه  ة  م قال: (من أنفق زوجين في سبيل هللا، دعاه خزن ل خزن ة، ك الجن
ه  باب: أي فل هلم). قال أبو بكر: يا رسول هللا، ذاك الذي ال توى عليه، ه فقال النبي صلى هللا علي وسلم: وآل

  (إني ألرجو أن تكون منهم).
ي دري حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هالل، عن عطاء بن يسار، عن أب رضي  سعيد الخ

ه  ه هللا عنه:أن رسول هللا صلى هللا علي ال: (وآل ر، فق ى المنب ام عل ا وسلم ق ا  إنم دي م ن بع يكم م أخشى عل
بإحداهما وثنى باألخرى، فقام رجل فقال: يا رسول  يفتح عليكم من بركات األرض). ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ

أن  وآله لى هللا عليهعنه النبي ص هللا، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت اس ك ه، وسكت الن وسلم، قلنا: يوحى إلي
ا  -أين السائل آنفا، أو خير هو  على رؤوسهم الطير،ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء، فقال: ر  إن -ثالث الخي

ة م، إال آكل ا أو يل ل حبط ا يقت ع م ت الربي ا ينب ل م ت  ال يأتي إال بالخير، وإنه ك ى امتلئ ت، حت ا أكل الخضر كلم
م رتعت، وإنخا ت ث ت وبال لم  صرتاها، استقبلت الشمس، فثلط م صاحب المس وة، ونع رة حل ال خض ذا الم ه

امى ي سبيل هللا واليت ذي ال يشبع،  لمن أخذه بحقه فجعله ف ل ال و كاآلك ه فه م يأخذه بحق ن ل اكين، وم والمس
  القيامة). ويكون عليه شهيدا يوم

و ا وبالتالي يتأكد المؤمن بالدليل المادي الملم ال يخشى بأس وم .. ف ه مقس وم وأجل ه مقس س أن رزق
دءا من  ات ب ل الجبه ى ك ي سبيل هللا عل اد ف اق والجه ادة واإلنف ل والعب وال دركا .. ويبادر إلى الصالة والعم
ى هللا  ال عل داوات ..  واإلقب زازات والع رك الح اق .. وت نة واإلنف ة الحس دوة والمعامل ه بالق ى عيال ه إل نفس

ى نسق بتفويض كامل وث اة عل ون الحي ى تك اة الخاصة والعامة حت االت الحي قة تامة .. وتوكل يشمل كل مج
ال  ق واألروع ب اته ونحو األوف ا نحو هللا ومرض ع دوم ة والمجتم رد والعائل ي الف ل ومتسارع ف ي متكام حرك

  انتهاء شوقا إلى هللا ومرضاته وجنته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا  .. 
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*********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل السميع العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحمْ (( ون ...  –./.)) )118 َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  سول هللار محمداأن  وأشهد 

  
  
  

 c    : 33الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المول ول هللا بل ى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
نْ (( ...  َرائِيَل ِم ي إِْس ْن بَنِ ي أَلَْم تََر إِلَى اْلَمَإلِ ِم ْل فِ ا نُقَاتِ ا َمِلًك ْث لَنَ ْم اْبعَ ّيٍ لَُه الُوا ِلنَبِ ى إِْذ قَ ِد ُموَس  بَْع

ِ قَاَل َهْل َعَسْيتُْم إِْن ُكتَِب َعلَْيُكْم اْلِقتَاُل أَالَّ  َّ ْن  َسبِيِل  ا ِم ْد أُْخِرْجنَ ِ َوقَ َّ بِيِل  تُقَاتِلُوا قَالُوا َوَما لَنَا أَالَّ نُقَاتَِل فِي َس
الِ دِ  ُ َعِليٌم بِالظَّ َّ ا ُكتَِب َعلَْيِهْم اْلِقتَاُل تََولَّْوا إِالَّ قَِليالً ِمْنُهْم َو َ 246ِميَن(يَاِرنَا َوأَْبنَائِنَا فَلَمَّ َّ يُُّهْم إِنَّ  ْم نَبِ اَل لَُه ) َوقَ

اَل قَْد بَعََث لَُكْم َطالُوَت َمِلًكا قَالُوا أَنَّى يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعلَ  اِل قَ ْن اْلَم عَةً ِم ْؤَت َس ْم يُ هُ َولَ ِك ِمْن ْينَا َونَْحُن أََحقُّ بِاْلُمْل
 ُ َّ ُ يُْؤتِي ُمْلَكهُ َمْن يََشاُء َو َّ َ اْصَطفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َو َّ يٌم(إِنَّ  ٌع َعِل اَل  )247 َواِس َوقَ
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ى لَُهْم نَبِيُّ  َرَك آُل ُموَس ا تَ ةٌ ِممَّ ْم َوبَِقيَّ ْن َربُِّك هُ ُهْم إِنَّ آيَةَ ُمْلِكِه أَْن يَأْتِيَُكْم التَّابُوُت فِيِه َسِكينَةٌ ِم اُروَن تَْحِملُ َوآُل َه
  ...)).)248اْلَمالَئَِكةُ إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً لَُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن(

  صدق هللا العظيم 
  ة البقرة ) ( سور

  
  * التحليل :

  
ين  ى تتب ب .. وحت ن الطي ث م ز الخبي ات .. ليمي راد والمجتمع ا لألف الى محك بحانه وتع ل هللا س جع
ي  ل ف ع ك رد والمجتم د الف ى يجاه يش .. وحت ع المع اط الواق ى بس ور عل ع األم ارى بوض ي ال تم ة الت الحقيق

ة هللا ون كلم ل أن تك ن أج ئوليته م ه ومس در طاقت ه وق ذي ميدان ة ال ا وكلم ي العلي فلى ..  نه ي الس روا ه كف
ع  ين المجتم واقرؤوا التاريخ وستجدون أن الصراع القائم بين الحق والباطل ال هوادة فيه .. وأن المواجهة ب
ر  ي غي ة  ف دعون للموادع ذين ي اعة .. وأن ال ام الس ى قي ا إل اع له ات ال انقط ن المجتمع ره م المي وغي اإلس

ع محلها واهمون .. ألن أ ة للمجتم رار إال باإلساءة الظاهرة والباطن م ق ر له ال وال يق هل الباطل ال يهدأ لهم ب
ال  ان ب ل األدي ي ك د الخالص ف و التوحي اإلسالمي .. وهذا حال الدين في كل مكان وزمان .. حيث إن الدين وه

ا وحت ن أمرن ة م ى بين ون عل ا نسير استثناء .. مر بمراحل يبسطها لنا رب العزة جل وعال كي نك د أنن ى نتأك
د  ة التوحي ة .. ورحل ة ورادع في الطريق الصحيح وعيا وعمال وعدال واعتداال وندافع عنها بكل وسيلة ممكن
الج  ها .. وتع في المراحل التي يوردها هللا المحيط الكريم هي ذاتها تتملى النفوس البشرية وتتعرض ألعراض

ال دون كبواتها .. وتصلح المعوج منها بالقرآن الكريم و وال وفع سنة محمد عليه وعلى آله الصالة والسالم ق
  مواربة .. 

نهم  ات ع د م ي إسرائيل .. فق والرحلة التي نتعرض لها بالتحليل كانت في مرحلة من مراحل حياة بن
ة  ابوت وبقي موسى عليه السالم وترك لهم التوراة مستقيمين عليها ومطبقين لها فترة معينة .. وترك لهم الت

تنه أثاث م ا اس راث أي م ن ت ن وم وراة أي دي ن ت ذا اإلرث م الم .. ه ا الس ن استعمال موسى وهارون عليهم
واستعمله موسى وهارون كانت ملوك بني إسرائيل يقدمونه في حروبهم التي كانوا ينتصرون فيها بالضربة 

ى نهج ال تقامتهم عل ي األرض نتيجة اس ن لهم هللا ف اربهم .. ومك ادة هللا القاضية على كل من ح د وعب توحي
دال  خاص .. وتقديسهم ب ادة  األش وا عن نهج هللا بعب دون شريك .. مضت القرون على بني إسرائيل وانحرف
ي  تبد ببن ام .. اس ف ع ى وداود أل ين موس الم .. وب ه الس د داود علي ي عه ه .. وف ريك ل د ال ش ن هللا الواح م

ري والع ي والفك زق النفس اك والتم ب واإلنه رائيل الرع زومين إس هم مه دوا أنفس دي .. ووج دي والجس ق
رأة حامل رجت هللا  وى ام م س منهوكين ال قدرة لهم على دفع األعداء .. وتتالت عليهم الهزائم .. ولم تبق له
تهم  وم وعلي ه خاصة الق التف ب أن يرزقها ولدا ..  فاستجاب لها السميع العليم .. وكبر الولد وأصبح نبيا .. ف

ن .. ألن المأل ال تطل ق إال على علية القوم الذين يملئون صدور الناس مهابة وخوفا .. هذه الخاصة والعلية م
ال  رى ب ون من مفاجآت تت ا يخف اة ؟.. وم ي الحي ا هدفهم ف دون ؟.. وم اذا يري بني إسرائيل التفوا بنبيهم .. م

  انتهاء : 
ْن بَ (( ...   َرائِيَل ِم ي أَلَْم تََر إِلَى اْلَمَإلِ ِمْن بَنِي إِْس ْل فِ ا نُقَاتِ ا َمِلًك ْث لَنَ ْم اْبعَ ّيٍ لَُه الُوا ِلنَبِ ى إِْذ قَ ِد ُموَس ْع

ِ قَاَل َهْل َعَسْيتُْم إِْن ُكتَِب َعلَْيُكْم اْلِقتَاُل أَالَّ  َّ ْن  َسبِيِل  ا ِم ْد أُْخِرْجنَ ِ َوقَ َّ بِيِل  تُقَاتِلُوا قَالُوا َوَما لَنَا أَالَّ نُقَاتَِل فِي َس
ُ َعِليٌم بِالظَّاِلمِ ِديَا َّ ا ُكتَِب َعلَْيِهْم اْلِقتَاُل تََولَّْوا إِالَّ قَِليالً ِمْنُهْم َو   ...))..)246يَن(ِرنَا َوأَْبنَائِنَا فَلَمَّ

ٌق؛ للشَّك واليَقيِن؛ قيل عسى كلمة تكون ٍس أَي َخِلي ذا وَع ال  وهو َعِسٌي أَن يَْفعَل ك ون يق ال النحوي ق
رأُ  اتَّفََق القراُء أَجمعون على فتح السين من قوله َعَسْيتُْم إالَّ ما جاء عن َعِسيَ َعَسى وال يقال  نافٍِع أَنه كان يق

  ..  فهل َعِسيتم، بكسر السين
نهم  دو .. ولك ع الع ع المواجهة م د الجد وتق دما يج راض عن توقع منهم نبيهم الهروب والصد واإلع

ديار .. ن ال ي  بادروه بحجج واهية كاإلخراج م الء كلمة هللا ف دين وعن إع دافعون عن ال م ي رزوا أنه م يب ول
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ة وعل افع المادي ى المن رهم إال عل رد ذك م ي ى زوال ..  ىاألَرض .. ل و إل ذي ه اع ال ب والمت م بالمكاس تعلقه
رز  الطتهم .. وأب ادهم وفضح مغ م أبع وبالتالي فإن ما توقعه منهم نبيهم كان صحيحا إلى أبعد الحدود ألنه فه

م  ذين له ؤالء ال ي وه ين النب ت ب ى كان ة األول انهم .. المواجه ذبهم وبهت ائهم وك ف ادع ادي زي دليل الم بال
الح  ر ص دابا غي دي انت ع التوحي ديث عن المجتم هم للح دبوا أنفس يحسبون الدنيا مصالح ومتعا ومراكز .. انت

ن المواجهة وال يشي إال بما كمن في أنفسهم من انحراف عن طريق الدين الحق .. وبالتالي  يعهم م هرب جم
ي األزل أنهم  م ف د عل الى وق بحانه وتع بتعالت مختلفة وحجج واهية منكرة.. هذا الموقف ال يخفى على هللا س

تعمل (( ذلك اس ذلك .. ول يفعلون ك ْيتُمْ س ْل َعَس ى  َه ة عل ال محافظ ن القت روبهم م درهم وه تباقا لغ )) .. اس
اة .. بين اآلخرة.. ويتخذ مصالحهم ومراكزهم وتعلقهم بالحي ق ب ل يتعل اة ب ق بالحي ي ال يتعل ؤمن الحقيق ا الم م

د أو شرط .. ((  اُل الدنيا مطية لآلخرة بالعبادة والسمع والطاعة فيما أمر ونهى دون قي ْيِهْم اْلِقتَ َب َعلَ ا ُكتِ فَلَمَّ
اِلِميَن( يٌم بِالظَّ ُ َعِل َّ ْنُهْم َو يالً ِم ه .. وهللا ال ...)).)246تََولَّْوا إِالَّ قَِل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك ا الشيء علم .علم

  الحكيم ..  ميخفى عليه شيء في السماوات واألرض وهو العلي
م  درس .. ول وا ال م يفهم وذ ل المصيبة أن الطبقة المرفهة من بني إسرائيل أو أصحاب الثروات والنف

ذي يطيعوا نبيهم .. بل جادلوا كالمه .. وهو موقف غريب مستهجن ال يع ي .. ال اس نحو النب ن الن ة م قل البت
اس السم ى الن ه وعل ره ونواهي ام هللا وأوام بالغ الواضح ألحك ا  عمهمته البالغ .. وال انوا حق ة إن ك والطاع

َ قَْد بَعَ ((  يعبدون هللا وحده ال شريك له .. ماذا قال لهم نبيهم ؟.. وماذا أجابوه.. ؟ َّ َث لَُكْم َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ 
نْ  عَةً ِم ْؤَت َس ْم يُ هُ َولَ ِك ِمْن قُّ بِاْلُمْل ُن أََح ا َونَْح ُك َعلَْينَ هُ اْلُمْل وُن لَ ى يَُك الُوا أَنَّ ا قَ الُوَت َمِلًك َ َط َّ اَل ِإنَّ  اِل قَ  اْلَم

ُ يُْؤتِي ُملْ  َّ يٌم(اْصَطفَاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َو ُ َواِسٌع َعِل َّ ان (( )247َكهُ َمْن يََشاُء َو ...))..ك
ازه  الي م ال .. وبالت ون القت ة بفن ة ودراي م ومعرف طالوت )) سقاء .. قوي البدن طويل القامة يتمتع بسعة عل
م  ل .. ألنه ذا القبي ي ه ك ف ة أن المل وذا بحج بط  يه ن س ا م دون ملك انوا يري نهم ك ه .. ولك ه وعلم هللا لقوت
الى ال  يحكمون على الحكم من خالل الوراثة والنسب .. ومن خالل قوة المال والنفوذ .. ولكن هللا سبحانه وتع
رة أخرى  ار .. وم ذا االختي ض ه ى رف ان إل ادر األعي د ب تالء .. لق ينظر إلى هذه االعتبارات في االختيار واالب

مع م الس ا به ان حري أوامر هللا وك تخفافهم ب دى اس ن م ون ع تدل  يبرهن اش .. اس رفض والنق ة ال ال والطاع
م  دن والعل وة الب ث ق م من حي ذه الشروط  للحك اع ه ه جم وفر في العلماء على أن المتصدر للحكم يجب أن تت
المنن  م ب ق كله ذي يسع الخل و الواسع ال وحضور البديهة والحكمة والقدرة على مواجهة الصعاب .. وهللا ه

ى ..  و ي ال تحص نعم الت ال وال ا واألفض ع عليه الي يض ا وبالت وس وكنهه ة النف درك حقيق ذي ي يم ال و العل ه
ى صورنا .. وأشكالنا  األمانات ويضعها في أماكنها الصحيحة ألنه ينظر إلى قلوبنا وأفعالنا وإخالصنا له ال إل

  وأموالنا وأنسابنا ..
أْتِيَُكْم التَّ((   ِه أَْن يَ ى َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيَةَ ُمْلِك َرَك آُل ُموَس ا تَ ةٌ ِممَّ ْم َوبَِقيَّ ْن َربُِّك ِكينَةٌ ِم ِه َس ابُوُت فِي

  ...)).)248َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمالَئَِكةُ إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً لَُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن(
رى ابوت .. ت أتيكم الت الم هي أن ي م صحة الك ت لك ي تثب لة الت ال  إن العالمة الفاص ابوت ؟.. ق ا الت م

زع  العلماء أنزله هللا على آدم عليه السالم وبقي األنبياء يتوارثونه  حتى وصل إلى موسى عليه السالم ثم انت
ؤمن عن  ؤمن من ي ى ي ين حت من بني إسرائيل نتيجة ظلمهم وعدوانهم وإشراكهم .. تحمله المالئكة رأي الع

دقتكم .. بينة .. فيه عصا موسى وحذاؤه وبقية ثياب مو تم أي ص تم آمن سى وهارون .. تلك هي العالمة إن كن
اءت  ر .. وج د الكف ديق ض ان التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ه وص ن ب ة .. آم ديق والثق اه التص ان معن ألن اإليم

  العالمة وشاهد الناس ما شاهدوا .. ترى هل سيتبعون الحق المبين ؟.. هل سيقلعون عن المعاصي ؟..
ن  ه م ذي نستخلص داد وال ن اإلع ي حس ل ف ر تتمث باب النص ذكر أن أس الفة ال ة الس ات المبارك اآلي

ب  ذي يج د ال ار القائ للمعركة .. ومن أسباب اإلعداد اإلقالع عن المعاصي .. ومن أسباب النصر .. حسن اختي
وة الج سم أن تتوفر فيه شروط القوامة من حيث العلم وسعته واإلدراك وقوته والخبرة وأهميتها زيادة عن ق

ة  ات المبارك تلهام  اآلي ي هللا .. إن اس ة ف ان والثق روح اإليم ة ب وض المعرك ادي لخ تعداده الم البته واس وص
ه  ى دين يدلنا أن أسباب القيادة الرشيدة ليست في الحسب والنسب والمال .. بل في ما يرضي هللا استقامة عل

دو أن ت ا سيأتي الذي ارتضى .. والعالمة التي طلبها بنو إسرائيل ال تع ؤولية كم ن المس رب م ة للته ون تعل ك
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ـه .. إن اإلستقامة  ده واإلخالص ل رع هللا وتوحي ق ش بيانه في محكمة التنزيل .. ألن اآلية الحقيقية هي تطبي
ث .. وحسن  على نهج الهدى هو سبب أول رئيس للنصر .. والتوحيد سبب ثان .. وحسن الظن با سبب ثال

اع األسباب اختيار القيادة الثقة الرش ة سبب خامس .. وجم يدة سبب رابع .. وحسن اإلعداد المادي للمواجه
اة هللا  ه مرض ليما غايت ا س ا واعي ع تطبيق ذات والمجتم ى ال الص عل د الخ ن التوحي ق دي ي تطبي ل ف ا يتمث كله

ومن تحمل سبحانه وتعالى .. أما العالمات التي يطلبها البعض فقد تكون ذريعة للتهرب من القيام بالواجب .. 
اذا  ادة .. فم الوت القي ولى ط رائيل وت ي إس ر ببن تقر األم د اس روبها .. لق كولها وض ل ش اة بك ؤولية الحي مس
ل سيقدمون أم هل  ان ؟؟.. ه دان الممارسة لإليم ي مي ك وف ى المح ي إسرائيل عل ي لبن ل الحقيق سيكون الفع

  شاء هللا تعالى ..  سيحجمون ؟.. ذلك ما سنتعرض إليه بالتفصيل في الحلقة القادمة إن
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب العزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(وَ (( ون ...  –./.)) )118قُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

 ه إال هللاأن ال إل أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  

 c    : 34الحلقة عدد   
   c( سورة البقرة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال ول هللا بل هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا فََصَل َطالُوتُ  (( ... هُ  فَلَمَّ ْم يَْطعَْم ْن لَ ي َوَم ْيَس ِمنِّ َ ُمْبتَِليُكْم بِنََهٍر فََمْن َشِرَب ِمْنهُ فَلَ َّ بِاْلُجنُوِد قَاَل إِنَّ 
ا َجاَوَزهُ ُهَو وَ  نُوا َمعَهُ قَالُوا الَ َطاقَةَ الَِّذيَن آمَ فَِإنَّهُ ِمنِّي إِالَّ َمْن اْغتََرَف ُغْرفَةً بِيَِدِه فََشِربُوا ِمْنهُ إِالَّ قَِليالً ِمْنُهْم فَلَمَّ
ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَ  َّ َع لَنَا اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم ُمالَقُو  ُ َم َّ ِ َو َّ ْت فِئَةً َكثِيَرةً بِِإْذِن 

ابِِريَن( ا بََرُزوا ِلَجالُوتَ 249الصَّ ْوِم ) َولَمَّ ى اْلقَ ْرنَا َعلَ َداَمنَا َواْنُص  َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْق
ا250اْلَكافِِريَن( ا يََش ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمهُ ِممَّ َّ ِ َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ  َّ ُع ُء وَ ) فََهَزُموُهْم بِِإْذِن  ْوالَ َدْف لَ

َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِميَن( َّ ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدْت األَْرُض َولَِكنَّ  َك آي251ََّ َك ـ) تِْل ا َعلَْي ِ نَتْلُوَه َّ اُت 
  ...)).)252بِاْلَحّقِ َوإِنََّك لَِمْن اْلُمْرَسِليَن(

  صدق هللا العظيم 
   ( سورة البقرة )

  
  * التحليل :

  
ع   ة الفاصلة م ود المعرك ـه جن إن اآليات السالفة الذكر تبين االمتحان الكبير الذي يجب أن يخضع ل

ار ..  د القه ادة هللا الواح ا عب ة قوامه ة.. المعرك ار المعرك وض غم العدو.. فليس كل من هب ودب يصلح لخ
رو ة .. الخ مع والطاع باب والس اذ األس ه واتخ ل علي ن التوك يا وحس ا هامش يس خروج لة ل ة الفاص ج للمعرك

روط  ه ش وفر في ي تت وفوضويا وبالكثرة .. الخروج لـه عدة شروط  وأولها السمع والطاعة للقائد المؤمن الت
ال وإدارة  ون القت ة بفن القيادة الحكيمة من حيث قوة الشخصية والعلم واإليمان وقوة الجسم والحكمة والدراي

  المعركة .. 
ه ولقد خرج مع طا ل المهم خرج مع لوت أغلب الناس ال يهمنا عددهم أكان ثمانين ألفا أو أكثر أو أق

ت  ا ليس دو .. ألنه هال للع دفا س ل ه ل الفوضى .. وتمث الجميع ولم يبق إال ذو عاهة أو عذر .. هذه الكثرة تمث
ي هللا اء إن نب الوت بامتحان على كلمة واحدة.. وال يستقيم أمرها عندما يجد الجد .. ولذلك يقول العلم ر ط  أم

و  طين .. وه ين األردن وفلس د ب ر يوج ن نه رب م دم الش ي ع ل ف ان يتمث ذا اإلمتح ع .. ه امل للجمي ر وش كبي
الممر الفاصل بينهم وبين الطاغية جالوت الذي أعد لهم في الطرف اآلخر .. جيشا جرارا قويا عددا وعدة .. 

ان هذا الجيش هزم به أعداءه .. وتمكن من األرض والنا ف ك ر مختل اء كثي ه بغث س .. فكيف ستكون مواجهت
  يعبد الهوى والمادة والمصلحة وخرج من عبادة هللا إلى اإلشراك ؟.. 

ه  ط ل ر .. فق ن النه رب م ن الش اع ع ه اإلمتن إن كل من أراد مرافقة طالوت في المعركة الفاصلة علي
ى الحق في غرفة واحدة بيده .. كان اإلمتحان سهال وبسيطا .. لمعر ان عل فة من يسمع ويطيع .. ولكن من ك

وون  يم ال يرت رب اله ى ش اق إل اإليمان فقد أخذ بيده غرفة وشرب وكفاه هللا بها .. بينما عمد أهل الكفر والنف
ى  ب عل أبدا .. وبذلك سقطوا في اإلمتحان األول .. امتحان الحياة الذي قوامه السمع والطاعة .. عوض التكال

يش الدنيا .. واألخذ منه ه ويع ا يكفي المؤمن يأخذ م ا بنصيب بسيط يقيم األود .. إن مثل النهر كمثل الدنيا .. ف
ا .. وينسى  بع منه افق ال يش على الكفاف قانعا به .. ويقبل على ربه بالطاعات والتوحيد .. بينما الكافر والمن

دد ال دد ربه .. وال يقبل على ربه بالسمع والطاعات .. لم يبق مع طالوت سوى الع ان ع اء ك ال العلم ل .. ق قلي
ر  ة وبضعة عش در ثالثمائ وم ب لم ي ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص من بقي مع طالوت كعدد من بقي مع رس
د نفسه ..  اريخ يعي ن الت ان .. ولك رجال .. ال غير ..  نفس العدد .. ونفس المواجهة مع اختالف المكان والزم

ار  .. بين أهل اإليمان الحق أي الصفوة بين ا ا  الواحد القه ذين  أخلصوا تمام لقيادة الراشدة والمقاتلين ال
ة  ين قل ون شاسع .. ب رق واضح .. والب ة .. والف ل عدتهم وعددهم للمواجه دون ك وبين أهل الكفر الذين يع
و ا الج و  له ان كي يخل ل اإليم ى أه اء عل د القض ا وتري اهى بقوته  مؤمنة عددا وعدة .. وبين كثرة كافرة تتب

ْيَس  فتعيث في األرض فسادا .. (( ... هُ فَلَ ِرَب ِمْن ْن َش ٍر فََم يُكْم بِنََه َ ُمْبتَِل َّ اَل إِنَّ  اْلُجنُوِد قَ الُوُت بِ ا فََصَل َط فَلَمَّ
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هُ إِالَّ قَ  ِربُوا ِمْن ِدِه فََش ةً بِيَ َرَف ُغْرفَ ْن اْغتَ ي إِالَّ َم هُ ِمنِّ هُ فَِإنَّ ْم يَْطعَْم ْن لَ ي َوَم ْنُهمْ ِمنِّ يالً ِم ون ِل ة تك ...)).. البداي
ل  ..  ون بالتسليم الكام باإلختبار .. وتكن بوضع اإليمان على المحك .. وبوضع الطاقات على المحك .. وتك
ا  تثنون .. إنه تتون وال يس ون وال يتش ا المؤمن عف فيه ة ال يض ذه المواجه ة .. ه ة الحقيقي أتي المواجه م ت ث

ن  الصفوة المختارة .. إنهم صفوة العلم والوعي والقوة .. صفوة التوحيد والعمل .. إنهم يتحدون كل شيء م
وِدهِ أجل إقامة دين هللا في األرض .. ((  الُوَت َوُجنُ ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ قَالُوا الَ َطاقَةَ لَنَا اْليَْوَم بَِج  فَلَمَّ

ا ....)).. إنه حكم على األشياء من منظور  مادي صرف من خالل معادلة القوة .. هذا الكالم يقوله المؤمن حق
ل  ا دور أه ادي .. فم ري الع ة الضعف البش ان .. لحظ ل مك ن ك ر م ألنه في لحظة ضعف عندما يحيط  به الكف
ى الكراسي  ون عل ل وال يجلس ول بالفع وا الق العلم الذين تجدهم وسط الصفوف ممارسة وتنظيرا .. الذين قرن

دثون  ة يتح ي اللحظ لة ف تهم الفاص مة ؟.. إن كلم ة الحاس ي اللحظ اهمون ف اذا يس يئا ؟.. بم ون ش وال يفعل
و الفاصلة وهم القدوة لها مفعول السحر .. والبلسم الشافي لجراحات النفس ..((  ْم ُمالَقُ وَن أَنَُّه قَاَل الَِّذيَن يَُظنُّ

ِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِ  ابِِريَن(َّ ُ َمَع الصَّ َّ ِ َو َّ ين .. )249يَرةً بِِإْذِن  ض اليق ا هو مح ...)).. الظن هن
ة  ة حقيقي ي مواجه م ف ع .. إنه ك أو التراج ال للش ال مج ديهم ف ر ل ت األم د ثب ب .. لق ت ووج ر ثب ن األم ويق

ر أو  اهين النص ي اتج ر ف ا األم ون فيه لة يك ة فاص ي  معرك ر .. ف ع الكف رة م اروا ومباش د اخت هادة .. لق الش
ردد  ي دون ت تقامة والمض ة واإلس مع والطاع د والس ت بالتوحي واعي والثاب ارهم ال ئولية  اختي وا مس وتحمل

ي م الش م .. عل ك علمه ي ذل اندهم ف ت ..  ءيس د دن ة ق ة الحقيق ال أن لحظ وا فع ه .. علم ه وكنه ه بحقيقت أدرك
ي ت إخوانهم ف ة هي تثبي ة الحرج ذه المرحل ي ه اذا ؟.. ((  دورهم ف ت بم ة .. التثبي ٍة المعرك ٍة قَِليلَ ْن فِئَ ْم ِم َك

 ِ َّ ان َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِِإْذِن  ل اإليم ان .. أه ع أهل اإليم ان م ل مك ان وك )) .. تلك حقيقة ال تمارى عبر كل زم
ن هللا ون إال م ز كانوا دوما هم القلة .. ولكن النصر يكون من عند  من ؟.. النصر ال يك د .. المع ز الحمي  العزي

ا ..  ت قوته ا كان ة مهم افرة أو مشركة أو منافق وة أخرى ك ن ق يس م ون.. ول ن هللا أو ال ك المذل .. النصر م
وفرت  ى ت ان مت ل اإليم التمكين أله ان ب ان وزم ل مك ي ك ف ف د ووعده ال يتخل ذي تعه النصر من هللا وحده ال

تقامة وال الص واإلس د واإلخ روط التوحي يهم  ش ويض .. (( ف داد والتف ن اإلع ة وحس مع والطاع َع س ُ َم َّ َو
ابِِريَن( دة )249الصَّ داد الع ...)).. مع كل اإليمان والتوحيد واإلستقامة وترك المعاصي والسمع والطاعة وإع

كل  ي تش ا الت دوة أيض وفرت الق ى ت ر .. ومت ف النص ل .. ونص ف الح و نص بر ه بر .. الص ن الص د م .. ال ب
ين اإلقتران بي ل ب ة .. حصل التكام ل المواجه ل النفسي قب ت للعام ل دور التثبي ل وتمث ل والعم ول والفع ن الق

ص  ل .. ويخل ل  عز وج ويض الكام ون التف ال .. يك ا وعم ا وعلم ارة وعي ود والصفوة المخت ادة والجن القي
و ردد أو خ رهم الجميع  .. ويفوض الجميع األمر  .. ويتقدم الجميع للمواجهة بال ت م أسلموا أم ف .. ألنه

ا  .. ومن يسلم أمره  فلن يخيبه هللا في كل مجال .. ((  ِرْغ َعلَْينَ ا أَْف ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَ َولَمَّ
ى اآلن ...)).. الحظوا أن ال)250َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن( مواجهة الحقيقية لم تقع إل

ا من وراء امتحان ..  ان امتحان ل إإليم تحن أه د ام رتهم .. لق ى كث بين أهل األيمان على قلتهم وأهل الكفر عل
ردد ..  وائب الت وهم ينتظرون المواجهة الحاسمة .. حتى خلصوا إلى الصفوة .. وحتى خلصت الصفوة من ش

ن ؟.. اآلن دور الدعاء .. أجل فدعاء المجاهد المؤمن الحقيقي المخلص وحتى تكامل كل شيء .. ما الدور اآل
ار.. ز الجب إذن هللا العزي اء مستجاب ب ْرنَا((  الموحد هو دع َداَمنَا َواْنُص ْت أَْق ْبًرا َوثَبِّ ا َص ِرْغ َعلَْينَ ا أَْف )) .. َربَّنَ

ل ف ذي ال يف ى ال صب علينا الصبر صبا حتى يكون لباسنا وزادنا وسالحنا ال دمنا حت ت أق ة .. وثب ي المواجه
  تهتز وال تتراجع أمام قوة الكفر والباطل .. كن معنا .. وانصرنا .. النصر منك يا رب أو ال يكون .. 

ان  ل مك ر ك دا عب ابى أح ف وال تح واميس ال تتخل روطا ون ل شيء ش ل لك إن هللا سبحانه وتعالى جع
وفرت الشرو د ت رز وزمان ..إلى قيام الساعة ..  ولق ا يب الوت .. وهن ع ط ت م ي كان ة الت ة المؤمن ي الفئ ط  ف

اس من  ه الن ه إلي د ال ينتب ذي ق ان .. العنصر ال العامل الذي كان هللا سبحانه وتعالى يخبئه مفاجأة ألهل اإليم
الُوتَ ((  خالل اإلمتحان الكبير ثم األصغر فاألصغر .. َل َداُووُد َج ِ َوقَتَ َّ ِإْذِن  وُهْم بِ ن فََهَزُم ان النصر م )) .. ك

رز  هللا  العزيز الحميد وحقق هللا سبحانه وتعالى وعده الحق الذي ال يتخلف  إطالقا إلى يوم القيامة .. ولكن ب
  )) .. َوقَتََل َداُووُد َجالُوتَ عنصر جديد في المعادلة ..  (( 
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رج إخو د خ ين .. وق يرا أزرق العين ان قص نم وك ي غ ان راع الم ك ه الس يش إن داود علي ي ج ه ف ت
يش ..  ي الج دس ف ة ان ت المواجه ا كان ه .. فلم ه ومقالع ه مخالت ل مع و يحم زادهم وه بعهم ب الوت .. فت ط
ي  ه ف اء .. خرج إلي ال العلم يال .. وق أرداه قت ه ف وسألهم أن يرى جالوت .. فلما رآه ضربه بحجر  من مقالع

ـه .. فضرب تخفافا ب ده اس الوت وهم أن يأخذه بي ن مقالعه فأصاب رأسه مبارزة فاحتقره ج ه داود بحجر م
الوت  ع لج ا وق ذا م فأرداه قتيال .. والجيش الذي يقتل قائده يتشتت ويخاف وتحدث لـه الهزيمة النكراء .. وه
ي  د.. ف ا بع ه دور أي دور فيم ون ل ي يك رزه ك وجيشه .. سبب النصر كان داود الذي سخره هللا للنصر .. وأب

ة زوج إبن ث ت ادة .. حي ذين  تولى القي المون ال دركها إال الع اس ال ي ة هللا بالن ه ..  إن رحم الوت وورث ملك ط
اش أو لجاج أو  ون  ورسوله دون نق يستقرئون األحداث ..  ويستفيدون من التجارب .. ويسمعون ويطيع

كَ تردد .. (( ُ اْلُمْل َّ اهُ  الُوَت َوآتَ َل َداُووُد َج ِ َوقَتَ َّ ِإْذِن  ِ  فََهَزُموُهْم بِ َّ ُع  ْوالَ َدْف اُء َولَ ا يََش هُ ِممَّ ةَ َوَعلََّم َواْلِحْكَم
َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِميَن( َّ الوت .. )251النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدْت األَْرُض َولَِكنَّ  ك ط ...)).. أعطاه هللا مل

ذهب مع ي ي ة .. الت ك والحكم ين المل ع ب وة .. فجم ه النب ه هللا وأورث وة .. وعلم ى النب ام إل ذا المق ي ه ا ف ناه
د وال تحصى  اس ال تع ل الن اس ك صناعة الدروع حيث أالن له الحديد تدعيما لحكمه .. إن أفضال هللا على الن
ان  ط .. ألن اإليم يس المؤمنين فق اس ول ل الن ر يشمل ك إن الخي .. فحتى عند التمكين للمؤمنين في األرض ف

ع دون رحمة والنبوة رحمة وا ا للجمي ون نفع دنيا تك دين وال ؤون ال ي ش لحكمة وهي صواب األمر وسداده ف
  استثناء ..

ادة  وا ج ى يلتزم إن الدرس الذي يتكرر عبر كل مكان وزمان إنما جعله هللا عبرة وعظة للناس .. حت
وقها هللا  ة يس ذه األدل ـه .. وه ريك ل ده ال ش يم وح الق العل دوا هللا الخ ى يعب واب .. وحت الى الص بحانه وتع س

ان  ا لإليم ان تثبيت لنبيه محمد عليه وعلى آله الصالة والسالم ومن خالله ألمته ولكل الناس في كل مكان وزم
ارى ..((  ي ال تم ة الت ا للحقيق ؤمنين وبيان َك آيَوالم ْن ـتِْل َك لَِم اْلَحّقِ َوإِنَّ َك بِ ا َعلَْي ِ نَتْلُوَه َّ اُت 

ِليَن( يش .. ...)).. و)252اْلُمْرَس ع المع ك الواق ى مح انهم عل تهم وإيم دى وعي ن م ون م د المؤمن الي يتأك بالت
وت  وحتى يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ماذا فعلوا في حياتهم الخاصة والعامة ؟.. وماذا أعدوا لرحلة الم

ا ن أمان يهم م ل إل ولهم  ووك ا خ ا فيم حت ؟.. وماذا سيقولون  يوم القيامة الذي الشك فيه إطالق ت ؟ .. وض
  الحقيقة وكبرت األمانة .. ورفع اللبس واإللتباس إن شاء هللا تعالى .. 

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه ا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  اة رض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا  ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

 *******  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
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  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
  
  
  

 c    : 35الحلقة عدد   
   c( سورةالبقرة ) 

  
 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا عِ  (( ...  اٍت َوآتَْينَ ُهْم َدَرَج َع بَْعَض ُ َوَرفَ َّ َم  ْن َكلَّ ْنُهْم َم ٍض ِم ى بَْع ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَ ُسُل فَضَّ ى تِْلَك الرُّ يَس

ُروحِ  اُت اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَاِت َوأَيَّْدنَاهُ بِ اَءتُْهْم اْلبَيِّنَ ا َج ِد َم ْن بَْع ِدِهْم ِم ْن بَْع ِذيَن ِم َل الَّ ا اْقتَتَ ُ َم َّ اَء  ْو َش ُدِس َولَ  اْلقُ
َ يَفْ  َّ نَّ  وا َولَِك ا اْقتَتَلُ ُ َم َّ اَء  ْو َش َر َولَ ْن َكفَ دُ َولَِكْن اْختَلَفُوا فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َم ا يُِري ُل َم ا )253(عَ ا  يَ أَيَُّه

فَاعَ  ةٌ َوالَ َش ِه َوالَ ُخلَّ ٌع فِي ْوٌم الَ بَْي أْتَِي يَ ِل أَْن يَ ْن قَْب اُكْم ِم ا َرَزْقنَ وا ِممَّ وا أَنِفقُ ِذيَن آَمنُ ْم الَّ افُِروَن ُه ةٌ َواْلَك
ُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخذُهُ سِ 254الظَّاِلُموَن( َّ ْن )  ي األَْرِض َم ا فِ َماَواِت َوَم نَةٌ َوالَ نَْوٌم لَهُ َما فِي السَّ

ْيٍء ِم وَن بَِش َع ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِِإْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ يُِحيُط اَء َوِس ا َش ِه إِالَّ بَِم ْن ِعْلِم
ْن 255ِت َواألَْرَض َوالَ يَئُوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم(ُكْرِسيُّهُ السََّماَوا ُد ِم ْش يََّن الرُّ يِن قَْد تَبَ ) الَ إِْكَراَه فِي الّدِ

ِ فَقَْد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى الَ انِفَصاَم لََها  َّ ُ َسِميٌع َعِليٌم(الغَّيِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِا َّ ُ 256َو َّ  (
ى َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْوِليَاُؤُهْم الطَّاُغوُت يُخْ  وِر إِلَ ْن النُّ ونَُهْم ِم ِرُج

  ...)).)257ُدوَن(الظُّلَُماِت أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالِ 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

 
  التحليل :

  
الى أرسل  بحانه وتع ا أن هللا س ماوية نخرج بنتيجة مفاده عندما نتأمل تاريخ األنبياء والرسائل الس

د  مالدين وهو اإلسال ه وسلم .. وق ه وآل د صلى هللا علي ل محم اتم الرس دين التوحيد الخالص من البدء إلى خ
ه فضل هللا ل مع موسى علي ا فع ه كم ن كلم نهم م ة .. فم ه ومن رهم فضال من ال عن غي الى رس بحانه وتع  س

ا  وتى بسم هللا األعظم .. كم اء الم الته كإحي ت رس السالم .. وأعطى هللا عيسى عليه السالم أدلة وبراهين تثب
ه ورسله أيده بجبريل عليه السالم .. وجبريل هو ملك الوحي الذي اختصه هللا سبحانه وت الى بنصرة أنبيائ ع

رز  ان دوره األب ى ك ل .. حت .. ولجبريل دور كبير في اإلبالغ فهو أمين الوحي .. وفي تنفيذ أوامر هللا عز وج
  مع محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ..  

  جاء في صحيح البخاري : 
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نحدثني إسحق: حدثنا عبد الصمد: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد هللا ي   بن دينار، ع ه، عن أب أبي
الى وآله  عليه  قال رسول هللا صلى هللا صالح، عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: ارك وتع وسلم: (إن هللا تب

السماء: إن هللا قد  ينادي جبريل في فيُِحبُّه جبريل، ثم  إن هللا قد أحب فالناً فأِحبَّه، نادى جبريل إذا أحب عبداً 
 ً   وه، فيُِحبُّه أهل السماء،فأِحبُّ  أحب فالنا

ي زرعة، ن أب ان التيمي، ع و حي ا أب راهيم، أخبرن ن إب ي  حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل ب عن أب
ال: ( ما اإليمان؟ فأتاه جبريل فقال  وسلم بارزا يوما للناس، وآله كان النبي صلى هللا عليه  هريرة قال: أن  ق

ال:تؤمن با ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤم د هللا وال تشرك ) ن بالعبث). قال: ما اإلسالم؟ ق اإلسالم: أن تعب
وم ك  به، وتقيم الصالة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتص د هللا كأن ال: (أن تعب ان؟ ق ا اإلحس ال: م ان). ق رمض

أخب تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ائل، وس ن الس أعلم م رك يراك). قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها ب
س ال عن ي خم ان، ف ي البني بهم ف يعلمهن إال هللا).  أشراطها: إذا ولدت األمة ربها، وإذا تطاول رعاة اإلبل ال

يئا،  ثم تال النبي صلى هللا عليه وسلم: {إن هللا عنده علم الساعة} روا ش م ي ال: (ردوه): فل اآلية، ثم أدبر، فق
  دينهم). فقال: (هذا جبريل، جاء يعلم الناس

دثنا ي نح د هللا، ع ن عب د هللا ب ن عبي ري ع ن الزه عد، ع ن س راهيم ب دثنا إب ة: ح ن قزع ى ب ن  حي اب
الخير،وآله كان النبي صلى هللا عليه  عباس رضي هللا عنهما قال: اس ب ي  وسلم أجود الن ون ف ا يك ود م وأج

ان ألن جبريل كان  شهر رمضان،  هر رمض ي ش ة ف ل ليل ي ك اه ف ول  يلق ه رس رض علي لخ، يع ى ينس هللا حت
ه  لى هللا علي ه ص انوآل ل، ك ه جبري إذا لقي رآن، ف لم الق لة. وس ريح المرس ن ال الخير م ود ب   أج

دثنا      د: ح ن يزي د ب دثنا خال ال: ح رة ق ي هري ن أب الح، ع ي ص ن أب ين، ع ي حص ن أب ر، ع و بك  أب
ي العوآله هللا عليه  كان يعرض على النبي صلى رتين ف ه م رة، فعرض علي ل عام م رآن ك لم الق ذي وس ام ال

  يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. قبض فيه، وكان
ين  ولسائل أن يتساءل لماذا اختلف السابقون لرسالة اإلسالم وتقاتلوا ؟.. ولماذا لم يتبعوا الحق المب

ان بقضاء هللا ا ك م إنم ل شيء ت ا هي أن ك اس ؟ .. أول قناعة نخرج به ه وال التب بس في دره .. الذي ال ل  وق
ا إن  ول لن ذكر تق ة السالفة ال فالقدر المقدور سابق .. ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره .. ولكن اآليات المبارك
ى  تكم إل م تح ي ل ابقة الت م الس ال األم ي اقتت رئيس ف بب ال ان الس ة هللا ك ن طاع روج ع ر والخ الف والكف الخ

وى ا .. وحكمت اله م شرع هللا فيه ل  رسالتها .. أي لم تحك ك الحد ب د ذل م تقف عن لحة .. ول ادة والمص والم
ن أداء دوره ..  ام وم ن القي د م ان والتوحي ع اإليم ت مجتم تقامة ومنع الح واالس وى والص ل التق ت أه حارب
ه  ق منهج ده وتطبي ادة هللا وح د أي عب ان التوحي ا ك ى اختالفه ماوية عل االت الس دف الرس روف أن ه ومع

رين ى اآلخ ذات وعل ى ال ه عل بات ..  وأحكام ي المناس ال ف ت تق ع كلم ا أو بض ذا ترف أت هك م ت الة ل .. الرس
ي  ل شيء .. ف ي ك اد ف ادة رب العب ى عب اد إل الرسالة السماوية هدفها الرئيس : إخراج الناس من عبادة العب
وذ  وى والنف الح واله حاب المص ن أص ع .. ولك ة والمجتم رد والعائل توى الف ي مس ة .. ف ل والني ول والفع الق

ى يلتفو ة الرخيصة عل دافهم الدنيوي ر مصالحهم هم وأه دين لتمري ي ال ن على المقاصد الهامة والواضحة ف
ان  ل زم ي ك ف ف حساب الدين .. وعندما يأبى أهل اإليمان إال االستقامة تقع المواجهة .. هكذا القاعدة ال تتخل

ا ا إطالق ُهْم  ..(( ...  ومكان ال تحابي وال تجامل أحدا إلى قيام الساعة التي ال شك فيه ْلنَا بَْعَض ُل فَضَّ ُس َك الرُّ تِْل
اِت َوأَيَّ ُ َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلبَيِّنَ َّ ْو َعلَى بَْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم  ُدِس َولَ ُروحِ اْلقُ ْدنَاهُ بِ

ُ َما اْقتَتََل الَِّذيَن ِمْن بَعْ  َّ َر َشاَء  ْن َكفَ ْنُهْم َم َن َوِم ْن آَم ْنُهْم َم وا فَِم ْن اْختَلَفُ اُت َولَِك اَءتُْهْم اْلبَيِّنَ ا َج ِدِهْم ِمْن بَْعِد َم
ُد( ا يُِري ُل َم َ يَْفعَ َّ ُ َما اْقتَتَلُوا َولَِكنَّ  َّ ي االمتحان .. )253َولَْو َشاَء  تم قضاء هللا سبحانه ف الي ي ...)).. وبالت

اوفي اإل ..  ةستصفاء .. وفي بيان الحق من الباطل .. ويوضع اإليمان والمؤمن على المحك.. كي تستمر الحي
توى  ي المس يس ف اء ل ذل والعط ى الب ة وإل ذه الحقيق ي ه ى تمل دعون إل ين م ؤمنين الحقيقي إن الم ا ف ن هن م

ري   المادي فقط ي والفك توى األدب ي المس ذلك ف ل مجال إلعالء كلمة هللا ومنهج هللا .. وك ي ك والعلمي .. وف
ى  دال .. عل دل واعت ة .. وع زان وموازن ل ا ت ه .. بك المي كل ع اإلس ع المجتم ة وينف ع العائل ذات وينف ع ال ينف

ا .. ((  الص ظاهرا وباطن ذل والعطاء واإلخ اأساس أن الحياة امتحان قوامه التوحيد والب وا  يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
ا َرَزْقنَا   ...))..)254ُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم الَ بَْيٌع فِيِه َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َشفَاَعةٌ َواْلَكافُِروَن ُهْم الظَّاِلُموَن(أَنِفقُوا ِممَّ
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  الخلة هي الصداقة والنسب .. قال صاحب لسان العرب : 
داقة، يقال: خالَْلت الرجَل ِخالالً. وقوله الل؛  ِتعالى: ِمن قَْبل والُخلَّة الصَّ ه وال ِخ ع في أَن يأْتي يوم ال بَْي

در و مص ل: ه ع قي و جم ل: ه ت، وقي ِديق. خالَْل ُودُّ والصَّ : ال لُّ الل. والِخ ة وِج ة كُجلَّ  ُخلَّ
  .. لكريم الِخّلِ والِخلَّة، كالهما بالكسر، أَي كريم وقال اللحياني: إِنه

  ولكن ترى ما معنى الشفاعة ؟.. 
ول هللا،صلى هللاشاةٌ َشفُوٌع وشافٌِع: َشفَع ي الحديث: أَن رس قاً  ها ولَُدها. وف ّدِ َث ُمَص ه وسلم، بَعَ علي

م دها، سّميت فأَتاه رجل بشاة شافٍِع فل ا ول ي معَه افُِع: الت اٍط؛ فالش ال:ائْتِني بُِمْعت ْذها فق دها يأُْخ  شافِعاً ألَن ول
اة ذه ش ة: ه ي رواي ْفعاً. وف ارا َش ي فص فَعَتْه ه فَعها وش افِعِ  َُش افة الش ِجُد  باِإلض ى وَمْس الةُ األُول ولهم ص كق

ي ٌ الجاِمع. وشاة ل: الت ن اِإلب فُوُع م ي. والشَّ ن األَعراب ي ُمْشِفٌع: تُْرِضُع كل بَْهمٍة؛عن اب ْيِن ف ين ِمْحلَبَ ع ب  تَْجم
فََّع: َطل..  بالعَداوة َحْلبٍة واحدة، وهي القَُروُن. وَشفََع لي فاعةً وتََش فَُع َش افُِع،وَشفَع لي يَْش ِفيُع: الشَّ  ب. والشَّ

ه ُشفَعاء، واْستَْشفََع بفُالن على فالن وتََشفَّع والجمع ال له إِلي ه. وق فَّعَه في ه  فَش ب من فَعه طلَ ّي: اْستَْش الفارس
ا. هـالشَّفاعةَ أَي قال ل دُّعاُء ههن ة  ُكْن لي شافِعاً. الشفاعة ال ي اللغ ْفعِة ف ن اشتِقاِق الشُّ اس ع و العب وسئل أَب

دك فقال: الشُّْفعَة ا عن ى م ه إِل يادةُ وهو أَْن يَُشفِّعَك فيما تَْطلُب حتى تَُضمَّ ده  الّزِ ا أَي أَن تزي فَعَه به َده وتَْش فَتَِزي
  .. فََضمَّ إِليه ما زاده وَشفَعَه به ًبها أَي أَنه كان وتراً واحدا

ه ال بعض ذا ق فع .. هك ق ش ة الخل ر .. وبقي ة  مهللا وت ذه الحقيق دحض .. وألن .. وه ل ال ة ال تقب البين
ع من مشكاة واحدة ..  دين واحد وينب ي .. ال ا ه ارى كم ي ال تم ة الت زة الحقيق ا رب الع األمر كذلك .. يقدم لن
ق  والرب واحد .. ومصدر الرساالت واحد .. وقد ماز هللا بعض األنبياء تفضال منه ونعمة وليس بسبب التفري

ل ل بفض الة .. ب وة أو الرس ي النب ض  ف ض وبع ن بع ل ع ض الرس ض وبع ن بع اء ع ض األنبي ز بع هللا .. مي
م  ضالمالئكة عن بعض.. وبعض األزمنة عن بعض وبع ون ال يعل ي  سر مكن ذا ف ة عن بعض .. وهك األمكن

ل  درك أن وراء الك ذلك .. وأن ي دة ل اد البعي تكنه األبع مداه إال هللا العزيز الرحيم .. وما على المؤمن إال أن يس
ان ربا وا ان والزم ق المك ذي خل حدا ال شريك لـه وال شبيه وال نظير .. وال يحده المكان وال الزمان ألنه هو ال

ديل  ن الب ث ع درات .. والبح يط الق م .. وتنش ز الهم ا لحف ه إنم ذي أحدث تالف ال ا .. وان االخ دد  بهم وال يتح
ب ي س ؤمن ف ون الم ى يك ا األفضل واألنفع للناس .. والعطاء والمنافسة حت د فكري ه قصارى الجه ذل في اق يب

دوام  ى ال وعلميا وأبيا وماديا وروحيا كي  يكون أفضل وأحسن على الدوام حبا في هللا وتعلقا  وبمرضاته عل
ة .. كي  ة واألم الفرد والعائل نهض ب ل مجال ي ي ك الل وف ل شيء ح ي ك ذل ف ..  لذلك دعا إلى اإلنفاق .. والب

ق يكون الفرد هو القدوة الحسنة وكي  ن واألوف دوة األحس و الق تكون العائلة هي القدوة الحسنة والمجتمع ه
ائل  ك من وس ر ذل ائم أو غي ات أو تم ا أو كلم واألجمل واألروع بال انتهاء .. الدين لم يأت من هللا عبثا أو ترف

ع كل اة المجتم ا وحي ة كله اة العائل ا وحي رد كله اة الف و حي دين ه ل ال االة .. ب د والمغ ث والتزي اة العب ه وحي
و ى الم اء حت ال انته ه ب ا ب ا  وتعلق اعد حب ق ومتص ب ومتناس ..  تاإلنسانية والكون كله .. على نسق عجي

دى  ا م ى وقته بعدها تبدأ الحياة الحقيقية ومع الخلود الحقيقي إن خيرا فخير.. وإن شرا فشر .. وبالتالي تتجل
تعلم عظمة هللا الذي أحاط  بكل شيء .. والذي تفضل وأنعم وأك رم اإلنسان بأمانة العقل والعلم واألخالق كي ي

ق والسعادة  ور المطل ق والن ر المطل ى هللا .. الخي و إل ي األرض .. يرن ه ف ون هو خليفت ي يك وكي يضيف وك
ي  اة ف ون والحي ع والك ة والمجتم ؤمن والعائل ذوب الم ذي ي ق ال ود المطل ق .. والمعب اء المطل المطلقة والعط

َماَواِت ال حدود ..(( خيره ونوره وعطائه ب ي السَّ ا فِ هُ َم ْوٌم لَ نَةٌ َوالَ نَ ذُهُ ِس ُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخ َّ
ِه  يُ َوَما فِي األَْرِض َمْن ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِِإْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ  ْن ِعْلِم ِحيُطوَن بَِشْيٍء ِم

  ...)).. )255إِالَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السََّماَواِت َواألَْرَض َوالَ يَئُوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيُم(
ا توي والحيُّ من النبات: ما كان َطِريّاً يَْهتَّز. وقوله تعالى: وم اُء وال األَْم يَْس ب األَْحي واُت؛ فسره ثعل

..والمراد بالحي  . قال الزجاج: األَْحياُء المؤمنون واألَموات الكافرونرهو الكافوالميت  فقال الَحيُّ هو المسلم
ه ..  ور خلق دبير أم وم بت ذي يق وم ال ى .. والقي ق تفن ل الخالئ اقي وك الالب هم  ق رأس، بعض ن ال نة م : الس

ب ي القل وم ف ين، والن ي الع اس ف ودآدَ .. والنع ه المجه غ من ُر أَْوداً وأُُووداً: بل ي ه األَم قة؛ وف ل  والمش التزي
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ة ل اللغ ن  العزيز: وال يُؤوده حفظهما؛ قال أَهل التفسير وأَه ه ِم ه وال يشق علي ه وال يثقل اه وال يكرث معاً:معن
  العلي من علو القدر والمنزلة وال يعلى عليه شيء ..   آده يُؤوده أَْوداً؛

  . وفيها اسم هللا األعظم قيل هو الحي القيوم .. هذه آية الكرسي .
  جاء في مسند اإلمام أحمد : 

ب  حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أنبأنا عبيد هللا بن أبي زياد قال حدثنا شهر بن حوش
ين هللا يقول: وسلموآله عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  ه إال في هذين اآليت  ال ال

  اسم هللا األعظم .. هو الحي القيوم أن فيهما  هو الحي القيوم والم هللا ال اله إال
  وجاء في صحيح مسلم : 

ي ىعبد األعلبن  ىعبد األعلحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا  ري، عن أب السليل، عن  عن الجري
ذر! وآله هللا عليه  هللا صلى قال رسول عبدهللا بن رباح األنصاري، عن أبي بن كعب؛ قال: ا المن ا أب وسلم "ي
ن  أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟" قال قلت: ة م دري أي آي ذر! أت هللا ورسوله أعلم. قال "يا أبا المن

الإال هو الحي القيوم  قلت: هللا ال إله  كتاب هللا معك أعظم؟" قال ي صدري وق ك " قال: فضرب ف وهللا! ليهن
  )) ..  لمنذرالعلم أبا ا

ة  ت  األلوهي رة تثب ورة البق نام س ا س ي أنه ة الكرس ن آي ا م رج به ي نخ ة الت اني القيم ن المع وم
ا وصغيرها ..  ياء كبيره ه باألش اة وبعلم الكون والحي ه وب ه بخلق ه وإحاطت ه وحكمت والربوبية بعظمته وقدرت

ي اإل ا أوت ل  بينم امل وكام م ش ة عل ة المبارك ذه اآلي ي ه العلم ف ياء .. ف اهرا لألش يطا وظ زءا بس ان ج نس
ه ..   ه وكنه م هو إدراك الشيء بحقيقت واستأثر هللا سبحانه وتعالى بالعلم كله وبكنه العلم وحقيقته .. ألن العل
وع  ه الخض ذي علي ه .. ال ان وتهالك الى وضعف اإلنس بحانه وتع ين عظمة هللا س ذلك تب هذه اآلية المباركة ك

ارا  لمشيئة هللا وتعفير وجهه ترزاقا واستنص تغفارا واس بيحا واس ا وتس وجبهته وأجزاء بدنه سجودا وركوع
ة  من هللا  األحد الفرد الصمد الذي ال يشمله شيء ويشمل كل شيء .. تدور األفالك في رحمته وتتصاعد أدعي

على من يشاء  الخلق إليه فيجيبها بالقدر المقدور في األزل .. ويرزق مخلوقاته بال استثناء ..  ويتكرم ويمن
ا دام  اويرفع من يشاء ويضع من يشاء .. إليه األمر كله  من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى عم فون .. وم يص

بحانه  ى هللا س ة إل األمر على هذا القدر من األهمية والعظمة .. فقد بات مؤكدا أن على  اإلنسان التوبة واألوب
دارين وتعالى والتزام اإلسالم الحنيف دين التوحد الخ الص .. حتى ينجو من الكرب العظيم ومن التعاسة في ال

ة  ر والبرك وعي والحب والخي الم ال ل إس .. يدخل في الدين عن وعي وحب وتسليم كامل  دون ضغوط .. ب
ْشُد ِمْن الغَّيِ فَمَ  والنماء في كل شيء وعلى كل األصعدة .. (( يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ اُغوِت الَ إِْكَراَه فِي الّدِ ْر بِالطَّ ْن يَْكفُ

ُ َسِميٌع َعِليٌم( َّ ِ فَقَْد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى الَ انِفَصاَم لََها َو َّ   ...)).. )256َويُْؤِمْن بِا
شاد: نقيض الغيّ  َشد والرَّ ْشد والرَّ د، بالكسر،  بالفتح،يَْرُشد .. رشد اإلنسان  الرُّ داً، بالضم، وَرِش ُرْش

الُل  .وهو نقيض الضالل، إِذا أَصاب وجه األَمر والطريق. راِشد وَرشيد، ْرَشد َرَشداً وَرشاداً، فهويَ  : الضَّ الغَيُّ
ِويٌّ  َ وَغِوي ً والَخْيبَة. َغَوى، بالفَتح، َغيّا ٍو وَغ اٍو وَغ ٌل غ لَّ. ورج ان:   َغوايَةً؛ األَخيرة عن أَبي عبيد: َض وَغيَّ

الٌّ  ُع ع..  ض اغوُت، يق ثوالط ذكر والمؤن ع والم د والجم ى الواح ي ..  ل دةٌ وه ا زائ اُغوت تاؤه ال الليث:الط ق
حق: و إِس ال أَب ى، وق ن َطغَ تَقَّةٌ م لُّ  ُمْش ُت  ك ل: الِجْب اُغوٌت، وقي ٌت وط ّل ِجْب ز وج ن دون هللا ع وٍد م معب

اُغوت ياطيُن، ُوالطَّ ةُ والشَّ يط الَكَهنَ حُر،والطاغوُت: الش ُت الّسِ ٌد: الِجْب يومجاه لُّ رأٍْس ف اِهُن وك  ان: والك
ون د يك الل، ق اغو الضَّ ى الط اَكُموا إِل دون أَن يَتح الى: يُري ال تع داً؛ ق ُروا أَنت واح د أُِم  وق

روا ذين كفَ الى: وال ال تع اؤهم يَْكفُروا به؛ وقد يكون َجْمعاً؛ ق ث:  أَْو ِلي ال اللي ع؛ ق ونهم؛ فََجَم الطاغوُت يُْخِرُج
ّنِ  بَجْمٍع ألَنه جنسٌ  الطاُغوت إِنما أَخبر عن ن الِج وقال األَخفش: الطاغوُت يكوُن لألَْصناِم،والطاغوُت يكون م

ود  وقال شمر: الطاغوت يكون من األَصنام ويكون واِإلنس، يس اليَه ُت َرئ ن األَعرابي:الِجْب من الشياطين؛ اب
ْلِو والكوِز ونحوِه: َمْقبُِضهُ  والطاغوُت رئيس يص:  .وُعَرى الَمزادة: آذانُها.النصاَرى؛ وُعْرَوةُ الدَّ وُعْرَوةُ القَِم

ه. ْدَخُل ِزّرِ رى َم دُّ العُ ديث: ال تَُش ي الح ْرَوٍة، وف ُع ُع ي جم اِجَد؛ ه ة َمس ى ثالث َرى  إال إِل ُد ُع يري
ى الشَّْيَء: اتََّخذ ِ األَْحمال واِحِل. وَعرَّ الُوثْقَى ال اْنِفصاَم لها؛  اْستَْمَسَك بالعُْروةِ  ِ وقوله تعالى: فقَد له ُعْروةً. َ والرَّ
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ن  َ يُتَمسَّك بها. قال الزجاج: العُْروة الُوثْقَى قوُل ال إِله بالعُْرَوة التي ُشبِّه ه م َد لنَْفِس إال هللا،وقيل: معناه فقد َعقَ
ين َعْقداً وثيقاً ال ة. تَُحلُّه الّدِ   .ُحجَّ

ه إال ال إل الص .. وب د الخ الم وبالتوحي ك باإلس ين تتمس ت ح ه  فأن ق أحكام ن تطبي ا م ا يتبعه هللا وم
ذ  واالنتهاء عند نواهيه .. إنما تضع نفسك وعائلتك ومجتمعك في دائرة النور والخير والمحبة والسالم .. تنق
دين  دي .. ذاك أن ال نفسك وأهلك والمجتمع اإلسالمي من الظالم والضالل والتعاسة والتمزق النفسي والجس

ك  اإلسالمي دين الرحمة والتسامح اكلك وهموم ل لمش ل األمث ديم الح ل وحده بتق و الكفي دال ه دل واالعت والع
ارى..((   ي ال تم ة الت ع الحقيق تقيم م ة ال تس ذار واهي ن أع ت م ا التمس ك مهم وا وأحزان ِذيَن آَمنُ يُّ الَّ ُ َوِل َّ

اُؤهُ  َك يُْخِرُجُهْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْوِليَ اِت أُْولَئِ ى الظُّلَُم وِر إِلَ ْن النُّ ونَُهْم ِم اُغوُت يُْخِرُج ْم الطَّ
ق )257أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن( ة والطري ى الجن ...)).. وعلى المرء أن يختار بين الطريق المؤدية  إل

و ا ق اهرا وباطن ن هللا ظ وف م ة والخ ر والطاع ا الب ار .. فإم ى الن ة إل ا المؤدي ا وعائلي ة ذاتي ال وني ال وفع
ار  ي اخت واجتماعيا.. وعلى كل األصعدة المؤدية إلى مرضاة هللا وتوحيده واالستقامة على الطريقة المثلى الت
ي  الي االنخراط ف ويم وبالت ن نهج هللا الق االة واالنحراف ع الل والمغ ل الضالل واإلض .. وإما الخوف من أه

ان طريق النار .. طريق النار تبدأ ف ن وال أم ال أم دي ..  ف ي الدنيا بالتمزق النفسي والفكري والروحي والجس
ور أم  ق الن اع؟؟؟... طري ق باإلتب ق أح أي الطري دائم .. ف ذاب ال رة بالع ي اآلخ عادة .. وف تقرار وال س وال اس

ل واألروع :   ل األمث ريم طريق الظالم ؟.. يقدم لك ربي وخالقي الذي ال إله إال هو الحي القيوم الح رآن الك الق
وطريق اإلسالم .. طريق الجنة وما سواه طرق غير سالكة تؤدي إلى الخسران في الدنيا واآلخرة التي الشك 

  فيها إطالقا .. ولك أن تختار وأن تتحمل مسؤولية اختيارك الواعي المسئول .. 
   

*********  
  

حانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سب
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين آمس ين وسالم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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 c  36ة عدد : الحلق   
  c ( سورة البقرة ) 

 
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةى األمانالرسالة وأد

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل إِْبَراِهي(( ...   َّ ُت أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم فِي َربِِّه أَْن آتَاهُ  ي َويُِمي ُم َربِّي الَِّذي يُْحيِ

ْن اْلمَ  ا ِم أِْت بَِه ِرِق فَ ْن اْلَمْش ْمِس ِم أْتِي بِالشَّ َ يَ َّ ِإنَّ  َر قَاَل أَنَا أُْحيِي َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم فَ ِذي َكفَ َت الَّ ِرِب فَبُِه ْغ
ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ ِذِه ) أَْو َكالَّذِ 258َو ي َه ى يُْحيِ اَل أَنَّ َها قَ ى ُعُروِش ةٌ َعلَ َي َخاِويَ ٍة َوِه ي َمرَّ َعلَى قَْريَ

ا أَْو بَْع ُت يَْوًم اَل لَبِثْ َت قَ ُ ِمائَةَ َعاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ قَاَل َكْم لَبِثْ َّ ُ بَْعَد َمْوتَِها فَأََماتَهُ  اٍم َّ ةَ َع َت ِمائَ ْل لَبِثْ اَل بَ ْوٍم قَ َض يَ
ى افَ  ْر إِلَ َف نُنِشانُظْر إِلَى َطعَاِمَك َوَشَرابَِك لَْم يَتََسنَّْه َوانُظْر إِلَى ِحَماِرَك َوِلنَْجعَلََك آيَةً ِللنَّاِس َوانُظ اِم َكْي ُزَها ـْلِعَظ

اَل أَْعلَ هُ قَ ا تَبَيََّن لَ ْيٍء قَدِ ـثُمَّ نَْكُسوَها لَْحًما فَلَمَّ ّلِ َش ى ُك َ َعلَ َّ َف 259ٌر(ـيُم أَنَّ  ي َكْي َراِهيُم َرّبِ أَِرنِ اَل إِْب ) َوإِْذ قَ
ى تُْحيِ اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن ِليَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ِمْن الطَّْيِر فَ  ْل َعلَ مَّ اْجعَ ُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم(ُكّلِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ  َّ   ...)).)260 اْدُعُهنَّ يَأْتِينََك َسْعيًا َواْعلَْم أَنَّ 
  صدق هللا العظيم

  ( سورة البقرة ) 

  
  التحليل : 

  
ه ..  اء .. وكيفيت وت .. واإلحي الة الم و مس ان ه الفة البي ثالث الس ات ال ي اآلي ترك ف م المش القاس

ة  وإلماعة من عملية اإلحياء دعما لإليمان ك الطاغي .. فالمحاورة التي بدأت ـ بين إبراهيم عليه السالم والمل
ادة هللا  وض عب ه ع ـه وبعبادت جود ل اس بالس ر الن ى أم ر .. حت ي األَرض وتجب ال ف د ع رود  وق و النم .. وه

راق ودان أرض الع ت العزيز الجبار .. واحتكر أقوات الناس حتى يسلموا لـه بالعبادة .. وهو الذي حكم ببابل ب
ازا ت رأسه .. فم ه بعوضة دخل ذذ  لله الدنيا .. وهو الذي سلط هللا علي ا ويضربون رأسه وهو يتل ذب به يع

وده  ر وج ل من ينك ن ك ب م ى سبيل التعج بذلك الضرب حتى مات .. وهو مثل يضربه هللا سبحانه وتعالى عل
اس ب ى الن لط عل ولى سلطة .. فتس ن ت ل م ن ووحدانيته .. وقصته مضرب األمثال لك دوان .. إن م الظلم والع

و  ه ه ية ألن ويم ويخشى هللا حق الخش ى نهج اإلسالم الق د هللا وأن يستقيم عل يؤتيه هللا النفوذ يجب أن يحم
دركون  وذ ال ي ب أن ذوي النف ا .. والغري اء  له ال بق وال ف وذ والكرسي واألم المعز والمذل والباقي .. أما النف
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م هذه الحقيقة التي ال تمارى .. ويتج وه أنه ق .. وينس اهلونها فيما يمارسونه من حرام وبعد عن دين هللا الح
  محاسبون ومجزيون بأفعاهم في الدنيا واآلخرة التي الشك فيها إطالقا ..  

ن  وم .. ول اكم أو محك ع  وح ة ومجتم رد وعائل ين ف رق ب دين .. ال ف يء هي  ال ل ش ي ك ة ف المرجعي
  مسألة الكفر .. والبعد عن أوامر هللا عز وجل ..يغني أحد عن أحد يوم القيامة خاصة في 

  جاء في صحيح البخاري : 
ب، عن سعيد  ي ذئ ن أب ري،  حدثنا إسماعيل بن عبد هللا قال: أخبرني أخي عبد الحميد، عن اب المقب

ه  ه عن أبي هريرة رضي هللا عنه،عن النبي صلى هللا علي ال: (وآل لم ق راهيم  وس ى إب ة،  آزر يلق وم القيام ي
رة، وع رة وغب ى وجه آزر قت راهيم ل ه إب ول ل ول :فيق ني، فيق ك ال تعص ل ل م أق اليوم ال أعصيك،  أل وه: ف  أب

ي فيقول إبراهيم ك وعدتني أن ال تخزين ول هللا  يا رب إن د؟ فيق ي األبع ن أب زى م أي خزي أخ ون، ف وم يبعث ي
تلطخ، الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجلي تعالى: إني حرمت الجنة على ذيخ م و ب إذا ه ك؟ فينظر، ف

  بقوائمه فيلقى في النار). فيؤخذ
ال حدثنا مؤمل: حدثنا إسماعيل: حدثنا عوف: حدثنا أبو رجاء: حدثنا سمرة قال: لى  ق ول هللا ص رس

ه هللا عليه  ادوآل ل، ال أك ى رجل طوي ا عل ان، فأتين ة آتي اني الليل وال،  وسلم: (أت راهيم  أرى رأسه ط ه إب وإن
   عليه وسلم).هللا صلى

اس رضي ن عب مع اب هللا  حدثني بيان بن عمرو: حدثنا النضر: أخبرنا ابن عون، عن مجاهد: أنه س
ا: معه، عنهم م أس ال: ل افر، أو ك ف ر، ق وب ك ه مكت ين عيني دجال ب ه ال روا ل ال:  وذك ه ق راهيم  ولكن ا إب أم
ا موسى فانظروا ر، مخطوم بخ إلى صاحبكم، وأم ل أحم ى جم د آدم، عل ي فجع ه انحدر ف أني أنظر إلي ة، ك لب

ن الوادي). د ب د الحمي ن جريج، عن عب ا اب ه: أخبرن ن سالم عن ر، عن  حدثنا عبيد هللا بن موسى، أو اب جبي
ه  أن رسول هللا صلى هللا سعيد بن المسيب، عن أم شريك رضي هللا عنها: ه علي وزغ. وآل ل ال ر بقت لم أم وس

  م).السال على إبراهيم عليه وقال: (كان ينفخ 
عن  حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد،

راهيم إذ  بالشك  وسلم: (نحن أحق وآله قال رسول هللا صلى هللا عليه أبي هريرة رضي هللا عنه قال: ن إب م
  .قال: {رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي})

ُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّي الَّذِ (( ...   َّ ُت أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم فِي َربِِّه أَْن آتَاهُ  ي َويُِمي ي يُْحيِ
ِرقِ  ْن اْلَمْش ْمِس ِم أْتِي بِالشَّ َ يَ َّ ِإنَّ  َر  قَاَل أَنَا أُْحيِي َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم فَ ِذي َكفَ َت الَّ ِرِب فَبُِه ْن اْلَمْغ ا ِم أِْت بَِه فَ

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ   ...)).. )258َو
دها  هلقد توجه إبراهيم إلى النمرود طالبا من ع .. عن وم التب طعاما ألهله .. ولم يسجد لـه كما يفعل الق

ة ب ة التاريخي ت المواجه ة وكان ائرة الطاغي ارت ث ي ث ق.. وف راهيم دون دقي اد إب د ع راهيم .. لق ين إب ه وب ين
يس  ام فوضع الك ت بالطع ل جئ الطريق وضع في الكيس ترابا .. حتى ال يفاجئ أهله .. ولما قدمهم قالوا له ه
ل هللا  ذا من فض ه حنطة وه يس وجدت في ه الك ت زوجت وقال بلى جئتكم بالحنطة .. وتولى عنهم .. ولما فتح

دنيا  على إبراهيم عليه ري ال ى خي د أوت ه فق ن تمسك ب السالم الذي علم أن فضل هللا يؤتيه من يشاء  وأن م
ان  راهيم ك ى أن إب را .. وال ننس را كبي ؤتي خي ت ت راهيم وكان ا إب ي زرعه ي الت ة ه س الحنط رة.. ونف واآلخ

ع : الز ة والمجتم رد والعائل ذا دور الف ذاتي .. وه اء ال ا لالكتف د .. تحقيق ا بع ا فيم ة مزارع م الزراع ة ث راع
ت  سيطرتها  ه تح الم لتبقي وع الع ي تج المصنعة والعصرية حتى ال نبقى تحت طائلة وتهديد األمم األخرى الت
والء  روض ال ه ف دم إلي م يق اس .. ول ..  لقد هدد الملك الطاغية إبراهيم عليه السالم .. ألنه لم يساير هوى الن

ت والطاعة .. ولما كان الخالق هو الذي يمتاز و ي ويمي ه يحي الم أن ك الظ حده بالموت والحياة.. فقد زعم المل
ه  د وتاف ل زهي ى مث .. وأنه هذه الخاصة ليست من خواص هللا جل وعال .. وفهمه القاصر المقصر .. توجه إل
ذي استبقاه هو  ذا ال تبقي اآلخر .. ه دا .. ويس ل واح بأن زعم أنه يمكنه أن يحكم على شخصين بالموت فيقت

ثال آخر الذي أحيا الم م ك الظ ة .. وضرب المل ه بزعمه .. وهو فهم سقيم ال يستقيم مع حقيقة اإلحياء واإلمات
ذي  ام ال ه الطع ن يحرم ل م ام وأن يقت اء بالطع ن ش ي م ه أن يحي ام وبإمكان ه الطع ال إن لدي ه فق ين يدي ن ب م

ه احتكره ..  ولما تجلى إلبراهيم أن هذا الملك ال يفهم شيئا في العقيدة .. وج ادي ملموس ليقنع ل م هه إلى مث
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اة ..  ون والحي ذا الك ـه وسط ه ة ل ه ال قيم بالحجة القوية الضاربة والكاسحة على مدى ضعفه وتهالكه .. وان
َ يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِها ِمْن اْلَمْغِربِ ((  َّ   )) ..  قَاَل إِْبَراِهيُم فَِإنَّ 

: التَّ  اجُّ هوالتَّح اٌج. وحاجَّ ٌج وِحج ِة: ُحَج ع الُحجَّ م؛ وجم ة خاُص ةَ. ًُمحاجَّ ه الُحجَّ اً: نازع   وِحجاج
تِه. وفي ه َحّجاً: غلبه على ُحجَّ ه يَُحجُّ يِء: ُالحديث: فََحجَّ آدم وَحجَّ ة.واْحتَجَّ بالش ذه  موسى أَي َغلَبَه بالُحجَّ اتخ

ة ة؛ قال األَزهري: إِنما سميت ُحجَّ   .. القصد لها وإِليها جُّ أَي تقتصد ألَنألَنها تُحَ  ُحجَّ
ر. َت إِذا تََحيَّ ر. وبَِهَت وبُِه ُر نََظ َت: يَْنُظ يئاً فبُِه َرة. رأَى ش اُع والَحْي ُت: االنقط ب والبَْه د ..  الُمتَعَّجِ وق

ي ة. وف ه الحجَّ تَْولَْت علي ُم: اْس ْص َت الخَّ َت وبُِه َت وبَِه ل بَُه ذي كَ  التنزي َت ال ز: فبُِه ع العزي ه: اْنقََط ر؛ تأْويلُ فَ
ت عنها. ابن جني: ً وسكَت متحيرا ر؛ أَراد فبََه ذي كف َت ال َمْيفَع: فبََه ن السَّ ى  َ قرأَه اب ذي عل راهيُم الكافَر،فال إِب

َوة ن َحْي رأَه اب ال: وق ي موضع نصب. ق ة َ هذا ف اء، لغ َت، بضم اله ون  فبَُه وز أَن يك د يج ال: وق َت. ق ي بَِه ف
ةً  الفتح، لغ ى بََهَت،ب ال: وحك َت. ق ي بَِه َت، ف راءة فبَِه ُش ق ن األَخف و الحس  أَب

  .. َكَخِرَق، وَدِهشَ 
ا  ان .. زمان ى ك ان وأن ا ك ر مهم وق آخ يس أي مخل ت ول ي والممي و المحي الى ه بحانه وتع ا س ف
ل  ده ك ى رش وب إل ى يث ة وحت ل طاغي ومكانا وقيمة إلى قيام الساعة التي ال شك فيه إطالقا .. حتى يرعوي ك
اذا عن  افرين .. فم ى بطالن زعم الك ضال .. قبل فوات األوان .. هذا عن المثل األول .. في الحجة البالغة عل

  الحجة الثالثة الواردة في سياق اآليات الثالث التي أوردناها في بداية الحلقة ؟.. 
الَ ((  َها قَ ُ أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْريٍَة َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِش َّ هُ  ا فَأََماتَ َد َمْوتَِه ُ بَْع َّ ِذِه  ي َه ى يُْحيِ  أَنَّ

اٍم  َرابَِك ِمائَةَ َعاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ قَاَل َكْم لَبِثَْت قَاَل لَبِثُْت يَْوًما أَْو بَْعَض يَْوٍم قَاَل بَْل لَبِثَْت ِمائَةَ َع َك َوَش ى َطعَاِم انُظْر إِلَ فَ
يََّن ـإِلَى ِحَماِرَك َوِلنَْجعَلََك آيَةً ِللنَّاِس َوانُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َكْيَف نُنِش لَْم يَتََسنَّْه َوانُظرْ  ا تَبَ ا فَلَمَّ وَها لَْحًم مَّ نَْكُس ُزَها ثُ

َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديـلَهُ قَاَل أَْعلَ  َّ   ...)).. )259ٌر(ـُم أَنَّ 
  ما العروش ؟.. 

مع  البيت: سقفُه، والجمع كالجمع. وفي ٌش. وَعْرشوالعَْرش: البيُت، وجمعه ُعرو ت أَس الحديث: كن
، َّ ول  راءة رس ى ق ا عل لم، وأَن ه وس َّ علي لى  ْرُش:  ص ِريُش والعَ ِريٍش لي؛العَ ى َع ل: عل ي، وقي َعْرِش

ى سقُوفها، السقُف،قال الزجاج: المعنى ارت عل ل: ص ا، وقي ى أَركانه ال ع أَنها َخلَْت وخّرت عل ا ق نكم  ز م
د ة وق ا قائم افِلَها، أَراد أَن حيطانه ا س ا عاِليَه ل: فجعلن َدمت قائ َرت  ته ا وانقَعَ ي قَراِره ارت ف قوفُها فص ُس

اقطت ِدها فتس ن قواع اُن م ى الحيط د عل رة واح ة والمنقِع ى الخاِوي ا، ومعن ة قَْبله قوف المتهّدم َرش  السُّ وع
ُرشوَعْرشُ  العَْرَش يعِرشه ويعُرشه َعْرشاً: َعِملَه. ع ُع زل، والجم ت والمن ْرش: البي وام أَمره،والعَ   الرجل: قِ

 ..  
نَّهْ ((  ْم يَتََس نَها))  لَ راُب َس اُم والش نِهَ الطع ر، ًوَس نَّه: تغي ى  وتََس ع عل ذي يق ُج ال رُّ نُّهُ: التََّك والتََّس

نُوَن، لمخبز ُمتََسنِّهٌ. وفي القرآن: لم يََتَ◌َسنَّه؛  والشراب وغيره، تقول منه: ِالُخْبز    تغيره الّسِ
َف نُنِش((  ع)) :  ُزَهاـَكْي وزاً: ارتف ُز نُُش يُء يَْنِش ازُ  الش ه. وإِْنش ن مكان ه ع يَء: رفع َز الش  وأَْنَش

عه ى مواض ا إِل ت: َرْفعُه ام المي ض.ا عظ ى بع ها عل ُب بعض ُزها،  وتركي ت نُْنِش ن ثاب د ب رأَ زي راء: ق ال الف ق
ب: ىواِإلنشاُز نْقلها إِل بالزاي، قال: ال ثعل ون، ق ا الكوفي الراء قرأَه ال: وب زاي ألَن مواضعها، ق ار ال  والمخت

ا اإلَْنشاَز تركيُب العظام بعضها على بعض. وفي ر  الحديث: ال َرضاَع إِال م اله وأَكب ه وأَع َم أَي رفع َز العظ أَْنَش
  األَرض. وهو من النََّشِز المرتفع من َحْجَمه

ت **  قال العلماء إنه عزير .. وك  ا هي بي دث عنه ة المتح ي إسرائيل .. وأن القري اء بن ان من علم
د  اد فوج م .. وع ل العل ال أه ا ق ين كم ن خمس و اب ر وه المقدس .. التي خربها بختنصر .. وبالتالي خرج عزي
رف  ه تع ين كتفي وداء ب امة س ابنه يكبره بخمسين عاما .. ولم يقع التعرف عليه إال من خالل عالمة تشكل ش

  ه اآلخر الذي أصبح شيخا تجاوز المائة وعشرين عاما ..  عليها ابن
ا تَبَيََّن لَهُ قَاَل أَْعلَ ((  َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديـفَلَمَّ َّ م رٌ ـُم أَنَّ  م : عل )) . أبان الشيء اتضح فهو مبين .. أعل

  الشيء أدركه بحقيقته وكنهه .. 
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بحا رق هللا س ف خ ين كي ة نتب ة الكريم الل اآلي ن خ اة م ي الحي عها ف ي وض وانين الت الى الق نه وتع
دير ..  يء ق ل ش ى ك و عل يم وه الق العل و الخ ان أن هللا ه ان ومك ل  زم ر ك اس عب د الن ى يتأك وت .. حت والم
ه خارج  ا ألن وليدركوا أن هللا سبحانه وتعالى لما خلق الكون والحياة والمكان والزمان والمادة .. ال يتحدد به

ة عنها وفوقها ومسيطر ع ل تضاعيفها الرائع اة بك ليها .. ألنه خلق .. أي أوجد وأبدع من عدم .. فكانت الحي
ده  ن توحي د وأن يحس ا الواح ؤمن ب رء أن ي ى الم الي عل الق .. وبالت ة الخ ى عظم دل عل ي ت امقة الت الس

ا وعبادته وطاعته فيما أمر ونهى .. ذاك أن اإلنسان القاصر المقصر في إدراك األبعاد .. يقصر  ى م فهمه عل
ون  ا وراء الك ادة وم ا وراء الم دة لم اد البعي تقرئ األبع ا .. وال يس دود ال يتخطاه ن ح ادة وم ن م ه م يلمس
ذلك  د .. ل والحياة ..  أدلة وجود هللا الواحد الذي ال شريك لـه في الكون والحياة واإلنسان ذاته أكثر من أن تع

ان .. أن هللا هو ضرب لنا مثال من خالل قصة عزير .. وهو مثل نسب ان وزم ل مك ر ك ام عب ي يتماشى واألفه
ان  ال إيم ه ب ور .. وأن ن أن يتص عف م ان أض د .. وأن اإلنس ا يري ال لم و الفع رف .. وه و المتص ك وه المال

  وتوحيد ال قيمة له .. وانه ضائع لوال رحمة هللا سبحانه وتعالى ..
ى وال ت الى ال تحص بحانه وتع ود هللا س ى وج ة عل ة إن األدل ذه القص ثال به رب م ن هللا ض د .. ولك ع

ى تترسخ  د .. وحت ائهم من جدي ي إحي ب ف ن يتع ق ل ل الخل ق ك ذي خل زاء .. وأن ال لتأكيد حقيقة البعث والج
ات  ال والني وال واألفع عقيدة البعث والجزاء في األذهان والقلوب وتصبح حقيقة ثابتة وعملة متداولة في األق

رد والعائل ث .. وفي كل حياة الف دة البع خت عقي ى ترس ه مت دنيا .. ألن ل ال ي ك ر ف ع اإلسالمي الكبي ة والمجتم
رحمن  ى هللا ال ة إل ة واألوب ى التوب ل عل ان يقب إن اإلنس ا .. ف ه إطالق ك في ذي ال ش ة ال وم القيام زاء أي ي الج

دال دل واالعت ن الع ف دي الم الحني ق اإلس ي  الرحيم الذي يشمله بمغفرته ورحمته متى استقام على طري ال يبغ
ل  ي ك ذل والعطاء ف اة .. والب الة والزك ي الص ره ف تقام أم م حسابا اس ا ث اك موت ن أن هن عنه حوال .. متى آم
واب هللا ال  ر ث المجاالت الفكرية والعلمية واألدبية والثقافية والفالحية والصناعية والسياسية ال يريد شيئا غي

دل د بال ل .. يتأك ز وج اة هللا ع ر مرض يئا غي ي ش رت يبغ ا كث ة مهم دنيا قليل ذه ال وس أن ه ادي الملم يل الم
را  وقصيرة مهما طالت وأنها لو دامت لغيره ما انتقلت إليها .. وانه راحل .. وانه ميت .. وأنه محاسب إن خي

  فخير .. وإن شرا  فشر .. وأن عليه أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختياره في الدنيا واآلخرة ..  
ور ون الص د ال تك ى وق رى عل ة أخ دون أدل ذين يري اس .. ال ان الن ي أذه وح ف ام الوض حة تم ة واض

درة  البعث والجزاء .. فتأتي اآلية الثالثة تدعيما لآليتين األوليين .. وبيانا كافيا وشافيا ال يقبل الدحض على ق
  هللا العزيز الرحيم : 

ْذ َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِ اْلمَ ((  اَل فَُخ ي قَ ئِنَّ قَْلبِ ْن ِليَْطَم ْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َولَِك
كَ  نَّ يَأْتِينَ مَّ اْدُعُه ٌز أَْربَعَةً ِمْن الطَّْيِر فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكّلِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُ َ َعِزي َّ ْم أَنَّ  ْعيًا َواْعلَ  َس

  ...)).)260يٌم(َحكِ 
ه  راهيم علي ب إب د حس وتى .. لق اء الم ة إحي ى عملي طلب إبراهيم عليه السالم دليال ماديا ملموسا عل
السالم أن المسألة كبيرة وكبيرة جدا .. ولكن هللا سبحانه وتعالى استجاب لطلبه أوال وطلب منه ثانيا أن يأخذ 

م بتوزيعها على أربعة جبال متفرقة .. ثم يطلبها فتأتيه أربعة طيور وأن يذبحها ويخلط لحمها وريشها ثم يقو
  ساعية ملبية لندائه بإذن هللا السميع العليم القادر على كل شيء .. 

د ى م ي عل دليل العمل د ال ة نج ة المبارك شك  ىوعندما نتأمل اللقطة الرائعة التي قدمتها اآلية الكريم
ه السال إبراهيم كإنسان .. والدليل العملي على رحمة هللا راهيم علي ام إب ف ق ة ..  موقدرته .. تأملوا كي بالعملي

ه وكلُّ شيء جمعته، فقد، َصَرْرته؛ َر من ا انتََش راف م ه وَرَدْدت أَط ه إِذا جمعتَ ور وَصْرصرتُه وَكْرَكْرتُ .. والطي
ي  ة ه رابالمعني ام والغ اووس والحم ديك والط ا ع ال ا ويوزعه ا ويخلطه و يقطعه ه وه ر إلي ك تنظ ى .. كأن ل

عَى إذا أربعة جبال.. ثم يجلس بمكان يشرف عليها ويطلبها فإذا هي تسعى إليه جريا ..   فالسَّْعُي هنا العَْدُو. َس
عَى إذا ى، وَس عَى إذا َمَش َدا، وَس د َع عَى إذا قََص َل، وَس ل  َعِم ه ك ن خالل الم وم ه الس راهيم علي د إب ي يتأك .. ك

  لبه شيء .. وحكيم يفعل صواب األمر وسداده..  مؤمن إلى قيام الساعة أن هللا عزيز ال يغ
د ال  إن اآليات الثالث السالفة الشرح والبيان تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن هللا موجود وأن هللا واح
ان  ل مك ي ك شريك لـه وأنه يعلم كل شيء  ومحيط بكل شيء وقادر على كل شيء .. وبالتالي يتأكد المؤمن ف
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ي وزمان أن اإلسالم حق و أنه مدعو للتوحيد والعمل الصالح واإلخالص  قوال وفعال عمال ونية وإصالحا ف
  األرض ابتغاء مرضاة هللا وانتظارا ليوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا ..

  
*********  

  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 

د ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس عب
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ول ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل هللا خي
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والحمد  رب ال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف عالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

 
 
 
 

 
 

   

 c    : 37الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ْنبُلَ  (( ...  ّلِ ُس ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُك َّ ٍة َمثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل  ةُ َحبَّ ٍة ِمائَ
ُ َواِسٌع َعِليٌم(وَ  َّ ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء َو وا 261َّ ا أَنفَقُ وَن َم مَّ الَ يُتْبِعُ ِ ثُ َّ بِيِل  ي َس َوالَُهْم فِ ) الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْم

وَن( ْم يَْحَزنُ ْيِهْم َوالَ ُه ْوٌف َعلَ ْم َوالَ َخ َد َربِِّه ُرُهْم ِعْن ْن 262َمنا َوالَ أَذًى لَُهْم أَْج ٌر ِم َرةٌ َخْي ُروٌف َوَمْغِف ْوٌل َمْع ) قَ
يٌم( يٌّ َحِل ُ َغنِ َّ ا263َصَدقٍَة يَتْبَعَُها أَذًى َو ُق  ) يَ ِذي يُنِف اْلَمّنِ َواألَذَى َكالَّ َدقَاتُِكْم بِ وا َص وا الَ تُْبِطلُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
ِ وَ  َّ اْليَْوِم اْآلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلًدا فَتََرَكهُ َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس َوالَ يُْؤِمُن بِا

افِِريَن( ْوَم اْلَك ِدي اْلقَ ُ الَ يَْه َّ بُوا َو ا َكَس ْيٍء ِممَّ ى َش ِدُروَن َعلَ ْلًدا الَ يَْق وَ 264َص وَن أَْم ِذيَن يُنِفقُ ُل الَّ الَُهْم ) َوَمثَ
ا  ْت أُُكلََه ِ َوتَثْبِيتًا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أََصابََها َوابٌِل فَآتَ َّ ٌل اْبتِغَاَء َمْرَضاِة  ْبَها َوابِ ْم يُِص ِإْن َل ْعفَْيِن فَ ِض

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر( َّ اُر  أَيََودُّ أََحُدُكْم أَْن تَُكونَ  )265فََطلٌّ َو ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍب تَْج ٍل َوأَْعنَ ْن نَِخي لَهُ َجنَّةٌ ِم
يَّةٌ ُضعَفَاُء فَأََصابََها إِْعَصاٌر فِيِه نَاٌر فَاحْ  ْم لَهُ فِيَها ِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت َوأََصابَهُ اْلِكبَُر َولَهُ ذُّرِ ُ لَُك َّ يُِّن  ذَِلَك يُبَ تََرقَْت َك

ْن األَْرِض َوالَ  ) يَا266لَُّكْم تَتَفَكَُّروَن(اْآليَاِت لَعَ  ْم ِم ا أَْخَرْجنَا لَُك أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ
وا أَنَّ  ِه َواْعلَُم وا فِي ِه إِالَّ أَْن تُْغِمُض تُْم بِآِخِذي وَن َولَْس هُ تُنِفقُ َث ِمْن وا اْلَخبِي ُم ٌد(تَيَمَّ يٌّ َحِمي َ َغنِ َّ ْيَطاُن 267  ) الشَّ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  َّ ُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرةً ِمْنهُ َوفَْضالً َو َّ اُء 268(يَِعُدُكْم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء َو ْن يََش ) يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َم
  ...)).) 269ا َكثِيًرا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُوا األَْلبَاِب(َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيرً 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة )

  
  * التحليل : 

  
ع  ة اآلخرة .. والمجتم دنيا مزرع بيل هللا .. وال إن المجتمع اإلسالمي مدعو إلى البذل والعطاء في س

ره أ يش لغي ذل ويعطي ويع واعي المسئول يب ى مرضاة هللا اإليماني ال ع إل ه يتطل ه .. ألن يش لذات ا يع ر مم كث
ذا  وق ه ا س ا أدراك م ا .. وللمجتمع سوق وم ه إطالق ذي ال شك في ة ال سبحانه وتعالى ويرنو إلى يوم القيام
م  االت العل ل مج ي ك ا وصدقا ف ا وإخالص ال وتفاني دا عم يش أب المجتمع الفاضل الذي يقبل على الدنيا كأنه يع

ل  والمعرفة والنشاط ي ك العملي الذي يقوي المجتمع .. ويقبل على اآلخرة كأنه يموت غدا استعدادا للرحيل ف
ق  ق الخل ذي خل الى ال بحانه وتع د هللا س تغفار وتوحي ة واإلس ادة والتوب الة والعب ي الص اإلخالص ف ة ب لحظ

ترى ما اإلنفاق  للعبادة واإلخالص و التوحيد وحسن التوحيد .. سوق المجتمع اإلسالمي هي سوق اإلنفاق ..
الفتح:؟ ..  ق نَفاقاً،ب ْلعة تَْنفُ ا نَفََق البيع نَفَاقاً: راج. ونَفَقت الّسِ ب فيه ْت ورغ رة ونشطة  َغلَ وق كبي ا س .. إنه

ة  ل األصعدة الفردي ى ك ل عل ومستمرة وال تغلق أبوابها بالليل وال  بالنهار .. وتعمل في السر والجهر ..وتعم
ل شيء حالل والعائلية واإلجتماعية هد ذل بك م الب ذل ث ا الب ة هللا .. ووقوده فها هللا .. وعمادها الرئيس مخاف

ون  ى يك ع اإلسالمي حت ة وللمجتم ذات وللعائل ة لل الل .. تنمي ومن مصدر حالل .. نحو هللا وفي مصارف الح
  أرقى وأفضل وأحسن على جميع األصعدة بال استثناء .. 

  جاء في (( مجمع الزوائد )) : 
خليل فيقول:  ما من عبد إال وله ثالثة أخالء. فأما وسلم قال: وآله عن النبي صلى هللا عليه عن أنس

  ة ..رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال ثقا))..  ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله(( 
ه  ول هللا صلى هللا علي ال رس ال: ق رة ق ي هري ه عن أب وا((  وسلم:وآل ن أب اب م ك بب  ب السماءمل

  -)) ممسك مال تلفا يقول: من يقرض اليوم يجز غداً، وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفق مال خلفاً وأعط
  ..  رواه الطبراني في األوسط

  وجاء في صحيح مسلم :  
ت ذر، عن  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن هشام، عن فاطمة بن المن

ت أب ماء بن هأس لى هللا علي ول هللا ص ي رس ال ل ت: ق ا. قال ي هللا عنه ر رض ه  ي بك لم:وآل ى ((( وس أو  أنفق
  ..)) انضحي، أو انفحي) وال تحصي، فيحصي هللا عليك
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ّلِ ُس (( ...  ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُك َّ ٍة َمثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل  ةُ َحبَّ ْنبُلٍَة ِمائَ
ُ َواِسٌع َعِليٌم( َّ ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء َو َّ   ...)).. )261َو

ن  ر م بيل هللا يتضاعف أكث ي س اق ف ن اإلنف ة ولك ة بالمائ بة معين ون بنس ربح يك من المعروف أن ال
  سبعمائة مرة فضال من هللا ونعمة ..

  اود : جاء في عون المعبود في شرح سنن أبي د 
وبَ  ِن أيّ ى ب ن يَْحيَ ٍب ع ُن َوْه ا اب وَب عن  حدثنا أَْحَمُد بُن َعْمِرو بِن الّسْرحِ أخبرن ي أيّ ِن أب ِعيِد ب َو َس

هِ  اٍذ عن أبِي ِن ُمعَ ْهِل ب ن َس ٍد ع ِن فَائِ اَن ب ال  َزبّ ال ق ه ق لى هللا علي ول هللا ص ه  رس الَةَ وآل  وسلم: "إّن الّص
   بَِسْبِعَمائَِة ِضْعٍف". النفقة في سبيل هللا عز وجل َعُف َعلَى َوالّصيَاَم َوالذّْكَر يَُضا

  وجاء في سنن ابن ماجة : 
اُد ْبُن َزْيٍد. ثنا أَيُوبُ  . ثنا َحمَّ ْن  حّدثنا ِعْمَراُن ْبنث ُموَسى اللَّْيثِيُّ َماَء، َع َعْن أَبي قِالَبَةض، َعْن أَبي أَْس

ى(( وسلم:صلى هللا عليه وآله  هللاِ  ُ ثَْوبَاَن؛ قَاَل: قَاَل َرُسول هُ َعلَ اٌر يُْنِفقُ ُجُل، ِدين ِه.  أَْفَضُل ِدينَاٍر يُْنِفقُهُ اْلرَّ ِعياِل
ى  اٌر َعلَ بل ِ َوِدين ي س رس ف هُ ف اٌر يُْنِفقُ ى   هللاِ. َوِدين ُل َعلَ ُج ي  الرَّ حابه ف بِْيِل هللاِ)أص   ..)َس

َماُل.  حّدثنا    لِ َهُروُن ْبُن َعْبِد هللاِ اْلحَّ ْن اْلَخِلي يَّ  ثنا اْبنث أَبي فَُدْيٍك َع ْن َعِل ِن، َع ِن اْلَحَس ِد هللاِ، َع ِن َعْب ْب
ِد هللاِ  ْبِن أَبي َطاِلٍب، ِوأَبي اِهِلّيِ، ِوَعْب ةَ اْلبَ ي أَُماَم َرةَ، َوأَب ْرَداِء، َوأَبي ُهِرْي ٍرو،  اْلدَّ ِن َعْم ِد هللاِ ْب َر، وِعْب ِن ُعَم اْب

ُث َعْن َرُسوُل هللاِ  ِد هللاِ،ِوِجابِِر ْبِن ِعبْ  ه ِوِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن؛ ُكلُُّهْم يَُحّدِ ه  صلى هللا علي هوآل لم؛ أَنَّ اَل: وس  قَ
ا ، فَلَهُ وأقام في بيته  هللا، بنفقة في سبيلِ  َمْن أَْرَسَل  ٍم. َومضْن َغزض ْبعُِمائَِة ِدْرَه ي سبيل  بُِكّلِ ِدْرَهٍم َس  هللاِ، ف
  َوهللا يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء).: ((  ثُمَّ تَالَ هِذِه اآليَة بُِكّلِ ِدْرَهٍم َسْبعُِمائَِة أَْلِف ِدْرَهٍم).  َُوْجِه ذَِلك، فَلَه وأنفق في

بعد أن تبين األجر .. يتساءل المؤمن بينه وبين نفسه ما شروط اإلنفاق ؟.. وهل يكفي اإلنفاق وحده 
ى هللا ؟.. وعلى الفور يأتي الجواب  رب إل ة التق ة الخواص .. إن خاص يس كبقي إن لإلنفاق في سبيل خاصة ل

ر  ه أج ل ب ا يبط ه كالم احب إنفاق ى المؤمن أال يص ا يجب عل ن أيض ا .. ولك ل إال طيب بالطيب وهللا طيب ال يقب
ذل  ه ب بجح بأن أن يت وأعطى اإلنفاق .. إن المرء مسئول عن كالمه .. وال يجب أن يلقي الكالم على عواهنه ك

اة  اء مرض ة ابتغ ال وني .. وخير النفقة ما كان الكتمان سيدها وزمامها .. وخير اإلنفاق ما كانت فعال قوال وفع
ِ ثُمَّ الَ يُتْبِعُوَن َما أَنفَقُوا َمنا َوالَ أَذًى لَُهْم أَْجُرهُ هللا العزيز الحكيم : ((  َّ َد الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل  ْم ِعْن

  ..)) .)262َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن(
  ترى ما المن ؟.. وما هي كيفية المن ؟.. ولماذا يبطل الثواب ؟.. 

ِدم ةُ تَْه ن ُ وَمنَّ عليه ِمنَّةً أَي اْمتَنَّ عليه. يقال: الِمنَّ ن اب ا م نَّ علين ٌد أََم ا أَح ديث: م نيعة.وفي الح  الصَّ
صدقاتكم بالَمّنِ  تُْبِطلُوا أَْجَوَد بماله وذات يده، وقد تكرر في الحديث. وقوله عز وجل: ال ٌ أَحد أَبي قُحافَةَ أَي ما

ه واألَذى؛ الَمنُّ ههنا: أَن تَُمنَّ بما أَعطيت ّد ب َوبِّخَ  وتعت داد، واألَذى: أَن تُ ه االعت ا تقصد ب ك إِنم ى،  كأَن المعَط
  . نَّ واألَذى يُْبِطالن الصدقة.أَن المَ  فأَعلم هللا

وى  د اله ذر أن يعب اخر .. وليح فليحذر كل مؤمن من أية كلمة تخدش كرامة الناس ..وليحذر من التف
تم  الم اه ف أن اإلس وا كي ـه .. الحظ ة ل ي هللا وطاع ا ف واس حب يان الوس ى عص رص عل لحة .. وليح والمص

ادة سامقة ترجو رحمة هللا ال بالمسائل النفسية في سلوك الفرد والمجتمع حتى يكو ة عب ي حال ن كل شيء ف
  غير .. 

يٌم(((    يٌّ َحِل ُ َغنِ َّ ا أَذًى َو َدقٍَة يَتْبَعَُه ْن َص يمٌ  .))..)263قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِم يٌّ َحِل ُ َغنِ َّ :   َو
. ابن األثير: هو الذي ذا يَحْ  ال في أَْسماء هللا عز وجل: الغَنِيُّ ه، وه اٌج إلي ٍد ُمْحت لُّ أََح تاُج إلى أَحٍد في شيٍء وك

ن  الُمْطلَق وال يُشاِرك هللا تعالى فيه غيُرهُ. ومن أَسمائه الُمْغني، سبحانه هو الِغنى ي م وتعالى، وهو الذي يُغن
دَّ  ُ يشاُء من ِعباده. ابن سيده: الغنى، مقصوٌر، ضدّ  تِح ُم ديث: خي..  الفَْقر، فإذا فُ ي الح ْت وف ا أَْبقَ َدقَِة م ُر الصَّ

إذا ما كان عن َظْهر ِغنًى، وفي رواية: ايتِِهْم، ف ال وِكف وت العي َرك ِغنًى أَي ما فََضل عن قُ ا َغْي َت  أَْعَطْيتَه أَْبقَْي
ه اْستِْغناٍء منَك ،وِمْنُهم بعَدها لَك ولُهم ِغنًى، وكانت عن َت ب ا أَْغنَْي َدقَة م ُر الصَّ ل: خي ا، وقي ن َعْنه ه  َم أَْعَطْيت

ه  الَمْسأَلة في وْقتِه أَو يَْوِمه، قال: ظاهر هذا الكالِم أَنه ما أَْغنى عن عن المسأَلة؛ وأَما أَْخذُه على اإلطالق ففي
ا للعَْجِز عن ذلك. وفي حديث الخيل: رجلٌ  َمشقَّة اً وتَعَفُّفً ا تَغَنِّي اس. َربَطه ن الن ب م ن الطَّل ا ع تَْغناًء به  أَي اْس
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ه، الُجمعة: َمن اْستَْغنى بلَْهٍو أَو تِجارٍة اْستَْغنى هللا وفي حديث ه  عن ى ب ه هللاُ وَرَم د، أَي اطََّرَح يٌّ َحِمي وهللاُ َغنِ
زاءَ  فِْعَل من من َعْينه زاهُ َج ا اْستَْغنى عن الشيء فلم يَْلتَِفْت إليه، وقيل: َج تِْغنائه عنه وا  اْس الى: نَُس ه تع كقول

ُ . هللا فنَِسيَُهم. َّ يمٌ َو ي حديث:   َغنِيٌّ َحِل ي وف ه  النب ه ، صلى هللا علي ي وآل ي صالة الجماعة: ِليَِليَنِّ وسلم، ف
ي  وكأَنه األَْحالم والنَُّهى أي ذوو األلباب والعقول، واحدها ِحْلٌم، بالكسر، أُولوا منكم من الِحْلم األَناة والتثبُّت ف

عار العقالء. ت األُمور، وذلك من ِش اء. وأَْحلََم دت الُحلَم رأَةُ إذا ول ل: الم ي صفة هللا عز وج يُم ف اه  والَحِل معن
بور، وقال: معناه أنه الذي ل ال يْستَِخفُّهُ ِعْصيان العُصاة وال الصَّ ل لك شيٍء  يستِفّزه الغضب عليهم، ولكنه جع
ِشيُد؛ قال األَ  تعالى: إنك ألنت الَحِليمُ  ِمْقداراً، فهو ُمْنتٍَه إليه. وقوله هالرَّ ير أَن ي التفس ةٌ عن  زهري: جاء ف ِكناي

ى أَنهم قالوا إنك الوه عل م ق ل: إنه ن ألَنَت السَِّفيهُ الجاهل، وقي ال اب تهزاء؛ ق ّد  جهة االس ن أَش ذا م ة: ه عرف
  .. َحِليُم أَي أنت عند نفسك َحِليٌم وعند الناس َسِفيهٌ  إذا استجهله يا ِسباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه

اِس َوالَ يُأَيُّ  يَا((  اَء النَّ ِ َها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تُْبِطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِاْلَمّنِ َواألَذَى َكالَِّذي يُنِفُق َمالَهُ ِرئَ َّ ا ْؤِمُن بِ
ُ َواْليَْوِم اْآلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلًدا الَ يَقْ  َّ بُوا َو ا َكَس ِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِممَّ

اِس .)).. )264الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن( اَء النَّ هُ ِرئَ ُق َمالَ ى : يُنِف ي عل ه أَنِّ اًء: أََرْيت راآةً وِري َل ُم ت الرج وراَءْي
ْم يُ عليه. وفي خالف ما أَنا ذين ُه افقين راؤوَن؛التنزيل: بََطراً وِرئاَء الناِس، وفيه: ال ي المن لَّى  يعن أَي إذا َص

ه. المؤمنون َصلَّوا معَهم يُراُؤونُهم أَنَّهم ا هم علي ومٌ  على م راٍء وق الن ُم ال:  وف اُء. يق ي راُؤوَن، واإلسم الّرِ ُم
اءً  ك ِري َل ذل ول فَعَ ْمعَةً. وتق تَْحَمقُ  وُس ول يُْس ا تق الٌن، كم تَْرأَى ف اء يُْس ي ن الّرِ تَْعقَُل؛ م رو. ع ويُْس ي عم ن أَب

ه وراياهم ويقال: راَءى فالن الناَس يُرائِيِهْم ُمراآةً، اًء قابَْلت راآةً وري ه ُم ًى، وراَءْيت ب، بمعن ى القَْل  ُمراياةً، عل
ل: أَقاد يقو تَراَءْيتُموني من قَِريٍب وَمْوِدقِ  يُِقيَدَك، بَْعَدما أَبَى هللاُ إال أَن فَرأَْيته، وكذلك تََراَءْيته؛ قال أَبو ذؤيب:

ي منك َعالنيَةً ولم يُِقْد ِغيلَة. وتقول: فالن هللا ه ف يف. يتَراَءى أَي ينظر إلى وجه ي الس ْرآِة أَو ف ْرآة:  الِم والِم
ا. ه إياه د أََرْيت ه، وق َت في ه ما تَراَءْي ه أَو حبستها ورأَْيتُ تُها علي ةً: َعَرْض ت تَْرئِيَ ه وتَراَءْي ه ينظر نفَس ا ل  فيه

ْفَوانٍ ..  فيه َوْجَهه اء في الحديث: ال يتََمْرأَى أَحُدكم في الماء ال يَْنُظروتَرأَْيُت. وج ِل َص ن سيده: :   َكَمثَ ال اب ق
 ً ة ال جمع وإنما َحَكمنا بأَن أَْصفاًء وُصفيّاً إنما هو جمع َصفا ك لَفَْعل  َصفاٍة ألَن فَعَلةً ال تَُكسَّر على فُعُوٍل، إنما ذل

ة وبُدوٍر، وكذلك كبَْدَرةٍ  فاٍة ألَن فَعَل فاً ال َص ُع َص ى ًأَْصفاٌء جم ع عل ْجراِء،  ال تجم ْفواُء: كالشَّ و الصَّ اٍل. وه أَْفع
ه واحدتُها َصفاةٌ، ْفواٍن علي ل َص ل: كمث ي التنزي فوانةٌ. وف ه َص ْفواُن واحَدت راٌب؛ وكذلك الصَّ ن  تُ ال أَوس اب ق

ر: ه حج أَن ُمتُونَ ْفواٍن ك ِر َص ى َظْه ُدهْ  عل َن ب ال نٍ ُعِلْل ّزِ ُق الُمتَنَ ى  يُْزِل لَةٌ عل ا ِسْلس وْحي: كأَنه ديث ال ي ح وف
ْعُره َصْفواٍن. وأَْصفى الحافُِر: ع ِش فى الشاعُر: انقَط َدع. وأَْص فا فاْرتَ ْعراً. بلَغ الصَّ ْل ِش م يق ي:  ول ن األَعراب اب

الٍن؛ واألََدِب أي خال. وأَْصفى األَِميُر دارَ وأَْصفي الرجُل من الماِل  ُصْلبِه. أَْصفى الرجُل إذا أَْنفََدت النساُء ماءَ   ف
ر :  فَأََصابَهُ َوابِلٌ . اْنقَطع بيُضها. واْستَْصفى مالَه إذا أَخذه كلَّه. وأَْصفَِت الدَّجاجةُ إْصفاًء: ُل: المط ُل والوابِ الَوْب

ِر؛ ْخم القْط ديد الضَّ ماُء األَ  الش ِت الس الً وَوبَل ل َوْب ماُء تَبِ ِت الس د َوبَلَ ل. .. رَض وق ن الوابِ ةٌ: م وأَرض َمْوبُول
قاء: وابِل، والمطر هو الَوْبُل كما الليث: َسحاب ديث االستس ي ح ال َوْدٌق واِدق. وف حاِب  يق ين الس أَلََّف هللاُ ب ف

ل أَي ُمِطْرنا َوْبالً، وهو المطر الكثير فأُبِْلنا واو مث اء  القطر، والهمزة فيه بَدل من ال َد، وج د وَوكَّ ي بعضأَكَّ  ف
وَوبَالً. وأَرض  والَوبِيُل من الَمرَعى: الوخيم، َوبَُل الَمْرتَع َوبالةً وَوباال الروايات: فَُوبِْلنا، جاء به على األَصل.
لٌ  ا ُوبُ ع، وجمعه ةُ الَمرتَ ةٌ: َوخيم ْلًدا.. َوبِيل هُ َص الد  فَتََرَك لد وأص الدة:  حجرص يِّن الصَّ ْلب  : ب لُوِد ُص والصُّ

لود  الجمع من كل ذلك أَْصالد. وحجر أَْصلَد: كذلكو أَْملَُس، الدة..  حجر صلد وص يِّن الصَّ ْلب  : ب لُوِد ُص والصُّ
ذلك؛ أَْملَُس، لَد: ك ر أَْص الد. وحج ك أَْص بُ  والجمع من كل ذل ال الُمثَقَّ دي: ق اِركٍ  العَْب ى ح اٍض إِل ي بنُهَّ مَّ،  يَْنِم ثَ
لدِ  َكُرْكنِ  ر األَْص ز و الحَج ال هللا ع ال ق ث: يق ال اللي ْلداً؛ ق ه َص لد أي  جل: فَتََرك ين ص ر صلد  وجب ُس حج أَْملَ

كيت: ن الس تٍَو. اب و ُمْس ْلت فه ت َص ِإذا قل ابس، ف ريضُ  ي فا العَ ْلداء  الصَّ ال: والصَّ ُس. ق ارة األَْملَ َن الحج م
ْلداَءةُ  ْلبة. قال: وكلُّ َحَجر ُصْلٍب فكل ناحية منه  األَرض الغَليظة والصَّ   .. َصْلد وأَْصالٌد جمع َصْلٌد،الصُّ

ِ َوتَثْبِيتًا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة بِرَ ((   َّ ٌل َوَمثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم اْبتِغَاَء َمْرَضاِة  ابََها َوابِ َوٍة أََص ْب
 ُ َّ يٌر(فَآتَْت أُُكلََها ِضْعفَْيِن فَِإْن لَْم يُِصْبَها َوابٌِل فََطلٌّ َو وَن بَِص ا تَْعَملُ ر .)).. )265 بَِم غاُر القَط ُر الّصِ لُّ: الَمَط الطَّ

ذاذُ  أَْرسُخ المطر الدائُم، وهو م نًَدى. ابن سيده: الطَّلُّ أََخفُّ المطر وأَضعفه ثم الرَّ دى،  ث و النَّ ل: ه بَْغش، وقي ال
  ..  وقيل: فوق النَّدى ودون المطر، وجمعه ِطاللٌ 
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ّلِ الثَّ أَيََودُّ ((   ْن ُك ا ِم هُ فِيَه َراِت  أََحُدُكْم أَْن تَُكوَن لَهُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخيٍل َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر لَ َم
 ُ َّ يُِّن  ذَِلَك يُبَ ْت َك اٌر فَاْحتََرقَ ِه نَ اٌر فِي ابََها إِْعَص عَفَاُء فَأََص ةٌ ُض يَّ هُ ذُّرِ ُر َولَ ابَهُ اْلِكبَ ْم َوأََص اِت لَعَلَُّك ْم اْآليَ  لَُك

ابها  وفي واِإلْعصاُر: الريح تُثِير السحاب، وقيل: هي التي فيها ناٌر، ُمذَكَّر..)).. )266تَتَفَكَُّروَن( التنزيل: فأَص
ً  إِْعصاٌر فيه ناٌر فاحترقت، واِإلْعصاُر: ريح ر سحابا ار شديد.  تُثِي ا غب ي فيه ي الت ل: ه رق، وقي ذات رعد وب

ى اِإلْعصاُر الرياح الزجاج: وقال العمود إِل ع ك ار فترتف ر الغب ي  التي تهب من األَرض وتُثِي نحو السماء، وه
ْوبَعَة، وهي ريح شديدة ال التي يها الناس الزَّ بّ  تَُسّمِ ى تَُه اٌر حت رب  يقال لها إِْعص ول الع ه ق دة؛ ومن ذلك بش ك

يي كنَت ِريحاً فقد القيت إِْعصاراً؛ في أَمثالها: إِن الة. واِإلْعصاُر  ضرب مثالً للرجل يلقى قِْرنه ف دة والبس النَّْج
ديد أَن تَُهيِّج الريح التراب والِعصاُر: ار الش اُر: الغب ه. والِعَص ُرونَ .. فترفع ْم تَتَفَكَّ ال :  لَعَلَُّك ُر: إِعم ُر والِفْك الفَْك

ال سيبويه: ع الخاطر في الشيء؛ ق ُم وال  وال يجم ُر وال الِعْل هالِفْك ي جمع د ف ن دري ى اب د حك ال: وق ُر، ق  النظ
ي  أَفكاراً. والِفْكرة: كالِفْكر  يء وقد فكر ف ل  الش ًى. ورج َر بمعن ه وتَفَكَّ َر في ال وأَْفَك ر، مث ي ر:  فِّكِ يق، وفَْيَك فِّسِ

ى ال التَّْفِكير. ومن العرب من يقول: الِفْكرُ  كثير الِفْكر؛ األَخيرة عن كراع.الليث: التَّفَكُّر اسم رى عل َرة، والِفْك ِفْك
ى ر فِْعل وهري: التَّفَكُّ ة. الج ي قليل م، وه َرة، اس ُر والِفْك م الِفْك ل، واالس ال  التأَم الفتح. ق ر، ب در الفَْك والمص

ة يعقوب:يقال: ليس لي في هذا األَمِر فْكٌر أَي ه حاج افق ..  ليس لي في ة المن ق بنفق ر يتعل ى أن األم .. والمعن
  جل وتبقى له الحسرة والندامة وانعدام األجر ..  حيث يذهبها هللا عز و

  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان : 
ن دث، عن اب ة يح ي مليك اس  حدثنا إبراهيم: أخبرنا هشام، عن ابن جريج: سمعت عبد هللا بن أب عب

ال: ر ق ن عمي د ب ن عبي دث، ع ة يح ي مليك ن أب ر ب ا بك اه أب معت أخ ال، س ال  ق رق ا  عم ه يوم ي هللا عن رض
ه  ه ألصحاب النبي صلى هللا علي ت:وآل ة نزل ذه اآلي رون ه يم ت لم: ف ةٌ ؟  ((  وس هُ َجنَّ وَن لَ ُدُكْم أَْن تَُك َودُّ أََح أَيَ

ن ر  قالوا: هللا أعلم، فغضب عمر، فقال: قولوا: نعلم أو ال نعلم، فقال اب ا أمي ا شيء ي ي نفسي منه اس: ف عب
ال  ا أخي قل وال تحقر نفسك، قالالمؤمنين، قال عمر: ي ابن عباس: ضربت مثال لعمل، قال عمر: أي عمل؟ ق

ل بالمعاصي  ابن عباس: لعمل، قال عمر: لرجل غني يطان، فعم ه الش يعلم بطاعة هللا عز وجل، ثم بعث هللا ل
  .حتى أغرق أعماله.

َث أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما كَ  يَا((   وا اْلَخبِي ُم ْن األَْرِض َوالَ تَيَمَّ ْم ِم ا لَُك ا أَْخَرْجنَ َسْبتُْم َوِممَّ
ٌد( َ َغنِيٌّ َحِمي َّ ه .))..)267ِمْنهُ تُنِفقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إِالَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا أَنَّ  َث ِمْن وا اْلَخبِي ُم  َوالَ تَيَمَّ

ْمتُهُ: قَ :  ىوتَيَمَّ نَّةٍ  َصْدته. وفي حديث ابن عمر: َمن كانت فَتَْرتُهُ إِل تقيم.  ُس ق الُمْس ِد الطري و أَي قَْص ا ه ألَّمٍ م فَ
ه ه أَّماً، يقال: أَمَّ َمه. قال: ويحتمل أَن يكون األَمّ  يَؤمُّ َمهُ وتَيَمَّ ي  أُقِيم َمقام ُوتأَمَّ ق ينبغ ى طري الَمأُْموم أَي هو عل

ُمون  بمعناه؛ ومنه فِإنه يرجع إِلى أَصله ما هو لرواية بضم الهمزة،ا أَن يُْقصد، وإِن كانت أَمَّ انوا يَتَ الحديث: ك
َدقة ي الص اِرهم ف راَر ثِم دون ِش ديث أَي يَتَعَمَّ ه ح اه؛ ومن و بمعن ون، وه م روى يَتَيَمَّ دون، وي ن  ويَْقِص ب ب كع

ُم رسول هللا، صلى هللا عليه  مالك: ك: ، موسلوآله واْنَطلَْقت أَتَأَمَّ ن مال ور  وفي حديث كعب ب ا التَّنُّ مت به فتَيمَّ
لِ  ِبن مالك: ثم يُؤَمُر بأَمّ  أَي قََصدت. وفي حديث كعب ى أَْه اب عل د  الب داً أَي يُْقَص مٌّ أَب نهم َغ رج م ال يخ ار ف الن

د فَيَُسدُّ عليهم. إِليه لُه التَّعَمُّ عيد للصالة، وأَص ت الصَّ ْم و وتَيَمَّ ي، من ق َوّخِ ك لهموالتَّ ْمتُ ك وتَأَمَّ ْمتُ إِالَّ أَْن ..   تَيَمَّ
ه:  تُْغِمُضوا فِيهِ  َض عنه: تجاَوَز. وَسِمَع األَمَر فأَْغَمَض عنه وعليه، يكنى ب ن وَغمَّ ال: سمعت  ع الصبر. ويق

ْلعة: اْستََحطَّ من  تَغافَْلتَ  منه كذا وكذا فأَْغَمْضُت عنه وأَْغَضْيُت إِذا د  ثمنها لرداءتِها،عنه. وأَْغَمَض في الّسِ وق
ي  البِياعِة أَي التَّْغِميض من غير نوم. ويقول الرجل لبيِّعه: أَْغِمْض لي في يكون طَّ ل ه أَو ُح ِزْدني لمكان رداءت

ن يقال أَْغَمَض في من ثمنه. قال ابن األَثير: ِع واستحطَّه م ن الَمبي ُض إِذا استزاده م ع يُْغِم ه  البي ثمن فوافق ال
ه؛ ي التن علي ول:وف ه؛ يق وا في ه إِالَّ أَن تُْغِمُض تم بآخذي ز: ولَْس ل العزي تم ال زي ف  أَن َوْكٍس فكي ه إِال بِ تأْخذون

َدقِة؟ قاله الزجاج، ُدلّك وقال الفراء: تعطونه في الصَّ اٍض، وي ه  لستم بآخذيه إِالَّ على إِْغماٍض أَو بِِإْغم ى أَن عل
ك زاء أَن د اِإلغم ج تم بع ى إِن أَْغَمْض د المعن ذتموه.تج ذه إِال اض أَخ م يأْخ ديث: ل ي الح اٍض؛  وف ى إِْغم عل

اَمحةُ  اُض: الُمس الن إِذا اِإلْغم ن ف َت ع اَهلةُ. وَغَمْض راء، والُمس ع أَو ش ي بي ه ف اَهْلَت علي ت.  تَس وأَْغَمْض
َ .. َمَشقَّةٍ  اْغتِماٍض أَي َعْفواً بال تََكلٍُّف وال األَصمعي: أَتاني ذاك على َّ والحميد: من :   َغنِيٌّ َحِميدٌ َواْعلَُموا أَنَّ 

ماء صفات هللا تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال، وهو من ال  األَس ود؛ ق ى محم ل بمعن نى فعي الحس
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ع  األُصول فعيل محمد بن المكرم: هذه اللفظة في ا طب و عنه ان ينب ذا المك ي ه ول ف بمعنى مفعول ولفظة مفع
د  فعدلت عنه اِإليمان، ن التفاصحاوقلت حمي داً، لك ى واح ان المعن ود، وإِن ك ى محم ا ال بمعن ل هن ي التفعي  ف

ا يطابق محض التنزيه والتقديس  عز وجل؛ والحمد د أَعمهم ان والحم د اِإلنسان  والشكر متقارب ك تحم ألَن
عبد  الحديث: الحمد رأْس الشكر؛ ما شكر هللا عطائه وال تشكره على صفاته؛ ومنه على صفاته الذاتية وعلى

ا، رأْس اِإليمان، وإِنما كان رأْس ال يحمده، كما أَن كلمة اِإلخالص ة واِإلشادة به ار النعم ه إِظه  الشكر ألَن في
و شكر م وبحمدك أَي وألَنه أَعم منه، فه بحانك الله دعاء: س ي حديث ال ادة. وف ل: وزي دئ، وقي دك أَبت  وبحم

واو للتسبب أَ  ون ال د أَو مالبس للمالبسة أَي التسبيح ووبحمدك سبحت، وقد تحذف الواو وتك بب بالحم  مس
اٌد مثله. ويقال: فالن يتحمد الناس ورجل ُحَمَدةٌ كثير الحمد، له.  بجوده أَي يريهم أَنه محمود. ومن ورجل َحمَّ

د به إِلى الناس؛ المعنى أَنه أَمثالهم: من أَنفق ماله على نفسه فال ى يَتََحمَّ انه إِل ا ن ال يُْحَمُد على إِحس فسه، إِنم
ده: وجده يحمد على إِحسانه إِلى الناس؛ َدهُ وأَحم دناه وَحَمَده وَحِم اً فأَحم ا فالن ال: أَتين وداً؛ يق اه  محم وأَذممن

وداً  دناه محم ه أَي أَي وج ذا فأَحمدت ع ك ت موض ال: أَتي ذموماً. ويق اً، أَو م وداً موافق ادفته محم ك إِذا  ص وذل
َد ا اه. وأَْحَم كناه أَو مرع يت س ذه ألَرَض:رض دة، فه ادفها حمي ال  ص دها. وق ال حم د يق يحة، وق ة الفص اللغ

ه، الرجَل إِذا رضي بعضهم: أَْحَمدَ  تبان فعله ومذهبه ولم ينشره. سيبويه: َحِمَده جزاه وقضى حق َده اس  وأَْحَم
  .أَنه مستحق للحمد.

اِء وَ ((   أُْمُرُكْم بِاْلفَْحَش َر َويَ ُدُكْم اْلفَْق ْيَطاُن يَِع ٌع الشَّ ُ َواِس َّ الً َو هُ َوفَْض َرةً ِمْن ُدُكْم َمْغِف ُ يَِع َّ
يٌم( رَ .)).. )268َعِل ُدُكْم اْلفَْق ْيَطاُن يَِع َطنَه:  الشَّ در َش ْطُن: مص ً  والشَّ ْطنا ُطنُه َش ه. يَْش ه ونيت ن وْجه ه ع  خالف

ال م له ُعْرٌف. والشاِطُن: ٌوالشيطاُن: َحيَّة الً، نالخبيث. والشَّْيطاُن: فَْيع ون أَص ل الن يمن جع َد ف َطَن إذا بَعُ  َش
يطان؛ والشيطان: معروف، وكل عات متمرد من الجن وقولهم الشياطين دليل على ذلك. دواب ش س وال  واِإلن

ان ل َهْيم رق مث ك واحت يط إذا هل ان من وقيل: الشيطان فَْعالن من شاَط يَش ري:  وَغيم ال األَزه اَم؛ ق اَم وغ ه
ناألَول أَكثر، قال: وا ول لدليل على أَنه م َطَن ق ه  َش ي، صلى هللا علي ليمان النب ذكر س ي الصلت ي ن أَب ة ب أُمي

لم: اِطنٍ  وس ا ش اه. أَيُّم اه َعك ه عص ْت ب ل ا تَنزَّ ز: وم ل العزي ي التنزي يطان. وف ا ش ياطيُن، أَراد: أَيم رأَ  الش وق
لت به الشَّياطون؛ قال ثعلب: هو غلط منه، ون، تر وقال في الحسُن: وما تنزَّ ع لَمْجن جمة جنن: والَمجانيُن جم

ْيَطَن الرجل: َشياطون وأَما َمجانون فشاذ كما شذ و الشياطين. وتَش ا تَتْل وا م رئ: واتَّبَعُ ل  في شياطين، وق فَعَ
بِّه  فِْعل الشياطين. وقوله تعالى: َطْلعُها كأَنه رؤوس الشياطين؛ قال تُْقبح ُش ه أَن الشيء إذا اْس الزجاج: وجه

ون  شيطان وكأَنه رأْس شيطان، والشيطان ال يُرى، ولكنه يُْستَْشعَر أَنه أَقبَح ين فيقال كأَنه وجهبالشياط ما يك
ورة اءِ .. من األَشياء، ولو ُرِؤَي لَُرِؤَي في أَقبح ص أُْمُرُكْم بِاْلفَْحَش ش :  َويَ يده: الفُْح ن س روف. اب ش: مع الفُْح

ش.  الَمْنِطق أَي الفعل، وجمعها الفَواِحُش. وأَْفَحَش عليه فيمن القول و والفاِحشةُ القبيحُ  والفَْحشاءُ  ال الفُْح ق
ش َش وفَُح د فََح ة، وق م الفاحش اُء: اس شَ  َوالفَْحش راع  وأَْفَح ن ك اً؛ ع اً وفُْحش َش إِْفحاش ا وأَْفَح َش علين وفَُح

ي ا والصحيح واللحياني، اِحٌش: ذو فُْحش، وف ل ف ش االسم. ورج اَش والفُْح ْبِغُض  إِن لحديث:أَن اِإلْفح َّ يُ
َش، فالفاِحُش ذو الفحش والَخنا من ُده،  الفاِحَش الُمتَفَّحِ ُش الذي يتكلَُّف َسبَّ الناس ويتعمَّ قول وفعل، والُمتَفَّحِ

ن وقد تكرر ه م تد قُْبُح ال  ذكر الفُْحش والفاحشة والفاحش في الحديث، وهو كل ما يَش ذنوب والمعاصي؛ ق ال
اابن األَثير: وك أْتِيَن بفاحشةٍ  ثيراً ما تَِرُد الفاحشةُ بمعنى الزن الى: إِال أَن يَ َّ تع ال  ا فاحشةً، وق مى الزن  ويس

ل: الفاحشة ّد، وقي َرج ِلْلح ي فتُْخ ة أَن تزن ا ُُمبَيِّنٍة؛ قيل: الفاحشة المبين ر إِذن زوجه ا بغي ن بيته ا م .. خروُجه
ُدكم  يطاُن يَِع ل: الش ز وج َّ ع ول  ا ق اء؛وأَم أْمُركم بالفحش َر وي ال الفق أَن ال  ق أْمركم ب اه ي رون: معن المفس

ً  البُْخل، والعرب تتصدقوا، وقيل: الفحشاء ههنا ق  وقال ابن بري: الفاِحُش السَّّيِء.. تسمي البَخيَل فاحشا الخلُ
ش  ال: أَكرُمه وأَنفَُسه؛ِخياُره. وَعِقيلةُ الم يَْصطفي أَي يأْخذ َصْفوته وهي المتشّدد البخيل. يَْعتاُم: يختار. وتفحَّ

انه. يمٌ . عليهم بلس ٌع َعِل ُ َواِس َّ عَ :  َو ذي َوِس و ال ُع: ه الى الواِس بحانه وتع مائِه س ي أَْس عَ  ف ه جمي ه  ِرْزقُ َخْلِق
ذي يََس األَنباري: وَوِسعْت رحمتُه كل شيء وِغناه كل فَْقٍر. وقال ابن اِء ال ُر العط ُع الواسع من أَسماِء هللا الكثي

ً  كل وهذا قول أَبي عبيدة. ويقال: الواِسُع الُمِحيُط بكل شيء من قوله َوِسعَ  قال: لما يُْسأَُل،   ..  شيٍء ِعْلما
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) 269ألَْلبَاِب(يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُوا ا((   
وا  :  الحكمة : الكالم الموافق للحق : صواب األمر وسداده .. يُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن يََشاءُ ...))..  ذَّكَُّر إِالَّ أُْولُ َوَما يَ
  : األلباب : م : اللب : العقل الخالص من الشوائب ..  األَْلبَابِ 

  
  

*********  
  
  

نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم ..
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك وا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة ال –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين مؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  

 c   38لحلقة عدد : ا   
    c  ( سورة البقرة )

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةلة وأدى األمانالرسا

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِلمِ (( ...   َ يَْعلَُمهُ َوَما ِللظَّ َّ اٍر(َوَما أَنفَْقتُْم ِمْن نَفَقٍَة أَْو نَذَْرتُْم ِمْن نَْذٍر فَِإنَّ  ْن أَنَص ُدوا 270يَن ِم ) إِْن تُْب

يِّ  ْن َس ْنُكْم ِم ُر َع ْم َويَُكفِّ ٌر لَُك َو َخْي َراَء فَُه ا اْلفُقَ ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَه َدقَاِت فَنِِعمَّ وَن الصَّ ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ ئَاتُِكْم َو
َ  ) 271َخبِيٌر( َّ اَء لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ   يَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما تُنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِألَنفُِسُكْم َوَما تُنِفقُوَن إِالَّ اْبتِغَ

وَن( تُْم الَ تُْظلَُم ْيُكْم َوأَْن َوفَّ إِلَ ٍر يُ ْن َخْي وا ِم ا تُنِفقُ ِ َوَم َّ ِه  ِ الَ 272َوْج َّ بِيِل  ي َس ُروا فِ ِذيَن أُْحِص َراِء الَّ ) ِللفُقَ
َ يَ  أ يَماُهْم الَ يَْس ِرفُُهْم بِِس ِف تَْع ْن التَّعَفُّ اَء ِم ا ْستَِطيعُوَن َضْربًا فِي األَْرِض يَْحَسبُُهْم اْلَجاِهُل أَْغنِيَ اَس إِْلَحافً لُوَن النَّ
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َ بِِه َعِليٌم( َّ َوالَُهْم بِاللَّْي273َوَما تُنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ  وَن أَْم ُرُهْم ) الَِّذيَن يُنِفقُ ْم أَْج ةً فَلَُه را َوَعالَنِيَ اِر ِس ِل َوالنََّه
هُ 274ِعْنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن( ِذي يَتََخبَُّط وُم الَّ ا يَقُ وَن إِالَّ َكَم ا الَ يَقُوُم بَ أُْكلُوَن الّرِ ) الَِّذيَن يَ

نْ الشَّْيَطاُن ِمْن اْلَمّسِ ذَِلَك بِأَنَّ  ةٌ ِم اَءهُ َمْوِعَظ ْن َج ا فََم بَ َم الّرِ رَّ َع َوَح ُ اْلبَْي َّ لَّ  ا َوأََح بَ ُل الّرِ  ُهْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع ِمثْ
ِ َوَمْن َعاَد فَأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُ  َّ   ...)).)275وَن(َربِِّه فَانتََهى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل : 

  
ن  ة ؟.. ولم ة المبارك ات الكريم ا اآلي دث عنه ي تتح دقات الت ا الص ذر ؟.. وم ا الن ة ؟.. وم ا النفق م
ا  اق ؟.. وم ي سياق الحديث عن اإلنف ا ف تصرف ؟.. كيف يكون اإلنفاق وفي أي وقت ؟.. لماذا ورد ذكر الرب

الي إن شاء الفرق بين ال ل الت بيع والربا ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحلي
  هللا تعالى :
  

اٍر((( ...  ْن أَنَص اِلِميَن ِم ا ِللظَّ هُ َوَم َ يَْعلَُم َّ ِإنَّ  ْذٍر فَ ْن نَ أَْو .)).. ) 270َوَما أَنفَْقتُْم ِمْن نَفَقٍَة أَْو نَذَْرتُْم ِم
ذَرْ  ْذرٍ نَ ْن نَ ه:  تُْم ِم ان فيجعل ِذُره اِإلنس ا يَْن و م ُب، وه ْذُر: النَّْح ه النَّ ى نفس ذُور،  عل ه نُ اً، وجمع اً واجب نَْحب

ى في كتاب ِجراح ذلك، العَْمد والشافعي َسمَّ از ك ل الحج ة أَه ال: ولغ ْذراً، ق يات نَ  ما يجب في الِجراحات من الّدِ
ون إِالوأَهل العراق يسمونه األَْرش. وقال أَ  ْذُر ال يك ل: النَّ ل  بو نَْهَش ا وهي َمعاقِ غارها وِكباره راح ِص ي الِج ف

ا كان فالن نذر إذا  تلك الِجراح. يقال: لي قِبَل عيد الضرير: إِنم ل ُجْرحاً واحداً له َعْقل؛ وقال أَبو س ذر  قي ه ن ل
ان،  حديث ابن المسيَّب: أَنأَوجْبت. وفي  أَي أَوجب، من قولك نَذَرُت على نفسي أَي نُِذَر فيه ألنه  عمر وعثم

    ..  والِقيمة بنصف ما يجب فيها من األَْرش في الِمْلطاة بنصف نَْذِر الُموِضَحة أَي رضي هللا عنهما، قََضيا
ْم َويُ ((   ٌر لَُك َو َخْي َراَء فَُه ا اْلفُقَ ا َوتُْؤتُوَه َي َوإِْن تُْخفُوَه ا ِه َدقَاِت فَنِِعمَّ ُدوا الصَّ ْن إِْن تُْب ْنُكْم ِم ُر َع َكفِّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر( َّ اه ..  َويَُكفُِّر َعْنُكمْ .)).. )271َسيِّئَاتُِكْم َو ذنب : مح ه ال رٌ : كفر عن وَن َخبِي ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ :  َو
ُرهُ وَخبُْرُت باألَمر أَي علمته.  يكون. الَخبِيُر: من أَسماء هللا عز وجل العالم بما كان وما َر أَْخبُ ْرُت األَم ِإذا  وَخبَ

ه أَل عن راً؛ أَي اس ِه َخبِي أَْل ب الى: فاْس ه تع ه. وقول ُر. عرفته على حقيقت راً يَْخبُ ك: واحد  خبي ُر، بالتحري والَخبَ
ا ِإ عمن األَخْبار. والَخبَُر: م ن نَب اك م ع أَت أُ، والجم ُر النَّبَ يده: الَخبَ ن س تَْخبُِر. اب اٌر، تَْس ا أَْخبَ ُر والخ بُِر: الُمْختَِب

ُب ورجل خابر وَخبِير: عالم   ..  والَخبِيُر: الُمْخبِرُ  بالَخبَِر. الُمَجّرِ
ونَ ((   َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما تُنِفقُوا ِمْن َخْيٍر فَِألَنفُِسُكْم َوَما تُنِفقُ َّ ِ  لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ  َّ ِه  اَء َوْج إِالَّ اْبتِغَ

وَن( تُْم الَ تُْظلَُم ْيُكْم َوأَْن َوفَّ إِلَ ٍر يُ ْن َخْي وا ِم له .. الهدى : )272َوَما تُنِفقُ ده .. ضد أض ة أرش داه : هداي .)).. ه
ر:الرشاد ضد الضالل ..  ذي من أَسماء هللا تعالى سبحانه: الهادي؛ قال ابن األَثي و ال فَهم  ه رَّ اَده وع َر ِعب بَصَّ

رُّ  ى أَق ه حت َق معرفت ه،َطري دى وا بُربُوبيَّت د وَه ا ال بُ ى م وق إِل ل مخل ن  ّك وده. اب ه وَدوام وُج ي بَقائ ه ف ه من ل
ى سيده: ة أُنث شاُد، والدالل و الرَّ ذكير؛ ..الُهدى ضّد الضالل وه ا الت ي فيه د حك ن  وق د ب ري ليزي ن ب وأَنشد اب
قال اللحياني الُهَدى مذكر،  قال ابن جني: َدى تُْعِديُسبُُل الَمكاِرِم، والهُ  الطِريُق وأَْنَهَجتْ  ولقد أَضاَء لك َخذَّاٍق:

ل إِن أَسد يؤنثه، يقول: هذه قال: وقال الكسائي بعض بني ز وجل: ق ه ع  ُهًدى مستقيمة. قال أَبو إِسحق: قول
راط الذي َدعا إِليه هو َطِريُق الحّق. ُهَدى هللا هو الُهَدى؛ َدى وقوله تعالى: إِنَّ علينا أَي الّصِ ا لَْلُه ؛ أَي إِنَّ علين

الل. أَْن نُبَيِّنَ  ق الضَّ ن َطِري َدى م ة طريَق الُه ْدياً وِهداي ًدى وَه داه ُه د َه داه ًوق ًدى وَه ين ُه ّدِ داه لل ةً وَه  وِهدي
ين ُهًدى   .. يَْهِديه في الّدِ

ِ الَ يَْستَِطيعُوَن َضْربًا فِي ((     َّ ْن ِللفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َسبِيِل  اَء ِم ُل أَْغنِيَ األَْرِض يَْحَسبُُهْم اْلَجاِه
ِه عَ  َ بِ َّ ِإنَّ  ٍر فَ ْن َخْي يٌم(التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم بِِسيَماهُْم الَ يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافًا َوَما تُنِفقُوا ِم َراِء ) ..))... 273ِل ِللفُقَ

بمرض أَو  المناسك . واِإلحصاُر: أَن يُْحَصر الحاج عن بلوغقال يعني بالمحصور المحبوس: الَِّذيَن أُْحِصُروا 
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ال  بالبيت؛ هو نحوه. وفي حديث الحج: الُمْحَصُر بمرض ال يُِحلُّ حتى يطوف بس. ق ع والح ذلك اِإلْحصاُر المن
ذي ول لل وف أَو مرض الفّراء: العرب تق ه خ ن يمنع م يك ا ل ل م ه، وك ام حجه أَو عمرت ى تم ن الوصول إِل  م

ي الحبس  كالحبس والسحرمقهوراً  اهر وأَشباه ذلك، يقال في المرض: قد أُْحِصَر، وف لطان أَو ق  إِذا حبسه س
ك  السلطان أَنها علة مانعة ولم مانع: ُحِصَر، فهذا فرق بينهما؛ ولو نويت بقهر از ل ل ج ل الفاع ى فع تذهب إِل

رَ  أَن تقول قد ي أُْحِص ت ف ن الوجع والمرض أُْحِصَر الرجل، ولو قل ره أَو م از أَن  إِن المرض َخَص وف ج الخ
َر. ول ُحِص ال: إِذا ُردَّ  تق ه ق ونس أَن ن ي ري ع   وروى األَزه

دة: الرجل عن وجه يريده فقد أُْحِصَر، و عبي َر. أَب د ُحِص ي  وإِذا حبس فق َر ف ي الحبس وأُْحِص ل ف َر الرج ُحِص
ن السفر ال اب ه. ق رض أَو انقطاع ب ره المرض من م ال أَحص ه من السفر السكيت: يق ن حاجة  إِذا منع أَو م

ره دها وأَحص دره. يري اق ص َر أَي ض ه فَحِص يق علي دّو إِذا ض دوّ  الع َرهُ الع وهري: وَحَص ُرونه إِذا  الج يَْحُص
ة أَن  ُمحاَصَرةً وِحصاراً. ضيقوا عليه وأَحاطوا به وحاَصُروه ل اللغ وقال أَبو إِسحق: النحوي: الروية عن أَه

ك وفللذي يمنعه الخ يقال ان ذل ا ك َر؛ وإِنم ذلك ألَن والمرض أُْحِصَر، قال: ويقال للمحبوس ُحِص ل إِذا  ك الرج
ه امتنع من التصرف فقد َحَصَر نَْفَسه فَكأَنَّ المرض ْرتُه حبسته ال  أَحبس ك َحَص بس نفسه، وقول ه يح أَي جعل

رَ فيه أَحصر؛ قال األَزهري: وقد صحت الرواية عن اب أَنه أَحبس نفسه فال يجوز إِالَّ  ن عباس أَنه قال: ال َحْص
ي األَْرِض .. َحْصُر العدوّ  ، عز :  الَ يَْستَِطيعُوَن َضْربًا فِ ّ ال  رزق؛ ق ن ال َر م ـي الَخْي ي األَرض أَْبتَِغ َرْبُت ف وَض
ي  األَرض. يقال: َضَرْبتُم في األَرض؛ أَي سافرتم، وقوله تعالى: ال يْسـتَِطـيعُوَن َضْرباً في وجل: وإِذا َرَب ف َض

ع ْرُب يق و ضاِرٌب. والضَّ يالً. األَرض إِذا سار فيها مسافراً فه ال، إِال قل ع األَعم ى جمي ي التجارة  عل َرَب ف َض
 ّ إِنساناً  والـُمضاَربةُ: أَن تعطي وضاَربه في المال، من الـُمضاَربة: وهي الِقراُض. وفي األَرض وفي سبيل 

ى أَن ه عل ُر في ا يَتَِّج ه من مالك م وَن ل ا، أَو يك ربُح بينكم ون ال ن  يك أْخوذ م ه م ّرْبح. وكأَن ن ال وٌم م سهٌم معل
ال: الضَّْرب في األَرض لطلب الرزق. قال ِ؛ ق ّ ِل  ن فَْض وَن م ي األَرِض يَْبتَغ ِربون ف  ّ تعالى: وآَخُروَن يَْض

ا..  األَرِض  وعلى قياس هذا المعنى، يقال للعامل: ضاِرٌب، ألَنه هو الذي يَْضِرُب في اَس إِْلَحافً :  الَ يَْسأَلُوَن النَّ
ال: إلحافاً؛ واإلْلحاف: شدة اإلْلحاح في المسأَلة. وفي التنزيل: ال يسأَلون الناس ه؛ ويق يس  وقد أَْلَحَف علي ول

دّ  ْرد: وأَلحف السائُل: للُملِحِف ِمثُْل الرَّ ن بُ ار ب ول بّش ه ق ؛ قال ابن بري: ومن رُّ يُلْ  أَلَحَّ االُح ِد، حى، والعَص  للعَْب
ذيب عن وفي حديث ابن عمر: كان يُْلِحُف شاربه وليس للملحف مثل الردِّ  ه. الته ي قَّصِ الغ ف الزجاج:  أَي يب

ّ عليه  ه ، وسلموآله روي عن النبي، صلى  ة:  أَنه قال: من سأَل ول ي رواي د أَلحف، وف اً فق ون درهم أَربع
اس أَل الن د س ال: ومعن فق اً، ق ال: ىإلحاف ا. ق تْغن عنه و ُمس أَلة وه ِمل بالمس ف أَي َش ذا أَلح ن ه اف م  واللِّح

ؤال  قوله ال يسأَلون اشتقاقُه ألَنه يشمل اإلنسان في التْغطية؛ قال: والمعنى في الناس إلحافاً أَي ليس منهم س
َ بِِه َعِليمٌ ..  فيكون إلحاف َّ ه : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. الع فَِإنَّ  ه وكنه لم : إدراك الشيء بحقيقت

ال..  الَُّم؛ ق ِب  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ ل: وه وج
ل أن وبَِما يكوُن ولَمَّ  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، والشَّهادِة، ُد قَْب ْن بْع ا يُك

ي يكون، لم يََزل عاِلماً وال ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم ماء  يَ الس
ٌل:  سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرها يٌم، فَِعي دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعل

  الغة.من أبنية المب
ْم َوالَ َخ((     َد َربِِّه ُرُهْم ِعْن ْم أَْج ةً فَلَُه ْيِهْم َوالَ الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسرا َوَعالَنِيَ ْوٌف َعلَ

  .))..)274ُهْم يَْحَزنُوَن(
  جاء في صحيح البخاري : 
ه، سلمة: أنه سمع أبا هريرة رضي هللا حدثني سعد بن حفص: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي    عن

ة اب: أي  عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: (من أنفق زوجين في سبيل هللا، دعاه خزن ة ب ل خزن ة، ك الجن
ه، وى علي ذي ال ت ا رسول هللا، ذاك ال ر: ي ه  فل هلم). قال أبو بك ي صلى هللا علي ال النب ه فق ي وآل لم: (إن وس

  ألرجو أن تكون منهم).
دريح   ي سعيد الخ ن أب رضي  دثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هالل، عن عطاء بن يسار، ع
ه  هللا عنه: ه أن رسول هللا صلى هللا علي اوآل ال: (إنم ر، فق ى المنب ام عل ا  وسلم ق دي م ن بع يكم م أخشى عل
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فقام رجل فقال: يا رسول بإحداهما وثنى باألخرى،  يفتح عليكم من بركات األرض). ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ
أن  وآله عنه النبي صلى هللا عليه هللا، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت اس ك ه، وسكت الن وسلم، قلنا: يوحى إلي

ال: على رؤوسهم الطير، ه الرحضاء، فق ن وجه و ) ثم إنه مسح ع ر ه ا، أو خي ن السائل آنف ا  -أي  إن -ثالث
ت ا ينب ل م ه ك الخير، وإن أتي إال ب ر ال ي ة الخي م، إال آكل ا أو يل ل حبط ا يقت ع م ى  الربي ت، حت ا أكل ر كلم الخض

م رتعت، وإن ت ث ت وبال احب  امتلئت خاصرتاها، استقبلت الشمس، فثلط م ص وة، ونع ال خضرة حل ذا الم ه
امى بيل هللا واليت ي س ذي ال  المسلم لمن أخذه بحقه فجعله ف ل ال و كاآلك ه فه ذه بحق م يأخ ن ل اكين، وم والمس

      .. القيامة). عليه شهيدا يوميشبع، ويكون 
ال:   رة ق ي هري ن أب ث، ع ي الغي ن أب د، ع ن زي ور ب ن ث ك، ع دثني مال ة: ح ن قزع ى ب دثنا يحي   ح

ه  ه قال النبي صلى هللا علي بيلوآل ي س د ف ة والمسكين، كالمجاه ى األرمل ائم  وسلم: (الساعي عل هللا، أو الق
  الليل والصائم النهار).

رة رضي هللاحدثنا إسماعيل قال: حدثن   ي هري اد، عن األعرج، عن أب ي الزن ن أب ك: ع ه: ي مال   عن
  عليك). وسلم قال: (قال هللا: أنفق يا ابن أدم أنفقوآله أن رسول هللا صلى هللا عليه 

بَا الَ يَقُوُموَن إِالَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمْن الْ ((   ا الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الّرِ الُوا إِنََّم َمّسِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَ
انتََهى فَلَ ِه فَ ْن َربِّ ةٌ ِم اَءهُ َمْوِعَظ ْن َج ا فََم بَ َم الّرِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ َّ بَا َوأََحلَّ  ِ اْلبَْيُع ِمثُْل الّرِ َّ ى  ُرهُ إِلَ لََف َوأَْم ا َس هُ َم

...)).. وردت هذه اآلية الكريمة في سياق الحديث عن )275 فِيَها َخاِلُدوَن(َوَمْن َعاَد فَأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهمْ 
ى ال درء المفاسد وحت اق سبيل ل الون  اإلنفاق .. وكأن اإلنف رابين .. يحت ؤمن الضعيف عرضة للم ون الم يك

االَّعليه ويوقعونه في غضب هللا وفي المهالك .. ومن أكبر المهالك الربا .. فما الربا ؟.. ((   بَ أُْكلُوَن الّرِ   ِذيَن يَ
ه زاد ونما. وأَْربَْيته: يَْربُو ُربُّواً وِرباًء: .)).. ربا الشيء  ي الصَدقات؛ ومن ز: ويُْرب ل العزي يته. وفي التنزي  نَمَّ

با د هللا؛  الناس فال أَموال الَحرام؛ قال هللا تعالى: وما آتَْيتُم من رباً ليَْربَُو في أُِخذَ الّرِ و عن و إِسحق: يَْربُ ال أَب ق
ن الشيءَ  يَعني به َدْفَع اِإلنسان راٍم، ولك يس بَِح ر التفسير ل ي أَكث ك ف ه، وذل ُر من و أَكث ا ه َض م واب  ليُعَوَّ ال ث

لّ  الَحرام ك واِن: ف ا ِربَ ب ال: والّرِ ذ، ق ْرض ُلمن زاد على ما أَخ رام،  قَ ة فح ه َمْنفَع رُّ ب ه أَو تَُج ُر من ه أَكث ذُ ب يُْؤَخ
ال  الَهِديَّة ليُْهدى يََهبَه اِإلنسان يَْستَْدعي به ما هو أَْكثَر أَو يُْهديَ  حرام أَنب والذي ليس ا؛ ق ُر منه له ما هو أَكث

ذا الحرف واو، الفراء: قرئ ه ب ال اء ونص َو بالي از ليَْربُ ل الحج ا أَه ش، وقرأَه ا عاصم واألَعم و،  قرأَه لتَْربُ
بها سقوط لتربو فالفعل للقوموكلٌّ صواٌب، فمن قرأَ  بالتاء مرفوعة، قال: ى نص ون،  الذين خوطبوا دل عل الن

ً  ليَْربَُو ما أَعطيتم من شيء لتأْخذوا ومن قرأَها ليَْربَُو فمعناه ا د هللا،  أَكثر، منه، فذلك ُربُّوه وليس ذلك زاكي عن
دون اة تري ن زك تم م و بالتضعيف وما آتي ك تَْربُ ب..   وجه هللا فتل ي الّرِ ل ف ى الرج ي.وأَْرب ن  ا يُْرب ةُ: م ْبيَ والرُّ

ة ا، مخفف ب ّسِ .. الّرِ ْن اْلَم ْيَطاُن ِم هُ الشَّ يطاُن :  يَتََخبَُّط ه الش ه. وخبََط يس ب الُجنون ول م: داء ك اُط، بالض والُخب
. وفي التنزيل: مسَّه وتََخبََّطه: ؛ يَتََخبَُّطه الشيطاُن من  كالذي بأَذًى وأَفَسَده. ويقال: بفالن َخْبطةٌ من َمّسٍ الَمّسِ

يطاُن أَي والَمسُّ  أَي يتَوطَُّؤه فيْصَرُعه، ي الش ك أَن يَتَخبََّطن وذ ب دعاء: وأَع َرَعني الُجنون. وفي حديث ال  يَْص
ُ اْلبَْيعَ . . ويَْلعََب بي َّ ن:  َوأََحلَّ  و م اً، وه ع: الشراء أَيض داد. البيُع: ضّد الشراء، والبَْي ُت الشيء:  األَْض وبِْع
ى وقياسه أَبيعُه بَْيعاً وَمبيعاً، وهو شاذَشَرْيتُه،   َمباعاً. واالْبتِياُع: االْشتراء. وفي الحديث: ال يْخُطِب الرجُل عل

دة ِخْطبة و عبي ون  أَِخيه وال يَبِْع على بَْيِع أَِخيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَب م يقول ل العل ن أَه ا م د وغيرهم و زي وأَب
ى المشتري إِنما أخيه يبع علىبيع إِنما النهي في قوله ال  ال  هو ال يشتر على شراء أَخيه، فِإنما وقع النهي عل

ائع ألَن ى الب تريته عل ى اش يء بمعن ت الش ول بع رب تق هِ ..  لع ْن َربِّ ةٌ ِم اَءهُ َمْوِعَظ ْن َج ةُ :  فََم َوْعظ والِعظ ال
ذكيرك التذكير بالعواقب والعَظةُ والَمْوِعظةُ: النُّْصح و ت ن سيده: ه ال اب ه ؛ ق يِّن قلبَ ا يُلَ والِإلنسان بم  بمن ث

ي  ضفيه عووِعقاب. وفي الحديث: ألَْجعلنك ِعظة أَي َمْوعظة وِعبرة لغيرك، والهاء  من الواو المحذوفة. وف
م  ه؛ ل ى  ةيجئ بعالمالتنزيل: فَمن جاءه َمْوِعظة من رب ي معن ي أَو ألَن الموِعظة ف ر حقيق ه غي ث ألَن التأْني

َوْعظ  هال ى كأن ال حت ن ق ظ  : فم اءه وع ة،واتَّعَظَ ج اً وِعظ ه َوْعظ د َوَعظ ه، وق ن رب  م
ى  ديث: وعل ي الح وه. وف ر ونح ذكر الخب ين يُ ة، ح ل الموعظ و: قَبِ راطه  رأس الس

ن  اه ع ي تَْنه ه الت ي ُحَجج لم، يعن ل مس ب ك ي قل ّ ف ُظ  اواع دخول فيم  ال
ي ال ه. وف ا في ي جعله ائر الت ه والبص ه علي م ه وحرَّ ّ من ه  ديثمنع  ح
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لُ  البيع والقَت ا ب ه الّرب تََحلُّ في ان يُْس اِس َزم ى الن أْتي عل اً: ي  أَيض
ي اج ف ال الحج ا ق ب كم ه الُمِري تَِّعَظ ب ريُء لي ل البَ و أَن يُقت ال: ه ة؛ ق  بالموعظ

ِعيُد  ال: السَّ ِقيم. ويق ريء بالسَّ ُل الب ه: وأَْقت وعظ  خطبت ن ي رهم ه بغي ظ ب ن اتَّعَ قيُّ م ال: وم والش ره. ق ن غي
  ..  تَِعظيني وتَعَْظعَِظي أَي اتَِّعظي وال أَمثالهم المعروفة: ال تَِعظيني

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش  وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ..  اينا ب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ت ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق م والسالم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 

   
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  
  
  
  

 c   : 39الحلقة عدد   
  c( سورة البقرة ) 

  
 ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل وعل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  الرحمن الرحيــــــــــــــم  بسم هللا
يٍم((( ...  اٍر أَثِ لَّ َكفَّ بُّ ُك ُ الَ يُِح َّ َدقَاِت َو ي الصَّ ا َويُْربِ بَ ُ الّرِ َّ ُق  وا 276يَْمَح وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ) إِنَّ الَّ

َكاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ  الَةَ َوآتَْوا الزَّ اِلَحاِت َوأَقَاُموا الصَّ ا277ِهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن(الصَّ ا  ) يَ أَيَُّه
ْؤِمنِيَن( تُْم ُم ا إِْن ُكن بَ ْن الّرِ َي ِم ا بَِق َ َوذَُروا َم َّ وا  وا اتَّقُ ِذيَن آَمنُ ِ 278الَّ َّ ْن  ْرٍب ِم أْذَنُوا بَِح وا فَ ْم تَْفعَلُ ِإْن لَ ) فَ

َرٍة  )279لَُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم الَ تَْظِلُموَن َوالَ تُْظلَُموَن(َوَرُسوِلِه َوإِْن تُْبتُْم فَ  ى َمْيَس َرةٌ إِلَ َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظ
لُّ ـ) َواتَّقُ 280َوأَْن تََصدَّقُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن( َوفَّى ُك مَّ تُ ِ ثُ َّ بَْت ـ نَْفوا يَْوًما تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى  ا َكَس ٍس َم

ٌب بِا ) يَا281َوُهْم الَ يُْظلَُموَن( نَُكْم َكاتِ ْدِل أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْي ْلعَ
ُ فَْليَكْ  َّ ِإْن َوالَ يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ  ْيئًا فَ َ َربَّهُ َوالَ يَْبَخْس ِمْنهُ َش َّ تُْب َوْليُْمِلْل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق 

ِهُدوا َشَكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو الَ يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَدْ  ْن ِل َواْستَْش ِهيَدْيِن ِم
َدا لَّ إِْح َهَداِء أَْن تَِض ْن الشُّ ْوَن ِم ْن تَْرَض اِن ِممَّ ٌل َواْمَرأَتَ ْيِن فََرُج ا َرُجلَ ْم يَُكونَ ِإْن لَ اِلُكْم فَ َداُهَما ِرَج َر إِْح ذَّكِ ُ ُهَما فَت

أَُموا أَْن تَْكتُبُ وا َوالَ تَْس ا ُدُع َهَداُء إِذَا َم ِ اْألُْخَرى َوالَ يَأَْب الشُّ َّ َد  ُط ِعْن ْم أَْقَس ِه ذَِلُك ى أََجِل ًرا إِلَ ِغيًرا أَْو َكبِي وهُ َص
يْ  نَُكْم فَلَ ِديُرونََها بَْي َرةً تُ اَرةً َحاِض وَن تَِج ا َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَى أَالَّ تَْرتَابُوا إِالَّ أَْن تَُك اٌح أَالَّ تَْكتُبُوَه ْيُكْم ُجنَ َس َعلَ

َ َويُعَلِّ َوأَْشِهُدوا إِ  َّ وا  ْم َواتَّقُ وٌق بُِك هُ فُُس وا فَِإنَّ ِهيٌد َوإِْن تَْفعَلُ ّلِ ذَا تَبَايَْعتُْم َوالَ يَُضارَّ َكاتٌِب َوالَ َش ُ بُِك َّ ُ َو َّ ْم  ُمُك
ةٌ فَ )282َشْيٍء َعِليٌم( اٌن َمْقبُوَض ا فَِرَه ُدوا َكاتِبً ِذي َوإِْن ُكنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تِج َؤّدِ الَّ ا فَْليُ ُكْم بَْعًض َن بَْعُض ِإْن أَِم

َ َربَّهُ َوالَ تَْكتُُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن يَْكتُْمَها فَِإنَّهُ آثٌِم قَْلبُهُ وَ  َّ ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم(اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َوْليَتَِّق  َّ283(. ((...  
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل :

  
ا  دين ؟.. وم ق ال لماذا هدد هللا بمحق الربا ؟ .. وما معنى المحق ؟.. ولماذا وقع التنصيص على توثي

  الرهن ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
دَ (( ...  ي الصَّ ا َويُْربِ بَ ُ الّرِ َّ ُق  يٍم(يَْمَح اٍر أَثِ لَّ َكفَّ بُّ ُك ُ الَ يُِح َّ ا.)).. ) 276قَاِت َو بَ ُ الّرِ َّ ُق  :  يَْمَح

ب.  اِحٌق: ذاه ة. وشيء م اب البرك ق وامحق  الَمْحق: النقصان وذه د مح ة وق ه: لغ هُ وأَْمحق َق وَمَحق واْمتََح
َحَق واْمتَحَ  تقول وأَباها األَصمعي. قال األزهري: ة: َق أَي ذهب خيره وبركته؛ وأَنشدَمَحقهُ هللا فامَّ الُل،  لرؤب بِ

ه.  ِ لْسَن بنَْحساٍت وال أَْمحاق يا ابن األَْنُجِم األَْطالِق، ي األصمعي إالَّ َمَحق ه، وأَب ه هللا وأَْمحق د: َمحقَ و زي قال أَب
َدقَاتِ  اًء: : ربا الشيء   َويُْربِي الصَّ ّواً وِرب و ُربُ ه: يَْربُ ا. وأَْربَْيت ي  زاد ونم ز: ويُْرب ل العزي ي التنزي ه. وف يت نَمَّ
با الصَدقات؛ ومنه د هللا؛  الناِسف أَموالِ  الَحرام؛ قال هللا تعالى: وما آتَْيتُم من رباً ليَْربَُو في أُِخذَ الّرِ و عن ال يَْربُ

ر ا الشيءَ  قال أَبو إِسحق: يَعني به َدْفَع اِإلنسان ي أَكث ك ف ه، وذل َض ما هو أَكثُر من راٍم، ليُعَوَّ يس بَِح ير ل لتفس
لّ  ولكن الَحرام ك واِن: ف ا ِربَ ب ال: والّرِ ذ، ق ا أَخ ى م ْرض ُال ثواب لمن زاد عل ه  قَ رُّ ب ه أَو تَُج ُر من ه أَكث ذُ ب يُْؤَخ

يمٍ .. َمْنفَعة فحرام اٍر أَثِ لَّ َكفَّ ُ الَ يُِحبُّ ُك َّ يم  َو م وأث ذا يَأْثُُم: أث ي ك ه هللا ف وٌم أَيضاً. وأَثََم ُ دَّه  هوأَث ه أَي ع ويأْثُِم
ه هللا عليه يده: أَثََم اِإلثْم؛ إِثْماً، فهو َمأْثُوٌم. ابن س ه ب ه عاقَبَ ً  يَأْثُُم ا ه إِثْم ه هللا يَأْثُِم راء: أَثََم ال الف اً إِذا  وق وأَثام

    .. اِإلثْم، فالعبد مأْثوٌم أَي مجزّي جزاء إثْمه جازاه جزاء
ْوٌف إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعمِ ((   ْم َوالَ َخ َد َربِِّه ُرُهْم ِعْن ْم أَْج َكاةَ لَُه الَةَ َوآتَْوا الزَّ اِلَحاِت َوأَقَاُموا الصَّ لُوا الصَّ

اِلَحاتِ .)).. )277َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن( وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ه ..  إِنَّ الَّ ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب : آم
ا وحدَّ الزجاُج اإليماَن فقال: اإليماُن إظهارُ د التكذيب .. اإليمان : التصديق ض ريعة وِلم  الخضوع والقبوِل للشَّ

، صلى هللا عليه وسلم ِلم واعتقاُده وتصديقُه بالقلب، فمن كان على ، أَتَى به النبيُّ ْؤِمٌن ُمْس فة فهو ُم  هذه الّصِ
رى أَن ذي ي و ال ، وه اّكٍ رائض  غير ُمْرتاٍب وال ش ه الأَداء الف ل  واجٌب علي ي التنزي ٌب. وف ك ري ي ذل ه ف يدخل
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ٍق. واإليماُن: التصديُق. التهذيب: وأَما أَْنَت بُِمْؤِمٍن لنا؛ أَي العزيز: وما نَ  بُمصّدِ در آَم ْؤِمُن  اإليماُن فهو مص يُ
الَةَ . .وغيرهم أَن اإليماَن معناه التصديق من اللُّغَويّين إيماناً، فهو ُمْؤِمٌن. واتَّفق أَهُل العلم ام  َوأَقَاُموا الصَّ : أق

َكاةَ الشيء : أدامه ..    : آتاه الشيء : أعطاه أياه .. أوصله إليه ..  َوآتَْوا الزَّ
ْؤِمنِيَن( يَا((   تُْم ُم ا إِْن ُكن بَ ْن الّرِ َي ِم َ َوذَُروا َما بَِق َّ َي .)).. )278أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا  ا بَِق َوذَُروا َم

بَامِ    : وذر الشيء وذرا : تركه ..  ْن الّرِ
َواِلُكْم الَ تَْظلِ ((   ْم ُرُءوُس أَْم تُْم فَلَُك وِلِه َوإِْن تُْب ِ َوَرُس َّ ْن  ْرٍب ِم أْذَنُوا بَِح وا فَ ْم تَْفعَلُ ِإْن لَ وَن َوالَ فَ ُم

  .)).. قال البخاري : فأذنوا أي فاعلموا ..)279تُْظلَُموَن(
  وفي صحيح البخاري:

 حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن
ه عائشة قالت: ي صلى هللا علي رأهن النب ر، ق ه  لما أنزلت اآليات من آخر سورة البق ي المسجد، وآل لم ف وس

  وحرم التجارة في الخمر.
َوإِْن َكاَن .)).. )280 َوأَْن تََصدَّقُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن(َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرةٍ ((  

رة، وهي: ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة  ي  والعُْسرةُ والَمْعَسرةُ والَمْعُسرةُ والعُْسَرى: خالف الَمْيَس ور الت األُم
وَر  َر منها،تَْعُسر وال تَتَيَسَُّر، واليُْسَرى ما اْستَْيسَ  َرُب تضع الَمْعس ور. والع ن األُم ر م ث األَْعَس رى تأْني والعُْس

ع در. موض رفين كالمص ي الح ول ف ل المفع ر، ويجع َع اليُْس وَر موض ِر، والَمْيس ارَ  العُْس حيح أَن اِإلْعس  والص
ان ذو ل: وإِن ك ي التنزي ى المصدُر وأَن العُْسرة االسم. وف رةٌ إِل رٍة فنَِظ رة ُعْس د، َمْيَس ة ذات الي رةُ: قِلّ ؛ والعُْس

راً  طلب َمْعسوَره. وَعَسَر الغريَم يَْعِسُره اِإلْعساُر. واْستَْعَسَره. وكذلك ْيَن  ويَْعُسره ُعْس دَّ ه ال ب من َره: طل وأَْعَس
ى على ُعْسرة وأَخذه على ُعْسرة ه إِل ق ب ى ولم يرفُ ه عل ْرتُه أَي أَخذت ُر: مصدر َعَس َرتِه. والعُْس رة. ُعْس َمْيَس

ذي والعُْسر، ر: ال يُق. والِمْعَس و الّضِ ى بالضم: من اِإلْعسار، وه ُط عل ِر:  يُقَعِّ يِّن العََس ٌر ب ه. ورجل َعِس غريم
والنََّظُر: االنتظار. ويقال: نََظْرُت فالناً واْنتََظْرتُه :  َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرةٍ .. َشكٌس، وقد عاَسَره

ه واحد، فِإذا ىبمعن ت. ومن ت وتمهل الى: قلت اْنتََظْرُت فلم يُجاِوْزك فعلك فمعناه وقف ه تع بِْس  قول ا نَْقتَ اْنُظُرون
ا، وأَْنِظُرونا بقطع األَلف، من نُوركم، قرئ: اْنُظُرونا اه اْنتَِظُرون رأَ  فمن قرأَ اْنُظُرونا، بضم األَلف، فمعن ن ق وم

ُرونا؛ أَْنِظُرونا َرةٍ فَ  فمعناه أَّخِ هولة:  نَِظَرةٌ إِلَى َمْيَس ه: السُّ َرةُ، كل َرةُ والَمْيُس اُر والِميَس ُر واليَس ى؛  واليُْس والِغن
ل  والَمْشُربَة في سيبويه: ليست الَمْيُسَرةُ على الفعل ولكنها كالَمْسُربة قال ي التنزي أَنهما ليستا على الفعل. وف

ُونٍ  جني: قراءة مجاهد: فَنَِظَرةٌ إِلى َمْيُسرِه، قال: هوابن  َمْيَسَرٍة؛ قال العزيز: فَنَِظَرةٌ إِلى ُرٍم،  من باب َمْع وَمْك
َرةُ  اء. والَمْيَس عَة وقيل: هو على حذف اله َرةُ: السَّ ى والَمْيُس هم فنظرة إِل رأَ بعض وهري: وق ال الج ى. ق  والغن

  .. َمْيُسِرِه، باِإلضافة
ِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَفْ وا يَْوًما تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَ ـَواتَّقُ ((   َّ اه : )281ٍس َما َكَسبَْت َوُهْم الَ يُْظلَُموَن(ـى  .)).. اتق

  خافه وحذره .. التقوى  : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 
بْ  يَا((   اْكتُبُوهُ َوْليَْكتُ مى فَ ٍل ُمَس أَْب أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََج ْدِل َوالَ يَ ٌب بِاْلعَ نَُكْم َكاتِ  بَْي

هُ  َ َربَّ َّ ِق  قُّ َوْليَتَّ ِه اْلَح ِذي َعلَْي ْل الَّ ْب َوْليُْمِل ُ فَْليَْكتُ َّ اَن  َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ  ِإْن َك ْيئًا فَ هُ َش ْبَخْس ِمْن َوالَ يَ
ِفيًها أَْو َض قُّ َس ِه اْلَح ِذي َعلَْي ْن الَّ ِهيَدْيِن ِم ِهُدوا َش ْدِل َواْستَْش هُ بِاْلعَ ْل َوِليُّ َو فَْليُْمِل لَّ ُه تَِطيُع أَْن يُِم ِعيفًا أَْو الَ يَْس

َدا لَّ إِْح َهَداِء أَْن تَِض ْن الشُّ ْوَن ِم ْن تَْرَض اِن ِممَّ ٌل َواْمَرأَتَ ْيِن فََرُج ا َرُجلَ ْم يَُكونَ ِإْن لَ اِلُكْم فَ رَ ِرَج ذَّكِ ُ َداُهَما ُهَما فَت  إِْح
هِ  ى أََجِل ًرا إِلَ ِغيًرا أَْو َكبِي وهُ َص أَُموا أَْن تَْكتُبُ وا َوالَ تَْس ا ُدُع َهَداُء إِذَا َم ِ  اْألُْخَرى َوالَ يَأَْب الشُّ َّ َد  ُط ِعْن ْم أَْقَس ذَِلُك

اَرةً  وَن تَِج ا َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَى أَالَّ تَْرتَابُوا إِالَّ أَْن تَُك اٌح أَالَّ تَْكتُبُوَه ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ نَُكْم فَلَ ِديُرونََها بَْي َرةً تُ  َحاِض
 َ َّ وا  ْم َواتَّقُ وٌق بُِك هُ فُُس وا فَِإنَّ ِهيٌد َوإِْن تَْفعَلُ لِّ َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم َوالَ يَُضارَّ َكاتٌِب َوالَ َش ُ بُِك َّ ُ َو َّ ْم    َويُعَلُِّمُك

  ..)282َشْيٍء َعِليٌم(
  .. وهي أطول آية في القرآن الكريم .. فما الدين ؟.. نهذه آية الدي

  جاء في صحيح البخاري :  
رة ي هري ن أب ي سلمة، ع ن أب هاب، ع ن ش ل، عن اب ن عقي ث، ع ر: حدثنا اللي  حدثنا يحيى بن بكي

الدين، فيسأل: (هل  لرجل المتوفى، عليهوسلم كان يؤتى باوآله أن رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنه:
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تح  ترك لدينه فضال). فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإال قال ا ف احبكم). فلم ى ص للمسلمين: (صلوا عل
ي قضاؤه،  أنا أولى بالمؤمنين هللا عليه الفتوح، قال: ( ا فعل رك دين ؤمنين فت ن الم وفي م من أنفسهم، فمن ت
   ومن ترك ماال فلورثته).

  في صحيح البخاري أيضا : و
ن ي، ع دثني أخ ال: ح ماعيل ق دثنا إس ري (ح). وح ن الزه عيب، ع ا ش ان: أخبرن و اليم دثنا أب  ح

أن رسول  أخبرته: سليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة رضي هللا عنها
ال  وسلم كان يدعو في الصالة، ويقول: (اللهموآله هللا صلى هللا عليه  رم). فق أثم والمغ ن الم ك م وذ ب إني أع

   المغرم؟ قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف). له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول هللا من
  وفي صحيح البخاري أيضا :

د هللا  حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر رضي هللا عنه قال:أصيب عب
أبوا، أصحاب الدين أن   ودينا، فطلبت إلى وترك عياال ه ف ن دين ه  يضعوا بعضا م ي صلى هللا علي ت النب فأتي

ل شيءوآله  نف تمرك ك ال: (ص ى  وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فق د عل ن زي ه، عذق اب ى حدت ه عل من
رهم م أحض ى حدة، ث وة عل م جاء صلى هللا حدة، واللين على حدة، والعج ت، ث ك). ففعل ى آتي ه حت ه  علي وآل

ي صلى  وسلم فقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استوفى، ع النب زوت م وبقي التمر كما هو، كأنه لم يمس. وغ
ه فأزحف الجمل، فتخلف علي، فوكزه النبي صلى هللا عليه  وسلم على ناضح لناوآله هللا عليه  لم من وآل وس

د بعرس، ظهره إلى المدينة). فلما دنونا استأ خلفه، قال: (بعينه ولك ذنت، قلت: يا رسول هللا، إني حديث عه
ركوآله صلى هللا عليه  قال د هللا وت يب عب واري صغارا،  وسلم: (فما تزوجت بكرا أم ثيبا). قلت: ثيبا، أص ج

الي أخبرت خ دمت ف ك). فق ت أهل ال: (ائ م ق ؤدبهن، ث ن وت ا تعلمه ه  فتزوجت ثيب ي، فأخبرت ل فالمن ع الجم بي
ه ن من النبي صلى هللا عليه بإعياء الجمل، وبالذي كا ه  وسلموآل ي صلى هللا علي دم النب ا ق اه، فلم زه إي ووك

  الجمل والجمل، وسهمي مع القوم. وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمنوآله 
  وجاء في صحيح مسلم :

و اش (وه ن عي ن  حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) ع اب
اس ال روعب ن عم دهللا ب ن عب ي، ع دالرحمن الحبل ي عب د أب ن يزي دهللا ب ن عب اني) ع اص؛ قتب ن الع   ب

  إال الدين ..  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال (يغفر للشهيد كل ذنب
  وفي صحيح مسلم ـأيضا: 

اش  وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدهللا بن يزيد المقرئ. حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدثني ن عي ب
ه  عباس القتباني عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدهللا بن عمرو بن العاص؛ لى هللا علي ه أن النبي ص وآل

     إال الدين ..  وسلم قال (القتل في سبيل هللا يكفر كل شيء
  وجاء في رياض الصالحين :

ُ َعلَيِه  َّ ُ َعنهُ عن النبي َصلَّى  َّ ه (( لَّم قال:َوسَ وآله عن أبي هريرة َرِضَي  نفس المؤمن معلقة بدين
ه ى عن ى يقض الَ )) حت ِذيُّ َوقَ ٌن. َرَواهُ التِّرِم ِديٌث َحَس   َح

ُ َعنهُ أن طلحة بن     َّ لَّى  وعن حصين بن وحوح َرِضَي  ي َص اه النب هُ مرض فأت ُ َعن َّ َي  البراء َرِض
ِه  ُ َعلَي ه َّ لَّموآل ال: َوَس وده فق ي ال أرى  يع د طل إن ة ق وا ح ه وعجل آذنوني ب وت ف ه الم ه ال  حدث في ه فإن ب

  َرَواهُ أبُو َداُوَد. .. ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله
اْكتُبُوهُ  يَا((   مى فَ ٍل ُمَس ى أََج َدْيٍن إِلَ َدايَنتُْم بِ وا إِذَا تَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ وت :  أَيَُّه ي الم ت ف ةُ الوق ُل: غاي األََج

ى واألََجُل: دَّين ونحِوه.وُحلول ال اح حت دة النك وا عق ز: وال تعزم ل العزي ي التنزي غ ُمدَّةُ الشيء. وف اب  يبل الكت
ك ن رب ة سبقت م وال كلم الى: ول ان  أَجله؛ أَي حتى تقضي عّدتها. وقوله تع ٌل مسّمى؛ أَي لك اً وأَج ان ِلزام لك

الىوكان العذاب دائماً بهم القتل الذي نالهم الزماً لهم أَبداً  ة ألَن هللا تع ل المسمى القيام وعدهم  ، ويعني باألَج
ل الساعة موعدهم، والجمع الى: ب ي  بالعذاب ليوم القيامة، وذلك قوله تع ِل. وف د األََج ل: تحدي ال. والتأْجي آج

ل.فهو أجل وأجيل الشيُء يأَْجل،  التنزيل: كتاباً مؤجالً. وأَِجلَ  ْب بَ . : تأَخر، وهو نقيض العاج ٌب َوْليَْكتُ نَُكْم َكاتِ ْي
دُّ :  بِاْلعَْدلِ  و ِض تقيم، وه ه ُمْس اكم  العَْدل: ما قام في النفوس أَن ور . عدل الح و  الج ْدالً وه ِدُل َع م يَْع ي الحك ف
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و وَعْدٍل؛ عاِدٌل من قوم ُعُدولٍ  ي القضيَّة، فه ه ف َدل علي ْرٍب، وَع اِدٌل، األَخيرة اسم للجمع كتَْجِر وَش َط  ع وبََس
مٌ  لَه وَمْعِدلَته.الوالي َعدْ  و َحَك ي  والعَْدُل: الُحْكم بالحق، يقال: هو يَْقضي بالحق ويَْعِدُل. وه ة ف اِدٌل: ذو َمْعَدل ع

ه يُّ قولُ اس: الَمْرِض ن الن ٌل  حكمه. والعَْدُل م ائز الشهادة. وَرُج اِدٌل ج ْدٌل وع اهلي: رجل َع ال الب ه. وق وُحْكُم
ُ  .. ِرضاً وَمْقنٌَع في الشهادة َعْدٌل: َّ ه ..  َوالَ يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ  ه وكنه : علم علما : أدركه بحقيقت

اس باإلستقامة والتضحية  ة الن ي خدم ا .. وأن يضع نفسه ف ان فيه ة واإلتق ه الكتاب وهذا معناه أن من واجب
ه : أ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلْل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ والصبر ..  ذي علي ي يباشر الكاتب الكتابة وذلك بسماع المديون .. أي ال

ْيئًاالحق .. يقر ذلك بنفسه تثبيتا للدين في الوثيقة ..  هُ َش َ َربَّهُ َوالَ يَْبَخْس ِمْن َّ دين  َوْليَتَِّق  ك ال ذكر ذل : أي لي
ِفيًها أَْو . بمنتهى الدقة .. اعترافا بأصله وتفصيالته .. وتثبيتا وكتابة وتوثيقا له . فَِإْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َس

ال :  َضِعيفًا أَْو الَ يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدلِ  ق؛ ق ل والضعيف األَحم د: السفيه الجاه ال مجاه وق
و ا ه ل ههن ة: والجاه ن عرف دري  اب الل وال ي ن اِإلم ام ال يحس ل باألَحك يالجاه اهالً ف ان ج و ك و، ول ف ه  كي

اهالً  ان ج اه إن ك ن سيده: معن ال اب داين؛ وق ه أَن يُ اني: السفيه  أَحواله كلها ما جاز ل ال اللحي أَو صغيراً. وق
ذا يده: وه ن س ال اب اإلمالل. ق ل ب َو. الجاه لَّ ُه تِطيُع أَن يُِم ذا أَو ال يَْس د ه ال بع د ق ه ق أٌ ألَن فُه خط ا،  وَس علين

 ً ً  لغتان، أَي صار وَسفاَهةً وَسِفهَ، بالكسر، َسفَهاً، بالضم، َسفاها َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَِإْن .. سفيها
َر إِ  ْن تَْرَضْوَن ِمْن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما فَتُذَّكِ َداُهَما اْألُْخلَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ أَْب ْح َرى َوالَ يَ

وا ا ُدُع َهَداُء إِذَا َم ره ..  الشُّ س : حض هد المجل أَله: ش َهَده: س هدوا  واْستَْش ل: واستش ي التنزي هادة. وف الش
ِهيدين. الوا َش ا ق ذا، وربم ى ك ُل عل ِهَد الرج ه: َش وُل من اطٌع تق ٌر ق هاَدة َخب اء  والشَّ كون اله ُل، بس ْهَد الرج َش

ف أَي م: اْشَهْد بكذاللتخفيف؛ عن األخفش. وقوله َرى.. اْحِل َداُهَما اْألُْخ َر إِْح ذَّكِ ُ َداُهَما فَت لَّ إِْح لَْلت :  أَْن تَِض وَض
ه،  والَمْسجدَ  الَمْسجَد والداَر إِذا لم تعرف موضعهما، وَضلَْلت الدارَ  دي ل والطريَق وكلَّ شيء مقيم ثابت ال تَْهتَ

ت بري: قال أَبو عمرو بن العالء إِذا لم تعرف وَضاللةً؛ قال ابن ًَضالال وَضلَّ هو َعنِّي اَن قل لَْلتُه، وإِذا  المك َض
ال: لَْلته؛ ق ان ال َسقَط من يَِدك شيٌء قلت أَْض ي أَن المك قََطت يعن ه، وإِذا َس لُّ عن ت تَِض ا أَن لُّ وإِنم دراهُم  يَِض ال

لَْلته، عنك فقد َضلَّت عنك، د أَْض ن موضعه: ق كوللشي تقول للشيء الزائل ع ي موضعه إِال أَن ت ف م  ء الثاب ل
ُط .  الشيُء: َخِفَي وغاب. َ وَضلّ .. تَْهتَِد إِليه: َضلَْلته ْم أَْقَس ِه ذَِلُك ى أََجِل َوالَ تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكبِيًرا إِلَ

ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَى أَالَّ تَْرتَابُوا َّ ْدل،  ط،والِقسْ :  ِعْنَد  بالكسر: العَْدُل، وهو من المصادر الموصوف بها كعَ
ط.  قِْسط، وِميزاناِن قسط، وَمواِزيُن قِْسٌط. وقوله تعالى: ونَضُع الَمواِزينَ  يقال: ِميزانٌ  َط؛ أَي ذواِت الِقْس الِقْس

تقيم؛ طاس المس وا بالِقْس الى: وِزنُ ال تع هم:  وق ال بعض واِزين، وق َوُم الَم و أَْق ال: ه ال:يق اِهيُن، ويق و الشَّ  ه
طَ  ال: أَْقَس ْدُل. ويق ُط: العَ اُط والِقْس ض الحديث: إِذا  قُْسطاٌس وقِْسطاٌس. واِإلقس ي بع اَء ف َدَل. وج َط إِذا ع وقََس

اٌح إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَْينَُكمْ ..   أَْقَسُطوا أَي َعَدلُوا حَكُموا عَدلوا وإِذا قَسموا  فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَ
َل  ما والُجناح، بالضم: الميل إِلى اِإلثم، وقيل: هو اِإلثم عاّمة. والُجناُح::  أَالَّ تَْكتُبُوَها َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُمْ  تُُحّمِ

ه ع من الَهّمِ واألَذى؛ ي قول ثم ف و الهي ال أَب م. وق ل: زقال: وأَصل ذلك من الُجناح الذي هو اِإلث اَح  وج وال ُجن
ْرمُ  ة والُج ضتم به؛ الُجناح: الجناي مْ ..  عليكم فيما َعرَّ وٌق بُِك هُ فُُس وا فَِإنَّ ِهيٌد َوإِْن تَْفعَلُ ٌب َوالَ َش ارَّ َكاتِ :  َوالَ يَُض

رّ  ه وأََض ّر بِ ّراً وَض هُ يَُضّره َض ه والَمَضّرة: خالف الَمْنفعة. وَضرَّ راراً  بِ ةً وِض ارَّ هُ ُمَض ارَّ ى؛ واالسم وَض  بمعن
َرر. وروي عن ي اإلسالم؛ النبي، صلى الضَّ راَر ف َرَر وال ِض ال: ال َض د  هللا عليه وسلم، أَنه ق ل واح ال: ولك ق

َرَر أَي ال من ه ال َض ى قول ر: فمعن ر اآلخ ى غي و اللفظين معن اه، وه ل أَخ ّر الرج ه: وال  يَُض ع، وقول ضد النف
َرارُ منهما صا ِضرار أَي ال يَُضاّر كل واحد ه: حبه، فالّضِ َرر فعل واحد، ومعنى قول َرار  منهما معاً والضَّ وال ِض

هُ ولكن يعفو عنه، كقوله أَي ال يُْدِخُل الضرر ِإذا على الذي َضرَّ ن ف التي هي أَحس ك  عز وجل: اْدفَْع ب ذي بين ال
َررَ  وبينه عداوة كأَنه رّ  وِليٌّ َحِميٌم؛ قال ابن األَثير: قوله ال َض اهأَي ال يَُض ل أَخ ه،   الرج ن حق ه شيئاً م فَيَْنقُص
راُر فِعَاٌل من ل الضّر، أَي ال يجازيه على والّضِ َرر فع ه؛ والضَّ َرر علي ال الضَّ َراُر  إِضراره بِإدخ الواحد، والّضِ

َرار الجزاء فعل َرر ابتداء الفعل، والّضِ ب وال عليه؛ االثنين، والضَّ ارَّ كات ز وجل: وال يَُض ه ع  األَزهري: وقول
اِرر له وجهان: أَحدهما ال شهيد، ُب أَي  ِيَُضاّر فَيُْدعى إِلى أَن يكتب وهو مشغول، واآلخر أَن معناه ال يَُض الكات

مْ .. ال يَْكتُْب إِال بالحق وال يشهِد الّشاهد إِال بالحق ر :  َوإِْن تَْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُُسوٌق بُِك رك ألَم ق: العصيان والت الِفْس
اني، الحق . فسق يفسق  طريق  لخروج عنهللا عز وجل وا م عن اللحي َق؛ الض وقاً وفَُس قاً وفُس ُق فِْس  ويَْفُس
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ذلك  الفُسوق الخروج عن قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل: أَي فََجر، دين، وك ال
هربه أَي  ربه. وفََسق عن أمر الميل إلى المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَمر ن طاعت َ .. جار ومال ع َّ وا  َواتَّقُ

ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ ُ َو َّ ُمُكْم  ال.. )282َويُعَلِّ الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل العَِل ز من صفات هللا عز وج وجل:  هللا ع
َل وقال: َعالَّم الغُيوب،  وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، وُن قَْب ا يك ان وم فهو هللاُ العالُم بما ك

اً وال َكْونِه، َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ا يُكْن بْعُد قَْب ى  وبَِما يكوُن ولَمَّ ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ
ا وظاهِره عليه خافيةٌ في األرض وال في ياء باِطنِه ع األش ه بجمي ا  االسماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُم دقيِقه

  .. وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة
  

  
*********  

  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه  هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش اال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األما غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  ان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا ي حف الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم   والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 c   : 40الحلقة عدد   
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  c( سورة البقرة ) 
  

 ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل  وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
   الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا

... ))  ُ َّ ِه  ْبُكْم بِ وهُ يَُحاِس ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فِي أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُ َّ ُر ِ  فَيَْغِف
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ ُب َمْن يََشاُء َو وَن 284ِلَمْن يََشاُء َويُعَذِّ ِه َواْلُمْؤِمنُ ْن َربِّ ِه ِم ِزَل إِلَْي ا أُن ُسوُل بَِم ) آَمَن الرَّ

ِمْعنَا َوأَ  الُوا َس ِلِه َوقَ ْن ُرُس ٍد ِم ْيَن أََح ُق بَ ّرِ ِلِه الَ نُفَ ِ َوَمالَئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُس َّ َك ُكلٌّ آَمَن بِا ا َوإِلَْي َك َربَّنَ ا ُغْفَرانَ َطْعنَ
يُر( ْذنَا إِْن ) 285اْلَمِص ا الَ تَُؤاِخ بَْت َربَّنَ ا اْكتََس ا َم بَْت َوَعلَْيَه ا َكَس ا َم عََها لََه ا إِالَّ ُوْس ُ نَْفًس َّ ُف  ينَا أَْو الَ يَُكلِّ نَِس

ا أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ  ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّ تَُحّمِ
  .))./).286َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة البقرة ) 

  
  * التحليل :

  
ث  ويبقى الموعد الحق يوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا .. ف حي ن يتخل ذي ل يبقى الموعد الحق ال

يخرج اإلنسان كل إنسان من هذه الحياة الغريبة والعجيبة بموت مهما اختلف شكله أو وقته .. ولكنه موت ال 
ف باإلنسان  ي تح محالة لينتقل إلى مرحلة أخرى .. فالحساب والجزاء  من جنس العمل .. ولكن الظروف الت

ة هللا رحمن تجعله في يقين كامل من رحم د  ال ل ومن بع ره من قب وض أم ه يف ه .. وتجعل  .. وسعة مغفرت
  الرحيم : 

  
 ... ))  ُ َّ ِه  ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فِي أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُكْم بِ َّ ُر ِ  فَيَْغِف

ْن يَ  ُب َم ذِّ اُء َويُعَ ْن يََش ِديٌر(ِلَم ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ اُء َو ُ .)).. )284َش َّ ِه  ْبُكْم بِ الى :   يَُحاِس ّ تع ماِء  ي أَس ف
لٌ  افي، فَِعي و الك يُب: ه اني الَحِس يُء إِذا َكف بَنِي الش ن أَْحَس ل، ِم ى ُمْفِع َرمُ  . بمعن ُب: الَك ل:..  والَحَس و  وقي ه

اِلُح، حكاه ثعلبالشََّرُف في الِفْعل، والَحَسُب: الفَ  اني..  عاُل الصَّ بَني الشيُء: كف ي ..  وأَْحَس حق ف و إِس ال أَب وق
ِ َحِسيباً: يكون بمعنى ُمحاِسباً، ّ ّ  قوله، عز وجل: وَكفَى با الى: إِن  ه تع ي قول ال ف اً؛ وق ويكون بمعنى كافِي

م والِحْف كان على كل شيٍء َحِسيباً؛ أَي ن الِعل بُه أَييُْعِطي كلَّ شيٍء م ا يُْحِس داَر م زاِء ِمْق ِه. ظ والَج ُ . يَْكِفي َّ َو
ه  القُْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من:  َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ  دير. وقول ويكونان من التق

ا القُْدرة تعالى: إِن هللا على كل شيء قدير؛ من دير، وهللا ، ف ل شيء ق ى ك ّلِ عز وجل عل ُر ُك ّدِ  سبحانه ُمقَ
ِديُر، وقاضيه. ابن شيء ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق ماء هللا تع ي أَس ر: ف ادر اسم األَثي ِدُر،  الق َدَر يَْق ن قَ فاعل م

  . ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر والقَِدير فعيل منه، وهو للمبالغة،
ُسوُل بَِما أُنزِ ((   ْيَن آَمَن الرَّ ُق بَ ِ َوَمالَئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه الَ نُفَّرِ َّ َل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِا

ا أُن.)) .. )285أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر( وُل بَِم ُس هِ آَمَن الرَّ ... :  ِزَل إِلَْي
ذيب ..  ان: التصديق ضد التك ه .. اإليم يرُ آمن به إيمانا : صدقه ووثق ب َك اْلَمِص ا َوإِلَْي َك َربَّنَ وُر :  ُغْفَرانَ الغَفُ

وبهم.  ومعناهما الغَفّاُر، جّل ثناؤه، وهما من أَبنية المبالغة اهم وذن ن خطاي اده المتجاوز ع ذنوب عب اتر ل الس
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ل غفريقال: اللهمَّ ا ا أَه ار ي ور الغَفّ ت الغَفُ ك أَن ة  لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإن ِر التغطي ل الغَْف رة. وأَص الَمْغِف
ك والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها؛ ال: ُغْفرانَ الء ق ن الَخ ان إذا خرج م ديث: ك ي الح راُن. وف ر: الغُْف  والغَْف

والنالغُْفراُن: مصدٌر، وهو منصوب بإضمار أَط ذلك ق ي تخصيصه ب ي  لُُب، وف يره ف ة من تقص دهما التوب أَح
ه وهضمه ه بإطعام ا علي م به ْرِك  شكر النعم التي أَنع ن التقصير وتَ ى االستغفار م أَ إِل هيل مخرجه، فلج وتس

ر ن ذك تغفار م ه االس انه وقلب ّ بلس ر  رك ذك ان ال يت ه ك ى الخالء،فِإن ه عل دة لبث الى م اء هللا تع د قض  إِال عن
د  وقد الحاجة، فكأَنه رأَى ذلك تقصيراً فتداركه باالستغفار. ترته، فق ل شيء س تره. وك راً: س ُره َغف َغفََره يَْغِف

و  اْصبُْغ ثوبَك يكون تحت بيضة الحديد على الرأْس: ِمْغفٌَر. وتقول العرب: قيل للذي َغفَْرته؛ ومنه بالسَّواِد فه
ي الوعاء ومنه: َغفَرَ  له. طىه وأَغـأَْغفَُر لَوَسِخه أَي أَْحَمُل ل .. ّ ذنوبه أَي سترها. وَغفَْرُت المتاع: جعلته ف

يرُ  َك اْلَمِص يراً :  ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْي ْيراً وَمِص يُر َص ذا يَِص ى ك ُر إِل ْيُروَرةً  صاَر األَم اَره،  وَص ه وأَص يََّره إِلي وَص
ْيُروَرةُ مصدر صاَر يَِصيُر. ذيعُ  وفي كالم والصَّ ا ال زاِري: م اَء الفَ ن َعْنق و اب ه وه زاِري لعم اَرك َمْيلَةَ الفَ  أَص

ان  إِلى ما أَرى يا َعْم؟ قال: بُْخلك بماِلك، ويُْخل غيِرك من أَمثالك، م ك آلك ث وَصْوني أَنا وجهي عن مثلهم وتَْس
وم بالحماسة. و من إِْفضال ُعَمْيلة على عمه ما ه الموس ي كتاب ام ف و تم ره أَب يراً؛قد ذك الن َمِص ى ف ْرت إِل  ِص

ار اس َمَص ذا أَي  كقوله تعالى: وإِلى هللا الَمِصير؛ قال الجوهري: وهو شاذ والقي ا ك يَّرته أَن اش. وَص ل َمع مث
ه. ير جعلت ذي تَِص ع ال ير: الموض ة. والَمِص يِّر: الجماع اه. والصَّ ه المي اس.  إِلي ره الن اء يحض يُر: الم والّصِ
  ..  الناس: حضروه وصاَرهُ 

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِْن ((   َّ ا الَ يَُكلُِّف  ينَا أَْو أَْخَطأْنَ نَِس
ْر َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا وَ  ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِف الَ تَُحّمِ

  .))./).286لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن(
ق  ذي خل ي هللا عز وجل .. ال إن آخر آية في القرآن الكريم تحمل األمل كل األمل .. والثقة كل الثقة ف

ت ال ي كان الل الت رهم واألغ ع عنهم إص ذي رف ولهم .. وال وبهم وعق دورهم وقل تلج في ص ا يخ م م ق ويعل خل
ة  رد والعائل اكل الف ل لمش ال أمث افيا وح ما  ش ف بلس المي الحني دين اإلس ذا ال يهم به ث إل ذي بع يهم .. وال عل

المرة  ا الشك ب ى إليه ري والمجتمع .. بما فيه من تعاليم ونورانية سامقة ال يرق وازن الفك دها الت ل وح .. تكف
ا ي للحي اعي .. وتعط دي واإلجتم دي والعق ي والجس ذا  ةوالنفس ة .. ه ا الحقيقي ة أبعاده ة واألخروي الدنيوي

واب ..  ب الص د يجان رء .. وق ه الم ئ في د يخط دال .. ق دل واإلعت ة والع ة والمحب ن الرحم ف دي الم الحني اإلس
ة ي رحم ه  ولكنه في نهاية األمر موقن بأنه ف ه..  وان ره عمل ن يت د أن هللا ل ام التأك د تم الي يتأك هللا  ..  وبالت

ة  ة والموهب د والطاق ا وسعه الجه مطلع على قلبه .. وعلى نيته .. ومن ثم ال يحزن ..  وال يتهالك بل يعمل م
ن رة م ة األخي درج اآلي ذا السياق السابق تن ي ه د .. وف سورة  واإلمكان .. ويفوض  أمره  من قبل من  بع

  البقرة المباركة : 
عََها((   ا إِالَّ ُوْس ُ نَْفًس َّ ُت ...)) : الَ يَُكلُِّف  ال: كِلْف ة أَو حق. ويق ي نائب ر ف ن أَم ت م ا تكلَّْف ةُ: م والُكْلف
ر ذا األَم ن به و م ون، ه ا تُطيق ل م ن العم وا م ديث: اكلَفُ ي الح ه. وف ُت ب ه أَي أُوِلْع ت ب األَمر إذا أُوِلْع ت ب  َكِلْف

ف ان َكِل ي الحديث: عثم ب  ٌ وأَْحبَْبته. وف وع بالشيء مع شغل قل ف: الُول م. والكلَ ّب له ه أَي شديُد الح بأَقارب
ى وَمشقة. ْمته عل ت الشيء: تجشَّ ه. وتكلَّف ا يشق علي ك.  وكلَّفه تكليفاً أَي أَمره بم الف عادت ى خ قَّة وعل مش

ه إذا رآن، وكِلْفت م الق ت بعل ديث أَراك كِلْف ي الح اليف.  وف ف والتك ه الُكلَ ف إلخوان الن يتكل ال: ف ه. ويق لت تحمَّ
ي  الشيء تَْكِلفة إذا لم تُطقه إال تكلُّفاً، وهو تَْفِعلةٌ. وفي الحديث: ويقال: َحَمْلت ف. وف ن التكلُّ أَنا وأُمتي بُراٌء م

ّ عنه: نُِهينا ي ال يجبالتكلُّف؛ أَراد كثرة السؤال والبحَث عن األَشي عن حديث عمر، رضي   اء الغامضة الت
فَ  البحث ن سيده: َكِل ه. اب ت ب ا أَت رَ  عنها واألَخذَ بظاهر الشريعة وقبوَل م مه األَم ه تجشَّ ُ ..  وكلفَ َّ ُف  الَ يَُكلِّ

في الحديث: ذاُت اليد. و وقَْدُره والُوْسُع والسَّعةُ: الِجدةُ والطاقةُ، وقيل: هو قَْدُر ِجدِة الرجل:  نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها
عُوا فََسعُوهم إِنكم لن تََسعُوا الناَس بأَموالكم ائِهم فَوّسِ والُكم لعَط ُع أَْم أَْخالقِكم، أَي ال تَتَِّس م ب ْحبتهم.  أَْخالقَك ِلُص

د  تََسعُوَن الناسَ  وفي حديث آخر قاله، صلى هللا عليه وسلم: إِنكم ال ُط الوجه. وق نكم بَْس ْعهم م أَمواِلكم فْليََس ب
ن  قََدُره. وقال تعالى: وفي التنزيل: على الُموِسِع قََدُره وعلى الُمْقتِرِ  الرجُل: كثَُر مالُه. َسعَ أَوْ  عٍة م ليُنِفْق ذُو َس

عة  إِنه لفي َسعٍة من َعْيِشه. والسَّعةُ: والهاء عوض من الواو. ويقال: ، َسعَتِه؛ أَي على قدر سعته أَصلها ُوْس
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ت. واو ونقص ذفت ال ال: لِ  فح راُر.ويق اه القَ ك، معن ْعَك بيتُ بَْت  (( يََس ا َكَس ا َم عََها لََه ا إِالَّ ُوْس ُ نَْفًس َّ ُف  الَ يَُكلِّ
بَتْ  ا اْكتََس ا َم بَ ...)): َوَعلَْيَه ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ بُ  الَكْس ال  يَْكِس ب. ق َب واْكتََس باً، وتََكسَّ َكْس

بَت تََسب:واكْ  سيبويه: َكَسَب أَصاَب، ا َكَس ا م الى: له ه تع ي: قولُ ن جن ال اب د. ق ف واْجتََه ا ..   ْتََصرَّ ا م وعليه
ن  اْكتََسبَْت؛ َعبَّر عن الحسنة بَِكَسبَْت، وعن السيئة باْكتََسبَْت، ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس ألَن معنى َكَسَب دون معن

بَ  ك أَن َكْس ادة، وذل ابِ  الزي ى اْكتِس افة إِل نة، باِإلض ه،الحس ك لقول غٌَر، وذل ير وُمْستَْص ٌر يس يئة، أَْم زَّ   الس َع
َزى ال يُْج يئة ف اَء بالس ن ج ا، وم ُر أَمثاله ه َعْش نة فل اَء بالحس ن ج ُمه: م نةَ  اْس رى أَن الحس ال تَ ا؛ أَف إِال ِمثْلَه

 هو بمثلها لم تُْحتَقَْر إِلىالواحِد إِلى العشرة؟ ولما كان َجزاُء السيئة إِنما  تَْصغُر بـِإضافتها إِلى َجزائها، ِضْعف
ان ِإذا ك نة، ف ِل الحس ى فِْع ِل السيئة عل ةُ فِْع وَّ ذلك قُ م ب ذه  الَجزاِء عنها، فعُل ى ه احبه إِل اً بص يئة ذاهب ل الس فِْع

مَ  ا اْكتََس الغاية البعيدة الـُمتَراِمـيَة، ُعّظِ َم لفظ العبارة عنها، فقيل: لها ما َكَسبَْت وعليها م َد  بَْت،قَْدُرها وفُّخِ فزي
َب؛  في لفظ فِْعل السيئة، واْنتُِقَص من لفظ فِْعل الحسنة، لما ذََكْرنا. وقولهُ  ا َكَس ه وم ه مالُ ى عن ا أَْغنَ الى: م تع

ـيبِة، قيل: ما َكَسَب، هنا، ولَُده، إِنه ـَمْكَسبَِة، والَكِس ـبَة، وال بة، والـَمْكِس ب، والِكْس َل  لََطيُِّب الَكْس ْبت الرج وَكَس
ا.. ((  اً فَكَسبَه وأَْكَسبَه إِياه، واألُولى أَعلىخير ينَا أَْو أَْخَطأْنَ ا  َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِس ًرا َكَم ا إِْص ْل َعلَْينَ َوالَ تَْحِم

ُر: ويقال للشيء الذي تعقد به)):  َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلنَا د األَشياء: اِإلصاُر، من هذا. واِإلْص ل.  العَْه الثقي
ه على ذلكم إْصري؛ وفيه: ويضع عنهم إْصَرهم؛ وجمعه وفي التنزيل: وأَخذتم اوز ب اًر ال يج دد.  آْص ي الع أَدن

ا . قال هللا عز وجل: ربَّنا وال تَْحِملْ  َمْوثِقاً من هللا تعالى إِْصراً أَي أَبو زيد: أََخْذت عليه إِْصراً وأََخْذُت منه  علين
م  قال في ملته على الذين من قبلنا؛ الفّراء: اِإلْصُر العهد؛ وكذلكإِْصراً كما ح ى ذلك قوله عز وجل: وأَخذتم عل

ال الزجاج: وال إِصري؛ قال: اِإلصر ههنا إِثُْم العَْقد ي إِسرائيل. وق ى بن ّدد عل ل والعَْهِد إِذا َضيَّعوه كما ش  تحم
هم  قبلنا نحو ما على الذين منعلينا إِْصراً؛ أَي أَْمراً يَثْقُل علينا كما حملته  ل أَنفس ن قت رائيل م و إِس أُِمَر به بن

ا اَ بم ا أَي ال تمنحنّ ل علين داً  يَثْقُ ال: عه راً، ق ا إِص ل علين اس: وال تحم ن عب ن اب اً. وروي ع ه أَيض ي ب  ال نف
بُنا بتركه ونَْقِضه. وقوله: وأَخذتم على ذلكم إِصري، د من وَعْهدي. قال أَ  قال: ِميثاقي وتُعَذِّ لُّ َعْق بو إِسحق: ك

ال  قَرابة أَو َعْهد، و إصر , ق ور: فه و منص بٍ  أَب ةَ ذَْن ا إِصراً؛ أَي ُعقُوب ل علين ه:  وال تحم ا. وقول قُّ علين تَُش
ا عنهم إِْصَرهم؛ أَي ما ُعِقَد من َعْقد ويََضعُ  د إِذا ثقيل عليهم مثل قَتِْلهم أَنفسهم وم رض الجل ن قَ ك م به ذل  أَْش

ين  نجاسة. وفي حديث ابن عمر: من َحلَفأَصابته ال ال  على يم ر ف ا إص ارة فيه َر أَْن  كف ال: إِن اِإلْص ا؛ يق له
ْذر. اق أَو نَ ل يَْحلف بطالق أَو َعت يَقُها وأَص ان وأَْض ل األَيم ا أَثْقَ دُّ ألَنه ل والشَّ ر: الثِّْق ه  اِإلْص ي أَن اً؛ يعن َمْخَرج

ا با ُض عنه وَّ ا وال يُتَعَ ارة.يجب الوفاء به ا. (( لكف ُف َعنَّ ِه َواْع ا بِ ةَ لَنَ ا الَ َطاقَ ا َم ْلنَ ا َوالَ تَُحّمِ ت)):  َربَّنَ  وَحَمْل
وم  يوم الشيء على ظهري أَْحِمله َحْمالً. وفي التنزيل العزيز: فِإنه يَْحِمل اءلهم ي القيامة ِوْزراً خالدين فيه وس

ىوَحَمله على األَمر يَ  القيامة ِحْمالً؛ أَي ِوْزراً. له عل االً  ْحِمله َحْمالً فاْنحمل: أَْغراه به؛ وَحمَّ يالً وِحمَّ ر تَْحِم األَم
االً  الً وتِِحمَّ ه تََحمُّ ل نا.. فَتََحمَّ ا َعَرْض ل: إِن ز وج ه ع أَبَْين وقول ال ف موات واألَرض والجب ى الس ة عل أَن  األَمان

فَْقن ال الزجاج: معن يَْحِمْلنها وأَْش ا اِإلنسان، ق ا وَحَمله ا، ىمنه ا يَُخنَّه ي  يَْحِمْلنه رائض الت ا: الف ة هن واألَمان
ي افترضها هللا على آدم ال والطاعة والمعصية، وكذا جاء ف افق، وق افر والمن ا الك و  التفسير واِإلنسان هن أَب
ة: إِن ي اآلي حق ف ي إِس تََمن بن الى ائْ م، أَن هللا تع ا، وهللا أَعل ه حقيقته ا افترض ى م ه  آدم عل ن طاعت يهم م عل

ه: ال بقول موات واألَرض والجب َن الس ً  وأْتََم ا ا َطْوع الى أَن ائْتِي ا هللا تع فن ائعين؛ فَعَرَّ ا ط ا أَتَْين اً قالت  أَو َكْره
د السموات ة فق تْها؛ وكل من خان األَمان م  واألَرض لَم تَْحِم األَمانة أَي أَدَّ ن أَث ل م ذلك ك ا، وك ل  َحَمله د حم فق

م الى:اإلث ه تع ه قول يَ  ؛ ومن اِإلثْمولَ اء ب ن ب الى أَن م أَْعلم هللاُ تع ة، ف الَهم، اآلي مى ْحِملُنَّ أَثْق م  يس اِمالً لِإلث َح
ي ا، يعن ة. والسمواُت واألَرض أَبَْين أَن يَْحِمْلنه ه  األَمان ُل ب ه والعم ا ب ا أَمره ةُ هللا فيم ا طاع ا، وأَداؤه ْينَه وأَدَّ

الالمعصية، وَحَملها اِإلنسان، قال الحسن: أَ  وتركُ  افق َحَم افر والمن ال:  راد الك ا، ق م يُِطيع ا ول ة أَي خان األَمان
ن حيح وم م، ص ى، وهللا أَعل ذا المعن ً  فه ا ان َظلُوم ال ك ال يق ؤمنين ف يقين والم ّدِ اء والّصِ ن األَنبي اع هللا م  أَط

افقين ذب هللا المن ه: ليع ن قول ذا م و ه ا يتل ك م ديق ذل ال: وتص والً، ق ى آخر َجُه ات، إِل و والمنافق ال أَب ا؛ ق ه
ذه ه  منصور: وما علمت أَحداً َشَرح من تفسير ه د قول ا يؤي ال: ومم حق؛ ق و إِس ة ماشرحه أَب ل  اآلي ي حم ف

ي أَمانة، وترك أَدائها قول الشاعر: ِخيَانَتُها إِنه األمانة  ل إِذا أَنت لم تَْبَرح تَُؤّدِ عُ  وتَْحِم ك الودائ َرى، أَْفَرَحتْ  أُْخ
يها، يدل على ذلك أُخرى أَي تَُخونها والأَراد بقوله وتَْحمل  ات تَؤّدِ ي  قوله أَْفَرَحتْك الودائع أَي أَثْقَلَتْك األَمان الت
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يها. وقوله تعالى: فِإنَّما عليه  تخونها وال ْلتم؛ فسره ماما حمل وعليكم  تَُؤّدِ لى  ُحّمِ ي، ص ثعلب فقال: على النب
ه َي إِلي ا أُح لم، م ه وس ف أَن هللا علي ّي: اليُ  وُكلِّ ديث عل ي ح اع. وف تم االتِّب يكم أَن ه، وعل ه علي اِظروهم نَبِّ  تُنَ

لّ  ه ُك ل علي وه أَي يُْحَم ال ذو ُوُج رآن َحمَّ ِإن الق القرآن ف ل ُب ة.  تأْوي اٍن مختلف وه أَي ذو َمعَ ه، وذو وج فيْحتَِمل
ى وجل األَزهري: وسمى هللا عز ةٌ إِل ْدُع ُمثْقَل ال: وإِْن تَ الً فق م ِحْم لْ  اِإلثْ ا ال يُْحَم ه ِحْمِله ان ذا  من و ك شيء ول

ا ذا ة بأَوزاره س ُمثْقَل ْدٌع نف ول: وإِن تَ ى؛ يق ن  قُْربَ ل م م يَْحِم يئاً ل ا ش ن أَوزاره ل م ى أَن يَْحِم ا إِل ة له قَراب
ه،  أَي لم يظهره ولم يَْغلب شيئاً. وفي حديث الطهارة: إِذا كان الماء قُلَّتَْين لم يَْحِمل الَخبَث أَوزارها الَخبَُث علي

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا..  من قولهم فالن يَْحِمل َغَضبه ، )) : َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ وُّ الى: العَفُ في أَسماِء هللا تع
وُ  العَْفِو، وهو وهو فَعُوٌل من لُه الَمْح ه، وأَص اِب علي س، التَّجاُوُز عن الذنب وتَْرُك الِعق ة  والطَّْم ن أَْبنِي و م وه

و  الُمبالَغِة.  ا يعف و عافٍ  يقال عف واً، فه ه، وهللا  َعْف ل، عن َخْلِق ُو هللاِ، عز وج ُو َعْف ث: العَْف ال اللي ، ق وٌّ وَعفُ
ه  العَفُوُّ الغَفُور. وكلُّ من اْستحقَّ ُعقُوبةً فَتََرْكتَها فقد َعفَْوتَ  تعالى ا  عنه. قال ابن األَنباري في قول الى :عف تع

تْها لُهم؛ عنَك لَم أَِذْنتَ  هللا  اَر إِذا َدَرَس اُح اآلث ت الري ولهم عفَ ن ق أْخوذ م ت  َمحا هللاُ عنَك، م د َعفَ ا، وق وَمَحتْه
ي اآلثاُر تَْعفُو ُعفُّواً، لفُظ الالزم ي  والُمتَعّدِ ا هللا  سواٌء. قال األَزهري: قرأْت بَخّط شمر ألَب د عف الى عن زي  تع

  ومعناهما الغَفُوُر الغَفّاُر، جّل ثناؤه، وهما من أَبنية المبالغة)): َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا(.. (العبد َعْفواً 
ت  الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفر ك أَن لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإن

ل ا أَه ار ي ه أَي سترها؛الَمغْ  الغَفُور الغَفّ َر هللا ذنوب ة والستر. َغفَ ِر التغطي ل الغَْف رة. وأَص راُن.  ِف ر: الغُْف والغَْف
ك ال: ُغْفرانَ الء ق ن الَخ ي  وفي الحديث: كان إذا خرج م ُب، وف وب بإضمار أَطلُ و منص راُن: مصدٌر، وه الغُْف

والن ذلك ق ه ب م به تخصيص ي أَنع نعم الت كر ال ي ش يره ف ن تقص ة م دهما التوب مهأَح ه وهض ه بإطعام  ا علي
ر ن ذك تغفار م ْرِك االس ير وتَ ن التقص تغفار م ى االس أَ إِل ه، فلج هيل مخرج ى  وتس ه عل دة لبث الى م هللا تع

ه انه وقلب ّ بلس ر  رك ذك ان ال يت ه ك ه  الخالء،فِإن يراً فتدارك ك تقص ه رأَى ذل ة، فكأَن اء الحاج د قض إِال عن
تغفار. د باالس ر وق ُره َغف َره يَْغِف هَغفَ د َغفَْرت ترته، فق يء س ل ش تره. وك ا .. (( اً: س ْر لَنَ ا َواْغِف ُف َعنَّ َواْع

ا ة)): َواْرَحْمنَ ه. وَرْحَم ب وعطف ةُ القل رب: ِرقَّ د الع ي آدم عن ي بن ةُ ف ْحَم ه هللا: ُوالرَّ انه ورزق ه وإِحس .. َعْطفُ
ه:  ولئِْن أَذَْقناه ْزٍق،قوله اْبتِغاء َرْحمٍة من ربك تَْرُجوها: أَي رِ  األَزهري: قال عكرمة في ا من َرْحَمةً ثم نزعناه
اَء: َرْحمةً: أَي أَي ِرزقاً، وما أَرسلناك إِال رَّ د َض ن بع ً  َعْطفاً وُصنعاً، وإِذا أَذَْقنا الناَس َرْحمةً م ا باً  أَي َحي وِخْص

افرين. اس الك ٍة، وأَراد بالن د َمجاَع ا ل. بع ه: دع م علي َرحَّ تَ ـوتَ ِة. واْس ْحَم له بالرَّ ةَ، ورج ْحم أَله الرَّ  ْرَحمه: س
مٌ  َرحَّ وٌم وُم ا؛ َمْرح ي َرْحمتن اه ف الى: وأَْدخلن ه تع ة. وقول ّدد للمبالغ ذا ش ي: ه ن جن ال اب ن  ق ه م از وفي مج

د، ا األَوصاف ثالثة: السَّعَةُ والتشبيه والتوكي اّل اسم هو  أَم ات والمح ماء الجه ي أَس ه زاد ف ه كأَن عَةُ فألَن السَّ
ْحمةُ، وز وأَما الرَّ ا يج ا بم دخول فيه م يصح ال ةَ وإِن ل ْحم بَّه الرَّ ه َش ذلك وضعها  التشبيه فألن ه فل دخول في ال

ه إِذا بما موضعه، وأَما التوكيد فألَنه أَخبر عن العََرِض  يم من العََرِض وتفخ اٍل ب  يخبر به عن الَجْوهر، وهذا تَغ
ى يَِّر إِل اين، أَال  ُص ُس ويع اَهُد ويُْلَم ا يش ز م يَحيّ هم ف ول بعض ى ق رى إِل ي ت ب ف تم  الترغي و رأَي ل: ول الجمي

اه  المعروف رجالً لرأَيتموه حسناً جميالً؟ ه من يشاء؛ معن تَصُّ بَرْحمت الى: وهللا يَْخ هِ  وقوله تع تِ تَصُّ بنُبُوَّ  يَْخ
رحيم: من يشاء ممن أَْخبََر عز وجل أَنه ُمْصطفىً  ْحَمُن ال ت الصفة األُ  مختاٌر.وهللا الرَّ الَن ألَن بني ى فَْع ى عل ول

ِحيمُ  كل شيء وهو أَْرَحُم الراحمين، فأَما الكثرة، وذلك ألَن رحمته وِسعَتْ  معناه ْحمن الرَّ رَّ ألَن  فِإنما ذكر بعد ال
ْحمن مقصور على هللا عز وجل. رحيم والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي:. الرَّ ْحمن ال رَّ  إِنما قيل بسم هللا ال

ْحمِن معنى فجيء بالرحيم المؤمنين  الرْحَمة لتخصيص المؤمنين به في بعد استغراق الرَّ ان ب الى: وك قوله تع
اِإلنسان  أَن َعمَّ لما في َخلََق، ثم قال: َخلََق اِإلنسان من َعلٍَق؛ فخصَّ بعد اْقَرأْ باسم ربك الذي َرِحيماً، كما قال:

ناعة ووجوه الحكمِة، ونحُوه كثير؛ قال ذكور  الزجاج: من وجوه الّصِ ل م ماء هللا عز وج ْحمُن اسم من أَس الرَّ
م ب األَُول، ول ي الكت وا ف ب يكون حاب الكت ي أَص ن: أَراه يعن و الحس ال أَب ماء هللا؛ ق ن أَس ه م  األَُوِل، يعرفون

ة التي ال غاية بعدها في ومعناه عند أَهل اللغة ذو الرْحمةِ  ن أَبني اء م الن بن ْحمِة، ألَن فَْع يٌم المبا الرَّ ة، وَرِح لغ
ديرٌ  فَِعيٌل بمعنى ى ساِمع وق ِميٌع بمعن ومٌ  فاعٍل كما قالوا َس ل َرُح ذلك رج ادر، وك ى ق ال  بمعن وٌم؛ ق رأَة َرُح وام

وز ري وال يج ل، األَزه ز وج ن إِالَّ هللا ع ال َرْحم ي أَن يق الَُع ف ا يُب ة م ن أَبني الن م ذي  وفَعَ ْحمن ال الرَّ فه، ف ص
ل شيء، ه ك ال يج وسعت رحمت رف ال َرْحمن لغي ه وز أَن يق ي قول اس ف ي العب ن أب ى األَزهري ع  هللا؛ وحك
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ع حيم: جم رَّ ْحمن ال رَّ يّ  ال حيم َعَرب رَّ ّي وال ْحمن ِعْبران رَّ ا ألَن ال ا .. ((  بينهم َت َمْوالَنَ ا أَْن ا َواْرَحْمنَ ْر لَنَ َواْغِف
رهالنَّصر: .)).. /).286فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن( ره ونَص ره إِعانة المظلوم؛ نَصره على عدّوه ينُص  ينُص

ار ونَْصر مثل صاحب وصْحب وأَنصار؛ ير: نْصراً، ورجل ناِصر من قوم نُصَّ الى:  والنَِّص ال هللا تع ر؛ ق النَّاِص
ع ير، والجم م النَّص ولى ونِع م الم ل نِع ار مث لى هللا  أَْنَص ي، ص ار النب ار: أَنص راٍف. واألَنص ِريف وأَش ه َش علي

يف وسلم،َغلبت فة فجرى َمْجَرى األَسماء وصار كأَنه اسم الحّي ولذلك أُض ل  عليهم الّصِ ع فقي ظ الجم ه بلف إِلي
الوا:  اري. وق فوا  أَنص ر فوص وم نص ر وق ل نص ْدلٍ رج ل َع در كرج ْدل؛ بالمص وم َع ن  وق رة: ُحْس والنُّْص

ار أَن  ينُصره الَمعُونة. قال هللا عز وجل: من كان يَُظّن أَن لَنْ  ن الكف ى من ظن م هللا في الدنيا واآلخرة؛ المعن
ىوآله صلى هللا عليه  يُْظِهر محمداً، هللا ال داً، وسلم، على َمْن خالفَه فليَْختَنِق َغيظاً حت وت َكَم ز  يم ِإن هللا ع ف

 لى هللا عليه وسلم.لن يَْنُصَره للنبّي محمد، ص فالهاء في قوله أَن وجل يُظهره، وال يَنفعه غيظه وموته َحنَقاً،
ون واْنتََصر الرجل إِذا امتَنَع ال األَزهري: يك ه. ق ام، من ظاِلِم اف واالْنتِق الم االْنتِص ن الظ اَر م ر  االْنتَص اْنتََص

ه منه: اْنتَقَم. قال هللا ه تعالى ُمْخبِراً عن نُوح، على نبينا وعلي الم، ودعاِئ الة والس ى  الص ره عل أَن يَْنُص اه ب إِي
ه: فانْ  ا،قوم ْر ففتحن تقم تَِص ه: ان ال ِلَربِّ ه ق ن كأَن ى األَرض م ذَْر عل ال: َرّبِ ال تَ ا ق نهم كم اراً. م افرين َديَّ  الك

وراً  َبالطاغوت؛ َكفَر الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا:  فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ  راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ ب
ل داروُكْفراناً.  د ويقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف كر.  والُكْف يض الش نق

رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ا  بكّلٍ ك ةَ هللا يَْكفُره نَْعَم
َده ُكفُوراً  تَرها.وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَح َده. ورجل ا وَس ه: َجَح افََره َحقَّ انه.  وك ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ
  قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من ورجل

  
*********  

  

هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم وال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف حمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  
   

  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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c     : 41الحلقة عدد  
   c عمران سورة آل) 3(

  ) 200( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةمانالرسالة وأدى األ
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

م(((  وُم(1ال يُّ اْلقَيُّ َو اْلَح هَ إِالَّ ُه ُ الَ إِلَ َّ ا 2)  قًا ِلَم ّدِ اْلَحّقِ ُمَص اَب بِ َك اْلِكتَ َل َعلَْي زَّ َزَل ) نَ ِه َوأَْن ْيَن يََدْي بَ
َل( ْنِجي ْوَراةَ َواْإلِ ُ 3التَّ َّ ِديٌد َو ذَاٌب َش ْم َع ِ لَُه َّ اِت  ُروا بِآيَ ِذيَن َكفَ اَن إِنَّ الَّ َزَل اْلفُْرقَ اِس َوأَْن ًدى ِللنَّ ُل ُه ْن قَْب  ) ِم

َ الَ يَْخفَى َعلَْيِه َشْيٌء فِي 4َعِزيٌز ذُو اْنتِقَاٍم( َّ َماِء()إِنَّ  اِم 5األَْرِض َوالَ فِي السَّ ي األَْرَح ُرُكْم فِ ّوِ ِذي يَُص َو الَّ ) ُه
ُر 6َكْيَف يََشاُء الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( اِب َوأَُخ نَّ أُمُّ اْلِكتَ ) ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُه

ِه وَ ُمتََشابَِهاٌت فَ  اَء تَأِْويِل ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَ هُ إِالَّ أَمَّ ُم تَأِْويلَ ا يَْعلَ َم
ذَّ  ا يَ ا َوَم اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَ ُ َوالرَّ اِب(َّ وا األَْلبَ ا  )7كَُّر إِالَّ أُْولُ ِزْغ قُلُوبَنَ ا الَ تُ َربَّنَ

اُب( َ الَ 8بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّ َّ ِه إِنَّ  َب فِي ْوٍم الَ َرْي اِس ِليَ اِمُع النَّ َك َج ا إِنَّ ) َربَّنَ
  ...)).)9َد(يُْخِلُف اْلِميعَا

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  
  * التحليل : 

  جاء في (( كنز العمال )) عن فضل سورة (( آل عمران )) ما يلي :  
ذكر  ي ي ورة الت رأ الس ن ق وم  م ران ي ا آل عم ه فيه ه ومالئكت لى هللا علي ة ص ب  الجمع ى تج حت

مس. عود). )الش ن مس عود (ن اب ن مس ن اب ب) ع   ط
ا القرآن،اقرؤا     ران، فإنهم رة وآل عم  فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه، اقرؤا الزهراوين البق

واف يحاجان ر ص ان من طي ا فرق ان، أو كأنهم  عن أصحابهما،  يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايت
رة ورة البق رؤوا س ا اق ة، وتركه ذها برك إن أخ ة. ف تطيعها البطل رة، وال تس   حس

ن(   ة ع ي أمام   .) أب
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رة  الذين كانوا يعملون به في الدنيا  يأتي القرآن وأهله    ه سورة البق ان تقدم ال يأتي ران، ق  وآل عم
ادالن عن  كأنهما غيايتان وبينهما شرق، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلتان من طير واف يج ص

احبهما.   ص
لم أول     حيح مس ي ص معان (ف ن س واس ب ن الن القرآن...) ال ع ؤتى ب ديث: ي ذي أول   ح ي الترم وف

رآن) أتي الق ديث: ي     الح
وف     ي ج ام ف دا ق الى عب ب هللا تع ا خي ل،  م رة  اللي ورة البق افتح س رء ف ز الم م كن ران، ونع وآل عم

  .)  عن ابن مسعود .(   آل عمران  البقرة 
م(((  وُم(1ال يُّ اْلقَيُّ َو اْلَح هَ إِالَّ ُه ُ الَ إِلَ َّ وم.)).. )2)  الى القَيُّ وم  وهللا تع ي: القَيُّ ن األَعراب اُم. اب والقَيَّ

مائه والُمدبِّر واحد. وقال والقيّام الى وأَس ي صفة هللا تع ام ف وم والقيَّ دبير الزجاج: القيُّ ائم بت ر  الحسنى الق أَم
ممن دابّة في  هللا تعالى: وما َخلقه في إنشائهم وَرْزقهم وعلمه بأَْمِكنتهم. قال ا ويَعلَ  األَرض إال على هللا ِرْزقُه

ها ل ُمْستَقَرَّ ن الِفع ول، وصورة وُمْستَْوَدعها. وقال الفراء: صورة القَيُّوم م اً  الفَْيعُ ا جميع ال، وهم ام الفَْيع القَيَّ
يَّاغ. أَكثر شيء قوالً  مدح، قال: وأَهل الحجاز اغ، يقولون الصَّ وَّ  وقال الفراء للفَْيعال من ذوات الثالثة مثل الصَّ

زمهم  َسِويد في القَيِّم: هو من الفعل فَِعيل، أَصله قَِويم، وكذلك َسيّد ان يل ِريم، وك ف وَك وزن َظِري وَجيِّد َجِويد ب
ً  أَن يجعلوا الواو ك أَلفا وا ذل ا فعل ْيد  النفتاح ما قبلها ثم يسقطوها لسكونها وسكون التي بعدها، فلم ارت َس ص

سيبويه: قَيِّم وزنه فَْيِعل وأَصله قَْيِوم، فلما اجتمعت  الياء ليكمل بناء الحرف؛ وقالعلى فَْعل، فزادوا ياء على 
اء الياء والواو والسابق ارتا ي ذلك  ساكن أَبدلوا من الواو ياء وأَدغموا فيها الياء التي قبلها، فص ّددة، وك مش

ر قال في سيّد وجيّد وميّت وهيّن وليّن. قال الفراء: ليس في واً، أَبنية الع ل َحْي ي األَص ان ف ّي ك ل، والَح ب فَْيِع
ى والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشّددة. وقال مجاهد: القَيُّوم القائم فلما إجتمعت الياء ال  عل ل شيء، وق ك

ِديء وأَرزاقهم. وقال قتادة: القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأَعمالهم ذي ال بَ و  الكلبي: القَيُّوُم ال ال أَب ه. وق ل
أَمر  والحّي القيوم أَي األشياء. الجوهري: وقرأَ عمر الحيُّ القَيّام، وهو لغة، القائم على عبيدة: القيوم القائم ب

هم تَقّرِ ه بُمْس م وعلم ائهم ورزقه ي إنش ه ف ديث خلق ي ح تودعهم. وف ام  ومس ت قَيّ د أَن َك الحم دعاء: ول ال
مواِت واألَرض، ي الس يِّم، وف ة: قَ ي رواي رى: قَيُّ وف اأُخ ة، ومعناه ة المبالغ ن أبني ي م أُمور  وم، وه ام ب القَيّ

وزن العالم في جميع أَحواله، وأَصلها من الواو الخلق وتدبير ُووٌم، ب َوٌم وقَْي ول. قَْيواٌم وقَْي ٍل وفَْيعُ اٍل وفَْيعَ  فَْيع
قوم به كل موجود حتى ال مع ذلك ي القائم بنفسه مطلقاً ال بغيره، وهو والقَيُّوُم: من أَسماء هللا المعدودة، وهو

ر   به. وجود شيء وال دوام وجوده إال يُتَصوَّ
َل(((   ْنِجي ْوَراةَ َواْإلِ َزَل التَّ ِه َوأَْن ْيَن يََدْي ا بَ قًا ِلَم ّدِ اْلَحّقِ ُمَص اَب بِ َك اْلِكتَ َل َعلَْي ك )3نَزَّ زل علي .)).. أي أن

له وأَنْ القرآن الكريم .. مفصال .. على مراحل ..  رووتَنَزَّ و عم ان أَب يبويه: وك ال س ًى؛ ق له بمعن ُرق  َزله ونَزَّ يف
ْلت وأَْنَزْلت ولم يذكر وجهَ الفَْرق؛ قال أَبو الحسن: ال بين ين نَزَّ ر  فرق عندي ب ت إِال صيغة التكثي ت وأَنزل ْل نَزَّ

لت في قراءة ابن ي مسعود: وأَنَزل في نزَّ ن جن ول اب ل؛ وق زَّ زل: كنَ ِزيالً؛ أَن ة تَْن اف والمضاف  :المالئك المض
ا إِليه د، إِنم ا عندهم وفي كثير من تَْنِزيالتِهم كاالسم الواح ِزيالً هن ع تَْن ه  جم اف إِلي اف والمض ه أَراد للمض ألَن

ة، أَال كثيرة منزلةَ االسم تَْنزيالت في وُجوه وه المختلف رى أَن المصدر ال  الواحد، فكنى بالتَّْنزيالت عن الوج ت
ن إِالَّ تشعُّب له وجه ع أَن اب ا؟ م واع وكثرتُه رٍ  األَن ح تحضُّ مُّ ذا تس ح به ي تسمَّ ى مذهب  جن ا عل ذُّق، فأَم وتح

ه ال وج ا. العرب ف ا قلن ه إِالَّ م لَ . ل ْنِجي ْوَراةَ َواْإلِ َزَل التَّ ي   َوأَْن الم .. وه ه الس ى موسى علي ت عل وراة نزل : الت
ْوَراةَ وَ كتاب اليهود .. واإلنجيل نزل على عيسى عليه السالم ..  َزَل التَّ ريعاً. :  أَْن اره س ر ن ذي تظه واري: ال ال

ابٍِس  قال الحربي: كان ينبغي أَن يقول قَدْحتَ  اً لق ى أَْوَرى قَبَس رم هللا وجهه: حت ي، ك فأَْوَرْيت. وفي حديث عل
ن إِلى أَهل البصرة ف أَْظَهَر نُوراً من الحق لطالب الُهدى. وفي حديث فتح أَْصبهَن: تَْبعَثُ  أَي و م وا؛ قال: ه يَُورُّ

ْيت النر تَْوِريةً إِذا ي استخرجتها. َورَّ أَلته أَن يستخرج ل اً س اً رأْي تَْوَرْيُت فالن ال: قال: واْس اً، ق ل أَن  رأْي ويحتم
الن ه، وف ة عن و الكناي يء، وه ن الش ة ع ن التَّْوِري ون م ه:  يك دره علي ُت َص اللِة. وأَْوَرْي اَد الض تَْوِري زن يَْس

اُر  الهيثم: وأَحقَْدته.َوِريةُ النار، مخففة: ما تُورى به، ُعوداً كان أَو غيره: أَبو هأَْوقَْدتُ  يةُ من قولك وَرِت الن الّرِ
َوَرت  َوْعياً وِعيةً، وَوَدْيتُه أَِديه َوْدياً وِديةً، قال: وأَْوَرْيُت النار تَري َوْرياً وِريَّةً مثل وَعْت تَِعي راء فَ أُوِريها إِي

ة والتَّْوراةُ عند أَبي العباس تَْفِعلةٌ، وعند الفارسي فَْوعلة، قال:..  تَْوَرى يَْت تَِري، ويقال: َوِريَتْ تَري وَورِ   لقل
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ْيُت الشيَء وَواَرْيتُه: ي  أَْخفَْيتُه. وتَوارى هو: استتر. تَْفِعلة في األَسماء وكثرة فَْوعلة. وَورَّ ه ف ي كتاب راء ف الف
ْيتُها، فعل التَّْفِعلة؛ كأَنهامن ال المصادر: التَّْوراةُ  ناد وورَّ م  فتكون تَْفِعلة في لغة أُِخذَْت من أَْوَرْيُت الّزِ طّيِء ألَنه

ريون  جاراةٌ وللناِصية يقولون في التَّْوِصية تَْوصاةٌ وللجارية ال البص وارة: ق ي التَّ و إسحق ف ناصاةٌ، وقال أَب
ي الك أَصلها ٌ تَْوراة ر ف افَْوَعلةٌ، وفوعلة كثي لُّ م ة، وك لة والدَّْوخل ل الَحْوص ت الم مث دره  قُْل ُت قمص ه فَْوَعْل في

ت،  فَْوعلةٌ، فاألَصل عندهم َوْوراةٌ، ولكن الواو ن َولَْج ل م و فَْوَع ا ه ْولَج وإِنم ي تَ األُولى قلبت تاء كما قلبت ف
ر. ومثله ري كثي ي أَم ه أَن ينظر ف ُت إِلي اً أَي طلب اً َرأْي تَْوَرْيُت فالن ه. واْس اً أَمضي علي تخرج َرأْي ُت  فيَس ْي وَورَّ

تَْرته؛ ي وَس ه ورائ ر: جعلت ظ وراء الَخب ن لف يس م راع، ول ن ك ديث: أَن  ع ي الح زة. وف ألَن الم وراء هم
لى هللا ان إِذا النبي،ص لم، ك ه وس ه علي ى عن تََره وَكن ِره أَي َس ى بغَْي فَراً ورَّ د أَراد َس ه يري َم أَن ره،  وأَْوَه غي

ا  ويقال: لوراء أَي أَلقَى البَياَن وراَء ظهره.وأَصله من ا ز: م ل العزي ي التنزي ْيتُه بمعنى واحد. وف واَرْيته وَورَّ
ا؛ رئَ  ُوِرَي عنهم َل، وق ى فُوِع تَِر عل ا  أَيُس ر: وري عنهم ُت الخب ْي اه. وَورَّ ترته  ، بمعن ةً إِذا س ه تَْوِري ي أَُوّرِ

ن َوراء اِإلنس أْخوذ م ه م ره، كأَن رت غي ر.  انوأَظه ث ال يظه ه وراءه حي ه يجعل ه فكأَن يت ال َورَّ ه إِذا ق ألَن
: َوِريُّ تره؛ وال ه وتس ه بيُوت ذي تُواِري اَره ال ال أَي ج الن َوِريُّ ف ْيُف. وف لَ  الضَّ ْنِجي ل :  َواْإلِ رو: التَّناُج و عم أَب

اس نهم إِذا تنازع الن وُم بي ل الق د تناَج نهم. وق رُ  بي َل األَم ازعوا. واْنتََج ت ان تن تبان ومضى. ونََجْل االً إِذا اس تِج
قَْقتها للزراعة. األَرض الة نَْجالً: ش ه الص ا وعلي ى نبين اب عيسى، عل ل: كت ذكَّر،  واِإلْنِجي ث وي الم، يَؤن والس

ي فَمن اب. وف ر أَراد الكت ن ذكَّ فة الصحابة، رضي هللا أَنث أَراد الصحيفة، وم دوُرهم  ص وٌم ُص ه ق عنهم: مع
و ج اِجيلُهم؛ ه ل،أَن ع إِنجي اب هللا م م كت و اس ّي أَو وه م ِعبران و اس الم، وه ه الس ى، علي ى عيس ِل عل زَّ  المن

ه ُسْريانّي، وبهم ويجمعون ن ظهر قل اب هللا ع رؤون كت م يق د أَنه ي، يري ي وقيل: هو عرب اً،  ف دورهم ِحفظ ص
اد حف وال يك ي الص بهم ف رؤون كت ا يق اب إِنم ل الكت ان أَه دهم وك اً إِال أَح ا حفظ ة:  يجمعه ي رواي ل، وف القلي

من النَّْجل  كتُبَهم محفوظة فيه. واِإلْنجيل: مثل اِإلْكِليل واِإلْخِريط، وقيل اشتقاقه وأَناِجيلهم في صدورهم أَي أَن
ل  والطَّْبع، الذي هو األَصل، يقال: هو كريم النَّْجل أَي األَصل يحُكم أَه ن: ول رأَ الحس ل. وق ل إِْفِعي ن الِفع وهو م

ول الهمزة، ، بفتحاألَْنِجيل ل أَن يق و اسم أَعجمي وليس هذا المثال من كالم العرب. قال الزجاج: وللقائ ال  ه ف
ة ن األَمثل راً م الف يُنَكر أَن يقع بفتح الهمزة ألَن كثي ة يخ ل  العجمي راهيم وهابِي ر وإِب ة نحو آَج ةَ العربي األَمثل

  .وقابِيل.
َزَل ((   اِس َوأَْن ًدى ِللنَّ ُل ُه ٌز ذُو ِمْن قَْب ُ َعِزي َّ ِديٌد َو ذَاٌب َش ْم َع ِ لَُه َّ اِت  ُروا بِآيَ ِذيَن َكفَ اَن إِنَّ الَّ اْلفُْرقَ

د الضالل ..  ِمْن قَْبُل ُهًدى ِللنَّاِس .)).. )4اْنتِقَاٍم( اد ض ْن : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرش ِم
َزَل اْلفُرْ  اِس َوأَْن ًدى ِللنَّ ُل ُه انَ قَْب َرقَ :  قَ يئين. فَ ين الش ل ب ْرُق: الفص الى: والفَ ه تع ل: وقول اً: فص ُرُق فَْرق  يَْف

ً  هي المالئكة تَُزيِّل بين الحالل والحرام. فالفَاِرقاِت فَْرقاً، قال ثعلب: ا الى: وقرآن ه تع اه، أَي فصلناه  وقول فََرْقن
ُرق، وأَحكمناه، َمْن خفَّف قال اٍم.ومن ش بَيَّناه من فََرَق يَْف ي أَي اً ف ق اه ُمفَرَّ ال أَنزلن اه دَّد ق ْقن رَئ فَرَّ ذيب: ق  الته

ى ةً إِل زل وفََرْقناهُ، أَنزل هللا تعالى القرآن جمل م ن دنيا ث ماِء ال ه  س ي، صلى هللا علي ى النب ه عل ي وآل لم، ف وس
قةُ  ه ت هللا في التنزيل عشرين سنة، فَرَّ اه كقول اه أَحكمن ث: معن ال اللي اليفهمه الناس. وق الى: فيه قُ  ع رَّ ل  يُفَ ك

ى اً، والمعن د هللا مخفف حاب عب رأَه أَص ل، وق يم؛ أَي يُفَصَّ ر حك اس  أَم ن عب ن اب لناه. وروي ع اه وفص أَحكمن
ْقناه، بالتثقيل، يقول لم ينزل في اه فَرَّ اس أَيضاً فََرْقن ن عب قاً، وروي عن اب ة. يوم وال يومين نزل ُمتَفَّرِ  .مخفف

بُوروفي حديث فاتحة الكتاب ماء  وال : ما أُنزل في التوراة وال اِإلنجيل وال الزَّ ن أَس الفُْرقاِن ِمثْلُها؛ الفُْرقان: م
اً: والباطل والحالل والحرام. ويقال: فََرَق بين الحق والباطل، بين الحق القرآن أَي أَنه فاِرقٌ  ال أَيض َرَق  ويق فَ

اس أَي ين الن ْرٌق ب ٌد فَ ديث: محم ي الح ؤمنين بين الجماعة؛ وف ين الم ُرُق ب افرين يَْف ه.  والك بتصديقه وتكذيب
ْدٍر ألَن هللا التنزيل: وما والفُْرقان: الُحّجة. والفُْرقان: النصر. وفي وم بَ ان، وهو ي  أَنزلنا على عبدنا يوم الفُْرق

ا من أَْظَهرَ  الى: وإِذ آتين ه تع ل. التهذيب وقول ق والباط اب نَْصره ما كان بين الح م وال موسى الكت ان لعلك فُْرق
ه الكتاب بعينه وهو تهتدون، قال: يجوز أَن يكوَن الفُْرقانُ   التوراة إِال أَنه أُِعيَد ذكره باسم غير األَول، وعنى ب

ذا أَنه يَْفُرُق بين ر ه د الحق والباطل، وذكره هللا تعالى لموسى في غي الى: ولق ال تع ا موسى  الموضع فق آتين
وسلم، وآله  المنزل على محمد، صلى هللا عليه التوراة فَسّمى جّل ثناؤه الكتاب أَراد وهرون الفُْرقاَن وضياء؛

ل  ، وسلموآله صلى هللا عليه  ،  فُْرقاناً وسمى الكتاب المنزل على موسى َرَق بك الى فَ ه تع ى أَن فُْرقاناً، والمعن
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داً  الحق والباطل، وقال واحد منهما بين ا محم اب وآتين ال: الفراء: آتينا موسى الكت اَن، ق ذي الفُْرق ول ال  والق
اَن إِنَّ  األقرب للصواب  له من الكتاب بما احتججنا هو القول ذكرناه قبله واحتججنا َزَل اْلفُْرقَ اِس َوأَْن ًدى ِللنَّ ُه

ِديدٌ  ذَاٌب َش ْم َع ِ لَُه َّ اِت  ُروا بِآيَ ِذيَن َكفَ ِ لَُه..)).. الَّ َّ اِت  ُروا بِآيَ ِذيَن َكفَ ِديدٌ إِنَّ الَّ ذَاٌب َش يض : ْم َع ُر: نق لُكْف
ل داروكفرنا بالطاغوتاِإليمان؛ آمنَّا با  ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ روالحرب:  ؛ َكفََر يَْكفُر ُكْف د كف أَي  ق

و ة، وه ُر النعم ة، َعَصْوا وامتنعوا.والُكْفُر: ُكْف ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف دُّ الشكر.  نق و ِض ه وه وقول
ا الى: إِن ر تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  َبك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره تَرها. نَْعَم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ  وُكْفران

ل َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ل وك انه. ورج ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ن ُمَكفَّ تق م ِم هللا، مش د ألَْنعُ افر: جاح  ك
ْم .. ((  قلبه غَطى علىالسَّتْر، وقيل: ألَنه مُ  ِ لَُه َّ اِت  ُروا بِآيَ ِذيَن َكفَ اَن إِنَّ الَّ َزَل اْلفُْرقَ اِس َوأَْن ًدى ِللنَّ ِمْن قَْبُل ُه

ُ َعِزيٌز ذُو اْنتِقَاٍم( َّ و العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال.)): )4َعذَاٌب َشِديٌد َو  الزجاج: ه
ل:الممتنع فال ي ل شيء، وقي ب ك ذي غلبه شيء، وقال غيره: هو القوي الغال و ال ن  ه ه شيء. وم يس كمثل ل

زّ  ، وهو الذي يََهُب الِع ال  َ أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ ديث: ق ي الح . وف ذُّّلِ الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب ن يشاء م لم
ل ال: لعائشة: ه ت: ال، ق ة؟ قال اب الكعب وا ب ك رفع ان قوُم َم ك ْدِريَن ِل زاً  تَ زُّ ن أَرادوا أَي  أَن تَعَ دخلها إِال م ال ي

وقير، في بعض تََكبُّراً وتشدُّداً على الناس، وجاء ر والت راً، براء بعد زايٍ، من التَّْعزي ا أَن  نسخ مسلم: تَعَزُّ فِإم
ي توقير البيت وتعظيمه أَو تعظيَم أَنفسهم وتََكبَُّرهم على يريد زُّ ف وة و الناس. والِع ل: الق ة. األَص دة والغلب الش

ة: زَّ اع، والِعزُّ والِع ة واالمتن ةُ  الرفع زَّ ز: و الِع ل العزي ي التنزي ؛ وف ة  زَّ ؤمنين؛ أَي والِع ه ولرسوله وللم  ل
ة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من ه الِعزَّ ةَ فللَّ زَّ ه كان يريد الِع د بعبادت ان يري اً؛ أَي من ك ةُ جميع زَّ  الِع

ة في نماغير هللا فإِ  ة جميعاً أَي يجمعها له الِعزَّ ي الدنيا و الِعزَّ ر ف ب؛  في الدنيا واآلخرة بأَن يَْنُص دنيا ويغل ال
زٌ  وَعزَّ يَِعّز، بالكسر، ةً وَعزاَزة، ورجل َعزي اء ِعزا وِعزَّ زَّ ة وأَِع زَّ وم أَِع ن ق وف  م الى: فس ه تع زاٍز. وقول وِع

ى لٍَّة علىويحبونه أَذِ  يأْتي هللاُ بقوم يحبهم يٌظ عل انبُهم غل افرين؛ أَي ج ى الك ٍة عل يِّنٌ  المؤمنين أَِعزَّ افرين لَ  الك
ُ َعِزيٌز ذُو اْنتِقَام ..على المؤمنين َّ ةُ،:  َو ه النَّْقم ه، واالسم من ه أي عاقَبَ تَقََم هللاُ من ات واْن ع نَِقم ٌم  والجم ونَِق

ة لقاف ونقلت حركتَها إلىا مثل َكِلمٍة وكِلمات وَكِلٍم، وإن شئَت سّكنت ل نِْعم  النون فقلت نِْقمة، والجمع نِقٌَم مث
ل ونَِقَم نَقَماً. واْنتَقََم ونَِقَم الشيءَ  ونِعَم؛ وقد نَقََم منه يَْنِقمُ  ي التنزي نهم  ونَقََمه: أَنكره. وف وا م ا نَقَم ز: وم العزي

؛ قال: ومعنى نَقَْمت بالَْغت إال أَن ي كراه يُْؤِمنوا با يء؛ف ال  ة الش وا. ق وا ونَِقُم الفتح والكسر: نَقَُم روى ب يُ
ً  ابن بري: يقال نَقَْمتُ  هللا عز وجل:  وفي أَسماء ونُقوماً ونَِقمةً ونِْقمةً، ونَِقْمُت: بالَْغُت في كراهة الشيء. نَْقما

ْنِقم إذا  وهو ُمْفتَِعل ِمنْ  الُمْنتَِقم، هو البالغ في العقوبة لمْن شاَء، َم يَ دَّ نَقَ ةُ ح ه الكراه ْت ب َربه  بَلَغَ َخِط. وض السَّ
و يا أَهَل الكتاب هل تَْنقمون إذا ضَربه َعُدوٌّ له. وفي التنزيل العزيز: قل َضْربة نَقَمٍ  ال أَب ؛ ق  منّا إالَّ أَن آَمنّا با

م ال: إسحق: يقال نَقَْمُت على الرجل أُْنِق م، ق ه أَْنقَ ُت علي ُت  ونَِقْم َوُد نَقَْم يواألَج ر ف و األَكث م، وه راءة.  أَْنِق الق
  . َوتَْره أي اْنتَقَم. ويقال: نَِقَم فالنٌ 

َ الَ يَْخفَى َعلَْيِه َشْيٌء فِي األَْرِض َوالَ فِي السََّماِء(((    َّ ود ..  )5إِنَّ  .)).. هللا : اسم الذات الواجب الوج
ٍه  تَّخذ هللاُ منقال أَبو الهيثم: فا أَصله إالهٌ، قال هللا عز وجل: ما ا لُّ إلَ ذََهَب ُك ٍه إذاً لَ ن إلَ ه م َولٍَد وما كان مع

ً  قال: بما َخلََق. ا ده خالق وَن لعاب ى يك وداً، وحت ون َمْعبُ ى يك اً حت ً  وال يكون إلَه ا دراً  ورازق ه مقت دبِّراً، وعلي وُم
زة  ال: وأَصل إلٍَه ِوالهٌ، فقلبت الواوهو مخلوق وُمتَعَبَّد. ق ُظْلماً، بل فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإِن ُعبِدَ  هم

الوا ا ق ى والهٍ  كم اٌح، ومعن تْر إِج و الّسِ احِ وه اٌح وللِوج اح إش قَ  للِوش وائجهم،  أَن الَخْل ي ح ه ف ون إلي يَْولَُه
يبهم، ا يص ه فيم َرُعون إلي ي ويَْض ه ف ون إلي ه. ويَْفَزع ى أُم ل إل ل ِطْف هُ ك م يَْولَ وبهم، ك ا ين ل م يده:  ك ن س اب

ذََركَ  الَهةُ واألُلُوهةواإل رئ: ويَ د ق اس: واألُلُوِهيَّةُ العبادة. وق ن عب رأَ اب َك، وق ك، بكسر  وآِلهتَ ذََرك وإِالَهتَ ويَ
و  هي المختارة، قال: ألَن فرعون كان يُْعبَُد وال وهذه األَخيرة عند ثعلب كأَنها الهمزة، أَي وعبادتك؛ ُد، فه يَْعبُ

ن ة، والقراءة األُولى أَكثرإالَهٍة ال ذو آِله على هذا ذو ال اب ا. ق ّراء عليه ن  والقُ ه اب ا ذهب إلي ّوِي م ري: يُقَ ب
م  وإِالَهتَك، قولُ  عباس في قراءته: ويذرك ُت لك ا علم ه: م ى، وقول م األَعل ا ربك ري فرعون: أَن ع غي ن إل ؛ م

الجوهري بقوله عن ابن عباس: إن  هسبحانه: فأََخذه هللاُ نَكاَل اآلخرِة واألُولى؛ وهو الذي أَشار إِلي ولهذا قال
ُد.  ان يُْعبَ ون ك ين  فرع ه ب ال : إل ةِ ويق ن اإللَه وداتهم م ْدُعوَن معب ة يَ ي الجاهلي رب ف ت الع ة. وكان  واألُْلهانِيَّ
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ون  وآِلَهتَك، وهي واألَصنام آلهةً، وهي جمع إالهة؛ قال هللا عز وجل: ويَذََرك األَوثان وم فرع َدها ق أَصنام َعبَ
    .. ألَنه مأَلُوه أَي معبود فِعاٍل بمعنى مفعول، هللا: أَصله إالهٌ، علىمعه. و

يُم(((     ُز اْلَحِك ُرُكْم فِي األَْرَحاِم َكْيَف يََشاُء الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلعَِزي ذي )6ُهَو الَِّذي يَُصّوِ و ال ى ه .)).. والمعن
ان،فِإنها عل قال األَزهري: وأَما صارَ يخلقكم كيف يشاء ..  ي المك وغ ف ك  ى ضربين: بلوغ في الحال وبل كقول
يٌِّر أَي حسن  بابه. ورجل وصار زيد رجالً، فِإذا كانت في الحال فهي مثل كاَن في صاَر زيد إِلى عمرو َصيٌِّر َش

ت.. أَباه: نزع إِليه في الشَّبَه وتََصيَّر فالنٌ  الصُّوَرة والشَّاَرة؛ عن الفراء. ا وفي الحديث: ما من أُمَّ ي أَحد إِال وأَن
ل وكيف أَعرفه يوم القيامة، قالوا: مٌ  تعرفهم مع كثرة الخالئق؟ قال: أََرأَْيَت لو دخلِت ِصيَرةً فيها خي ا  ُدْه وفيه

يَرة: ا؟ الّصِ ه منه َت تعرف ا كن ل أَم رُّ ُمَحجَّ َرٌس أََغ ذ فَ رة تُتخ جر،  َحِظي ان الش ارة وأَغص ن الحج دواب م  لل
اءُ اد وفتح الياء ) .. وجمعها صير (( بكسر الص َف يََش اِم َكْي ي األَْرَح ُرُكْم فِ ّوِ ام :  ُهَو الَِّذي يَُص رحم ج أرح : ال

ِحُم التي هي َمْنبُِت الولد، وهيمستودع الجنين في بطن األنثى ..  ِحُم: أَسباُب القرابة، وأَصلُها الرَّ ْحُم.  والرَّ ّرِ ال
ْحُم، بال ِحُم القرابة، والّرِ ه؛الجوهري: الرَّ َو  كسر، مثلُ هَ إِالَّ ُه اُء الَ إِلَ َف يََش اِم َكْي ي األَْرَح ُرُكْم فِ ّوِ ِذي يَُص َو الَّ ُه

ه شيء،  الزجاج: هو العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال:  اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  الممتنع فال يغلب
ل: ذي وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء، وقي و ال يس  ه ، ل زُّ مائه عز وجل الُمِع ن أَس ه شيء. وم كمثل

ذُّلِّ  َ وهو الذي يََهُب الِعزّ  الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب اء م يمُ ..  لمن يش ُز اْلَحِك ُم :  اْلعَِزي الى أَْحَك هللا سبحانه وتع
يمُ  و الَحِك اكِميَن، وه الى. األَزه هـل الح ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س نالُحْك فات ري: م هللا  ص

ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ن  الَحَك ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم أعل
ى  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، أَسمائه. ابن األَثير: في ٌل بمعن و فِعي فَه

ارة الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو فاَعٍل، أو هو ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم  فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك
ناعات معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق عن وز  الّصِ يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه

ل اِكِم مث ى الح ون بمعن ى أن يك ِدير بمعن ن قَ ةُ م م الِحْكَم وهري: الُحْك اِلٍم. الج ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل م،  ق العل
ً  ُوالَحِكيم   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
    )) َ ابَِهاٌت فَأ ُر ُمتََش اِب َوأَُخ نَّ أُمُّ اْلِكتَ اٌت ُه اٌت ُمْحَكَم هُ آيَ اَب ِمْن َك اْلِكتَ َزَل َعلَْي ِذي أَْن ي ُهَو الَّ ِذيَن فِ ا الَّ مَّ

ُم تَأِْوي ِم قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَ ي اْلِعْل ُخوَن فِ اِس ُ َوالرَّ َّ هُ إِالَّ  لَ
اِب(يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا َوَما يَذَّ  اتٌ .)).. )7كَُّر إِالَّ أُْولُوا األَْلبَ هُ آيَ اَب ِمْن َك اْلِكتَ َزَل َعلَْي ِذي أَْن َو الَّ :  ُه

ات :  ع آي هاآلية : جم بة إِلي ين واو، والنس واو، وموضع الع تح ال ةٌ، بف ة أََويَ ل آي لها  أََوِوّي، وأَص ل: أَص وقي
و جاءت ت فاعلة فذهبت منها الالم أَو العين تخفيفاً، ول ة لكان ي  تام ا ف نُريهم آياتن ل: َس ه عز وج ةً. وقول آيِيَ

ق اآليات التي تدل على التوحيد في اآلفاق أَي آثاَر َمنْ  معناه نريهم اآلفاق؛ قال الزجاج: ن خل  َمَضى قبلهم م
م ، في كل البالد وفي أَنفسهم من أَنهم كانوا هللا، عز وجل اً ث م َعلَق اً ث ي نَُطف اً كس م عظام غاً ث م ُمَض اً، ث ت لحم

ارك التمييز والعقل، وذلك كله دليل نقلوا إِلى ه شيء، تب يس كمثل ه واحد ل ذي فعل ى أَن ال ا  عل دس. وتَأَيَّ وتق
د آيَتَهُ أَي َشْخَصه. وآية الرجل: الشيَء:  تآيَْيتُه، على تَفاَعْلتُه، وتَأَيَّْيتُه َشْخُصه. ابن السكيت وغيره: يقال تَعَمَّ

ه أَ  دتهإِذا تعمدت آيت اتٌ ..  ي شخصه وقص اٌت ُمْحَكَم هُ آيَ اَب ِمْن َك اْلِكتَ َزَل َعلَْي ِذي أَْن َو الَّ ي :  ُه ي الحديث ف وف
م اِكُم لك يُم أي الح ْكُر الَحِك ذِّ يكم، أو صفة القرآن: وهو ال ه وال اضطراب،  وعل ذي ال اختالف في ُم ال و الُمْحَك ه

ٌم. و فَِعيٌل بمعنى اس:ُمْفعٍَل،أُْحِكَم فهو ُمْحَك ن عب ديث اب ي ح ول ف ِد رس ى َعْه َم عل رأْت الُمْحَك ، صلى هللا  هللا ق
َل من القرآن ألنه لم يُْنَسْخ منه عليه وسلم؛ يريد ً  الُمفَصَّ ه  شيء، وقيل: هو ما لم يكن متشابها َم بيانُ ه أُْحِك ألن

ى ر إل م يفتق تُ  بنفسه ول ول: َحَكْم رب تق ره، والع ى غي ُت بمعن ُت وَحكَّْم ن وأَْحَكْم ُت ورددت، وم ل  َمنَْع ذا قي ه
ب الناس حاِكٌم، ألنه يَْمنَُع الظالم من الظلم. وروى المنذري للحاكم بين َم  عن أَبي طال ولهم: َحَك ي ق ال ف ه ق أن

.. عن الظلم، قال: ومنه سميت َحَكَمةُ اللجام ألَنها تَُردُّ الدابة رد الرجل هللا بيننا؛ قال األصمعي: أصل الحكومة
َو الَّ ابَِهاتٌ ُه ُر ُمتََش اِب َوأَُخ نَّ أُمُّ اْلِكتَ اٌت ُه اٌت ُمْحَكَم هُ آيَ اَب ِمْن َك اْلِكتَ َزَل َعلَْي ابَْهتُه :  ِذي أَْن اً وش بَْهُت فالن وأَْش

ً  واْشتَبَه َعلَيَّ وتَشابَه الشيئانِ  ابه واْشتَبَها: أَْشبَهَ كلُّ واحٍد صاِحبَه. وفي التنزيل: ُمْشتَبِها بَّهه وَغْيَر ُمتَش . وَش
ن تَبِهاُت م ه. والُمْش ه مثل بََّهه ب اه وَش النٌ  إِي بَّهَ ف اثِالُت. وتََش ابِهاُت: الُمتَم ِكالُت. والُمتَش ور: الُمْش ذا.  األُم بك

اه أَن ا والتَّْشبِيهُ: التمثيل. وفي حديث حذيفة: وذََكر فتنةً فقال ال شمر: معن ْدبَِرةً؛ ق ة تَُشبَّهُ ُمْقبِلَةً وتُبَيُِّن ُم لفتن
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ا إذا دخلوا فيه ى ي رت  أَقبلت َشبََّهْت على القوم وأََرتُْهْم أَنهم على الحق حت إذا أَدب ل، ف ا ال يح ا م وا منه ويَْرَكبُ
ورٌ  وانقضت باَن أَمُرها، فعَِلَم َمنْ  اُس. وأُم ْبهةُ: االلتب أ. والشُّ ى الخط ان عل تَبِهة دخل فيهاأَنه ك بَِّهةٌ:  ُمْش وُمَش

ً ُمْشِكلَة يُْشبِهُ  ابَِهاٌت ..  بعُضها بعضا ُر ُمتََش اِب َوأَُخ نَّ أُمُّ اْلِكتَ اٌت ُه اٌت ُمْحَكَم هُ آيَ اَب ِمْن َك اْلِكتَ ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْي
ابَهَ  ا تََش وَن َم ٌغ فَيَتَّبِعُ وبِِهْم َزْي ي قُلُ ِذيَن فِ ا الَّ ً :  فَأَمَّ ا اً وَزيَغان ُغ َزْيغ ُل، زاَغ يَِزي ُغ: الَمْي ْي ً  الزَّ ا ةً  وُزيُوغ وَزْيغُوغ

ا ال  وأََزْغتُه أَنا إزاغةً، وهو زائٌِغ من قوم زاغٍة: ماَل. الى: َربَّن ه تع ون. وقول وقوٌم زاغةٌ عن الشيء أَي زائغ
ون وقيل: ال تُِزْغ قلوبَنا ال تَتَعَ  بعد إِْذ َهَدْيتَنا؛ أَي ال تُِمْلنا عن الُهَدى والقَْصِد وال تُِضلَّنا، تُِزْغ قلوبَنا ا يك ْدنا بم بَّ

ال: زاَغ عن  تَُميِّْله والواُو لغة. وفي حديث الدعاء: اللهم ال تُِزْغ قَْلبي أَي ال سبباً لزيغ قلوبِنا، عن اِإليماِن. يق
غَ  أَبي بكر، الطريق يَِزيُغ إذا عَدَل عنه. وفي حديث ِره أَن أَِزي ن أَم ُت شيئاً م أَي  رضي هللا عنه: أَخاُف إِن تََرْك

ا وأَْعِدَل عن الحّق، وحديث عائشة: وإْذ زاغت األَبصار أَي ورَ أَجُ  ا كم ن مكانه ْت ع د  مالَ ان عن ِرُض لِإلنس يَْع
ْت، أَمالَه. وزاغِت الشمسُ  الخوف. وأَزاغه عن الطريق أَي ْت وزاَغ ةٌ: مالَ ذلك إِذا  تَِزيُغ َزيُوغاً، فهي زائِغ وك

ا زاُغوا  فاَء الفيُء؛ قال ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ . قلوبَهم. أزاَغ هللاهللا تعالى: فلمَّ
اَء ا هُ اْبتِغَ ابَهَ ِمْن ا تََش وَن َم ٌغ فَيَتَّبِعُ وبِِهْم َزْي ي قُلُ ِذيَن فِ ا الَّ ابَِهاٌت فَأَمَّ ُر ُمتََش اَء تَأْوِ اْلِكتَاِب َوأَُخ ِة َواْبتِغَ هِ ْلِفتْنَ :  يِل

تالء ة االب ى الِفتْن انُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معن ُت الفضة  واالْمتِح ك فتَْن ن قول أْخوذ م لها م ار، وأَص واالختب
ار أَذبتهما بالنار والذهب إِذا ا لتميز الرديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته الن ار  لتنظر م ه، ودين َجْوَدتُ

ار. ويسمى  وجل: ُق، ومن هذا قوله عزَمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحرا ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل يوَم ه
ا الصائغ ي كأَنه ود الت ارة السُّ ل للحج ي  الفَتَّان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قي ل ف يُن، وقي ار: الفَتِ ْت بالن أُْحِرقَ

روَن وهللا قوله: يوَم هْم على النار يُْفتَنُوَن، رَّ ة. قال: يُقَ ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ ي:  ب ن األَعراب اب
ال، ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب اس الِفتْن تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن  والِفتْن

ل الظُّْل ي  م.باآلراء، والِفتْنةُ اِإلحراق بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْوي ال ف د َغ دنيا ق ب ال وٌن بطل الن َمْفتُ ال: ف يق
ةً  طلبها. ابن سيده: الِفتْنة ا فِتْن ا جعلناه َرةً، الِخْبَرةُ. وقوله عز وجل: إِن المين؛ أي ِخْب وا  للظ م أُْفتِن اه أَنه ومعن

قُّوم ي ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُ ..  بشجرة الزَّ ا الَِّذيَن فِ نَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ
ُ قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأِْوي َّ هُ إِالَّ  ه: :  لَ ل الَم وتَأَوَّ َل الك وأَوَّ

له:َدبَّره وقدَّ  له وتَأَوَّ م فَسَّره. ره، وأَوَّ ن معهم عل ا يأْتهم تأْويلُه؛ أَي لم يك ذا وقوله عز وجل: ولَمَّ ه، وه  تأْويل
ُؤول دليل على أَن علم التأْويل ينبغي أَن ينظر فيه، وقيل: معناه لم ن  يأْتهم ما ي ه م ذيب ب ي التك رهم ف ه أَم إِلي

ي حديث الذينتعالى: كذلك كذب  العقوبة، ودليل هذا قوله المين. وف ن  من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظ اب
أَي َرَجع وصار  األَثير: هو من آَل الشيُء يَُؤول إِلى كذا الدين وَعلِّمه التَّأْويل؛ قال ابن عباس: اللهم فَقِّهه في

اما يَحتاج إِلى دليل لو بالتأْويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األَصلي إِلى إِليه، والمراد ظ؛  اله م اهُر اللف ِرك ظ تُ
عليه وسلم، يكثر أَن يقول في ركوعه وسجوده:  صلى هللا ، عنها: كان النبي ومنه حديث عائشة، رضي هللا

ل القرآَن، تعني أَنه مأْخوذ من قوله تعالى: فسبح بحمد اللهم وبحمدك سبحانك ُهَو الَِّذي .. ربك واستغفره يَتَأَوَّ
ٌغ فَيَتَّ أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَ  وبِِهْم َزْي ي قُلُ ِذيَن فِ ا الَّ ابَِهاٌت فَأَمَّ ا اَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََش وَن َم بِعُ

اِسخُ  ُ َوالرَّ َّ ْن تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِالَّ  لٌّ ِم ِه ُك ا بِ وَن آَمنَّ ِم يَقُولُ ي اْلِعْل وَن فِ
ي موضعه، وأَرسخه.)) : )7ِعْنِد َربِّنَا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُوا األَْلبَاِب( ت ف وخاً: ثب ُخ ُرُس َخ الشيُء يَْرَس و. َرَس  ه

ه خ؛ ومن ت: راس ل ثاب اً. وك والً ثابت ه دخ ل في ذي دخ م: ال ي العل خ ف خو والراس ْخته الراس م. وأَْرَس ي العل ن ف
حيفة. ي الص َخ ف الِحْبِر َرَس اخاً ك اب هللا: إِرس ي كت م ف ي الِعل خون ف ان. والراس ب اِإلنس ي قل ُخ ف م يَْرَس  والِعل

ِدْمتُ  ُروٌق: قَ ال َمْس ذاكرون؛ ق اُظ الم م الُحفَّ ي: ه ن األَعراب ون؛ اب ن  الُمدارس ت م ن ثاب دز ب ِإذا زي ة ف المدين
ذَّكَُّر . في العلم البعيد العلم. الراسخ الد بن َجْنبَة:الراسخين في العلم. خ ا يَ ا َوَم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَ

ذيب ..  إِالَّ أُْولُوا األَْلبَابِ  د التك ان : التصديق ض ه .. اإليم وا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق ب ذَّكَُّر إِالَّ أُْولُ ا يَ َوَم
ن اللب جمع : ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. :  األَْلبَابِ  يٍء م وخاِلُص كّلِ شيٍء: لُبُّه. الليث: لُبُّ كّلِ ش

َرحُ  ذي يُْط ه ال ن الثمار داخلُ ه م ي قَْلب ل ف ا ُجِع ل: م ُج بُّ الرَّ ال: ولُ وز. ق ْوز واللَّ ّبِ الَج ه، نحو لُ ل. خارُج  العَْق
اِلُص من  وهي لُباُب قَْومها؛ قَوِمه، وهم لُباُب قومهم، وشيٌء لُباٌب: خاِلٌص. ابن جني: هو لُبابُ  اُب: الخ واللُّب

  .. كّلِ شيءٍ 
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اُب(((   َت اْلَوهَّ َك أَْن ةً إِنَّ ِزْغ  ) .))..8َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَم ا الَ تُ َربَّنَ
اء أَفصح:    َهَدْيتَنَاقُلُوبَنَا بَْعَد إِذْ  َدَل، والي اً: َع اً وَزْيغ ق َزْوغ َت .. زاَغ الطري َك أَْن ةً إِنَّ ُدْنَك َرْحَم ْن لَ ا ِم ْب لَنَ َوَه

ـِهبةُ: اْلَوهَّابُ  الى: الَوهَّاُب.ال ّ تع ي  في أَسماِء  ّمِ َرْت ُس ِإذا َكثُ راِض، ف واِض واألَْغ ةُ عن األَْع ـيَّة الخالي العَِط
، اصاِحـبُه ّ فاِت  ن ص اُب، م ره: الَوهَّ ـُمبالغة. غي ة ال ن أَبني و م اً، وه الى  َوهَّاب ُ تع ّ اد، و ى العب ـُمنِعُم عل ال

  من ولَد وغيره: فهو َموُهوٌب. والَوُهوُب: الرجُل الكثيُر الـِهباِت. وكلُّ ما ُوِهَب لك، الوهَّاُب الواِهُب.
اَد( َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ((      ُف اْلِميعَ َ الَ يُْخِل َّ ِه إِنَّ  َب فِي ْوٍم الَ َرْي اِس  ...))..)9ِليَ اِمُع النَّ َك َج ا إِنَّ َربَّنَ

ع:   ِليَْوٍم الَ َرْيَب فِيهِ  ق وفي أَسماء هللا الحسنى: الجامُع؛ قال ابن األَثير: هو الذي يَْجم وم الِحساب،  الخالئ لي
ا ين الُمتم ف ب و المَؤلِّ ل: ه يوقي اّدات ف ود ثِالت والُمتض ادَ .. الوج ُف اْلِميعَ َ الَ يُْخِل َّ ع :  إِنَّ  ُد: موض والَمْوِع

دِة.  ويكون الَمْوِعُد وقتاً للِعدِة. والَمْوِعدةُ أَيضاً: اسم وَعْدتُه، التواُعِد، وهو الِميعاُد، ويكون الَمْوِعُد مصدر للِع
ً  والميعاُد: ع . . والَوْعُد: مصدر حقيقيال يكون إِال َوْقتاً أَو موضعا دة: اسم يوض ذلك  والع موضع المصدر وك

ل: إِال ز وج ال هللا ع دةُ. ق دها الَمْوِع دٍة وع ن َمْوِع عه. ع د وموض ت الوع دةُ: وق اُد والُمواَع اه. والميع ال  إِي ق
ي المستقبل نحو يَ  ألَن ما كان فاء الفعل منه واواً أَو ياء الجوهري: وكذلك الموِعدُ  ِزنُ سقطتا ف ُد ويَ ُب  ِع ويََه

ً  ويََضُع ويَئُِل، فِإن   .. الَمْفِعل منه مكسور في االسم والمصدر جميعا
      

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح أن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اوأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

الى  اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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 c    : 42الحلقة عدد   
  c ( سورة آل عمران ) 

  
 الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  الرجيم أعوذ با من الشيطان

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْم َوقُ(( ...   َك ُه ْيئًا َوأُْولَئِ ِ َش َّ اِر(إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهْم ِمْن  ) 10وُد النَّ

اِب(َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُو ِديُد اْلِعقَ ُ َش َّ ذُنُوبِِهْم َو ُ بِ َّ ُروا 11ا بِآيَاتِنَا فَأََخذَُهْم  ِذيَن َكفَ ْل ِللَّ ) قُ
اُد( ئَْس اْلِمَه ِ 12َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى َجَهنََّم َوبِ َّ بِيِل  ي َس ُل فِ ةٌ تُقَاتِ ا فِئَ ْيِن اْلتَقَتَ ي فِئَتَ ةٌ فِ ْم آيَ اَن لَُك ْد َك  ) قَ

َك لَ  ي ذَِل اُء إِنَّ فِ ْن يََش ِرِه َم ُ يَُؤيُِّد بِنَْص َّ اِر(َوأُْخَرى َكافَِرةٌ يََرْونَُهْم ِمثْلَْيِهْم َرأَْي اْلعَْيِن َو ي األَْبَص َرةً ِألُْوِل ) 13ِعْب
اِطيِر اْلُمقَ  يَن َواْلقَنَ اِء َواْلبَنِ ْن النَِّس َهَواِت ِم بُّ الشَّ اِس ُح َن ِللنَّ َمِة ُزيِّ وَّ ِل اْلُمَس ِة َواْلَخْي ذََّهِب َواْلِفضَّ ْن ال َرِة ِم ْنَط
آِب( ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَم َّ ْنيَا َو ْوا 14َواألَْنعَاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ِذيَن اتَّقَ ْم ِللَّ ْن ذَِلُك ٍر ِم ئُُكْم بَِخْي ْل أَُؤنَبِّ ) قُ

اتٌ  ْم َجنَّ َد َربِِّه يٌر  ِعْن ُ بَِص َّ ِ َو َّ ْن  َواٌن ِم َرةٌ َوِرْض ا َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم تَْج
اِد( اِر(15بِاْلِعبَ ذَاَب النَّ ا َع ا َوقِنَ ا ذُنُوبَنَ اْغِفْر لَنَ ا فَ ا آَمنَّ ا إِنَّنَ وَن َربَّنَ ِذيَن يَقُولُ ابِِريَن وَ 16) الَّ اِدقِيَن ) الصَّ الصَّ

  ...)).)17َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاألَْسَحاِر(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة آل عمران )

  
  * التحليل : 

  
ا  ومة ؟ .. وم ل المس ا الخي اد ؟.. م ا  المه ون ؟.. م دأب آب فرع ى ك ا معن ار ؟.. م ود الن م وق ن ه م

الي إن شاء هللا األنعام وما الحرث ؟.. عن  ل الت ي التحلي افية ف هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الش
  تعالى : 

  
ْم َوقُ(( ...  َك ُه ْيئًا َوأُْولَئِ ِ َش َّ ْن  ْم ِم َوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُه ْنُهْم أَْم َي َع ْن تُْغنِ ُروا لَ ِذيَن َكفَ وُد إِنَّ الَّ

ال  بالطاغوت؛ َكفَرَ  اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا الُكْفُر: نقيض.)).. )10النَّاِر( اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف با يَْكفُ
د ألَهل دار وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص ة، وهو َكفَ ُر النعم ُر: ُكْف ود  والُكْف ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف نق
رَ  بكلٍّ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا النعمة، دون. وَكفَ وراً  كافرون؛ أَي جاح ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره اً  نَْعَم وُكْفران

د  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. كافر: جاح
ا :  ْولَئَِك ُهْم َوقُوُد النَّارِ َوأُ . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على ألَْنعُِم هللا، مشتق من ال: م ب. يق الَوقُوُد: الحَط

دةً  هللا تعالى: أُولئك هم َوقُوُد الناِر. الَوقَُد: نَْفُس النَّاِر. للحَطب قال أَْجَوَد هذا الَوقُودَ  داً وقِ ُد َوْق اُر تَِق َوَوقََدِت النَّ
يبويه وَوقَداناً َوُوقُوداً، بالضم، د رووا .. و وَوقُوداً عن س دتق ل : َوقَ وداً، مث ار وق والً  الن ُت الشيَء قَبُ ..  قَبِْل

 والَوقُود، بالفتح: الحطب، وبالضم: االتِّقاُد. األَزهري: قوله تعالى: في المصدر فَعُوٌل، والباب الضم. وقد جاء
ار الحطب.  الوقود ذات الَوقُود، معناه التََّوقُُّد فيكون مصدراً أَحسن من أَن يكون النارِ  رئ: الن وب: وق ال يعق ق

اسُ  ذاِت الُوقود. وقال تعالى: َوقُوُدها َع المصدر. الن َع موِض وَد اسم ُوِض أَنَّ الَوقُ ل: ك ارة، وقي ث:  والِحج اللي
ْدتُ  الَوقود ما ترى من لهبها ألَنه اسم، والُوقُود المصدر. ويقال: تِيقاداً  أَوقَ اداً واْس تَْوقَْدتُها إِيق ار واس د  الن وق
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دت ارُ  وق َدتْ  الن س، وتَوقَّ ل َمْجِل د مث ع َمْوقِ تِيقاداً، والموض تْوقَدِت اْس دة. واَس اُر ُموقَ َدْت  والن َدْت واتَّقَ وتََوقَّ
ار، وأَْوقََدها هو واْستَْوقََدْت، كله: هاَجْت؛ ه الن ُد ب ا تُوقَ ود: م تَْوقََدها. والَوقُ َدها واْس َدتْ  وَوقَّ ا أُوقِ ل م ه،  وك ب

  ..  الُمْستَوقَدُ  ْوقُِد: موضع النار، وهوفهو َوقُود. والمَ 
ِديدُ ((   ُ َش َّ ذُنُوبِِهْم َو ُ بِ َّ اِب(َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأََخذَهُْم  .)).. )11 اْلِعقَ

ك ا زال ذل أُْب: العاَدة والـُمالَزَمة. يقال: م كَ  الدَّ اَدة.ودَ  ِدينَ ن الع ه م َدبُونََك، كلُّ َدنََك وَدْي َك، وَدْي ي  َدأَبَ  أْبَ الٌن ف ف
و اً، فه اً وُدُؤوب اً وَدأَب ْدأَُب َدأْب َب، يَ دَّ وتَِع ه أَي َج بٌ  َعَمِل ال .. َدئِ أْن. ق ادةُ والشَّ ك: الع دَّأَب، بالتَّْحِري أُْب وال دَّ وال

ّراُء: له الف لَ أَص رب َحوَّ ت إِالّ أَن الع ن َدأَْب يم أِْن. وف ى الشَّ اه إِل يكم ْت معن ه َدأُْب  الحديث: عل ِل، فِإن اِم اللي بقي
أُْب: دَّ ْبلَكم. ال الِحيَن قَ ادةُ  الص ي الع َب. وف دَّ وتَِع ل إِذا َج ي العََم ْن َدأََب ف و ِم أُْن، ه ان والشَّ ديث: فك ي  الح َدأْب

ادةِ  َل ع وحٍ؛ أَي ِمث وِم ن َل َدأِْب ق ل: مث وحٍ، وَدأْبهم. وقوله، عز وج وم ن وِم  ق اِل قَ َل ح ير: مث ي التفس اَء ف وج
ذا  نوحٍ.األَزهري: قال الزجاج في قوله تعالى: ون؛ ك ـِْر آل فِْرع ون، وكأَم َكَدأِْب آِل فِْرَعون؛ أَي كشأِْن آل فِْرع

ادهم قال أَهل ا اجتِه م، أَن َدأَْب ههن ّ أَعل ه، و ِدي في رِ  اللغة. قال األَزهري: والقوُل عن ي ُكْف اُهُرُهم ف ِهم، وتَظ
ّ عليه وسلم، كتََظاُهِر آِل فرعون ه السالُم. على النبي، صلى  اً  على موسى، علي اً وَدأَب ُت أَْدأَُب َدأْب ال َدأَْب يق

 ً   . والدائِباِن: الليُل والنهاُر. إِذا اجتهدت في الشيِء. وُدُؤوبا
تُْغلَبُوَن .)).. )12إِلَى َجَهنََّم َوبِئَْس اْلِمَهاُد( قُْل ِللَِّذيَن َكفَُروا َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُرونَ ((   قُْل ِللَِّذيَن َكفَُروا َس
ُرونَ  ه:  َوتُْحَش م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش وم َحَش وم  ي اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش الَمْحَش

ىوالَمْحَشُر: المجمع  القيامة. القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم د الذي يحشر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِل أَو  بل
تم ِل الَحْشِر ما ظنن اً  ُمعَْسَكر أَو نحوه؛ قال هللا عز وجل: ألَوَّ انوا قوم ير، وك ي النَِّض ي بن ت ف وا؛ نزل أَن يخرج

ه وال ، من اليهود عاقدوا النبي وا علي م صلى هللا عليه وسلم، لما نزل المدينة أَن ال يكون ه، ث وا ل د  نقض العه
ْوا  ففارقوه على ، وسلموآله ، صلى هللا عليه  ومايلوا كفار أَهل مكة، فقصدهم النبي ازلهم فََجلَ الَجالِء من من

م حشر ( بسكون السين)حشر ( بكسر الشين ) إلى  إِلى الشام. قال األَزهري: هو أَول ر  أَرض المحشر ث يحش
رولذلك قيل:  الخلق يوم القيامة إِليها، قال: ادُ .. ألَّول الحش ئَْس اْلِمَه نََّم َوبِ ى َجَه د  إِلَ ل ماض جام ئس : فع : ب

ذم ..  َل.إلنشاء ال َب وَعِم داً: كَس ُد َمْه َد لنفسه يَْمَه ْطتُه َمَه داً: بََس راَش َمْه ْدُت الِف د َمَه راش. وق اُد: الِف  والِمه
دةٌ  م من َجَهنَّموَوطَّأْتُه. يقال للِفراِش: ِمهاد ِلِوثاَرتِه. وفي التنزيل: له ع أَْمِه واٍش؛ والجم ْوقِِهْم َغ ن فَ ِمهاٌد وِم

ْدُت  الِمهاُد أَجمع من الَمْهد كاألَرض جعلها هللا ِمهاداً للعباد، وأَصل الَمْهد وُمُهٌد. األَزهري: ال: َمَه ْوثِيُر؛ يق التَّ
 ً ا ا مكان ت له دت أَي جعل ي وَمهَّ راً  لنَْفس ه خي َد لنفس هالً. وَمَه اً س ه َوطيئ أَه؛ ومن أَه وتََوطَّ َده: َهيّ ه  واْمتََه قول

ئُون   .. تعالى: فألَنفسهم يَْمَهُدون؛ أَي يَُوّطِ
َرْونَُهْم ِمثْلَ((  افَِرةٌ يَ َرى َك ِ َوأُْخ َّ بِيِل  ي َس ُل فِ ْيِن قَْد َكاَن لَُكْم آيَةٌ فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِ ْيِهْم َرأَْي اْلعَ

 ُ َّ ةٌ .)).. )13يَُؤيُِّد بِنَْصِرِه َمْن يََشاُء إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِألُْوِلي األَْبَصاِر(َو ْم آيَ اَن لَُك ْد َك ى  قَ ل عل ة .. دلي : عالم
ـه ..  ِ وجود هللا الواحد ال شريك  ل َّ بِيِل  ي َس ُل فِ ةٌ تُقَاتِ ا فِئَ ْيِن اْلتَقَتَ ي فِئَتَ ةٌ فِ ْم آيَ اَن لَُك ْد َك ا: : قَ ه بالعَص فَأَْوتُ

ال ي. ق ن األَعراب ث: َضَرْبتُه؛ عن اب ل: اللي يف، وقي ه بالسَّ اً إذا فَلَقت ه فَأْي أْواً وفأَْيتُ ه فَ أَْوُت رأْس و فَ ربك  ه ض
تق اسم ه اْش راج، ومن أُْو:  قِْحفَه حتى ينفرج عن الدماغ. واالْنفياُء: االْنف اس. والفَ ن الن ة م ِة، وهم طائف الفئ

 َ َدْعتُه ْوُت رأْسه فأْواً الشَّق. فَأ أْى: َص َدح فَتَفَ ت القَ أْى وفأَْي .  وفَأَْيتُه فاْنفَأَى وتَف َدح: انشقَّ أَى القَ دَّع. واْنفَ فَتََص
ْدع في الجبل؛ عن ين والفَأْو: الصَّ َوِطيُء ب و أَيضاً ال ل:  اللحياني . والفَأُْو: ما بين الجبلين، وه تَْين، وقي رَّ الَح

ن ا دَّارةُ م ي ال ذاه ي ه رد ف ا يط ى م ون عل ات وفِئُ ع فِئ اس، والجم ن الن ة م ة: الجماع ال؛ والِفئ م و، لّرِ  النح
ري: صوابه أن  أَي تََرى ِمْنُهْم َجماِجَمهم فِئينا والهاء عوض من الياء؛ قال الكميت: ن ب ال اب ة؛ ق اً متفرق فرق

ال الِفئة يقول والهاء عوض من الواو ألن أَْوت ب ال:الفرقة من الناس، من فَ قَْقت. ق ت وَش ْق ي  واو أَي فَرَّ وحك
اء. فأَْوتُ  ن الي ة، فَأَواً وفَأْياً، قال: فعلى هذا يصح أَن يكون م ذيب: والِفئ اس،  الته ن الن ة م ة، الِفرق وزن فِع ب

ن ُعمر شققته، قال: وكانت في األصل من فأَْيت رأسه أَي ي حديث اب نقص. وف ه:  فِئْوة بوزن فِْعلَة ف وجماعت
ة قال لهم أنا فِئتَكم ؛ الفئة: الفرقة والجماعة من َسريَّتهملما رجعوا  يم  من الناس في األصل، والطائف ي تُق الت

يهم. وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف أُوا إل ة التج ارِ . أَو هزيم ي األَْبَص َرةً ِألُْوِل َك لَِعْب ي ذَِل رة: :  إِنَّ فِ والِعْب
زل بقَُرْيظةَ  أُولي ل: فاْعتَبُِروا ياالعجب. واْعتَبَر منه: تعّجب. وفي التنزي ا ن روا فيم دبّروا وانُظ األَبصار؛ أَي ت
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موسى؟ قال:  كانت ُصُحفُ  فِعالَهم واتِّعُظوا بالعذاب الذي نزل بهم. وفي حديث أَبي ذّر: فما فقايِسوا والنضير،
هيَتِّعُظ ب كالَمْوِعظة مما كانت ِعبَراً كلُّها؛ الِعبَُر: جمُع ِعْبرة، وهي ر ليستدل ب ى  ه اِإلنسان ويَعَمُل به ويَعتبِ عل

رُ  االعتباُر بما مضى، وقيل: الِعْبرة االسم من غيره. والِعْبرة: راء: العَبَ ار. الف رب  االعتب ال: والع ار، ق االعتب
ا تقول اللهم اْجعَْلنا ممن دنيا وال يَْعبُره ى يَعبَُر ال وت سريعاً حت ا وال يم ر به ن يعتب . بالطاعة.يُْرضيَك  أَي مم

يَرةُ: والبََصُر: نَفاذٌ في القلب. وبَصُر القلب: نََظَرهُ وخاطره.: ِألُْوِلي األَْبَصارِ  ث:  والبَِص ال اللي ب. ق َدةُ القل َعِقي
ول العرب: أَعمى القلب من الدين وتحقيق البَصيرة اسم لما اعتقد في ة، تق يرة الفطن ل: البَص ر؛ وقي هللا  األَم

ي هاشم ابن األَعرابي: وفي حديث ابن عباس: أَن عنبصائره أَي فَِطنَه؛  ا بن ابون  معاوية لما قال لهم: ي تُص
ٍد. بني أُمية تصابون في بصائركم. في أَبصاركم، قالوا له: وأَنتم يا ى َعْم ى  وفَعََل ذلك على بَِصيَرٍة أَي عل وعل
 ِصيَرٍة أَي على معرفة من أَمركم ويقين.بَ  وفي حديث عثمان: ولتَْختَِلفُنَّ على غير بَصيرة أَي على غير يقين.

رَ  وفي حديث أُم سلمة: أَليس بيل والُمْستَْبِص وَر أَي الطريُق يجمع التاِجَر وابَن الس تَبِيَن للشيء؛  والَمْجب الُمْس
رٍ  يعني أَنهم كانوا على بصيرة من ضاللتهم،أَرادت أَن تلك ذو بََص ه ل رار. وإِن ار واألَش  الرفقة قد جمعت األَخي

ه أَيضاً. العبادة؛ وبصيرة في ا؛ عن ال عن اللحياني. وإِنه لَبَِصيٌر باألَشياء أَي عالم به ادقة:  ويق ِة الص للِفراَس
ي  ..أََما لك بَِصيرةٌ في هذا؟ أَي ِعْبَرةٌ تعتبر بها فِراَسةٌ ذاُت بَِصيرة. والبصيرة: الِعْبَرةُ؛ يقال: ةٌ فِ قَْد َكاَن لَُكْم آيَ

ُ يَُؤيِّفِئَتَْيِن الْ  َّ ْيِن َو ْيِهْم َرأَْي اْلعَ َرْونَُهْم ِمثْلَ ِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ يَ َّ اُء إِنَّ تَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتُِل فِي َسبِيِل  ْن يََش ِرِه َم ُد بِنَْص
اِر( ي األَْبَص َرةً ِألُْوِل َك لَِعْب ين التق)13فِي ذَِل افرة اللت ة واآلخرى الك ة المؤمن ى الفئ در : والمعن ة ب ي معرك ا ف ت

ا  الكبرى .. وكان النصر فيها حليف المؤمنين .. وقتل من الكفار سبعون وأسر منهم مثلهم .. وكان دليال مادي
ي مسيرة اإلسالم  ان تحوال ف ريش .. وك ملموس على نصر هللا للفئة القليلة عددا وبال عدة .. على صناديد ق

  إلى قيام الساعة التي ال شك فيها .. 
ِة وَ ُزيِّ ((   ذََّهِب َواْلِفضَّ ْن ال َرِة ِم اِطيِر اْلُمقَْنَط يَن َواْلقَنَ اِء َواْلبَنِ ْن النَِّس َهَواِت ِم ِل َن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ اْلَخْي

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب( َّ ْنيَا َو َمِة َواألَْنعَاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت  .))..)14اْلُمَسوَّ
ينَ  اِء َواْلبَنِ ْن النَِّس ُهو إِذا: ِم ها يَْش هى وَش ِهَي يَْش ال َش ري: يق ال األَزه ك ق ال ذل ال: ق تَهى، وق د.  اْش و زي أَب

ي: اقتِراُح َشْهوٍة بعد ا َشْهوٍة، يقال: تََشهَّتِ  والتََّشّهِ هاها أَي أَْطلَبه ا فأَش ى زوِجه رأَةُ عل ه  الم َهواتِها. وقول َش
ره: بينهم وبين ما يَْشتَُهون؛ أَي يَْرَغبُون عز وجل: وِحيلَ  دنيا. غي ة  فيه من الرجوع إِلى ال ْهوةُ معروف .. الشَّ

ْهوانيٌّ إِذا  َشْهوانيُّ  وقوٌم َشهاوى أَي ذَوُو َشْهوٍة شديدٍة لألَكل. وفي حديث راعبة: يا ْهواُن وَش ٌل َش يقال: رج
ديَد الشَّ ان ش هاوى ْهوِة،ك ُع َش يكم والجم اُف عل ا أَخ َوَف م ديث: إِنَّ أَْخ ي الح كارى. وف ْهوةُ  كَس اُء والشَّ ي  الّرِ

يس  َشْهوِة النِّساِء وغيِرها الخفيَّة؛ قال أَبو عبيد: ذهب بها بعُض الناس إِلى من الشَهواِت، قال: وعندي أَنه ل
االمعاصي يُضْ  واحد، ولكنه في كل شيٍء من بمخصوٍص بشيءٍ  ه، فِإنم رُّ علي و اِإلصراُر  ِمُره صاحبه ويُِص ه

رى وإِْن لم د: هو أَن يَ ي ٌغبي ه يَْعَمْله، وقال غيُر أَب يفُضَّ طْرفَ ناَء ف ةً َحس ان  جاري ا ك ه كم ا بقلب َر إِليه م ينُظ ث
م تَ  َمْحَرٍم له َحسناَء، ويقول في نفِسه: بعينِه، وقيل: هو أَْن ينُظر إِلى ذاتِ  ينُظر و سعيد:لْيتَها ل . أَب يَّ ُرم عل  ْح

اُس؛  فعَلَه أَخفاهُ وَكِرَه أَنْ  ال يِحلُّ مما يَْستَْخفي به اِإلنساُن، إِذا الشهوةُ الخِفيَّة من الفواحش ما ه الن َع علي يَطَِّل
ا وُل م ري: والق ال األَزه ي ق د ف و عبي ه أَب ه قال َب قول ُن أَْن أَْنِص ي أَستَْحِس ر أَن ة، غي هوِة الخِفيَّ  الش

هوةوا افُ  َلشَّ ا أَخ وُف م ال: أَْخ ه ق ْع كأَن ى َم واَو بمعن ل ال ةَ، وأَجع يكمُ  الخِفيَّ ِة  عل هوِة الخِفيَّ ع الشَّ اُء م الري
اسَ  ي الن ه يُرائ ي، فكأَن ه للمعاص ا بتَْرِك تَْخفَى به اةٌ، وإِذا اس ه ُمْخف ي قلبِ ا ف هوةُ له َي، والش ا،  الَمعاِص َعِملَه

ي: شاهاهُ  ن العمل، والشهوةُ الخِفيَّة ُحبُّ وقيل: الرياُء ما كان ظاهراً م ِل.ابن األَعراب ى العم اِس عل العِ الن اّطِ
ين ي إِصابِة الع ل ف ه. ورج اهُ إِذا ماَزَح دُ  ٌوهاش ِر أَي حدي ائِه البَص ُب ش ِر: قَْل اِهي البص ِر. ش اِطيِر . البص َواْلقَنَ

ةِ  باألَمصار  وأَقام َطرة ما ارتفع من البنيان. وقَْنَطَر الرجُل: ترك البَْدوَ وقيل: القَنْ :  اْلُمقَْنَطَرِة ِمْن الذََّهِب َواْلِفضَّ
ام. اٌر، والقَُرى، وقيل: أَقام في أَّي موضع ق اُر: ِمْعي ف والِقْنط ال: أَل ب، ويق ن ذه ة م ين أُوقي ل: َوْزُن أَربع  قي

 وقيل: سبعون أَلف دينار، وهو أُوقية، وعشرون رطالً، وعن أَبي عبيد: أَلف ومائتا ومائة دينار، وقيل: مائة
ب أَو ن ذه ال م ف مثق ر أَل ة بَْربَ م، بلغ ف دره انون أَل اس: ثم ن عب ال اب ة، وق رة  فض ة كثي ي جمل ل: ه وقي

ن ب أَو مجهولة م ن ذه ل م ة رط ّي: مائ ّدِ ال السُّ ال، وق لءُ  الم ريانية ِم و بالسُّ ة، وه اً أَو  فض ْور ذهب ك ثَ َمْس
ي الحديث: من ْنَطرةٌ. وفي التنزيلُمقَ  فضة، ومنه قولهم: قَناِطيرُ  رِة. وف اِطيِر الُمقَْنَط ز: والقَن أَلف  العزي اَم ب ق
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ال:  وروى أَبو ُكتَِب من الُمقَْنِطِريَن؛ أَي أُْعِطَي قِْنطاراً من األَْجر. آية هريرة عن النبي،صلى هللا عليه وسلم، ق
ي، صلىأُوقية، األُوقية خير مما بين ال الِقْنطاُر اثنا عشر أَلف ن النب هللا  سماء واألَرض. وروى ابن عباس ع

اً،  له قِْنطاٌر؛ وسلم، أَنه قال: من قرأَ أَربعمائة آية كتبوآله عليه  رون قيراط الِقْنطاُر مائة مثقال، المثقال عش
دة: و عبي د القيراط مثل واحد. أَب ه وال واح رب تعرف وزن د الع ال: وال نج ار، ق دها قِْنط اِطير واح ه  القَن نل  م

ة  لفظه، يقولون: هو قَْدُر َوْزِن َمْسِك ثور ذهباً. والُمقَْنَطرة: ف ُمَؤلَّف الوا أَل ا ق ة، كم م ُمفَْنعَلة من لفظه أَي ُمتَمَّ
مة، ويجوز ى ُمتَمَّ ة، ومعن عَّفة. القناطير في الكالم، والُمقَْنَطرةُ تسعة، والقناطير ثالث رة الُمَض ِل . الُمقَْنَط َواْلَخْي

ا: َمِة اْلُمَسوَّ  مة أَي عليه وَّ وهري: ُمَس ومة، بالضم، الج وهري: السُّ واتيم. الج ال الخ ى  أَمث ل عل ة تجع العالم
َم. قال أَبو بكر: الشاة وفي معناه عالمة، وهي مأُخوذة  قولهم عليه ِسيما َحَسنَة الحرب أَيضاً، تقول منه: تََسوَّ

ين، ِوْسمى فحوّ  واألَصل في سيما من َوَسْمُت أَِسُم، قال: ي موضع الع اء فوضعت ف واو من موضع الف ت ال ل
ز:  ما أَْطيَبَهُ وأَْيَطبَه، فصار ِسْومى وجعلت الواو ياء لسكونها وانكسار قالوا ما كما ل العزي ي التنزي ا. وف قبله

َمِة. قال أَبو زيد: الخيل مْ  والخيِل الُمَسوَّ وَّ ك: َس و من قول ا، وه ا ركبانه لة وعليه مة الُمْرَس وَّ اً إِذاالُمَس  ُت فالن
مة هي التي عليها ن  َخلَّيته وَسْومه أَي وما يريد، وقيل: الخيل الُمَسوَّ ال اب ة. وق يما والسُّومةُ وهي العالم الّسِ

اتُ  يَُم العالم ي: الّسِ واو، األَعراب تح ال رَئ بف مين؛ ق وَّ ة ُمَس ن المالئك الى: م ال تع نم. وق وف الغ ى ُص أَراد  عل
ُل ا ين. والَخْي ة،ُمعَلَّم مة: الَمْرِعيَّ وَّ َمةُ: لُمَس وَّ ون  والُمَس ش: يك ال األَخف ّومين، ق الى: ُمَس ه تع ةُ. وقول الُمعَلَّم

وإِنما جاء بالياء والنون ألَن  السائمة، الخيَل أَي أَرسلها؛ ومنه قولك سوم فيها  ُمْرَسِليَن من  ويكون ُمعَلَّمين
ا. ا ُرْكبانُه َمْت وعليه ّوِ ل ُس ي الخي ديث: وف ِميَن أَي الح وَّ ماء ُمَس ل الس ن أَه اناً م ي  إِن  فُْرس يَن. وف ُمعَلَِّم

د ُموا فِإن المالئكة ق َمْت أَي الحديث: قال يوم بَْدٍر َسّوِ وَّ ي  َس ا بعضكم بعضاً. وف رف به ة يع م عالم وا لك اعمل
الليث:  وتقصر، ن وتمدّ التحليق أَي عالمتهم، واألَصل فيها الواو فقلبت لكسرة السي ِسيماُهمُ  حديث الخوارج:

ه َم فالٌن فرسه إِذا أَْعلَم عليه بحريرة أَو بشيء يعرف ب ْرثِ .. َسوَّ اِم َواْلَح نعم :  َواألَْنعَ ي: ال ن األَعراب ال اب وق
ْرُث الرجل أَي:  َواْلَحْرثِ . اإلبل خاصة، واألَنعام اإلبل والبقر والغنم. رأَةُ َح ه. والم ال وَجْمعُ  الَحْرُث: َكْسُب الم

ْرثٌ  َولَُده يكون اُؤكم َح ز: نس ل العزي ي التنزي ْزَرَع وف ُرُث ليَ ه يَْح م، منها، كأَن ال  لك ئْتم. ق ى ِش ْرثَكم أَنَّ أْتُوا َح ف
ون كناية؛ قال: الزجاج: زعم أَبو عبيدة أَنه يهنَّ تَْحُرثُ م: ف ْرٌث لك َدة، والقول عندي فيه أَن معنى َح د واللِّ  الَولَ

ْدبرةً. َحْرثِكم، كيف ِشئْتُم، ى ِشئْتُم أَي ائْتُوا مواضعَ فأْتُوا َحْرثَكم أَنَّ  ةً وُم ع  ُمْقبِل ُل إِذا َجَم َرَث الرج ري: َح األَزه
ً  بين أَربع نسوة. م، إِذا تَفَقَّه وفَتََّش. وَحَرَث إِذا اْكتََسَب لعياله وَحَرَث أَيضا ه  واْجتََهَد له ُرث لعيال و يَْح ال: ه يق

نويَْحتَرُث أَي يَْكتَِس ْرث ب. اب ي: الَح ه؛ األَعراب ل: امرأَتُ ْرُث الرج ر. وَح اع الكثي دنيا.  الجم اُع ال ْرُث: َمت والَح
ْرثَ  دنيا؛ وفي التنزيل العزيز: من كاَن يُريد َح يُب. ال واُب والنَِّص ْرُث: الثَّ دنيا. والَح َب ال د َكْس ان يري ن ك  أَي م

ه. ِزدْ العزيز: من كان يُريُد َحْرَث اآلخرة نَ  وفي التنزيل ار: له في َحْرث ُت الن ا. وَحَرثْ ْكته اِة . َحرَّ اُع اْلَحيَ َك َمتَ ذَِل
ْنيَا اً  وجّل: ليس قال هللا عز وجل: ما هذه الحياة الدنيا إِالّ متاع، وقول هللا عز:  الدُّ دخال بيوت عليكم ُجناح أَن ت

ر مسك في التفسير: أَنه غير مسكونة فيها متاٌع لكم؛ جاء وت غي اعنى ببي ي تنزله اِدَق الت ات والفن  ونة الخان
ا السابِلةُ وال يُقيمون ى به ه عن اء فيها إِال ُمقاَم ظاعن، وقيل: إِن دخلها أَبن ي ي اِت الت اِص  الَخراب السبيل لالنتِف

ترين عز وجل: فيها متاٌع لكم، أَي من بول أَو َخالء، ومعنى قوله وائجكم مس ا ح ون فيه م تَْقُض عن  َمْنفَعةٌ لك
ذلكاألَبْ  اس، ف ة الن اِر وُرؤي ال ص ا أَراد. وق م بم اُع، وهللا أَعل ةِ  الَمت ن أَْمتِع اُع م ر: الَمت ن المظف ا  اب ت م البي

م  متاع الغرور، يقول: إنما العَْيشُ  وكذلك كل شيء، قال: والدنيا َحوائِجه، يَْستَْمتُِع به اِإلنسان في ام ث متاع أَي
ا أَيضاً: المنفعة وما تََمتَّْعَت به. وفي عةُ. والَمتاعُ والَمتاُع: السَّلْ  يزول أَي بَقاء أَيام. الوا ي َوعِ: ق  حديث ابن األَْك

اعِ الناصح، أَراد  به. وفي الحديث: أَنه حّرم رسول هللا لوال َمتَّْعتنا به أَي تركتنا ننتفع ي مت المدينة ورّخص ف
روِض فسماها متاعاً. والمتاُع: كل م التي تؤخذ من الشجر أَداة البعير ا ا يُْنتَفُع به من ُع دنيا قليِله ا. ال  وكثيِره

ع اث، والجم اُل واألَث اُع: الم ن والَمت ى اب ع، وحك ع الجم اتُِع جم ةٌ، وأَم اب أَْمتع ن ب و م اتِيَع، فه ي أَم  األَعراب
آبِ . أَقاِطيَع. ومتاُع المرأَِة: َهنُها. ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَم َّ وُع.:  َو ُج َع، آبَ  األَْوُب: الرُّ ى الشيِء: َرَج اً  إِل ُؤوُب أَْوب يَ

َع وآبَ  بالكسر، عن اللحياني: رجع. وأَْيبَةً، على الـُمعاقبة، وإِيبَةً، وإِياباً وأَْوبَةٌ  ه: َرَج َب ُكلُّ َب وأَيَّ أَوَّ َب وتَ  وأوَّ
ِب أَي ه. الغائُب يَُؤوُب مآباً إِذا َرَجع، ويقال: ِليَْهنِئَْك أَْوبةُ الغائِ ي  إِيابُ ه وسلم: وف ّ علي ي، صلى  ديث النب ح

ب. أَنه كان إِذا أَْقبََل من ع سالمة آلي ُدوَن، وهو جم ي َسفَر قال: آيِبُوَن تائِبُون، لربنا حاِم ز:  وف ل العزي التنزي
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يء رَج الـَمرِجعِ  له عندنا لَُزْلفَى وُحْسَن مآب أَي ُحْسنَ  وإِنّ  لُّ ش مر: ُك ال ش ي اآلخرة. ق ه ف يُر إِلي َع الذي يَِص
  . يَُؤوُب إِياباً إِذا َرَجع. إِلى َمكانِه فقد آبَ 

ارُ ((   ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٌت تَْج ْم َجنَّ َد َربِِّه ْوا ِعْن ِذيَن اتَّقَ ْم ِللَّ ْن ذَِلُك ٍر ِم ا  قُْل أَُؤنَبِّئُُكْم بَِخْي ِديَن فِيَه َخاِل
 ُ َّ ِ َو َّ َرةٌ َوِرْضَواٌن ِمْن  اِد(َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ يٌر بِاْلِعبَ مْ .)).. )15 بَِص ْن ذَِلُك ٍر ِم ئُُكْم بَِخْي ْل أَُؤنَبِّ ره ..  قُ أه : أخب : أنب

ع النبأ : الخبر الهام .. سمي نبأ ألنه ينتقل من مكان آلخر ..  ـْبَاًء، وهي جم ج أَن ى الُحَج مَّ قال أَبو منصور: س
، عز النَّبَِإ، ألَنَّ الُحَججَ  ّ ل، أَْنبَاٌء عن  ، عز وج ّ ـُمْخبِر عن  يُء: ال أَ  وجل. الجوهري: والنَبِ ه أَْنبَ ةٌ، ألَن يَّ َمّكِ

يٍم  عنه، وهو فَِعيٌل بمعنى فاِعٍل. قال ابن بري: صوابه أَن ِذر وأَِل ى ُمْن ِذير بمعن ل نَ ل مث ى ُمْفِع يقول فَِعيل بمعن
وز  ّ أَي أَْخبََر. النَّبَِإ الَخبَر، ألَنه أَْنبَأَ عن النهاية: فَِعيل بمعنى فاِعل للمبالغة من بمعنى ُمْؤِلٍم. وفي ال: ويج ق

 َ ه وحذره  قُْل أَُؤنَبِّئُُكْم بَِخْيٍر ِمْن ذَِلُكْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا. وأَنـْبَأَ. فيه تحقيق الهمز وتخفيفه. يقال نَبَأَ ونَبَّأ اه : خاف : اتق
الِ .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..   :  لَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَه
د: اآلخرة َخلَدَ  الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منها. ا يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْل اِء أَهله  لبق

دون آخر  ليداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلدوَخلَّده هللا وأَْخلَده تخ فيها. دون ُمَخلَّ ة خال ل الجن فيها وَخلَّدهم، وأَه
من ال يظن مع يساره  عمل أَهل الجنة إِخالداً، وقوله تعالى: أَيحسب أَنَّ ماله أَخلده؛ أَي يعمل األَبد، وأَخلد هللا

ي ة؛ وف ماِء الجن د: اسم من أَس ذ أَنه يموت، والُخْل وداً،  يب:الته د ُخل ان يَْخلُ د بالمك ان؛ وَخلَ ماِء الجن ن أَس م
ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَادِ .. ذلك أَقام، وهو من وأَْخلَد: َّ ِ َو َّ َرةٌ َوِرْضَواٌن ِمْن    : َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ

  جاء في صحيح البخاري عن زوجات الجنة :  
ران الجوني،حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد العزيز بن عبد  و عم ي  الصمد: حدثنا أب عن أب

ه  ه: أن رسول هللا صلى هللا علي يس، عن أبي ه بكر بن عبد هللا بن ق ال:وآل لم ق ة من  وس ة خيم ي الجن إن ف
ا ل م ا أه ة منه ل زاوي ي ك يال، ف ون،  لؤلؤة مجوفة، عرضها ستون م يهم المؤمن رون اآلخرين، يطوف عل ي

ين أن ينظروا  وجنتان منوجنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما،  وم وب ين الق ا ب ا، وم ا فيهم ا وم كذا، آنيتهم
  وجهه في جنة عدن). إلى ربهم إال رداء الكبر على

ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَادِ  َّ اهد ابن األَثير: في أَسماء هللا تعالى البَِصيُر، هو الذي:  َو ا  يش ا ظاهره ياء كله األَش
ث:  الصفة ة في حقه عنوخافيها بغير جارحة، والبََصُر عبار راِت. اللي وت الُمْبَص اُل نع ا كم ف به ي ينكش الت

ه..  أَنه مذكر، وقيل: البََصُر حاسة الرْؤية َّ إِال البََصُر العَْينُ  ز: ال تدرك ل العزي ي التنزي درك  وف األَبصاُر وهو ي
ه اليُْدِرك األَبصاَر وفي هذا اإلِ  أَْعلََم هللاُ أَنهُ  األَبصاَر ؛ قال أَبو إسحق: ل أَن خلق الم دلي اَر أَي ع دركون األَبص  ي

ا  اِإلنسان يُْبِصُر من ال يعرفون كيف حقيقة البََصَر وما الشيء الذي به صار ن غيرهم َر م عينيه دون أَن يُْبِص
ون فَأَْعلَم أَن من سائر أَعضائه، هُ وال يُحيط ون ُكْنَه ْدِرك المخلوق ه ال يُ اً من خلق ه َخْلق ف ب ه، فكي الى تع بعلم

ا ما جاء وُل هللا، صلى  من األَخبار واألَبصار ال تحيط به وهو اللطيف الخبير. فأَمَّ ن رس ة، وصح ع ي الرْؤي ف
ة إِدراك الشيء  وليس في وسلم، فغير مدفوعوآله هللا عليه  ذه اآلي ى ه ا، ألَن معن ى دفعه ل عل ة دلي هذه اآلي
اَءكمبحقيقته وهذا مذهب أَهل السنَّة والعلم بال واِإلحاطة د ج الى: ق د  حديث. وقوله تع م؛ أَي ق ن َربك ائُر م بص

ك، ألَن هللا جاَءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائُر، فمن َرُر ذل ا َض َي فَعَلَْيه ن َعِم  أَْبَصَر فلنفسه نَْفُع ذلك، وم
ر ن الكف ُل إِذا خرج م َر الرج ي: أَْبَص ن األَعراب ه. اب ى بصيرة اِإليم عز وجل غني عن خلق يٌر .. انإِل ُ بَِص َّ َو

ز. إِلى أَنه العبد: اِإلنسان، حّراً كان أَو رقيقاً، يُْذَهُب بذلك:  بِاْلِعبَادِ  ل وع ه، ج وب لباري ٌد  مرب الن َعْب ال: ف ويق
ِة؛ ة والعَْبِديَّ ل بَيِّن العُبُوَدة والعُبوِديَّ دَّ  وأَص ور، والعب دَّى، مقص ذلُّل. والِعبِ وع والت ة الُخض دود، اُء،العُبوِديَّ  مم

ي ديث أَب ي ح ع. وف ماُء الجم َدة أَس د، والَمْعبَ وداء، بالم رة: ال والَمْعب ي  هري دي وأََمت ه َعْب دكم لمملوك ل أَح يَقُ
ذلك على نفي وليقل فتاَي وفتاتي؛ هذا تحق ل ِإن المس الى االستكبار عليهم وأَْن يَْنُسب عبوديتهم إِليه، ف  هللا تع

ِد، م والعَبي اد كله و رب العب ، ه اد  هم الِعب ل بعض ع  وجع ن الجم َره م هم  وغي ص بعض وقين، وخ والمخل
ا ُوِلدوا في الِمْلك، بالِعبِدَّى العَبيَد الذين اد هللا واألُنثى َعْبدة. قال األَزهري: اجتمع العامة على تفرقة م ين ِعب  ب

ال:  َعبيدٌ  ِعباد هللا، وهو الء هذا عبد من  والمماليك فقالوا  د مماليك. ق ن يَْعبُ ادة إِال لم ُد ِعب َد يَْعبُ ال َعبَ وال يق
َدَم مواله إِلهاً فهو ومن عبد دونه  ، هللا ٌد َخ ا َعْب ال: وأَم ث: من الخاسرين. ق ال اللي َده. ق ال َعبَ ال يق ال  ف ويق

ال دون هللا للمشركين هم َعبََدةُ الطاغوت، ويق اُد هللا يعب ال . للمسلمين ِعب ُد. ق د: الُمَوّحِ ث: والعاب دَّى  اللي الِعبِ
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ال العُبوِديَّة تَْعبِيَدةٌ ابن جماعة العَبِيد الذين ُوِلدوا في ه، ق ى آبائ ط،  تعبيدة أَي في العُبودة إِل ذا غل ري: ه األَزه
ؤالء ال: ه اء يق ذي ج ديث ال ي الح اده. وف دَّى هللا أَي عب ؤالء ِعبِ قاء: ه ي االستس ك؛  ف اِء َحَرِم دَّاَك بِِفن ِعبِ

ا جمع العبد. وفي حديث ، بالمد والقصر،الِعبِدَّاءُ  ه وسلم: م لى هللا علي ي، ص ال للنب ه ق ل: أَن ن الطفي  عامر ب
ون هذه الِعبِدَّى انوا يقول فَّة، وك ه حْولَك يا محمد؟ أَراد فقَراَء أَهل الصُّ ون. اتَّبَعَ ه  األَرذل ي قول اج ف ال الزج وق

دون، المع س إِال ليعب ىتعالى: وما خلقُت الجّن واِإلن ا ن ادة  م د للعب ا مري ادتي وأَن ى عب وهم إِل تهم إِال ألَدع خلق
ى هللا قبل منهم، وقد علم انوا أن يخلقهم من يعبده ممن يكفر به، ولو كان خلقهم ليجبرهم عل ادة لك م  العب كله

  . والَعْبَدُل: العبُد، والمه زائدة. والجماعة. ُعبَّاداً مؤمنين؛ قال األَزهري: وهذا قول أَهل السنَّة
اه :  َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ .)).. )16الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر(((   : وق

  صانه وستره .. 
تَْغِفِريَن بِاألَ ((   يَن َواْلُمْس انِتِيَن َواْلُمْنِفِق اِدقِيَن َواْلقَ ابِِريَن َوالصَّ َحاِر(الصَّ ابِِريَن ...)): )17ْس الصَّ

اِدقِيَن َواْلقَانِتِينَ  ي الصالة.:  َوالصَّ راُر  القُنوُت: اِإلمساُك عن الكالم، وقيل: الدعاُء ف وُع واِإلق وُت: الُخُش والقُنُ
ا يس معه ي ل ة الت اُم بالطاع ة، والقي ل: بالعُبودي ل؛ وقي ه األَص ٌب أَن م ثعل اُم، وزع ل: القي يَةٌ؛ وقي ةُ  َمْعِص إِطال

ِ قانِتين. قال زيُد بُن أَْرقَم: كنا القيام. وا   وفي التنزيل العزيز: وقُوموا  ْت: وقوم نتكلم في الصالة حتى نزل
كوِت، ا بالسُّ انتين؛ فأُِمْرن ن ق اك ع ا: اِإلمس القُنوُت ههن الم؛ ف كنا عن الك الم، فأَْمَس ا عن الك ي  ونُِهين الم ف الك
هراً وآله ، صلى هللا عليه الصالة. وُرِوي عن النبي َت ش ْدُعو  وسلم، أَنه قَنَ وع، يَ د الرك بح، بع الِة الص ي ص ف

ي على ِرْعٍل وذَْكواَن. وقال أَبو ُث ف اَءت األَحادي ذا ج ام، وبه ا القي ياء: فمنه وت  عبيد: أَصُل القُنوت في أَش قُن
ه  الصالة، ألَِ◌نه إِنما يَْدُعو قائماً، وأَْبيَُن من ذلك حديُث جابر، ه قال: ُسئل النبي، صلى هللا علي لم، أَيُّ وآل وس

ام. الصالة أَْفضُل؟ قال: ُطولُ  لُ  القُنوِت؛ يريد ُطوَل القي ي الحديث: َمثَ ٌت. وف ال للمصلي: قانِ ي  ويق ِد ف الُمجاه
وِت ليل تَفَكُُّر ساعٍة خيرٌ  َكَمثِل القانِِت الصائم أَي الُمَصلِّي. وفي الحديث: ، سبيل هللا ن قُن ره م رر ذك د تك ٍة، وق

دة: في الحديث. ويَِردُ  ام، بمعاٍن متعّدِ ادة، والقي دعاء، والعب ام، كالطاعِة، والُخشوع، والصالة، وال  وطول القي
اري:  لفُظ الحديث والسكوت؛ فيُْصَرُف في كل واحد من هذه المعاني إِلى ما يَحتَملُه ن األَنب الوارد فيه. وقال اب

 هذا وطول القيام، وإِقامة الطاعة، والسكوت. ابن سيده: القُنوُت الطاعةُ، ، الصالة ام:القُنوُت على أَربعِة أَقس
امُ  َي القي ّمِ م ُس اِت؛ ث انتيَن والقانت الى: والق ه تع ل،ومنه قول و األَص ِوتْر. ه وُت ال ه قُن اً، ومن الة قُنوت ي الص .  ف

حاٌر.والسَّحْ :  َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاألَْسَحارِ  ع أَس بح، والجم ل الص ل قُبَْي ْحَرةُ: ر والسَحر: آخر اللي  والسُّ
ر. السََّحُر، وقيل: أَعلى السََّحِر، وقيل: هو من ثلث اآلِخر إِلى حرةً  طلوع الفج ه ُس ْحرة، ولقيت ه بُس ال: لقيت يق

ه ذا، ولقيت ا ه َحَر، وُسْحَرةَ ي َحراً وَس ى، و َس َحر األَْعل ه بالسَّ وين، ولقيت ال تن أَْعلىب ه ب ى لقيت َحَرْين وأَعل  َس
َحر، األَزهري: السََّحُر قطعة من الليل... السََّحَرين َحُروا وأَسَحَر القوُم: صاروا في السَّ بحوا. وأَس ك: أَص  كقول

ول: .. ونََهْضنا ِلنَسير في ذلك الوقت ، ِ صرنا في ذلك الوقت واستََحُروا: خرجوا في السََّحر. واْستََحْرنا أَي وتق
ب  ألَنه معدول ، لم تصرفهبه سحر ليلتك  يتُه َسَحَر يا هذا إِذا أَردَت لَقِ  د غل ة، وق عن األَلف والالم وهو معرف

ر ُف بغي ه التعري ف وال علي افة وال أَل ه، وإِذا إِض ن بني د م ى واح ر عل ن الزبي ب اب ا غل حر   الم كم رت س نك
ِإذا ؛لُوط نجيناهم بَِسَحرٍ  ، كما قال تعالى: إِالَّ آلَ صرفته  ال: ف ل؛ ق اهم بلي ك نجين رةٌ، كقول ه نك راهُ ألَن ِت  أَج أَلقَ

أَنهم العرُب منه ى، وك ا فت َحَر ي ذا َس ت ه الوا: فعل روه فق م يج راءه الباَء ل ركهم إِج ي ت ه  ف ان في أَن كالمهم ك
وا: والالم وفيه نيتهما لم يصرف، وكالُم العرب  منه األَلف باألَلف والالم فجرى على ذلك، فلما حذفت أَن يقول

راد  ُمْنذُ السََّحِر، ال يكادون يقولون غيره. وقال الزجاج، وهو قول سيبويه: ما زال عندنا رة ي َسَحٌر إِذا كان نك
ا  َسَحٌر من األَسحار انصرف، تقول: أَتيت زيداً  َحَر ي ه َس ت: أَتيت َسَحراً من األَسحار، فِإذا أَردت َسَحَر يومك قل

  .هذا؛ قال األَزهري: والقياس ما قاله سيبويه. وأَتيته بَِسَحَر يا هذا،
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى سبحانه الق يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي دوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ال وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  اقرآن منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  اته .ورحمة هللا وبرك

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c    : 43الحلقة عدد   
  c ( سورة آل عمران ) 

  
 ى ق ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ي

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َواْلَمالَئَِكةُ َوأُْولُوا اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط الَ إِلَهَ إِالَّ هُ  ( ...( َّ يُم(َشِهَد  ) 18َو اْلعَِزيُز اْلَحِك

اَب إِالَّ ِم وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ َف الَّ ا اْختَلَ ْسالَُم َوَم ِ اْإلِ َّ يَن ِعْنَد  ْر إِنَّ الّدِ ْن يَْكفُ نَُهْم َوَم ا بَْي ُم بَْغيً اَءُهْم اْلِعْل ا َج ِد َم ْن بَْع
اِب( ِريُع اْلِحَس َ َس َّ ِإنَّ  ِ فَ َّ اِت  وا 19بِآيَ ِذيَن أُوتُ ْل ِللَّ ي َوقُ ْن اتَّبَعَنِ ِ َوَم َّ ِ ي  لَْمُت َوْجِه ْل أَْس وَك فَقُ اجُّ ِإْن َح ) فَ

يَن أَأَْس يِّ اَب َواْألُّمِ اِد(اْلِكتَ يٌر بِاْلِعبَ ُ بَِص َّ بَالَُغ َو َك اْل ا َعلَْي ْوا فَِإنََّم َدوا َوإِْن تََولَّ ْد اْهتَ لَُموا فَقَ ِإْن أَْس ) إِنَّ 20لَْمتُْم فَ
ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن بِغَْيِر َحّقٍ َويَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن بِالْ  َّ ذَاٍب الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِآيَاِت  ْرهُْم بِعَ اِس فَبَّشِ ِقْسِط ِمْن النَّ

ِريَن(21أَِليٍم( ْن نَاِص ْم ِم ا لَُه ْنيَا َواْآلِخَرِة َوَم وا 22) أُْولَئَِك الَِّذيَن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ ِذيَن أُوتُ ى الَّ َر إِلَ ْم تَ ) أَلَ
 ِ َّ الُوا 23ِليَْحُكَم بَْينَُهْم ثُمَّ يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن( نَِصيبًا ِمْن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب  ) ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَ
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ُهْم فِي ِدينِِهْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن( ِه ) فََكْيَف إِذَا َجَمْعنَاُهْم ِليَْوٍم الَ 24لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َوَغرَّ  َرْيَب فِي
  ...)).)25َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم الَ يُْظلَُموَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل : 
  

ن  الى ؟.. م د هللا سبحانه وتع ق عن دين الح ا ال ادة ؟.. م من يشهد بوحدانية هللا وتفرده بالخلق والعب
ة قتل النبيين ؟.. من ادعى ان  ر تجدون األجوب ئلة وأكث ذه األس ن ه ام ؟.. ع وى بضعة أي هم س ن تمس النار ل

  الكافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
هَ إِالَّ ُه (( ...  ِط الَ إِلَ ا بِاْلِقْس ِم قَائًِم وا اْلِعْل ةُ َوأُْولُ َو َواْلَمالَئَِك هَ إِالَّ ُه هُ الَ إِلَ ُ أَنَّ َّ ِهَد  ُز َو اْلعَزِ َش ي
يُم( هيد.)) .. )18اْلَحِك حق: الش و إِس ال أَب هيد. ق ل: الش ز وج ماء هللا ع ن أَس ماء م ن أَس ي  م ين ف هللا األَم

يء. شهادته. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب عن ِعْلمه ي  ش ة ف ة المبالغ ن أَبني ٌل م ر. وفَِعي هيد: الحاض والش
ر ِإذا اعتب ل ف يم، وإِ  فاع و العل اً، فه م مطلق ر،الِعل و الخبي ة، فه ور الباطن ي األُم يف ف ى  ذا أُض يف إِل وإِذا أُض

الم  األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتبر مع هذا أَن يده: الشاهد الع ن س ة. اب يَْشَهَد على الخلق يوم القيام
لموُت حين الوصية اثنان؛ ا َعِلَمهُ، َشِهَد شهادة؛ ومنه قوله تعالى: شهاَدةُ بينِكم إِذا حضر أَحَدكم الذي يُبَيُِّن ما

وأَقام المضاف إِليه مقامه. وقال الفراء: إِن شئت رفعت اثنين  أَي الشهادةُ بينكم شهاَدةُ اثنين فحذف المضاف
ود الوصية بحين ن اليه نكم م ر دي ن غي ان ذوا عدل أَو آخران م نكم اثن ذا أَي ليشهد م ارى، ه للسفر  والنص

ذا.والضرورة إِذ ال تجوز شهادة كافر عل ي ه اِهٌد، ى مسلم إِال ف ل ش ا  ورج ك إِنم َرَف ذل ى ألَنَّ أَْع ذلك األُنث وك
هود، هو في المذكر، هاد وُش ع أَْش د والجم ْهُد: اسم للجمع عن َهداء. والشَّ ع ُش هيٌد والجم ال  وَش سيبويه، وق
و ش: ه أَله األَخف َهَده: س ه. واْستَْش َهْدتُُهم علي ع. وأَْش ل: جم ي التنزي هادة. وف ِهيدين.وا الش هدوا َش  ستش

ف؛ عن  كذا، وربما قالوا والشَّهاَدة َخبٌر قاطٌع تقوُل منه: َشِهَد الرجُل على اء للتخفي َشْهَد الرجُل، بسكون اله
ن سيده: اْشَهْد بكذا األخفش. وقولهم: روف؛ اب د أَي اْحِلف. والتََّشهُّد في الصالة: مع هُّ اُت  والتََّش راَءة التحي ق
ن  تقاقه م ه إِال هللا«ِ واش هد أَن ال إِل هد أَن أَش وله وأَش ده ورس داً عب ي » محم هادة. وف ن الش ٌل م و تَفَعُّ وه

َد كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يريد تشهد الصالة كان حديث ابن مسعود: اُت. يُعَلُِّمنا التََّشهُّ ةُ   التحي َواْلَمالَئَِك
زة حد وجمع؛ قال الكسائي: أَصلهوالَملَُك من المالئكة: وا:  َوأُْولُوا اْلِعْلمِ  ديم الهم ٌك بتق وِك، وهي  َمأْلَ ن األَلُ م

الة ه.. الرس ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت م : أدرك طِ ..علم العل ا بِاْلِقْس ن :  قَائًِم اب
ال وم األَعرابي: القَيُّوم والقيّام والُمدبِّر واحد. وق اج: القيُّ ام ف الزج مائه الحسنى والقيَّ الى وأَس ي صفة هللا تع

ى  من دابّة في األَرض إنشائهم وَرْزقهم وعلمه بأَْمِكنتهم. قال هللا تعالى: وما أَمر َخلقه في القائم بتدبير إال عل
ها تَقَرَّ م ُمْس ا ويَعلَ راء: هللا ِرْزقُه ال الف تَْوَدعها. وق ورة وُمْس ول، وص ل الفَْيعُ ن الِفع وم م ورة القَيُّ ام القَ  ص يَّ

 ً اغ، يقولون  للفَْيعال من ذوات الثالثة مثل مدح، قال: وأَهل الحجاز أَكثر شيء قوالً  الفَْيعال، وهما جميعا وَّ الصَّ
يَّاغ. وقال الفراء ِويد الصَّ يّد َس ذلك َس ف  في القَيِّم: هو من الفعل فَِعيل،أَصله قَِويم، وك وزن َظِري د ب د َجِوي وَجيِّ

ً يلزمهم أَ  وَكِريم، وكان م يسقطوها لسكونها وسكون ن يجعلوا الواو أَلفا ا  النفتاح ما قبلها ث دها، فلم ي بع الت
ل فعلوا ذلك اء ليكم ى الي اء عل زادوا ي ال صارت َسْيد على فَْعل، ف اء الحرف؛ وق ل  بن ه فَْيِع يِّم وزن سيبويه: قَ

اء التيساكن أَبدلوا من الواو  الياء والواو والسابق وأَصله قَْيِوم، فلما اجتمعت ا الي وا فيه ا،  ياء وأَدغم قبله
ال فصارتا ياء يّن. ق يّن ول ت وه ي مشّددة، وكذلك قال في سيّد وجيّد وميّ يس ف راء: ل ل،  الف رب فَْيِع ة الع أَبني

ا واً، فلم ل َحْي ي األَص ان ف ّي ك اء والَح ت الي د:  إجتمع ال مجاه ّددة. وق اء مش ا ي اكن جعلت ابق س واو والس وال
الهمع القائم القَيُّوم الهم وأَعم ي:  لى كل شيء، وقال قتادة: القيوم القائم على خلقه بآج ال الكلب م. وق وأَرزاقه

و  القيوم له. وقال أَبو عبيدة: القَيُّوُم الذي ال بَِديء القائم على األشياء. الجوهري: وقرأَ عمر الحيُّ القَيّام، وه
ائهم ور لغة، ي إنش ه ف أَمر خلق ائم ب هموالحّي القيوم أَي الق تَقّرِ ه بُمْس م وعلم ديث  زقه ي ح ومستودعهم. وف

مواِت واألَرض، ام الس ت قَيّ د أَن َك الحم دعاء: ول ي ال ة  وف ن أبني ي م وم، وه رى: قَيُّ ي أُخ يِّم، وف ة: قَ رواي
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ا ة، ومعناه ام المبالغ واو القَيّ ن ال لها م ه، وأَص ع أَحوال ي جمي الم ف دبير الع ق وت أُمور الخل وامٌ  ب َوٌم  قَْي وقَْي
ن ْيُووٌم، بوزن فَْيعاٍل وفَْيعٍَل وفَْيعُول.وقَ  ره،  والقَيُّوُم: م اً ال بغي ه مطلق ائم بنفس و الق دودة، وه ماء هللا المع أَس

ود شيء وال دوام وجوده إل مع ذلك يقوم به وهو ر وج وَّ ى ال يُتَص ود حت ل موج ه. ك طِ  اب ا ِباْلِقْس ي :   قَائًِم ف
طُ  ّ تعالى الحسنى الُمْقِس اِدُل.أَسماء  و الع و : ه ُط، فه َط يَْقِس َدل، وقََس ٌط إِذا ع و ُمْقِس ُط، فه َط يُْقِس  يقال:أَْقَس

ط ه قاِس كا إِلي ال َش ا يق ْلب كم َط للسَّ ي أَْقَس أَن الهمزة ف اَر، فك اُم وال  إِذا ج َ ال يَن ّ ي الحديث: أَّن  كاه. وف فأَْش
ضُ  ينبغي ه؛ القِ  له أَن يناَم، يَْخِف َط ويرفَعُ ُض الِقْس ّ يَخِف ْدِل،أَراد أَن  ِط العَ ن الِقْس ه م زاُن، سمي ب ُط: الِمي ْس

ةِ  اِد المرتفع د ويَْرفَُع ِميزاَن أَعماِل الِعب ها عن ده ويَْخِفُض اُن ي وزَّ ع ال ا يرف ده كم ةَ من عن م النازل ه وأَرزاقَه  إِلي
ّ ويُْنِزلُه، وقيل: أَراد ُره  وق،  ْسطبالقِ  الَوْزن، وهو تمثيل لما يُقَّدِ ل مخل يُب ك و نَِص ذي ه زِق ال ّرِ الِقْسَم من ال

ه، ه تقليلُ ه وَخْفُض ن ورْفعُ د م ل واح ذ ك ال: أَخ يُب. يق ةُ والنَِّص ُط: الِحصَّ ره. والِقْس ركاء تكثي َطه أَي  الش قِْس
ره. اء وغي ي الم ٌط ف و قِْس دار فه لُّ ِمق تَه. وك ُطوا ِحصَّ دْ  وتقَسَّ ى العَ ُموه عل نهم: تقسَّ يَء بي واء. الش ل والسَّ

ط، ْدُل، والِقْس ر: العَ زانٌ  بالكس ال: ِمي ْدل، يق ا كعَ وف به ادر الموص ن المص و م ط وه اِن قس ط، وِميزان  ، قِْس
واِزينَ  ُع الَم الى: ونَض ه تع ٌط. وقول واِزيُن قِْس َط؛ أَي ذواتِ  وَم طاس  الِقْس وا بالِقْس الى: وِزنُ ال تع ط. وق الِقْس

تقيم؛ َومُ  المس و أَْق ال: ه ال:ال يق اِهيُن، ويق و الشَّ هم: ه ال بعض واِزين، وق طاٌس. َم طاٌس وقِْس اُط  قُْس واِإلقس
موا وقََسَط إِذا عَدَل. وجاَء في َ والِقْسُط: العَْدُل. ويقال: أَْقَسط ُطوا  بعض الحديث: إِذا حَكُموا عَدلوا وإِذا قَس أَْقَس

و هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال العَِزيُز: من صفات: اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ ..   أَي َعَدلُوا ال  الزجاج: ه ع ف الممتن
ذي ل:هو ال ل شيء، وقي ب ك وي الغال مائه عز  يغلبه شيء، وقال غيره: هو الق ن أَس ه شيء. وم يس كمثل ل

زّ  ُب الِع ذي يََه و ال ، وه زُّ ل الُمِع . َوج ذُّّلِ الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب اء م ن يش مُ . لم الى أَْحَك بحانه وتع  هللا س
يمُ  و الَحِك اكِميَن، وه ه الح ن ل ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س فات الُحْك هللا  ص

ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ن  الَحَك ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم أعل
ى  هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي،أَسماء  أَسمائه. ابن األَثير: في ٌل بمعن و فِعي فَه

ارة فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم  فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك
ناعات ُن دقائقمعرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحسِ  عن وز  الّصِ يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه

يمُ  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من قَِدير بمعنى أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل م، والَحِك  العل
 ً   ..العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

 ))  ِ َّ يَن ِعْنَد  نَُهْم إِنَّ الّدِ ا بَْي ُم بَْغيً اَءُهْم اْلِعْل ا َج ِد َم ْن بَْع اَب إِالَّ ِم وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْسالَُم َوَما اْختَلََف الَّ  اْإلِ
َ َسِريُع اْلِحَساِب( َّ ِ فَِإنَّ  َّ   .)).. )19َوَمْن يَْكفُْر بِآيَاِت 

  جاء في صحيح البخاري : 
نحدثنا عبيد هللا بن موسى قال: اخ ن اب د، ع ن خال ة ب ن عكرم ي سفيان: ع ن أب ر  برنا حنظلة ب عم

ى وسلموآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنهما قال: ي اإلسالم عل س: : بن ه  خم هادة أن ال إل ش
  والحج، وصوم رمضان). إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة،

  وفي صحيح البخاري :
احدثنا ع مع أب ي سعيد: س ن أب ال: حدثنا سعيد ب ث ق دثنا اللي ال: بد هللا بن يوسف قال: ح رة ق   هري

يوآله بعث النبي صلى هللا عليه  ن بن ال،  وسلم خيال قبل نجد، فجاءت برجل م ن أث ة ب ه ثمام ال ل ة، يق حنيف
لى ي ص ه النب واري المسجد، فخرج إلي ن س ه  فربطوه بسارية م ه هللا علي ال: (وآل ة). وسلم فق وا ثمام أطلق

م ل ث جد، فاغتس ن المس ب م ل قري ى نخ انطلق إل دا  ف ه إال هللا، وأن محم هد أن ال إل ال: أش دخل المسجد، فق
  . رسول هللا.

نَُهمْ  ا بَْي ُي:: بَْغيً ه  والبَْغ ي قول تطال.الفراء ف ق واس ن الح َدل ع اً: َع ا بَْغي ُل علين ى الرج ي. وبَغَ ّدِ التَّعَ
م ربِّ  ا بطنتعالى: قل إنما حرَّ ى  ي الفواحَش ما ظهر منها وم ي اإلستطالة عل ق، البَْغ ر الح َي بغي م والبَْغ واإلث

ري: ال األَزه اس؛ وق ري: الن ر. األَزه م األَم ُي معظ اد، والبَْغ م والفس ي الظُّْل ر، والبَْغ اه الكب ن  معن ه فم وقول
ن اْضُطر غيَر باغِ وال عاٍد، قيل فيه ثالثة أَوجه: قال بعضهم: ُطرَّ  فم اد اْض ذذاً وال ع ا تل اغٍ أَْكلَه ر ب اً غي  جائع

ب مجاوزة يَْدفَع به عن وال مجاوٍز ما ر طال اغٍ غي رَ  نفسه الُجوَع فال إثم عليه، وقيل: غير ب ه وغي در حاجت  ق
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ر ام وغي ى اإلم اغ عل ر عما يُقيم حالَه، وقيل: غير ب ه. ُمقَّصِ ى أُّمت ٍدّ عل ي قصُد الفساد.  ُمتَع ى البَْغ ال: ومعن ق
ام  أَذاهم. والِفئَةُ الباغيةُ: هي الظالمة يَْبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب قال: فالنوي الخارجة عن طاعة اإلم

ِ . العادل. َّ وراً  بالطاغوت؛ َكفَرَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا:   َوَمْن يَْكفُْر بِآيَاِت  راً وُكفُ ر ُكْف با يَْكفُ
ل داروُكْفراناً. و د يقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف يض الشكر.  والُكْف نق

رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ا  بكّلٍ ك ةَ هللا يَْكفُره نَْعَم
َدها ُكفُوراً  تَرها. وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَح َده. ورجل وَس ه: َجَح افََره َحقَّ انه.  وك ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ
  .قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من ورجل

ِذيَن أُوتُ((   ْل ِللَّ ي َوقُ ْن اتَّبَعَنِ ِ َوَم َّ ِ وَك فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهي  ِإْن فَِإْن َحاجُّ لَْمتُْم فَ يَن أَأَْس يِّ اَب َواْألُّمِ وا اْلِكتَ
ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد( َّ ي .)).. )20أَْسلَُموا فَقَْد اْهتََدوا َوإِْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيَك اْلبَالَُغ َو لَْمُت َوْجِه ْل أَْس وَك فَقُ فَِإْن َحاجُّ

 ِ َّ : التَّخاُصم؛ وجمع الحُ :  ِ هوالتَّحاجُّ ِة: ُحَجٌج وِحجاٌج. وحاجَّ ةً  جَّ ةَ. ُمحاجَّ ه  وِحجاجاً: نازعه الُحجَّ ه يَُحجُّ وَحجَّ
تِه. وفي ة. الحديث: فََحجَّ آدمُ  َحّجاً: غلبه على ُحجَّ ه بالُحجَّ تَجَّ بالشيِء: موسى أَي َغلَبَ ال  واْح ة؛ ق اتخذه ُحجَّ
ة ق هي ألَنألَنها تَُحجُّ أَي تقتصد  األَزهري: إِنما سميت ُحجَّ ة الطري ذلك َمَحجَّ ا؛ وك ا وإِليه ُد  القصد له الَمْقِص

ديث ي ح لَُك. وف ا والَمْس يكم فأَن ا ف ُرْج وأَن دجال: إِن يَْخ ه ال هُ وُمغاِلبُ ه أَي ُمحاجُّ ه.  َحِجيُج ة علي ار الُحجَّ بِإظه
ةُ: ا والُحجَّ ل بمع الدليل والبرهان. يقال: حاَجْجتُه فأَن يٌج، فَِعي ىُمحاجٌّ وَحِج َدوا فاعل. ن ْد اْهتَ لَُموا فَقَ ِإْن أَْس :  فَ

الل ..  بَالَغُ هداه هدايو : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الض َك اْل ا َعلَْي ذا :  فَِإنََّم ي ه ه ف ول: ل وتق
سا بَالٌغ وبُْلغةٌ وتَبَلٌُّغ أَي ِكفايةٌ، وبَلَّْغتُ  ل: لالّرِ اً من هللاةَ. والبَالُغ: اِإلْبالُغ. وفي التنزي االتِه، أَي  إِالَّ بَالغ ورس

  .. به. واِإلبالُغ: اِإليصاُل، وكذلك التْبِليُغ، واالسم منه البَالغُ  ال أَِجُد َمْنحجى إِال أَن أُبَلَِّغ عن هللاِ ما أُْرِسْلتُ 
ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن بِغَْيِر َحقٍّ ((   َّ اِس   َويَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن بِاْلِقْسِط إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِآيَاِت  ِمْن النَّ

ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليٍم( قٍّ .)).. )21فَبَّشِ ِر َح يَن بِغَْي الم  َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّ ا الس ا عليهم ا ويحي ود زكري ل اليه أُْمُروَن : قت يَ
ْرُهْم بِعَذَاٍب : القسط : العدل ..  بِاْلِقْسِط    : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. أَِليمٍ فَبَّشِ

  جاء في : (( كنز العمال ) :
  قال أبو هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : 

اب  ائل ب اب الفض ارا. (أخرجه مسلم كت ه  كان زكرياء نج ا علي ن فضائل زكري ي   السالم  م عن أب
ا  فخرج هاربا ليقتلوه طلب زكريا  خرجت بنو إسرائيل في  هريرة). في البرية، فانفرجت له شجرة فدخل فيه

ه، ة ( فبقيت هدبة (هدبة: هدب الثوب، وهدبت ه. النهاي ي طرت ا يل وب مم ه: طرف الث ) ب) من 5/249وهداب
  (  الديلمي عن أبي هريرة )..  عليها فنشروه بالمنشار. ثوبه، فجاؤا حتى قاموا

ِريَن(أُْولَئَِك الَِّذيَن َحبَِطْت ((   ْنيَا َواْآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِص الُُهمْ .)).. )22أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ ْت أَْعَم :  َحبَِط
ن  َحبَطاً، بالتحريك، أَي يقال حبط الجرح الجوهري: ذهبت باطال .. وضاعت سدى بال أجر..  س. اب َعِرب ونُك

بٌِط،يَ  ٍالبعير في بْطنه من َكإل سيده: والَحبَُط وجع يأْخذ ةٌ، ْستَْوبِلُه، وقد َحبَِط َحبَطاً، فهو َح اَطى وَحبَط ل َحب  وإِبِ
 فتُْكثَِر حتى تَْنتَِفَخ لذلك بطونُها وال يخرج عنها ما أَن تأْكل الماشية وَحبَِطت اِإلبُل تَْحبَُط. قال الجوهري: الَحبَطُ 

  .الَحْنَدقُوُق. َرِق، وهوبالكسر، َحبَطاً: انتفخ بطنها عن أَكل الذُّ  فيها. وَحبِطِت الشاة،
مَّ يَتَ((   نَُهْم ثُ ِ ِليَْحُكَم بَْي َّ ْنُهْم أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمْن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب  ٌق ِم َولَّى فَِري

ونَ ارى ..  : اليهود والنص أُوتُوا نَِصيبًا ِمْن اْلِكتَابِ .)).. )23َوُهْم ُمْعِرُضوَن(  ثُمَّ يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمْعِرُض
  : أعرض : ابتعد ونأى .. 

انُوا يَْفتَ((   ا َك نِِهْم َم ي ِدي ُهْم فِ ) .)).. 24ُروَن(ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َوَغرَّ
نِِهمْ  ي ِدي ُهْم فِ رَّ ن:  َوَغ رة ع ّرة؛ األَخي روراً وِغ را وُغ ه َغ رُّ ّره يغُ و غ اني، فه ه  اللحي ر: خدع رور وغري َمغ

تعالى:  وقوله والغَروُر: ما َغّرك من إِنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. وأَطعمه بالباطل؛
نَّكم با الغَرور؛ قيل: الغَرور الشيطان، قال يره: ويجوز ال الزجاج: وال يغُرَّ ي تفس ال ف غُرور، بضم الغين، وق

رور، ويجوز أَن يكون الغُرور األَباطيل، ود، والغُ د وقُع هود وقاع ا  الغُرور جمع غاّرٍ مثل شاهد وُش بالضم: م
نَّكم الحياةُ الدنيا؛ يقول: به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: ال َ اْغتُرّ  ان لك تَغُرَّ نَّكم الدنيا فِإن ك م حظ ال تَغُرَّ
ُرور. يَْنقُص من دينكم فال تُْؤثِروا فيها ا الغَ نَّكم ب رَّ اس ذلك الحّظ وال يغ رُّ الن ُرور: الشيطان يَغُ د  والغَ بالوع
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ُرونَ .. الكاذب والتَّْمنِية انُوا يَْفتَ ا َك ِريٌّ :  َم ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك ًرى  والِفْري وِمْف
النوإِنه ل َرى ف ال  قَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَ ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك

راه؛ أَي الكذب غيره: اْفتََرى ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. يَْفتِريه اختلقه. وف ذا إِذا  اختلق الن ك َرى ف وفَ
ه، واالسم الِفرْ  راه: اختلق يخلَقَه، وافت ة. وف م الحديث: يَ ا ل ِه م ُل َعْينَْي ج ِرَي الرَّ َرى أَن يُ َرى الِف ن أَْف ا؛  ِم تََري

ه للتفضيل أَي الِفَرى: ل من َرى أَفع ة، وأَْف ذبات أَن جمع فِْرية وهي الكذب ذَب الك ذا  أَْك وم ك ي الن ن ف ول: رأَي يق
المنام. وفي حديث  ذي يُْرِسل ملَك الرؤيا ليريهتعالى، فِإنه هو ال ألَنه َكِذٌب على هللا وكذا، ولم يكن رأَى شيئاً،

ى هللا أَي عائشة، رضي ةَ عل د أَعظم الِفْري ا: فق ة النساء: هللا عنه ديث بَْيع ي ح ِذب. وف اٍن  الَك أْتِين ببُهت وال ي
  .افتعال من الكذب. يَْفتَِرينه؛ هو

ْت  ...)).)25ْت ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوُهْم الَ يُْظلَُموَن(فََكْيَف إِذَا َجَمْعنَاُهْم ِليَْوٍم الَ َرْيَب فِيِه َوُوفِّيَ ((   َوُوفِّيَ
اه:  ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَتْ  ه وَوفَّ َل حقَّ اه  وأَْوفَى الرج ه وأَعط ه ل ى: أَْكَملَ اه بمعن ل إِي ي التنزي ا . وف ز: وافي  العزي

ره.  ْوفاه: لم يََدعْ هللاَ عنَده فوفَّاه حسابَه. وتََوفَّاه هو منه واْستَ  وَوجدَ  ه أَْج ه وَوفَّيت ه َحقَّ ال أَْوفَْيت منه شيئاً. ويق
ه. َ ووفَّى الكيل بَتْ . وأَوفاه: أَتَمَّ ب:   ُكلُّ نَْفٍس َما َكَس ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ بُ  َ الَكْس باً،  يَْكِس َكْس

ا  َسب:واْكتَ  وتََكسََّب واْكتََسب. قال سيبويه: َكَسَب أَصاَب، ا م الى: له ه تع ي: قولُ ن جن ال اب د. ق ف واْجتََه تََصرَّ
بَْت، َكَسبَْت، ن السيئة باْكتََس بَْت، وع نة بَِكَس ر عن الحس بَْت؛ َعبَّ ى  وعليها ما اْكتََس َب دون معن ى َكَس ألَن معن

ى اْكتِساِب الس اْكتََسَب، ِلـما فيه من الزيادة، وذلك أَن َكْسبَ  غٌَر، الحسنة، باِإلضافة إِل ير وُمْستَْص ٌر يس يئة، أَْم
رى  َعزَّ اْسُمه: من جاَء بالحسنة فله َعْشُر أَمثالها، ومن جاَء بالسيئة فال يُْجَزى وذلك لقوله، ال تَ إِال ِمثْلَها؛ أَف

ا هو بم أَن الحسنةَ تَْصغُر بـِإضافتها إِلى َجزائها، ِضْعف زاُء السيئة إِنم ان َج ا ك ا الواحِد إِلى العشرة؟ ولم ثله
ةُ فِْعِل السيئة على فِْعِل الحسنة، فِإذا كان لم تُْحتَقَْر إِلى اً بصاحبه  الَجزاِء عنها، فعُلم بذلك قُوَّ ل السيئة ذاهب فِْع

مَ  ـيَة، ُعّظِ دة الـُمتَراِم ة البعي ذه الغاي ى ه ا  إِل ا م بَْت وعليه ا َكَس ا م ل: له ا، فقي ارة عنه ظ العب َم لف ْدُرها وفُّخِ قَ
هُ  ،اْكتََسبَتْ  ا. وقول ا ذََكْرن ل الحسنة، لم ظ فِْع ن لف تُِقَص م ه  فزيَد في لفظ فِْعل السيئة، واْن ى عن ا أَْغنَ الى: م تع

ـيبِة، مالُه وما َكَسَب؛ قيل: ما َكَسَب، هنا، ولَُده، إِنه ـَمْكَسبَِة، والَكِس  لََطيُِّب الَكْسب، والِكْسبة، والـَمْكِسـبَة، وال
  ..  َسبَه وأَْكَسبَه إِياه، واألُولى أَعلىوَكَسْبت الرجَل خيراً فكَ 

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القد يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي وس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الق وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  ارآن منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ته .ورحمة هللا وبركا

 
 

   
  

  
  أشهد أن ال إله إال هللا



  208                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  
  
  

 c   : 44الحلقة عدد   
  c ( سورة آل عمران ) 

  
 ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اُء (( ...   ْن تََش زُّ َم ْن تََشاُء َوتُِع ْن قُْل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ ِذلُّ َم َوتُ

ْن ) تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النَّهَ 26تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيُر إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( اَر فِي اللَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِم
اٍب( ِر ِحَس اُء بِغَْي ْن تََش ْرُزُق َم ّيِ َوتَ ْن اْلَح ْن  )27اْلَميِِّت َوتُْخِرُج اْلَميَِّت ِم اَء ِم افِِريَن أَْوِليَ وَن اْلَك ْذ اْلُمْؤِمنُ الَ يَتَِّخ

 ِ َّ ْن  ْيَس ِم َك فَلَ ْل ذَِل ِ ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفعَ َّ ى  هُ َوإِلَ ُ نَْفَس َّ ُرُكْم  ذِّ اةً َويَُح ْنُهْم تُقَ وا ِم ْيٍء إِالَّ أَْن تَتَّقُ ي َش  فِ
ي األَْرِض 28اْلَمِصيُر( ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ُم َم ُ َويَْعلَ َّ هُ  ُدوهُ يَْعلَْم ُ ) قُْل إِْن تُْخفُوا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو تُْب َّ  َو

ا 29لَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر(عَ  ْو أَنَّ بَْينََه َودُّ لَ وٍء تَ ْن ُس ْت ِم ) يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا َوَما َعِملَ
اِد( ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَ َّ هُ َو ُ نَْفَس َّ ُرُكْم  ذِّ ًدا َويَُح ًدا بَِعي هُ أََم ْل إِْن ُكْن30َوبَْينَ ُ ) قُ َّ ْبُكْم  اتَّبِعُونِي يُْحبِ َ فَ َّ وَن  تُْم تُِحبُّ

يٌم( وٌر َرِح ُ َغفُ َّ وبَُكْم َو ْم ذُنُ ْر لَُك بُّ 31َويَْغِف َ الَ يُِح َّ ِإنَّ  ْوا فَ ِإْن تََولَّ وَل فَ ُس َ َوالرَّ َّ وا  ْل أَِطيعُ ) قُ
  ...)).)32اْلَكافِِريَن(

  صدق هللا العظيم
  ن ) ( سورة آل عمرا

  
  * التحليل :

  
ا  ان ؟ .. م ي السياق السالف البي ولي ف ى ال ا معن لمن الملك الحق ؟ .. من هو الولي الحقيقي ؟.. وم
الى؟..  ن طاعة هللا سبحانه وتع ه وسلم م عالمة محبة هللا عز وجل ؟.. هل طاعة الرسول صلى هللا عليه وآل

  ة في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : عن هذه األسـئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافي
اُء (( ...  ْن تََش زُّ َم اُء َوتُِع ْن تََش ْن قُْل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ ِذلُّ َم َوتُ

ِديٌر( ْيٍء قَ اءُ . ... .)))26تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيُر إِنََّك َعلَى ُكّلِ َش ْن تََش َك َم ْؤتِي اْلُمْل ِك تُ َك اْلُمْل مَّ َماِل ْل اللَُّه ث: :  قُ اللي
الكهم.  له الَمِلُك هو هللا، تعالى ونقّدس، َمِلُك الُملُوك م وم الُمْلُك وهو مالك يوم الدين وهو َمِليُك الخلق أي ربه

رو واب التنزيل: وفي و عم وم  ن عامر مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأَب ك ي زة : مل ر وحم دين، بغي ال
د أَلف، وروى عب ك، ب وب مال رأَ عاصم والكسائي ويعق ف، وق ن أَل وارث ع دين،  ال وم ال ِك ي ي عمرو: َمْل أَب

ال:  َعمرو، وروى ساكنة الالم، وهذا من اختالس أبي دين، وق وم ال ك ي ار مال المنذر عن أَبي العباس أَنه اخت
و كل ك فه ه من يَْمِل ك ألن وب، مال ال الث دراهم، وم ك ال ل مال ل الفع كُ  بتأْوي دين، يَْمِل وم ال ُك ي وم  ومال ة ي إقام
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اس الدين؛ ومنه قوله تعالى: ماِلكُ  ُك الن ا َمِل ال: وأم ِك، ق ن الُمْل ل م ه أَراد أَفض اس فإن اس ورب الن يد الن  وس
رى هؤالء، ولم يريد أَنه يملك هؤالء، ك؛ أَال ت ُك الُمْل الى: ماِل دل  وقد قال تع ذا ي يٍء فه ل ش اً لك ل مالك ه جع أن

ذكر عبيد واختاره. الفعل؛ ذكر هذا بعقب قول أَبي على و ي ُك هللا  والُمْلُك: معروف وه ْلطان؛ وُمْل ث كالسُّ ويؤن
اه وَملَُكوته: سلطانه وعظمته. تعالى  أَبو إسحق في قوله عّز وجل: فسبحان الذي بيده َملَُكوُت كل شيء؛ َمعن
درة هللا عن أن تنزيه ل شيء أي الق وت ك الى ملك ه تع ال: وقول ل يوصف بغير القدرة، ق ى ك ه  عل شيء وإلي

ولَى الن َم ٍة دون ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم. ويقال: ما لف ن سيده:  ِمالَك الى. اب ه إال هللا تع م يملك هللا أي ل
ً  يَْمِلكه احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به، َملَكه والُمْلُك والِمْلك الَمْلكُ  وُمْلكاً وتََملُّكاً؛ األخيرة  َمْلكاً وِمْلكا

أي شيء  ِمْلٌك وُمْلٌك وُملُكٌ  له َمْلٌكو وَمْملََكة وَمْملُكة وَمْمِلكة: كذلك. وما غيره. وَملََكةً  عن اللحياني، لم يحكها
ذي يملكه؛ كل ذلك عن اللحياني، وحكي عن الكسائي: يس اْرَحُموا هذا الشيخ ال ه مُ  ل يسل ٌر أي ل ٌك وال بََص  ْل

يس له شيء؛ بهذا ه شيء فسره اللحياني، وقال ل اه ل ه إي يَء وَملَّك ه الش ه. وأَْملَك ه  يملك اً ل ه ِمْلك اً جعل تَْمليك
ه. اءُ  يَْمِلُك ْن تََش ِذلُّ َم اُء َوتُ ْن تََش زُّ َم ة::  َوتُِع زَّ زُّ والِع ة. والِع دة والغلب وة والش ل: الق ي األَص زُّ ف ةالرف والِع  ع

ةُ  زَّ ز: و الِع ؛ وفي التنزيل العزي ة  وله واالمتناع، والِعزَّ ة سبحانه.  ولرس ة والغلب زَّ ه الِع ؤمنين؛ أَي ل وللم
ه كان يريد وفي التنزيل العزيز: من د بعبادت ان يري ن ك ةُ جميعاً؛ أَي م ةَ فللَّه الِعزَّ ا الِعزَّ ر هللا فِإنم ة  غي زَّ ه الِع ل

ِعزا  يَْنُصر في الدنيا ويغلب؛ وَعزَّ يَِعّز، بالكسر، في الدنيا واآلخرة بأَن ة جميعاً أَي يجمعهافي الدنيا و الِعزَّ 
زاَزة، ةً وَع زَّ اء وِع زَّ ة وأَِع زَّ وم أَِع ن ق ٌز م ل َعزي أْتي ورج وف ي الى: فس ه تع زاٍز. وقول بهم  وِع وم يح هللاُ بق

ى ٍة عل ه أَِذلَّ اف ويحبون ى الك ٍة عل زَّ ؤمنين أَِع يِّنٌ  رين؛ أَيالم افرين لَ ى الك يٌظ عل انبُهم غل ؤمنين ج ى الم ..  عل
الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو  الزجاج: هو العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال

ذي القوي الغالب كل شيء، وقيل: ُب  هو ال ذي يََه و ال ، وه زُّ ل الُمِع مائه عز وج ن أَس ه شيء. وم يس كمثل ل
. الِعز : خالف الذُّّلِ ز :  إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ . لمن يشاء من عباده. والِعزُّ فات هللا ع ن ص اِدُر: م ِديُر والق القَ

ن القُْدَرة وجل يكونان من دير؛ م ل شيء ق ى ك الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول ن التق ان م ا ويكون ْدرة، ف   القُ
ُر ُكّلِ شيءعز وجل على كل شيء قدير، وهللا ن  سبحانه ُمقَّدِ اِدُر  وقاضيه. اب الى الق ماء هللا تع ي أَس ر: ف األَثي

ة، فالقادر اسم والُمْقتَِدُر والقَِديُر، و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ در فاعل م ن  والمقت ٌل م ُمْفتَِع
غ. و أَبل َدَر، وه َدرُ  اْقتَ ث: القَ ذيب: اللي اء ا الته هالقَض َر اِإلل دَّ ال: قَ ُق. يق يءُ  لُمَوفَّ ق الش ديراً، وإِذا واف ذا تق  ك

و الشيَء قلت: جاءه قََدُره. ابن سيده: م، وه ن القضاء القَْدُر والقََدُر القضاء والُحْك ل م ره هللا عز وج ّدِ ا يُقَ  م
ْدِر؛ أَي ويحكم به من األُمور. قال هللا عز وجل: مِ  إِنا أَنزلناه في ليلة القَ َرقُ الُحْك ا يُْف الى: فيه ال تع ا ق لُّ  ، كم ُك

  .. أَمر حكيم
تَ ((   ِرُج اْلَميِّ ِت َوتُْخ ْن اْلَميِّ يَّ ِم ِرُج اْلَح ِل َوتُْخ ّيِ  تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْي ْن اْلَح ِم

لِ تُوِلُج اللَّ .)).. )27َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب( ي اللَّْي اَر فِ وِلُج النََّه اِر َوتُ ي النََّه َل فِ وُج :  ْي ن سيده: الُولُ اب
 ً ى وِلَجةً، الدخوُل. َولََج البيَت ُولُوجا ذهب إِل د ف ن يزي د ب ا محم ه فأَما سيبويه فذهب إِلى إِسقاط الوسط، وأَم  أَن

ر:واتَّلََج َمواِلَج، على اْفتَعَل، أَ . متعد بغير وسط؛ وقد أَولََجه. ان  أَن ي دخل َمداخل. وفي حديث ابن عم أَنساً ك
يهن، يَتََولَُّج على النساء وهنَّ ُمَكشَّفاُت الرؤوس أَي يدخل ي  عل ه. التهذيب: وف و صغير، وال يحتجبن من وه

ه َج مالَ وادرهم: َولَّ ً  ن ا ذلك تَْوِليج اُس ب امَع الن ده، فتس بعض َولَ ه ل ي حيات ه ف ؤا إِذا جعل ن س َدُعوا ع  له.فاْنقَ
د وقوله تعالى: يُوِلُج الليَل في النهار والواِلجةُ: وجع يأْخذ اِإلنسان. ل: أَي يزي ي اللي ار ف ذا  ويولج النه ن ه م

يعلم َزْرع: ال يُوِلجُ  ِ في ذلك ومن ذلك في هذا. وفي حديث أُمّ  ا  الَكفَّ ليَْعلََم البَّثِ أَي ال يدخل يده في ثوبها ل منه
ه اطلع عليه، ما يسوُءه إِذا ا تذم د تصفه بالكرم وحسن الصحبة، وقيل: إِنه ه ال يتفق ه.  بأَن ت وأَهل وال البي أَح

ل والُولوُج: الدخول. وفي الحديث: ُعِرضَ  يَّ ك ه  ّ عل يرون إِلي ه وتص الم، أَي تُْدَخلُون تح ال ه، بف شيء تُولَُجونَ
تِ . نار. أَو من جنة ْن اْلَميِّ يَّ ِم ن َوتُْخِرُج اْلَح ان م ق اإلنس ق من منطق  : يخل ل الخل ق ك ة ..  ويخل ة ميت نطف

ّيِ نطفة أو بذرة ميتة .. فيهب  للمخلوق الحياة ألجل معين ال يتجاوزه ..    ْن اْلَح : أي يخرج  َوتُْخِرُج اْلَميَِّت ِم
ابٍ المؤمن من الكافر .. ويعيد الخلق من بعد خلق .. والبعث والجزاء ..  ِر ِحَس اُء بِغَْي ْن تََش ْرُزُق َم ال: :  َوتَ يق

در و المص راء، ه تح ال زق بف الرَّ اً، ف اً وِرْزق َق َرْزق ع  َرَزَق الخل وز أَن يوض م؛ ويج ْزُق االس ّرِ ي، وال الحقيق
اه، موضع المصدر. ورَزقه هللا ه إِيّ ا َرزق در: م ظ المص ى لف ْزُق، عل رَّ ه. وال ع  يرُزقه ِرزقاً حسناً: نعََش والجم



  210                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

دون من دون  ً أَرزاق. وقوله تعالى: ويعب ا م ِرزق ك له ا ال يمل اً  من هللا م ل: رزق السماوات واألَرض شيئاً؛ قي
ي منصوب ههنا مصدر فقوله شيئاً على هذا اً. وف  برزقاً، وقيل: بل هو اسم فشيئاً على هذا بدل من قوله رزق

تملت  الَملَك إلى كل َمن مسعود: عن النبي، صلى هللا عليه وسلم، أَن هللا تعالى يَبعث حديث ابن م اش ه َرِح علي
ه ه وأَجلَ ب ِرْزقَ ه: اكت ه وشقي أَو سعيد، أُمه فيقول ل تم وعملَ دها  فيُخ الى: وجد عن ه تع ك. وقول ى ذل ه عل ل

ه. ِرزقاً؛ ر حين ي غي ب ف و عن ال قيل: ه اً؛ ق اً كريم ا ِرزق ْدنا له الى: وأَْعت ه تع اج: روي  وقول ه رزق  الزج أن
والنخَل باِسقاٍت  ؛ وَسالمته مما يَلَحق أَرزاَق الدنيا. وقوله تعالى الحسن: وأَرى كرامته بَقاءه ؛ قال أَبوالجنة 

ين: لها ى وجه اً عل اد؛ انتصاب ِرزق اً للعب يد رزق ى َطْلٌع نِض ى معن دهما عل ذه  أَح ه ه اً ألَن إِْنباتَ اهم رزق َرزْقن
ْزق. يكون مفعوالً  األَشياء ِرزق، ويجوز أَن ّرِ ياء لل ذه األَش ا ه فة  .له؛ المعنى فأَنبتن ي ص اُق: ف ّرزَّ رازُق وال ال

رُزُ◌ق ق هللا تعالى ألَنه يَ لها الخل ا وأَوَص ق أَرزاقه ق األَْرزاق وأَعطى الخالئ ذي خل و ال ين، وه يهم، أَجمع  إل
اِن: روف. واألَرزاُق نوع ْزُق: مع ّرِ ة. وال ة الُمبالغ ن أَبني ال م اهرة وفَعّ وب  ظ ة للقل األَْقوات، وباطن دان ك لألَب

الوالنُّفوس كالمَ  وم؛ ق ي عاِرف والعل ا. وأَرزاُق بن ى هللا رزقه ي األَرض إِال عل ة ف ن دابّ ا م الى: وم  آدم هللا تع
د أَن من رزق وما  منهم  مكتوبة ُمقدَّرة لهم، وهي واصلة إِليهم. قال هللا تعالى: ما أُِريد ول:  أُري يُطعمون؛ يق

ِة الَمتِيُن. هللاليَعبدون. وقال تعالى: إِن  بل أَنا رازقهم ما خلقتهم إِال اق ذو القُوَّ   .هو الرزَّ
  )) ِ َّ ْن  ْيَس ِم َك فَلَ ْيٍء إِالَّ  الَ يَتَِّخْذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفعَْل ذَِل ي َش فِ

هُ وَ  ُ نَْفَس َّ ُرُكْم  ذِّ اةً َويَُح ْنُهْم تُقَ وا ِم يُر(أَْن تَتَّقُ ِ اْلَمِص َّ ى  اءَ .)).. (( )28إِلَ افِِريَن أَْوِليَ وَن اْلَك ْذ اْلُمْؤِمنُ :  الَ يَتَِّخ
ف ..  ير والحلي اةً الولي جمع أولياء : النص ْنُهْم تُقَ وا ِم ت  ِإالَّ أَْن تَتَّقُ ان وليس ا باللس ة هن اء : التقي ال العلم : ق

نا .. بالفعل .. فال يحل لنا أن نعطيهم أسرارنا .. و د بعض هُ ال أن نتحالف معهم ض ُ نَْفَس َّ ُرُكْم  ذِّ ذره :  َويَُح : ح
ُركم هللا نفسه؛ أَي يحذركم إِياه. أَبو زيد: فيأنذره مغبة العاقبة ..  ٌل  العين وقوله تعالى: ويَُحذِّ و ثِقَ ذَُر، وه الَح

ذُيُركَ ال تجف عين  البكاء وأَن فيها من قَذًى يصيبها؛ والَحذَُل بالالم، طول ا َح ر وأَن ذََّرُه األََم د َح  اِإلنسان. وق
رك منه ذا الحرف منه ُمَحذِّ مع ه م أَس معي: ل ُرَكهُ. قال األَص ه أَُحذِّ اء ب ه ج ث، وكأَن ر اللي ِذيُرَك  لغي ظ نَ ى لف عل

ِذيُرَك. ذرْ  وَع الن أَي اْح ا ف ذَاِر ي ول: َح زال ب.. وتق ْت نَ كرهم وُدِعيَ ي عس ذاِر ف ِمعَْت َح ول: ُس نهم.وتق  ي
   .. كالَحذَِر مصدر كالَمْصُدوقَِة والَمْلُزوَمة، وقيل: هي الحرب والَمْحذُوَرةُ:
ي األَْرِض ((   ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ُم َم ُ َويَْعلَ َّ هُ  ُدوهُ يَْعلَْم ُدوِرُكْم أَْو تُْب ي ُص ا فِ ُ قُْل إِْن تُْخفُوا َم َّ َو

ال)).. .)29َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( ز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ ق الَُّق  هللا ع و الَخ وجل: وه
ه، العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم ا ك ا  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بم وبَِم

ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون ي  ، لم يََزل عاِلماً واليكوُن ولَمَّ ةٌ ف ه خافي يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى علي
ّم  السماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرها األرض وال في ى أت دقيِقها وجليِلها عل

يم،ويجوز أن يقال لإلنسان ا اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة. ُ  لذي َعلَّمه هللاُ ِعْلماً من العُلوم َعِل َّ َو
ه  القُْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من:  َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ  دير. وقول ويكونان من التق

ا تعالى: إِن هللا على كل شيء قدير؛ من ْدرة، ف دير، وهللا سبح القُ يء ق ل ش ى ك ل عل ز وج ّلِ ع ُر ُك ّدِ انه ُمقَ
ِديُر، وقاضيه. ابن شيء ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق ادر اسم األَثير: في أَسماء هللا تع ِدُر،  فالق َدَر يَْق ن قَ ل م فاع

ة، و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي در والقَ َدرُ  والمقت ث: القَ ذيب: اللي و أَبلغ.الته َدَر، وه ن اْقتَ ٌل م اء  ُمْفتَِع القَض
هالُمَوفَّ  َر اِإلل دَّ ق الشيءُ  ُق. يقال: قَ ديراً، وإِذا واف ذا تق ن سيده: ك َدُره. اب اءه قَ ت: ج َدُر  الشيَء قل ْدُر والقَ القَ

ره هللا عز وجل من القضاء القضاء والُحْكم، وهو ل: ما يُقَّدِ ال هللا عز وج ور. ق اه  ويحكم به من األُم ا أَنزلن إِن
  ..ُكلُّ أَمر حكيم قال تعالى: فيها يُْفَرقُ  الُحْكِم، كما في ليلة القَْدِر؛ أَي

ا َوبَْينَ((   ْو أَنَّ بَْينََه َودُّ لَ وٍء تَ ْن ُس ْت ِم ا َعِملَ ًرا َوَم ٍر ُمْحَض ًدا يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخْي هُ أََم
ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَادِ  َّ ُ نَْفَسهُ َو َّ ُرُكْم  ابي: .)) .. )30(بَِعيًدا َويَُحذِّ ال الخط ا. ق اع والحضور عليه الَمحاِضر لالجتم

 ً ي ربما جعلوا الحاِضَر اسما ول. وف ى مفع و فاعل بمعن الن، فه ي ف َر بن ا حاِض ال: نزلن ان المحضور. يق  للمك
ور. ان المحض ِر؛ أَي المك َرةُ الحاِض ديث: ِهْج ٌر: الح ٌر وَحَض ل َحِض ى يَْحُض ورج اس حت ام الن يَُّن طع َرهُ. يَتََح

ول: األَزهري معي: العرب تق ِه أَي عن األَص وٌر فَغَّطِ ٌر وَمْحُض بَُن ُمْحتََض ُره اللَّ ي يَْحتَِض ة يعن ر اآلف ّن  كثي الج
ل األَرض، ن أَه ا م دواب وغيره ديث: إِن وال ي الح وَرةٌ. وف ُف َمْحُض َرةٌ؛ أَي والُكنُ وَش ُمْحتََض ذه الُحُش  ه
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ا ه تع ياطين. وقول ّن والش رها الج وذيحُض ُروِن؛ لى: وأَع ك َرّبِ أَْن يَْحُض وء. ب ياطين بس يبني الش  أَي أَن تص
مّ  َرنِي الَه وُت؛ وَحَض ه الم رَ  ُوُحِضَر المريض واْحتُِضَر إِذا نزل ب ه،  واْحتََض ي الحديث: أَن َرنِي. وف يِ وتََحضَّ ب

رُ وما في كل منها من الخير والشر ثم قال:  ذََكَر األَيامَ  عليه الصالة والسالم، ه إِال أَن والسَّْبُت أَْحَض ُطراً؛  ل أَْش
ر:  ومنه قولهم: ُحِضرَ  أَي هو أَكثر شّراً، وهو أَْفعَُل من الُحُضوِر؛ ن األَثي ال اب ه؛ ق ا موت َر إِذا دن الن واْحتُِض ف

َب ا له أَْشُطراً أَي هو تصحيف، وقوله: إِال أَن بالخاِء المعجمة، وقيل: وروي ه: َحلَ راً مع شره؛ ومن دهرَ خي  ل
ه. وا أَي ما هو  وفي الحديث: قُولُوا ما يَْحُضُرُكمْ  األَْشُطَرهُ أَي نال َخْيَرهُ وَشرَّ ود وال تتكلف دكم موج  حاضر عن

ًدا.  غيره. ًدا بَِعي هُ أََم ُدك؟ أَي منتهى:  تََودُّ لَْو أَنَّ بَْينََها َوبَْينَ ا أَم ال: م َدى؛ يق ة كالَم ُد: الغاي ي األََم  عمرك. وف
يهمالتن ال عل ل فط ن قب اب م و الكت ُد  زيل العزيز: وال تكونوا كالذين أُوت ال شمر: األََم وبهم؛ ق ْت قل ُد فَقََس األَم

وت؛ منتهى األَجل، قال: ولِإلنسان اني الم ن  أََمداِن: أَحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند مولده، واألَمد الث وم
د لسنتين  أََمُدَك؟ قال: سنتاناألَول حديث الحجاج حين سأَل الحسن فقال له: ما  ه ول ر؛ أَراد أَن ة عم من خالف

معروف في   واألََمُد: الغضب؛ أَِمَد عليه وأَبَِد إِذا غضب عليه. وآِمُد: بلد بقيتا من خالفة عمر، رضي هللا عنه.
ور ادِ ..  الثغ ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَ َّ ه يَ:  َو ة؛ َرأََف ب د الرحم ل: أَش ة، وقي ة: الرحم ف ْرأَفُ الرأْف ةً  ورئِ وَرُؤَف َرأْفَ

ا ْذُكم بهم ز: وال تأُْخ ل العزي ي التنزي ةً. وف ةٌ  وَرآف ِة  رأْف ل الكأَْ◌ب ةُ مث ةُ والرآف راء: الرأْف ال الف ؛ ق ّ ِن  ي ِدي ف
ن والكآبة، ه م ّ ب ر  ز وجل  وقال الزجاج: أَي ال ترحموهما فَتُْسِقطوا عنهما ما أََم ّ ع فات  ّد. ومن ص الح

ا ؤوف وهو الرحيُم لعباده العَُطوُف عليهمالر ، وفيه لغتان قرئ بهم  بأَلطافه. والرأْفةُ أَخصُّ من الرحمِة وأََرقُّ
  ..معاً: َرؤوٌف على فَعُولٍ 

ُ َغفُ ((    َّ ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َو َّ َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكْم  َّ   .)).. )31وٌر َرِحيٌم(قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن 
  )) ُ َّ ْبُكْم  َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِ َّ بٌّ :  قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن  ا وُمِح ةٌ لَزْوِجه رأَةٌ ُمِحبَّ َد. وام ودَّ ه: تَ َب إِلي وتََحبَّ
ن اً، ع ون: أَيض م ال يقول وٌب، ث و َمْحبُ يُء فه بَّ الش ال: ُح ري: يق اِء.األَزه و  ه،َحبَْبتُ الفرَّ نَّ فه الوا: ُج ا ق كم

.ُ ّ : َمْجنُون، ثم يقولون: أََجنَّه  ّ ه  ري، رحم ن ب ال اب : الَحبِيُب، مثل ِخْدٍن وَخِديٍن، ق ُب يجيُء  والِحبُّ الَحبِي
الِفراقِ  أَتَْهُجرُ  تارة بمعنى الـُمِحّبِ، كقول الـُمَخبَِّل: اً، ب ان نَْفس ا ك ا، * وم الِفراِق، َحبِيبَه ى، ب بُ لَْيلَ  أَي..  ، تَِطي

ِة: َمْين ، وإِْن  وانّ  ُمِحبَّها، ويجيُء تارة بمعنى الـمْحبُوب كقول ابن الدُّ يَّ ى، * إِلَ ِب الِحَم ن جانِ ْرَد، ِم َب الفَ الَكثِي
ةَ، رضي أَي لـَمْحبُوٌب. لم آتِه، لَحبِيبُ  ن حاِرث ُد ب : الـَمْحبُوُب، وكان َزْي ه والِحبُّ بَّ  ، ّ عن ْدَعى: ِح وِل  يُ َرس

ّ عليه وسلم؛ واألَنثى ، صلة  ّ  ، ّ بُّ رسوِل  امةُ، ِح ك إِال أُس ى ذل رُئ عل ن يَْجتَ بالهاِء. وفي الحديث: وم
ّ عليه وآله ّ عليه  صلى ، صلى  ّ ديث  وسلم، يُِحبُّهوآله وسلم، أَي َمْحبُوبُه، وكان رسوُل  كثيراً. وفي ح

ّ عل ّ فاِطَمة، رضوان  ِ، صلى  ّ بُّ وآله عليه  يها، قال لها رسوُل  ِك. الِح وسلم، عن عائشة: إِنَّها ِحبَّةُ أَبِي
وبٌ  بالكسر: الـَمْحبُوُب، اٌن، وُحبُ اٌب، وِحبَّ ا .. واألُنثى: ِحبَّةٌ، وَجْمُع الِحّبِ أَْحب لُّ يُِحبُّن و َجبَ د: ه ي حديث أُُح وف

ذا ر: ه ن األَثي ال اب ه. ق ولمح ونُِحبُّ ا م ل يُِحبُّن ه جب از، أَراد أَن ى المج ه، وهم عل بُّ أَْهلَ ه، ونُِح األَنصار؛  أَْهلُ
لَ  بُّ الَجب ا نِح ريح، أَي إِنَّن . ويجوز أَن يكون من باب الـَمجاز الصَّ بُّ ن نُِح ي أَْرِض َم ه ف ِه ألَن ديث  بعَْينِ ي ح وف

ّ عنه: ـَمَحبَِّة،اْنُظروا ُحّب األَنصار التَّمَر، يُرو أَنس، رضي  ن ال ي  ى بضم الحاِء، وهو االسم م اَء ف د ج وق
وز أَن ُر، فيج ار التم ّب االنص ال: ُح وايات، باسقاط انُظروا، وق ل  بعض الّرِ ذف الفع األَّول، وح ون بالضم ك يك

ورة وهو مراد للعلم به، أَو على جعل التمر نفس الُحبِّ  اُء مكس ون الح وز أَن تك اه، ويج بِّهم إِي ي ُح ة ف ، مبالغ
ة بمعنى المحبوب، أَي ي الرواي و المشهور ف ـُمَحبَّةُ .. َمْحبُوبُهم التمُر، وحينئذ يكون التمر على األَّول، وه وال

ّ وآله  عليه ّ  والـَمْحبُوبةُ جميعاً: من أَْسماِء َمِدينِة النبّي، صلى ّي، صلى  ّب النب راع، ِلُح وسلم، حكاهما ُك
  .ا.عليه وسلم، وأَصحابِه إِيَّاه

افِِريَن(((   بُّ اْلَك َ الَ يُِح َّ ِإنَّ  ْوا فَ ِإْن تََولَّ وَل فَ ُس َ َوالرَّ َّ وا  ْل أَِطيعُ اَع  ...)).)32قُ يده: وط ن س ال اب ق
اعَ  يَطاُع وأَطاَع الَن واْنقاَد، وأَطاَعه ه، إِطاعةً واْنط اد ل وُع إِذا انق ه يَُط د طاع ل ذيب: وق ي الته ذلك. وف ه ك   ل

ذلك. ورجل . مَضى ألَمره فقد أَطاَعه، فِإذا وافقه فقد طاوعه ف، فِإذابغير أَلِ  وفي الحديث: فِإْن ُهْم طاُعوا لك ب
ون مصدراً  َطيٌِّع أَي طائٌِع. قال: ا يك ةُ اسم لم ه طاعةً، والطَّواِعي ِت  والطاعةُ اسم من أَطاَع ه، وطاَوَع لطاَوَع

ا اعَ المرأَةُ زوجها َطواِعيةً. قال ابن السكيت: يق ه ل ط ال  ل ن ق اع، وم ال يط اع يق ال ط ن ق اَع سواء، فم وأَط
ي.. جئت إِلى األَمر فليس إِالَّ أَطاَعه، يقال أََمَره فأَطاَعه أَطاَع قال يُِطيُع، فِإذا يِة  وفي الحديث: ال طاعةَ ف َمْعِص
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لمكالقتل والقطع أَو نحوه أَمُروا بما فيه معصية هللا؛ يريد طاعةَ ُوالِة األَمر إِذا  ، وقيل: معناه أَن الطاعة ال تس
ع لصاحبها وال تخلُص ص م ا تصح الطاعة وتخل ية، وإِنم اب المعاصي، إِذا كانت مشوبة بالمعص ال:  اجتن ق

ره ي غي داً ف اء مقيّ د ج ه ق ديث ألَن ى الح به بمعن ه: ال واألَول أَش ي  كقول ية هللا، وف ي معص وق ف ةَ لمخل طاع
الق ية الخ ي معص ة: ف ةُ:والُمطاوَ  . رواي ل ع اً. ورج الزم ُمطاِوع ل ال موا الفع ا س ون ربم ة، والنحوي  الموافق

ك. ولسانه ُمِطيٌع. وفالن حسن الطَّواِعيِة لك مثل الثمانية أَي حسن الطاعة ِمْطواٌع أَي ذا أَي ال  ل وُع بك ال يَُط
  .يُتابِعُه.

  
*********  

  
  
  

 سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه وا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون . –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين .. س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 

  
  
  
  

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

 c   45لقة عدد : الح   
  c( سورة آل عمران ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةوأدى األمانالرسالة 
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َ اْصَطفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِميَن( ((... َّ ةً 33إِنَّ  يَّ ٍض ) ذُّرِ ْن بَْع َها ِم بَْعُض
يٌم( ِميٌع َعِل ُ َس َّ َت 34َو َك أَْن ي إِنَّ ْل ِمنِّ ًرا فَتَقَبَّ رَّ ي ُمَح ي بَْطنِ ا فِ َك َم ذَْرُت لَ ي نَ َراَن َرّبِ إِنِّ َرأَةُ ِعْم ْت اْم ) إِْذ قَالَ

يُم( ِميُع اْلعَِل ْعتَُها أُنْ 35السَّ ي َوَض ْت َرّبِ إِنِّ عَتَْها قَالَ ا َوَض اْألُْنثَى ) فَلَمَّ ذََّكُر َك ْيَس ال عَْت َولَ ا َوَض ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ ى َو ثَ
ِجيِم( يَّتََها ِمْن الشَّْيَطاِن الرَّ ْيتَُها َمْريََم َوإِنِّي أُِعيذَُها بَِك َوذُّرِ ا 36َوإِنِّي َسمَّ ) فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها نَبَاتً

اَحَسنًا َوَكفَّلَ  ْن  َها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا قَاَل يَ َو ِم ْت ُه ذَا قَالَ ِك َه ى لَ ْريَُم أَنَّ َم
َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب( َّ ِ إِنَّ  َّ ةً ) ُهنَاِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ قَا37ِعْنِد  ةً َطيِّبَ يَّ ُدْنَك ذُّرِ ْن لَ ي ِم َل َرّبِ َهْب ِل

َعاِء( قًا بَِكِلَم38إِنََّك َسِميُع الدُّ ّدِ ى ُمَص ُرَك بِيَْحيَ َ يُبَّشِ َّ ْن ) فَنَاَدتْهُ اْلَمالَئَِكةُ َوُهَو قَائٌِم يَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ  ٍة ِم
ِ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَبِيا  اِلِحيَن(َّ اَل 39ِمْن الصَّ اقٌِر قَ ) قَاَل َرّبِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغالٌَم َوقَْد بَلَغَنِي اْلِكبَُر َواْمَرأَتِي َع

اُء( ُ يَْفعَُل َما يََش َّ اٍم إِالَّ رَ 40َكذَِلَك  ةَ أَيَّ اَس ثَالَثَ َم النَّ َك أَالَّ تَُكلِّ ُ اَل آيَت ةً قَ ي آيَ ْل ِل اَل َرّبِ اْجعَ َك ) قَ ْر َربَّ ًزا َواْذُك ْم
ْبَكاِر( اِء  َوإِْذ قَالَْت اْلَمالَئَِكةُ يَا )41َكثِيًرا َوَسبِّْح بِاْلعَِشّيِ َواْإلِ ى نَِس َطفَاِك َعلَ َرِك َواْص َ اْصَطفَاِك َوَطهَّ َّ َمْريَُم إِنَّ 

اِكِعيَن(َمْريَُم اْقنُتِي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي مَ  ) يَا42اْلعَالَِميَن( ا 43َع الرَّ َك َوَم ِه إِلَْي ِب نُوِحي اِء اْلغَْي ) ذَِلَك ِمْن أْنبَ
  ...)).)44ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ يُْلقُوَن أَْقالََمُهْم أَيُُّهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ يَْختَِصُموَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  
  * التحليل :

  
ريم  من هم الذين اصطفاهم هللا ؟ .. وما معنى اإلصطفاء ؟.. وماذا قالت امرأة عمران ؟.. وما قصة م

ة  دون األجوب ر تج ذه األسئلة  وأكث ى ؟ .. عن ه ه ؟.. ومن هو يحي ت دعوت ؟ .. ومن هو زكريا ؟ .. وما كان
  الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

...))  َ َّ ٍض 33 اْصَطفَى آَدَم َونُوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِميَن(إِنَّ  ْن بَْع َها ِم ةً بَْعُض يَّ ) ذُّرِ
ُ َسِميٌع َعِليٌم( َّ الٌ .)).. )34َو اُر، اْفتِع ِطفاُء: االْختِي ، صلى واالْص يُّ ه: النبِ ْفَوِة. ومن ن الصَّ ه وسلم،  م هللا علي

ين َخْلِقه وُمْصَطفاةُ، واألَْنبِياءُ   منْ َصْفَوةُ هللا ن الُمْطَطفَ م م َطفُون إذا الُمْصَطفَْوَن، وه ُم الُمْص ُروا، وُه  إذا اْختِي
اء. م الف ذا بض اروا، وه اَء. اخت افِيه اإلخ ذي يُص وهُ ال اِن: أَُخ ِفيُّ اإلْنس افِي. وَص : الُمص يُّ َ◌فِ فَْيتُه  والِصّ وأَْص

افي ته وَص ُودَّ: أَْخلَْص نا. تُه.ال افَْينا: تخالَْص ذي وتَص ِفيَُّك: ال اَء. وَص َدقَهُ اإلخ َل: َص افَى الرج افِيَك. وص  يُص
 ً ذَه صفيّا طفاه: أَخ : الخاِلُص من كّلِ شيٍء. واْص ِفيُّ الَِمينَ ..  والصَّ ى اْلعَ ى  َعلَ ع عل الم ) يجم تح ال الم (بف : الع

م ..  ق كله المون : الخل المين : الع والم وع ةً ع يَّ ٍض  ذُّرِ ْن بَْع َها ِم َرُهم :  بَْعُض ي األَرض: نََش َق ف وذَرَّ هللا الخل
يَّةُ فُْعِليَّةٌ  يَّةٌ، بفتح منسوبة إِلى الذَّّرِ الذي هو النمل الصغار، وكان قياسه منه، وهي والذُّّرِ ٌب  ذَّرِ الذال، لكنه نََس

ةَربُّكَ  : وإِْذ أََخذَ  تعالى شاذ لم يجئ إِالَّ مضموم األَول. وقوله يَّ اتِهم؛ وذُّرِ يَّ ورهم ذُّرِ ل:  ُ  ن بني آدم من ظه الرج
يَّاُت. وفي التنزيل َولَُدهُ، يَّةً بعُضها من والجمع الذََّراِري والذُّّرِ رك  العزيز: ذُّرِ ى ت ّراء عل ع الق ال: أَجم بعض؛ ق

ن ذََرأوالبَ  يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبيَّ  الذّرية، وقال يونس: أَهل مكة الهمز في ة م ي  ِريَّةَ والذُّّرِ
يَّةُ غير مهموز هللا الخلَق أَي خلقهم. وقال أَبو إِسحق   ..  النحوي: الذُّّرِ

َت السَّ((   َك أَْن ي إِنَّ ْل ِمنِّ ًرا فَتَقَبَّ رَّ ي ُمَح ي بَْطنِ ا فِ َك َم ذَْرُت لَ ي نَ َراَن َرّبِ إِنِّ َرأَةُ ِعْم ْت اْم ِميُع إِْذ قَالَ
ي )).. كان حنة امرأة عمران عقيما ال تلد .. فدعت هللا أن يرزقها ولدا .. .)35اْلعَِليُم( إِنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِ
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ًرا ً  والنَِّذيرة: ما يُعطيه. والنَِّذيرة: االبن يجعله أَبواه قَيِّماً أَو:  ُمَحرَّ ى،  خادما ر وأُنث د من ذك ة أَو للمتعبَّ للَكنيس
ي ذََره.نَ  وجمعه النَّذَائر، وقد ه وف راً؛ قالت رَّ ي ُمَح ي بطن ا ف َك م ذَْرُت ل ي نَ ز: إِن ل العزي ران التنزي رأَة ِعم أُمُّ  ام

ى نفسه ذََر عل رب نَ ول الع الي مريم. قال األَخفش: تق ذَرُت م ْذراً ون ونس عن  نَ ن ي ْذراً؛ رواه ع ِذُره ن ا أَن فأن
ْذراً إِذاُمكّرراً؛ تقول: نذَرْ  ِذْكُر النَّْذرِ  العرب. وفي الحديث ذُر ن ً  ُت أَنِذُر وأَن ك شيئا ى نفِس َت عل ن  أَوجب اً م تبرع

ِره األَثير: وقد تكّرر في عبادة أَو صدقة أَو غيِر ذلك. قال ابن ٌد ألَم ه وهو تأْكي وتحذيٌر  أَحاديثه ِذْكُر النهي عن
ْجُر عنه عن التَّهاُون به بعد الُ حتى ال يُفعَل ل إِيجابه؛ قال: ولو كان معناه الزَّ ك إِبط ي ذل ان ف ِه وإِسقاُط  ك ُحكِم

رُّ  وإِنما وجهُ الحديث أَنه قد إِْذ كان بالنهي يصير معصية فال يَلزُم، لُُزوِم الَوفاء به، ٌر ال يَج ك أَم أَعلمهم أَن ذل
م نفعاً وال يَصِرف عنه لهم في العاجل دِركون بال مَضرا وال يَُرَد قضاء، فقال: ال تَْنِذُروا على أَنك ذرِ تُ م  نَّ شيئاً ل

ه رى ب ا ج نكم م ه ع رفون ب م أَو تَص ْره هللا لك ّدِ يكم، يُق اء عل  القض
ي. نذَْرتُُموه الزم لكم. فِإذا نذَْرتم ولم تعتقدوا هذا فاخُرجوا عنه بالَوفاء فِإن الذي ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّ  َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ

هوتَْحِريُر الولد: أَن يفرده لطاعة هللا عز وج:  ة المسجد. وقول الى: ل وخدم ي  تع ي بطن ا ف ك م ذرت ل ي ن إِن
راً فَتَقَبَّْل منِّي؛ قال الزجاج: ان هذا قول ُمَحرَّ داتك، وك ي ُمتَعَبَّ اً يخدم ف ه خادم اه جعلت ران ومعن ك  امرأَة عم ذل

ان جائزاً لهم، ذرهم، فك ي ن وهم ف م فرضاً أَن يطيع ى أَوالده ان عل ده أَن وك ي ول ذر ف اً يك الرجل ين ون خادم
ران  ذلك النذر في النساء يخدمهم في متعبدهم ولعُبَّاِدهم، ولم يكن رأَة عم دت ام ا ول ذكور، فلم ي ال إِنما كان ف

ن قالت: رب إِني وضعتها أُنثى، مريم ا أَراده  وليست األُنثى مما تصلح للنذر، فجعل هللا م ريم لم ي م ات ف اآلي
امتق عيسى، عليه السالم، أَن جعلها من أَمر الى: فَتَقَبَّلَه ال تع ذر فق ي الن ٍن. بَّلة ف وٍل َحَس ا بِقَبُ ُر:  َربُّه رَّ والُمَح

ُر: النذيرة، د وكان يفعل ذلك بنو النَِّذيُر. والُمَحرَّ ا ول دهم ربم ان أَح َره أَي إِسرائيل، ك رَّ ا َح د فربم ه ول ه  ل جعل
ه لَُح نذيرة في ه. وإِن ي دين ا ف اش ال يسعه تركه ا ع ة م ة الكنيس :خدم يِّنُ  رٌّ ِة  بَ روَرِة والَحُروِريَّ ة والَح ي الُحّرِ

  .. الحاء والَحراَرة والَحراِر، بفتح
اْألُْنثَ ((   ذََّكُر َك ْيَس ال عَْت َولَ ا َوَض ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ ى َو ْعتَُها أُْنثَ ي َوَض ْت َرّبِ إِنِّ عَتَْها قَالَ ا َوَض ي فَلَمَّ ى َوإِنِّ

ْيتَُها َمْريََم َوإِنِّ  ِجيِم(َسمَّ رَّ ْيَطاِن ال ْن الشَّ يَّتََها ِم عَتْ .))..  )36ي أُِعيذَُها بَِك َوذُّرِ ا َوَض ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ ا :  َو م علم : عل
  أدركه بحقيقته وكنهه ..  العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه.. 

  جاء في صحيح البخاري : 
ال: حدثن وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري ق ال أب ال: ق ن المسيب ق رة  ي سعيد اب هري

مولود إال يمسه الشيطان  وسلم يقول: (ما من بني آدموآله سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنه:
ا  حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان،  وغير مريم وابنه ول أب م يق ك  ). ث ذها ب ي أعي رة: {وإن هري

  وذريتها من الشيطان الرجيم}.
َد فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزكَ (  ( َراَب َوَج ا اْلِمْح ِريَّ

ا اَل يَ ا قَ َدَها ِرْزقً َ  ِعْن َّ ِ إِنَّ  َّ ِد  ْن ِعْن َو ِم ْت ُه ذَا قَالَ ِك َه ى لَ ْريَُم أَنَّ اٍب(َم ِر ِحَس اُء بِغَْي ْن يََش ْرُزُق َم .)).. )37 يَ
ل ي التنزي اه. وف ه إِيّ ه وَكفَّل ه يَْكفُل ل، َكفَل ل: العائِ ز: والكافِ ب  العزي ل ونص ت بالتثقي د قرئ ا؛ وق ا زكري وَكفَلَه

يم قرئ: زكريّا، وذكر األَخفش أَنه اتَ  وَكِفلَها زكريا، بكسر الفاء. وفي الحديث: أَنه وكافل اليت ةكه ي الجن  ْين ف
ه، وهو له ولغيره؛ والكافِل: القائم بأَمر اليتيم المربِّي ل الضمين، ل ن الكفي ي م ره راجع  والضمير ف ه ولغي ل

ل أَي أَن ى الكافِ ن إِل ل م ان الكافِ واء ك يم س ره اليت اً لغي ان أَجنبيّ ابه أَو ك ه وأَنس ه  ذَِوي رحم ه، وقول ل ب تكفَّ
هإِلى إِصبعيه السبَّ  كهاتين إِشارة : ابة والوسطى؛ ومن ابُّ رَّ ٌل؛ ال ابُّ كافِ رَّ ل  الحديث: ال ه يكفُ يم ألَن زوج أُّمِ اليت

ه  َهواِزن: وأَنت خير الَمْكفُولين، ويقوم بأَمره مع أُمه. وفي حديث َوْفد تربيته لى هللا علي ول هللا، ص يعني رس
لوُربَِّي حتى نشأَ، وكا وأُْرِضعَ  صغره من كفل في   وسلم، أَي خير ر. والكافِ ن بك  ن ُمْستَْرَضعاً في بني سعد ب

ل  والَكِفيل: الضامن، واألُنثى َكِفيل أَيضاً، وجمع الكافِل ُكفَّل، وجمع الَكفيل ا قي ُكفَالء، وقد يقال للجمع َكِفيل كم
ا زكر زكريا، في الجمع َصِديق. وَكفَّلها رأَ: وَكفَلَه ن ق ل بحضانتها، وم ى تكفَّ اه حت نها إِي ا،أَي ضمَّ المعنى ي  ف

  .ضِمن القيام بأَمرها.
  جاء في صحيح البخاري :
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رة ا هري يب: أن أب ن المس عيد ب ال: وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني س  ق
ل،وآله سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  بن اإلب ر نساء رك ريش خي ول: (نساء ق ل،  وسلم يق ى طف اه عل أحن

م وأرعاه على زوج في ذات يد ك: ول ر ذل ى إث رة عل و هري ت  ه). يقول أب ريم بن ران تركب م ط. عم را ق   بعي
  تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي، عن الزهري.

  وجاء في صحيح البخاري أيضا : 
ي موسى ذاني يحدث: عن أب رة الهم ال: سمعت م رة ق ن م رو ب ن عم دثنا آدم: حدثنا شعبة، ع  ح

ىوآله نبي صلى هللا عليه قال ال األشعري رضي هللا عنه قال: د  وسلم: (فضل عائشة عل ل الثري النساء كفض
اء:  ن النس ل م م يكم ر، ول ال كثي ن الرج ل م ام، كم ائر الطع ى س ة  عل ريم ابن ران، إال م رأة  عم ية ام وآس

  .فرعون).
ا((   َدَها ِرْزقً ال: والمِ )) : ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْن ه ق ذي يُِقيُم ة: ال د العام راُب عن ْح

ي اِم ف ام اِإلم ْوَم َمق اس اليَ مِ  النّ أُ الَخْص اَك نبَ ل أَت الى: وه ه تع ي قول اج ف ال الزج ـَمْسجد، وق روا  ْإِذ ال وَّ تََس
اِر، وأَْرفَعُ  د َمكاٍن في الـَمْسِجد. قال: والِمْحراُب هه الِمْحراِب؛ قال: الِمْحراُب أَْرفَُع بَْيٍت في الدَّ نا كالغُْرفِة، وأَنش

احِ  ه  بيت وضَّ ّ علي ّي، صلى  ي الحديث: أَّن النب ه اليََمِن. وف نوآل روة ب َث ُع لم، بَعَ ّ  وس عوٍد، رضي  َمْس
دل  فأَْشَرَف عليهم عنَد الفَْجر، ثم أَذَّن فأَتاهم وَدَخل ِمْحراباً له، عنه، إِلى قوِمه بالطَّائِف، ذا ي للصَّالِة. قال: وه

ا. أَنه على ى إِليه ّمي ُغْرفةٌ يُْرتَقَ ه ُس ـَمجاِلس، ومن ُدور ال ـَمحاِريب: ُص ُب  وال ه َمحاِري ـَمْسِجد، ومن راُب ال ِمْح
اليََمِن. داَن ب راُب: ُغْم بُ  والِمْح ه. وَمحاِري ع في َرُف موض ْدُره وأَْش اً: َص ـَمْسِجد أَيض راُب ال ةُ. وِمْح ي  الِقْبل بن

يإِسرائيَل: َمَساِجُدهم التي  ذيب: الت ي الته ا للصالة. كانوا يَجلسون فيها؛ وف ون فيه وُل األَعشى:. يَْجتَِمعُ  وق
نَ  والثِّياُب ِرقاقُ  َوتََرى َمْجِلساً، يَغَصُّ به الِمْحــراُب، ِمْلقَْوِم، ري: أَراد ِم ال األَزه  قال: أُراهُ يعني الـَمْجِلَس. وق

ي وم. وف ان  الق ه ك ه، أَن ّ عن ي  س، رض ديث أَن مح ـَمحاِريَب، أَي ل َره ال ْدِر  يَْك ي َص َس ف بُّ أَن يَْجِل ن يُِح يك
اِس. ي الـَمْجِلس، ويَتَرفََّع على الن ول الشاعر ف راٍب. وق ع ِمْح ـَمحاِريُب: جم د: وال ، صفة أَس بٌّ ا ُمِغ يِ  َوم بِثِْن

يِس، مْحرابا الـجعَلَه ل الِحْنِو، ُمْجتَِعٌل * في الِغيِل، في جانِِب الِعّرِ ِه ه ك ى قوِم َرَج عل الى: فخ ه تع مجِلِس. وقول
الوا: راِب، ق ن الِمْح و ِم ال أَب ة. وق ي حنيف ن أَب ـُملوِك، ع اِلس ال َرُم َمج راُب: أَْك ِجِد. والِمْح ن المس دة:  م عبي

ن مِّ  الِمْحراُب َسيُِّد الـَمجاِلس، وُمقَدَُّمها وأَْشَرفُها. قال: وكذلك هو م َرُب تَُس معي: العَ َر المساجد. األَص ي القَْص
  : فاكهة الصيف زمن الشتاء .. وفاكهة الشتاء زمن الصيف ..  َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا.. ِمْحراباً، لَشَرفِه

َعاِء(((   دُّ ِميُع ال َك َس ةً إِنَّ يَّةً َطيِّبَ س 38ُهنَاِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ قَاَل َرّبِ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُّرِ ي نف )) .. ف
أتي المك ي ت ة الت اده المالئك ارك ترت ان مب ه مك ا أن ول .. أدرك زكري ريم البت دى م رزق ل ان الذي وجد عنده ال

ةً بالرزق من لدن هللا الرزاق الفتاح العليم ..  يَّ ُدْنَك ذُّرِ ْن لَ ن  قَاَل َرّبِ َهْب ِلي ِم اقرا .. وأراد م ه ع ان زوجت : ك
د  هللا الخلف .. وهو يدرك تمام اإلدراك أن هللا د..  لق رق الول ى أن ي سبحانه وتعالى الذي يرزق مريم قادر عل

ريم : ((   ورة م ي  س ال ف وب فق درك أن هللا عالم الغي ي سره .. وهو ي ه ف ا رب َداًء دعا زكري هُ نِ اَدى َربَّ إِْذ نَ
أُْس َشْيبًا َولَمْ 3َخِفيا( َواِلَي 4أَُكْن بُِدَعائَِك َرّبِ َشِقيا( ) قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَهَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ ) َوإِنِّي ِخْفُت اْلَم

ا( ُدْنَك َوِلي ْن لَ ي ِم ْب ِل اقًِرا فََه ي َع ْت اْمَرأَتِ ي َوَكانَ ْن َوَرائِ هُ َرّبِ 5ِم وَب َواْجعَْل ْن آِل يَْعقُ ِرُث ِم ي َويَ ) يَِرثُنِ
  ).)).. )6َرِضيا(

يًِّدا فَنَاَدتْهُ اْلَمالَئَِكةُ وَ ((   ِ َوَس َّ ْن  ٍة ِم قًا بَِكِلَم ّدِ ى ُمَص ُرَك بِيَْحيَ َ يُبَّشِ َّ ُهَو قَائٌِم يَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ 
اِلِحيَن( ْن الصَّ ا ِم وًرا َونَبِي رح .. 39َوَحُص ر المف رى : الخب ه .. البش ره : فرح وًرا) .)).. بش يًِّدا َوَحُص :  َوَس

ديثوَحِصَر: بمعنى بخل.  ي ح داَمى. وف ى النَّ ق عل ذي ال ينف ن والَحُصور: ال َق  اب داً أَْخلَ ت أَح ا رأَي اس: م عب
اس ان الن ة، ك ه للُمْلِك من معاوي ِرُدوَن من ن يَ ي اب ِص؛ يعن ِر العَِق َل الَحِص يس مث ٍب، ل اَء واٍد َرْح ر.  أَْرج الزبي

ْعُب األَخالق. ويقا الَحِصُر: رَ  ل:البخيل، والعَِقُص: الملتوي الصَّ وم فََحِص ل  شرب الق الن أَي بخل. وك يهم ف عل
در م يق يء ل ن ش ع م ن امتن ذا م ه؛ وله َر عن د َحِص ه، فق ه. علي ن أَهل ر ع راءة وَحِص ي الق َر ف ل: َحِص  قي

ت والَحُصوُر: الَهيُوُب الُمْحِجُم عن هم بي ذا فسر بعض ى ه ور  الشيء، وعل ربح. والَحُص ل: وشارب م األَخط
ل: له في النساء، ةإِْربَ  أَيضاً: الذي ال وراً؛ وكالهما من ذلك أَي من اِإلمساك والمنع. وفي التنزي يِّداً وَحُص  وَس

ري: رجل ال  قال ابن األَعرابي: هو الذي ال يشتهي النساء وال يقربهّن.األَزه َر عن النساء ف وٌر إِذا ُحِص َحُص
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ذيالنساء. وامرأَة َحْصراُء أَ  ال يأْتي يستطيعهّن والَحُصوُر: الذي ر ي َرتْقاء. وفي حديث الِقْبِطّيِ ال ي ،  أَم النب
هُ  ريُح ثوبَ ت ال ال: فرفع ه، ق اً بقتل ه  صلى هللا عليه وسلم، عليّ أْتي النساء ألَن ذي ال ي و ال وٌر؛ ه و َحُص ِإذا ه ف

غ أَبل فَعُول بمعنى َمْفعُول، وهو في هذا الحديث المحبوب الذكر واالنثيين، وذلك حبس عن النكاح ومنع، وهو
ال:  في الَحَصِر لعدم آلة النكاح، وأَما العاقر فهو الذي يأْتيهّن وال اس. ويق ْبِس واالحتب ن الَح ه م يولد له، وكل

  ..أُْحِصْرتم. ُحوِصُروا في ِحْصٍن، وكذلك هم ُمْحَصُرون في الحج. قال هللا عز وجل: فِإن قوم ُمَحْصُرون إِذا
  جاء في مجمع الزائد: 

ال: كن اس ق ن عب ن اب ذكرناع ل، ف م أفض اء أيه ذاكر فضائل األنبي ي المسجد نت ة ف ي حلق اً  ت ف نوح
ا  ،عيسى بن مريم  وطول عبادته ربه، وذكرنا إبراهيم خليل الرحمن، وذكرنا موسى مكلم هللا، وذكرنا وذكرن
لى ول هللا ص ا رس رج علين ه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبينا نحن كذلك إذ خ ه هللا علي ال: وسلم فوآل ق

ه،  "ما تذكرون بينكم؟". قلنا: يا رسول هللا، ذكرنا فضائل ه رب األنبياء أيهم أفضل، فذكرنا نوحاً وطول عبادت
رحمن، ل ال راهيم خلي ا  وذكرنا إب م هللا، وذكرن ا موسى مكل ريم وذكرن ن م ى ب ول هللا. عيس ا رس اك ي ، وذكرن

ا   إلى الناس كافة، وغفرفضلناك يا رسول هللا، بعثك هللا فمن فضلتم؟". فقلنا:"قال: ك وم ن ذنب لك ما تقدم م
ه ه   تأخر، وأنت خاتم األنبياء. فقال رسول هللا صلى هللا علي راً وآل ون أحد خي ا ينبغي أن يك لم: "م ن  وس م

ا رسول هللا،يحيى بن زكريا ..  رآن { قلنا: ي ي الق ه ف ف نعت م تسمعوا كي ال: "أل ف ذاك؟ ق ذ  وكي ى خ ا يحي ي
ن يناه الحكمبقوة وآت الكتاب اً م ن هللا وسيداً وحصوراً ونبي ة م دقاً بكلم اً} {مص الى: {حي  صبياً} إلى قوله تع

ا" م به م يه يئة ول ل س م يعم الحين} ل ي الص زار والطبران   .. رواه الب
ه      لى هللا علي ول هللا ص ال رس ال: ق اس ق ه وعن ابن عب د  وسلم:وآل د آدم إال وق ن أحد من ول ا م م

م  رواه أحمد، وأبوليس يحيى بن زكريا ..  ئة] أخطأ، أو هم [بخطي يعلى، والبزار، وزاد: "فإنه لم يهم لها ول
ا". ي ) يعمله    (رواه الطبران

ا  وسلم:وآله  عليه قال: قال رسول هللا صلى هللا هللا بن عمر  وعن عبد      ول: أن ال ينبغي ألحد أن يق
ر  ا خي ى ب زكري ن يحي ةم م بخطيئ ا ه به ، م ال: "و أحس ا".ق ات. ال عمله ه ثق زار ورجال   رواه الب

ه  وعن أبي هريرة قال: قال     ه رسول هللا صلى هللا علي ة : وسلموآل وم القيام ى هللا ي ي آدم يلق ل بن ك
ه،  بذنب، وقد ه إن شاء أو يرحم ا أذنبه يعذبه علي ن زكري ى ب وراً  إال يحي ان] سيداً وحص ه [ك ن  فإن اً م ونبي
الحين لى هللا الص ي ص وى النب ه وأه ه  علي ذهاوآل ن األرض فأخ ذاة م ى ق لم إل ذه  وس ل ه ره مث ال: "ذك وق

  ..  رواه الطبراني في األوسط القذاة".
  وجاء في كنز العمال : 

ن أدرك  أخي يحيى حين رحم هللا  ف بم ت؟ فكي ب خلق دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صغير فقال: أللع
ن ث م ه. الحن اذ).)مقال ن مع اكر ع ن عس   اب

راأما! إن     ا  ه ال ينبغي ألحد أن يكون خي ن زكري ى ب ن يحي ي  ،م ث وصفه ف الى حي ا سمعتم هللا تع أم
م الحين} ل ا من الص رآن: {وسيدا وحصورا ونبي ا. الق م به م يه ط ول يئة ق ل س يس )يعم ال: ل ة وق ن خزيم اب

ي ط ف رطنا، ق ن ش ناده م اس). إس ن عب ن اب ه ع ن مردوي ب واب ب، ط ال: غري راد وق   األف
ال إال  أنه لم يكن له ما م يحيى بن زكريا وذلك القيامة وله ذنب إال ما كان  يأتي يوم كل بني آدم    للرج

ن)مثل هذا العود ولذلك سماه هللا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ن  اب اكر ع ن عس ر واب ن  جري رو ب عم
ه  كل بني آدم يلقى العاص ) ه إن شاء أو يرحم ه علي ه يعذب د أذنب ذنب ق هإال يح ربه ب ا فإن ن زكري ى ب ان  ي ك

ورا يدا وحص ذاة. س ذه الق ل ه ره مث ان ذك الحين، ك ن الص ا م   ونبي
اكر (  ن عس د واب رة -ع ي هري ن أب   ) ع
ان     ا ك ا إال م م به ة أو ه ل خطيئ د عم ين إال وق ن اآلدمي د م يس أح ا ل ن زكري ى ب  يحي

ير  ن بش حاق ب اك( اس ن عس اذر واب ن مع   ). ع
د      ي آدم إال وق ن بن د م ا أح ة م م بخطيئ أ أو ه ا .. أخط ن زكري ى ب يس يحي   ل

ب (  ن -ط ن اب اس). ع   عب
ب     ة إال ذا ذن وم القيام ى هللا ي د يلق ا أح ا ..  م ن زكري ى ب   إال يح
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ن المسيب عن قتادة عن  -الرزاق في التفسير وابن عساكر  عبد ن عساكر  سعيد ب ام واب عن   -مرسال؛ تم
يعيد  ن س ى ب نيحي بب ع ع ن المس عيد ب اص نس ن الع رو ب   ).عم

ا ما ارتكض في النساء من جنين ينبغي له أن يقول: أنا أفضل      ن زكري ى ب ن يحي م م ه ل ي  ألن تحك ف
ا. م به م يه ة ول دره خطيئ اكر ( ص ن عس ن  -اب ة  ع ي طلح ن أب ي ب العل ة مرس   ). طلح

ة  ، لم تحكمن يحيى بن زكريا النساء عن ولد ينبغي له أن يقول: أنا أفضل  ما تعلت     في صدره خطيئ
م ا. ول م به   يه

اكر (  ن عس ن –اب ب  ع ن حبي مرة ب الض   ). مرس
مإال يحيى بن زكريا فإنه  ولد آدم إال وقد أخطأ أو هم بخطيئة  ما من أحد من   ا ول م به ا،  لم يه يعمله

ن  ر م ا خي ول: أن د أن يق ي ألح ا ينبغ ى  وم ن مت وني ب ن ي   .م
د، ص (  م، ع، ع ن -ح ن اب اس). ع   عب

ا  ينبغي ألحد أن يقول: أنا خير ال    ن زكري ى ب ي من يحي ت ف ة وال جال م بخطيئ ا ه رأة. م دره ام   ص
اكر ) ن عس ر   -اب ن جعف ى ب ن يحي ال). ع   مرس

ي     ا ف ن زكري ى ب ق هللا يح افرا.خل ه ك ن أم ي بط ون ف ق فرع ا وخل ه مؤمن ن أم   بط
ب (  د، ط عود) ( -ع ن مس ن اب ال ع يض ( ق ي الف اوي ف ذ3/449المن ال ) وك عود، ق ن مس ن اب ديلمي ع ا ال

د.  ناده جي ي: إس   .) الهيثم
ا   ا ويموت مؤمن ا مؤمن ا ويحي د مؤمن نهم من يول تى: م ات ش ى طبق اس عل ن  خلق الن ى ب نهم يحي م

ا ,  اد.زكري ون ذو األوت نهم فرع افرا م وت ك افرا ويم ا ك افرا ويحي د ك ن يول نهم م   وم
ي(   ط ف اكر  ق ن عس راد اب عود). -األف ن مس ن اب   ع
افرا  منهم يحيى بن  مؤمنا  يولد العبد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت     ا ك افرا ويحي زكريا، ويولد العبد ك

ون. نهم فرع افرا م وت ك ق )ويم ن -ه ن اب عود). ع   مس
ث   ى  بع ا إل ن زكري ى ب س هللا يحي رائيل بخم ي إس ارك  بن ال هللا تب ى ق ث هللا عيس ا بع ات، فلم كلم

فخرج  إسرائيل وإما أن أبلغهم،  إما أن تبلغ ما أرسلت به إلى بنيبن زكريا ..  ليحيى وتعالى: يا عيسى! قل 
ل  صار إلى بني إسرائيل فقال: إن يحيى حتى  يئا، ومث ه ش دوه وال تشركوا ب ركم أن تعب الى أم هللا تبارك وتع

 ركم أن تقيموارجال وأحسن إليه وأعطاه فانطلق وكفر نعمته ووالى غيره؛ وإن هللا يأم ذلك كمثل رجل أعتق
زا ي كن إن ل وني ف ال: ال تقتل ه فق أرادوا قتل دو ف ره الع ل أس ل رج ك كمث ل ذل الة، ومث ي،  الص دي نفس ا أف وأن

ى عدوه  فأعطاهم كنزه ونجا بنفسه؛ وإن هللا تبارك وتعالى يأمركم أن تصدقوا، ومثل ذلك كمثل رجل مشى إل
ى؛ وإن ث أت الي من حي ال يب ه ف ال جنت ذ للقت ي هللا  وقد أخ وم ف ل ق ك كمث ل ذل اب، ومث رأوا الكت أمركم أن تق ي

ة  حصنهم صار إليهم عدوهم وقد أتيهم عدوهم من ناحي أعدوا في كل ناحية من نواحي الحصن قوما فليس ي
ي أحصن  من نواحي الحصن زال ف رآن ال ي رأ الق ل من ق ذلك مث درؤهم عن الحصن، ف ن ي إال وبين أيديهم م

ن.   حص
ه مو -ز (  ي؛ ورجال ن عل ون).ع   ثق
ا رب! إن يحيى بن زكريا سأل   -   ه:  ربه فقال: ي أوحى هللا إلي ه، ف اس في ع الن ن ال يق ي مم ا  اجعلن ي

ن هللا  هذا شيء لم أستخلصه لنفسي كيف يحيى  ر اب ود عزي ت اليه أفعله بك، اقرأ في المحكم تجد فيه: {وقال
 ال أعود. قالوا وقالوا قال: يا رب! اغفر لي فإنيالمسيح ابن هللا} وقالوا: {يد هللا مغلولة} و وقالت النصارى

 
ديلمي (  س). -ال ن أن   ع
ل -  وبر ويأك بس ال هيد يل ن الش هيد اب ذنب  الش ة ال جر مخاف ا الش ن زكري ى ب د يحي   يري

اكر (  ن عس ن -اب ن اب ال ع هاب مرس   ). ش
  ..  زكرة ب عبد هللا  عن -الديلمي ) أخي يحيى بن زكريا لزرته ..  لو أعرف قبر   

ا يَ ((   ُل َم ُ يَْفعَ َّ اُء(قَاَل َرّبِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغالٌَم َوقَْد بَلَغَنِي اْلِكبَُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر قَاَل َكذَِلَك  .)).. )40َش
ِحم، ار وهو أَن العَْقُر والعُْقُر: العُْقم، وهو اْستِعْقاُم الرَّ ارةً وِعق رأَة َعقَ رِ ال تحمل. وقد َعقَُرت الم رت تَْعِق  ةً وَعقَ
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ٌل، نحو  شاذّاً  وُعْقراً وَعِقَرت َعقاراً، وهي عاقٌر. قال ابن جني: ومما عدُّوه َعْقراً  و فاِع ل فه ن فَعُ ما ذكروه م
عُر اقٌِر، وَش ي ع رأَة فه َرت الم ك َعقُ ر ذل ال: وأَكث اِهٌر؛ ق و ط َر فه اِمٌض، وَطُه و ح ض فه اعٌر، وَحُم و ش  فه

تُه إِنما هو لُغا يس  ت تداَخلَت فَتَركَّبَت، قال: هكذا ينبغي أَنوعامَّ ة: ل تعتَِقد، وهو أََشبهُ بِحكمِة العرب. وقال مرَّ
ل  حاِمٍض من َحُمض وال خاثٍر من َخثُر وال طاِهٍر من َطُهر وال شاِعٍر من عاقٌر من َعقَُرت بمنزلة عُر ألَن ك َش

ل، فاستغني ب ى فَعَ اواحد من هذه اسم الفاعل، وهو جاٍر عل ه اسٌم  ه عم ل، ولكن و فَِعي ل، وه ى فَعُ ِري عل يَْج
   ..حائٍض وطالَقٍ  بمعنى النسب بمنزلة امرأَة

ّيِ قَاَل َرّبِ اْجعَْل ِلي آيَةً قَاَل آيَتَُك أَالَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثَالَثَةَ أَيَّاٍم إِالَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكثِ ((   بِّْح بِاْلعَِش يًرا َوَس
ه هللا أن )41ْبَكاِر(َواْإلِ  امال .. فأعلم بحت ح .)).. والمعنى اجعل لي يا ربي عالمة أعرف بها أن امرأتي قد أص

ي  ره بالعش ي س ذكر هللا ف ه أن ي م علي عالمة حمل زوجته أن يفقد القدرة على الكالم لمدة ثالثة أيام .. ومن ث
بيح .. ((  ره التس ار .. وذك ّيِ َواواإلبك بِّْح بِاْلعَِش ارَوَس ْبَك بيح ؟.. ْإلِ ا التس ه.)).. فم بيح: التنزي بحان  والتَّس وس

ل: د، وقي ه هللا هللا: معناه تنزيهاً  من الصاحبة والول ال:  تنزي ه أَن يوصف، ق ي ل ا ال ينبغ ل م الى عن ك تع
ً  فعل على ونَْصبُه أَنه في موضع ا ه تنزيه ه أَي نزهت بيحاً ل بَّْحُت هللا تس ول: َس بِّْح  .. ،معنى تسبيحاً له، تق َوَس

ار ْبَك ّيِ َواْإلِ الةِ :  بِاْلعَِش ن ص و م ل: ه ِل، وقي ن اللَّْي الِم م ُل الظَّ اُء: أَوَّ ى والِعش ِرب إِل اَءاِن:  الَمْغ ة. والِعش العَتَم
ال ري: يق ال األَزه ة؛ ق ِرب والعَتَم التي الَمْغ بَ  لص اُء فغُلِّ ُل الِعش اَءاِن، واألَص اِء الِعش ِرب والِعش ى  الَمْغ عل

ة؛ وقال ابن شميل: كما قالوا األَبَوان وهما األَُب واألُمُّ، ومثله كثير. الَمْغِرب، اُس العَتَم  الِعشاُء حيَن يَُصلّي الن
ن  حينَ  قال األَزهري: َصالةُ الِعشاِء هي التي بعَد صالِة الَمْغِرب، وَوْقتُها الى: وم ه تع و قول فَق، وه يَِغيُب الشَّ

اِء. الِة الِعش د ص يّ وأَم بع ك ُا العَِش ي ذل ْمُس ُدِع ت الشَّ ثم: إِذا زال و الهي ال أَب ، فق يَّ ُت العَِش لُّ  الوق َل الظ وَّ فَتََح
لت الشْمُس َغْربيَّة؛ ي قال األَزهري: َشْرقِيّاً وتحوَّ ي حديث أَب ر. وف رة،  وصالتا العَِشّيِ هما الظُّْهر والعَْص هري

ه: ي هللا عن لى هللا عل رض وُل هللا، ص ا رس لى بن ه ص ه ي دىوآل لم، إْح ي وس ُر َظن ّيِ، وأَْكبَ التَي العش ا  ص أَنه
ال  ِ بنا إْحدى صالتي العَِشيّ  العَْصر، وساقه ابن األَثير فقال: َصلى ر؛ وق فَسلَّم من اثْنَتَْين، يريُد صالةَ أَو العَْص

ك يَقَع العشيُّ على ما بَْيَن َزوالِ  األَزهري: وَعِش الشْمِس إلى َوْقت ُغروبها، كل ذل ْمُس فه ِت الشَّ إذا غابَ ، ف  يٌّ
باح، ويقال ِلما بين الِعشاُء، وقيل: العَِشيُّ مْن َزوالِ  وم الشَّْمس إِلى الصَّ أَنَّ  الَمْغِرب والعَتَمة: ِعشاٌء؛ وزعم ق

ت. واإلبْ  والبُُكور.. واإلبكار : ُطلوع الفَْجر العشاء من َزوال الشمس إِلى ك الوق ي ذل اُر: والتَّْبكيُر: الخروج ف ك
ك ي ذل دخول ف َحراً.والبََكُر:البُْكَرةُ. ال ول َس ا تق راً كم َرةً وبََك ك بُْك ي فرس يَر عل ت.الجوهري: وِس ال  الوق وق

ي سيبويه: ال يُستعمل اال ظرفاً. واإلْبكاُر:اسم البُْكَرةِ  ل الليل فشبهه بالبكور ف أَول  اإلصباح،وقيل: إِنما عنى أَوَّ
   النهار.

تْ ((   ا َوإِْذ قَالَ ةُ يَ الَِميَن( اْلَمالَئَِك اِء اْلعَ ى نَِس َطفَاِك َعلَ َرِك َواْص َطفَاِك َوَطهَّ َ اْص َّ ْريَُم إِنَّ  .)).. )42َم
ْفَوه؛ واْستَْصفَى َصْفَو الشيء: أََخذَه. .. واْستَْصفَْيُت الشيء إذا اْستَْخلَْصتَه ذَ َص يَء: أََخ َطفاه:  وَصفَا الش واْص

ث: الصَّ اِء. فَاءُ اختاَرهُ. اللي ِة واإلخ َودَّ افاة الَم الٌ  ُمص اُر، اْفتِع ِطفاُء: االْختِي ،  واالْص يُّ ه: النبِ ْفَوِة. ومن ن الصَّ م
ين َخْلِقه وُمْصَطفاةُ، واألَْنبِياءُ  هللا عليه وسلم، َصْفَوةُ هللا منْ  صلى ُروا،  الُمْصَطفَْوَن، وهم من الُمْطَطفَ إذا اْختِي

َطفُون إذا اء.ا وُهُم الُمْص ذا بضم الف اروا، وه اَء. خت افِيه اإلخ ذي يُص وهُ ال ِفيُّ اإلْنساِن: أَُخ :  وَص يُّ َ◌فِ والِصّ
افيتُه. الُمصافِي. نا. وأَْصفَْيتُه الُودَّ: أَْخلَْصته وَص افَْينا: تخالَْص ِفيَُّك:  وتَص اَء. وَص َدقَهُ اإلخ َل: َص افَى الرج وص

ذي افِيَك. ال لِّ  يُص ن ك اِلُص م : الخ ِفيُّ ً والصَّ فيّا ذَه ص طفاه: أَخ يٍء. واْص َطفَاكِ ..  ش َرِك َواْص ر: :  َوَطهَّ والتَطهُّ
ه عما ال يَِحلُّ؛ وهم قوم يَتََطهَّرون أَي ُهون من التنزُّ م. يتنزَّ رةٌ للف واُك َمْطه ورجل  األَدناِس. وفي الحديث: الّسِ

الن طاهر  ي ليس بذي َدنٍَس فيأَ  وطاهُره، واألُنثى طاهرة، وإِنه لَطاهُر الثيابِ  َطِهُر الُخلُقِ  األَْخالق. ويقال: ف
ن الق الثِّياب إِذا لم يك َس األَْخ ك.. َدنِ ه: وثياب ي قول اس ف ن عب ن اب ة ع بَْس  وروى عكرم ول: ال تَْل ر، يق فطّه

ه معصية وال على فُجوٍر وُكْفٍر؛ ثِيابَك على اء في َده، فاله ي وأَما قوله: َطَهَره إِذا أَْبعَ ن الحاء ف دل م ره؛  ب َطَح
  .قالوا مَدَهه في معنى َمَدَحه. كما

اِكِعيَن( يَا((    رَّ َع ال ي َم ُجِدي َواْرَكِع ِك َواْس ي ِلَربِّ كِ .)).. )43َمْريَُم اْقنُتِ ي ِلَربِّ وُت: اِإلمساُك :  اْقنُتِ القُن
ي الصالة. دعاُء ف ل: ال الم، وقي ة، وال عن الك راُر بالعُبودي وُع واِإلق وُت: الُخُش يس والقُنُ ي ل ة الت اُم بالطاع قي

ام. معها ةُ القي ل: إِطال ل؛ وقي ه األَص ٌب أَن اُم، وزعم ثعل ِ  َمْعِصيَةٌ؛ وقيل: القي وا  ز: وقُوم ل العزي ي التنزي وف
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كوِت، قانِتين. قال زيُد بُن أَْرقَم: كنا ا بالسُّ انتين؛ فأُِمْرن وا  ق ا عن  نتكلم في الصالة حتى نزلْت: وقوم ونُِهين
ه  فأَْمَسكنا عن الكالم؛ فالقُنوُت ههنا: اِإلمساك عن الكالم، لى هللا علي ي، ص الكالم في الصالة. وُرِوي عن النب

وت  في صالِة الصبح، بعد الركوع، يَْدُعو على ِرْعٍل وذَْكواَن. وقال أَبو ً وسلم، أَنه قَنََت شهرا ُل القُن د: أَص عبي
اَءت األَحاد يفي أَشياء: فمنها القيام، وبهذا ج ُث ف ك  ي ن ذل يَُن م اً، وأَْب ْدُعو قائم ا يَ ه إِنم الة، ألَِ◌ن وت الص قُن

ام. قال: ُسئل النبي، صلى هللا عليه وسلم، أَيُّ الصالة أَْفضُل؟ قال: ُطولُ  حديُث جابر، وَل القي د ُط وِت؛ يري  القُن
لُ  ديث: َمثَ ي الح ٌت. وف لي: قانِ ال للمص بيل هللا ويق ي س ِد ف ِل القا ، الُمجاه ي َكَمث لِّي. وف ائم أَي الُمَص ِت الص نِ

ديث: رٌ  الح اعٍة خي ُر س ِردُ  تَفَكُّ ديث. ويَ ي الح ره ف رر ذك د تك ٍة، وق وِت ليل ن قُن دة: م ّدِ اٍن متع ِة،  بمع كالطاع
ام، والُخشوع، والصالة، والدعاء، والعبادة، والقيام، ول القي ذه  وط د من ه ل واح ي ك َرُف ف والسكوت؛ فيُْص

وطول  الصالة، الوارد فيه. وقال ابن األَنباري: القُنوُت على أَربعِة أَقسام: لفُظ الحديث ملُهالمعاني إِلى ما يَحتَ 
ذا وُت الطاعةُ،ه ن سيده: القُن انتيَن  القيام، وإِقامة الطاعة، والسكوت. اب الى: والق ه تع ل،ومنه قول و األَص ه

َي القيامُ  ه  وقوله تعالى: كلٌّ . وقَنَت هللاَ يَْقنُتُه: أَطاعه. لِوتْر.في الصالة قُنوتاً، ومنه قُنوُت ا والقانتاِت؛ ثم ُسّمِ ل
ى  في قانتوَن أَي ُمطيعون؛ ومعنى الطاعة ههنا: أَن من ٌد عل السموات َمخلُوقون كِإرادة هللا تعالى، ال يَْقدُر أَح

ى الِخْلقِة، تغيير ُدلُّ عل ِة تَ ْنعَة والِخْلق ٌب، فآثاُر الصَّ يسالطاع وال َملٌَك ُمقَرَّ ادة، ألَنَّ  ة، ول ة العب ا طاع ى به يُْعن
ُت: ُمطيع، وإسما هي طاعة فيهما ُمطيعاً وَغيرَ  ع. والقانِ ُت: الُمطي الى،  اِإلرادة والمشيئة. والقان ذاكر  تع ال

ْن هو قانٌِت آناَء الليِل ساجداً  كما قال تُ  عز وجل: أَمَّ ه عز وقائماً؟ وقيل: القانِ ي قول ُت ف ُد. والقانِ ل:  العاب وج
أَمر والمشهوُر في اللغة أَن القُنوتَ  القانتين؛ أَي من العابدين. وكانْت من ائُم ب ه الق ِت أَن  الدعاُء.وحقيقة القان

أَن صَّ ب اً، ُخ ان قائم داعي إِذا ك الَ  هللا، فال ر  يق ه ذاك ٌت، ألَن ه قان ةُ  ل ه، فحقيق ى رجلي ائم عل و ق الى، وه  تع
، امٌ  في حال القيام، ويجوز أَن يقع في عز وجل، القُنوِت العبادةُ والدعاُء  ن قي م يك ه إِن ل  سائر الطاعة، ألَن
جلين، فهو قيام بالشيء رِ  ِ بالّرِ ع أَْم ائُم بجمي ُت الق ن بالنية. ابن سيده: والقان ِت م ُع القان الى، وجم ك  هللا تع ذل

  ..ُكلِّه: قُنَّتٌ 
  وجاء في صحيح البخاري عن مريم العذراء : 

دثنا آدم:  ىح ي موس ن أب دث: ع ذاني يح رة الهم معت م ال: س رة ق ن م رو ب ن عم عبة، ع دثنا ش  ح
ىوآله قال النبي صلى هللا عليه  األشعري رضي هللا عنه قال: د  وسلم: (فضل عائشة عل ل الثري النساء كفض

   ون).مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرع على سائر الطعام، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء: إال
رْ ((    ُل َم ْم يَْكفُ ْم أَيُُّه وَن أَْقالََمُه َدْيِهْم إِْذ يُْلقُ َت لَ ا ُكْن َك َوَم ِه إِلَْي ِب نُوِحي اِء اْلغَْي َت ذَِلَك ِمْن أْنبَ ا ُكْن يََم َوَم

ر اله ذَِلَك ِمْن أْنبَاِء اْلغَْيبِ ...)).. )44لََدْيِهْم إِْذ يَْختَِصُموَن( اء: الخب ل : النبأ : جمع أنب ه ينتق أ ألن ام .. سمي نب
ي السر ..  ب يعن ك .. الغي ا غاب عن إِْذ من مكان آلخر .. أنبأه : أخبره .. من أنباء الغيب: جمع غيوب : كل م

لَُم. والقَلَم: السَّْهم الذي يُجال بين القوم في:  يُْلقُوَن أَْقالََمُهمْ  ار، والقَلَُم: الزَّ ل  الِقم ي التنزي الم. وف ا أق وجمعهم
م زيز: وما كنَت لديهم إذ يُلقونالع م أَيُّه انوا أقالمه ي ك م الت ل: أَقالمه هامهم، وقي اه س ل: معن ريم؛ قي ل م  يَكف

ا قال الزجاج: األَقالم ههنا الِقداح، وهي قِداح جعلوا يكتبون بها التوراة؛ ل  عليها عالمات يعرفون به ن يكف م
ه يُ  مريم على جهة القرعة، وإنما قيل للسهم رى.القلم ألَن م أي يُْب د ْقل يء فق د ش ه شيئاً بع ت من ا قَطع لُّ م  وك

د قَلَْمته؛ من ذلك القلم الذي يكتب به، رة بع َم م ه قِل اً ألَن اري. وإنما سمي قَلَم ت أَظف ل: قَلَم ذا قي رة، ومن ه  م
ذي وقَلَمت الشيء: بََرْيته وفيه عالَ  ذ قلُم زكريا؛ هو ههنا الِقْدح والسهم ال مي ب ه، س اَرع ب هيُتق رى  لك ألَن يُب

  .كبَْري القلم.
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي من المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
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ت ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اورهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

   
  
  

 c    : 46الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ و ول هللا بل نشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ي  قَالَْت اْلَمالَئَِكةُ يَاإِْذ (( ...   ا فِ ْريََم َوِجيًه ُن َم ى اْب ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَس َ يُبَّشِ َّ َمْريَُم إِنَّ 

بِيَن( ْنيَا َواْآلِخَرِة َوِمْن اْلُمقَرَّ اِلِحيَن(45الدُّ الَْت َرّبِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ) قَ 46) َويَُكلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً َوِمْن الصَّ
نْ  هُ ُك وُل لَ ا يَقُ ًرا فَِإنََّم ى أَْم اُء إِذَا قََض ا يََش ُق َم ُ يَْخلُ َّ ذَِلِك  اَل َك ٌر قَ نِي بََش وُن( َولٌَد َولَْم يَْمَسْس هُ 47فَيَُك ) َويُعَلُِّم

نِجيَل( ْم ) َوَرُسوالً إِ 48اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواْإلِ ُق لَُك ي أَْخلُ لَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنِّي قَْد ِجئْتُُكْم بِآيٍَة ِمْن َربُِّكْم أَنِّ
َرَص َوأُ  هَ َواألَْب ِرُئ األَْكَم ِ َوأُْب َّ ِإْذِن  ًرا بِ وُن َطْي ِه فَيَُك أَنفُُخ فِي ِر فَ ِة الطَّْي يِن َكَهْيئَ ْن الّطِ ِ ِم َّ ِإْذِن  ْوتَى بِ يِ اْلَم ْح

ْؤِمنيَن(َوأُنَ  َديَّ 49بِّئُُكْم بَِما تَأُْكلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن فِي بُيُوتُِكْم إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُم ْيَن يَ ا بَ قًا ِلَم ّدِ ) َوُمَص
ْن  ٍة ِم تُُكْم بِآيَ ْيُكْم َوِجئْ َم َعلَ ونِي(ِمْن التَّْوَراِة َوِألُِحلَّ لَُكْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ َ َوأَِطيعُ َّ اتَّقُوا  ْم فَ ي 50َربُِّك َ َربِّ َّ ) إِنَّ 

تَِقيٌم( َراٌط ُمْس ذَا ِص ُدوهُ َه ْم فَاْعبُ اَل 51َوَربُُّك ِ قَ َّ ى  اِري إِلَ ْن أَْنَص اَل َم َر قَ ْنُهْم اْلُكْف ى ِم سَّ ِعيَس ا أََح ) فَلَمَّ
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ِ آَمنَّ  َّ ِلُموَن(اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر  ا ُمْس ِ َواْشَهْد بِأَنَّ َّ ا 52ا بِا وَل فَاْكتُْبنَ ُس ا الرَّ َت َواتَّبَْعنَ ا أَْنَزْل ا بَِم ا آَمنَّ ) َربَّنَ
ُ َخْيُر اْلَماِكِريَن(53َمَع الشَّاِهِديَن( َّ ُ َو َّ   ...)) .)54) َوَمَكُروا َوَمَكَر 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  
  يل : * التحل

  
ن  ه ؟.. م ن األكم ر ؟.. م ة الطي دين كهيئ ن ال من هو الوجيه في الدنيا واآلخرة ؟ .. من الذي يخلق م
اء هللا  الي إن ش ل الت ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ون ؟.. ع م الحواري ه

  تعالى : 
ي َمْريَُم إِنَّ  إِْذ قَالَْت اْلَمالَئَِكةُ يَا(( ...  ا فِ ْريََم َوِجيًه ُن َم ى اْب يُح ِعيَس ُمهُ اْلَمِس ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْس َ يُبَّشِ َّ  

بِيَن( ْنيَا َواْآلِخَرِة َوِمْن اْلُمقَرَّ ري: .)).. )45الدُّ ال األَزه الم؛ ق ه الس ه سمي عيسى، علي يُق وب ّدِ والَمسيُح: الّصِ
ي وروي ن أَب دِّ  ع يَح الّصِ ثم أَن الَمِس ون الالهي ر: واللغوي و بك ال أَب ذا، يُق؛ ق ون ه ان  يعرف ذا ك ل ه ال: ولع ق

ر.  َدَرَس من الكالم؛ يستعمل في بعض األَزمان فََدَرَس فيما رب كثي الم الع د َدَرَس من ك قال: وقال الكسائي: ق
ذلك سيده: والمسيح عيسى قال ابن مي ب ل: س ا، قي ا وعليهم ى نبين ريم، صلى هللا عل ن م ل ب دقه، وقي : لص

ل: سمي سمي به ألَنه ى كان سائحاً في األَرض ال يستقّر، وقي ده عل ح بي ان يمس ه ك ذلك ألَن ه  ب ل واألَكم العلي
ِإذن ه ب رص فيبرئ يح واألَب م المس رب اس ري: أُع ال األَزه وراة هللا؛ ق ي الت و ف ح، وه ى مس رآن عل ي الق  ف

َب وُغيَِّر كما قيل ُموَسىو يحا د:أَصله ُموَشى؛ وأَنش َمشيحا، فعُّرِ ل الَمِس ن إِذا الَمِسيُح يَْقتُ ي عيسى ب ريم  يعن م
يحَ  حَ  يقتل الدجال بنَْيَزكه؛ وقال شمر: سمي عيسى الَمِس ه ُمِس يحاً  ألَن اس: سمي َمِس و العب ال أَب ة؛ وق بالبرك

ده ذا يَْمَسُح األَرض أَي ألَنه كان ُح بي ان ال يَْمَس ه ك اس: أَن ن عب ن اب ة إِالَّ  يقطعها. وروي ع رأَ،عاه ل:  بَ وقي
يس ل ل ْج َح الّرِ ان أَْمَس ه ك يحاً ألَن مي مس مي س ل: س ُص؛ وقي ه أَْخَم ه  لرجل ن أُم ن بط رج م ه خ يحاً ألَن مس

ه ممسوحاً بالدهن؛ ٍة من ى هللا وقول هللا تعالى: بكِلم مَّ ور: َس و منص ال أَب يُح؛ ق مه المس ة  اس ِره كلم داَء أَم ابت
ى ه أَلق نَ  ألَن وَّ م َك ةَ، ث ا الكلم ة إِليه ى: الكلم د، والمعن ى الول ة معن ى الكلم راً، ومعن مه  بش د اس ُرِك بول يُبَّشِ

ً  المسيح. يحا دجال، مس دجال، وسمي ال ذاب ال ن أَن يبصر والمسيُح: الك وحة ع ه ممس مي  ألَن عين ا، وس به
ح ه، ولمس ه هللا ب م خصَّ يحاً اس ى مس ن عيس اه؛ وروي ع ا إِي ري زكري ن م يح ب ال: المس ه ق ثم أَن ي الهي م أَب

يق، وضدّ  ّدِ يق ُالّصِ ّدِ يَحْيِن: الّصِ ق هللا الَمِس ذاب. خل لِّيُل الك دجاُل أَي الّضِ يُح ال د المس دهما ض ان  أَح اآلخر، فك
ي الموتى ِإذن المِسيُح بن مريم يبرئ األَكمه واألَبرص ويحي يَّ  ب ُت الَح َت ويُِمي ي المي دجال يُْحي ذلك ال هللا، وك

اللة؛ويُْنبُِت ال ويُْنِشُئ السحابَ  ت  نباَت بِإذن هللا، فهما مسيحان: مسيح الُهَدى ومسيح الض : فقل ِذِريُّ ال الُمْن ق
أَنكره،  وسمي ألنه مسح بالبركة له بلغني أَن عيسى إِنما سمي مسيحاً  ين، ف وح الع ه ممس يحاً ألَن الدجال مس

يُح ضدّ  وقال: إِنما ً  ُ المِس ا اً مبارك ه خلق ال: مسحه هللا أَي خلق يحِ؛ يق ه  حسناً،المِس اً  ومسحه هللا أَي خلق خلق
يٌح وِمْمَسحٌ  قبيحاً ملعوناً. والمِسيُح: الكذاب؛ ماِسحٌ  بِينَ   تِْمَسٌح؛ وِمّسِ رَّ ْن اْلُمقَ َرِة َوِم ْنيَا َواْآلِخ دُّ :  َوِجيًها فِي ال

دهم اؤهم، واح ذلك ُوَجَه هٌ، وك دهم َوْج وم: سادتهم، واح وُه الق هٌ. وُوُج َرَف الشيءَ  َوِجي ِه أَي وَص  عن َوْجِه
   .َسنَنِِه.

  جاء في صحيح مسلم : 
ِ صلى هللا حّدثنا يَْحيََى ْبُن يَْحيََى قَاَل: قََرأُْت َعلَى  ّ  َماِلٍك، َعْن نَافٍِع، َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر أَّن َرُسوَل 

الً آَدمَ وسلم قَاَل: "أََرانِي لَْيلَةً ِعْنَد اْلَكْعبَِة. فََرأَْيُت وآله عليه  ةٌ  َرُج هُ ِلّم اِل. لَ ْن أُْدِم الّرَج َت َراٍء ِم ا أَْن ِن َم َكأَْحَس
ى َكأَْحَسِن َما ا َعلَ وُف  أَْنَت َراٍء ِمَن اللَّمِم. قَْد َرّجلََها فَْهَي تَْقُطُر َماًء. ُمتِّكئ ْيِن) يَُط ِق َرُجلَ ى َعَواتِ ْيِن (أَْو َعلَ َرُجلَ

ا  ذَا؟ فَقَالُوا: َهذَا اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم. ثُّم إِذَا أَنَاَمْن هَ  بِاْلبَْيِت. فََسأَْلتُ  َى. َكأَنَّه ْيِن اْليُْمنَ َوِر اْلعَ ٍط. أَْع ٍد قََط بَِرُجٍل َجْع
ةٌ  ّدّجاُل". ِعنَبَ يُح ال ذَا اْلَمِس َل: َه ذَا؟ فَِقي ْن َه أَْلُت: َم ةٌ. فََس   َطافِيَ

اَل:  ّي: َحّدثَنَا أَنٌَس (يَْعنِي اْبنَ حّدثنا ُمحّمُد ْبُن إِْسَحَق اْلُمَسيّبِ  افٍِع قَ ْن نَ ةَ) َع ُن ُعْقبَ ِعيَاٍض) َعْن ُمْوَسَى (َوُهَو اْب
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ِ صلى هللا عليه  قَاَل َعْبدُ  ّ ِ ْبُن ُعَمَر: ذََكَر َرُسوُل  ْينَ وآله ّ ا، بَ ّدّجاَل.  وسلم يَْوم يَح ال اِس: اْلَمِس ي النّ َظْهَرانِ
َورُ   تَبَاَركَ فَقَاَل: "إِّن هللا ّدّجاَل أَْع يَح ال أَْعَوَر، أَالَ َوإِّن اْلَمِس ْيَس بِ ةٌ  َوتَعَالَى إِنّهُ لَ هُ ِعنَبَ أَّن َعْينَ َى. َك ْيِن اْليُْمنَ اْلعَ

ِ صلى هللا عليه  َطافِيَةٌ" قَاَل: َوقَالَ  ّ دَ وآله َرُسوُل  اِم ِعْن ي اْلَمنَ ةَ فِ ٌل آَدُم اْلَكعْ  وسلم: "أََرانِي اللّْيلَ ِإذَا َرُج ِة. فَ بَ
اًء. َكأَْحَسِن َما تََرى ِمْن أُْدِم الّرَجاِل. هُ َم ُر َرأُْس عَِر. يَْقُط ُل الّش ِه. َرِج ْيَن َمْنِكبَْي هُ بَ ى  تَْضِرُب ِلّمتُ ِه َعلَ عا يََدْي َواِض

الً  ذَا؟ فَقَالُوا: َهذَا اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم.بِاْلبَْيِت. فَقُْلُت: َمْن هَ  َمْنِكبَْي َرُجلَْيِن. َوُهَو بَْينَُهَما يَُطوفُ  َوَرأَْيُت َوَراَءهُ َرُج
َى. ْيِن اْليُْمنَ َوَر َع ا. أَْع دا قََطط ى َجْع ِه َعلَ عا يََدْي ٍن. َواِض اْبِن قََط اِس بِ َن النّ ُت ِم ْن َرأَْي بَِه َم ْيِن.  َكأَْش ْي َرُجلَ َمْنِكبَ

نْ  ُت: َم ِت. فَقُْل وُف بِاْلبَْي ذَايَُط الُوا: َه ذَا؟ قَ ّدّجاُل".  َه يُح ال   اْلَمِس
ه حّدثنا اْبُن نَُمْيٍر: َحّدثَنَا أَبِي: َحّدثَنَا لى هللا علي ِ ص ّ وُل  َر أَّن َرُس ه  َحْنَظلَةُ، َعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَم لم وآل وس

ّرأِْس. َوا بَِط ال الً آَدَم. َس ِة َرُج َد اْلَكْعبَ عاقَاَل "َرأَْيُت ِعْن هُ). ِض ُر َرأُْس هُ (أَْو يَْقُط ُكُب َرأُْس ْيِن. يَْس ى َرُجلَ ِه َعلَ  يََدْي
نُ  يُح اْب ْريََم أو المس ُن َم َى ْب الً  فََسأَْلُت: َمْن َهذَا؟ فَقَالُوا: ِعيَس ُت َوَراَءهُ َرُج اَل) َوَرأَْي َك قَ ْدِري أَّي ذَِل ْريََم (الَ نَ َم

َر. َوَر  أَْحَم ّرأِْس. أَْع َد ال هِ َجْع ُت بِ ْن َرأَْي بَهُ َم َى. أَْش ْيِن اليُْمنَ يُح  اْلعَ الُوا: اْلَمِس ذَا؟ فَقَ ْن َه أَْلُت: َم ٍن. فََس ُن قََط اْب
ّدّجاُل".   ال

 ابِِر ْبِن َعْبدِ الّزْهِرّي، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبُد الّرْحَمِن، َعْن جَ  حّدثنا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد: َحّدثَنَا لَيٌَث، َعْن ُعقَْيٍل، َعنِ 
ه  لى هللا علي ِ ص ّ وَل  ِ أَّن َرُس ه ّ ذّبَتْنِيوآل ا َك اَل: "لَّم لم قَ َت  وس ي بَْي الَ هللا ِل ِر فََج ي اْلِحْج ُت فِ َرْيٌش. قُْم قُ

تُ  ِدِس. فََطِفْق ِه". اْلَمْق ُر إِلَْي ا أَْنُظ ِه َوأَنَ ْن آيَاتِ ُرُهْم َع   أُْخبِ
ِد هللا  يََى: َحّدثَنَا اْبُن َوْهٍب قَاَل: أَْخبََرنِي يُونُُس ْبُن يَِزيدَ ْبُن يَحْ  حّدثني َحْرَملَةُ  ِن َعْب اِلِم ْب ْن َس َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َع

ِ صلى هللا عليه  ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب، ّ ي بَْينََما أَنَا نَائٌِم َرأَيْ " وسلم يَقُوُل:وآله َعْن أَبِيِه قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  تُنِ
ذَا؟  َسبُِط الّشْعِر. بَْيَن َرُجلَْيِن. يَْنِطُف َرأُْسهُ َماًء (أَْو يَُهَراقُ  أَُطوُف بِاْلَكْعبَِة، فَِإذَا َرُجٌل آَدمُ  َرأُْسهُ َماًء) قُْلُت َمْن َه

اْلعَْيِن. َكأَّن َعْينَهُ ِعنَبَةٌ َطافِيَةٌ.  ُد الّرأِْس. أَْعَورُ أَْلتَِفُت فَِإذَا َرُجٌل أَْحَمُر. َجِسيٌم. َجعْ  قَالُوا: َهذَا اْبُن َمْريََم. ثُّم ذََهْبتُ 
الُوا: ذَا؟ قَ ْن َه ُت: َم ٍن". قُْل ُن قََط بَها اْب ِه َش اِس بِ َرُب النّ ّدّجاُل. أَْق   ال

وَ  وحّدثني ُزَهْيُر ْبنُ  ِز (َوُه ِن  َحْرٍب: َحّدثَنَا ُحَجْيُن ْبُن اْلُمثَنّى: َحّدثَنَا َعْبُد اْلعَِزي ِ ْب ّ ِد  ْن َعْب لََمةَ)، َع ي َس ُن أَبِ اْب
ِ صلى الفَْضِل، َعْن أَبِي َسلََمةَ  ّ ْد وآله هللا عليه  ْبِن َعْبد الّرْحَمِن، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  وسلم: "لَقَ

ةً  تْنِي َعْن أَْشيَاَء ِمْن بَْيِت اْلَمْقِدِس لَمْ َمْسَراَي، فََسأَلَ  َرأَْيتُنِي فِي اْلِحْجِر. َوقَُرْيٌش تَْسأَلُنِي َعنْ  أُثْبِتَْها، فَُكِرْبُت ُكْربَ
ٍة  هللا ِلي أَْنُظُر إِلَْيِه. َما يَْسأَلُونِي َعْن َشْيٍء إِالّ أَْنبَأْتُُهمْ  َما ُكِرْبُت ِمثْلَهُ قَّط. قَاَل: فََرفَعَهُ  ي َجَماَع بِِه، َوقَْد َرأَْيتُنِي فِ

ِه  قَائٌِم يَُصلّي. فَِإذَا َرُجٌل َضْرٌب َجْعٌد َكأَنّهُ ِمْن ِرَجاِل َشنُوَءةَ. ْنبِيَاِء. فَِإذَا ُموَسىَ ِمَن األَ  ْريََم َعلَْي َوإِذَا ِعيَسَى اْبُن َم
َراِهي الّسالَُم قَائٌِم يَُصلّي. أَْقَربُ  ّي. َوإِذَا إِْب عُوٍد الثّقَِف ُن َمْس ْرَوةُ ْب بَها ُع ِه َش اِس بِ لّي.  مُ النّ ائٌِم يَُص الَُم قَ ِه الّس َعلَْي

الَةِ  أَْشبَهُ النّاِس بِِه َصاِحبُُكْم (يَْعنِي َن الّص ُت ِم ا فََرْغ أََمْمتُُهْم. فَلَّم ُد!  نَْفَسهُ) فََحانَِت الّصالَةُ فَ ا ُمَحّم ٌل: يَ اَل قَائِ قَ
  .ِه فَبََدأَنِي بِالّسالَِم".فَاْلتَفَّت إِلَيْ  َهذَا َماِلٌك، َصاِحُب النّاِر فََسلّْم َعلَْيِه.

اِلِحيَن(((    ْن الصَّ الً َوِم ِد َوَكْه ي اْلَمْه اَس فِ بي: .)).. )46َويَُكلُِّم النَّ ُد الص ُد الصبّي. وَمْه د: َمْه والَمْه
ُ  له ُموضعه الذي يَُهيّأ ْهُل: الرجل الكَ .  لينام فيه. وفي التنزيل: من كان في الَمْهد صبيّاً؛ والجمع ُمُهود. ويَُوطَّأ

ةً، إِذا َوَخطه الشيب ورأَيت ه بَجال ي الصحاح: ل يُب.  وف ه الش ين وَوَخَط اَوز الثالث ذي ج ال ال ن الرج ُل م الَكْه
رين؛  بكر وعمر، رضي هللا عنهما: هذان سيِّدا ُكهول الجنة، وفي رواية: ُكهولِ  أَبي وفي فضل ين واآلِخ ل األَوَّ

ى قال ابن األَثير: الَكْهُل من الرجال ى  من زاد عل ين إِل الث وثالث ن ث و م ل: ه ين، وقي ى األَربع نة إِل ين س ثالث
ل: تمام الخمسين؛ الً، وقي ار َكْه َل  أَراد وقد اْكتََهَل الرجُل وكاَهَل إِذا بلغ الُكهولة فص يَم العاق ا الحل ِل ههن بالَكْه

ةِ  َل الجن دِخل أَه ةَ  أَي أَن هللا ي م:  الجن ي المحك الَء، وف اَء ُعقَ دىُحلم ى إِح ين إِل ع وثالث ن أَرب و م ل ه  وقي
اسَ  ، على نبينا وعليه الصالة والسالم: قال هللا تعالى في قصة عيسى وخمسين. الً؛  ويَُكلِّم الن ِد وَكْه ي المه ف

  .. في المهد وَكْهُ◌الً  قال الفراء: أَراد وُمَكلِّماً الناس
ا قَالَْت َرّبِ أَنَّى يَُكوُن ِلي َولٌَد َولَْم يَْمسَ ((   ًرا فَِإنََّم ى أَْم اُء إِذَا قََض ا يََش ُق َم ُ يَْخلُ َّ ْسنِي بََشٌر قَاَل َكذَِلِك 

وُن( ْن فَيَُك هُ ُك وُل لَ رٌ ) .)).. 47يَقُ نِي بََش ْم يَْمَسْس ؛:  َولَ سُّ الى: وإِن  والَم َّ تع ال  دك. ق يَء بي ك الش َمسُّ
ِل أَن طلَّْقتُُموُهنَّ من ، و قَْب وُهنَّ ى:تَُماسُّ ن يحي د ب ال أَحم وُهّن، ق ل أَن تََمسُّ ن قب رئ: م م  ق ا ل ار بعضهم م اخت

ن  تََمسُّوُهّن، وقال: ألَنَّا وَجدنا هذا الحرف في غير موضع ل شيء م من الكتاب بغير أَلف: يَْمَسْسنِي بََشٌر، فك
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ي  عاقَبَه. وفي الرجل في باب الغشيان. وفي حديث فتح خيبر: فََمسَّهُ بعذاب أَي فعل هذا الكتاب، فهو حديث أَب
ا قتادة والِميَضأَة: فأَتيته بها فقال: َمسُّوا منها أَي ه  خذوا منه يَء أََمسُّ ُت الش ال: َمِسْس ُؤوا. ويق اء وتوضَّ الم

 ً اع لََمْستَه بيدك، ثم َمّسا تعير للجم د، واس ون استعير لألَخذ والضرب ألَنهما بالي ٌس، وللُجن ه لَْم أَن الجن  ألَن ك
م تعالى: ولم يَْمَسْسني ؛ يقال: به َمسٌّ من جنون. وقولهَمسَّتْه جٍ، ول زوُّ ة ت ى جه ني عل م يَْمَسْس أَُك  بََشٌر أَي ل

ج. بغيّاً أَي وال قُِرْبتُ  ه. على غير حد التزوُّ اسّ  وماسَّ الشيُء ُمَماسَّةً وِمساساً: لَِقيَه بذات سَّ  َ وتََم اِن: َم الِجْرم
ي ن جن ى اب ر. وحك ُدهما اآلخ اهأَح هُ إِي ى : أََمسَّ دَّاه إِل اءُ  فع ا يََش ُق َم ُ يَْخلُ َّ ذَِلِك  اَل َك ا ترى،قَ ولين كم :  مفع

ل ه: وك ر  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق
ق مثال ُسبق إِليه: أَال ر له الَخل ارك هللا أَحسن واألَم ي تب ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق الم  الخ ك

ر العرب ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث دهما اِإلْنشاء عل ه على وجهين: أَح ي قول ال ف دير؛ وق ارك هللا  التق الى: فتب تع
رين؛ وكذلك قوله أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن ذباً. الُمقّدِ رون ك ّدِ اً؛ أَي تُق الى: و تعالى: وتَْخلقُون إِْفك ه تع قول

ن  كم من الطين َخْلقه؛ تقديره، ولم يرد أَنه أَنِّي أَْخلُقل دوماً. اب ِدث مع ق هللا  يُح ده: خل ه يب اً  الشيء يَخلُق خلق
  .. لم يكن، والَخْلُق يكون المصدر ويكون الَمْخلُوقَ  أَحدثه بعد أَن

ويني  : كان إِذَا قََضى أَْمًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ  ر تك ن )) : أم ار .. و(( ك يكون كونا .. وجد وص
ذي  ل ال ى األج من اختصاص هللا الخالق المبدع وحده يوجد به األشياء من الشيء .. فتكون بقدره المقدور إل

اره ..  ذيخت ت أَي م ْذ كن َك ُم ا أَْعِرفُ يبوية: أَن ى س ة. وحك ة: الحادث َت، والكائن ن  ُخِلْق ان. اب ان متقارب والمعني
ك، تقولاألَ  ُن التََّحرُّ َق، وال العرب لمن عرابي: التََّكوُّ ان: ال ُخِل َن؛ ال ك وَّ اَن وال تََك ن: ال تَْشنَُؤه: ال ك وَّ ك  تََك رَّ تََح

نَه ن: أَحَدثَه أَي مات. والكائنة: األَمر الحادث. وَكوَّ ي  فتََكوَّ د رآن ام فق ي المن ي ف فحدث. وفي الحديث: من رآن
ورتيالشيطان ال يتَ  فِإن ى ص ُن عل وَّ ة: ال يتََك نُني،وفي رواي ه. وهللا. َكوَّ َن الشيَء: أَحدث وَّ ياء  . وَك ُن األَش ّوِ ُمَك

    .إلى الوجود. يخرجها من العدم
َل(((   نِجي ْوَراةَ َواْإلِ ةَ َوالتَّ اَب َواْلِحْكَم هُ اْلِكتَ نة ..)48َويُعَلُِّم ل والس ة .. األص راءة والكتاب  .)).. أي الق

ه، والِحْكَمةُ: العدل. ورجل  لُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويُعَ  ر: أتقن َم األَم يم. وأَْحَك يٌم: عدل حك ارُب  َحِك ه التج وأَْحَكَمتْ
ور قد أَْحَكَمتْه الَمثَل، وهو من ذلك. ويقال للرجل إذا كان حكيماً: على تقن لألُم يم: الم اِرُب. والحك ان  التج .. ك

  إلنجيل .. والحكمة صواب األمر وسداده .. والحكمة تعني الرشاد .. عيسى تاليا للتوراة وا
يِن َكَهيْ ((   ْن الّطِ ْم ِم ُق لَُك ي أَْخلُ ْم أَنِّ ْن َربُِّك ٍة ِم تُُكْم بِآيَ ْد ِجئْ ي قَ َرائِيَل أَنِّ ي إِْس ِر َوَرُسوالً إِلَى بَنِ ِة الطَّْي ئَ

 ِ َّ ِإْذِن  ًرا بِ وُن َطْي ِه فَيَُك أَنفُُخ فِي ا فَ أُْكلُوَن َوَم ا تَ ئُُكْم بَِم ِ َوأُنَبِّ َّ ِإْذِن  ْوتَى بِ يِ اْلَم َرَص َوأُْح هَ َواألَْب ِرُئ األَْكَم  َوأُْب
ير: العَ :  َوأُْبِرُئ األَْكَمهَ .)).. )49تَدَِّخُروَن فِي بُيُوتُِكْم إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنيَن( ي التفس ى الَكَمه ف َم

ة َكِمهَ  الذي يُولَُد به اإلنساُن. هُ ُظْلَم ه إذا اْعتََرتْ و أَْكَم اً وه ر، َكَمه ُرهُ، بالكس سُ  بََص ديث:  تَْطِم ي الح ه. وف علي
ذي هُ: ال اَر، واألَْكَم اِن األَْبص ا يُْكِمه هَ  فإنهم ِرُئ األَْكَم ز: وتُْب ل العزي ي التنزي ى. وف ُد أَعم هَ .. يُولَ ِرُئ األَْكَم َوأُْب

ل:  األَْبَرصَ وَ  ه ومن ك ةَ من ّ العافي روف، نسأَل  و البََرُص: داٌء مع ِرَص  داِء، وه ي الجسد، ب ع ف اض يق بي
ال: اُء؛ ق ى بَْرص اً، واألُنث نْ  بََرص ه َم ةَ أَن رَّ اَن ُم ٌغ فِتْي بِيبُ  ُمْبل اِن َش اِء الِعج ُن بَْرص ا اب   َهجان

عُ  ورجل دها لَُم ي جل رص أَْبَرُص، وحيّة بَْرصاُء: ف ع األَْب اٍض، وجم ْرصٌ  ِ بي ٍد  . بُ اَء بَولَ ُل إِذا ج َرَص الرج وأَْب
ُ. أَْبَرُص فيقال: أَْبَرَص، ويَُصغَّرُ  ّ ه  ب بَُرْيٌص، ويجمع بُْرصاناً، وأَْبَرَص ر مرك اف غي َرَص، مض وال  وسامُّ أَْب

  ..يُف ِجْنستعر ِكباِر الوَزغ، وهو َمْعِرفة إِال أَنه مصروف: الَوَزغةُ، وقيل: هو من
ةٍ ((    تُُكْم بِآيَ ْيُكْم َوِجئْ َم َعلَ ّرِ ِذي ُح َض الَّ ْم بَْع لَّ لَُك ْوَراِة َوِألُِح ْن التَّ َديَّ ِم ْيَن يَ ا بَ قًا ِلَم ّدِ ْم  َوُمَص ْن َربُِّك ِم

َ َوأَِطيعُونِي( َّ ة واضحة ال : هي الحجج التي بين َوِجئْتُُكْم بِآيٍَة ِمْن َربُِّكمْ .)) .. )50فَاتَّقُوا  ة مادي ا .. كأدل ها آنف
  لبس فيها وال التباس على وجود هللا .. وعلى وحدانيته .. وطلب منهم السمع والطاعة .. 

تَِقيٌم(((  َراٌط ُمْس ذَا ِص ُدوهُ َه ْم فَاْعبُ ي َوَربُُّك َ َربِّ َّ تَِقيمٌ .)).. )51إِنَّ  َراٌط ُمْس ذَا ِص ع  َه راط جم : الص
  وضح منها .. صرط : الطريق أو ما 

  )) ِ َّ اُر  ُن أَْنَص وَن نَْح اَل اْلَحَواِريُّ ِ قَ َّ ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهْم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى  ِ فَلَمَّ َّ ا ا بِ  آَمنَّ
اُرونَ .)).. )52َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُموَن( انوا لتبييضهم والتَّْحِويُر: التببيض. والَحواِريُّوَن: القَصَّ م ك ارين  ألَنه قص

هم: ال بعض اً. وق وا  ثم غلب حتى صار كل ناصر وكل حميم َحواِريّ د َخلَُص ذين ق اء ال ْفَوةُ األَنبي وَن َص الَحواِريُّ
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قول النبي،  على ذلك الحواريون ُخْلَصاُن األَنبياء، عليهم السالم، وصفوتهم. قال: والدليل الزجاج: لَُهْم؛ وقال
لى هللا عل يص ن عمت ُر اب بَْي لم: الزُّ ه وس ي؛ ي تِ ن أُمَّ واِريَّ م ال:  وَح ري. ق حابي وناص ن أَص تي م أَي خاص

وا هللا عليه وسلم، وأَصحاب النبي، صلى ذين أُْخِلُص ة ال ي اللغ ل  حواريون، وتأْويل الحواريين ف وا من ك ونُقُّ
؛ قال:لُباب ا وكذلك الُحواََّرى من الدقيق سمي به ألَنه يُنَقَّى من عيب؛ ع  لبُّرِ د روج ذي ق اس ال ي الن وتأْويله ف

وع. العيوب. قال: وأَصل التَّْحِويِر في اللغة من حارَ  مرة فوجد نَِقيّاً من في اختِياره مرة بعد وُر، وهو الرج  يَُح
ه، وهللا ذا تأْويل ال: فه ع، ق ِويُر: الترجي لّ  والتَّْح يده: وك ن س م. اب َوا ُأَعل َرِة آخر ح ي نُْص اِلٍغ ف ص ُمب ، وخ ِريٌّ

  ..  السالم به أَنصار األَنبياء، عليهم بعضهم
اِهِديَن(((   َع الشَّ ا َم ُسوَل فَاْكتُْبنَ ق )53َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَْنَزْلَت َواتَّبَْعنَا الرَّ ا صدقه ووث ه إيمان ن ب .)).. آم

اهد  و ش ره فه س حض هد المجل ذيب .. وش د التك ديق ض ان التص ه.. اإليم هب ع أَْش هيٌد والجم هود، وَش اد وُش
َهَده:  والجمع ُشَهداء. والشَّْهُد: اسم للجمع عند ه. واْستَْش َهْدتُُهم علي ع. وأَْش و جم ال األَخفش: ه سيبويه، وق

ِهيدين. سأَله ولُ  الشهادة. وفي التنزيل: واستشهدوا َش اطٌع تق ٌر ق هاَدة َخب ذا،  والشَّ ى ك ُل عل ِهَد الرج ه: َش من
ذا ُل، بسكون الهاء للتخفيف؛َشْهَد الرج وربما قالوا َهْد بك ولهم: اْش ي  عن األخفش. وق د ف هُّ ف. والتََّش أَي اْحِل

د الصالة: معروف؛ هُّ يده: والتََّش ن  ابن س ِ واشتقاقه م اُت  راَءة التحي ه «ق هد أَن ال إِل هد أَن أَش  إِال هللا وأَش
وله ده ورس داً عب ديث» محم ي ح هادة. وف ن الش ٌل م و تَفَعُّ ن  وه اناب عود: ك ا  مس ا يعلمن َد كم هُّ ا التََّش يُعَلُِّمن

  .. السورة من القرآن
ُ َخْيُر اْلَماِكِريَن(((   َّ ُ َو َّ ال: وسمعنا ...)) .. )54َوَمَكُروا َوَمَكَر  ة، ق ي ُخفي ال ف ُر احتي ث: الَمْك اللي

الى: ومك في الحروف أَن الكيد ال هللا تع ل حالل حرام. ق ي ك ر ف احالل، والمك راً ومكرن راً  روا مك م ال  مك وه
كما قال تعالى: وجزاء  باسم مكر المجازى  يشعرون. قال أَهل العلم بالتأْويل: المكر من هللا تعالى جزاء ُسمي

الى: بسيئة في سيئة سيئة منها، فالثانية ليست ه تع ذلك قول الم، وك  الحقيقة ولكنها سميت سيئة الزدواج الك
دوا ع فمن اعتدى عليكم ه سميفاعت م ولكن يس بظل اني ل م والث األَول ظل ه، ف ه لي يُعلم أَن ذنب ل اب  باسم ال ِعق

ا  تعالى: يخادعون هللا وهو عليه وجزاٌء به، ويجري َمْجَرى هذا القول قوله ادعهم وهللا يستهزئ بهم، مم خ
ز اب هللا ع ي كت اء ف رُ  ج يده: الَمْك ن س ل. اب ُر َمْك وج َر يَْمُك ال، َمَك ة واالحتي ديث  راً الَخِديعَ ي ح ه. وف َر ب وَمَك

ن الدعاء: ال اب ي؛ ق ْر ب ه اللهم اْمُكْر لي وال تَْمُك اُع بالئ ُر هللا إِيق ر: َمْك و األَثي ل: ه ه، وقي ه دون أَوليائ  بأَعدائ
ا َوهَُّم أَنه د بالطاعات فَيُتَ ى استدراج العب ة وهي مردودة، المعن ل  : مقبول ي: وأَص دائي ال ب َرَك بِأَْع ْق َمْك أَْلِح

  . الِخداع. الَمْكر
  
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب العزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(وَ (( ون ...  –./.)) )118قُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  إله إال هللاأشهد أن ال 
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 
 
  
  
 
  

c     : 47الحلقة عدد   
    c( سورة آل عمران ) 

  
 ن حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي وااله إل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  ــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيــــــ
ُ يَا(( ...   َّ وَك  إِْذ قَاَل  ِذيَن اتَّبَعُ ُل الَّ ُرَك ِمْن الَِّذيَن َكفَُروا َوَجاِع ِعيَسى إِنِّي ُمتََوفِّيَك َوَرافِعَُك إِلَيَّ َوُمَطّهِ

وَن(فَْوَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأَْحُكُم بَْينَكُ  ِه تَْختَِلفُ ُروا 55ْم فِيَما ُكْنتُْم فِي ِذيَن َكفَ ا الَّ ) فَأَمَّ
ِريَن( ْن نَاِص ْم ِم ا لَُه َرِة َوَم ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال ِديًدا فِ ذَابًا َش بُُهْم َع ذِّ اِلَحاِت 56فَأَُع وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ) َوأَمَّ

 ُ َّ يِم(57الَ يُِحبُّ الظَّاِلِميَن(فَيَُوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َو ْكِر اْلَحِك ذِّ اِت َوال ْن اْآليَ ى 58) ذَِلَك نَتْلُوهُ َعلْيَك ِم َل ِعيَس ) إِنَّ َمثَ
وُن( ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُك َّ رِ 59ِعْنَد  ْن اْلُمْمتَ ْن ِم الَ تَُك َك فَ ْن َربِّ قُّ ِم ْن 60يَن() اْلَح ) فََم

َك فِيِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم فَقُْل تَعَالَْوا نَْدُع أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَا َونِ  مَّ َحاجَّ ُكْم ثُ نَا َوأَْنفَُس َساَءُكْم َوأَْنفَُس
ِ َعلَى اْلَكاِذبِيَن( َّ ُز ) إِنَّ هَ 61نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنَةَ  َو اْلعَِزي َ لَُه َّ ُ َوإِنَّ  َّ ٍه إِالَّ  ْن إِلَ ا ِم قُّ َوَم ُص اْلَح ذَا لَُهَو اْلقََص

َ َعِليٌم بِاْلُمْفِسِديَن(62اْلَحِكيُم( َّ نَكُ  قُْل يَا )63) فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ  ا َوبَْي َواٍء بَْينَنَ ٍة َس ْم أَالَّ أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَم
ِإْن تَ  ِ فَ َّ ْن ُدوِن  ا ِم ا أَْربَابً نَا بَْعًض ذَ بَْعُض ْيئًا َوالَ يَتَِّخ ِه َش ِرَك بِ َ َوالَ نُْش َّ َد إِالَّ  ا نَْعبُ َهُدوا بِأَنَّ وا اْش ْوا فَقُولُ َولَّ

  ...)).)64ُمْسِلُموَن(
  صدق هللا العظيم

  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل : 
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ا ماذا قال هللا ة ؟.. م ا هي المباهل د هللا ؟.. م ة عيسى عن ا حقيق الم ؟ .. م  عز وجل لعيسى عليه الس
ي  افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ق ؟.. ع دين الح ا ال ة ؟.. م ة الوحداني ي حقيق ه

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
ُ يَا(( ...  َّ وَك ِعيَسى إِنِّي  إِْذ قَاَل  ِذيَن اتَّبَعُ ُل الَّ ُروا َوَجاِع ِذيَن َكفَ ُرَك ِمْن الَّ ُمتََوفِّيَك َوَرافِعَُك إِلَيَّ َوُمَطّهِ

  .)).. )55ْختَِلفُوَن(فَْوَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأَْحُكُم بَْينَُكْم فِيَما ُكْنتُْم فِيِه تَ 
ُ يَا (( ... َّ   ...)) :  ِعيَسى إِنِّي ُمتََوفِّيَك َوَرافِعَُك إِلَيَّ  إِْذ قَاَل 

  جاء في صحيح مسلم : 
نِ  حّدثنا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد: َحّدثَنَا لَْيٌث. ح َهاٍب، َع ِن ِش ِن  َوَحّدثَنَا ُمحّمُد ْبُن ُرْمحٍ: أَْخبََرنَا اللّْيُث، َعِن اْب اْب

ِ  اْلُمَسيِّب أَنّهُ  ّ َكّن أَْن وآله صلى هللا عليه  َسِمَع أَبَا ُهَرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل  وسلم: "َوالِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَيُوِش
يُكمُ  ِليَب، يَْنِزَل فِ ُر الّص طا. فَيَْكِس ا ُمْقِس ه وسلم َحَكم لى هللا علي ْريََم ص ُن َم ُع اْلِجْزيَ اْب َر، َويََض ُل اْلِخْنِزي ةَ، َويَْقتُ

ى الَ  اُل َحتّ يُض اْلَم ٌد". َويَِف هُ أََح   يَْقبَلَ
نُ  وحّدثناه َعْبُد األَْعلََى ْبُن َحّماٍد َو أَبُو بَْكرِ  ْفيَاُن اْب ّدثَنَا ُس الُوا: َح ْرٍب قَ ُن َح ُر ْب ْيبَةَ َو ُزَهْي ي َش ةَ. ح  ْبُن أَبِ ُعيَْينَ

نُ  اْبُن َوْهبٍ َوَحّدثَنِيِه َحْرَملَةُ ْبُن يَْحيََى: أَْخبََرنَا  ُد ْب َوانِّي و َعْب ٌن اْلُحْل ٍد،  قَاَل: َحّدثَنِي يُونُُس. ح َوَحّدثَنَا َحَس ُحَمْي
نِ  َعْن يَْعقُوَب ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد. َحّدثَنَا أَبِي َعنْ  ِة اْب ي ِرَوايَ ةَ  َصاِلحٍ. ُكلُّهْم َعِن الّزْهِرّي بَِهذَا اْالْسنَاِد َوفِ ُعيَْينَ

ا"إِ  ونَُس: "َحَكم ِة يُ ي ِرَوايَ ْدالً". َوفِ ا َع ِديِث  َماما ُمْقِسطا َوَحَكم ي َح طا". َوفِ ا ُمْقِس ْذُكْر "إَِمام ْم يَ اِدالً" َولَ َع
ى َصاِلحٍ "َحَكما اَدِة "َوَحتّ َن الّزيَ ِه، ِم ي َحِديِث ُث، َوفِ اَل اللّْي ا قَ ر ُمْقِسطا". َكَم َدةُ َخْي ْجَدةُ اْلَواِح وَن الّس َن تَُك ا ِم

  الّدْنيَا َوَما فِيَها".
  وجاء في البداية والنهاية  : 

ن ال ب ش، عن المنه ة، عن األعم رو،  قال ابن أبي حاتم، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوي عم
ى لما أراد هللا أن  عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ع عيسى إل ى يرف ي  السماء خرج عل أصحابه وف

يالبيت اثنا عشر ر ين ف يهم من ع ي فخرج عل اء جالً منهم من الحواريين، يعن ت ورأسه يقطر م ال   البي فق
م ي، ث د أن آمن ب رة بع ي عشرة م ي اثن ر ب ن يكف اني  لهم: إن منك م ل مك بهي فيقت ه ش ى علي م يلق ال: أيك ق

ا فقام شاب من أحدثهم فيكون معي في درجتي؟ اب فق ام الش يهم فق اد عل م أع س. ث ه: اجل ال ل ناً فق ا. س  ل: أن
ه شبه عيسى،  ، ثم أعاد عليهم فقام الشابفقال عيسى اجلس ألقى علي ع  فقال أنا، فقال: أنت هو ذاك. ف ورف
ر  في البيت إلى السماء. عيسى من روزنة م صلبوه. فكف وه ث ود فأخذوا الشبه فقتل قال وجاء الطلب من اليه

ا شاء عشرة مرة بعد أن آمن به، وافترقوا ثالث فرق. به بعضهم اثني ا م م صعد  فقالت طائفة: كان هللا فين ث
ؤالء النسطورية. إلى السماء، وهؤالء اليعقوبية.  وقالت فرقة: كان فينا ابن هللا ما شاء،ثم رفعه هللا إليه، وه

ا وله م ؤالء المسلمون. وقالت فرقة: كان فينا عبد هللا ورس ه وه ه هللا إلي م رفع ان  شاء، ث فتظاهرت الكافرت
لمة ى المس ه  عل لى هللا علي داً ص ث هللا محم ى بع اً حت الم طامس زل اإلس م ي ا، فل ه فقتلوه نوآل ال اب لم. ق  وس

ِهمْ  ُدّوِ ى َع وا َعلَ ِذيَن آَمنُ ف:  عباس: وذلك قوله تعالى: {فَأَيَّْدنَا الَّ اِهِريَن} [الص بَُحوا َظ ذا إسناد  ]14فَأَْص .وه
ة وروا )110 /2مسلم. (ج/ص:  صحيح إلى ابن عباس على شرط ي معاوي ب عن أب ي كري ن أب ه النسائي ع

  به نحوه.
ونَ ((   ِه تَْختَِلفُ تُْم فِي ا ُكْن نَُكْم فِيَم أَْحُكُم بَْي ْرِجعُُكْم فَ يَّ َم مَّ إِلَ اثُ ً  ))  رجع رجع ا اً  وُرُجوع ى وُرْجعان وُرْجعَ

 ً ك وَمْرِجعا ى رب ل: إِن إِل ي التنزي وعَ  وَمْرِجعةً: انصرف. وف ج ى، أَي الرُّ ْجع ى؛  الرُّ ى فُْعل َع، مصدر عل والَمرِج
  ..  ُرُجوعكم َمْرِجعُكم جميعاً، أَي وفيه: إِلى هللا
ِريَن(((   ْن نَاِص ْم ِم ْنيَا َواْآلِخَرِة َوَما لَُه بُُهْم َعذَابًا َشِديًدا فِي الدُّ ا الَِّذيَن َكفَُروا فَأَُعذِّ ُر: .)).. )56فَأَمَّ الُكْف

ا وَكفَ  انقيض اِإليمان؛ آمنَّا ب رَ  ْرن ل دار  بالطاغوت؛ َكفَ ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف د يَْكفُ رب: ق  الح
دُّ الشكر.  نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو َكفَُروا أَي َعَصْوا وامتنعوا. وهو ِض

ا الى: إِن ه تع رَ  وقول دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك ورانَ  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره َدها  ًْعَم ا: َجَح ر به اً وَكفَ وُكْفران
تق  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وَستَرها. ِم هللا، مش افر: جاحد ألَْنعُ ك

  .قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على من
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وا َوعَ ((   ا الَِّذيَن آَمنُ اِلِميَن(َوأَمَّ بُّ الظَّ ُ الَ يُِح َّ وَرُهْم َو َوفِّيِهْم أُُج اِلَحاِت فَيُ وا الصَّ ه )57ِملُ ن ب .)).. آم
ذيب ..  ديق ضد التك ان : التص ه .. اإليم ق ب اِلِمينَ إيمانا : صدقه ووث بُّ الظَّ ُ الَ يُِح َّ ْوُر :  َو م الَج ل الظُّل وأص

وء: ديث الُوُض ه ح ، ومن ّدِ اَوَزة الح ن وُمج نَّةَ  زاد أو فم ه السُّ اَء األدَب بتَْرِك َم أي أَس اء وَظلَ د أس َص فق  نَقَ
ي بأََدِب الشَّْرعِ، وَظلَم نْفسه بما نَقََصها من الثواب والتَّأَدُّبَ  ّرات ف ْرداِد الَم ز:  بتَ ل العزي ي التنزي الُوضوء. وف

م وا ول ذين آَمنُ ٍم؛ ال انَهم بُِظْل وا إيم اس وج يَْلبُِس ن عب ال اب واق م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه ْرٍك،  ماع انهم بِِش إيم
م: وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن عن ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، وُرِوي ذلك يم. والظُّْل ْرك لَُظْلٌم َعِظ  الّشِ

ْوَب وال تَْظِلمْ  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: ل:عنه أي ال تَُجْر  اْلَزْم هذا الصَّ ْرَك  عنه. وقوله عزَّ وج إنَّ الّشِ
تُ  لَُظلم َعِظيم؛ يعني ي الُمِمي و الُمْحي ده ال شريك أن هللا تعالى ه ْنِعم َوْح رّزاُق الُم ره  ال ه غي ِرك ب إذا أُْش ه، ف ل

ً  الظُّْلِم، ألنه َجعل النعمةَ  فذلك أَْعَظمُ  ،  مةً،وُظْلماً وَمْظلِ  لغير ربِّها. يقال: َظلََمه يَْظِلُمهُ َظْلما ْلُم َمْصدٌر حقيقيٌّ فالظَّ
   ..وَظلوم المصدر، وهو ظالمٌ  والظُّلُم االسُم يقوم َمقام

يِم(((   ْكِر اْلَحِك ِذْكٌر ) .)).. 58ذَِلَك نَتْلُوهُ َعلْيَك ِمْن اْآليَاِت َوالذِّ ه لَ ل: وإِن ي التنزي رف. وف ْكُر: الش ذِّ وال
اهولهم. وقوله تع لك ولقومك؛ أَي القرآن شرف لك ل: معن َرفََك؛ وقي َرَك؛ أَي َش ك ِذْك ا ل ْرُت  الى: وَرفَْعنَ إِذا ذُِك

ينِ  ّدِ يل ال ه تفص ذي في اب ال ْكُر: الكت يهم السالم،  ذُِكْرَت معي. والذِّ اء، عل ن األَنبي اب م لُّ كت ِل، وُك ُع الِملَ وَوْض
ديث: ِذْكٌر. ي الح ْكُر: الصالةُ  والدعاُء إِليه والثناء عليه. وف ت والذِّ َزبَُهْم  كان الم، إِذا َح يهم الس اء، عل األَنبي

ذكر، أَي ى ال وا إِل ٌر فَِزُع ورُ  أَْم ع ذُُك ، والجم كُّ و الصَّ : ه ّقِ ُر الَح ون فيصلون. وِذْك ى الصالة يقوم وٍق،  إِل ُحقُ
و ال أَب ْذِكَرِة. ق م للتَّ ْكَرى: اس ذِّ . وال ّقٍ وُر َح ال: ذُُك راءة ويق ذكر ق الة وال ذكر الص اس: ال ذكر  العب رآن وال الق

  .. والذكر الشكر والذكر الطاعة التسبيح والذكر الدعاء
ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن(((   َّ َرابٍ .)).. )59إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعْنَد  ْن تُ هُ ِم :  َخلَقَ

ل والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال ه: وك ر  شيء لم يُسبق إِلي ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق
ق مثال ُسبق إِليه: أَال ر له الَخل ي واألَم ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ارك هللا أَحسن الخ الم  تب ك

ر العرب ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث دهما اِإلْنشاء عل ه على وجهين: أَح ي قول ال ف دير؛ وق الى: التق ارك هللا  تع فتب
رين؛ وكذلك قول أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن رون كذباً. تعالى هـالُمقّدِ الى:  : وتَْخلقُون إِْفكاً؛ أَي تُقّدِ وقوله تع

ن لكم من الطين َخْلقه؛ تقديره، ولم يرد أَنه أَنِّي أَْخلُق دوماً. اب ق هللا  يُحِدث مع يده : خل هس يء يَخلُق اً  الش خلق
ه أَحدثه بعد أَن وَق؛ وقول م لم يكن، والَخْلُق يكون المصدر ويكون الَمْخلُ ل: يخلُقك اتكم  عز وج ون أُمه ي بط ف

ونُ .. ((   ُظلمات ثالث بعد خلق في َخْلقاً من  ن )) ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُك ا وجد وصار .. و(( ك ون كون ان يك )): ك
ي ا أمر تكويني من اختصاص هللا عز وجل وحده .. يوجد به األش ا وزمانه ي مكانه ون ف ن شيئا لتك م تك اء ول

  وأجلها الذي يقدره هللا عز وجل سبحانه القادر الحكيم .. 
ِريَن .)) .. )60اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فَالَ تَُكْن ِمْن اْلُمْمتَِريَن(((   ْن اْلُمْمتَ ه : فَالَ تَُكْن ِم َل أُماري ُت الرج ا َرْي وم

رئَ  والُمْريةُ:جادلته. والِمْريةُ  ِمراًء إِذا ي  الشَّكُّ والجَدل، بالكسر والضم، وق ُك ف ال تَ ل: ف ه عز وج ا قول بهم
ال: ِمْريةٍ  ان، ق ا لغت ه إِال الكسر، منه؛ قال ثعلب: هم يس في ة فل ةُ الناق ا ِمْري ط. وأَم ي  والضم غل راُء ف واالْمتِ

راُء: اري. والِم اراةُ  الشيِء: الشَّكُّ فيه، وكذلك التَّم َدل الُمم يوالج . وف ّكِ راِء والش ن االْمتِ اً: م راُء أَيض  ، والِم
اظره  الِجدال وأَن يَستخرج تُماِر فيهم إِالَّ ِمراًء ظاهراً؛ قال: وأَصله في اللغة التنزيل العزيز: فال ن ُمن الرجُل م

ارا َمَرْيُت الشاةَ إِذا كالماً ومعاني الخصومة وغيرها منْ  اراةُ ُمم د م ا، وق تخرجت لبنه ا واس راًء. ةً حلبته  وِمي
  ..  وتَمارى: َشكَّ  واْمتَرى فيه
اَءنَ ((   اَءُكْم َونَِس ا َوأَْبنَ ْدُع أَْبنَاَءنَ الَْوا نَ ْل تَعَ ِم فَقُ ْن اْلِعْل اَءَك ِم ا َج َك فِيِه ِمْن بَْعِد َم اَءُكْم فََمْن َحاجَّ ا َونَِس

ةَ  ْل لَْعنَ ْل فَنَْجعَ مَّ نَْبتَِه ُكْم ثُ نَا َوأَْنفَُس اِذبِيَن( َوأَْنفَُس ى اْلَك ِ َعلَ ه.)).. )61َّ َك فِي ْن َحاجَّ ان؛ :  فََم ة: البُْره والُحجَّ
ال ة ما ُدوفَِع به الخصم؛ وق ومة. وقيل: الُحجَّ د الخص ُر عن ه الظَّفَ ون ب ذي يك ة الوجه ال وهو  األَزهري:الُحجَّ

ِة: حُ  َجِدٌل. رجل ِمْحجاٌج أَي ع الُحجَّ م؛ وجم : التَّخاُص اجُّ هوالتَّح اٌج. وحاجَّ ٌج وِحج اً: نازعه  َج ةً وِحجاج ُمحاجَّ
ةَ. ى الُحجَّ ه عل اً: غلب ه َحّج ه يَُحجُّ جَّ آدمُ  وَحجَّ ديث: فََح ي الح ه. وف تِ ة. ُحجَّ ه بالُحجَّ ى أَي َغلَبَ  موس

ة َواْحتَجّ  ا سميت ُحجَّ ة؛ قال األَزهري: إِنم جُّ أَي بالشيِء: اتخذه ُحجَّ ا تَُح د ألَنه ا؛  تقتصد ألَن القص ا وإِليه له
ة الطريق هي ا الَمْقِصدُ  وكذلك َمَحجَّ يكم فأَن ه أَي والَمْسلَُك. وفي حديث الدجال: إِن يَْخُرْج وأَنا ف هُ  َحِجيُج ُمحاجُّ
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ةُ: ة عليه. والُحجَّ مِ . الدليل والبرهان. وُمغاِلبُه بِإظهار الُحجَّ ْن اْلِعْل اَءَك ِم ا َج ِد َم ْن بَْع ِه ِم َك فِي م  فََمْن َحاجَّ : عل
ه .. ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك ى  علم ِ َعلَ َّ ةَ  ْل لَْعنَ ْل فَنَْجعَ مَّ نَْبتَِه ثُ

ق: هذه هي المباهلة ..  اْلَكاِذبِين ه بَُرْي ذي بََهل ال: ال ْبغاء ق ه  أَي ٌوالبَْهل: اللَّْعن. وفي حديث ابن الصَّ ذي لَعَن ال
ر:  لَعَنه. رجل اسمه بَُرْيٌق. وبََهله هللاُ بَْهالً:ودعا عليه  ي بك ديث أَب ي ح ه. وف ه أَي لْعنَتُ ة هللا وبُْهلت وعليه بَْهل

ة هللا َوِلَي من من ة هللا أُمور الناس شيئاً فلم يُْعِطهم كتاب هللا فعليه بَْهل َل  ، أَي لَْعن تح. وباَه ا وتف وتضم باؤه
 ً اً أَي وابتهلوا: تَالعنوا.وتَباهلوا  القوُم بعُضهم بعضا ت فالن ال: باَهْل ى  والُمباهلة: الُمالَعنة. يق ه، ومعن العنت

ن  لَْعنَةُ هللا على الظالم منا. وفي يجتمع القوم إِذا اختلفوا في شيء فيقولوا: المباهلة أَن اس: م ن عب حديث اب
ع. ْبتَِهالً أَي ُمْجتَِهداً فياْجتََهَد. ومُ  واْبتََهل في الدعاء إِذا الَحقَّ معي. شاء باَهْلت أَن  الدعاء. واالبتهال: التضرُّ

م واالبتهال: االجتهاد في الدعاء وإِْخالُصه ز: ث ل العزي ي التنزي ل. وف ز وج ى  ع ة هللا عل ْل لعن ْل فنجع  نَْبتَِه
اه  منا. قال أَبو بكر: الدعاء واللَّْعِن على الكاذب الكاذبين؛ أَي يُْخِلْص ويجتهد كلٌّ منا في ل معن وم الُمْبتَِه ال ق ق

  .. الذاكر  كالم العرب الُمَسبِّح في
يُم(((     ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي َ لَُه َّ ُ َوإِنَّ  َّ َو )).. )62إِنَّ َهذَا لَُهَو اْلقََصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ  ذَا لَُه إِنَّ َه

ً والِقّصة: الخبر وهو : اْلقََصُص اْلَحقُّ  ا ه قَّص ره يقُصُّ ّي خبَ ُص:  وقََصصاً: القََصُص. وقّص عل أَْوَرَده. والقََص
ى ع المصدر حت ع موض الفتح، وض وص، ب ُر الَمْقص ار الخب ع  ص اف: جم ر الق ص، بكس ه. والِقَص َب علي أَْغلَ

ي ب. وف ي تكت ة الت ل الِقّص ديث َغْس وب ح ن الث عه م ضُّ موض ا أَي تعَ ه بريقه يض: فتقُصُّ نانها بأَْس َدِم الح
ه وريقها ر؛ ومن ع األَث ع أَو تتبُّ ّص القط ن القَ ديث: فجاء ليذهب أَثره كأَنه م َص  الح دم. وتقَّص َر ال تّص أَثَ واْق

ه. كالَمه: َحِفَظه. وتقَّصصَ  ر: تتبّع ه الخب ت الحديث: َرَوْيت ديُث. واْقتََصْص ُر والح ة: األَم ه،  والِقّص ى وجه عل
د وقَصَّ  ي ح َر قصصاً. وف ها إِالعليه الخبَ ا: ال تقُصَّ ال: يث الرؤي . يق ى واّدٍ الن إِذا  عل ى ف ا عل ت الرؤي قََصْص

ها ا، أَقُصُّ ه به : أَخبرت صُّ اً. والقَ ذي قَّص : ال اصُّ الفتح: االسم. والق ُص، ب ان، والقََص ى  البي ة عل أْتي بالِقّص ي
ُ . كأَنه يَتَتَبّع معانيَها وأَلفاَظها. وجهها َّ وداً :  َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ  ه معب اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل ما اتخذ من دون

ُع  متخذه، والجمع آِلَهةٌ. واآلِلَهةُ: األَصنام، سموا بذلك العتقادهم أَن عند إلَهٌ  ماُؤهم تَتْبَ ا، وأَس العبادة تَُحقُّ له
ي ح اعتقاداتهم ال ما عليه الشيء في ِة: وف ِة واألُْلهانيَّ َوْرد:نفسه، وهو بَيُِّن اإللَه ن ال ب اب ع  ديث ُوَهْي إذا وق

يقين، ّدِ ّبِ، وُمَهْيِمنِيَّة الّصِ م يجد العبد في أُْلهانيَّة الرَّ ه أَي ل ذ بقلب داً يأْخ ْد أَح م يَِج داً  وَرْهبانِيَِّة األَْبرار ل م  أَح ول
ٍه، ن إلَ أْخوذ م و م ر: ه ن األَثي ديرها يُِحبَّ إالَّ هللا سبحانه؛ قال اب ة، وتق ة فُْعالنِيَّ يُِّن اإللَهيَّ هٌ بَ ول إلَ  بالضم، تق

ي واألُْلهانِيَّة، وأَصله د ف ع العب د إذا وق ر، يري هُ إذا تََحيَّ هَ يَأْلَ ن أَِل ر م ه وغي ة هللا وجالل ك من صفات  عظم ذل
ا أَن ا أَْبغََض الناس حتى ال يميل قلبه الربوبية وَصَرَف َوْهَمه إليها، هللا  سمإلى أَحد. األَزهري: قال الليث بلغن

دون ال إله إال  األَكبر هو هللا  ِ ما فعلت ذاك، يري ل:  هو وحده قال: وتقول العرب  ال الخلي ت. وق ا فعل وهللا م
ا  عز هللا ال تطرح األَلف من االسم إنما هو هللا وز منه ي يج ماء الت ذكره على التمام؛ قال: وليس هو من األَس

يمُ . هللا : اسم الذات الواجب الوجود.. يم.يجوز في الرحمن والرح فِْعٍل كما اْشتقاق ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي َ لَُه َّ :  َوإِنَّ 
الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو  الزجاج: هو العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال

ذي القوي الغالب كل شيء، وقيل: ل ال هو ال مائه عز وج ن أَس ه شيء. وم يس كمثل ُب ل ذي يََه و ال ، وه زُّ ُمِع
. َ الِعزّ  ذُّّلِ الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب يمُ . لمن يشاء م ُز اْلَحِك و :  اْلعَِزي اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع هللا س

يمُ  ه الَحِك ن ل ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س فات الُحْك ي ص ُم والَحِك ُم هللا الَحَك
ر:  والحاِكُم، ومعاني هذه األَسماء متقاِربة، وهللا ن األَثي أعلم بما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب

ذي  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، في و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن و فِعي فَه
ارة فهويُْحِكُم األَشياَء ويتقنها،  ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ة أفضل  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك معرف

ائق ُن دق ناعات األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِس ى  الّصِ ون بمعن وز أن يك يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه
يمُ  ري: الُحْكم الِحْكَمةُ منقادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوه قَِدير بمعنى الحاِكِم مثل احب  العلم، والَحِك اِلم وص الع

 ً   .. الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
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َ َعِليٌم بِاْلُمْفِسِديَن(((   َّ دَ ) .)).. 63فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ  ُد وفَُس ُد ويَْفِس َد يَْفُس الح، فََس يض الص  الفساُد: نق
و فاسدٌ  فَساداً  وداً، فه ْدتُه وفُُس د وأَْفَس ال اْنفََس ا، وال يق يٌد فيهم ي األَرض  وفَِس عَْوَن ف الى: ويَْس ه تع ا. وقول أَن

  . له أَراد يَْسعَْون في األَرض للفساد. فساداً؛ نصب فساداً ألَنه مفعول
نَُكْم أَالَّ نَ  قُْل يَا((   ذَ أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْي ْيئًا َوالَ يَتَِّخ ِه َش ِرَك بِ َ َوالَ نُْش َّ َد إِالَّ  ْعبُ

ِ فَِإْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن( َّ   ...)).)64بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن 
ل ا أَه ل ي الى: ق ال تع فة؛ ق ْدل والنََّص واُء: العَ ِويَّةُ والسَّ   والسَّ

  .. تَعالَْوا إلى كلمة َسواٍء بْيننا وبينكم؛ أَي َعْدلٍ  ابالكت
  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان : 

د دثنا عب د: ح ن محم د هللا ب دثني عب ر. ح ام، عن معم ن موسى، عن هش رزاق:  حدثني إبراهيم ب ال
ن د هللا ب ال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبيد هللا بن عب ة ق دثني  عتب ال: ح اس ق ن عب حدثني اب

وسلم، وآله كانت بيني وبين رسول هللا صلى هللا عليه  انطلقت في المدة التي أبو سفيان من فيه إلى في قال:
ه من النبي صلى هللا عليه  قال: فينا أنا بالشأم، إذ جيئ بكتاب ي وآل ة الكلب ان دحي ال: وك ل، ق ى هرق لم إل وس

ذا الرجل ظيم بصرى، فدفعهع جاء به، فدفعه إلى وم ه  عظيم بصرى إلى هرقل، قال هرقل: هل هنا أحد من ق
ل، ى هرق دخلنا عل ريش، ف ر من ق ي نف دعيت ف ال: ف م، ق ه،  الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نع ين يدي نا ب فاجلس

ا، فأجلسوني فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو ت: أن ه،  سفيان: فقل ين يدي ب
ي،  وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه، فقال: ه نب زعم أن ذي ي قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل ال

ف  فإن كذبني فكذبوه، قال أبو ه: سله كي سفيان: وايم هللا، لوال أن يؤثروا علي الكذب لكذبت، ثم قال لترجمان
به ا حس ل ك ال: فه ب، ق ا ذو حس و فين ت: ه ال: قل يكم؟ ق ال:ف ت: ال، ق ال: قل ك؟ ق ه مل ن آبائ تم  ن م ل كن فه

اس أم راف الن ه أش ال: أيتبع ت: ال، ق ال؟ قل ا ق ول م ل أن يق ذب قب ه بالك ل  تتهمون ت: ب ال: قل عفاؤهم؟ ق ض
دون، ل يزي ت: ال ب ال: قل د أن  ضعفاؤهم، قال: يزيدون أو ينقصون؟ ق ه بع نهم عن دين د أحد م ال: هل يرت ق

ال: فهليدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت ال:  : ال، ق اه؟ ق الكم إي ان قت ف ك ال: فكي م، ق ت: نع ال: قل اتلتموه؟ ق ق
ي  قلت: تكون الحرب بينا ه ف ت: ال، ونحن من وبينه سجاال، يصيب منا ونصيب منه، قال: فهل يغدر؟ قال: قل

ال  قال: فهلفيها شيئا غير هذه،  من كلمة أدخل المدة ال ندري ما هو صانع فيها، قال: وهللا ما أمكنني  هذه ق
يكم، به ف ن حس ألتك ع ي س ه: إن ل ل ه: ق ال لترجمان م ق ت: ال، ث ه؟ قل يكم ذو  هذا القول أحد قبل ه ف ت أن فزعم

ان  حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه و ك ت: ل ت أن ال، فقل ملك، فزعم
ل ضعفاؤهم، أتباعه:  من آبائه ملك، قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن ت: ب أضعفاؤهم أم أشرافهم، قل

ن  وهم أتباع الرسل، وسألتك: هل كنتم م يك ه ل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن ال، فعرفت أن
ه ليدع الكذب على دخل في د أن ي ه بع ن دين نهم ع  الناس، ثم يذهب فيكذب على هللا، وسألتك: هل يرتد أحد م

ت  لك اإليمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أمسخطة له، فزعمت أن ال، وكذ ون، فزعم ينقص
م اتلتمون، فزعمت أنك تم، وسألتك هل ق نكم  أنهم يزيدون، وكذلك اإليمان حتى ي رب بي ون الح اتلتموه، فتك ق

در فز وبينه سجاال، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل ل يغ ة، وسألتك ه م العاقب عمت تبتلى، ثم تكون له
ال  أنه ال يغدر، وكذلك الرسل ال ان ق و ك ت: ل ه، فزعمت أن ال، فقل ول قبل ذا الق د ه ال أح تغدر، وسألتك هل ق

ول ا هذا الق ت: يأمرن ال: قل أمركم؟ ق م ي ال: ب م ق ال: ث ه، ق ل قبل ول قي تم بق ت رجل ائ ه، قل د قبل بالصالة،  أح
توالزكاة، والصلة، والعفاف، قال: إن يك ما تقول فيه حقا فإن د كن ي؟ وق م أك ه نب ه خارج، ول م أن ه  أعل أظن

ت  منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه ألحببت لقاءه، ا تح ه م يلغن ملك ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولب
اب رسول ن  قدمي، قال: ثم دعا بكت رحيم، م رحمن ال ه: (بسم هللا ال إذا في رأه، ف لم فق ه وس هللا صلى هللا علي

ةهللا إلى ه محمد رسول وك بدعاي اني أدع د: ف ا بع ع الهدى، أم اإلسالم،  رقل عظيم الروم، سالم على من اتب
م ك اث ان علي الوا  أسلم تسلم، وأسلم يؤتك هللا أجرك مرتين، فإن توليت ف اب تع ل الكت ا أه يين، و: {ي  األريس

ا  ة سواء بينن ى كلم د إالإل نكم أن ال نعب ه  -هللا  وبي ى قول لمون}). -إل ا مس راءة  اشهدوا بأن ن ق رغ م ا ف فلم
ن  الكتاب، ارتفعت األصوات ر اب عند وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا، قال: فقلت ألصحابي حين خرجنا: لقد أم

ي ه  أب لى هللا علي ول هللا ص أمر رس ا ب ت موقن ا زل فر، فم ي األص ك بن ه مل ه ليخاف ة، إن ه كبش لموآل ه  وس أن
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روم،قال الزهري:  سيظهر حتى أدخل هللا علي االسالم. اء ال ل عظم دعا هرق ا  ف ال: ي ه، فق ي دار ل م ف فجمعه
وحش  معشر الروم، هل لكم في الفالح والرشد آخر األبد، وأن ر ال وا حيصة حم ال: فحاص يثبت لكم ملككم؟ ق

د  إلى األبواب، فوجدها قد غلقت، فقال: نكم، فق ى دي دتكم عل رت ش ا اختب ي إنم ال: إن م فق دعا به م، ف علي به
  .حببت، فسجدوا له ورضوا عنه.أ رأيت منكم الذي

  جاء في صحيح البخاري : 
ن ن اب د، ع ن خال ة ب ن عكرم ي سفيان: ع ن أب ر  حدثنا عبيد هللا بن موسى قال: اخبرنا حنظلة ب عم

ال: ا ق ي هللا عنهم   رض
ه لى هللا علي ول هللا ص ال رس ه ق ى وسلم: ( وآل الم عل ي اإلس س: شهادة أن بن دا  خم ه إال هللا وأن محم ال إل

  رمضان). ول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصومرس
  وجاء في صحيح مسلم  : 

ن  وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال: أحمد، حدثنا. وقال اآلخران: أخبرنا اب
ا ن المسيب؛ أن أب ره؛ أن  وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. قال: حدثني سعيد ب رة أخب رسول هري

ه لى هللا علي ه هللا ص ال: وآل لم ق   وس
ه. أمرت أن أقاتل الناس حتى" ه ونفسه إال بحق ى مال ه إال هللا عصم من  يقولوا: ال إله إال هللا. فمن قال: ال إل

  وحسابه على هللا".
  وفي صحيح مسلم أيضا :

ِ  حّدثنا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيِد ْبِن َجِميِل ْبنِ  ّ ِرئَ َطِريِف ْبِن َعْبِد  ا قُ ٍس (فِيَم ِن أَنَ ِك ْب ِه)،   الثّقَِفّي، َعْن َماِل َعلَْي
نَ  ةَ ْب ه  َعْن أَبِي ُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِه أَنّهُ َسِمَع َطْلَح ِ صلى هللا علي ّ وِل  ى َرُس ٌل إِلَ اَء َرُج وُل: َج ِ يَقُ ّ ِد  ه ُعبَْي وآل

ه   َدِوّي َصْوتِِه َوالَ نَْفقَةُ ِمْن أَْهِل نَْجٍد، ثَائُِر الّرأِْس، نَْسَمعُ  وسلم لى هللا علي ِ ص ّ َما يَقُوُل. َحتّى َدنَا ِمْن َرُسوِل 
وَ  ه  وسلم، فَِإذَا ُه ِ صلى هللا علي ّ وُل  اَل َرُس الَِم. فَقَ ِن اِإلْس أَُل َع ه يَْس سُ وآل ْوِم  وسلم: "َخْم ي اْليَ لََواٍت فِ َص

َغْيُرهُ؟ فَقَاَل:  الَ. إِالّ أَْن تَّطّوَع. َوِصيَاُم َشْهِر َرَمَضاَن" فَقَاَل: َهْل َعلَيّ " ُرهن؟ قَاَل:َواللّْيلَِة" فَقَاَل: َهْل َعلَّي َغيْ 
ِ صلى ّ  وسلم الّزَكاةَ. فَقَاَل: َهْل َعلَّي َغْيُرَها؟ قَاَل: "الَ. إِالّ وآله هللا عليه  "الَ. إِالّ أَْن تَّطّوَع" َوذََكَر لَهُ َرُسوُل 

ه  تَّطّوَع. قَاَل: فَأَْدبََر الّرُجُل َوُهو يَقُوُل: َوهللا الَ أَِزيدُ أَْن  ِ صلى هللا علي ّ َعلَى َهذَا َوالَ أَْنقُُص ِمْنهُ. فَقَاَل َرُسوُل 
  أَْفلََح إِْن َصَدَق"." وسلم:وآله 

  
*********  

  
  
  

وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير وال د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي نقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وس ى المرسلين آم سالم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c  : 48الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةنالرسالة وأدى األما

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا (( ...  ْن بَْع يَ ُل إِالَّ ِم نِجي ْوَراةُ َواْإلِ ْت التَّ ا أُْنِزلَ َراِهيَم َوَم ي إِْب وَن فِ اجُّ َم تَُح اِب ِل َل اْلِكتَ الَ أَْه ِدِه أَفَ

ُ يَ 65تَْعِقلُوَن( َّ ٌم َو ِه ِعْل ْم بِ ْيَس لَُك ا لَ وَن فِيَم اجُّ َم تَُح ٌم فَِل ِه ِعْل ْم بِ ا لَُك اَجْجتُْم فِيَم تُْم الَ ) َهاأَْنتُْم َهُؤالَِء َح ُم َوأَْن ْعلَ
ْن َك66تَْعلَُموَن( َرانِيا َولَِك ا َوالَ نَْص َراِهيُم يَُهوِدي اَن إِْب ِرِكيَن() َما َك ْن اْلُمْش اَن ِم ا َك ِلًما َوَم ا ُمْس ) إِنَّ 67اَن َحنِيفً

ْؤِمنِينَ  يُّ اْلُم ُ َوِل َّ وا َو ِذيَن آَمنُ يُّ َوالَّ ذَا النَّبِ وهُ َوَه ِذيَن اتَّبَعُ ِل 68(أَْولَى النَّاِس بِِإْبَراِهيَم لَلَّ ْن أَْه ةٌ ِم ) َودَّْت َطائِفَ
لُّونَُكمْ  ْو يُِض اِب لَ عُُروَن(اْلِكتَ ا يَْش ُهْم َوَم لُّوَن إِالَّ أَْنفَُس ا يُِض ا69 َوَم تُْم  ) يَ ِ َوأَْن َّ اِت  ُروَن بِآيَ َم تَْكفُ اِب ِل َل اْلِكتَ أَْه

وَن( ) يَا70تَْشَهُدوَن( تُْم تَْعلَُم قَّ َوأَْن وَن اْلَح ْن ) وَ 71أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْلبُِسوَن اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُم ةٌ ِم ْت َطائِفَ قَالَ
ْم يَْرجِ  َرهُ لَعَلَُّه وَن(أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا بِالَِّذي أُْنِزَل َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوْجهَ النََّهاِر َواْكفُُروا آِخ وا إِالَّ 72عُ ) َوالَ تُْؤِمنُ

ِ أَْن يُْؤتَى أَ  َّ ِ ِلَمْن تَبَِع ِدينَُكْم قُْل إِنَّ اْلُهَدى ُهَدى  َّ ِد  َل بِيَ ْل إِنَّ اْلفَْض وُكْم ِعْنَد َربُِّكْم قُ َحٌد ِمثَْل َما أُوتِيتُْم أَْو يَُحاجُّ
ُ َواِسٌع َعِليٌم( َّ ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم(73يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َو َّ   ...)).)74) يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َو

  صدق هللا العظيم 
  آل عمران )  ( سورة

  
  * التحليل : 
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ة  اب حقيق ل الكت تم أه اذا يك راهيم ؟.. لم ة إب ت ديان ا كان راهيم ؟.. وم ي إب اب ف ل الكت ادل أه لماذا يج
ل  ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي ر تجدون األجوب ئلة وأكث ذه األس ن ه يم ؟ .. ع ل هللا العظ الدين ؟ .. ما هو فض

  التالي إن شاء هللا تعالى :
ا (( ...  الَ  يَ ِدِه أَفَ ْن بَْع ُل إِالَّ ِم نِجي ْوَراةُ َواْإلِ ْت التَّ ا أُْنِزلَ َراِهيَم َوَم ي إِْب وَن فِ اجُّ َم تَُح اِب ِل َل اْلِكتَ أَْه

وَن( ا .))..)65تَْعِقلُ ابِ  يَ َل اْلِكتَ رانية ..  أَْه ة والنص حاب اليهودي ارى .. أص ود والنص ا: اليه َم  يَ اِب ِل َل اْلِكتَ أَْه
ال:  وَن فِي إِْبَراِهيمَ تَُحاجُّ  ه الخصم؛ وق َع ب ا ُدوفِ ة م ل: الُحجَّ ة: البُْرهان؛ وقي ة الوجه  األَزهري: والُحجَّ الُحجَّ

اٌج أَي الذي يكون به الظَّفَُر عند الخصومة. ِدٌل. وهو رجل ِمْحج ٌج  َج ِة: ُحَج ع الُحجَّ م؛ وجم : التَّخاُص اجُّ والتَّح
ه ةً وِحج وِحجاٌج. وحاجَّ ةَ.ُمحاجَّ ى اجاً: نازعه الُحجَّ ه عل اً: غلب ه َحّج ه يَُحجُّ جَّ  وَحجَّ ي الحديث: فََح ه. وف تِ ُحجَّ

ة. آدمُ  تَجّ  موسى أَي َغلَبَه بالُحجَّ ة َ واْح ا سميت ُحجَّ ري: إِنم ال األَزه ة؛ ق جُّ أَي بالشيِء: اتخذه ُحجَّ ا تَُح  ألَنه
ة الطريق  والَمْسلَُك. وفي حديث الدجال: إِن يَْخُرْج وأَنا  الَمْقِصدُ  هيتقتصد ألَن القصد لها وإِليها؛ وكذلك َمَحجَّ

ا يكم فأَن ه أَي ف ةُ: َحِجيُج ه. والُحجَّ ة علي ار الُحجَّ ه بِإظه هُ وُمغاِلبُ ان. ُمحاجُّ دليل والبره ا  ال ه فأَن ال: حاَجْجتُ يق
ه  َخْصِمي أَي أَْغِلبُهفََجعَْلُت أَُحجُّ  فاعل. ومنه حديث معاوية: ُمحاجٌّ وَحِجيٌج، فَِعيل بمعنى ه يَُحجُّ ة. وَحجَّ بالُحجَّ

يج َحّجاً، وٌج وَحِج ونَ   ..فهو َمْحج الَ تَْعِقلُ ِدِه أَفَ ْن بَْع ُل إِالَّ ِم نِجي ْوَراةُ َواْإلِ ْت التَّ ا أُْنِزلَ ال :  َوَم ل الشيء عق : عق
  فهمه وتدبره .. 

هِ ((  َ ْم بِ ا لَُك اَجْجتُْم فِيَم ُؤالَِء َح تُْم َه تُْم الَ اأَْن ُم َوأَْن ُ يَْعلَ َّ ٌم َو ِه ِعْل ْم بِ ْيَس لَُك ا لَ وَن فِيَم اجُّ َم تَُح ٌم فَِل  ِعْل
ال. )) ..  )66تَْعلَُموَن( الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع يُم،  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِل الَُّق العَِل و الَخ وجل: وه

ه،وقال: عَ  وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم ا ك الُم بم و هللاُ الع وُن  الَّم الغُيوب، فه ا يك وبَِم
اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك ي  ولَمَّ ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ

ّم  باِطنِها وظاهِرهاالسماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجميع األشياء  األرض وال في ى أت دقيِقها وجليِلها عل
يم، اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة. وم َعِل ن العُل ا ويجوز أن يقال لإلنسان الذي َعلَّمه هللاُ ِعْلماً م  كم

أَخبر عز وجل أن من عباِده العُلَما هللاَ  قال يوسف للَمِلك: إني حفيٌظ َعِليم. وقال هللا عز وجل: إنَّما يَْخَشى ُء: ف
  .. العُلَماء وأنهَم هم ِمْن عباِده َمْن يخشاه،

ِرِكيَن(((   ْن اْلُمْش اَن ِم ا َك ِلًما َوَم ا ُمْس اَن َحنِيفً ْن َك َرانِيا َولَِك ا َوالَ نَْص َراِهيُم يَُهوِدي اَن إِْب .)).. )67َما َك
ى أَي يَِميلُ  والَحنِيُف: الـُمْسِلُم الذي يَتََحنَُّف عن األَْديانِ  ِت الحرام  إل ةَ البي تَْقبُِل قِْبل ذي يَْس و ال ل: ه ّق، وقي الح

ّ فلم  هو إبراهيَم، على نبينا وعليه الصالة والسالم، وقيل: هو الـُمْخِلُص، وقيل: على ِملَّةِ  من أَسلم في أَمر 
ّ  يَْلتَِو في شيء، وقيل: كلُّ من أَسلم ـُمْستَِقيُم؛ وأَنشد: و حنيٌف. أَبو زيد: الَحنيفُ تعالى ولم يَْلتَِو، فه ألَمر   ال

فُ  تَعَلَّْم أَْن َسيَْهِديُكْم إلْينا ْم، َحنِي راهيَم  طريٌق، ال يُُجوُر بُِك ةَ إب ْل ِملَّ ل بَ ل: ق ه عز وج ي قول دة ف و عبي ال أَب وق
َدةُ  قال: َحنِيفاً، ان َعبَ رب، وك د الع ف عن و حني راهيم، فه ياألَ  من كان على دين إب اِن ف ون:  ْوث ة يقول الجاهلي

ُوا نحن ُحنَفاء على دين إبراهيم، فلما جاء اإلسالم ان  َسمَّ لم، وك ف المس ال األَخفش: الحني اً، وق المسلم حنيف
ة يقال َمن في الجاهلية ي الجاهلي ك ف م تتمّس رب ل ٌف ألَن الع ت َحنِي ج البي ن اْختَتََن وح ن ِدي راهيم  بشيء م إب

لغيِر الِختان وَحّجِ ال تن وحج قي ن اخت لُّ م اء بيِت، فك ا ج ف، فلم ه حني الَحنِيُف  ل ةُ، ف اَدِت الَحنِيِفيّ الم تم اإلس
ً  المسلم؛ ة وقال الزجاج: نصب َحنِيفا ع مل ه،  في هذه اآلية على الحال، المعنى بل نتب ال حنيفيت ي ح ارهيم ف إب
ّ إبراهيم َحنََف إل الحنيفية في اللغة الَمْيُل، والمعنَى أَنَّ  ومعنى ُف من ى ديِن  ذَ الَحنَ ا أُخ ن اإلسالِم، وإنم  ودي

ن وهو الذي تَِميلُّ قَدماه كلُ  قولهم َرُجل أَْحنَُف وِرْجٌل َحْنفاء، ف َم راء: الحني ابعها. الف ا بأَص ى أُخته  واحدة إل
رَ  ُسنَّته االختِتان. وروى ّ غي اء  ال األَزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: ُحنف ه، ق ركين ب اً،  :مش اج ُحجَّ

ل  تََحنُّفاً إذا وكذلك قال السدي. ويقال: تََحنََّف فالن إلى الشيء ل: ب مال إليه. وقال ابن عرفة في قوله عز وج
ف حنيفاً، قد ملة إبراهيم ِل أَحن ْج ل الّرِ ل للمائ ا قي تقامةُ وإنم َف االس اؤالً  قيل: إن الَحنَ و  تف ال أَب باالستقامة. ق

ى اإلسالم  اإلسالم الـَمْيُل إليه منصور: معنى الحنيفية في ـَمْيل إل ف: الصحيح ال ِده. والَحني ى َعْق ةُ عل واإلقام
راب والثابُت عليه. ي الغُ ّمِ ا س ذلك كم ُل  الجوهري: الجنيف المسلم وقد سّمي المستقيم ب َف الرج َوَر. وتََحنَّ أَْع

  ..   وتَعبَّد ويقال اعتزل األَصنام أَي َعِمَل َعَمَل الَحنيفيّة، ويقال اْختتن،
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ؤْ ((   يُّ اْلُم ُ َوِل َّ وا َو ِذيَن آَمنُ يُّ َوالَّ ذَا النَّبِ وهُ َوَه ِذيَن اتَّبَعُ ِإْبَراِهيَم لَلَّ اِس بِ ى النَّ .)).. )68ِمنِيَن(إِنَّ أَْولَ
ف ...(( الم الحني راهيم أي اإلس دين إب ذَا النَّبِ والمعنى إن أحق الناس ب وهُ َوَه ِذيَن اتَّبَعُ ُ لَلَّ َّ وا َو ِذيَن آَمنُ يُّ َوالَّ

  ..  )) ..  َوِليُّ اْلُمْؤِمنِينَ 
عُُروَن(((   ا يَْش ُهْم َوَم وَوِدْدُت .)).. )69َودَّْت َطائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضلُّونَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إِالَّ أَْنفَُس

راء: ال الف ل الشيَء أََودُّ، وهو من األُْمنِيَّة؛ ق ذا أَفض الم؛ ه ر؛  الك َودُّ ال غي ه يَ ُل من ال بعضهم: َوَدْدُت ويَْفعَ وق
َك َوَوِديُدَك كما . يََودُّ أَحُدهم لو يُعَّمر أَي يتمنى قوله تعالى: ذكر هذا في   .تقول ِحبَُّك وَحبِيبُك. الليث: يقال: ِودُّ

ِ وَ  يَا((   َّ اِت  ُروَن بِآيَ َم تَْكفُ اِب ِل َهُدوَن(أَْهَل اْلِكتَ تُْم تَْش ا .)).. )70أَْن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق الُكْف
وا. الحرب: قد با يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَهل دار بالطاغوت؛ َكفَرَ  وَكفَْرنا ْوا وامتنع  َكفَُروا أَي َعَص

و ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ود النع والُكْف ُر: ُجح كر. والُكْف يض الش ة،نق ا م الى: إِن ه تع كر. وقول دُّ الش و ِض ّلٍ  وه بك
َده.  وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  وكافََره َحقَّه: َجَح

ن ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل ورجل تق م ى ال كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مش ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي سَّ
  .قلبه. على

ا((   وَن( يَ تُْم تَْعلَُم قَّ َوأَْن وَن اْلَح ِل َوتَْكتُُم قَّ بِاْلبَاِط وَن اْلَح َم تَْلبُِس اِب ِل َل اْلِكتَ ْبُس .)).. ) 71أَْه واللَّ
ً  واللَّبَُس: اختالط األَمر. لبََس عليه األَمَر يَْلبُِسه يفاْلتَبََس إِذا َخلَ  لَْبسا ه. وف دِ  َطه عليه حتى ال يعِرف ِجَهتَ  الَمْولَ

ي  والَمْبعَِث: فجاء الَملَُك فشقَّ عن قلبه، قال: فَِخْفْت أَن يكون قد اْلتُبَِس بي أَي ُخوِلْطت في َعْقلي، من قولك ف
تلَط َرأْيِه لَْبٌس أَي ر أَي اخ تَبَ  َ اختالٌط، ويقال للمجنون: ُمخالَط. واْلتَبََس عليه األَم ْدليس واْش يُس: كالتَّ ه. والتَّْلب

ة، ورجل د للمبالغ ّدِ يط، ُش الى: أَو والتَّخل ه تع زل قول ا ن ابر: لم ديث ج ي ح بَّس. وف ل ُملَ اٌس وال تق ُكم  لَبَّ يُْلبَِس
ه ر، بالفتح،أَْلبُِس اً مخت ِشيَعاً؛ اللَّْبس: الخْلط. يقال: لَبَْست األَم م فَِرق بعض، أَي يَْجعَلك ين؛ إِذا َخلَطت بعضه ب لف

ه ومنه الحديث: ى نفسه لَْبساً، كلُّ بََس عل ن لَ ر: م ا  فَلَبََس عليه َصالتَه. والحديث اآلخ ال: وربم التخفيف؛ ق ب
َجعَلني أَْلتَبُِس في أَمره، والحديث اآلخر: لَبََس عليه. وتَلَبَّس  شدد للتكثير؛ ومنه حديث ابن صيّاد: فَلَبََسني أَي

  ..األَمُر: اختلط وتعلق بيَ 
ُروا آ((     اِر َواْكفُ هَ النََّه وا َوْج ِذيَن آَمنُ ى الَّ ِزَل َعلَ ِذي أُْن وا بِالَّ اِب آِمنُ ِل اْلِكتَ ْن أَْه َرهُ َوقَالَْت َطائِفَةٌ ِم ِخ

ةٌ  والطائفةُ من الشيء:.)).. )72لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن( ذابَهما طائف َهد َع ز: وليَْش ل العزي ي التنزي ن  جزء منه. وف م
فوقه، وروي عنه أَيضاً أَنه  فما قال مجاهد: الطائفةُ الرجل الواحد إلى األَلف، وقيل: الرجل الواحد ن؛المؤمني

الن. زاُل  قال: أَقَلُّه رجل، وقال عطاء: أَقله رج ي الحديث: ال ت ل. وف ن اللي ة م اس وطائف ن الن ة م ال: طائف يق
اس وت طائفةٌ من ن الن ةُ: الجماعة م ّق؛ الطائف ى الح ه أَرادأُمتي عل د كأَن ى الواح ع عل ئل  ق ة؛ وس اً طائف نفس

يْبلُغ ف وَس ةُ دون األَل ان  إسحق بن راهويه عنه فقال: الطائف ا ك دد المتمسكين بم ون ع ى أَن يك ُر إل ذا األَم ه
، صلى ّ   .أَهل الباطل. ّ عليه وسلم، وأَصحابه أَلفاً يَُسلِّي بذلك أَن ال يُْعِجبهم كثرةُ  عليه رسول 

تُْم أَ ((    ا أُوتِي َل َم ٌد ِمثْ ْؤتَى أََح ِ أَْن يُ َّ َدى  َدى ُه ْل ِإنَّ اْلُه نَُكْم قُ َع ِدي وُكْم َوالَ تُْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَبِ اجُّ ْو يَُح
يٌم( ٌع َعِل ُ َواِس َّ اُء َو ْن يََش ِه َم ِ يُْؤتِي َّ ِد  َل بِيَ ْل إِنَّ اْلفَْض ْم قُ يمٌ وَ .)).. )73ِعْنَد َربُِّك ٌع َعِل ُ َواِس مائِه :  َّ ي أَْس ف

ن ِرْزقُه جميعَ  سبحانه وتعالى الواِسُع: هو الذي َوِسعَ  ال اب  َخْلِقه وَوِسعْت رحمتُه كل شيء وِغناه كل فَْقٍر. وق
اري: أَُل، األَنب ا يُْس ُع لم ذي يََس اِء ال ُر العط ماِء هللا الكثي ن أَس ع م ال: الواس ا ق دة. ويق ي عبي ول أَب ذا ق ل: وه

ا  أُْعِطيِهُم الَجْهَد ِمني بَْلهَ ما أََسعُ  شيٍء ِعْلماً؛ وقال: كل الواِسُع الُمِحيُط بكل شيء من قوله َوِسعَ  معناه فََدْع م
الى: أُِحيُط به وأَْقِدر عليه، المعنى أُعطيهم ما ال أَجده ه تع  إِالَّ بالَجْهِد فََدْع ما أُحيُط به. وقال أَبو إِسحق في قول

مكم الِقْبلة، إِن هللا واسع  تَُولُّوا فَثَمَّ وجهُ هللا إِّن هللا واِسع عليم؛ يقول: أَينما فأَينما تولوا فاقصدوا وجه هللا تَيَمُّ
َص لهم؛ قال األَزهري: أَراد عليم، يدل على   .عند إِْشكاِل القبلة. التحري أَنه تَْوِسعةٌ على الناِس في شيء َرخَّ

يِم(يَْختَصُّ بَِرْحَمتِهِ ((   ِل اْلعَِظ ُ ذُو اْلفَْض َّ اُء َو ْن يََش ادة .. )74 َم ر وزي ل ...)).. الفضل : الخي وتَفَضَّ
ى. اه عليه: تََمزَّ يكم؛ معن ل عل د أَن يتفضَّ ون وفي التنزيل العزيز: يري د أَن يك ه يري ْدر  ل ي القَ يكم ف ل عل الفَْض

ل الذي يدَّعي الفَْضل علىاِإلْفضال وا بمعنى والمنزلة، وليس من التفضُّل الذي هو ل. الجوهري: المتفّضِ  لتطوُّ
ره أَقرانه؛ ومنه ى غي لته عل ل عليكم. وفَضَّ يالً إِذا قوله تعالى: يريد أَن يتفضَّ ذلك أَو صيَّرته  تَْفِض ه ب َت ل حَكْم

  ..  كذلك. وأَْفَضل عليه: زاد
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*********  
  
  
  
  

. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك و د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي الشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة ا –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين لمؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  
  

 c   : 49الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول هللا ب غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس ل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِه إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن إِنْ  (( ...  ا َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقنَطاٍر يَُؤّدِ ِه إِلَْيَك إِالَّ َم  تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر الَ يَُؤّدِ

ِ الْ  َّ يِّيَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى  وَن(ُدْمَت َعلَْيِه قَائًِما ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي اْألُّمِ ى 75َكِذَب َوُهْم يَْعلَُم ) بَلَ
ى فَ يَن(َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتَّقَ بُّ اْلُمتَِّق َ يُِح َّ َك الَ 76ِإنَّ  يالً أُْولَئِ ا قَِل انِِهْم ثََمنً ِ َوأَْيَم َّ ِد  تَُروَن بِعَْه ِذيَن يَْش ) إِنَّ الَّ

يِهْم  َزّكِ ُ َوالَ يَْنُظُر إِلَْيِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوالَ يُ َّ يٌم(َخالََق لَُهْم فِي اْآلِخَرِة َوالَ يَُكلُِّمُهْم  ذَاٌب أَِل ْم َع ْنُهْم 77َولَُه ) َوإِنَّ ِم
ْن لَفَِريقًا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمْن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمْن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَن ُهَو مِ  َو ِم ا ُه ِ َوَم َّ ِد  ْن ِعْن

ِ اْلَكِذبَ  َّ ِ َويَقُولُوَن َعلَى  َّ ةَ ثُمَّ يَقُوَل 78 َوُهْم يَْعلَُموَن(ِعْنِد  ُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ َّ ) َما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يُْؤتِيَهُ 
ِ َولَِكْن ُكونُوا َربَّانِيِّيَن بَِما ُكْنتُْم تُعَلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبِ  َّ تُمْ ِللنَّاِس ُكونُوا ِعبَاًدا ِلي ِمْن ُدوِن  وَن( َما ُكن ) َوالَ 79تَْدُرُس

يَن 80ُموَن(يَأُْمَرُكْم أَْن تَتَِّخذُوا اْلَمالَئَِكةَ َوالنَّبِيِّيَن أَْربَابًا أَيَأُْمُرُكْم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَْنتُْم ُمْسلِ  ُ ِميثَاَق النَّبِيِّ َّ ) َوإِْذ أََخذَ 
ى لََما آتَْيتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءَ  ْذتُْم َعلَ َرْرتُْم َوأََخ ٌق ِلَما َمعَُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَْنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْق ُكْم َرُسوٌل ُمَصّدِ

اِهِديَن( ْن الشَّ ْم ِم ا َمعَُك َهُدوا َوأَنَ اَل فَاْش ا قَ الُوا أَْقَرْرنَ ِري قَ ْم إِْص َك ُه81ذَِلُك َك فَأُْولَئِ َد ذَِل َولَّى بَْع ْن تَ ْم ) فََم
  ...)).) 82اْلفَاِسقُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  
  * التحليل : 

  
ى  ذي أخذه هللا عل د ال ا العه دين ؟.. م ا جوهر ال دين الحق ؟.. م ة وال ة المالي ين المعامل ما العالقة ب

ة ا دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ا ؟.. عن ه ان كله ي النبيين ؟.. ما الذي يربط  بين األدي ة الشافية ف لكافي
  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

ِه إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر الَ يُ  (( ...  ا َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقنَطاٍر يَُؤّدِ ِه إِلَْيَك إِالَّ َم َؤّدِ
وَن(ُدْمَت َعلَْيِه قَائًِما ذَِلَك بِأَنَّهُ  ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَْعلَُم َّ يِّيَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى  .)).. )75ْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي اْألُّمِ

هُ  ْن إِْن تَأَْمْن اِب َم ِل اْلِكتَ ْن أَْه ٌن،:  َوِم ا أَِم ُت فأَن د أَِمْن ى. وق ةُ بمعن اُن واألَمان تُ  األَم ن  وآَمْن ن األَْم ري م غي
ةُ: ضدّ واألَمان وف. واألَمان ة. ُ . واألَْمُن: ضدُّ الخ كَ . الِخيان ِه إِلَْي َؤّدِ اٍر يُ هُ بِِقنَط ْن إِْن تَأَْمْن اِب َم ِل اْلِكتَ ْن أَْه :  َوِم

ة وعشرون رطالً،  ومائة والِقْنطاُر: ِمْعياٌر، قيل: َوْزُن أَربعين أُوقية من ذهب، ويقال: أَلف ل: مائ ار، وقي دين
ن ذهب أَو أُوقية، وقيل: لف ومائتاوعن أَبي عبيد: أَ  ال م ف مثق ة،  سبعون أَلف دينار، وهو بلغة بَْربَر أَل فض
ّي: مائة ثمانون أَلف درهم، وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من وقال ابن عباس: ن  المال، وقال السُّّدِ ل م رط

لءُ  ه ذهب أَو فضة، وهو بالسُّريانية ِم اً أَو فضة، ومن ْور ذهب ك ثَ ول َمْس لق ي التنزي رةٌ. وف اِطيُر ُمقَْنَط  هم: قَن
اِطيرِ  ز: والقَن ة العزي أَلف آي اَم ب ن ق ديث: م ي الح رِة. وف ِريَن؛ أَي الُمقَْنَط ن الُمقَْنِط َب م ن  ُكتِ اراً م َي قِْنط أُْعِط
ية خير مما أُوقية، األُوق قال: الِقْنطاُر اثنا عشر أَلف هريرة عن النبي،صلى هللا عليه وسلم، األَْجر. وروى أَبو

ي بين السماء واألَرض. ن النب اس ع لى وروى ابن عب ة ، ص ة آي رأَ أَربعمائ ن ق ال: م ه ق ه وسلم، أَن  هللا علي
اِطير واحدها  واحد. أَبو عبيدة: الِقْنطاُر مائة مثقال، المثقال عشرون قيراطاً، القيراط مثل له قِْنطاٌر؛ كتب القَن

ه د العرب تعرف وزن ال: وال نج ه من وال واحد قِْنطار، ق اً. ل ور ذهب ِك ث ْدُر َوْزِن َمْس و قَ ون: ه ه، يقول . لفظ
الُ  أَنَُّهْم قَ ِه إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَائًِما ذَِلَك بِ بِيٌل َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر الَ يَُؤّدِ يَن َس يِّ ي اْألُّمِ ا فِ ْيَس َعلَْينَ وا لَ

ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَْعلَُموَن(َويَقُولُوَن َعلَ  َّ  وأَدَّى الشيَء: أَْوَصلهُ، واالسم األَداُء. وهو آَدى لألَمانة منه،.)).. )75ى 
و بمد ة، وه الن أَدَّى لألَمان الوا ف إ فق د لَِهجوا بالخط ر األَلف، والعامةُ ق ن غي ا  لح ور: م و منص ال أَب ائز. ق ج

ال أََدى ن أَْفعَِل فيألَ  علمت أَحداً من النحويين أَجاز آَدى التخفيف  باب التعجب ال يكون إال في الثالثي، وال يق ب
ى أَدَّى ُن أَداًء. بمعن الن أَْحَس ال: ف الم أَن يق ه بالتشديد، ووجه الك ةً أَي قَضاه، واالسم األَداء.  وأَدَّى َدْينَ تَأِْديَ



  236                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ْيُت إلى فالن من حقِّه ويقال: ْيتَه وقََضْيته تأَدَّ ا . ويقال: ال يَتَأَدَّىإذا أَدَّ ول  َعْبٌد إلى هللا من حقوقه كم ُب. وتق يَِج
ي. للرجل: ما أَدري كيف ا أَوليتن ّق م ْن َح ك ِم أَدَّى إلي ه أَداءً  أَتَ ا علي الن م ال: أَدَّى ف ه  ويق أَدَّى إلي ةً. وتَ وتَأِْدي

تَْخَرَج م اْنتَهى. ويقال: اْستأْداه ماالً إذا الَخبُر أَي زصاَدَره واْس ه ع ا قول ه. وأَم ادَ  ن يَّ عب ل: أَْن أَدُّوا إل هللا  وج
اه إني لَُكم رسول أَمين؛ فهو من قول موسى ال: فأَرسل  ِلذَِوي فرعون، معن ا ق ي إسرائيل، كم يَّ بن لِّموا إل َس

ي ي بن ن مع م م رائيل أَي أَْطِلْقه اف، إس ادى مض ه من اَد هللا ألَن ب عب ل: نص ذابك، وقي يَّ  ع اه أَدُّوا إل ا ومعن  م
و ال أَب م؛ ق ذير لك إني ن اد هللا ف ا عب ه ي ركم هللا ب ه أَم ه وج ور: في ى  منص يَّ بمعن ون أَدُّوا إل و أَن يك ر، وه آخ

، كأَنه   .. إليَّ سمعكم أُبَلِّغكم رسالة ربكم يقول أَدُّوا استمعوا إليَّ
َ يُِحبُّ اْلُمتَّقِ ((  َّ ِدهِ  .))..)76يَن(بَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتَّقَى فَِإنَّ  اق بَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْه د : الميث :  العه

  : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..  بَلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه َواتَّقَى.. 
ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَِليالً أُْولَئِ ((  َّ ُ َوالَ إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد  َّ ْم  َرِة َوالَ يَُكلُِّمُه ي اْآلِخ ْم فِ الََق لَُه َك الَ َخ

يٌم( ذَاٌب أَِل ْم َع يِهْم َولَُه َزّكِ ِة َوالَ يُ ْوَم اْلِقيَاَم ْيِهْم يَ ُر إِلَ َرةِ .)).. )77يَْنُظ ي اْآلِخ ْم فِ الََق لَُه َك الَ َخ الق ك  أُْولَئِ : الخ
  النصيب الوافر من الخير .. 

  يح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :جاء في صح
د هللا رضي ن عب ل، ع ي وائ ن أب ش، ع هللا  حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن األعم

بها مال امرئ مسلم،  وسلم: (من حلف على يمين صبر، يقتطعوآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  عنه قال:
ى  ل هللا تصديق ذلك: {إن الذينلقي هللا وهو عليه غضبان). فأنز يالً}. إل اً قل انهم ثمن د هللا وأيم ترون بعه يش

ت  آخر اآلية، فدخل األشعث بن قيس فقال: ت، كان يَّ أنزل ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: ف
ك وآله رسول هللا صلى هللا عليه  ابن عم لي، فأتيت بئر في أرض  لي  ال: (بيِّنت ت: إذا وسلم فق ه). قل أو يمين

 وسلم: (من حلف على يمين صبر، وهو فيهاوآله رسول هللا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه  يحلف عليها يا
  .فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي هللا يوم القيامة وهو عليه غضبان).

  وفي صحيح البخاري أيضا: 
د هللا  : حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي، عنحدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة عب

،وآله عن النبي صلى هللا عليه  بن عمرو، نفس،  وسلم قال: (الكبائر: اإلشراك با وعقوق الوالدين، وقتل ال
ين وس ))  واليم ي -الغم احبَها ف س ص ي تَْغِم وس: الت يُن الغَم ي واليم ي الت ل: ه ار، وقي ي الن م ف م ث ال  اِإلث

م تيالكاذبة التي تُْقتَطع بها الُحقوق، وُسمِّ  وقيل: هي اليميناستثناء فيها،  ي اِإلث ها صاحبها ف  غموساً لغمس
ائر ُم الكب ن مسعود: أَعظ ال اب ار. وق وس، وهو أَن ثم في الن ين الغَُم اذب  اليم ه ك م أَن و يعل ل وه ف الرج يَحِل

ي أَخيه. وفي الحديث: ليقتطع بها مال ّدِ ذَُر ال وُس تَ ين الغَُم يناليم َع؛ هي اليم اجرة، ار بَالقِ ة الف ول  الكاذب وفَعُ
اِص أَي وقد غمس حلفا في  للمبالغة. وفي حديث الهجرة:  ه،  آل الع أْمن ب م ي دهم وحلفه ن َعْق ذَ نصيباً م أَخ

ي روا ف ادتُهم أَن يُْحِض د وكانت ع ديَهم عن ه أَي دِخلُون في اداً فيُ اً أَو َرم اً أَو َدم ٍة ِطيب الف لِ  َجْفنَ ُدهم التَّح تِمَّ عق يَ
   .عليه باشتراكهم في شيء واحد.

اِب وَ ((  ْن اْلِكتَ َو ِم ا ُه اِب َوَم ْن اْلِكتَ بُوهُ ِم َو َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقًا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَس وَن ُه يَقُولُ
وَن عَ  ِ َويَقُولُ َّ ِد  ْن ِعْن ِ َوَما ُهَو ِم َّ وَن(ِمْن ِعْنِد  ْم يَْعلَُم ِذَب َوُه ِ اْلَك َّ ى  َرٍق،  .))..)78لَ ع فِ َراق جم ال: وأَْف ق

بيان وأَْفواق وأَفَاويق. والِفْرُق: طائفة من الناس، قال: وقال أَعرابي وفَِرٌق جمع فِْرقٍة، ومثله فِيقَةٌ وفِيَق  لص
ر من م أَكث اس وه ن الن ة م ْرِق، رآهم: هُؤالء فِْرُق سوء. والفَِريُق الطائف ة؛ الِف ق ٌق: ُمفَرَّ ة فَِري ُق:  ونيَّ والفَري

النٌ  كالِفْرِق. والِفْرقُ  َرَق ف الة. وأَْف اعها. والفَريُق من الغنم: الض لَّها وأَض ه: أَض نم: أَن  غنم ن الغ ةُ م والفَريق
اة ة أَو ش الث شياه تتفرق منها قطع نم؛ أَو شاتان أَو ث ن جماعة الغ ل ع ذهب تحت اللي ي الحديث:  فت ا وف م

  .. الغنم تَِشذّ عن معظمها، وقيل: هي الغنم الضالة القطعة من ِذئْباِن عاِدياِن أَصابا فَريقة غنٍم؛ الفَِريقةُ:
ي((   اًدا ِل وا ِعبَ اِس ُكونُ وَل ِللنَّ مَّ يَقُ ةَ ثُ وَّ َم َوالنُّبُ اَب َواْلُحْك ُ اْلِكتَ َّ ِ  َما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يُْؤتِيَهُ  َّ ْن ُدوِن   ِم

اَب  .))..)79َولَِكْن ُكونُوا َربَّانِيِّيَن بَِما ُكْنتُْم تُعَلُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكنتُْم تَْدُرُسوَن( ُ اْلِكتَ َّ هُ  ٍر أَْن يُْؤتِيَ اَن ِلبََش ا َك َم
َما  َزَكِريَّا؛ اف وفقهاً، هذا ِليَْحيَى بنعلم تعالى: وآتيناه الُحْكَم َصبِيّاً، أي والُحْكُم: الِعْلُم والفقه؛ قال هللا َواْلُحْكمَ 

ةَ  وَّ َم َوالنُّبُ اَب َواْلُحْك ُ اْلِكتَ َّ هُ  ٍر أَْن يُْؤتِيَ اَن ِلبََش ال :  َك ا. ق َدى به ي يُهتَ الم األَرض الت ن أَْع م م : العَلَ يُّ والنب
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د ت بعضهم: ومنه ه، وق راشتقاق النبّي ألَنه أَرفع خلق هللا، وذلك ألَنه يهتدي ب دم ذك م  ق ز، وه ي الهم ي ف النب
ذي و ال ّي ه ن السكيت: النَّب ة. اب وة أَهل بيت النُّبُوَّ ن النَّْب يَّ م ال: وإِن أخذت النَّب رك همزه، ق أَ عن هللا، فت  أَْنب

ف على و  والنَّباوِة، وهي االرتفاُع من األَرض، الْرتِفاع قَْدره وألَنه ُشّرِ ز، وه ر الهم له غي ق، فأَص ائر الخل س
،فَعِ  ان : ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعبَاًدا ِلي والجمع أَْنبِياء؛ يل بمعنى َمْفعول، وتصغيره نُبَيٌّ العبد: اِإلنسان، حّراً ك

ه أَو رقيقاً، يُْذَهُب بذلك ى أَن ل وعز. إِل ه، ج وب لباري ادة ال مرب ه .. والعب اع ل ادة : خضع وذل وط ده عب . عب
  : أي علماء ..  َولَِكْن ُكونُوا َربَّانِيِّينَ .. الخالق العليم .. وال تكون لبشر مهما كان .. تكون إال  الواحد القهار 

تُمْ ((   َد إِْذ أَْن اْلُكْفِر بَْع أُْمُرُكْم بِ ا أَيَ يَن أَْربَابً ةَ َوالنَّبِيِّ ذُوا اْلَمالَئَِك أُْمَرُكْم أَْن تَتَِّخ ِلُموَن( َوالَ يَ .)).. )80ُمْس
: هو بُّ و َربُّ  ّ عّز وجل، هو َربُّ كّلِ شيٍء أَي الرَّ ه، وه ريك ل بوبيَّة على جميع الَخْلق، ال ش مالُكه، وله الرُّ
ِ، إِالّ باِإلضافِة، األَْرباِب، ّ الم،  وماِلُك الـُملوِك واألَْمالِك. وال يقال الربُّ في َغير  ، باألَِلف وال بُّ قال: ويقال الرَّ
 ِ ّ   .. لغيِر 

اوَ ((   ٌق ِلَم ّدِ ُ ِميثَاَق النَّبِيِّيَن لََما آتَْيتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَص َّ ْؤِمنُنَّ  إِْذ أََخذَ  ُ ْم لَت َمعَُك
اَل فَ  ا قَ الُوا أَْقَرْرنَ ِري قَ ْم إِْص ى ذَِلُك ْذتُْم َعلَ َرْرتُْم َوأََخ اَل أَأَْق ُرنَّهُ قَ ِه َولَتَْنُص ْن بِ ْم ِم ا َمعَُك َهُدوا َوأَنَ اْش

ة .. )81الشَّاِهِديَن( الم الخاتم ه الصالة والس د علي الة محم دقوا برس .)).. أي ميثاق النصرة والتأييد وأن يص
َكنَ  ويقال: أَْقَرْرُت الكالَم لفالن إِقراراً أَي بينته حتى عرفه.:  قَاَل أَأَْقَرْرتُْم  ه وَس ّر مع ةً أَي قَ ي وقاّره ُمقارَّ . وف

وا ا حديث ابن مسعود: قارُّ وا  الصالةَ،هو من القَراِر ال من الَوقاِر، ومعناه السكون، أَي اسكنوا فيه وال تتحّرك
رُ  راِر. وتَْقِري ن القَ ٌل، م ى وال تَْعبَثُوا، وهو تَفَاُع ر حت ده الخب ْرُت عن رَّ راره؛ وقَ ي قَ ه ف  اِإلنسان بالشيء: جعلُ

.والقَُرور من الن ِري.. الُمقَبَِّل والُمراِوِ◌دَ  ساء: التي تَِقَ◌ّر لما يُْصنَُع بها ال تَُردّ اْستَقَرَّ ْم إِْص ى ذَِلُك :  َوأََخْذتُْم َعلَ
اًر ال  على ذلكم إْصري؛ وفيه: ويضع واِإلْصُر: العَْهد الثقيل. وفي التنزيل: وأَخذتم ه آْص عنهم إْصَرهم؛ وجمع

ه ْذت ع يجاوز ب د: أََخ و زي دد. أَب ي الع هأَدن راً أَي لي ه إِْص ْذُت من راً وأََخ ز  إِْص ال هللا ع الى. ق ن هللا تع اً م َمْوثِق
ي إِْصراً كما حملته على الذين من قبلنا؛ الفّراء: ربَّنا وال تَْحِمْل علينا وجل: ال ف ذلك ق د؛ وك ه  اِإلْصُر العه قول

ال: ري؛ ق م إِص ى ذلك ذتم عل ل: وأَخ ز وج د ع ُم العَْق ا إِثْ ر ههن يوالعَ  اِإلص ى بن ّدد عل ا ش يَّعوه كم ِد إِذا َض  ْه
ا إِسرائيل. وقال الزجاج: وال ا كم ل علين ذين من تحمل علينا إِْصراً؛ أَي أَْمراً يَثْقُ ى ال ه عل ا  حملت و م ا نح قبلن

هم أَي ال ل أَنفس ن قت ا أُِمَر به بنو إِسرائيل م اَ بم ل  تمنحنّ اس: وال تحم ن عب ا أَيضاً. وروي عن اب ل علين يَثْقُ
داً  ا إِصراً،علين م قال: عه ى ذلك ذتم عل ه: وأَخ ه. وقول ه ونَْقِض بُنا بترك ذِّ ه وتُعَ ي ب اقي  إِصري، ال نف ال: ِميث ق

راً؛ أَي فهو إصر . قال  وَعْهدي. قال أَبو إِسحق: كلُّ َعْقد من قَرابة أَو َعْهد، ا إِص أَبو منصور: وال تحمل علين
أَنفسهم وما  ثقيل عليهم مثل قَتِْلهم ُع عنهم إِْصَرهم؛ أَي ما ُعِقَد من َعْقدويَضَ  تَُشقُّ علينا. وقوله: ُعقُوبةَ ذَْنبٍ 

ر: أَْشبه ذلك من قَرض الجلد إِذا ن عم ديث اب ي ح ين  أَصابته النجاسة. وف ى يم ف عل ن َحلَ ال  م ا إصر ف  فيه
لاِإلْص اِإلْصَر أَْن يَْحلف بطالق أَو َعتاق أَو نَْذر. وأَصل لها؛ يقال: إِن كفارة ان  ر: الثِّْق ل األَيم ا أَثْقَ دُّ ألَنه والشَّ

دُ  َمْخَرجاً؛ يعني أَنه يجب وأَْضيَقُها ُض عنها بالكفارة. والعَْه ال  الوفاء بها وال يُتَعَوَّ ي  يق ه إصر وف ديث  ل الح
اْغتَسَل وغدا يوم الجمعة و وسلم: من َغسَّلَ وآله ، صلى هللا عليه  هللا أَسلم بن أَبي أَماَمة قال: قال رسولُ  عن

ل واْغتسل له ِكْفالنِ  وَدنا فاستَْمع وأَْنَصت كان واْبتَكر ن َغّس ر، وم ن األَْج ه  م ان ل ا ك ا ولَغَ ر ودن وغدا واْبتَك
اِهِديَن(.. (( قَ اِإلْصر ِكْفالِن ِمنَ  ال .)): )81اَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمعَُكْم ِمْن الشَّ هيد. ق ل: الش ماء هللا عز وج ن أَس م

ماء سحق: الشهيدأَبو إِ  ن أَس ه م ن ِعْلم ب ع ذي ال يَغي ل الشهيُد ال ال: وقي ي شهادته. ق ين ف  شيء. هللا األَم
ر ِإذا اعتب ل ف ي فاع ة ف ي  والشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغ يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق الِعل

ذا أَنوإِذا أُضيف إِلى األُمور ا األُمور الباطنة، فهو الخبير، ى  لظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتبر مع ه َهَد عل يَْش
   ..َعِلَمهُ، َشِهَد شهادة الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما

ز ...)): ) 82فََمْن تََولَّى بَْعَد ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِسقُوَن(((   ر هللا ع رك ألَم وجل الِفْسق: العصيان والت
ر، الحق . فسق يفسق طريق  والخروج عن اني،أَي فََج َق؛ الضم عن اللحي وقاً وفَُس ال:  ويَْفُسُق فِْسقاً وفُس ق

ل: م، وقي ائي الض رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ن رواه عن روج ع وق الخ ى  الفُس ل إل ذلك المي دين، وك ال
ال الشاعر:ربه  ربه. وفََسق عن أمر المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَمر ه؛ ق قاً  أَي جار ومال عن طاعت فَواِس

ه، والعرب عن أَمره َجَوائَِرا ة رب ه، خرج من طاع ر رب َق عن أَم ل: فَفََس ز وج ه ع راء في قول ول إذا  الف تق



  238                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ن قشرها، ةُ م َطب قَت الرُّ د فََس َطبةُ من قشرها: ق أَن خرجت الرُّ ا من  وك قةً لخروجه ا سميت فُوْيِس أرة إنم الف
ا عل اس.ُجْحره ُق: الخروج ى الن ن والِفْس َم ع ولهم اتَّخ و كق ه أَي خرج، وه ر رب َق عن أَم ر. وفََس ن األَم  ع

ال: عن رّده  ، فَفََسق عن أمر ربه َمأْكله. األَزهري: عن ثعلب أنه قال: قال األَخفش في قوله الطعام أي عن ق
اس:فل الطعام أي عن أَكله الطعام، أَمر ربه، نحو قول العرب اتَّخَم عن وال  ما َرّد هذا األَمر فََسَق؛ قال أَبو العب

  .. أَي خرج الفُُسوَق معناه الخروج. فََسَق عن أَمر ربه حاجة به إلى هذا ألن
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا جا ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي  اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم الحلق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

 c    : 50الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة  ةالرسالة وأدى األمان
  
  
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ونَ (( ...  ِه يُْرَجعُ ا َوإِلَْي ا َوَكْرًه َماَواِت َواألَْرِض َطْوًع ي السَّ ِ يَْبغُوَن َولَهُ أَْسلََم َمْن فِ َّ ) 83(أَفَغَْيَر ِديِن 
ِ َوَما أُْنِزَل عَ  َّ ى قُْل آَمنَّا بِا َي ُموَس ا أُوتِ بَاِط َوَم وَب َواألَْس لَْينَا َوَما أُْنِزَل َعلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُ

ِلُموَن( ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْس الَ 84َوِعيَسى َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َربِِّهْم الَ نُفَّرِ ْس َر اْإلِ ِغ َغْي ْن يَْبتَ ْن ) َوَم ا فَلَ ِم ِدينً
ِريَن( وَل 85يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي اْآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِس ُس ِهُدوا أَنَّ الرَّ انِِهْم َوَش َد إِيَم ُروا بَْع ا َكفَ ُ قَْوًم َّ ِدي  َف يَْه ) َكْي

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ اِس ) أُْولَئِ 86َحقٌّ َوَجاَءُهْم اْلبَيِّنَاُت َو ِة َوالنَّ ِ َواْلَمالَئَِك َّ ةَ  ْيِهْم لَْعنَ َك َجَزاُؤُهْم أَنَّ َعلَ
لَُحوا 88) َخاِلِديَن فِيَها الَ يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوالَ ُهْم يُْنَظُروَن(87أَْجَمِعيَن( َك َوأَْص ِد ذَِل ْن بَْع ابُوا ِم ) إِالَّ الَِّذيَن تَ

وٌر رَ  َ َغفُ َّ ِإنَّ  يٌم(فَ ْم 89ِح َك ُه ْوبَتُُهْم َوأُْولَئِ َل تَ ْن تُْقبَ ًرا لَ مَّ اْزَداُدوا ُكْف انِِهْم ثُ َد إِيَم ُروا بَْع ِذيَن َكفَ ) إِنَّ الَّ
الُّوَن( ْو 90الضَّ ا َولَ ْلُء األَْرِض ذََهبً َك ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوهُْم ُكفَّاٌر فَلَْن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِم ِه أُْولَئِ َدى بِ اْفتَ

  ...)).)91لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة آل عمران )

  
  * التحليل : 

  
ي  ما الدين المقبول عند هللا عز وجل والذي ارتضاه .. وطالب كل الناس باتباعه إلى قيام الساعة الت

ر ال شك فيها إطالقا ؟.. ما ا ذه األسئلة وأكث ا ؟.. عن ه اذ ب ة هللا والعي لكفر الحقيقي ؟.. وعلى من تحل لعن
  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ا َوَكْرًه(( ...  َماَواِت َواألَْرِض َطْوًع ي السَّ ْن فِ لََم َم هُ أَْس وَن َولَ ِ يَْبغُ َّ ِن  َر ِدي ِه أَفَغَْي ا َوإِلَْي

وَن( ِ .))..  ... )83يُْرَجعُ َّ ِن  َر ِدي ة  أَفَغَْي ن الرحم الص .. دي د الخ ن التوحي ف .. دي المي الحني دين اإلس : ال
دال ..  ((  دل واإلعت ة .. والع امح والمحب ونَ والتس ِه يُْرَجعُ ع  َوإِلَْي ع يرج ً  ))  : رج ا اً وُرُجوع ى  َرْجع وُرْجعَ

 ً وعَ  وَمْرِجعةً: انصرف. وفي التنزيل: إِن إِلى ربك وُرْجعاناً وَمْرِجعا ج ْجعى، أَي الرُّ ى  الرُّ َع، مصدر عل والَمرِج
ى هللا ه: إِل ى؛ وفي اً، أَي فُْعل ْرِجعُكم جميع وعكم َم ا ..ُرُج ا َوَكْرًه َماَواِت َواألَْرِض َطْوًع ي السَّ ْن فِ لََم َم هُ أَْس :  َولَ

رى أسلم له كل الخلق طوعا ومنهم المالئكة  دما ي ا .. عن افر كره والطيور .. وكل مخلوق طوعا .. وأسلم الك
  عذاب هللا الذي ال مهرب منه إال إليه لكل معاند .. 

وَب َواألَ ((   َحاَق َويَْعقُ َماِعيَل َوإِْس َراِهيَم َوإِْس ى إِْب ِ َوَما أُْنِزَل َعلَْينَا َوَما أُْنِزَل َعلَ َّ ا قُْل آَمنَّا بِا بَاِط َوَم ْس
ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن(أُ  ِ َوَما .)).. )84وتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َربِِّهْم الَ نُفَّرِ َّ قُْل آَمنَّا بِا

ا ِزَل َعلَْينَ ذيب .. أُْن د التك ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب بَاطِ  : آم و :  َواألَْس ال أَب ق
ْبط في كالم العرب؟ ة األَوالد  قال: العباس: سأَلت ابن األَعرابي ما معنى الّسِ باُط خاّص ْبطاُن واألَْس ْبُط والّس الّسِ

نهم، ل: والُمصاُص م ْبطُ  وقي يده: الّسِ ن س ِد. اب د الَول و َول باط وه ْبُط واحد األَْس ن الّسِ د االب ي  ول ة. وف واالبن
ينُ  ُن والُحَس ديث: الحَس ّ الح وِل  ْبطا رس ه ،  ِس ّ علي لّى  اِن  ص اه أَي طائفت ا، ومعن ي عنهم لّم ورض وس

باط خاصة وقِْطعتان منه، ل: األَس ل: أَوالد وقي ل: أَوالد األَوالد، وقي ي الحديث أَيضاً: األَوالد، وقي ات، وف  البن
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ةٌ من األُمم ه حديث ىفي الخير، فهو واقع عل الحسيُن ِسْبٌط من األَْسباط أَي أُمَّ ه. ومن ة علي ةُ واقع ة واألُمَّ  األُمَّ
ّ َغِضَب على باِب: إِنَّ  . الّضِ ن ِسْبٍط من بني إِسرائيل فمسخهم َدوابَّ ة م ْبُط من اليهود: كالقبيل رب،  والّسِ الع
د إِسمعيل وهم الذين يرجعون إِلى أَب ين ول باط. واحد، سمي ِسْبطاً ليُْفَرق ب ه أَْس حق، وجمع د إِس ه وق وول ول

دل أَْسباطاً؛ أُمماً ليس عّز وجّل: وقطَّعناهم اثْنَتَْي َعْشرةَ  ن  أَسباطاً بتمييز ألَن المميز إِنما يكون واحداً لكنه ب م
ن كأَنه قال: جعلناهم أَْسباطاً. واألَْسباُط من بني قوله اثنتي عشرة ال األَخفش  إِسرائيل: كالقبائل م رب. وق الع

 ً دد اثنتي عشرة فِْرقةً ثم أَخبر أَن الِفَرَق أَْسباٌط ولم أَنَّث ألَنه أَراد ، قال:في قوله اثنتي عشرة أَسباطا  يجعل الع
ي عشرة  غير الثاني واقعاً على األَسباط؛ قال أَبو العباس: هذا غلط ال يخرج العدد على ل اثنت َرُق قب ن الِف ولك

دم. كأَنه قال: وقطَّعناهم  فيها حتى تكون اثنتي عشرة مؤنثة على ما ا تق ث لم رة فيصح التأْني ي عش اً اثنت فَِرق
ع ..  قطرب: واحد األَسباط ِسْبٌط. يقال: هذا ِسْبط، وهذه سبط،  وقال ر السين ) جم  وهيوهؤالء سبط ( بكس

ن  كان جائزاً، الِفْرقة. وقال الفراء: لو قال اثْنَْي عَشر ِسْبطاً لتذكير السبط ٌر ولك بط ذََك ن السكيت: الس وقال اب
ّ أَعلم،الني ة ذهبت إِلى األُمم. ة، و رةَ فِْرق ي عْش اهم اثنت باطاً من وقال الزجاج: المعنى وقطَّعن باطاً، فأَس  أَس

ون باطاً، فيك اهم أَس ال: وجعلن ه ق ة كأَن ت فرق رة، نع ي عش ن اثنت دالً م باطاً ب ال  أَس ه. وق و الوج ال: وه ق
 ً ر الجوهري: ليس أَسباطا ي عش ن اثنت دل م ه ب وراً  ةبتفسير ولكن داً منك ون إِال واح ك  ألَن التفسير ال يك كقول

باطٍ  اثني عشر درهماً، وال يجوز ت أَْس ْبط ، دراهم، وقوله أُمماً من نع هم الّسِ ال بعض اج: ق ال الزج ْرُن  ُوق القَ
معي إِبراهيم بمنزلة القبائل في ولد والصحيح أَن األَْسباط في ولد إِسحق بن الذي يجيء بعد قرن، قالوا: ل، إِس

ن ٍد م ّلِ ول د ك الم، فولَ د عليهم الس ّلِ ول د ك ةٌ، وول ل قبيل ِد إِمعي ؤالء ول ا سمي ه ْبٌط، وإِنم ِد إِسحق ِس ن ولَ  م
 القبيلة السالم. قال: ومعنى إِمعيل في ليُْفَصَل بين ولد إِسمعيل وولد إِسحق، عليهما باألَسباط وهؤالء بالقبائل

ن أَب وا امعنى الجماعة، يقال لكل جماعة م ة، وأَم د قبيل تق من ح باط فمش بَُط ضْرب من  األَس بَِط، والس الس
ة الشجرةُ لها الشجر ترعاه اِإلبل، ويقال: ل إِسحُق بمنزل ه ُجع ن السبَط، كأَن باُط م شجرة،  قبائل، فكذلك األَْس

ل ون وجع ب يجعل ي النس ابون ف ل النس ذلك يفع رى، وك جرة أُخ ة ش معيل بمنزل د إِس جرة،  الوال ة الش بمنزل
ْرعِ و وبى لفَ ول: ُط انها، فتق ة أَْغص النٍ  األَوالَد بمنزل ى  ف م، معن ّ أَعل ذا، و ة. فه جرة مبارك ن ش الٌن م وف

ْبطِ    ..  األَْسباط والّسِ
ِريَن((( ْن اْلَخاِس َرِة ِم ي اْآلِخ َو فِ هُ َوُه َل ِمْن ْسالَِم ِدينًا فَلَْن يُْقبَ َر َخْس.)): )85َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اْإلِ   راً ِخِس

اَرةً    راناً وَخَس راً وُخْس ارة وَخَس ار والَخس . والَخَس لَّ ه: َض ٌر، كل ر وَخِس و خاِس اراً، فه َرى:  وَخَس والَخْيَس
ة  إِن ِ الضالل والهالك، والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزيز: والعصر ي عقوب راء: لف اِإلنسان لفي ُخْسر؛ الف

ين.في الج بذنبه وأَن يَْخَسر أَهله ومنزله ي  نة. وقال عز وجل: َخِسَر الدنيا واآلخرة ذلك هو الُخْسران المب وف
ل وأَزواج، ة وأَه ه،  الحديث: ليس من مؤمن وال كافر إِال وله منزل في الجن ى منزل ِعَد وصار إِل لم َس ن أَس فم

ثون منازل أَسلم وسعد، وذلك قوله: الذين يرثون الفردوس؛ يقول: ير ومن كفر صار منزله وأَزواجه إِلى من
ن  وهو قوله: الذين خسروا أَنفسهم وأَهليهم يوم القيامة؛ يقول: أَهلكوهما؛ الكفار، الفراء: يقول َغبِنُوهما. اب

 خسرهما. وَخِسَر التاجر: ُوِضَع في تجارته أَو َغبَِن، واألَّول هو األَعرابي: الخاسر الذي ذهب ماله وعقله أَي
لوأَْخَسَر الرجُل إِاذ واف األَصل. ل ه ل: ق ه عز وج ه. وقول ئكم ق ُخْسراً في تجارت ال  ننب االً؛ ق ِريَن أَعم باألَْخَس

ر األَْكبَِر. األَخفش: واحدهم األَْخَسُر مثل ي: أَي غي ن األَعراب يٍر؛ اب ر تَْخِس ا زادوهم غي اد  وقوله تعالى: فم إِبع
  ..  الخير أَي غير تخسير لكم ال لي من

ُ قَوْ ((   َّ ِدي َكْيَف يَْهِدي  ُ الَ يَْه َّ اُت َو اَءهُْم اْلبَيِّنَ قٌّ َوَج وَل َح ُس ِهُدوا أَنَّ الرَّ ًما َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهْم َوَش
الل .. )86اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( اتُ .)): هداه هداية : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الض اَءُهْم اْلبَيِّنَ :  َوَج

دَّى  عَرفتُه. وتَبَيَّنَ  تُه. واستَباَن الشيُء: ظَهر. واستَبَْنتُه أَنا:أَْوَضحْ  وأَبَْنتُه أَي ا، تتع هُ أَن ر، وتَبيَّْنت يُء: َظَه الش
اٍت  واحد؛ وقالوا: باَن الشيُء واْستَباَن وتَبيَّن وأَباَن وبَيََّن بمعنى وال تتعّدى. هذه الثالثةُ  الى: آي ومنه قوله تع

د اء وتش ر الي اٍت، بكس ىُمبَيِّن ي يدها، بمعن ا. وف المعنى أَن هللا بَيَّنَه اء ف تح الي ات بف رأَ ُمبَيَّن ن ق ات، وم  ُمتبيِّن
  .. المثل: قد بَيََّن الصبُح لِذي عينَين أَي تَبَيَّن

يَن(((   اِس أَْجَمِع ِة َوالنَّ ِ َواْلَمالَئَِك َّ ةَ  ْرد واللَّ .)) : )87أُْولَئَِك َجَزاُؤُهْم أَنَّ َعلَْيِهْم لَْعنَ اُد والطَّ ُن: اِإلْبع ْع
انٌ  ، ومن الَخْلق السَّبُّ والدُّعاء، هللا وقيل: الطَّْرد واِإلبعاُد من من الخير، ع ِلع اٌت.  واللَّْعنةُ االسم، والجم ولَعَن
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نَهم  ى: بلوقوله تعال.. وَمْلعُوٌن، والجمع َمالِعين؛ عن سيبويه َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ  ولَعَنه يَْلعَنه لَْعناً: لعَ
ي األَرض إِال هللا بُكفرهم؛ أَي أَبعَدهم. وقوله تعالى: ويَْلعَنُهم لُّ شيء ف  الالَِّعنُون؛ قال ابن عباس: الالَِّعنُوَن ك

ا تَالَعنَا لَِحقَتِ  ويروى عن ابن مسعود أَنه قال: الالَِّعنون االثنان إِذا الثَّقَلَْين، ل: ..  اللْعنة بُمْستَِحقها منهم وقي
ن س والج ن اِإلن ا م ن ب ن آم لُّ م ون ك ة. الالَِّعنُ اعداً.  والمالئك ين فص ين اثن ُن ب ة: اللَّْع اُن والُمالَعن واللِّعَ

ة: ر واللُّعَن رارته، واألَّول الكثي ُن لَش زال يُْلعَ ذي ال ي ة: ال اس. واللُّْعن ن للن اني  اللَّْع ة، والث و اللُّعَن ل، وه فاع
  .. اللُّعَن مفعول، وهو اللُّْعنة، وجمعه

ؤخر )88َخاِلِديَن فِيَها الَ يَُخفَُّف َعْنُهْم اْلعَذَاُب َوالَ ُهْم يُْنَظُروَن(((   ى ال ي ه .. والمعن .)): أنظره : أمهل
  عنهم العذاب .. 

يٌم(((   وٌر َرِح َ َغفُ َّ ذَّْنِب. التَّ .)).. )89إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَِإنَّ  ن ال وُع م ُج ةُ: الرُّ ْوب
ل وفي الحديث: ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ش: التَّ ال األَخف ه. وق ْوُب مثلُ ْزٍم. النََّدُم تَْوبةٌ. والتَّ ٍة وَع ِ  َعْزم ّ ى  اَب إِل وت

  .. وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِلى الطاعةِ  يَتُوُب تَْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ 
ِذينَ ((   الُّوَن( إِنَّ الَّ ْم الضَّ َك ُه ْوبَتُُهْم َوأُْولَئِ َل تَ ْن تُْقبَ ًرا لَ مَّ اْزَداُدوا ُكْف انِِهْم ثُ َد إِيَم ُروا بَْع .)).. )90َكفَ

لَْلتَ  شاد، َض َدى والرَّ اللةُ: ضدُّ الُه لُّ  الضَّالُل والضَّ اللةً؛  تَِض الالً وَض لُّ َض ِلْلَت تََض يحة، وَض ة الفص ذه اللغ ه
ل وبنو وقال كراع اني: أَه ؛ وقال اللحي ،  تميم يقولون َضِلْلُت أََضلُّ وَضِلْلُت أَِضلُّ لُّ ِلْلُت أََض ون َض الحجاز يقول

ال لُّ، ق لَْلت أَِض ون َض ى وأَهل نجد يقول لُّ عل ا أَِض لَْلُت فِإنم ْل إِن َض ل: قُ ه عز وج اً قول ا جميع رئ بهم د ق  وق
وهري:  لُّ، وهو ضالٌّ تالٌّ،نفسي؛ وأَهل العالية يقولون َضِلْلُت، بالكسر، أَضَ  ال الج وهي الضَّاللة والتَّاللة؛ وق

د هي الفصيحة. ة نج ِإنّ  . لغ داهم ف ى ُه ِرْص عل الى: إِْن تَْح ه تع اال. وقول ه َض لَّه: جعل ْن  هللا َوأََض دي َم ال يَْه
ال لُّ؛ ق ن يُِض دى م ا يُِضلُّ، وقرئت: ال يُْه و كم اج: ه ّج ِللِ  الزَّ ن يُْض الى: م ال تع اِدَي لق ال ه و ـ هللاُ ف ال أَب ه. ق

ور: ي منص الُل ف لَْلت واِإلْض ال: أَْض اد. يق ة واِإلْرش دُّ الهداي رب ِض الم الع ه ك ْهتَ اً إِذا َوجَّ ن  فالن الل ع للضَّ
  .. الطريق

ْم إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهْم ِمْلُء األَْرِض ((   َك لَُه ذََهبًا َولَْو اْفتََدى بِِه أُْولَئِ
ال الشاعر:...)).. )91َعذَاٌب أَِليٌم َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن( ه؛ ق داء واْفتََدْيتُ َدى،  فََدْيتُه فًِدى وفِ ٌت يُْفتَ اَن َمْي ْو ك فلَ

ذ رجالً.وإِنه لََحَسُن الِفْدي تَِطيبُ  بما لم تَُكْن َعْنهُ النُّفُوسُ  لَفََدْيتُه داء: أَن  ِة. والُمفاداةُ: أَن تدفع رجالً وتأْخ والِف
ري تَشتريه، فََدْيته بمالي فِداء وفََدْيتُه بِنَْفسي. ن المع وزير اب ال ال ري: ق ذ  قال ابن ب االً وأَخ َدى إِذا أَعطى م فَ

الً، ذ رج الً وأَخ ى رج دى إِذا أَعط الً، و وأَف ذ رج الً وأَخ ى رج ادى إِذا أَعط االً، وف دم ر  ق ديث ذك ي الح رر ف تك
اكُ  ع القصر: فَك تح م د والف داه الِفداء؛الِفداء، بالكسر والم ال: فَ ير؛ يق ه  األَس اداهُ يُفادي ًدى وف داًء وفَ ه فِ يَْفِدي

داك. أَعطى فِداءه ُمفاداة إِذا ت فَ ه: ُجعل ه ل اه إِذا قال داء. وأَنقذه. فَداه بنفسه وفدَّ ةُ: الِف وروى األَزهري  والِفْدي
يرعن  ت األَِس ت نَُصير قال: يقال فاَدي ي وفاَدي أَبي وأُم ه ب ون: فََدْيتُ رب، ويقول ه الع ذا تقول ارى،قال: هك  األُس

ان وفََديتُه بمالي يراً، وإِذا ك ن أَس م يك ه إِذا ل يراً  كأَنه اشتريته وَخلَّصتُه ب ي  أَس ان أَخ ه، وك ت فاَدْيت اً قل مملوك
  .. أَسيراً ففاَديته؛ كذا تقوله العرب

  
*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر (( ون ...  –./.)) )118َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  أن محمدا رسول هللاوأشهد  

  
  
  
  
  
  
  

 c   : 51الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر ول هللا بل يك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يٌم(لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُو (( ... ِه َعِل َ بِ َّ ِإنَّ  ْيٍء فَ ْن َش وا ِم ا تُْنِفقُ ا تُِحبُّوَن َوَم اِم 92ا ِممَّ لُّ الطَّعَ ) ُك

لْ  ْوَراةُ قُ َل التَّ زَّ َم إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسِه ِمْن قَْبِل أَْن تُنَ التَّْوَراِة فَاتْلُ  َكاَن ِحال ِلبَنِي إِْسَرائِيَل إِالَّ َما َحرَّ أْتُوا بِ ا إِْن فَ وَه
اِلُموَن(93ُكْنتُْم َصاِدقِيَن( ْم الظَّ َك ُه َك فَأُْولَئِ ِد ذَِل ْن بَْع ِذَب ِم ِ الَك َّ اتَّبِعُوا 94) فََمْن اْفتََرى َعلَى  ُ فَ َّ َدَق  ْل َص ) قُ
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ِرِكيَن( ْن اْلُمْش اَن ِم ا َك ا َوَم َراِهيَم َحنِيفً ةَ إِْب َع لِ 95ِملَّ ٍت ُوِض َل بَْي ًدى ) إِنَّ أَوَّ ا َوُه ةَ ُمبَاَرًك ِذي بِبَكَّ اِس لَلَّ لنَّ
ْن اْس96ِلْلعَالَِميَن( ِت َم جُّ اْلبَْي اِس ِح ِ َعلَى النَّ َّ ِ ِه ) فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًا َو تََطاَع إِلَْي

َ َغنِيٌّ َعنْ  َّ ا97 اْلعَالَِميَن(َسبِيالً َوَمْن َكفََر فَِإنَّ  ْل يَ ا  ) قُ ى َم ِهيٌد َعلَ ُ َش َّ ِ َو َّ اِت  ُروَن بِآيَ َم تَْكفُ اِب ِل َل اْلِكتَ أَْه
ُ  ) قُْل يَا98تَْعَملُوَن( َّ ا  َهَداُء َوَم تُْم ُش ا َوأَْن ا ِعَوًج َن تَْبغُونََه ِ َمْن آَم َّ ٍل أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل  بِغَافِ

وَن( ا تَْعَملُ ا99َعمَّ انُِكْم  ) يَ َد إِيَم ُردُّوُكْم بَْع اَب يَ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْن الَّ ا ِم وا فَِريقً وا إِْن تُِطيعُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
ِ َوفِيُكْم َرُسولُهُ 100َكافِِريَن( َّ َراٍط  ) َوَكْيَف تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْلَى َعلَْيُكْم آيَاُت  ى ِص ِ فَقَْد ُهِدَي إِلَ َّ َوَمْن يَْعتَِصْم بِا
َ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن( ) يَا101ُمْستَِقيٍم( َّ   ...)).)102أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  *التحليل :
  

ذه ما البر ؟..  ن  ه ا الحج ؟.. ع اس ؟.. م ت وضع للن ا أول بي ى نفسه ؟ .. م اذا حرم إسرائيل عل م
  األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشيْ  (( ...    َ بِِه َعِليٌم(لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ َّ   .)).. )92ٍء فَِإنَّ 

ْدُق والطاعةُ. وفي التنزيل: ليس البِرّ  : الّصِ رَّ  أَنْ  َ البِرُّ ْن البِ ِرِب ولك ِرِق والَمْغ تَُولُّوا وُجوَهُكْم قِبََل الَمْش
و ِ با آمنَ  َمنْ  ن سيده: وه ال اب ؛ ق ا ن ب ول سيبويه ؛ أَراد ولكنَّ البِرَّ بِرُّ َمْن آم نَّ ذا ق هم: ولك ال بعض ، وق

ي: ن جن ال اب ؛ ق ا ن ب ن آم ّر م ن  اْلبِ ى م ر أَول اع والخب ن االتس ْرٌب م اف َض ذف المض ود ألَن ح واألَول أَج
ن أَن المبتدإ روى م ا ي ا م ال: وأَم ه بالصدور. ق ى من ال: سمعت  ألَن االتساع باألَعجاز أَول ب ق َن تَْولَ َر ب النَِّم

ي وسلم، يقول: ليسرسول هللا، صلى هللا عليه  يام ف ر الص ن الب يس م د: ل فَِر؛ يري ي اْمَس  من اْمبِّرِ اْمِصياُم ف
إِن النمر بن تولب لم  قال: ويقال فِإنه أَبدل الم المعرفة ميماً، وهو شاذ ال يسوغ؛ حكاه عنه ابن جني؛ السفر،

ال: ، صلى هللا عليه وسلم، غير يرو عن النبي ذا الحديث؛ ق ي الشذو ه ره ف ّي ونظي ي عل ى أَب ه عل ا قرأْت ذ م
باتٌ  بَناُت َمْخٍر وبَناُت بَْخٍر وهن سحائب يأْتين األَصمعي، قال: يقال بِإسناده إِلى يٌض ُمْنتَِص يف ب َل الص ي  قَْب ف

هوآله عليه  السماء. وقال شمر في تفسير قوله، صلى هللا ْدق فِإن ف  وسلم: عليكم بالّصِ ؛ اختل ّرِ ى البِ دي إِل يَْه
أَعلم تفسيراً أَجمع منه  وقال بعضهم: البر الخير. قال: وال تفسير البر فقال بعضهم: البر الصالح، في العلماء

دٌ  ألَنه يحيط بجميع ما ل لبي ول: قالوا؛ قال: وجع ث يق ى حي رَّ التُّق رُّ إِال البِ ا البِ ى وم َن التُّق َمراٌت ِم ال: .. ُمْض ق
ر تَُحزُّ رُؤوسهم في غير وأَما قول الشاعر: رَّ  بِ الوا البِ ْن تن ه عز وجل: لَ ر. وقول ر طاعة وخي ي غي اه ف معن

ى هللا حتى ه إِل ّرب ب ا تق لُّ م هم ك ال بعض ال الزجاج: ق و  تُْنِفقُوا مما تُِحبُّوَن؛ ق ر، فه ل خي ن عم ل، م عز وج
الى لل إِنفاق. قال أَبو منصور: والبِرُّ خير الدنيا ارك وتع ا ييسره هللا تب دىواآلخرة، فخير الدنيا م ن الُه د م  عب

  . هللا لنا بينهما بكرمه ورحمته. جمع والنِّْعَمِة والخيراِت، وَخْيُر اآلِخَرِة الفَْوُز بالنعيم الدائم في الجنة،
  وجاء في صحيح البخاري عن آية البر السالفة البيان : 

ن ه سمع أنس ب ي طلحة: أن ن أب د هللا ب ن عب ك  حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن إسحاق ب مال
ان أحب رضي هللا عنه يقول: ال، وك ة نخ ر أنصاري بالمدين و طلحة أكث ان أب ت  ك اء، وكان ه بيرح ه إلي أموال

ت:  وسلموآله مستقبلة المسجد، وكان رسول هللا صلى هللا عليه  يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزل
ال تنفقوا مما تحبون}. (( لن تنالوا البر حتى  و طلحة، فق ام أب ول: ق ول هللا، إن هللا يق ا رس الوا  : ي ن تن (( ل

د هللا،  تنفقوا مما تحبون}. البر حتى  ا عن ا وذخره ، أرجو بره وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة 
ح،وآله رسول هللا حيث أراك هللا، قال رسول هللا صلى هللا عليه  فضعها يا ال  وسلم: (بخ، ذلك مال راي ك م ذل

و طلحة:رايح، وقد سمع ال أب ربين). ق ي األق ا رسول هللا، فقسمها  ت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها ف ل ي أفع
ه. ي عم ه وبن ي أقارب ة ف و طلح ف أب ن يوس د هللا ب ال عب ح). ق ال راب ك م ادة: (ذل ن عب   وروح ب

ك: ( ى مال رأت عل ال: ق ى ق ن يحي ى ب دثني يحي ال ح حرا م   ).ب
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ا  قال: حدثني أبي، عن ثمامة، عن حدثنا محمد بن عبد هللا: حدثنا األنصاري ال: فجعله أنس رضي هللا عنه ق
  . لحسان وأبي، وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا.

َل ((    زَّ ِل أَْن تُنَ ْن قَْب ِه ِم ى نَْفِس َرائِيُل َعلَ َم إِْس رَّ ا َح َرائِيَل إِالَّ َم ْوَراةُ قُُكلُّ الطَّعَاِم َكاَن ِحال ِلبَنِي إِْس ْل التَّ
َم إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسهِ .)).. )93فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاتْلُوَها إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن( ه السالم ..  إِالَّ َما َحرَّ وب علي : هو يعق

ان  ه .. وك ة إلي ب األطعم ه من أح فاه هللا ليحرمن نفس ذر إن ش ا .. ون رق النس يب بمرض يعرف بع وقد أص
ا .. أحبها إليها لحوم ا إلبل وألبانها .. فلما شفاه هللا من عرق النسا .. امتنع عن أكل لحوم اإلبل وشرب ألبانه

  وحرم ذلك على نفسه واتبعه أبناؤه في ذلك التحريم .. 
اِلُموَن(((   ْم الظَّ َك ُه َك فَأُْولَئِ ِد ذَِل ْن بَْع ِذَب ِم ِ الَك َّ ى  َرى َعلَ ةُ: ال.)).. )94فََمْن اْفتَ َرى والِفْري ذب. فَ ك

الن ٌكذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريّ  َرى ف ذب  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَ الك
َرى ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري ز: أَم  الك ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق يَْفتِري

راه؛ ه. أَي يقولون اْفتَ ي اختلق ة. وف ه، واالسم الِفْريَ راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف ن  الحديث: وفَ ِم
جُل َعْينَْيِه ما لم ه للتفضيل أَي تََريا؛ الِفَرى: أَْفَرى الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ ل من َرى أَفع ة، وأَْف  جمع فِْرية وهي الكذب

و أَْكذَب الكذبات أَن ي الن ً يقول: رأَين ف يئا ن رأَى ش م يك ذا، ول ذا وك ى هللا ، م ك ِذٌب عل ه َك ه هو  ألَن الى، فِإن تع
ه ا ليري ك الرؤي ل ملَ ذي يُْرِس ي ال ة، رض ديث عائش ي ح ام. وف ى هللا أَي المن ةَ عل م الِفْري د أَعظ ا: فق  هللا عنه

  . كذب.افتعال من ال وال يأْتِين ببُهتاٍن يَْفتَِرينه؛ هو الَكِذب. وفي حديث بَْيعة النساء:
ِرِكيَن(((   ْن اْلُمْش اَن ِم ا َك ا َوَم َراِهيَم َحنِيفً ةَ إِْب اتَّبِعُوا ِملَّ ُ فَ َّ َراِهيَم  .))..)95قُْل َصَدَق  ةَ إِْب اتَّبِعُوا ِملَّ فَ

ا  م: َحنِيفً ي ُمْعظ ل: ه ة، وقي رانية واليهودي الم والنَّص ِة اِإلس دين كملَّ ة: ال ه الِملَّ يء ب ا يج ة م دين، وجمل  ال
ة الرسل. وتملَّل وامتلَّ: دخل في الِملَّة. وفي ي اللغ ة ف حق: الِمل و إِس ال أَب  التنزيل العزيز: حتى تَتَّبِع ِملَّتهم؛ ق

ق،  ألَنه ُسنَّتُهم وطريقهم ومن هذا أُخذ الَملَّة أَي الموضع الذي يختبُز فيه ي الطري ؤثَّر ف يؤثَّر في مكانها كما ي
ه لفُظه قال: وكالم العرب إِذا اتفَق د قولَ ا يؤي ور: ومم و منص ال أَب ن بعض. ق ه م تق بعُض أَكثره ُمش ولُهم  ف ق

ّق،  إلى والَحنِيُف: الـُمْسِلُم الذي يَتََحنَُّف عن األَْدياِن أَي يَِميل: ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا .. أَي مسلوك معلوم ُمَملٌّ  الح
ةِ وقيل: هو الذي يَْستَْقبُِل قِْبلةَ البيِت الحرا ى ِملَّ و  م عل ل: ه ه الصالة والسالم، وقي ا وعلي ى نبين راهيَم، عل إب

لم هو الـُمْخِلُص، وقيل: ن أَس لُّ م ل: ك ّ فلم يَْلتَِو في شيء، وقي ّ  من أَسلم في أَمر  ر  ِو،  ألَم م يَْلتَ الى ول تع
فُ  ْهِديُكْم إلْيناتَعَلَّْم أَْن َسيَ  الـُمْستَِقيُم؛ وأَنشد: فهو حنيٌف. أَبو زيد: الَحنيفُ  و  طريٌق، ال يُُجوُر بُِكْم، َحنِي ال أَب وق

رب،  قال: عبيدة في قوله عز وجل: قل بَْل ِملَّةَ إبراهيَم َحنِيفاً، د الع ف عن من كان على دين إبراهيم، فهو حني
َدةُ  ي وكان َعبَ اِن ف ال األَْوث ا جاء اإلس راهيم، فلم ن إب ى دي اء عل ن ُحنَف ون: نح ة يقول ُوا مالجاهلي مَّ لم  َس المس

ة ن حنيفاً، وقال األَخفش: الحنيف المسلم، وكان في الجاهلي ال َم م  يق ٌف ألَن العرب ل ت َحنِي تََن وحج البي اْختَ
له حنيف، فلما  إبراهيم غيِر الِختان وَحّجِ البيِت، فكلُّ من اختتن وحج قيل بشيء من ِدينِ  تتمّسك في الجاهلية

ً  ِفيّةُ، فالَحنِيُف المسلم؛اإلسالم تماَدِت الَحنِي جاء ى  وقال الزجاج: نصب َحنِيفا ال، المعن ى الح ة عل في هذه اآلي
ّ  الحنيفية في اللغة الَمْيُل، والمعنَى أَنَّ  إبارهيم في حال حنيفيته، ومعنى بل نتبع ملة ِن   إبراهيم َحنََف إلى دي

اء،قولهم َرُجل أَْحنَ  ودين اإلسالِم، وإنما أُخذَ الَحنَُف من ٌل َحْنف لُ  ُف وِرْج َدماه ك لُّ ق ذي تَِمي و ال ى  وه دة إل واح
اء  ُسنَّته االختِتان. وروى أُختها بأَصابعها. الفراء: الحنيف َمن األَزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: ُحنف

ال: ّ غيرَ  ى الشيء مشركين به، ق الن إل َف ف ال: تََحنَّ ال السدي. ويق ذلك ق اً، وك اج ه.  اً إذاتََحنُّف ُحجَّ ال إلي م
راهيم ة إب ل مل ه عز وجل: ب د وقال ابن عرفة في قول اً، ق ل  حنيف ل للمائ ا قي تقامةُ وإنم َف االس ل: إن الَحنَ قي

ْجِل أَحنف ه ً تفاؤال الّرِ ِده.  باالستقامة. قال أَبو منصور: معنى الحنيفية في اإلسالم الـَمْيُل إلي ى َعْق ةُ عل واإلقام
ذلكوالَحنيف: الصحيح الـَميْ  تقيم ب د سّمي المس ف المسلم وق ه.الجوهري: الجني ُت علي .. ل إلى اإلسالم والثاب
فاته  َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكينَ  ي ص ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك : أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك ف

 ..  
َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَ ((   الَِميَن(إِنَّ أَوَّ ًدى ِلْلعَ ا.)).. )96اَرًكا َوُه ةَ ُمبَاَرًك ِذي بِبَكَّ : :  لَلَّ كُّ البَ

ي  وبَكَّ فالن يَبُكُّ بَكَّةً أي زحم. فرقه. دق العنق. بَكَّ الشيَء يَبُكُّه بَكاً: خرقه أو دها ف رأة إذا جه وبَكَّ الرجل الم
ابن  عَهُ. ويقال: بََكْكت الرجل وضعت منه ورددت نَْخَوته، ذكرهنَْخَوته ووضَ  الجماع. وبَكَّ الشيء يَبُكُّه بَّكاً: رد
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ابرة إذا وبَكَّةُ: بري في ترجمة ركك. وبَكَّ عنقه يَبُكُّها بعّكاً: دقها.  َمكَّةُ، سميت ذلك ألنها كانت تَبُّك أعناق الجب
ي  يعقوب: بَكَّةُ ما وقال وقيل: ألن الناس يتباّكون فيها من كل وجه أي يتزاحمون، ألحدوا فيها بظلم، بين جبل

ي َمكَّة ألن الناس يبكُّ بعضهم بعضاً في اه ف ْزَحُم؛ حك ك  الطواف أي يَ اس يب ة ألن الن ميت بَكَّ ل: س دل، وقي الب
اً،  الزجاج في قوله تعالى: إن أول بيت وضع بعضاً في الطرق أي يدفع، وقال بعضهم للناس للذي ببَكَّة مبارك
ع الب قيل: إن هبَكَّة موض ا حول ت وسائر م ي ي تقاقه ف ا اش ة، فأم ذي ببَكَّ ال لل ة، ق ون  َمكَّ لح أن يك ة فيص اللغ

ميت  بعضهم بعضاً، وقيل: بَكة اسم بَكَّ الناُس بعضهم بعضاً في الطواف أي دفع االسم اشتق من ة س ن َمكَّ بط
ي حديث اس. وف ة بذلك الزدحام الن ن أسماء َمكَّ د: م ة موضع مجاه ل: بَكَّ ةُ، قي د، بَكَّ ةُ سائر البل ت ومك  البي

ةُ. وبَك الشيَء: فسخه، ومنه البلدة، والباء والميم يتعاقبان. وقيل: هما اسما ذت بَكَّ ن السياق  .أُخ وواضح م
ي (( رفة ه ة المش اس ان الكعب َع ِللنَّ ٍت ُوِض َل بَْي ال أَوَّ رو .. وق د أو عم ل لزي م يق اس )) .. ول ال (( للن )).. ق

اف ن ط اء إن أول م راهيم  العلم ا إلب وح .. وأن هللا أرى مكانه ان ن د طوف دثرت بع الم ..وان ه الس ا آدم علي به
ل  ودة .. ب ت موج ها كان ك أن أسس ى ذل ع قواعدها .. فمعن د رف ا دام ق ع قواعدها .. وم ذي رف عليه السالم ال

  معلومة .. وان دور إبراهيم كان اإلحياء .. والتواصل لرحلة اإليمان والتوحيد في األرض ..
تَ ((   ْن اْس ِت َم جُّ اْلبَْي اِس ِح ى النَّ ِ َعلَ َّ ِ ا َو اَن آِمنً هُ َك ْن َدَخلَ ِه فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَم َطاَع إِلَْي

َ َغنِيٌّ َعْن اْلعَالَِميَن( َّ ه أ)97َسبِيالً َوَمْن َكفََر فَِإنَّ  ن آيات روة .. م و .)).. من آياته الصفا والم ائر ال يعل ن الط
ه  راهيم علي ام إب ه مق ن آيات ي .. م ن دخل الحرم المك ل م ان لك ه األمن واألم ن آيات ه .. م ر علي البيت وال يم
رام ..  عر الح ه المش ن آيات اس .. م ا وال التب بس فيه ر ال ل ى الحج حة عل ريفة واض ه الش ر قدم الم .. وأث الس

ة تت ا أدل ه .. كله رب ل ا ش زم لم اء زم زم .. وم ده وزم ه وال يح ريك ل ذي ال ش د ال ود هللا الواح ت وج رى تثب
ه شيء ..  يس كمثل د .. ول ه وال ول ا .. وال زوجة ل دد بهم ان وال يتح المكان والزمان ألنه خلق المكان والزم

تِ قائما بذاته .. ((  ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْي َّ ِ دِ )) :  َو الٌن أَي قَ ا ف جَّ إِلين : القصُد. َح جُّ هالَح ه َم؛ وَحجَّ اً:  يَُحجُّ َحّج
وجٌ  ٌل محج الوا  قصده. وَحَجْجُت فالناً واعتََمْدتُه أَي قصدته. ورج اً إِذا أَط الن فالن و ف جَّ بن د َح أَي مقصود. وق

ال ه؛ ق ُل السعدي: االختالف إلي رةً، الُمَخبَّ والً كثِي ْوٍف ُحلُ ْن َع َهُد ِم اِن الُمَزعْ  وأَْش ْبِرق بَّ الّزِ وَن ِس رايَُحجُّ أَي  فَ
تالف يَْقِصُدونه ويزورونه. ُروَن االخ ول يُْكثِ وِرفَ  قال ابن السكيت: يق م تُعُ ل، ث ذا األَص ه، ه ي  إِلي استعماله ف
ال  ُيَُحجُّ َحجا. والحجُّ قَْصد َ والحّجِ إِلى البيت خاصة؛ تقول َحجّ  القصد إِلى مكة للنُُّسكِ  ت باألَعم ه إِلى البي التََّوجُّ

ً  المشروعة ه َحجا إِذا قصدته، وأَصله من  وسنَّة؛ تقول: َحَجْجتُ فرضا ي التفسير: أَن البيَت أَُحجُّ  ذلك. وجاء ف
ال:  هللا قد فرض عليهم النبي، صلى هللا عليه ولم، خطب الناَس فأَعلمهم أَن د فق ي أَس ، فقام رجل من بن الحجَّ

أَعرضوآله  عليه رسول هللا، صلى هللا عاٍم؟ فأَعرض عنه يا رسول هللا، أَفي كلِّ  ةً، ف ُل ثاني اد الرج  وسلم، فع
م، عنه، ثم عاد وَل نع ك أَن أَق َب، ثالثةً، فقال عليه الصالة والصالم: ما يؤمن رون؟  فَتَِج ا فتكف ون به ال تقوم ف

م فَ عليه أَي تدفعون وجوبها لثقلها فتكفرون. وأَراد ْل نع  أَقوَل؟الصالة والسالم: ما يؤمنك أَن يُوَحى إِليَّ أَْن قُ
ه ِحجا، كما ه يَُحجُّ . قال سيبويه: حجَّ ه، وهو الحجُّ ه يَُحجُّ    ..قالوا: ذكره ِذْكراً  وَحجَّ

وَن( قُْل يَا((   ا تَْعَملُ ى َم ُ َشِهيٌد َعلَ َّ ِ َو َّ ا .))..)98أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَْكفُُروَن بِآيَاِت  ْل يَ ابِ  قُ َل اْلِكتَ : أَْه
ُ َشِهيٌد َعلَى َما تَْعَملُونَ ى ..اليهود والنصا َّ من  من أَسماء هللا عز وجل: الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد:  َو

ه أَسماء ن ِعْلم ٌل  . شيء هللا األَمين في شهادته. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب ع والشهيد: الحاضر. وفَِعي
ر،الِعلم مط من أَبنية المبالغة في فاعل فِإذا اعتبر و الخبي ة، فه ور الباطن ي األُم  لقاً، فهو العليم، وإِذا أُضيف ف

ذا أَن ع ه ر م د يعتب هيد، وق و الش اهرة، فه ور الظ ى األُم يف إِل ن  وإِذا أُض ة. اب وم القيام ق ي ى الخل َهَد عل يَْش
  .. والشَّهاَدة َخبٌر قاطٌع  َعِلَمهُ، َشِهَد شهادة؛ سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما

ُ بِغَ  قُْل يَا(  ( َّ ا  َهَداُء َوَم تُْم ُش ا َوأَْن ا ِعَوًج َن تَْبغُونََه ْن آَم ِ َم َّ بِيِل  ٍل أَْهَل اْلِكتَاِب ِلَم تَُصدُّوَن َعْن َس افِ
ا تَْعَملُوَن( ِ ).)).. 99َعمَّ َّ دُّ : الصد : ِلَم تَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل  ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص راُض والصُّ دّ اِإلْع ّداً  ُ ويَُص َص

ةٌ  . وُصُدوداً: أَعرض رأَة صادَّ دَّا،، وام وم ُص ادٌّ من ق ه ..  ورجل ص ّداً منع دُّه َص ر يَُص ن األَم ال: صّده ع ويق
ا وصذَّها ما كانت تعبد من دون هللا؛ يقال عن االيمان، العادةُ التي كانت وجل: وصرفه عنه. قال هللا عز  عليه
دَّتها ألَنها نشأَت ولم تعرف إِال مس، فَص دون الش ادةُ، وهي قوماً يعب وم  الع ت من ق ا كان ه: إِنه ا، بقول عادته

ا دَّها كونُه ى َص افرين؛ المعن افرين ك وم ك ن ق عدَّه م ك. وص نَّكم ذل دَّ ال يَُص ديث: ف ي الح ان. وف ن اِإليم ه  ع عن
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ل: فصدَّهم عن السبيل وأََصدَّه: صرفه. ي التنزي ا..  وف ا ِعَوًج توي. وا:  تَْبغُونََه ي األَرض: أَن ال تس َوُج ف لِع
 ً ا ا ِعَوج رى فيه ل: ال ت ي التنزي ً  وال وف ما ديث اس ي الح َوج ف ر الِع رر ذك د تك ر: ق ن األَثي ال اب اً؛ ق الً  أَْمت وفع

دراً  يّ  ومص خص َمْرئ ل ش تص بك ين، مخ تح الع و، بف والً، وه اعالً ومفع ر، ٍوف ام، وبالكس يس  كاألَجس ا ل بم
وْ  الرأْي والق ّيٍ ك البَمْرئ ر يق ل: الكس اً، واألَول ل، وقي ا مع ة فيهم ه الِملَّ يم ب ى تُِق ديث: حت ه الح ر؛ ومن  أَكث

َرب عن استقامتها. على نبينا وعليه الصالة والسالم، التي العَْوجاء؛ يعني ِملَّة ابراهيم، َوُج،  غيََّرتْها الع والِع
ين ُ بِغَافٍِل .. ْعويُج يكثُُر ِمثْل األَرض والَمعاشالتَّ  دينه ِعَوٌج؛ وفيما كان ، تقول: في بكسر العين، في الّدِ َّ َوَما 

ا تَْعَملُونَ  ه:  َعمَّ ه عن ةً وأَْغفَلَ ُره َغفََل عنه يَْغفُُل ُغفوالً وَغْفل ه؛ غي ه وسها عن ه: ترَك ي  وأَْغفَلَ ي حديث أَب وف
وَل هللا ا رس ا أَْغفَْلن لم ، موسى: لعَلَّن ه وس ه أَي  ، صلى هللا علي ببيَمينَ ه بس اه غافالً عن يمين َؤاِلنا،  َجعَْلن ُس

  . .َغْفلَته واْستَْغفَْلته أَي تحيَّْنتُ  ُشْغله ولم ننتظر فراغه. يقال: تغَفَّْلته وقيل: سأَْلناه وقت
)).. )100إِيَمانُِكْم َكافِِريَن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيعُوا فَِريقًا ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّوُكْم بَْعَد  يَا((  

ا ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق رَ  الُكْف اغوت؛ َكفَ ل دار بالط ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ  ب
ة،نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود ا والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو َكفَُروا أَي َعَصْوا وامتنعوا. الحرب: قد وهو  لنعم

ا الى: إِن رَ  ِضدُّ الشكر. وقوله تع افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره ا:  نَْعَم ر به اً وَكفَ وُكْفران
ِم هللا،  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل َجَحَدها وَستَرها. كافر: جاحد ألَْنعُ

  ..  قلبه السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على مشتق من
دِ ((   ْد ُه ِ فَقَ َّ ا ْم بِ ْن يَْعتَِص ولُهُ َوَم ِ َوفِيُكْم َرُس َّ َراٍط َوَكْيَف تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْلَى َعلَْيُكْم آيَاُت  ى ِص َي إِلَ

ِ فَقَْد ُهِديَ ) .)).. 101ُمْستَِقيٍم( َّ مة::  َوَمْن يَْعتَِصْم بِا ه. والعَْص ع ب ا إذا امتن الٌن ب ال:  واْعتََصَم ف ُط. يق الِحْف
مه فاْنعََصَم. واْعتََصْمُت با إذا امتنْعَت بلُْطِفه َعَصْمتُه ية. وَعَص ن الَمْعِص ذا  م ه من الجوع. وه اُم: منَع الطع

ه طعاٌم يَْعِصمُ  َم ب ن الجوع. واْعتََص ع م ى؛ أي يمن َع وأبَ َم: امتن ز واْستَْعَص ال هللا ع رأَة  ق ةً عن ام وجل حكاي
  .. طلبَتْ  تَأَبَّى عليها ولم يُِجبها إلى ما راوَدتْه عن نْفِسه: فاْستَْعَصَم، أي العزيز حين

ِلُموَن( يَا((   تُْم ُمْس وتُنَّ إِالَّ َوأَْن ِه َوالَ تَُم قَّ تُقَاتِ َ َح َّ وا  ه ...)).. اتق)102أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُ اه : خاف
  وحذره  .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا وبمح ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  ام
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  حمة هللا وبركاته .ور

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c    : 52الحلقة عدد   
  c ( سورة آل عمران ) 

  
 ن واال حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ه إل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ـــم بسم هللا الرحمن الرحيـــــــــــ

 ... ))  َ أ َداًء فَ تُْم أَْع ْيُكْم إِْذ ُكْن ِ َعلَ َّ ةَ  ُروا نِْعَم وا َواْذُك قُ ا َوالَ تَفَرَّ ِ َجِميعً َّ ِل  ُموا بَِحْب ْيَن َواْعتَِص لََّف بَ
اِر فَأَنْ  ْن النَّ َرٍة ِم فَا ُحْف ْم قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكْنتُْم َعلَى َش ِه لَعَلَُّك ْم آيَاتِ ُ لَُك َّ يُِّن  ذَِلَك يُبَ ا َك ذَُكْم ِمْنَه قَ

ُدوَن( ِر َوأُْولَئ103ِتَْهتَ ْن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َويَْنَه أُْمُروَن بِ ِر َويَ ى اْلَخْي ْدُعوَن إِلَ ةٌ يَ ْنُكْم أُمَّ تَُكْن ِم ْم ) َوْل َك ُه
وَن( وا 104اْلُمْفِلُح ذَاٌب ) َوالَ تَُكونُ ْم َع َك لَُه اُت َوأُْولَئِ اَءُهْم اْلبَيِّنَ ا َج ِد َم ْن بَْع وا ِم وا َواْختَلَفُ قُ ِذيَن تَفَرَّ َكالَّ

ذُ 105َعِظيٌم( انُِكْم فَ َد إِيَم ْرتُْم بَْع وُهُهْم أََكفَ ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُج ذَ ) يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَأَمَّ اَب وقُوا اْلعَ
ُروَن( تُْم تَْكفُ ُدوَن(106بَِما ُكْن ا َخاِل ْم فِيَه ِ ُه َّ ِة  ي َرْحَم وُهُهْم فَِف ْت ُوُج ِذيَن اْبيَضَّ ا الَّ ِ 107) َوأَمَّ َّ اُت  َك آيَ ) تِْل

ُ يُِريُد ُظْلًما ِلْلعالَِميَن( َّ مَ 108نَتْلُوَها َعلَْيَك بِاْلَحّقِ َوَما  ِ َما فِي السَّ َّ ِ ُع ) َو ِ تُْرَج َّ ى  ي األَْرِض َوإِلَ ا فِ اَواِت َوَم
  ...)).)109اْألُُموُر(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل : 
  

ه  ما حبل هللا ؟ .. ما األمة التي تدعو إلى الخير ؟.. كيف هي وجوه الناس يوم القيامة الذي ال شك في
  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : إطالقا ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون 

  
 ... ))  َ أ َداًء فَ تُْم أَْع ْيُكْم إِْذ ُكْن ِ َعلَ َّ ةَ  ُروا نِْعَم وا َواْذُك قُ ا َوالَ تَفَرَّ ِ َجِميعً َّ ِل  ُموا بَِحْب ْيَن َواْعتَِص لََّف بَ

ِه لَعَلَّ قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخوَ  ْم آيَاتِ ُ لَُك َّ يُِّن  ذَِلَك يُبَ ا َك ذَُكْم ِمْنَه اِر فَأَْنقَ ْن النَّ َرٍة ِم فَا ُحْف ْم انًا َوُكْنتُْم َعلَى َش ُك
ُدوَن( مةُ هللا.)).. ) 103تَْهتَ ُع. وِعْص رب: الَمْن الم الع ي ك مة ف َده: أن الِعْص مه  َعْب ه. َعَص ا يُوبِقُ َمه مم يَْعِص

ُمه عَ  هيَْعِص ماً: منَعَ ي ْص اه. وف َم؛ أي وَوقَ ْن َرِح ِر هللاِ إال َم ْن أَْم وَم ِم َم الي ل: ال عاِص وَم إال  ال التنزي َمْعص
ل:  ِالَمْرحوُم، وقيل: هو على النَسب أي ذا ِعْصمٍة، وذو الِعْصمة ا قي ن هن اعالً، فِم ون ف ا يك والً كم ون مفع يك

ْن ..   إذا امتنع بهواْعتََصَم فالٌن با.. إن معناه ال َمْعصومَ  أي وهو ُمْعتَِصٌم بالحْبل الذي َدالَّه. وفي الحديث: َم
وم ِعْصمتُه كانت ك ي ن الَمهاِل ُمه م ا يَْعِص هَ إال هللاُ أي م هادةَ أن ال إل ة؛ َش ةُ. والعاصُم:  القيام َمةُ: الَمنَع العْص

اُم: امي. واالْعتِص انُع الح اك الم ه؛  االْمتِس اٌل من يء، اْفتِع ب:بالش ي طال ْعُر أَب ه ِش اَمى  ومن اُل اليت ثِم
ألَرامِ  ٌ ِعْصمة ُموا ل د َعَص ي الحديث: فق ِة. وف ياعِ والحاج ن الضَّ نعُهم م ي ألي يَْم ي  ِمنِّ والَهم. وف اَءهم وأَْم ِدم

ي الَوَرعِ. وف مها هللا ب ِك: فعََص ديث اإلْف ن ِش ح ه م ون ب تَْونا أي يمتنع ا إذا َش مة أَْبنائِن ر: وِعْص ديث ُعَم  دَّةح
ً  السَّنة والَجْدب. وَعَصَم إليه: اعتصم به. وأَْعَصَمه: َهيَّأ ه،  له شيئا َك بعُْرفِ الفَرِس: اْمتَس يْعتَِصُم به. وأَْعصَم ب

   ..اْمتََسَك بَحْبٍل ِمْن ِحبالهِ  وكذلك البعيُر إذا
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أُْمُروَن بِ((     ِر َويَ ى اْلَخْي ْدُعوَن إِلَ ةٌ يَ ْنُكْم أُمَّ تَُكْن ِم ْم َوْل َك ُه ِر َوأُْولَئِ ْن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َويَْنَه
ين. وفي.)).. )104اْلُمْفِلُحوَن( رعة والّدِ ةُ: الّشِ ة واألُمَّ ةُ: الحالةُ، واِإلمَّ ا  التنزيل واِإلمَّ ْدنا آباَءن ا وَج ز: إِنَّ العزي

ٍة؛ قاله اللحياني، وروي ن مجاهد على أُمَّ ى ع ز: عل د العزي ن عب ر ب ا وعم رئ إِنَّ راء: ق ال الف ٍة. ق ْدنا  إِمَّ َوَج
ٍة، وهي آباَءنا على ى إِمَّ رئ عل نَّة، وق ل السُّ ٍة، وهي مث ال: أُمَّ ت. يق ن أََمْم ة م ال:  الطريق هُ، ق تَ ن إِمَّ ا أَحس م

ةُ أيضا ديّ  ً واِإلمَّ د: النَِّعيُم والُملك؛ وأَنشد لع ن زي ـَمِة، ب ك واِإلْمـــ الح والُمل َد الفَ م، بَْع ورُ  ث اك القُب ُم هن  واَرتُْه
ةُ: الدَّيُن. ةُ واِإلمَّ ةً واحدةً  قال قال: أَراد إِماَمة الُملك ونَِعيمه. واألُمَّ اُس أُمَّ ان الن الى: ك ه تع ي قول أَبو إِسحق ف

رين وُمْنِذرين، أي كانوا على ديٍن واحد. قال أَبو النَّبِيِّين فبعَث هللاُ  ي ُمبَّشِ هم ف ة: معن إِسحق: وقال بعض ى اآلي
اراً  وح ُكفّ ين آدم ون ا ب اس فيم ان الن ين ك ث هللا النبيِّ ِذرون من َعصى فبعَ ة وُيِ◌ْن اع بالجن ن أَط رون م  يُبَّشِ

قوا من بالنار. وقال آخرون: كان جميع ين. َمن مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرَّ ر فبعث هللا النبيِّ  بعد عن ُكف
ى   منصور قال أَبو  عث هللا إبراهيم والنَّبيِّين من بعدِه.كانوا ُكفّاراً فب وقال آخرون: الناسُ  ع عل فيما فسَّروا يق

ؤمنين ى الم ةَ ل . الُكفَّار وعل الن ال أُمَّ ال: ف دين. يق ة وال ةُ: الطريق نَ ـواألُمَّ ه وال ه أَي ال ِدي ه  ل ة له؛وقول نِْحل
ٍة؛ قال األَخفش: يريد أَْهل أُّمٍة أَي ة: خير تعالى: ُكْنتُْم خير أُمَّ ٍن؛ وأَنشد للنابغ ِل دي ك  أَْه ُرْك ِلنَْفِس م أَتْ ُت فل َحلَْف

ل ِريبةً، ائُع؟ وه و ط ٍة وه أْثََمْن ذو أُمَّ ة ي ِة، وهي الطريق ي األُمَّ ة ف ةُ: لغ ة: واِإلمَّ ديُن. واِإلمَّ ال  وال ة؛ ق النِّْعم
ى ذا األَعشى: ٍة، ولقد َجَرْرُت لك الِغن َ  فاقَ ةً فأ ْزُوك إِمَّ اب َغ اوأَص ن زالَه ة؛ ع ةُ: الَهْيئ ةُ  واِإلمَّ اني. واِإلمَّ اللحي

ة أَيضاً: الحالُ    .. َغضارةُ العَيش والنْعمةُ  ُوالشأْن. وقال ابن األَعرابي: اِإلمَّ
ْم َع((   َك لَُه اُت َوأُْولَئِ اَءُهْم اْلبَيِّنَ ا َج ِد َم ْن بَْع وا ِم وا َواْختَلَفُ قُ ِذيَن تَفَرَّ وا َكالَّ ذَاٌب َوالَ تَُكونُ

يٌم( انَ .)).. )105َعِظ ا. وب ة وغيِره ن الدالل يُء م ه الش يَِّن ب ا بُ اُن: م اً: والبَي يُء بَيان يٌِّن،  الش و بَ ح، فه اتََّض
ذلك والجمع أَْبيِناُء، مثل َهيِّنٍ  ينٌ  وأَْهيِناء، وك و ُمب اَن الشيُء فه ه أَي..  أَب ْحتُه. واستَباَن الشيُء:  وأَبَْنتُ أَْوَض

تَبَ  ر. واس ا:ظَه يَّنَ  ْنتُه أَن ه. وتَبَ ة عَرفتُ ذه الثالث دَّى ه ا، تتع هُ أَن ر، وتَبيَّْنت يُء: َظَه ّدى. ُالش اَن  ال تتع الوا: ب وق
ى يََّن بمعن د؛ الشيُء واْستَباَن وتَبيَّن وأَباَن وبَ اء وتشديدها،  واح اٍت، بكسر الي اٍت ُمبَيِّن الى: آي ه تع ه قول ومن

ين أَي  نات بفتح الياء فالمعنى أَن هللا بَيَّنَها. وفيُمتبيِّنات، ومن قرأَ ُمبَيَّ  بمعنى ِذي عينَ بُح ل يََّن الص المثل: قد بَ
  ..  تَبَيَّن

ذُو((   انُِكْم فَ َد إِيَم ْرتُْم بَْع وُهُهْم أََكفَ َودَّْت ُوُج ِذيَن اْس ا الَّ ذَاَب يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَأَمَّ قُوا اْلعَ
ا كُ  ُروَن(بَِم تُْم تَْكفُ ا).)).. 106ْن ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق وراً  الُكْف راً وُكفُ ر ُكْف َر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ بالط

ل دار د وُكْفراناً. ويقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف يض الشكر.  والُكْف نق
رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ا  بكّلٍ ك ةَ هللا يَْكفُره نَْعَم

تَرها. ُكفُوراً  َدها وَس َده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَح ه: َجَح افََره َحقَّ انه.  وك ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ
ىالسَّتْ  كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من ورجل ى عل ه ُمغَط ي  ر، وقيل: ألَن ه فاعل ف د: كأَن ن دري ال اب ه. ق قلب
ى َرة معن ار وَكفَ ع ُكفَّ ول، والجم ال مفع اٍم؛ ق ائم ونِيَ اعٍ ون ائع وِجي ل ج اٌر مث اِمّي: وِكف ن  القَط ُر ع قَّ البَْح وُش

قَِت الفَراِعنةُ  ، أَصحاب موسى ي حديث الِكفَارُ  وُغّرِ وافُِر. وف وبهم وجمُع الكافَِرة َك ْل قل وِت: واْجعَ وبِ  القُنُ  كقُل
والنساُء أَضعُف قلوباً من الرجال ال سيما إِذا  نساٍء كوافَِر؛ الكوافُر جمع كافرة، يعني في التَّعاِدي واالختالف،

ع السالم وَكفُور: كافر، واألُنثى َكفُوٌر أَيضاً، وجمعهما جميعاً ُكفٌُر، وال يجمع ُكنَّ كوافر، ورجل َكفَّارٌ  ة ألَن جم
المون  ، هللا الهاء ال تدخل في مؤنثه، إِال أَنهم قد قالوا عدوة أَبى الظ وهو مذكور في موضعه. وقوله تعالى: ف

لى هللا األَخفش: إِال ُكفُرواً؛ قال ي، ص روٍد. وروي عن النب ْرٍد وبُ ل بُ ه هو جمع الُكْفر مث لم، أَن ه وس ال:  علي ق
  .. أَبيه فقد َكفَرَ  ومن رِغَب عن قِتاُل المسلِم ُكْفٌر وِسبابُه فِْسقٌ 

ِ ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن(((   َّ ْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة  ا الَِّذيَن اْبيَضَّ ه 107َوأَمَّ ة : رق ل ) .)).. رحمه : رحم
ِ ُهْم فِيَها َخاِلُدونَ وشفق عليه وتعطف وغفر له ..  َّ ي :  فَِفي َرْحَمِة  اء ف ا.الُخْلد: دوام البق  دار ال يخرج منه

د  فيها. لبقاِء أَهلها يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة َخلَدَ  د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي وَخلَّده هللا وأَْخلَ
ة إِ  فيها وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا هللا أَهَل دار الُخْلد ل الجن ه أَه الداً، وقول خ

ل ده؛ أَي يعم ه أَخل ب أَنَّ مال الى: أَيحس ل تع ماِء  عم ن أَس م م د: اس وت، والُخْل ه يم اره أَن ع يس ن م ن ال يظ م
   ..ذلك أَقام، وهو من من أَسماِء الجنان؛ وَخلَد بالمكان يَْخلُد ُخلوداً، وأَْخلَد: التهذيب: الجنة؛ وفي
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ِ نَتْلُوَها عَ ((   َّ الَِميَن(تِْلَك آيَاُت  ا ِلْلع ُد ُظْلًم ُ يُِري َّ ا  يض الباطل، .)).. )108لَْيَك بِاْلَحّقِ َوَم : نق قُّ الَح
يس اٌق، ول وٌق وِحق ه ُحق ه وجمع ى ل اء أدن و بِن ل، وه ر باط اً أي غي اً حقّ ك َحقّ ة: لبَّْي ي حديث التلبي َدد. وف  ع

َ◌د به معنى ألَزم طاعتَك الذي دلّ  مصدر مؤكد د  عليه لبيك، كما لغيره أي أنه أكَّ اً فتَؤّكِ د هللا حقّ تقول: هذا عب
ُره لزيادة التأْكيد، ال:  وحكى  له وتَعَبُّداً مفعول به وتُكّرِ ه ق ه كأن ى أن ّق إل افة ح ه ذاهب بإض قُّ أن سيبويه: لََح

م وإذا أضاف أمُرك، وليست في كالم كل العرب، فأمرك هو خبر يقيُن ألنه قد أضافه إلى ذاك ذاك لَيِقينُ  ه ل ه إلي
  ..  يجز أن يكون خبراً عنه

وُر(((   ُع اْألُُم ِ تُْرَج َّ ى  ي األَْرِض َوإِلَ ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ ع  109َو ع يرج اً  .)).. : رج َرْجع
 ً ا ً  وُرُجوع ا اً وَمْرِجع ى وُرْجعان ك وُرْجعَ ى رب ل: إِن إِل ي التنزي ةً: انصرف. وف ى، أَ  وَمْرِجع ْجع وعَ الرُّ ج   ي الرُّ

  ..  ُرُجوعكم َمْرِجعُكم جميعاً، أَي والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا
  
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ونش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ ا اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان ..  الرس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا  ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c     : 53الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 م ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليك ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
... ))  ِ َّ ا وَن بِ ِر َوتُْؤِمنُ ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعْن اْلُمنَك َن ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ ْو آَم َولَ

انَ  اِب لََك ُل اْلِكتَ قُوَن( أَْه ُرُهْم اْلفَاِس وَن َوأَْكثَ ْنُهْم اْلُمْؤِمنُ ْم ِم ًرا لَُه اتِلُوُكْم 110َخْي وُكْم إِالَّ أَذًى َوإِْن يُقَ رُّ ْن يَُض ) لَ
ُروَن( مَّ الَ يُْنَص اَر ثُ وُكْم األَْدبَ ِ 111يَُولُّ َّ ْن  ٍل ِم وا إِالَّ بَِحْب ا ثُِقفُ َن َم ةُ أَْي لَّ ْيِهْم الذِّ ِربَْت َعلَ اِس ) ُض ْن النَّ ٍل ِم  َوَحْب

ِ وَ  َّ ِ َوُضِربَْت َعلَْيِهْم اْلَمْسَكنَةُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت  َّ ّقٍ َوبَاُءوا بِغََضٍب ِمْن  ِر َح يَْقتُلُوَن األَنبِيَاَء بِغَْي
ْم  ) لَْيُسوا َسَواءً 112ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن( ِل َوُه اَء اللَّْي ِ آنَ َّ اِت  وَن آيَ ةٌ يَتْلُ ةٌ قَائَِم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ

ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َويَُساِرُعوَن فِي الْ 113يَْسُجُدوَن( َّ َخْيَراِت ) يُْؤِمنُوَن بِا
اِلِحيَن(َوأُْولَئَِك مِ  اْلُمتَِّقيَن(114َن الصَّ يٌم بِ ُ َعِل َّ ُروهُ َو ْن 115) َوَما يَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَلَْن يُْكفَ ُروا لَ ِذيَن َكفَ ) إِنَّ الَّ

ِ َشْيئًا َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َّ ) َمثَُل َما يُْنِفقُوَن فِي 116َخاِلُدوَن( تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهْم ِمْن 
ا ظَ  هُ َوَم ْنيَا َكَمثَِل ِريحٍ فِيَها ِصرٌّ أََصابَْت َحْرَث قَْوٍم َظلَُموا أَْنفَُسُهْم فَأَْهلََكتْ ُهْم َهِذِه اْلَحيَاِة الدُّ ْن أَْنفَُس ُ َولَِك َّ ْم  لََمُه

  ...)).) 117يَْظِلُموَن(
  صدق هللا العظيم 

  آل عمران )  ( سورة

  * التحليل : 
  

وم  ما المنكر ؟ .. وما المعروف ؟..  من هم الذين ضربت عليهم الذلة ؟.. ما  الصر ؟ .. وما حرث الق
  ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ٍة أُْخِرَجتْ  (( ... َن ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ ْو آَم ِ َولَ َّ ا وَن بِ ِر َوتُْؤِمنُ  ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعْن اْلُمنَك

قُوَن( ُرُهْم اْلفَاِس اْلَمْعُروفِ .)).. )110أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَُهْم ِمْنُهْم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَ أُْمُروَن بِ ُروف: :  تَ والَمْع
ً  الُمْنَكر. والعُْرُف: ضّد النُّْكر. يقال: أَْوالهضدُّ  ا ْرفُ  ُعرف ر. والعُ ةُ: خالف النُّك روف والعارف اً. والَمْع  أَي َمْعروف

روف: ديه والمع ه وتُْس ا تْبذُلُ م م و اس ل: ه ود، وقي رِ .. الُج ْن اْلُمنَك ْوَن َع الف : َوتَْنَه ر: خ ن األَم ُر م والُمْنَك
ه،  ث اِإلْنكارُ المعروف، وقد تكرر في الحدي هُ وكره َم ه الشرع وَحرَّ والُمْنَكُر، وهو ضد المعروف، وكلُّ ما قبح

ِ .. ُمْستَْنَكٌر، والجمع َمناِكيرُ  ُمْنَكٌر، ونَِكَره يَْنَكُره نََكراً، فهو َمْنُكوٌر، واْستَْنَكَره فهو فهو َّ ه  َوتُْؤِمنُوَن بِا : آمن ب
قُونَ التصديق ضد التكذيب .. إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان :  رك :  َوأَْكثَُرُهْم اْلفَاِس ق: العصيان والت الِفْس

ن روج ع ل والخ ز وج ر هللا ع ق  ألَم ق  طري ق يفس ق . فس ن  الح م ع َق؛ الض وقاً وفَُس قاً وفُس ُق فِْس ويَْفُس
ر، اني،أَي فََج ل: اللحي م، وقي ائي الض رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن و ق نالفُس روج ع  ق الخ

ر ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ى المعصية كم ل إل ذلك المي ر الدين، وك ن أم ق ع ه. وفََس ن  رب ال ع ه أَي جار وم رب
َوائَِرا طاعته؛ قال الشاعر: ره َج ن أَم قاً ع ن  فَواِس ه، خرج م ر رب ن أَم َق ع ل: فَفََس ه عز وج ي قول راء ف الف
رب ه، والع ةُ من قش طاعة رب َطب ت الرُّ ول إذا خرج ةُ من قشرها،تق َطب قَت الرُّ د فََس أَن رها: ق ا  وك أرة إنم الف

اس. ى الن ا عل ن ُجْحره ا م قةً لخروجه ميت فُوْيِس روج س ُق: الخ ه أَي  والِفْس ر رب ن أَم َق ع ر. وفََس ن األَم ع
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ق فَفَسَ  َمأْكله. األَزهري: عن ثعلب أنه قال: قال األَخفش في قوله الطعام أي عن خرج، وهو كقولهم اتَّخَم عن
ر  الطعام أي عن أَكله الطعام، قال: عن رّده أَمر ربه، نحو قول العرب اتَّخَم عن عن أمر ربه، فلما َرّد هذا األَم

ه وال حاجة به إلى هذا ألن فََسَق؛ قال أَبو العباس: ر رب ال  الفُُسوَق معناه الخروج. فََسَق عن أَم أَي خرج، وق
م الم ا ابن األَعرابي: ل ي ك طُّ ف مع قَ ييُْس ة وال ف الم لجاهلي ذا عجب وهو ك ال: وه ٌق، ق ي؛  شعرهم فاِس عرب

نَ  وحكى شمر عن قطرب: فََسَق فالن وَّ م في الدنيا فِْسقاً إذا اتسع فيها وَه ا ول ه له ى نفسه واتسع بركوب  عل
  .. لِفْسٌق أَي خروج عن الحق وأَنفقه. ويقال: إنه يضيقها عليه. وفََسَق فالن مالهُ إذا أَهلكه

وُكْم إِالَّ أَذًى َوإِْن يُقَاتِلُوُكْم يَُولُّوُكْم األَْدبَاَر ثُمَّ الَ يُْنَصُروَن(لَ ((   َت .)).. )111ْن يَُضرُّ ا تأَذَّْي ل م األَذَى: ك
ذاءً  وأَذاة به. آذاه يُؤِذيه أَذىً  ي إي وابه آذان ري: ص ن ب ال اب ي .. وأَِذيَّةً وتَأَذَّْيت به. ق ْؤٍذ ف لُّ ُم ي الحديث: ك وف

ا يالن اس ف ْؤِذي الن ن يُ د لم و وعي دنيا ر، وه باع  ال ن الس ؤٍذ م ّل ُم ل: أَراد ك رة، وقي ي اآلخ ار ف ة الن بعقوب
ديد يُْجعَل في والهوام ان ش ه النار عقوبةً ألَهلها. التهذيب: ورجل أَذيٌّ إذا ك ٌل ل ي، فِْع أَذِّ .  الت ٌر أَذيٌّ الزٌم، وبَعي

ا أَِذيَةٌ: فَِعٍل، وناقة وفي الصحاح: بَعيٌر أٍَذ على ةً كأَنه ن ِخْلقَ تشكو أَذًى.  ال تستقر في مكان من غير وجع ولك
ةٌ َمصاِوبُه فَْهوَ  يُصاِحُب الشَّيطاَن َمْن يُصاِحبُه، الناس وغيرهم: كاألَِذي؛ قال: واألَِذيُّ من ون  أَذيٌّ َحمَّ د يك وق

. وقوله عز وجل: َوَدْع أَذاهم؛ دالمنافقين  تأْويلُه أَذى األَِذيٌّ ه ال تُجاِزِهْم عليه إلى أَن تُْؤَمَر فيهم بأَمر. وق  آذَْيتُ
ُت آذى اً، وأَِذي ي ه تَأَذِّ ُت ب د تَأَذَّْي ةً، وق ذاًء وأَِذيَّ ه  أَذًى، وآذى إي لى هللا علي ه، ص ه قول ل األَذى؛ ومن ُل: فَعَ الرج

ارَ . (( .ِرقاب الناس يَْوم الُجُمعَة: رأَْيتُك آذَْيَت وآتَْيتَ  تََخطَّى وسلم، للذي وُكْم األَْدبَ بُُر )) :  َوإِْن يُقَاتِلُوُكْم يَُولُّ دُّ ال
ْبُر: نقيض القُبُل. وُدبُُر كل شيء: ل َعِقبُه والدُّ ي ك ه ف ّلِ شيء: خالف قُبُِل ُر ك اٌر. وُدبُ ا أَْدب ُره؛ وجمعهم ؤخَّ  وُم

ه  فالن  جعل  خال قولهم شيء ما دُّ  قولك دب أذن وهري: ال ه. الج ف أُذن ُر  ْبرُ أَي خل ل، وُدبُ بُُر خالف القُبُ دُّ وال
ن آخره، على المثل؛ يقال: جئتك الشهر: ِره، والجمع م ال:  ُدبَُر الشهر وفي ُدبُِره وعلى ُدبُ ار؛ يق ك أَدب ل ذل ك

ْلف أَْدبار الشهر وفي أَْدباره. واألَْدبار لذوات جئتك اَء، ِ الحوافر والّظِ َت والَحي وخص  والِمْخلَِب: ما يَْجَمُع االْس
، بعضهم به   .  والحياُء من كل ذلك وحده ُدبٌُر. وُدبُُر البيت: مؤخره وزاويته. ذوات الُخّفِ

نْ ((   ٍب ِم اُءوا بِغََض اِس َوبَ ْن النَّ ٍل ِم ِ َوَحْب َّ ْن  ٍل ِم وا إِالَّ بَِحْب ا ثُِقفُ َن َم ةُ أَْي لَّ ْيِهْم الذِّ ِربَْت َعلَ ِ ُض َّ  
ِ َويَْقتُلُوَن األَنبِيَاَء بِغَْيِر َحّقٍ ذَِلَك بَِما عَ َوُضِربَْت َعلَْيِهْم الْ  َّ انُوا َمْسَكنَةُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكفُُروَن بِآيَاِت  ْوا َوَك َص

ُدوَن( ود .. )112يَْعتَ ن اليه ا ع ديث عن ةُ .)).. الح لَّ ْيِهْم الذِّ ِربَْت َعلَ ِذلُّ :  ُض ، ذلَّ ي ّزِ يض الِع : نق ذُّلُّ ةال  ذُال وِذلَّ
حابه ..  وِذالل وأَِذلَّة وَمذَلَّة، فهو ذِليل بَيِّن الذُّّلِ والَمذَلَّة من قوم أَِذالّء وذَاللة وأَذَلَّه هو وأَذَلَّ الرجُل: صار أَص

ه أَِذلَّة  ذَِليالً. واْستَذَلُّوه: رأَوه ذَِليالً، ويُْجَمع الذَِّليل من الناس أَِذالََّء. وأَذَلَّه: وجده ة. وأَذَلَّ ذُّلُّ: الِخسَّ اً. وال وذُالَّن
؛ بمعنى واحد. وتَذَلَّل واْستَذَلَّه كله اء  له أَي َخَضَع. وفي أَسماء هللا تعالى: الُمِذلُّ ن يش ذُّلَّ بم ق ال هو الذي يُْلِح

لَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا. جميعها. من عباده وينفي عنه أَنواع العز ي : أينما وجدوا ..  ُضِربَْت َعلَْيِهْم الذِّ اً ف ا فالن وثَِقْفن
ه وثَِقْفتُه إذا َظِفْرَت به. موضع كذا أَي أََخْذناه، ومصدره الثِّْقُف. اُل بِلْعتُ اً ِمث  وثَِقف الرجَل: َظِفَر به. وثَِقْفتُه ثَْقف

وا إِالَّ بَِحْب..  صاَدْفتُه بَْلعاً أَي ا ثُِقفُ لَّةُ أَْيَن َم اِس ُضِربَْت َعلَْيِهْم الذِّ ْن النَّ ٍل ِم ِ َوَحْب َّ ْن  ل. :  ٍل ِم ل: التَّواُص والَحْب
د: االعتصام وقال هللا عز وجل: ابن السكيت: الَحْبل الِوصال. و عبي ال أَب ل  واعتصموا بَحْبل هللا جميعاً؛ ق بَحْب

اب هللابحَ  بن مسعود بقوله: عليكم الفُْرقة واتباُع القرآن، وإِيَّاه أَراد عبد هللا هللا هو ترك ي  ْبل هللا فِإنه كت . وف
ال: ذا الَحْبل الشديد؛ قال ابن حديث الدعاء: يا اء، ق ه المحدثون بالب رآن أَو  األَثير: هكذا يروي ه الق راد ب والم

قوا؛ ووصفه السبب؛ ومنه قوله تعالى: واعتصموا بَحْبل الدين أَو فات  هللا جميعاً وال تَفَرَّ ا من ِص بالشدَّة ألَنه
ل، والشدَّةُ في الدين الثَّباُت واالستقامة؛الِحبال، ل  قال األَزهري: والصواب الَحْي ال َحْي ة، يق وَّ و القُ اء، وه بالي
ي . وفي حديث األَقرع بمعنى وَحْول فَري أَي  واألَبرص واألَعمى: أَنا رجل مسكين قد انقطعت ب ي َس ال ف الِحب

ا  عبيد: وأَصل الَحْبل في بي األَسباب، من الَحْبل السَّبَِب. قال أَبو انقطعت وه منه كالم العرب ينصرف على وج
ادة حديث الجنازة: العهد وهو األَمان. وفي ن ع رب  اللهم إِن فالَن ْبَن فالٍن في ذمتك وَحْبل ِجوارك؛ كان م الع

أْم عهداً  يُِخيف بعضها بعضاً في الجاهلية، فكان الرجل إِذا أَراد سفراً أَخذ أَن ة في ا دام من سيد كل قبيل ه م ن ب
ان،  في تلك القبيلة حتى ينتهي إِلى األُخرى ه األَم د ب وار  فيأْخذ مثل ذلك أَيضاً، يري ل الج ذا حب ا دام فه  أَي م

ن مجاوراً  ول اب ى ق ال: فمعن رة؛ ق يكم أَرضه أَو هو من اِإلجارة األَمان والنص عود عل يكم  مس ل هللا أَي عل بحب
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ذاب نبكتاب هللا وترك الفُْرقة، فِإنه أَما ه لكم وعهد من ع ِ .. هللا وعقاب َّ ْن  ٍب ِم اُءوا بِغََض اء : رجع ..  َوبَ : ب
  : قتل اليهود زكريا ويحيى عليهما السالم ..  َويَْقتُلُوَن األَنبِيَاَء بِغَْيِر َحقٍّ 

ا((   ِ آنَ َّ اِت  وَن آيَ ةٌ يَتْلُ ةٌ قَاِئَم اِب أُمَّ ِل اْلِكتَ ْن أَْه َواًء ِم وا َس ُجُدوَن(لَْيُس ْم يَْس ِل َوُه ).)).. 113َء اللَّْي
ةٌ قَائَِمةٌ  ِ آنَاَء اللَّْيلِ : أي مطيعة ألمر هللا ..  لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ َّ اه :  يَتْلُوَن آيَاِت  د آن : واح واِإلْنّيْ

ل؛ الليل وهي ل الل ساعاته. وفي التنزيل العزيز: ومن آناء اللي ال أَه اج:ق نهم الزج ة م اعاته،  غ ل س اء اللي آن
   .. نِْحيٍ وأَنحاء، ومن قال إِنًى فهو مثل ِمعًى وأَْمعاء إِْنٌي فهو مثل واحدها إِْنٌي وإِنًى، فمن قال

اِرُعونَ ((   ِر َويَُس ْن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َويَْنَه أُْمُروَن بِ ِر َويَ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا َراِت يُْؤِمنُوَن بِ ي اْلَخْي  فِ
اِلِحيَن( َن الصَّ َك ِم ذيب ..)114َوأُْولَئِ د التك ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب  .)).. آم

اِلِحينَ  ً  صلح يصلح الصَّالح: ضّد الفساد:  َوأُْولَئَِك ِمَن الصَّ الحا لُح َص لُوحاً؛ ويَْص د: وُص و زي َف  وأَنشد أَب فكي
ِإْطراقي إِذا م تَْمتَني؟ب ا ا َش لُوحُ  وم َدْيِن ُص تِْم الواِل َد َش ن بع ن اب رة ع ِليٌح، األَخي الح وَص و ص ي،  وه األَعراب

ي نفسه وُصلُوٌح؛ وَصلُح: كَصلَح، قال ابن دريد: وليس والجمع ُصلَحاءُ  وم  َصلَُح بثَبَت. ورجل صالح ف من ق
رة  بماوقد أَْصلَحه هللا، ور ُصلَحاء وُمْصِلح في أَعماله وأُموره، ى الكث و إِل ذي ه ن الشيء ال الح ع َكنَْوا بالص

ها األَرض َمْغَرةٌ من مطر؛ هي َمَطَرةٌ صالحة، وكقول بعض يعقوب: َمغََرْت في كقول ي:  لنحويين، كأَن ن جن اب
ذا الشيء داالً صالحاً. وه واو إِب ك أُبدلت الياء من ال لُح ل يض اِإلفساد. يَْص ك. واِإلصالح: نق ن بابَتِ و م  أَي ه

الح: الح. واالْستِْص دة المص علَحة واح الُح. والَمص اد. والَمْصلَحة:الصَّ يض االستفس د  نق يَء بع لَح الش وأَْص
  فساده: أَقامه.
ُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن(((   َّ :  وهُ َوَما يَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَلَْن يُْكفَرُ  .))..)115َوَما يَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَلَْن يُْكفَُروهُ َو

اه ..  تره وغط را : س يء كف ر الش أي  لن يغطى على عملهم .. وسيعطيهم هللا سبحانه وتعالى ثوابه .. من كف
ُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقينَ  َّ ال:  َو الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يُم،  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والع الَُّق العَِل و الَخ وجل: وه
ه، والشَّهادِة،وقال: عاِلُم الغَْيِب  َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم ا ك الُم بم و هللاُ الع وُن  وقال: َعالَّم الغُيوب، فه ا يك وبَِم

اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك ي  ولَمَّ ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ
ّم  ْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرهاالسماء سبحانه وتعالى، أحاَط عِ  األرض وال في ى أت دقيِقها وجليِلها عل

ة. ة المبالغ ن أبني يم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: م وم َعِل ن العُل اً م ذي َعلَّمه هللاُ ِعْلم ال لإلنسان ال وز أن يق .. ويج
ُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقينَ  َّ    والعمل بطاعته ..:  اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا َو

َحابُ ((   َك أَْص ْيئًا َوأُْولَئِ ِ َش َّ ْن  ا  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهْم ِم ْم فِيَه اِر ُه النَّ
د:.)).. )116َخاِلُدوَن( وداً، وأَْخلَ د ُخل ام، وَخلَد بالمكان يَْخلُ د: دوام ا أَق ا.الُخْل رج منه ي دار ال يخ اء ف دَ  لبق  َخلَ

   .فيها. لبقاِء أَهلها يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة
وا أَْنفَُس((   ْوٍم َظلَُم ْرَث قَ ابَْت َح رٌّ أََص ا ِص حٍ فِيَه ِل ِري ْنيَا َكَمثَ دُّ اِة ال ِذِه اْلَحيَ ي َه وَن فِ ا يُْنِفقُ ُل َم ُهْم َمثَ

ُ َولَِكْن أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن(فَأَهْ  َّ ْومٍ  ...)).) 117لََكتْهُ َوَما َظلََمُهْم  ْرَث قَ ابَْت َح رٌّ أََص ا ِص حٍ فِيَه ، :  َكَمثَِل ِري رُّ الّصِ
ةُ: شدَّة البَْرِد، وقيل: هو رَّ رُّ الب البَْرد بالكسر، والّصِ ة؛ حِكيَِت األَخيرة عن ثعلب. وقال الليث: الّصِ ذيعامَّ  رد ال

رُّ من الجراد يضر نه. وفي الحديث: أَنه نهى عما قتله الّصِ ٌر: شديدة  بالنَّبات ويحّسِ ٌح وَصْرَص ْرد. وِري أَي البَ
ْوت. دة البَْرِد، وقيل: شديدة الصَّ ة ش رَّ رُّ والّصِ ال: الّصِ ٍر؛ ق ريحٍ َصْرَص الى: بِ ال:  الزجاج في قوله تع رد، ق الب

ُت الشيءوَصْرَصٌر متكرر فيها الراء ر،  ، كما يقال: قَْلقَْل ل تكري ه دلي يس في ه، ول ه من مكان ه إِذا رفعت وأَْقلَْلتُ
رّ  َ وكذلك َصْرَصَر وَصرّ  ت: َص ٍر قل رَّ ر ُمَك ِريِر غي ، إِذا سمعت صْوت الصَّ ِإذا أَردت أَن  َ وَصْلَصَل وَصلَّ ، ف لَّ وَص

ر قلت: قد َصْلَصَل وَصْرَصَر. قال  وقوله: بِريح َصْرصر؛ أَي شديد البَْرد جّداً. وقال ابناألَزهري:  الصوت تََكرَّ
ْرد السكيت: و البَ ّر، وه ن الّصِ ٌر م رَّ لها َص ال أَص والن: يق ه ق ٌر في ْومٍ .. ريح َصْرَص ْرَث قَ ابَْت َح ْرُث :  أََص الَح

ان أَو اً ك ي األَرض َزْرع ْرع، و َغْرساً، والِحراثَةُ: العَمل ف زَّ َس ال ْرُث نف ون الَح د يك ه وق اُج قول ر الزج ه فَسَّ ب
الى ابت : تع اً. أَص ُرُث َحْرث َرَث يَْح ه. َح هم فأَْهلََكتْ وا أَْنفَُس وم َظلَُم ْرَث ق ي  َح بَّ ف ْذفَُك الَح ْرُث قَ ري: الَح األَزه

ْرُث: اُع.  األَرض الْزِدراعٍ، والَح رَّ زَّ اُث: ال رَّ ْرع. والَح زَّ رث ال رث واحت د  ح ل َزَرعوق ْرُث: واْزَدَرع. وال َ، مث َح
و راُث. الَكْسُب، والفعُل كالفعل، والمصدر كالمصدر، وه اِرُث؛  أَيضاً االْحتِ ماِء الح َدُق األَس ي الحديث: أَْص وف

ُب. ألَن و الكاِس اِرَث ه ن الح و م اُن ال يخل به؛ واِإلنس اَل: َكَس َرَث الم ً  واْحتَ ا ب طبع ري:  الَكْس اراً. األَزه واْختي
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اً: يخاطب ال الشاعرواالْحتِراُث َكْسُب المال؛ ق َزلِ  ذئب َك يُْه ي وَحْرثَ ِرْث َحْرث ن يَْحتَ ل وم ْرُث: العََم دنيا  ُ والَح لل
   ..آلخرتك كأَنك تَموُت َغداً  كأَنك تَعيش أَبداً، واْعمل واآلخرة. وفي الحديث: اْحُرْث لُدْنياك

  
*********  

  

بحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا س
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظي د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ر والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين آس ين وسالم عل م
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 

  
  
  
  
  

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  

 c  54:  الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةمانالرسالة وأدى األ

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا َعنِ يَا(( ...  اُء أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكْم الَ يَأْلُونَُكْم َخبَاالً َودُّوا َم َدْت اْلبَْغَض ْد بَ تُّْم قَ

وَن( تُْم تَْعِقلُ اِت إِْن ُكْن ْم اْآليَ ا لَُك ْد بَيَّنَّ ُر قَ ُدوُرُهْم أَْكبَ ي ُص ونَُهْم َوالَ 118ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِف اأَْنتُْم أُْوالَِء تُِحبُّ ) َه
وكُ  ِه َوإِذَا لَقُ اِب ُكلِّ وَن بِاْلِكتَ ونَُكْم َوتُْؤِمنُ وا يُِحبُّ ْل ُموتُ ْيِظ قُ ْن الغَ َل ِم ْيُكْم األَنَاِم وا َعلَ ْوا َعضُّ ا َوإِذَا َخلَ الُوا آَمنَّ ْم قَ

ُدوِر( ذَاِت الصُّ يٌم بِ َ َعِل َّ ْيِظُكْم إِنَّ  ا َوإِْن 119بِغَ وا ِبَه يِّئَةٌ يَْفَرُح ْبُكْم َس ْؤُهْم َوإِْن تُِص نَةٌ تَُس ُكْم َحَس ) إِْن تَْمَسْس
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َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ تَْصبُِروا وَ  َّ ُكْم َكْيُدهُْم َشْيئًا إِنَّ  ْؤِمنِيَن 120( تَتَّقُوا الَ يَُضرُّ ُئ اْلُم ّوِ َك تُبَ ْن أَْهِل ) َوإِْذ َغَدْوَت ِم
يٌم( ِميٌع َعِل ُ َس َّ اِل َو َد ِلْلِقتَ ُ 121َمقَاِع َّ الَ َو ْنُكْم أَْن تَْفَش اِن ِم ْت َطائِفَتَ ْل ) إِْذ َهمَّ ِ فَْليَتََوكَّ َّ ى  ا َوَعلَ  َوِليُُّهَم

وَن( ُكُروَن(122اْلُمْؤِمنُ ْم تَْش َ لَعَلَُّك َّ اتَّقُوا  ةٌ فَ تُْم أَِذلَّ ْدٍر َوأَْن ُ بِبَ َّ َرُكْم  ْد نََص ْن 123) َولَقَ ْؤِمنِيَن أَلَ وُل ِلْلُم ) إِْذ تَقُ
ُكْم َربُُّكْم بِثَالَ  ذَا 124ثَِة آالٍَف ِمْن اْلَمالَئَِكِة ُمْنَزِليَن(يَْكِفيَُكْم أَْن يُِمدَّ ) بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َويَأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َه

ِميَن( ئِ 125يُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آالٍَف ِمْن اْلَمالَئَِكِة ُمَسّوِ ُ إِالَّ بُْشَرى لَُكْم َوِلتَْطَم َّ ا ) َوَما َجعَلَهُ  ِه َوَم وبُُكْم بِ نَّ قُلُ
يِم( ِز اْلَحِك ِ اْلعَِزي َّ ائِبِيَن(126النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد  وا َخ تَُهْم فَيَْنقَِلبُ ُروا أَْو يَْكبِ ِذيَن َكفَ ْن الَّ ا ِم َع َطَرفً ) 127) ِليَْقَط

بَهُ  ذِّ ْيِهْم أَْو يُعَ وَب َعلَ ْيٌء أَْو يَتُ ِر َش ْن األَْم َك ِم ْيَس لَ اِلُموَن(لَ ِإنَُّهْم َظ ي 128ْم فَ ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ ) َو
ُ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ ُب َمْن يََشاُء َو   ...)).)129األَْرِض يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذِّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل :  
  

ا أن تفشال ما البطانة ؟.. وما الخبال ؟.. لماذا ي عض بعض الناس أناملهم ؟.. ما الطائفتان اللتان همت
ر  ذه األسئلة وأكث ؟ .. هل شاركت المالئكة في معركة بدر الكبرى ؟.. من الذين كبتهم هللا عز وجل ؟.. عن ه

  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

اُء أَيَُّها الَِّذينَ  يَا(( ...  َدْت اْلبَْغَض ْد بَ تُّْم قَ ا َعنِ  آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكْم الَ يَأْلُونَُكْم َخبَاالً َودُّوا َم
وَن( تُْم تَْعِقلُ اِت إِْن ُكْن ْم اْآليَ ا لَُك ْد بَيَّنَّ ُر قَ ُدوُرُهْم أَْكبَ ي ُص ا تُْخِف َواِهِهْم َوَم ْن أَْف ديث مت)118ِم ق .)).. الح عل

مْ بالمنافقين ..   ْن ُدونُِك تُ :  الَ تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِم ال: بََطْن اهراأل يق الى: وذَُروا ظ ه تع ه. وقول َت باطنَ َر إذا َعَرف  م
ه م وباطن ا، اإلث ن ه الّزِ ة وباطنُ اهُره الُمخالَّ ال: ظ ب فق ذكو؛ فسره ثعل و م ي روه عه ف الُف  موض ةُ: خ والباِطن

هارة.الظاهرة. والبِطانةُ: خال ه ُ وبِطانة ُف الّظِ ه. وأَْبَطنَ ةُ الرجل َوليجتُ تُه، وفي الصحاح: بِطان  : الرجل: خاصَّ
ديث: ي الح ك. وف ن َخواّصِ ه م َل إذا َجعَْلتَ ُت الرج ةً. وأَْبَطْن ذَه بِطان ن  اتََّخ تَْخلََف م ّي وال اس ن نب َث هللا م ا بَعَ م

ل: صاحبُ  خليفة إال كانت له بِطانتاِن؛ ةُ الرج ه. بِطان ي أَحوال اِوُره ف ذي يُش ره ال ةُ أَم ه وداِخل ّرِ ي  ِس ه ف وقول
ةُ: ون؛ البِطان جُّ ِة يَِض ُل البِطان اء أَه قاء: وج ديث االستس ةُ،  ح ةُ: الخاصَّ ة الباطن ة. والنَّْعم ن المدين ارُج م الخ

ةُ. والظاهرةُ: ن مسع:  الَ يَأْلُونَُكْم َخبَاالً  العامَّ ي حديث اب جداً والَخبَال: الفساد. وف ْوا مس اً بَنَ ر ود: أَن قوم  بَظْه
ال بس  شمر: الكوفة فأَتاهم وقال: جئت ألَْكِسَر مسجد الَخبَال، فكسره ثم رجع؛ ق ل الفساد والح ال والَخْب الَخبَ

أْلوه والمنع. وفي الحديث: وبِطانة ال ل، تَ ٌل خاب الوا: َخْب ره. وق اد أَم ي إِفس ر ف االً أَي ال تُقَّصِ ى َخبَ ذهبون إِل  ي
ال أَي.. لمبالغا ه َخبَ ال: ب ون. ويق سٌّ  والَخْبل والُخْبل والَخبَل والَخبَال: الجن ل أي   ، َم ه خب ال  وب األَرض. وق

ون أَو ل جن ث: الَخبَ ول اللي ل َمْخبُ ب. ورج ي القل بهه ف و  ش ل وه ه خب ن وب ه. اب َؤاد مع ل  ف ي: الُمَخبَّ األَعراب
و المجنون، وبه سمي ل الشاعر وه اعر:المُ  الُمَخبَّ ال الش ل؛ ق ي ْختَبَ اً ف ي َطِرب ِرِهم، وأَران ِه أَو  إِثْ َرَب الوال َط

ل ل كالُمْختَبَ ذي اْختُبِ ل: ال . الُمْختَبَ نَّ ه أَي ُج تُّمْ . عقلُ ا َعنِ ان، :  َودُّوا َم ى اِإلنس قَِّة عل وُل الَمَش ُت: ُدُخ العَنَ
ِة؛ ُ ولقاء اً إِذا أَ  الشدَّ اً إِعنات الٌن فالن َت ف ال: أَْعنَ اً أَييق ه َعنَت ل علي َرآَء  ْدَخ اُغوَن البُ ديث: الب ي الح قَّةً. وف َمَش

أُ، العَنََت؛ قال ابن األَثير: اء،  العَنَُت الَمَشقَّةُ، والفساد، والهالُك، واِإلثم، والغَلَُط، والَخَط د ج ك ق لُّ ذل ا: ك والزن
و شاء  لعَنَُت موضَع الَهالِك،وقد يُوَضع ا. كلَّها وأُْطِلَق العَنَُت عليه، والحديُث يَْحتَِملُ  اه: ل فيجوز أَن يكون معن

رُب: قال ابن بُحْكٍم يكون فيه غيَر َظالم. ألَْعنَتَُكم أَي ألَْهلَككم هللاُ  ت الع ِإذا قال  األَنباري: أَصُل التَّعَنُِّت التشديد، ف
تُ  الن يتعَنَّ ا ف ه بم ه، ويُلِزُم ُد علي ّدِ رادهم يَُش ه، فم اً ويُْعنِتُ هيَ  فالن ى  صعُب علي ى معن ْت إِل م نُِقلَ ال: ث أَداُؤه؛ ق

ل: األَعرابي: اِإلْعناُت تَْكِليُف غيِر الطاقِة. والعَنَت: قال ابن َوَصْفنا. الهالك، واألَصل ما ك  الزنا. وفي التنزي ذل
  وتدبره ..  : عقل األمر : فهم إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُونَ .. لمن َخِشَي العَنََت منكم؛ يعني الفُُجوَر والزنا

الُوا آَمنَّ((   وا َهاأَْنتُْم أُْوالَِء تُِحبُّونَُهْم َوالَ يُِحبُّونَُكْم َوتُْؤِمنُوَن بِاْلِكتَاِب ُكلِِّه َوإِذَا لَقُوُكْم قَ ْوا َعضُّ ا َوإِذَا َخلَ
ذَ  يٌم بِ َ َعِل َّ ْيِظُكْم إِنَّ  وا بِغَ ْل ُموتُ ْيِظ قُ ْن الغَ َل ِم ْيُكْم األَنَاِم ُدوِر(َعلَ لَ .)).. )119اِت الصُّ ْيُكْم األَنَاِم وا َعلَ :  َعضُّ
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ل :  ع أنام ة جم لاألنمل ع أنام ر، الجم ا الظف ي فيه ات الت ع لغ زة تس يم والهم ث الم ة بتثلي الت):  واالنمل وأنم
ل ع أَناِم بع، والجم ر من اِإلص د  الَمْفِصل األَْعلى الذي فيه الظف و أَح ابع، وه الت، وهي رؤوس األَص ا وأَنُم م

ر وَسِلم بالتاء؛ وا َعلَْيُكْم األَنَاِمَل ِمْن الغَْيظِ  كّسِ ل: :  َعضُّ اجز، وقي الغْيُظ: الغَضب، وقيل: الغيظ غضب كامن للع
ً  أَشدُّ من هو ا اً أَِغيظه َغْيظ ُت فالن د الغَضب، وقيل: هو َسْوَرتُه وأَّوله. وِغظ يَّظ  وق ه فتَغَ اظ وَغيََّظ غاظه فاغت

رىوالتغَ .. وهو َمِغيظ ن يُُّظ: االغتِياظ، وفي حديث أُم زرع: وغْيُظ جاَرتها، ألَنها ت ي  م ا. وف ا يَغيُظه حسنها م
ّ رجل ى الحديث: أَْغيَُظ األَسماء عند  ن تََسمَّ دول ع الم مع از الك ن مج ذا م ر: ه ن األَثي ال اب الك؛ ق َك األَم  َمِل

ر ظاهره، فِإن داده يتح ّ الغيظ صفةٌ تغيُِّر المخلوق عند احت ا، و ك، ك له ن ذل الى ع ة عن  يتع و كناي ا ه وإِنم
ات  أَصحاب هذه عقوبته للمتسمي بهذا االسم أَي أَنه أَشد د جاء في بعض رواي . وق ّ د  ةً عن ماء عقوب األَس

ّ  مسلم: ك أَغيظ رجل على  ر: يوم القيامة وأَخبثه وأَغيظه عليه رجل تسمى بمل ن األَثي ال اب الك؛ ق ال  األَم ق
ي الحديثبعضه يظ ف ن م ال وجه لتكرار لفظتي أَغ النون، م نظ، ب ه أَغ ه  ولعل رب. وقول و شّدة الك ْنِظ، وه الغَ

   ..الزجاج: أَراد َغلَيان تَغَيٍُّظ أَي صوت غليان تغيُّظاً وزفيراً؛ قال تعالى: سمعوا لها
يِّئَةٌ يَفْ ((   ُدُهْم إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصْبُكْم َس ُكْم َكْي رُّ وا الَ يَُض بُِروا َوتَتَّقُ ا َوإِْن تَْص وا بَِه َرُح

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ  َّ ى.)).. )120( َشْيئًا إِنَّ  يء وأَْحَص ى ش غ أَْقَص ن بل لُّ م اُط األَمِر: قِواُمه. وك ه،  وُحوَّ ِعْلَم
لُّ من  واحتاطت بفالن ْحَدقَْت،أَحاَط به. وأَحاَطْت به الخيُل وحاَطْت واْحتاَطْت: أَ  فقد وأَحاطت إِذا أَحدقت به. وك

ه ه أَْقصاه أَْحَرز شيئاً كلَّ غ ِعْلُم ه ، وبلَ ُت ب ا أََحْط ر م ذا األَْم ال: ه ه. يق اَط ب د أَح ّ  فق الى: و ه تع اً. وقول  ِعلم
ّ م وأَحاَط باألَمر إِذا أَْحَدَق به . ُمِحيٌط بالكافرين؛ أَي جامعهم يوم القيامة من  ن َجوانِبِه كلِّه. وقوله تعالى: و

الى:  وحاَطهم قَصاهُم وبِقَصاُهم: قاتََل عنهم. وقوله أََحٌد قدرته مشتملة عليهم. ورائهم ُمِحيٌط؛ أَي ال يُْعِجُزه تع
ه وفي الح َعِلَمه وأَحاَط به ِعْلماً. به؛ أَي علمته من جميع جهاتِه. وأَحاَط به: أََحْطُت بما لم تُِحطْ  ت ب ديث: أََحْط

  . وَعرفَه. ِعْلِمي به من جميع جهاته ِعلماً أَي أَْحَدقَ 
يٌم(((   ِميٌع َعِل ُ َس َّ اِل َو ُئ اْلُمْؤِمنِيَن َمقَاِعَد ِلْلِقتَ ول هللا )121َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُبَّوِ .)).. خرج رس

ك  صلى هللا عليه وسلم من عند عائشة رضي هللا عنها .. ليعد ة أعداء هللا وذل فوف لمواجه العدة ويضم الص
َرة في غزوة أحد على أرجح األقوال وهو ما ورد ذكره في صحيح البخاري كما سيلي ..  الغُْدوة ، بالضم: البُْك

ت.. وطلُوعِ الشمس. ما بين َصالِة الغَداة ٌم للوق راة: َعلَ ر ُمْج ه، غي داة : وُغْدَوةُ ، من يوٍم بعينِ ْدوة والغ ، كالغُ
ه ..  وجمعها َغَدوات. التهذيب: وُغْدوة معرفة ال تُْصَرفُ  ان إِذا أَعجب ى الَمك َل عل ُل الرج ُؤ: أَن يُْعِلَم الرج التبوُّ

ه. ل: لينزل ى وقي ر إِل ِزالً: إِذا نَظ الن َمْن أَ ف وَّ ل: تَب أَه. وقي لَحه وَهيَّ أَه: أَْص وَّ تِواًء  تَبَ ه اْس ّدِ رى وأََش ا يُ َهِل م أَْس
ْومِ  ه ِلَمبيتِِه، فاتَّخذَه؛وأَْمَكنِ  ُن القَ اءة: َمْعِط ان. والمب اِن قَريب ام، والَمْعنَي أَ: نزل وأَق ي  وتَبوَّ اُخ ف ث تُن ل، حي لالبِ

اءة ي َمب لِّي ف ل: أَُص ه رج ال ل ديث: ق ه، وهو  الَمواِرد. وفي الح أِْوي إلي ذي تَ ا ال ْم، أَي َمْنِزله ال: نَعَ نَم؟ ق الغَ
ِزالً و الُمتَبَّوأُ أَيضاً. اَءه َمْن أُ. وأَب وَّ ه،  في الحديث أَنه قال: في المدينة هُهنا الُمتَبَ أَهُ في وَّ ه وبَ أَه ل وَّ اهُ وبَ أَه إِيَّ وَّ وبَ

  ..  وَمكََّن له فيه بمعنى َهيَّأَه له وأَْنَزلَه
  )) ِ َّ ُ َوِليُُّهَما َوَعلَى  َّ ْت َطائِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشالَ َو   .)).. )122 فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن(إِْذ َهمَّ

ة، جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :  ن عيين حدثنا محمد بن يوسف، عن اب
ال: ه ق ت عن عمرو، عن جابر رضي هللا عن ا: { نزل ة فين ذه اآلي الَ  ه ْنُكْم أَْن تَْفَش اِن ِم ْت َطائِفَتَ ي :  إِْذ َهمَّ بن

  الحارثة، وما أحب أنها لم تنزل، وهللا يقول: {وهللا وليهما}. بنيسلمة و
  وفي صحيح البخاري أيضا : 

ال: ابر ق ن ج رو، ع ا عم فيان: أخبرن دثنا س ة: ح دثنا قتيب   ح
ت: ال قال لي رسول هللا صلى ل  هللا عليه وسلم: (هل نكحت يا جابر). قلت: نعم. قال: (ماذا أبكرا أم ثيبا). قل ب

ن , ان أبى  (فهال جارية تالعبك). قلت: يا رسول هللاثيبا، قال:  ات، ك رك تسع بن وم أحد، وت ل ي ي تسع  قت ل
  امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال:(أصبت). جارية خرقاء مثلهن، وكلن إليهن فكرهت ان اجمع  أخوات، 

  وفي صحيح البخاري أيضا ما يلي وما يؤكد أن الموضوع يتعلق بغزوة أحد : 
ال:  بن أبي سريج: أخبرنا عبيد هللا بن موسى: حدثنا شيبان، عن فراس، عن حدثني أحمد الشعبي ق

ا  أستشهد يوم أحد، وترك عليه دينا، عنهما أن أباه  حدثني جابر بن عبد هللا رضي هللا  ات، فلم وترك ست بن
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ه  لى هللا علي ه حضر جذاذ النخل قال: أتيت رسول هللا ص ت:وآل لم فقل د  وس ت أن وال ق د دي علم هد  ق استش
م  الغرماء، فقال: (اذهب فبيدر كل أحب أن يراك  يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني  ت ث ة). ففعل ى ناحي ر عل تم

الث  دعوته، فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة، فلما درا ث ا بي رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمه
ي ا مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: (ادع ل ا  أصحابك). فم ه، وأن دي أمانت ى أدى هللا عن وال م حت ل له  زال يكي

ى  هللا أمانة والدي أرضى أن يؤدي  ي أنظر إل ى إن ا، وحت ادر كله لم هللا البي رة، فس وال أرجع إلى أخواتي بتم
  وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة.وآله كان عليه النبي صلى هللا عليه  البيدر الذي

ن حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: ن سعد ب ده، ع اص  حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ج ي وق أب
ال: ه ق ي هللا عن   رض

هوآله رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  يض، كأشد  وسلم يوم أحد، ومع اب ب ا ثي ه، عليهم اتالن عن رجالن يق
  القتال، ما رأيتهما من قبل وال بعد.

د ة: ح ن معاوي روان ب د: حدثنا م ن محم د هللا ب ال:حدثني عب ن هاشم السعدي ق سمعت  ثنا هاشم ب
ه  نثل لي النبي صلى هللا عليه سعيد بن المسيب يقول: سعد بن أبي وقاص يقول: د، وآل وم أح ه ي وسلم كنانت

ي تخرج ل ه) اس ي).ش (نثل..كنانت ي وأم داك أب ال: (أرم ف ركين]. فق ا المش ي به هام ألرم ن س ا م ا فيه   م
ى    ال: سمعت سعدا ب حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن يحي ن المسيب ق عيد اب ال: سمعت س ن سعيد ق

ول: لى هللا يق ي ص ي النب ع ل ه جم ه علي د. وآل وم أح ه ي لم أبوي   وس
ن  ن اب ى، ع ن يحي ه: حدثنا قتيبة: حدثنا ليث، ع اص رضي هللا عن ي وق ن أب ال سعد ب ال: ق ه ق   المسيب أن

وم أحد أبويوآله هللا عليه  لقد جمع لي رسول هللا صلى ي وأمي) وسلم ي داك أب ال: (ف د حين ق ا، يري ه كليهم
ل. و يقات   وه

داد   ن ش ن اب عد، ع ن س عر، ع دثنا مس يم: ح و نع دثنا أب ول: ح ه يق ي هللا عن ا رض معت علي ال: س   ق
ه  لى هللا علي ي ص معت النب ا س ه م عوآل لم يجم عد. وس ر س د غي ه ألح   أبوي

ه، عن   د هللا حدثنا يسرة بن صفوإن: حدثنا إبراهيم، عن أبي ال:عب ه ق ي رضي هللا عن ن شداد، عن عل    اب
ه  ما سـمعت النبـي صلـى اللـه عليه وم وآل ول ي إني سمعته يق ك، ف ن مال ه ألحد إال لسعد ب ـع أبوي لم جم وس

عد ارم، ا س د: (ي ي). أح ي وأم داك أب   ف
ن     ر، ع ن معتم ماعيل، ع ن إس ى ب دثنا موس ال: ح ه ق   أبي

ر  وسلم، في بعض تلكوآله ي صلى هللا عليه زعم أبو عثما ن: أنه لم يبق مع النب يهن، غي األيام التي يقاتل ف
ديثهما. ن ح عد. ع ة وس   طلح

ف قال:سمعت   د  حدثنا عبد هللا بن أبي األسود: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوس ن يزي ائب ب الس
داد قال: د هللا والمق ن عبي ا سمعت أحدا  وسعداً رضي هللا صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة ب نهم، فم ع

ه  لى هللا علي ي ص ن النب دث ع نهم يح ه م لم، إالوآل د. وس وم أح ن ي دث ع ة يح معت طلح ي س   أن
ا  حدثني عبد هللا بن أبي    ى به الء، وق د طلحة ش ت ي ال: رأي يس ق شيبة: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن ق

لى ي ص ه  النب ه هللا علي د.وآل وم أح لم ي   وس
 لما كان يوم أحد إنهزم الوارث: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي هللا عنه قال: ا عبدحدثنا أبو معمر: حدثن 

ه الناس عن النبي صلى هللا عليه  ه وآل ي صلى هللا علي دي النب ين ي و طلحة ب ه وسلم، وأب وب  وسلموآل مج
ه ثالثا، وكان ا عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجال راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ر مع لرجل يم

وم، وآله النبي صلى هللا عليه  بجعبة من النبل، فيقول: (إنثرها ألبي طلحة). قال: ويشرف وسلم ينظر إلى الق
ت  فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي، ال تشرف، د رأي ري دون نحرك، ولق وم، نح هام الق ن س هم م بك س يص

ه وإنهما لمشمرتان، أرى خدم س عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، ا، تفرغان وقهما، تنقزان القرب على متونهم
يف من في أفواه ع الس د وق وم، ولق واه الق ي أف ه ف إن فتفرغان م تجيئ ا، ث ان فتمآلنه م ترجع وم، ث ي  الق د أب ي

ا. ا ثالث رتين وإم ا م ة، إم   طلح
ه، عن عائشة رضي هللا ع حدثني عبيد هللا بن -  ن عروة، عن أبي ا سعيد: حدثنا أبو أسامة، عن هشام ب نه

اد هللا قالت: ه: أي عب ة هللا علي يس لعن م  لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصرخ إبل ت أواله أخراكم، فرجع
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ا  فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: وهللا م ت: ف ال: قال ي، ق أي عباد هللا أبي أب
ى لحق هللا لكم. قال: عر احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر ر، حت ة خي ة بقي ي حذيف وة: فوهللا ما زالت ف

ل. ا عزوج   ب
رت رت: وأبص ال: بص ين، يق ر الع ن بص رت م ر، وأبص ي األم يرة ف ن البص ت، م رت علم د بص   .واح

َ لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن(((     َّ ُ بِبَْدٍر َوأَْنتُْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا  َّ   . )) ..)123َولَقَْد نََصَرُكْم 
  جاء في صحيح البخاري: 

ال: ا حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء ق ر. استصغرت أن ن عم   واب
استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر،  حدثني محمود: حدثنا وهب، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:

ا ار نيف تين، وإالنص ى س ا عل اجرون نيف ان المه ين وم وك   ائتين.وأربع
ة]. ش (استصغرت) عددت صغيرا ولم يسمح لي بالخروج للقتال. (نيفا)] ى ثالث د إل   زائدا، والنيف من واح

ر:    دثنا زهي د: ح ن خال رو ب ول:  حدثنا عم ه يق راء رضي هللا عن معت الب ال: س حاق ق و إس حدثنا أب
د صلى هللا ه  حدثني أصحاب محم ه علي درا:وآل هد ب لم ممن ش انوا عد وس م ك ذين أنه الوت، ال ة أصحاب ط

ر، ه النه ازوا مع ؤمن. ج ر إال م ه النه اوز مع ا ج راء: ال وهللا م ال الب ة. ق ر وثالثمائ عة عش   بض
اء: حدثنا  عدة) قدر عددهم. (جازوا معه النهر) تعدوه. بضعة من ثالثة إلى تسعة)ش] ن رج د هللا ب حدثنا عب

حاب ا أص ال: كن راء ق ن الب حاق، ع ي إس ن أب رائيل، ع ه محم إس لى هللا علي ه د ص دث:وآل لم نتح   وس
ه إال مؤمن، بضعة  عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا أصحاب بدر على  أن عدة  اوز مع معه النهر، ولم يج

ة. ر وثالثمائ   عش
د     دثني عب راء. ح ن الب حاق، ع ي إس ن أب فيان، ع ن س ى، ع دثنا يحي يبة: ح ي ش ن أب   هللا ب

د دثنا محم فيان،  وح ا س ر: أخبرن ن كثي دث:ب ا نتح ال: كن ه ق ي هللا عن راء رض ن الب حاق، ع ي إس ن أب   ع
ه إال أصحاب بدر ثالثمائة أن  اوز مع ا ج ر، وم  وبضعة عشر، بعدة أصحاب طالوت، الذين جاوزوا معه النه

  مؤمن.
  وجاء في سنن الترمذي :  

ال:إسحا حدَّثنا واصُل بُن عبِد األعلى الكوفيُّ حدَّثنا أبو بكِر بِن عيَّاٍش عن أبي راِء ق ن الب ا (( َق ع كنَّ
دَّةِ  دٍر كع وَم ب دٍر ي حاَب ب دَُّث أن أص ر) نتح ةَ عش ٍة وثالث الوَت ثالثمائ حاِب ط    . . )أص

اٍس. ِن َعبَّ ن اب اِب ع ي البَ   وف
  وهذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح وقد رواهُ الثَّوريُّ وغيرهُ عن أبي إسحاَق.

ه  بَْدٌر بئر كر ويؤنث. قال الشَّْعبي:وبَْدٌر: ماٌء بِعَْينِِه، قال الجوهري: يذ ْدراً؛ ومن ْدعى بَ ل يُ ت لرج كان
  . رجل. يوُم بَْدٍر. وبَْدٌر: اسمُ 

َزِلينَ ((   ِة ُمْن ْن اْلَمالَئَِك ِة آالٍَف ِم ْم بِثَالَثَ ُكْم َربُُّك دَّ يَُكْم أَْن يُِم ْن يَْكِف ْؤِمنِيَن أَلَ وُل ِلْلُم ى إِْن 124(إِْذ تَقُ ) بَلَ
ِميَن(تَْصبِرُ    .)).. )125وا َوتَتَّقُوا َويَأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم َهذَا يُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آالٍَف ِمْن اْلَمالَئَِكِة ُمَسّوِ

  جاء في صحيح مسلم : 
َسِمْعُت  ِسَماٌك اْلَحنَِفّي قَاَل: اْلُمبَاَرِك، َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َعّماٍر: َحّدثَنِي حّدثنا َهنّاُد ْبُن الّسِرّي: َحّدثَنَا اْبنُ  

هُ): اْبَن َعبّاٍس يَقُوُل: َحّدثَنِي ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب. قَاَل: لَّما ُظ لَ ْرٍب (َواللّْف ُن َح ُر ْب ّدثَنَا ُزَهْي ْدٍر. ح َوَح ْوُم بَ اَن يَ  َك
ِ  ٍر.َحّدثَنَا ُعَمُر ْبُن يُونَُس اْلَحنَِفّي: َحّدثَنَا ِعْكِرَمةُ ْبُن َعّما ّ  َحّدثَنِي أَبُو ُزَمْيٍل (ُهَو ِسَماٌك اْلَحنَِفّي): َحّدثَنِي َعْبُد 

ِ صلى هللا عليه  ْبُن َعبّاٍس قَاَل: َحّدثَنِي ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب قَاَل: لَّما َكاَن يَْومُ  ّ َى وآله بَْدٍر، نََظَر َرُسوُل  وسلم إلَ
مْ  ِرِكيَن َوُه ٌف، َوأَْص اْلُمْش تَْقبَلَ أَْل الً، فَاْس َر َرُج عَةَ َعَش ٍة َوتِْس ه  َحابُهُ ثَالَثُِمائَ ِ صلى هللا علي ّ ّي  ه نَبِ لم وآل وس

ا اْلِقْبلَةَ، ثُّم َمّد يََدْيِه فََجعَلَ  ّم! آِت َم ْدتَنِي، اللُّه ا َوَع ي َم كْ  يَْهتُِف بَِربِّه: "اللُّهّم! أَْنِجْز ِل ّم! إْن تَْهِل ْدتَنِي، اللُّه  َوَع
قََط  الَ تُْعبَْد فِي األَْرِض" فََما َزاَل يَْهتُِف بَِربِّه، َماّداً يََدْيِه، َهِذِه اْلِعَصابَةُ ِمْن أَْهِل اِإلْسالَمِ  َى َس ُمْستَْقبَِل اْلِقْبلَِة، َحتّ

ذَاَك  ِكبَْيِه. ثُمّ أَبُو بَْكٍر، فَأََخذَ ِرَداَءهُ فَأَْلقَاهُ َعلََى َمنْ  ِرَداُؤهُ َعْن َمْنِكبَْيِه، فَأَتَاهُ  ِ َك ّ اْلتََزَمهُ ِمْن َوَرائِِه. َوقَاَل: يَا نَبِّي 
ُ َعّز َوَجّل: ُمنَاَشَدتَكَ  ّ ّدُكْم } َربَّك، فَإنّهُ َسيُْنِجُز لََك َما َوَعَدَك. فَأَْنَزَل  ي ُمِم ْم أَنّ تََجاَب لَُك ْم فَاْس تَِغيثُوَن َربُّك إِْذ تَْس

نَ  أَْلٍف ِم ْرِدفِيَن}. (اْلَمالَ  بِ ِة ُم ة:  8ئَِك ال االَي ُ 9األنف ّ ّدهُ  ِة. ) فَأََم   بِاْلَمالَئَِك
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اَل: اٍس قَ نَ  قَاَل أَبُو ُزَمْيٍل: فََحّدثَنِي اْبُن َعبّ ٍل ِم ِر َرُج ي أَثَ تَّد فِ ٍذ يَْش ِلِميَن يَْوَمئِ َن اْلُمْس ٌل ِم ا َرُج ِرِكيَن  بَْينََم اْلُمْش
ِمَع َض هُ، إْذ َس ْوتَ أََماَم هُ، َوَص ْوِط فَْوقَ هُ  ْربَةً بِالّس ِرِك أََماَم َى اْلُمْش َر إلَ ُزوُم. فَنََظ ِدْم َحْي وُل: أَْق اِرِس يَقُ ّر  اْلفَ فََخ

ا ُمْستَْلِقياً. فَنََظَر إلَْيِه فَإذَا ُهَو قَْد ُخِطَم أَْنفُهُ، َوُشقّ  ُع. فََج َك أَْجَم اِريّ َوْجُههُ َكَضْربَِة الّسْوِط، فَاْخَضّر ذَِل  َء األَْنَص
كَ  َدْقَت. ذَِل اَل: "َص لم. فَقَ ه وس ِ صلى هللا علي ّ وَل  ذَِلَك َرُس ّدَث بِ ٍذ  فََح وا يَْوَمئِ ِة" فَقَتَلُ َماِء الثّاِلثَ َدِد الّس ْن َم ِم

ُروا َسْبِعينَ  َسْبِعيَن، َوأََسُروا ا أََس اٍس: فَلَّم اَرىَ  قَاَل أَبُو ُزَمْيٍل: قَاَل اْبُن َعبّ ه األَُس لى هللا علي ِ ص ّ وُل  اَل َرُس  قَ
ه  اوآل َر: "َم ٍر َوُعَم ي بَْك لم ألَبِ ِ  وس ّ ّي  ا نَبِ ٍر: يَ و بَْك اَل أَبُ اَرَى؟" فَقَ ُؤالَِء األَُس ي َه َرْوَن فِ ّم  تَ و اْلعَ ْم بَنُ ُه

ى َواْلعَِشيَرِة، أََرَى أَْن تَأُْخذَ ِمْنُهْم فِْديَةً، ِديَُهمْ  فَتَُكوُن لَنَا قُّوةً َعلَ ُ أَْن يَْه ّ َى  اِر، فَعََس وُل  اْلُكفّ اَل َرُس الَِم. فَقَ ِلِإلْس
نَ  ا اْب َرَى؟ يَ ا تَ ِ صلى هللا عليه وسلم: "َم ِذي َرأَىَ  ّ ا أََرى الّ ِ! َم ّ وَل  ا َرُس ِ يَ ّ ُت: الَ. َو اِب!" قُْل و  اْلَخّط أَبُ

الَنٍ  ْضِرَب أَْعنَاقَُهْم،بَْكٍر، َولَِكنّي أََرَى أَْن تَُمّكنّا فَنَ  ْن فُ ي ِم هُ، َوتَُمّكنّ ِرَب ُعنُقَ ٍل فَيَْض يباً ) فَتَُمّكَن َعِليّاً ِمْن َعِقي نَِس
ه  ِلعَُمَر) فَأَْضِرَب ُعنُقَهُ. فَإّن َهُؤالَِء أَئِّمةُ اْلُكْفرِ  ِ صلى هللا علي ّ ه َوَصنَاِديُدَها. فََهِوَي َرُسوُل  اَل وآل ا قَ لم َم وس

ِ صلى هللا عليه  بَْكٍر، َولَْم يَْهَو َما قُْلُت. فَلَّما َكاَن ِمَن اْلغَِد ِجئُْت فَِإذَا وأَبُ  ّ َدْيِن وآله َرُسوُل  ٍر قَاِع و بَْك وسلم َوأَبُ
تَ  يَْبِكيَاِن. ي أَْن ْيٍء تَْبِك ْن أَّي َش ي ِم ِ أَْخبِْرنِ ّ ْدتُ  قُْلُت: يَا َرُسوَل  ِإْن َوَج اِحبَُك، فَ ْد  َوَص ْم أَِج ُت، َوإِْن لَ اًء بََكْي بَُك

اءً  ه  بَُك لى هللا علي ِ ص ّ وُل  اَل َرُس ا. فَقَ ُت ِلبَُكائُِكَم ه تَبَاَكْي يوآل لم: "أَْبِك ْن  وس َحابَُك ِم ّي أَْص َرَض َعلَ ِذي َع ِللّ
ه  " (َشَجَرٍة قَِريبٍَة ِمنْ َعلَّي َعذَابُُهْم أَْدنََى مْن َهِذِه الّشَجَرةِ  أَْخِذِهُم اْلِفَداَء. لَقَْد ُعِرضَ  ِ صلى هللا علي ّ ه نَبِّي  وآل

ُ َعّز َوَجّل: {َما َكانَ  ّ ه: وسلم) َوأَْنَزَل  َى قول ا } ِلنَبِّي أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن فِي األَْرِض}. إِلَ وا ِمّم فَُكلُ
ُ اْلغَنِيَمةَ لَُهمْ  أََحلّ األنفال االَيات: ) فَ  8َغنِْمتُْم َحالَالً َطيّباً} ( ّ.  

  وفي صحيح مسلم أيضا: 
ولَ  حّدثنا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ: َحّدثَنَا ٍس أَّن َرُس ْن أَنَ ٍت، َع ْن ثَابِ ِ  َعفّاُن: َحّدثَنَا َحّماُد ْبُن َسلََمةَ، َع ّ

رُ  ي ُسْفيَاَن.وسلم َشاَوَر، ِحيَن بَلَغَهُ إْقبَاُل أَبِ وآله صلى هللا عليه   قَاَل: فَتََكلَّم أَبُو بَْكٍر فَأَْعَرَض َعْنهُ، ثُّم تََكلَّم ُعَم
َها فَأَْعَرَض َعْنهُ، فَقَاَم َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ فَقَاَل: إيّانَا تُِريُد؟ يَا ا أَْن نُِخيَض ْو أََمْرتَنَ ِدِه لَ ي بِيَ ِذي نَْفِس ِ! َوالّ ّ  َرُسوَل 

ه  اَها، َولَْو أََمْرتَنَا أَْن نَْضِرَب أَْكبَاَدَها إلَىَ اْلبَْحَر ألََخْضنَ  لى هللا علي ِ ص ّ وُل  َدَب َرُس اَل: فَنَ ا. قَ اِد لَفَعَْلنَ بَْرِك اْلِغَم
الٌَم أَْس النّاَس، فَاْنَطلَقُوا َحتَّى نََزلُوا بَْدراً، َوَوَرَدْت َعلَْيِهْم َرَوايَا وسلموآله  يِهْم ُغ اجِ، قَُرْيٍش، َوفِ ي اْلَحّج َوُد ِلبَنِ

ِ صلى هللا عليه  فَأََخذُوهُ. فََكانَ  ّ ا  وسلم يَْسأَلُونَهُ، َعْن أَبِي ُسْفيَاَن،وآله أَْصَحاُب َرُسوِل  وُل: َم َحابِِه؟ فَيَقُ َوأَْص
ا   َخلٍَف، فَِإذَا قَاَل ذَِلَك،َجْهٍل َوُعتْبَةُ َوَشْيبَةُ َوأَُميّةُ ْبنُ  ِلي ِعْلٌم بِأَبِي ُسْفيَاَن. َولَِكْن َهذَا أَبُو ْم، أَنَ َضَربُوهُ. فَقَاَل: نَعَ

ْيبَةُ  تََرُكوهُ فََسأَلُوهُ فَقَاَل: َما ِلي بِأَبِي ُسْفيَاَن ِعْلٌم. َولَِكْن َهذَا أُْخبُِرُكْم، َهذَا أَبُو ُسْفيَاَن. فَإذَا ةُ َوَش ٍل َوُعتْبَ و َجْه أَبُ
ه  اِس، فَِإذَاَوأَُميّةُ ْبُن َخلٍَف فِي النّ  ِ صلى هللا علي ّ وُل  َربُوهُ، َوَرُس اً َض ذَا أَْيض ه قَاَل َه ائِمٌ وآل لم قَ لّي،  وس يَُص

  لَتَْضِربُوهُ إذَا َصَدقَُكْم، َوتَتُْرُكوهُ إذَا َكذَبَُكْم". فَلَّما َرأََى ذَِلَك اْنَصَرَف. قَاَل: "َوالِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ 
 )) ُ َّ هُ  ا َجعَلَ ِز َوَم ِ اْلعَِزي َّ ِد  ْن ِعْن ُر إِالَّ ِم ا النَّْص ِه َوَم وبُُكْم بِ ئِنَّ قُلُ ْم َوِلتَْطَم َرى لَُك  إِالَّ بُْش

يِم( يمِ .)).. )126اْلَحِك ِز اْلَحِك ِ اْلعَِزي َّ ِد  ْن ِعْن ُر إِالَّ ِم ا النَّْص مائه : َوَم ل وأَس ز وج فات هللا ع ن ص ُز: م العَِزي
ل: : هوالزجاج الحسنى؛ قال و الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء، وقي ذي ه  ال

ز ُب الِع ذي يََه و ال ، وه زُّ : خالف  َّ ليس كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِع زُّ اده. والِع ن عب اء م ن يش لم
ل ال لعائشة: ه ي الحديث: ق . وف ذُّّلِ اب الكع ال وا ب ك رفع ان قوُم َم ك ْدِريَن ِل زاً تَ زُّ ال: تَعَ ت: ال، ق ة؟ قال ال  أَن ب

د زايٍ، من  في بعض يدخلها إِال من أَرادوا أَي تََكبُّراً وتشدُّداً على الناس، وجاء راء بع راً، ب زُّ نسخ مسلم: تَعَ
وقير، ر والت د التَّْعزي ا أَن يري ى فِإم َرهم عل هم وتََكبُّ يَم أَنفس ه أَو تعظ ت وتعظيم وقير البي زُّ  ت اس. والِع يالن  ف

ة: زَّ زُّ والِع ة. والِع دة والغلب وة والش ل: الق اع، األَص ة واالمتن ز: و  الرفع ل العزي ي التنزي ؛ وف ة  زَّ والِع
ة ة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من له ولرسوله وللمؤمنين؛ أَي ُ الِعزَّ ه الِعزَّ ةَ فللَّ ةُ  كان يريد الِعزَّ زَّ الِع

د ب ان يري اً؛ أَي من ك هجميع ي عبادت ة ف زَّ ه الِع ا ل ر هللا فِإنم ا غي اً أَي يجمعه ة جميع زَّ دنيا و الِع دنيا  ال ي ال ف
ر، واآلخرة بأَن يَْنُصر في ّز، بالكس زَّ يَِع ب؛ وَع زٌ  الدنيا ويغل زاَزة، ورجل َعزي ةً وَع زَّ زا وِع ة  ِع زَّ وم أَِع ن ق م

اء زَّ وم وأَِع أْتي هللاُ بق وف ي الى: فس ه تع زاٍز. وقول بهم وِع ى يح ٍة عل ه أَِذلَّ ى  ويحبون ٍة عل زَّ ؤمنين أَِع الم
ؤمنين الكافرين لَيِّن الكافرين؛ أَي جانبُهم غليٌظ على يمِ ..   على الم ِز اْلَحِك ِ اْلعَِزي َّ ِد  ْن ِعْن ُر إِالَّ ِم ا النَّْص :  َوَم

يمُ  و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س بحان ل ُم، س الى. الُحْك ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق ه وتع
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ن ري: م فات األَزه ة، وهللا ص ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ا،  هللا الَحَك ا أَراد به م بم أعل
ي ا وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: ف ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع ِكم، وهو أَس

فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو القاضي،
ارة ةُ عب ة، والَحْكَم ن الِحكم ائق ع ُن دق ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق ل العل ياء بأفض ل األش ة أفض ناعات معرف  الّصِ

ى يُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مثلويُتقنها: َحِكيٌم، والَحكِ  ِدير بمعن اِلٍم. الجوهري:  قَ ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ق
ً  العلم، والَحِكيمُ  الُحْكم الِحْكَمةُ من   ..العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

تَُهْم فَيَْنقَِلبُ((   ُروا أَْو يَْكبِ ائِبِيَن(ِليَْقَطَع َطَرفًا ِمْن الَِّذيَن َكفَ ه .)).. )127وا َخ ُ ه يَْكبِت ْرُع؛ َكبَتَ ُت: الصَّ الَكْب
افَر أَي وقيل: الَكْبُت َصْرُع الشيء لوجهه. وفي الحديث: أَن هللا َكبَتَ  فاْنَكبََت؛ َكْبتاً، ه  الك ه. وَكبَتَ َرَعه وَخيَّبَ َص

ه:  زيل العزيز: ُكبِتُوا كما ُكبَِت الذينوفي التن لوجهه، فلم يَْظفَْر. هللاُ  هللاُ لوْجهه َكْبتاً أَي َصَرَعه من قبلهم؛ وفي
ان  ُكبِتُوا يَْكبِتَُهْم فيَْنقَِلبُوا خائبين؛ قال أَبو إِسحق: معنى أَو زَل بمن ك ا ن وا، كم أَن ُغِلبُ ذاب ب ذُوا بالع أُِذلُّوا وأُِخ

ال  لَخْنَدِق، كماهللاَ؛ وقال الفراء: ُكبِتُوا أَي ِغيُظوا وأُْحزنُوا يوما ممن حادَّ  قبلَهم ُكبَِت َمن قاتََل األَنبياَء قبلهم؛ ق
ن ال م ري: وق تَجّ  األَزه ِد، َاْح ن الَكبِ ذ م اء، أُخ دال ت ت ال ُد، فقلب ِت الَكْب ُل الَكْب راء: أَص و للف ْيظ  وه ِدُن الغَ َمْع

اد.أَصاَب أَكباَدهم فأَْحَرقَها، و واألَْحقاِد، فكأَن الغَْيَظ، لما بَلََغ بهم َمْبلَغه، وُد األَْكب ي  لهذا قيل لألَعداء: هم ُس وف
ْزن؛ اً أَي شديَد الُح اً َمْكبُوت ةً َحزين ه رأَى كلح ل: الحديث: أَن ْزُن  قي اَب الُح دال، أَي أَص وٌد، بال ه َمْكبُ ل في األَص

ُدو َكبَِده، فقلب َت هللاُ الع ال: َكبَ ه: أَي َص أَي َّ الدال تاء.الجوهري: الَكْبُت الَصْرُف واِإلْذالل، يق ه، وَكبَتَ َرفَه وأَذَلَّ
  .الرُجِل وإِخزاُؤه. وَكبََت هللاُ العَُدوَّ َكْبتاً: َردَّه بغيِظه. َصَرَعه لوجهه. والَكْبُت: َكْسرُ 

اِلُموَن(((   ِإنَُّهْم َظ بَُهْم فَ ذِّ ْيِهْم أَْو يُعَ وَب َعلَ ْيٌء أَْو يَتُ ِر َش ِإنَُّهمْ .)).. )128لَْيَس لََك ِمْن األَْم اِلُمونَ فَ :   َظ
ال األصمعي:  في الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب م؛ ق ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش به: َم  الشَّ

ي ما وضع ما ظلم أي َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ٍل:  الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْس ن ِزْم حديث اب
ه؛لَِزموا الطَِّريق فلم يَ  ِدلوا عن ٍق  ْظِلُموه أي لم يَْع ي طري ذَ ف ال: أََخ ا يق م يمين ا ظل ديث فم ه ح ماالً؛ ومن  وال ِش

ه  َسلَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ِ أُمّ  ، ومن ّدِ اَوَزة الح ْوُر وُمج م الَج عنه؛ وأصل الظُّل
نَّةَ زاد أو نَقََص فقد أس حديث الُوُضوء: فمن َم  اء وَظلََم أي أَساَء األدَب بتَْرِكه السُّ ْرعِ، وَظل أََدِب الشَّ أَدَُّب ب والتَّ

واب ن الث ها م ا نَقََص ه بم م نْفس وا ول ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ي التنزي وء. وف ي الُوض ّرات ف ْرداِد الَم وا  بتَ يَْلبُِس
ِن  ِلطواإيمانَهم بُِظْلٍم؛ قال ابن عباس وجماعةُ أهل التفسير: لم يَخْ  ة واب ن ُحذَْيف ك ع إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذل

م: َمْسعود وَسلماَن، يم. والظُّْل ٌم َعِظ ْرك لَُظْل رب  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ د، والع ن القَص ُل ع الَمْي
ْوَب وال تَْظِلمْ  ي عنه أي ال تَُجْر عنه. وقوله عزَّ وجل: إنَّ  تَقُول: اْلَزْم هذا الصَّ يم؛ يعن م َعِظ ْرَك لَُظل أن هللا  الّشِ

ل  تعالى هو الُمْحيي الُمِميُت الرّزاُق الُمْنِعم َوْحده ال شريك ه َجع ِم، ألن ُم الظُّْل له، فإذا أُْشِرك به غيره فذلك أَْعَظ
ةً، لغير النعمةَ  اً وَمْظِلم اً وُظْلم الظَّْلمُ  ربِّها. يقال: َظلََمه يَْظِلُمهُ َظْلم دٌر ح ف ام َمْص وم َمق ُم االسُم يق ، والظُّل يٌّ قيق

  ..  وَظلوم المصدر، وهو ظالمٌ 
وٌر ((   ُ َغفُ َّ اُء َو ْن يََش ُب َم ذِّ اُء َويُعَ ْن يََش ُر ِلَم ي األَْرِض يَْغِف ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ َو

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ...)).)129َرِحيٌم( َّ ْحمنوقال ابن عباس: هما اسم:  َو الرَّ ر، ف  ان رقيقان أَحدهما أَرق من اآلخ
حيُم العاطف على خلقه بالرزق؛ وقال الحسن؛ الّرْحمن اسم ممتنع الرقيق هللا به، وقد يقال  غيرُ  ال يَُسّمى والرَّ

حيم اسمان ْحمن والرَّ ا رجل َرحيم. الجوهري: الرَّ ْدمان، وهم ديٌم ونَ ْحمة، ونظيرهما في اللة نَ  مشتقان من الرَّ
وز ى، ويج ادّ  بمعن الن ج ال ف ا يق د كم ة التوكي ى جه تقاقهما عل ف اش مين إِذا اختل ر االس دٌّ، إِال أَن  ٌتكري ُمِج

ه ّمى ب وز أَن يَُس الى ال يج تص  تع ره الرحمن اسم مخ وا هللا أَو  غي ل اْدُع ال: ق ه ق رى أَن ف، أَال ت وال يوص
ْحَمَن؟ ن هُ االسم الذي ال يَْشَركُ  فعادل به ادعوا الرَّ غ م ن أَبل ة، وَرحم ة المبالغ ن أَبني يٌم،  فيه غيره، وهما م َرِح

حيم ان يوصف به غير هللا تعالى فيقال رجل َرِحيٌم، وال يقال والرَّ ن. وك ال َرْحم ذاب يق ْيِلَمةُ الك ان  ُمَس ه َرْحم ل
حيمُ  ٍل: قد اليَمامة، والرَّ ن عقي ُس ب ال َعَملَّ ى الَمْرحوم؛ ق ا إِذا عَ  يكون بمعن ْربُ فأَم ك الَح ْت ب ةً، ضَّ ك  َعضَّ فِإن

يم ك َرِح وف علي رب: معط د الع ي آدم عن ي بن ةُ ف ْحَم ة والرَّ ه. وَرْحَم ب وعطف ةُ القل انه  ُِرقَّ ه وإِحس هللا: َعْطفُ
ْحُم، ة.  ورزقه. والرُّ م: الرحم الن  بالض م ف رب رح ا أق ةٍ وم ان ذا َمْرَحم ي إِذا ك هُ. وف رَّ هُ وأَبَ ا أَْرَحَم ّرٍ أَي م  وبِ
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ت: رَّ  التنزيل: وأَقَرَب ُرْحماً، وقرئ ول أَب اً؛ األَزهري: يق ان ُرُحم ُر، وك ه الَخِض ذي قتل ل ال ن القتي دين م  بالوال
   .. األَبوان مسلمين واالبن كافراً 

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د ع ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس ب

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل  خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العا تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c    : 55الحلقة عدد   
  c ( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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وَن( يَا (( ...  ْم تُْفِلُح َ لَعَلَُّك َّ وا  اَعفَةً َواتَّقُ عَافًا ُمَض ا أَْض بَ أُْكلُوا الّرِ وا الَ تَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ وا 130أَيَُّه ) َواتَّقُ
ْت ِلْلَكافِِريَن(النَّاَر الَّ  ُسوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن(ي) َوأَطِ 131تِي أُِعدَّ َ َوالرَّ َّ ْم 132عُوا  ْن َربُِّك َرٍة ِم ) َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِف

اِء َوا133َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن( ْيَظ ) الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَ رَّ لضَّ
نِيَن( بُّ اْلُمْحِس ُ يُِح َّ اِس َو ْن النَّ افِيَن َع َ 134َواْلعَ َّ ُروا  ُهْم ذََك وا أَْنفَُس ةً أَْو َظلَُم وا فَاِحَش ِذيَن إِذَا فَعَلُ ) َوالَّ
 ُ َّ وَن(فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهْم َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ  ْم يَْعلَُم وا َوُه ا فَعَلُ ى َم وا َعلَ رُّ ْم يُِص َزاُؤُهْم 135َولَ َك َج ) أُْولَئِ

اِمِليَن( ُر اْلعَ َم أَْج ا َونِْع ِديَن فِيَه اُر َخاِل ْبِلُكْم 136َمْغِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَه ْن قَ ْت ِم ْد َخلَ ) قَ
ي يُروا فِ نٌَن فَِس بِيَن( ُس ذِّ ةُ اْلُمَك اَن َعاقِبَ َف َك اْنُظروا َكْي ةٌ 137األَْرِض فَ ًدى َوَمْوِعَظ اِس َوُه اٌن ِللنَّ ذَا بَيَ ) َه

  ...)).)139) َوالَ تَِهنُوا َوالَ تَْحَزنُوا َوأَْنتُْم األَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن(138ِلْلُمتَِّقيَن(
  صدق هللا العظيم 

  ) ( سورة آل عمران 

  * التحليل : 
  

بحانه  لماذا نهى هللا سبحانه وتعالى عن الربا ؟.. ما العالقة بين اإلنفاق والربا ؟ .. لماذا طالبنا هللا س
ك  وهن والتهال أس وال ى عدم الي ل إل وتعالى بالعفو عن الناس ؟.. لماذا اإلستغفار ؟.. لماذا دعانا هللا عز وج

  بة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجو
  

وَن( يَا (( ...  ْم تُْفِلُح َ لَعَلَُّك َّ وا  اَعفَةً َواتَّقُ عَافًا ُمَض ا أَْض بَ أُْكلُوا الّرِ وا الَ تَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا.)).. )130أَيَُّه  يَ
ذيب .. : آمن به إيمانا: صدقه ووثق  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ابه .. اإليمان: التصديق ضد التك وا الَ  يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

اَعفَةً  عَافًا ُمَض ا أَْض بَ أُْكلُوا الّرِ يء   تَ ا الش اًء: : رب ّواً وِرب و ُربُ ه: يَْربُ ا. وأَْربَْيت ل  زاد ونم ي التنزي ه. وف يت نَمَّ
با العزيز: ويُْربي الصَدقات؛ ومنه ال  الناِس  أَموالِ  ال هللا تعالى: وما آتَْيتُم من رباً ليَْربَُو فيالَحرام؛ ق أُِخذَ الّرِ ف

ر التفسير  الشيءَ  يَْربُو عند هللا؛ قال أَبو إِسحق: يَعني به َدْفَع اِإلنسان ي أَكث َض ما هو أَكثُر منه، وذلك ف ليُعَوَّ
با ِربَواِن: ليس بَِحراٍم، ولكن ه أَو  قَْرض ُفالَحرام كلّ  ال ثواب لمن زاد على ما أَخذ، قال: والّرِ ُر من يُْؤَخذُ به أَكث

دى يََهبَه اِإلنسان يَْستَْدعي به ما هو أَْكثَر أَو يُْهديَ  بحرام أَن تَُجرُّ به َمْنفَعة فحرام، والذي ليس ة ليُْه ه  الَهِديَّ ل
واو، ما هو أَكثُر منها؛ قال الفراء: قرئ هذا الحرف ب ال اء ونص ا ع ليَْربَُو بالي ا قرأَه اصم واألَعمش، وقرأَه

وم لتَْربُو، بالتاء مرفوعة، قال: أَهل الحجاز ل للق و فالفع رأَ لترب ن ق واٌب، فم ى  وكلٌّ ص وا دل عل ذين خوطب ال
اه نصبها سقوط َو فمعن ا ليَْربُ ذوا النون، ومن قرأَه ن شيء لتأْخ تم م ا أَعطي َو م ّوه  ليَْربُ ذلك ُربُ ه، ف ر، من أَكث

 ً ا  وجه هللا فتلك تَْربُو بالتضعيف. ، وما آتيتم من زكاة تريدونعند هللا وليس ذلك زاكيا ب ي الّرِ ى الرجل ف وأَْرب
با، مخففة. وفي يُْربي. ْبيَةُ: من الّرِ ل نجران:  وسلم، فيوآله الحديث عن النبي، صلى هللا عليه  والرُّ صلح أَه

يهم يس عل ذا روي أَن ل د: هك و عبي ال أَب ةٌ وال َدٌم؛ ق ديد ُربِّيَّ ال بتش اء، وق اء والي ة،  الب و ُرْبيَ ا ه راء: إِنم الف
با ا.. ((  الجاهلية والدماَء التي كانوا يُْطلَبون بها الذي كان عليهم في مخفف، أَراد بها الّرِ وا  يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  َّ بَا أَْضعَافًا ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا  ونَ )) .. الَ تَأُْكلُوا الّرِ َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُح َّ ه وحذره  َواتَّقُوا  اه : خاف : اتق
  . التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

ْت ِلْلَكافِِريَن(((   ا بالطاغوت؛ .)).. ال)131َواتَّقُوا النَّاَر الَّتِي أُِعدَّ ُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرن
ة،  وامتنعوا. َكفَُروا أَي َعَصْوا راً وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَهل دار الحرب: قدُكفْ  يَْكفُر  َكفَرَ  ُر النعم ُر: ُكْف والُكْف

ة، افرون؛ أَي جاحدون.  وهو نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعم ّلٍ ك ا بك الى: إِن ه تع دُّ الشكر. وقول و ِض وه
ود  راناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها.نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً وُكفْ  وَكفَرَ  ر: مجح ل ُمَكفَّ َده. ورج وكافََره َحقَّه: َجَح

ى النعمة مع إِحسانه. ورجل ى عل ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي ن السَّ ِم هللا، مشتق م د ألَْنعُ افر: جاح ن  ك ال اب ه. ق قلب
  .. مثل جائع وِجياعٍ ونائم ونِيَامٍ  وِكفارٌ  دريد: كأَنه فاعل في معنى مفعول، والجمع ُكفَّار وَكفََرة
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ُسوَل لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن(يَوأَطِ ((   َ َوالرَّ َّ اَد، .)).. )132عُوا  اَع الَن واْنق اُع وأَط قال ابن سيده: وطاَع يَط
ه، له يَُطوُع إِذا انقاد له كذلك. وفي التهذيب: وقد طاع إِطاعةً واْنطاعَ  وأَطاَعه ِإذا ل ف، ف ر أَِل ره  بغي ى ألَم مَض

  .. فقد أَطاَعه، فِإذا وافقه فقد طاوعه
يَن(((   ْت ِلْلُمتَِّق دَّ َماَواُت َواألَْرُض أُِع َها السَّ ٍة َعْرُض ْم َوَجنَّ ْن َربُِّك َرٍة ِم ى َمْغِف اِرُعوا إِلَ .)).. )133َوَس

َرع ْرعِة ذاك وِس ن ُس ت م ا ذاك ِوأَْسَرَع في السير، وهو في األَصل متعّد. وعجب وب. مث ن يعق غَِر ذاك؛ ع ل ِص
ه  ُسْرعتي أَن وفي حديث تأْخير السَُّحوِر: فكانت ه أُْدِرَك الصالةَ مع رسول هللا، صلى هللا علي دوآل لم؛ يري  وس

الة بِإسراعه. إِسراعي، والمعنى درك الص ر ي وع الفج ن طل َرعَ  أَنه ِلقُْرِب سُحوِره م ال: أَس الن المشي  ويق ف
ى  إِلى كذا وكذا؛ ل مجاوز. ويقال: أَسرعوالكتابة وغيرهما، وهو فع يريدون أَسَرَع المضّي إِليه، وساَرَع بمعن

ع أَسرَع؛ ك للواحد، وللجمي ال ذل ا يق بُوَن أَن م ل: أَيحَس ال هللا عز وج ين ساَرعوا. ق ال وبن ه من م دُُّهم ب  نُِم
ي نُساِرُع لهم في الخيرات؛ معناه أَيحسبون أَن ال والبن ن  نإِمداَدنا لهم بالم تدراج م و اس ا ه م وإِنم ازاة له مج

محذوف، المعنى نسارع  الذي نمدهم به من مال وبنين، والخبر وما في معنى للذي أَي أَيحسبون أَن هللا لهم،
رأَ  خبر أَن ما نمدهم به قوله نسارع لهم به. وقال الفراء: ن ق ذي، وم ى ال م  لهم، واسم أَنَّ ما بمعن اِرُع له يُس

ل في الخيرات فمعناه ون مث رات فيك ي الخي ى يُساِرُع لهم به ف ون عل وز أَن يَك اِرُع، ويج بون  نُس ى أَيحس معن
  .. قول الزجاج فال يحتاج إِلى ضمير، وهذا إِمدادنا يُساِرُع لهم في الخيرات

ْن ا((   افِيَن َع ْيَظ َواْلعَ اِظِميَن اْلغَ اِء َواْلَك رَّ اِء َوالضَّ رَّ ي السَّ وَن فِ ِذيَن يُْنِفقُ بُّ الَّ ُ يُِح َّ اِس َو لنَّ
ه الليث : كظم الرجل   .))..)134اْلُمْحِسنِيَن( اً: غيَظه إذا اجترعه. َكَظم ه َكْظم ل  يَْكِظم و رج ه، فه ردَّه وحبََس

ل ي التنزي يظ مكظوم. وف ز: َكِظيٌم، والغ يظ ال  العزي ي الخابسين الغ ال: يعن ب فق ره ثعل يظ؛ فس اظمين الغ والك
اُزون ال يُج ه، وق ون علي ذي يَْكِظم رهم ولل رى ذك ذين ج ة لل دَِّت الجن اه أُِع اج: معن يظ الزج ن  . الغ وروي ع

ُعها النبي، صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: ما من ُجْرعةَ  ز  تََجرَّ ي هللا ع يظ ف اإلنسان أَعظم أَجراً من ُجْرعة غ
ا نه. وفي الحديث: الغيظ أَْكِظمه َكْظماً إذا أَمسكت على ما في نفسك م َكَظْمت وجل. ويقال: ه من كظم غيظ  فل

ه. بر علي ببه والص ال س ه واحتم ُع يظ: تجرُّ ُم الغ ذا؛ َكْظ ذا وك ديث: إذا ك ي الح ا  وف يَْكِظْم م دكم فل اءب أَح تث
د استطاع أي ليحبْسه مهما ه أَمكنه. ومنه حديث عب ه أي ال يُْبدي م علي ٌر يَْكِظ ه فَْخ ب: ل و  المطل ويظهره، وه

ه. على البعير  ويقال كظم َحَسبُه.  ي حلق ا ف ته إذا ردَّده ن ِجرَّ اً إذا أَمسك ع م ُكظوم ُر يَْكِظ م البعي ّرة،  وَكَظ الِج
   .. البعيُر إذا لم يَْجتَرَّ  فهو كاِظٌم. وَكَظم

َ فَاْستَْغفَُروا ِلذُنُوبِِهمْ ((   َّ ُ َوالَِّذيَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم ذََكُروا  َّ  َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ 
وَن( وا َعلَى َما فَعَلُوا َوُهْم يَْعلَُم ةً .)).. )135َولَْم يُِصرُّ وا فَاِحَش ِذيَن إِذَا فَعَلُ ن سيده: :  َوالَّ روف. اب ش: مع الفُْح

ه فيمن القول والفعل، وجمعها الفَواِحُش. وأَْفحَ  والفاِحشةُ القبيحُ  الفُْحش والفَْحشاءُ  ق أَي َش علي ال  الَمْنِط ق
شَ  َش وفَُح د فََح شَ  الفُْحش. والفَْحشاُء: اسم الفاحشة، وق اً؛ عن  وأَْفَح َش إِْفحاشاً وفُْحش ا وأَْفَح َش علين وفَُح

اني، راع واللحي حيح ك ديث: والص ي الح ش، وف اِحٌش: ذو فُْح ل ف م. ورج ش االس اَش والفُْح َّ  إِن أَن اِإلْفح
نيُْبِغُض الفاحِ  َش، فالفاِحُش ذو الفحش والَخنا م اس  َش الُمتَفَّحِ بَّ الن ُف َس ذي يتكلَّ ُش ال تَفَّحِ ل، والُم ول وفع ق

رر د تك ُده، وق ن ويتعمَّ ه م تد قُْبُح ا يَش ل م و ك ديث، وه ي الح احش ف ة والف ش والفاحش ر الفُْح ذنوب  ذك ال
الى: إِال أَن  زناوالمعاصي؛ قال ابن األَثير: وكثيراً ما تَِرُد الفاحشةُ بمعنى ال َّ تع ال  ويسمى الزنا فاحشةً، وق

ل: الفاحشةُ  يَأْتِيَن بفاحشةٍ  ّد، وقي َرج ِلْلح ي فتُْخ ر  ُمبَيِّنٍة؛ قيل: الفاحشة المبينة أَن تزن ا بغي ن بيته ا م خروُجه
تأَْحمائِها بِذَرابِة لسانها فتُْؤِذيَُهم وتَلُ  إِذن زوجها، وقال الشافعي: أَن تَْبذَُو على ة بن ديث فاطم ي ح  وَك ذلك. ف

ة ْكنى وال نفق ا ُس ل له م يَْجع َّ عليه وسلم، ل وم  ًقيس: أَن النبي، صلى  ن أُم َمكت ت اب ى بي ا إِل ه نَقَله ر أَن وذَك
انِها وتِهّن وال لبَذاءتِها وَسالطِة ِلس ن بُي ل: وال تُْخِرجوُهّن م ه عز وج ْكناها لقول ْل ُس م يُْبِط ُرْجَن إِال أَ  ول ن يَْخ

ٍة، لة قبيح لُّ َخْص ٍة. وك ال لعائشة ال  يأْتِيَن بفاحشٍة ُمبَيِّن ه الحديث: ق ال؛ ومن وال واألَفع ن األَق فهي فاحشةٌ م
ّدي تقولي ذلك الفُْحش التع اُحَش؛ أَراد ب َش وال التف َّ ال يُحبُّ الفُْح ي فِإن  ذي  ف َش ال واب ال الفُْح ول والج الق

اُحشُ وا هو من قَذَعِ الكالم ورديئه، ديث لتَّف ه ح رة؛ ومن ادة والكث ى الزي ُش بمعن ون الفُْح د يك ه؛ وق ٌل من  تَفاُع
د هم وق لّ  بعض أْس. وك ال ب اً ف ن فاحش م يك ال: إِن ل ث فق ن دم البراغي ئِل ع دَره ُُس و  شيء جاوز ق دَّه، فه وح

 ً َش بالشيء: فاِحٌش. وقد فَُحَش األَمر فُْحشا    ..رأَةُ: قَبُحت وكبَِرتَشنََّع. وفَُحَشت الم وتفاَحَش. وفَحَّ
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َم أَْج((   ا َونِْع ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٌت تَْج ْم َوَجنَّ ْن َربِِّه َرةٌ ِم َزاُؤُهْم َمْغِف َك َج ُر أُْولَئِ
د: يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً  َخلَدَ  الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منها..)).. )136اْلعَاِمِليَن( : بقي وأَقام. ودار الُخْل

ا. لبقاِء أَهلها اآلخرة د فيه َل دار الُخْل د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ده هللا وأَْخلَ ة  وَخلَّ ل الجن دهم، وأَه ا وَخلَّ فيه
ل أَهل الجنة إِخالداً، وقوله تعالى: أَيحسب أَنَّ ماله أَخلده؛ أَي خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا ل يعم  عم

ي ة؛ وف ماِء الجن ن أَس د: اسم م ذيب: من ال يظن مع يساره أَنه يموت، والُخْل د  الته ان؛ وَخلَ ماِء الجن ن أَس م
   ..أَقام بالمكان يَْخلُد ُخلوداً، وأَْخلَد:

ةُ اْلمُ ((   اَن َعاقِبَ َف َك اْنُظروا َكْي ي األَْرِض فَ يُروا فِ نٌَن فَِس ْبِلُكْم ُس ْن قَ ْت ِم ْد َخلَ بِيَن(قَ ذِّ ْد .)).. )137َك قَ
ٍة :  َخلَْت ِمْن قَْبِلُكمْ  ا وخال الشيُء ُخلُّواً: َمَضى. وقوله تعالى: وإِْن من أُمَّ ِذيٌر؛ أَي إال خالفيه ل.  نَ مضى وأُْرِس

ديث ي . ويقال خال قرنوالقُرون الخاِلية: ُهم الَمواض ي ح رأَة فَقَْرٌن أَي َمضى. وف ت ام ْج ابر: تََزوَّ د خال  ج  ق
ي؛ فلما خال سني ( بكسر السين) ُعْمِرها؛ ومنه الحديث:  أَي َكبَِرْت وَمضى ُمْعَظم منها ا  ونَثَْرُت له ذا بَْطن أَنه

أَ. له. َكبَِرت وأَولَدت ديث وتََخلَّى عن األَمر ومن األَمر: تَبَرَّ ي ح غ. وف رَّ ى: تَفَ ا  وتََخلَّ ت ي ْيِري: قل ة القَُش ُمعاوي
اتُ  ا آي ول هللا م ول رس ال: أَن تق الِم؟ ق ُت؛ اِإلس ى هللا وتََخلَّْي ي إِل لَْمُت وْجِه ُغ. أَْس رُّ ي: التفَ ى  التََّخلِّ ال: تََخلَّ يق

ّو، ن الُخلُ ٌل م و تَفَعُّ ادة، وه ن للعب ُؤ م رُّ راد التَّبَ ن والم ى ع ان. وَخلَّ ى اِإليم ِب عل ُد القَْل ْرِك وعْق يء:  الش الش
بِينَ وَخلَّى سبيلَه فهو ُمخَ  أَْرَسلَه، ذِّ ةُ اْلُمَك اَن َعاقِبَ َف َك اً؛ َكْي ه ُمَخلِّي ه، ورأَيت ه، :  لًّى عن ّلِ شيٍء، وَعْقبُ ُب ُك َعِق

ـُهذلي:  ، وُعْقبَتُه وعاقِـبتُه، وعاقِـبُه، ر ال ن ُزَهْي ُد اب ال خال ُره؛ ق ه: آِخ اهُ، وُعْقبانُ ُكو من  وُعْقب َت تَْش ِإْن كن ف
وازِ  َك الج ةً، * فتِْل ٍل َمخاف وُرهاَخلي ا ونُُص ُب  ي ُعْقبُه ُع: العَواقِ َوْيمر. والجم ابن ُع َت ب ا فَعَْل َك بم ول: َجَزْيتُ يق

افُ  والعُقُُب. ل: وال يَخ اُف  والعُْقباُن، والعُْقبَـى: كالعاقبِة، والعُْقِب. وفي التنزي اه ال يَخ ب: معن ال ثعل ا؛ ق ُعْقباه
ا ُ، عز وجل، عاقِـبةَ م َل أَن ّ ه َعِم َع علي ُن. يَرج اُف نح ا نَخ ِة، كم ي العاقب ل ف ةُ، مث ُب: العاقب ُب والعُقُ  والعُْق

ازاه. عاقِـبةً. هو َخْيٌر ثواباً، وَخْيٌر ُعْقباً أَي : ُعْسٍر وُعُسٍر. وِمْنه قوله تعالى ه أَي ج ه بطاعت ـى  وأَْعقَب والعُْقبَ
  . ال يَُكسَّر على غير ذلك. العَِقِب والعَْقِب: أَعقاٌب،وقالوا: العُقبـى لك في الَخْير أَي العاقبةُ. وجمع  َجزاُء األَْمر.
يَن(((   ةٌ ِلْلُمتَِّق ًدى َوَمْوِعَظ اِس َوُه اٌن ِللنَّ ة ) .)) .. 138َهذَا بَيَ ن الدالل ه الشيُء م يَِّن ب ا بُ اُن: م والبَي

يِّ  الشيُء بَياناً: وغيِرها. وبانَ  ل َه اُء، مث ع أَْبيِن يٌِّن، والجم ذلك نٍ اتََّضح، فهو بَ اء، وك و  وأَْهيِن اَن الشيُء فه أَب
وهري  ألَباَن من آثاِرِهنَّ ُحدورُ  لو َدبَّ ذَرٌّ فوَق ضاِحي جلِدها، ُمبيٌن؛ قال الشاعر: ول الج د ق ري عن قال ابن ب

ع اء، والجم يِّن وأَْهيِن ل ه اء مث ن أَْبيِن ه م اء ألَن يٍِّن وأَْهِون ل ه وابه مث ال: ص ه أَي ق واِن. وأَبَْنتُ ْحتُه.  الَه أَْوَض
تَبَْنتُه ر. واس يُء: ظَه تَباَن الش يَّنَ  واس ه. وتَبَ ا: عَرفتُ ذه أَن دَّى ه ا، تتع هُ أَن ر، وتَبيَّْنت يُء: َظَه ةُ وال  الش الثالث

ر  وبَيََّن بمعنى واحد؛ وقالوا: باَن الشيُء واْستَباَن وتَبيَّن وأَبانَ  تتعّدى. اٍت، بكس اٍت ُمبَيِّن الى: آي ومنه قوله تع
ى اءالي ديدها، بمعن المعنى أَن هللا وتش اء ف تح الي ات بف رأَ ُمبَيَّن ن ق ات، وم ي ُمتبيِّن ا. وف يََّن  بَيَّنَه د بَ ل: ق المث

يَّن ين أَي تَبَ ِذي عينَ بُح ل ينَ .. الص ةٌ ِلْلُمتَِّق ح:  َوَمْوِعَظ ةُ: النُّْص ةُ والَمْوِعظ ةُ والعَظ َوْعظ والِعظ ْذكير ال  والت
واب يده: هو تذكيرك لِإلنسان بما يُلَيِّن قلبَه منبالعَواقِب؛ قال ابن س ك ِعظة  ث ي الحديث: ألَْجعلن اب. وف وِعق

عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فَمن جاءه َمْوِعظة من ربه؛  أَي َمْوعظة وِعبرة لغيرك، والهاء فيه
َوعْ  لم يجئ ى ال ي معن ىبعالمة التأْنيث ألَنه غير حقيقي أَو ألَن الموِعظة ف ن  ظ حت ال: فم ه ق جاءه وعظ  كأَن
ى  واتَّعَظَ  ، وقد َوَعظه َوْعظاً وِعظة،من ربه ي الحديث: وعل وه. وف هو: قَبِل الموعظة، حين يُذكر الخبر ونح

دُّخول الّسراط رأْس اه عن ال ي تَْنه ي ُحَججه الت ّ في قلب كل مسلم، يعن ا واعُظ  ه  فيم م ه وحرَّ ّ من ه  منع
لُ  لتي جعلها فيه. وفي الحديثعليه والبصائر ا البيع والقَت ا ب ه الّرب تََحلُّ في ان يُْس اِس َزم ى الن أْتي عل  أَيضاً: ي

   ..بالموعظة
ل ...)).. )139َوالَ تَِهنُوا َوالَ تَْحَزنُوا َوأَْنتُْم األَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن(((  ر والعم ي األَم ٌن ف ورُجٌل واِه

ي َوَهنَ  والبدن، وقد وَمْوُهون في العَْظم اً. وف ه تَْوهين ديث العَْظُم يَِهُن َوْهناً وأَوهنَه يُوِهنُه وَوهَّْنت الطواف:  ح
ى يَثِْرب أَي أَضعفتهم. وفي حديث علي، ي رأْي،  عليه وقد َوَهنَتْهم ُحمَّ السالم: وال واِهناً في َعْزٍم أَي ضعيفاً ف

ً  ويروى بالياء: نٌ  ٌن: ضعيف ال بَْطش عنده، واألُنثى واِهنةٌ،في عزم. ورجل واهِ  وال واِهيا ه ..  وُهنَّ ُوُه وقول
ائر إذا  وما عز وجل: فما َوَهنُوا ِلما أَصابهم في سبيل هللا؛ أَي ما فَتَروا ال للط ُ◌هم. ويق ال عدّوِ َجبُنُوا عن قت

ه يقال: أَ  يقدر على النُّهوض: قد تَوهََّن تَوهُّناً؛ الِجيَف فلم أُثِْقَل من أَْكل ْوَهنه هللاُ، فهو َمْوهون، كما يقال: أََحمَّ
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ي َمْحُموم، هللاُ، فهو اِن ف اِن َعْظم وم. النضر: الواِهنَت و َمْزك ه، فه ر، وأَْزَكم َوة البعي ر  تَْرقُ ن البعي َوةُ م والتَّْرقُ
ا  ن البعير الناحرةالصدر والُمقَدَّم، وتسمى الواِهنَةُ م الواِهنَتَْين أَي شديد الواِهنَةُ. ويقال: إنه لشديد ألَنها ربم

ر نَحَرت ذلك البعيَر بأَن يُْصرع عليها فينكسر، فيُْنَحر البعي ه، ول درك ذكات اه  وال ت ال: َكَوْين اِحرة. ويق يت ن ّمِ ُس
ه والواِهنَةُ: الَوَجُع نفسه، من الواِهنَة، ي رأْس َمنِكب ْرٌق ف تَكي وإذا َضَرَب عليه ِع ه ليَْش ة، وإن ه واِهن ل: ب  قي

ل  الِعْلباَءْين في فأْس القفا من جانبيه، وقيل: ِهنَته، والواِهنَتان: أَطرافوا ق من ك ل العن ي أَص لَعان ف هما ِض
ْور، جانب ل جوانح الزَّ ثم: وقيل: الواِهنَةُ القَُصْيَرى، واهنةٌ، وهما أَوَّ و الهي ال أَب ا. ق ي القف رة ف  وقيل: هي فَْق

يَرى، ة القَُص ن الواِهن ي م ي أَع الت د:وه َوةَ؛ وأَنش د التَّْرقُ الع عن ى األَض ا ل ةٌ وال نََس ه واِهنَ ْت ب ي  لَْيَس وف
انِ  الصحاح: الواِهنَة القَُصْيِرَ◌ى وهي ة: أَسفل األَضالع. والواِهنَت وانح الصدر. والواِهنَ ُل َج رس: أَوَّ ن الف  م

ْعُف، يكون مصدراً كالعافية العَُضُد: والواِهنَةُ:   .. الَوْهُن والضَّ
  

  
*********  

  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل المح
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر وَ (( ون ...  –./.)) )118اْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
   

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  محمدا رسول هللا وأشهد أن 

  
 
 

 c    : 56الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ول هللا بل نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وْ  (( ...  ِذيَن إِْن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَ ُ الَّ َّ يَْعلََم  اِس َوِل ْيَن النَّ َداِولَُها بَ اُم نُ َك األَيَّ هُ َوتِْل ْرٌح ِمثْلُ َم قَ
ُ الَ يُِحبُّ الظَّاِلِميَن( َّ افِِريَن(140آَمنُوا َويَتَِّخذَ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َو َق اْلَك وا َويَْمَح ِذيَن آَمنُ ُ الَّ َّ َص  ) أَْم 141) َوِليَُمّحِ

ابِِريَن(حَ  َم الصَّ ْنُكْم َويَْعلَ ُدوا ِم ِذيَن َجاَه ُ الَّ َّ ا يَْعلَْم  ْوَت 142ِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ ْون اْلَم تُْم تَتََمنَّ ْد ُكْن ) َولَقَ
ٌد 143ِمْن قَْبِل أَْن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَْيتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن( اَت ) َوَما ُمَحمَّ ِإْين َم ُل أَفَ ُس ِه الرُّ ْن قَْبِل إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِم

 ُ َّ يَْجِزي  ْيئًا َوَس َ َش َّ رَّ  ْن يَُض ِه فَلَ ى َعِقبَْي ْب َعلَ ْن يَْنقَِل اِكِريَن(أَْو قُتَِل اْنقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكْم َوَم ا 144 الشَّ ) َوَم
َرِة نُ َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ  َواَب اْآلِخ ِرْد ثَ ْن يُ ا َوَم ِه ِمْنَه ْنيَا نُْؤتِ دُّ َواَب ال ِرْد ثَ الً َوَمْن يُ ِ ِكتَابًا ُمَؤجَّ َّ ِه  بِِإْذِن  ْؤتِ

ا أََص145ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّاِكِريَن( وا ِلَم ا َوَهنُ ٌر فََم وَن َكثِي هُ ِربِّيُّ َل َمعَ ِ ) َوَكأَيِّْن ِمْن نَبِّيٍ قَاتَ َّ بِيِل  ي َس ابَُهْم فِ
ابِِريَن( بُّ الصَّ ُ يُِح َّ تََكانُوا َو ا اْس عُفُوا َوَم ا َض ا 146َوَم ا ذُنُوبَنَ ْر لَنَ ا اْغِف الُوا َربَّنَ ْولَُهْم إِالَّ أَْن قَ اَن قَ ا َك ) َوَم

ْومِ  ى اْلقَ ْرنَا َعلَ َداَمنَا َواْنُص ْت أَْق افِِريَن( َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِّ َواِب 147اْلَك َن ثَ ْنيَا َوُحْس دُّ َواَب ال ُ ثَ َّ اُهْم  ) فَآتَ
ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن( َّ   ...)) .) 148اْآلِخَرِة َو

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل : 
  

ا ما القرح الذي تتحدث عنه اآليات الطيبة المباركة ؟.. ما المداولة في األيام ؟ ا التمحيص ؟ .. م .. م
ة  ة الكافي ر تجدون األجوب ذه األسئلة وأكث واب ؟.. عن ه الربيون ؟.. ما اإلسراف في األمر ؟.. وما حسن الث

  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  
َك األَيَّ (( ...   هُ َوتِْل ِذيَن إِْن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُ ُ الَّ َّ يَْعلََم  اِس َوِل ْيَن النَّ َداِولَُها بَ اُم نُ

اِلِميَن( بُّ الظَّ ُ الَ يُِح َّ َهَداَء َو ْنُكْم ُش ذَ ِم وا َويَتَِّخ هُ .)).. )140آَمنُ ْرٌح ِمثْلُ ْوَم قَ سَّ اْلقَ ْد َم ْرٌح فَقَ ُكْم قَ :  إِْن يَْمَسْس
الح  ضُّ الس ان: َع ْرُح، لغت ْرُح والقُ االقَ وه مم َرحُ  ونح اُر،  يَْج ْرُح اآلث ل: القَ دن؛ وقي رج بالب ا يخ َد ومم الجس

ْرحُ  ال والقُ ُم؛ وق ْرحَ  األَلَ أَنَّ القُ ا، وك اُت بأَعيانه ْرَح الِجراح أَنَّ القَ وب: ك ا؛ يعق دما  أَلَُمه ٍد: بع ديث أُُح ي ح وف
لوقيل: هو بالضم االسم، و أَصابهم القَْرُح؛ هو بالفتح وبالضم:الُجْرُح؛  بالفتح المصدر؛ أَراد ما نالهم من القت

ة ذ. والهزيم ال. يومئ ْرٌح؛ ق ْرٌح وقُ كم قَ ل: إِن يَْمَسْس ز وج ه ع ي قول راء ف ال الف راء وق ر الق تح  وأَكث ى ف عل
د وال ي القَْرَح الِجراحُ  َالقاف، وكأَنَّ القُْرَح أَلَُم الِجراحِ، وكأَنّ  ِد والُوْج ُل الَوْج و مث ال: وه ا؛ ق إِالَّ  جدونَ بأَعيانه

يت الجراحات قَْرحا  وقال الزجاج: قَِرَح الرجلُ  وَجْهَدهم. ُجْهَدهم در، والصحيح  يَْقَرُح قَْرحاً، وقيل: سّمِ بالمص
ل روح. ورج ْرٌح وقُ ع قَ ةُ، والجم ةَ الِجراح روح.  أَن القَْرح ْرحِ والقُ دة القَ ة: واح ُروح. والقَْرح ه قُ روح: ب َمْق

 ً ْولة، بالفتح،:  ْلَك األَيَّاُم نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس َوتِ .. والقَْرُح أَيضا ين  الجوهري: الدَّ دى الفئت في الحرب أَن تُدال إِح
ي يقال: كانت لنا عليهم على األُخرى، ة، بالضم، ف َوُل، والدُّول دُّ ع ال ْولة، والجم يء الدَّ ال: صار الف ال؛ يق  الم

رة ذا وم ة له رَّ ه َم نهم يَتَداَولون ة بي ذا، ُدول ع ُدوالت وُدَوٌل. له م  والجم م، اس ة، بالض دة: الدُّول و عبي ال أَب وق
راط الساعة: إِذا يُتَداَول به بعينه، للشيء الذي نَم والدَّولة، بالفتح، الفعل. وفي حديث أَش ان الَمْغ ع  ك ُدَوالً جم

وم. ُدولة، بالضم، وهو ما يُتداَول من المال فيكون لقوم ال الف دون ق ي ال األَزهري: ق الى: ك ه تع ي قول راء ف
ه األَْغنِياء يكون ُدولة بين م فِإن ا أَعل لَِميَّ فيم ا منكم؛ قرأَها الناس برفع الدال إِال السُّ ال:  قرأَه دال، ق بنصب ال

ْولة بموضع، إِنما الدَّولة للجيشين ى  وليس هذا للدَّ ة عل ْول يهِزم هذا هذا ثم يُْهَزم الهازم، فتقول: قد َرَجعَت الدَّ
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ي ؤالءه نن الت ك والسُّ ي الِمْل دال، ف ع ال ة، برف ة؛ قال: والدُّول ة  كأَنها المرَّ ك الدُّولُ دهر فتل دَّل عن ال ر وتُب تغيَّ
َوُل. وقال الزجاج: الدُّولة ال، والدُّ ى ح ال إِل ن ح ْولةُ الفعل واالنتقال م ن اسم الشيء الذي يُتداول، والدَّ رأَ  فم ق

ون ى أَن يك ة فعل ون ُدول ي ال يك ي ال ك ه ك ال، كأَن ذهب الم ى م يء عل ون الف ن  يك ال اب داَوالً؛ وق ة أَي ُمت ُدول
ة ذه اآلي ي ه رو السكيت: قال يونس ف و عم ال أَب ي ق الفتح ف ة ب ال، والدَّول ي الم ة بالضم ف ن العالء: الدُّول  ب

ا أَنا ف عيسى ابن عمر: كلتاهما في الحرب والمال سواء؛ وقال يونس: الحرب، قال: وقال ا  وهللا ماأَمَّ أَدري م
ثْني ّدِ دعاء: َح ديث ال ي ح ول هللا، صلى بينهما. وف ن رس ك  بحديث سمعتَه م ه بين م يتداول ه وسلم، ل هللا علي

جال أَي لم يتناقَْله الرجال وبينه ه  وتَْرويه واحداً عن واحد، إِنما ترويه الّرِ ول هللا، صلى هللا علي ن رس َت ع أَن
ْولة والدُّو وسلم. ْولة؛ ومنه اِإلدالةُ الغَلَبة. وأََدالَنا هللا لة لغتان،الليث: الدَّ ي  من عدّونا: من الدَّ م أَِدْلنِ يقال: الله

ال: حديث وفد ثقيف: نُدالُ  على فالن وانصرني عليه. وفي ة، يق ا  عليهم ويُدالون علينا؛ اِإلدالةُ: الغَلَب ل لن أُِدي
ْولة  على أَعدائنا ْولة:أَي نُِصْرنا عليهم، وكانت الدَّ ديث  االنتقال من حال لنا، والدَّ ه ح خاء؛ ومن ى الرَّ الشدَّة إِل

َل: ْفيان وِهَرْق ي ُس ه أَب داُل علي اج: نُ ال الحج رى. وق ا أُخ رة ويَغلبن ه م ا أَي نَْغِلب داُل علين ك أَن ويُ دال  يوِش تُ
ةُ  ة األَرُض منا كما أُِدْلنا منها أَي يُجعل لها الَكرَّ ْول ل  والدَّ ا فتأْك ا علين رب دماءن ا وتَش ا ثِماره ا أَكلن ا كم لحوَمن

ك أَي كما شربنا الوا: َدوالَْي دَُّول. وق ذناه بال يبويه: وإِن  مياهها.وتَداَوْلنا األَمَر: أَخ ال س ر؛ ق ى األَم ةً عل ُمداَول
اس. وتَداول شئت حملته على أَنه وقع في هذه الحال. ين الن داِولها ب دي:ودالَت األَياُم أَي دارت، وهللا يُ ه األَي  ت

ة. وداَل الثوُب يَُدول أَي بَِلي. وقد َجعَل ة وهذه مرَّ   .ودُّه يَُدول أَي يَْبلى. أَخذته هذه مرَّ
ُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَْمَحَق اْلَكافِِريَن(((   َّ َص  َصه: .)).. )141َوِليَُمّحِ وَمَحَص الشيَء يَْمَحُصه َمْحصاً وَمحَّ

وى عيب؛ وقال رؤبة يصف فرساً: كل نَخلََّصه، زاد األَزهري: م ْلِب َمْمحوُص الشَّ ِز الصُّ ِديُد َجْل ، ال  ش الَكّرِ ك
ل: َشْخٌت وال فيه لَوى ي التنزي َوَج. وف اللَّوى الِع وبِكم، أَراد ب ي قُل ا ف َص م يَُمّحِ ذين  ول ّ ال َص  يَُمّحِ ه: ول وفي

ص الذنوبَ  يَُخلِّصهم، وقال الفراء: يعني آمنوا؛ أَي ال األَزهري:يُمّحِ وا، ق ى   عن الذين آمن راء عل زد الف م ي ل
اس هذا، ين الن اَم ُدَوالً ب ّ األَي ل  صَ  وقال أَبو إِسحق: جع يَُمّحِ ٍم أَو  ِل ٍل أَو أَلَ ن قَتْ يهم م ع عل ا يق ؤمنين بم الم

ال: ال، ق اب م ق ذه يص ويَْمَح ة: التَّْخل ي اللغ ُص ف لُهم. والَمْح افرين؛ أَي يَْستأِْص يال ُالك ة. وف ديث  تنقي ح
ى  الكسوف الكسوف: فََرَغ من الصالة وقد أَْمَحَصت الشمُس أَي ظهرت من ت، عل روى: اّمحَص ت، وي وانجلَ

وبه.  المطاوعة وهو قليل في الرباعي، وأَصل ا يَُش ته مم ار إِذا َخلَّْص ذَهَب بالن الَمْحص التخليُص. وَمَحْصت ال
بُ حديث علّي: وذََكَر فتْنةً فقال: يُمْ  وفي ُص ذه ا يُْمَح ا كم اُس فيه ُص الن هم من  َح ون بعُض دن أَي يَُخلَّص المع

راب، بعض كما يَُخلَّص ذهُب المعدن من ه الت ه من َرداءتِ َرَف َجْودت ذهب لتُْع ر ال ا يُْختَب ُرون كم ل: يُْختَب .. وقي
افِِرينَ  َق اْلَك ب. :  َويَْمَح اِحٌق: ذاه يء م ة. وش اب البرك ان وذه ق: النقص ق وق الَمْح ق وامح َق د مح واْمتََح

ري: ال األزه معي. ق ا األَص ة وأَباه ه: لغ هُ وأَْمحق ول وَمَحق ره  تق ب خي َق أَي ذه َحَق واْمتََح امَّ هُ هللا ف َمَحق
  .. وبركته

َم الصَّ((   ْنُكْم َويَْعلَ ُدوا ِم ِذيَن َجاَه ُ الَّ َّ ْم  ا يَْعلَ ةَ َولَمَّ ْدُخلُوا اْلَجنَّ ْبتُْم أَْن تَ م )142ابِِريَن(أَْم َحِس .)).. عل
ه ..   ه وكنه م : إدراك الشيء بحقيقت ِذينَ علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العل ُ الَّ َّ ْم  ا يَْعلَ م ..  َولَمَّ ى يعل : حت

  وقرئ بالرفع على القطع .. أي وهو يعلم .. جزم على العطف .. 
ُروَن( َولَقَْد ُكْنتُْم تَتََمنَّْون اْلَمْوَت ِمْن قَْبلِ ((   تُْم تَْنُظ وهُ َوأَْن ت)143أَْن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَْيتُُم ى كن  م.)).. والمعن

  تتمنون الشهادة .. 
ابِكُ ((   ى أَْعقَ تُْم َعلَ ُسُل أَفَِإْين َماَت أَْو قُتَِل اْنقَلَْب ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ ْب َوَما ُمَحمَّ ْن يَْنقَِل ْم َوَم

اِكِريَن(عَ  ُ الشَّ َّ يَْجِزي  ْيئًا َوَس َ َش َّ رَّ  ديث .)).. )144لَى َعِقبَْيِه فَلَْن يَُض ه ح اً؛ ومن وُع مطلق الُب: الرج واالْنِق
ي المنذر ابن أَبي أَِسـيٍد، حين ُوِلَد: اَء ف ذا ج ؛ قال ابن األَثير: هك ّ صحيح  فاْقِلـبُوه، فقالوا: أَْقلَْبناه يا رسول 

لم، ى مس َرفَه؛ وحك ه: َص ن وجه ه ع اه. وقَلَب اه أَي َرَدْدن وابه قَلَْبن وٌب  وص ي َمْرُغ ال: وه ه، ق : أَْقلَب انيُّ اللحي
ي وقَلََب الثوَب، والحديَث، عنها. له؛ وحكى اللحياني فيهما أَْقلَبه. وقد تقدم أَن المختار عنده ف  وكلَّ شيٍء: َحوَّ

ُت. ك قَلَْب ع ذل ةٌ  جمي ل قَلَب ا بالعلي يوم تَْعَمل إِال ف يء، ال يُْس ه ش ا ب ال أَي م ي، ق ن  النف أْخوذ م و م راُء: ه الف
وق القُالِب: داٍء يأْخذ اِإلبل في رُؤوسها، ى ف اِكِرينَ  ..فيَْقِلـبُها إِل ُ الشَّ َّ يَْجِزي  اُن اِإلحسان :  َوَس ْكُر: ِعْرف الشُّ

نقال ثعلب: الشُّْكُر ال  أَيضاً. ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ  د وع ون عن ي ُد يك ر يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْم ذا  غي د، فه ي
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ان .. الفرق بينهما. والشُّْكُر من هللا: المجازاة والثناء الجميل ه ك ز: إِن ل العزي ي التنزي َشكوٌر: كثير الشُّْكِر. وف
يا رسول  له: بالعبادة فقيل وسلم، وقد َجَهَد نَْفَسهُ وآله الحديث: حين ُرؤَي، صلى هللا عليه  وفي َعْبداً َشُكوراً.

ه هللا، أَتفعل هذا وقد غفر هللا لك ما تقّدم من ذنبك أَخر؟ أَن ُكوراً؟  وما ت داً َش وُن َعْب ال أَك الم: أَفَ ه الس ال، علي ق
و األُنثى بغير هاء. وكذلك ه يزك اه: أَن ال والشَُّكور: من صفات هللا جل اسمه، معن ن أَعم ُل م ده القلي اد  عن العب

اد هللا مغفرته لهم. والشَُّكوُر: من لهم الجزاء، وُشْكُره لعباده:فيضاعف  ُكوُر من عب ا الشَّ ة. وأَم ة المبالغ  أَبني
ا في شكر ربه فهو الذي يجتهد  ه م ه وأَدائ ه. بطاعت ن عبادت ه م َف علي وا آَل داوَد  َوظَّ الى: اْعَملُ ال هللا تع وق

اِديَ  ٌ ُشْكراً وقليل ن ِعب كْ  م ُكوُر؛ نصب ُش ولالشَّ ه مفع وا  راً ألَن ال: اعمل ه ق ه، كأَن ْكراً، وإِن ل ان  ُش ئت ك ش
د إِال فاته  أَن انتصابه على أَنه مصدر مؤكد. والشُّْكُر: مثل الحم ى ص اَن عل ُد اِإلنس ك تَْحَم ه، فِإن م من د أَع الحم

ه، ى معروف ة وعل ة النع الجميل ْكُر: مقابل فاته. والشُّ ه دون ص ى معروف كره إِال عل القولوال تش ة ب ل  م والفع
ُكر إِذا  والنية، فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أَنه ل تَْش ُموِليها؛ وهو من َشَكَرِت اِإلب

   ..عليه أَصابت َمْرًعى فََسِمنَتْ 
الً َوَمْن يُِردْ ((   ِ ِكتَابًا ُمَؤجَّ َّ ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب  َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ بِِإْذِن  ثََواَب الدُّ

الى: .)).. )145اْآلِخَرِة نُْؤتِِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّاِكِريَن( ّ تع ال  ـَمثُوبةُ. ق ذلك ال ِة، وك زاُء الطاع واُب: َج والثَّ
ِ َخْيٌر. وأَْعطاه ثَوابَه وَمثُوبَتَهُ وَمثْ  لََمثُوبةٌ ِمن ّ ه  َعِملَه. َوبَتَه أَي َجزاَء ماعنِد  بَ ه وثوَّ ه وأَثَْوبَ ُ ثَوابَ ّ ه  وأَثابَ

َب الُكفَّاُر ما َمثُوبَتَه: أَْعطاه هُ  كانوا يَْفعلون. أَي إِيّاها. وفي التنزيل العزيز: هل ثُّوِ اني: أَثابَ ُجوُزوا. وقال اللحي
ُ َمثُوبةً َحَسنَةً. وَمثَْوبةٌ، بفتح دالواو، شاذ ّ ٌر. وق ّ َخْي د  ه  ، منه. ومنه قراءة َمن قرأَ: لـَمثَْوبةٌ من عن أَثَْوب

ُ َمثَْوبةً حَسنةً، فأَْظهر الواو على األَصل. ن  ال نَعِرف الـَمثْوبةَ، ولكن الـَمثابة. وقال الكالبيون: ّ ُ ِم ّ ه  ب وثَوَّ
ضه، وهو اكم  وفي حديث ابن التَّيِّهاِن، رضي ه.واْستَثابَه: سأَله أَن يُثِيبَ  من ذلك. كذا: َعوَّ وا أَخ ه: أَثِيبُ ّ عن

اُزوه ه أَي ج ه يُثِيب ال: أَثابَ نِيِعِه. يق ى َص الخير  عل ه ب ، إِال أَن ّرِ ر والش ي الخي ون ف واُب، ويك م الثَّ ةً، واالس إِثاب
  .وأَكثر استِعماالً. أََخصُّ 

هُ ِربِّيُّ((   َل َمعَ ّيٍ قَاتَ ْن نَبِ أَيِّْن ِم ا َوَك عُفُوا َوَم ا َض ِ َوَم َّ بِيِل  ي َس ابَُهْم فِ ا أََص وا ِلَم ا َوَهنُ ٌر فََم وَن َكثِي
ابِِريَن( بُّ الصَّ ُ يُِح َّ تََكانُوا َو ٍ ) .)).. ((  146اْس ّي ْن نَبِ أَيِّْن ِم م  َوَك ل ك ا .. مث ر غالب تعمل للتكثي ن : تس : أي

بِّـيُّ والخبرية .. والكاف للتشبيه ..  بَّانِـيُّ والّرِ : الـَحْبُر، وَربُّ الِعْلم، وقيل: الرَّ بَّانِـيُّ دت  الرَّ ، ِزي بَّ رَّ د ال الذي يَْعبُ
ّبِ  األَلف والنون للمبالغة في النسب. وقال سيبويه: زادوا رَّ م ال اً بِعْل اني إِذا أَرادوا تخصيص بَّ أَلفاً ونوناً في الرَّ

بِّ  دون غيره، كأَن ال: رجل دون غيره معناه: صاِحُب ِعلم بالرَّ ا يق ،  من العُلوم؛ وهو كم ـيٌّ ، وِلْحيانِ ـيٌّ َشْعرانِ
ِإذا وَرقَبانِـيٌّ إِذا ُخصَّ بكثرة الشعر، وطول ِة؛ ف قب ِظ الرَّ ة، وِغلَ ، اللِّْحيَ ْعِريٌّ الوا: َش عر، ق ى الشَّ ى  نسبوا إِل وإِل

قبِة قالوا: . الرَّ ـيٌّ ِة: ِلـْحيِ ، وإِلى اللِّْحي ّبِ.وال َرقَبِـيٌّ رَّ ى ال وب إِل : منس ـيُّ بِّ ّبِ. رَّ رَّ م ال وف بعل : الموص ـيُّ بَّانِ  والرَّ
اسَ  ذُو الن بَّانِـيُّ العالم الـُمعَلِّم، الذي يَْغ ـبارها. ابن األَعرابي:الرَّ َل ِك م قب ن  بِصغاِر العل ّي اب ن عل د ب ال محم وق

ّ عنهما: اليومَ  الحنفية لَـّما ماتَ  ّ بن عباس، رضي  ي، رضي   ماَت َربّانِـيُّ هذه األُمـَّة. وُرويعبُد عن عل
، وُمتَعَلِّمٌ  ن  ّ عنه، أَنه قال: الناُس ثالثةٌ: عاِلـٌم ربَّانيٌّ ال اب اعق. ق ّلِ ن على َسبيِل نَجاٍة، وَهَمٌج َرعاٌع أَتْباُع ك

ّبِ، بزيادة األَلف والنون للمبالغة؛ قال وقيل:  األَثير: هو منسوب ىإِلى الرَّ ّبِ، بمعن رَّ انوا  هو من ال ِة، ك التربي
ا. َل كباِره وم، قب غار العُل ـُمتَعَلِّميَن بِص وَن ال ب  يَُربُّ ذي يَْطلُ دين، أَو ال م وال ي الِعل ُخ ف اِس الم الرَّ : الع ـيُّ بَّانِ والرَّ

ِ، وقيل: العاِلم، العاِمُل، بِعْلِمه ّ : وجهَ  بَّانِـيُّ عبيد: سمعت  ي الدَّرجِة في الِعلِم. قال أَبوالعال الـُمعَلُِّم؛ وقيل: الرَّ
بَّانِـيُّون العُلَماءُ  رجالً عالماً بالُكتب يقول: ال: الرَّ ي. ق ِر والنَّْه ة بالـَحالل والـَحرام، واألَْم ُل المعرف اُر أَه  واألَحب

ة، إِنم بأَْنباِء األَُمم، وبما كان ويكون؛ قال أَبو عبيد: ْريانية؛ وأَْحَسب الكلَمة ليست بعربي ـْبرانية أَو ُس ا هي ِع
ا ك أَن أَب ا وذل ا َعَرفَه د: وإِنم و عبي ال أَب ـيّين؛ ق بَّانِ رف الرَّ دة زعم أَن العرب ال تع م؛  عبي ل العل اء وأَه الفقه

ن ِزّرِ ب َصْعٌل ِمَن السَّاِم وُربَّانيُّ  وأَنشد:  وكذلك قال شمر: يقال لرئيس الـَمالَِّحـيَن ُربَّانِـيٌّ  ، وُروي ع ّ ِد ن عب
ه ي قول ـيَن، ف وا َربَّانِـيِّ الى: ُكون انيّ  تع بَّ ره: الرَّ اَء. غي اَء ُعلَم ال: ُحَكم ي  ُق الى؛ وف ّ تع ا اِرُف ب ـأَلِّه، الع الـُمتَ

ن التنزيل: ُكونوا َربَّانِـيِّـين. ةُ ِم اس، واألَِربَّ بِّـيِّـين: وهم األُلُوف من الن بِّـيُّ واحد الّرِ اِت: واحدتها الَجماع والّرِ
لَ  ـّيِ قاتَ ن نَب و  َربَّةٌ. وفي التنزيِل العزيز: وكأَيِّْن ِم ال أَب وف. وق ـيُّوَن األُل بِّ راُء: الّرِ ال الف ر؛ ق ـيُّون كثي ه ِربِّ مع

اس: العباس و العب ّبِ. قال أَب بيون منسوبون إِلى الرَّ راُء،  أَحمد بن يحيـى: قال األَخفش: الّرِ تح ال ي أَن تف ينبغ
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ى ق يعل ِة، وه بَّ ن الرَّ ّراء م ول الف ى ق و عل ال: وه ه، ق اج: ول ال الزج ة. وق راء  الجماع ر ال ـيُّون، بكس ِربِّ
و وضّمها، وهم الجماعة الكثيرة. ال أَب ـبُر؛ وكال القولين َحَسٌن جميٌل. وق  وقيل: الربيون العلماء األَتقياُء الصُّ

 . : العالم،طالب: الربيون الجماعات الكثيرة، الواحدة ِربِّـيٌّ بَّانيُّ اس:  والرَّ و العب ال أَب بَّانِـيُّون. وق والجماعة الرَّ
بَّانِـيُّون األُلوُف، بَّانِـيُّون: العلماُء. و قرأَ الحسن: ُربِّـيُّون، بضم الراء. وقرأَ ابن الرَّ عباس: َربِّـيُّون، بفتح  والرَّ

بَُب: الماُء الكثير المجتمع، بفتح الراِء.   .. الباِء، وقيل: العَْذبالراِء و والرَّ
َدامَ ((   ْت أَْق ا َوثَبِّ ي أَْمِرنَ ى َوَما َكاَن قَْولَُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِ ْرنَا َعلَ نَا َواْنُص

ا  ماله: َعِجلَ  َف فيالسََّرف واإلْسراُف: ُمجاوزةُ القَْصِد. وأَسر.)).. )147اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن( د، وأَم ر قص من غي
ا و م ه، فه ّ عن ى  ذي نََه َرُف ال ي السَّ َق ف ة: أُْنِف ي النفق راُف ف راً. واإلْس ان أَو كثي يالً ك ، قل ّ ة  ر طاع  غي

ر سفيان: لم يُْسِرفُوا أَي لم ي قال وقوله تعالى: والذين إذا أَْنفَقُوا لم يُْسِرفُوا ولم يَْقتُروا؛ التبذيُر. َضعُوه في غي
ه، موضعه ولم يَْقتُروا لم ل أَكل ا ال يح ل م راُف أَك ِرفوا، اإلْس ه وال تُْس ه؛ وقول ن حق ه ع روا ب و  يُقَّصِ ل: ه وقي

، وقال سفيان: ّ ن  ُمجاوزةُ القصد في األَكل مما أَحلَّه  اُس ب ، وقال إي ّ اإلْسراف كل ما أُنفق في غير طاعة 
.قُّصِ  معاوية: اإلسراُف ما ّ   . ر به عن حّق 

نِيَن(((   بُّ اْلُمْحِس ُ يُِح َّ َرِة َو َواِب اْآلِخ َن ثَ ْنيَا َوُحْس دُّ َواَب ال ُ ثَ َّ اُهْم  بُّ ...)).. ) 148فَآتَ ُ يُِح َّ َو
نِينَ  نةُ::  اْلُمْحِس رُ  والَحَس ه َعْش نة فل اء بالَحَس ْن ج ز: َم ل العزي ي التنزي يِّئة. وف دُّ الس ع أَمثاله ض ا؛ والجم

دّ  ال: ض ي األَعم ُن ف ر. والَمحاس نات وال يُكسَّ ذين  َُحَس نين؛ ال ن الُمحِس راَك م ا ن الى: إن ه تع اوي. وقول الَمس
َل. نون التأْوي ذلك يُْحِس ريض، ف ود الم وم ويَعُ ين المظل عيف ويُع ر الض ان يَْنص ه ك ال: إن ه  ويق انه. وقول إْحس

يِّئةَ؛ أَ  نة الس ْدَرُؤون بالَحَس الى: ويَ الكالمتع دفعون ب و  ي ي ال أَب رهم. وق ّيِِء غي ن َس يهم م ا ورَد عل ن م الَحَس
ى إسحق في قوله عز وجل: ثم اً عل ون تمام ال: يك َن؛ ق ذي أَْحَس ى ال اً عل اَب تمام ن،  آتينا موسى الكت الُمْحِس

نه  المعنى تماماً من هللا على الُمْحِسنين، ويكون تماماً على الذي ن طاعة هللا أَْحَسن على الذي أَْحَس موسى م
ً  يُْجعل واتِّباع أَمره، وقال: وا الذي في معنى ما يريد تماما الى: وال تَْقَرب ه تع اَل  على ما أَْحَسَن موسى. وقول م

تَرَ  اليتيم إال ا َس دّ  بالتي هي أَْحَسن؛ قيل: هو أَن يأْخذَ من ماله م ه وَس ن  ََعْوَرتَ ل: وم ز وج ه ع ه. وقول َجوَعتَ
 ُكلَّ شيءٍ  ثعلب فقال: هو الذي يَتَّبع الرسول. وقوله عز وجل: أَْحَسنَ  ُمْحِسن؛ فسره لى هللا َوْهويُْسِلْم وجَهه إ

ٌل.  نصب َخْلقَه؛ أَْحَسَن يعني َحسََّن، يقول َحسََّن َخْلَق كّلِ شيٍء، و فِْع ه فه رأَ َخلَق ن ق دل، وم ى الب َقَ◌ه عل خل
ث األَ  وقوله تعالى: و األَسماء والُحسنى، تأْني نى؛ ول ماء الُحْس ن واألَس ال: االسم األَْحَس ي  حسن. يق ل ف قي

ا ك من آياتن الى: ِلنُري ه تع ه قول الى:  غير القرآن الُحْسن لَجاز؛ ومثل ه تع ة. وقول رى؛ ألَن الجماعة مَؤنث الكب
ْينا اإلنساَن بواِلَديه الى: اتَّبِ  وَوصَّ ه تع ناً. وقول واُحْسناً؛ أَي يفعل بهما ما يَْحُسُن ُحْس يكم؛   عُ ِزَل إل ا أُن َن م أَحَس

ل ال الحديث، وقوله تعالى: َربَّنا آتنا في الدنيا حَسنةً؛ أَي نِْعمةً، أَحسنَ  أَي اتَّبعوا القرآن، ودليله قوله: نزَّ  ويق
 ً ه: إن ُحظوظا ة، وقول نةٌ، أَي نِْعم ْبهم حس ْؤهْم، أَي َغن حَسنة. وقوله تعالى: وإن تُِص نةٌ تَُس كم حَس ة تَْمَسْس يم

يِّئة، أَي ْبكم س ب، وإن تُِص وا وِخص نِها؛ أَي يعمل ذوا بأَحَس ك يأُْخ ْر قْوَم الى: وأُْم ه تع ٌل. وقول نِها،  َمْح بَحَس
برُ  م، والص د الظل ار بع ن االنتص ه م ا ب ا أََمرن و م ون نح وز أَن يك ُن.  ويج ُو أَحَس اص والعَْف ن الِقص ُن م أَحَس

ن نة م دن. والَمحاِسُن: المواضع الحَس د البَ رب توّحِ اد الع ال األَزهري: ال تك ن؛ ق رة الَمحاِس ة كثي ال: فالن  يق
القويّ  ذا ب يس ه يده: ول ن س ال اب ن؛ ق دها َمْحَس هم: واح ال بعض ن، وق ا  ِالَمحاِس روف، إنم ذلك المع وال ب

ى محاسن ق ال الَمحاِسُن عند النحويين وجمهور اللغويين جمعٌ  ْبَت إل يبويه: إذا نس ت واحد له، ولذلك قال س ل
اقِرواحده حسن على  واحد لَردَّه إليه في النسب، وإنما يقال إن  كان له َمحاِسنّي، فلو ه الَمف امحة، ومثل  المس

ه  َحَسٌن، وحسَّنه هللا، ليس من والَمشابِه والَمالِمح والليالي. ووجه ُمَحسَّن: باب ُمَدْرَهم ومفؤود كما ذهب إلي
هم نةٌ لل بعض اٌم َمْحَس ر. وَطع ا ذُِك م،فيم دّ  جس اُن: ض ه. واإلْحس ن ب تح: يَْحُس ن  ُالف ل ُمْحِس اءة. ورج اإلس

  .. عن سيبويه وِمحسان؛ األَخيرة
  

*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  الة وأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ال ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف ى ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  
  
  
  

 c    : 57الحلقة عدد   
  c ( سورة آل عمران ) 

  
  الم الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم عل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ان الرجيمأعوذ با من الشيط

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِريَن( يَا(( ...  وا َخاِس ابُِكْم فَتَْنقَِلبُ ى أَْعقَ ُردُّوُكْم َعلَ ُروا يَ ِذيَن َكفَ ْل 149أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيعُوا الَّ ) بَ

ُ َمْوالَُكْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصِريَن( ِه ) َسنُْلِقي فِي 150َّ ْل بِ ّزِ ْم يُنَ ا لَ ِ َم َّ ا َرُكوا بِ ا أَْش ْعَب بَِم قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ
ْلتُْم 151ُسْلَطانًا َوَمأَْواُهْم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِميَن( ى إِذَا فَِش ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِِه َحتَّ َّ ) َولَقَْد َصَدقَُكْم 

نْ َوتَنَ  ْنُكْم َم ْنيَا َوِم دُّ ُد ال ْن يُِري ْنُكْم َم وَن ِم ا تُِحبُّ ْم َم ا أََراُك ِد َم ْن بَْع ْيتُْم ِم ِر َوَعَص ي األَْم مَّ  اَزْعتُْم فِ َرةَ ثُ ُد اْآلِخ يُِري
ْؤِمنِيَن( ى اْلُم ٍل َعلَ ُ ذُو فَْض َّ ْنُكْم َو ٍد 152َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَُكْم َولَقَْد َعفَا َع ى أََح ُووَن َعلَ ِعُدوَن َوالَ تَْل ) إِْذ تُْص
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ا أََص اتَُكْم َوالَ َم ا فَ ى َم وا َعلَ ْيالَ تَْحَزنُ ّمٍ ِلَك ا بِغَ ابَُكْم َغم َراُكْم فَأَثَ ي أُْخ ْدُعوُكْم فِ وُل يَ ُس ا َوالرَّ ٌر بَِم ُ َخبِي َّ ابَُكْم َو
وَن ) ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمْن بَ 153تَْعَملُوَن( ُهْم يَُظنُّ تُْهْم أَْنفُُس ْد أََهمَّ ةٌ قَ ْنُكْم َوَطائِفَ ةً ِم ى َطائِفَ ْعِد اْلغَّمِ أََمنَةً نُعَاًسا يَْغَش

 ِ َّ ِ ِ َغْيَر اْلَحّقِ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة يَقُولُوَن َهْل لَنَا ِمْن األَْمِر ِمْن َشْيٍء قُْل إِنَّ األَْمَر ُكلَّهُ  َّ وَن بِا ا الَ  يُْخفُ ِهْم َم ي أَْنفُِس فِ
وتُِكْم لَبَ ي بُيُ تُْم فِ ْو ُكْن ْل لَ ا قُ ا َهاُهنَ ا قُتِْلنَ ْيٌء َم ْيِهْم يُْبُدوَن لََك يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمْن األَْمِر َش َب َعلَ ِذيَن ُكتِ َرَز الَّ

ُدوِرُكمْ  ي ُص ا فِ ُ َم َّ َي  اِجِعِهْم َوِليَْبتَِل ى َمَض ُل إِلَ ذَاِت  اْلقَتْ يٌم بِ ُ َعِل َّ وبُِكْم َو ي قُلُ ا فِ َص َم يَُمّحِ َوِل
ُدوِر(   ...)).)154الصُّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل : 
  

المؤمنون خاسرين ؟.. ماذا يلقي هللا في قلوب الكافرين ؟.. ما معنى تحسونهم بإذنه ؟ ..    بكيف ينقل
ة   َوالَ تَْلُووَن َعلَى أََحدٍ تُْصِعُدونَ ما المقصود بـ ((   ر تجدون األجوب ئلة وأكث ؟ )).. ما األمنة ؟.. عن هذه األس

  الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ابُِكْم فَتَْنقَ  يَا(( ...  ى أَْعقَ ِريَن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيعُوا الَِّذيَن َكفَُروا يَُردُّوُكْم َعلَ وا َخاِس .)).. )149ِلبُ
وراً   بالطاغوت؛ َكفَرَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا:  إِْن تُِطيعُوا الَِّذيَن َكفَُروا يَُردُّوُكمْ  راً وُكفُ يَْكفُر ُكْف

ل دار د وُكْفراناً. ويقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص ُر  َكفَ ُر: ُكْف ووالُكْف ة، وه يض الشكر.  النعم نق
رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا والُكْفُر: ُجحود النعمة، افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ا  بكّلٍ ك ةَ هللا يَْكفُره نَْعَم

تَرها. ُكفُوراً  َدها وَس َده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَح ه: َجَح افََره َحقَّ ع إِحسان وك ة م ود النعم ر: مجح ه. ُمَكفَّ
ى كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من ورجل ى عل ه ُمغَط ي  السَّتْر، وقيل: ألَن ه فاعل ف د: كأَن ن دري ال اب ه. ق قلب
ى َرة معن ار وَكفَ ع ُكفَّ ول، والجم ال مفع اٍم؛ ق ائم ونِيَ اعٍ ون ائع وِجي ل ج اٌر مث اِمّي: وِكف ن  القَط ُر ع قَّ البَْح وُش

ى، حاب موس ِت الفَراعِ  أَص قَ ةوُغّرِ ارُ  ُن وبهم الِكفَ ْل قل وِت: واْجعَ ديث القُنُ ي ح وافُِر. وف افَِرة َك ُع الك  وجم
ن الرجال ال  نساٍء كوافَِر؛ الكوافُر جمع كافرة، يعني في التَّعاِدي واالختالف، ِ كقُلوب اً م عُف قلوب اُء أَض والنس

ارٌ  وٌر أَ  سيما إِذا ُكنَّ كوافر، ورجل َكفَّ ى َكفُ افر، واألُنث ور: ك عوَكفُ ٌر، وال يجم اً ُكفُ ا جميع ع  يضاً، وجمعهم جم
الوا عدوة الى:  ، هللا السالمة ألَن الهاء ال تدخل في مؤنثه، إِال أَنهم قد ق ه تع ي موضعه. وقول ذكور ف و م وه

ال لى هللا األَخفش: فأَبى الظالمون إِال ُكفُرواً؛ ق ي، ص روٍد. وروي عن النب ْرٍد وبُ ل بُ ر مث ع الُكْف و جم ه  ه علي
  .. أَبيه فقد َكفَرَ  قال: قِتاُل المسلِم ُكْفٌر وِسبابُه فِْسٌق ومن رِغَب عن وسلم، أَنهوآله 

ُ َمْوالَُكْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصِريَن(((   َّ ره )..)).. 150بَْل  النَّصر: إِعانة المظلوم؛ نَصره على عدّوه ينُص
ار ونَْص ينُصره ونَصره وم نُصَّ ر من ق ل ناِص ال:نْصراً، ورج ل صاحب وصْحب وأَنصار؛ ق ى  ر مث مَّ وهللاُ َس

م  الحديث: انُصر أَخاك ظاِلماً أَو مظلوماً، وتفسيره أَن يمنَعه من وفي نَْصَرك األَْنَصاَرا،آثََرَك هللاُ به إِْيثارا الظل
ِإن  ش بن ُزَهير:وقول ِخَدا النُّْصرة؛ ابن سيده: وجده ظاِلماً، وإِن كان مظلوماً أَعانه على ظالمه، واالسم إِن ف

ةً، ل َمخانَ ن خلي كو م ت تش واِري كن ك الَح وُرها فتل ا ونُُص اهد  َعقُّه ر كش ع ناِص ور جم ون نُُص وز أَن يك يج
ك إِن  ناصٌر، أُولئك آبائي، وُهْم ِليَ  والدُّخول؛ وقول أُمية الهذلي: مصدراً كالُخروج وُشهود، وأن يكون ْم ل وُه

عأَراد جمع ن:  صانعَت ذا َمْعِقلُ  ُن جمي ل: نَْح ير: اِصر كقوله عز وج ر. والنَِّص الى:  ُمْنتَِص ال هللا تع ر؛ ق النَّاِص
م ولى ونِع م الم ل نِع ار مث ع أَْنَص ير، والجم لى النَّص ي، ص ار النب ار: أَنص راٍف. واألَنص ِريف وأَش ه  َش هللا علي

فة فجرى َمْجَرى األَسماء وصار كأَنه اسم وسلم، َغلبت ل  ذلك أُضيفالحّي ول عليهم الّصِ ع فقي ظ الجم إِليه بلف
الوا:  اري. وق فوا  أَنص ر فوص وم نص ر وق ل نص ن رج ن اب ْدل؛ ع وم َع ْدٍل وق ل َع در كرج بالمص

  ..الَمعُونة األَعرابي.والنُّْصرة: ُحْسن
ْل بِ((    ّزِ ْم يُنَ ا لَ ِ َم َّ ا َرُكوا بِ ا أَْش َب بَِم ْع ُروا الرُّ ِذيَن َكفَ وِب الَّ ي قُلُ اُر َسنُْلِقي فِ أَْواُهْم النَّ ْلَطانًا َوَم ِه ُس

ْعبَ ) .)).. 151َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِميَن( ْوُف.:  َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ َزع والَخ ُعُب: الفَ ْعُب والرُّ  الرُّ



  271                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

لْ  َرَعبَه ب  :يَْرَعبُه ُرْعباً وُرُعباً، فهو َمْرُعوٌب وَرِعـيٌب: أَْفَزَعه؛ وال تَقُ اً، فََرَع ـيباً وتَْرعاب ه تَْرِع ه وَرعَّبَ أَْرَعبَ
ْعِب َمسيرةَ َشهٍر؛ ُرْعباً، واْرتَعََب فهو ـّيِ،  ُمَرعٌَّب وُمْرتَِعٌب أَي فَِزٌع. وفي الحديث: نُِصْرُت بالرُّ كان أَعداُء النب

وبِهم ي قل ُ ف ّ َع  د أَْوقَ لم، ق ه وس ّ علي لى  ان ُص ِإذا ك ه، ف ْوَف من ابُوه  الَخ ْهٍر، ه ـيَرةُ َش نَهم َمِس ه وبي بينَ
ه؛ وا من َدق: وفَِزُع ديث الَخْن ي ح ا وف وا َعلَْين ى َرعَّبُ العين  إِنَّ األُول ة، ب ي رواي اَء ف ذا ج ن األَثير:هك ال اب ق

ي الحديث.والتِّْرع المهملة، ويروى بالغين المعجمة، والمشهوُر بَغَْوا من ب ف ْع ةُ: البَْغيِ، قال: وقد تكرر الرُّ اب
.. بَجْنبِـَك، وأَنَت عنه غافٌِل، فتَْفَزعَ  شيٍء. والـَمْرَعبة: القَْفرة الـُمِخـيفة، وأَن يَثِب الرُجُل فيَْقعُدَ  الفَُروقة من كلِّ 

 ِ َّ ا َرُكوا بِ ا أَْش َب بَِم ْع ه شريكا .. وهللا ال  َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ ل ل ا : جع ي : أشرك ب ارك ف يش
ه وال في صفاته ..  ِه ملكه وال في ذات ْل بِ ّزِ ْم يُنَ ا لَ ِ َم َّ ا َرُكوا بِ ا أَْش َب بَِم ْع ُروا الرُّ ِذيَن َكفَ وِب الَّ ي قُلُ نُْلِقي فِ َس

رى:  ُسْلَطانًا راه َمْج ع ألَن مج ان، وال يجم ةُ والبُْره ال والسُّْلطاُن: الُحجَّ ن  المصدِر، ق و م د: ه ن يزي د ب محم
ٍة. أَْرَسْلنا ِليط. وقال الزّجاج في قوله تعالى: ولقدالس ٍة بَيِّن ين، أَي وُحجَّ لطاٍن ُمب لطان  موسى بآياتِنا وُس والسُّ

ِ في أَرضه، قال: واشتاق إِنما سمي ّ ال: ُسْلطاناً ألَنه حجةُ  ليط، ق ن السَّ ه،  السلطان م اء ب ا يُض والسليُط م
الى  فاْنفُذوا إِال بسلطان، أَي حيثما كنتم شاَهْدتم ه جّل وعّز:قال: وقول ومن هذا قيل للزيت: سليط، ّ تع ةً  ُحجَّ

 ً ه وُسلطانا ي قول اس ف ن عب ال اب ه واحد. وق ى أَن ة، يدل عل واريَر من فّض واِريَر ق الى: قَ اض  تع ي بي ال: ف ق
ه الفضة وَصفاء القوارير، قال: لْ  وكل سلطان في القرآن حجة. وقول ي ُس ك عنِّ الى: هلَ اهتع ب  طانِيَْه، معن ذه

ذلك ذين عني حجتُه. والسلطاُن: الحجة ول م ال الطين ألَنه راء َس ل لألُم ه  قي وق. وقول م الحجة والُحق ام به تق
ان تعالى: وما ا ك ْلطان،أَي م ن ُس يهم م ه عل يس كان ل ادي ل ال: إِنَّ عب ا ق يهم من حجة كم ه عل يهم  ل ك عل ل

يهم ن سلطان أَي ما كانقال الفراء: وما كان له عليهم م ُسْلطاٌن؛ ة له عل ن حج لَّْطناه  م ا َس ا إِالَّ أَنَّ لُّهم به يُِض
ِه . ((  عليهم لنعلم َمن يُؤمن باآلخرة. ْل بِ ّزِ ْم يُنَ ا لَ ِ َم َّ ا َرُكوا بِ ا أَْش َب بَِم ْع ُروا الرُّ ِذيَن َكفَ وِب الَّ ي قُلُ نُْلِقي فِ َس

ئَْس مَ  اُر َوبِ أَْواُهْم النَّ ْلَطانًا َوَم اِلِميَن(ُس َوى الظَّ ب) .)): 151ثْ واًء وثََوْيتُ وي ثَ َوى يَثْ ام، ثَ وُل الُمق واُء: ط  الثَّ
ة  األَخيرة وثََوْيته ثَواًء وثُِويّاً مثل َمَضى يَْمِضي َمضاًء وُمِضيّاً؛ المكان ت اإلقام ه: أَطل عن سيبويه، وأَثَْوْيت ب

ْيته؛ األَخيرة عن كراع: به. وأَثَْوْيته أَنا ه، وثَوَّ زل في ان: ن َوى بالمك ه. وثَ واء في زل  أَلزمته الثَّ ه سمي المن وب
ه ه، وجمع ت  َمثْوًى. والَمثْوى: الموضع الذي يُقام ب َوى: مصدر ثََوْي ه. والَمثْ ل: منزل َوى الرج اِوي. وَمثْ الَمث

  ..  أَثِْوي ثَواءً 
ُ َوْعَدهُ إِْذ تَُحسُّونَُهْم بِِإْذنِ ((  َّ ا َولَقَْد َصَدقَُكْم  ِد َم ْن بَْع ْيتُْم ِم ِه َحتَّى إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي األَْمِر َوَعَص

ْنيَا َوِمْنُكْم َمْن يُِريُد اْآلِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَبْ  ُ أََراُكْم َما تُِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن يُِريُد الدُّ َّ ْنُكْم َو ا َع ْد َعفَ ذُو تَِليَُكْم َولَقَ
ده  ِ وَحسّ .)) : )152فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن( ه وضع ي ي الحديث: أَن ذا صحيح. وف ال األَزهري: وه ْه، ق مثل أَوَّ

؛ هي بكسر السين والتشديد، كلمة في ا  البُْرَمة ليأْكل فاحترقت أَصابعه فقال: َحّسِ يقولها اِإلنسان إِذا أَصابه م
وم  ْربةوالضَّ  َمضَّه وأَحرقه غفلةً كالَجْمرة ابعه ي ين قطعت أَص ه: ح َّ عن ونحوها. وفي حديث طلحة، رضي 

َّ عليه أُُحدٍ  ، صلى  َّ ، فقال رسول  َّ  وآله قال:َحسَّ المالئكة والناس ينظرون.  رفعتك وسلم: لو قلت بسم 
َّ عليه يره إِ  وسلم، كانوآله  وفي الحديث: أَن النبي، صلى  ي َمِس ل ليلة يَْسري ف ه رج وك فسار بجنب ى تَبُ ل

َّ عليه  ونَعَسا فأَصاب من أَصحابه ، صلى  َّ ول وسلم، فقال:وآله قََدُمه قََدَم رسول  ه ق ؛ ومن العجاج،  َحّسِ
راً  َسْوٍء وشّدة، وبات فالٌن بَِحسٍَّة َسيِّئة وَحسَِّة َسْوٍء أَي بحالة وقد تقدم. أْتي كثي وال ت والكسر أَقيس ألَن األَح
ة سوء  وأَهل اللغة: والتَّلَِّة والبِْيئَِة. قال األَزهري: والذي حفظناه من العرب كالِجْيئَةِ  على فِْعلَة بات فالن بجيئ

مع بحسة سوء م أَس ال: ول وء، ق ة س وء وبيئ ر وتلة س ث. لغي واسُّ أَي  اللي القوم َح ْت ب رَّ اني: َم ال اللحي وق
داٌد. نُوَن ِش ذريع. و ِس ل ال : القت سُّ تْالً.والَح لناهم قَ ناهم أَي استَأْص هم َحَسْس تالً  وَحسَّ تلهم ق اً: ق هم َحّس يَُحسُّ

 ابن تَُحسُّونهم بِإذنه؛ أَي تقتلونهم قتالً شديداً، واالسم الُحساُس؛ عن إِذ ذريعاً مستأْصالً. وفي التنزيل العزيز:
راء:  القائدَحسَّهم  األَعرابي؛ وقال أَبو إِسحق: معناه تستأْصلونهم قتالً. يقال: يَُحسُّهم َحّساً إِذا قتلهم. وقال الف

  ..  الَحسُّ القتل
  جاء في صحيح البخاري: 
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اس رضي ن عب د، عن عكرمة، عن اب هللا  حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خال
ال: ا ق ه  عنهم لى هللا علي ي ص ال النب ه ق لم وآل ذا  وس د : ه وم أح ه،  ي رأس فرس ذ ب ل آخ هجبري أداة  علي

   الحرب).
  وفي صحيح البخاري أَيضا : 

ال: ه ق ي هللا عن راء رض ن الب حاق، ع ي إس ن أب رائيل، ع ن إس ى، ع ن موس د هللا ب دثنا عبي   ح
ه  لى هللا علي ي ص س النب ذ، وأجل ا المشركين يومئ ه لقين اة، وأمروآل ن الرم ا م د هللا،  وسلم جيش يهم عب عل

ا  ا ظهرن وا، إن رأيتمون ال: (ال تبرح وا، وإنوق ال تبرح يهم ف ا  عل ا). فلم ال تعينون ا ف روا علين وهم ظه رأيتم
ون،  لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في ن، فأخذوا يقول دت خالخله الجبل، رفعن عن سوقهن، قد ب

د ال عب ة، فق ة الغنيم ه  الغنيم لى هللا علي ي ص ى النب د إل ه هللا: عه وا وآل م أب أبوا، فل وا، ف لم أن ال تبرح وس
وه). رفت وجوهم،ص ال:  فأصيب سبعون قتيال، وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: (ال تجيب فق

ن الخطاب؟ وم اب انوا  أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: (ال تجيبوه). فقال: أفي الق و ك وا، فل ال إن هؤالء قتل فق
و سفيإن: اعل عدو هللا، أبق أحياء ألجابوا، فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا ال أب ى هللا عليك ما يخزيك. ق

ي صلى هللا ال النب ل، فق و  هب ال أب ل). ق ى وأج ال:(قولوا: هللا أعل ول؟ ق ا نق الوا: م وه). ق لم: (أجيب ه وس علي
ه  سفيان: لى هللا علي ي ص ال النب م، ق زى وال عزى لك ا الع ه لن ول؟وآل ا نق الوا: م وه). ق ال:  وسلم: (أجيب ق

ا  وال مولى لكم). قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب(قولوا: هللا موالنا  ر به م آم سجال، وتجدون مثلة، ل
  .ولم تسؤني.

  وفي صحيح البخاري أيضا : 
رحمن  حدثنا عبدان: حدثنا عبد هللا: أخبرنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم: د ال أن عب

ل مصعب ا ال: قت ائما، فق ربن عوف أتي بطعام، وكان ص ر وهو خي ن عمي ردة: إن غطي  ب ي ب ن ف ي، كف من
دنيا  رأسه بدت رجاله، وإن غطي رجاله بدا رأسه، وأراه قال: وقتل ن ال ا م م بسط لن حمزة وهو خير مني، ث

ى  ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما ل يبكي حت م جع ا، ث ت لن ناتنا عجل ينا أن تكون حس د خش أعطينا، وق
  .ترك الطعام.

د هللا رضي هللاحدثنا عبد هللا ن عب ابر اب مع ح ال:  بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، س ا ق   عنهم
ه  ي صلى هللا علي ل للنب ه قال رج لم وآل ت  وس وم أحد: أرأي ي ي ال: (ف ا؟ ق أين أن ت، ف ألقى  إن قتل ة). ف الجن

ل. ى قت ل حت م قات ده، ث ي ي رات ف   تم
اب:(  ارة، ب ي اإلم لم ف ه مس هيد، ش أخرج ة للش وت الجن م:  ب   .1899رق
ه،(  ي هللا عن ام رض ن الحم ر ب و عمي ل: ه ل) قي در رج ي ب ت ف ته كان ره، ألن قص ه غي اهر أن   ..والظ
زهير: حدثنا األعمش، عن شقيق، عن خباب بن األرث رضي هللا عنه  حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا    

 أجرنا على هللا، ومنا من مضى، وسلم نبتغي وجه هللا، فوجبوآله رسول هللا صلى هللا عليه  هاجرنا مع قال:
رك اال م يت ا  أو ذهب، لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، ل ا إذا غطين رة، كن نم

وا وآله النبي صلى هللا عليه  بها رأسه خرجت رجاله، وإذا غطي بها رجاله خرج رأسه، فقال لنا وسلم: (غط
ه اإلذخ ى رجل وا عل ال:بها رأسه، واجعل ر(( ر). أو ق ن اإلذخ ه م ى رجلي وا عل ه )ألق ت ل د أيعن ا من ق ). ومن

دبها. و يه ه فه   ثمرت
ي هللا -  س رض ن أن د، ع دثنا حمي ة: ح ن طلح د ب دثنا محم ان: ح ن حس ان ب ا حس ه: أخبرن   عن

ي وسلم، لئنوآله أن عمه غاب عن بدر، فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى هللا عليه  ع النب  أشهدني هللا م
وم أحد، فهزموآله صلى هللا عليه  ي ي ا  وسلم ليرين هللا ما أجد، فلق ك مم ذر إلي ي أعت م إن ال: الله اس، فق الن

ال:  صنع هؤالء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما اذ، فق ن مع ي سعد اب يفه فلق دم بس ه المشركون، فتق جاء ب
ه الجنة دون أحد، فمضى فقتل، فما عرف حت أين يا سعد، أني أجد ريح ه، وب ه بشامة، أو ببنان ه أخت ى عرفت

ة بسهم بضع يف ورمي ربة س ي .. وثمإنون: طعنة وض ة ف ون  ش (بشامة) هي عالم ا ل الف لونه دن يخ الب
مى عر فتس ا الش ت عليه د ينب ره، وق ه وغي ي الوج ون ف د تك ائره، ق ال س   .) الخ
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ُسوُل يَدْ ((     ى إِْذ تُْصِعُدوَن َوالَ تَْلُووَن َعلَى أََحٍد َوالرَّ وا َعلَ ْيالَ تَْحَزنُ ّمٍ ِلَك ُعوُكْم فِي أُْخَراُكْم فَأَثَابَُكْم َغما بِغَ
ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن( َّ   ) .)) ..  153َما فَاتَُكْم َوالَ َما أََصابَُكْم َو

  جاء في صحيح البخاري : 
راء ا ال: سمعت الب و إسحاق ق دثنا أب ر: ح دثنا زهي د، ح ن خال دثني عمرو ب ن عازب رضيح هللا  ب

نوآله جعل النبي صلى هللا عليه  عنهما قال: وا منهزمين.  وسلم على الرجالة يوم أحد عبد هللا ب ر، وأقبل  جبي
     الرسول في أخراهم. فذاك إذ يدعوهم 

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ   َّ ا:  َو ان وم ا ك الم بم ون. الَخبِيُر: من أَسماء هللا عز وجل الع األَمروَخبُ يك  ْرُت ب
ه أَي علمته. وَخبَْرُت األَمَر أَْخبُُرهُ  أَل عن راً؛ أَي اس راً  إِذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاْسأَْل بِه َخبِي خبي

ُر. ا يَْخبُ ُر: م ار. والَخبَ د األَخْب ك: واح ُر، بالتحري ن والَخبَ ِإ عم ن نَب اك م أُ، أَت ُر النَّبَ يده: الَخبَ ن س تَْخبُِر. اب  تَْس
  .وأَخابِير جمع الجمع. أَْخبَاٌر، والجمع

تُْهْم أَ ((   ِ ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِد اْلغَّمِ أََمنَةً نُعَاًسا يَْغَشى َطائِفَةً ِمْنُكْم َوَطائِفَةٌ قَْد أََهمَّ َّ ا وَن بِ ُهْم يَُظنُّ ْنفُُس
ْل  وَن َه ِة يَقُولُ ا الَ َغْيَر اْلَحّقِ َظنَّ اْلَجاِهِليَّ ِهْم َم ي أَْنفُِس وَن فِ ِ يُْخفُ َّ ِ هُ  َر ُكلَّ ْل إِنَّ األَْم ْيٍء قُ ْن َش ِر ِم ْن األَْم ا ِم لَنَ

وتُِكْم لَبَ ي بُيُ تُْم فِ ْو ُكْن ْل لَ ا قُ ا َهاُهنَ ا قُتِْلنَ ْيٌء َم يْ يُْبُدوَن لََك يَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمْن األَْمِر َش َب َعلَ ِذيَن ُكتِ ِهْم َرَز الَّ
يٌم  ُ َعِل َّ وبُِكْم َو ي قُلُ ا فِ َص َم يَُمّحِ ُدوِرُكْم َوِل ي ُص ا فِ ُ َم َّ َي  اِجِعِهْم َوِليَْبتَِل ى َمَض ُل إِلَ ذَاِت اْلقَتْ بِ

ُدوِر( ا...)).. )154الصُّ نَه:  ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِد اْلغَّمِ أََمنَةً نُعَاًس ز: وآَم ل العزي ي التنزي ن وف وف. اب م من خ
ةُ: ً أَْمناً وأََمناً؛ حكى هذه الزجاج، وأََمنة يأَْمنُ الخوف . أمن فالن  سيده: األَْمُن نقيض ٌن. واألََمن و أَِم  وأَماناً فه

ب األَْمُن؛ ومنه: أََمنةً نُعاساً، وإذ ه، نَص ك يَْغشاكم النعاُس أََمنةً من ت ذل ك فعل ه كقول ول ل ه مفع ةً ألَن ذَر  أََمن َح
الصالة والسالم: وتقع األَمنةُ في األَرض  نزول المسيح، على نبينا وعليه قال ذلك الزجاج. وفي حديث الشر؛

د أَن األَرض أَي ُن، يري وان. األَْم اس والحي ن الن ٌد م اف أَح ال يخ األَْمن ف ئ ب ومُ  تمتل ديث: النُّج ي الح ةُ  وف أََمن
ةتُوَعد، وأَ  السماء، فإذا ذهبت النجوُم أَتى السماَء ما دون، نا أََمن ا يُوَع حابي م ى أَص ُت أَت إذا ذهب حابي ف  ألَص

د؛ أَراد وأََ◌صحابي أََمنةٌ  ا تُوَع ةَ م ى األُمَّ َب أصحابي أَت إذا ذه ي ف ت د السماء ألُمَّ وم  بَِوْع ا ي قاقَها وذهابَه انش
ذلكوإْعداُمها، وأَراد بَوْعد أَصحابه ما و وانِكداُرها القيامة. وذهاُب النجوُم: تكِويُرها تَن، وك ن الِف نهم م  قع بي

ل أَراد ر، بوْعد األُّمة، واإلشارةُ في الجملة إلى مجيء الشّر عند ذهاِب أَه ان  الخي اس ك ين الن ان ب ا ك ه لم فإن
وفِّي ا تُ ه، فلم ون في ا يختلف م م يِّن له ى يُبَ َر إل نِدوَن األَم حابةُ يُْس ان الصَّ واء، فك ت األَْه ت اآلراُء واختلف  جال

وارُ الرسول في ق ت األَن َد قَلَّ ا فُِق ال، فلم اب  ول أَو فعل أَو داللة ح د ذه اُل السماء عن ذلك ح ُم، وك ت الظُّلَ وقَويَ
ُدوِرُكمْ . (( واألََمنةُ في هذا الحديث جمع أَميٍن وهو الحافظ. النجوم؛ قال ابن األَثير: ي ُص ُ َما فِ َّ )) :  َوِليَْبتَِلَي 
ي حديث اْختَبَْرته،  واْبتَلَْيته:بَلَْوُت الرجَل بَْلواً وبَالءً  ره. وف ه واْختَبَ بَ واً إذا َجرَّ وه بَْل الهُ يَْبلُ ي وبَ ة: ال أُْبل  حذيف

أَْبالني أَي ه ف د اْبتَلَْيتُ داً. وق َدك أَب داً بَْع تَْخبَْرتُه أَح ْن ال اْس حابي َم ْن أَْص لمة: إنَّ ِم ديث أُم س ي ح أَْخبَرني. وف  ف
نأَن فاَرقَن يَراني بَعدَ  ت: ال ول ا؟ قال ْنهم أَن داً،  ي، فقال لها عمر: با أَِم َدك أَح ر بع َدَك أَي ال أُخبِ داً بع َي أَح أُْبِل

تُ  ولهم أَْبلَي ت وأَصله من ق اً إذا حلف اً يمين ن َ فُالن ال اب ه. وق ا نفس َت به ين َطيَّْب ه بيم ى  ل ى بمعن ي: أَْبل األَعراب
ه، واال تَاله هللا: اْمتََحنَ ر. واْب مأَْخبَ يء س َي بالش بَالُء، وبُِل ةُ وال ةُ والبَِليَّ َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل َي؛  البَْل الًء واْبتُِل بَ

ه والبَالُء يكون في الخير والشر. يقال: اْبتَلَيته بالءً  ناً ويُْبِلي  حسناً وبَالًء سيِّئاً، وهللا تعالى يُْبلي العبَد بَالًء حس
الى الع أَل هللا تع يِّئاً، نس الًء س ا،ب ع البَالي ة، والجم و والعافي ي إداوة.  ف ل ف ا قي الى كم ى فَع َل إل َرفُوا فَعائِ َص

التي هي  التهذيب: بَاله يَْبلُوه ا إالّ ب ديث:اللهم ال تُْبلن بَْلواً، إذا ابتَاله هللا ببَالء، يقال: اْبتَاله هللا ببَالء. وفي الح
ً تَْمتَِحنَّا. ويقال:  أَحسن، واالسم البَالء، أَي ال ْنعا ه ُص ناً إذا صنع ب الًء حس ه إْب اله هللا يُْبِلي اله هللاُ  أَْب يالً. وبَ جم

َص َما فِي قُلُوبُِكمْ ..  والبَالء: االختبار، يكون بالخير والشر بَالء واْبتَاله أَي اختَبره. والتَّبالي: االختبار.  َوِليَُمّحِ
ه:  َصه: َخلََّص ري: منوَمَحَص الشيَء يَْمَحُصه َمْحصاً وَمحَّ ل ، زاد األَزه ف فرساً: ك ة يص ال رؤب ب؛ وق  عي

ْلِب َمْمحوُص الشَّوى ، ال َشْخٌت وال فيه لَوى شِديُد َجْلِز الصُّ َص  أَراد باللَّوى الِعَوَج. وفي التنزيل: كالَكّرِ يَُمّحِ ول
ّ الذين آمنوا؛ أَي ما في قُلوبِكم، َص  ييَُخلِّصهم، وقال الفراء: يع وفيه: وليَُمّحِ ذين  ن ن ال ذنوَب ع ص ال يُمّحِ

ري: ال األَزه وا، ق ذا، آمن ى ه راء عل زد الف م ي اس ل ين الن اَم ُدَوالً ب ّ األَي ل  حق: جع و إِس ال أَب صَ  وق يَُمّحِ  ِل
ال: ال، ق ق المؤمنين بما يقع عليهم من قَتٍْل أَو أَلٍَم أَو ذهاب م ي  ويَْمَح ُص ف لُهم. والَمْح افرين؛ أَي يَْستأِْص الك
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يصاللغ ي ُة: التَّْخل ة. وف ن والتنقي رت م مُس أَي ظه ت الش د أَْمَحَص الة وق ن الص َرَغ م وف: فَ ديث الكس  ح
وف ل الكس اعي، وأَص ي الرب ل ف و قلي ة وه ى المطاوع ت، عل روى: اّمحَص ت، وي يُص.  وانجلَ ص التخل الَمْح

رَ  وَمَحْصت الذَهَب بالنار إِذا َخلَّْصته مما يَُشوبه. وفي ّي: وذََك ا  حديث عل ا كم اُس فيه ُص الن ال: يُْمَح ةً فق فتْن
ن ُ يُْمَحُص ذهب دن م ُب المع ص ذه ا يَُخلَّ راب، المعدن أَي يَُخلَّصون بعُضهم من بعض كم ُرون  الت ل: يُْختَب وقي

َصت عنه ذنوبُه كما يُْختَبر الذهب لتُْعَرَف َجْودته من َرداءتِه. ُص: الذي ُمّحِ   .. والُمَمحَّ
  

*********  
  

ذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // ه
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ي ل المحيط السميع العل ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس م ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت خَ (( ون ...  –./.)) )118ْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c    : 58الحلقة عدد   
    c  (سورة آل عمران )

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم ول هللا بل النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم
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  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَ  (( ... َّ ا  ْد َعفَ بُوا َولَقَ ا َكَس اِن إِنََّما اْستََزلَُّهْم الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َم

َ َغفُوٌر َحِليٌم( َّ ي  ) يَا155َعْنُهْم إِنَّ  َربُوا فِ َوانِِهْم إِذَا َض ْخ الُوا ِإلِ ُروا َوقَ ِذيَن َكفَ وا َكالَّ وا الَ تَُكونُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
ُ األَْرِض أَْو كَ  َّ وبِِهْم َو ي قُلُ َرةً فِ َك َحْس ُ ذَِل َّ ُت انُوا ُغزى لَْو َكانُوا ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا ِليَْجعََل  يِ َويُِمي يُْح

يٌر( وَن بَِص ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ ِ 156َو َّ ْن  َرةٌ ِم تُّْم لََمْغِف ِ أَْو ُم َّ بِيِل  ي َس تُْم فِ ئِْن قُتِْل ا ) َولَ ٌر ِممَّ ةٌ َخْي  َوَرْحَم
ِ تُْحَشُروَن(157يَْجَمعُوَن( َّ لَى  يَظ 158) َولَئِْن ُمتُّْم أَْو قُتِْلتُْم َإلِ ا َغِل َت فَظ ْو ُكْن ْم َولَ َت لَُه ِ ِلْن َّ ) فَبَِما َرْحَمٍة ِمْن 

تَْغِفْر لَ  وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْس َ اْلقَْلِب الَْنفَضُّ َّ ِ إِنَّ  َّ ى  ْل َعلَ َت فَتََوكَّ ِإذَا َعَزْم ِر فَ ي األَْم اِوْرُهْم فِ ْم َوَش ُه
ِليَن( ِ  )159يُِحبُّ اْلُمتََوّكِ َّ ى  ِدِه َوَعلَ ْن بَْع ُرُكْم ِم ِذي يَْنُص ْن ذَا الَّ ذُْلُكْم فََم ْم َوإِْن يَْخ َب لَُك الَ َغاِل ُ فَ َّ  إِْن يَْنُصْرُكْم 

ا 160تََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن(فَْليَ  ٍس َم لُّ نَْف َوفَّى ُك مَّ تُ ِة ثُ ْوَم اْلِقيَاَم لَّ يَ ا َغ أِْت بَِم ْل يَ ْن يَْغلُ لَّ َوَم ّيٍ أَْن يَغُ اَن ِلنَبِ ا َك ) َوَم
وَن( ْم الَ يُْظلَُم بَْت َوُه ِ 161َكَس َّ ْن  َخٍط ِم اَء بَِس ْن بَ ِ َكَم َّ َواَن  َع ِرْض ْن اتَّبَ ئَْس ) أَفََم نَُّم َوبِ أَْواهُ َجَه  َوَم

ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن(162اْلَمِصيُر( َّ ِ َو َّ   ...))..)163) ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل : 
  

دون من هم الذين تولوا يوم التقى الجمعان ؟ .. ما  الغزى ؟.. ما الغل ؟.. عن هذه األ ر تج سئلة وأكث
  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
بُوا وَ  (( ... ا َكَس ُ إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهْم الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َم َّ ا  ْد َعفَ لَقَ

 َ َّ اس. : إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن .)) : )155 َغفُوٌر َحِليٌم(َعْنُهْم إِنَّ  ة الن والَجْمع: اسم لجماع
ع والجْمُع: والَجْمُع: مصدر قولك جمعت الشيء. ع والَمْجم ةُ والَجِمي وع. والَجماع ه ُجم ..  المجتِمعون، وَجْمعُ

ْيَطانُ إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا مِ  تََزلَُّهْم الشَّ والً : ْنُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْس الً وُزلُ َزلُّ َزال وَزلَ ه يَ ه وِدينِ ي َرأْيِ وَزلَّ ف
ذلك وِزلِّيلى ُره، وك تََزلَّهُ غي اً ع تَُمدُّ وتقصر؛ عن اللحياني، وأََزلَّه هو واْس الن فالن ة وأََزلَّ ف ي الَمِزَ◌لَّ ن َزلَّ ف

ا، مكانه إِْزالالً وأََزالَه، ا، أَي فنَّحاهم رئ: فأَزالَُهم ل: وقرئ: فأََزلَّهما الشيطاُن عنها، وق ا الشيطان  وقي أََزلَّهم
لَّة. وفسره ثعلب فقال: ي أََزلَّهما في أَي َكَسبَهما الزَّ ن أَب د هللا ب ديث عب  الرأْي، وقال اللحياني: أََزلهما. وفي ح

لَ الش َسْرح: فأَُزلَّه لَ ذنب. يطاُن فلَِحق بالُكفَّار أَي َحَمله على الزَّ أ وال و الَخَط ةٌ  وه ه، وَمقام َزلُّ في : يُ اٌم ُزلُّ وَمق
َ َغفُوٌر َحِليمٌ ..  ُزلُّ كذلك َّ العزيز: أْم  التنزيل والِحْلُم، بالكسر: األَناةُ والعقل، وجمعه أَْحالم وُحلُوٌم. وفي:  إِنَّ 

ي وتَْضِريسي؟ ألَقواٍم، فَتُْنِذَرُهم َهْل ِمْن ُحلُومٍ  هم بهذا؛ قال جرير:تَأُْمُرُهم أَْحالمُ  ن َعّضِ اُس م َب الن ال  ما َجرَّ ق
وم: ابن الُم الق ن المصادر. وأَْح َع م ا ُجِم ل سيده: وهذا أحد م اؤهم، ورج اء،  ُحلَم الٍم وُحلَم وم أَْح يٌم من ق َحِل

ً  ِحْلماً: صار وَحلَُم، بالضم، يْحلُم َم؛َحليما ف الِحْل ال: ، وحلُم عنه وتََحلَّم سواء. وتََحلَّم: تكل ْيَن  ق ن األْدنَ ْم ع تََحلَّ
فَه؛ تََحلَّما ولن تستطيَع الِحْلَم حتى واْستَْبِق ُودَّهم، يُض السَّ م: نق  وتَحالَم: أََرى من نفسه ذلك وليس به. والِحْل

اهدُ  ْيس ا وش ن قَ د هللا ب وُل عب م، ق ُل، بالض َم الرُج ات:َحلُ قَيَّ وِر، وإن لرُّ ي األُم ْزِمِ◌ ف ُب الَح رَّ وٌم  ُمَج ْت ُحلُ َخفَّ
اً؛ بأَهِلها َحلَُما ه َحِليم ه  وَحلَّمه تَحليماً: جعل اه أن ال: معن بور، وق اه الصَّ ل: معن يُم في صفة هللا عز وج والَحِل

  .. ِمْقداراً، فهو ُمْنتٍَه إليه شيءٍ  يْستَِخفُّهُ ِعْصيان العُصاة وال يستِفّزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل ال الذي
ْخَوانِِهْم إِذَا َضَربُوا فِي األَْرِض أَْو َكانُ  يَا((   زى أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَُكونُوا َكالَِّذيَن َكفَُروا َوقَالُوا ِإلِ وا ُغ

كَ  ُ ذَِل َّ َل  وا ِليَْجعَ ا قُتِلُ اتُوا َوَم ا َم َدنَا َم انُوا ِعْن ْو َك وَن لَ ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ ُت َو يِ َويُِمي ُ يُْح َّ وبِِهْم َو ي قُلُ َرةً فِ  َحْس
زى.)): )156بَِصيٌر( انُوا ُغ ْزِو، وال:  أَْو َك ن الغَ ةُ الواحدة م رَّ ْزَوةٌ فهي الَم ل َغ ذا وإِذا قي ِرُد ه ل، ال  يَطَّ األَص

ى  ٍ ورجل غاز .تقول مثَل هذا في لَقاٍة ولَْقيٍَة بل هما بمعنًى واحد ِزّي عل بٍَّق وَغ ل سابٍق وُس زى مث وم ُغ ن ق م
لٍ  يج مثال فَِعي اّجٍ وَحِج ل ح يبويه مث ا س يٍن؛ حكاه اِطٍن وقَِط ري: ..  وق ال األَزه اٍة. ق اٍض وقُض ُل ق زاةٌ: مث وُغ

ى على بِناء كَّعِ  ِوالغُزَّ زى. الرُّ انوا ُغ الى: أَو ك ال هللا تع ِد. ق ُ بِ . والسُّجَّ َّ يرٌ َو وَن بَِص ا تَْعَملُ ي :  َم ر: ف ن األَثي اب
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ذي يشاهد أَسماء ر جارحة، هللا تعالى البَِصيُر، هو ال ا بغي ا وخافيه ا ظاهره ياء كله ي  األَش ارة ف ُر عب والبََص
راِت. حقه عن الصفة وت الُمْبَص اُل نع ا كم ْيُن إِال التي ينكشف به ُر العَ ث: البََص ُر  َّ اللي ل: البََص ذكر، وقي ه م أَن

ن ة. اب ة الرْؤي سّ  حاس ُر ِح يده: البََص اٌر. ُس ع أَْبص ين والجم اَرةً  العَ راً وبَص ه بََص َر ب َرهُ  بَُص اَرةً وأَْبَص وبِص
ال سيبويه: َرهُ: نظِإليه هل يُْبِصُره. ق راً، وأَبصره إِذا وتَبَصَّ ار ُمْبِص َر ص ه،  بَُص ه علي ذي وقعت عين ر بال أَخب

ه. لصاد، أَياللحياني بَِصَر به، بكسر ا وحكاه ْرُت الشيَء: رأَيت ى شيء أَْبَصَرهُ. وأَْبَص ه إِل ر مع َره: نظ  وباَص
ه فَبِتُّ َعلى َرْحِلي نَْصَرةَ البََجلي: أَْبَصَرهُ؛ قال ُسَكْيُن بنُ  أَيُّهما يُْبِصُره قبل صاحبه. وباَصَره أَيضاً: اَت َمكانَ  وب

القوُم: أَْبَصَر بعضهم  إِذا أَْشَرفَت تنظر إِليه من بعيد. وتَباَصرَ  تُهالجوهري: باَصرْ  أُراقُب ِرْدفِي تاَرةً، وأُباِصُره
ه ز: ال تدرك ل العزي ي التنزي اً.. وف ال بعض اَر ؛ ق درك األَبص و ي اُر وه هُ  األَبص َم هللاُ أَن حق: أَْعلَ و إس ْدِرك  أَب يُ

ل أَن ذا اِإلعالم دلي دركون األَبصاَر أَي األَبصاَر وفي ه ه ال ي ا الشيء ال يعر خلق َر وم ة البََص ون كيف حقيق ف
ن الذي به ُر م ائه، صار اِإلنسان يُْبِص ن سائر أَعض ا م َر من غيرهم ه دون أَن يُْبِص أَْعلَم أَن عيني ن  فَ اً م َخْلق

ون هُ وال يُحيط ون ُكْنَه ْدِرك المخلوق ه ال يُ ه خلق ف ب ه، فكي ف  بعلم و اللطي ه وه يط ب ار ال تح الى واألَبص تع
ا ه  من األَخبار ما جاء الخبير. فأَمَّ وُل هللا، صلى هللا علي ه في الرْؤية، وصح عن رس دفوعوآل ر م لم، فغي  وس

ل  هذه اآلية دليل على دفعها، ألَن معنى هذه اآلية إِدراك الشيء واِإلحاطة وليس في ذا مذهب أَه ه وه بحقيقت
اَءكم د ج الى: ق ه تع ديث. وقول م بالح نَّة والعل م؛ أَي ق الس ن َربك ائُر م ان بص ه البي ذي في رآن ال اَءكم الق د ج

  عز وجل غني عن خلقه.  أَْبَصَر فلنفسه نَْفُع ذلك، ومن َعِمَي فَعَلَْيها َضَرُر ذلك، ألَن هللا والبصائُر، فمن

ا يَْجَمعُ((  ٌر ِممَّ ةٌ َخْي ِ َوَرْحَم َّ ْن  َرةٌ ِم تُّْم لََمْغِف ِ أَْو ُم َّ بِيِل  ي َس تُْم فِ ئِْن قُتِْل وُر .)).. )157وَن(َولَ الغَفُ
وبهم.  ومعناهما الغَفّاُر، جّل ثناؤه، وهما من أَبنية المبالغة اهم وذن ن خطاي اده المتجاوز ع ذنوب عب اتر ل الس

ل يقال: اللهمَّ اغفر ا أَه ار ي ور الغَفّ ت الغَفُ ك أَن ة  لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإن ِر التغطي ل الغَْف رة. وأَص الَمْغِف
  ... َغفََر هللا ذنوبه أَي سترهاوالستر

  جاء في صحيح البخاري: 
ن ن كعب ب رحمن ب ك،  حدثنا عبد هللا بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد ال مال

ى  وسلموآله كان النبي صلى هللا عليه  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: ن قتل يجمع بين الرجلين م
ا  ثم يقول: (أيهم أكثر أخذا للقرآن). فإذا أحد في ثوب واحد، ال: (أن ي اللحد، وق ه ف ى أحدهما قدم أشير له إل

  بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم. شهيد على هؤالء يوم القيامة). وأمر
ن ر، ع ي الخي ن أب ب، ع ي حبي ن أب د ب ن  حدثنا عبد هللا بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني يزي ة ب عقب

رف  وسلم خرج يوما، فصلى على أهل أحد صالتهوآله أن النبي صلى هللا عليه  عامر: م انص ت، ث ى المي عل
اتيح  إلى المنبر فقال: (إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني وهللا ت مف ي أعطي ى حوضي اآلن، وإن ألنظر إل

ي وهللا اتيح األرض، وإن زائن األرض، أو مف دي، و خ ركوا بع يكم أن تش اف عل ا أخ يكم أن م اف عل ن أخ لك
  تنافسوا فيها).

مع ه س در: أن ن المنك د اب معت محم ال: س ة ق ن عيين ا اب ال: أخبرن ل ق ن الفض دقة ب دثنا ص ابرا  ح ج
ه يقول: ي صلى هللا علي ه  جيء بأبي إلى النب ه،وآل ين يدي ه، ووضع ب ل ب د مث ذهبت أكشف عن  وسلم وق ف

ر ة عم ل: ابن ت عمرو،وجهه، فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة، فقي ال: ( و، أو أخ ي  فق م تبك أو: ال  -ل
  .حتى رفع). قال: ربما قاله.) ما زالت المالئكة تظله بأجنحتها). قلت لصدقة: أفيه: -تبكي 

ُروَن(((   ِ تُْحَش َّ ى  لَ تُْم َإلِ راً: جمعهم؛ ).)) : 158َولَئِْن ُمتُّْم أَْو قُتِْل ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش َحَش
وم ومي ومنه ة. الَمْحَشِر. والَحْشُر: جمع الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشُر ي ذي  القيام ع ال ُر: المجم والَمْحَش

تم بلد يحشر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلى ا ظنن ِر م ِل الَحْش أَن  أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه؛ قال هللا عز وجل: ألَوَّ
ه  ، وا قوماً من اليهود عاقدوا النبييخرجوا؛ نزلت في بني النَِّضير، وكان لى هللا علي ه ص زل وآل ا ن وسلم، لم

م المدينة أَن ال يكونوا عليه وال وا له، ث ه نقض لى هللا علي ي، ص ة، فقصدهم النب ل مك ار أَه ايلوا كف د وم  العه
ه  لم،وآل ى وس ارقوه عل و أَول فف ري: ه ال األَزه ام. ق ى الش ْوا إِل ازلهم فََجلَ ن من الِء م ىح الَج ر إل أَرض  ش

ل  ولذلك قيل: ألَّول الحشر، وقيل: إِنهم يحشر الخلق يوم القيامة إِليها، قال: المحشر ثم ن أَه َي م أَول من أُْجِل
  .. الخطاب، رضي هللا عنه جزيرة العرب ثم أُجلي آخرهم أَيام عمر بن الذمة من
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ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت فَ ((   َّ تَْغِفْر فَبَِما َرْحَمٍة ِمْن  ْنُهْم َواْس اْعُف َع َك فَ ْن َحْوِل وا ِم ظا َغِليَظ اْلقَْلِب الَْنفَضُّ
ِليَن( َوّكِ بُّ اْلُمتَ َ يُِح َّ ِ إِنَّ  َّ ى  ْل َعلَ َت فَتََوكَّ ِإذَا َعَزْم يَظ .)).. )159لَُهْم َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمِر فَ ا َغِل َت فَظ ْو ُكْن َولَ

ة: : الَخِشُن الكالم، وقيل: الفظ الغليظ؛ قال الشاعرالفظُّ :  اْلقَْلبِ  ْؤَم  رؤب ه اللُّ ا،تَْعِرف من نهُم ُمغتاظ ا م ا رأَين لم
ظٌّ  والفََظُظ: خشونة في الكالم. ورجل فَظٌّ: ذو فَظاظٍة جاٍف غليٌظ، في والِفظاظا ه لَفَ ونةٌ. وإِن َمنطِقه ِغلٌَظ وخش

ً  بَظٌّ: إِتباع؛ حكاه ثعلب ولم يشرح اظبَّظا ع أَفظ اع، والجم ى اِإلتب ا .. ؛ قال ابن سيده: فوجهناه عل َت فَظ ْو ُكْن َولَ
كَ  وا ِمْن َحْوِل ك،أَي :  َغِليَظ اْلقَْلِب الَْنفَضُّ وا من حْوِل ل: الْنفَضُّ ي التنزي وا. وف قُ وا: تَفَرَّ وم واْنفَضُّ َض الق وتَفَضَّ

قَ  قوا، واالسم الفََضُض. وتَفَضََّض الشيء: تفرَّ :تفرَّ ال:  . والفَضُّ اعهم، يق د اجتم اس بع ن الن ةً م تفريقَُك َحْلق
وا أَي تُهم فاْنفَضُّ ْقتهم فَضْض رَّ ِ .. ف َّ ى  ْل َعلَ َت فَتََوكَّ ِإذَا َعَزْم ً :  فَ ا ِزُم َعْزم ر يَْع ى األَم َزَم عل . َع دُّ ْزُم: الِج  العَ

 ً ةً و وَمْعِزماً وُعْزما وَمْعَزما هوَعِزيماً وَعِزيمةً وَعْزَم ه: أَراد اْعتََزَم زَم علي ا  واْعتَ ْزُم م ث: العَ ال اللي ه. وق فِْعلَ
ِلينَ ..  فاِعلُه أَْمٍر أَنَّكَ  َعقَد عليه قَْلبُك من َ يُِحبُّ اْلُمتََوّكِ َّ ه :  إِنَّ  ل على هللا: الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزق والُمتََوّكِ

ه ى غيره. ابن سيده: َوِكَل با وتَوكَّلإِليه وْحَده وال يتَوكَّل عل فيْرَكن وأَْمَره ّرر  علي ه، وتك لم إِلي ل استَْس واتََّك
ال: ل؛ يق ر التَّوكُّ ديث ذك ي الح ل ف الن أَي توكَّ ى ف ري إِل ت أَم ه، وَوَكْل اَم ب ِمن الِقي األَمر إِذا َض ه ب ُ ه  أَلَجأْت إِلي

ه قةً أَمَره ثِ  واعتمدت فيه عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاه  بِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِلي
   ..وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه األَمَر: سلَّمه.
  )) ِ َّ ى  ِدِه َوَعلَ ْن بَْع ُرُكْم ِم ِذي يَْنُص ْن ذَا الَّ ذُْلُكْم فََم ْم َوإِْن يَْخ َب لَُك الَ َغاِل ُ فَ َّ ْرُكْم  ْل إِْن يَْنُص  فَْليَتََوكَّ
وَن( ْذال.)): )160اْلُمْؤِمنُ ه َخ ه يَْخذُل ذَل عن ه وَخ ر. َخذَل د الناص اِذُل: ض ه.  ًالخ رته وَعْون َرَك نُْص ْذالناً: تَ وِخ

ع والتَّْخذيل: َحْمُل الرجل على ِخْذالن ُي عن القَِطي ل  صاحبه وتَثْبِيُطه عن نْصرته. األَصمعي. إِذا تََخلَّف الظب قي
ذَل؛ اً: َخ ف فرس د يص ن زي دي ب ال ع تَِقي، ق ّفِ الُمْس ْلو بَك دَّ و كال ذَم فه ي فاْنَج ه العََراق ذَلَت عن ه  َخ أَي بايَنَتْ

ك. العبَد: أَن ال يَْعِصَمه من العَراقي. وِخْذالُن هللا ف هللا من ذل وذ بلط ا، نع ع فيه حابَه  الشُّبَه فيق ه أَص ذَّل عن َخ
ه؛  في بعضاً. أي خذل بعضهم  وتََخاذَلوا  أَي َحَملَهم على ِخْذالنه. تخذيال لحديث: المؤمن أَخو المؤمن ال يَْخذُل

  .الَخْذل: ترك اِإلعانة والنصرة.
ا َكَس((   ٍس َم لُّ نَْف َوفَّى ُك مَّ تُ ِة ثُ ْوَم اْلِقيَاَم لَّ يَ ا َغ أِْت بَِم ْل يَ ْن يَْغلُ ْم الَ َوَما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن يَغُلَّ َوَم بَْت َوُه

. وَغلَّ يَغُلُّ ُغلوالً وأََغلَّ: خاَن؛ قال النمر:جَزى هللاُ عنَّا.)) : )161ْظلَُموَن(يُ  لٍ  وِغّلٍ ة نَْوفَ ّلٍ  َحْمزة ابن جزاَء ُمِغ
ي في الفَيء والَمْغنم. وأََغلَّه: َخّونه. وفي وخص بعضهم به الخون باألَمانِة كاذبِ   التنزيل العزيز: وما كان لنب

؛ قال ي أَْن يَغُلَّ مع ف م نس رئ: ابن السكيت: ل والً، وق لَّ ُغلُ نم إِال َغ رأَ  الَمْغ ن ق لَّ، فم ي أَن يُغَ ان لنب ا ك ّل  وم يَغُ
ن أَي  يحتمل معنيين: أَحدهما يُخان يعني فمعناه يَُخون، ومن قرأَ يُغَّل فهو ه، واآلخر يخوَّ أَن يؤخذ من غنيمت

ق؛ قال أَبو العباس: جعلأَصحاب عبد هللا، ير إِلى الغُلول، وهي قراءة ينسب يُغَلَّل، قال:  يُغَل بمعنى يدون يسرَّ
راء:  وأَْفعَْلت وكالم العرب على غير ذلك في فَعَّْلت وأَْفعَْلت، ال الف ه؛ وق ك في رت ذل أَدخلت ذلك فيه، وفَعَّْلت كثَّ

ِإنهم ال يكون جائز أَن ه ف ن كقول وَّ ذِّ  يُغَّل من أَْغلَْلت بمعنى يُغَلَّل أَي يُخ اً أَن  بونك،يك ا جميع ال الزجاج: قُِرئ وق
ل يَغُّل وأَن يُغَّل، فمن قال أَن ا يَغُ ائم جمعه ك أَن الغَن ير ذل ه، وتفس ون أُّمت ّي أَن يَُخ ان لنب ا ك المعنى م سيدنا  ف

لمينوآله رسول هللا، صلى هللا عليه  ال  وسلم، في َغَزاة فجاءه جماعة من المس ا، فق الوا: ال تقسم غنائمن فق
م ي، صلى هللا عليه وسلم: لو أَفاء هللالنب ي أَُغلُّك اً، أَتَرْونن تكم درهم نَمكم؟ علّي مثل أُُحد ذهباً ما منع ال:  َمْغ ق

ي،  يَغُله ومن قرأَ أَن يُغَل فهو جائز على ضْربين: أَحدهما ما كان لنبي أَن أَصحابه أَي يخونوه، وجاء عن النب
ا فَنّ قال: ألَْعرِ  صلى هللا عليه وسلم، أَنه ا، له د َغلَّه ه شاة ق ال أَّدوا أَحدكم يجيء يوم القيامة ومع م ق اٌء، ث  ثُغ

ن، وكان أَبو عمرو بن الِخياَط والِمْخيَط، والوجه الثاني أَن يكون يُغَل ان  يخوَّ ا ك اران: وم ونس يخت الء وي العَ
ى لنبي أَن يَغُل، ل؟ بل ف ال يُغَ و قال يونس: كي د: الغُل و عبي ال أَب ل؛ وق نَمويقت ن الَمْغ ن  ل م راه م خاصة وال ن

ال من الخيانة وال من ه يق ك أَن ين ذل ا يب لّ  الِحْقد، ومم د َغ ن الِحْق ّل، وم ّل يُِغ ة أََغ ن  الخيان ر، وم ّل، بالكس يَِغ
ي الغُلول ّل أَن نجد ف ري: ق ن ب الن َغّل يَغُّل، بالضم؛ قال اب ان لف ا ك رب م الم الع ون  ك ى أَن يك َرب عل أَن يُْض

ً  نيّاً للمفعول،الفعل مب ي أَن وإِنما نجده مبنيّا ا  للفاعل، كقولك ما كان لمؤمن أَن يَْكِذب، وما كان لنب ون، وم يَُخ
ل  كان لنبي أَن لُمحِرم أَن يلبَس، قال: وبهذا تعلم صحة قراءة من قرأَ: وما كان ل للفاع ناد الفع ى إِس ل، عل يَغُ

ن ال قوله دون المفعول؛ قال: والشاهد على اعر:يُقال م ول الش ل ق لَّ يُِغ ة أََغ كَ  خيان ثَْت نَفَس دَّ م  َح اء، ول بالَوف
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ه  وفي الحديث: أَنه، صلى للغَْدر خائنة ُمِعّل اِإلصبع تكن ه هللا علي ة:وآل ْلح الُحَدْيبي ي ُص ى ف أَن ال  وسلم، أَْمل
الل إِْغالل وال إِْسالل؛ قال ِرقة، وقي أَبو عبيد: اِإلْغالل الِخيانة واِإلْس ة وال  ل: اِإلغالل السرقة،السَّ أَي ال خيان

ي ِرْشوة. قال ابن األَثير: وقد تكرر ذكر سرقة، ويقال: ال ة ف نم والسرقة  الغُلول في الحديث، وهو الخيان الَمْغ
ان ن خ لُّ م ة؛ وك ن الغَنيم ميت م ل، وس د غ ة فق يء ُخْفي ي ش ة ف ة أَي ممنوع ا َمْغلول دي فيه والً ألَن األَي  ُغل

اً، الحديدة التي تجمع يد األَسير إِلى ُعنقه، ويقال لها ، وهومجعول فيها ُغلّ  ي  جاِمعَة أَيض ول ف ث الغُل وأَحادي
تعير  ُمِسّل أَي صاحب الغنيمة كثيرة. أَبو عبيدة: رجل ُمِغلّ  ى الُمس يس عل ول شريح: ل ه ق لٍَّة؛ ومن ة وَس خيان

ى غير ّل وال عل م الُمِغ مان، إِذا ل ّل َض ر الُمِغ توَدع غي ة الُمس ي العاِريَّ ن ف ة يَُخ ن  والَوِديع ه، م ال ضمان علي ف
ال ههنا اِإلْغالل الِخيانِة، يعني الخائن، وقيل: الُمِغل تَِغال، ق ون ُمْس القَْبض يك  الُمْستَِغّل وأَراد به القابض ألَنه ب

ل الَوْجه؛ وقيل: اِإلْغالل الخيانة والسرقة الخفيّة، ي جوف واِإلْسالل م ابن األَثير: واألَوَّ ن َسّل البعيَر وغيَره ف
ا السَّلَّة، وقيل: هو الغارة الظاهرة، يقال: َغّل يَغُّل وَسلّ  وهي الليل إِذا انتزعه من اِإلبل ّل، فأَم لَّ  يَُس لَّ وأََس أََغ

لّ عليهما، وقيل: اِإلْغالل لُْبس الدُّروع، واإلِ  يُِعيَن غيره فمعناه صار ذا ُغلول وَسلَّة، ويكون أَيضاً أَن الل َس  ْس
بُ  ، السيوف؛ وقال النبي يهّن قل ، صلى هللا عليه وسلم: ثالث ال يُِغل عل ل  الُص العم ؤمن: إِْخ وُمناَصحة  م

  .. ذوي األَْمر، ولزوم جماعة المسلمي
  وجاء في صحيح البخاري : 

ن ة، عن اب زوان، عن عكرم ن غ دثنا فضيل ب ن داود: ح د هللا ب ي: حدثنا عب ن عل  حدثني عمرو ب
ينوآله باس رضي هللا عنهما،عن النبي صلى هللا عليه ع ي ج ي الزان ال: (ال يزن ي وهو مؤمن،  وسلم ق يزن

  يسرق وهو مؤمن).يسرق السارق حين  وال 
ي ن أب الح، ع ا ص ال: سمعت أب ي: حدثنا األعمش ق اث: حدثني أب ن غي ص ب ن حف دثنا عمرو ب  ح

ل  هللا السارق، يسرق البيضة فتقطعوسلم قال: (لعن وآله  هريرة،عن النبي صلى هللا عليه يده، ويسرق الحب
  فتقطع يده).

  وفي صحيح البخاري أيضا: 
رة رضي و هري ال: حدثني أب و زرعة ق هللا  حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن أبي حيان قال: حدثني أب

لم  وآله قام فينا النبي صلى هللا عليه عنه قال: ه و وس ول فعظم ذكر الغل ال: (ف ره، ق ينال عظم أم أحدكم   ألف
ا رسول ول: ي ة، يق ا حمحم رس له أقول: ال  يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته ف ي، ف هللا أغثن

ك  أملك لك من هللا شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير لها رغاء، ك ل يقول: يا رسول هللا أغثني، فأقول: ال أمل
ى فيقول: يا  شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت ك، أو عل د أبلغت رسول هللا أغثني، فأقول: ال أملك لك شيئا ق

  تخفق، فيقول: يا رسول هللا أغثني، فأقول: ال أملك لك شيئا قد بلغتك). رقبته رقاع
د هللا د، عن عب ي الجع ن أب الم ب رو  حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن س ن عم ب

ه وسلم رجل يقال له كركرة فمات،وآله ليه كان على ثقل النبي صلى هللا ع قال:  فقال رسول هللا صلى هللا علي
  عباءة قد غلها. وسلم: (هو في النار). فذهبوا ينظرون إليه فوجدواوآله 
يُر(((   ِ َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِص َّ ِ َكَمْن بَاَء بَِسَخٍط ِمْن  َّ َخُط: )) : .)162أَفََمْن اتَّبََع ِرْضَواَن  ْخُط والسَّ السُّ
ضا مثل العُْدِم والعََدِم، والفعل ضدّ  ه. منه َسِخَط يَْسَخُط َسَخطاً. الّرِ َط وَسِخط الشيَء َسَخطاً: كره ِخَط  وتََسخَّ وَس

اِخط. و س ب، فه َخَطني أَي غض ول: أَْس بَه. تق َخَطه: أَْغَض طَ  وأَْس خَّ َخطاً. وتَس ِخْطُت َس الن فَس اءه أَي  ف َعط
طه أَي لم يرضه. وفي حديث ً ه عمالـَمْوقِعاً. يقول: كلَّما َعِمْلت ل قلَّه ولم يقعاْستَ  د  تََسخَّ ُع أَح ل يَْرِج َل: فه ِهَرْق

ذا الكراهية للشيء وعدم الّرضا به. ومنه الحديث: لِدينِه؟ السََّخُط والسُّْخُط: ً منهم َسْخطة م ك َخُط لك ّ يَْس  إِن 
   عليه. يرجع إِلى إِرادة العقوبة نه ويُعاقِبُكم عليه أَوأَي يكرهه لكم ويمنعُكم م

ُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن(((   َّ ِ َو َّ ات ...)): )163ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد  َرَجةُ واحدةُ الدََّرجات، وهي الطبق والدَّ
َرَجةُ:المنزلة، والجمع َدَرٌج. وَدَرجاُت الجنة: منازلُ  من   ع  من منازَل .. أرف لمراتب. والدَّ
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*********  

  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب العزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(وَ (( ون ...  –./.)) )118قُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  إله إال هللاأشهد أن ال 
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 59الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إ ول هللا بل ال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ عَ  (( ... َّ مْ لَقَْد َمنَّ  يِهْم َويُعَلُِّمُه  لَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسوالً ِمْن أَْنفُِسِهْم يَتْلُوا َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ

ْبتُمْ 164اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍَل ُمبِيٍن( ْد أََص يبَةٌ قَ ابَتُْكْم ُمِص ا أََص ى  ) أََولَمَّ تُْم أَنَّ ا قُْل ِمثْلَْيَه
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ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َ َعلَ َّ ُكْم إِنَّ  ِد أَْنفُِس ْن ِعْن َو ِم ْل ُه ذَا قُ ِ 165َه َّ ِإْذِن  اِن فَبِ ى اْلَجْمعَ ْوَم اْلتَقَ ابَُكْم يَ ا أََص ) َوَم
االً ) َوِليَْعلََم الَِّذيَن نَافَقُوا َوقِيَل 166َوِليَْعلََم اْلُمْؤِمنِيَن( ُم قِتَ ْو نَْعلَ الُوا لَ وا قَ ِ أَْو اْدفَعُ َّ لَُهْم تَعَالَْوا قَاتِلُوا فِي َسبِيِل 

وبِهِ  ي قُلُ ْيَس فِ ا لَ أَْفواِهِهْم َم وَن بِ اِن يَقُولُ ْنُهْم ِلْإلِيَم َرُب ِم ٍذ أَْق ِر يَْوَمئِ ْم ِلْلُكْف اُكْم ُه ا الَتَّبَْعنَ ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ ْم َو
ْوَت إِنْ 167وَن(يَْكتُمُ  ُكْم اْلَم ْن أَْنفُِس اْدَرُءوا َع ْل فَ وا قُ ا قُتِلُ ا َم ْو أََطاُعونَ ُدوا لَ َوانِِهْم َوقَعَ ْخ الُوا ِإلِ ِذيَن قَ تُْم ) الَّ  ُكْن

َد َربِِّه168َصاِدقِيَن( اٌء ِعْن ْل أَْحيَ ا بَ ِ أَْمَواتً َّ بِيِل  وَن() َوالَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َس ا 169ْم يُْرَزقُ ِرِحيَن بَِم ) فَ
ْيِهْم  ْوٌف َعلَ ْم أَالَّ َخ ْن َخْلِفِه ْم ِم وا بِِه ْم يَْلَحقُ ِذيَن لَ ُروَن بِالَّ ُ ِمْن فَْضِلِه َويَْستَْبِش َّ وَن(آتَاُهْم  ْم يَْحَزنُ ) 170َوالَ ُه

َ الَ  َّ ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ  َّ   ...)).)171 يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِيَن(يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمْن 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة آل عمران ) 

 : التحليل  
  

ا  آل الشهداء ؟.. وم ن م ا سبب المصائب ؟ .. أي ؤمنين ؟.. م ى الم الى عل بحانه وتع ن هللا س بماذا م
  لي إن شاء هللا تعالى : الشهادة ؟.. عن هذه ألسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التا

  
ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسوالً ِمْن أَْنفُِسِهْم يَتْلُوا َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكِّ  (( ... َّ ْم لَقَْد َمنَّ  يِهْم َويُعَلُِّمُه

ه.  .))..)164اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍَل ُمبِيٍن( بَهُ علي اً وحَس وَمنَّ يَُمنُّ َمنّاً: اعتقد عليه َمنّ
ل: ل: إِنّ  وقوله عز وج وب، وقي ر محس ير: غي ي التفس وِن؛ جاء ف َر َمْمن راً غي َك ألَْج اهُ أَي ال ل نُّ هللا ي معن ُم

ً  عليهم ما ر به فاخراً أَو ُمعَّظِ ل: غي ين، وقي وله كما يفعل بخالِءُ◌ الُمْنِعِم ن ق وع م ين إِذامقط ل َمنِ انقطع  م حب
ريم ..  عليهم. َويُعَلُِّمُهْم اْلِكتَابَ  وَخلََق، وقيل: أَي ال يَُمنُّ به ةَ : القرآن الك اَب َواْلِحْكَم ْم اْلِكتَ ة :  َويُعَلُِّمُه : الحكم

  : مبين : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. لَِفي َضالٍَل ُمبِينٍ صواب األمر وسداده .. 
َ أََولَمَّ ((   َّ ْيٍء  ا أََصابَتُْكْم ُمِصيبَةٌ قَْد أََصْبتُْم ِمثْلَْيَها قُْلتُْم أَنَّى َهذَا قُْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكْم إِنَّ  َعلَى ُكّلِ َش

ِديٌر( ـُمصابة) .)): 165قَ ذلك ال دهر، وك ن ال ابَك م ا أَص ـيبةُ: م ابةُ والـُمِص ـَمُصوبة، والصَّ اد،  وال م الص بض
ي  للداهية أَو للمبالغة، والجمع َمصاِوُب وَمصائُِب، األَخيرة على والتاء ـيلة الت ة فَِع وا ُمْفِعل اس، تََوهَّم ر قي غي

ع  ي جم ائَِب ف ْوا َمص ى أَْن َحَك ون عل ع النحوي اج أَجم ال الزجَّ ل.التهذيب: ق واو أَص اِء وال ال ي الي ا ف يس له ل
اذ.بالهمز، وأَجمعوا أَنَّ االختياَر َمص ُمِصـيبة، ن الش الهمز م دهم ب ائُب عن دي  اِوُب، وإِنما َمص ذا عن ال: وه ق

ه، أَي  ْب من ُ به خيراً يُِص ّ إِنما هو بدل من الواو المكسورة، كما قالوا وسادة وإِسادة؛وفي الحديث: من يُِرِد 
اَب اِإلنسانُ  ابتاله بالمصائب ليثيبه ال أَص ره عليها، وهو األَمر المكروه ينزل باِإلنسان. يق ال وغي ن الم أَي  م

ن  أََخذَ وتَنَاول؛ وفي الحديث: يُِصـيبوَن ما أَصاَب الناُس أَي يَنالون ما ـيُب م ان يُِص ه ك نالوا. وفي الحديث: أَن
ل قَْد أََصْبتُْم ِمثْلَْيَها.. ((  والـُمصاُب: اِإلصابةُ . رأْس بعض نسائه وهو صائم؛ أَراد التقبيل )) : يوم بدر حيث قت

ت هزيمتهم  المسلمون ه وسلم كان ه وآل سبعين وأسروا سبعين .. ويوم أحد لما عصوا الرسول صلى هللا علي
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ  بسبب العصيان .(( َّ ْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من)) : إِنَّ   القُ

ل ى ك الى: إِن هللا عل ه تع دير؛ من ويكونان من التقدير. وقول ا شيء ق ْدرة، ف ل شيء  القُ ى ك ل عل عز وج
ُر ُكّلِ شيء ادر  األَثير: في أَسماء هللا تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، وقاضيه. ابن قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ فالق

ة، اسم در فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَِدير فعيل منه، وهو للمبالغ ٌل م والمقت غ.ُمْفتَِع و أَبل َدَر، وه ذيب:  ن اْقتَ الته
ه الليث: القََدرُ  َر اِإلل دَّ ق الشيءُ  القَضاء الُمَوفَُّق. يقال: قَ ديراً، وإِذا واف ذا تق ن  ك َدُره. اب اءه قَ ت: ج يَء قل الش

ن القضاء القَْدُر والقََدُر القضاء والُحْكم، وهو سيده: ل م ره هللا عز وج ا ما يُقَّدِ ور. ق ن األُم ه م م ب ل هللا ويحك
  ..ُكلُّ أَمر حكيم الُحْكِم، كما قال تعالى: فيها يُْفَرقُ  إِنا أَنزلناه في ليلة القَْدِر؛ أَي عز وجل:

ْؤِمنِيَن(((  يَْعلََم اْلُم ِ َوِل َّ ِإْذِن  اِن فَبِ انِ  .)):) 166َوَما أََصابَُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَ ى اْلَجْمعَ ْوَم اْلتَقَ :  أي يَ
د وم أح ْؤِمنِينَ ..  ي يَْعلََم اْلُم ه..  َوِل ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه.. العل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم : عل

  )): آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. اْلُمْؤِمنِينَ ((
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ْم َوِليَْعلََم الَِّذيَن نَافَقُوا َوقِيَل لَُهْم تَعَالَْوا قَاتِ ((   اُكْم ُه ِ أَْو اْدفَعُوا قَالُوا لَْو نَْعلَُم قِتَاالً الَتَّبَْعنَ َّ لُوا فِي َسبِيِل 
ُم  ُ أَْعلَ َّ وبِِهْم َو ي قُلُ ْيَس فِ ا لَ أَْفواِهِهْم َم وَن بِ اِن يَقُولُ ْنُهْم ِلْإلِيَم َرُب ِم ٍذ أَْق ِر يَْوَمئِ وَن(ِلْلُكْف ا يَْكتُُم .)): )167بَِم

ه والنِّفاق، بالكسر، فعل:  َم الَِّذيَن نَافَقُواَوِليَْعلَ  ن َوْج الم م ي اإلس دخول ف اُق: ال ه  المنافِق. والنِّف رُوج عن والخ
ا  ُمنافَقَةً ونِفاقاً، وقد تكرر من نَافِقَاء اليربوع إسالمية، وقد نافَقَ  من آخر، مشتقّ  اق وم ر النِّف في الحديث ذك

 ً ترُ  المّي لموفعالً، وهو اسم إس تصّرف منه اسما ذي يَْس و ال ه، وه وص ب ره  تعرفه العرب بالمعنى المخص ُكْف
اً، وإن كان أَصله في اللغة معروفاً. يقال: نافََق يُنافِق ويظهر إيمانَه ة ونِفاق اء ال  ُمنافق ن النافق أْخوذ م و م وه

افََق َحنْ  يستتر فيه من النَّفَق وهو السََّرب الذي ة: ن ي حديث حنظل ره. وف انلستره ُكْف ه إذا ك ة أَراد أَن د َظل  عن
ان ا ك رك م ه ت ه  النبي، صلى هللا عليه وسلم، أخلص وزهد في الدنيا، وإذا خرج عن ا، فكأَن ب فيه ه ورغ علي

ا؛  نوع من الظاهر والباطن ما كان يرضى أَن يسامح به اؤه ة قُرَّ ذه األُمَّ افِِقي ه ر ُمن ي الحديث: أَكث نفسه. وف
اء أَراد ا الري اق ههن ي بالنِّف ول أب اطن؛ وق ي الب ا ف ر م ار غي ا إْظه زة: ألَن كليهم عاً  وج ص ُخضَّ ِدي قالئِ يَْه

َمن األَْوبَار ُصْعَر الخُدوِد نَوافِقَ  يَكنْفنَهُ،   .. أَي نُِسلَْت أَوباُرها من الّسِ
اْدَرءُ ((   ْل فَ وا قُ ا قُتِلُ ا َم ْو أََطاُعونَ ُدوا لَ َوانِِهْم َوقَعَ ْخ الُوا ِإلِ ِذيَن قَ تُْم الَّ ْوَت إِْن ُكْن ُكْم اْلَم ْن أَْنفُِس وا َع

اِدقِيَن( ْوتَ .)) .. (( )168َص ُكْم اْلَم ْن أَْنفُِس اْدَرُءوا َع ْل فَ ْدَرُؤهُ َدْرءاً )) : قُ ْفع. َدَرأَهُ يَ دَّ دَّْرُء: ال هُ. ال   وَدْرأَةً: َدفَعَ
ا ومة ونحوه وا. وتَداَرأَ القوُم: تَدافَعوا في الُخص دودارأْ  واْختَلَف ك فق ه عن ن َدفَْعتَ لُّ َم ُت. وك الهمز: دافَْع  ُت، ب

ِ، َدَرأْتَه. قال أَبو زبيد: ّ يد كاَن َعنِّي يَُردُّ َدْرُؤَك، بَْعَد *    . يعني كان َدْفعَُك. َشْغَب الـُمْستَْصِعِب، الِمّرِ
ِ أَْمَواتًا بَْل أَ ((   َّ   .)).. )169ْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزقُوَن(َوالَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل 

  جاء  في صحيح مسلم : 
راهيم.  حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كالهما عن أبي معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إب

نمير (واللفظ له). حدثنا  أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. جميعا عن األعمش. ح وحدثنا محمد بن عبدهللا بن
رة، ن م دهللا ب ش عن عب دثنا األعم اال: ح ة. ق ن  أسباط وأبو معاوي و اب دهللا (ه ال: سألنا عب عن مسروق. ق

ون} [ مسعود) عن هذه اآلية: {وال تحسبن الذين قتلوا م يرزق د ربه اء عن ل أحي ا ب بيل هللا أموات ي س /آل  3ف
ر خ ] قال: أما إنا169عمران / العرش. سألنا عن ذلك. فقال (أرواحهم في جوف طي ة ب ل معلق ا قنادي ضر. له

تشتهون شيئا؟  الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطالعة. فقال: هل تسرح من
الث م ث ك به ل ذل ث شئنا. ففع ن  قالوا: أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حي م ل ا رأوا أنه رات. فلم م

ا  د أن ترد أرواحنايتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب! نري رة أخرى. فلم في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك م
  رأى أن ليس لهم حاجة تركوا).

  وجاء في صحيح البخاري : 
قال النبي  حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر قال:

  حد، ولم يغسلهم.وسلم: (ادفنوهم في دمائهم). يعني يوم أوآله صلى هللا عليه 
  وجاء في البداية والنهاية :

ي  ً استشهد يوم أحد من المهاجرين واألنصار تسعة وأربعون رجال قال موسى بن عقبة: جميع من وقد ثبت ف
ديث م. الح ا أعل الً، ف بعين رج لمين س ن المس وا م م قتل راء أنه ن الب اري ع ن البخ حيح ع   الص

وموقال قتادة، عن أنس: قتل من األنصار ي بعون، وي ة س ر معون وم بئ بعون، وي ة سبعون. وم أحد س  اليمام
بعين ارب الس ول: ق ان يق وم  وقال حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنه ك ة، وي ر معون وم بئ وم أحد، وي ي

وم  وقال مالك، عن يحيى بن سعيد مؤتة ويوم اليمامة ن األنصار ي ل م يب: قت ن المس األنصاري، عن سعيد ب
ن  ة سبعون، ويوم جسرأحد ويوم اليمام د ب ري، ومحم ة وعروة والزه ال عكرم ذا ق بعون، وهك أبي عبيد س

ي  إسحاق في قتلى أحد، ويشهد ذا} يعن ى ه تم أن ا قل بتم مثليه د أص له قوله تعالى: {أو لما أصابتكم مصيبة ق
م بعين. أنه روا س بعين، وأس در س وم ب وا ي   قتل

ن   ل م حاق: قت ن إس ن اب ار  وع ن ال -األنص ه م لمين لعل ن  -مس ة م تون: أربع ة وس د خمس وم أح ي
ن األنصار.  المهاجرين: حمزة، وعبد اقون م ان، والب ن عثم ر، وشماس ب ن عمي ش، ومصعب ب ن جح هللا ب

اروا سبعين، على قبائلهم. وسرد أسماءهم رين فص ك خمسة آخ ى ذل ادة عل  وقد استدرك عليه ابن هشام زي
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انوسرد ابن إسحاق أسماء ال على قول ابن هشام. رون رجالً. ذين قتلوا من المشركين، وهم اثن وعن  وعش
ين. أحد أربعة أو قال سبعة كان الشهداء يوم  عروة:  ل  وأربع ون، وقت ة: تسعة وأربع ن عقب ال موسى ب وق

ال  من المشركين يومئذ ستة عشر رون، وق ان وعش ن إسحاق: اثن ال اب رجالً، وقال عروة: تسعة عشر، وق
در الشافعي: ولم الربيع، عن وم ب ّن  يؤسر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي، وقد كان في األسارى ي فم

ه  لى هللا علي ول هللا ص ه رس ه علي ه.وآل ه أال يقاتل ترط علي ة، واش ال فدي لم ب   وس
ال ك، فق د أن ال أقاتل ه  فلما أسر يوم أحد قال: يا محمد أمنن علّي لبناتي وأعاه ول هللا صلى هللا علي ه رس وآل

لم: ((ال داً  وس دعت محم ول خ ة وتق يك بمك ح عارض ك تمس ه. أدع ربت عنق ه فض ر ب م أم رتين)) ث   م
  وسلم: ((ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين)).وآله عليه  وذكر بعضهم أنه يومئذ قال رسول هللا صلى هللا

ُ ِمْن فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَلْ ((   َّ ْيِهْم َوالَ فَِرِحيَن بَِما آتَاُهْم  َحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أَالَّ َخْوٌف َعلَ
وَن( ْم يَْحَزنُ ة : )170ُه ي اللغ ة .. وف ل الجن ات أه واب ومقام ا ث و هن ادة .. وه ر والزي و الخي ل ه .)).. الفض

وفي التنزيل العزيز:  ى.وتَفَضَّل عليه: تََمزَّ  فَْضالً: غلبته بالفَْضل، وكنت أَفَضل منه. وفاَضلَني ففََضْلته أَْفُضلُه
و له يريد أَن يكون يريد أَن يتفضَّل عليكم؛ معناه ذي ه ل ال  الفَْضل عليكم في القَْدر والمنزلة، وليس من التفضُّ

ى بمعنى ل عل دَّعي الفَْض ذي ي ل ال ل. الجوهري: المتفّضِ ه اِإلْفضال والتطوُّ ه؛ ومن د أَن  أَقران الى: يري ه تع قول
رهيتفضَّل عليكم. وفَضَّ  يالً إِذا لته على غي ت تَْفِض ذلك أَو َ حَكْم ه ب ال ذو ل ه: زاد؛ ق ل علي ذلك. وأَْفَض يَّرته ك  ص

بع: ب اِإلص ي َحَس ْلَت ف ك، ال أَْفَض ُن َعّمِ تَ  اله اب ي، وال ان ي َعنِّ اني فتَْخُزون َرك  َديّ ي أَْم ذي يَل ا: ال يَّان هن دَّ ال
ف للقافية ألَن فتخُزَوني فأَسكن ويَُسوُسك، وأَراد ر يص اً: القصيدة كلها ُمْرَدفة؛ وقال أَوس بن َحَج وٌم  قوس َكت

ال وال َعْجُسها عن َموِضع ِطالُع الَكّفِ ال دون ِمْلئِها، ل  الَكّفِ أَْفَض ل الرج ة. وأَْفَض ادي الجميل ل: األَي والفَواِض
ل بمعنى على فالن يإِذا أَناله من فضله وأَحسن إِليه. واِإلْفضال: اِإلحسان وتفَضَّ ن . وف اد:  حديث اب ي الزن أَب

ْيعة إِذا َعَزب الماُل قلَّت فَواِضلُه أَي إِذا بعُدت اع الضَّ لَّ انتف ت ق ْفق منها لصاحبها، وكذلك اِإلبُل إِذا َعزب  قلَّ الّرِ
ها؛ قال الشاعر: ربها ي بَدّرِ ة، إِنَّن االً بالمدين أَْبِغيَك م له أََرى س ْت فواِض وال قلَّ ل والتَّ  عاِزب األَم وُّ ل: التَّط فَضُّ

ْلت رك. وتفضَّ ى غي ْلُت: عل ه وأَْفَض روف. علي ر والمع ل والخي ر الفَْض ال: كثي ل ِمْفض ت. ورج ل رأَة  تطوَّ وام
ى الة عل ت  ِمْفض ا إِذا كان محة  قومه ل س ىذات فض الن عل َل ف ال: فََض ب . ويق الن إِذا غل ْلت  ف ه. وفََض علي

ذي فضل  كلَّ  وقوله تعالى: ويُْؤتِ  يميَن أَبيك، نائلُها الغَِزيرُ  َّْيمان، إِالاألَ  ِشَمالُك تَْفُضل الرجل: غلبته؛ وأَنشد:
له هللا في الثوابذا فضل في  ؛ قال الزجاج: معناه من كانفضله نيا دينه فضَّ له في المنزلة في الدُّ ين  وفضَّ ّدِ  بال

  . وسلم وآله عليه سيدنا رسول هللا، صلى هللا كما فضل أصحاب 
ْؤِمنِيَن(يَسْ ((   َر اْلُم َ الَ يُِضيُع أَْج َّ ِ َوفَْضٍل َوأَنَّ  َّ َر ) .)) .. 171تَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمْن  ر وتَبشَّ واْستَْبَش

ل ي التنزي ِرَح. وف َر: فَ ُروا وبَِش ز: فاْستْبِش اً: العزي ه أَيض ه؛ وفي ايَْعتُْم ب ذي ب ْيِعُكُم ال ة. بِبَ روا بالجن  وأَْبِش
ة:واْستَْبَشرَ  وحُ  َه َكبَشََّرهُ؛ قال ساعدة بن جؤي ا تَنُ رومُ  فَبَْينَ راِم تَ لَّ الَم يِن أَن ُك ا،َعلى ِح ُروها بِِحبِّه ال  اْستَْبَش ق

يء ابن اهم بمج ارهم إِي ى إِخب رى عل ا البُْش وا منه ه سيده: وقد يكون طلب ا. وقول ذا  ابنه راَي ه ا بُْش الى: ي تع
. والبِشاَرةُ الُمْطلَقَةُ ال تكون إِالَّ بالخير، نية: ياالتث ُغالٌم؛ كقولك َعصاَي. وتقول في ون بُْشَربيَّ ر  وإِنما تك بالش

ْرُهم بعذاب الى:  أَليم؛ قال ابن سيده: إِذا كانت مقيدة كقوله تعالى: فَبَّشِ ه تع والتَّْبِشيُر يكون بالخير والشر كقول
ون فبشرهم د يك يم؛ وق رْ  بعذاب أَل ك الضَّ ولهم: تحيت ى ق ذا عل ْيُف،ه ك السَّ ه ُب وعتاب رى. وقول  واالسم البُْش

ه  فيه ثالثة أَقوال: أَحدها أَن تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي اآلخرة؛ ُروا ب ا بُّشِ دنيا م ي ال بُْشراهم ف
رَ  من الى: ويُبَّشِ ال هللا تع ة، الثواب، ق ي اآلخرة الجن راُهْم ف ؤمنين؛ وبُْش دنيا الم ي ال راهم ف ل بُْش ا وقي  الرْؤي

دنياـتَُرى ل الصالحة يَراها المْؤمن في منامه أَو ه  ه، وقيل معناه بُْشراهم في ال نهم ال تخرج روح ل م أَن الرج
الى: من ال هللا تع ة؛ ق ن الجن عه م رى موض ا جسده حتى ي الوا َربُّن ذين ق يهم  إِنَّ ال ُل عل زَّ تقاموا تَتَنَ م اس هللاُ ث

  . وأَْبِشُروا بالجنِة التي كنتم توعدون. واال تخافوا وال تحزن المالئكةُ أَن
  

*********  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القرآ وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  ان منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  . ورحمة هللا وبركاته

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  

 c    : 60الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

  
 ا ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص عة بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْوا أَ ا(( ...   ْنُهْم َواتَّقَ نُوا ِم ِذيَن أَْحَس ْرُح ِللَّ ابَُهْم اْلقَ ا أََص ِد َم ْن بَْع وِل ِم ُس ِ َوالرَّ َّ ِ تََجابُوا  ِذيَن اْس ٌر لَّ ْج

الُو172َعِظيٌم( ا َوقَ َزاَدُهْم إِيَمانً ْوُهْم فَ ْم فَاْخَش وا لَُك ْد َجَمعُ اَس قَ َم ) الَِّذيَن قَاَل لَُهْم النَّاُس إِنَّ النَّ ُ َونِْع َّ بُنَا  ا َحْس
ُ ذُو فَْضٍل 173اْلَوِكيُل( َّ ِ َو َّ ِ َوفَْضٍل لَْم يَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَعُوا ِرْضَواَن  َّ ) 174َعِظيٍم() فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمْن 

ُف أَْوِليَاَءهُ فَالَ تََخافُوُهْم وَ  اِرُعوَن 175َخافُونِي إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن(إِنََّما ذَِلُكْم الشَّْيَطاُن يَُخّوِ ِذيَن يَُس َك الَّ ) َوالَ يَْحُزْن
ْم  َرِة َولَُه ي اْآلِخ ُ أَالَّ يَْجعََل لَُهْم َحظا فِ َّ َ َشْيئًا يُِريُد  َّ وا  يٌم(فِي اْلُكْفِر إِنَُّهْم لَْن يَُضرُّ ذَاٌب َعِظ ِذيَن 176َع ) إِنَّ الَّ

َ َشْيئًا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم(اْشتََرْوا ا َّ وا  يَماِن لَْن يَُضرُّ ) َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنََّما نُْمِلي لَُهْم َخْيٌر 177ْلُكْفَر بِاْإلِ
يٌن( ُ 178ِألَْنفُِسِهْم إِنََّما نُْمِلي لَُهْم ِليَْزَداُدوا إِثًْما َولَُهْم َعذَاٌب ُمِه َّ اَن  ا َك ِه ) َم تُْم َعلَْي ا أَْن ى َم ْؤِمنِيَن َعلَ ذََر اْلُم  ِليَ

نْ  ي ِم َ يَْجتَبِ َّ نَّ  ِب َولَِك ى اْلغَْي يُْطِلعَُكْم َعلَ ُ ِل َّ اَن  اءُ  َحتَّى يَِميَز اْلَخبِيَث ِمْن الطَّيِِّب َوَما َك ْن يََش ِلِه َم آِمنُوا  ُرُس فَ
ِ َوُرُسِلِه َوإِْن تُْؤِمنُوا وَ  َّ َو 179تَتَّقُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم(بِا ِلِه ُه ْن فَْض ُ ِم َّ ) َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاُهْم 

ِ ِميَراُث السََّماَواِت وَ  َّ ِ قُوَن َما بَِخلُوا بِِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة َو وَن األَْرِض َخْيًرا لَُهْم بَْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسيَُطوَّ ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ َو
  ...)).)180َخبِيٌر(
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  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل : 
  

ى ((  ا معن رة ؟.. م ظ  اآلخ ا ح يطان ؟.. م اء الش م أولي ن ه رح ؟.. م ا الق ْن م َث ِم َز اْلَخبِي ى يَِمي َحتَّ
قُونَ ))؟.. ما اإلجتباء ؟.. من هم الذين (( الطَّيِّبِ  ةِ  َسيَُطوَّ ر َما بَِخلُوا بِِه يَْوَم اْلِقيَاَم ذه األسئلة وأكث )) ؟.. عن ه

  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ْنُهْم (( ...  نُوا ِم ِذيَن أَْحَس ْرُح ِللَّ ابَُهْم اْلقَ ا أََص ِد َم ْن بَْع وِل ِم ُس ِ َوالرَّ َّ ِ تََجابُوا  ِذيَن اْس ٌر الَّ ْوا أَْج َواتَّقَ
َرحُ  القَْرُح والقُْرُح، لغتان: َعضُّ السالح ونحوه مما.)).. )172َعِظيٌم( ل:  يَْج دن؛ وقي رج بالب ا يخ َد ومم الجس

ال القَْرُح اآلثاُر، والقُْرحُ  ُم؛ وق ْرحَ  األَلَ أَنَّ القُ ا، وك اُت بأَعيانه ْرَح الِجراح أَنَّ القَ وب: ك ا؛ يعق ديث  أَلَُمه ي ح وف
ْرُح؛ : بعدما أَصابهم القَْرُح؛ هو بالفتح وبالضم:أُُحدٍ  ا  الُج در؛ أَراد م الفتح المص و بالضم االسم، وب ل: ه وقي

ى يومئذ. والهزيمة نالهم من القتل ُل حت تْ  وفي حديث جابر: كنا نَْختَبُِط بِقسيِّنا ونأْك ْت  قَِرَح َح داقُنا أَي تََجرَّ أَش
د ذو قَْرح ٌح:من أَكل الَخبَِط. ورجل قَِرٌح وقَِري  وبه قَْرحةٌ دائمة. والقَِريُح: الجريح من قوم قَْرَحى وقَراَحى؛ وق

ِلُمون قََرحه إِذا َجَرحه يَْقَرُحه قَْرحاً؛ قال المتنخل الهذلي: َطُهُم، َ ال يُْس لَّ َوْس اً َح ُووَن  قَِريح اِء، وال يَْش وَم اللِّق ي
َرُحوا أَي ال يُْخِطئُون في ق يُْشُووَن من من ُجِرَح منهم ألَعدائهم والابن بري: معناه ال يُْسِلُموَن  قال من قََرُحوا

ل: إِن رمي أَعدائهم. ال قال الفراء في قوله عز وج ْرٌح؛ ق ْرٌح وقُ كم قَ اف،  يَْمَسْس تح الق ى ف راء عل ر الق وأَكث
و  َ أَلَُم الِجراحِ، وكأَنّ  وكأَنَّ القُْرحَ  دِ القَْرَح الِجراُح بأَعيانها؛ قال: وه ُل الَوْج د وال يجدونَ  مث َدهم  والُوْج إِالَّ ُجْه

  )) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّقَْوا. ((وَجْهَدهم.
ْوُهمْ ((   ْم فَاْخَش وا لَُك ْد َجَمعُ اَس قَ اُس إِنَّ النَّ ْم النَّ َم  الَِّذيَن قَاَل لَُه ُ َونِْع َّ بُنَا  الُوا َحْس ا َوقَ َزاَدُهْم إِيَمانً فَ

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ .)).. )173اْلَوِكيُل( َّ ُب، :  َوقَالُوا َحْسبُنَا  ـَّا َحْس وَحْسُب، مجزوم: بمعنى َكفَى؛ قال سيبويه: وأَم
ن السكيت: َحْسبَُك ذلك أَي كفاَك ذلك؛ وأَنشدوَحْسبَُك ِدْرهم أَي َكفاَك، وهو اسم ، وتقول:  فمعناها االْكتِفاُء.  اب

نهم تُْلَوى على َحَسبِ  ولْم يَُكْن َملٌَك للقَوم يُْنِزلُهم، * إِالَّ َصالِصُل ال ُم بي ٍب، أَي يُْقَس ى َحَس َوى عل ه: ال تُْل  وقول
َوى ل: ال تُْل د؛ وقي ه أَح ب أي بالسَِّويَّة، ال يُْؤثَر ب ى حس ى الِكف عل َوى عل ِة،ال تُْل ه. اي اِء وقِلَّتِ َوِز الم ال:  لعَ ويق

اني. ومررت اني أَي كف ه موضوع  أَْحَسبَني ما أَْعط ع ألَن ى وال يُْجم َك، ال يُثَنَّ ٍل أَي كافِي بَِك من َرج ٍل َحْس برج
ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ .. المصدر موضع َّ دح ..  َحْسبُنَا  َم اْلَوكِ : نعم : فعل ماض جامد إلنشاء الم لُ َونِْع ماء :  ي ي أَس ف

ل يم الكفي و المق ُل: ه الى الَوِكي اد، هللا تع أَرزاق العب ل ب ي التنزي ه. وف ول إِلي أَمر الَمْوك تقلُّ ب ه يس ه أَن  وحقيقت
افظ،  كافِياً؛ ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِكيالً؛ قال الفراء: يقال َربا ويقال العزيز: أَن ُل الح ل الَوِكي اري: وقي ن األَنب اب

هم: و إِسحق: الَوِكيُل فيوقال أَب ال بعض ق، وق ا َخلَ ل  صفة هللا تعالى الذي تَوكَّل بالقيام بجميع م ُل الكفي الَوِكي
 ونِْعم الَوِكيُل: كافِينا هللاُ ونِْعَم الكافي، كقولك: رازقنا هللاُ ونِْعم ونِْعَم الَكِفيل بأَرزاقِنا، وقال في قولهم َحْسبُنا هللا

  ..  الرازق
اْنقَ ((   ٍل فَ ُ ذُو فَْض َّ ِ َو َّ َواَن  وا ِرْض وٌء َواتَّبَعُ ُهْم ُس ْم يَْمَسْس ٍل لَ ِ َوفَْض َّ ْن  ٍة ِم لَبُوا بِنِْعَم

ذلك.)).. )174َعِظيٍم( ضا، وك واُن الّرِ ْض هُ. الصحاح: الّرِ اةُ مثل واُن، بالضم، والَمْرض ْض اةُ  الرُّ ره: الَمْرض َغي
ْضوان ْضواَن، مصدران، والقُّراء والّرِ ا ُرِوي عن كلهم قََرُؤوا الّرِ راء، إالَّ م ر ال وان  بكس رأَ ُرْض ه ق م أَن عاص

، ةٍ  ٌ ومنهم من يقول َمْرُضوّ  ويقال: هو َمْرِضيٌّ ي عيَش ل ف واو، وقي ات ال ن بن ل م ضا في األَص يَة  ألَن الّرِ راِض
يَتْ  أَي ال: ُرِض ٌب. ويق مٌّ ناِص ولهم َه ًى كق يَّة أَي ذات رض ىَمعي َمْرِض تهُ، عل ال  َش هُ، وال يق مَّ فاعل م يَُس ا ل م

ه يُت ب ال: َرض يَْت. ويق ْيتُه صاِحباً، َرِض ه. وأَْرَض ه وعن يُت ب ى َرِض ي معنَ ه ف يُت علَْي الوا َرض ا ق ي وربم  َعنِّ
يته أَي أَْرَضْيته بعد ْيته، بالتشديد أَيضاً، فََرضي. وتََرضَّ اةً َجْهٍد. واستَْرَضْيتُه فأَْرضاني. وراض وَرضَّ اني ُمراض

  ..  أَْرضوهُ، بالضم، إذا َغلَْبتَه فيه ألَنه من الواو وِرضاًء فََرَضْوتُه
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ْؤِمنِيَن(((   تُْم ُم افُونِي إِْن ُكْن افُوُهْم َوَخ الَ تََخ اَءهُ فَ ُف أَْوِليَ ّوِ ْيَطاُن يَُخ ْم الشَّ ا ذَِلُك َطَن  .))..)175إِنََّم وَش
الم  ي الحديث: كل َهًوى شاطٌن فيعنه: بَعَُد. وأَْشَطنَه: أَبعده. وف ي الك د عن الحق، وف ار؛ الشاِطُن: البعي الن

ة مضاف محذوف تقديره كل ذي َدت. وني طوناً: بَعُ ُطُن ُش داُر تَْش َطنَِت ال ذلك. وَش د روي ك طوٌن:  َهًوى، وق َش
طونٌ  ْزوة َش دة، وغ يده: بعي ن س ال اب د. ق ِطيُن: البعي ذلك. والشَّ خ ك ض نس ي بع ع ف ذلك وق نَّف،  ك الُمَص

طون: والمعروف الشَِّطير، بالراء، وهو مذكور في ًوى َش ة: موضعه. ونَ ال النابغ اقة؛ ق دة ش عاد  بعي أَْت بُِس نَ
ي فبانَْت، والفَُؤاُد بها َرهيُن. َشطونُ  عنك نًَوى ة ف ت مائل َطنَه وإِْليَة شطوٌن إذا كان ْطُن: مصدر َش ّق. والشَّ  ِش

ة هه ونيته.خالفه عن وجْ  يَْشُطنُه َشْطنا ْرٌف. والشاِطُن: ٌ والشيطاُن: َحيَّ ه ُع ال من ل ْيطاُن: فَْيع ث. والشَّ  الخبي
الً، ون أَص ل الن يمن جع َد ف َطَن إذا بَعُ ك. َش ى ذل ل عل ياطين دلي ولهم الش ات  وق ل ع والشيطان: معروف، وك

ر: متمرد من الجن ال جري يطاَن م واِإلنس والدواب شيطان؛ ق ْدُعونَني الش اَم يَ َزٍل،أَي َوْينَني، إذ  ن َغ نَّ يَْه وُه
تُ  ً  كن ْيطانا ال َش ه؛ ق ل فِْعل ْيطان وفَعَ ار كالشَّ ْيَطن إذا ص ل وَش ْيَطَن الرج ة: وتََش   رؤب

ان وقيل: الشيطان فَْعالن من شاٍف لبَْغيِ الَكِلِب الُمَشْيِطن ل َهْيم رق مث ك واحت يط إذا هل ن  شاَط يَش ان م وَغيم
ذكر األَول أَكثر، قال: والدليل على أَنه من هاَم وغاَم؛ قال األَزهري: ليمان  َشَطَن قول أُمية بن أَبي الصلت ي س

ه  أَيُّما شاِطٍن عصاه َعكاه.أَراد: ، صلى هللا عليه وسلم: النبي ْت ب ل ا تَنزَّ أَيما شيطان. وفي التنزيل العزيز: وم
  .. الشياطينُ 

ي َوالَ يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي الْ ((   ا فِ ْم َحظ َل لَُه ُ أَالَّ يَْجعَ َّ ُد  ْيئًا يُِري َ َش َّ وا  رُّ ْن يَُض ْم لَ ِر إِنَُّه ُكْف
ى..)).. )176اْآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم( ع إِليه بمعنً  وجاء وسارَع إِلى األَمر: كأَْسَرَع. وساَرَع إِلى كذا وتََسرَّ

ه.سَرعاً أَي َسريعاً. والُمساَرعةُ إِ  اَدَرةُ إِلي يء: الُمب َرةِ . لى الش ي اْآلِخ ا فِ يُب، زاد األَزهري :  َحظ ظُّ: النَِّص الَح
ل ن الفَْض ر. عن الليث: م الً. والخْي ّظِ فِْع ن الح مع م م أَس ال: ول ل، ق ن الفض م م ّظ وقِْس الن ذو َح ال وف ن  ق اب

   .. يبسيده: ويقال هو ذو َحّظٍ في كذا. وقال الجوهري وغيره: الَحّظ النص
يٌم(((     ذَاٌب أَِل ْم َع ْيئًا َولَُه َ َش َّ وا  رُّ ْن يَُض اِن لَ يَم رى الشيَء .)).. )177إِنَّ الَِّذيَن اْشتََرْوا اْلُكْفَر بِاْإلِ َش

ه وَشراهُ  يَْشريه ِشرًى وِشراًء واْشتَراه َسواٌء، ري نفَس ن يَْش اس م الى: ومن الن ال هللا تع ه. ق تَراهُ: باَع  واْش
ذين  َمْعدودٍة؛ َمْرضاِة هللاِ، وقال تعالى: وَشَرْوهُ بثَمٍن بَْخٍس َدراِهمَ  اءَ اْبتِغ َك ال أَي باعوه. وقوله عز وجل: أُولئ

ال اْشتََرُوا الضاللة دى؛ ق ه بالُه تُهم في ن رَغب ٌع ولك راٌء وال بي ا ِش يس هن و إسحق: ل ه أَب ِكهم ب ة  بتََمسُّ كَرْغب
ً  والعرب تقول لكل منالُمْشتري بماله ما يَرَغُب فيه،    ..  وتمسََّك بغيره قد اْشتراهُ  تَرك شيئا

ْزَداُدوا إِثْ ((     ْم ِليَ ي لَُه ا نُْمِل ِهْم إِنََّم ٌر ِألَْنفُِس ْم َخْي ي لَُه ا نُْمِل ذَاٌب َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا أَنََّم ْم َع ا َولَُه ًم
،الِمالوةُ والُمالوةُ والمَ .)).. )178ُمِهيٌن( اله  كله: َمدَّة الوةُ والَمال والَمِليُّ ه وأَْم العيش. وقد تََملَّى العَْيَش وُملِّيَ
لَ  وأَْملى هللاُ  وَمالَّهُ  هللا إِياه ي له. وفي الحديث: إنَّ هللاَ  له: أَْمهلَه وطوَّ أْخير  لَيُْمل اُل والت الء: اِإلْمه الم؛ اِإلْم للظ

    .. وأَعاَشك معه طويالً  ُمتَِّع بهم. يقال: َمالَّك هللا َحبيبَك أَي َمتَّعَك به إِْخوانَه: وإِطالةُ العُُمر. وتََملَّى
    )) ُ َّ اَن  ا َك ِب َوَم يِّ ْن الطَّ َث ِم َز اْلَخبِي ى يَِمي ِه َحتَّ ُ ِليَذََر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَْي َّ يُْطِلعَُكْم َما َكاَن   ِل

نَّ  ِب َولَِك ى اْلغَْي اءُ َعلَ ْن يََش ِلِه َم ْن ُرُس ي ِم َ يَْجتَبِ َّ ٌر    ْم أَْج وا فَلَُك وا َوتَتَّقُ ِلِه َوإِْن تُْؤِمنُ ِ َوُرُس َّ ا آِمنُوا بِ فَ
ُ ِليَذََر اْلُمْؤِمنِينَ .)).. (( )179َعِظيٌم( َّ ابر)) :  َما َكاَن  ي الغ ا ف ه، وأَم ه وال َوَدْعتُ ال َوذَْرتُ  ذا، وَدْع ذا، وال يق
ال  يقال يَذَُره ويََدُعه وأَصله َوِذَرهُ يَذَُره مثال َوِسعَه يََسعُه، وال فيقال ارك. وق واِذٌر ال واَِدٌع، ولكن تركته فأَنا ت

ال َوِذَرهُ وال َواِذٌر، أَماتت المصدر الليث: العرب قد ال يق َل الماضي، ف ذَُر والفع ن يَ ارك، م ه وهو ت ن ترك  ولك
ابر ي الغ ال: واستعمله ف در ق ِإذا أَرادوا المص ر ف اً، واألَم الوا ذَْرهُ تَْرك اً. ق ذَُره ترك و يَ ال ه َز . ((ويق ى يَِمي َحتَّ

ن)) : اْلَخبِيَث ِمْن الطَّيِّبِ  ْزُت بعضه م ا الَمْيُز: التمييز بين األَشياء. تقول: ِم ض فأَن اَز  بع د أَم زاً، وق ُزه َمْي أَِمي
ُزه يده:مَ  بعَضه من بعض، وِمْزُت الشيَء أَِمي ن س اَز. اب زاً فاْنم ه تميي ذلك َميَّْزتُ ه، وك ه وفََرْزتُ زاً: عزلت اَز  ْي م

رئ:  الشيَء َمْيزاً وِميَزةً وَميََّزهُ: فصل بعضه من بعض. وفي التنزيل ِب، ق العزيز: حتى يَِميَز الَخبِيَث من الطَّيِّ
ازَ يَِميُز، وقرئ: يَُميِّْز من َميََّز يَُميُِّز، وق يَِميَز من مازَ  ْن .. ((واْستَماَز كله بمعنى د تََميََّز وامَّ ي ِم َ يَْجتَبِ َّ نَّ  َولَِك

يده: واْجتَباه أَي)) :  ُرُسِلِه َمْن يََشاءُ  اره واصطفاه.ابن س اه لنفسه أَي اخت ه اْجتَب ي الحديث: أَن طفاه. وف  اْص
الوا ت  والل واْجتَبَى الشيَء اختاره. وقوله عز وجل: وإذا لم تأْتهم بآية ق ب جئ د ثعل اه عن ال: معن ا؛ ق اْجتَبَْيته

ي هال بها من نفسك، وقال الفراء: معناه و ف ل نفسك، وه رب  اْجتَبَْيتَها هال اْختَلَْقتَها واْفتَعَْلتها من قِبَ الم الع ك
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ذلك وقوله: وكذلك يَْجتَبِيك ربك؛ قال الزجاج: مع جائز أَن يقول لقد اختار لك الشيَء واْجتَباه واْرتََجله. اه وك ن
ال يختارك ويصطفيك، وهو وض. ق ي الح اء ف ت الم ه: جبي ته لنفسك، ومن  مشتق من جبيت الشيَء إذا خلص

وا.((  األَزهري: وِجبايةُ الخراج جمعه وتحصيله مأْخوذ من هذا. ا : صدقه َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُ ه إيان ن ب )) : آم
ذيب ..  واَوتَ ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التك ل  تَّقُ ة هللا والعم وى : مخاف ه وحذره .. التق اه : خاف : اتق

  بطاعته .. 
يُطَ ((     ْم َس رٌّ لَُه َو َش ْل ُه ْم بَ ًرا لَُه َو َخْي ِلِه ُه ْن فَْض ُ ِم َّ اُهْم  ا َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَ قُوَن َم وَّ

 ِ َّ ِ ٌر(بَِخلُوا بِِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة َو وَن َخبِي ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ َماَواِت َواألَْرِض َو َراُث السَّ ِذيَن  ...))..)180 ِمي بَنَّ الَّ َوالَ يَْحَس
لَ :  يَْبَخلُونَ  د بَِخ رم، وق و  البُْخل والبََخل: لغتان وقريء بهما والبَْخل والبُخول: ضد الك الً، فه الً وبََخ ل بُْخ يَْبَخ

عباخل: ذو بُْخل، والجمع بُ  ل والجمي ال، وبخي الء. خَّ ة. ((بَُخ ْوَم اْلِقيَاَم ِه يَ وا بِ ا بَِخلُ قُوَن َم يَُطوَّ ْوُق: )) : َس الطَّ
و تدار فه ْوقٌ  َحْلٌي يجعل في العنق. وكل شيء اس ْوُق:  َط ك. والطَّ ب ونحو ذل ِدير القُْط ذي يُ حى ال ْوق الرَّ كَط

دُ  واق، واح قَ  األَْط وَّ ه فتََط ْقتُ د َطوَّ ه،أَي أَل وق ْوَق فلَبِس ته الطَّ يء، بس تدار بالش ا اس ْوُق م ل: الطَّ ع  وقي والجم
قةُ: أَْطواٌق. ان ُ الحمامة والُمَطوَّ ا ك ام: م ُق من الحم ْوٌق. التي في عنقها َطْوٌق. والُمَطوَّ ه َط يف  ل ه بالس قَ وَطوَّ

ه اه: جعل قه إِيّ ل: وغيره وَطوَّ ي التنزي اً. وف ه َطْوق و ل ا بَِخل قُون م يَُطوَّ اة َس انع الزك ي م ة؛ يعن وم القيام ه ي ا ب
ُق ما بخل روى يَُطوَّ ا من سخط هللا. وي وذ ب ة، نع وم القيام ار ي ن الن راء م ي به من حق الفق ْن  ف حديث: َم

ين؛ بع أََرِض ن س ه م قَ ن األرض ُطّوِ ْبراً م اَره ِش َب ج ول: َغَص ه  يق ف هللا ب ه أَي يخس ي عنق اً ف ه َطْوق ل ل ُجِع
وم المغصوبة منها عةاألَرض فتصير البق ا ي َق حملَه وَّ و أَن يَُط ل: ه الطَّْوق، وقي ف في عنقه ك ة أَي يُكلَّ  القيام

ل ؛ ومن األَولمن طوق التقليد  ال  من طوق التكليف  فيكون  ُق مالَه ُشجاعاً أَقرَع أَي يجع  حديث الزكاة: يَُطوَّ
ِ ِميَراُث السََّماَواِت ..(( عنقه كالطَّْوق في له َّ ِ و )) :  َواألَْرِض َو ل، وه ز وج فات هللا ع ن ص فة م وارث: ص ال

ذي دائم ال اقي ال ِرثُ  الب ا،وهو يَ ن عليه رث األَرض وَم ل، ي ز وج ائهم، وهللا ع د فن ى بع َق، ويبق ر الخالئ  خي
كَ  ان ِمْل ا ك ده ال شريك الوارثين أَي يبقى بعد فناء الكل، ويَْفنى َمن سواه فيرجع م ه وح اد إِلي ه. وقول الِعب ه ل

ذين تعالى ردوس؛ : أُولئك هم الوارثون ال ون الف راُث  يرث ِوْرث والمي ل: ال ا ُوِرَث؛ وقي راُث: م َراُث والِمي والتُّ
ا في الحَسب. في المال، واِإلْرثُ  ي أَهلهم راُث السموات واألَرض أَي هللا يُْفن ان وقوله عز وجل: و مي  فتبقي

ً  يجعلون ما القوم بما يعقلون ألَنهمبما فيهما، وليس ألَحد فيهما ِمْلٌك، فخوطب  ا ه إِذ  رجع إِلى اِإلنسان ميراث ل
ا ان ملك د ك ه وق ل ل ي التنزي ه. وف ا أَرضَ  أَْوَرثَنِي ا األَرَض أَي أَْوَرثَنَ ز: وأَْوَرثَنَ ن العزي ا م ّوأُ منه ة، نتب  الجن

   .المنازل حيث نشاء.
    

*********  
  

عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن ال د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي شريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  
  
  
  
  

 c    : 61الحلقة عدد  
  c( سورة آل عمران ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول هللا غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس  بل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َ فَِقيٌر َونَْحُن أَْغنِيَاُء  (( ...  َّ ُ قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ  َّ ِر لَقَْد َسِمَع  اَء بِغَْي تْلَُهْم األَْنبِيَ الُوا َوقَ ا قَ َسنَْكتُُب َم

ٍم ِلْلعَبِيِد(181َحّقٍ َونَقُوُل ذُوقُوا َعذَاَب اْلَحِريِق( َ لَْيَس بَِظالَّ َّ َمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ  الُوا إِنَّ 182) ذَِلَك بَِما قَدَّ ) الَِّذيَن قَ
َ َعِهَد إِلَْينَا أَالَّ نُْؤِمنَ  ِذي قُْلتُْم  ِلَرُسوٍل َحتَّى يَأْتِيَنَا بِقُْربَاٍن تَأُْكلُهُ النَّاُر قُْل قَْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن قَْبِلي بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالَّ َّ

اِدقِيَن( اُءوا بِ 183فَِلَم قَتَْلتُُموُهْم إِْن ُكْنتُْم َص َك َج ْن قَْبِل ٌل ِم َب ُرُس ذِّ ْد ُك ذَّبُوَك فَقَ ِإْن َك اِب ) فَ ِر َواْلِكتَ بُ اِت َوالزُّ اْلبَيِّنَ
ْد ) ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعْن النَّاِر َوأُدْ 184اْلُمنِيِر( ةَ فَقَ ِخَل اْلَجنَّ

ْنيَا إِالَّ َمتَاُع اْلغُ اَب  )185ُروِر(فَاَز َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْن الَّ َمعُنَّ ِم ُكْم َولَتَْس َواِلُكْم َوأَْنفُِس ي أَْم ُونَّ فِ لَتُْبلَ
  ...)).)186(ِمْن قَْبِلُكْم َوِمْن الَِّذيَن أَْشَرُكوا أَذًى َكثِيًرا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 

  العظيم صدق هللا 
  ( سورة آل عمران ) 

  * التحليل : 
  

اءُ من هم الذين قالوا : ((  َ فَِقيٌر َونَْحُن أَْغنِيَ َّ ان  إِنَّ  ا القرب اء ؟.. م وا األنبي ذين قتل م ال ن ه )) ؟.. م
ا عزم األُزْحِزَح َعْن النَّارِ الذي تأكله النار ؟.. من ((  س واألوالد ؟.. وم ي األنف ور ؟.. عن )) ؟.. ما البالء ف م

  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة  الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
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تْلَُهمْ  (( ...  الُوا َوقَ ا قَ َ فَِقيٌر َونَْحُن أَْغنِيَاُء َسنَْكتُُب َم َّ ُ قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ  َّ رِ  لَقَْد َسِمَع  اَء بِغَْي  األَْنبِيَ
ِق( ذَاَب اْلَحِري وا َع ه  )181َحّقٍ َونَقُوُل ذُوقُ زل قول ا ن د .. ولم اذيبهم ال تحصى وال تع زاعم اليهود وأك .)).. م

رة ((  ورة البق ي س الى ف ناتع ا حس رض هللا قرض ذي يق ن ذا ال رة:  -)) م ا 245البق ود إنم ض اليه ال بع . ق
زعمهم اء .. ((  يقترض الفقير من الغني .. وتطاول آخرون على هللا ب م أغني يهم ألنه اج إل تْلَُهْم أن هللا يحت َوقَ

النار وَحّرقَتْه فاحترق وتحّرَق،  وأَحرقته)) : َونَقُوُل ذُوقُوا َعذَاَب اْلَحِريقِ )) : قتلوا يحيى وزكريا .. ((األَْنبِيَاءَ 
ى  هذه نارٌ  والُحْرقةُ: َحرارتها. أبو مالك: ه أيِحراٌق وُحراق: تُْحِرق كل شيء. وأَلق ي حاِرقَتِ افر ف ي هللا الك  ف

   .ناِره؛ وتحّرَق الشيُء بالنار واْحترَق، واالسم الُحْرقةُ والَحريُق.
ِد((( ٍم ِلْلعَبِي الَّ ْيَس بَِظ َ لَ َّ ِديُكْم َوأَنَّ  َمْت أَْي دَّ ا قَ َك بَِم دِ .)).. )182ذَِل ٍم ِلْلعَبِي الَّ ْيَس بَِظ ع :  لَ ُم: َوْض الظُّْل

م أي  الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  في وِضعه. ومن أمثال العربالشيء في غير م ا  ما ظل م
ي وَظلَم نْفسه بما نَقََصها من الثواب..  الشَّبَه في غير َمْوضعه وضع وء. وف ي الُوض ل  بتَْرداِد الَمّرات ف التنزي

م وا ول ذين آَمنُ ز: ال انَهم بُِظْل العزي وا إيم اسيَْلبُِس ن عب ال اب وا ٍم؛ ق م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه انهم  وجماع إيم
مٌ  وابِن َمْسعود وَسلماَن، بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن ُحذَْيفة ْرك لَُظْل يم.  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ َعِظ

ْوبَ  والظُّْلم: مْ  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا الصَّ ه عزَّ وجل:  وال تَْظِل ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج عن
ْرَك لَُظلم ه  ال شريك أن هللا تعالى هو الُمْحيي الُمِميُت الرّزاُق الُمْنِعم َوْحده َعِظيم؛ يعني إنَّ الّشِ له، فإذا أُْشِرك ب

هُ َظْلم َ غيره فذلك أَْعَظُم الظُّْلِم، ألنه َجعل النعمة ةً،لغير ربِّها. يقال: َظلََمه يَْظِلُم اً وَمْظِلم دٌر  اً وُظْلم ْلُم َمْص الظَّ ف
المٌ  ، والظُّلُم االسُم يقوم َمقام المصدر، وهو ظ : حقيقيٌّ ِديُّ ْيغٌَم األَس ال َض وم؛ ق ن  وَظل ي اب ي ف ْم يََخْفن َو ل إذا ُه

ي، ومُ  َعّمِ ُل الظَّلُ هُ الرُج م أَْلقَ مُ  وإْن ل ل: إن هللا ال يَْظِل ز وج ه ع ٍة؛  وقول اَل ذَرَّ ٍة،  أراَد الِمثْق اَل ذَرَّ م ِمثْق يَْظِلُمُه
ال  وقد يكون ِمثْقاَل ذّرة في موضع المصدر أي مفعولين ألنه في معنى يَْسلُبُهم، وَعدَّاه إلى راً كِمثْق اً حقي ُظْلم

اء وقوله عز وجل: فََظلَُموا بها؛ أي باآليات الذّرة؛ ّداه بالب اَءتهم، وع ا التي ج ُروا به ى َكفَ ي معن ه ف (( ..  ألن
د ٍم ِلْلعَبِي الَّ ذلك )) : لَْيَس بَِظ ْذَهُب ب اً، يُ ان أَو رقيق ّراً ك ان، ح د: اِإلنس ه العب ى أَن ل وعز. إِل ه، ج وب لباري  مرب

ايَ  وفي حديث أَبي..  وأَصل العُبوِديَّة الُخضوع والتذلُّل ل فت ي وليق دي وأََمت  هريرة: ال يَقُل أَحدكم لمملوكه َعْب
ذا ي اال وفتاتي؛ ه ى نف ِإنعل ه، ف وديتهم إِلي ب عب يهم وأَْن يَْنُس تكبار عل ذلك س و رب  المستحق ل الى ه هللا تع

،   .. وغيَره من الجمع  والمخلوقين العباد كلهم والعَبيِد، وجعل بعضهم الِعباد 
َ َعِهَد إِلَْينَا أَالَّ نُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى يَأْتِيَنَ((   َّ ٌل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ  اَءُكْم ُرُس ْد َج ْل قَ اُر قُ هُ النَّ اٍن تَأُْكلُ ا بِقُْربَ

اِدقِيَن( تُْم َص وُهْم إِْن ُكْن َم قَتَْلتُُم تُْم فَِل الى.)).. )183ِمْن قَْبِلي بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالَِّذي قُْل ال هللا تع د إِن  ق وا بالعه : وأَوف
دَ  الزجاج: قال بعضهم: ما أَدري قال العهَد كان مسؤوالً؛ ا ُعوِه ل م ُد ك ره: العَْه ه،  ما العهد، وقال غي ُ علي َّ

ات  وكلُّ ما بين العباِد من المواثِيِق، فهو َعْهٌد. وأَْمرُ  ذه اآلي ي ه ه ف َر هللا ب ا أََم لُّ م ذلك ك ِد، وك ن العه اليتيم م
ي والعَْهُد: الوصية.. ونَهى عنه د إل ي ..  ويقال: عه ه حديث ع ف ذا أَي أَوصاني؛ ومن رم هللا وجهه:ك ّي، ك  ل

يّ  م ُ َعِهَد إِلّي النب ه عز وجل: أَل ه قول يُّ أَي أَْوَصى؛ ومن ي آدم؛ األُّم ا بن يكم ي ْد إِل ر.  أَْعَه ي الوصيةَ واألَم يعن
ع المرِء في الشيِء. والعهد: والعَْهُد: التقدُّم إِلى ه، والجم َد  الذي يُكتب للوالة وهو مشتق من د َعِه وٌد، وق ُعه

ه َعْه ا داً.إِلي ف به ين يحل ُق واليم ُد: الَمْوثِ يّ  والعَْه ول: عل الجمع. تق ع ك ل، والجم ه،  الرج ُد هللا وميثاقُ عْه
دَ  دُ  وأَخذُت عليه عه يَّ عه ول: َعلَ ه؛ وتق ذا هللا وميثاقَ ن ك دمون هللاِ ألَفعل ي حتىيق ون لنب ود ال يؤمن ..كان اليه

م إن قربانا فتأتي نار بيضاء ال دخان لها فتأكله القربان  ذا الشرط .. ث .. فلما جاء عيسى عليه السالم نسخ ه
اء  ا األنبي اء به ي ج ج الت م الحج م رغ ة .. ألنه ة باطل وس أن حج ادي الملم دليل الم ت بال ة تثب ة الكريم اآلي

رب ..  ة والته ى المغالط دوا إل لون عم دوالمرس و واح ه، وه ه من تُه، لقُْربِ ك وخاصَّ ـيُس المل اُن: َجِل  والقُْرب
رابينُ  بِـيِن؛القَرا ه. وقَ ن بُْعدانِ ر، وم ـَمِلِك: تقول: فالٌن من قُْربان األَمي ي  ال تُه. وف ُوَزراُؤه، وُجلساُؤه، وخاصَّ

ا أَن التنزيل العزيز: واتُْل عليهم نَبأَ اْبنَيْ  َد إِلين ّ َعِه ي موضع آخر: إِن  ال ف با قُْرباناً. وق ال  آدَم بالحق إِذ قَرَّ
، فتنزل الناُر فتأْكل قُْربانَه،  تأُْكلُه الناُر. وكان الرجُل إِذا ى يأْتِـيَنا بقُْربانٍ نُْؤِمن لرسوٍل حت ّ َب قُْرباناً، َسَجد  قَرَّ
ى القُْرباِن، وهي فذلك عالمةُ قبول َت إِل ْب ا قَرَّ اُن م ث: القُْرب ذبحونها. اللي ةً  ذبائح كانوا ي ذلك قُْرب ، تبتغي ب ّ

ِة في التوراة:ووسيلة. وفي الحديث ص ون  فة هذه األُمَّ بُ ُرب أَي يَتَقَرَّ ُرَب يَْق ان مصدر قَ انُهم دماُؤهم.القُْرب قُْرب
والغنم، واِإلبل. وفي الحديث: الّصالةُ  ّ بـِإراقة دمائهم في الجهاد. وكان قُْربان األَُمم السالفِة ذَْبَح البقر، إِلى
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ّ تعالى أَي يَْطلُبون القُْربَ األَتْقِ  قُْرباُن كّلِ تَِقـّيٍ أَي إِنَّ  بوَن بها إِلى  ي حديث  ـياَء من الناس يَتَقَرَّ ا. وف ه به من
َب بدنةً  اُن  الجمعة: َمن َراَح في الساعِة األُولى، فكأَنما قَرَّ دى القُْرب ا يُْه الى كم ّ تع ى  ك إِل دى ذل أَي كأَنما أَْه

 ّ مر:الحرام. األَحمر: الخيُل الـمُ  إِلى بيت  ال ش دَّةً. وق ةً ُمعَ ْت  ْقَربة التي تكون قَريب ي ُحِزَم ـُمْقَربة الت ل ال اِإلب
ال: ـّيٍ. وق ن َغنِ يٌّ ِم ـها أَعراب وب، قالَ ك ل  للرُّ عيد: اِإلب و س وب. أَب ك َرْت للرُّ ّمِ ي ُض ل: الت ن الخي ـُمْقَرباُت م ال

  ..ُب الـُملوكالتي عليها ِرحاٌل ُمْقَربة باألََدِم، وهي َمراكِ  الـُمْقَربةُ 
ِر(((   اِب اْلُمنِي ِر َواْلِكتَ بُ اِت َوالزُّ اُءوا بِاْلبَيِّنَ َك َج ْن قَْبِل َب ُرُسٌل ِم ُر: .)).. )184فَِإْن َكذَّبُوَك فَقَْد ُكذِّ ْب والزَّ

رَ  وَزبَْرُت الكتاَب وذَبَْرتُه: َوْضُع البنيان بعضه على بعض. ْبُر: الكتابة. وَزبَ ابَ  قرأْته. والزَّ ُره الكت ُره ويَزبِ  يَْزبُ
راً: ه َزْب ُر:.. كتب ْب ه. والزَّ َت كتابت اب إِذا أَتْقَْن ْرُت الكت ورٌ  وَزبَ ع ُزبُ اُب، والجم رأَ  الكت ه ق ُدوٍر؛ ومن ْدٍر وقُ ل قِ مث

بُوُر: بعضهم: وآتينا هرسول وُرُسل. وإِنما مثلت الكتاب الَمزبُوُر، والجمع ُزبٌُر، كما قالوا داود ُزبُوراً. والزَّ  ه ب
ه الصالة والسالم... ألَن َزبُوراً ورسوالً في معنى مفعول بُوُر على ُصُحِف داود، على نبينا وعلي  وقد غلب الزَّ

بُوِر من وكل ى  بَْعدِ  كتاب: َزبُوٌر، قال هللا تعالى: ولقد َكتَْبنَا في الزَّ زل عل ا أُن وُر م بُ رة: الزَّ و هري ال أَب ْكِر؛ ق الذِّ
ذكر من داود من بعد د ال ال: بع زاي، وق ور، بضم ال بُ ي الزُّ ر: ف ن جبي رأَ سعيد ب وراة. وق ورُ  الت بُ وراة  الزُّ الت

ل: ماء؛ وقي ي الس ذي ف ذكر ال ال: وال رآن، ق ل والق ورُ  واِإلنجي بُ َب. الزَّ َر أَي ُكتِ ه ُزبِ ول كأَن ى مفع ول بمعن  فَعُ
ه: أَن والِمْزبَُر، بالكسر: القلم. وفي ر، رضي هللا عن م ه دعاحديث أَبي بك ب اس ٍر فكت دواة وِمْزبَ ه ب ي َمَرِض  ف
وير::  قد تنور الصبح الصبح  َواْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ . الخليفة بعده، والِمْزبَُر: القلم. ارة. والتن وير: اِإلن  تَْنِويراً. والتن

َر بالفَْجِر أَي صالَّها، اِإلسفار. وفي حديث مواقيت الصالة: يوقد اْستنار ألُفق كث أَنه نَوَّ ي حديث عل راً. وف  ، ي
  .. البينات، والمنيرات كذلك األَحكام وُمنِيرات اِإلسالم؛ النائرات الواضحات كرم هللا وجهه: نائرات

اِر َوأُْدِخ((   ْن النَّ ِزَح َع ْد َل اْلَجنَُّكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فََمْن ُزْح ةَ فَقَ
ْنيَا إِالَّ َمتَاُع اْلغُُروِر( ْوتِ .)).. )185فَاَز َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ ةُ اْلَم ٍس ذَائِقَ ه :  ُكلُّ نَْف يَء يذُوق ذّْوُق: مصدر ذاَق الش ال

 ً ا اً وذَواق ذاقاً، ذَوق ه وَم ول ذَواقُ ا تق اً، كم ان َطْعم درين ويكون ان مص ذاق يكون ذَّواق والَم ه فال ب ومذاقُ ؛ طيّ
ي روب. وف أْكول والمش و الم ذَّواُق: ه يء. وال ُم الش ذاق: َطْع ى  والَم ال بمعن اً، فَع ذُمُّ ذَواق ن يَ م يك ديث: ل الح

ً  على مفعول من الذَّْوِق، ويقع عنده أَي  وذُْقُت ما المصدر واالسم؛ وما ذُْقُت ذَواقاً أَي شيئاً، وتقول: ذُْقُت فالنا
دَخبَْرته، وكذلك ما نزل باِإلنسان  روه فق ن َمك ه م وَرُكمْ .. ذاقَ ْوَن أُُج ا تَُوفَّ ُت :  َوإِنََّم دة: َوفَْي و عبي الكسائي وأَب

مَّ  َوفَى وأَْوفَى، فمن قال وفَى فإنه يقول تَمَّ كقولك سواء، قال شمر: يقال بالعهد وأَْوفَْيُت به  وفَى لنا فالٌن أَي تَ
رات وفَى ؛ قال الحطيئة:قفيزاً  لنا قَْولُه ولم يَْغِدر. وَوفَى هذا الطعامُ  ٍب وال بََك َل ال نِي ال  َكْي ن ق ال: وم مَّ، ق أَي تَ

ه أَْوفَى فمعناه أَْوفاني ه حقَّه أَي أَتَمَّ َل أَي أَتم ى الكي ذلك أَْوفَ يئاً، وك ه ش ه ولم يَْنقُْص من نقص من م ي ً  ول .. شيئا
ِزَح عن :  فََمْن ُزْحِزَح َعْن النَّارِ  ن ُزْح الى: فم ةقال هللا تع َل الجن ار وأُْدِخ اَز؛ َ الن د ف َد. فق َي وبُعِّ ِزَح أَي نُّحِ  ُزْح

ه َزّحاً: ه وَزحَّ الشيَء يَُزحُّ ه يَُزحُّ ة. وَزحَّ ي َعَجلَ ه جذبه ف َزَح: َدفَع اً، وَزْحَزحه فتََزْح اه عن موضعه  َزّح ونَحَّ
ى ة: فَتَنَحَّ ال ذو الرم ه؛ ق َده من ابِضَ  وباَع ا ق ٍم َعَص ي ن ِجْس وحِ ع رُّ اً،ال ن  ى َزَمن ي ع ذَّْنِب، َزْحِزْحنِ افَِر ال وغ

ْنيَا إِالَّ َمتَاُع اْلغُُرورِ .. ويقال: هو بَِزْحَزحٍ عن ذلك أَي ببُْعٍد منه ِ النار ه :  َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ َع ب َع بالشيء وتََمتَّ وأَْمتَ
ْبَن الُحتُوفَ  بها؛ قال أَبو ذَؤيب:التنزيل: واْستَْمتَْعتُْم  منه. وفي له ما يْستَِمدُّه واْستَْمتَع: دام ا َمنايا يُقَّرِ  ِمَن ْهِله

ه هللا كلهم ُمتْعةٌ للَمنايا، واألَنُس كاِإلْنِس والجْبلُ  يريد أَن الناس ِجهاراً، ويَْستَْمتِْعَن باألَنَِس الجْبلِ   الكثير. وَمتَّع
اعِ  إِْمتاعاً أَي أَبقاه ِليَْستَْمتِع به فيما الناً بفالنٍ أَْمتََع هللا فُ  وأَْمتَعه بكذا: أَْبقاه ِليَْستَْمتِع به. يقال: ن االْنتف بُّ م يُِح

ذا به ى. والسُّرور بمكانه، وأَْمتَعه هللا بك ه بمعنً ى أَن وَمتَّعَ أَه إِل اه وأَْنَس ه إِذا أَبق اً وأْمتَع َع هللا فالن يَ  وَمتَّ  يَْنتَِه
الَ َشبابُه؛ ومنه قول لبيد يصف نخالً نابتاً على ا ى ط اء حت ى لم ه إِل ال: ِطوالُ فا  السماء فق ا الّص ُحٌق يَُمتِّعُه ُس

واِعُم، وَسِريُّه، مٌّ ن ُرومُ  ُع نَُهنَّ ُك ر بَْي ن نه اِن م راِن ُمتََخلِّج : نه ِريُّ فا والسَّ ذي والصَّ ٍم ال البحرين لسقي  ُمَحلِّ ب
ذهقال األَزهري: وكذلك قوله تعالى: يا قوم إِنما . نخيل َهَجَر كلّها. اٌع؛ أَي ه دنيا َمت اة ال ه ال  الحي ُغ ب ةٌ يُتَبلَّ بُْلغ

ه أي يَْبقى لي، ومنه يقال: أَْمتََع هللا بك. أَبو يُْمتِعُني هذا الثوُب أَي ال له. ويقال: ال بقاء  عبيدة في قوله فأَُمتِّعُ
ةِ  العمر؛ أُؤخره، ومنه يقال: أَْمتَعَك هللا بطول ن أَْمتِع ي ابن المظفر: الَمتاُع م ه اِإلنسان ف تَْمتُِع ب ا يَْس ت م  البي

ْيشُ  ا العَ ول: إنم رور، يق اع الغ دنيا مت ال: وال ام.  َحوائِجه،وكذلك كل شيء، ق اء أَي زول أَي بَق م ي ام ث اع أَي مت
اعُ  ا والَمتاُع: السَّْلعةُ. والَمت الوا ي َوعِ: ق ن األَْك ي حديث اب ه. وف َت ب ا تََمتَّْع ة وم وال رسول هللا  أَيضاً: المنفع ل
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ي  َمتَّْعتنا به أَي تركتنا ننتفع به. وفي الحديث: أَنه حّرم ر الت المدينة ورّخص في متاعِ الناصح، أَراد أَداة البعي
ا تؤخذ من الشجر ا. فسماها متاعاً. والمتاُع: كل ما يُْنتَفُع به من ُعروِض الدنيا قليِله ُرورِ . وكثيِره اُع اْلغُ :  َمتَ

ه َغرا وُغر ال: اللحياني، فهو وراً وِغّرة؛ األَخيرة عنغّره يغُرُّ ه بالباطل؛ ق إِن  َمغرور وغرير: خدعه وأَطعم
ّره َرأً َغ دة اْم نكن واح رور ، ٌم دنيا، لمغ ي ال َدِك ف ِدي وبع دا أَو بَْع رور ج قَّ  أَراد لمغ روٍر وَح دَّ مغ رور ِج لمغ

ك وال ذل روٍر، ول د مغ ه ق دة ألَن الم فائ ي الك ن ف م يك ل ل م أَن ك أَيّ  عل رور، ف و َمْغ ّر فه ن ُغ ه  ُم ي قول دة ف فائ
ا فسر. واْغتَرَّ هو: قَبِلَ  لمغرور، إِنما هو على ما رور وأَن ك، أَي مغ ذا أَي  الغُروَر. وأَنا َغَرٌر من ن ه ُرك م َغِري

ك منه أَي لم يكن األَمر على ما تُِحبّ  أَنا الذي   ..َغرَّ
َرُكوا أَذًى لَتُْبلَُونَّ فِي أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُ ((   ِذيَن أَْش ْن الَّ ْبِلُكْم َوِم ِسُكْم َولَتَْسَمعُنَّ ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَ

ه:...)).. )186َكثِيًرا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر( الًء واْبتَلَْيت واً وبَ ه، بَلَْوُت الرجَل بَْل  اْختَبَْرت
ديثو ي ح ره. وف ه واْختَبَ بَ واً إذا َجرَّ وه بَْل الهُ يَْبلُ ي بَ ة: ال أُْبل أَْبالني أَي حذيف ه ف د اْبتَلَْيتُ داً. وق َدك أَب داً بَْع  أَح

ا  يَراني بَعدَ  فأَْخبَرني. وفي حديث أُم سلمة: إنَّ ِمْن أَْصحابي َمْن ال اْستَْخبَْرتُه ر: ب ا عم ال له اَرقَني، فق أَن ف
تُ  م أَنا؟ قالت: ال ولنأَِمْنه تَ  أُْبِلَي أَحداً بعَدَك أَي ال أُخبِر بعَدك أَحداً، وأَصله من قولهم أَْبلَي اً إذا حلف اً يمين  فُالن

َوةُ  األَعرابي: أَْبلى بمعنى أَْخبَر. واْبتَاله هللا: اْمتََحنَه، واالسم له بيمين َطيَّْبَت بها نفسه. وقال ابن البَْلَوى والبِْل
الءً  ْليَةُ والبَِليَّةُ والبَالُء، وبُِلَي بالشيءوالبِ  ه ب ال: اْبتَلَيت ناً  بَالًء واْبتُِلَي؛ والبَالُء يكون في الخير والشر. يق حس

ه الًء حسناً ويُْبِلي َد بَ ي العب الى يُْبل الًء سيِّئاً، وهللا تع ع  وبَ ة، والجم و والعافي الى العف أَل هللا تع يِّئاً، نس الًء س ب
تَاله  َصَرفُوا فَعائَِل إلى فَعالى كما قيل في إداوة. التهذيب: بَاله يَْبلُوه البَاليا، ال: اْب بَالء، يق بَْلواً، إذا ابتَاله هللا ب

ديث: ي الح بَالء. وف بَالء، أَي ال هللا ب م ال ن، واالس ي أَحس التي ه ا إالّ ب م ال تُْبلن اله هللا  الله ال: أَْب ا. ويق تَْمتَِحنَّ
ً  يُْبِليه إْبالءً  ْنعا ه ُص ار. حسناً إذا صنع ب الي: االختب ره. والتَّب تَاله أَي اختَب الء واْب اله هللاُ بَ يالً. وبَ بَالء:  جم وال

ورِ .. االختبار، يكون بالخير والشر ْزِم اْألُُم ْن َع ي :   فَِإنَّ ذَِلَك ِم ا ل ون: م ذيل، يقول ة ه ي لغ ْبُر ف ْزُم: الصَّ والعَ
ْبٌر. ْزٌم أي َص ك َع ي عن دي وف ذلك أيح ا ل بَالُء اْعتََزْمن ابَنا ال ا أص ْعٍد: فلم بَْرنا ث َس اه وص و  اْحتََمْلن ه، وه علي

ْدوُ  ِزيُم: العَ ْزم. والعَ ن العَ ا م ن اْفتَعَْلن ة ب ال ربيع ديد؛ ق : الش بّيُّ ُروٍم الضَّ رى َمْق اَد، إذا َج ه لك وال أَُكْفِكفُ ه  ل من
َحل العَِزيُم، زا يَدُّقُّ فَأَْس الِمْس يواالْعتِ ر والَمْش ي الُحْض ِد ف ُزوُم القَص ة: ُم: ل ال رؤب ا؛ ق َزْمَن  وغيرهم إذا اْعتَ

اِض  ي اْنتِه َو ف ْه رُس إذا الرَّ ر والفَ ِره غي ي ُحْض ه ف اه تَْجِليُح االْعتِزاِم فمعن َف ب ه إذا ُوِص ٍب لراكبِ ه؛  ُمِجي َكبََح
ة: ول رؤب ه ق ق ومن الَّخ الَملَ يحِ َم ِزم التَّْجِل َزمَ  ُمْعتَ لُ  واْعتَ َزَم الرج اً. واْعتَ ه جاِمح رَّ في ْريِ: َم ي الَج َرُس ف  الفَ

ر الطريَق يَْعتَِزُمه: َمَضى فيه ولم يَْنثَِن؛ ى أَم وا عل ذيَن َعَزُم ِل: ال ُس ن الرُّ دَ  ِ وأُولُو العَْزِم م ا َعِه يهم،  هللا فيم إل
نْ  ،وإبراهيُم وموسى، عليهم السالم وجاء في التفسير: أن أُولي العَْزِم نُوحٌ   ومحّمٌد، صلى هللا عليه وسلم، ِم

ل: ي التنزي اً. وف ْزم أَيض ي العَ ي أُول ْزِم، وف و العَ بََر أُول ا َص بِْر كم دّ  فاْص أَلة أي يَِج ِزم الَمس ديث: ليَْع ا  َالح فيه
ْبُر. ي قصة آدَم: ويَْقَطعها. والعَْزُم: الصَّ الى ف ه تع دْ  وقول م نَج َي ول ْزمُ  فنَِس ل: العَ اً؛ قي ه َعْزم ا  ل ةُ هن والعَِزيم

بُر أي لم دةٌ، وهي َصِريمةً وال َحْزماً فيما له نَِجْد له َصْبراً، وقيل: لم نَِجدْ  الصَّ ِريمةُ والعَِزيمةُ واح  فَعََل، والصَّ
ها في فِْعِلها. يقال: َطَوى فالٌن فُؤاَده على َعِزيمةِ  الحاجة التي قد َعَزْمَت على    .. فُؤاِده أمٍر إذا أَسرَّ

  
*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل الم ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ح
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َوارْ (( ون ...  –./.)) )118َحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  مدا رسول هللاوأشهد أن مح 

  
  
  
  
  
  

 c    : 62الحلقة عدد   
  c( سورة آل عمران ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ل ول هللا بل ه نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِذيَن أُوتُ ((... اَق الَّ ُ ِميثَ َّ ذَ  وِرِهْم َوإِْذ أََخ ذُوهُ َوَراَء ُظُه هُ فَنَبَ اِس َوالَ تَْكتُُمونَ هُ ِللنَّ اَب لَتُبَيِّنُنَّ وا اْلِكتَ

ْم 187َواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا قَِليالً فَبِئَْس َما يَْشتَُروَن( ا لَ ُدوا بَِم ) الَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَوا َويُِحبُّوَن أَْن يُْحَم
يٌم(يَْفعَ  ذَاٌب أَِل ْم َع ذَاِب َولَُه ْن اْلعَ اَزٍة ِم بَنَُّهْم بَِمفَ الَ تَْحَس ّلِ 188لُوا فَ ى ُك ُ َعلَ َّ َماَواِت َواألَْرِض َو ُك السَّ ِ ُمْل َّ ِ ) َو

اتٍ 189َشْيٍء قَِديٌر( اِب( )  إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َآليَ ي األَْلبَ ِذيَن 190ِألُوِل ) الَّ
ا ا َم َماَواِت َواألَْرِض َربَّنَ ِق السَّ ي َخْل ُروَن فِ وبِِهْم َويَتَفَكَّ ى ُجنُ وًدا َوَعلَ ا َوقُعُ َ قِيَاًم َّ اِطالً  يَْذُكُروَن  ذَا بَ َت َه َخلَْق
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اٍر() َربَّنَا إِنََّك َمْن تُْدخِ 191ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر( ا 192ْل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَص ا إِنَّنَ ) َربَّنَ
ْر عَ  ا َوَكفِّ ا ذُنُوبَنَ اْغِفْر لَنَ ا فَ ا َربَّنَ َربُِّكْم فَآَمنَّ وا بِ اِن أَْن آِمنُ اِدي ِلْإلِيَم ا يُنَ ِمْعنَا ُمنَاِديً َع َس ا َم يِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَ ا َس نَّ

اَد(193ألَْبَراِر(ا ُف اْلِميعَ َك الَ تُْخِل ِة إِنَّ ْوَم اْلِقيَاَم ا يَ تََجاَب 194) َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَ ) فَاْس
ْن بَْع ُكْم ِم ى بَْعُض ٍر أَْو أُْنثَ ْن ذََك ْنُكْم ِم ٍل ِم َل َعاِم يُع َعَم ي الَ أُِض ْم أَنِّ ْن لَُهْم َربُُّه وا ِم اَجُروا َوأُْخِرُج ِذيَن َه ٍض فَالَّ

اتٍ  نَُّهْم َجنَّ يِّئَاتِِهْم َوَألُْدِخلَ ْنُهْم َس َرنَّ َع وا َألَُكفِّ اُر  ِديَاِرِهْم َوأُوذُوا فِي َسبِيِلي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُ ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم تَْج
ُ ِعْنَدهُ ُحسْ  َّ ِ َو َّ بِالَِد( )195ُن الثََّواِب(ثََوابًا ِمْن ِعْنِد  ي اْل ُروا فِ ِذيَن َكفَ ُب الَّ نََّك تَقَلُّ مَّ 196الَ يَغُرَّ ٌل ثُ اٌع قَِلي ) َمتَ

ُزالً ) لَِكْن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِ 197َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهاُد( يَها نُ
َراِر( ِ َخْيٌر ِلْألَْب َّ ِ َوَما ِعْنَد  َّ ِزَل 198ِمْن ِعْنِد  ا أُْن ْيُكْم َوَم ِزَل إِلَ ا أُْن ِ َوَم َّ ا ْؤِمُن بِ ْن يُ اِب لََم ِل اْلِكتَ ْن أَْه ) َوإِنَّ ِم

ِ ثََمنًا قَِليالً  َّ ِ الَ يَْشتَُروَن بِآيَاِت  َّ ِ اِب(إِلَْيِهْم َخاِشِعيَن  َ َسِريُع اْلِحَس َّ ا199 أُْولَئَِك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم إِنَّ   ) يَ
َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن( َّ   .))./).200أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة آل عمران ) 

  *التحليل : 
  
ى أه ما ذين  لالميثاق الذي أخذه هللا عل م ال ان ؟ .. من ه ادي لإليم ذي ين ادي ال ن المن اب ؟.. م الكت

بر  البون بالص م المط ن ه يال ؟..  م ا قل د هللا ثمن ترون بعه ذين يش م ال ن ه يئاتهم ؟ .. م نهم س ر هللا ع يكف
الي إن والمصابرة ؟ .. ما المرابطة ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكا ل الت فية الشافية في التحلي

  شاء هللا تعالى : 
  

ذُوهُ َوَراءَ  ((... هُ فَنَبَ اِس َوالَ تَْكتُُمونَ هُ ِللنَّ اَب لَتُبَيِّنُنَّ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ اَق الَّ ُ ِميثَ َّ ذَ  وِرِهْم َوإِْذ أََخ  ُظُه
تَُرونَ  ا يَْش ئَْس َم يالً فَبِ ا قَِل ِه ثََمنً تََرْوا بِ ابَ .)).. )187(َواْش وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ اَق الَّ ُ ِميثَ َّ ذَ  ُق: :  َوإِْذ أََخ والَوثِي

ع م، والجم يء الُمْحك ره أي الش ي أم ة ف ذ بالَوثِيق ال: أَخ اٌق. ويق ي ِوث ق ف ة، وتَوثَّ ُت  بالثِّقَ ه. وَوثَّْق ره: مثل أَم
و ة: الشيء تَْوثِيقاً، فه ق. والَوثِيق ي األم ُمَوثَّ ام ف ياإلحك ن األَعراب ن اب ق؛ ع ع َوثِي اًء  وأَنشد: ر، والجم َعط

هيق .. عليك بإتْالِف التِّالِد َوثِ  وَصْفقاً ال يُِغّب، كأنما د أَْوثَقَ ُق، وق د الَوثِي و العَْه  وعندي أَن الَوثِيَق ههنا إنما ه
ُق الواو ياء ال وَوثَّقَه وإنه لُمَوثَُّق الخلق. والَمْوثُِق والِميثاُق: العهد، صارت ع الَمواثِي ا، والجم ا قبله نكسار م

ابَ .. على األصل وا اْلِكتَ ارى ..  الَِّذيَن أُوتُ ود والنص وِرِهمْ : اليه ذُوهُ َوَراَء ُظُه ن :  فَنَبَ ذُ: طرحك الشيء م النَّْب
رة.  الشيء ُيدك أَمامك أَو وراءك. نَبَْذت دد للكث ه، ش دك، ونَبَّذت ذتأَْنبِذُه نَْبذاً إِذا أَلقيته من ي الشيء أَيضاً  ونب

ذه  إِذا رميته وأَبعدته؛ ومنه الحديث: فنبذ خاتمه، فنبذ الناس ذٌ؛ نَبَ خواتيمهم أَي أَلقاها من يده. وكلُّ طرحٍ: نَْب
  : بئس : فعل ماض جامد إلنشاء الذم  ..  فَبِئَْس َما يَْشتَُرونَ ..  نَْبذاً  يَْنبِذُه

ونَ ((   ِذيَن يَْفَرُح ْن الَ تَْحَسبَنَّ الَّ اَزٍة ِم بَنَُّهْم بَِمفَ الَ تَْحَس وا فَ ْم يَْفعَلُ ا لَ ُدوا بَِم وَن أَْن يُْحَم وا َويُِحبُّ ا أَتَ  بَِم
يٌم( ذَاٌب أَِل ْم َع ذَاِب َولَُه ِر،.)).. )188اْلعَ ة والخي ُر باألُْمنِيَّ اُء والظَّفَ ْوُز: النَّج ه الفَ اَز ب اَزةَ.  ف ازاً وَمف ْوزاً وَمف فَ

ازُ  َحدائِقَ  ن للمتقين َمفازاً وقوله عز وجل: إِ  ون الَمف وز أَن يك اِوز وال يج ات َمف ا أَراد ُموِجب اً؛ إِنم ا وأَْعناب  هن
ْوزُ  اَز  اْسَم الموضع ألَن الحدائق واألَعناب لسن مواضع. الليث: الفَ ال: ف ن الشر. يق اةُ م الخير والنَّج ُر ب الظَّفَ

الوأَفاَزهُ هللا بكذا فف بالخير وفاَز من العذاب ز: ف ل العزي ي التنزي ه. وف ب ب ن  اَز به أَي ذه ازٍة م بَنَُّهْم بَِمفَ تَْحَس
ذاب، ن الع د م اه ببعي راء: معن ال الف ذاب؛ ق ال الع اَزِة  وق ل الَمف ال: وأَص ذاب، ق ن الع اٍة م حق: بمْنج و إِس أَب

التباعد من المكروه. والَمفاَزةُ أَيضاً:  أْويلهفتفاءلوا بالسالمة والفَْوِز. ويقال: فاَز إِذا لَِقَي ما يُْغتَبَُط، وت ٌ َمْهلََكة
ذلك ْوز واحدةُ المفاِوِز، وسميت ب ن الفَ اؤالً م ميت تف ل: س َك، وقي َز أَي َهلَ وَّ ن فَ ة م ا َمْهلَك اَز  ِ ألَنه اِة. وف النَّج

  .. الِقْدُح فَْوزاً أَصاَب، وقيل: خرج قبل صاحبه
ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض ((   َّ ِ ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َو َّ فات هللا .)).. )189َو القَِديُر والقاِدُر: من ص

دير؛ من القُْدَرة عز وجل يكونان من ا ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إِن هللا على كل شيء ق ْدرة، ف  القُ
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ُر ُكّلِ شيء ن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ اِدُر  وقاضيه. اب الى الق ماء هللا تع ي أَس ر: ف األَثي
ة، فالقادر اسم والُمْقتَِدُر والقَِديُر، و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ در فاعل م ن  والمقت ٌل م ُمْفتَِع
غ. و أَبل َدَر، وه َدرُ  اْقتَ ث: القَ ذيب: اللي ه الته َر اِإلل دَّ ال: قَ ُق. يق اء الُمَوفَّ دي القَض ذا تق يءُ ك ق الش  راً، وإِذا واف

و الشيَء قلت: جاءه قََدُره. ابن سيده: م، وه ن القضاء القَْدُر والقََدُر القضاء والُحْك ل م ره هللا عز وج ّدِ ا يُقَ  م
ْدِر؛ أَي ويحكم به من األُمور. قال هللا عز وجل: َرقُ  إِنا أَنزلناه في ليلة القَ ا يُْف الى: فيه ال تع ا ق ِم، كم لُّ  الُحْك ُك

  ..  ر حكيمأَم
اِب(((   ي األَْلبَ اٍت ِألُوِل اِر َآليَ ِل َوالنََّه تِالَِف اللَّْي ي .)).. )190إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْخ إِنَّ فِ

ل:  َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض  ه: وك ه  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي خلَق
ه: أَال ق  هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِلي ه الَخل ر ل ن  واألَم ر ب و بك ال أَب القين. ق ارك هللا أَحسن الخ تب

ر كالم العرب األَنباري: الخلق في ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث ي  على وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء عل ال ف دير؛ وق التق
اه أَحسنتعالى: فتبارك هللا أَحسُن الخالقين،  قوله رين معن ّدِ ابِ .. الُمق ي األَْلبَ اٍت ِألُوِل اب :  َآليَ ع ألب ب جم : الل

  العقل الخالص من الشوائب ..  
َماَواِت َواألَْرِض رَ ((   ِق السَّ ي َخْل ُروَن فِ وبِِهْم َويَتَفَكَّ ى ُجنُ َ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلَ َّ ا الَِّذيَن يَْذُكُروَن  ا َم بَّنَ

ذَ  َت َه اِر(َخلَْق ذَاَب النَّ ا َع ْبَحانََك فَِقنَ اِطالً ُس يء.)).. ا)191ا بَ اً: الش ْكُر أَيض ذِّ ْذُكُره. وال يء تَ ُظ للش ْكُر: الِحْف ذِّ  ل
ى ري عل انك يج ى لس يء عل ْرُي الش ْكُر: َج ذِّ ان. وال وبِِهمْ ..  اللس ى ُجنُ قُّ : َوَعلَ ُب: ِش ةُ والجانِ ُب والَجنَب الَجْن

عإلى جنب فالن  قعَْدُت  اِإلْنساِن وغيره.تقول: ى، والجم رة  وإِلى جانِبه، بمعن ُب، األَخي ُب وَجنائ وٌب وَجوانِ ُجنُ
ّ عنه، ِإذا  نادرة. وفي حديث أَبي هريرة، رضي  َدعا، ف ة، ف ي ى البَّرِ في الرجل الذي أَصابَتْه الفاقةُ: فخرج إِل

حى واٍء؛ هي الرَّ بٍ  تَْطَحُن، والتَّنُّوُر َمْملُوٌء ُجنوَب ِش ع َجْن ارِ ..  جم ذَاَب النَّ ا َع ْبَحانََك فَِقنَ ي: :  ُس ن جن ال اب وق
انَ  ة ُعثْم ه بمنزل راءة والتنزي ى الب م لمعن م عل بحان اس ف  س ف واألَل بحان التعري ي س ع ف راَن، اجتم وِعْم

ن مَ  الصرف والنون، وكالهما علة تمنع م د َعِل لٌّ ق ل: ك ي التنزي ال سبحان هللا؛ وف ُل: ق بَّح الرج  صالتَه .وَس
ى  َسبَّْحَن واْستَْرَجْعَن ِمن تَأَلُّهِ  وتسبيَحه؛ قال رؤبة: ة، حك ب سبح تسبيحا  وَسبََح: لغ دي  ثعل ْبحاناً، وعن وُس

ً  أَن بيحاً  التهذيب:مصدر سبح وفي  ليس بمصدر َسبَّح، إِنما هو مصدر َسبَح، إِنما هو  ُسْبحانا بَّْحُت هللا تس َس
د، فال ى واح ْبحاناً بمعن بيح،وُس در تس ْبحان مص م ُس بِّح االس الى: تَُس ه تع ا قول در. وأَم ام المص وم مق ه  يق ل

ن ال السبُع واألَرضُ  السمواتُ  ده ولك بُِّح بحم يهن وإِْن من شيء إِالَّ يَُس ن ف بيَحهم؛ وَم وَن تس و  تَْفقَُه ال أَب ق
ذاوَصر بحمده، وإِن َصريَر السَّْقف إِسحق: قيل إِن كل ما خلق هللا يَُسبِّحُ  ى ه  يَر الباب من التسبيح، فيكون عل
  : وقاه : صانه وستره ..  فَِقنَا َعذَاَب النَّارِ  ..تفقهون تسبيحهم الخطاُب للمشركين وحدهم: ولكن ال

ْزُي: ا.)).. )192َربَّنَا إِنََّك َمْن تُْدِخْل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر(((   ِزيَ والِخ وُء. َخ  لسُّ
ن رة ع زًى؛ األَخي اً وَخ َزى ِخْزي ُل يَْخ رّ  الرج ة وَش ي بَِليَّ ع ف يبويه: وق ْهرةٍ  ٍس و وُش ال أَب اَن. وق ذلك وه ذَلَّ ب  ف

ه لقيامة؛ الُمْخَزى في اللغة الُمذَلُّ  إِسحق في قوله تعالى: وال تُْخِزنا يوَما ذلك  الَمْحقُوُر بأَْمٍر قد لزم ة، وك بُحجَّ
ةً إِذاأَْخَزيْ  ْزُي: ته أَْلَزمته ُحجَّ ه هللا أَْذلَْلته بها. والِخ زاهُ هللا أَي أَهانَ د أَْخ وان. وق ه . الَه زاه هللا وأَقاَم ى  وأَخ عل

ً  َخْزيٍة وَمْخزاٍة. وقال أَبو العباس في الفصيح:   .. من الَهوان َخِزَي الرجُل ِخْزيا
ا((   ا يُنَ ِمْعنَا ُمنَاِديً ا َس ا إِنَّنَ ا َربَّنَ ْر َعنَّ ا َوَكفِّ ا ذُنُوبَنَ اْغِفْر لَنَ ا فَ ا َربَّنَ َربُِّكْم فَآَمنَّ وا بِ اِن أَْن آِمنُ ِدي ِلْإلِيَم

لم  ُمنَاِديًا يُنَاِدي ِلْإلِيَمانِ .)).. )193َسيِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األَْبَراِر( ه وس ه وآل : هو محمد رسول هللا صلى هللا علي
  ري: .. جاء في صحيح البخا

ن اس: أن اب ن عب ولى اب ب م ن كري ن سليمان، ع ة ب ك، عن مخرم ن مال  حدثنا قتيبة بن سعيد، ع
خالته، قال:  وسلم، وهيوآله عباس رضي هللا عنهما أخبره: أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه 

ه  لى هللا علي ول هللا ص طجع رس ادة، واض رض الوس ي ع طجعت ف ه فاض يوآل ه ف لم وأهل ام  وس ا، فن طوله
ل، أووآله رسول هللا صلى هللا عليه  ول هللا  وسلم حتى إذ انتصف الليل، أو قبله بقلي ل، استيقظ رس ده بقلي بع

موآله صلى هللا عليه  ده، ث ه بي ورة آل  وسلم فجلس يمسح النوم عن وجه ن س واتم م ات الخ رأ العشر اآلي ق
اس: فقمت فصنعت وضوءه عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، فأحسن ن عب ال اب ، ثم قام يصلي. ق

ى رأسي، وآله فوضع رسول هللا صلى هللا عليه  مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، وسلم يده اليمنى عل
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م  وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، ين، ث م ركعت ين، ث م ركعت ين، ث م ركعت ين، ث م ركعت ين، ث م ركعت فصلى ركعتين، ث
  المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.اضطجع حتى جاءه  أوتر، ثم

ْرُت : كفر الشيء : ستره .. كفر له الذنب : محاه ..  َوَكفِّْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا ة. وَكفَ الفتح: التغطي ُر، ب والَكْف
تر  سترته. الشيء أَْكِفُره، بالكسر، أَي ه يس م ألَن لوالكافِر: الليل، وفي الصحاح: الليل المظل ه ك شيء.  بظلمت

ى  أَثَِر صاحبي: الليُل الشيَء وَكفََر عليه: َغطَّاه. وَكفََر الليُل على وَكفَرَ  َغطَّاه بسواده وظلمته. وَكفََر الجهُل عل
ْث.يَحْ  وبَرَّ يَبَرُّ إِذا َصلََح. وبَرَّ في يمينه يَبَرُّ إِذا صدقه ولم:  َوتََوفَّنَا َمَع األَْبَرارِ .. علم فالن: َغّطاه هُ  نَ رَّ َرِحَم   وبَ

  .. وصله. ويقال: فالٌن يَبَرُّ َربَّهُ أَي يطيعه إِذا ُيَبَرّ 
اَد(((   ُف اْلِميعَ َك الَ تُْخِل و .)).. )194َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّ ال أَب ق

ان الوعد َوَعْدته. ووعدت زيداً إِذامعاذ: واعدت زيداً إِذا وَعَدك و ك خاصة. ك ِد،  من ع التواُع ُد: موض والَمْوِع
در ُد مص ون الَمْوِع اُد، ويك و الِميع م وه اً: اس دةُ أَيض دِة. والَمْوِع اً للِع ُد وقت ون الَمْوِع ه، ويك   وَعْدتُ

  . للِعدِة. والميعاُد: ال يكون إِال َوْقتاً أَو موضعاً. والَوْعُد: مصدر حقيقي.
ٍض فَالَّ((   ْن بَْع ُكْم ِم ى بَْعُض ٍر أَْو أُْنثَ ْن ذََك ْنُكْم ِم ٍل ِم َل َعاِم يُع َعَم ي الَ أُِض ْم أَنِّ ْم َربُُّه تََجاَب لَُه ِذيَن فَاْس

 َ يِّئ ْنُهْم َس َرنَّ َع وا َألَُكفِّ اتَلُوا َوقُتِلُ بِيِلي َوقَ ي َس اِرِهْم َوأُوذُوا فِ ْن ِديَ وا ِم اَجُروا َوأُْخِرُج اٍت َه نَُّهْم َجنَّ اتِِهْم َوَألُْدِخلَ
َواِب( ُن الثَّ َدهُ ُحْس ُ ِعْن َّ ِ َو َّ ِد  ْن ِعْن ا ِم اُر ثََوابً ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم ِة، .)).. )195تَْج زاُء الطاع واُب: َج والثَّ

ّ تعالى: لََمثُوبةٌ ِمن ِ َخْيٌر. وأَْعطاه وكذلك الـَمثُوبةُ. قال  ّ ا عنِد  زاَء م ه. ثَوابَه وَمثُوبَتَهُ وَمثَْوبَتَه أَي َج  َعِملَ
اه ه: أَْعط ه َمثُوبَتَ بَ ه وثوَّ ه وأَثَْوبَ ُ ثَوابَ ّ ه  ا وأَثابَ اُر م َب الُكفَّ ّوِ ل ثُ ز: ه ل العزي ي التنزي ا. وف   إِيّاه

ون. أَي انوا يَْفعل نَةً.  ك ةً َحَس ُ َمثُوب ّ هُ  اني: أَثابَ ال اللحي وُزوا. وق تحُج ةٌ، بف ه  وَمثَْوب ه. ومن واو، شاذ، من ال
ّ َخْيٌر. وقد ل. قراءة َمن قرأَ: لـَمثَْوبةٌ من عند  ى األَص واو عل أَْظهر ال ُ َمثَْوبةً حَسنةً، ف ّ ي حديث  أَثَْوبه  وف

اُزوه اكم أَي ج ّ عنه: أَثِيبُوا أَخ ى ابن التَّيِّهاِن، رضي  ه يُثِي عل ال: أَثابَ نِيِعِه. يق واُب، َص ةً، واالسم الثَّ ه إِثاب ب
، إِال أَنه بالخير أََخصُّ وأَكثر استِعماالً. ويكون في الخير   .والشّرِ

بِالَِد(((   ي اْل نََّك تَقَلُُّب الَِّذيَن َكفَُروا فِ رة عن.)).. )196الَ يَغُرَّ ّرة؛ األَخي روراً وِغ را وُغ ه َغ رُّ ّره يغُ  غ
لَمغرور وغرير: خدعه  اللحياني، فهو ه بالباط بالد. .. وأَطعم ي ال بهم ف ُرْرَك تَقَلُّ ال يَْغ ز: ف ل العزي ي التنزي وف

فِهم فيها، فِإنَّ عاقبة أَْمرهم الهالُك. معناه: فال يَْغُرْركَ    .َسالَمتُهم في تََصرُّ
نم م)197َمتَاٌع قَِليٌل ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهاُد(((    ي  ن .))..  الجوهري : جه ار الت ماء الن أَس

ده  يعذّب هللا بها عباده، نعوذ با منها؛ هذه عبارة ن عبي ذاب م الجوهري ولو قال: يعذب بها من استحق الع
و  ُمْلَحق بالخماسي، بتشديد الحرف الثالث منه، وال يُْجَرى للمعرفة كان أجود، قال: وهو ال: ه والتأْنيث: ويق

ذّب هللا النحويين : اسم  وأَكثر  حبيب : قال يونس بنوالن في جهنم ق فارسي معّرب األَزهري:  ي يع ار الت الن
ال  اآلخرة، وهي بها في ي  أَعجمية ال تُْجَرى للتعريف والعُْجمة، وق نم عرب ار اآلخرة  سميت آخرون : جه ن

ري: التأْنيث، وقيل: هو تعريب ِكهِ  بها لبُْعد قَْعِرها، وِإنما لم تُْجَر ِلثقَِل التعريف وثِقَل ن ب ال اب ة؛ ق  نَّام بالِعْبراني
اع صرفها للتأْنيثمن جعل جهنم عربيا  ون امتن ام ويك ر ِجِهنَّ ولهم بئ ف،  احتج بق نم  والتعري ل جه ومن جع

ى فلم يصرف،  له ُجُهنَّامَ  وَدَعْوا أَعجميّاً احتج بقول األَعشى:اسما  ذا ال فتكون جهنم عل ف  ه تنصرف للتعري
َد :  َوبِئَْس اْلِمَهادُ : بئس : فعل ماض جامد إلنشاء الذم ..  َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهادُ ..  والعجمة والتأْنيث َمَه

ْطتُه داً: بََس راِش:  لنفسه يَْمَهُد َمْهداً: كَسَب وَعِمَل.والِمهاُد: الِفراش. وقد َمَهْدُت الِفراَش َمْه ال للِف ه. يق ُ وَوطَّأْت
اُد  التنزيل: لهم من َجَهنَّم ِمهاد ِلِوثاَرتِه. وفي ٌد. األَزهري:الِمه دةٌ وُمُه ع أَْمِه واٍش؛ والجم ِمهاٌد وِمن فَْوقِِهْم َغ

  .. أَجمع من الَمْهد كاألَرض جعلها هللا ِمهاداً للعباد، وأَصل الَمْهدالتَّْوثِيرُ 
َد لَِكْن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَحْ ((   ا ِعْن ِ َوَم َّ ِد  ْن ِعْن تَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها نُُزالً ِم

ِ َخْيٌر ِلْألَْبَراِر( ه  لَِكْن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهمْ .)).. )198َّ ل بطاعت ة هللا والعم :اتقاه : خافه وحذره .. التقوى: مخاف
ا.الُخْلد: دوام البقاء في :  َخاِلِديَن فِيَها..  دَ  دار ال يخرج منه د:  َخلَ ام. ودار الُخْل ي وأَق وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل يَْخلُ

ا. لبقاِء أَهلها اآلخرة د فيه َل دار الُخْل د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ده هللا وأَْخلَ ة  وَخلَّ ل الجن دهم، وأَه ا وَخلَّ فيه
ل عمخالداً، وقوله تعالى: أَيحسب أَنَّ ماله أَخلده؛ أَي أَهل الجنة إِ  خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا  ليعم

ي ة؛ وف ماِء الجن ن أَس د: اسم م ذيب: من ال يظن مع يساره أَنه يموت، والُخْل د  الته ان؛ وَخلَ ماِء الجن ن أَس م
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ِ .. ذلك أَقام، وهو من بالمكان يَْخلُد ُخلوداً، وأَْخلَد: َّ يهم  النُُّزول::  نُُزالً ِمْن ِعْنِد  َزل عل الحلول، وقد نََزلَهم ونَ
م َزل به زل ونَ ب: يَْن د ثعل اذ؛ أَنش ر ش ِزالً، بالكس َزالً وَمْن ُزوالً وَمْن لُ  أَإِنْ  نُ ا ُجْم داَر َمْنِزلُه ك ال أَراد: أَإِن  ذَكََّرتْ

لٍ  زوُل ُجْم ُك نُ ا ذكَّرت ه منزلُه ي قول ع ف ا، الرف ى  إِياه افه إِل ين أَض زوَل ح ث الن حيح، وأَنَّ ث؛ص ُزل:  مؤنَّ والنُّ
نم افرين الَمْنِزل؛ عن الزجاج، وبذلك فسر قوله تعالى: وجعلنا جه اٌت  للك ل: جن ه عز وج ي قول ال ف ُزالً؛ وق نُ

ا خالدين فيها تجري من تحتها األَنهارُ  ودهم نُُزالً من ِعند هللا؛ قال: نُُزالًمصدر مؤكد لقوله خالدين فيه  ألَن ُخل
ْرَدْوِس فيها إِْنزالُهم فيها. وقا اُت الِف ش: ل الجوهري: جن ال األَخف ُزالً؛ ق ى  نُ اس بعضهم عل زول الن ن نُ و م ه
   .عندكم نُُزالً. بعض. يقال: ما وجْدنا

  )) ِ َّ ِ ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيُكْم َوَما أُْنِزَل إِلَْيِهْم َخاِشِعيَن  َّ اِت  الَ يَ َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن بِا تَُروَن بِآيَ ْش
اِب( ِريُع اْلِحَس َ َس َّ ْم إِنَّ  ِ ثََمنًا قَِليالً أُْولَئَِك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّه ْؤِمُن  .))..)199َّ ْن يُ اِب لََم ِل اْلِكتَ ْن أَْه َوإِنَّ ِم

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيُكْم َوَما أُْنِزَل إِلَْيِهمْ  َّ ِ  ابن سالم والنجاشي .. :  مثل عبد هللابِا َّ ِ ِعيَن  ُخشوعاً : خشع يخشع  َخاِش
عُون.وقوم خشع  األَرض وَغضَّه وخفََض صوته.  وتََخشََّع: رمى ببصره نحو واْختََشع ُره:  ُمتََخّشِ ع بص وخَش

رار وقيل: الُخشوع قريب من الُخضوع.. انكسر و اِإلْق دن، وه ي الب تِْخذاء،  إِال أَّن الُخضوع ف وَع باالس والُخش
ي عةً  ف الى: خاِش ه تع ر كقول ْوت والبص َدن والص واتُ  الب عِت األَص اُرهم؛ وَخَش عاً  أَبص رئ: خاِش رحمن، وق لل

رأَ  أَبصاُرهم؛ قال الزجاج: ن ق ال: وَم عاً، ق عاً  نصب خاشعاً على الحال،المعنى يخرجون من األَْجداث ُخشَّ خاِش
ك ى أَّن ل دمت ع فعل اعلين إِذا تق ماء الف ي أَس وف د نح ة التوحي ى الجماع ً  ل عا ُد  خاِش ك التوحي اُرهم، ول أَبص

عةً  ك خاش ِة كقول ث الَجماع ُث لتأْنِي ارهم والتأْنِي بََع ..  أَبص ى يَْش قاه حت ه وس بَه: أَْطعََم َل وَحسَّ ب الرج وأَْحَس
اًء ِحساب هذا، ويَْرَوى ِمنْ  ل: عط ي التنزي ر. وف يه. والِحساُب: الكثي ا يُْرِض اه م اً؛  اً؛ أَيوقيل: أَْعط راً كافِي َكثِي

رة، وهي  وكلُّ َمْن أُْرِضَي فقد أُْحِسَب. وشيٌء ِحساٌب أَي كاٍف. ةٌ كثي ويقال: أَتاني ِحساٌب من الناس أَي َجماع
دَّه. وَحَسَب الشيَء يَْحُسبُه، بالضم، والِحساُب والِحسابةُ: َعدُّك الشيَء. لغة هذيل.  َحْسباً وِحساباً وِحسابةً: َع

لَْت ِمائةً فِيها َحماَمتُها، * وأَْسَرَعْت ِحْسبَةً في لنابغة:قال ا َددِ  فََكمَّ ّ  ذلك العَ ى  بانَُك عل دَّه. وُحْس باناً: َع وُحْس
 ً اَف شيئا ٍع، أَو خ ى َطَم َرفَْت * عل نَّْفُس أَْش باني، إِذا ال ّ ُحْس ِميُرها أَي ِحسابَُك. قال:على  ذيب:  َض ي الته وف

ِريُع الِحساِب؛  أَْحَسبُه ِحساباً، وَحَسْبُت الشيءَ َحِسْبُت الشيءَ  ُ َس ّ الى: و ه تع باناً. وقول  أَْحُسبُه ِحْسباناً وُحْس
بِة  أَي ِحسابُه واقٌِع ال َمحالَة، وكلُّ واقٍِع فهو َسِريٌع، وُسْرعةُ ِحسابِ  ، أَنه ال يَْشغَلُه ِحساُب واحد َعن ُمحاَس ّ

ك يَْشغَلُه َسْمع عن سمع، وال َشأٌْن عن شأٍْن. وقوله، جل وعز: اآلَخر، ألَنه سبحانه ال ى بِنَْفِس ك  َكفَ وَم علي الي
باُن: الِحساُب. ُم  َحِسيباً؛ أَي كفَى بِك لنَْفِسَك ُمحاِسباً. والُحْس اِب، ال يَْعلَ غ ْنُح الّرِ ِل َم ُل العََم ي الحديث: أَْفَض وف

ُ. الُحْسبانُ  ُحْسباَن أَْجِرهِ  ّ   .، بالضم: الِحساُب.إِال 
وَن( يَا((    ْم تُْفِلُح َ لَعَلَُّك َّ وا  وا َواتَّقُ ابُِروا َوَرابُِط بُِروا َوَص وا اْص ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا.)).. /).200أَيَُّه ا  يَ أَيَُّه
وا ِذيَن آَمنُ ذيب .. الَّ د التك ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب بُِروا َوَص : آم :  ابُِروااْص

ْبُر: نِقيض الَجَزع، َصبََر يَْصبُِر َصْبراً، فهو صابِرٌ  ر  وَصبَّار والصَّ بُور أَيضاً، بغي ى َص بُور، واألُنث وَصبِيٌر وَص
يبة د الُمِص الن عن بََر ف د َص د الجَزع، وق نفس عن بر َحْبس ال بِرُ  هاء، وجمعه ُصبٌُر.الجوهري:الصَّ ْبراً،  يَْص َص

ْبرِ  نفَسك مع الذينَ  ْسته. قال هللا تعالى: واْصبِرْ وَصبَْرتُه أَنا: َحبَ  ف الصَّ بُُّر: تكلُّ ه ..  يَْدُعون َربَّهم. والتََّص وقول
ابُِروا؛ بُِروا وَص نِكم، عز وجل: اْص ى ِدي وا عل بُِروا واثْبُتُ داَءُكم أَي اْص ابروا أَي صابروا أَع اد.  وص ي الِجه ف

ْبِر؛ أَ  وقوله عز وجل: اْستَِعينوا ْبِر: ي بالثبات على مابالصَّ ْهُر الصَّ ان. وَش ن اِإليم ه م ْوم.  أَنتم علي هر الصَّ ش
ْبر؛ ُهَو شهُر رمضان وأَصل وفي حديث ْوم: ُصْم َشْهَر الصَّ ْبِر الَحْبس، الصَّ ه  الصَّ ا في ْبراً ِلَم وُم َص ي الص وُسّمِ

َ َوَرابُِطوا َوا.  والنِّكاح. الطَّعام والشََّراب من َحْبس النفس عن َّ وا؛ : تَّقُوا  ه عزَّ وجلَّ: وصابُِروا ورابُِط وقول
، واِظبُوا قيل: معناه حافُِظوا، وقيل: ّ ول  رة: أَن رس ي هري ن أَب صلّى  على َمواقِيت الصالة. وفي الحديث ع

هوآله عليه  ّ  ُ ب ّ ا يَْمحو  عُ  وسلّم، قال: أَال أَُدلُّكم على م ا ويَْرفَ درجاتِ  الَخطاي ه ال ا رسول ب ى ي الوا: بل ؟ ق
باغُ  ال: إِْس ، ق اِره، ّ ى الَمك وِء عل الةِ  الُوض اُر الص اِجد، واْنتِظ ى المس ى إِل رةُ الُخط ذِلكم وكث الة، ف د الص  بع

ادِ  ى ِجه ةُ عل ل: اِإلقام ي األَص باُط ف باُط؛ الّرِ الحرب، الّرِ دّوِ ب ن  الع ر م ا ذك بَّه م داُدها، فش ل وإِْع اُط الخي وارتِب
لّ  القتيبّي: أَصل الُمرابَطِة أَن يَْربَط الفَِريقانِ  الصالحة به. قال لاألَفعا ٍر ك ي ثَْغ ا ف ّد لصاحبه،  ٌخيوله ا ُمِع منهم

باُط أَي أَنَّ الُمواظبةَ على الطهارة ِرباطاً؛ ومنه قوله: فذلكم فسمي الُمقاُم في الثُّغور ي  الّرِ اد ف والصالة كالجه
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 ّ باُط ..  سبيل  هفيكون الّرِ ْربَُط ب ا يُ ي  مصدَر رابْطُت أَي الزمت،وقيل: هو ههنا اسم لم ، يعن دُّ الشيء أَي يَُش
ه أَنَّ هذه ي الحديث: أَنَّ  الِخالل تَْربُِط صاحبها عن المعاصي وتكفُّ ارم. وف ن المح ال:  ع ي إِسرائيل ق يَط بن َربِ

ي حديث عدّي: ن الدنيا أَي يَُشدُّهاالذي يَْربُُط نفسه ع الصْمُت أَي زاِهدهم وحِكيمهم َزْيُن الَحكيِم ا. وف  ويمنَعُه
النْهَرْيِن؛ اً ب اراً وَربيط ا ج ان لن عبي وك ال الش ن ق ديث اب ه ح ي أَي  ومن تَْبِقي نْفِس ه أَْس ُت علي واع: فََربَْط األَك

ه أَخرت عن ه ت بَس نْفَس ه ح ه كأَن ّ علي لّى  ي، ص ري: أَراد النب ال األَزه ّدها. ق ه  وش لّم،بقولوآل ذلكموس  ه ف
باُط، قوله عّز وجل: يا أَيها الذين آمنوا  نكم اصبروا وصابرا الّرِ ى ِدي ورابُِطوا؛ وجاَء في تفسيره: اصبروا عل

كم باط من ورابطوا أَي وصابروا عدوَّ وهو  َمرابِِط الخيل أَقيموا على جهاده بالحرب. قال األَزهري: وأَصل الّرِ
ض الث ي بع دّو ف ِإزاء الع ا بِ مياْرتِباُطه رب تس وِر، والع ل إِذا غ دها  الخي اً، واح ْت: ُربُط ة وُعِلفَ ت باألَفني ُربط

بُطُ  َربيٌط، ويجمع َ .. ِرباطاً، وهو جمع الجمع الرُّ َّ ل  َواتَّقُوا  : اتقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعم
داحِ:  والخير؛ وفي اة والبقاء في النعيمالفَلَح والفَالُح: الفوز والنج:  لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ بطاعته ..  ي الدَّْح حديث أَب

اءٍ  حٍ أَي بَق ر وفَلَ ْوز، بَشََّرك هللا بخي حَ  وفَ د أَْفلَ ل: ق ن قائ زَّ م ال هللا َع ح. ق د أَفل الح، وق ن الف ور م و مقص  وه
ة ل الجن ل ألَه و المؤمنون أَي أُِصيُروا إِلى الفالح؛ قال األَزهري: وإِنما قي ون لف الُح ُمْفِلح ِد. وفَ اء األَبَ زهم ببق

  .. الدهر: بقاُؤه
  

 
 

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى  سبحانه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

وال  د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج ..  اوب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  وبركاته .ورحمة هللا 

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c    : 63الحلقة عدد  
  c  سورة النساء) 4(

  )  176( آياتها : 
  

   الة والس م هللا والص ام بس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل
الساعة ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رسول 

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةهللا بلغ الرسالة وأدى األمان
  

  لشيطان الرجيمأعوذ با من ا
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا رِ  يَا((  ًرا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَم االً َكثِي َج
َ الَِّذي تَتََساَءلُوَن بِهِ  َّ َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا( َونَِساًء َواتَّقُوا  َّ لُوا  )1َواألَْرَحاَم إِنَّ  دَّ َوالَُهْم َوالَ تَتَبَ اَمى أَْم وا اْليَتَ َوآتُ

ًرا( ا َكبِي اَن ُحوبً هُ َك َواِلُكْم إِنَّ ى أَْم َوالَُهْم إِلَ أُْكلُوا أَْم ِب َوالَ تَ يِّ َث بِالطَّ ُطوا ف2ِاْلَخبِي تُْم أَالَّ تُْقِس اَمى ) َوإِْن ِخْف ي اْليَتَ
ى فَانِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثُالََث َوُربَاَع فَِإْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو مَ  َك أَْدنَ ا َملََكْت أَْيَمانُُكْم ذَِل

ا(َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً فَِإْن ِطْبَن  )3أَالَّ تَعُولُوا( وا  )4لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفًسا فَُكلُوهُ َهنِيئًا َمِريئً َوالَ تُْؤتُ
ْوالً  ْم قَ وا لَُه وُهْم َوقُولُ ا َواْكُس وُهْم فِيَه ا َواْرُزقُ ْم قِيَاًم ُ لَُك َّ َل  ي َجعَ َوالَُكْم الَّتِ فََهاَء أَْم ا( السُّ وا 5َمْعُروفً ) َواْبتَلُ

ى إِذَا اَمى َحتَّ َرافًا َوبِ اْليَتَ ا إِْس َوالَُهْم َوالَ تَأُْكلُوَه ْيِهْم أَْم اْدفَعُوا إِلَ ًدا فَ ْنُهْم ُرْش تُْم ِم ِإْن آنَْس اَح فَ وا النَِّك َداًرا أَْن بَلَغُ
تُمْ  ْيِهْم  يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِيا فَْليَْستَْعِفْف َوَمْن َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف فَِإذَا َدفَْع ِهُدوا َعلَ َوالَُهْم فَأَْش ْيِهْم أَْم إِلَ

ِ َحِسيبًا( َّ   ...)).)6َوَكفَى بِا
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل :
  

ه  ا من اء أو نتف ع النس ع أن أجد مجتم ة أو أسمعها أتوق رأ سورة ((  النساء )) المبارك حين كنت أق
ي معرض موضة متمثال كما تصوره الدعاية المغرضة ف ة .. أو ف ي شكل هذر وحديث فارغ .. أو لدى الحالق

ة .. وجدت أن أصعب  ورة الطيب وراني للس الم الن وزينة .. ولما تفكرت وأعدت التفكر واإلعتبار .. ودلفت الع
ن  رى ع ائق تت رائض وحق سورة في القرآن الكريم هي سورة (( النساء )).. بما اشتملت عليه من حقوق وف

رأة ال ا .. الم ا حقوقه ة يغمطه رية البراق ات العص ازال رغم الالفت ا .. وم ا حقه ل وغبنه ا الرج ا ظلم ي طالم ت
دن  فجاء اإلسالم الحنيف دين الرحمة والعدل واإلعتدال من لدن هللا الخبير ليعطي  المرأة حقوقها كاملة من ل

  .. أحكم الحاكمين حتى تكون الصورة متسقة األبعاد ال لبس فيها وال التباس 
ا رِ  يَا((  ((  ثَّ ِمْنُهَم ا َوبَ ا َزْوَجَه َق ِمْنَه َدٍة َوَخلَ ٍس َواِح االً أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْف َج

ْيُكمْ  اَن َعلَ َ َك َّ اَم إِنَّ  ِه َواألَْرَح اَءلُوَن بِ ِذي تَتََس َ الَّ َّ وا  اًء َواتَّقُ ا(َكثِيًرا َونَِس مْ .)).. )1 َرقِيبً وا َربَُّك اه :  اتَّقُ : اتق
مْ خافه وحذره .. التقوى: مخافة هللا والعمل بطاعته ..  ِذي َخلَقَُك داع الشيء :  الَّ رب: ابتِ الم الع ي ك ُق ف والَخْل

ل ه: وك ه الَخل شيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه ر قخلَق  واألَم
ي ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب رب تبارك هللا أَحسن الخالقين. قال أَبو بك الم الع دهما اِإلْنشاء  ك ين: أَح ى وجه عل

ن التقدير؛ وقال في قوله على مثال أَْبدَعه، واآلخر رين تعالى: فتبارك هللا أَحسُن الخالقين، معناه أَحس ّدِ .. الُمق
ره وأَبَثَّه، والَخبََر يَبُثُّه ويَبِثُّه بَثّاً،بَثَّ الشيَء :  َوبَثَّ ِمْنُهَما َق، ونََش رَّ ه فتَفَ ق : فَرَّ راُد .. بمعنًى، فاْنبَثَّ ثَّ الَج واْنبَ

َق، َق هللاُ الخْل ر؛ وَخلَ ي األَرض: اْنتََش ي ف ثَّهم ف راً  فبَ االً كثي ا رج ثَّ منهم ز: وبَ ل العزي ي التنزي األَرض. وف
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امَ تَ .. وَكثَّر أَي نََشر ونساء؛ اكم  تََساَءلُوَن بِِه َواألَْرَح ون مبتغ أنتم تلتمس امكم .. ف لوا أرح وا هللا وص : أي اخش
ة  بانهم أن مخاف اس بحس ه الن ى ال يقطع ا .. وحت رازا ألهميته بالتوسل با .. وبصلة الرحم.. عطفها عليه إب

  في سائر مراحله .. هللا ال تتعلق بصلة الرحم .. فجعلها قرينة العبادة .. وصنو العمل الصالح 
  جاء في صحيح البخاري : 

وب  حدثنا أبو الوليد: حدثنا ُشعبة قال: أخبرني ابن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة، عن ي أي أب
ة. رحمن: قال: قيل: يا رسول هللا، أخبرني بعمل يدخلني الجن د ال عبة: حدثنا  حدثني عب دثنا ُش حدثنا بهز: ح

دابن عثمان بن عبد هللا بن موه ن عب ان ب وه عثم وب  ب وأب ي أي ن أب ة، ع ن طلح ا سمعا موسى ب هللا: أنهم
ه؟  أن رجال األنصاري رضي هللا عنه: ا ل قال: يا رسول هللا، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم: ما له م

د هللاوآله هللا صلى هللا عليه وسلم: (أرب ما له). فقال النبي صلى هللا عليه  فقال رسول ال تشرك  وسلم: (تعب
  . على راحلته. به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ذرها). قال: كأنه كان

  قال ابن األَثير: 
ِحم رَّ ه ذَوو ال ك وبين ع بين ن يجم ل م ى ك ع عل ارب، ويق م األَق رائض ه ي الف ق ف ب، ويطل ى  نَس عل

ة  م ، وهو َمنوُمَحرَّ  األَقارب من جهة النساء، يقال: ذُو َرِحٍم َمْحَرم ت والعم ت واألُخ ال يَِحّل نكاحه كاألُم والبن
حابُه والذي ذهب إِليه والخالة، ة وأَص و خنيف ابعين وأَب ن الصحابة والت دُ  أَكثر العلماء م ك ذا  وأَحم ْن َمل أَن َم

ة والصحابة َرِحٍم َمْحَرٍم َعتََق عليه، ذكراً كان أَو أُنثى، ره من األئم ى  قال: وذهب الشافعي وغي ابعين إِل والت
ن ذوي أَنه يَْعتِقُ  ُرهم م ُق  عليه األَوالُد واآلباُء واألُمهاُت وال يَْعتُِق عليه غي ه يَْعتِ ى أَن ك إِل ه، وذهب مال قرابت

دنيا عليه الولد والوالدان واِإلْخوة وال ي ال ُد ف ّن العب ّن  يَْعتُِق غيُرهم. وفي الحديث: ثالث يَْنقُُص به ْدِرُك به ويُ
يُّ في اآلخ اُء وِع ْحُم والَحي رُّ اً،  رة ما هو أَعظم من ذلك: ال َم ُرْحم ال: َرِح ةُ، يق ْحَم م: الرَّ ْحُم، بالض رُّ اللسان؛ ال

ن  بالنقصان ما يَنال المرُء بقسوة القلب وَوقاَحة الَوْجه وبَْسطة اللسان التي هي ويريد ك الخصال م أَضداد تل
رَّ . الزيادة في الدنيا. ول: اللهموفي الحديث: إِن ال العرش تق ة ب ْجنَةٌ ُمعلق نْ  ِحَم ِش ْل َم ن  ِص ْع م لَني واْقَط َوَص

ِحمُ  ز القَرابة تَجَمع بَني أَب. قََطعني. األَزهري: الرَّ ه ع ة. وقول ة قريب ٌم أَي قراب ا َرِح وا هللا  وبينهم وجل: واتق
ه اَءلون ب ذي تَس وا ال ب أَراد واتق ن نَص ام؛ م ا واألَْرح اَم أَن تقطعوه ض أَراداألَرح ْن َخفَ ه  ، وَم اَءلون ب تَس

ِحم وباألَْرحام، وهو َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا. . ِ قولك: نََشْدتَُك با وبالرَّ َّ و :  إِنَّ  ـيُب: وه قِ ّ تعالى: الرَّ في أَسماِء 
ل. الحافُظ الذي ى فاع داً  ال يَغيُب عنه شيٌء؛ فَِعـيٌل بمعن وا ُمَحمَّ ي الحديث: اْرقُبُ وه   فيوف ه أَي احفَُظ ل بيت أَه

ـيَ  فيهم. وفي ـّيٍ إِالَّ أُْعِط ـيُظ. الحديث: ما ِمن نَب ُب: الـَحِف قي ه. والرَّ ون مع ة يكون اَء أَي َحفََظ اَء ُرقَب  سبعةَ نَُجب
  . َده.واْرتَقَبَه: اْنتََظَره وَرصَ  وَرقَبَه يَْرقُبُه ِرْقبةً وِرْقباناً، بالكسر فيهما، وُرقُوباً، وتَرقَّبَه،

َواِلكُ ((   ى أَْم َوالَُهْم إِلَ أُْكلُوا أَْم ِب َوالَ تَ لُوا اْلَخبِيَث بِالطَّيِّ ا َوآتُوا اْليَتَاَمى أَْمَوالَُهْم َوالَ تَتَبَدَّ اَن ُحوبً هُ َك ْم إِنَّ
ًرا.)).. آتاه الشيء إيتاء : أعطاه إياه أوصله إليه .. )2َكبِيًرا( ا َكبِي ْوُب والُح:   ُحوبً ل: والَح زُن؛ وقي وُب: الُح

ّ عليه وسلم، ألَبي الَوْحشة؛ ذهب إِلى َطالق أُّمِ أَيُّوَب:  أَيُّوب األَنصاري، وقد وبه فسر الَهَرِويُّ قوله، صلى 
ة أَو أَيُّوَب لَُحوٌب. التفسير إِنَّ َطالَق أُمِّ  ر: أَي لََوْحَش ن األَثي ال اب مر، ق هَ بطالقِه عن ش ا أَثَّم ٌم. وإِنم ـَّها  اإِثْ ألَن

د: كانت ُمْصِلحةً له في ِدينِِه. والَحْوُب: الوجع. و عبي ال أَب ْوبَتِي. ق ْل َح ْوبَتِي واْغِس  وفي التهذيب: َرّبِ تَقَبَّْل تَ
وٌب  َحْوبَتِي يَْعنِي الـَمأْثَم، وتُْفتَح الحاء وتَُضم، وهو من قوله عز وجل: إِنه أْثٍَم ُح كان ُحوباً َكبيراً. قال: وكل َم

ه الً  وَحْوٌب، والواحدة َحْوبةٌ؛ ومن ر: أَن رُج ديث اآلخ ه  الح ّ علي ، صلى  يَّ ى النب ه أَتَ يوآل ال: إِن  وسلم، فق
د: فقال: أَلََك َحْوبةٌ؟ قال: نعم. قال: فَِفيها أَتيتُك ألُجاِهَد َمعََك؛ و عبي ال أَب ْد. ق يَّعه  فجاِه ه إِْن َض أْثَُم ب ا يَ ي م يعن

ةٌ. قال: وهي عندي كلُّ  عُض أَهِل الِعْلمِ وب من ُحْرمٍة. قال: تَرَكها، َمن أُّمٍ  ُحْرمٍة تَِضيُع إِن يَتَأَّولُه على األُّمِ خاصَّ
ُم،  وقولهم: إِنما فالنٌ  أَو أُْخٍت أَو اْبنٍة أَو غيرها. وُب اِإلثْ اج: الُح ال الزج . ق ٌر وال شرٌّ ده خي َحْوبةٌ أَي ليس عن

ُجِل؛ والَحْوبُ  ه، أَّن  تقوُل: حابَ  فِْعُل الرَّ ّ عن رة، رضي  ي هري ديث أَب ي ح اً. وف اَن َخون د خ َحْوباً، كقولك: ق
ّ عليه  النبي، با َسْبعُوَن َحوباً، أَْيَسُرها ِمثُْل ُوقُوعِ وآله صلى  ا  وسلم، قال: الّرِ ب ى الّرِ ِه، وأَْربَ ى أُّمِ الرُجِل عل

ان ْوباً،حَ  ِعْرض الـُمْسِلِم. قال شمر: قوله َسْبعون ه ك الى إِن ه تع ي قول اُء ف رَّ  كأَنـَّه سبعون ضرباً من اِإلثِْم. الف
اً؛ وروى اً أَي  سعد ُحوباً: الُحوُب اِإلثم العظيم. وقرأَ الحسن: انـَّه كان َحْوب ان ُحوب ـَّه ك ال: ان ه ق ادة أَن ن قَت ع

    ُظْلماً.
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تُْم َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمى فَ ((   ِإْن ِخْف اَع فَ الََث َوُربَ ى َوثُ انِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَ
وا( ى أَالَّ تَعُولُ َك أَْدنَ انُُكْم ذَِل ْت أَْيَم ا َملََك َدةً أَْو َم ِدلُوا فََواِح ِط .)).. )3أَالَّ تَْع ن الِقْس ه م مي ب زاُن، س ُط: الِمي الِقْس

ّ يَ  ْدِل،أَراد أَن  ضُ العَ ةِ  خِف اِد المرتفع اِل الِعب زاَن أَعم ُع ِمي ن ويَْرفَ ةَ م م النازل ه وأَرزاقَه ع  إِلي ا يرف ده كم عن
اُن يده ويَْخِفُضها عند ا الوزَّ ل لم َوْزن، وهو تمثي ل: أَراد ال ه، وقي ّ ويُْنِزلُ ُره  ّدِ زِق  يُقَ ّرِ ن ال َم م ط الِقْس بالِقْس

ه تقل الذي وق، وَخْفُض ل مخل ه،هو نَِصيُب ك ةُ  يلُ ُط: الِحصَّ ره. والِقْس ه تكثي يُب. ورْفعُ ْدُل.  والنَِّص ُط: العَ والِقْس
موا وقََسَط إِذا عَدَل. وجاَء في بعض َويقال: أَْقَسط َدلوا وإِذا قَس َدلُوا الحديث: إِذا حَكُموا ع ُطوا أَي َع أَْو ..  أَْقَس

ا َما َملََكْت أَْيَمانُُكمْ  ل الكت ن أه ر ..أو م هود .. : أي الحرائ داق ومهر وبالش د أن يستبرئها .. وبص ن بع ب  وم
زوج  ذَِلَك أَْدنَى أَالَّ تَعُولُوا رجم للمت نة وال ب س : أي أال تتجاوزوا الحق .. والتجاوز يعني الجلد لألعزب وتغري

م حدود  و يعل ور وه ي المحض ؤمن ف .. وفي ذلك بيان كامل وواضح لحدود الزواج .. وفيصل حتى ال يقع الم
   العزيز الجبار .. هللا

ا(((   ا َمِريئً وُه َهنِيئً ا فَُكلُ هُ نَْفًس ْيٍء ِمْن ْن َش ْم َع ْبَن لَُك ِإْن ِط ةً فَ ُدقَاتِِهنَّ نِْحلَ اَء َص وا النَِّس .)).. )4َوآتُ
  : أي المهر وهو فرض .. َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً 

  جاء في صحيح البخاري : 
س:حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن  ن صهيب، عن أن ز ب د العزي د عب ن  أن عب رحمن ب ال

لم بشاشةوآله عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى هللا عليه  ي  وس ال أن العرس، فسأله، فق
واة  وعن قتادة، عن أنس: أن عبد تزوجت امرأة على وزن نواة. الرحمن بن عوف، تزوج امرأة على وزن ن

  .من ذهب.
ه والنُّْحل، بالضم:  هم إِْعطاُؤك اِإلنساَن شيئاً بال اْستِعاضٍة، وعمَّ ب ل:  بعض اء، وقي واع العَط َع أَن جمي

ه هو الشيء الُمْعطى، وقد أَْنَحله االً ونََحل ا، م رأَِة: َمْهُره ل الم رة. ونُْح ذه األَخي هم ه ى بعُض اه، وأَب  واالسم إِي
م ة، بالكسر، إِذا ل ا نِْحل ا مهَره ِرد النِّْحلة، تقول: أَعطيته ا ِعَوضاً. تُ وا النِّساَء  منه ز: وآت ل العزي ي التنزي وف

 وقال بعضهم: ِديانةً، كما قد قيل فيه غيُر هذا القول، قال بعضهم: فَِريضةً، نِْحلةً. وقال أَبو إِسحق: ََصُدقاتِِهنّ 
يءٌ :  َهنِيئًا َمِريئًا.. تقول فالن يَْنتَِحل كذا وكذا أَي يَِديُن به ريٌء َهنِ اٌم َم ى وطع ْرأَِة، عل يُِّن الَم ـَمغَبَِّة بَ ُد ال : َحِمي

ال رٍة. مث ا تَْم اُم كم ِرَئ الطع ذلك َم اً، وك ار َمِريئ َرأَ: ص اُم، وَم ُرَؤ الطع د َم اف  وق م الق هَ، بض هَ وفَِق ول فَقُ تق
ي الط وفي حديث وكسرها؛ واْستَْمَرأَه. ال: َمَرأَن اً. يق اً َمِريع اً َمِريئ ِقنا َغْيث ياالستسقاء: اس اُم وأَْمَرأَن م  ع إِذا ل

امُ  يَثْقُل على الـَمِعدة واْنَحَدر عنها َطيِّباً. وفي حديث الشُّْرب: فِإنه ي الطَّع الوا: َهنِئَنِ َرأُ. وق َرأُْت  أَْهنَأُ وأَْم د َم وق
  . أَي َطِعْمُت. والـَمرُء: اِإلطعاُم على بناء دار أَو تزويج.

ْوالً َوالَ تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْموَ ((   ْم قَ وا لَُه وُهْم َوقُولُ ا َواْكُس وُهْم فِيَه ا َواْرُزقُ ْم قِيَاًم ُ لَُك َّ َل  ي َجعَ الَُكْم الَّتِ
وقيل أَي َسِفَهْت  العقل، أَهل اللغة: أَصُل السَّفَِه الخُِ◌ُ◌فَّةُ، ومعنى السفيه الخفيفُ  وقال بعض.)).. )5َمْعُروفًا(

يرنَْفُسه أي صارت سفيهة، ونصب نفسه  ى التفس ّول. عل ِفهَ الحقَّ أَي  المح ن َس ُي م ا البَْغ ديث: إنم ي الح وف
ن ل: م ه، وقي ن جهل ل م . جه قَّ ِفهَ الح ن َس ُل م ي فِْع ا البغ ديره إنم ذوف تق الم مح ي الك ه، وف  نفس

ل. ورواه..  والسَّفَهُ في األَصل: الِخفَّة والطَّْيشُ  فيه: الجاه ، ع والسَّ ّقِ فَِه الَح ن َس ري: م ه اسم الزمخش ى أَن ل
م  أَموالكم التي جعل هللا لكم قياماً. قال وقوله تعالى: وال تُْؤتوا السُّفَهاء.. الحق مضاف إلى اللحياني: بلغنا أَنه

ة. النساء ال بموضع النفق م ُجّه ه والصبيان الصغار ألَنه اس أَن ن عب ال: وروي عن اب فَهُ  ق ال: النساُء أَْس ق
ذيب: وال ي الته فهاءتؤت السُّفهاء. وف ا،  وا الس فيهة لضعف عقله ميت س د، وس رأَة والول ي الم والكم، يعن أَم

ولى سياسة مالها، وكذلك األَوالد ما لم يُؤنَس ُرْشُدهم. تُْحِسنُ  وألَنها ك أن تت اء : علي ال العلم ا ق . والمعنى كم
دوا كنى وال بس والس رب والمل ل والش ث المأك ن حي ة م ل العائل اق داخ ئولية اإلنف ل مس ت كرج ل أن ء وك

  مستلزمات الحياة الكريمة تتوالها بنفسك وبإشرافك المباشر تحقيقا للقوامة بكل عدل واعتدال .. 
َوالَهُ ((    ْيِهْم أَْم اْدفَعُوا إِلَ ًدا فَ ْنُهْم ُرْش تُْم ِم ِإْن آنَْس ا َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إِذَا بَلَغُوا النَِّكاَح فَ ْم َوالَ تَأُْكلُوَه

َوالَُهْم ا َوبَِداًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِيا فَْليَْستَْعِفْف َوَمْن َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف فَِإذَ إِْسَرافً  ا َدفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْم
ِ َحِسيبًا( َّ اِب : َحتَّى إِذَا بَلَغُوا النَِّكاَح ...)). )6فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم َوَكفَى بِا ت الكت َغ وق ه بَلَ تَلََم كأَن الُم: اْح َغ الغُ وبَلَ

وهما باِلغاِن. وقال الشافعي  والجارية إِذا أَْدركا، التهذيب : بلغ الصبي  بَلَغَِت الجاريةُ.  عليه والتكليِف،وكذلك
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ه، ق في كتاب النكاح: جارية باِلٌغ، بغير هاء، هكذا ع عن ري: روى األَزهرّي عن عبد الملك عن الربي ال األَزه
افعي يحٌ  والش ولهم فَِص ذا ق الغ، وهك ة ب ون جاري رب يقول حاء الع معت فَُص ال: وس ة، ق ي اللغ ة ف رأَة حج  ام

ه عاِشٌق وِلحيةٌ ناِصٌل، قال: ولو قال قائل جارية بالغة لم يكن ْلُت  خطأً ألَن اً: وص اَن بُلُوغ ُت المك ل. وبَلَْغ األَص
ي . والشاَرْفَت عليه إِليه وكذلك إِذا اء ف بلوغ بالنسبة لألنثى إدراك الحيض أو الحمل .. وحصرها بعض العلم

هوة  وغ الش ارب .. وبل ات الش وت .. وإنب ر الص وغ : تغيي ات البل ذكر .. عالم بة لل رة وبالنس ابعة عش الس
ي   الجنسية .. وهي مختلفة بحسب سن النضج .. وحصرها العلماء بين الخامسة عشرة والثانية عشرة .. وف

  الحاالت  اشترط العلماء كمال العقل .. جميع 
  وجاء في صحيح مسلم:

ر. ن عم افع، عن اب دهللا عن ن دثنا عبي ال: حدثنا محمد بن عبدهللا بن نمير. حدثنا أبي. ح عرضني  ق
عوآله رسول هللا صلى هللا عليه  ن أرب ا اب ال. وأن ي. وعرضني  وسلم يوم أحد في القت م يجزن نة. فل عشرة س

ذ  قال ا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني.يوم الخندق، وأن و يومئ دالعزيز، وه ن عب ر ب ى عم دمت عل افع: فق ن
هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن  خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن

  ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. خمس عشرة سنة.
يّ  وباَدَرهُ إِليه: َكبََدَرهُ.)) :   يَْكبَُرواإِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن ((  َل إِل : َعِج يَّ َدَر إِل ُر وبَ تبق.  َ وبََدَرني األَم واس

َدَرى تَبَْقنا البَ ال واْس ي م يُّ ف َدَر الوص اِدِريَن. وأَْب اَدرَ  أَي ُمب ى ب يم: بمعن راً  اليت وُم أَم َدَر الق ال: اْبتَ َدَر. ويق وبَ
ه. ً هم بعضاأَي باَدَر بعضُ  وتَباَدُروهُ  ُب علي ه فَيَْغِل ً  إِليه أَيُُّهْم يَْسبُِق إِلي ا الٌن فالن اَدَر ف راره.  وب ي ف اً ف اً ذاهب ُمَولِّي

ه  وفي حديث اعتزال النبي، صلى ه هللا علي لم،وآل اي؛ أَي سالتا وس َدَرْت عين ال ُعَمُر:اْبتَ اَءه ق دموع. نس  بال
ِ َحِسيبًا َّ ّ تعالى الَحِسيُب: هو الكافي، فَِعيلٌ في أَ : أي محاسبا ..  َوَكفَى بِا بَنِي  سماِء  ن أَْحَس ل، ِم ى ُمْفِع بمعن
  . . الشيُء إِذا َكفاني

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ة وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش آم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

اد ه و ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  ابل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء  ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c    : 64الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

  
 الة وال م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل س

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  الشيطان الرجيمأعوذ با من 

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُ(( ...   ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن َوِللنَِّساِء نَِصيٌب ِممَّ َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ا ِللّرِ وَن ِممَّ

ا( يبًا َمْفُروًض َر نَِص هُ أَْو َكثُ لَّ ِمْن هُ ) َوإِذَا حَ 7قَ اْرُزقُوُهْم ِمْن اِكيُن فَ اَمى َواْلَمَس ى َواْليَتَ وا اْلقُْربَ َمةَ أُْولُ َر اْلِقْس َض
َ َوْليَقُولُوا )8َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً َمْعُروفًا( َّ يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا   َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُّرِ

ِديًدا(قَ  ِعيًرا )9ْوالً َس لَْوَن َس اًرا َوَسيَْص ونِِهْم نَ ي بُُط أُْكلُوَن فِ ا يَ ا إِنََّم اَمى ُظْلًم َواَل اْليَتَ أُْكلُوَن أَْم ِذيَن يَ  )10(إِنَّ الَّ
ُ فِي أَْوالَِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ اْألُنثَيَْيِن فَِإْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنَ  َّ َدةً يُوِصيُكْم  ْت َواِح َرَك َوإِْن َكانَ ا تَ تَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َم

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولٌَد فَِإْن لَْم يَُكْن  ِه فَلََها النِّْصُف َوِألَبََوْيِه ِلُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ َواهُ فَِألُّمِ هُ أَبَ ٌد َوَوِرثَ لَهُ َولَ
ِه السُُّدُس ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْيٍن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم الَ تَْدُروَن أَ الثُّلُُث فَِإْن َكاَن لَ  َرُب هُ إِْخَوةٌ فَِألُّمِ ْم أَْق يُُّه

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما( َّ ِ إِنَّ  َّ   ...)).)11لَُكْم نَْفعًا فَِريَضةً ِمْن 
  صدق هللا العظيم 

  اء ) ( سورة النس

  * التحليل :
  

دل ..  دل والمعت وازن والع ل المت المي المتكام ع اإلس ل المجتم لمة داخ ة المس ام بالعائل تقر المق واس
ان  ان اإلنس د ك ث وق تحقات والمواري ن المس رى ع ئلة تت أتي األس وتأني نوائب الدهر لتفرق بين األحبة .. فت

ث  ا المواري بة وم ه قبلها في غفلة من أمره ..  فما األنص ذي جاء ب د ال ا الجدي ل وارث ؟.. وم ا حظ ك ؟.. وم
ل  القرآن الكريم حكما باقيا إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا ؟.. ذلك ما سنتعرض إليه بالشرح والتحلي

  في ما يلي إن شاء هللا تعالى : 
  
ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن وَ (( ...    َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ا ِللّرِ ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن ِممَّ ِللنَِّساِء نَِصيٌب ِممَّ

ْضتُه للتكثير:.)).. )7قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضا( وقوله تعالى:  أَْوَجْبتُه. فَرْضت الشيء أَْفِرضه فَْرضاً وفَرَّ
ْضناها، فم ُسورةٌ أَْنَزْلناها وفََرْضناها، ويقرأ: دوُده نوفرَّ ِ: ُح ّ ذلك  وفَرائُض  ا، وك ى عنه ا ونَه َر به ي أَم الت

: الذي يَْعِرف الفرائَض ويسمى الِعْلمُ  بالِميراِث. والفاِرضُ  الفَرائضُ  ي  بِقْسمِة الَمواِريث والفََرِضيُّ فَرائَض. وف
راث الجمالحديث: أَْفَرُضكم زيد. ة المي ي أحقي وى هللا ف اء س ول العلم ا يق بتهم .. . والمعنى كم ب أنص ع بحس ي

ول  رع مكف ي الش ع  ف ولكنه لم يفرق بين المرأة والطفل والرجل ابتداء كبشر لهم حق الميراث .. فحق الجمي
ه  ة في ذه وال مزي ر بتنفي ذي أم ل أمر هللا ال ن أحد ب ة م بقدر مقدور سيأتي بيانه على التفصيل .. هو ليس من
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د ألحد وال منة .. وال حق ألحد في تغييره مهما  ة ال محي ر توقيفي ا أوام كان وأنى كان إلى قيام الساعة .. ألنه
دخول  ل ال رعي قب ق الش ذا هو المنطل عنها .. وال عذر في تركها أو التنصل منها ألي سبب من األسباب.. ه
ن المسميات  م م في التفاصيل .. واألمر أمر هللا والحكم حكم هللا .. وال يملك أحد أن يبدل أو يغير تحت أي اس

  التي ما أنزل هللا بها من سلطان .. 
ْوالً ((   ْم قَ وا لَُه هُ َوقُولُ اْرُزقُوُهْم ِمْن اِكيُن فَ اَمى َواْلَمَس ى َواْليَتَ وا اْلقُْربَ َمةَ أُْولُ َر اْلِقْس َوإِذَا َحَض

  .)).. )8َمْعُروفًا(
  جاء في صحيح البخاري:

ة،حدثنا أحمد بن حميد: أخبرنا عبيد هللا األشجعي، عن سف  يباني، عن عكرم ن  يان، عن الش ن اب ع
ت  القربى واليتامى (( وإذا حضر القسم أولوا  عباس رضي هللا عنهما ة، وليس ال: هي محكم والمساكين}. ق

ة، . وجاء أيضا: ابعه سعيد، عن ابن عباس.ت.. بمنسوخة حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان: حدثنا أبو عوان
ر، ن جبي ن سعيد ب ال:ع عن أبي بشر، ع ا ق اس رضي هللا عنهم ن عب ة  ن اب ذه اآلي إن ناسا يزعمون أن ه

رزق، ووال ال نسخت، وال وهللا ذي ي رث، وذاك ال ان: وال ي ا والي اس، هم اون الن  ما نسخت، ولكنها مما ته
  .يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: ال أملك لك أن أعطيك.

بيل الفض ى س ة عل دب للورث ه ين ياق أن ن الس ح م راء وواض نوا للفق ر أن يحس ان ال غي ل واإلحس
ر ..  والمساكين واألقرباء الذين حرموا أو حجبوا ألي سبب من الميراث .. تقريبا للقلوب .. وجلبا لدعاء الخي
وربطا للصلة بين كل األهل واألقارب .. وتحبيبا للنفوس .. فهي آية ليست منسوخة علىاعتبار أنه حكمها هو 

يس م وع ول ل التط وا من قبي ذين تعلق اس ال ن الن ر م ا كثي د فيه د زه ذلك فق ا ك ث انه ل الفرض .. وحي ن قبي
ل  ن أج ام م وا األرح اكم .. وقطع ي المح ف ف ل المخل ن أج ة م ارك طاحن وا مع رة.. وفتح وا اآلخ دنيا ونس بال
م  ن يأخذوا معه ذلك سيموتون ول ات .. وأنهم ك د م ه ق بب في ان الس ذي ك المخلف .. ولم تأخذهم عبرة أن ال

ق به ا نتعل ة دني ا .. فأي الموت باكي ا ب وننسى  اشيئا إلى القبر .. يأتي اإلنسان إلى هذه الدنيا باكيا .. ويغادره
المي .. وحري  ع اإلس اة المجتم ي حي را ف ات مأخذا خطي احي والمنعطف اآلخرة ؟.. إن المخلف تأخذ فيها المن

ا اتهم مخت ون كلم نى .. وأن تك ا بالحس د يتسع بالناس أن يتدخلوا دوم ذي ق ق ال ب الفت دع ورت رأب الص رة ل
ي حل  على الراتق فال يستطيع له رتقا .. وليكن كل مؤمن قدوة في لم الشمل .. وفي إطفاء نار الخالف .. وف
ل  ين األه ال مشاكل ب وة ب اة حل ل استمرار الحي ن أج وي م ادي والمعن ازل الم المشاكل والتنازل وخاصة التن

دم واألقارب واألجوار وذوي الح اجة .. وليتأكد كل طرف أنه راحل .. وأنه ميت .. فليصل صالة مودع .. وليق
  بين يدي الساعة ما يجده مدخرا له يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 

 )) َ َّ وا  يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُ ِديًدا( َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُّرِ ْوالً َس وا قَ  )9َوْليَقُولُ
يَّةُ .))..  ل وذُّرِ ي التنزي يَّاُت. وف ذُّّرِ ذََّراِري وال ع ال ال:  الرجل: َولَُدهُ، والجم ها من بعض؛ ق ةً بعُض يَّ ز: ذُّرِ العزي

ي ز ف رك الهم ى ت ّراء عل ع الق زون  أَجم رب فيهم ن الع رهم م الفون غي ة يخ ل مك ونس: أَه ال ي ة، وق الذّري
ية من ذََرأَ هللا الخلَق أَي خلقهم. َالنبيّ    . والبَِريَّةَ والذُّّرِ

ِعيًرا((   لَْوَن َس اًرا َوَسيَْص ونِِهْم نَ ي بُُط أُْكلُوَن فِ ا يَ .)). . )10(إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلًما إِنََّم
اَوْجِه الَصالحِ معن َصلَْيُت اللَّْحَم، بالتَّخفيِف، على راق؛  أَْصلَْيتُه وَصلَّْيتُه فَعَلَى اه َشَوْيته، فأَمَّ وْجِه الفَساِد واإلْح

الُء، بالمدّ  فََسْوَف نُْصِليِه ناراً، ومنه قوله: ه ِوقوله: ويَْصلَى َسِعيراً. والّصِ واُء ألَنَّ اِر.  والَكْسِر: الّشِ لَى بالنَّ يُْص
، صلَّى هللا بالَكْسِر والَمّدِ الشََّواُء. وفي الحديث: أَنَّ  هولََدَعْوُت بِصالٍء؛  وفي حديث عمر: لَْو ِشئْتُ  ه  النبيَّ علي

ال الكسائي: ِليٍَّة؛ ق ِليَّةُ  وسلم، أُتَِي بَشاٍة َمْص ار الَمْص ي الن ه ف ه وأَْبقَْيتَ ا إذا أَْحَرْقتَ ِويَّةُ، فأَمَّ تَ  ِ الَمْش لِّْيته،  قُْل َص
ِعيًرا.. أَْلقاهُ ِلإلْحراقِ  وَصالَّهُ: ي النار وأَْصالهبالتشديد، وأَْصلَْيته. وَصلَى اللْحَم ف لَْوَن َس ار :  َوَسيَْص عََر الن وَس

عََّرُهما: عََرُهما وَس ْعراً وأَْس عَُرهما َس رب يَْس ار والح توقدت. ون عََّرْت: اس تَعََرْت وتََس ا. واْس دهما وَهيََّجُهم  أَوق
اني. وق َسِعيٌر: َرْت،َمْسعُوَرةٌ، بغير هاء؛ عن اللحي عِّ يم ُس ِعَرتْ  رئ: وإِذا الجح ة.  وُس أَيضاً، والتشديد للمبالغ

و وقوله تعالى: وكفى بجهنم سعيراً؛ ش: ه ِعَرْت فهي قال األَخف ول ُس ك تق ريٍع ألَن يٍن وَص ل َدِه عُوَرةٌ؛  مث َمْس
  . النار. فُسْحقاً ألَصحاب السعير؛ أَي بُْعداً ألَصحاب ومنه قوله تعالى:

  داود : جاء في سنن أبي 
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د، عن ن زي ور ب الل، عن ث ن ب ن سليمان ب ب، ع ن وه ا اب داني، ثن عيد الهم ن س ي  حدثنا أحمد ب أب
رة ي هري ن أب ث، ع ه  الغي ّ علي لى  ّ ص ول  ه أن رس واوآل ال: "اجتنب لم ق ل:  وس ات" قي بع الموبق الس

حر، وقتل ، والّسِ ّ ؟ قال: "الشرك با ، وما هنَّ ّ ا، النفس التي ح يارسول  ّ إال بالحق، وأكل الرب ل  رم  وأك
  المحصنات الغافالت المؤمنات". ، والتولِّي يوم الزحف، وقذفمال اليتيم 

تْمُ  واليُتْمُ  اليُتُْم: االنفراُد؛ عن يعقوب. واليَتيم: الفَْرُد. ن السكيت: اليُ ال اب داُن األَب. وق تَُم: فِْق ي  واليَ ف
ن  فَقَد األُمَّ من من قِبَل األُم، وال يقال لمن من قِبَل األَب، وفي البهائم الناس ال اب ن منقطع. ق يٌم، ولك اس يَت الن

، بالكسر، الذي تموت أُمه، واللَّطيم الذي يموُت أَبَواه. يموت أَبوه، والعَِجيُّ  بري: اليَتيُم الذي تَِم الصبيُّ  وقد يَ
ا. تََم ويَ يَْيتَُم يُتْماً ويَتْماً، بالتسكين فيهم ال: يَ ذي  تِمَ يق يُم ال ث: اليَت َغ الُحلُم.اللي ى يبل يٌم حت و يَتِ ه هللاُ، وه وأَْيتََم

  .. أَيتاٌم ويَتامى ويَتَمةٌ  اليُتْم، والجمع أَبوه فهو يَتيٌم حتى يبلَغ، فِإذا بلغ زال عنه اسمُ  مات
ُ فِي أَْوالَِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ اْألُنثَيَْيِن فَإِ ((   َّ َرَك َوإِْن يُوِصيُكْم  ا تَ ا َم نَّ ثُلُثَ ْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُه

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولٌَد فَ  هُ َكانَْت َواِحَدةً فَلََها النِّْصُف َوِألَبََوْيِه ِلُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ ٌد َوَوِرثَ ِإْن لَْم يَُكْن لَهُ َولَ
َواهُ فَِألُّمِ اُؤُكْم َوأَ أَبَ ٍن آبَ ا أَْو َدْي ي بَِه يٍَّة يُوِص ِد َوِص ْن بَْع ُدُس ِم ِه السُّ َوةٌ فَِألُّمِ هُ إِْخ اَن لَ ِإْن َك ُث فَ اُؤُكْم الَ ِه الثُّلُ ْبنَ

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما( َّ ِ إِنَّ  َّ   ...)).)11تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعًا فَِريَضةً ِمْن 
  جاء في صحيح البخاري : 

ن در، ع ن منك ي اب ال: أخبرن رهم ق ن جريج أخب ابر  حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام: أن اب ج
 فوجدني النبي  سلمة ماشيين، بكر في بني  وسلم وأبو وآله  صلى هللا عليه  عادني النبي رضي هللا عنه قال 

ه وسلم ال أعقل، فدعا بماء فتوضأ صلى هللا عليه أمرني أن  من ا ت ت: م ت، فقل ي فأفق م رش عل ي  ث أصنع ف
ُ فِي أَْوالَِدُكمْ (( يا رسول هللا، فنزلت:  مالي َّ   ...))..  يُوِصيُكْم 

  )) ُ َّ يُكْم  ه..)).. :  يُوِص َد إِلي اه: َعِه َل وَوصَّ ى الرج ل:..  أَْوص ز وج ه ع ي  وقول يكم هللاُ ف يُوِص
الى: وال الَوِصيَّةَ من ألَن أَوالدكم؛ معناه يَْفِرُض عليكم ه تع ك قول ى ذل دليل عل ْرض، وال ا هي فَ وا  هللا إِنم تَْقتُل

اكم به؛ وهذا من النفسَ  م هللاُ إِال بالحّق ذلكم َوصَّ   .   علينا. الفرض المحكم التي حرَّ
  جاء في كتاب إرشاد المسالك كتاب المواريث : 

التَّغَيُِّر  َمَوانِعَُها ُكْفٌر َوِرقُّ َوقَتْلُ أَْسبَابَُها نََسٌب َوَوالٌَء َونَِكاٌح، وَ  يَِّة، َوالَ ِعْبَرةَ بِ َعْمٍد َوقَاتُِل اْلَخَطِإ َعن الّدِ
 اْلَجنِينِ  أَْحيَاُء َوَرثَتِِه الَ بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض، َويَْمنَُع ِمنَ  اْلَمْوِت إِالَّ لُُحوَق النََّسِب، َوفِي إِْبهاِم اْلَمْوِت يَِرُث ُكال  بَْعدَ 

فََل، َواألَخُ  َولَهُ إِالَّ بِاَماَرٍة تَُدلُّ َعلَى َحيَاتِِه، َواْلَواِرثُوَن َعَشَرةٌ: ُن  األَُب َوأَبُوهُ َوإِْن َعالَ، َواِإلْبُن َواْبنُهُ َوإِْن َس َواْب
ْوجُ  زَّ ذِلَك، َوال هُ َك مُّ َواْبنُ ، َواْلعَ َن األُّمِ ْولَى.  االَخِ إِالَّ ِم ا، َوأُمُّ األَِب َوإِنْ َواْلَم َه ْبُع: األُمُّ َوأُمُّ اُت َس ا،  َواْلَواِرثَ َعلَتَ

ْوَج◌ُ  ا َواْلبِْنُت َواْبنَةُ اِإلْبِن َوإِْن نََزلَْت َواألُْخُت َوالزَّ َرَد، َوَم اَل إِذَا اْنفَ وُز اْلَم بَةً يَُح َل  َواْلَمْوالَةُ َواْلَواِرُث َعَص فََض
نِ َعِن اْلفَْرِض َكاألُْخِت  ِت اِإلْب ِت أَْو بِْن تِ  َمَع اْلبِْن ِرُد، َوبِْن ِت تَْنفَ ُف ِلْلبِْن تَّةٌ، النِّْص ُروُض ِس ِقيقَِة، َواْلفُ ِن  َوالشَّ اِإلْب

ْوجِ َمَع َعَدِم اْلَحاجِب، ْوَجِة فََصاِعداً مَ  َوالشَِّقيقَِة، َوالتَّيِ ِلألَِب، َوالزَّ بُُع َمَع َوُجوِدِه، َوِللزَّ ِه،َولَْه الرُّ نَّ  َع َعَدِم َولَُه
ِدَها  النِّْصِف َوالثُّلُُث ِلألُّمِ َغْيَر َمْحُجوبَة، َوِلِإلثْنَْيِن فََصاِعداً  الثُُّمُن َمعَهُ الثُّلُثَاِن ِلِإلثْنَتَْيِن فََصاِعداً ِمْن ذََواتِ  ْن َولَ ِم

ةً، ألُّمِ َمْحُجوبَ ِدِهْم َوِل ُدُس ِلَواِح ويَِّة َوالسُّ تَْينِ َوِللَج بِالسَّ دَّ َن اْلَج ُر ِم ِرُث أَْكثَ تَْيِن، َوالَ يَ دَّ ِة َوالجَّ ِن  دَّ ُت اِإلْب َوبِْن
ْفلَى ْلبِيَِّة، َوِللسُّ َع الصُّ ٍة َم ي َدَرَج اِعداً فِ قُْطنَ  فََص ِقيقَِة َويَْس َع الْش اِعداً َم ألَِب فََص ِت ِل ا، َوِلألُْخ َع اْلعُْليَ َع  َم َم

َع أَ  ِقيقَتَْيِن إِالَّ َم ِقَط ألَْوالَدِ الشَّ بُُهنَّ َوالَ ُمْس هِ  خٍ يُعَّصِ ْن ِجَهتِ األَْقَرِب ِم ُد بِ قُط األَْبعَ َوْيِن، َويَْس ْلِب َواألَبَ ُد  الصُّ َوَولَ
ْلبِيَّتَْيِن إِالَّ َمَع ذََكر ُب َدَرَجتَهُ فََما فَْوقََها، َويَْسقُُط َمْن بَْعَدهَ  اِإلْبِن بِِه َوإِنَاثُُهْم بِالصُّ ا   َكاألَْسفَلَْينِ يُعَّصِ ِمْنُهنَّ َمَع اْلعُْليَ

هِ  َواِإلْخَوةُ ِلألُّمِ بِاألَِب َواْلَجّدِ َواْلَولَدِ  ِة ِلألَِب بِِه َوبِاألُّمِ َوبُْعَدْي ِجَهتِ ِه،  َوَولَِد اِإلْبِن َواْلَجدَّ ِة األُّمِ الَ بِعَْكِس ى ِجَه بِقُْربَ
ي  ْلَماَل إِالَّ األَِشقَّاَء فِي اْلُمْشتَِرَكِة َوِهَي َزْوٌج َوأُمٌّ ا َواْلعََصبَةُ بِاْستِْغَراِق اْلفَْرِض  تَِرُكوَن فِ قَّاٌء يَْش َوةٌ ألُّمٍ َوأَِش َوإِْخ

نَ  إِلَى السُّْدِس  َوتَْنتَِقُل األُمُّ  الثُّلُثِ  اقِي بِاْلَولَِد أَْو َولَِد اِإلْبِن أَْو اثْنَتَْيِن ِم ُث اْلبَ ا ثُلُ َوِة َولََه َوْيِن أَْو  اِإلْخ ي َزْوجٍ َوأَبَ فِ
ثُُّمنِ  َزْوَجةٍ  ْوَجةُ إِلَى ال بِع، َوالزَّ ْوُج إِلَى الرُّ هِ  َوأَبَْويِن، َوالزَّ ِن َواْبنِ َع اِإلْب اْلفَْرِض َم ِرُث بِ ِن، َويَ ِد اِإلْب ِد َوَولَ  بِاْلَولَ

دُّ  هُ َوبِالتَّْعِصيِب إِذَا اْنفََرَد، َوبِِهَما َمَع اْلبَنَاِت، َواْلَج ذُُّكورِ   ِمثْلَ اعِ ال ي اْجتَِم األَِب، َوفِ قُُطوَن بِ َوِة َويَْس َع اِإلْخ  إِالَّ َم
يْ  ْيِن، َوذُو ِجَهتَ ّظِ األُْنثَيَ يٌب  َواِإلنَاِث فِي َدَرَجٍة ِللذََّكِر ِمثُْل َح ْرٌض َوتَْعِص ٌت، َوفَ َي بِْن ِت ِه ا َكاألُْخ ْرٍض بِأَْقَواُهَم فَ

  . أََحُدُهَما أٌَخ ألُّم أَُو ُزْوج. َكِإْبنَْي َعمّ  بِِهَما
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  وجاء في كتاب المبسوط : 
والعصبات، فأصحاب  صنفان: أصحاب الفرائض، أصحاب المواريث باإلنتفاق  قال رضي هللا عنه) 

اء: ن النس ة م ة من الرجال، وثماني راً، أربع زوج واألخ ألم. الفرائض اثنا عشر نف ال: األب والجد وال  فالرج
ن  م والجدة والبنت، وبنتوالنساء: األ تة م ت ألب، واألخت ألم، والزوجة، فس االبن واألخت ألب وأم، واألخ

 عموم األحوال، وهم الزوج واألخ ألم، واألم، والجدة، واألخت ألم، والزوجة، وستة هؤالء صاحب فرض في
ت  ن، واألخ ت االب ت، وبن د والبن م األب والج وبة، وه ة، والعص ين الفريض الهم ب ردد ح ت  ألبيت وأم، واألخ

ة: ناف ثالث م أص اً، وه ون جنس ن يحص دداً، ولك ون ع بات ال يحص ا العص بة  ألب، وأم ه، وعص بة بنفس عص
د ره، فق بة مع غي ره، والعص ا العصبة بغي ره، فأم ا. بغيره، وعصبة مع غي دم بيانهم ان من هو  تق ذا لبي وه

ن، في نسبة إلى المي عصبة بنفسه، وهو الذكر الذي ال يفارقه الذكور ن االب م اب ن، ث أقرب العصبات االب ت، ف
ن  وإن سفل، ثم األب، ثم الجد م اب ن األخ ألب وأم، ث م اب م األخ ألب، ث م األخ ألب وأم، ث أب األب، وإن عال، ث

م عم األخ م ألب، ث م عم األب  ألب، ثم العم ألب وأم، ثم العم ألب، ثم ابن العم ألب، وأم، ثم ابن الع األب ألم، ث
م اب دألب، ث م الج م ع م األب ألب، ث ن ع م اب م األب ألب وأم، ث ه  ن ع ه قول ل في ذا، واألص الة  -هك ه الص علي

ن األب؛  (ما أبقت الفرائض فألولى رجل ذكر) -والسالم  ت م ى المي رب إل معناه فال قرب رجل ذكر، واالبن أق
ت، ن المي رع م ه، و ألن االبن تف ل ل و أص ت، فه ه المي رع من ت أصله، واألب تف رع باألصل فالمي ال الف اتص

  .األصل بالفرع. أظهر من اتصال
  وقال صاحب الجامع ألحكام القرآن : 

والسدس. فالنصف  الفرائض الواقعة في كتاب هللا تعالى. وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث
ك إذا انفردوا عمن والزوج. وكل ذل فرض خمسة: ابنة الصلب، وابنة االبن، واألخت الشقيقة، واألخت لألب،

الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة  يحجبهم عنه. والربع فرض الزوج مع الحاجب، وفرض
ان فرض ن، واألخوات  والزوجات مع الحاجب. والثلث ات االب ات الصلب، وبن اعدا من بن ين فص ع: االثنت أرب

ل ألب. وك ه. وال األشقاء، أو ل بهن عن ن يحج ردن عم ؤالء إذا انف د، ه رض صنفين: األم مع عدم الول ث ف ثل
ث  االبن، وعدم االثنين فصاعدا من اإلخوة واألخوات، وفرض االثنين فصاعدا من ولد األم. وولد و ثل وهذا ه

وان؛ دم  كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك لألم في مسألة زوج أو زوجة وأب د تق ى. وق ا يبق ث م ا ثل ألم فيه فل
ع ا ائل الجد م ي مس ه. وف ان معهم ذوبيان وة إذا ك دس فرض  إلخ ه. والس ى ل ى أحظ ا يبق ث م ان ثل سهم وك

د د وول ع الول د م وان والج بعة: األب لب،  س ت الص ع بن ن م ات االب تمعن، وبن دات إذا اج دة والج ن، والج االب
أخوذة  واألخوات لألب مع ا م من األخت الشقيقة، والواحد من ولد األم ذكرا كان أو أنثى. وهذه الفرائض كله

ذه بتاك ة له الميراث  هللا تعالى إال فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة. واألسباب الموجب الفروض ب
ع رأة  ثالثة أشياء: نسب ثابت، ونكاح منعقد، ووالء عتاقة. وقد تجتم ل زوج الم ون الرج ياء فيك ة األش الثالث

ا ل انشيئان ال  وموالها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منه ر , مث ن ي أكث ا واب ا، أو زوجه ا ومواله ون زوجه ك
ل أن  عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالوالء أو بالنسب. ومث

   وموالته، فيكون لها أيضا المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالوالء. تكون المرأة ابنة الرجل
ا( آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم الَ ((.. َ َكاَن َعِليًما َحِكيًم َّ ِ إِنَّ  َّ ...)).. )11تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعًا فَِريَضةً ِمْن 

ي الصدور ..  ا تخف ة األعين وم م خائن كي نقتنع نهائيا أن أحكام الميراث هي من هللا العلي القدير .. الذي يعل
ه وسلم .. (( وكي نطبقها بكل وعي ومحبة  عز وجل . ه وآل . وسمعا وطاعة له ولرسول هللا صلى هللا علي

ا ا َحِكيًم اَن َعِليًم َ َك َّ ه ..  إِنَّ  ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك يء علم م الش يم )) : عل ل العَِل ز وج فات هللا ع ن ص م
و : وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيبِ لعز وج  والعاِلُم والعَالَُّم؛ قال وب، فه الَّم الغُي  والشَّهادِة،وقال: َع

اً  َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ا يُكْن بْعُد قَْب زالهللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه،وبَِما يكوُن ولَمَّ اً  وال ي عالم
ي األرض وال  ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ي السمابما كان وم اَط ِعلْ  ءف الى، أح ع سبحانه وتع ه بجمي ُم

ا  ياء باِطنِه ااألش ا دقيقه ة. وظاهره ة المبالغ ن أبني ٌل: م يٌم، فَِعي ان. وَعل ّم اإلْمك ى أت ا عل اَن  .وجليِله َ َك َّ إِنَّ 
ا ا َحِكيًم و :  َعِليًم اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ـههللا س يم ل  الحك

ا ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س نالُحْك ري: م فات لى. األَزه  ص
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ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك  هللا الَحَك
ي ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم  أعل
ي، و القاض اِكم، وه ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع  أَس

ى فاَع ٌل بمعن و فِعي وفَه ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال  ٍل، أو ه
ارة ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ل: الَحِك ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن  فَِعي

ن معرف ائق ةع ُن دق ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق ل العل ياء بأفض ل األش  أفض
ا ناعات ويتقنه لالص اِكِم مث ى الح ون بمعن وز أن يك يُم يج يٌم، والَحِك  : َحِك

ِدي ادر قَ ى ق ن ربمعن ةُ م م الِحْكَم وهري: الُحْك اِلٍم. الج ى ع يٍم بمعن  وَعِل
ً  العلم، والَحِكيمُ    .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

    
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمي تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ن إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c    : 65الحلقة عدد   
   c( سورة النساء ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم ع ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم
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  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُع ِممَّ(( ...  بُ ْم الرُّ ٌد فَلَُك نَّ َولَ اَن لَُه ِإْن َك ْن َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ َولٌَد فَ َرْكَن ِم ا تَ

ٌد فَلَ بَْعِد َوِصيٍَّة يُ  ْم َولَ اَن لَُك ِإْن َك ٌد فَ ْم َولَ ْن لَُك ْم يَُك ا تََرْكتُْم إِْن لَ بُُع ِممَّ ا وِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن َولَُهنَّ الرُّ ثُُّمُن ِممَّ نَّ ال ُه
رَ  ةً أَْو اْم وَرُث َكالَلَ ٌل يُ اَن َرُج ٍن َوإِْن َك ا أَْو َدْي وَن بَِه يٍَّة تُوُص ٍد تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِص ّلِ َواِح ٌت فَِلُك هُ أٌَخ أَْو أُْخ أَةٌ َولَ

ا أَوْ  ى بَِه يٍَّة يُوَص ِد َوِص ْن بَْع ِث ِم ي الثُّلُ اّرٍ ِمْنُهَما السُُّدُس فَِإْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَرَكاُء فِ َر ُمَض ٍن َغْي  َدْي
يٌم( يٌم َحِل ُ َعِل َّ ِ َو َّ ْن  يَّةً ِم كَ 12َوِص ا  ) تِْل ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍت تَْج هُ َجنَّ ولَهُ يُْدِخْل َ َوَرُس َّ ْع  ْن يُِط ِ َوَم َّ ُدوُد  ُح

هُ  )13األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدِخْلهُ نَاًرا َخاِلًدا فِيَها َولَ َّ َوَمْن يَْعِص 
  ...)). )14ذَاٌب ُمِهيٌن(عَ 

  صدق هللا العظيم
  ( سورة النساء ) 

  
  * التحليل : 

  
  جاء في صحيح البخاري : 

ي هللا اس رض ن عب ن اب اء، ع ن عط يح، ع ي نج ن أب ن اب اء، ع ن ورق ف، ع ن يوس د ب دثنا محم  ح
ين،  للذكر مثل، فجعل ذلك ما أحب كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ هللا من  عنهما قال: األنثي

ع، ثمن والرب رأة ال ل للم ث، وجع ع. وجعل لألبوين لكل واحد منهما السدس والثل زوج الشطر والرب ال ولل . ق
  صاحب جامع البيان : 

م  يعني بذلك جل ثناؤه رك أزواجك ا ت ف م راث ولكم أيها الناس نص ال ومي اتهن من م د وف م  بع إن ل
إنيكن لهن ولد يوم يحدث لهن الموت ال ذك د} أي ف ن ول ان له وم يحدث  ر وال أنثى. {فإن ك م ي ان ألزواجك ك

ال ن م ركن م ا ت ع مم م الرب ى، فلك ر أو أنث د ذك د وصية  لهن الموت ول نهن، {من بع م ع ا لك راث، ميراث ومي
ونهن  يوصين بها أو دين} يقول: ذلكم لكم ميراثا د قضاء دي ن بع والهن م اتهن وأم ن ترك ى م ا يبق عنهن مم

   بعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين بها. ي عليهن، ومنالتي يمتن وه
نٍ (( ا أَْو َدْي وَن بَِه يٍَّة تُوُص ِد َوِص دي ِمْن بَْع ة ال رز أهمي ي  ن.)).. أب وى ف ة قص دين أهمي ث إن لل .. حي

  حياة الفرد والعائلة والمجتمع .. 
  جاء في صحيح البخاري :

ل ث، عن عقي دثنا اللي ر: ح رةحدثنا يحيى بن بكي ي هري ن أب ي سلمة، ع ن أب هاب، ع ن ش  ، عن اب
ل  وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليهوآله رضي هللا عنه:أن رسول هللا صلى هللا عليه  الدين، فيسأل: (ه

تح  ترك لدينه فضال). فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإال قال ا ف احبكم). فلم ى ص للمسلمين: (صلوا عل
اؤه،  : (أنا أولى بالمؤمنينهللا عليه الفتوح، قال ي قض ا فعل رك دين ؤمنين فت ن الم وفي م ن ت هم، فم ن أنفس م

  ومن ترك ماال فلورثته).
  وفي صحيح البخاري أيضا : 

ن ي، ع دثني أخ ال: ح ماعيل ق دثنا إس ري (ح). وح ن الزه عيب، ع ا ش ان: أخبرن و اليم دثنا أب  ح
أن رسول  أخبرته: ن عائشة رضي هللا عنهاسليمان، عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة: أ

ال وسلم كان يدعو في الصالة، ويقول: (اللهموآله هللا صلى هللا عليه  رم). فق أثم والمغ ن الم ك م  إني أعوذ ب
  ؟ قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف).ممن المغرله قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول هللا 

  :  وفي صحيح البخاري أيضا
ال: ه ق ابر رضي هللا عن ن ج ن عامر، ع د  حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، ع يب عب أص

ى  ت إل ا، فطلب دين أ ن هللا وترك عياال ودين أبوا، أصحاب ال ه ف ن دين ي صلى هللا  يضعوا بعضا م ت النب فأتي
ل شيءوآله عليه  نف تمرك ك ال: (ص ى ح وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فق ه عل د من ن زي ه، عذق اب دت
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ه حتى آتيك). ففعلت، ثم جاء صلى هللا عليه  على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم وآل
ي صلى  وسلم فقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استوفى، ع النب زوت م وبقي التمر كما هو، كأنه لم يمس. وغ

ه علي، فوكزه النبي صلى هللا عليه  فأزحف الجمل، فتخلف وسلم على ناضح لناوآله هللا عليه  لم من وآل وس
د بعرس،  خلفه، قال: (بعينه ولك ظهره إلى المدينة). فلما دنونا استأذنت، قلت: يا رسول هللا، إني حديث عه

ال رك ق د هللا وت ا، أصيب عب ت: ثيب ا). قل را أم ثيب ت بك ا تزوج ه وسلم: (فم واري صغارا،  صلى هللا علي ج
ا تعلمهن  اليفتزوجت ثيب أخبرت خ دمت ف ك). فق ت أهل ال: (ائ م ق ؤدبهن، ث ه  وت ي، فأخبرت ل فالمن ع الجم بي

ه  بإعياء الجمل، وبالذي كان من النبي صلى هللا عليه ه وسلموآل لى هللا علي ي ص دم النب ا ق اه، فلم زه إي  ووك
ه  نوآل اني ثم ل، فأعط ه بالجم دوت إلي لم غ وم. وس ع الق همي م ل، وس ل والجم   الجم

  )).. فما الكاللة ؟.. وما حكمها الشرعي ؟ .. اَن َرُجٌل يُوَرُث َكالَلَةً َوإِْن كَ ((    
ا وضعُف. ه أَي نب لَّ عن ن َك ل م : المصيبة تحدث، واألَص ة: الرجل والَكلُّ ه وال  والَكالل د ل ذي ال ول ال

نَكلَّ الرجل يَِكلُّ َكاللة، وق له وال والد، الذي ال ولد والد. وقال الليث: الَكلُّ الرجل ن م ا  يل: ما لم يك ب لَح النس
ُن عمّ  فهو َكاللةٌ. ة، واب ّمِ الَكالِل ن ع ي ِوقالوا: هو اب ن عم ةٌ، واب ٍة وَكالل ل  َكالل ن تََكلَّ ةُ م ل: الَكالل ةً، وقي َكالل

بة  بنسبك كابن العم ومن أَشبهه، وقيل:هم اِإلْخوة لألُّم وهو المستعمل. وقال نسبُه اللحياني: الَكاللة من العَص
ن وِرث رب م ن األُم، والع وة م ه اِإلخ ُرض مع ن ُع ه ع م يرث ةً أَي ل ه َكالل م يَِرِ◌ث ول: ل ْرب  تق ن ق ل ع ب

ال:.. واستحقاق ه ق ي أَن م األَباعد. وحكي عن أَعراب و الع الي ابن األَعرابي: الَكاللةُ بن ة  م ي َكالل ٌر ويَِرثُن كثي
يست النسُب أَي متراخ نسبُهم؛ ويقال: هو مصدر من تَكلَّله د ول د والوال ة الول ه من جه ذ َطَرفي فه كأَنه أَخ  طرَّ

ه مي ل د، فس ا أَح وَرث َكاللةً  منهم ل يُ ان رج ز: وإِن ك ل العزي ي التنزي در. وف ف...بالمص ة)؛ واختل ل  اآلي أَه
د أَو أَ  أَبي عبيدة أَنه قال: العربية في تفسير الَكاللة فروى المنذري بسنده عن ه ول ب أَو الَكاللة كل َمْن لم يِرث

 أَخ
ب الفراء الَكاللة من القرابة ما خال الوالد ونحو ذلك؛ قال األَخفش: وقال  والولد، سموا َكاللة الستدارتهم بنس

اه، النسب إِذا استدار به، قال: وسمعته مرة يقول الميت األَقرب، فاألَقرب من تَكلله  الَكاللة من سقط عنه َطَرف
ال:  ِعياالً على األَصل، يقول: سقط لة أَيوهما أَبوه وولده، فصار َكال وَكال من الطََّرفين فصار ِعياالً عليهم؛ ق

ً  وحديث جابر يفسر لك الَكاللة وأَنه الواِرث ألَنه يقول حفظا عنه؛ قال األَزهري: كتبته ا ت مرض فيت  َمِرْض أَش
ه   َكاللةٌ؛ أَراد أَنه ال والديرثني إِال إِني رجل ليس منه على الموت فأَتيت النبي، صلى هللا عليه وسلم، فقلت: ل

وَرث وجل وال ولد، فذكر هللا عز ةً  الَكاللة في سورة النساء في موضعين، أَحدهما قوله: وإِن كان رجل يُ َكالل
يُوَرث من ُوِرث يُوَرث ال من أُوِرث يُوَرث، ونصب  أَو امرأَةٌ وله أٌَخ أَو أُخٌت فلكل واحد منهما السدس؛ فقوله

ه أَن من مات رجالً أَو امرأَة في حال تَكلُِّله نسب ورثِته أَي ال والد الحال، المعنىَكاللة على  ه أَخ  ل د ول وال ول
ا ت ههن ل المي دس، فجع ا الس د منهم ل واح ن أُم فلك ت م ابر  أَو أُخ ديث ج ي ح و ف ث، وه وّرِ و الم ة وه َكالل

لُّ  له الوارث: فكل َمن مات وال والد ه، وك ةُ ورثِت و كالل د فه دوال ول ت وال ول د للمي يس بوال و ٍ وارث ل ه فه  ل
نة، ل والسُّ ق للتنزي ة مواف ة العربي تق من جه ذا مش ه، وه ب كاللةُ َمْوُروثِ ئال  ويج ه ل م معرفت ل العل ى أَه عل

ل هللا والموضع الثاني يلتبس عليهم ما يحتاجون إِليه منه؛ تفتونك ق ه: يَْس ة قول  من كتاب هللا تعالى في الَكالل
ةيفتيكم في ا رك لكالل ا ت ف م ا نص ت فله ه أُخ د ول ه ول يس ل ك ل ُرٌؤ هلَ ة...  إِن اْم ل الَكالل ة)؛ فجع  اهاهن اآلي

ألَب واألُم، وة ل ألَب واألُم واِإلخ ت ل ا األُخ َف م دة نص ت الواح ل لألُخ ين،  فجع ين الثلث ت، ولألُخت رك المي ت
ى،  وجعل لألَخ واألُخت َحّظِ األُنثيين، واألَخوات جميع المال بينهم، للذكر مثل ولِإلخوة من األُم، في اآلية األُول

ياق الثلث، لكل يّن بِس ألُم واحد منهما السدس، فب وة ل ى اِإلخ ة تشتمل عل ين أَن الَكالل ى  اآليت رة عل ة، وم رَّ م
وة اعر أَنَّ األَب اِإلخ ول الش ألَب واألُم؛ ودل ق وات ل ة، وأَن واألَخ يس بَكالل بة َّل ن العََص اء م ائر األَولي د  س بع

  .. الولد َكاللة
ِديَن فِ ((   اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍت تَْج هُ َجنَّ ولَهُ يُْدِخْل َ َوَرُس َّ ِ َوَمْن يُِطْع  َّ َك تِْلَك ُحُدوُد  ا َوذَِل يَه

َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدِخْلهُ 13اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( َّ يٌن() َوَمْن يَْعِص  ذَاٌب ُمِه .)).. ال  )14نَاًرا َخاِلًدا فِيَها َولَهُ َع
ِ والمواريث .. ((   ةمجال للتالعب بأحكام هللا .. وهي في هذا المقام  األنصب َّ الَحدُّ: الفصل بين ..  تِْلَك ُحُدوُد 

اآلخر دهما ب تلط أَح ئال يخ يئين ل ئال الش دود. أَو ل ه ُح ر، وجمع ى اآلخ دهما عل دى أَح ل  يتع ين ك ا ب ل م وفص
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الحديث في صفة  بينهما. ومنتهى كل شيء: َحدُّه؛ ومنه: أَحد ُحدود األَرضين وُحدود الحرم؛ وفي ٌ شيئين: َحدّ 
ل منتهى ل: أَراد لك ع؛ قي ّد مطل ل َح ّد ولك ّده. القرآن: لكل حرف َح ل شيٍء: َح ة. ومنتهى ك ُدود هللا . نهاي وُح

ا أَو  ال تحليلها، وأَمر أَنتعالى: األَشياء التي بيَّن تحريمها و ر فيه ا أَم ر م ى غي اوز إِل يُتعدى شيء منها فيتج
ا  قال األَزهري: فَُحدود.. مخالفتها، واِحُدها َحدّ  من نهى عنه منها، ومنع رب منه ل، ضربان: ض هللا، عز وج
هومناكحهم وغيرها مما أَحل وحرم وأَمر باالنتها مطاعمهم ومشاربهم ُحدود َحدَّها للناس في ا نهى عن  ء عم

و قطع تعّديها، والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد منها ونهى عن ه  السارق وه يمين
رجم،  وتغريب  فصاعداً، وكحد الزاني البكر وهو جلد مائةرِ في ربع دينا و ال ى وه عام، وكحّد المحصن إِذا زن

ميتحدوداً ألَنها تَحُ  سميت وكحد القاذف وهو ثمانون جلدة،  ّد أَي تمنع من إِتيان ما جعلت عقوبات فيها، وس
ي ر: وف ن األَثي ال اب ّديها؛ ق ات نهى هللا عن تع ر  األُولى حدوداً ألَنها نهاي ي غي ُدود ف ّدِ والح ر الَح ديث ذك الح

د موضع وهي محارم هللا وعقوباته التي أَنَّ ُح ين الشيئين، فك  ودَ قرنها بالذنوب، وأَصل الَحّدِ المنع والفصل ب
ه ة، ومن الفواحش المحرم ك حدود هللا  الشرع فََصلَت بين الحالل والحرام فمنها ما ال يقرب ك الى: تل ه تع قول

ث دى كالمواري ا ال يتع ه م ا؛ ومن ال تقربوه ال  ف دود هللا ف ك ح الى: تل ه تع ه قول ع، ومن زويج األَرب ة وت المعين
  .. أَي عقوبة ًي أَصبت ذنباً أَوجب علّي حّداالحديث: إِني أَصبحت حّداً فأَقمه علّي أَ  تعتدوها؛ ومنها

   
  

*********  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحا يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي نه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

وال د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج ..  ا وب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
   وبركاته .ورحمة هللا

 
  
  
  
  
  

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c    : 66الحلقة عدد   
  c  ( سورة النساء )

  
 ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

   بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم
كُ (( ...  ِهُدوا فَأَْمِس ِإْن َش تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَْربَعَةً ِمْنُكْم فَ ي َوالالَّ وُهنَّ فِ

بِيالً( نَّ َس ُ لَُه َّ َل  ذَاِن يَأْتِيَانِ 15اْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعَ لََحا ) َواللَّ ا َوأَْص ِإْن تَابَ ا فَ ْنُكْم فَآذُوُهَم ا ِم َه
ابًا َرِحيًما( َ َكاَن تَوَّ َّ وَن  )16فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما إِنَّ  مَّ يَتُوبُ ٍة ثُ وَء بَِجَهالَ وَن السُّ ِذيَن يَْعَملُ ِ ِللَّ َّ ى  إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَ

 ُ َّ ُ َعِليًما َحِكيًما(ِمْن قَِريٍب فَأُْولَئَِك يَتُوُب  َّ ى إِذَا  )17َعلَْيِهْم َوَكاَن  يِّئَاِت َحتَّ وَن السَّ َولَْيَسْت التَّْوبَةُ ِللَِّذيَن يَْعَملُ
ا(ْم َعذَابً َحَضَر أََحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل إِنِّي تُْبُت اْآلَن َوالَ الَِّذيَن يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك أَْعتَْدنَا لَهُ  ا )18ا أَِليًم ا  يَ أَيَُّه
وُهنَّ إِالَّ أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة الَِّذيَن آَمنُوا الَ يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرًها َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُوا بِبَْعِض َما آتَْيتُمُ 

ِإْن َكِرْهتُُم ًرا(ُمبَيِّنٍَة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَ ًرا َكثِي ِه َخْي ُ فِي َّ َل  ْيئًا َويَْجعَ وا َش ى أَْن تَْكَرُه َوإِْن  )19وُهنَّ فَعََس
ْيئًا أَتَأُْخذُونَ هُ َش ا(أََرْدتُْم اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطاًرا فَالَ تَأُْخذُوا ِمْن ا ُمبِينً ا َوإِثًْم ) 20هُ بُْهتَانً

  ...)).)21َكْيَف تَأُْخذُونَهُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليًظا(وَ 
  صدق هللا العظيم 
  (سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

ل األسرة المسلمة  الحياة داخل المجتمع اإلسالمي قوامها الثقة المتبادلة واألمن واألمان .. وفي داخ
ل  بلخلية التي يجوهي ا أ جي ي ينش أن تكون صالحة في العالقة الجنسية .. وكذا المادية منها والمعنوية .. ك

ة  ى العائل ود عل ل يع دها .. ب ة وح ى العائل ود عل رر ال يع إن الض ة ف ل العائل ل داخ دث خل إذا ح الح .. ف ص
ائالت .. و راد والع ذلك األف ي ب ا ونعن اع خالي ن جم و مشكل م و والمجتمع الذي ه ة ه يب العائل ا يص أخطر م

بيل  ف الس ه؟ .. وكي ي سيرة زوجت زوج ف ة ال د الطرفين وخاص ك أح و ش اذا ل ن م ي .. ولك اإلنحراف الجنس
ا ؟..  ه الشك وأصبح الشك يقين إلثبات شكوكه التي قد ال يكون ال أي سند في عالم الواقع ؟.. ماذا لو استبد ب

م ل والبلس ل األمث ا الح دم لن ريم يق رآن الك ات  الق وراني لآلي الم الن دلف الع الوا ن رة .. تع ل الحي افي لك الش
  نستشرف األبعاد البعيدة ألحكام هللا العزيز الحميد : 

   
كُ (( ...  ِهُدوا فَأَْمِس ِإْن َش تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَْربَعَةً ِمْنُكْم فَ ي َوالالَّ وُهنَّ فِ

ُ لَُهنَّ َسبِيالً(ا َّ   .)).. )15ْلبُيُوِت َحتَّى يَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل 
ذه  هذه آية منسوخة باتفاق العلماء .. حيث إنها جاءت مرحلة انتقالية في إقامة حدود الزنا.. فحكم ه

ت  اآلية وهو منسوخ بحكم آية الجلد.. في سورة النور .. وهو جلد مائة للبكر .. م يثب ة .. ول والرجم للمتزوج
م  ا ان الحك رعي .. كم د ش ده كح الرجم وح ى ب ة إذ اكتف ع المتزوج د م لم الجل ه وس ه وآل لى هللا علي ه ص عن
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ا  زوج .. تطبيق وق ال ار صداقها من حق وت واعتب ى الم ت حت ي البي ة ف االنتقالي في هذه اآلية بإمساك الزاني
ا ورة النس ي س الى ف ه تع ل ل((  ءلقول يئا إال وال يح وهن ش ا آتيتم ذوا مم م أن تأخ ة   ك ة مبين أتين بفاحش أن ي

المعروف روهن ب اء –) . ))  19(  وعاش ر .. النس ة للبك ة واألوب خ بالتوب ْنُكْم ((  .. نس ا ِم ذَاِن يَأْتِيَانَِه َواللَّ
َ َكاَن تَوَّ  َّ هود  –) 16ابًا َرِحيًما(فَآذُوُهَما فَِإْن تَابَا َوأَْصلََحا فَأَْعِرُضوا َعْنُهَما إِنَّ  النساء ..   مع تعديل حكم الش

د ..  ه الح يم علي ذف وأق ليصبح أربعة شهود عدول ثقاة على جريمة الزنا .. فإن لم يتوفروا اتهم المدعي بالق
اة  س حي ي تم رة والت ور الحساسة والخطي ذه األم ل ه ي مث ب ف حفظا للحقوق .. وللعائلة المسلمة من التالع

ى اإلنسان واست ه وعل قراره ومستقبله الفردي والعائلي اإلجتماعي .. وفي حديث عبادة ابن الصامت قال علي
بآله الصالة والسالم:  ام والثي ب ع  خذوا عني خذوا عني قد جعل هللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغري

د للمتزوجة بالثيب جلد مائة والرجم). اء .. والجل زب والعزب د لألع ق الجل ا . فطب دهما مم م يجل زوج ول والمت
  يدل على أن الرجم كاف بحد ذاته .. 
  جاء في صحيح البخاري: 

ابر: لمة، عن ج أن رجالً  حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الُزهري، عن أبي س
ه  ي صلى هللا علي اء النب لم، ج ه من أس هوآل أعرض عن ا، ف اعترف بالزن ه  وسلم ف ي صلى هللا علي ه النب وآل

ال: وآله  وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي صلى هللا عليه ال: ال، ق ون). ق ك جن وسلم: (أب
ي  (آحصنت). قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلَّى، فلما ، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النب أذلقته الحجارة فرَّ

و وصلى عليه. وسلم خيراً،وآله صلى هللا عليه  ل ي ه.لم يق لى علي ن جريج، عن الُزهري: فص ئل  نس واب س
  ال. : فصلى عليه، يصح أم ال؟ قال: رواه معمر، قيل له: رواه غير معمر؟ قال: هللا: هل قوله أبو عبد

  وفي صحيح البخاري أيضا : 
ار، عن ن دين ر  حدثنا محمد بن عثمان: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان: حدثني عبد هللا ب ن عم اب

ال لهم:  وسلم بيهودي ويهوديةوآله  أتي رسول هللا صلى هللا عليه عنهما قال: رضي هللا اً، فق قد أحدثا جميع
يم ا أحدثوا تحم الوا: إن أحبارن ا  (ما تجدون في كتابكم). ق م ي الم: ادعه ن س د هللا ب ال عب ة، ق الوجه والتجبي

ن  فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل رسول هللا بالتوراة، فأتي بها، يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له اب
ا. وآله هللا عليه يده، فأمر بهما رسول هللا صلى آية الرجم تحت  ارفع يدك، فإذا  سالم: ن  وسلم فرجم ال اب ق

  عليها. عمر: فرجما عند البالط، فرأيت اليهودي أجنأ
  وفي صحيح البخاري أيضا : 

ي  هري، عن عبيد هللا بن عبد هللا بنحدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُ  عتبة، عن أب
دك هللا إال قضيت وآله  جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه هريرة وزيد بن خالد الجهني قاال: ال: أنش وسلم فق

ال: ه، فق ه من ان أفق ول هللا،  بيننا بكتاب هللا، فقام خصمه، وك ا رس ي ي اب هللا، وأذن ل ا بكت ض بينن دق، اق ص
ديت  .. قل وسلم:وآله صلى هللا عليه  فقال النبي ه، فافت ى بامرأت ذا، فزن ل ه ي أه فقال: إن ابني عسيفاً كان ف

ب عام، منه بمائة شاة وأن  وخادم، وإني سألت رجاالً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغري
اب  ى  هللا،على امرأة هذا الرجم، فقال: (والذي نفسي بيده، ألقضينَّ بينكما بكت ك، وعل ادم رّد علي ة والخ المائ

  هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها. ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس اغد على امرأة
ِ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السُّوءَ ((    َّ ٍب فَأُْولَئِ إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى  ْن قَِري ْيِهْم بَِجَهالٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِم ُ َعلَ َّ وُب  َك يَتُ

ُ َعِليًما َحِكيًما( َّ ؤمن  ) ..)).. 17َوَكاَن  أس الم جعل هللا سبحانه وتعالى التوبة بابا للرحمة مفتوحا حتى ال يي
ى  زم عل من رحمة ربه .. ما لم يغرغر.. وجعل العلماء  شروطا للتوبة منها الندم واإلقالع عن المعاصي والع

ة ودعا عدم العودة وأ ي التوب الى ف ن يكون ذلك كله حبا في هللا وخشية منه ال غير .. وحبب هللا سبحانه وتع
وفر  اإلستقرار النفسي  ى يت وس .. حت ا للنف ا وتقريب ا فيه ا تحبيب ه وسلم إليه ه وآل رسول هللا صلى هللا علي

  مشاكل وال عراقيل ..  والفكري والجسدي والروحي للفرد والعائلة والمجتمع فينطلق للعمل دون عقد وال
  جاء في صحيح البخاري : 

ن ارث ب ن الح ر، ع ن عمي ارة ب ن عم ش، ع ن األعم هاب، ع و ش دثنا أب ونس: ح ن ي د ب دثنا أحم  ح
ه  ه سويد: حدثنا عبد هللا بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي صلى هللا علي ن نفسه،  وسلم، واآلخروآل ع
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ى  جبل يخاف أن يقع عليه، وإن إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت قال: ر عل الفاجر يرى ذنوبه كذباب م
م ه، ث وق أنف ه  أنفه، فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده ف زالً وب زل من ل ن د من رج ة العب رح بتوب ال: ( أف ق

ه ا طعام ه، عليه ى  مهلكة، ومعه راحلت ه، حت ت راحلت د ذهب ة، فاستيقظ وق ام نوم ع رأسه فن وشرابه، فوض
 أو ما شاء هللا، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه، فإذا راحلته الحر والعطش اشتد عليه

  عنده).
  وفي صحيح البخاري أيضا: 

ي ك، عن النب ن مال س ب ادة: حدثنا أن دثنا قت ام: ح ان: حدثنا همَّ لى هللا  حدثني إسحق: أخبرنا حب ص
ام: حدوآله عليه  ال: ثنا قتادة، عن أنس رضي هللا عنهوسلم. وحدثنا هدبة: حدثنا همَّ لى  ق ول هللا ص ال رس ق

  .على بعيره، وقد أضله في أرض فالة). وسلم: (هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم، سقطوآله هللا عليه 
الَ ((   ْوُت قَ َدُهْم اْلَم ِذيَن  َولَْيَسْت التَّْوبَةُ ِللَِّذيَن يَْعَملُوَن السَّيِّئَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََح ُت اْآلَن َوالَ الَّ ي تُْب إِنِّ

ا( ذَابًا أَِليًم ْم َع ي الحديث:.)) .. )18يَُموتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك أَْعتَْدنَا لَُه ذَّْنِب. وف ن ال وُع م ُج ةُ: الرُّ َدُم  التَّْوب النَّ
ل ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ال األَخفش: التَّ ه. وق ْوُب مثلُ ةٌ. والتَّ ةٍ  تَْوب ْزٍم. َعْزم ةً  وَع اً وتَْوب وُب تَْوب ِ يَتُ ّ ى  اَب إِل وت

ى الطاعةِ  وَمتاباً: أَنابَ  ِده. .. وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِل ى َعْب وُب علَ ّواٌب: يَتُ ُ تَ ّ ِ. و ّ ى  ٌب إِل اٌب: تائِ وَّ وَرجل تَ
ه ه ال وقول ى ب ون َعنَ وز أَن يك ْوب، يج ِل التَّ ذَّْنِب وقابِ افِِر ال الى: غ ٍة  ـَمْصَدرَ تع ع تَْوب ون جم القَول، وأَن يك ك

ابَ  وقال أَبو َكلَْوزٍة ولَْوٍز، وهو مذهب المبرد. اَب. وت َع وأَن ِ وَرَج ّ ى  ه أَي منصور: أَصُل تاَب عاَد إِل ُ علي ّ 
 ّ ى  اً؛ أَي عاَد عليه بالـَمْغِفرة. وقوله تعالى: وتُوبُوا إِل ه وأَ  َجِميع ى َطاعتِ وُدوا إِل اُب: ُع وَّ ُ الت ّ ه. و وا إِلي نيبُ

ا َوُهْم ُكفَّارٌ .. بفَْضله إِذا تاَب إِليِه من ذَْنبه يَتُوُب على َعْبِده بالطاغوت؛  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرن
اً. َكفَرَ  يض الشكر. .. با يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفران و نق ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ة،والُكْف ُر: ُجحود النعم وهو  والُكْف
رَ  ُ ِضدّ  افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك ا بك الى: إِن ةَ هللا الشكر. وقوله تع ا:  نَْعَم ر به اً وَكفَ وراً وُكْفران ا ُكفُ يَْكفُره

د َحقَّه: َجَحَده. ورجل ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َجَحَدها وَستَرها. ِم هللا، ألَنْ  كافر: جاح عُ
ى ى عل ه ُمغَط ن مشتق من السَّتْر، وقيل: ألَن ال اب ه. ق ار  قلب ع ُكفَّ ول، والجم ى مفع ي معن ل ف ه فاع د: كأَن دري

و.. وجاء في سنن ابن ماجة :  وَكفََرة ّدثنا أَبُ . ح ِديِنيُّ ٍب اْلَم ّدثنا  حّدثنا يَْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبِن َكاِس ةض. ح َمعَاِويَ
، َعنْ َجْعفَُر ْبُن  ه  بُْرقَاٍن َعْن يَِزيَد ْبِن األََصّمِ لى هللا علي ّيِ ص ِن النَّبِ ه أَبِي ُهَرْيَرةَ، َع اَل:وآل وْ  وسلم قَ أْتُْم  لَ أَْخَط

  .. َعلَيُكْم). َحتَّى تَْبلَُغ َخَطايَاُكُم السََّماَء، ثُمَّ تَْبتُْم، لَتَابَ 
  وفي رياض الصالحين :

 ُ َّ لَّىوَعْن أبي ُهَرْيَرةَ َرِضَي  ِ َص َّ ِه   َعْنهُ قال سمعت َرُسول  ُ َعلَْي ه َّ ول:وآل لَّم يق ي > َوَس َّ إن و
َّ وأتوب إليه في . اليوم أكثر ِمْن سبعين مرة ألستغفر     َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ

  وجاء في صحيح مسلم : 
دِ  ْبنُ  حّدثني َعْبُد األَْعلَى ْبُن َحّماٍد. َحّدثَنَا َحّمادُ   ْن َعْب ةَ، َع ي َطْلَح ِ ْبِن أَبِ ّ  َسلََمةَ َعْن إِْسَحق ْبِن َعْبِد 

ه  الّرْحَمِن ْبِن أَبِي َعْمَرةَ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعِن النّبِّي صلى هللا ه علي ّل وآل ّز َوَج ِه َع ْن َربّ ي َع ا يَْحِك وسلم فِيَم
ُر  :  اْغِفْر ِلي ذَْنبِي. فَقَاَل تَبَاَرَك َوتَعَالَىَ ذَْنباً. فَقَاَل: اللُّهمّ  قَاَل: "أَْذنََب َعْبدٌ  ا يَْغِف أَْذنََب َعْبِدي ذَْنباً، فَعَِلَم أَّن لَهُ َربّ

َم فَقَاَل تَبَاَرَك َوتَعَالََى: َعْبِدي أَْذنَ  بِالذّْنِب. ثُّم َعاَد فَأَْذنََب. فَقَاَل: أَْي َرّب اْغِفْر ِلي ذَْنبِي. الذّْنَب، َويَأُْخذَ  َب ذَْنباً. فَعَِل
اَل: أَّن لَهُ  َب فَقَ َب  َربّا يَْغِفُر الذّْنَب، َويَأُْخذُ بِالذّْنِب. ثُّم َعاَد فَأَْذنَ الََى أَْذنَ اَرَك َوتَعَ اَل تَبَ ي. فَقَ ي ذَْنبِ ْر ِل أَْي َرّب اْغِف
ذُ بِا َعْبِدي ذّْنَب، َويَأُْخ ُر ال ا يَْغِف هُ َربّ َك"ذَْنبَاً. فَعَِلَم أَّن لَ ْرُت لَ ْد َغفَ ئَْت فَقَ ا ِش ذّْنِب.اْعَمْل َم ى: الَ  ل ُد األََعْل اَل َعْب قَ
   أَقَاَل فِي الثّاِلثَِة أَِو الّرابِعَِة "اْعَمْل َما ِشئَْت". أَْدِري

  وفي صحيح مسلم أيضا : 
ّدثَنَا ٍر. َح ُن َجْعفَ ُد ْب ّدثَنَا ُمَحّم َى. َح ُن اْلُمثَنّ ُد ْب ْعبَةُ  حّدثنا ُمَحّم ا ُش ِمْعُت أَبَ اَل: َس ّرةَ. قَ ِن ُم ِرو ْب ْن َعْم  َع

َ َعزّ  ُعبَْيَدةَ يَُحّدثُ  ّ وَب  َعْن أَبِي ُموَسَى، َعِن النّبِّي صلى هللا عليه وسلم قَاَل: "إِّن  َوَجّل يَْبُسُط يََدهُ بِاللّْيِل، ِليَتُ
طُ  اِر. َويَْبُس يُء النَّه وَب ُمِس ُمِس اِر، ِليَتُ َدهُ بِالنَّه نْ يَ ْمُس ِم َع الّش َى تَْطلُ ِل. َحتّ ا". يُء اللّْي   َمْغِربَِه

  َحّدثَنَا ُشْعبَةُ بَِهذَا اِإلْسنَاِد، نَْحَوهُ. وحّدثنا ُمَحّمُد ْبُن بَّشاٍر. َحّدثَنَا أَبُو َداُوَد.
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ل  د .. والعم دعو للج ؤمن م ل .. وأن الم ول األم ن ط ونستنتج أن باب التوبة مفتوح .. وأنه منهي ع
افز ال ر ح ة هو خي ل لحظ ي ك وت ف ار الم الى .. وان انتظ بحانه وتع د هللا س ن عن صالح .. واحتساب األجر م

  للتوبة واألوبة .. واإلقبال على الطاعات وترك المعاصي .. 
وُهنَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء َكْرًها َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ لِ  يَا((   ا آتَْيتُُم بَْعِض َم ْذَهبُوا بِ تَ

وا  ى أَْن تَْكَرُه وُهنَّ فَعََس ِإْن َكِرْهتُُم اْلَمْعُروِف فَ ُروُهنَّ بِ ٍة َوَعاِش ٍة ُمبَيِّنَ ِه إِالَّ أَْن يَأْتِيَن ِبفَاِحَش ُ فِي َّ َل  ْيئًا َويَْجعَ َش
  .))..)19َخْيًرا َكثِيًرا(

هوَعَضَل :  َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ  ُل أَيَِّم ُج َل الرَّ ها. وَعَض زوج: َحبَس رأَةَ عن ال لها الم الً  يَْعُض لُها َعْض ويَْعِض
ال هللا اً؛ ق ْوج ُظْلم زَّ ا ال لها: َمنَعه ال وعضَّ الى: ف ن تع ل ب ي َمْعِق ت ف ن؛ نزل ْنِكْحن أَزواجه لوُهنَّ أَن يَ  تَْعُض

ا، فلم يَساٍر الُمَزني ج أُْختَه َرُجالً فَطلَّقه توكان َزوَّ آلى ا انقض ا، ف تُها َخَطبه دَّ ْت  ِع ا، وَرِغب أَن ال يَُزّوِجه إِياه
ت ه فنزل الى: فيه أُخت ه تع ا قول ة. وأَم وهن اآلي ا آتيتم بعض م ْذَهبوا ب لُوهنَّ لتَ أْتِين بفاحشة وال تَْعُض  إِال أَن ي

ها ُمبيِّنة؛ فِإن العَْضَل في هذه اآلية من الزوج ىوال يُ  المرأَته، وهو أَن يُضارَّ ها بذلك إِل  ْحِسن ِعْشَرتها ليْضَطرَّ
اه هللاُ تعالى َعْضالً ألَنه االفتداء منه بمهرها الذي ن أَمهرها، َسمَّ ة وُحْس ا من النفق ا َحقَّه ا  يَْمنعه رة، كم الِعْش

اح إِذا ُحْرمته من التزويج فقد َمنعها الَحقَّ الذي أَن الولي إِذا َمنع ى أُبيح لها من النِّك ْت إِل د  َدَع ا، وق ْفٍء له ُك
ال من امرأَته على فاحشة قيل في الرجل يَطَِّلع ه، ق ع من ى تَْختَِل ها حت ارَّ ل  قال: ال بأْس أَن يُض األَزهري: فجع

تَثْنَياتٍ  هللا ة ُمْس أْتِين الفاحش واتي ي الى اللَّ بحانه وتع اء س ة النس ن جمل ن  م ن ع ى هللا أَزواجه واتي نَه اللَّ
رأَةً  آتَْوهن من ما َعْضِلِهن ليَْذهبوا ببعض ك ام ْجتُ وه َزوَّ ه أَب َداق. وفي حديث ابن عمرو: قال ل ْلتها؛  الصَّ فعََض

د  األَزواج َ هو من العَْضِل الَمْنِع، أَراد إِنك لم تُعاِمْلها معاملة ك ق ها فكأَن ي نفس ف ف ا تتصرَّ م تتركه لنسائهم ول
لَ  منعتها. دعليه في أَمره تعضيالً: َضيَّق من ذلك  وَعضَّ ا يري ين م ه وب اَل بين لَ  وح اً. وَعضَّ اُن:  ظلم م المك به

لَِت األَرُض بأَهلها إِذا ضاقت   .. بهم لكثرتهم ضاق. وعضَّ
  جاء في صحيح البخاري:  

اس، ن عب ن اب ة، ع ن عكرم يباني، ع دثنا الش د: ح ال  حدثنا محمد بن مقاتل: حدثنا أسباط بن محم ق
لكم ان  الذين آمنوا ال يحل  أظنه ذكره إال عن ابن عباس: {يا أيهاالشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي، وال 

اؤه أحق  تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}. قال: كانوا إذاترثوا النساء كرها وال  ان أولي  مات الرجل ك
ا  بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، بامرأته , إن شاء  ن أهله ا م م أحق به ا، فه وإن شاؤوالم يزوجوه

  زلت هذه اآلية في ذلك.فن
  وجاء في سنن أبي داود : 

ال اس، ق ن عب ن اب ة، ع نن عكرم يباني، ع ا الش د، ثن ن محم باط ب ا أس ع، ثن ن مني د ب دثنا أحم  ح
ر يحل كم أن ترثوا  اآلية: { في هذه لشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، وال أظنه إال عن ابن عباس

ّيِ  انوال تعضلوهن} قال: كالنساء كرها  ه من ول قَّ بامرأت اؤه أح ان أولي ات، ك ها إن شاء  الرجل إذا م  نفس
ا، وإن ا أو زّوجوه جه هم زوَّ ك. بعض ي ذل ة ف ذه اآلي ت ه ا فنزل م يزّوِجوه اءوا ل   ش

عن أبيه، عن يزيد  )بن واقد( المروزي، قال: حدثني علي بن حسين  حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت    
ن ة، ع ن عكرم وي، ع ن النح ال: اب اس ق لُّ (( عب ا  ال يح اء كره وا النس م أن ترث ذهبوا  لك لوهنَّ لت وال تعض

ل  )) مبينةٍ بفاحشة   إال أن يأتين  ما آتيتموهنَّ  ببعض ك أن الرج رأة ذي وذل رث ام ان ي ه، فيعضلها  ك قرابت
ّ عن ذلك، ونهى عن ذلك.   حتى تموت أو تردَّ إليه صداقها، فأحكم 

هُ بُْهتَا َوإِْن أََرْدتُمْ ((   ْيئًا أَتَأُْخذُونَ هُ َش ذُوا ِمْن ا اْستِْبَداَل َزْوجٍ َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطاًرا فَالَ تَأُْخ نً
  ...)).)21) َوَكْيَف تَأُْخذُونَهُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليًظا(20َوإِثًْما ُمبِينًا(

دينار، وقيل: مائة وعشرون  ومائة والِقْنطاُر: ِمْعياٌر، قيل: َوْزُن أَربعين أُوقية من ذهب، ويقال: أَلف
ن ذهب أَو أُوقية، وقيل: رطالً، وعن أَبي عبيد: أَلف ومائتا ال م ف مثق ر أَل  سبعون أَلف دينار، وهو بلغة بَْربَ

نثمانون أَلف درهم، وقيل فضة، وقال ابن عباس: ة م رة مجهول ة كثي ة : هي جمل ّي: مائ ّدِ ال السُّ ال، وق  الم
لءُ  ريانية ِم و بالسُّ ة، وه ب أَو فض ن ذه ل م ة رط اً أَو فض ْور ذهب ك ثَ ٍض ..  َمْس ى بَْع ُكْم إِلَ ى بَْعُض ْد أَْفَض :   َوقَ

َي أَو بها ف إِذا خال الرجل: دخل على أَهله. وأَْفضى ِإلى المرأَة: َغِشيها، وقال بعضهم: وأَْفضى ى، َغِش د أَْفض ق
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 ومنه قوله تعالى: وكيف تأُْخذونه وقد أَفضى بعُضكم إِلى بعض؛ أَي االنتهاء؛ لم يَْغَش، واِإلفضاء في الحقيقة
اه بِإلى ألَن فيه معنى وَصل اْنتَهى   .. وأَوى، عدَّ

   
  

*********  
  

وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والن د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي قصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسس ى المرسلين آم الم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c   67:  الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةانالرسالة وأدى األم
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا َوَس(( ...   ةً َوَمْقتً بِيالً(َوالَ تَنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤُكْم ِمْن النَِّساِء إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّهُ َكاَن فَاِحَش  )22اَء َس
اُت اْألُ  اُت األَخِ َوبَنَ االَتُُكْم َوبَنَ اتُُكْم َوَخ َواتُُكْم َوَعمَّ اتُُكْم َوأََخ اتُُكْم َوبَنَ َه ْيُكْم أُمَّ ْت َعلَ َم ي ُحّرِ تِ اتُُكْم الالَّ َه ِت َوأُمَّ ْخ

َهاُت نَِسائُِكْم َوَربَ  َضاَعِة َوأُمَّ ي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم ِمْن الرَّ تِ ائُِكْم الالَّ ْن نَِس وِرُكْم ِم ي ُحُج ي فِ تِ ائِبُُكْم الالَّ ائِبُُكْم َوَربَ
نْ  ِذيَن ِم ائُِكْم الَّ ُل أَْبنَ ْيُكْم َوَحالَئِ اَح َعلَ الَ ُجنَ نَّ فَ تُْم بِِه وا َدَخْل ْيَن  َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَِإْن لَْم تَُكونُ وا بَ الَبُِكْم َوأَْن تَْجَمعُ أَْص

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما(اْألُْختَيْ  َّ ِ  )23ِن إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ  َّ اَب  انُُكْم ِكتَ ْت أَْيَم ا َملََك اِء إِالَّ َم ْن النَِّس َواْلُمْحَصنَاُت ِم
ا َر ُمَس نِيَن َغْي أَْمَواِلُكْم ُمْحِص وا بِ آتُوُهنَّ َعلَْيُكْم َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء ذَِلُكْم أَْن تَْبتَغُ ْنُهنَّ فَ ِه ِم تَْمتَْعتُْم بِ ا اْس فِِحيَن فََم

اَن َعِليًم َ َك َّ ِة إِنَّ  ِد اْلفَِريَض ْن بَْع ِه ِم ْيتُْم بِ ا(أُُجوَرُهنَّ فَِريَضةً َوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما تََراَض ْم  )24ا َحِكيًم ْن لَ َوَم
نِكَح اْلمُ  ْوالً أَْن يَ ْنُكْم َط تَِطْع ِم ُم يَْس ُ أَْعلَ َّ اِت َو اتُِكْم اْلُمْؤِمنَ ْن فَتَيَ انُُكْم ِم ْت أَْيَم ا َملََك ْن َم اِت فَِم نَاِت اْلُمْؤِمنَ ْحَص

نَاٍت  اْلَمْعُروِف ُمْحَص افَِحاتٍ بِِإيَمانُِكْم بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَانِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أْهِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِ َر ُمَس َوالَ  َغْي
ْن اْلعَ نَاِت ِم ى اْلُمْحَص ا َعلَ ُف َم ْيِهنَّ نِْص َي ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَِإذَا أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَْيَن بِفَاِحَشٍة فَعَلَ ْن َخِش َك ِلَم ذَاِب ذَِل

يٌم( وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ْم َو ُ  )25اْلعَنََت ِمْنُكْم َوأَْن تَْصبُِروا َخْيٌر لَُك َّ ُد  ْبِلُكْم يُِري ْن قَ ِذيَن ِم نََن الَّ ِديَُكْم ُس ْم َويَْه يَِّن لَُك ِليُبَ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم( َّ ْيالً  )26َويَتُوَب َعلَْيُكْم َو وا َم َهَواِت أَْن تَِميلُ وَن الشَّ ِذيَن يَتَّبِعُ ُد الَّ ْيُكْم َويُِري ُ يُِريُد أَْن يَتُوَب َعلَ َّ َو

ُ  )27َعِظيًما( َّ نَساُن َضِعيفًا(يُِريُد    ...)).)28 أَْن يَُخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اْإلِ
  صدق هللا العظيم

  ( سورة النساء ) 

  * التحليل :
   

ا  يجاء الدين اإلسالم ة منه اة الفردي ة للحي ل والممارسة اليومي نظيفا في كل شيء .. في القول الفع
وم  فراوالجماعية ..جاء طهارة من أرجاس الجهالة والكفر واالنح ى أق اس عل ل الن في كافة مظاهره .. ليجع

اس  ن أرج يء .. وم ل ش ي ك دال ف دل واإلعت الم والع ة والس ور والمحب ق الن ى طري ول عل الك للوص المس
ال  الجاهلية أن الرجل كان يرث من أبيه كل شيء .. حتى زوجته ما لم تكن أمه طبعا .. وهو من أتعس األعم

ة التي يترفع اإلنسان الواعي عنها  دخل العملي حتى من باب الكرامة والنظافة الحسية .. جاء القرآن الكريم لي
ادة  ة العب ا لمنزل واني ورفع ن النطاق الحي ا ع الجنسية في إطارها الصحيح والنظيف ظاهرا وباطنا.. وإبعاده

  والتقرب إلى هللا زلفى :
  

اِء إِالَّ (( ...  ْن النَِّس اُؤُكْم ِم َح آبَ ا نََك وا َم اَء َوالَ تَنِكُح ا َوَس ةً َوَمْقتً اَن فَاِحَش هُ َك لََف إِنَّ ْد َس ا قَ  َم
ا:  نََكَح فالن.)).. )22َسبِيالً( ا يَْنِكُحه ا. ونََكَحه اً إِذا تَزوجه ا نِكاح رأَة يَْنِكُحه ا  باضعها ام ذلك َدَحَمه أَيضاً، وك

ةً ..  وَخَجأَها اَن فَاِحَش ن سيده: الفُْح:  إِنَّهُ َك روف. اب ش: مع اءُ الفُْح يحُ  ش والفَْحش ول  والفاِحشةُ القب ن الق م
َش  الَمْنِطق أَي والفعل، وجمعها الفَواِحُش. وأَْفَحَش عليه في د فََح قال الفُْحش. والفَْحشاُء: اسم الفاحشة، وق

الفُْحش أَن اِإلْفحاَش و والصحيح وفَُحَش علينا وأَْفَحَش إِْفحاشاً وفُْحشاً؛ عن كراع واللحياني، وأَْفَحشَ  وفَُحشَ 
ا  إِن االسم. ورجل فاِحٌش: ذو فُْحش، وفي الحديث: َش، فالفاِحُش ذو الفحش والَخن َّ يُْبِغُض الفاِحَش الُمتَفَّحِ

ُده، وقد تكرر من ُش الذي يتكلَُّف َسبَّ الناس ويتعمَّ ي  قول وفعل، والُمتَفَّحِ احش ف ش والفاحشة والف ذكر الفُْح
ا ُحه منالحديث، وهو كل ما يَشتد قُبْ  ى الزن ِرُد الفاحشةُ بمعن ا تَ راً م  الذنوب والمعاصي؛ قال ابن األَثير: وكثي

ً  ُ وكلّ  ويسمى الزنا فاحشةً، و ا ر فُْحش َش  شيء جاوز قدَره وحدَّه، فهو فاِحٌش. وقد فَُحَش األَم اَحَش. وفَحَّ وتف
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ن أَمر ال يك وكلُّ  بالشيء: َشنََّع. وفَُحَشت المرأَةُ: قَبُحت وكبَِرت؛ ال اب ون موافقًا للحّقِ والقَْدر، فهو فاحشةٌ. ق
  .. ونَِقيضاً للِحْلم فاِحٌش وفَُحشاء كجاهٍل وُجهالء حيث كان الفُْحُش ضْرباً من ُضروب الجهل جني: وقالوا

ع اإلسالمي  ا المجتم وما دام األمر قد تبين من حيث المبدأ في الزواج .. فال بد من قاعدة يسير عليه
ا في الزواج وال ق اإلسالم وعي ة رشيدة .. تطب ة مؤمن زواج بعث عائل ن ال ان الهدف م  يحيد عنها .. ولما ك

ة  الى القواعد الثابت وعمال .. قوال وفعال نية .. بذال وعطاء .. بكل عدل واعتدال .. فقد أعطى هللا سبحانه وتع
دوة .. وكي الستمرار هذه العائلة وضمان عطائها الجسدي والفكري والعاطفي األدبي والم ون الق ادي كي تك

ا  ذ منه تكون المساهمة األولى في قيام مجتمع الكفاية واألمن واألمان .. ودعونا نتأمل هذه المعطيات كي نأخ
ه  ذي ال شك في ة ال وم القيام الى ي بحانه وتع العبرة وكي نطبقها تطبيقا واعيا سليما حتى نفوز بمرضاة هللا س

  إطالقا ..
َمْت َعلَْيكُ ((   َهُحّرِ ِت َوأُمَّ اُت اْألُْخ اُت األَخِ َوبَنَ االَتُُكْم َوبَنَ اتُُكْم َوَخ َواتُُكْم َوَعمَّ َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخ اتُُكْم ْم أُمَّ

وِركُ  ي ُحُج ي فِ تِ ائِبُُكْم الالَّ ائُِكْم َوَربَ اُت نَِس َه اَعِة َوأُمَّ َض ْن الرَّ َواتُُكْم ِم ْعنَُكْم َوأََخ ي أَْرَض تِ ي الالَّ تِ ائُِكْم الالَّ ْن نَِس ْم ِم
نْ  ِذيَن ِم ائُِكْم الَّ ُل أَْبنَ ْيُكْم َوَحالَئِ اَح َعلَ الَ ُجنَ نَّ فَ تُْم بِِه وا َدَخْل ْيَن  َدَخْلتُْم بِِهنَّ فَِإْن لَْم تَُكونُ وا بَ الَبُِكْم َوأَْن تَْجَمعُ أَْص

َ َكاَن َغفُ  َّ   .)).. )23وًرا َرِحيًما(اْألُْختَْيِن إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ 
قال العلماء : لقد حرم هللا  في الزواج سبعا من الرضاعة وسبعا من النسب .. وفي سنن ابن ماجة : 

ن ر، ع ن نمي َّ ب د  ثَنَا عب دَّ ْيبَة. َح ي َش ُن أَبِ ر ْب ثَنَا أَبُو بَْك ك، عن  َحدَّ ن مال م، عن عراك ب اج، عن الحك الحج
ُ َعلَْيِه   َرُسولقالت: قَالَ  عروة، عن عائشة؛ َّ ِ َصلَى  لَم: وآله َّ ن   َوَس ا يحرم م ن الرضاع م : (( يحرم م

َضاَعِة النسب )) ..    : جاء في شرح مسند أبي حنيفة : َوأََخَواتُُكْم ِمْن الرَّ
ه ّ علي ّ صلى  ّ عنه،عن رسول  ه  وبه (عن الحكم عن القاسم عن شريح عن علي، رضي  وآل

ن النسب   وسلم رم م ا يح ن الرضاع م ال : يحرم م ه ق بق مخرجه (قليل د س ي  وق ره)، أي يستويان ف وكثي
دير  ً ، فيحتمل أن يكون مرفوعامستفادة من اإلطالق  الحرمة، وهذه الزيادة  ل تق ى ك و حجة عل وموقوفاً وه

ي،  عندنا فالرضاع يثبت بمصة، وهو مذهب الجمهور للعلماء ن عل ن حكاه ابن المنذر، ع ن مسعود، واب واب
ن، اوس، والحس اء، وط اس، وعط ن عب ر، واب م،  عم ادة، والحك ري، وقت ول، والزه يب، ومكح ن المس واب

بخمس رضعات  ال يثبت اإلرضاع إال  وقال الشافعي وأحمد وإسحاق:  وحماد، ومالك، والثوري، واألوزاعي
ل بي بك ي الص ت: أ يكتف ا قال ة أنه ن عائش لم ع ا روى مس ا، لم دة منه عات واح ُر رض رآن َعْش ي الق زل ف ن

ك  يحرمن  معلومات هفنسخ من ذل ّ علي ّ صلى  ول  وفى رس س رضعات، فت ى خم ار إل س وص ه  خم  وآل
نَ  وسلم، واألمر على ذلك. واتكم ِم ْعنَُكم وأخ ي أَْرَض اتُُكْم الَّالتِ َه ن  الرضاعة ولنا إطالق قوله تعالى: {أمَّ ))  م

الق غير  ذا إط ا تقييد بعدد، وك ن حديث  م ي الصحيحين م ي صلى ف اس أن النب ن عب ه  عائشة، واب ّ علي
اس أن قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..  وسلم وآله  ن عب ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود، واب

ّ أعلم. التقييد كان   أوالً ثم نسخ فبقي اإلطالق وهو األحوط أيضاً، و
تِ ((  وِرُكمْ َوَربَائِبُُكْم الالَّ ي ُحُج وب. )) :  ي فِ ى َمْربُ و بمعن ره، وه ن غي ل ِم رأَِة الرج ن ام ـيُب: اب بِ والرَّ

ل ج ال للرَّ ي ويق ره. وف ن غي ه م ُت امرأَتِ ل بن ـيبةُ الرج ـيبةٌ.األَزهري: َربِ ى َربِ . واألُنث ه: رابٌّ ن  نَْفِس ديث اب ح
بائِب؛ يريد بَ  ّ عنهما: إِنما الشَّْرُط في الرَّ ال:  ناتِ عباس، رضي  ْوجاِت من غير أَزواِجهن الذين معهن. ق الزَّ

بِـيُب أَيضاً، يقال لزوج ةٌ، والرَّ ا: َربيب ٌد من غيره ه ول ان ل ل إِذا ك رأَِة الرج ال الم ره. ويق  األُم لها ولد من غي
ابُّ كافٌِل؛ وهو َزْوُج أُمِّ  ل، ِمن َربَّه يَُربُّه أَي إِنه اليَتيم، وهو اسم فاع وذلك معنى رابٍَّة وراّبٍ. وفي الحديث: الرَّ

ي حديث ـِّه، يَْكفُل بأَْمِره. وف رأَة َزْوج أُم ي ام ه، يعن رأَةَ رابِّ ُل ام ج الرج زوَّ ره أَن يت ان يك د: ك ان  مجاه ه ك ألن
ن و الحس ال أَب ابُّ زوُج األُم. ق رَّ ُب وال بي ره: والرَّ ه. غي ـ يَُربِّي اِهد، والَخبِ ـيِد، والش و كالشَِّه اني: ه ير، الرم

ةُ: والخابِِر. ابَّ ائُِكمْ  والرَّ ُل أَْبنَ رأَةُ األَِب. َوَحالَئِ ا :  ام ل واحد منهم ا، ألَن ك و َحِليلُه ه، وه ل: امرأَت ة الرج وَحِليل
يس باسم  وتَِحلُّ  وهو أَمثل من قول من قال إِنما هو من الَحالل أَي أَنه يَِحلُّ لها صاحبه، يَُحالُّ  له، وذلك ألَنه ل

ْوجان والَحِليل ا هو من قديم األَسماء.شرعي وإِنم ا .. والَحِليلة: الزَّ ك ألَنهم ن ذل ه، وهو م وقيل: َحِليلَته جاَرتُ
الّ  والجمع يَُحالَّن بموضع واحد، ا يَُح ل واحد منهم ذلك ألَن ك يا ب ّمِ د: ُس ي  صاحبَه. ُالَحالئل؛ وقال أَبو عبي وف

َحليلك أَيضاً. يقال: هذا َحليله وهذه َحليلته  وَجاَوَرك فهو نَاَزلَكَ الحديث: أَن تَُزاني َحِليلة جارك، قال: وكل من 



  316                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ْلب؛:  ِمْن أَْصالَبُِكمْ  تَُحالُّه في دار واحدة؛  لمن ذلك الصُّ اٌر ف ه فَقَ ْلب من الظَّْهر، وُكلُّ شيء من الظَّْهر في  والصُّ
لَُّب: َعْظٌم من لَُدِن الكاِهل إِلى ْلُب والصُّ لَبَةٌ؛وا العَْجب، الصُّ الب وِص لُب وأَْص ع: أَْص ن  لجم ي حديث سعيد ب وف

والن ه ق : في ـيُّ ال القُتَْيبِ ةُ. ق ْلب الدي ي الصُّ ر: ف ةُ،  جبي ه الدي ُل ففي ُج ِدَب الرَّ ْلُب فَح َر الصُّ ـَّه إِْن ُكِس ُدهما أَن أَح
ه واآلَخرُ  َب ب يٍء ذََه ْلبه بش ـيَب ُص ِه، إِْن أُِص ِدْر َعلَي م يَْق اُع فل ُرُج فَ  الِجم ـيَّ يَْخ ْلباً، ألَنَّ الـَمنِ اُع ُص َي الِجم ّمِ ُس

  . منهُ.
ا َوَراَء ذَ ((   ْم َم لَّ لَُك ْيُكْم َوأُِح ِ َعلَ َّ اَب  انُُكْم ِكتَ ْت أَْيَم وا َواْلُمْحَصنَاُت ِمْن النَِّساِء إِالَّ َما َملََك ْم أَْن تَْبتَغُ ِلُك

افِ  َر ُمَس نِيَن َغْي أَْمَواِلُكْم ُمْحِص ا بِ ْيُكْم فِيَم اَح َعلَ ةً َوالَ ُجنَ وَرُهنَّ فَِريَض آتُوُهنَّ أُُج ْنُهنَّ فَ ِه ِم تَْمتَْعتُْم بِ ا اْس ِحيَن فََم
َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما( َّ   .)).. )24تََراَضْيتُْم بِِه ِمْن بَْعِد اْلفَِريَضِة إِنَّ 

ل أن ى الرج ل عل ان من حرم هللا عز وج ك من  ما زلنا بصدد شرح وبي ة ذل ل حرم نكحهن .. وجع ي
ى  ه .. وحت ل للتالعب بحدود هللا ومحارم ه ال مج ؤمن ان ل م درك ك ى ي ف .. حت دين اإلسالمي الحني حرمة ال

ا حرم ((  د حرم هللا فيم ل .. وق اة هللا عز وج اء  مرض اءِ يلتزم جادة الصواب ابتغ ْن النَِّس نَاُت ِم )) ..  اْلُمْحَص
اء تح الح ةوامرأَة َحصاٌن، بف ة بَيِّن ةٌ  : عفيف َج ِن ومتزّوِ اناٍت،  الَحصانِة والُحْص ٍن وَحص وة ُحُص أَيضاً من نس

ً  من نِْسَوٍة َحواِصَن وحاِصنات، وقد وحاِصنٌ  يبة، فهي َحُصنَت تَْحُصُن ِحْصناً وُحْصنا  وَحْصناً إذا َعفَّْت عن الّرِ
انٌ  نات،..  َحص ن الُمْحَص ا، وه نها زوجه ي أَحص نةُ: الت ن والُمْحَص المعنى أَنه نّ  ف .  َأُْحِص أَْزواِجهنَّ ب

و  ابن والُمْحَصنات: العَفائُِف من النساء. وروى األَزهري عن األَعرابي أَنه قال: كالُم العرب كلُّه على أَْفعََل فه
؛ زاد ابن سيده: فهو ُمْسَهب في كالِمهِ  أَحرف: أَْحَصَن فهو ُمْحَصٌن، وأَْلفََج فهو ُمْلفٌَج، وأَْسَهبَ  ثالثة ُمْفِعل إال

والمرأَة  والُمْحَصناِت في غير موضع، وأَصل اإلْحصاِن المنُع، الحديث ِذْكُر اإلْحصان وأَْسَهَم فهو ُمْسَهم. وفي
نة باإلسالم والعَفاِف والحريّة والتزويج. يقال: تكون ُمْحَصنة رأَة، فهي ُمْحَص نَت الم ذلك  أَْحَص نَة، وك وُمْحِص

ُن، ل. والُمْحَص ا الرج ولب ل والمفع ى الفاع ون بمعن ن لفتح: يك ك .. وم ة علي ا حرم ة له المرأة المتزوج .. ف
ا  يس كم ل .. ول القول وال بالفع ا ال ب ة ال تنتهكه ـه حرم دس ل ائن مق ا كك ا .. ومعاملته الواجب عليك احترامه

ب..( ى أوخم العواق ؤدي إل ْت ( نرى هذه األيام من تسيب وخفة ما أنزل هللا بها من سلطان .. مما ي ا َملََك إِالَّ َم
انُُكمْ  ة ..  أَْيَم دفوف .. والوليم رب بال ه الض هار وأقل هود وإش داق وش ر وص اء بمه ن النس زوجتم م ا ت )) : م

افِِحينَ  َر ُمَس نِيَن َغْي ه.:  ُمْحِص اَء: َهَرْقتُ فَْحُت الم ا وَس افحة: الزن فاح والُمس افُُح والّسِ ي  والتَّس ور؛ وف والفج
رأَةٌ  افَْحته ُمسافَحة غيَر ُمسافِحين؛ وأَصل ذلك من الصّبِ، تقول: ُمْحِصنينَ  التنزيل: يم ام وِسفاحاً، وهو أَن تق

ال مع رجل على فجور من غير زويج صحيح؛ ويق ه ت ي الحديث: أَّولُ ُن الُمسافِحِة؛ وف ّيِ: اب ن البَغ فاٌح  الب ِس
ا اجتم وآخُره ون بينهم ىنِكاح، وهي المرأَة تُسافُِح رجالً مدة، فيك م اع عل ور ث ره  فج ك، وك د ذل ا بع يتزّوجه

و والُمسافِحة: بعض الصحابة ذلك، وأَجازه أَكثرهم. ال أَب افِحات؛ وق  الفاجرة؛ وقال تعالى: ُمْحَصناٍت غيَر ُمس
ان إِسحق: ه ك فاحاً ألَن ا ِس ال: وسمي الزن ا؛ ق ر الُمسافِحة التي ال تمتنع عن الزن ة  عن غي ه بمنزل د، كأَن عق

اء الَمْس ميالم ره: س ال غي يء؛ وق ه ش ذي ال يحبس ا فوح ال د  الزن اح وال عق ة نك ّم حرم يس ثَ ه ل فاحاً ألَن س
ن َسفََح َمْنيَتَه أَي َدفَقَها بال حرمة أَباحت وكل واحد منهما تزويج. أْخوذ م و م ال: ه ا؛ ويق اء  َدْفقَه فَْحت الم َس

ة إِذا ل الجاهلي ان أَه ببته؛ وك ال: أَي ص رأَة، ق ل الم ب الرج افحيني.أَ  خط ال: س ا، ق ِإذا أَراد الزن ي، ف . نكحين
والمعنى الذي نخرج به أن كل عملية جنسية في اإلسالم ينبغي أن تتم عن طريق الزواج الشرعي بين الرجل 
ب  والمرأة بشروط المهر  والصداق والشهود واإلشهار .. وانه ال مجال للتالعب في العالقة الجنسية التي يج

حيحة  ا ص ون أطره ي أن تك ة ف ى النظاف رأة عل ل والم ز الرج ارزة .. وأن يرك متها الب ة س ون العف .. وأن تك
زويج  ه ال يجوز ت ا ان الشريك .. والنظافة تتطلب أول ما تتطلب نظافة العرض .. أي اإلبتعاد عن الحرام.. فكم

ن بع ق  .. إال م ي الفاس اجر الزان ن الف ة م زويج المؤمن وز ت ه ال يج ؤمن .. فإن ن الم ة البغي م ة ونظاف د توب
  مستمرة يشهد بها الخاص والعام ..  

ةِ ((  ِد اْلفَِريَض ْن بَْع ِه ِم ْيتُْم بِ ا تََراَض ب  فِيَم ا بحس ادة ونقص ور .. زي ى المه ى إل ه ا لمعن )) : يتج
د  ر .. وق ي المه ف ف ازل هو سيد الوق ون التن د يك زوج والزوجة .. فق ين الطرفين ال ي ب اإلمكانات والتراض

  بيق المهر ملزما للطرفين بحسب اإلتفاق دون إغفال األصول المومإ إليها آنفا .. يكون شرط تط
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ْن فَتَ ((   انُُكْم ِم ْت أَْيَم ا َملََك ْن َم اِت فَِم نَاِت اْلُمْؤِمنَ نِكَح اْلُمْحَص ْوالً أَْن يَ ْنُكْم َط تَِطْع ِم ْم يَْس ْن لَ اتُِكْم َوَم يَ
ُ أَْعلَُم بِِإيمَ  َّ نَاٍت اْلُمْؤِمنَاِت َو انُِكْم بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَانِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أْهِلِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ُمْحَص

اِت ِمْن اْلعَذَاِب اْلُمْحَصنَ  َغْيَر ُمَسافَِحاٍت َوالَ ُمتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَِإذَا أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَْيَن بِفَاِحَشٍة فَعَلَْيِهنَّ نِْصُف َما َعلَى
ُ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ   .))..)25ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَنََت ِمْنُكْم َوأَْن تَْصبُِروا َخْيٌر لَُكْم َو

ن العزيز: وَمْن لم يَْستَِطْع منكم َطْوالً (اآلية)؛ قال الزجاج: وفي التنزيل  ى  معناه م نكم عل در م م يق ل
ال: والطَّ ة، ق رَّ ِر الُح ىَمْه درة عل ر. ْوُل الق ْدرة،  الَمْه و؛ أَي ذي القُ ه إِال ه ْول ال إِل ل: ذي الطَّ ز وج ه ع وقول

اس  وقيل: ى الن ل عل وَّ ه لَيَتََط ال: إِن ٌل. ويق ْوٌل أَيفَْض الن َط ى ف الن عل ال: لف ل، يق الطَّْول الِغنى، والطَّْوُل الفَْض
الفتح: ْول، ب نُّ  بفضله وخيره. والطَّ ْن فَتَ .. (( الَم اتِ ِم اتُِكْم اْلُمْؤِمنَ ن  يَ اح .. أي م ي النك ان ف )) : اشترط اإليم

هود  ر وصداق وش تؤمن با واليوم اآلخر .. سواء كانت مسلمة أو كتابية .. بشرط الزواج الشرعي من مه
زواج رم ال وم اآلخر .. وح  وإشهار .. فالزواج ليس نزوة بل ال بد فيه من شروط ليس أقلها اإليمان با والي
ى  دتها .. وحت ي عقي ة ف من عبدة األوثان والشياطين والنار وكل من عبد غير هللا من ذكر وأنثى حماية للعائل

الص .. ((  د الخ ى التوحي اء عل أ األبن افَِحاتٍ ينش َر ُمَس نَاٍت َغْي رعية  ُمْحَص روط الش ا الش ترط دوم )) :  اش
ْن أو حجته ..((  للزواج .. وحرم الزنا .. مهما  كان شكله .. أو غالفه ..  نَاِت ِم فَعَلَْيِهنَّ نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَص

ذَابِ  هر ..((  اْلعَ ب ستة أش دة وتغري ون جل ْنُكمْ )) : أي خمس َت ِم َي اْلعَنَ ْن َخِش قَِّة )) :  ِلَم وُل الَمَش ُت: ُدُخ العَنَ
اء ان، ولق ى اِإلنس ِة؛ ُعل دَّ اً إِذا الش اً إِعنات الٌن فالن َت ف ال: أَْعنَ اً أَي يق ه َعنَت ل علي  أَْدَخ

ر: ن األَثي ال اب َت؛ ق َرآَء العَنَ اُغوَن البُ ديث: الب ي الح قَّةً. وف م،  َمَش الُك، واِإلث اد، واله قَّةُ، والفس ُت الَمَش العَنَ
ْدِخلوا.. والزنا: كلُّ ذلك قد جاء، وأُْطِلَق العَنَُت عليه والغَلَُط، والَخَطأُ، نَكم أَي يُ يكم فيُعنِتُوا عليكم دي َرر  عل الضَّ

ديث نكم؛ والح ي دي ه. ف قَّ علي ه أَي تُش ى تُْعنِتَ ر: حت ِة. . اآلخ ِر الطاق ُف غي اُت تَْكِلي ي: اِإلْعن ن األَعراب ال اب ق
ا؛ الزنا. وفي والعَنَت: وَر والزن ي الفُُج نكم؛ يعن َت م َي العَنَ ن َخِش ال األَزهري: التنزيل: ذلك لم ذه  وق ت ه نزل

تَطِ  الاآلية فيمن لم يَْس َل م ْوالً أَي فَْض ه ٍع َط ْنِكُح ب ي يَ ن َخِش ك لم ال: ذل م ق ةً؛ ث ْنِكَح أََم ه أَن يَ ةً، فل رَّ َت  ُح العَنَ
ة، أَنه ال يحل يُوِجُب أَن من لم يَْخَش العَنََت،ولم يجد َطْوالً  منكم، وهذا ذا  له لُحرَّ أَن ينكح أَمة؛ قال األَزهري: ه

ه  وَغلَبَتْه الغُْلَمة، قَّ على الرجل العُْزبة،أَبو إِسحق صحيح، فِإذا شَ  الذي قاله ة، فل رَّ ه ُح زّوج ب ا يت م يجد م ول
ى ألَِ◌نَّ َغلَبَة أَن ينكح أَمة، ا أَدَّى إِل ْلب، ربم عبة، الشْهَوة، واجتماَع الماء في الصُّ ة الصَّ م العلَّ َوأَْن .. وهللا أَعل

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  َّ بََره؛: تَْصبُِروا َخْيٌر لَُكْم َو د َص يئاً فق ْبر الَحْبس، وكل من َحبَس ش يض  وأَصل الصَّ ْبُر: نِق والصَّ
ابِرٌ  و ص ْبراً، فه بُِر َص بَّار الَجَزع، َصبََر يَْص ه  وَص اء، وجمع ر ه اً، بغي بُور أَيض ى َص بُور، واألُنث بِيٌر وَص وَص

بر َحْبس النفس عند الجَزع، وقد َصبََر فالن عند ا الجوهري: ُصبٌُر. يبةالصَّ بِرُ  لُمِص ا:  يَْص بَْرتُه أَن ْبراً، وَص َص
ة. َحبَْسته. ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ ا الغَفُ اده المتجاوز عن  ومعناهم ذنوب عب اتر ل الس

ر مَّ اغف ال: الله ل خطاياهم وذنوبهم. يق ا أَه ار ي ور الغَفّ ت الغَفُ ك أَن اً، وإن راً وُغْفران رة وَغْف ا َمْغف رة.  لن الَمْغِف
  .. وأَصل الغَْفِر التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها

يٌم َحِك((   ُ َعِل َّ ْيُكْم َو وَب َعلَ ْبِلُكْم َويَتُ ْن قَ ِذيَن ِم ُ ِليُبَيَِّن لَُكْم َويَْهِديَُكْم ُسنََن الَّ َّ داه )26يٌم(يُِريُد  .)).. ه
ره:  ُسنََن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لرشاد ضد الضالل .. هداية : أرشده ضد أضله .. الهدى : ا ه وأَم  وُسنَّةُ هللا: أَحكام

الى: بَيَّنها. وَسنَّ هللا ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وَسنَّها هللا للناس: ال هللا تع اً. ق نَّةَ  ُسنَّة أَي بَيَّن طريقاً قويم ُس
وا  َسنَّ هللا ذلك في على إرادة الفعل أَيَخلَْوا من قبُل؛ نََصَب سنة هللا  هللا في الذين الذين نافقوا األَنبياَء وأَْرَجفُ

وا وا أَي بهم أَن يُْقتَلُ ن ثُِقفُ ت أَو قبيحة أَي نة كان نَّة: السيرة، حس ُدوا. والسُّ د..  ُوِج ر  وق ي الحديث ذك رر ف تك
ة ه الطريق ل في ا، واألَص يَرة، وإذا أُْطِلقَ السُّنَّة وما تصرف منه ه والّسِ َر ب ا أََم ا م راد به ا ي رع فِإنم ي الش ت ف

، ي  صلى هللا عليه وسلم، ونَهى عنه ونََدب إليه قوالً وفعالً مما لم يَْنطق به النبيُّ ال ف الكتاُب العزيز، ولهذا يق
نّ  والسُّنَّةُ أَي أَدلة الشرع: الكتابُ  ى ِألُس ا أُنَسَّ ا أُْدفَ َالقرآن والحديث. وفي الحديث: إِنم ىأَي إنم ياُن  ُع إل النِّْس

ق ى الطري ة إل اَس بالهداي ا ألَُسوَق الن م م يَِّن له تقيم، وأُبَ م النسياُن، المس َرَض له وا إذا َع اجون أَن يفعل  يحت
ا والسُّنَّة: الطريقة، ُردُّ َعنَّ ٌل يَ ي الحديث: أَال رج ة  والسَّنن أَيضاً. وف نَّةُ الطريق ذيب: السُّ نَِن هؤالء.الته ن َس م

ي فالن من لمستقيمة، ولذلك قيل:المحمودة ا ودة، وه تقيمة المحم ة المس ل الطريق ن أَه اه م  أَهل السُّنَّة؛ معن
ن أْخوذة م يم م يٌم َحِك ُ َعِل َّ ق. َو و الطري نَِن وه ه.. السَّ ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم يُم ذو : عل ل: الَحِك وقي
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ارة ةُ عب ة، والَحْكَم ل الِحكم ياء بأفض ل األش ة أفض ن معرف ائق ع ُن دق ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق ناعات  العل الّصِ
اِلٍم. يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيمُ  ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ى ق ِدير بمعن الجوهري:  قَ

ً  الُحْكم الِحْكَمةُ من   ..العلم، والَحِكيُم العاِلم وصاحب الِحْكَمة.وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
ا(((   ْيالً َعِظيًم وا َم َهَواِت أَْن تَِميلُ وَن الشَّ ِذيَن يَتَّبِعُ ُد الَّ ْيُكْم َويُِري وَب َعلَ ُد أَْن يَتُ ُ يُِري َّ ) .)).. أي 27َو

ة  ا والمعنوي ة منه ارة المادي ام هللا والطه ن أحك د ع ا والبع راف والزن ي اإلنح ثلهم ف وا م دون أن تكون يري
  ميل أكبر من خراب العائالت واتباع الشهوات ؟.. الظاهرة منها والباطنة.. وأي 

ِعيفًا(((   اُن َض نَس ُ أَْن يَُخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اْإلِ َّ دن .. أو )28يُِريُد  ا ضعف الب يس الضعف هن ...)).. ل
ي ال  يستطيع أن يقاو ا إال العقل كما قد يتبادر لألذهان .. بل هو ضعف اإلنسان أمام رغباته الجنسية .. الت مه

  باتباع أوامر هللا ورسوله .. وبتقنينها و ضبطها بالزواج الحالل والصبر .. 
   

*********  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 

ه ا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ال هللا وح
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  اة رض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا  ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c    : 68الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

  
 ول هللا وع د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  رحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا ال

َراٍض ِم يَا (( ...  ْن تَ اَرةً َع وَن تَِج ِل إِالَّ أَْن تَُك نَُكْم بِاْلبَاِط َوالَُكْم بَْي أُْكلُوا أَْم وا الَ تَ ِذيَن آَمنُ ْنُكْم َوالَ أَيَُّها الَّ
َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما( َّ ى َوَمْن يَْفعَْل  )29تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم إِنَّ  َك َعلَ اَن ذَِل اًرا َوَك ِليِه نَ ْوَف نُْص ا فََس ْدَوانًا َوُظْلًم ذَِلَك ُع

ِ يَِسيًرا( ا(30َّ ْدَخالً َكِريًم ْدِخْلُكْم ُم ا  )31)إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َونُ ْوا َم َوالَ تَتََمنَّ
 ُ َّ َل  َ فَضَّ َّ أَلُوا  ْبَن َواْس ا اْكتََس يٌب ِممَّ اِء نَِص بُوا َوِللنَِّس ا اْكتََس يٌب ِممَّ اِل نَِص َج ٍض ِللّرِ ى بَْع ُكْم َعلَ ِه بَْعَض ْن بِ  ِم

َ َكاَن بُِكّلِ َشْيٍء َعِليًما( َّ ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَقْ  )32فَْضِلِه إِنَّ  َربُوَن َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَمانُُكْم َوِلُكّلٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي ِممَّ
َ َكاَن َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيًدا( َّ   ...)) .)33فَآتُوُهْم نَِصيبَُهْم إِنَّ 

  صدق هللا العظيم 
  (سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

  )) : لِ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاطِ  يَا(( 
  
ً  الشيُء يَْبُطل بُْطالً وبُُطوالً بطل    وُخْسراً، فهو باطل، وأَْبَطله هو. ويقال: ذهب  وبُْطالناً: ذهب ضيَاعا

ه َدراً. َدُم الً أَي َه ل. بُْط م البَط َزل، واالس ل: َه ة وأَبط ه بََطال ي حديث ل ف يض وبَِط ل: نق ع  والباط الحق، والجم
ه ج اس، كأَن ر قي ى غي ل، عل ال أَوأَباطي ع إِْبط ذا م ل؛ ه ل  إِْبِطي ع الباط ذيب: ويجم ي الته يبويه؛ وف ذهب س م

و اع الله و اتب نهم بواطل؛ والتَّبَطُّل: فعل البََطالة وه الوا: بي ة. وق ا والَجهال ا أَي يقولونه ون به ة يَتَبَطَّل  أُْبُطول
ذب وادَّ  ويتداولونها. وأَْبَطلت الشيَء: جعلته الن: جاء بك اطالً  عىباطالً. وأَْبطل ف ل ..  ب ب األك .. أفضل الكس

رحمن  ن هللا ال رب م ة تق ي حال و ف تمرة .. وه ادة مس ة عب يش حال ي يع ؤمن الحقيق ل .. إن الم ن أي أك ولك
ي سره  اره .. ف ره واعتب يره وتفك ي س ه .. وف ي عمل ه .. ف ه وترحال ي حل ه .. أو ف ي عبادت الرحيم.. سواء ف

ز ي طاعة هللا ع ا يسير ف ى  وجهره ..هو دائم د وجب عل ا فق الى .. من هن بحانه وتع ل ويبتغي فضله س وج
ل شيء .. كسبا  ي ك الل ف لك الح ك مس ي ذل لك ف ام .. وأن يس المؤمن أن يتحرى فيما يضعه في فمه من طع
ن  دت ع ى بع ال .. مت ره إدرارا للم ب .. وأكث ل الكس ا أفض ارة .. باعتباره ر التج ا ورد ذك ن هن ا .. م وإنفاق

  الشبهة .. 
  صحيح البخاري : جاء في

ار: سمع طاوسا  ن دين رو ب ن عم اه م ول:  حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا سفيان قال: الذي حفظن يق
 فهو الطعام أن وسلم وآله عليه  أما الذي نهى عنه النبي صلى هللا سمعت ابن عباس رضي هللا عنهما يقول:

  .. وال أحسب كل شيء إال مثله يباع حتى يقبض. قال ابن عباس:
  وفي صحيح البخاري أيضا : 

ن ي سعيد، عن زهرة ب د، عن  حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد هللا بن وهب قال: أخبرن معب
ى  وسلم، وذهبتوآله وكان قد أدرك النبي صلى هللا عليه  جده عبد هللا بن هشام، د إل ت حمي ب بي ه زين ه أم ب

ه. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: يا رسول هللا ن  بايعه، فقال: (هو صغير). فمسح رأسه ودعا ل وع
ن  زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به ر واب ن عم اه اب ام، فيلق جده عبد هللا بن هشام إلى السوق، فيشتري الطع

ر رضي ه  الزبي لى هللا علي ي ص إن النب ه: أشركنا، ف والن ل ه هللا عنهم: فيق ة،وآل ك بالبرك ا ل د دع لم ق  وس
  أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل. فيشركهم، فربما

  وأيضا : 
ه  حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، عن الزهري، عن سالم، ن أبي ع

ال: ذين  رضي هللا عنه ق ت ال ة  رأي ام مجازف ترون الطع ول هللايش د رس ى عه ه ، يضربون عل لى هللا علي  ص
  ى يؤووه إلى رحالهم.وسلم أن يبيعوه حت وآله 
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اس رضي هللا ن عب ن اب ه، ع ن طاوس، عن أبي ب، عن اب دثنا وهي ماعيل: ح ن إس  حدثنا موسى ب
اس:  وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه.وآله أن رسول هللا صلى هللا عليه  عنهما: ن عب ت الب قل

  كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.
هحدثنا علي: حدثن ن أوس أن ك اب ه، عن الزهري، عن مال ال:  ا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدث ق

ذي و ال فيان: ه ال س ن الزهري  من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. ق اه م حفظن
ن أوس: ك ب ي مال ال: أخبرن ادة، فق ه زي يس في   ل

ه رضي هللا عنه: يخبر عن رسول هللا صل سمع عمر بن الخطاب ه ى هللا علي ذهب وآل ذهب بال ال: (ال وسلم ق
اء، والشعير ربا إال اء وه ا إال ه التمر رب ر ب ا إال  هاء وهاء، والبر بالبر ربا إال هاء وهاء، والتم بالشعير رب

  ..  هاء وهاء
هللا بن عمرو بن  لقيت عبد حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هالل، عن عطاء بن يسار قال:

هالعاص رض لى هللا علي ول هللا ص فة رس ن ص ي ع ت: أخبرن ا: قل ه  ي هللا عنهم ال: وآل وراة، ق ي الت وسلم ف
رآن:  ي الق ا(( أجل، وهللا إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته ف را  ي لناك شاهدا ومبش ا أرس ي إن ا النب أيه

ذيرا ر))ون وليز. وح دي ورس ت عب ين، أن يظ،  ، ا لألمي ظ وال غل يس بف ل، ل ميتك المتوك ي س خاب ف وال س
دفع بالسيئة السيئة، أن  األسواق، وال ي ة العوجاء، ب ه المل يم ب ى يق ن يقبضه هللا حت ر، ول و ويغف ن يعف ولك

  . إال هللا، ويفتح بها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. يقولوا: ال إله
َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما(((    َّ ه،. )) .. )29َوالَ تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم إِنَّ  ةُ مثل ُف، والمْرَحَم ةُ والتَّعَطُّ قَّ ْحمة: الّرِ  الرَّ

اً. وقد ْمُت عليه. وتَراَحَم القوُم: َرِحَم بعضهم بعض ف  َرِحْمتُهُ وتََرحَّ الى في وص ه تع رة؛ وقول ةُ: المغف ْحَم والرَّ
وم ةً لق دًى وَرْحم رآن: ُه ً  الق ا ْلناه هادي ون؛ أَي فَصَّ ْحَمنُ ..  يؤمن رَّ ى  وهللا ال ى عل فة األُول ت الص رحيم: بني ال

ا الكثرة، فَْعالَن ألَن معناه راحمين، فأَم ِحيمُ  وذلك ألَن رحمته وِسعَْت كل شيء وهو أَْرَحُم ال رَّ د  ال ر بع ا ذك فِإنم
ْحمن مقصور على هللا عز وجل ْحمن ألَن الرَّ ل بسم هللا  والرحيم..  الرَّ ا قي ال الفارسي: إِنم ره؛ ق ون لغي د يك ق

ي فجيء بالرحيم ْحمن الرحيمالرَّ  ه ف ؤمنين ب ْحمِن معنى الرْحَمة لتخصيص الم الى:  بعد استغراق الرَّ ه تع قول
قَ  بالمؤمنين َرِحيماً، كما قال: اْقَرأْ باسم ربك الذي وكان ال: َخلَ د أَن  َخلََق، ثم ق ٍق؛ فخصَّ بع ن َعلَ اِإلنسان م

ناعة َعمَّ لما في اج:ووجوه ا اِإلنسان من وجوه الّصِ ال الزج ماء  لحكمِة، ونحُوه كثير؛ ق ن أَس ْحمُن اسم م رَّ ال
ةِ .. يعرفونه من أَسماء هللا مذكور في الكتب األَُول، ولم يكونوا هللا عز وجل ة ذو الرْحم ل اللغ د أَه اه عن  ومعن

ْحمِة، ألَن الواالمبالغة، وَرِحيٌم فَِعيٌل بمع فَْعالن بناء من أَبنية التي ال غاية بعدها في الرَّ ا ق ٍل كم ى فاع ِميٌع  ن َس
ن إِالَّ  قال األَزهري وال يجوز بمعنى قادر، وكذلك رجل َرُحوٌم وامرأَة َرُحوٌم؛ بمعنى ساِمع وقديرٌ  ال َرْحم أَن يق

ي برحمة هللا عز وجل ه معن ام الساعة أن ى قي .. قدم هللا عز وجل الرحمة .. وأبرزها .. كي يتأكد كل مؤمن إل
م .. هللا الخاصة ومشمول  بها حيا وميتا .. فالرحيم خاص بالمؤمنين وحدهم .. والرحمان مختص بالخلق كله

بر  ان .. وص أمن وأم وهذا من فضل هللا الرحمن الرحيم .. وحتى ال ييأس المؤمن .. وحتى يقبل على الحياة ب
ى ومصابرة .. ابتغاء  مرضاة هللا عز وجل .. مهما كانت المشاكل والعراقيل والهموم واألحز وع عل ان .. ممن

ري  ه الفك ه وعطائ ي بذل المؤمن الحزن والضعف .. والتهالك فهذا الدين العدل المعتدل يحب المؤمن القوي ف
ى الجمي النفع عل ود ب الل .. يع ال ح ل مج ي ك وي وف ادي والمعن ي والم ي والعلم تثناء .. إن  عواألدب ال اس ب

عف الج ى الض ق .. وال ى المزال ؤدي إل ك ي عف  والتهال ه .. وهللا الض اء وانعدام ة العط وهن .. وقل دي وال س
ران: ((  ورة آل عم ي س ول ف الى يق بحانه وتع تُْم س ْوَن إِْن ُكْن تُْم األَْعلَ وا َوأَْن وا َوالَ تَْحَزنُ َوالَ تَِهنُ

ه )139ُمْؤِمنِيَن( ا لنفس ان نافع ه وك ه ونزوات ...)).. ومتى حدد المؤمن أهدافه وهواياته .. وتنازل عن كبريائ
اتي  ي امتحان حي اره ف اة .. باعتب ة من الحي ه الهدف والغاي وألهله وألجواره وللمجتمع .. ومتى وضح أمام
بحت  ا .. وأص ا وأحزانه محاسب عليه ومجزي بحسب أقواله وأفعاله ونيته.. هانت الدنيا ومشاكلها وهمومه

الو بيح وت الة والتس ي الص ؤمن ف يها الم ة .. يمض ة وبهج اة نكه رآن  ةللحي اة .. الق وة هي الحي ريم .. حل الك
وله ..  ة  ورس ووجب علينا أن نحياها بحب وإيمان .. وأن نأخذها بحقها .. وأن نتركها بحقها سمعا وطاع

  وحبا في هللا ورسوله .. 
  جاء في صحيح البخاري : 
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ي عروة وسعيد ب ول: أخبرن ـــــــحدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا سفيان قال: سمعت الُزهري يق  نـــ
ه  المسيَّب، عن حكيم بن حزام قال: لى هللا علي ه سألت النبي ص موآل اني، ث م  وسلم فأعط ألته فأعطاني، ث س

ي: ال ل ال سفيان: ق ا ق ذا ) سألته فأعطاني، ثم قال: (هذا المال). وربم يم، إن ه ا حك وة  ي ال خضرة حل ، الم
ل وال يشبع، فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبا فمن أخذه بطيب نفس بورك له ذي يأك ان كال رك له فيه، وك

  خير من اليد السفلى). واليد العليا
ادر هللا  ليس بعد هذا الوضوح من وضوح .. ولكن من كذب وعاند.. فما جزاؤه .. ومن قتل نفسه وب

  بنفسه فما مصيره .. 
ِ يَِسيًرا(َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك ُعْدَوانًا َوُظْلًما فََسْوَف نُْصِليِه نَاًرا َوَكا((  َّ وَصلَى اللَّْحَم .)).. )30َن ذَِلَك َعلَى 

 ً ْليا لَْيتهُ َص واهُ، وَص ْلياً: َش ليِه َص رهُ يَْص الُ  وغي ت مث ك وأَْن ت ذل ْلياً إذا فَعَْل ليِه َص ا أَْص اً وأَن ه َرْمي   َرَمْيتُ
اءً  تُريد أَنْ  ا إْلق ه فيه ك تُْلِقي َك تُ  تَْشويَه، فإذا أََرْدت أَنَّ دُ كأَنَّ ذلك ري الًء، وك األَلف، إْص لَْيته، ب َت أَْص راَق قل   اإلْح

لِّيه لَّْيتُه أَُص ى َص التَّخفيِف، عل َم، ب لَْيُت اللَّْح ذيب: َص ِليةً. الته الح تَْص ِه الَص لَْيتُه  َوْج ا أَْص َوْيته، فأَمَّ اه َش معن
ادِ  وَصلَّْيتُه فَعَلَى ْوَف نُْص وْجِه الفَس ه: فََس ه قول راق؛ ومن اراً،واإلْح ِعيراً. ِليِه ن لَى َس ه: ويَْص الُء،  وقول والّصِ

واُء ألَنَّه   . يُْصلَى بالنَّاِر. بالمّدِ والَكْسِر: الّشِ
ا(((   ْدَخالً َكِريًم ْدِخْلُكْم ُم يِّئَاتُِكْم َونُ م .)).. )31إِْن تَْجتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنُكْم َس ر اِإلث الِكب

ديث أَيضاً:وه ان  إِن و من الكبيرة كالِخْطِء من الَخطيئة. وفي الح ا  حسان ك ر عليه الهم: ممن كب ن أَمث . وم
ي ن ِكْبُر ِسياَسِة الناس ف ُر م ال: والِكْب ال. ق ُر، بالضم، الم ا الُكْب ِر أَيضاً، فأَم ن التََّكبُّ د الرجل. اب ُر ول و أَْكبَ  فه

ا و ر وم م الكبي ُر اِإلث يده: والِكْب د هللاس َرةُ: ع ار. والِكْب ه الن ل  علي ة.وفي التنزي ى المبالغ ث عل الِكْبِر، التأْني ك
ون ذين يَْجتَنِبُ ز: ال واحَش. العزي م والفَ ائَر اِإلث ي كب  وف
ا شرعاً،  ُ كبيرة، وهي الفَْعلة األَحاديث ذكر الكبائر في غير موضع، واحدتها ّيِ عنه ذنوب الَمْنِه القبيحةُ من ال

ي كالقتل والزناأَمرها  العظيم ة. وف ن الصفات الغالب ن  والفرار من الزحف وغير ذلك، وهي م ن اب الحديث ع
تغفار وال  السبعمائة أَْقَربُ  أَن رجالً سأَله عن الكبائر: أََسْبٌع هي فقال: هي من عباس: ع اس رة م ه ال كبي إِال أَن

رار. وروى ع إِص غيرة م ال: ص ُروٌق ق ائر َمْس ن الكب د هللا ع ئَِل عب ى ُس اء إِل ة النس ين فاتح ا ب ال: م  رأْس فق
اه ..  نَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكمْ  الثلثين. ذنب : مح ه ال ر ل اه .. كف را : ستره وغط ر الشيء كف ْدَخالً :  كف ْدِخْلُكْم ُم َونُ

  : أي يدخلهم الجنة .. َكِريًما
ى((   ُكْم َعلَ ُ بِِه بَْعَض َّ َل  ا  َوالَ تَتََمنَّْوا َما فَضَّ يٌب ِممَّ اِء نَِص بُوا َوِللنَِّس ا اْكتََس يٌب ِممَّ اِل نَِص َج ٍض ِللّرِ بَْع

َ َكاَن بُِكّلِ َشْيٍء َعِليًما( َّ َ ِمْن فَْضِلِه إِنَّ  َّ   .)).. )32اْكتََسْبَن َواْسأَلُوا 
  جاء في رياض الصالحين : 

 ُ َّ لَّى  ي َص هُ عن النب ُ َعن َّ َي  رة َرِض ِه عن أبي هري ه  َعلَي ال:وآل لَّم ق رة > َوَس ن كث ى ع يس الغن ل
  . ُمتَّفٌَق َعلَيِه...  العرض، ولكن الغنى غنى النفس

  وأيضا :
ول د َرُس ا عن ال: كن هُ ق ُ َعن َّ َي  ك األشجعي َرِض ن مال وف ب ُ  وعن أبي عبد الرحمن ع َّ لَّى  ِ َص َّ

ِه  ه َعلَي بعة وآل ة أو س لَّم تسعة أو ثماني ال:َوَس َّ  أال فق ول  ايعون َرُس د  تب ا: ق ة فقلن د ببيع ديثي عه ا ح وكن
ول ا َرُس ال: بايعناك ي م ق ِ. ث ِ؟ َّ َّ ول  ايعون َرُس د أال تب ا: ق دينا وقلن الم  فبسطنا أي ِ فع َّ ول  ا َرُس اك ي بايعن

َّ وال تشركوا (( نبايعك؟ قال: ة .. ( وتطيعوابه شيئاً، والصلوات الخمس،  على أن تعبدوا  ) وأسر كلمة خفي
ً  وال تسألوا الناس..  اه شيئا ه إي داً يناول َرَواهُ  .))فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أح

  ُمسِلٌم.
  وأيضا : 

 ُ َّ ِ َصلَّى  َّ ُ َعنهُ قال، قال َرُسول  َّ ن أ((  َوَسلَّم:وآله َعلَيِه  وعن ابن مسعود َرِضَي  ة م ابته فاق ص
ل أو آجل فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها رزق عاج ه ب َّ ل ذي  با فيوشك  و داود والترم رواه أب

  َحِديٌث َحَسٌن. َوقَالَ 
  وجاء في مجمع الزوائد : 
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ه - لى هللا علي ول هللا ص ال رس ال: ق ابر ق ن ج ه ع لم:وآل   وس
  رواه الطبراني في األوسط)) ..  ال ينفد فإن القناعة مال  عليكم بالقناعة، 

  وجاء في كنز العمال : 
اء. دنيا العف ى ال ك فعل وت يوم دك ق دنك عن ي ب افى ف ربك مع ي س ا ف بحت آمن   إذا أص

رة.   ي هري ن أب   ع
  فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده وعنده قوت يومه   

  وجاء في سنن ابن ماجة : 
نْ حّدثنا أَ  ِش، َع ِن األَْعَم ةَ َع اَل  بُو بَْكٍر. حّدثنا َوِكيٌع َوأَبُو ُمعَاِويَ اَل: قَ َرةَ؛ قَ ي ُهَرْي ْن أَبِ اِلحٍ، َع ي َص أَبِ

ى(( وسلم:وآله  َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه ُروا إِلَ ْوقَُكْم. فَِإنَّ اْنُظَروا إِلَى َمْن ُهَو أَْسفََل ِمْنُكْم. َوالَ تَْنُظ َو فَ ْن ُه هُ َم
  .)) أَْجَدُر أَْن الَ تَْزَدُروا نِْعَمةَ هللاِ 

ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَمانُُكْم فَآتُوُهْم نَِصي((   َ َكاَن َوِلُكّلٍ َجعَْلنَا َمَواِلَي ِممَّ َّ بَُهْم إِنَّ 
ا ...)) هذه آية من)33َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيًدا( د نزوله ف بع ت الحل ة ألغ سوخة .. موالي : أي ورثة.. وهذه اآلي

ى أن  رعية .. والمعن ة الش ب الفريض بة حس ة أو العص ن الورث تحقيه م ى مس م عل راث يقس بح المي .. وأص
بته الشرعية ..  وق هللا وأنص توى حق ي مس يس ف ر .. ول يحة ال غي توى النص ي مس ه ف الحلف يجب الوفاء ب

  سوخة ما جاء في صحيح البخاري :والدليل على أنها من
جبير،  حدثني الصلت بن محمد: حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن

ا: ي هللا عنهم اس رض ن عب ن اب الي )) .  ع ا م ل جعلن ة. (( ولك ال: ورث ذين(( ق انكم وال دت أيم ان ))عاق : ك
اجر األنصاري د رث المه ي صلى هللا  ون ذويالمهاجرون لما قدموا المدينة ي ي آخى النب ه، لألخوة الت رحم

والي )).. عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ا م ل جعلن ال:  نسخت.: (( ولك م ق انكم(( ث دت أيم ذين عاق : من ))وال
   ويوصي له. النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث،

   وقد أثبت أبو عبيدة هذا النسخ في كتابه (( الناسخ والمنسوخ )) ..
  

*********  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار الوك ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َرّبِ اْغِفرْ (( ون ...  –./.)) )118َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
  
  
  

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  ن محمدا رسول هللاوأشهد أ 
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c   : 69الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نع ول هللا بل م المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا فَ (( ...  اِء بَِم ى النَِّس وَن َعلَ اُم اُل قَوَّ َج َواِلِهْم الّرِ ْن أَْم وا ِم ا أَنفَقُ ٍض َوبَِم ى بَْع ُهْم َعلَ ُ بَْعَض َّ َل  ضَّ

تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهجُ  ُ َوالالَّ َّ اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحِفَظ  اِجِع فَالصَّ ي اْلَمَض ُروُهنَّ فِ
ًرا(َواْضِربُوُهنَّ فَِإْن أََطعْ  ا َكبِي اَن َعِلي َ َك َّ بِيالً إِنَّ  اْبعَثُوا  )34نَُكْم فَالَ تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َس ا فَ قَاَق بَْيِنِهَم تُْم ِش َوإِْن ِخْف

اَن عَ  َ َك َّ ا إِنَّ  ُ بَْينَُهَم َّ ًرا(َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن يُِريَدا إِْصالًَحا يَُوفِّْق  ا َخبِي َ 35ِليًم َّ ُدوا  ) َواْعبُ
اِر ِذي ا اِكيِن َواْلَج ِب َوالَ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَس اِر اْلُجنُ ى َواْلَج ْلقُْربَ

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِيِل َوَما َملََكْت  وًرا(َوالصَّ االً فَُخ اَن ُمْختَ ْن َك بُّ َم َ الَ يُِح َّ وَن  )36أَْيَمانُُكْم إِنَّ  ِذيَن يَْبَخلُ الَّ
ذَابًا ُمهِ  افِِريَن َع ْدنَا ِلْلَك ُ ِمْن فَْضِلِه َوأَْعتَ َّ ا(َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َويَْكتُُموَن َما آتَاُهْم  وَن  )37ينً ِذيَن يُنِفقُ َوالَّ

اأَ  هُ قَِرينً ْيَطاُن لَ ْن الشَّ ْن يَُك ِر َوَم ِ َوالَ بِاْليَْوِم اْآلِخ َّ ا( ْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّاِس َوالَ يُْؤِمنُوَن بِا اَء قَِرينً اذَا 38فََس ) َوَم
انَ  ُ َوَك َّ ْم  ا َرَزقَُه ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َوأَنفَقُوا ِممَّ َّ ا( َعلَْيِهْم لَْو آَمنُوا بِا ْم َعِليًم ُ بِِه ٍة 39َّ اَل ذَرَّ ُم ِمثْقَ َ الَ يَْظِل َّ )إِنَّ 

ى  )40َوإِْن تَُكْن َحَسنَةً يَُضاِعْفَها َويُْؤِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظيًما( َك َعلَ ا بِ ِهيٍد َوِجئْنَ ٍة بَِش فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ
َ َحِديثًا(يَْوَمئِ  )41َهُؤالَِء َشِهيًدا( َّ ى بِِهْم األَْرُض َوالَ يَْكتُُموَن  ُسوَل لَْو تَُسوَّ ) 42ٍذ يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَعَصْوا الرَّ

.((...  
  صدق هللا العظيم

  ( سورة النساء ) 

  * التحليل :
  

ن ع ت م وابط ليس ذه الض ود .. وه وابط وقي ن ض ا م د فيه لمة ال ب ة المس ل العائل ئولية داخ د المس ن
ه  ي حق ن ف م يك البشر .. فاإلنسان قاصر مقصر..  وال يمكن أن يهتدي إال إلى نتيجة قاصرة ومقصرة ..  إن ل
ة   ام القرآني اءت األحك ذلك ج اعة.. ل ام الس ى قي اعهم إل اربهم وطب تالف مش ى اخ م عل اس كله ق الن ي ح فف

ل واضحة ال لبس فيها وال التباس وال تقبل الدحض وال المماحكة .. كي تك ل بك ون نبراسا للجميع ومنهج عم
د  ن التشريع اإلسالمي  نقص ا جزءا م الى .. باعتباره بحانه وتع اة هللا س اء مرض هولة ويسر ابتغ محبة وس

ل وحده  ذي يكف اني ال نهج الرب ا للم   -بتطبيقه السمع والطاعة  ولرسوله وحبا في هللا وفي رسوله وتطبيق
ط  ده فق ري -ووح ي والفك وازن النفس اعي  الت ردي والجم تقرار الف ى واإلس ة المثل دي والطريق والجس

ل  اة داخ ون الحي ف تك ا .. كي ا إطالق ي ال شك فيه رة الت دنيا واآلخ ي ال واإلجتماعي  واإلنساني .. والسعادة ف
األسرة ؟.. وكيف تتوزع المسؤوالت ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالتفصيل في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى 

 :  
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َواِلِهْم (( ...  ْن أَْم وا ِم ا أَنفَقُ ٍض َوبَِم ى بَْع ُهْم َعلَ ُ بَْعَض َّ َل  ا فَضَّ اِء بَِم ى النَِّس وَن َعلَ اُم اُل قَوَّ َج الّرِ

تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهجُ  ُ َوالالَّ َّ اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحِفَظ  اِجِع فَالصَّ ي اْلَمَض ُروُهنَّ فِ
َ َكاَن َعِليا َكبِيًرا( َّ ة ؟..  (( ... )34َواْضِربُوُهنَّ فَِإْن أََطْعنَُكْم فَالَ تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسبِيالً إِنَّ  .)).. لمن القيادة المالي

اُموَن َعلَى النَِّساءِ  َجاُل قَوَّ ه تع العَْزمُ  ومعنى الِقيام)).  الّرِ ا ومنه قول دعوه؛ أي لم د هللا ي اَم عب ا ق ه لم الى: وإن
ال: تعالى: إذ عزم. وقوله الوا، ق وا فق ا ربُّ السموات واألرض؛ أي عَزم الوا ربُّن اموا فق د يجيء ق ام  وق القي

ه  قّوامون على النساء، بمعنى المحافظة واإلصالح؛ ومنه قوله تعالى: الرجال ا دمت علي الى: إال م ه تع وقول
ً قائماً؛ أي مالز ئولية مناطة  الوقوف والثبات. يقال للماشي محافظاً. ويجيء القيام بمعنى ما ة مس .. فهي أمان

ه ل .. وعلي اذا ..((  بعهدة الرج ة.. لم ل اليقظة والتجرد .. والمحب وعي .. وبكام ل ال ا بكام اُل أن يتحمله َج الّرِ
ُ بَْعَضُهْم َعلَ  َّ َل  اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ ل ..  ى بَْعضقَوَّ ازه هللا للرج از م ذا االمتي ..)).. فهذا حكم هللا .. وه

بس ..  ذاء .. المل دواء .. الغ ؤون : ال اء الش ة قض ادة المالي اره؟ .. القي م هللا واختي ى حك رض عل ل تعت فه
وفير الل ل والسعي وت ف شرعا بالعم و المكل وازم المسكن .. لوازم الحياة كلها .. أمانتها مسندة للرجل .. وه

ن  اجزا ع ل ع ون الرج أن يك تثناءات ك اك اس عها .. هن ا إال وس ف هللا نفس ه .. وال يكل ه وقدرات ب إمكانات حس
تثناءات  ك اس ن تل الل .. ولك ال ح ل مج ي ك روع ف ا المش رأة عمله ا الم ل فيه رورات تعم اك ض ل .. وهن العم

ا وليست قاعدة.. وحتى إن توفرت .. فالمسئوليات المالية بيد الرجل .. م بها وماله ي كس ع بقاء المرأة حرة ف
ون ..  ة أو ال تك ون القوام .. وليس للرجل أي حق فيها وإن كانت غنية .. فمن كسبه هو ومن سعيه هو .. تك
د  ي ق ا الت ا .. وإمكاناته ا وعمله هذه مسالة يجب أن تعيها كل امرأة .. وهذا ليس ظلما لها .. وال غبنا لطاقته

ه ..  تفوق أحيانا ما عند الرجل ه وال لغبن ال للجدال في من طاقات وإمكانات .. ولكن الحق هو الحق .. وال مج
ز  ال ع ذلك ق ع .. ول وال لتركه وعدم العمل به والتجاوز عنه.. المؤمنة تقتنع بكالم هللا عز وجل وتسمع وتطي

اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيبمن قائل : ((   ي )).. أي مطيعات للزو فَالصَّ ه وشرفه ف ي مال ه ف ات ل ج .. حافظ
ة  ي المعامل ادة ف و من صريح العب ذي ه وت ال حضوره وغيابه .. والغريب العجيب واللطيف أنه استعمل القن
اء مرضاة  الزوجية .. وكأن الزوجة مطالبة أن تطيع زوجها طاعة عبادة .. أو طاعة تشبيها لها بالعبادة ابتغ

ل ..  ز وج اهللا ع وُت: اِإلمس الة.القُن ي الص دعاُء ف ل: ال الم، وقي ن الك راُر  ُك ع وُع واِإلق وُت: الُخُش والقُنُ
ا يس معه ي ل ة الت اُم بالطاع ة، والقي ةُ  بالعُبودي ل: إِطال ل؛ وقي ه األَص ٌب أَن م ثعل اُم، وزع ل: القي يَةٌ؛ وقي َمْعِص

انِتين. القيام. ِ ق وا  ز: وقُوم ل العزي ي التنزي ا.  (( ... وف اُل قَوَّ َج ُهْم الّرِ ُ بَْعَض َّ َل  ا فَضَّ اِء بَِم ى النَِّس وَن َعلَ ُم
ُ َوالالَّ  َّ اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحِفَظ  وَزُهنَّ َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ افُوَن نُُش  تِي تََخ

تُْن المرت...))..  ُز: الَم ُز والنََّش والنِّْش ن األَرض، وه ُع م ا ف اً م يس  أَيض ى األَرض، ول وادي إِل ن ال ع ع ارتف
وز ونُُشوٌز، بالغليظ، والجمع أَْنشازٌ  ِز نُُش ع النَّْش ه. ..  وقال بعضهم: جم ه عن مكان َز الشيَء: رفع ال  وأَْنَش ق

ا ل واحد منهم تقاقُه من  صاحبه، أَبو إِسحق: النُُّشوُز يكون بين الزوجين وهو كراهة ك ا واش و م ِز وه النََّش
رأَةُ  َزت الم ى ارتفع من األَرض. ونََش ا وعل ه بزوجه ٌز: ارتفعت علي وزاً، وهي ناِش ز نُُش ُز وتَْنُش ا تَْنِش  زوجه

ه واستعصت عليه وُز ..  وأَبغضته وخرجت عن طاعته وفََرَكتْ ؛ نُُش وَزُهنَّ افُون نُُش ي تخ الى: والالَّت ال هللا تع ق
رّ على زوجها استعصاؤها المرأَة ا وأََض ذلك، وضربها وجفاه وزاً ك ا نُُش و عليه ي ، ونََشَز ه ا. وف ل  به التنزي

وزاً أَو ا نُُش ن بَعِله ْت م رأَةٌ خاف د العزيز: وإِن ام ي الحديث،  إِعراضاً؛ وق زوجين ف ين ال وز ب ر النُُّش رر ذك تك
    ..وُسوُء عشرته له. ورجل نََشٌز: غليظ َعْبلٌ  كل منهما صاحبه والنُُّشوز كراهية

راق والطالق ..  ما الحل في النشوز؟.. هل نيأس من إصالح الوضعية ؟ .. ونسارع إلى المحاكم والف
الى  بحانه وتع ا هللا س دم لن وتشتيت العائلة ؟.. أم هل نبادر إلى إصالح الوضعية بالوسائل الربانية ؟.. وماذا ق

  كل األسرة ؟..  من حلول تمثل الحل األمثل والبلسم الشافي لجراحات النفس وللمشا
تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ ((  ة ..  َوالالَّ ة الزوج َوْعظ والِعظةُ ...)).. هذه هي الخطوة في معامل ال

ه من والتْذكير والعَظةُ والَمْوِعظةُ: النُّْصح يِّن قلبَ ا يُلَ ذكيرك لِإلنسان بم واب بالعَواقِب؛ قال ابن سيده: هو ت  ث
ي  ديث: ألَْجعلنك ِعظة أَي َمْوعظة وِعبرة لغيرك، والهاء فيهوِعقاب. وفي الح عوض من الواو المحذوفة. وف

ئ م يج ه؛ ل ن رب ى  التنزيل: فَمن جاءه َمْوِعظة م ي معن ي أَو ألَن الموِعظة ف ر حقيق ه غي ث ألَن ة التأْني بعالم
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ظ ، وقد َوَعظه َوْعظاً وِعظة،جاءه وعظ من ربه  كأَنه قال: فمن  الَوْعظ حتى ين  َواتَّعَ ة، ح ل الموعظ و: قَبِ ه
اه  الّسراط يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعلى رأْس ي تَْنه ي ُحَججه الت ل مسلم، يعن ّ في قلب ك واعُظ 

مه عليه والبصائر التي جعلها فيه. فيما عن الدُّخول ّ منه وحرَّ   .منعه 
راً الَهْجرُ )).. َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ ((   ُره َهْج اً: : ضد الوصل. َهَجره يَْهُج ا  وِهْجران َرَمه، وهم َص

ا وفي الحديث: ال.. يَْهتَِجراِن ويَتَهاَجرانِ  ي فيم ر َ ضدَّ الوصِل، يعن ه الَهْج ين ِهْجَرةَ بعد ثالٍث؛ يريد ب ون ب  يك
َرة وق الِعْش ي حق ع ف ير يق َدٍة أَو تقص ٍب وَمْوِج ن َعتْ لمين م ْحبَِة دون المس ب  والصُّ ي جان ك ف ن ذل ان م ا ك م

ين، فِإن ِهْجَرة أَهل األَهواء ى الحق، الّدِ ة والرجوع إِل نهم التوب ر م م تظه  والبدع دائمة على َمّرِ األَوقات ما ل
اق حابه النف ك وأَص ن مال ب اب ى كع اف عل ا خ الم، لم الة والس ه الص ه، علي  فِإن

ً  حين ا ين يوم هرا  ، تخلفوا عن غزوة تَبُوَك أَمر بِِهْجرانهم خمس اءه ش د هجر نس نَ وق ة اب  ، وهجرت عائش
بَْيِر ُمدَّةً، وَهَجر جماعة من ال الزُّ اجرين؛ ق رين الصحابة جماعة منهم وماتوا مته د األَم ل أَح ر: ولع ن األَثي  اب

  ..  منسوخ باآلخر
ى بَ (( ...  ُهْم َعلَ ُ بَْعَض َّ َل  ا فَضَّ اِء بَِم ى النَِّس وَن َعلَ اُم اُل قَوَّ َج َواِلِهْم الّرِ ْن أَْم وا ِم ا أَنفَقُ ٍض َوبَِم ْع

تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهجُ  ُ َوالالَّ َّ اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْيِب بَِما َحِفَظ  اِجِع فَالصَّ ي اْلَمَض ُروُهنَّ فِ
رح ..  َواْضِربُوُهنَّ  ر مب ون ضربا غي اء أن يك اكن الحساسة .. ...)).. اتفق العلم ه واألم د عن الوج وأن يبتع

ق هللا عز  ى طري ه إرجاع الناشز إل ل أدب وأخالق والقصد من ون بك فإن خالف فعليه جبر الضرر .. وأن يك
ول هللا  ى رس د نه رر ..  وق ول .. وأن ال يتك ون الضرب آخر الحل ام .. وأن يك وجل ..  وليس للتشفي واالنتق

  المرأة وهو قدوتنا وقد أثر عنه أنه لم يضرب امرأة قط ..  صلى هللا عليه وسلم من تعنيف
  جاء في صحيح البخاري : 

ي ن النب ة، ع صلى  حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد هللا بن زمع
  ).) اليوم ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر (( وسلم قال:وآله هللا عليه 

ع نهى  دار نف هللا عز وجل عن الظلم .. والضرب هو بمثابة الدواء .. آخر الحلول .. وإن استعمل بمق
ومن إال نفسه ..  ول ال يل ر الحل تعمال آخ ي اس .. وإن تجاوز وقع الشطط .. والمضرة .. والزوج الذي يفرط ف

ر .. ((  دم وأخ ا ق به عم ه ومحاس ب علي ا رقي الَ تَبْ ف نَُكْم فَ ِإْن أََطْع ا فَ اَن َعِلي َ َك َّ بِيالً إِنَّ  ْيِهنَّ َس وا َعلَ غُ
ي. وبَغَى الرجُل علينا بَْغياً: َعَدل عن الحق واستطال. : والبَْغيُ .))..  )34َكبِيًرا( الى:  التَّعَّدِ ه تع ي قول راء ف الف

م ربِّي الفواحَش ما ظهر منها وما بطن ر الحق، البَْغ قل إنما حرَّ َي بغي اس؛ واإلثم والبَْغ ى الن ي اإلستطالة عل
ر. وقال األَزهري: الن. معناه الكبر، والبَْغي الظُّْلم والفساد، والبَْغُي معظم األَم ال: ف اس إذا  ويق ى الن يَْبغي عل

ةُ: هي ةُ الباغي ة ظلمهم وطلب أَذاهم. والِفئَ ي، صلى هللا  الظالم ال النب ادل. وق ام الع الخارجة عن طاعة اإلم
ا عليه وسلم، ال ر:لعَمَّ ل: ف وا َوْيَح ابِن ُسَميَّة تَْقتله الفئةُ الباغية وفي التنزي نكم  تَْبغُ يهن سبيالً؛ أي إن أََطْع عل

ال يكون ال يَْبقَى لكم عليهن طريٌق إال أَن ر: ق ن عم ي حديث اب ّد. وف اوزة الح ي مج ُل البَْغ ْوراً، وأَص اً وَج  بَْغي
ك تَبْ  ال: ألَن َم؟ ق َك؛ أَرادلرجل أَنا أُبغضك، قال: ِل ي أَذانِ ي ف ى  ِغ د. وبَغَ اُوز الح ن تج د م ه، والتمدي ب في التطري

ال اً: ع ي بَْغي ه يَْبِغ ن علي اني ع ى اللحي ض. وحك ى بع نا عل ى بعُض ز: بَغَ ل العزي ي التنزي ه. وف ه وظلم  علي
ه اَن َعلِ ..  الكسائي: ما لي وللبَِغ بعُضكم على بعض؛ أَراد وللبَْغي ولم يعلل َ َك َّ ًرا(إِنَّ  ا َكبِي ز .)). )34ي وهللاُ ع

ال ى ذُو العُ ا األَْعلَ الي الع ّي الُمتع الء وجل هو العَل راً، هو والعَ ّواً كبي المون ُعلُ ول الظ ا يق الى َعمَّ ا ، تَع  والَمع
و األَْعلى سبحانه اٍء فه لُّ  بمعنى العا ، وتفسير تَعالَى جلَّ ونَبَا عن كّلِ ثن ى  أَعظم وأَج ا يُثن ى مم ه ال وأَْعل علي

ريك ده ال ش ه إال هللا وح ال إل ه؛ ق ير ل ري: وتفس ض،  األزه ن بع ها م ُرب بعُض بحانه يَْق فات س ذه الص ه
ه ، وهو بمعنىمن عال يعلو الشريف فَِعيل  ُفالعَِليّ  و  العاِلي، وهو الذي ليس فوق ال: ه ال  شيء. ويق ذي ع ال
ه عن َوساوس الذي َجلَّ  : فهوليالُمتعا فَقََهرهم بقدرته. وأَما الخلق  د عن إْفِك الُمْفتَِرين وتَنَزَّ رين، وق  المتحيِّ

ى ليبمعنى العا لييكون الُمتعا و أَْعل الٍ  . واألَْعلى: هو هللا الذي ه ل ع ن ك ى  م ى أَي صفته أَْعل واسمه األَْعل
رُف، وذو الُء: الش فات، والعَ ال: الص ع ا العُ ا أَي جم ع العُْلي ال: جم ال، والعُ فات العُ احب الص اص فة العُلي  لص

ة هادةُ  والكلم ا ش فةُ هللا العُْلي ى، وص م األَْعل ع االس ى جم ون العُل ا، ويك ى  أَنْ  العْلي ذه أَعل ه إال هللا، فه ال إل
ر هللا وحده ال شريك اد الصفات، وال يوصف بها غي ن إِلح الى هللاُ ع اً، تع اً متعالي اً عالي زل هللا َعِليّ م ي ه، ول  ل
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يُّ  الُمْلحِدين، و العَل يم. وه ًرا. العظ ا َكبِي اَن َعِلي َ َك َّ ر: إِنَّ  ل والُمتََكبِّ يم الجلي الى: العظ ي صفة هللا تع ر ف  الَكبي
اء؛ الذي ى فِْعِلي ة هللا، جاءْت عل اء َعَظَم اده، والِكْبِري م عب ال تََكبَّر عن ظل الى  ق ماء هللا تع ي أَس ر: ف ن األَثي اب

ه،الكبرياء المتكبر والكبير أَي العظيم ذو اِة َخْلق ى ُعت ر عل ل: المتكب ق، وقي  ، وقيل: المتعالي عن صفات الخل
ف. اِطي والتََّكلُّ اء التَّع ِص ال ت ّرد والتََّخصُّ ه للتف ارة عن  والتاء في ل: هي عب ك، وقي ة والمل اء: العََظم والِكْبِري

دي الوجود كمال الذات وكمال ي الح ا ف رر ذكرهم د تك الى، وق ا إال هللا تع ف به ا منوال يوص ِر، ث، وهم  الِكْب
  .بالكسر، وهو العظمة.

الًَحا يَُوفِّ(( ا َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن يُِريَدا إِْص ُ بَْينَُهَم َّ ْق 
َ َكاَن َعِليًما َخبِيًرا( َّ قاُق: العد.)).. )35إِنَّ  ً الّشِ قاقا ك ِش ل واةُ بين فريقين والخالُف بين اثنين، سمي ذل  ألن ك

قّ  ر ِش قَّ  ِفريق من فِْرقَتَي العدواة قصد ِشقَّاً أَي ناحية غي ّدد  صاحبه.وَش َرَق وتب : اْنفَ قَّ قّاً فاْنَش قُّه َش َره يَُش اْم
اً. النٌ  اختالف قَّ ف قَّت  وَش ة فاْنَش ا الطاع قَّ عص ة، وَش ارق الجماع ا أي ف والعص ولهم: وه ا ق ه. وأم قَّ  من َش

قوا و من الخوارُج عصا المسلمين، فمعناه أَنهم فرَّ تَهم، وه م وكلم ْدع. َجْمعَه و الصَّ ذي ه ّقِ ال اقَّةُ  الشَّ والُمش
قاقاً: والّشقاق: غلبة العداوِة والخالف، شاقَّهُ ُمشاقَّةَ  المين  وِش الى: إن الظ ه تع ي قول ال الزجاج ف ه. وق خالَفَ

ا:   َعِليًما َخبِيًرا..  بَِعيد لفي ِشقاقٍ  ان وم ا ك الم بم ل الع ون. الَخبِيُر: من أَسماء هللا عز وج األَمر  يك ْرُت ب وَخبُ
ه أَي علمته. وَخبَْرُت األَمَر أَْخبُُرهُ  أَل عن راً؛ أَي اس راً  إِذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاْسأَْل بِه َخبِي خبي

  .يَْخبُُر.
ا َواْعبُُدوا((     اِكيِن َواْلَج اَمى َواْلَمَس َ َوالَ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَ ِر َّ

َ الَ  َّ انُُكْم إِنَّ  ْت أَْيَم ا َملََك بِيِل َوَم ِن السَّ اِحِب بِاْلَجْنِب َواْب االً  ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ اَن ُمْختَ ْن َك بُّ َم يُِح
  .)).. )36فَُخوًرا(

 َ َّ ُدوا  ه ..  َواْعبُ اع ل ع وذل وط ادة : خض ده عب ْيئًا: عب ِه َش ِرُكوا بِ ه  َوالَ تُْش ل ل ا : جع رك ب : أش
فاته .. ((  اِكينِ شريكا وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في ص ائي ف َواْلَمَس نن النس ي س ي )) : جاء ف

  تفسير كلمة المسكين : 
ن لمة ع ي س ن الزهري عن أب ر ع ال حدثنا معم ى ق د األعل ي  أخبرنا نضر بن علي قال حدثنا عب أب

ه  لى هللا علي ول هللا ص رة أن رس ه هري ال:وآل لم ق   وس
الوا  ترده األكلة واألكلتان ليس المسكين الذي    ا  والتمرة والتمرتان ق ا المسكين ي ال فم ول هللا ق رس

  غنى وال يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه. ال يجدالذي 
  وفي صحيح البخاري عد رسول هللا الساعي عى اليتيم كالمجاهد في سبيل هللا : 

رة ي هري ث، عن أب ي الغي رضي هللا  حدثنا عبد هللا بن مسلمة: حدثنا مالك، عن ثور بن زيد، عن أب
ه  عنه قال: ه قال رسول هللا صلى هللا علي لم: (الوآل ةوس ى األرمل ي سبيل  ساعي عل د ف والمسكين كالمجاه

ال  به ق ي  -هللا). وأحس ك القعنب ر، -يش ائم ال يفت ر). : (كالق ائم ال يفط   وكالص
  وفي صحيح مسلم :    

نْ ) حّدثنا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد. َحّدثَنَا اْلُمِغيَرةُ  َرجِ، َع ِن األَْع اِد، َع ييَْعنِي اْلِحَزاِمّي) َعْن أَبِي الّزنَ َرةَ   أَبِ ُهَرْي
ِ صلى هللا عليه  ّ ُرّدهُ  وسلم قَاَل: "لَْيَس اْلِمْسِكينُ وآله أَّن َرُسوَل  اِس. فَتَ َى النّ وُف َعلَ ِذي يَُط ّواِف الّ بَِهذَا الّط

ِ  َواللّْقَمتَاِن. َوالتّْمَرةُ َوالتّْمَرتَاِن". قَالُوا: فََما اْلِمْسِكيُن؟ يَا اللّْقَمةُ  ّ ِه. َوالَ َرُسوَل  ًى يُْغنِي  قَاَل: "الِّذي الَ يَِجُد ِغن
  فَيُتََصّدَق َعلَْيِه. َوالَ يَْسأَُل النّاَس َشْيئاً". يُْفَطُن لَهُ،

اِحِب بِاْلَجْنبِ  ره  َوالصَّ : أي شريك حياتك الزوج أو الزوجة .. وكالهما أولى بالخير واإلحسان من غي
اة  ا شريك الحي ى .. وقد يغفل عن ذلك بينم وي وحت ادي والمعن واع اإلحسان الم ل أن رب واألجدر بك و األق ه

ود  ى أن المقص الء إل حابة األج ن الص و م عود وه ن مس ب اب د ذه رة .. وق ن المعاش ة وحس ة الطيب بالكلم
القرآن  وعي ب ي منتهى ال ي منتهى الرشاقة .. وف بالصاحب بالجنب: (( الزوجة )) أو المرأة .. وهو تأويل ف

  النورانية السامقة ..  الكريم وأحكامه 
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انُُكمْ ((   ْت أَْيَم ا َملََك ن  َوَم غلهم .. م ذين نش ال ال ر .. أو العم ة العص دم بلغ ك .. أو الخ )) : الممالي
ة ..  الواجب اإلحسان إليهم بتقديم أجورهم في أوقاتها .. واإلحسان إليهم بالكلمة الطيبة .. والكسوة .. والهدي

  ال يتجبر عليهم وأال يهينهم بالقول أو بالفعل أو باإلشارة .. وأن يكون المؤمن قدوة لهم وأ
وًرا(((  االً فَُخ اَن ُمْختَ ْن َك االً .)).. )36َم ر ..   ُمْختَ يالء والكب ر.: الخ ور: المتكب ره  الفَُخ اَخَره ففََخ وف

لهوفََخره عليه يَْفَخره فَْخراً  وأَكرم أَباً وأُّماً. يَْفُخره فَْخراً: كان أَْفَخَر منه ر.ان   وأَْفَخره عليه: فَضَّ عليه في الفَْخ
د  والمنطق أَي السكيت: فََخَر فالن اليوم على فالن في الشرف والَجلَد ا سيد ول ي الحديث: أَن ه. وف ل علي فََض

ُر: َر؛ الفَْخ اء آدم وال فَْخ ً  اّدع دثا كراً وتح ن ش اً، ولك ح ه تَبَجُّ رف، أَي ال أَقول ر والش م والكب   العظ
  . الخاء وضمها: الَمأْثُرة وما فُِخَر به. والَمْفَخَرة والَمْفُخرة، بفتح لفَِخيُر: المغلوب بالفَْخر.بنعمه. وا

ْدنَا ِلْلَك((   ِلِه َوأَْعتَ ْن فَْض ُ ِم َّ اُهْم  ا آتَ ذَابًا الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َويَْكتُُموَن َم افِِريَن َع
ال،  يَْبَخل بُْخالً وبََخالً، فهو باخل: والبَْخل والبُخول: ضد الكرم، وقد بَِخلَ .)).. )37(ُمِهينًا ع بُخَّ ذو بُْخل، والجم

ف بَُخالء.  وبخيل والجميع اء )  وص تح  الخ ل ( بف افِِرينَ ..  بالمصدر ورجل بخ ْدنَا ِلْلَك يء :  َوأَْعتَ ر الش : كف
  وتناساها ..ستره وغطاه .. كفر بنعم هللا : جحدها 

ْن ال((    ْن يَُك ِر َوَم اْليَْوِم اْآلِخ ِ َوالَ بِ َّ ا وَن بِ اِس َوالَ يُْؤِمنُ اَء النَّ هُ َوالَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِرئَ ْيَطاُن لَ شَّ
ومٌ :  ِرئَاَء النَّاِس .)).. )38قَِرينًا فََساَء قَِرينًا( راٍء وق الن ُم ا وف ي م الّرِ راُؤوَن، واإلس اءً ُم ك ِري َل ذل ال: فَعَ  ُء. يق

تَْحَمقُ  وُسْمعَةً. وتقول ول يُْس ا تق ياء يُْستَْرأَى فالٌن، كم الن  من الّرِ ال: راَءى ف رو. ويق ي عم تَْعقَُل؛عن أَب ويُْس
راآةً، رائِيِهْم ُم اَس يُ اهم الن ه وراي اًء قابَْلت راآةً وري ه ُم ًى، وراَءْيت ب، بمعن ى القَْل اةً، عل ه،  ُمراي ذلك فَرأَْيت وك

ا..   تََراَءْيته ره:    قَِرينًا فََساَء قَِرينً َرن الشيُء بغي اَحبَه. واْقتَ ه وص َرن ب اً: صاَحْبته، اْقتَ ه قِران ه  وقاَرْنتُ ومن
ر وطلحة، رضي هللا  الكوكب. وقََرْنُت الشيَء بالشيِء: وصلته. والقَِريُن: الُمصاِحُب. قِرانُ  و بك والقَريناِن: أَب

يعنهما، ألَن عث ِرينَيِن. وورد ف ذلك سميا القَ ل فل ا بحب ديث:  مان بن َعبَْيد هللا،أَخا طلحة، أَخذهما فَقََرنَهم الح
ن ا م ة  إِنَّ أَبا بكر وعمر يقال لهما القَريناِن. وفي الحديث: م ن المالئك ه أَي مصاحبه م ه قَِرينُ َل ب ٍد إِال وّكِ أَح

ِنسان، فِإن معه قريناً منهم والشَّياطين الخيروُكّإلِ أْمره ب ة ي ن المالئك ديث  ا، فقرينه م ه الح ه. ومن ه علي ويَُحث
ه السالم، يكون في الخير والشر. وفي الحديث: أَنه قُِرنَ  اآلخر: فقاتِْله فِإنَّ معه القَِريَن، والقَِرينُ   بنبوته، علي

  . غيره.بالوحي و السالم، أَي كان يأْتيه إِسرافيُل ثالَث سنين، ثم قُِرَن به جبريُل، عليه
ْم ((   ُ بِِه َّ اَن  ُ َوَك َّ ْم  ا َرَزقَُه وا ِممَّ ِر َوأَنفَقُ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا ا(َوَماذَا َعلَْيِهْم لَْو آَمنُوا بِ .)).. )39َعِليًم

ذيب ..  د التك ان : التصديق ض ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا ص ه إيمان ن ب وا ؟.. آم والمعنى أي شيء عليهم لو آمن
ُ بِِهْم َعِليًماَوَكا َّ   : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  َن 

ا(((     ًرا َعِظيًم هُ أَْج ْن لَُدْن ْؤِت ِم اِعْفَها َويُ نَةً يَُض ْن َحَس ٍة َوإِْن تَُك اَل ذَرَّ َ الَ يَْظِلُم ِمثْقَ َّ ال )40إِنَّ  .)).. ق
ال آخرون إن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي هللا عنه إن الذر راء .. وق ة الحم ة هي بزنة راس النمل

ل  ب أق د  زمن قري ت لح ذرة كان م الحديث إن ال ال العل الذرة هي أقل الغبار الذي يبدو في أشعة الشمس .. وق
ل تقسيم ..  تقسيم للمادة .. ولكن الذرة وقع تقسيمها إلى إلكترونات ونيترونات وبروتونات .. بحيث لم تعد أق

ه  والمقصود من  ه ويبذل ذي يعطي اآلية الكريمة .. أال يحتقرن المؤمن من المعروف واإلحسان شيئا .. فال
  رب العالمين..  ينميه هللا له ويجده المؤمن حاضرا  يوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا .. 

ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعلَى َهُؤالَ ((     .)).. كان رسول هللا صلى هللا )41ِء َشِهيًدا(فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ
  عليه وآله وسلم يبكي كلما سمع هذه اآلية الكريمة ..

  جاء في صحيح البخاري :  
د هللا.   دة، عن عب راهيم، عن عبي ن إب ال  حدثنا صدقة: أخبرنا يحيى، عن سفيان، عن سليمان، ع ق

ي  يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة، قال: ي النب ه قال ل ه صلى هللا علي لم:وآل ت: ) وس ي). قل رأ عل اق
ف إذا  آقرأ عليك أنزل؟ قال: (فإني أحب أن أسمعه من غيري). فقرأت عليه ى بلغت: {فكي ورة النساء، حت س

ذرفان. بك على هؤالء شهيدا}. أمة بشهيد وجئنا جئنا من كل  اه ت ز  قال: (أمسك). فإذا عين ماء هللا ع ن أَس م
هللا األَمين في شهادته. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب عن  من أَسماء إِسحق: الشهيد وجل: الشهيد. قال أَبو

ر شيء. ِعْلمه ِإذا اعتب يم، وإِذا  والشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغة في فاعل ف و العل اً، فه م مطلق الِعل
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ذا أَن وإِذا أُضيف إِلى األُمور أُضيف في األُمور الباطنة، فهو الخبير، ع ه ر م د يعتب  الظاهرة، فهو الشهيد، وق
هيٌد  َعِلَمهُ، يَْشَهَد على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما هود، وَش هاد وُش والجمع أَْش

ه. واْستَ  والجمع ُشَهداء. والشَّْهُد: اسم للجمع عند َهْدتُُهم علي ع. وأَْش و جم ش: ه ال األَخف يبويه، وق َهَده: س ْش
و سأَله الن، فه ْهَد ف ق، فهو شاهد وشهيد. واْستُِش الن بح ى ف الن عل ِهيٌد. الشهادة. وَشِهَد ف والُمشاَهَدةُ:  َش

اهٌد. ره، فهو ش ْوم المعاينة. وَشِهَده ُشهوداً أَي َحَض ٌد  وقَ هَّ ل مصدر، وُش ي األَص ور، وهو ف ُهود أَي ُحض ُش
وه ـوَشِهَد ل راِكع وُرّكع. أَيضاً مثل هادة، فه ن الشَّ ده م ا عن هادةً أَي أَّدى م ع بكذا َش اِهد، والجم ل  ش ْهٌد مث َش

ره، هم يُْنك ْفٍر، وبعض افر وَس هود صاِحب وَصْحب وس ْهِد ُش ع الشَّ اِهُد، والجمع وجم ِهيُد: الشَّ هاد. والشَّ  وأَْش
  . فََشِهَد عليه أَي صار شاهداً عليه. الشَُّهداء. وأَْشَهْدتُه على كذا

ِديثًا(يَ ((   َ َح َّ وَن  ْم األَْرُض َوالَ يَْكتُُم ى بِِه وَّ ْو تَُس وَل لَ ُس ْوا الرَّ ُروا َوَعَص ِذيَن َكفَ َودُّ الَّ ٍذ يَ ) 42ْوَمئِ
ي  وا ف ا اقترف رف بم وارحهم فتعت دير ج ز الق ق هللا العزي ا ينط ديث بينم ان الح تطيعون كتم ف يس ...)).. وكي

  الحياة الدنيا من كفر ومعاص ؟؟... 
    

  
*********  

 
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار الو ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح كي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفرْ (( ون ...  –./.)) )118 َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  ن محمدا رسول هللاوأشهد أ 

  
   

  
  

 c    : 70الحلقة عدد   
   c( سورة النساء ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ل ول هللا بل ه نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ابِِري أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَْقَربُو يَا(( ...  ا إِالَّ َع وَن َوالَ ُجنُبً ا تَقُولُ الَةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َم ا الصَّ
تُ  ائِِط أَْو الََمْس ْن اْلغَ ُدوا َسبِيٍل َحتَّى تَْغتَِسلُوا َوإِْن ُكنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِم ْم تَِج اَء فَلَ ْم النَِّس

وًرا(َماءً  وا َغفُ اَن َعفُ َ َك َّ ِديُكْم إِنَّ  وِهُكْم َوأَْي ُحوا بُِوُج ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَس وا  )43 فَتَيَمَّ ِذيَن أُوتُ ى الَّ َر إِلَ ْم تَ أَلَ
بِيَل( لُّوا السَّ ُدوَن أَْن تَِض الَلَةَ َويُِري تَُروَن الضَّ اِب يَْش ْن اْلِكتَ يبًا ِم ُ أَ  )44نَِص َّ ا َو ِ َوِلي َّ ا ى بِ َدائُِكْم َوَكفَ ُم بِأَْع ْعلَ

ِ نَِصيًرا( َّ َر  )45َوَكفَى بِا َمْع َغْي ْينَا َواْس ِمْعنَا َوَعَص وَن َس ِعِه َويَقُولُ ْن َمَواِض َم َع وَن اْلَكِل فُ ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا يَُحّرِ
ي ا ْم ُمْسَمٍع َوَراِعنَا لَيا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِ ًرا لَُه اَن َخْي ا لََك َمْع َوانُظْرنَ ا َواْس ِمْعنَا َوأََطْعنَ الُوا َس ْم قَ ْو أَنَُّه يِن َولَ ّدِ ل

ُ بُِكْفِرِهْم فَالَ يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِليالً( َّ ْلنَا يَا )46َوأَْقَوَم َولَِكْن لَعَنَُهْم  ا  أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما نَزَّ قًا ِلَم ّدِ ُمَص
بْ  َحاَب السَّ ا أَْص ا لَعَنَّ نَُهْم َكَم ا أَْو نَْلعَ ى أَْدبَاِرَه ا َعلَ َه ا فَنَُردَّ َس ُوُجوًه ِل أَْن نَْطِم ْن قَْب ْم ِم ِ َمعَُك َّ ُر  اَن أَْم ِت َوَك

والً( ا ُدوَن ذَِل )47َمْفعُ ُر َم ِه َويَْغِف َرَك بِ ُر أَْن يُْش َ الَ يَْغِف َّ ا إِنَّ  َرى إِثًْم ْد اْفتَ ِ فَقَ َّ ا ِرْك بِ ْن يُْش اُء َوَم ْن يََش َك ِلَم
  ...)).)48َعِظيًما(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

اكل  ل لمش ال أمث ة .. وح نفس المكلوم ات ال افيا لجراح ما ش ريم بلس رآن الك ل الق ذي جع د  ال الحم
ة ال الفرد والعائلة والمجتمع واإلنساني ة نوراني ادئ رباني امقة ومب ام س ن أحك ه م تمل علي ا اش ة .. بم ة قاطب

ى منتهى اإلسالم  ا إل ون نبراس ي يك دوة .. ك ع الق ى مجتم ل عل ى مراح ه عل يرقى إليها الشك إطالقا .. وأنزل
م على مدى روعة وتفاعل اإلسالم دين العدل واإلعتدال والرحمة والتسامح مع كل الظروف والمالبسات .. فل

ة ..  ت الجريم راف وتفش ه اإلنح رى في اهلي استش ع ج ي مجتم دة ف ة واح يء دفع ل ش ل ك ز وج رم هللا ع يح
ف الجاهل الجهول  ذلك اللفي إذا ب ل .. ف ى مراح ة عل ور .. والرفع ق الن ه طري وغاب فيه التوحيد .. بل سلك ب

ي ان واليق وة اإليم واعي المتجاهل يصبح القدوة في كل األعصار واألمصار على  مدى ق ق ال ن التطبي ن وحس
ليم ..  ى التس المسئول لمحتوى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها وآله أفضل الصالة وأزك
ة ..  ة ثابت ذه حقيق أتون الصالة وهم سكارى .. ه لمون ي ان المس ا ؟.. ك ف حرمه رة .. كي ثال الخم وخذ لك م

ا  واليوم لو أتى رجل بحالة سكر لقامت الدنيا .. وه .. وأسمعوه م ا عنف اس وربم ه الن د.. وألساء إلي م تقع ول
د  ا المشكلة .. فق ف عالج لم كي ه وس ه وآل لى هللا  علي ى رسول هللا ص ريم وال رآن الك ى الق يكره .. انظروا إل
م  ال له ذلك ق وم األول .. ل ن الي ا م ان يصعب تحريمه ع الجاهلي .. وك كانت الخمرة جزءا من اقتصاد المجتم

  ة : رب العز
ا((  (( ...  ا إِالَّ  يَ وَن َوالَ ُجنُبً ا تَقُولُ وا َم ى تَْعلَُم َكاَرى َحتَّ تُْم ُس الَةَ َوأَْن وا الصَّ وا الَ تَْقَربُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ  أَيَُّه

ْم  َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى تَْغتَِسلُوا َوإِْن ُكنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمنْ  اَء فَلَ تُْم النَِّس ائِِط أَْو الََمْس اْلغَ
وًرا( وا َغفُ اَن َعفُ َ َك َّ ِديُكْم إِنَّ  وِهُكْم َوأَْي ُحوا بُِوُج ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَس .)).. أوال خاطبهم )43تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ

م .. ( ال له ل ق اق ب الكفر وال بالنف ا(  بصفته كمؤمنين .. لم يصفهم ال ب الَةَ  يَ وا الصَّ وا الَ تَْقَربُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
َكاَرى تُْم ُس ه َوأَْن اه أن ذا معن ذيب .. وه ديق ضد التك و التص ان ه ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا ص ه إيمان ن ب .)).. آم

ى هللا رب إل ادة وهي تق ا .. فهي عب اء الصالة حقه ه .. وإعط ان حق اء اإليم  دعاهم بكل لطف وأدب إلى إعط
ر رة تخم تعينه .. والخم كره ونس ده ونش ي نوح يط  ك ى هللا دون وس ل إل ع العق ث يرتف ى حي ي -زلف   -أي تغط
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ه  ى عقل العقل الذي بواسطته سنناجي هللا .. فإذا تناول المؤمن الخمرة فقد غطى على عقله .. ومن غطى عل
ف  يناجيه ؟.. أم كي ف س بحه ؟ .. أو كي ف سيس يخاطب هللا ؟ .. أم كي ف س ف فكي تعينه؟.. كي تغفره ويس سيس

ابِِري ستكون عملية التوحيد والعبادة ؟.. خاطب فيهم العقل لإلقناع .. ولقد اقتنعوا وطبقوا..((   َوالَ ُجنُبًا إِالَّ َع
دا )) :  َسبِيٍل َحتَّى تَْغتَِسلُو اطَّهَّروا. وق اً ف تم ُجنُب ز: وإِن ُكْن . وفي التنزيل العزي ُل أَ  والَجنابةُ: الـَمنِيُّ َب الرج ْجنَ

ي وَجنَُب أَيضاً، بالضم، وَجنَِب وتََجنََّب. ري ف د  قال ابن ب ال: المعروف عن َب، بالضم، ق ه َجنُ ى قول ه عل أَمالي
ّ عنهما: أَهل اللغة أَْجنََب وَجنِبَ  اِإلنسان  بكسر النون، وأَْجنََب أَكثُر من َجنَِب. ومنه قول ابن عباس، رضي 

وُب  ُب، واألَرُض الال يُْجنُِب، والث اُء ال يُْجنِ ُب، والم ُب  ال يُْجنِ الوا أَي ال يُْجنِ اُء وق ك الفقه د فسر ذل ُب. وق تُْجنِ
ذلك األَرضُ  اِإلنساُن بُمماسَّةِ  ْنُجْس، وك م يَ ُب  الُجنُِب إِيَّاه، وكذلك الثوُب إِذا لَبَِسه الُجنُب ل ا الُجنُ ى إِليه إِذا أَْفَض

اً  يَده لم يَْنُجْس. ذا َغَمس الُجنُُب فيهلم تَْنُجْس، وكذلك الماُء إِ  ا ُجنُب ير شيٌء منه ياَء ال يص يقول: إِنَّ هذه األَش
بٌ  يحتاج ه ُجنُ الِة  إلى الغَْسِل لُمالَمسٍة الُجنُِب إِيَّاها. قال األَزهري: إِنما قيل ل َرَب مواضَع الص َي أَن يَْق ه نُِه ألَن

ْر، فتََجنَّبَها ْل.وأَْجنَبَ  ما لم يَتَطهَّ م يَْغتَِس ا ل اَس م ى عنها؛ وقيل: لـُمجانَبَتِه الن ن   عنها أَي تَنَحَّ ٌب م ل ُجنُ والرُج
ٍب،  الَجنابِة، وكذلك االثْناِن والجميع والمَؤنَّث، كما يقال ل ذَِوي ُجنُ ى تأْوي رُجٌل ِرضاً وقوٌم ِرضاً، وإِنما هو عل

ةَمقاَم ما أُِضيَف إِليه. ومن العرب  فالمصدر يَقُومُ  ى  من يُثَنِّي ويْجَمُع ويْجعَُل المصدر بمنزل اسم الفاعل. وحك
اٌت.  وقالوا: ُجنُبانِ  الجوهري: أَْجنََب وَجنَُب، بالضم. وَن وُجنُب ةُ  وأَْجناٌب وُجنُبُ ْدُخُل المالئك ي الحديث: ال تَ وف

ا بَْيتاً فيه ُجنٌُب. قال ابن األَثير: الُجنُب اً،الذي يَِجُب عليه الغُْسل بالِجم ُب إِْجناب َب يُْجنِ ي. وأَْجنَ روجِ الَمنّ  ع وُخ
يَتُرك االْغتِساَل ِمن الَجنابِة عادةً،  واالسم الَجنابةُ، وهي في األَْصل البُْعُد. وأَراد بالُجنُِب في هذا الحديث: الذي

دل ذا ي اً، وه ه ُجنُب ل: أَراد  فيكوُن أَكثَر أَوقاتِ ه. وقي ِث باِطنِ ه وُخْب ة ِدينِ ى قِلّ ِة.عل َر الَحفَظ ا غي ة هُهن  بالمالئك
ر. ةُ بخي ره المالئك ل: أَراد ال تْحُض   وقي

ائِطِ ((     ْن اْلغَ ْنُكْم ِم ٌد ِم اَء أََح ٍة،)) .. أَْو َج ع ُطَمأْنين ن األَرض م ُع م ائُط: الُمتَِّس ْوُط والغ ه  والغَ وجمع
واطٌ  ا، أَْغ ا قبله ار م اء النكس واو ي ارت ال اٌت، ص اٌط وِغيط وٌط وِغي عةِ  وُغ ألَرِض الواس ال ل ميل: يق ن ش  اب

ي األَرض أَي اَط ف ه غ ائٌط ألَن دَّْعوِة: غ ا ال ل فيه ن ..  دَخ ئّن م ل للمْطَم ه قي ُد، ومن ُق األَرِض األَْبع ْوُط: ُعْم الغَ
ن اَألَرض غائٌط، تر ولموضع قَضاء الحاجة غائط، ألَنَّ العادة أَن يَْقِضَي في الُمْنَخِفض م و أَس ث ه  األَرض حي

ه  ه.ل ِو نْفِس ى النْج ق عل ار يطل ى ص ه حت َع في م اتَُّس اُن،  ث ِة الِغيط واطن األَرض الُمْنبِت ن ب ة: م و حنيف ال أَب ق
ائط الواحد منها وا أَنَّ الغ د زعم ت  غائٌط، وكلُّ ما اْنَحَدَر في األَرض فقد غاَط، قال: وق ان فَْرسخاً وكان ا ك ربم

ياُض. ويقال: أَتى فالن الغائطَ  ائٍط  الغائطُ و ، به الّرِ ي بغ ِزل أُّمت ي الحديث: تن المطمئن من األَرض الواسُع. وف
م  الحَدِث. والغائُط: أَي بَْطٍن ُمْطَمئِّنٍ من األَرض. والتْغِويُط: كناية عن َ البَْصرة يسمونه اسم العَِذرة نْفسها ألَنه

انوا كانوا يُْلقُونها بالِغيطان، م ك ل: ألَنه وا  وقي ك أَت لإِذا أَرادوا ذل ل لك ة، فقي وا الحاج ائط وقض ى  الغ ن قض َم
ن الغائط، يُكنَّى به عن العذرة. وفي التنزيل حاجتَه: قد أَتى نكم م د م ان الرجل  العزيز: أَو جاء أَح ائط؛ وك الغ
زَ  رازِ  اْرتاَد غائطاً من األَرض يَِغيبُ  إِذا أَراد التَّبَرُّ ل للبِ َدثُ  فيه عن أَعين الناس، ثم قي و الح ه، وه ائط نَْفِس : غ

ط الرجل:ـإِذ كان سبباً ل كناية عنه،   ..  ُمتَغَّوِط كناية عن الِخراءة إِذا أَحدث، فهو ه. وتَغَوَّ
د،)) : أي اتصلتم جنسيا بزوجتكم ..  أَْو الََمْستُْم النَِّساءَ ((   سُّ بالي ُس الَم ، وقيل: اللَّْم  اللَّْمس: الَجسُّ

ي الَمَسه.يَْلِمُسهُ ويَْلُمُسه لَْمساً و لَمَسه ك ف وس: ُش َس، والجمع وناقة لَُم ْرٌق أَم ال فَلُِم ا ِط ناِمها أَبِه ٌس. َس  لُْم
ة س: كناي ذلك واللَّْم ها، وك ها والَمَس ها يَْلِمُس اع، لََمَس ن الجم ل ع ي التنزي ة. وف تُُم  الُمالَمَس ز: أَو لََمْس العزي

اال:َّ  الَمْستُُم النساء، وروي عن عبد النِّساء، وقُِرئ: أَو ا ق ن مسعود أَنهم ر واب ن ُعَم س   ب ن اللَّْم ة م القُْبلَ
ى  واللِّماُس والُمالَمَسة ِكناية عن الجماع؛ ومما وكان ابن عباس يقول: اللَّْمسُ  وفيها الُوضوء. ه عل يُْستَدّل ب

ى ال تَُردُّ يََد الِمٍس، وجاء قول العرب في المرأَة تَُزنُّ بالفجور: هي ال صحة قوله ل إِل ه رج َّ علي لى  ي، ص نب
ال لم، فق ه: إِن وس ُردُّ  ل ي ال تَ ن امرأَت ردُّ ع ا ال ت ا؛ أَراد أَنه أَمَره بتطليقه س، ف َد الِم ن يَ لَّ م ها ك أَراد  نفس

  .. ُمراَوَدتها عن نفسها
ا((   ِعيًدا َطيِّبً ُموا َص ل: األَ ..))..  فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ ِعيُد األَرُض، وقي ل: الصَّ ل: وقي ةُ، وقي رض الطَّيِّبَ
موا َصِعيداً َطيِّباً؛ وقال الفراء في طيب. هو كل تراب عيداً  وفي التنزيل: فَتَيَمَّ راب؛  قوله: َص رُزاً: الصعيد الت ُج

اءُ  الشافعي: ال يَقع وقال غيره: هي األَرض المستوية؛ وقال ا البَْطح ار، فأَم راب ذي ُغب ى ت عيد إِالّ عل  اْسُم َص
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ون أَو  تراب أَو صعيد والَكثِيُب الغليظ فال يقع عليه اسم صعيد، وإِن خالطه لرقيقةالغليظة وا ار  َمَدٌر يك ه ُغب ل
ُم بالنورة وبالكحل كان الذي خالطه الصعيَد، وال و يُتَيَمَّ ال أَب ارة. وق ذا حج ل ه ْرنيخ وك حق: الصعيد  وبالّزِ إِس

م األَرض اِإلنسان أَن يضرب بيديه وجه وجه األَرض. قال: وعلى راٌب أَو ل ن  وال يبالي أَكان في الموضع ت يك
ا إِنما هو وجه األَرض، تراباً كان أَو غيره. ألَن الصعيد ليس هو التراَب، ت كله خراً  قال: ولو أَن أَرضاً كان ص

ك ى ذل َده عل يمم ي رب المت م ض ه ث راب علي ك ال ت ان ذل خر لك  الص
م  ألَنه نهاية ما فَتُْصبِح صعيداً؛َطُهوراً إِذا مسح به وجهه؛ قال هللا تعالى:  يصعد إِليه من باطن األَرض، ال أَعل

به أَن بين أَهل اللغة خالفاً فيه و إِسحق أَحَس ه أَب ذي قال ذا ال ال األَزهري: وه ذَهبَ  الصعيد وجه األَرض؛ ق  م
  مالك ومن قال بقوله وال أَْستَْيِقنُه.

وًرا((( ..  َ َكاَن َعفُوا َغفُ َّ وٌل من) .)).. 43إِنَّ  و فَعُ ، وه وُّ الى: العَفُ ماِء هللا تع ي أَس و ف ِو، وه  العَْف
وُ  س، التَّجاُوُز عن الذنب وتَْرُك الِعقاِب عليه، وأَصلُه الَمْح ِة.  والطَّْم ة الُمبالَغ ن أَْبنِي و م و وه ا يعف ال : عف  يق

، قال الليث: العَْفُو َعْفُو هللاِ، عز و َعْفواً، فهو عافٍ  الىوَعفُوٌّ ه، وهللا تع لُّ من  جل، عن َخْلِق ور. وك وُّ الغَفُ العَفُ
  ..  عنه اْستحقَّ ُعقُوبةً فَتََرْكتَها فقد َعفَْوتَ 

بِيَل(((   لُّوا السَّ ُدوَن أَْن تَِض الَلَةَ َويُِري .)).. )44أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمْن اْلِكتَاِب يَْشتَُروَن الضَّ
  : هم اليهود والنصارى..  ِصيبًا ِمْن اْلِكتَابِ أُوتُوا نَ 

يًرا(((   ِ نَِص َّ ا ى بِ ِ َوِليا َوَكفَ َّ ُ أَْعلَُم بِأَْعَدائُِكْم َوَكفَى بِا َّ ام .)).. )45َو ةً إِذا ق ي ِكفاي ى يَْكِف ث: َكفَ اللي
بُك،اْستَْكفَْيته أَْمراً فَكفانِيه. ويقال: َكفاك هذا األَ  باألَمر. ويقال: ه  مُر أَي َحْس ي قول اج ف حق الزج و إِس ال أَب وق

بهه ا أَش اً، وم ا وليّ ى ب ل: وكفَ ي عز وج اً إِال أَن ف ى هللاُ وليّ ى كفَ د، المعن اء للتَّْوكي ى الب رآن: معن اء  الق الب
ل: ووليّاً منص با وليّاً، قال: في اسم الفاعل ألَن معنى الكالم األَْمُر، المعنى اْكتَفُوا دخلت وب على الحال، وقي

  : الولي هو المحب والنصير ..  َوِليا..  على التمييز
َمٍع ((   َر ُمْس َمْع َغْي ْينَا َواْس ِمْعنَا َوَعَص وَن َس ِعِه َويَقُولُ ْن َمَواِض َم َع وَن اْلَكِل فُ اُدوا يَُحّرِ ِذيَن َه ْن الَّ ِم

ي ّدِ ي ال َوَم َوَراِعنَا لَيا بِأَْلِسنَتِِهْم َوَطْعنًا فِ ْم َوأَْق ًرا لَُه اَن َخْي ا لََك َمْع َوانُظْرنَ ا َواْس ِمْعنَا َوأََطْعنَ الُوا َس ْم قَ ْو أَنَُّه ِن َولَ
ُ بُِكْفِرِهْم فَالَ يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِليالً( َّ اُدوا.)).. )46َولَِكْن لَعَنَُهْم  ِذيَن َه مَ : أي اليهود ..  ِمْن الَّ وَن اْلَكِل فُ ع يَُحّرِ  : جم

ي .. ((  ه الحقيق ر وجه كلمة .. قال العلماء : يحرفون التوراة .. ويغيرون األحكام .. ويتأولون الكالم على غي
نَتِِهمْ  ا .. ((  َوَراِعنَا لَيا بِأَْلِس ا أي تحريك ا سمعك .. ولي ا : أي أعطن َومَ )) : راعن ْم َوأَْق ًرا لَُه اَن َخْي اَم )) : لََك وق

اواْستقاَم: اْعتدَ  الشيءُ  الوا ربُّن ذين ق الى: إن ال م ل واستوى. وقوله تع تَقاُموا  هللا ث ه اْس ى قول تَقاموا؛ معن اْس
ه  صلى هللا عملوا بطاعته ولَِزموا ُسنة نبيه، ركوا ب م يش م استقاموا ل ك: ث ن مال ود ب ال األَس لم. وق عليه وس

ا وقال شيئاً، ُت ب تَِقْم؛قتادة: استقاموا على طاعة هللا؛ وفي الحديث: قل آَمن م اْس ل   ث ين: قي ى وجه فسر عل
امَ  هو االْستقامة ه فَق ْمت ُت الشيء وقَوَّ د: أَقْم رك.أَبو زي ال: على الطاعة، وقيل هو ترك الّشِ تقام، ق ى اْس  بمعن

الى: بفالن أي مَدحه وأَثنى عليه. واالْستِقامة اعتدال الشيء واْستِواؤه. واْستَقاَم فالن ال تع  والقَواُم: العَْدل؛ ق
ي هي هذا وكان بين ذلك قَواماً؛ وقوله تعالى: إنّ  ة الت اه للحال  القرآن يَْهِدي للتي هي أَْقوُم؛ قال الزجاج: معن

ه هو؛ واإليماُن بُرُسله، الحاالِت وهي تَْوِحيُد هللا، وشهادةُ أن ال إله إال هللا، أَْقَومُ  َم ْن  والعمل بطاعته. وقَوَّ َولَِك
ُ بُِكْف َّ نَُهْم  ر،:   ِرِهمْ لَعَ ن الخي ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع ن واللَّْع اُد م ْرد واِإلبع ل: الطَّ بُّ  وقي ق السَّ ن الَخْل هللا، وم

ع  َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ  ولَعَناٌت. ولَعَنه يَْلعَنه لَْعناً: واللَّْعنةُ االسم، والجمع ِلعانٌ  والدُّعاء، وَمْلعُوٌن، والجم
  .. َمالِعين

ا فَ  يَا((   َس ُوُجوًه ِل أَْن نَْطِم ْن قَْب ْم ِم ا َمعَُك قًا ِلَم ّدِ ا ُمَص ْلنَ ا نَزَّ وا بَِم اَب آِمنُ ا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ َه نَُردَّ
والً( ِ َمْفعُ َّ ُر  ا.)).. )47َعلَى أَْدبَاِرَها أَْو نَْلعَنَُهْم َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت َوَكاَن أَْم ابَ  يَ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ا الَّ :  أَيَُّه

االيهود والنصارى ..  ْلنَ ا نَزَّ وا بَِم ديق..  آِمنُ ان : التص ه.. اإليم ق ب ا : صدقه ووث ه إيمان ن ب ِل أَْن : آم ْن قَْب ِم
ا َس ُوُجوًه ا نَْطِم ى أَْدبَاِرَه ا َعلَ َه ُق :  فَنَُردَّ س الطري اء. وَطَم دروس واالْنِمح وس: ال مَ الطُُّم سُ  وَطَس   يَْطِم

ُره ى أَثَ ح اً: دَرَس وامَّ ُس ُطموس يء..   ويَْطُم س الش دَّى. واْنَطَم دَّى وال يتع اً، يَتَعَ تُه َطْمس َس: ُوَطَمْس  وتََطمَّ
َحى وَدَرَس. ب امَّ وس الكواك ذلك ُطُم ْوئها ذهاب قال شمر: ُطموُس البصر ذهاب نوره وضوئه، وك ي .. َض وف

ه َمطْ  ال: أَن دَّجَّ فة ال رص ن غي وحها م ين أَي َمْمُس وُس الع ش. م يء فح ر الش ال أَث ُس: استئص ي ..  والطَّْم وف
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ة المسخ  نشاء التنزيل العزيز: ولو نشاء لَطَمْسنا على أَعينهم؛ يقول: لو ون الطموس بمنزل ألَعميناهم، ويك
ة أَ  قبل أَن للشيء، وكذلك قوله عز وجل: من ه ثالث لتَْطِمَس ُوُجوهاً، قال الزجاج: في ال بعضهم يجع وال: ق  ق

وههم ل: وج أَقفيتهم، وقي عر ك ت الش وههم مناب ل وج هم يجع ال بعض ا كأَقفيتهم،وق وه ههن أَمر  الوج ل ب تمثي
ا هم ازاة لم لهم مج اد الدين؛ المعنى من قبل أَن نض ن العن ه م ال  علي داً. ق ه أَب ون مع فنضلهم إِضالالً ال يؤمن

ْس  م؛ المعنى لو نشاء ألَعميناهم، وقال في قولهأَعينه ولو نشاء لطمسنا على وقوله تعالى: ا اْطِم تعالى: ربن
ى كََّرهم عل ل ُس ه جع ل: إِن ا، قي والهم، أَي َغيِّْره س أَم ل َطْم ارة. وتأْوي ورته.  حج ن ص ه ع يء: ذهابُ الش

ارت فص السالم، حين ُطِمَس على مال فرعون بدعوته التسع التي أُوتيها موسى، عليه والطَّْمُس: آخر اآليات
ا ِمْن قَْبِل أَْن نَْطِمَس ُوُجوًها. حجارة. َها َعلَى أَْدبَاِرَه در فَنَُردَّ د الق ث تفق ق .. بحي ة الح ي رؤي ه  ة: ف ى رؤيت عل

واقفكم  واتباعه .. والمعنى من قبل أن نضلكم ضالال  كبيرا ال تقدرون معه على اإلهتداء للدين الحق بسبب م
ث  ْبتِ َكَما لَعَنَّا أَْصَحاَب السَّ..((  ي عصيانهم حي تلخص ف ردة .. وقصتهم ت ازير وق ث مسخهم هللا خن )) : حي

زاء  ردة ج بت .. فمسخهم هللا ق وم الس الفوا واصطادوا السمك ي ا .. فخ وم السبت امتحان أمروا بعدم الصيد ي
ِ َمْفعُوالً عصيانهم .. (( َّ   )): أي  قدرا مقدورا ال راد له ..  َوَكاَن أَْمُر 

رَ إِنَّ ((   ْد اْفتَ ِ فَقَ َّ ا ِرْك بِ ْن يُْش اُء َوَم ْن يََش َك ِلَم ا ُدوَن ذَِل ُر َم ِه َويَْغِف َرَك بِ ُر أَْن يُْش َ الَ يَْغِف َّ ا   ى إِثًْم
  ...)).. أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. )48َعِظيًما(

  
*********  

  

هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت خَ (( ون ...  –./.)) )118ْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  

 c   : 71الحلقة عدد   
   c( سورة النساء ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير  ول هللا بل ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  
  
  
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ يُ (( ...  َّ ْل  ُهْم بَ وَن أَنفَُس ِذيَن يَُزكُّ ى الَّ َر إِلَ ْم تَ يالً(أَلَ وَن فَتِ اُء َوالَ يُْظلَُم ْن يََش ي َم َف  )49َزّكِ ْر َكْي انُظ
ا( ِ اْلَكِذَب َوَكفَى بِِه إِثًْما ُمبِينً َّ ِت 50يَْفتَُروَن َعلَى  وَن بِاْلِجْب اِب يُْؤِمنُ ْن اْلِكتَ يبًا ِم وا نَِص ِذيَن أُوتُ ى الَّ َر إِلَ ْم تَ ) أَلَ

بِيالً(َوالطَّاُغوِت َويَقُولُوَن ِللَِّذينَ  وا َس ْن 51 َكفَُروا َهُؤالَِء أَْهَدى ِمْن الَِّذيَن آَمنُ ْن يَْلعَ ُ َوَم َّ نَُهْم  ِذيَن لَعَ َك الَّ )أُْولَئِ
ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ نَِصيًرا( ًرا( )52َّ ُدوَن  )53أَْم لَُهْم نَِصيٌب ِمْن اْلُمْلِك فَِإذًا الَ يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقي ى أَْم يَْحُس اَس َعلَ النَّ

ا( ا َعِظيًم اُهْم ُمْلًك ةَ َوآتَْينَ اَب َواْلِحْكَم َراِهيَم اْلِكتَ ا آَل إِْب ْد آتَْينَ ِلِه فَقَ ْن فَْض ُ ِم َّ ِه 54َما آتَاُهْم  َن بِ ْن آَم ْنُهْم َم ) فَِم
وُدُهْم إِنَّ الَِّذيَن َكفَُرو )55َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكفَى بَِجَهنََّم َسِعيًرا( ا بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاًرا ُكلََّما نَِضَجْت ُجلُ

ا( ًزا َحِكيًم اَن َعِزي َ َك َّ ذَاَب إِنَّ  ذُوقُوا اْلعَ ا ِليَ وًدا َغْيَرَه ْلنَاُهْم ُجلُ دَّ اِلَحاِت 56بَ وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ) َوالَّ
يالً(َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِ  ال َظِل ْدِخلُُهْم ِظ َرةٌ َونُ ا أَْزَواٌج ُمَطهَّ ْم فِيَه ًدا لَُه ا أَبَ ) 57َها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَه

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِا َّ َ إِنَّ  َّ ِه إِنَّ ْلعَْدِل إِنَّ  ا يَِعُظُكْم بِ  نِِعمَّ
َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا( اَزْعتُْم  ) يَا58َّ ِإْن تَنَ ْنُكْم فَ ِر ِم ي األَْم وَل َوأُْوِل ُس وا الرَّ َ َوأَِطيعُ َّ وا  وا أَِطيعُ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ

ُسوِل إِْن ُكنتُْم  ِ َوالرَّ َّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً(فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى  َّ   ...)).)59تُْؤِمنُوَن بِا
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

القرابي رب ب ة ..  نهناك من الناس من يهوى توجيه الشكر والثناء إلى ذاته.. ويتق ه المقيت ى أنانيت إل
ه يصويسخر في ذلك الجهد والمال  ر  لواألعوان .. لعل ه ال يظف د ..  ولكن د وتعقي ه من عق بو إلي ا يص ى م إل

  بطائل .. ألنه يصيح في واد .. وينفخ في رماد .. وما إلى تحقيق مآربه من سبيل : 
    

ي َمْن يََشاُء َوالَ يُْظلَمُ (( ...  ُ يَُزّكِ َّ يالً(أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَُزكُّوَن أَنفَُسُهْم بَْل  ى .)).. )49وَن فَتِ َر إِلَ ْم تَ أَلَ
ل  الَِّذيَن يَُزكُّوَن أَنفَُسُهْم  اء هللا .. وك ة .. وأنهم أحب ون بالجن زعمهم أنهم مخصوص ود والنصارى .. ب : اليه

اذلك كذب وافتراء ألنهم نسبوا  الولد ..وأشركوا به.. وحرفوا دين التوحيد الخالص..   ة: م  والفَتِيل والفَتِيل
ين ن ب رج م واة.  اِإلصبعين إِذا فتْلته بين أَصابعك، وقيل: الفَتِيل ما يخ ّقِ النَّ ي َش َحاة ف ل: السَّ ا. والفَتِي فتْلتهم

دار  األَعرابي، أَي ما فَتْلة وال فَتَلة؛ اِإلسكان عن ثعلب، والفتح عن ابن عنه فَتِيالً وال وما أَغنى ه مق أَغنى عن
ق ال واة. وفتلك السََّحاة التي في َش ـن ز: يـــــــــ ل العزي ر  التنزي ن السكيت: الِقْطمي ال اب يالً؛ ق ون فَتِ وال يُظلَم

رة ى القش ة عل ل الرقيق ة، وقي ميت فَتِيل ه س واة، وب ق الن ي َش ان ف ا ك ل م واة، والفَتِي ا : الن و م ين  ه ل ب يفتَ
ال واة؛ ق ر النَّ ي ظه ة ف ر النُّْكت و منصور اِإلصبعين من الوسخ، والنَّقي االً أَب ا أَمث ياء تضَرب كلّه ذه األَش : وه

ل: شدد للشيء التافِه الحقير ال مفتَّ الن  القليل أَي ال يُْظلمون قدَرها. والفتِيلة: الذُّبَالة. وذُبَ ا زال ف رة. وم للكث
ْروة والغاِرب أَي يَُدور   . وراِء خديعته. من يَْفتِل من فالن في الذِّ

ِ اْلَكِذَب َوَكفَى بِِه إِثًْما ُمبِينًا( انُظْر َكْيَف يَْفتَُروَن َعلَى((   اً .)).. )50َّ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ والِفْريةُ: الك
ه إِذا  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ٌ واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريّ  ذب يَْفري الك
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راه؛  الكذب ْفتََرىاختلقه، والِفْرية من الكذب. وقال غيره: ا ون اْفتَ يَْفتِريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أَم يقول
ه. أَي ة. اختلق م الِفْريَ ه، واالس راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف د وفَ ب  الول ة أن ينس ر الفري . وأكب

ه وال و د وال زوجة ل م يول د ول م يل رد صمد ل ان وال والزوجة .. وهو هللا الخالق العظيم ف د.. وال يحده المك ل
يء ..  ه ش يس كمثل ان ول االزم ا ُمبِينً ِه إِثًْم ى بِ لّ :  َوَكفَ ا ال يَِح ل م و أَن يعَم ل: ه ذَّْنُب، وقي ُم: ال ي ُاِإلثْ ه. وف  ل

ّق. ر الَح َي بغي َم والبَْغ ز: واِإلثْ ل العزي ه هللا التنزي ن سيده: أَثََم راء: اب ال الف اِإلثْم؛ وق ه ب ه عاقَبَ ه هللا يَأْثُُم  أَثََم
: أبان الشيء : اتضح  إِثًْما ُمبِينًا.. جزاء إثْمه وأَثاماً إِذا جازاه جزاء اِإلثْم، فالعبد مأْثوٌم أَي مجزيّ  يَأْثُِمه إِثْما

  فهو مبين .. 
اُغوِت ((   ِت َوالطَّ وَن بِاْلِجْب اِب يُْؤِمنُ ْن اْلِكتَ يبًا ِم وا نَِص ِذيَن أُوتُ ى الَّ َر إِلَ ْم تَ ُروا أَلَ ِذيَن َكفَ وَن ِللَّ َويَقُولُ

ُت: :   يُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبتِ  : اليهود ..  أُوتُوا نَِصيبًا ِمْن اْلِكتَابِ  ) .))..51َهُؤالَِء أَْهَدى ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا َسبِيالً( الِجْب
، وقيل: هي كلمة َّ نَم والكاهن والساحر تَقَعُ  كلُّ ما ُعبَِد ِمن دون  يباً ..  على الصَّ وا نَِص ذين أُوتُ ى ال َر إِل م ت أَل

اُغوُت الشيطان..  والطَّاُغوت؛ قال: الِجْبُت السحر من الكتاب يْؤمنون بالِجْبتِ  ى :   والطَّ ُع عل والطاغوُت، يق
وتٌ  ه فَعَلُ ث: وْزنُ ذكر والمؤن ع والم د والجم و الواح ا ه ة  إنم ي مفتوح ْين، وه ل الغَ اُء قب مِت الي ّدِ وٌت، قُ َطغَيُ

ةٌ  وقبلها و فَتَْح وٍت فه ى وزن الُه اء عل اُغوٌت، وإِن ج اً. وط ْت أَِلف ه فَقُِلبَ وٌب ألَن ر  َمْقلُ وت غي ى، والُه ن َطغَ م
َغبُوت َمْقلوٍب ألَنه من اله بَمْنِزلة م الرَّ وٍت، ث ى فَعَلُ وت عل اُغوٍت َطغَيُ ل َوْزن ط وِت، وأَص َهبُ َمتِ  والرَّ ّدِ اُء  قُ الي

وت، على بَقائِها فَصار َطيَغُوت، قبل الغيِن ُمحافََظة ه فَلَعُ ا  وَوْزنُ ا قبله اح م ا وانفت كه اً لتََحرُّ اء أَلف ت الي م قُِلب ث
ن  الطاُغوت تاؤها زائدةٌ وهي تعالى: يُْؤمنُون بالِجْبِت والطَّاُغوت؛ قال الليث: طاُغوت. وقوله فصار ُمْشتَقَّةٌ م

لّ  وٍد من دون هللا َُطغَى، وقال أَبو إِسحق: ك اُغوتُ   عز وجلّ معب ُت والطَّ ل: الِجْب اُغوٌت، وقي ٌت وط ةُ  ِجْب الَكَهنَ
ا قال أَهل اللغة ألَنهم إِذا اتَّبَعُوا قال األَزهري: وهذا والشَّياطينُ  أَطاُعوهما من دون  أَمَرهما فقد غيُر خارج َعمَّ

حُر، هللا. وقال الشَّعبيُّ وعطاٌء ومجاهٌد: دوالطاغوُت: ال الِجْبُت الّسِ  شيطان: والكاِهُن وكلُّ رأٍْس في الضَّالل، ق
ال  أَن واحداً؛ قال تعالى: يُريدون أَن يَتحاَكُموا إِلى الطاغوت وقد أُِمُروا يكون اً؛ ق ون َجْمع د يك ه؛ وق روا ب يَْكفُ

اغُ  تعالى: والذين كفَروا أَْو ِلياؤهم ن الط ر ع ه  وتالطاغوُت يُْخِرُجونهم؛ فََجَمع؛ قال الليث: إِنما أَخب عٍ ألَن بَجْم
ْفِل الذيَن لم يَْظَهُروا ٌد  جنٌس على حّد قوله تعالى: أَو الّطِ ائي: الطاغوُت واح ال الكس اء؛ وق ْوراِت النس على َع

وا وِجماٌع؛ وقال ابن ذين اْجتَنَبُ الى: وال ال تع ث؛ ق ذَكَُّر ويؤنَّ ِك يُ ل الفُْل دوها؛  السكيت: هو مث الطاغوَت أَن يَْعبُ
ون  : الطاغوُت يكوُن لألَْصناِم،وقال األَخفش اغوت يك ال شمر: الط ّنِ واِإلنس، وق ن الِج ون م والطاغوُت يك

ون نام ويك ن األَص يس م اغوُت رئ ود والط يس اليَه ُت َرئ ي: الِجْب ن األَعراب ياطين؛ اب ن الش اَرى م ((  ..النص
لمين .. 51وا َسبِيالً(َويَقُولُوَن ِللَِّذيَن َكفَُروا َهُؤالَِء أَْهَدى ِمْن الَِّذيَن آَمنُ  ى المس افرين عل ) .)) : أي يفضلون الك

ارض مع مصالحهم  ويسبغون عليهم الرضا والمودة .. ويصفونهم بأنهم  على الطريق الصحيحة التي ال تتع
ة  ات مختلف ه بالفت الم وأهل د اإلس ه.. وض ان وأهل ونفوذهم .. وهكذا يكون تحالفهم دائما مع الباطل ضد اإليم

  راقة ال تخفى على لبيب ..وعناوين ب
يًرا(((    هُ نَِص َد لَ ْن تَِج ُ فَلَ َّ ْن  ُ َوَمْن يَْلعَ َّ ن .)).. )52أُْولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهْم  ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع واللَّْع

ولَعَناٌت. ولَعَنه  سم، والجمع ِلعانٌ واللَّْعنةُ اال هللا، ومن الَخْلق السَّبُّ والدُّعاء، وقيل: الطَّْرد واِإلبعاُد من الخير،
اً: ه لَْعن ينٌ  يَْلعَن ل لَِع ده. ورج َرَده وأَبع يبويه َط ن س ين؛ ع ع َمالِع وٌن، والجم يًرا..   وَمْلعُ هُ نَِص َد لَ ْن تَِج :  فَلَ

راٍف. واألَنصار: َشِريف وأَش أَْنَصار مثل النَّاِصر؛ قال هللا تعالى: نِعم المولى ونِعم النَّصير، والجمع والنَِّصير:
ذلك  َغلبت أَنصار النبي، صلى هللا عليه وسلم، ّي ول فة فجرى َمْجَرى األَسماء وصار كأَنه اسم الح عليهم الّصِ

وم نصر فوصفوا  إِليه بلفظ الجمع فقيل أَنصاري. وقالوا:  أُضيف ْدلٍ رجل نصر وق وم  بالمصدر كرجل َع وق
  .. َعْدل؛ عن ابن األَعرابي

مْ ((   ًرا(أَْم لَُه اَس نَِقي وَن النَّ ِإذًا الَ يُْؤتُ ِك فَ ْن اْلُمْل يٌب ِم ال )53 نَِص ه: وال .)).. ق ي قول كيت ف ن الس اب
ال: قال: النقير النكتة التي في ظهر يظلمون نَِقيراً، ه ق ثم أَن ر  النواة. وروي عن أَبي الهي ي ظه َرةٌ ف ُر نُْق النَِّقي

رَ  تنبت النخلة. والنَِّقيُر: ما النواة منها ر،  نُِقَب من الخشب والحجر ونحوهما، وقد نُِق ي حديث عم َر. وف واْنتُِق
  . الَمراقي يُْصعَُد عليه إِلى الغَُرِف. يُْنقَُر ويجعل فيه ِشْبهُ  هللا عنه: على نَِقير من خشب؛ هو ِجْذعٌ  رضي
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ْد ((   ِلِه فَقَ ْن فَْض ُ ِم َّ اُهْم  ا آتَ ى َم اُهْم أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَ ةَ َوآتَْينَ اَب َواْلِحْكَم َراِهيَم اْلِكتَ ا آَل إِْب آتَْينَ
وة )54ُمْلًكا َعِظيًما( .)).. أي أعطاهم هللا النبوة .. واألنبياء من نسل إبراهيم أيدهم هللا بالمالئكة .. وأعطاهم ق

ز رأة الملك والمال والعلم مثل داود وسليمان .. فقد تزوج داود تسعا وتسعين امرأة .. وت ة ام ليمان مائ وج س
  .. فلماذا ينتقدون رسول هللا عليه الصالة والسالم فيما أعطاه هللا ؟.. 

ق )55فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكفَى بَِجَهنََّم َسِعيًرا(((    .)).. آمن به إيمانا صدقه ووث
ى بِ به .. وصد عن الشيء: أضرب وأعرض ..  ِعيًراَوَكفَ نََّم َس ار:  َجَه اء؛ عن  ون ر ه عُوَرةٌ، بغي ِعيٌر: َمْس َس

َرْت، اللحياني. وقرئ: وإِذا الجحيم نم ُسعِّ ى بجه  سعيراً؛ وُسِعَرْت أَيضاً، والتشديد للمبالغة. وقوله تعالى: وكف
ِعَرْت فهي ول ُس ك تق ه تع قال األَخفش: هو مثل َدِهيٍن وَصريٍع ألَن ه قول عُوَرةٌ؛ ومن حاب َمْس ْحقاً ألَص الى: فُس

عاٌر. السعير؛ أَي بُْعداً ألَصحاب ه ُس ه: ب تَعََر َجْوفُ ُموم فاْس ِش:  النار.ويقال للرجل إِذا ضربته السَّ عاُر العََط وُس
  . التهابُه. والسَِّعيُر والسَّاُعوَرةُ: النار، وقيل: لهبها.

ِليِهمْ ((   ْوَف نُْص ذُوقُوا إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا َس ا ِليَ وًدا َغْيَرَه ْلنَاُهْم ُجلُ دَّ وُدُهْم بَ َجْت ُجلُ ا نَِض اًرا ُكلََّم  نَ
ا( ًزا َحِكيًم اَن َعِزي َ َك َّ ذَاَب إِنَّ  ا.)).. )56اْلعَ ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق رَ  الُكْف اغوت؛ َكفَ  بالط

اً.  وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف رُ  يَْكفُ ة،والُكْف ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف يض الش و نق ة، وه ُر النعم و  : ُكْف وه
رَ  ُ ِضدّ  افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك ا بك الى: إِن ةَ هللا الشكر. وقوله تع ا:  نَْعَم ر به اً وَكفَ وراً وُكْفران ا ُكفُ يَْكفُره

ِم هللا،  كافر: جاحد مع إِحسانه. ورجلَحقَّه: َجَحَده. ورجل ُمَكفَّر: مجحود النعمة  وكافََره َجَحَدها وَستَرها. ألَْنعُ
ى ى عل ه ُمغَط ن مشتق من السَّتْر، وقيل: ألَن ال اب ه. ق ار  قلب ع ُكفَّ ول، والجم ى مفع ي معن ل ف ه فاع د: كأَن دري

وَصلَى اللَّْحَم وغيرهُ :  اًراإِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَ .. وِجياعٍ ونائم ونِيَامٍ  وِكفاٌر مثل جائع وَكفََرة
 ً ت مثالُ  يَْصليِه َصْلياً: َشواهُ، وَصلَْيتهُ َصْليا ك وأَْن ت ذل ْلياً إذا فَعَْل ليِه َص ا أَْص اً وأَن د أَنْ  َرَمْيتُه َرْمي ويَه،  تُري تَْش

تَْصِليةً.  َصلَّْيتُه أَُصلِّيه لف، إْصالًء، وكذلكاإلْحراَق قلَت أَْصلَْيته، باألَ  كأَنََّك تُريدُ  فإذا أََرْدت أَنَّك تُْلِقيه فيها إْلقاءً 
ى َوْجِه الَصالحِ  التهذيب: َصلَْيُت اللَّْحَم، بالتَّخفيِف، على لَّْيتُه فَعَلَ لَْيتُه وَص ا أَْص ادِ  معناه َشَوْيته، فأَمَّ ِه الفَس  وْج

اراً، ِعير واإلْحراق؛ ومنه قوله: فََسْوَف نُْصِليِه ن لَى َس ه: ويَْص ه اً.وقول واُء ألَنَّ ِر: الّشِ ّدِ والَكْس الُء، بالم  والّصِ
ْلنَاُهْم ُجلُوًدا َغْيَرَها ..((يُْصلَى بالنَّارِ  اُكلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ ا إعج اس..  ز)) : هن ه وال  التب بس في علمي ال ل

ل الجسم ..  د .. وليست داخ ي الجل األلم هي ف دق فقد ثبت علميا أن مواطن اإلحساس ب تنتج ص الي نس وبالت
ة  رات علمي ـديه مختب القرآن الكريم .. وصدق محمد رسول هللا عليه وعلى آله  الصالة والسالم ألنه لم تكن ل

ر  ةللتأكد من هذه الحقيق التي ال تمارى .. ونتأكد من صدق هللا من قبل ومن بعد ألنه أنزل القرآن الكريم وأخب
َ بالحق والصدق ..  ((  َّ ال)) : َكاَن َعِزيًزا َحِكيًماإِنَّ  نى؛ ق مائه الحس ل وأَس فات هللا عز وج  العَِزيُز: من ص

ل: الزجاج: هو يء، وقي ل ش ب ك وي الغال ذي الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو الق و ال ه  ه يس كمثل ل
، وهو الذي يََهُب الِعزّ  .لمن يشاء من عباده. والعِ  َشيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ : خالف الذُّّلِ   . زُّ

ا أَبَ((   ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِه ْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ًدا لَُه
يالً( ال َظِل ْدِخلُُهْم ِظ َرةٌ َونُ ي .)).. )57فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ اء ف د: دوام البق ا.الُخْل دَ  دار ال يخرج منه داً  َخلَ ُد ُخْل يَْخلُ
د: اآلخرة ا وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْل اِء أَهله ا. لبق َل دار  فيه د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ده هللا وأَْخلَ وَخلَّ

يالً .. خالداً أَهل الجنة إِ  فيها وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا الُخْلد  َونُْدِخلُُهْم ِظال َظِل
ّحِ، وبعضهم يجعل:  لُّ: نقيض الضَّ لُّ موضع والّظِ ة: ك ال رؤب ْيء؛ ق لَّ الفَ ه  الّظِ زول عن ه الشمس فت ون في يك

لّ  فهو لُّ ما كان ُ ِظلٌّ وفَْيء، وقيل: الفيء بالعَِشّيِ والّظِ الوا بالغداة، فالّظِ د. وق : قبل الشمس، والفيء ما فاء بع
داً  فَْيؤها، ألَن الشمس ال تُعاقِب ِظلَّها فيكون هنالك فيء، الَجنَّة، وال يقال ُِظلّ  ي أَب ا ه ال عز  إِنم ذلك ق لٌّ، ول ِظ

هم وِظلُّها دائم وجل: أُُكلُها دائٌم وِظلُّها؛ أَراد ل بعض د جع وٌل؛ وق الل وُظلُ الٌل وِظ ّلِ أَظ ع الّظِ ة  أَيضاً؛ وجم للجن
لِّ غير أَنه قَيَّ  فَْيئا ي وأََظلَّتْني الشجرةُ وغيُرها،.. ده بالّظِ ا. وف تَْذرى به ي  واْستََظلَّ بالشجرة: اْس الحديث: إِنَّ ف

اس: الراكُب في ِظلِّها مائةَ عاٍم أَي في الجنة َشَجرةً يَِسير ول العب ي  ذَراها وناحيتها. وفي ق َت ف ا ِطْب ْن قَْبِله ِم
الل؛ أَراد ً ِظالل الجنة أَي كنَت طَ  الّظِ ،.. في ُصْلب آدم حيث كان في الجنة يِّبا ّلٍ ٌل: ذو ِظ ان َظِلي دائم  ومك ل ال وقي

ّلِ قد دامت ِظاللَتُه. وقولهم: ي ِظلٌّ َظِليل يكون من الّظِ ْعر شاعر. وف ولهم ِش ة كق ى المبالغ ون عل د يك  هذا، وق
  .. ونُْدِخلهم ِظال َظِليالً  التنزيل العزيز:
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َ يَأُْمرُ ((    َّ َ إِنَّ  َّ ا ُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ   نِِعمَّ
يًرا( ِميعًا بَِص اَن َس َ َك َّ ِه إِنَّ  ْم بِ ْؤَمُن أَذاه.)).. )58يَِعُظُك ه يُ ة ألَن يُض الخيان ةُ: نق ةُ واألََمن هواألَمان د أَِمنَ  ، وق

ك أَن نَه وأْتََمنَهُ واتََّمنه؛ عن ثعلب، وهي نادرة، وُعْذُر َمن قال ذل ا  وأَمَّ ى صورة م ير إل ْدغم يص م يُ ه إذا ل لفظ
م  اْفتَعَل من األَكل إيتََكَل، ومن اإلْزرِة إيتََزَر، فأَْشبه حينئذٍ  أَصلُه حرُف لين، فذلك قولهم في ن ل ة م إيتَعََد في لغ

ُل  لفاء ياء، فقال اتََّمَن لقول غيره إيتََمَن،يُْبِدل ا ر مث ّدِ د يُقَ تمن، وق ول ائ أَن تق زة، ك راُر الهم وأَجود اللغتين إق
ي ذا ف النٌ  ه تَأَْمنني ف ول: اْس ذلك. وتق تَأَْمنه ك َل، واْس ولهم اتََّه ه ق ُن  فآَمْنتُ َؤذِّ ي الحديث: الُم اً. وف هُ إيمان أُوِمنُ

ل، : الذيالقوم مؤتََمٌن؛ ُمْؤتََمنُ  َن الرج ْؤتََمن، يثِقون إليه ويتخذونه أَِميناً حافظاً، تقول: اؤتُِم و ُم ي أَن  فه يعن
ي َن أَميُن الناِس على صالتهم وصيامهم. وف اِلسُ  المؤذِّ ا  الحديث: الَمج ادِة م رِك إع ى ت ْدٌب إل ذا ن ِة؛ ه باألَمان

ي ِري ف ٍل، يَْج وٍل أَو فع ن ق س م ةٌ ع المجل ك أَمان أَنَّ ذل ِمعه أَو رآهفك ن َس د َم ى الطاعة ن ع عل ةُ تق  واألََ◌مان
ديث: والعبادة والوديعة والثِّقِة واألَمان، وقد ي الح ى،  جاء في كل منها حديث. وف بب الغن ى أَي س ةُ ِغنً األَمان

املوه ومعناه ر ُمع ا كثُ ِرَف به ل إذا ُع ديث أَن الرج اه. وفي ح ك سبباً ِلغن ار ذل راِط الساعة: واألَم فص ة أَْش ان
ة الِخيانَة فيها َغنيمةٌ قد َغنِمها. وفي الحديث: َمن في يده أَمانةٌ أَن َمْغنَماً أَي يرى رُع أَمان زَّ اجٌر؛  ٌال اِجُر ف والت

ال:  تقع في التِّجارة جعل الزرع أَمانَةً لسالمتِه من اآلفات التي ك. ويق ر ذل ف وغي ول والَحِل ي الق ِد ف من التََّزيُّ
ً  فالنٌ  ما كان   .. ديٌن، وقيل: مأْموٌن به ثِقَةٌ  أَميٌن وأُّماٌن أَي له  ولقد أَُمَن يأُْمُن أَمانةً. ورجلٌ أَمينا

رد  اة الف ي حي يء .. ف ل ش مل ك ة تش اء أن األمان ال العلم ا ق ة كم ة الكريم ن اآلي تنتجه م ذي نس وال
ة  ـه أمان ريك ل ه ال ش د هللا وعبادت ة .. وتوحي دين أمان ة.. فال ا والعام ة منه ة.. الخاص اة أمان الة والزك والص

والشغل أمانة.. وحفظ الفرج وعدم الزنا أمانة.. والحالل كسبا وإنفاقا أمانة .. إضافة إلى المعنى المخصوص 
ان ..  ن اإليم اء وحس دق والوف اب الص ن ب ذلك م حابها .. ف ا ألص ع وإرجاعه ظ الودائ ث حف ن حي ة م لألمان

ذي ال شك فاألمانة تشمل كل مجاالت الحياة .. حبا في هللا ة ال وم القيام ه ي ل عطائ اء جزي ة  .. وابتغ  وطاع
  فيه إطالقا .. 
يْ  يَا((   ي َش اَزْعتُْم فِ ِإْن تَنَ ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمْنُكْم فَ َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ ُردُّوهُ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا  ٍء فَ

ُسوِل إِْن ُكن ِ َوالرَّ َّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً(إِلَى  َّ   ...)).)59تُْم تُْؤِمنُوَن بِا
ل  َوأُْوِلي األَْمِر ِمْنُكْم  تنباط .. وقي اد واالس ى االجته ادرين عل راجح .. الق : أهل العلم والفقه والعقل ال

دبير األمر كذلك ذوو النفوذ والحكم .. الذين يستنيرون بالعلماء  والفقهاء واألدباء في معرفة شؤون الحكم وت
  األمور .. 

  وفي صحيح البخاري : 
ي  ابن عمر رضي هللا حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد هللا قال: حدثني نافع، عن عنهما، عن النب

ن افع،  صلى هللا عليه وسلم. وحدثني محمد ابن صباح: حدثنا إسماعيل ب ن ن د هللا، ع ن عبي اء، ع عن زكري
ال: وآله عليه  عن النبي صلى هللا ابن عمر رضي هللا عنهما، لم ق مع والطاعة حق  وس ؤمر  (( الس م ي ا ل م

  بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة).
  وفي صحيح البخاري أيضا : 

ي هللا د هللا رض ن عب افع، ع دثني ن د هللا: ح ن عبي عيد، ع ن س ى ب دثنا يحي دد: ح دثنا مس ه، ح   عن
ؤمر  المرء المسلم فيما أحب قال : السمع والطاعة على  وسلم وآله النبي صلى هللا عليه عن  م ي ا ل ره، م وك

  بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة).
  وفي سنن النسائي :

ال: ن سعد ق ة ب ا قتيب أ ن ال: أنب ن لفظه ق ث عن  أخبرنا اإلمام أبو عبد الرحمن النسائي م دثنا اللي ح
نيحيى بن س ادة ب ال: عيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عب ول هللا - الصامت ق ا رس بايعن

ي  وسلم وآله صلى هللا عليه  ر  اليسر والعسر والمنشط على السمع والطاعة ف ازع األم ره، وأن ال نن والمك
  أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا ال نخاف لومة الئم.

ه:)) :   َوأَْحَسُن تَأِْويالً  ((  ل ه وتَأَوَّ ل دَّره، وأَوَّ له: َدبَّره وق َل الكالَم وتَأَوَّ ره. وأَوَّ ه عز وجل:  فَسَّ وقول
ا يأْتهم تأْويلُه؛ أَي لم يكن معهم علم ل:  تأْويله، وهذا ولَمَّ ه، وقي ر في ي أَن ينظ ل ينبغ م التأْوي ى أَن عل دليل عل
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هإِليه أَمرهم في التكذيب  يأْتهم ما يُؤول معناه لم ذين به من العقوبة، ودليل هذا قول ذب ال ذلك ك الى: ك ن  تع م
ن ابن عباس: اللهم فَقِّهه في قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفي حديث ال اب  الدين وَعلِّمه التَّأْويل؛ ق

راد األَثير: هو من آَل الشيُء يَُؤول إِلى كذا ه، والم ع وصار إِلي اهر الل أَي َرَج ل ظ ل نق ن وضعه بالتأْوي ظ ع ف
ه حديث عائشة، رضي هللا ما يَحتاج إِلى دليل لواله ما األَصلي إِلى ي، تُِرك ظاهُر اللفظ؛ ومن ان النب ا: ك  عنه

جوده: سبحانك صلى هللا دك عليه وسلم، يكثر أَن يقول في ركوعه وس ه  اللهم وبحم ي أَن رآَن، تعن ل الق أَوَّ يَتَ
  ..غفرهربك واست مأْخوذ من قوله تعالى: فسبح بحمد

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز ال يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي جب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118 اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 

 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

  

 c    : 72الحلقة  عدد   
  c( سورة النساء ) 

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
اَكُموا أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آمَ  (( ...  ُدوَن أَْن يَتََح َك يُِري ْن قَْبِل ِزَل ِم ا أُن َك َوَم ِزَل إِلَْي نُوا بَِما أُن

) َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما 60إِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضالَالً بَِعيًدا(
 ُ َّ ُسوِل َرأَْيَت اْلُمنَافِِقيَن يَُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا(أَنَزَل  ِديِهْم 61 َوإِلَى الرَّ َمْت أَْي ) فََكْيَف إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبَةٌ بَِما قَدَّ
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ِ إِْن أََرْدنَا إِالَّ إِْحَسانًا َوتَْوفِيقًا( َّ ْنُهْم ) أُْولَئَِك الَِّذيَن 62ثُمَّ َجاُءوَك يَْحِلفُوَن بِا أَْعِرْض َع وبِِهْم فَ ي قُلُ ا فِ ُ َم َّ ُم  يَْعلَ
ا( ْوالً بَِليغً ِهْم قَ وا 63َوِعْظُهْم َوقُْل لَُهْم فِي أَنفُِس ْم إِْذ َظلَُم ْو أَنَُّه ِ َولَ َّ ِإْذِن  اَع بِ وٍل إِالَّ ِليَُط ْن َرُس ْلنَا ِم ا أَْرَس ) َوَم

 َ َّ ابًا َرِحيًما(أَنفَُسُهْم َجاُءوَك فَاْستَْغفَُروا  َ تَوَّ َّ ُسوُل لََوَجُدوا  ى  )64 َواْستَْغفََر لَُهْم الرَّ وَن َحتَّ َك الَ يُْؤِمنُ فَالَ َوَربِّ
ا قََضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسِليًما( ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ الَ يَِجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ ْيِهْم  َولَْو أَنَّا )65يَُحّكِ َكتَْبنَا َعلَ

ْم أَْن اْقتُلُوا أَنفَُسُكْم أَْو اْخُرُجوا ِمْن ِديَاِرُكْم َما فَعَلُوهُ إِالَّ قَِليٌل ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُوا مَ  ًرا لَُه ا يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْي
ا( دَّ تَثْبِيتً رً  )66َوأََش ُدنَّا أَْج ْن لَ اُهْم ِم ا(َوإِذًا َآلتَْينَ تَِقيًما( )67ا َعِظيًم َراًطا ُمْس َدْينَاُهْم ِص َ  )68َولََه َّ ْع  ْن يُِط َوَم

َهَداِء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ ّدِ يَن َوالّصِ ْن النَّبِيِّ ْيِهْم ِم ُ َعلَ َّ َم  ِذيَن أَْنعَ َع الَّ َك َم وَل فَأُْولَئِ ُس َك َوالرَّ َن أُْولَئِ اِلِحيَن َوَحُس
ِ َعِليًما( ذَِلكَ  )69َرفِيقًا( َّ ِ َوَكفَى بِا َّ   ...)).)70اْلفَْضُل ِمْن 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

ه ..  دين يؤخذ كل ل ال يتجزأ .. وأن ال دين ك ف أن ال دين اإلسالمي الحني ي ال ادئ الرئيسة ف من المب
رآن ويعمل به عن وعي واقتناع ومحبة  سبحانه وتعالى ولرسوله ع الم .. وللق ليه وعلى آله الصالة والس

ل  وم لك ل واألق ل األمث افي .. والح م الش ع .. والبلس ة والمجتم رد والعائل اة الف تور لحي نهج والدس ريم الم الك
دنيا  ي ال المشاكل والهموم واألحزان ألنه من لدن هللا العزيز الحميد الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم .. ف

ا..   واآلخرة.. من هنا ه النفوس وخباياه ذي تعرف ب كانت مسألة االحتكام في االختالفات والخالفات المحك ال
ف  ا .. كي اذ ب وما كمن فيها من أحابيل والتواءات .. خصوصا من أظهر إالسالم وأضمر في قلبه كفرا والعي

  هي أالعيبهم ؟ .. وماذا يسلكون في درب األحزان ؟ : 
   

اَكُموا أَلَْم تََر إِلَ  (( ...  ُدوَن أَْن يَتََح َك يُِري ْن قَْبِل ِزَل ِم ا أُن َك َوَم ِزَل إِلَْي ى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُن
  .))..)60إِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضالَالً بَِعيًدا(

واأَلَْم تَ   ْم آَمنُ ان ..  َر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّه ان ومك ل زم ي ك افقون ف م المن ْعُم الظن، : ه زَّ ل: ال وقي
ذب، ل: الك ة، وقي ْعُم تميميَّ زُّ هُ، وال هُ يَْزُعُم ة َزَعَم ْعُم حجازي زَّ اُغوتِ ..  وال ى الطَّ اَكُموا إِلَ ُدوَن أَْن يَتََح :  يُِري

ى الوا ُع عل اغوُت، يق وتٌ والط ه فَعَلُ ث: وْزنُ ذكر والمؤن ع والم د والجم و ح ا ه ل  إنم اُء قب مِت الي ّدِ وٌت، قُ َطغَيُ
ةٌ  الغَْين، وهي مفتوحة وقبلها و فَتَْح وٍت فه ى وزن الُه اء عل اُغوٌت، وإِن ج اً. وط ْت أَِلف ه فَقُِلبَ وٌب ألَن ن  َمْقلُ م

ة ن اله بَمْنِزل ه م وٍب ألَن ر َمْقل وت غي ى، والُه َغبُ َطغَ ى  وتالرَّ وت عل اُغوٍت َطغَيُ ل َوْزن ط وِت، وأَص َهبُ والرَّ
م وٍت، ث َمتِ  فَعَلُ ّدِ وت، قُ ار َطيَغُ ا فَص ى بَقائِه ة عل يِن ُمحافََظ ل الغ اُء قب وت، الي ه فَلَعُ اً  وَوْزنُ اء أَلف ت الي م قُِلب ث

ار ا فص كها وانفتاح ما قبله ا لتََحرُّ ِت والطَّ ون بالِجْب الى: يُْؤمنُ اُغوت. وقولهتع ث:ط ال اللي اُغوت  ُغوت؛ ق الط
ل:  معبوٍد من دون هللا عز وجلّ  ُُمْشتَقَّةٌ من َطغَى، وقال أَبو إِسحق: كلّ  تاؤها زائدةٌ وهي اُغوٌت، وقي ِجْبٌت وط

اُغوتُ  ُت والطَّ ياطينُ  الِجْب ةُ والشَّ ون..  الَكَهنَ د يك الل، ق ي الضَّ لُّ رأٍْس ف اِهُن وك يطان: والك اغوُت: الش  والط
الى:  يَْكفُروا به؛ تعالى: يُريدون أَن يَتحاَكُموا إِلى الطاغوت وقد أُِمُروا أَن قال واحداً؛ ال تع اً؛ ق ون َجْمع وقد يك

اؤهم روا أَْو ِلي ذين كفَ اغوتُ  وال اُغوت الط ن الط ر ع ا أَخب ث: إِنم ال اللي ع؛ ق ونهم؛ فََجَم   يُْخِرُج
نسٌ  ه ج ٍع ألَن لِ  بَجْم ْف الى: أَو الّطِ ه تع ّد قول ى ح ُروا عل م يَْظَه ذيَن ل اء؛ ال ْوراِت النس ى َع ائي:  عل ال الكس وق

ن ال اب اٌع؛ وق ٌد وِجم اغوُت واح كِ  الط ل الفُْل و مث كيت: ه وا الس ذين اْجتَنَبُ الى: وال ال تع ث؛ ق ذَكَُّر ويؤنَّ   يُ
دوها؛ ناِم، الطاغوَت أَن يَْعبُ وُن لألَْص ش: الطاغوُت يك ال األَخف ّنِ  وق ن الِج ون م اغوُت يك ال والط واِإلنس،وق

ون نام ويك ن األَص ي: شمر: الطاغوت يكون م ن األَعراب ياطين؛ اب ود والطاغوُت  من الش يس اليَه ُت َرئ الِجْب
  .. النصاَرى رئيس

ُدو((   ُسوِل َرأَْيَت اْلُمنَافِِقيَن يَُصدُّوَن َعْنَك ُص ُ َوإِلَى الرَّ َّ .)).. )61ًدا(َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنَزَل 
ه  وقيل: إنما أَبو عبيد: سمي المنافُق ُمنافقاً للنَّفَق وهو السََّرب في األَرض،:  َرأَْيَت اْلُمنَافِِقينَ  سمي ُمنافقاً ألن
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ر قد نفق به  نافََق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال:  ه جح افََق، ول َب  ون إذا طِل عاء، ف ه القاِص ال ل آخر يق
ي قاِصعاء، فهو يدخل فيمن ال قَصَّع فخرج ن  النافِقاء ويخرج من القاِصعاء، أو يدخل ف عاء ويخرج م القاِص

ه. هكذا يفعل الُمنافق، يدخل في اإلسالم النافِقاء، فيقال ل في ذي دخ ر الوجه ال ن غي دُّوَن . ثم يخرج منه م يَُص
دّ :  َعْنَك ُصُدوًدا ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص ّد: اِإلْعراُض والصُّ دّ ويَ  ُالصَّ ن  ُُص ل صادٌّ م رض. ورج ُدوداً: أَع ّداً وُص َص

  .ويقال: صّده عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه...  قوم ُصدَّا
ا إِالَّ ((    ِ إِْن أََرْدنَ َّ ا وَن بِ اُءوَك يَْحِلفُ مَّ َج ِديِهْم ثُ َمْت أَْي دَّ ا قَ يبَةٌ بَِم ابَتُْهْم ُمِص َف إِذَا أََص انًا  فََكْي إِْحَس
ً  يَْحِلفُ  الِحْلُف والَحِلُف: القََسُم لغتان، َحلََف أَي أَْقَسم.)).. )62َوتَْوفِيقًا( ا اً وَمْحلُوف اً وَحِلف اً وِحْلف ُف:.. َحْلف  الَحِل

ين ين اللفظ داً  اليمين وأَصلُها العَْقُد بالعَْزِم والنية فخالف ب د تحت تأْكي يِن ال ينعق و اليم اً أَنَّ لَْغ ِده وإْعالم . ه.لعَْق
  أي يغطون على أعمالهم باأليمان الكاذبة .. 

ْوالً ((   ِهْم قَ ي أَنفُِس ْم فِ ْل لَُه ْم َوقُ ْنُهْم َوِعْظُه أَْعِرْض َع وبِِهْم فَ ي قُلُ ا فِ ُ َم َّ ُم  ِذيَن يَْعلَ َك الَّ  أُْولَئِ
ُ .)).. )63بَِليغًا( َّ ةُ والَمْوِعظةُ: قته وكنهه.. : علم علما : أدركه بحقي أُْولَئَِك الَِّذيَن يَْعلَُم  الَوْعظ والِعظةُ والعَظ

وِعقاب. وفي الحديث:  ثواب بالعَواقِب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك لِإلنسان بما يُلَيِّن قلبَه من والتْذكير النُّْصح
اً و:  قَْوالً بَِليغًا.. ألَْجعلنك ِعظة أَي َمْوعظة وِعبرة لغيرك لبَلَغ الشيُء يَْبلُُغ بُلُوغ اً: وَص ى، َبَالغ ه  واْنتََه وأَْبلَغَ

 ً ا ه تَْبِليغ ا.. هو إِْبالغاً هو إِْبالغاً وبَلَّغَ بَالُغ: م ا ال بَالُغ: م وب. وال يء المطل ى الش ُل إِل ه ويُتََوصَّ ُغ ب َك.  يُتَبَلَّ بَلَغَ
ساةَ. والبَالُغ: اِإلْبالغُ  ْغتُ وتقول: له في هذا بَالٌغ وبُْلغةٌ وتَبَلٌُّغ أَي ِكفايةٌ، وبَلَّ ..  والبَالُغ: الِكفايةُ    ..   الّرِ

تَغْ ((   اُءوَك فَاْس ُهْم َج وا أَنفَُس ْم إِْذ َظلَُم ْو أَنَُّه ِ َولَ َّ ِإْذِن  اَع بِ وٍل إِالَّ ِليَُط ْن َرُس ْلنَا ِم ا أَْرَس َ َوَم َّ فَُروا 
ابًا َرِحي َ تَوَّ َّ ُسوُل لََوَجُدوا  ه )64ًما(َواْستَْغفََر لَُهْم الرَّ در ل ك إال لمن ق ل ذل .)).. أي واجب الطاعة .. وال يحص

اُءوكَ هللا سبحانه وتعالى  السمع والطاعة بحسب إيمانه ونيته وعمله .. ((  ُهْم َج وا أَنفَُس ْم إِْذ َظلَُم ))  َولَْو أَنَُّه
ى عل ا .. ألن المعن ا وميت ع حي ول تنف ارة الرس ي أن زي ذا يعن دوام ى: وه تمرار وال اعة ..  االس ام الس ى قي إل

ول ُس ْم الرَّ َ َواْستَْغفََر لَُه َّ ب عملهم وإسالمهم  فَاْستَْغفَُروا  تجاب لهم بحس ان .. واس نهم اإليم ى صح م .. مت
اونيتهم ..  ابًا َرِحيًم َ تَوَّ َّ اء .. لََوَجُدوا  ل أجساد األنبي ا .. واألرض ال تأك ا وميت تجاب حي : دعاء الرسول مس

ابًا َرِحيًمالََوَجُدو َ تَوَّ َّ ى َ وتاب:  ا  وا إِل الى: وتُوبُ ه تع ـَمْغِفرة. وقول ه بال اَد علي ه أَي ع ُ علي اً؛ أَي  ّ  ّ َجِميع
اُب: ُ التوَّ ّ ْحم:  َرِحيًما يَتُوُب على َعْبِده بفَْضله إِذا تاَب إِليِه من ذَْنبه. ُعوُدوا إِلى َطاعتِه وأَنيبُوا إِليه. و ة: الرَّ

قَّةُ والتَّعَطُُّف، والمْرَحَمةُ مثله، هم بعضاً. وقد الّرِ َم بعض وُم: َرِح ْمُت عليه. وتَراَحَم الق ةُ:  َرِحْمتُهُ وتََرحَّ ْحَم والرَّ
ْحَمُن الرحيم: بنيت الصفة األُولى على فَْعالَن ألَن معناه المغفرة؛ ل  الكثرة، وهللا الرَّ وذلك ألَن رحمته وِسعَْت ك

و أَ  يء وه اش راحمين، فأَم ُم ال ِحيمُ  ْرَح رَّ ل ال ز وج ى هللا ع ور عل ْحمن مقص رَّ ْحمن ألَن ال رَّ د ال ر بع ا ذك .. فِإنم
ْحمن الرحيم والرحيم ْحمِن  فجيء بالرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إِنما قيل بسم هللا الرَّ بعد استغراق الرَّ

ذي كانقوله تعالى: و معنى الرْحَمة لتخصيص المؤمنين به في ك ال  بالمؤمنين َرِحيماً، كما قال: اْقَرأْ باسم رب
ناعة اِإلنسان من َعلٍَق؛ فخصَّ بعد أَن َعمَّ لما في َخلََق، ثم قال: َخلَقَ  ِة،  اِإلنسان من وجوه الّصِ وه الحكم ووج

ْحمُن اسم من أَسماء هللا عز وجل ونحُوه كثير؛ قال الزجاج: م الرَّ وا مذكور في الكتب األَُول، ول ه  يكون يعرفون
ن: ب األَُوِل، من أَسماء هللا؛ قال أَبو الحس حاب الكت ي أَص ةِ  أَراه يعن ة ذو الرْحم ل اللغ د أَه اه عن ي ومعن ال  الت

ْحمِة، ألَن فَْعالن بناء من أَبنية ى  المبالغة، وَرِحيمٌ  غاية بعدها في الرَّ ِميٌع بمعن الوا َس ا ق ٍل كم ى فاع فَِعيٌل بمعن
هللا عز  أَن يقال َرْحمن إِالَّ  رجل َرُحوٌم وامرأَة َرُحوٌم؛ قال األَزهري وال يجوز عنى قادر، وكذلكبم ساِمع وقديرٌ 

الَُع في ا يُب ة م ن أَبني الن م ل، وفَعَ عت وج ذي وس ْحمن ال الرَّ ال  وصفه، ف وز أَن يق ال يج ل شيء، ف ه ك رحمت
حْ  هللا؛ وحكى األَزهري عن أبي َرْحمن لغير حيم: جمعالعباس في قوله الرَّ ْحمن ِعْبرانيّ  من الرَّ  بينهما ألَن الرَّ

حيم َعَربيّ    .. والرَّ
ا ِممَّ((   ِهْم َحَرًج ي أَنفُِس ُدوا فِ مَّ الَ يَِج نَُهْم ثُ َجَر بَْي ا َش ُموَك فِيَم ْيَت فَالَ َوَربَِّك الَ يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحّكِ ا قََض

  .)).. )65َويَُسلُِّموا تَْسِليًما(
  ح البخاري : جاء في صحي

ال: ن عروة ق ن الزهري، ع ر، ع خاصم  حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا محمد بن جعفر: أخبرنا معم
اسق يا زبير، ثم أرسل (وسلم:وآله الزبير رجال من األنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى هللا عليه 
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م عمت الماء إلى جارك). فقال األنصاري: يا رسول هللا، أن كان ابن ر، ث ا زبي ك، فتلون وجهه ثم قال: (اسق ي
ه  احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل ي صلى هللا علي توعى النب ى جارك). واس ه الماء إل لم وآل وس

ا أحسب  حقه في صريح الحكم، حين أحفظه األنصاري، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فم
   حتى يحكموك فيما شجر بينهم}.(( فال وربك ال يؤمنون  : نزلت في ذلك هذه اآليات إال

ز وجل ..  م هللا ع اره من حك م الرسول .. باعتب افقون بحك ان أن يرضى المن جعل شرط اكتمال اإليم
الة  ه الص ى آل وجاء في سورة الحشر األمر الواضح بالسمع والطاعة دون قيد أو شرط لرسول هللا عليه وعل

اِب(َوَما آتَاوالسالم : ((  ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ َ إِنَّ  َّ وا  اْنتَُهوا َواتَّقُ هُ فَ اُكْم َعْن ا نََه ذُوهُ َوَم وُل فَُخ ُس ال .)).. )7ُكْم الرَّ ق
األمر القَضاء، وجمعه أَْحكاٌم، ال يَكسَّر على غير ذلك، وقد ابن سيده: الُحْكمُ  ةً  َحَكَم عليه ب اً وُحكوم ُم ُحْكم يَْحُك
مَ  مصدر قولك َحَكمَ  ك. والُحْكُم:وحكم بينهم كذل ُم أي قضى، وَحَك ه. األزهري: بينهم يَْحُك م علي ه وحك ُم  ل الُحْك

دل القضاء تُ .. بالع ول: َحَكْم رب تق ذا والع ن ه ُت ورددت، وم ى َمنَْع ُت بمعن ُت وَحكَّْم ين وأَْحَكْم اكم ب ل للح  قي
ال  أَبي طالب ي عنالناس حاِكٌم، ألنه يَْمنَُع الظالم من الظلم. وروى المنذر أنه قال في قولهم: َحَكَم هللا بيننا؛ ق

  .. عن الظلم، قال: ومنه سميت َحَكَمةُ اللجام ألَنها تَُردُّ الدابة الرجل األصمعي: أصل الحكومة رد
ا فَ ((   اِرُكْم َم ْن ِديَ وا ِم ُكْم أَْو اْخُرُج وا أَنفَُس ْيِهْم أَْن اْقتُلُ ا َعلَ ْم َولَْو أَنَّا َكتَْبنَ ْو أَنَُّه ْنُهْم َولَ ٌل ِم وهُ إِالَّ قَِلي عَلُ

تٌ .)) .. )66فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتًا( و ثاب اً فه اً وثُبوت ُت ثَبات َت الشيُء يَثْبُ تٌ  ثَبَ  وثَبِي
تُ ..  وشيء ثَْبٌت: ثابتٌ  . وثَْبٌت، وأَثْبَتَه هو، وثَبَّتَه بمعنىً  ان يَثْبُ ي الَمك الٌن ف َت ف ال: ثَبَ  ثَبََت وأَثْبََت وثَبََّت. ويق

م. فهو ثابٌت إِذا أَقام به. ثبُوتاً، أْي، واستَثْبََت: تَأَنَّى فيه ول ل. وتَثَبََّت في األَْمر والرَّ ِره إِذا  يَْعَج ي أَْم تَثْبََت ف واْس
َّ وتَثْبِيتاً منيُْنِفقو الذين شاور وفَحَص عنه. وقوله عز وجل: وَمثَلُ  ال ن أَموالَُهُم اْبتِغاَء َمْرضاِة   أَنفسهم؛ ق
ين بأَنها مما يُثِيبُ  ُ عليها. ورجل ثَْبٌت أَي ثابُت القَْلب الزجاج: أَي يُْنِفقونَها ُمِقّرِ َّ ..  

تَِقيًما(َولََهَدْينَاُهْم ِصَراطً  )67َوإِذًا َآلتَْينَاهُْم ِمْن لَُدنَّا أَْجًرا َعِظيًما(((   ى )68ا ُمْس .)).. أي ألرشدناهم إل
ول  نهم الق ى خلص م ا .. مت ا إطالق الطريقة الصحيحة التي تكفل لهم الفوز بالجنة في اآلخرة التي ال شك فيه

  والفعل والنية والسمع والطاعة .. 
  )) ُ َّ َم  ِذيَن أَْنعَ َع الَّ َك َم وَل فَأُْولَئِ ُس َ َوالرَّ َّ ْع  ْن يُِط َهَداِء  َوَم يِقيَن َوالشُّ ّدِ يَن َوالّصِ ْن النَّبِيِّ ْيِهْم ِم َعلَ

ا( َك َرفِيقً اِلِحيَن َوَحُسَن أُْولَئِ ه،.)).. )69َوالصَّ ه وطاَوَع ه يَُطوُع ْرِه. طاَع يُض الَك ْوُع: نَِق ةُ  واالسم الطَّ الطَّواع
اٍق، وال مقلوب، كال ٍ والطَّواِعيةُ. ورجل َطيٌِّع أَي طائٌِع. ورجل طائٌِع وطاع هما: ُمِطيٌع كقولهم عاقَني عائٌِق وع

ه.. فِْعل لطاعٍ  اَد، وأَطاَع اعَ  قال ابن سيده: وطاَع يَطاُع وأَطاَع الَن واْنق ةً واْنط ذيب:  إِطاع ي الته ذلك. وف ه ك ل
ه بغير أَِلف، فِإذا له، له يَُطوُع إِذا انقاد وقد طاع د طاوع ه فق ِإذا وافق ه، ف د أَطاَع ره فق َره .. مَضى ألَم ال أََم يق

وق  وُشحٌّ ُمطاٌع؛ هو أَن يُِطيعَه طاعة ال غير. وفي الحديث: َهًوى ُمتَّبَعٌ  فأَطاَعه، باألَلف، صاحبُه في منع الحق
ي التي أَوجبها هللا عليه ر في ماله. وفي الحديث: ال طاعةَ ف د طاعةَ ُوالِة األَم يِة هللا؛ يري ا  َمْعِص ُروا بم إِذا أَم

اه أَن الطاعة الكالق فيه معصية ل: معن ص تل والقطع أَو نحوه، وقي احبها وال تخلُ وبة  تسلم لص ت مش إِذا كان
اء  اجتناب المعاصي، بالمعصية، وإِنما تصح الطاعة وتخلص مع د ج ه ق قال: واألَول أَشبه بمعنى الحديث ألَن

ره ي غي داً ف ه: ال مقيّ ية كقول ي معص ة: ف ي رواي ية هللا، وف ي معص وق ف ةَ لمخل الق. طاع ةُ: الخ  والُمطاَوع
  ..الموافقة

ِ َعِليًما(((    َّ ِ َوَكفَى بِا َّ ى المؤمنين )70ذَِلَك اْلفَْضُل ِمْن  ...)).. الفضل الزيادة وهذه من نعم هللا عل
ى.في الدنيا واآلخرة من لدن هللا الكريم الرحيم ..  زَّ ه: تََم ل علي د أَن يتف وتَفَضَّ ز: يري ل العزي ي التنزي ل وف ضَّ

و له يريد أَن يكون عليكم؛ معناه ى الفَْضل عليكم في القَْدر والمنزلة، وليس من التفضُّل الذي ه اِإلْفضال  بمعن
ى ل عل دَّعي الفَْض ذي ي ل ال ل. الجوهري: المتفّضِ ه والتطوُّ ه؛ ومن يكم.  أَقران ل عل د أَن يتفضَّ الى: يري ه تع قول

ره ى غي لته عل يالً إِذا وفَضَّ تَ  تَْفِض ه: زادحَكْم ل علي ذلك. وأَْفَض يَّرته ك ذلك أَو ص ه ب ا..  ل ِ َعِليًم َّ ا ى بِ :  َوَكفَ
ال: األَمر. ويق ام ب ةً إِذا ق ي ِكفاي ى يَْكِف ث: َكفَ بُك، اللي ُر أَي َحْس ذا األَم اك ه ال: َكف ه. ويق راً فَكفانِي تَْكفَْيته أَْم  اْس

ا.. هذا الشي وَكفاكَ  يم والع ل العَِل فات هللا عز وج ن ص الم الَُّم؛ ق يُم،  هللا عز ِلُم والعَ الَُّق العَِل و الَخ ل: وه وج
ه، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم ا ك الُم بم و هللاُ الع وُن  وقال: َعالَّم الغُيوب، فه ا يك وبَِم

اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك اً بم ولَمَّ زاُل عالم ي يَ ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك
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ي ا األرض وال ف ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س   الس
  . دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.

  
  

*********  
  
  

.. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين المؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  

  
 c    : 73الحلقة عدد   

   c( سورة النساء ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ول هللا بل  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا( يَا(( ...   ُروا َجِميعً اٍت أَْو انِف انِفُروا ثُبَ ْذَرُكْم فَ ذُوا ِح وا ُخ ئَنَّ ) وَ 71أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ْن لَيُبَّطِ ْنُكْم لََم إِنَّ ِم
ُ َعلَيَّ إِْذ لَْم أَُكْن َمعَُهْم َشِهيًدا( َّ أَْن  )72فَِإْن أََصابَتُْكْم ُمِصيبَةٌ قَاَل قَْد أَْنعََم  ولَنَّ َك ِ لَيَقُ َّ َن  ٌل ِم َولَئِْن أََصابَُكْم فَْض

ا ةٌ يَ َودَّ هُ َم ا(لَيْ  لَْم تَُكْن بَْينَُكْم َوبَْينَ ْوًزا َعِظيًم أَفُوَز فَ ْم فَ ُت َمعَُه ي ُكن ُروَن 73تَنِ ِذيَن يَْش ِ الَّ َّ بِيِل  ي َس ْل فِ ) فَْليُقَاتِ
ًرا عَ  ِه أَْج ْوَف نُْؤتِي ْب فََس ْل أَْو يَْغِل ِ فَيُْقتَ َّ بِيِل  ي َس ْل فِ ْن يُقَاتِ اْآلِخَرِة َوَم ْنيَا بِ دُّ اةَ ال ا(اْلَحيَ ْم 74ِظيًم ا لَُك الَ ) َوَم

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَ  ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الّرِ َّ ِة تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل  ا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلقَْريَ
ُدْنَك  ْن لَ ا ِم ل لَنَ ا َواْجعَ ُدْنَك َوِلي ْن لَ ا ِم ل لَنَ ا َواْجعَ اِلِم أَْهلَُه يًرا(الظَّ ِ  )75نَِص َّ بِيِل  ي َس اتِلُوَن فِ وا يُقَ ِذيَن آَمنُ الَّ

انَ  ْيَطاِن َك َد الشَّ ْيَطاِن إِنَّ َكْي اَء الشَّ اتِلُوا أَْوِليَ ِعيفًا(َوالَِّذيَن َكفَُروا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل الطَّاُغوِت فَقَ َر 76 َض ْم تَ ) أَلَ
ْوَن إِلَى الَِّذيَن قِيَل لَُهْم ُكفُّوا أَيْ  ْنُهْم يَْخَش ٌق ِم اُل إِذَا فَِري ْيِهْم اْلِقتَ َب َعلَ ا ُكتِ اةَ فَلَمَّ َك وا الزَّ الَةَ َوآتُ ِديَُكْم َوأَقِيُموا الصَّ

ا  ْرتَنَ ْوالَ أَخَّ ِ أَْو أََشدَّ َخْشيَةً َوقَالُوا َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْينَا اْلِقتَاَل لَ َّ ى أَ النَّاَس َكَخْشيَِة  ْنيَا إِلَ دُّ اُع ال ْل َمتَ ٍب قُ ٍل قَِري َج
أَْينََما تَُكونُوا يُْدِركُّْم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروجٍ ُمَشيََّدٍة َوإِْن  )77قَِليٌل َواْآلِخَرةُ َخْيٌر ِلَمْن اتَّقَى َوالَ تُْظلَُموَن فَتِيالً(

 ِ َّ ُؤالَِء  تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد  ِ فََماِل َه َّ َوإِْن تُِصْبُهْم َسيِّئَةٌ يَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد 
ِ َوَما أََصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك َوأَْرَس78اْلقَْوِم الَ يََكاُدوَن يَْفقَُهوَن َحِديثًا( َّ ْلنَاَك ) َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمْن 

ِ َشِهيًدا( َّ   ...)).. )79ِللنَّاِس َرُسوالً َوَكفَى بِا
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

واغل  ي ش بعد أن يستقر المجتمع اإلسالمي العدل المعتدل .. اآلمن المستقر .. المتراحم.. المتوازن ف
ادعة والضرورية وبحسب العصر والمصر .. والضرورة الدنيا واآلخرة.. وبعد أن يتخذ من أسباب القوة الر

ا  اع لسلب م التي يقررها أهل الذكر واالختصاص .. تحدق بالمجتمع اإلسالمي المخاطر .. وتتوجه إليه األطم
ذين  ؤمنين وال دين للم رف الحاس ن ط ان م ان ومك ل زم ي ك دث ف ذا يح درات .. وه ات وق ن إمكان ده م عن

ة يتربصون بهم الدوائر .. ويريد اتهم العقدي رواتهم وخصوصا توجه ون عرقلتهم .. والقضاء عليهم وعلى ث
الحها ..  ع مص ارض م الل .. وتتع ل والض ر والباط اوى الكف ى ودع ي ال تتماش ة والت ة والتطبيقي واإليماني
ا  يس مجتمع دل ل دل المعت ع اإلسالمي الع ن.. المجتم ع اإلسالمي اآلم فتختلق لذلك األعذار للتدخل في المجتم

ى أدرك إدراك عد ن مت ا .. ولك ن محترفيه يس م ه ل ا إن ا .. كم ار الحرب وال من هواته وانيا .. وليس من تج
رره  ر يق ذا األم ن نفسه .. وه دفاع ع دة لل د الع ه أن يع ب علي يرورته .. وج اليقين أنه مهدد في كينونته وص

اء  اء واألدب اء والفقه تنيرين بالعلم ر.. مس ي األم ن أول د م ل والعق ل الح ال أه نهم .. ف ورى بي رهم ش .. وأم
ة  ن المحب الم .. دي الته اإلس ع اإلسالمي رس عدوان .. وال ظلم داخل المجتمع اإلسالمي وال خارجه .. المجتم
رف ..  والسالم والتسامح في كل الدنيا .. فكيف يكون شريكا للعنف ؟ .. ال عنف ال مادي وال معنوي .. وال تط

داء .. بل حكمة وموعظة حسنة واستقامة ع ى لألع ع .. حت رام للجمي ع .. واحت ة للجمي ى نهج الهدى ومحب ل
ه  ه ودين نعم المجتمع اإلسالمي لـه منظور خاص قي التعامل مع الخلق.. إنه مجتمع يحب هللا ورسوله وقرآن

داع هللا ن إب ق هللا .. م ه من خل ك كل اة .. ألن ذل ون والحي .. .. ويحب الناس كلهم .. ويحترم الناس كلهم والك
اب  ن ب ل .. م ب الطرف المقاب رم ونح ك نحت ع ذل وإن خالفنا وإن عارضنا ذلك الخلق كله أو بعضه .. نحن م
ف  المي الحني ا اإلس ي دينن ة ف ادئ الرئيس اإلنسانية .. والرحمة .. والتسامح .. والعدل واإلعتدال .. وهي المب

ة ..الذي هو بالفعل والقول والنية والتطبيق العملي في كل مجال خ دال والرحم اص وعام :  دين العدل واإلعت
االت الحرب  ي ح والتسامح لو يعقل العاقلون .. وعقل الشيء فهمه وتدبره .. ويبقى األمر دائما جدا في جد ف

  والسلم .. وفي كل األحوال .. 
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ُروا  يَا(( ...   اٍت أَْو انِف انِفُروا ثُبَ ْذَرُكْم فَ ا(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِح ا ..) 71َجِميعً وا يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ :  أَيَُّه
ر .. د الكف ديق ض و التص ان ه ه ..اإليم ق ب دقه ووث ان : ص ه إيم ن ب ا آم ْذَرُكمْ  يَ ذُوا ِح وا ُخ ِذيَن آَمنُ ا الَّ :    أَيَُّه

ذَراً  ذَُرهُ َح ِذَرهُ يَْح ة. َح ذَُر: الخيف ْذُر والَح ذََرهُ؛..  الِح ْذِريانٌ  اْحتَ اذُوَرةٌ وِح ذَروح ديد الَح يقظ ش َزعِ،  ِ: مت والفَ
اِذٌر: ّرز؛ وح ع متح أَ؛ والجم ذَُر أَن يفاَج ه يَْح دٌّ كأَن ب ُمِع ذاَرى. متأَه ِذُروَن وَح ْذُر  َح ذَُر والِح وهري: الَح الج

ذه في األَمر يَْنفِ  ونَفَُروا:  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذَرُكْم فَانِفُروا ثُبَاتٍ  يَا..  التحّرز ُرون نِفاراً ونُفُوراً ونَِفيراً؛ ه
ن اج، ع جَّ ديث: وإِذا الزَّ ي الح ال. وف ي القت ذلك ف وا، وك افَُروا: ذهب تُْنِفْرتُمْ  وتَن تِْنفاُر:  اْس اْنِفُروا. واالْس ف

اَعتُهم  فَرُ ونَ  منكم النُّْصَرةَ فأَجيبوا واْنِفُروا خارجين إِلى اِإلعانة. االْستِْنجاُد واالْستِْنصاُر،أَي إِذا طلب وِم جم الق
ث ه بع ديث: أَن ه الح ر، ومن ي األَم ُرون ف م  جماعة الذين يَْنِف وا به ا أََحسُّ ذَْيٌل فلم م ُه َرْت له ة فَنَفَ ل مك ى أَه إِل

ي ال القومُ  قَْرَدٍد أَي خرجوا لقتالهم. والنَّْفَرةُ والنَّْفُر والنَِّفيُر: لَجُؤوا إِلى افَُروَن ف ك ويَتَن ه يَْنِفُروَن مع ال، وكل قت
  : أي مجموعات متفرقة .. أو ما يعبر عنه بالسرايا ..  فَانِفُروا ثُبَاتٍ ع .. اسم للجم

ُ َعلَيَّ إِْذ لَْم أَُكْن مَ ((   َّ ئَنَّ فَِإْن أََصابَتُْكْم ُمِصيبَةٌ قَاَل قَْد أَْنعََم  ِهيًدا(َوإِنَّ ِمْنُكْم لََمْن لَيُبَّطِ ْم َش .)).. )72عَُه
ْهَد  : شهد المجلس: حضره ..  أَُكْن َمعَُهْم َشِهيًداإِْذ لَمْ  هيد. واْستُِش وَشِهَد فالن على فالن بحق، فهو شاهد وش

و ِهيٌد. فالن، فه و شاهٌد. َش ره، فه هوداً أَي َحَض ِهَده ُش ة. وَش ْوم والُمشاَهَدةُ: المعاين ُهود أَي ُحضور،  وقَ ُش
ٌد أَيضاً مثل ع.را وهو في األَصل مصدر، وُشهَّ هادة،  ِكع وُرّك ده من الشَّ ا عن هادةً أَي أَّدى م ذا َش ه بك ِهَد ل وَش

هود َشْهٌد مثل صاِحب وَصْحب وسافر وَسْفٍر، وبعضهم يُْنكره، شاِهد، والجمع فهو ْهِد ُش ع الشَّ هاد.  وجم وأَْش
ن   ار شاهداً عليه.فََشِهَد عليه أَي ص الشَُّهداء. وأَْشَهْدتُه على كذا والشَِّهيُد: الشَّاِهُد، والجمع والمعنى إذ لم أك

  معهم حاضرا .. 
ةٌ يَا((   ِ لَيَقُولَنَّ َكأَْن لَْم تَُكْن بَْينَُكْم َوبَْينَهُ َمَودَّ َّ ْوًزا  َولَئِْن أََصابَُكْم فَْضٌل ِمَن  أَفُوَز فَ ْم فَ ُت َمعَُه ي ُكن لَْيتَنِ

ا( دُّ ا.)).. )73َعِظيًم روف: ض يلة مع ل والفَِض ة،الفَْض نَّْقص والنَِّقيص ع ل ول والجم ر فُُض و الخي ل ه .. والفض
  والزيادة .. 
 )) ِ َّ بِيِل  ي َس ْل فِ ْن يُقَاتِ ْنيَا بِاْآلِخَرِة َوَم ِ الَِّذيَن يَْشُروَن اْلَحيَاةَ الدُّ َّ ْب  فَْليُقَاتِْل فِي َسبِيِل  ْل أَْو يَْغِل فَيُْقتَ

  .)).. )74فََسْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما(
  جاء في صحيح البخاري : 

ن  حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن رو ب عم
ه ه  جرير قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى هللا علي ال:وآل لم ق دب)وس ي  انت ل لمن خرج ف هللا عز وج

وال  أن أرجعه بما سبيله، ال يخرجه إال إيمان بي وتصديق برسلي، نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ول
  ولوددت أني أقتل في سبيل هللا ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل). أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية،

  وفي صحيح البخاري أيضا :
د معت الولي ال: س ول ق ن مغ ك ب دثنا مال ابق: ح ن س د ب دثنا محم باح: ح ن ص ن ب دثنا الحس ن ح  ب

سألت رسول هللا صلى هللا  العيزار: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه:
ال: )) الصالة على ميقاتها(( وسلم، قلت: يا رسول هللا، أي العمل أفضل؟ قال:وآله عليه  م أي؟ ق ت: ث  ((. قل

م أي؟  ت: ث دين). قل ر الوال ي  ثم ب اد ف ال : الجه ه  .)) سبيل هللا ق ول هللا صلى هللا علي ه  فسكت عن رس وآل
  وسلم، ولو استزدته لزادني.

  وفي صحيح البخاري : 
ان اعر، وك اس الش ي  حدثنا آدم حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العب تهم ف ال ي

ه لى هللا عليهإلى النبي ص جاء رجل حديثه، قال: سمعت عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما يقول: لم  وآل وس
  .)) ففيهما فجاهد ((قال:  فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحي والداك). قال: نعم،

  وفي صحيح البخاري :
ن ر، ع ي الخي ن أب ب، ع ي حبي ن أب د ب ن  حدثنا عبد هللا بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني يزي ة ب عقب

رف  على أهل أحد صالته وسلم خرج يوما، فصلىوآله أن النبي صلى هللا عليه  عامر: م انص ت، ث ى المي عل
اتيح  إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني وهللا ((إلى المنبر فقال:  ألنظر إلى حوضي اآلن، وإني أعطيت مف
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ي وهللا اتيح األرض، وإن زائن األرض، أو مف يكم أن  خ اف عل ن أخ دي، ولك ركوا بع يكم أن تش اف عل ا أخ م
  .)) تنافسوا فيها
ِذيَن يَقُولَُوَما لَ ((  َداِن الَّ َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْل ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الّرِ َّ ا ُكْم الَ تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل  وَن َربَّنَ

دُ  ْن لَ ا ِم ل لَنَ ا َواْجعَ ُدْنَك َوِلي اِلِم أَْهلَُها َواْجعَل لَنَا ِمْن لَ يًرا(أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلقَْريَِة الظَّ بيُل: .))..  )75ْنَك نَِص السَّ
ث. ذَكَّر ويؤن بِيلُ  الطريُق وما َوَضَح منه، يُ ز: وإِن  وَس ل العزي ي التنزي ه. وف ا إِلي ذي دع دى ال ق الُه هللا: طري

ْشد ال يَتَِّخذوه َسبيالً وإِْن يََرْوا َسبيل الغَّيِ يتَّخذوه َسبيلَ  يََرْوا ر؛ وفيه: قل هذ الرُّ ى َسبيالً، فذُّكِ ه َسبيلي أَْدُعو إِل
ب هللا على بصيرٍة، ره ثعل ائٌر؛ فس ا ج بِيل ومنه ُد السَّ ى هللا قَْص الى: وعل ه تع ث. وقول ى هللا أَن  فأُنِّ ال: عل فق

ا  يَْقِصَد السَّبيَل للمسلمين، ومنها جائر أَي ومن بيل هن ون السَّ ي أَن يك بيل، فينبغ ر السَّ ى غي ائٌر عل ُرق ج الطُّ
ائر.َسب اسم الجنس ال بيٌل ج ه عز. يالً واحداً بعينه، ألَنه قد قال ومنها جائٌر أَي ومنها َس وا  وقول ل: وأَْنِفقُ وج

رَ  ا أََم لُّ م اد؛ وُك ي الجه بيل هللا، أَي ف ي َس ههللا ف ى هللا،   ب ُرق إِل ن الطُّ بيل هللا أَي م ن َس و م ر فه ن الخي م
دين،في الجهاد أَكثر ألَنه السَّبيل الذي  السَّبيل واستعمل د ال ى َعْق ه عل ل في ه يقاتَ ه  وقول د ب بيل هللا أُري ي َس ف

و الذي يريد الغَْزو وال يجد ما يُبَلِّغُه رٌّ فه و بِ ل وه ز وج ه هللا ع د ب بِيل أُري لُّ َس ْهمه، وُك  َمْغزاه، فيُْعطى من َس
  لمحب .. النصير .. : من لدنك من عندك .. وليا : الولي هو ا ِمْن لَُدْنَك َوِليا.. داخل في َسبيل هللا

اتِلُوا أَوْ ((   اُغوِت فَقَ بِيِل الطَّ ي َس اتِلُوَن فِ ُروا يُقَ ِذيَن َكفَ ِ َوالَّ َّ بِيِل  ي َس اتِلُوَن فِ وا يُقَ ِذيَن آَمنُ اَء الَّ ِليَ
ِعيفًا( اَن َض ْيَطاِن َك َد الشَّ ْيَطاِن إِنَّ َكْي ع وال.)).. )76الشَّ د والجم ى الواح ُع عل اغوُت، يق ث: والط ذكر والمؤن م

مِت الياُء قبل الغَْين، وهي مفتوحة وقبلها إنما هو وْزنُه فَعَلُوتٌ  ةٌ  َطغَيُوٌت، قُّدِ اُغوٌت، وإِن  فَتَْح اً. وط ْت أَِلف فَقُِلبَ
و وٍت فه ى وزن الُه اء عل ه ج وٌب ألَن ة َمْقلُ ن اله بَمْنِزل ه م وٍب ألَن ر َمْقل وت غي ى، والُه ن َطغَ وت م َغبُ  الرَّ

َهبُ  َمتِ  وِت، وأَصل َوْزن طاُغوٍت َطغَيُوت على فَعَلُوٍت، ثموالرَّ ّدِ ار  قُ ا فَص ى بَقائِه ة عل يِن ُمحافََظ ل الغ اُء قب الي
ا فصار وَوْزنُه فَلَعُوت، َطيَغُوت، كها وانفتاح ما قبله ه ثم قُِلبت الياء أَلفاً لتََحرُّ اُغوت. وقول ون  ط الى: يُْؤمنُ تع

ن  ُُمْشتَقَّةٌ من َطغَى، وقال أَبو إِسحق: كلّ  الطاُغوت تاؤها زائدةٌ وهي ليث:بالِجْبِت والطَّاُغوت؛ قال ال وٍد م معب
لّ  اُغوتُ  دون هللا عز وج ُت والطَّ ل: الِجْب اُغوٌت، وقي ٌت وط ل ِجْب ياطيُن، وقي ةُ والشَّ ير:  الَكَهنَ ي بعض التفس ف
ا قال أَهل  يَهوِديّاِن؛ قال األَزهري: وهذاال ُحيَيُّ بن أَْخَطَب وكعُب بُن األَْشرفِ  الِجْبُت والطَّاُغوت غيُر خارج َعمَّ

م ة ألَنه د اللغ ا فق وا أَمَرهم اءٌ  إِذا اتَّبَعُ عبيُّ وعط ال الشَّ ن دون هللا. وق ا م حُر، أَطاُعوهم ُت الّسِ ٌد: الِجْب  ومجاه
ى  واحداً؛ قال تعالى: الضَّالل، قد يكون والطاغوُت: الشيطان: والكاِهُن وكلُّ رأٍْس في اَكُموا إِل دون أَن يَتح يُري

اغوت ُروا أَن الط د أُِم روا وق ذين كفَ الى: وال ال تع اً؛ ق ون َجْمع د يك ه؛ وق روا ب اؤهم يَْكفُ اغوُت  أَْو ِلي الط
ذيَن  الطاُغوت يُْخِرُجونهم؛ فََجَمع؛ قال الليث: إِنما أَخبر عن ْفِل ال بَجْمٍع ألَنه جنٌس على حّد قوله تعالى: أَو الّطِ

ال ْظَهُروايَ  لم اٌع؛ وق ٌد وِجم ن على َعْوراِت النساء؛ وقال الكسائي: الطاغوُت واح ِك  اب ل الفُْل و مث السكيت: ه
وا ذين اْجتَنَبُ الى: وال ال تع ث؛ ق ناِم، يُذَكَُّر ويؤنَّ وُن لألَْص ش: الطاغوُت يك ال األَخف دوها؛ وق  الطاغوَت أَن يَْعبُ

ال س، وق ّنِ واِإلن ن الِج ون م ون والطاغوُت يك نام ويك ن األَص ون م اغوت يك ن  شمر: الط ن الشياطين؛ اب م
رِف،  األَعرابي: الِجْبُت َرئيس اليَهود والطاغوُت رئيس ُن األَْش ُب اب النصاَرى؛ وقال ابن عباس: الطاغوُت كع

يّ  ُت ُحيَ وا ُوالِجْب ديث: ال تَْحِلفُ ي الح ُت. وف اغوِت َطواِغي ُع الط َب، وجم ن أَْخَط ائُكْم وال ب ب ي بآب الطَّواِغي، وف
ع الطََّواِغي جم ذه اآلخر: وال بالطَّواِغيِت، ف ه: ه ا؛ ومن ناِم وَغْيِره ه من األَْص انوا يَْعبُدون ا ك ٍة، وهي م  طاغيَ

اَوَز  َطاِغيَةُ َدْوٍس وَخثْعََم أَي َصنَُمهم وَمْعبوُدهم، قال: ويجوز أَن يكون ِر وج ي الُكف أَراد بالطَّواِغي من َطغَى ف
دَّ، و اؤهمالَح م ُعَظم ا ه يطاُن أَو م و الش اغوت وه ع ط ُت فجم ا الطَّواِغي ال: وأَم راؤهم، ق م أَن  وُكبَ َزيّن له يُ

نَم: طاغوٌت. ِعيفًا( ((يَْعبُدوا من األَْصناِم. ويقال: للصَّ اَن َض  .))..)76فَقَاتِلُوا أَْوِليَاَء الشَّْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّْيَطاِن َك
ذلك الَمْكُر؛والَكْيُد: الُخبُِث و َدةً، وك داً وَمِكي َدُ◌هُ َكْي اده يَكِمي لُّ شيء ك دةُ. وك ي  المكايَ ُده. وف ت تَِكي ه، فأَن تعالُج

ا أَي قولك في ُعقُوٍل كادها حديث عمرو بن العاص: ما ا باِرئُه وٌل كاده ك عق ة: تل ي رواي ا؟ وف ا  خالقه أَراده
داً. وبه سميت الحرب تياُل واالجتهاد،ِكْدُت الرجَل أَِكيُده. والَكْيُد: االح بسوء. يقال: داً:  كي ُد بنفسه كي و يَِكي وه

ياقاً. وق ِس ا ويس ود به ديث: أَن يج ي الح و  وف اذ وه ن مع عد ب ى س ل عل لم، دخ ه وس لى هللا علي ي، ص النب
د وَعَدك؛ يكي صادقُك ما حزاك هللا من سيِِّد قوٍم فقد َصدْقَت هللاَ ما وَعْدتَه وهو بنفسه فقال: ِ يَِكيدُ  ُد بنفسه: يري
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زع حديث عمر، النَّْزَع. والَكْيُد: السَّْوُق. وفي َد ن ه أَي عن ُد بنفس ا يَِكي ى أَبيه رأَة إِل ه: تخرج الم  رضي هللا عن
  .روِحه وموتِه.
اةَ فَلَ ((    َك وا الزَّ الَةَ َوآتُ وا الصَّ ِديَُكْم َوأَقِيُم وا أَْي ْم ُكفُّ َل لَُه اُل إِذَا أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن قِي ْيِهْم اْلِقتَ َب َعلَ ا ُكتِ مَّ

ا اْلقِ  َت َعلَْينَ َم َكتَْب ا ِل الُوا َربَّنَ ِ أَْو أََشدَّ َخْشيَةً َوقَ َّ ٍل فَِريٌق ِمْنُهْم يَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشيَِة  ى أََج ا إِلَ ْرتَنَ ْوالَ أَخَّ اَل لَ تَ
ْنيَا قَِليٌل َواْآلِخرَ  يالً(قَِريٍب قُْل َمتَاُع الدُّ وَن فَتِ الَةَ  .))..)77ةُ َخْيٌر ِلَمْن اتَّقَى َوالَ تُْظلَُم وا الصَّ ام الشيء: َوأَقِيُم :أق

َكاةَ  أدامه.. ية أَي : آتاه الشيء: أعطاه .. أوصله إليه ..  َوآتُوا الزَّ ل يْخشى َخْش َي الرج ْوف. َخِش الَخْشيَة: الَخ
اف. لٌ  خ ْنيَا قَِلي دُّ اُع ال ْل َمتَ اع قُ اق ..  : المت ر ب يال غي ا قل ه انتفاع ع ب ا ينتف الن أَي: م ن ف ُت ع ال: أَْمتَْع  ويق

ةُ  ةُ والِمتْع ه. والُمتْع تَْغنَْيُت عن ول اْس ةُ؛ ويق اً: البُْلغ ةُ أَيض  والَمتْع
ه أَو الرجل لصاحبه: اْبِغني ُمتْعةً أَِعيشُ  يئاً آُكلُ ي ش ِغ ل ه بها أَي اْب اً أَقتات ُده أَو قوت َزوَّ ري: . .زاداً أَتَ ال األَزه ق
اٌع؛ أَي وكذلك قوله تعالى: يا قوم إِنما هذه دنيا َمت اة ال اء الحي ه ال بق ُغ ب ةٌ يُتَبلَّ ال: ال بُْلغ ه. ويق ذا  ل ي ه يُْمتِعُن

ل..  يَْبقى لي، ومنه يقال: أَْمتََع هللا بك الثوُب أَي ال ْن اتَّقَ.. وقيل: الُمتْعةُ الزاد القلي ٌر ِلَم َرةُ َخْي اه  ىَواْآلِخ : اتق
ه ..   ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف يالً خافه وحذره .. وقاه : صانه وحفظه .. التق وَن فَتِ ل :  َوالَ تُْظلَُم والفَتِي

ا ة: م ين والفَتِيل ن ب رج م ا يخ ل م ل: الفَتِي ابعك، وقي ين أَص ه ب بعين إِذا فتْلت  اِإلص
تح  عنه فَتِيالً وال أَغنىفتْلتهما. والفَتِيل: السََّحاة في َشّقِ النَّواة. وما  ب، والف ن ثعل ة؛ اِإلسكان ع ة وال فَتَل فَتْل

ون  التنزيل العزيز: أَغنى عنه مقدار تلك السََّحاة التي في َشق النواة. وفي األَعرابي، أَي ما عن ابن وال يُظلَم
ر القشرة كيت: الِقْطمي ى فَتِيالً؛ قال ابن الس ة عل ان ف الرقيق ا ك ل م واة، والفَتِي ميت الن ه س واة، وب ق الن ي َش

ال هو ما فَتِيلة، وقيل: واة؛ ق ر النَّ ي ظه ة ف ذه  يفتَل بين اِإلصبعين من الوسخ، والنَّقير النُّْكت ور: وه و منص أَب
  .القليل أَي ال يُْظلمون قدَرها. األَشياء تضَرب كلّها أَمثاالً للشيء التافِه الحقير

ِ أَْينََما تَُكونُوا يُْدِركُّْم اْلمَ ((   َّ ِد  ْن ِعْن ِذِه ِم ْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروجٍ ُمَشيََّدٍة َوإِْن تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا َه
ْوِم الَ يََك ُؤالَِء اْلقَ اِل َه ِ فََم َّ ِد  ْن ِعْن لٌّ ِم ْل ُك ِدَك قُ ْن ِعْن ِذِه ِم وا َه يِّئَةٌ يَقُولُ ْبُهْم َس وَن َوإِْن تُِص اُدوَن يَْفقَُه

ماء ..  بُُروجٍ ُمَشيََّدةٍ .)).. )78يثًا(َحدِ  ي الس ي األرض أو ف ة ف وة .. مبني : قصور محصنة .. بالحديد .. وبكل ق
مُ :  الَ يََكاُدوَن يَْفقَُهوَن َحِديثًا م الِفْقهُ: العلم بالشيء والفه ى ِعْل َب عل ه، وغل دين ل ِله  ال ياَدتِه وشرفه وفَْض لِس

ب  ا غل م كم واع العل ائر أَن ى س ىعل نجُم عل ن  ال تِقاقهُ م ر: واْش ن األَثي ال اب َدل؛ ق ى الَمْن وُد عل ا والعُ الثَُّريَّ
فَها هللا ِ الشَّقّ  رَّ ريعة، َش م الش الى، والفَتْح، وقد َجعَله العُْرُف خاّصاً بعل ال  تع ا. ق روع منه م الف اً بعل وتَْخصيص

ً  الفَْهم. يقال: غيره: والِفْقهُ في األَصل ل: في الدين أَي فَْهماً فيه. قال هللا عز أُوتَِي فالٌن فِْقها ي  وج وا ف ليَتفَقَّه
ه  ودعا النبي، الدين؛ أَي ليَكونوا ُعلَماء به، وفَقََّهه هللاُ؛ م َعلِّْم ال: الله اس فق ن عب لم، الب ه وس لى هللا علي ص

ينَ  ّدِ ي ال ه ف تجاب هللا وفَقِّْه اه، فاس ه ومعن ه تأْويلَ ْم ل أَي فَّهِ اءه، وك التأْوي مُدع ن أَعل ه  ان م ي زمان اس ف الن
  .بمعنى َعِلم ِعْلماً. بكتاب هللا تعالى. وفَِقه فِْقهاً:

والً ((   اِس َرُس ْلنَاَك ِللنَّ َك َوأَْرَس ْن نَْفِس يِّئٍَة فَِم ْن َس ابََك ِم ا أََص ِ َوَم َّ ى َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمْن  َوَكفَ
ِ َشِهيًدا( َّ حق: الشهيدمن أَ  ...)).. )79بِا و إِس ماء سماء هللا عز وجل: الشهيد. قال أَب ي  من أَس ين ف هللا األَم

يء. شهادته. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب عن ِعْلمه ي  ش ة ف ة المبالغ ن أَبني ٌل م ر. وفَِعي هيد: الحاض والش
ر ِإذا اعتب ل ف ة، فه فاع ور الباطن ي األُم يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق ر،الِعل ى  و الخبي يف إِل وإِذا أُض

الم  األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتبر مع هذا أَن يده: الشاهد الع ن س ة. اب يَْشَهَد على الخلق يوم القيام
  .. َعِلَمهُ، َشِهَد شهادة الذي يُبَيُِّن ما

  
*********  

  

عالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وت
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقص د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
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تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالس ى المرسلين آم م عل

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c    : 74الحلقة عدد   
  cسورة النساء ) ( 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َ َوَمْن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا((( ...  َّ ُسوَل فَقَْد أََطاَع  ةٌ  )80َمْن يُِطْع الرَّ ِإذَا َويَقُولُوَن َطاَع  فَ

ُ يَْكتُُب َما يُبَيِّتُوَن فَأَْعِرْض َعْنهُ  َّ ى بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بَيََّت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َغْيَر الَِّذي تَقُوُل َو ِ َوَكفَ َّ ى  ْل َعلَ ْم َوتََوكَّ
ِ َوِكيالً( َّ ِد غَ  )81بِا ْن ِعْن اَن ِم ْو َك ًرا(أَفَالَ يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَ ا َكثِي ِه اْختِالَفً ُدوا فِي ِ لََوَج َّ ِر  اَءُهْم  )82ْي َوإِذَا َج

ْنُهْم لَعَِلَم ِر ِم ي األَْم ى أُْوِل وِل َوإِلَ ُس ى الرَّ ْو َردُّوهُ إِلَ ِه َولَ وا بِ تَْنبُِطونَهُ أَْمٌر ِمَن األَْمِن أَْو اْلَخْوِف أَذَاُع ِذيَن يَْس هُ الَّ
لُ  ْوالَ فَْض ْنُهْم َولَ يالً( ِم ْيَطاَن إِالَّ قَِل تُْم الشَّ هُ الَتَّبَْع ْيُكْم َوَرْحَمتُ ِ َعلَ َك  )83َّ ُف إِالَّ نَْفَس ِ الَ تَُكلَّ َّ بِيِل  ي َس ْل فِ فَقَاتِ

دُّ تَ  ا َوأََش دُّ بَأًْس ُ أََش َّ ُروا َو ِذيَن َكفَ أَْس الَّ ُ أَْن يَُكفَّ بَ َّ ْض اْلُمْؤِمنِيَن َعَسى  يالً(َوَحّرِ فَاَعةً  )84نِك فَْع َش ْن يَْش َم
ُ َعلَى ُكلِّ  َّ ا(َحَسنَةً يَُكْن لَهُ نَِصيٌب ِمْنَها َوَمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً يَُكْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنَها َوَكاَن  َوإِذَا  )85 َشْيٍء ُمِقيتً

يبًا(ُحيِّيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّو ْيٍء َحِس ّلِ َش َ َكاَن َعلَى ُك َّ نَُّكْم 86َها إِنَّ  َو لَيَْجَمعَ هَ إِالَّ ُه ُ الَ إِلَ َّ  (
ِ َحِديثًا( َّ   ...)).)87إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة الَ َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمْن 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
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لرئيسة في الدين اإلسالمي الحنيف دين الرحمة والعدل واإلعتدال : السمع والطاعة  من المبادئ ا
تقرار الفكري  ان واإلس ن واألم ى األم ود إل ولرسوله .. والطاعة تقود إلى محبة هللا ومرضاته .. والطاعة تق

ة وا رد والعائل ل الف اة داخ ى استمرار الحي ا إل ؤدي حتم ة ت ع اإلسالمي والروحي والجسدي .. والطاع لمجتم
  دون مشاكل وال تعقيد وال عراقيل : 

   
َ َوَمْن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا((( ...  َّ ُسوَل فَقَْد أََطاَع  يده: .))... )80َمْن يُِطْع الرَّ قال ابن س

ادله كذلك.  إِطاعةً واْنطاعَ  وطاَع يَطاُع وأَطاَع الَن واْنقاَد، وأَطاَعه وُع إِذا انق ه يَُط د طاع ل ذيب: وق ي الته  وف
َولَّى.. مَضى ألَمره فقد أَطاَعه، فِإذا وافقه فقد طاوعه بغير أَِلف، فِإذا له، ن  َوَمْن تَ ه .. وم أى بجانب د ون : ابتع

  جازي عليها .. : الحفيظ : الحافظ .. والحفيظ هو الطي يحصي األعمال لي فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظاعصى .. 
ا ((   ُب َم ُ يَْكتُ َّ وُل َو ِذي تَقُ َر الَّ ْنُهْم َغْي ةٌ ِم َت َطائِفَ ِدَك بَيَّ ْن ِعْن َرُزوا ِم ِإذَا بَ ةٌ فَ وَن َويَقُولُوَن َطاَع يُبَيِّتُ

يالً( ِ َوِك َّ ا ِ َوَكفَى بِ َّ َرزَ .)).. )81فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوتََوكَّْل َعلَى  ه وأَ  وبَ ه، إِلي اَب: أَخرج َرَز الكت ره وأَْب َرَزهُ غي ْب
ه:  بَيََّت َطائِفَةٌ ِمْنُهمْ . وكلُّ ما ظهر بعد خفاء، فقد بََرَز.. فهو َمْبُروٌز. َر في ه إِذا فَكَّ ره؛  يقال: بَيََّت فالٌن رأْي وَخمَّ

َر بلَْيٍل: فقد بُيَِّت. ومنه الحديث: وكلُّ ما ُدبِّر فيه، ي  ،يلأمر بيت بل هذا  وُفَ◌ّكِ َد ف و أَن يُْقَص : ه وتَْبيِْيُت العَُدّوِ
م، ر أَن يَْعل ن غي ل ِم وا: اللي تُّْم فقول ديث: إِذا بُيِّ ه الح اُت؛ ومن و البَي ةً، وه ذَ بَْغتَ ي  فَيُْؤَخ ُروَن. وف م ال يُْنَص ه

يامَ  ِ  .يَْنِوه من الليل. أَي الحديث: ال صياَم لمن لم يُبَيِِّت الّصِ َّ ى  يالً َوتََوكَّْل َعلَ ِ َوِك َّ ا ى بِ ماء هللا :   َوَكفَ ي أَس ف
ل بأَرزاق العباد، تعالى الَوِكيُل: هو المقيم الكفيل ي التنزي ه. وف ول إِلي ز:  وحقيقته أَنه يستقلُّ بأَمر الَمْوك العزي

و  ابن األَنباري: وقيل كافِياً؛ ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِكيالً؛ قال الفراء: يقال َربا ويقال أَن ال أَب الَوِكيُل الحافظ، وق
ي ُل ف حق: الَوِكي ال بعضهم: إِس ق، وق ا َخلَ ع م ام بجمي ل بالقي ذي تَوكَّ الى ال َم  صفة هللا تع ل ونِْع ُل الكفي الَوِكي

بُنا هللا ولهم َحْس ي ق ال ف ا، وق ل بأَرزاقِن ا هللاُ و الَكِفي ك: رازقن افي، كقول َم الك ا هللاُ ونِْع ُل: كافِين م الَوِكي مونِْع  نِْع
  ..الرازق

ًرا(((    ا َكثِي ِه اْختِالَفً ُدوا فِي ِ لََوَج َّ ِر  َر .)).. )82أَفَالَ يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْي َر األَْم وَدبَّ
ي تَْدبََره: رأَى ف ه، واْس ه وتََدبَّره: نظر في عاقبت َدبُّ  عاقبت َر تَ َرَف األَْم ي صدره؛ وَع ر ف م ي ا ل أََخَرٍة؛م  راً أَي ب

ه، َدبُّر: والتَّْدبِيُر في األَمر: أَن تنظر إِلى ما تَُؤول إِليه عاقبت ن  والتَّ ِر م اَل األَْم ْدِري قِبَ ا يَ الن م ه. وف ر في التفك
له من آخره. ِدباره أَي تدبره أَوَّ ِره ويقال: إِن فالناً لو استقبل من أَمره ما اس ِة أَْم ِدَي ِلِوْجَه ي أَي ل لَُه م ف و عل

ال بَْدِء أَمره ما علمه في آخره يَّ ال الْستَْرَشَد ألَمره. وق ا بَنِ ه: ي ْيِفّيٍ لبني ُن َص ثَُم ْب د أَْك ور ق از أُم َدبَُّروا أَعج  تَتَ
  . أَي ينظر في عواقبه. يَتََدبََّر الرجُل أَمره ويَُدبَِّره َولَّْت ُصُدوُرها. والتَّْدبِيُر: أَن

ْنُهْم َوإِذَا َجاَءُهمْ ((   ِر ِم ي األَْم ى أُْوِل وِل َوإِلَ ُس ى الرَّ ْو َردُّوهُ إِلَ ِه َولَ وا بِ ْوِف أَذَاُع  أَْمٌر ِمَن األَْمِن أَْو اْلَخ
ْيَطاَن  تُْم الشَّ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ الَتَّبَْع َّ هِ .)).. )83يالً(إِالَّ قَِللَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم َولَْوالَ فَْضُل  وا بِ :  أَذَاُع

ْيته وأَذَْعت الذَّْيُع: أَن يَِشيع األَمُر. يقال أَذَْعناه فذاع رَّ إِذاعة إِذا أَْفش ُت الّسِ ه وأَذَْع ُت ب ر وأَذَْع ه. األَم  وأَظهرت
اً وذَْيعوعةً: اً وذُيوع ا وذاَع الشيُء والخبر يَِذيع ذَْيعاً وذيَعان ر. وأَذاعه وأَذاع فَش اه. وأَذاَع  وانتَش ه أَي أَفش ب

ذا  أَبو وفي التنزيل: وإِذا جاءهم أَْمر من األَْمن أَو الَخْوف أَذاعوا به، قال ..بالشيء: ذَهب به إِسحق: يعني به
اس؛ ومعنى جماعة من المنافقين وَضعَفةً من المسلمين، قال: ي الن ه ف ان  أَذاُعوا به أَي أَظهروه وناَدْوا ب وك

نَ النبي، صلى هللا علي وم أَِم ى ق ه ظاهٌر عل م أَن لم، إِذا أُعل نهم، ه وس ع  م ن َجْم اُف م وم يُخ ع ق م بتََجمُّ أَو أُعل
ي أَن ذلك ِمثلهم، أَذاَع المنافقون ن يبتغ ُب م وى ليَْحذَر من يبتغي أَن يَْحذر من الكفار وليَْقوى قل ى  يْق ه عل قلبُ

ن ك معهم م ررغي ما أَذاع، وكان َضعَفةُ المسلمين يِشيعون ذل م بالض و  ر عل ل: ول ز وج ال هللا ع ك فق ي ذل ف
ه يأْخذوه من قِبَِل الرسول َردُّوا ذلك إِلى أَن وا ب ذين أَذاع م ال نهم لعل ا  ومن قِبَِل أُولي األَمر م لمين م ن المس م

ْوِض إِذاعةً واِإلبُل ما وبما في ا َكتَْم خبَر. وأَذاع الناسُ  يُذاَع أَو ال يذاع. ورجل ِمذياٌع: ال يستطيع ينبغي أَن لَح
ي شربوا ما فيه. وأَذاَعْت به اِإلبل إِذا اعي ف ُت َمت ه إِذا إِذاعة إِذا شربت. وترْك اُس ب أَذاع الن ذا ف ذا وك ان ك  مك

ي حديث أُِذيَع به. والِمْذياع: الذي ال يكتُم السّر، ذهبوا به. وكلُّ ما ذُهب به، فقد ذايِيُع. وف وم َم م  وق رَّ ّي، ك عل
ل: بالَمذايِيع البُذُر، هو جمع ف األَولياء: ليسواهللا وجهه، ووصْ  يَء إِذا أَْفشاه، وقي ن أَذاَع الش ْذياع م أَراد  ِم

يعون ذين يُِش ة. ال اُء مبالغ و بِن واِحش وه رِ .  الف ي األَْم ى أُْوِل لطة  َوإِلَ دين وذوي الس ه وال م والفق ل العل : أه
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ة ..  رأي والحكم ل ال ن أه وذ م ِذينَ النف هُ الَّ تَْنبُِطونَهُ لَعَِلَم ه..   يَْس ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك يء علم م الش : عل
هُ إِذا استخرج  واْستَْنبَطه واستنبط منه علماً وخبراً وماالً: استخرجه. واالْستْنباُط: االستخراج. واستنبََط الفَِقي

اده اطن باجته ه الب ه. الفق نهم؛ ق وفهِم تنبطونه م ذين يس ه ال ّل: لعَِلَم ّز وج ّ ع ال  اج:ق ى ال الزّج  معن
ذي يخرج اء ال ر يستنبطونه في اللغة يستخرجونه، وأَصله من النبَط، وهو الم ن البئ ال  م ر؛ ويق ا تحف أَّول م

ن الماء من طين َمن ذلك: أَْنبََط في َغْضراء أَي استنبط ِبُ◌ُط م ذي يَْن اء ال ر  ُحّر. والنَّبَُط والنَّبِيُط: الم ر البئ قع
  .. إِذا ُحفرت

ِذيَن كَ فَقَاتِ((   أَْس الَّ فَّ بَ ُ أَْن يَُك َّ ى  ْؤِمنِيَن َعَس ْض اْلُم ّرِ َك َوَح ُف إِالَّ نَْفَس ِ الَ تَُكلَّ َّ بِيِل  ي َس ُروا ْل فِ فَ
ُ أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكيالً( َّ   ) .)).. 84َو

  جاء في(( البيان فيما اتفق عليه الشيخان )) : 
ُ َعلَْيِه وآله َوَسلََّم قَاَل َمْن أَْنفََق َزْوَجْيِن فِي سَ َحِديُث أَبِي ُهَرْيرَ  َّ ِ َصلَّى  َّ ُ َعْنهُ : أَنَّ َرُسوَل  َّ ِ ةَ َرِضَي  َّ بِيِل 

َال  َالِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الصَّ ِ َهذَا َخْيٌر فََمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ َّ اِد نُوِدَي فِي اْلَجنَِّة يَا َعْبَد  ِل اْلِجَه ْن أَْه ِة َوَمْن َكاَن ِم
ِل الّصِ ْن أَْه اَن ِم ْن َك َدقَِة َوَم اِب الصَّ ْن بَ َي ِم َدقَِة ُدِع ْن ُدِعَي ِمْن بَاِب اْلِجَهاِد َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ َي ِم يَاِم ُدِع

يُق يَا ّدِ يَّاِن قَاَل أَبُو بَْكٍر الّصِ ِ َما  بَاِب الرَّ َّ ٌد َرُسوَل  ْدَعى أََح َعلَى أََحٍد يُْدَعى ِمْن تِْلَك اْألَْبَواِب ِمْن َضُروَرٍة فََهْل يُ
ُ َعلَْيِه وآله َوَسلََّم نَعَْم َوأَْرُجو أَْن تَُكوَن  َّ ِ َصلَّى  َّ   ِمْنُهْم *  ِمْن تِْلَك اْألَْبَواِب ُكلَِّها قَاَل َرُسوُل 

  وجاء فيه أَيضا : 
ُ َعلَْيِه وآله َوَسلََّم َما يَْعِدُل اْلِجَهاَد فِي َسَحِديُث أَبِي ُهرَ  َّ ُ َعْنهُ قَاَل : قِيَل ِللنَّبِّيِ َصلَّى  َّ بِيِل ْيَرةَ َرِضَي 

تَْيِن أَْو ثََالثًا ُكلُّ ذَِلَك يَقُوُل الَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل َال تَْستَِطيعُونَهُ قَاَل فَأََعاُدوا َعلَْيِه َمرَّ ِة َّ ي الثَّاِلثَ اَل فِ  تَْستَِطيعُونَهُ َوقَ
يَاٍم  ْن ِص ُر ِم ِ َال يَْفتُ َّ اِت  ِت بِآيَ ائِِم اْلقَانِ ائِِم اْلقَ ِل الصَّ ِ َكَمثَ َّ بِيِل  ي َس ِد فِ ُل اْلُمَجاِه َع َمثَ ى يَْرِج َالٍة َحتَّ َوَال َص

ِ تَعَالَى *   َّ   اْلُمَجاِهُد فِي َسبِيِل 
  ضا: وجاء فيه أي

لََّم أَيُّ اْألَ  ه َوَس ُ َعلَْيِه وآل َّ ِ َصلَّى  َّ ُ َعْنهُ قَاَل : ُسئَِل َرُسوُل  َّ ُل َحِديُث أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي  اِل أَْفَض ْعَم
ِ قَاَل ثُمَّ َماذَا قَاَل  َّ ِ قَاَل ثُمَّ َماذَا قَاَل اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل  َّ   َحجٌّ َمْبُروٌر *  قَاَل إِيَماٌن بِا

  وأيضا: 
ُ َعلَْيِه وآله َوَس َّ ِ َصلَّى  َّ ُ َعْنهُ قَاَل : َسأَْلُت َرُسوَل  َّ ِ ْبِن َمْسعُوٍد َرِضَي  َّ ِل َحِديُث َعْبِد  لََّم أَيُّ اْلعََم

َالةُ ِلَوْقتَِها قَاَل قُْلُت ثُمَّ أَيٌّ قَاَل بِرُّ اْلوَ  ُت أَْفَضُل قَاَل الصَّ ا تََرْك ِ فََم َّ بِيِل  ي َس اُد فِ اَل اْلِجَه مَّ أَيٌّ قَ ُت ثُ اِلَدْيِن قَاَل قُْل
  أَْستَِزيُدهُ إِالَّ إِْرَعاًء َعلَْيِه  .. 

ْؤِمنِينَ ((   ْض اْلُم ّرِ َك َوَح ُف إِالَّ نَْفَس ِ الَ تَُكلَّ َّ بِيِل  ي َس ْل فِ ال ))  فَقَاتِ يض. ق ِريض: التَّْحِض التَّْح
ا أَيه القتال جوهري: التَّْحِريُض علىال الى: ي ّ تع ي حرض المؤمنين الَحثُّ واِإلْحماُء عليه. قال  ى ا النب  عل

ه  التَّْحِريض في الِقتال؛ قال الزجاج: تأْويله ُحثَّهم على القتال، قال: وتأْويل اللغة أَن تُحثَّ اِإلنسان َحثّاً يعلم مع
اِرضٌ  ه ح ه، أَن ف عن يده: إِْن تََخلَّ ن س ال اب الك. ق ارب اله د ق ذي ق اِرُض ال ال: والح ال ق ه. وق ه َحضَّ َض  وَحرَّ

ه إِذا َاللحياني: يقال حاَرَض فالن على العمل وواَكب َب علي َب وواَص ال،  عليه وواَظ ى حرض  داَوَم القت فمعن
  .ِخنُوهم.يُثْ  على أَن يُحاِرُضوا أَي يُداِوُموا على القتال حتى ُحثَّهمالمؤمنن على القتال 

ُ أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكيالً (( َّ أُْس:).)) .. 84(  َو  الليث: والبَأْساُء اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَ
ا إِذا العذاب. ه: كن َّ علي ي، رضوان  ديث عل ا برسول  والبأُْس: الشدة في الحرب. وفي ح أُْس اتَّقَْين اشتدَّ الب

َّ علي ، صلى  وفَّ د الخ ال ه وسلم؛ يري ى مث ئُِس، عل أُْس والبَ ي: الب ن األَعراب ع الشدَّة. اب ون إِال م  وال يك
أْسَ  ل ال بَ ى قي وف فَِعٍل، العذاب الشديد. ابن سيده: البأْس الحرب ثم كثر حت أَْس أَي ال خ ك، وال بَ دُّ .. علي َوأََش

يالً  ه  تَنِك ل ب وهري : نك االً :  الج ه نَك يالً إِذا جعل ال:تَْنِك ره. ويق رة لغي الن إِذا  وِعْب ت بف ْرم ع نَكَّْل ي ُج ه ف اقبت
ل غيره عن ت ارتكاب مثله. أَجرمه ُعقوبةُ تَنَّكِ الى: وأَْنَكْل ه تع ا. وقول ه عنه االً إِذا دفعت ه إِْنك ن حاجت َل ع  الرج

ة عِ  لما بين يََدْيها وما َخْلفها؛ قال الزجاج: أَي جعلنا ً فجعلناهما نَكاال رةً هذه الفَعل ٌل  ب ا فاع ل مثلَه ل أَن يفع يَْنُك
ر اليهود الُمْعتَِدين في فَيناله مثل الذي نال أَخَّ م أَي السَّْبت. وفي حديث ِوصاِل الصوم: لو ت ل له زْدتُُكم كالتَّْنِكي  ل

اه عما َصنِيعاً يحذَر غيره منه إِذا ُعقوبة لهم. المحكم: ونََكل بفالن إِذا صنع به   . قِبَلَه. رآه، وقيل: نََكله نحَّ
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ا وَ ((   ُ َمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَُكْن لَهُ نَِصيٌب ِمْنَها َوَمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً يَُكْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنَه َّ اَن  َك
ا( ْيٍء ُمِقيتً ِفيُع: الشَّ.)).. )85َعلَى ُكّلِ َش ب. والشَّ فََّع: َطل فاعةً وتََش فَُع َش ي يَْش فَع ل ع افُِع،وَش فَعاء،  والجم ُش

 له الفارسّي: اْستَْشفَعه طلَب منه الشَّفاعةَ أَي قال فَشفَّعَه فيه. وقال له إِليه واْستَْشفََع بفُالن على فالن وتََشفَّع
ن ُكْن لي شافِعاً. وفي ا التنزيل: من يَْشفَْع َشفاعةً حَسنة يك يب منه ه نص ن ل فاعة سيئة يك فع ش ن يش ه  وم ل

ا  عمالً إِلى َعَمل. وروي عن المبرد وثعلب يَْشفَُع َشفاعةً حَسنة أَي يَْزدادُ  وقرأَ أَبو الهيثم: من ِكْفٌل منها. أَنهم
ه، قاال في قوله تعالى: َمْن ذا فاعةُ: الذي يَْشفَُع عنده إِالّ بِإذن ا. والشَّ دُّعاُء ههن اال: الشفاعة ال ِفيِع  ق الم الشَّ ك

ي ِك ف أَلُها لغي ِلْلَمِل ة يس ىحاج ي معن ه: ف فََع إِلي افُِع: ره. وَش ه. والشَّ َب إِلي ى  َطلَ ه إِل فَُّع ب ره يَتََش ب لغي الطال
ال: وب. يق ى المطل الن إِل فَّْعُت بف ِفيعٌ  تََش ب َش م الطال ه، واس فّعَني في الن فََش ي .. ف فاعِة ف ر الشَّ رر ذك د تك وق

ؤاُل ف بأُُمور الدنيا واآلخرة، وهي الحديث فيما يتَعَلَّق ذنوبالسُّ ن ال اُوِز ع ذي  ي التَّج فُِّع: ال رائِِم. والُمَش والَج
  . َشفاَعتُه. الشفاعة، والُمَشفَُّع: الذي تُْقبَلُ  يَْقبَل

  وجاء في صحيح البخاري : 
صلى  النبي عن حدثنا محمد بن العالء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى،

فلتأجروا، وليقض هللا على  أو صاحب الحاجة قال: (اشفعواــل  ا أتاه السائوسلم: أنه كان إذ وآله هللا عليه
  لسان رسوله ما شاء).

ا((( ...  ْيٍء ُمِقيتً ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ اَن  الى .))..)85َوَك ماء هللا تع ي أَس ل:  وف يظ، قي و الَحِف ُت، ه : الُمِقي
ه.  وأَقاته أَيضاً: إِذا أَعطاه قُوتَه. وهو ِمن أَقاتَه يُِقيتُه إِذا الذي يُْعِطي أَْقواَت الخالئق؛ وقيل: هو الُمْقتَِدٌر، َحِفَظ

ذي ُمِقيتاً. الفراء: الُمِقيُت الُمْقتَِدرُ  هللاُ على كّلِ شيء وفي التنزيل العزيز: وكان ُر، كال لَّ  والُمقَّدِ ي ك شيٍء  يُْعِط
الحفيظوقيل: الحفيظ؛ قا قوتَه. وقال الزجاُج: الُمِقيُت القَديُر، و ب وِت. ل: وه ن القُ تَقُّ م ه ُمْش به، ألَن ال:  أَش يق

ه، وال يَقُوته.والقُوُت: اسُم الشيء الذي يَْحفَظُ  َحِفْظَت نَْفَسه بما قُتُّ الرجَل أَقُوتُه قَْوتاً إِذا ى  نَْفَس ه عل َل في فَْض
ْدرِ  ي الشيءَ  قَ ذي يُْعِط يُظ ال ِت: الحف ى الُمِقي ِظ، فمعن ْدَر الحا الِحْف ُت  جة،قَ راس: الُمِقي ال الف ِظ؛ وق ن الِحْف م

  .. َرُجٍل قُوتَه. ويقال: الُمِقيُت الحافُِظ للشيء والشاِهُد له يُْعِطي كلَّ  الُمْقتَِدُر، كالذي
ْيٍء حَ ((   ّلِ َش ى ُك اَن َعلَ َ َك َّ ا إِنَّ  ا أَْو ُردُّوَه يبًا(َوإِذَا ُحيِّيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَه ي .)).. )86ِس ف

ّ تعالى الَحِسيُب: هو الكافي، فَِعيلٌ  اني. أَسماِء  بَنِي الشيُء إِذا َكف ن أَْحَس ل، ِم ى بمعنى ُمْفِع يبا : بمعن . وحس
  محاسب .. 

َدقُ ((   ْن أَْص ِه َوَم َب فِي ِة الَ َرْي ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ نَُّكْم إِلَ َو لَيَْجَمعَ هَ إِالَّ ُه ُ الَ إِلَ ِديثًا(َّ ِ َح َّ ْن  ...)).. )87 ِم
ةُ: يب ُب والّرِ ْي ْهِر. والرَّ دَّ ْرُف ال ُب: َص ْي ، الرَّ كُّ ٌب. الشَّ ع ِريَ ر، والجم ةُ، بالكس يب ةُ. والّرِ ـنَّةُ، والتُّْهَم  والّظِ

ْيُب: ما رابَك ِمْن أَْمٍر. وقد رابَنِـي األَْمر، وأَرابَنِـي. ه وأََرْبُت الرجَل: َجعَْلُت  والرَّ ْلُت إِلي ه: أَوَص ةً. وِرْبتُ ه ِريب في
ةَ. يب ةَ، الّرِ يب ي الّرِ ـي؛ أَوَهَمن ة، وأَرابَنِ يب ه الّرِ ُت من ي: َعِلْم ل: رابَن ه. وقي ك ب ُت ذل وم وظنن اه أن ي ذا معن . وه

  القيامة حق .. ال شك فيه إطالقا .. فيه تجزى كل نفس بما قدمت ..  
  
  

*********  
  
  
  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

 c    : 75الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أ ول هللا بل ن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا كَ  (( ...  ُهْم بَِم ُ أَْرَكَس َّ ْيِن َو افِِقيَن فِئَتَ ي اْلُمنَ ْم فِ ْن فََما لَُك ُ َوَم َّ لَّ  ْن أََض ُدوا َم ُدوَن أَْن تَْه بُوا أَتُِري َس

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبِيالً( َّ ى  )88يُْضِلْل  اَء َحتَّ ْنُهْم أَْوِليَ ذُوا ِم الَ تَتَِّخ َواًء فَ وَن َس ُروا فَتَُكونُ ا َكفَ َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَم
ِ فَِإنْ  َّ يًرا( يَُهاِجُروا فِي َسبِيِل  ) إِالَّ 89تََولَّْوا فَُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوالَ تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِليا َوالَ نَِص

اتِلُوُكْم أَ  ُدوُرُهْم أَْن يُقَ َرْت ُص اُءوُكْم َحِص ْو ْو يُقَالَِّذيَن يَِصلُوَن إِلَى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َج ْوَمُهْم َولَ اتِلُوا قَ
ْيُكْم ال ْوا إِلَ اتِلُوُكْم َوأَْلقَ ْم يُقَ وُكْم فَلَ ِإْن اْعتََزلُ اتَلُوُكْم فَ ْيُكْم فَلَقَ لََّطُهْم َعلَ ُ لََس َّ اَء  ْيِهْم َش ْم َعلَ ُ لَُك َّ َل  ا َجعَ لََم فََم سَّ

ْم َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَْن يَأَْمنُ  )90َسبِيالً( ِإْن لَ ا فَ وا فِيَه ِة أُْرِكُس ى اْلِفتْنَ ا ُردُّوا إِلَ وُكْم َويَأَْمنُوا قَْوَمُهْم ُكلَّ َم
وُهْم وَ  ُث ثَِقْفتُُم وُهْم َحْي ذُوُهْم َواْقتُلُ ِديَُهْم فَُخ وا أَْي لََم َويَُكفُّ ْيُكْم السَّ وا إِلَ وُكْم َويُْلقُ يْ يَْعتَِزلُ ْم َعلَ ا لَُك ئُِكْم َجعَْلنَ ِهْم أُْولَ

  ...)).)91ُسْلَطانًا ُمبِينًا(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
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ب  ن راق ؤمن م د .. والم ى وال يع ا ال يحص ات م ر والعظ ن العب ا م ي .. وفيه اة ال تنته دروس الحي

يش و ع المع دروس الوضع عن كثب كما يقال في لغة العصر .. ومن اتعظ بغيره .. ومن أخذ من دروس الواق
ا  ل شيء .. أم الحياة والتاريخ العبرة .. فعدل مساره .. على طريق اإلسالم دين الحق والعدل واإلعتدال في ك
ي  اب ف ذاب والعق ن الع اة م ه بمنج ب أن هوات .. وحس ع الش افق .. واتب ارى .. ون من تنكر للحقيقة التي ال تم

ق التمزق وال ي الدنيا واآلخرة .. فقد أخطأ السبيل واتخذ طري ذي ال ين ري والروحي والجسدي ال ضياع الفك
رب ال يجدي  ذا الض ع النسيان .. ه ى مرت ة إل ي النهاي ه ف يهزه  ويدمره..  ويقضي عليه على مراحل .. ليلقي
ود  وازن مفق اد ت معه حتى الحوار .. ألنه أعرض عن كل حوار .. وألنه يغالط نفسه ويناقضها .. ويسعى إليج

اس ال ومستحيل بين مصالحه الضيق ن الن رب م ه ض ة .. ومتطلبات الدين وضروراته التي ال محيد عنها .. إن
ا  ا أكثره دروس .. وم ن ال يبوء  إال  بالخسران .. وخسرانه درس متكرر على كر األيام لمن يريد االستفادة م

..  
ُ أَْرَكَسُهْم بَِما ((  (( ...   َّ ْن  فََما لَُكْم فِي اْلُمنَافِِقيَن فِئَتَْيِن َو ُ َوَم َّ َكَسبُوا أَتُِريُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ 

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبِيالً( َّ اس،.)).. )88يُْضِلْل  ن الن ْكُس: الجماعة من الناس، وقيل: الكثير م ْكسُ  الّرِ ّرِ بيه  وال ش
َّ عليه  ِجيع. وفي الحديث: أَن النبي، صلى  ال  َ أُتيّ  وسلم،وآله بالرَّ ٌس؛ ق ه ِرْك ال: إِن بَرْوٍث في االستنجاء فق

ْكُس شبيه ه  المعنى بالرجيع. يقال: َرَكْسُت الشيء وأَْرَكْستُه إِذا َرَدْدتَه أَبو عبيد: الّرِ ة: إِن ي رواي ه، وف وَرَجْعتَ
م ه الحديث: الله ول؛ ومن ى مفع ل بمعن ُب ا َرِكيس، فعي ْكُس: قل رَّ ة َرْكساً؛ وال ي الفتن هما ف ى أَرِكْس لشيء عل

يٌس، ُ رأْسه أَو ردّ  و َمْركوس وَرِك اً، فه ه َرْكس ه يَْرُكُس ره؛ َرَكَس ى آخ ه عل ي  أَول ا. وف اْرتََكس فيهم ه ف وأَْرَكَس
ال بوا؛ ق ا كَس هم بم َّ أَْرَكس ل: و تُ  التنزي ال: َرَكْس ة. ويق هم لغ ال: وَرَكس ر، ق ى الكف م إِل ول َردَّه راء: يق  الف

دا الشيء وأَْرَكْستُه لغتان ْرتَِكسُ .. إِذا َرَدْدتَه. واْالرتِكاُس: االرت تَُن تَ ي الحديث: الِف راثيم العرب أَي  وف ين ج ب
ِكيُس أَيضاً: الضعيف تَْزَدِحُم وتتردد.   .. الُمْرتَِكس والرَّ

  وجاء في صحيح البخاري : 
د هللا ن عب ن عدي، ع عبة، ع دثنا ش اال: ح رحمن ق د ال در وعب دثنا غن ن  حدثني محمد بن بشار: ح ب

ن أصحاب فََما لَُكْم فِي اْلُمنَافِِقيَن فِئَتَْينِ  يزيد، عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه: { اس م ي صلى هللا  رجع ن النب
ت:  وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم،وآله عليه  ول: ال، فنزل ْم  وفريق يق ا لَُك فََم

  ال: (إنها طيبة تنفي الخبث، كما تنفي النار خبث الفضة).فِي اْلُمنَافِِقيَن فِئَتَْيِن وق
ي َس((   اِجُروا فِ ى يَُه اَء َحتَّ ْنُهْم أَْوِليَ ِ َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواًء فَالَ تَتَِّخذُوا ِم َّ بِيِل 

  .)).. )89ُموُهْم َوالَ تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِليا َوالَ نَِصيًرا(فَِإْن تََولَّْوا فَُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحْيُث َوَجْدتُ 
م  لمين .. ث ع المس ى اإلضرار بمجتم ون عل م يعمل الم .. ث طبعا هذا حكم المنافق الذين يظهرون اإلس

ي اإلمتحان . قطوا ف . يأتيهم البيان بتناقضهم ومضرتهم .. ثم يتحالفون مع أهل الكفر ضد المسلمين .. لقد س
امتحان اإليمان .. وامتحان الحياة .. وامتحان التطبيق .. فماذا يرجى منهم ؟.. ولكن هناك استثناء في تطبيق 

  عملية مالحقة المنافقين للقضاء عليهم واستئصال شأفتهم .. 
اُءوُكْم َحِص((  اٌق أَْو َج نَُهْم ِميثَ نَُكْم َوبَْي ْوٍم بَْي ى قَ لُوَن إِلَ ِذيَن يَِص اتِلُوُكْم أَْو إِالَّ الَّ ُدوُرُهْم أَْن يُقَ َرْت ُص

اتِلُو ُ لََسلََّطُهْم َعلَْيُكْم فَلَقَاتَلُوُكْم فَِإْن اْعتََزلُوُكْم فَلَْم يُقَ َّ َل يُقَاتِلُوا قَْوَمُهْم َولَْو َشاَء  ا َجعَ لََم فََم ْيُكْم السَّ ْوا إِلَ ُكْم َوأَْلقَ
ُ لَُكْم َعلَْيِهْم َسبِيالً( ل:.)).. )90َّ  وَحِصَر صدُره: ضاق. والَحَصُر: ضيق الصدر. وإِذا ضاق المرء عن أَمر قي

اق  ََّحِصَر صدر المرء عن أَهله يَْحَصُر َحَصراً؛ قال هللا عز وجل: إِال نهم ميث نكم وبي وم بي ى ق لُون إِل الذين يَِص
ا أَو جاؤوكم َحِصَرْت ُصدوُرُهم ن سيده:أَن يقاتلوكم؛ معناه ضاقت صدورهم عن قت ال اب ومهم؛ ق ال ق  لكم وقت

االً أَو ال  وقيل تقديره وقد َحِصَرْت صدورهم؛ وقيل: تقديره أَو جاؤوكم رج َرْت صدورهم اآلن، وق اً فََحِص قوم
د جاؤوكم َحِصَرْت صدورهم؛ العرب تقول: أَتاني الفراء في قوله تعالى: أَو دون ق هُ؛ يري ب  فالن ذََهَب َعْقلُ ذه

مع ا ال: وس ه؛ ق ولعقل الً يق ائي رج ى ذات لكس رُت إِل بحُت نظ  فأَص
َرتْ  ه َحِص راء قول ل الف اج: جع ال الزج االً إِال التنانير؛ وق ون ح َرْت  َّحاالً وال يك هم َحِص ال بعض ال: وق د؛ ق بق

اتلوكم كأَنه قال أَو جاؤوكم صدورهم خبر بعد خبر دورهم أَن يق َرْت ص ال: َحِص ُد، ق ر بع د ..  ثم أَخب ال أَحم وق
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د:  قرأَ َحِصَرةً  إِذا أَضمرت قد قّربت من الحال وصارت كاالسم، وبها قرأَ من يى:بن يح و زي ال أَب دوُرُهْم؛ ق ُص
تصله بواو أَو بقد، كأَنك قلت: جاءني القوم وضاقت صدورهم  إِالَّ أَن وال يكون جاءني القوم ضاقت صدورهم

شصدورهم؛ قال الجوهري: وأَما قوله أَو جاؤوكم ح ضاقت أَو قد از األَخف دورهم، فأَج رت ص ون  ص والكوفي
ي  أَن يكون الماضي حاالً، ولم يجزه سيبويه إِالَّ مع قد، وجعل يهم. وف دعاء عل َحِصَرْت صدورهم على جهة ال

َرتْ  حديث زواج فاطمة، رضوان هللا لم، َحِص ه وس  عليه: فلما رأَت عليّاً جالساً إِلى جنب النبي، صلى هللا علي
  . المحبوس. وانقطعت كأَن األَمر ضاق بها كما يضيق الحبس علىوبكت؛ أَي استحت 

وا فِي((   ِة أُْرِكُس ْم َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَْن يَأَْمنُوُكْم َويَأَْمنُوا قَْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّوا إِلَى اْلِفتْنَ ِإْن لَ ا فَ َه
لََم َويَكُ  ْيُكْم السَّ وا إِلَ وُكْم َويُْلقُ ْيِهْم يَْعتَِزلُ ْم َعلَ ا لَُك ئُِكْم َجعَْلنَ وُهْم َوأُْولَ ُث ثَِقْفتُُم وُهْم َحْي ذُوُهْم َواْقتُلُ ِديَُهْم فَُخ وا أَْي فُّ

ا( ْلَطانًا ُمبِينً ال،...)).. )91ُس ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب ي: الِفتْن ن األَعراب ة األَْوالُد،  اب والِفتْن
ُر، ة الُكْف اس والِفتْن تالُف الن ةُ اخ م. والِفتْن ل الظُّْل ي التأْوي ة ف ل: الِفتْن ار؛ وقي راق بالن ةُ اِإلح اآلراء، والِفتْن  ب

ة يده: الِفتْن ن س ا. اب ي طلبه ال ف د َغ دنيا ق ب ال ا  يقال: فالن َمْفتُوٌن بطل ا جعلناه ل: إِن ه عز وج َرةُ. وقول الِخْب
ومومعناه أَنهم أُفْ  للظالمين؛ أي ِخْبَرةً، ً فِتْنة قُّ ان، وال..  تِنوا بشجرة الزَّ ةُ والبُْره ْلطاُن: الُحجَّ ع ألَن   والسُّ يجم

ْلنا المصدِر، قال مجراه َمْجرى موسى  محمد بن يزيد: هو من السِليط. وقال الزّجاج في قوله تعالى: ولقدأَْرَس
ٍة بَيِّنٍة. مي بآياتِنا وُسلطاٍن ُمبين، أَي وُحجَّ ْلطا والسُّلطان إِنما س ال: واشتاقُس ي أَرضه، ق ِ ف ّ ةُ  ه حج  ناً ألَن

ليط السلطان من السَّليط، قال: ت: س ل للزي ذا قي ه، ومن ه اء ب ا يُض ان الشيء : اتضح فهو والسليُط م .. أب
  مبين ..

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه مح ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب م

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 76الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ٍة وَ (( ...   ٍة ُمْؤِمنَ ُر َرقَبَ أً فَتَْحِري ا َخَط َل ُمْؤِمنً ْن قَتَ أً َوَم ا إِالَّ َخَط َل ُمْؤِمنً ْؤِمٍن أَْن يَْقتُ اَن ِلُم ا َك ةٌ َوَم ِديَ

ٍة َوإِ  ُمَسلََّمةٌ إِلَى قُوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدّوٍ لَُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَ دَّ ْوٍم أَْهِلِه إِالَّ أَْن يَصَّ ْن قَ اَن ِم ْن َك
ْن بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فََمْن  لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن تَْوبَةً ِم

ا( ُ َعِليًما َحِكيًم َّ ِ َوَكاَن  هُ  )92َّ ِه َولَعَنَ ُ َعلَْي َّ َب  ا َوَغِض ًدا فِيَه نَُّم َخاِل َزاُؤهُ َجَه ًدا فََج ا ُمتَعَّمِ ْل ُمْؤِمنً ْن يَْقتُ َوَم
ا( ا )93َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظيًم ْيُكْم  يَ ى إِلَ ْن أَْلقَ وا ِلَم وا َوالَ تَقُولُ ِ فَتَبَيَّنُ َّ بِيِل  ي َس َرْبتُْم فِ وا إِذَا َض ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

ِ َمغَانُِم َكثِيَرةٌ َكذَِلَك ُكنتُْم مِ  َّ ْنيَا فَِعْنَد  وا ْن السَّالََم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَْبتَغُوَن َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ ُ َعلَْيُكْم فَتَبَيَّنُ َّ قَْبُل فََمنَّ 
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا( َّ   ...)).)94إِنَّ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل:
  

الث  ا ث وال واألعراض.. إنه ة األرواح واألم ع اإلسالمي حرم اة المجتم ي حي من المبادئ الرئيسة ف
ا مقدسات ال محيد عنه ات قرره ل .. وهي حرم ع كك ا في األمن واألمان الذي ينعم به المؤمن ومن ثم المجتم

  رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في خطبة الوداع حيث قال : 
ذا ،(( ومكم ه ة ي م ، كحرم وا ربك ى أن تلق ة  أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إل وكحرم

  ...)) .، فيسألكم عن أعمالكم شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم
  وجاء في مجمع الزوائد: 

يقول : المسلم على المسلم    وسلم وآله وعن واثلة بن األسقع قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 
ا  المسلم، ال يظلمه وال يخذله، وماله .  دمه وعرضه  حرام، وى ههن ب  -التق ى القل ده إل ار بي ب  -وأش وحس

ر أن  ن الش رئ م ر ام لم  يحق اه المس زاهأخ ت: ع ة  قل ر رواي ي غي ي داود ف ى أب ار إل راف باختص ي األط ف
  ورجاله ثقات. رواه أحمد والطبراني اللؤلؤي.

ةٍ (( ...   ٍة ُمْؤِمنَ ُر َرقَبَ أً فَتَْحِري ا َخَط َل ُمْؤِمنً ْن قَتَ أً َوَم ا إِالَّ َخَط َل ُمْؤِمنً ْؤِمٍن أَْن يَْقتُ اَن ِلُم ا َك ةٌ  َوَم َوِديَ
هِ  ى أَْهِل لََّمةٌ إِلَ م  ُمَس نوات .. تقس دة س ى ع ل عل بة القات ا عص ا يؤديه ل .. أو قيمته ن اإلب ة م ة مائ ...)).. الدي

دَّقُواعليهم فإن عجزوا فعلى القاتل .. فإن عجز فعلى بيت المال ..  ة إِالَّ أَْن يَصَّ ع والمطالب : أي يعفوا عن التتب
التعويض ..  ْومٍ ب ْن قَ اَن ِم ِإْن َك ةٍ فَ ٍة ُمْؤِمنَ ُر َرقَبَ ْؤِمٌن فَتَْحِري َو ُم ْم َوُه ُدّوٍ لَُك ي   َع ار ف ه الكف ق ألهل : أي ال ح

ة ..  ة مؤمن ر رقب ى بتحري ويض .. ويكتف ِه التع ى أَْهِل لََّمةٌ إِلَ ةٌ ُمَس اٌق فَِديَ نَُهْم ِميثَ نَُكْم َوبَْي ْوٍم بَْي ْن قَ اَن ِم َوإِْن َك
اون ..  َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَةٍ  ل وتع ات عم ق واتفاق نهم مواثي نكم وبي ن بي ى م ارة .. عل ة والكف ب الدي : أي تج

ا( ا َحِكيًم ُ َعِليًم َّ اَن  ِ َوَك َّ ْن  ةً ِم ه ..  )92فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن تَْوبَ ا يعتق م يجد م ن ل : أي م
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وم  ارقبة .. أي لم يجد ال تعويض وقال العلماء : من لم يجد ال مال وال ه ص د فرض هللا علي ه .. فق ا يعتق وال م
هرين  ن صوم الش م .. ولك ل العل ال أه ا ق شهرين متتابعين .. والشهران صياما يعوضان الدية والعتق معا كم

  يجب أن يكون متتابعا .. إن أفطر يوما أعاد من البداية .. بال انقطاع كفارة له فيما أذنب .. 
هُ وَ ((  دَّ لَ هُ َوأََع ِه َولَعَنَ ُ َعلَْي َّ َب  ا َوَغِض ًدا فِيَه نَُّم َخاِل َزاُؤهُ َجَه ًدا فََج ا ُمتَعَّمِ ْل ُمْؤِمنً ْن يَْقتُ ذَابًا َم  َع

ا( ر،.)).. )93َعِظيًم ن الخي ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع ن واللَّْع اُد م ْرد واِإلبع ل: الطَّ بُّ  وقي ق السَّ ن الَخْل هللا، وم
ع  َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ  ولَعَناٌت. ولَعَنه يَْلعَنه لَْعناً: واللَّْعنةُ االسم، والجمع ِلعانٌ  دُّعاء،وال وَمْلعُوٌن، والجم

ا...  َمالِعين؛ عن سيبويه دَ  الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منه ام. ودار  َخلَ ي وأَق وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل يَْخلُ
  .. فيها وَخلَّدهم وَخلَّده هللا وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد فيها. لبقاِء أَهلها رةالُخْلد: اآلخ
ْيُكْم السَّ يَا((  ِ فَتَبَيَّنُوا َوالَ تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَى إِلَ َّ َت مُ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل  ا الََم لَْس ْؤِمنً

ُ عَ  َّ نَّ  ُل فََم ْن قَْب تُْم ِم ذَِلَك ُكن َرةٌ َك انُِم َكثِي ِ َمغَ َّ َد  ْنيَا فَِعْن ا تَْبتَغُوَن َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ اَن بَِم َ َك َّ وا إِنَّ  ْيُكْم فَتَبَيَّنُ لَ
ل: وإِذا وَضَرْبُت في األَرض أَْبتَِغـي الَخْيَر من...)).. )94تَْعَملُوَن َخبِيًرا( ، عز وج ّ ال  رزق؛ ق ي  ال َرْبتُم ف َض

ي ا  األَرض؛ أَي سافرتم، وقوله تعالى: ال يْسـتَِطـيعُوَن َضْرباً ف ار فيه ي األَرض إِذا س َرَب ف ال: َض األَرض. يق
ْرُب يقع ب على جميع األَعمال، إِال قليالً. مسافراً فهو ضاِرٌب. والضَّ ي س ي األَرض وف ارة وف ي التج يل َضَرَب ف

راُض. ّ  ي الِق ـُمضاَربة: وه ن ال ال، م ي الم اَربه ف و. وض ه أَيا : فَتَبَيَّنُ يُء:  وأَبَْنتُ تَباَن الش ْحتُه. واس أَْوَض
ا: يَّنَ  ظَهر. واستَبَْنتُه أَن ه. وتَبَ ةُ  عَرفتُ ذه الثالث دَّى ه ا، تتع هُ أَن ر، وتَبيَّْنت يُء: َظَه ّدى. الش اَن  وال تتع الوا: ب وق

ىالشيُء واسْ  يََّن بمعن د؛ تَباَن وتَبيَّن وأَباَن وبَ اء وتشديدها،  واح اٍت، بكسر الي اٍت ُمبَيِّن الى: آي ه تع ه قول ومن
ين أَي  ُمتبيِّنات، ومن قرأَ ُمبَيَّنات بفتح الياء فالمعنى أَن هللا بَيَّنَها. وفي بمعنى ِذي عينَ بُح ل يََّن الص المثل: قد بَ

ِ َمغَ .. تَبَيَّن َّ ي وَغنِم الشيَء ُغْنماً: فاز به.:  انُِم َكثِيَرةٌ فَِعْنَد  ز  وتَغَنَّمه واْغتَنَمه: عّده َغنِيمة، وف م: انته المحك
ه. ه ُغْنم يَء: جعل ه الش ه وأَْغنَم ة. وَغنَّمت ه َغنِيم ال ل ه. ق اً إذا نفَّلت ه  تَْغنِيم ف علي ا أَوَج ة م األَزهري: الغَنِيم

مه هللال بخيلهم وركابهم من أَموال المسلمون ن قََس س لم م مشركين، ويجب الخم ه، ويُقَس ةُ أخماسها  ل أَربع
ا بين اء الُموِجفين: للفارس ثالثة أَسهم وللراجل سهم واحد، وأَم ا أَف و م يء فه وال المشركين  الفَ ن أَم هللا م

س أَيض عليه، مثل ِجزية على المسلمين بال حرب وال إيجاف ه الخم ه فيجب في ولحوا علي ا ُص رؤوس وم اً ال
مه هللا، ن قس اقي لم يء والب ل الف ي أَرزاق أَه ّدة وف الح وُع ل وس ن خي ور م د الثغ ا يَُس رف فيم وأَرزاق  يص

ة ر الغنيم ديث ذك ي الح رر ف د تك راهم، وق ري َمج ن يج رهم وم ن غي اة وم ا  القض و م ائم، وه نم والغن والَمغ
ه ف علي ل الحرب وأَوَج وال أه ن أَم اب. يق أُصيب م ل والرك ة، المسلمون الخي اً وَغنيم نَم ُغنم ت أَْغ ال: َغنِم

الفتح المصدر والغنائم جمعها. ال.. والَمغانم: جمع َمْغنم، والغنم، بالضم، االسم، وب ر أي  ويق نم األم الن يتغ ف
انم: آخذ ة. والغ ى الغنيم رص عل ي  يَحِرص عليه كما يح وم ف ديث الص ي الح انمون. وف ع الغ ة، والجم الغنيم

اردة؛  ة الب تاء الغنيم ماهالش واب. س ر والث ن األَج ه م ا في ة لم وَن . غنيم ا تَْعَملُ اَن بَِم َ َك َّ وا إِنَّ  فَتَبَيَّنُ
ًرا( ا ...))..)94َخبِي ان وم ا ك الم بم ل الع ز وج ماء هللا ع ن أَس ُر: م ون. الَخبِي ه.  يك األَمر أَي علمت ْرُت ب وَخبُ

ُرهُ  َر أَْخبُ ْرُت األَم ه  وَخبَ ه. وقول ى حقيقت ه عل هإِذا عرفت أَل عن راً؛ أَي اس ِه َخبِي أَْل ب الى: فاْس ُر. تع راً يَْخبُ  خبي
  .. والِخْبيُر: العالم

  
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن ال ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح  إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
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الة وأدى غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  ااألمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c    : 77الحلقة عدد   
  c( سورة النساء )  

  
 د ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل رس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  مأعوذ با من الشيطان الرجي

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
أَْمَواِلِهمْ (( ...   ِ بِ َّ بِيِل  ي َس ُدوَن فِ َرِر َواْلُمَجاِه ي الضَّ ُر أُْوِل ْؤِمنِيَن َغْي ْن اْلُم ُدوَن ِم تَِوي اْلقَاِع  الَ يَْس

ى ِهْم َعلَ أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس ِديَن بِ ُ اْلُمَجاِه َّ َل  ِهْم فَضَّ ُ  َوأَنفُِس َّ َل  نَى َوفَضَّ ُ اْلُحْس َّ َد  ال َوَع ةً َوُك ِديَن َدَرَج اْلقَاِع
ا( ًرا َعِظيًم ِديَن أَْج ى اْلقَاِع ِديَن َعلَ ا( )95اْلُمَجاِه وًرا َرِحيًم ُ َغفُ َّ اَن  ةً َوَك َرةً َوَرْحَم هُ َوَمْغِف اٍت ِمْن إِنَّ  )96َدَرَج

ِ  الَِّذيَن تََوفَّاُهْم اْلَمالَئَِكةُ  َّ ْن أَْرُض  ْم تَُك الُوا أَلَ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم ُكنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي األَْرِض قَ
يًرا( اَءْت َمِص نَُّم َوَس أَْواُهْم َجَه َك َم ا فَأُْولَئِ اِجُروا فِيَه عَةً فَتَُه اِل  )97َواِس َج ْن الّرِ عَِفيَن ِم اِء إِالَّ اْلُمْستَْض َوالنَِّس

بِيالً( ُدوَن َس ةً َوالَ يَْهتَ تَِطيعُوَن ِحيلَ َداِن الَ يَْس وا  )98َواْلِوْل ُ َعفُ َّ اَن  ْنُهْم َوَك َو َع ُ أَْن يَْعفُ َّ ى  َك َعَس فَأُْولَئِ
ِ يَِجْد فِي األَْرِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَ 99َغفُوًرا( َّ ى ) َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل  اِجًرا إِلَ ِه ُمَه ْن بَْيتِ ةً َوَمْن يَْخُرْج ِم

ا( وًرا َرِحيًم ُ َغفُ َّ اَن  ِ َوَك َّ ى  ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَ ي األَْرِض  )100َّ َرْبتُْم فِ َوإِذَا َض
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ْن ا ُروا ِم اٌح أَْن تَْقُص ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ ُدوا فَلَ ْم َع انُوا لَُك افِِريَن َك ُروا إِنَّ اْلَك ِذيَن َكفَ نَُكْم الَّ تُْم أَْن يَْفتِ الَِة إِْن ِخْف لصَّ
ا( ِإذَا )101ُمبِينً ِلَحتَُهْم فَ ذُوا أَْس َك َوْليَأُْخ ْنُهْم َمعَ ةٌ ِم تَقُْم َطائِفَ الَةَ فَْل ْم الصَّ َت لَُه يِهْم فَأَقَْم َت فِ َجُدوا  َوإِذَا ُكن َس

ُروا ْليَُكونُوا ِمْن َوَرائُِكْم َوْلتَأِْت َطائِفَةٌ أُْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََك َوْليَأُْخذُوا ِحْذَرُهْم َوأَْسفَ  ِذيَن َكفَ ِلَحتَُهْم َودَّ الَّ
دَ  ةً َواِح ٍر أَْو لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم َوأَْمتِعَتُِكْم فَيَِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيلَ ْن َمَط ْم أَذًى ِم اَن بُِك ْيُكْم إِْن َك اَح َعلَ ةً َوالَ ُجنَ

ا( ذَابًا ُمِهينً افِِريَن َع دَّ ِلْلَك َ أََع َّ ْذَرُكْم إِنَّ  ذُوا ِح الَةَ  )102ُكنتُْم َمْرَضى أَْن تََضعُوا أَْسِلَحتَُكْم َوُخ ْيتُْم الصَّ ِإذَا قََض فَ
َ قِيَاًما َوقُ  َّ ْؤِمنِيَن ِكتَافَاْذُكُروا  ى اْلُم ْت َعلَ الَةَ َكانَ الَةَ إِنَّ الصَّ أَقِيُموا الصَّ أْنَنتُْم فَ ِإذَا اْطَم وبُِكْم فَ ا عُوًدا َوَعلَى ُجنُ بً

أْلَُموَن وَ  )103َمْوقُوتًا( ا تَ ا الَ َوالَ تَِهنُوا فِي اْبتِغَاِء اْلقَْوِم إِْن تَُكونُوا تَأْلَُموَن فَِإنَُّهْم يَأْلَُموَن َكَم ِ َم َّ ْن  وَن ِم تَْرُج
ُ َعِليًما َحِكيًما( َّ   ...)).)104يَْرُجوَن َوَكاَن 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

ل  ة ؟.. وه رق المواجه ون ط ف تك ه؟ .. وكي ي من و المعف ن ه اد .. وم روب الجه ى ض أتي اآلن إل ن
ي تسقط الصالة في الحرب ؟.. وكيف يكون ذكر هللا ة الشافية ف ة الكافي  .. عن هذه األسئلة وأكثر نقدم األجوب

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
   

َررِ (( ...   ي الضَّ ُر أُْوِل ْؤِمنِيَن َغْي ة ...))..  الَ يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمْن اْلُم ال، فَْعلَ ةُ شدة الح رَّ ال: الضَّ فق
 ً ّر أَيضا ّر، قال: والضُّ مانة. ابن هو حال من الضَّ اُء: الزَّ رَّ ِمُن. والضَّ ِريِر، وهو الزَّ ة الضَّ رَّ األَذاة،  األَعرابي: الضَّ

ي ر أُول َرر؛ أَي غي ي الضَّ ر أُول ل: غي ه عز وج ن وقول ال اب ة. وق مان ّره  الزَّ ة تَُض ه ِعلَّ ن ب ر م ة: أَي غي عرف
ن ه ع اً، وتقطع َراَرة أَيض ي الضَّ اد، وه ر  الجه ي البص ك ف ال ذل تَوييق ول: ال يَْس ره، يق دون  وغي القاع

و دون إِال أُول دين والمجاه اوون المجاه ِإنهم يس َرِر ف ِهمْ .. الضَّ أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس ِ بِ َّ بِيِل  ي َس ُدوَن فِ :  َواْلُمَجاِه
ال . ((  . ضربان من الجهاد بالنفس والنفيس.. حتى ال يحرم المؤمن من الثواب .. إلعالء كلمة هللا في كل مج

أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس ِديَن بِ ُ اْلُمَجاِه َّ َل  ِهْم فَضَّ أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس ِ بِ َّ بِيِل  ي َس ُدوَن فِ ِديَن َواْلُمَجاِه ى اْلقَاِع ِهْم َعلَ
  ..)).. َدَرَجةً 

  جاء في سنن الترمذي :
اء عبد العزيز بن مح حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي، قاال أخبرنا   لم عن عط ن أس د ب مد عن زي

 ّ ه  بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول  ّ علي ه صلى  الة وآل ال: "من صام رمضان وصلى الص سلم ق
اة ر الزك ت، ال أدري أذك ج البي ث  وح ّ أو مك بيل  ي س اجر ف ه إن ه ر ل ّ أن يغف ى  ا عل ان حق أم ال، إال ك

ر بأرضه التي ه ولد بها. قال معاذ: أال أخب ّ علي ّ صلى  ال رسول  ا؟ فق اس به ه الن اس  وسلم: ذر وآل الن
ة يعملون فان  ا في الجنة مائ ين كم ل درجت ين ك ا ب ردوس  درجة م ين السماء واألرض، والف ة  ب ى الجن أعل

ّ فاسألوه الفردوس". وفوق ذلك عرش الرحمن، وأوسطها   ومنها تفجر أنهار الجنة،فإذا سألتم 
  ي أيضا : وفي سنن الترمذ

ن أسلم، ّ بن عبد الرحمن، أنبأنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن زيد ب ن  حدثنا عبد  ن عطاء ب ع
ّ عليه  ّ صلى  ة " -وسلم قال:وآله يسار، عن عبادة بن الصامت أن رسول  ة مائ ة في الجن ين  درج ا ب م

ة، وم ا درج ا تفجر كل درجتين كما بين السماء واألرض، والفردوس أعاله ة  نه ة األربع ار الجن نأنه  ، وم
ّ فاسألوه الفردوس".   .فوقها يكون العرش،فإذا سألتم 

ا(((  ًرا َعِظيًم ِديَن أَْج ى اْلقَاِع ِديَن َعلَ ُ اْلُمَجاِه َّ َل  نَى َوفَضَّ ُ اْلُحْس َّ َد  ال َوَع ة )95َوُك .)).. أي الجن
ه باختالف درجاتها كل بحسب عمله ونيته .. قا ل العلماء  وفي ذلك دليل على أن الجهاد فرض كفاية إن قام ب

ا  ال .. نفس ال وعم وال وفع ده ق ؤمن جه ذل الم ة .. وأن يب ي الني ى ف رط أن يبق ن اآلخرين بش قط ع بعض س ال
ب  ل وحس ة .. وك ة والثقافي ة والديني ة والجسمية والعلمي ه المادي ونفيسا .. كل بحسب طاقاته ونيته وإمكانات
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ون كلمة هللا مجال تخص ى تك ل .. حت القول والفع ة أو ب قط بحال سواء بالني صه ونطاق نفوذه .. ولكنه ال يس
  هي العليا في كل شيء .. وفي كل مجاالت الحياة الخاصة منها والعامة .. 

  والدليل على ذلك ما جاء في جاء في صحيح مسلم :  
دهللا  ا عب بحدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم األنطاكي. أخبرن ارك عن وهي ن المب المكي، عن   ب

ال: رة ق ي هري الح، عن أب ي ص ال عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أب ه  ق لى هللا علي ول هللا ص رس
  ، مات على شعبة من نفاق).ولم يحدث نفسه به  وسلم (من مات ولم يغز، وآله 

ْم إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهْم اْلَمالَئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُ ((   ِسِهْم قَالُوا فِيَم ُكنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي األَْرِض قَالُوا أَلَ
ِ َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُْولَئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيًرا( َّ عَِفينَ .))..  )97تَُكْن أَْرُض  ا ُمْستَْض الُوا ُكنَّ :  قَ

عَّفَ  عَفَه وَض دهوأَْض عَّفَه: وج عَفَه وتََض يَّره ضعيفاً. واْستَْض وء ًضعيفا ه: ص ه بُس ال .. فركب ر: يق ن األثي ال اب ق
ال. يَتََضعَّفُه تََضعَّْفتُه واْستَْضعَْفتُه بمعنى للذي ِة الح ر وَرثاثَ دنيا للفق ي ال ه ف ْم    الناس ويَتََجبَُّرون علي الُوا أَلَ قَ

عَةً فَ  ِ َواِس َّ ْن أَْرُض  اتَُك اِجُروا فِيَه اِجُروَن::   تَُه ى أَرض. والُمه ن أَرض إِل روج م َرةُ: الخ َرةُ والُهْج  والِهْج
َر فالن أَي الذين ن  تشبه ذهبوا مع النبي، صلي هللا عليه وسلم، مشتق منه. وتََهجَّ ر ب ال عم اجرين. وق بالمه

اِجُروا وال ه: ه ي هللا عن اب، رض ال الخط روا؛ ق ول تََهجَّ د: يق و عبي بَُّهوا أَب َرةَ  وال تََش وا الِهْج  أَْخِلُص
الن بالمهاِجِريَن على ك ف و كقول ر، وه يم غير صحة منكم، فهذا هو التََّهجُّ يس بحل تََحلَّم ول ه  يَ ع أَي أَن جَّ ويَتََش

دِن؛ العرب خروُج البََدِوّي من باديته إِلى األَزهري: وأَصل الُمهاَجَرِة عند يظهر ذلك وليس فيه. قال ال:  الُم يق
َكنِه هاَجَر الرجُل إِذا فعل د ذلك؛ وكذلك كل ُمْخٍل بَِمْس كناهُ، فق وم آخرين بُِس ى ق ٍل إِل ه. وسمي  ُمْنتَِق اَجَر قوَم ه

، ولَِحقُوا بدار مهاجرين ألَنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي المهاجرون ل وال  نََشُؤوا بها  ا أَه م به يس له ل
ى اجروا إِل ة مال حين ه نالمدين ده م ارق بل ن ف ل م و ؛ فك داً آخر، فه كن بل ِرّيٍ أَو س َدِوّيٍ أَو َحَض اِجٌر،  بَ ُمه

ي األَرض الِهْجرة. قال هللا عز وجل: ومن يُهاِجْر في سبيل هللا واالسم منه ْد ف ل  يَِج عَةً. وك راً وَس اً كثي ُمراَغم
وادي ن الب ام م ن أَق ِرهم م اِديهم وَمحاِض م يَْلحَ  بَِمن ْيِظ ول ي القَ هف لي هللا علي النبي، ص وا ب ه  قُ م وآل وسلم، ول

انوا يتحّولوا الم وإِن ك ر إِلى أَمصار المسلمين التي أُحدثت في اِإلس م غي م  مسلمين، فه يس له اجرين، ول مه
ْوَن األَعراب اُن، والَمأْوى والمَ .. والمأَْوى: المنزلُ :  فَأُْولَئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَّمُ ..  في الفَْيِء نصيب ويَُسمَّ أْواة: المك

  .نهاراً. يأْوي إِليه شيء ليالً أَو المأِْوي. قال الجوهري: الَمأَْوى كل مكان وهو
بِيالً(((    ُدوَن َس ةً َوالَ يَْهتَ تَِطيعُوَن ِحيلَ َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَ يَْس .)).. )98إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمْن الّرِ

ة الكسائي: يقال ال َحْول ة إِال با وال َحْيَل وال قُوَّ وة ِإال  إِال وال قُوَّ ْوَل وال ق ي الحديث: ال َح ك ف ، وورد ذل ا ب
ر ، وفُّسِ ا ذلك ب ْول ب ل: الَح الى، وقي يئة هللا تع ة إِال بمش وَّ ة وال قُ ى: ال حرك ة، المعن ر:  الِحيل ن األَثي ال اب ق

اَل  بك أَُحول أَيو واألَول أَشبه؛ ومنه الحديث: اللهم بك أَُصول ع، من ح ع وأَمن أَتحرك، وقيل أَحتال، وقيل أَدف
و الشيئين إِذا منع أَحدهما بين اِول، ه ك أُح اِول وب ك أُص ر: ب ل: من اآلخر. وفي حديث آخ ة، وقي ن الُمفاعل  م

  .. الُمحاولة طلب الشيء بِحيلة
   )) ُ َّ اَن  ْنُهْم َوَك ُ أَْن يَْعفَُو َع َّ وًرا(فَأُْولَئَِك َعَسى  وا َغفُ ث: ) .)).. 99 َعفُ ى األَزهري عن اللي وحك

، تقول َعَسْيتَ  ٍل  وَعَسْيتُما وَعَسْيتُْم وَعَسِت المرأَة وَعَستا وَعَسْيَن؛ يُتَكلَّم بها َعَسى تَْجِري َمْجرى لعلَّ على فع
ال فاعَل. وَعَسى، في القرآِن من هللاِ َجلَّ ه وـمفعوَل ل ماٍض وأُِميَت ما سواه من وجوِه فِْعِلِه، ال يقاُل يَْعسى وال

، كقوله تعالى: َعسى هللاُ أَن يأْتي بالفتح، وقد ثَناُؤه، واجبٌ  وهري: إال  وهو ِمَن الِعباِد َظنٌّ أَتى هللاُ به؛ قال الج
دىيُْبِدلَه؛ قال أَبو عبيدة: َعسى من هللا إيجاٌب فجاَءت ع أَن َّ في قوله َعسى ربُّه ان َطلَّقَُكن ى إْح ين ألَن ل  اللغت

ال  للشَّك عسى في كالمهم رجاٌء ويَِقين؛ قال ابن سيده: وقيل عسى كلمة تكون د ق واليَقيِن؛ قال األزهري: وق
  .. ابن مقبل فجعله يَِقيناً 

ُرجْ ((   ِ يَِجْد فِي األَْرِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً َوَمْن يَْخ َّ ى  َوَمْن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل  اِجًرا إِلَ ِه ُمَه ْن بَْيتِ ِم
ا( وًرا َرِحيًم ُ َغفُ َّ اَن  ِ َوَك َّ ى  ُرهُ َعلَ َع أَْج ْد َوقَ ْوُت فَقَ هُ اْلَم مَّ يُْدِرْك وِلِه ثُ ِ َوَرُس ي األَْرِض .)).. )100َّ ْد فِ يَِج

ْرَغُم ويَ:  ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً  َم؛وَرِغَم أنفي  َرْغماً وَرَغَم يَ ن ْرُغُم وَرُغ رة ع ه: ذلَّ عن  األخي ري، كل الهج
ْغُم؛ إذا صلى أحدكم ُكْرٍه، وأرَغَمه الذُّلُّ. وفي الحديث: رَّ ه ال رج من اه  فليُْلِزْم جبهته وأَنفه األرض حتى يخ معن

غم من أنفه. ويَِذلَّ ويخرج منه ِكْبُر الشيطان، وتقول: فعلت ذلك على حتى يخضع الفتح، إذا وَرَغَم فالن،  الرَّ ب
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نُ  المعنى َرِغَم أنفُه. يَْرَغُم َرْغماً، وبهذا لم يقدر على االنتصاف، وهو و الَمْرِس  والَمْرَغُم والَمْرِغُم: األنف، وه
هللا؟ قال: من  رسول وفي الحديث: أنه، عليه السالم، قال: َرِغَم أَنفُه ثالثاً، قيل: َمْن يا..  والَمْعِطسُ  والَمْخِطمُ 
ة.أَدرك أَبو دخل الجن م ي م يه أَو أَحدهما حيّاً ول ال: أَْرَغ و  يق ذا ه راب؛ ه و الت ام، وه غ ه بالرَّ ه أي أَلزق هللا أَْنفَ
ي األصل، تعمل ف م اس ي ث ْرٍه. وف ى ُك اد عل ن االنتصاف واالنقي ذل والعجز ع ي ال ف أب َم أن  الحديث: وإن َرِغ

تَْرغيماً للشيطان. وفي حديث أسماء:  السهو: كانتا سجدتي الدَّْرداء أي وإن ذَلَّ، وقيل: وإن َكره. وفي حديث
ي تََرغََّم  ال يخلو من غضب، قالوا: أفَأَِصلُها؟ قال: نعم؛ لما كان العاجز الذليل قِدمْت عليَّ راِغَمةً مشركة إن أُّمِ

ري أو  قِدَمْت عليَّ َغْضبَى إذا غضب، وراِغمةً أي غاضبة، تريد أنها ي متسخطة ألم المي وهجرت كارهة إلس
ي إليَّ لوال َمِسيُس الحاجة، وقيل: مجيئها راً؛ أي  هاربة من قومها من قوله تعالى: يَِجْد ف اً كثي األرض ُمراَغم
 ً ْقَط ليُراِغُم ربه إن أَدخل أَبويه النار وُمتََّسعاً؛ ومنه الحديث: إن َمْهربا   ..  أي يغاضبه الّسِ

  وجاء في  صحيح البخاري :
رة رضي هللا  حدثني محمد بن بشار:   ي هري اد، عن أب ن زي د ب ن محم حدثنا غندر: حدثنا شعبة، ع

لكواوآله صلى هللا عليه  عن النبي عنه، و أن األنصار س  وسلم، أو: قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم: (ل
ما ظلم، هريرة:  امرأ من األنصار). فقال أبو ولوال الهجرة لكنت  واديا، أو شعبا، لسلكت في وادي األنصار، 

  بأبي وأمي، آلووه ونصروه، أو كلمة أخرى.
)) ِ َّ   )) ..  ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى 

  جاء في سنن ابن ماجة : 
ْوٍن، ِن َع ِن اْب ِدّيٍ َع ي َع َب،  حّدثنا أَبُو بَْكِر ْبُن َشْيبَةَ. ثنا اْبُن أَبِ ي َزْينَ ِن أَبِ الَِل اْب ْن ِه ِن َع ْهِر ْب ْن َش َع

فُّ  ذُِكرَ  (( وسلم قَالَ وآله  صلى هللا عليه ُهِرْيَرةَ، َعْن اْلنَّبِّيِ  َحْوَشٍب، َعْن أَبي اَل: الَ تَِج ّيِ فَقَ الشَُّهَداُء ِعْنَد اْلنَّبِ
لَّتَا األَرُض ِمْن َدمِ  َراَن أََض ا ِطئْ راجفص الشَّهْيِد َحتَّى تَْبتَِدَرهُ َزْوَجتَاهُ. َكأَنََّم ي ب ّلِ  يليها ف ِد َك ي يَ َن األَْرِض. َوفِ ِم

ْنيَا َوَما فِيَها َواِحَدٍة ِمْنُهَما ُحلَّةٌ، َخْيٌر ِمنَ    )).الدُّ
  وفي سنن ابن ماجة أيضا :  

ثَنِي دَّ اٍش. َح ُن َعيَّ َماِعْيُل ْب ا إِْس اٍر. ثن ِن  حّدثنا َهَشاُم ْبُن َعمَّ ِد ْب ْن َخاِل ِعْيٍد. َع ُن َس ٌر ْب ْن بَُحْي َداَن، َع َمْع
ُر  للشَّهْيدِ )وسلم قَاَل:وآله  رسول هللا صلى هللا عليه َمْعِد ْبِن يَْكِرَب، َعْن  الِمْقَداِم ْبنِ  اٍل: يَْغِف ُت ِخَص  ِعْنَد هللاِ ِس
أْمَ  ُدْفعٍَة ِمْن َدِمِه. له ف أول ِر. ِويِ ذاِب الِقْب ْن َع ار ِم ِة. َويَُج َن اْلَجنَّ ى  نْ َويَُرى َمْقعََدهُ ِم ِر. َويَُحلَّ َزعِ األَِكبِ ْن الفَ ِم

  . أَقَاِربِِه). إِْنَساناَ ِمنْ  ويشفع في سبعين  اْلُحوِر اْلِعيِن.  ُحلَّةَ اِإلْيَماِن. ِويَُزْوُج ِمنَ 
تُْم أَ ((   الَِة إِْن ِخْف ْن الصَّ ُروا ِم اٌح أَْن تَْقُص ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ ي األَْرِض فَلَ َرْبتُْم فِ ِذيَن َوإِذَا َض نَُكْم الَّ ْن يَْفتِ

ا( ، .)).. )101َكفَُروا إِنَّ اْلَكافِِريَن َكانُوا لَُكْم َعُدوا ُمبِينً ّ ال  رزق؛ ق ن ال َر م ـي الَخْي ي األَرض أَْبتَِغ َرْبُت ف وَض
َرَب األَرض َضَرْبتُم في األَرض؛ أَي سافرتم، وقوله تعالى: ال يْسـتَِطـيعُوَن َضْرباً في عز وجل: وإِذا ال: َض . يق

ْرُب يقع ي التجارة  على جميع األَعمال، إِال قليالً. في األَرض إِذا سار فيها مسافراً فهو ضاِرٌب. والضَّ َرَب ف َض
 ّ بيل  ي س ي األَرض وف راُض. وف ي الِق ـُمضاَربة: وه ن ال ال، م ي الم اَربه ف احٌ . وض ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ :  فَلَ

َل من الَهّمِ واألَذى؛ ما اِإلثم، وقيل: هو اِإلثم عاّمة. والُجناُح: والُجناح، بالضم: الميل إِلى ه:  تُُحّمِ ي قول وقيل ف
الَةِ . إِثم عليكم وال تضييق. ال ُجناح عليكم أَي ال رُ :  أَْن تَْقُصُروا ِمْن الصَّ َر الشيُء، بالضم، يَْقُص راً:  وقَُص قَِص

راً. خالف طال؛ وقََصْرُت من الصالة ر قَْص يُر: خالف أَْقُص ت سورة والقَِص بَْيعَةَ: نزل ي حديث ُس ل. وف  الطوي
الق، النساء القُْصَرى بعد الطُّولى؛ ورة الط د س رة القُْصَرى تأْنيث األَْقَصر، يري ولى سورة البق دَّة  والطُّ ألَن ِع

اِل الحمل، وهو قوله عز وجل: وأُوال سورة الطالق َوْضعُ  الوفاة في البقرة أَربعة أَشهر وعشر، وفي ِت األَْحم
له األَزهري: أَبو زيد: َحْملَِهّن. أَن يََضْعنَ  أََجلُُهنَّ  ى أَص يئاً إِل رَ  قََصَر فالٌن يَْقُصُر قَْصراً إِذا ضم ش  األَّول؛ وقََص

احٌ  َ◌ْقُصرها قَْصراً  قَْيَد بعيره قَْصراً إِذا ضيقه، وقََصَر فالٌن صالتَه يكم ُجن يس عل الى: ل ال هللا تع  في السفر. ق
ى  العشاءُ  أَن تصلي األُولى والعصر والعشاء اآلخرة ركعتين ركعتين، فأَما من الصالة، وهو أَن تَْقُصروا األُول

ائز، والتقصير  الصالة وصالة الصبح فال قَْصَر فيهما، وفيها لغات: يقال قََصرَ  ك ج َرها، كل ذل وأَْقَصَرها وقَصَّ
ن الة وم ن الص عَر م ال  الشَّ ِر. وق ُل القَْص رمث ا يَْقُص الةَ، ومنه َر الص يده: وقََص ن س راً  اب َص  قَْص َر نَقَ وقَصَّ

روى  قََصْرُت. وَرُخَص، ِضدٌّ. وأَْقَصْرُت من الصالة: لغة في يَت؛ ي َرِت الصالةُ أَم نُِس وفي حديث السهو: أَقَُص
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الةِ فاعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص. وفي الحديث: قلت لعمر إِْقصاَر ا على ما لم يسم ال  لص وَم؛ ق الي
ة الةَ، لغ َر الص ن أَْقَص ة م ي رواي ذا جاء ف رت  شاذة ابن األَثير: هك تج الصاد)  وأقص ر( بف ي قص رأَة:  ف الم

ت إِذا اراً، وأَطال دت أَوالداً قِص دت أَوالداً  ول ُر وإِن ول د تُْقِص ة ق ديث: إِن الطويل ي الح واالً. وف د  ِط يرة ق القَص
رَ  والَمعَُز، فهي ُمْقِصٌر، إِذا وأَْقَصرِت النعجةُ  تُِطيل؛ ى تَْقُص نَّتا حت نانهما أََس راُف أَس نَُكمْ  ..أَط تُْم أَْن يَْفتِ :  إِْن ِخْف

تالء ة االب ى الِفتْن انُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معن ُت الفضة  واالْمتِح ك فتَْن ن قول أْخوذ م لها م ار، وأَص واالختب
ارلتميز الرديء  أَذبتهما بالنار والذهب إِذا ا من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته الن ار  لتنظر م ه، ودين َجْوَدتُ

ار. ويسمى  وجل: َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل يوَم ه
  ان الشيء : اتضح فهو مبين .. : أب َكانُوا لَُكْم َعُدوا ُمبِينًا ..الفَتَّان، وكذلك الشيطان الصائغ

الَةَ فَْلتَقُْم َطائِفَةٌ ِمْنُهْم َمعََك َوْليَأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم فَِإذَا((   َسَجُدوا فَْليَُكونُوا  َوإِذَا ُكنَت فِيِهْم فَأَقَْمَت لَُهْم الصَّ
لُّوا لُّوا فَْليَُص ْم يَُص َرى لَ ةٌ أُْخ أِْت َطائِفَ ْم َوْلتَ ْن َوَرائُِك ْو  ِم ُروا لَ ِذيَن َكفَ ِلَحتَُهْم َودَّ الَّ ْذَرُهْم َوأَْس ذُوا ِح َك َوْليَأُْخ َمعَ

تُْم تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم َوأَْمتِعَتُِكْم فَيَِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيلَةً َواِحَدةً َوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َكا ٍر أَْو ُكن ْن َمَط ْم أَذًى ِم َن بُِك
َ أََعدَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَابًا ُمِهينًا(َمْرَضى أَ  َّ   .)).. )102ْن تََضعُوا أَْسِلَحتَُكْم َوُخذُوا ِحْذَرُكْم إِنَّ 

ي الحل  ي السلم .. ال ف ي الحرب وال ف ا ال ف ي تركه الصالة في اإلسالم هي عماد الدين .. وال عذر ف
وال وحسب اإل ع األح ي جمي ؤدى ف ال .. فهي ت ل وال في الترح ي ك ؤمن ف ا الم م أال ينقطع عنه ان .. المه مك

الَةَ أحواله ربطا لصلته بربه .. فما هي صالة الخوف ؟.. وما شروطها .. ((   ْم الصَّ َت لَُه يِهْم فَأَقَْم َت فِ َوإِذَا ُكن
كَ  ْنُهْم َمعَ ةٌ ِم تَقُْم َطائِفَ ل فَْل ه لك ن ورائ لم وم ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ا لرس ر هن ر  : األم ي أم ن ول م

الث  ى ث رب تبق ين .. باسثناء المغ ى ركعت فر إل المسلمين إلى قيام الساعة .. وإذا كانت الصالة تقصر في الس
ت  ركعات والصبح تبقى ركعتين كما هي .. وبقية الصلوات تصبح ركعتين / ركعتين .. فإن صالة الخوف ووق

ا بعض المجا دة .. يؤديه ة واح بح ركع ة احتدام المعركة .. تص ي الحراس ة ف ى البقي دهم .. ويبق ع قائ هدين م
وا واليقظة وفي حالة طوارئ .. اتقاء أي هجوم مفاجئ .. أو غدر .. ((  َوْليَأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم فَِإذَا َسَجُدوا فَْليَُكونُ

ة دون )).. وبأداء الركعة الواحدة يلتحق الفوج األول الذي صلى بالحراسة بعد إتمام ا ِمْن َوَرائُِكمْ  لركعة الثاني
د .. ((  ْم إمام .. ثم يقوم الفوج الذي لم يصل بأداء الصالة ركعة واحدة كذلك خلف القائ َرى لَ ةٌ أُْخ أِْت َطائِفَ َوْلتَ

ام  يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعَكَ  )).. كل ذلك ضبطا للعبادة والجهاد في آن واحد وفي موازنة واتزان واتساق وتعلق ت
ِذيَن لحميد .. ومع مالزمة أقصى درجات الحيطة والحذر ..((  با العزيز ا ِلَحتَُهْم َودَّ الَّ ْذَرُهْم َوأَْس ذُوا ِح َوْليَأُْخ

  ))..  َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم َوأَْمتِعَتُِكْم فَيَِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيلَةً َواِحَدةً 
  جاء في صحيح مسلم : 

ر؛حدثنا عبد بن ح ن عم الم، عن اب ال: ميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن س  ق
ه  لى هللا علي ول هللا ص لى رس دى ص وف بإح الة الخ لم ص ة. وس ائفتين ركع ة  الط رى مواجه ة األخ والطائف

ي صلى هللا العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم. مقبلين على م النب م صلى به ك. ث  العدو. وجاء أولئ
ه  ه علي لىوآل ي ص لم النب م س ة. ث لم ركع ه  وس ه هللا علي ةوآل ؤالء ركع ة. وه ؤالء ركع ى ه م قض لم. ث  وس

ان  وحدثنيه أبو الربيع ه ك ه؛ أن ن عمر، عن أبي دهللا ب ن عب ن سالم ب يح عن الزهري، ع الزهراني. حدثنا فل
ول:  صلى هللا عليه وسلم  هللا عن صالة رسول يحدث ول هللاصليتها مفي الخوف ويق ه ع رس لى هللا علي  ص
  .. وسلم، بهذا المعنى وآله 

  وجاء في سنن أبي داود : 
ّيِ  حدثنا سعيد بن منصور، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عيَّاش الزرق

ّ عليه  قال: ّ صلى  ى المشركينوآله كنا مع رسول  د فصلينا وسلم بعسفان، وعل ن الولي د ب الظهر،  خال
ين  فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصالة فنزلت آية القصر ب

ر ه  الظهر والعصر، فلما حضرت العص ّ علي ّ صلى  ام رسول  ه ق ركون وآل ة والمش تقبل القبل وسلم مس
ول ف رس ه  أمامه، فصف خل ّ علي ه ّ صلى  فٌّ وآل لم ص ع وس ف صفٌّ آخر، فرك ك الص د ذل ف بع ، وص

ّ صلى ه  رسول  ه ّ علي ام اآلخرونوآل ه، وق ذي يلون ف ال م سجد وسجد الص اً، ث وا جميع  وسلم وركع
ه  يحرسونهم، فلما صلى هؤالء السجدتين وقاموا سجد اآلخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر ذي يلي الصفُّ ال
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ه  ألخير إلى مقام الصّفِ األول، ثمإلى مقام اآلخرين، وتقدم الصفُّ ا ّ علي ّ صلى  ه ركع رسول  لم وآل وس
ّ  وركعوا جميعاً، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، ّ صلى  وقام اآلخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول 

الها وسلم والصفُّ الذي يليهوآله عليه  اً، فص يهم جميع اً فسلّم عل وا جميع بعسفان،  سجد اآلخرون، ثم جلس
  . سليم. وصالها يوم بني

  وجاء في كتاب الفقه على المذاهب األربعة : 
ال اً كقت ان واجب واء ك ائز، س ال الج ي القت ا: سنة ف اً  حكمه اة، أو مباح اربين والبغ المشركين والمح

تقم طا(( قوله تعالى:  دليلها: كقتال مريد المال من المسلمين. م الصالة فل نهم وإذا كنت فيهم فأقمت له ة م ئف
ك وليأخذوا ك مع لوا مع لوا فليص م يص ة أخرى ل أت طائف م، ولت ن ورائك وا م إذا سجدوا فليكون  أسلحتهم، ف

الى: ..  102..)).. النساء:   وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ه تع االً أو(( وقول تم فرج إن خف ً  ف ا رة  -)) ركبان البق
239 ..  

ه  َّ علي لى  َّ ص ول  الها رس د ص ه وق لموآل ع: ذات وس ة مواض ي ثالث ل،  ف اع، وذات النخي الرق
  وعسفان.

  وجاء في صحيح البخاري : 
لى حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: ه  سألته: هل صلى النبي ص ه هللا علي وآل

ل هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: غزوت مع رسو ؟ قال: أخبرني سالم: أن عبديعني صالة الخوف وسلم، 
ه  ه هللا صلى هللا علي ل نجد،وآل لم قب ه وس ام رسول هللا صلى هللا علي م، فق دو، فصاففنا له ا الع ه  فوازين وآل

ه  وسلم يصلي لنا، فقامت ول هللا صلى هللا علي ع رس دو، ورك ى الع ة عل ت طائف ه طائفة معه تصلي وأقبل وآل
ول هللا صلى هللاوسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تص وسلم بمن معه ع رس  ل، فجاؤوا فرك

  وسجدتين. وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعةوآله عليه 
ْذرَ (( ...  ذُوا ِح ِلَحتَُكْم َوُخ عُوا أَْس ى أَْن تََض تُْم َمْرَض ٍر أَْو ُكن ْم كُ َوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َكاَن بُِكْم أَذًى ِمْن َمَط

َ أََعدَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَابًا ُمِهينًا( َّ ريج .)).. )102إِنَّ  ن ج ن اب اج ع حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا حج
تم  إن كان }بن جبير، عن ابن عباس رضي هللا عنهما: قال: أخبرني يعلى، عن سعيد ر أو كن  بكم أذى من مط

  .حا.الرحمن بن عوف كان جري مرضى}. قال: عبد
ل  يب .. ب ي التس ابة ال يعن رض أو اإلص المطر أو الم ذر ك الح لع ن الس ف م ي التخف رخيص ف إن الت

دو ..  دحر الع ام ل تعداد الت ة .. واإلس تبقاء اليقظ ع اس وارئ .. م ة الط ف حال ي .. تخفي ذَُر يعن ري: الَح األَزه
ع حاذرون؛ أَيوَحِذٌر، قال: و َحذَراً، فَأَنا حاِذرٌ  مصدر قولك َحِذْرُت أَْحذَرُ  ا لجمي رأَ: وإِن مستعدون. ومن  من ق

ذرون، رأَ: ح ه: ق ي قول ّراء ف ال الف رهم. وق اف ش ا نخ اه إِن ه فمعن عود أَن ن مس ن اب اذرون، روي ع ال  ح ق
ذَُركَ  ُمْؤُدوَن: ذَُوو أَداٍة من السالح. قال: ذي يَْح اِذَر ال وقُ  وكأَنَّ الح ِذَر الَمْخلُ أَنَّ الَح ِذراً ال اآلن. وَك اه إِالَّ َح  تلق

  .. الشَّاكُّ في السالح والَحِذُر المتيقظ؛ وقال شمر: الحاِذُر الُمْؤِدي الزجاج: الحاِذُر المستعدُّ، َحِذراً. وقال
أَقِيُموا((   أْنَنتُْم فَ ِإذَا اْطَم وبُِكْم فَ ى ُجنُ وًدا َوَعلَ ا َوقُعُ َ قِيَاًم َّ اْذُكُروا  الَةَ فَ ْيتُْم الصَّ ِإذَا قََض الَةَ إِنَّ  فَ الصَّ

الَةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا( ؤدي )103الصَّ وف .. وهي ت الة الخ ن ص تم م .)).. والمعنى : إذا انتهي
ل الحاالت وال عذر  ي ك في مواطن الخوف من أية أرض يحدث فيها ما يدعو للخوف بال استثناء .. وتؤدي ف

ا ي ح ؤدي ف ث ت ا .. بحي ي تركه يارة .. أو ف ي الس ة .. وف ى الداب ب .. وعل ى الجن ود .. وعل ام والقع الت القي
ا  ا بأركانه الطائرة أو الدبابة .. أو الصاروخ .. فوق األَرض أو تحتها .. أو في السماء .. إن عجز عن إتيانه

ا وسلما .. أم ه حرب ل أحوال ى إذا الركينة أداها بعينيه .. وبالنية .. المهم أال ينقطع عنها في ك ا .. حت ا وخوف ن
رعية .. روطها الش ا وش ها هللا بأركانه ا فرض ا كم وف أداه ي الخ ت دواع َ ((  انته َّ اْذُكُروا  ْكُر: )) :   فَ ذِّ وال

ى  الصالةُ  والدعاُء إِليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت وا إِل ٌر فَِزُع األَنبياء، عليهم السالم، إِذا َحَزبَُهْم أَْم
ذكر، أَ  ورُ  يال ع ذُُك ، والجم كُّ و الصَّ : ه ّقِ ُر الَح لون. وِذْك ون فيص الة يقوم ى الص  إِل

و ال أَب ْذِكَرِة. ق م للتَّ ْكَرى: اس ذِّ . وال ّقٍ وُر َح ال: ذُُك وٍق، ويق رآن  ُحقُ راءة الق ذكر ق الة وال ذكر الص اس: ال العب
دعاء ذكر ال بيح وال ذكر التس ة. وال ذكر الطاع كر وال ذكر الش ا إِنَّ الصَّ. وال ْؤِمنِيَن ِكتَابً ى اْلُم ْت َعلَ الَةَ َكانَ

ا( دَّْرتَ .)).. )103َمْوقُوتً يء قَ لُّ ش اِن، وك ن الزم داٌر م ُت: مق ه الَوْق و ل اً، فه ْرَت  ِحين دَّ ا قَ ذلك م ٌت، وك ُمَؤقَّ
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د ا الَوْقتُ  غايتَه،فهو ُمَؤقٌَت. ابن سيده: ي الماضي، وق تعمل ف ا يُس تُْعِملَ مقدار من الدهر معروف، وأَكثر م  ْس
ت في ال:  المستقبل، واْستَْعَمَل سيبويه لفظ الَوْقِت في المكان، تشبيهاً بالوق ه، فق دار مثل ه مق ان، ألَن ي الزم ف

ي اً ف ان وقت ا ك ى م دَّى إِل اُت. ويَتَعَ و الِميق اٌت، وه ع: أَْوق د، والجم خ وبَِري ٍل وفَْرس ان، كِمي  المك
اً  الصالة كانت على َ وفي التنزيل العزيز: إِنّ َمْوقُوٌت وُمَوقٌَّت: َمْحُدود.  وَوْقتٌ  المؤمنين كتاباً َمْوقُوتاً؛ أَي ُمَؤقَّت
  .. في األَْوقات عليهم في أَوقاٍت ُمَوقَّتة؛ وفي الصحاح: أَي َمْفروضات وقيل: أَي ُكتِبَتْ  ُمقَدَّراً؛

أْلَُمونَ ((   وا تَ ْوِم إِْن تَُكونُ اِء اْلقَ ا الَ  َوالَ تَِهنُوا فِي اْبتِغَ ِ َم َّ ْن  وَن ِم أْلَُموَن َوتَْرُج ا تَ أْلَُموَن َكَم ِإنَُّهْم يَ فَ
ُ َعِليًما َحِكيًما( َّ ر، :  َوالَ تَِهنُوا فِي اْبتِغَاِء اْلقَْومِ ...))..   )104يَْرُجوَن َوَكاَن  ل واألَم ي العم الَوْهن: الضَّعف ف

اةٌ.َمْوُهون في جس ورجل. ونحوه. وكذلك في العَْظمِ  ام وأَن د القي ز  مه. وامرأَة وْهنانةٌ: فيها فُتُوٌر عن ه ع وقول
ُ◌هم وما وجل: فما َوَهنُوا ِلما أَصابهم في سبيل هللا؛ أَي ما فَتَروا راف..  َجبُنُوا عن قتال عدّوِ ان: أَط  والواِهنَت

ا ل: هم ه، وقي ن جانبي ا م أْس القف ي ف اَءْين ف ل ج الِعْلب ن ك ق م ل العن ي أَص لَعان ف بِض ل  ان ا أَوَّ ةٌ، وهم واهن
ل: ْور، وقي زَّ وانح ال ْيَرى ج ةُ القَُص ا.. الواِهنَ ا َحِكيًم ُ َعِليًم َّ اَن  ه  َوَك ه بحقيقت ا : أدرك يء علم ا الش : علم

يمُ وكنهه..  اكِميَن، وهو الَحِك ُم الح ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَك ُم هللا  ل ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك
ة، وهللا صفات الى. األَزهري: منتع ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ا أَراد  هللا الَحَكُم والَحِك م بم أعل

ي ر: ف ن األَثي اِكم،  بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس
ى فا وهو القاضي، ٌل بمعن وفَهو فِعي ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ل:  َع ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي

ارة ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ن الَحِك ائق ع ُن دق ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق ل العل ياء بأفض ل األش ة أفض  معرف
ناعات ل الّصِ اِكِم مث ىقَ ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الح اِلٍم.  ِدير بمعن ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ق

ً  العلم، والَحِكيمُ  الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
و ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ل هللا خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب ا تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لعالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
   

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c    : 78الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 لسالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ائِنِينَ (( ...   ْن ِلْلَخ ُ َوالَ تَُك َّ ا أََراَك  اِس بَِم ْيَن النَّ تَْحُكَم بَ يًما( إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ِل  )105َخِص

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما(َواْستَْغِفرْ  َّ َ إِنَّ  َّ اَن  )106  ْن َك بُّ َم َ الَ يُِح َّ ُهْم إِنَّ  انُوَن أَنفَُس ِذيَن يَْختَ ْن الَّ اِدْل َع َوالَ تَُج
انًا أَثِيًما( ْم إِْذ يُبَ 107َخوَّ َو َمعَُه ِ َوُه َّ ْن  تَْخفُوَن ِم ْوِل ) يَْستَْخفُوَن ِمْن النَّاِس َوالَ يَْس ْن اْلقَ ى ِم ا الَ يَْرَض وَن َم يِّتُ

ا( وَن ُمِحيًط ا يَْعَملُ ُ بَِم َّ اَن  ْوَم 108َوَك ْنُهْم يَ َ َع َّ اِدُل  ْن يَُج ْنيَا فََم دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ْنُهْم فِ اَدْلتُْم َع ُؤالَِء َج اأَْنتُْم َه )َه
يالً( ْيِهْم َوِك وُن َعلَ ْن يَُك ِة أَْم َم وًرا َوَم )109اْلِقيَاَم َ َغفُ َّ ْد  َ يَِج َّ تَْغِفْر  مَّ يَْس هُ ثُ ْم نَْفَس وًءا أَْو يَْظِل ْل ُس ْن يَْعَم

ا( )110َرِحيًما( ا َحِكيًم ُ َعِليًم َّ اَن  ِه َوَك ى نَْفِس ةً أَْو 111َوَمْن يَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما يَْكِسبُهُ َعلَ ْب َخِطيئَ ْن يَْكِس ) َوَم
ْنُهْم أَْن  )112ِم بِِه بَِريئًا فَقَْد اْحتََمَل بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبِينًا(إِثًْما ثُمَّ يَرْ  ةٌ ِم ْت َطائِفَ ِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لََهمَّ َّ َولَْوالَ فَْضُل 

َك  ُ َعلَْي َّ ونََك ِمْن َشْيٍء َوأَنَزَل  ْن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِالَّ أَنفَُسُهْم َوَما يَُضرُّ ْم تَُك ا لَ َك َم ةَ َوَعلََّم اَب َواْلِحْكَم اْلِكتَ
ِ َعلَْيَك َعِظيًما( َّ   ...)).)113تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

ب  راء .. وال للتالع ه للم ال في ي األَرض .. وال مج الى ف بحانه وتع نهج هللا س و م ريم ه رآن الك الق
ة بحدود رد والعائل اكل الف ل لمش افي .. والحل األمث ه .. والبلسم الش ور كل ه .. والن ه وأحكامه .. إنه الخير كل

  وللمجتمع اإلسالمي : 
  
   ... )) ُ َّ ر إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك  رآن الك و الق اب ه يم ...))..  الكت

د قال ابن سيده: الُحْكمُ ..  ك، وق ر ذل ى غي ر عل اٌم، ال يَكسَّ األمر القَضاء، وجمعه أَْحك ه ب َم علي اً  َحَك ُم ُحْكم يَْحُك
 بينهم يَْحُكُم أي قضى، وَحَكَم له وحكم عليه. األزهري: مصدر قولك َحَكمَ  وُحكومةً وحكم بينهم كذلك. والُحْكُم:

ْونُ  : )105تَُكْن ِلْلَخائِنِيَن َخِصيًما( َوالَ .. بالعدل الُحْكُم القضاء ، والَخ ُوّدِ ْوُن ال حِ وَخ ْوُن النُّْص ةُ: َخ ى  الَمخانَ عل
ن يده: مح ن س ِذب. اب ةَ والَك ٍق إال الِخيانَ ّلِ ُخلُ ى ك ع عل ديث:الُمْؤِمُن يُْطبَ ي الح تَّى. وف ْؤتَمن  َش ْوُن أَن يُ الَخ

ه َخْون ه يَُخونُ َح، خان ال يَْنَص اُن ف ً اإلنس ةً؛ ا ةً وَمخانَ ةً وخانَ ي   وِخيان ْوِن. وف ى الَخ به إل َل: نََس َن الرج وَّ وَخ
راتِهم الرجلُ  الحديث: نهى أَن يَْطُرق انتَهم وَعثَ َب ِخي نهم أَي يَْطلُ وَّ يفُه:  أَهلَه ليالً لئال يَتََخ ه س تَِّهَمُهْم. وخان ويَ
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َك. ا خانَ دَّْهُر: نَبا، كقوله: السيُف أَخوك وربم ه ال ى الشدة وخان ين إل ن اللِّ ه م َر حالَ يًما..  َغيَّ ائِنِيَن َخِص :  ِلْلَخ
  اسم فاعل .. أي مخاصما .. والمعنى ال تدافع عن الذين يعارضون حدود هللا وأحكامه .. 

ا(((   وًرا َرِحيًم اَن َغفُ َ َك َّ َ إِنَّ  َّ تَْغِفْر  اؤه، وهم).)) .. 106َواْس ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ ة الغَفُ ن أَبني ا م
ر ومعناهما المبالغة مَّ اغف راً  الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله رة وَغْف ا َمْغف لن

ه أَي سترها؛ وُغْفراناً، وإنك أَنت الغَفُور الغَفّار يا أَهل َر هللا ذنوب تر. َغفَ ة والس ِر التغطي ل الغَْف  الَمْغِفرة. وأَص
را ر: الغُْف كوالغَْف ال: ُغْفرانَ الء ق ن الَخ رج م ان إذا خ ديث: ك ي الح وب  ُن. وف و منص دٌر، وه راُن: مص الغُْف

والن ذلك ق ه  بإضمار أَطلُُب، وفي تخصيصه ب ا علي م به ي أَنع نعم الت كر ال ي ش يره ف ن تقص ة م دهما التوب أَح
تغفار بإطعامه وهضمه ْرِك االس ر وتسهيل مخرجه، فلجأَ إِلى االستغفار من التقصير وتَ دة  من ذك الى م هللا تع

ه انه وقلب ّ بلس ر  رك ذك ان ال يت ه ك ى الخالء،فِإن ه عل يراً  لبث ك تقص ه رأَى ذل ة، فكأَن اء الحاج د قض إِال عن
  ..َغفََره يَْغِفُره َغفراً: ستره. وكل شيء سترته، فقد َغفَْرته وقد فتداركه باالستغفار.

انًا أَثِيًما(َوالَ تَُجاِدْل َعْن الَِّذيَن يَْختَانُ ((   َ الَ يُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ َّ ن.)).. )107وَن أَنفَُسُهْم إِنَّ  ه  والتَّخوُّ ل
ُد، ومن جعله ه  معنيان: أَحدهما التَّنقُُّص، واآلخر التَّعُهُّ ل ه وتَخوَّ ن ال: تَخوَّ داً جعل النون مبدلة من الالم، يق تَعَهُّ

اناً. ، يقال لألسد خائُن العين، من ذلك، وبه سميواحد. والَخْوُن: فَتْرة في النظر بمعنى   . األَسد َخوَّ
ِ َوُهَو َمعَُهْم إِْذ يُبَيِّتُوَن َما الَ يَْرَضى ِمْن اْلقَْولِ ((   َّ ُ  يَْستَْخفُوَن ِمْن النَّاِس َوالَ يَْستَْخفُوَن ِمْن  َّ اَن  َوَك

لوبَيََّت ا) .)).. 108بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيًطا( ي التنزي ز: ألَْمَر: َعِملَه ليالً، أَْو َدبَّره ليالً. وف نهم  العزي ةٌ م َت طائف بَيَّ
ن ال يَْرضى من غيَر الذي تَقُوُل؛ وفيه: إِذ يُبَيِّتُون ما لُّ  القَْول؛ قال الزجاج: إِذ يُبَيِّتُون ما ال يَْرضى م ول: ك الق

ُ  أَمٌر ُدبَِّر بلَْيل يقال: هذافيه أَو ِخيَض فيه بلَْيل، فقد بُيَِّت. و ما فُِكرَ  َّ يَْكتُُب  وبُيَِّت بلَْيل، بمعنى واحد. وقوله: و
روَن من السُّوِء ليالً  ما يُبَيِّتون أَي ر. وفي . يَُدبِّروَن ويُقَّدِ االً،  وبُيَِّت الشيُء أَي قُّدِ ُت م ان ال يُبَيِّ ه ك الحديث: أَن

تَ  يُْمِسُكه إِلى الليل، وال إِلى يُقَيِّلُه؛ أَي إِذا جاَءه ماٌل ال وال َمته. وبَيَّ ُل قِْس ع  القائلة، بل يُعَّجِ : أَوق ُدوَّ ْوَم والعَ الق
ا. بَياتاً أَي أَتاهم في جوِف الليل. واالسُم البَياُت. وأَتاهم األَمر بهم ليالً؛ وَن ُمِحيًط ا يَْعَملُ ُ بَِم َّ اُط :  َوَكاَن  وَّ وُح

ْت:  ِعْلَمه، فقد من بلغ أَْقَصى شيء وأَْحَصىاألَمِر: قِواُمه. وكلُّ  ْت واْحتاَط ُل وحاَط ه الخي ْت ب أَحاَط به. وأَحاَط
ه واحتاطت بفالن أَْحَدقَْت، يئاً كلَّ َرز ش ن أَْح اه، وأَحاطت إِذا أَحدقت به. وكلُّ م ه أَْقص غ ِعْلُم ه.  وبلَ اَط ب د أَح فق

ه ُت ب ا أََحْط ر م ذا األَْم ال: ه ه  يق اً. وقول ّ ِعلم الى: و ة. تع وم القيام امعهم ي افرين؛ أَي ج يٌط بالك اَط  ُمِح وأَح
ّ  باألَمر إِذا أَْحَدَق به الى: و ُزه من َجوانِبِه كلِّه. وقوله تع يٌط؛ أَي ال يُْعِج م ُمِح تملة  من ورائه ه مش ٌد قدرت أََح

ه عليهم. َل عنهم. وقول ُت  وحاَطهم قَصاُهم وبِقَصاُهم: قاتَ الى: أََحْط طْ تع م تُِح ا ل ع  بم ه من جمي ه؛ أَي علمت ب
ه وفي الحديث: أََحْطت به ِعلماً أَي أَْحَدقَ  َعِلَمه وأَحاَط به ِعْلماً. جهاتِه. وأَحاَط به: ع جهات ن جمي ه م ي ب  ِعْلِم

  . وَعرفَه.
  )) َ َّ ْنيَا فََمْن يَُجاِدُل  ْيِهْم َهاأَْنتُْم َهُؤالَِء َجاَدْلتُْم َعْنُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ وُن َعلَ ْن يَُك ِة أَْم َم  َعْنُهْم يَْوَم اْلِقيَاَم

دل  مجادلة وِجداالً. والَجَدل: اللََّدُد في الُخصومة والقدرةُ عليها، وقد جادله.)).. )109َوِكيالً( دل ومج ورجل ج
ه. وِمْجدال: شديد الَجَدل. ويقال: ل جدل إذ جاَدْلت الرجل فَجَدلته َجْدالً أَي غلبت ان اورج ي ك وى ف الِخصام.  أَق

وٌم  شدَّة وجاَدله أَي خاصمه ُمجادلة وِجداالً، واالسم الَجَدل، وهو َدل ق ي الَج ا أُوتَ ي الحديث: م الخصومة. وف
  ..  مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة إِالَّ َضلُّوا؛ الَجَدل:

ْم نَْفَس((  وًءا أَْو يَْظِل ْل ُس ْن يَْعَم ا(َوَم وًرا َرِحيًم َ َغفُ َّ ْد  َ يَِج َّ تَْغِفْر  مَّ يَْس ع .)).. )110هُ ثُ ُم: َوْض الظُّْل
م أي الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  في الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب ا ظل ا  م م

ئْ  وضع ق  َب فقد ظلَم. وفيالشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى الذِّ وا الطَِّري ٍل: لَِزم ن ِزْم حديث اب
ا يقال: أََخذَ في طريٍق  فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ م يمين ا ظل ديث فم ه ح ماالً؛ ومن ا  ِأُمّ  وال ِش لَمة: أن أب َس

وء: عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ديث الُوُض ه ح ، ومن َوَزة الحّدِ
ها  زاد أو نَقََص فقد أساء وَظلََم أي أَساَء األدَب بتَْرِكه السُّنَّةَ  فمن ا نَقََص َم نْفسه بم والتَّأَدَُّب بأََدِب الشَّْرعِ، وَظل

م من الثواب وا ول وا إ بتَْرداِد الَمّرات في الُوضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آَمنُ ن يَْلبُِس ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل يم
وا م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع لمانَ  عب عود وَس ِن َمْس ة واب ن ُحذَْيف ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش  إيم

م: يم. والظُّْل ٌم َعِظ ْرك لَُظْل ذا  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ َزْم ه ول: اْل رب تَقُ د، والع ُل عن القَص الَمْي
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ْوبَ  ْرَك لَُظلم َعِظيم؛ يعني  وال تَْظِلمالصَّ أن هللا تعالى هو الُمْحيي  عنه أي ال تَُجْر عنه. وقوله عزَّ وجل: إنَّ الّشِ
ة الُمِميُت الرّزاُق الُمْنِعم َوْحده ال شريك ل النعم ر َله، فإذا أُْشِرك به غيره فذلك أَْعَظُم الظُّْلِم، ألنه َجع ا.  لغي ربِّه

المٌ  فالظَّْلمُ  ِلُمهُ َظْلماً وُظْلماً وَمْظِلمةً،يقال: َظلََمه يَظْ  در، وهو ظ ام المص وم َمق ، والظُّلُم االسُم يق  َمْصدٌر حقيقيٌّ
  ..  وَظلوم

ُ َعِليًما َحِكيًما(((   َّ ْزقِ .)).. )111َوَمْن يَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه َوَكاَن  ّرِ ، الَكْسُب: َطلَُب ال
اَب، يَْكِسبُ  وأَصلُه الجمع. َكَسبَ  َب أَص ب: َكْسباً، وتََكسََّب واْكتََسب. قال سيبويه: َكَس د.  واْكتََس ف واْجتََه رَّ تََص

بَْت، ا َكَس ا م الى: له ه تع ي: قولُ ن جن ال اب يئة  ق ن الس بَْت، وع نة بَِكَس ن الحس ر ع بَْت؛ َعبَّ ا اْكتََس ا م وعليه
بَ ألَن معنى َكسَ  باْكتََسبَْت، ك أَن َكْس ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس ى  َب دون معن نة، باِإلضافة إِل الحس

ه، ك لقول ن  اْكتِساِب السيئة، أَْمٌر يسير وُمْستَْصغٌَر، وذل ا، وم ُر أَمثاله ه َعْش اَء بالحسنة فل ُمه: من ج زَّ اْس َع
َزى ال يُْج اَء بالسيئة ف ن ج رى أَن الحس ال تَ ا؛ أَف ْعفإِال ِمثْلَه ا، ِض ى َجزائه ـِإضافتها ِإل غُر ب ى  ةَ تَْص ِد إِل الواح

ى  العشرة؟ ولما كان َجزاُء السيئة إِنما هو بمثلها لم تُْحتَقَْر إِلى يئة عل ِل الس ةُ فِْع وَّ ذلك قُ م ب ا، فعُل زاِء عنه الَج
دة الـُمتَ  فِْعِل الحسنة، فِإذا كان ة البعي ذه الغاي ى ه مَ فِْعل السيئة ذاهباً بصاحبه إِل ـيَة، ُعّظِ ظ  راِم َم لف ْدُرها وفُّخِ قَ

بَْت، ا اْكتََس ا م بَْت وعليه ا َكَس ا م ل: له ا، فقي ارة عنه ل  العب ظ فِْع ن لف تُِقَص م يئة، واْن ل الس ظ فِْع ي لف َد ف فزي
  .. الحسنة

َل بُْهتَانً((   ْد اْحتََم ا فَقَ ِه بَِريئً ْرِم بِ مَّ يَ ا ثُ ةً أَْو إِثًْم ْب َخِطيئَ ا(َوَمْن يَْكِس ا ُمبِينً ه: .)).. )112ا َوإِثًْم وباَهتَ
اُن. فَيَْبَهتُ  اْستْقبله بأَمر يَْقِذفُه به، وهو منه بريء، ال يعلمه م البُْهت ه، واالس اً إِذا  من هُ بَْهت َل أَْبَهتُ تُّ الرج وبََه

ّل: قابلته ه عز وج اً؛ أَي بالكذب. وقول اً ُمبِين اً وإِثم ه بُْهتان اِهتين آثِ  أَتأُْخذُون الُمب ين. ق اُن  ِم و إِسحق: البُْهت أَب
ن الباطُل الذي يُتََحيَُّر من و م ً  بُْطالنِه، وه ا دتان، وبُْهتان ون زائ ف والن ر، واألَل ِت التََّحيُّ در، البَْه  موضُع المص

  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين..  َوإِثًْما ُمبِينًا وهو حال؛ المعنى: أَتأْخذونه ُمباِهتين وآثِِمين؟
ُهمْ وَ ((   لُّوَن إِالَّ أَنفَُس ا يُِض لُّوَك َوَم ْنُهْم أَْن يُِض ةٌ ِم ْت َطائِفَ هُ لََهمَّ َك َوَرْحَمتُ ِ َعلَْي َّ ُل  ْوالَ فَْض ا  لَ َوَم

اَن فَ  ُم َوَك ْن تَْعلَ ْم تَُك ا لَ َك َم ةَ َوَعلََّم اَب َواْلِحْكَم َك اْلِكتَ ُ َعلَْي َّ َزَل  ْيٍء َوأَن ْن َش ونََك ِم رُّ َك يَُض ِ َعلَْي َّ ُل  ْض
ا( ادة .. )113َعِظيًم ر وزي ل : الخي ي...)).. الفض اِزي ف ل: التَّم ال والتَّفاُض اه.  والِفَض زَّ له: َم ل. وفَضَّ الفَْض

ل  بعض. ورجل فاِضل:  بين القوم: أَن يكون بعضهم أَفَضل من والتَّفاُضل له  ذو فضل ورج د فََض ول: ق َمْفض
ىعلى ويقال فضل فالن   غيره. لناهم عل الى: وفَضَّ ر غيره إِذا غلب بالفَْضل عليهم. وقوله تع ا  كثي ممن خلقن

لهم بالتمييز، وقال: ر تَْفِضيالً، قيل: تأْويله أَن هللا فضَّ ى كثي ل ألَن هللا  عل ى ك ل عل م يق ا، ول الى  ممن خلقن تع
ة  ل المالئك ةفض ال: وال المالئك ا فق ى س ل عل ن آدم ُمفَضَّ ن اب ون، ولك ب وانالمقرَّ  ئر الحي

ر التفسير: إِن فَِضيلة ابن آدم أَنه يمشي قائماً وأَن الذي ال يعقل، وقيل في بهها  الدَّواب واِإلبل والحمي ا أَش وم
وان تمشي منَكبَّة، وابن آدم يتناول ائر الحي ه وس لُه الطعام بيدي ْلته أَْفُض لَني ففََض ه. وفاَض ه بِِفي الً:  يتناول فَْض

ى.أَ  غلبته بالفَْضل، وكنت زَّ ل فَضل منه. وتَفَضَّل عليه: تََم د أَن يتفضَّ ز: يري ل العزي ي التنزي اه  وف يكم؛ معن عل
ن له يريد أَن يكون يس م ة، ول ْدر والمنزل ي القَ ى الفَْضل عليكم ف و بمعن ذي ه ل ال ل.  التفضُّ وُّ اِإلْفضال والتط

ل الذي يدَّعي ىقوله تعا الفَْضل على أَقرانه؛ ومنه الجوهري: المتفّضِ لته عل ل عليكم. وفَضَّ  لى: يريد أَن يتفضَّ
  .. حَكْمَت له بذلك أَو صيَّرته كذلك. وأَْفَضل عليه غيره تَْفِضيالً إِذا

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ات و ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تورهللا  ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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ة القا ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
   

  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 79الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

  
  م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ذ با من الشيطان الرجيمأعو

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْن يَ  (( ...  اِس َوَم ْيَن النَّ الَحٍ بَ ُروٍف أَْو إِْص َدقٍَة أَْو َمْع ْل الَ َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِص ْفعَ

ْوَف نُْؤتِي ِ فََس َّ اِة  اَء َمْرَض َك اْبتِغَ ا(ذَِل ًرا َعِظيًم َدى  )114ِه أَْج هُ اْلُه يََّن لَ ا تَبَ ِد َم ْن بَْع وَل ِم ُس اقِْق الرَّ ْن يَُش َوَم
يًرا( اَءْت َمِص نََّم َوَس ِلِه َجَه َولَّى َونُْص ا تَ ِه َم ِه  )115َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِّ َرَك بِ ُر أَْن يُْش َ الَ يَْغِف َّ إِنَّ 

ِ فَقَْد َضلَّ َضالَالً بَِعيًدا(َويَْغفِ  َّ ا َوإِْن  )116ُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِا ِه إِالَّ إِنَاثً ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم إِْن يَ
ًدا( ْيَطانًا َمِري ْدُعوَن إِالَّ َش يبًا مَ  )117يَ اِدَك نَِص ْن ِعبَ ذَنَّ ِم اَل الََ◌تَِّخ ُ َوقَ َّ هُ  ا(لَعَنَ لَّنَُّهْم  )118ْفُروًض َوَألُِض

ِ وَ  َّ َق  ُرنَّ َخْل َرنَُّهْم فَلَيُغَيِّ اِم َوَآلُم ِ َوَألَُمنِّيَنَُّهْم َوَآلُمَرنَُّهْم فَلَيُبَتُِّكنَّ آذَاَن األَْنعَ َّ ْن ُدوِن  ا ِم ْيَطاَن َوِلي ْذ الشَّ ْن يَتَِّخ َم
ُروًرا(يَ  )119فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمبِينًا( نَُّم َوالَ  )120ِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيَطاُن إِالَّ ُغ أَْواُهْم َجَه َك َم أُْولَئِ
ا( ا َمِحيًص ُدوَن َعْنَه اُر  )121يَِج ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍت تَْج نُْدِخلُُهْم َجنَّ اِلَحاِت َس وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ َوالَّ

ِ قِيالً(َخاِلدِ  َّ ِ َحقا َوَمْن أَْصَدُق ِمْن  َّ   ...)).)122يَن فِيَها أَبًَدا َوْعَد 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 
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  * التحليل : 
  

دري  كثيرا ما يسيء المرء التصرف وهو ال يدري عاقبة أفعاله .. وكثيرا ما يفعل اإلنسان أشياء ال ي
ذكر ال أن عاقبتها شرا .. وقد ال يح ى سبيل ال ال عل ذه األعم من ه ن ض ورا .. وم ه يرتكب محظ سب أصال أن

ان  الحصر .. النجوى .. فما النجوى ؟ .. وما شروطها ؟ .. وما حكمها .. ذلك ما سنتعرض إليه بالشرح والبي
  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ْل الَ َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواُهْم إِالَّ  (( ...  ْن يَْفعَ اِس َوَم ْيَن النَّ الَحٍ بَ ُروٍف أَْو إِْص َدقٍَة أَْو َمْع  َمْن أََمَر بَِص

ا( ًرا َعِظيًم ِه أَْج ْوَف نُْؤتِي ِ فََس َّ اِة  اَء َمْرَض ك. .)).. )114ذَِلَك اْبتِغَ ر ذل اً أَو غي َدث ذَْنب و إِذا أَْح الن يَْنُج ا ف ونَج
واً  اهُ نَْج ه.  ونَج ارَّ وى: س ُو:ونَْج . والنَّْج رُّ : الّسِ يُّ وى والنَِّج رُّ  والنَّْج واً أَي  الّسِ ه نَْج ال: نََجْوتُ ين، يق ين اثن ب

ا.. النَّْجوى واالسم ساَرْرته، وكذلك ناَجْيتُه، وى، وإِنم م النَّْج َوى؛ فجعلهم ه م نَْج ز: وإِذ ُه ل العزي ي التنزي  وف
ً  النَّْجوى ، فِعلهم، كما تقول قوم ِرضاً، وإِنما ِرضا يُّ م. والنَِّج ل: فِْعله ى فَِعي ة.  عل ع األَْنِجيَ ه، والجم ارُّ ذي تُس ال

ون د يك ة قال األَخفش: وق يُّ َجماع ال النَِّج اً. ق وا نَِجيّ الى: َخلَُص ال هللا تع ل الصِديق، ق ون مث د يك راء: وق  الف
ديث ي ح دراً. وف ماً ومص وى اس يُّ والنَّْج ك النَِّج د نبيِّ م بُمحم دُّعاء: الله اِجي و ال و الُمن ك؛ ه ى نَِجيَّ بُموس

ث الُمخاِطب ي  ُمناجاة واْنتِجاء. وفي الحديث: ال يَتناجى له، وقد تنَاَجيا لِإلنسان والمحّدِ ث، وف ان دون الثال اثن
رم  يَتَساَرران ُمْنفَرَدْين عنه ألَن ذلك يَْنتَِجي اثنان دون صاحبهما أَي ال رواية: ال ي، ك يَسوُءه. وفي حديث عل

ا  يوَم الطائف فاْنتَجاه فقال جهه: دعاهُ رسوُل هللا، صلى هللا عليه وسلم،و هللا ال: م واهُ فق الناُس: لقد طاَل نَْج
ل أَي أََمَرني أَن أُناِجيه. وفي حديث ابن عمر، رضي هللا ولكنَّ هللاَ اْنتَجاه اْنتََجْيتُه ه عنهما: قي ن  ل معت م ا س م

  .. هللا تعالى للعبد يوم القيامة مناجاة ْجوى؟ يُريدرسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، في النَّ 
ا تَ((   ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلُهَدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِِّه َم ِلِه َوَمْن يَُشاقِْق الرَّ َولَّى َونُْص

قاقاً:والُمشاقَّةُ وال.)).. )115َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا( اقَّهُ ُمشاقَّةَوِش الف، ش داوِة والخ ة الع ه.  ّشقاق: غلب خالَفَ
ين،  بَِعيد؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين لفي ِشقاقٍ  قاُق: العدواةُ بين فريقين والخالُف بين اثن الّشِ

قّاً  َصاحبه.وَشقّ  ِفريق من فِْرقَتَي العدواة قصد ِشقَّاً أَي ناحية غير ِشقّ  ألن كل ً سمي ذلك ِشقاقا قُّه َش اْمَره يَُش
: اْنفََرَق وتبّدد اختالفاً. قَّت وهو وَشقَّ فالنٌ  فاْنَشقَّ ا الطاعة فاْنَش قَّ عص ه.  العصا أي فارق الجماعة، وَش من

وا وأما قولهم: ق م فرَّ اه أَنه تَهم، وهو من َشقَّ الخوارُج عصا المسلمين، فمعن م وكلم و  َجْمعَه ذي ه ّقِ ال الشَّ
يًرا.  ْدع.الصَّ اَءْت َمِص نََّم َوَس ِلِه َجَه ً :   َونُْص ْليا لَْيتهُ َص واهُ، وَص ْلياً: َش ليِه َص رهُ يَْص َم وغي لَى اللَّْح الُ  وَص  مث

اءً  تُريد أَنْ  َرَمْيتُه َرْمياً وأَنا أَْصليِه َصْلياً إذا فَعَْلت ذلك وأَْنت ا إْلق ه فيه ك تُْلِقي إذا أََرْدت أَنَّ َ  تَْشويَه، ف دُ كأ َك تُري  نَّ
ى َصلَّْيتُه أَُصلِّيه اإلْحراَق قلَت أَْصلَْيته، باألَلف، إْصالًء، وكذلك التَّخفيِف، عل َم، ب  تَْصِليةً. التهذيب: َصلَْيُت اللَّْح

ى َوْجِه الَصالحِ  لَّْيتُه فَعَلَ ا أَْصلَْيتُه وَص ادِ  معناه َشَوْيته، فأَمَّ ِه الفَس ه: فََس وْج ه قول راق؛ ومن ِليِه واإلْح ْوَف نُْص
واُء ألَنَّه وقوله: ويَْصلَى َسِعيراً. ناراً، الُء، بالمّدِ والَكْسِر: الّشِ ئُْت  يُْصلَى بالنَّاِر. وفي حديث والّصِ ْو ِش ر: لَ عم

اٍة َمْصِليٍَّة؛ ، أُتَِي بشَ  عليه وسلم ، صلَّى هللا الحديث: أَنَّ النبيَّ  بالَكْسِر والَمّدِ الشََّواُء. وفي لََدَعْوُت بِصالٍء؛ هو
ا إذا أَْحَرْقتَه وأَْبقَْيتَه ُ الكسائي: الَمْصِليَّة قال تَ  الَمْشِويَّةُ، فأَمَّ اِر قُْل ي الن لَى  ف لَْيته. وَص لِّْيته، بالتشديد، وأَْص َص

  ..     ْلقاهُ ِلإلْحراقِ  َوأَْصاله وَصالَّهُ: اللْحَم في النار
ُر أَْن يُْش((  َ الَ يَْغِف َّ الَالً إِنَّ  لَّ َض ْد َض ِ فَقَ َّ ا ِرْك بِ ْن يُْش اُء َوَم ْن يََش َك ِلَم ا ُدوَن ذَِل ُر َم ِه َويَْغِف َرَك بِ

  ..)).. أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. )116بَِعيًدا(
ا َوإِ ((    ِه إِالَّ إِنَاثً ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم ًدا(إِْن يَ ْيَطانًا َمِري ْدُعوَن إِالَّ َش َد. .)).. )117ْن يَ ه: بَعُ َطَن عن وَش

ي ًوى شاطٌن ف ل َه ديث: ك ي الح ده. وف اف  وأَْشَطنَه: أَبع الم مض ي الك د عن الحق، وف اِطُن: البعي ار؛ الش الن
َدت. ون محذوف تقديره كل ذي طوناً: بَعُ ُطُن ُش داُر تَْش َطنَِت ال ذلك. وَش د روي ك ًوى، وق ةَه دة،  ي طوٌن: بعي َش

طونٌ  َطنَ  وغْزوة َش در َش ْطُن: مص د. والشَّ ِطيُن: البعي ذلك. والشَّ ً  ك ْطنا ُطنُه َش ه. هيَْش ه ونيت ن وْجه ه ع  خالف
ن له ُعْرٌف. والشاِطُن: ٌوالشيطاُن: َحيَّة ال م الً، الخبيث. والشَّْيطاُن: فَْيع ون أَص ل الن يمن جع َد ف َطَن إذا بَعُ  َش
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يطان والشيطان: معروف، وكل عات متمرد من الجن ليل على ذلك.وقولهم الشياطين د .. واِإلنس والدواب ش
ان ل َهْيم رق مث ك واحت يط إذا هل ان من وقيل: الشيطان فَْعالن من شاَط يَش ري:  وَغيم ال األَزه اَم؛ ق اَم وغ ه

ن ول األَول أَكثر، قال: والدليل على أَنه م َطَن ق ليما َش ذكر س ي الصلت ي ن أَب ة ب ه أُمي ي، صلى هللا علي ن النب
ا شاِطنٍ  وسلم:وآله  ا شيطان أَيُّم اه.أَراد: أَيم اه َعك ًدا.. عص ْيَطانًا َمِري اتي.:  َش اِرُد: الع ِر،  الم ى األَم ُرَد عل َم

َد: أَْقبََل وَعتا؛ يَْمُرُد ُمرُوداً وَمرادةً، فهو ماردٌ  بالضم، ة وَمريٌد، وتََمرَّ ي تخرج  وتأْويُل الُمرُود أَن يبلغ الغاي الت
ْنف. ديث من جملة ما عليه ذلك الّصِ ي ح ير. وف ّكِ ر والّسِ ي يُد: الشديُد الَمرادِة مثل الِخّمِ ان  والِمّرِ اض: وك الِعْرب

ه  صاحُب خيبر رُجالً ماِرداً ُمْنكراً؛ المارُد من الرجال: ياطين؛ ومن العاتي الشديد، وأَصله من َمَردة الجن والش
ى الشيِء: المخُزونُ وتَُصفَُّد ف حديث رمضان: ى  يه َمَردة الشياطين، جمع مارد. والُمُروُد عل َرَد عل ه. وَم علي

وا تعالى: الكالم أَي َمَرَن عليه ال يَْعبَأُ به. قال هللا د َمَرنُ راء: يري ال الف اِق؛ ق  ومن أَهل المدينة َمَرُدوا على النِّف
ُدوا. وقال ابن األَعرابي عليه بُوا كقولك تََمرَّ   ..  والمعاصي بالِكْبر : الَمْرُد التطاولوُجّرِ

ُ َوقَاَل الََ◌تَِّخذَنَّ ِمْن ِعبَاِدَك نَِصيبًا َمْفُروًضا(((   َّ ر،.)).. )118لَعَنَهُ   واللَّْعُن: اِإلْبعاُد والطَّْرد من الخي
انٌ واللَّْعنةُ االس هللا، ومن الَخْلق السَّبُّ والدُّعاء، وقيل: الطَّْرد واِإلبعاُد من ه  م، والجمع ِلع ه يَْلعَن اٌت. ولَعَن ولَعَن

اً: ينٌ  لَْعن ل لَِع ده. ورج َرَده وأَبع ل َط الى: ب يبويه،وقوله تع ن س ين؛ ع ع َمالِع وٌن، والجم   وَمْلعُ
نُهم الى: ويَْلعَ ه تع دهم. وقول رهم؛ أَي أَبعَ نَهم هللا بُكف ي  لعَ يء ف لُّ ش وَن ك اس: الالَِّعنُ ن عب ال اب ون؛ ق الالَِّعنُ

ْين، ألَرض إِالا ان إِذا الثَّقَلَ ون االثن ال: الالَِّعن ه ق عود أَن ن مس ن اب روى ع تِ  وي ا لَِحقَ تَِحقها  تَالَعنَ ة بُمْس اللْعن
ن س والج ن اِإلن ة. منهما، وقيل: الالَِّعنُون كلُّ من آمن با م ين  والمالئك ين اثن ُن ب ة: اللَّْع اُن والُمالَعن واللِّعَ

ة: اعداً. واللُّعَن ر فص رارته، واألَّول الكثي ُن لَش زال يُْلعَ ذي ال ي ة: ال اس. واللُّْعن ن للن ة،  اللَّْع و اللُّعَن ل، وه فاع
  ..  والثاني مفعول، وهو اللُّْعنة، وجمعه اللُّعَن

  جاء في صحيح البخاري: 
ن ر، عن الزهري، عن سعيد ب ا معم رزاق: أخبرن يب،  حدثني عبد هللا بن محمد: حدثنا عبد ال المس

ه  أبي هريرة رضي هللا عنه:عن  ه أن النبي صلى هللا علي ا منوآل ال: (م د إال والشيطان  وسلم ق ود يول مول
رؤوا إن  ، إال مريم وابنها). ثم يقولمس الشيطان إياه يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من  رة: واق أبو هري

  من الشيطان الرجيم ))..  شئتم: {وإني أعيذها بك وذريتها 
  بخاري أيضا:وفي صحيح ال

د هللا رضي ن عب ل، ع ي وائ ور، عن أب ال: حدثنا منص و األحوص ق دثنا أب ال: ح هللا  حدثنا مسدد ق
ال: ه ق ه عنه ي صلى هللا علي د النب ر عن ه ذك ى وآل ا حت ا زال نائم ل: م ل، فقي لم رج ى  وس ام إل ا ق بح، م أص

  (( بال الشيطان في أذنه )) ..  الصالة، فقال: 
  :  وفي صحيح البخاري أيضا

رة ي هري ن أب اد، عن األعرج، ع ي زن رضي هللا  حدثنا عبد هللا بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أب
ى  (وسلم قال: وآله عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه د الشيطان عل اميعق و ن ة رأس أحدكم إذا ه الث  قافي ث

توضأ انحلت عقدة، فإن  دة، فإنعقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فاقد، فإن استيقظ فذكر هللا انحلت عق
  كسالن). صلى انحلت عقدة، فإصبح نشيطا طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس

  وجاء في صحيح مسلم:
ِعيدٍ  حّدثنا ُعثْماُن ْبُن أَبِي َشْيبَةَ اْلعَْبِسّي: ي َس اَل:  َحّدثَنَا َجِريٌر، َعِن األَْعَمِش، َعْن أَبِي َصاِلحٍ، َعْن أَبِ قَ

ِ صلى هللا عليه قَاَل َرسُ  ّ اوآله وُل  ّل: يَ ّز َوَج وُل هللا َع ي  وسلم: "يَقُ ُر فِ ْعَدْيَك! َواْلَخْي َك َوَس وُل: لَبّْي آَدُم! فَيَقُ
ذَاَك أَْلٍف تِْسعَِمائٍَة َوتِْسعَةً َوتِ  يَقُوُل: أَْخِرْج بَْعَث النّاِر. قَاَل: َوَما بَْعُث النّاِر؟ قَاَل: ِمْن ُكلّ  يََدْيَك! قَالَ  اَل فَ ْسِعيَن. قَ

يبُ  يَن يَِش ا ِح َكاَرى َوَم اَس ُس َرى النّ ا َوتَ ٍل َحْملََه ّل ذَاِت َحْم ُع ُك ِغيُر {َوتََض ذَاَب هللا  الّص ّن َع َكاَرى َولَِك ْم بُِس ُه
ِ أَيّنَا ذَِلَك الّرُجُل؟ فَقَ  َشِديٌد} قَاَل فَاْشتَّد ذَِلكَ  ّ أُْجوَج " اَل:َعلَْيِهْم. قَالُوا: يَا َرُسوَل  أُْجوَج َوَم ْن يَ ِإّن ِم ُروا. فَ أَْبِش
ا.  ثُّم قَاَل: "َوالِّذي نَْفِسي بِيَِدِه إِنّي ألَْطَمُع أَْن تَُكونُوا ُربُعَ  أَْلفاً. َوِمْنُكْم َرُجٌل" قَالَ  أَْهِل اْلَجنِّة" فََحِمْدنَا هللا َوَكبّْرنَ
هللا َوَكبّْرنَا. ثُّم قَاَل: "َوالِّذي نَْفِسي  ألَْطَمُع أَْن تَُكونُوا ثُلَُث أَْهِل اْلَجنِّة" فََحِمْدنَابِيَِدِه إِنّي  ثُّم قَاَل: "َوالِّذي نَْفِسي

لِ  بِيَِدِه إِنّي ألَْطَمُع أَنْ  ِم َكَمثَ ْورِ  تَُكونُوا َشْطَر أَْهِل اْلَجنِّة. إِّن َمثَلَُكْم فِي األَُم ِد الثّ ي ِجْل اِء فِ ْعَرِة اْلبَْيَض َوِد  الّش األَْس
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ي ِة فِ اِر". أَْو َكالّرْقَم   ِذَراعِ اْلِحَم
ا َحّدثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ: َحّدثَنَا ةَ، ِكالَُهَم و ُمعَاِويَ ذَا  َوِكيٌع. ح َوَحّدثَنَا أَبُو ُكَرْيٍب. َحّدثَنَا أَبُ ِش بَِه ِن األَْعَم َع

ا أَ  االَ: "َم ا قَ َر أَنُّهَم نَاِد. َغْي تُمْ اإلْس َودِ  ْن ْوِر األَْس ي الثّ اِء فِ ْعَرِة اْلبَْيَض اِس إِالّ َكالّش ي النّ ٍذ فِ ْعَرِة  يَْوَمئِ أَْو َكالّش
  َكالّرقَمِة فِي ِذَراعِ اْلِحَماِر. الّسْوَداِء فِي الثّْوِر األَْبيَِض" َولَْم يَْذُكَرا: أَوْ 

َرنَّ ((   نَُّهْم َوَآلُم لَّنَُّهْم َوَألَُمنِّيَ ْذ َوَألُِض ْن يَتَِّخ ِ َوَم َّ َق  ُرنَّ َخْل َرنَُّهْم فَلَيُغَيِّ اِم َوَآلُم تُِّكنَّ آذَاَن األَْنعَ ُهْم فَلَيُبَ
ا( َرانًا ُمبِينً َر ُخْس ْد َخِس ِ فَقَ َّ تُِّكنَّ .)).. )119الشَّْيَطاَن َوِليا ِمْن ُدوِن  ز: وليُبَ ل العزي ي التنزي ك: القطع. وف البَتْ

ه أراد، وهللاألَنعا آذان ور: كأن و منص ال أب يقطعّن؛ ق ول فل م، م؛ قال أبو العباس: يق ة  أعل ل الجاهلي ر أه تْبِحي
ل:  آذان أنعامهم وشقهم إياها. الليث: البَتْك قطع رة، وقي دد للكث ا، ش ك اآلذان أي قطعه األُذن من أصلها. وبَتِّ

بض عى شعر البَتُْك أن ي التهذيب: أن تق دك، وف م تقبض على شيء بي ك ث ش أو نحو ذل ك  أو ري ه إلي تجذب
ةٌ  حتى ينقطع فيَْنبَتِِك من أصله وينتتف، وكل طائفة صارت في يدك من ِ .. ذلك فاسمها بِتَْك َّ َق  ُرنَّ َخْل :  فَلَيُغَيِّ

ه  ذلك .. وب إخصاء  الحيوان وغير الحيوان .. شق األذان والجلود .. والوشم .. والتفلج .. وتغيير أحكام هللا ك
  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  ُخْسَرانًا ُمبِينًاال أهل العلم الثقاة يدخل في باب تغيير هللا .. ق

ُروًرا(((   ْيَطاُن إِالَّ ُغ ُدُهْم الشَّ ا يَِع يِهْم َوَم ُدُهْم َويَُمنِّ ّرة؛ ) .)).. 120يَِع روراً وِغ را وُغ ه َغ رُّ ّره يغُ غ
و األَخيرة عن اني، فه رور  اللحي لَمغ ه بالباط ر: خدعه وأَطعم لَ ..  وغري رَّ هو: قَبِ َرٌر  واْغتَ ا َغ روَر. وأَن الغُ

ي الحديث: هذا أَي أَنا الذي منك، أَي مغرور وأَنا َغِريُرك من ّب. وف ا تُِح ى م ر عل ن األَم م يك ه أَي ل ك من  َغرَّ
و  ٌالمؤِمُن ِغرّ  ه، وه اده وِلينِ ِدع النقي و يْنَخ ر، فه ذي نُْك يس ب ّب. ضدكريم أَي ل ن . الَخ ّرك م ا َغ روُر: م والغَ

ه إِنسان وشيطان وغيرهما؛ وخص يعقوب به الشيطان. رور  وقول ل: الغَ رور؛ قي ا الغَ نَّكم ب رَّ الى: وال يغُ تع
ل، الزجاج: الشيطان، قال رور األَباطي ي تفسيره: الغُ ال ف ين، وق رور، بضم الغ وز الغُ ون ويج وز أَن يك  ويج

  . به من متاع الدنيا. بالضم: ما اْغتُرَّ  شاهد وُشهود وقاعد وقُعود، والغُرور،الغُرور جمع غاّرٍ مثل 
ه  .))..)121أُْولَئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوالَ يَِجُدوَن َعْنَها َمِحيًصا(((   اَص عن الَحْيُص: الَحْيُد عن الشيء. ح

َع. يَِحيُص َحْيصاً: ٌد وَمْه َرَج ه َمحيٌص أَي َمحي ا عن ال: م ذلك الَمحاُص،ويق اصُ  َرٌب، وك ال  واالنحي ه. يق مثلُ
داء:اْنَهَزُموا. ، ولألَْع ُدّوِ ن العَ وا ع اء: حاُص اناً  ِلألَْوِلي اً وَحيَص اً وُحيُوص يُص َحْيص رُس يَِح اَص الف وح

ه فَس وَمحاصاً وَمِحيصاً وحايَصه وتَحايََص عنه، كلُّه: عَدَل وحاَد. وحاَص عن ً وَحْيُصوصة اَد عن : ح ّرِ ِلَم الش
  ..   منه

ا أَبَ((   ِديَن فِيَه اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِل َد َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ًدا َوْع
يالً( ِ قِ َّ ْن  َدُق ِم ْن أَْص ا َوَم ِ َحق رج من...)). )122َّ ي دار ال يخ اء ف د: دوام البق ا.الُخْل دَ  ه داً  َخلَ ُد ُخْل يَْخلُ

د: اآلخرة ا وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْل اِء أَهله ا. لبق َل دار  فيه د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ده هللا وأَْخلَ وَخلَّ
د هللا الُخْلد الداً  فيها وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخل ة إِخ ل الجن ْن َوَم..  أَه َدُق ِم ْن أَْص

ِ قِيالً  ان:  َّ وتاً، ك ن ص م يك ْوالً، وإِن ل اد قَ ى الرأْي واالعتق والً  وإِذا جاز أَن يسمَّ وات ق و أَص ا ه ميتهم م تس
ا ر له رى أَن الطي ِدير، والحوض أَْجَدر بالجواز، أَال ت يط، والسحاب َه ا أَِط اع له يط، واألَْنس ه َغِط ه َدِوّي؟ ل  ل

ةً  وقَْولة ً أَقاِويل جمع الجمع؛ قال يقول قَْوالً وقِيالوالجمع أَْقوال، و ه ال أصدق من  وَمقاالً وَمقال ى أن .. والمعن
  هللا بيانا ووعدا حق لن يتخلف أبدا .. في يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 

  
*********  

ى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعال
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالم عس ى المرسلين آم ل
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c    : 08الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْن ُدونِ (( ...   هُ ِم ْد لَ ِه َوالَ يَِج ا َوالَ لَْيَس بِأََمانِيُِّكْم َوالَ أََمانِّيِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِ ِ َوِلي َّ  

يًرا( ةَ َوالَ يُْظلَ 123نَِص ْدُخلُوَن اْلَجنَّ َك يَ ْؤِمٌن فَأُْولَئِ َو ُم ى َوُه ٍر أَْو أُنثَ ْن ذََك اِلَحاِت ِم ْن الصَّ ْل ِم ْن يَْعَم وَن ) َوَم ُم
ٌن وَ  )124نَِقيًرا( َو ُمْحِس ِ َوُه َّ ِ هُ  لََم َوْجَه ْن أَْس َراِهيَم َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا ِممَّ ُ إِْب َّ ذَ  ا َواتََّخ َراِهيَم َحنِيفً ةَ إِْب َع ِملَّ اتَّبَ
ا( )125َخِليالً( ُ بُِكّلِ َشْيٍء ُمِحيًط َّ ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَكاَن  َّ ِ اِء  )126َو ي النَِّس تَْفتُونََك فِ َويَْس

ُ يُْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما يُ  َّ وَن أَْن قُْل  تِي الَ تُْؤتُونَُهنَّ َما ُكِتَب لَُهنَّ َوتَْرَغبُ تْلَى َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب فِي يَتَاَمى النَِّساِء الالَّ
ٍر فَ ْن َخْي وا ِم ا تَْفعَلُ ِط َوَم اَمى بِاْلِقْس وا ِلْليَتَ َداِن َوأَْن تَقُوُم ْن اْلِوْل عَِفيَن ِم وُهنَّ َواْلُمْستَْض ِه ِإنَّ تَنِكُح اَن بِ َ َك َّ

ْلُح ) َوإِْن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصْلحً 127َعِليًما( ا َوالصُّ
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 َ َّ ِإنَّ  وا فَ نُوا َوتَتَّقُ ًرا(َخْيٌر َوأُْحِضَرْت األَنفُُس الشُّحَّ َوإِْن تُْحِس وَن َخبِي ا تَْعَملُ اَن بَِم تَِطيعُوا أَْن  )128َك ْن تَْس َولَ
ِلُحو ِة َوإِْن تُْص ذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَ ِل فَتَ لَّ اْلَمْي وا ُك الَ تَِميلُ تُْم فَ ْو َحَرْص اِء َولَ ْيَن النَِّس ِدلُوا بَ اَن تَْع َ َك َّ ِإنَّ  وا فَ ا َوتَتَّقُ

ا() َوإِْن يَ 129َغفُوًرا َرِحيًما( عًا َحِكيًم ُ َواِس َّ اَن  عَتِِه َوَك ْن َس ُ ُكال ِم َّ قَا يُْغِن  َماَواِت 130تَفَرَّ ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ ) َو
َ َوإِنْ  َّ وا  اُكْم أَْن اتَّقُ ْبِلُكْم َوإِيَّ ْن قَ اَب ِم وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْينَا الَّ ْد َوصَّ ي األَْرِض َولَقَ ا فِ ُروا  َوَم ي تَْكفُ ا فِ ِ َم َّ ِ ِإنَّ  فَ

ًدا( ا َحِمي ُ َغنِي َّ اَن  ي األَْرِض َوَك ا فِ َماَواِت َوَم ِ  )131السَّ َّ ا ى بِ ي األَْرِض َوَكفَ ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ َو
ُ  )132َوِكيالً( َّ اَن  آَخِريَن َوَك أِْت بِ اُس َويَ ِديًرا(إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم أَيَُّها النَّ َك قَ ى ذَِل َواَب  )133 َعلَ ُد ثَ اَن يُِري ْن َك َم

ُ َسِميعًا بَِصيًرا( َّ ْنيَا َواْآلِخَرِة َوَكاَن  ِ ثََواُب الدُّ َّ ْنيَا فَِعْنَد     ...)).) 134الدُّ
  صدق هللا العظيم

  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

د الدين اإلسالمي الحنيف دين الرحمة والمحبة والعد ز الحمي دن هللا العزي ل واإلعتدال .. لم يأت من ل
كي نفاخر به ونتباهى في المجالس والمنتديات .. بل جاء بجملة أحكام ومبادئ للعمل والتطبيق .. هي البلسم 
ري  ي والفك وازن النفس د  للت امن األوح ع .. والض ة والمجتم رد والعائل اكل الف ل لمش ل األمث افي والح الش

ل ال ي ك دي ف ة .. والجس ى المقارن ذهب إل ن ي را م ئ كثي ذلك يخط ة .. ول ا والعام ة منه تويات الخاص مس
ة  ب المنزل ع الكت ان السماوية وبجمي والمقاربة .. والمباهاة بين األديان .. فنحن كمسلمين نؤمن بجميع األدي

ن و اإلسالم دي ن واحد ه ه واحد ودي د  وبجميع األنبياء والمرسلين في حق أنهم من مصدر واحد وإل التوحي
الخالص .. ونسعى لتقديم ديننا واالجتهاد فيه .. في تفاصيله وتطبيقاته ال في أصوله .. فاألصول والمبادئ ال 
ر  ة .. ونجاري العص رأي بالمقارن دم ال ل .. ونق د العق ا نجته نة .. وإنم اب والس ة بالكت ا نقلي اجتهاد فيها ألنه

اة  م حي ي ته ة الت ات الفردي ق بالتطبيق ا يتعل ه فيم دين وقيم وهر ال س ج ع .. وال تم ة والمجتم رد والعائل الف
ة أو  لطية .. أو القهري ومبادئه الرئيسة التي ال لبس فيها وال التباس .. من هنا فإن األحكام الفوقية .. أو التس
رم  نحن نحت ا .. ف ا واجتهادن ي تفكيرن ا  ف ال له ر .. ال مج ي اآلخ ي تقص ائية .. أي الت ة .. أو اإلقص الزجري

رات ا ن فت ن م ا كم ق فيم ق الفت دع ورت اول رأب الص ا .. ونح ر بأخطائن ا .. ونق ن خالفن رم م ع .. ونحت لجمي
الركود في الجهد واإلجتهاد اإلسالمي .. جمعا لكلمة المؤمنين في كل كان وزمان إلى قيام الساعة .. ولكن ما 

تالف و ة واإلخ ي المخالف ة ف ذه الطريق ارس ه ن م ريم مم رآن الك ف الق ه موق ة ؟.. إن نظرت رة الفوقي النظ
واضحة ال لبس فيها وال التباس .. قطعا ال تجامل وال تحابي وتضع األمور في نصابها وفق منظورنا السالف 

  البيان :  
هُ ِم(( ...   ْد لَ ِه َوالَ يَِج ا َوالَ لَْيَس بِأََمانِيُِّكْم َوالَ أََمانِّيِ أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِ ِ َوِلي َّ ْن ُدوِن 

م )123نَِصيًرا( ي أنك ذا ال يعن ان .. فه تم أهل إيم ى وإن كن ذا .. فحت ر من ه اك من وضوح أكب يس هن .)).. ل
ا  ا .. أم ا إطالق ك فيه ي ال ش فضلتم عن اآلخرين .. بخصلة سوى خصلة اإليمان بما تعنيه من أجر اآلخرة الت

  العادية تنالون منها العنت والمشقة .. ولكنها تحط  من ذنوبكم ..   في الحياة الدنيا .. فإن حياتكم 
  جاء في صحيح مسلم : 

ي اد عن أب ن اله وة. حدثنا اب ا حي ن وهب. أخبرن دهللا ب ا عب ى. أخبرن ن  حدثني حرملة بن يحي ر ب بك
يصيب ما من شيء " وسلم يقولوآله سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت:

  . حسنة، أو حطت عنه خطيئة". ، إال كتب هللا له بها, حتى الشوكة تصيبه  المؤمن
ديانات  ل ال ن أه بقكم م تم وال من س وبالتالي يكون المعنى لآلية الكريمة .. ليس األمر كما تتمنون أن

ار .. ومن ازى بالن افر يج ة.. والك ازى بالجن ؤمن يج ه .. الم ز ب ال يج ل عم ن يعم رى .. فم زاء األخ ق الج طل
دنيا  ي ال ذاب ف ن الع ومحوره الثابت عقيدة التوحيد والعمل الصالح .. االمتياز الوحيد للمسلم أنه ينال حظه م

  حتى يلقى هللا سالما فيوفيه وعده الحق بالجنة .. 
  وتصديقا لذلك ما جاء في صحح البخاري : 



  371                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

راهيم الت ن إب نحدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن األعمش، ع ارث ب سويد،  يمي، عن الح
ه: د هللا رضي هللا عن ه  عن عب لى هللا علي ي ص ت النب ه أتي ووآل ي مرضه، وه اً شديداً،  وسلم ف يوعك وعك

ال: اتَّ  )وقلت: إنك لتوعك وعكاً شديداً، قلت: إن ذاك بأن لك أجرين؟ ق ن مسلم يصيبه أذى إال ح ا م أجل، م
   هللا عنه خطاياه، كما تحاتُّ ورق الشجر).

ةَ َوالَ يُْظلَُم((   ْدُخلُوَن اْلَجنَّ َك يَ ْؤِمٌن فَأُْولَئِ َو ُم ى َوُه ٍر أَْو أُنثَ ْن ذََك اِلَحاِت ِم ْن الصَّ ْل ِم ْن يَْعَم وَن َوَم
ره )124نَِقيًرا( بب كف .).. هنا ذكر شرط اإليمان لقبول األعمال .. بينما الكافر ال يقبل عمله .. وأجره باطل بس

ان هو التصديق ..  .. آمن به إيمانا : ه .. اإليم ق ب ًراصدقه ووث وَن نَِقي ُر: :  َوالَ يُْظلَُم َرةُ والنَِّقي ُر والنُّْق والنِّْق
اس النُّْكتَةُ في النواة كأَنَّ ذلك وَن الن ِإذاً ال يُْؤتُ ز: ف ل العزي راً  الموضَع نُِقَر منها. وفي التنزي ن السكيت .. نَقي اب

ال: قال: النقير النكتة التي في ظهر في قوله: وال يظلمون نَِقيراً، ه ق ثم أَن ي الهي واة. وروي عن أَب ُر  الن النَِّقي
ي  نُِقَب من الخشب والحجر ونحوهما، وقد نُِقرَ  تنبت النخلة. والنَِّقيُر: ما نُْقَرةٌ في ظهر النواة منها واْنتُِقَر. وف

ْذعٌ  حديث عمر، رضي رُ  هللا عنه: على نَِقير من خشب؛ هو ِج ْبهُ يُْنقَ ه ِش ل في ى   ويجع ه إِل عَُد علي ي يُْص الَمراق
  ..  الغَُرفِ 

ذَ ((   ا َواتََّخ َراِهيَم َحنِيفً ةَ إِْب َع ِملَّ ٌن َواتَّبَ َو ُمْحِس ِ َوُه َّ ِ هُ  لََم َوْجَه ْن أَْس َراِهيَم َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا ِممَّ ُ إِْب َّ
دال .)).. أي دين التوحيد الخالص .. دي)125َخِليالً( ن اإلسالم الحنيف .. دين الرحمة والتسامح والعدل واإلعت

ة أو الشريعة  ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًافي كل منحى من مناحي الحياة الخاصة والعامة .. ((  )) : الملة: هي الطريق
دين ..  ال:في ال ه. يق ب ليكتب ى الكات ه عل ه إِذا أَلقيت اب وأَمليت ت الكت ل أَْملَْل و َّوَم راع. الث ال: دَرَزه؛ عن ك َب َم

وب إِذا خاطه الخياطة التهذيب: مل ثوبَه يَُملُّه ت الث ه: َملَل ؛ يقال من ة: الشريعة َ األُولى قبل الَكّفِ  بالفتح.والِملَّ
ةِ  والدين. وفي الحديث: ال يَتوارُث أَهُل ِملَّتين؛ دين كملَّ ة: ال ل: ه الِملَّ ة، وقي الم والنَّصرانية واليهودي ي اِإلس

م ه ُمْعظ يء ب ا يج ة م دين، وجمل ي ال ة. وف ي الِملَّ ل ف لَّ: دخ ل وامت ل. وتملَّ ع الرس ى تَتَّبِ ز: حت ل العزي  التنزي
ه ُسنَّتُهم وطريقهم ومن هذا أُخذ ِملَّتهم؛ قال أَبو إِسحق: الِملة في اللغة ُز في ه  الَملَّة أَي الموضع الذي يختب ألَن

ال ريق، قال: وكالم العرب إِذا اتفَقالط يؤثَّر في مكانها كما يؤثَّر في ض. ق ه من بع تق بعُض أَكثره ُمش  لفُظه ف
وم أَبو منصور: ومما يؤيد قولَه ا..  قولُهم ُمَملٌّ أَي مسلوك معل َراِهيَم َحنِيفً ةَ إِْب ذي :  ِملَّ ـُمْسِلُم ال ُف: ال والَحنِي
ذي إلى يَتََحنَُّف عن األَْدياِن أَي يَِميلُ  و ال ل: ه ةِ  الحّق، وقي ى ِملَّ رام عل ِت الح ةَ البي تَْقبُِل قِْبل ى  يَْس راهيَم، عل إب

ل:  هو نبينا وعليه الصالة والسالم، وقيل: هو الـُمْخِلُص، وقيل: ّ فلم يَْلتَِو في شيء، وقي من أَسلم في أَمر 
ّ  كلُّ من أَسلم ه عز .. ِقيمُ الـُمْستَ  تعالى ولم يَْلتَِو، فهو حنيٌف. أَبو زيد: الَحنيفُ  ألَمر  ي قول دة ف وقال أَبو عبي

َدةُ  قال: من وجل: قل بَْل ِملَّةَ إبراهيَم َحنِيفاً، ان َعبَ رب، وك اِن  كان على دين إبراهيم، فهو حنيف عند الع األَْوث
ا جاء اإلسالم في ُوا الجاهلية يقولون: نحن ُحنَفاء على دين إبراهيم، فلم مَّ ال األَخفش:  َس اً، وق المسلم حنيف
ةالح ي الجاهلي ان ف ن نيف المسلم، وك ال َم ة يق ي الجاهلي ك ف م تتمّس رب ل ٌف ألَن الع ت َحنِي ج البي تََن وح  اْختَ

اَدِت  له حنيف، فلما جاء إبراهيم غيِر الِختان وَحّجِ البيِت، فكلُّ من اختتن وحج قيل بشيء من ِدين الم تم اإلس
ً وقال الزجاج: نصب  الَحنِيِفيّةُ، فالَحنِيُف المسلم؛ ة َحنِيفا ارهيم  في هذه اآلية على الحال، المعنى بل نتبع مل إب
ى ه، ومعن ي حال حنيفيت ى أَنّ  ف ُل، والمعنَ ة الَمْي ي اللغ ة ف ّ  َالحنيفي ِن  ى دي َف إل راهيم َحنَ الِم،  إب ن اإلس ودي

ابعها.  كلُ  وهو الذي تَِميلُّ قَدماه قولهم َرُجل أَْحنَُف وِرْجٌل َحْنفاء، وإنما أُخذَ الَحنَُف من ا بأَص ى أُخته واحدة إل
ّ غيرَ  ُسنَّته االختِتان. وروى الفراء: الحنيف َمن مشركين  األَزهري عن الضحاك في قوله عز وجل: ُحنفاء 

اجاً، وكذلك قال السدي. ويقال: تََحنََّف فالن إلى الشيء به، قال: اً إذا ُحجَّ ي  تََحنُّف ة ف ن عرف ال اب ه. وق ال إلي م
ز وج ه ع راهيمقول ة إب ل مل د ل: ب اً، ق ف حنيف ِل أَحن ْج ل الّرِ ل للمائ ا قي تقامةُ وإنم َف االس ل: إن الَحنَ  قي

ه ً تفاؤال ـَمْيُل إلي الم ال ي اإلس ة ف ى الحنيفي ور: معن ف:  باالستقامة. قال أَبو منص ِده. والَحني ى َعْق ةُ عل واإلقام
  ..   الصحيح الـَمْيل إلى اإلسالم والثابُت عليه

ُ إِْبَراِهيَم َخِليالً  َواتََّخذَ  راهيم،:  َّ . وقولهم في إِب ه الصالة والسالم: والَخِليل: كالِخّلِ ا وعلي ى نبين  عل
فى َخِليل هللا؛ قال ابن دريد: الذي سمعت فيه ذي أَْص ا أَن معنى الَخِليل ال د فيه ال: وال أَزي ها، ق حَّ وّدة وأََص  الم

ه: ي قول رآن، يعن ي الق يالً؛واتخ شيئاً ألَنها ف راهيم َخِل الّن ذ هللا إِب الّء وُخ ع أَِخ ذي ..  والجم بُّ ال ل الُمِح الَخِلي
ل: واتخذ هللا محبته خلل .وقوله ليس في  راهيم عز وج ة  إِب ة تامَّ ه محب يالً؛ أَي أَحب ا .. َخِل ل فيه ال:  ال خل ق
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ل  وجائز أَن يكون ال: وقي ه، ق ةمعناه الفقير أَي اتخذه محتاجاً فقيراً إِلى رب ا  للصداقة ُخلَّ ل واحد منهم  ألَن ك
  .في الموّدة والحاجة إِليه. يسد خلل صاحبه 

ُ بُِكّلِ َشْيٍء ُمِحيًطا(((   َّ ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَكاَن  َّ ِ ى .)).. )126َو غ أَْقَص ن بل وكلُّ م
َدقَْت،الخ ِعْلَمه، فقد أَحاَط به. وأَحاَطْت به شيء وأَْحَصى الن وأَحاطت  يُل وحاَطْت واْحتاَطْت: أَْح ت بف واحتاط
ذا وكلُّ من أَْحَرز شيئاً كلَّه إِذا أَحدقت به. ال: ه ه وبلَغ ِعْلُمه أَْقصاه، فقد أَحاَط به. يق ُت ب ا أََحْط ر م اً. األَْم  ِعلم

ة. وم القيام افرين؛ أَي جامعهم ي يٌط بالك ّ ُمِح الى: و اط وقوله تع األَ  وأَح ه. ب ه كلِّ ن َجوانِبِ ه م َدَق ب مر إِذا أَْح
 ّ م  من ورائهم وقوله تعالى: و ا ل ُت بم الى: أََحْط ه تع يهم. وقول تملة عل ه مش ٌد قدرت ُمِحيٌط؛ أَي ال يُْعِجُزه أََح

اط تُِحطْ  ه. وأَح ع جهاتِ اً. به؛ أَي علمته من جمي ه ِعْلم اَط ب ه وأَح ه: َعِلَم ه ِعلم ب ت ب ي الحديث: أََحْط اً أَي وف
  ..  ِعْلِمي به من جميع جهاته أَْحَدقَ 

اَمى النِّ ((   ُ يُْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما يُتْلَى َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب فِي يَتَ َّ ي الَ َويَْستَْفتُونََك فِي النَِّساِء قُْل  تِ اِء الالَّ َس
ِط تُْؤتُونَُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ َوتَْرَغبُوَن أَْن تَنِكُحوهُ  اَمى بِاْلِقْس وا ِلْليَتَ َداِن َوأَْن تَقُوُم ْن اْلِوْل عَِفيَن ِم ا  نَّ َواْلُمْستَْض َوَم

َ َكاَن بِِه َعِليًما( َّ   .)).. )127تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ 
  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بالسورة السالفة البيان  : 

ن سامة: حدثنا هشام بن عروة،حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أ  ة رضي هللا  عن أبيه، ع عائش
ل عنها: اء ق ي النس يهن ((و يستفتونك ف يكم ف ه ))  هللا يفت ى قول ون أن (( إل و  وترغب ت: ه تنكحوهن}. قال

ا و وليه ة، ه ده اليتيم ا،  الرجل تكون عن ا  ووارثه ي ماله ذق   فأشركته ف ي الع ى ف ا  ،حت فيرغب أن ينكحه
ذه فيشركه في ماله  ا رجال، ويكره أن يزوجه ت ه ة بما شركته، فيعضلها، فنزل ن  .اآلي ا م (فيعضلها) يمنعه

  ..  وعسر خروجه، ويقال: أعضل األمر إذا اشتد ولد في بطنها نشب  التزوج، وأصله من عضلت المرأة إذا
رة   كان من عادات الجاهلية أن اليتيمة .. إذا كانت عند الرجل ممن يحل لـه الزواج بها .. وكانت كثي

زواج  اة من ال دى الحي ا م ه فمنعه ا ثوب ى عليه ال .. ألق ال وجم ة م مال تزوجها وأخذ مالها .. وإن كانت قليل
دل والحق ..  ة بالع ل اليتيم ر أن نعام ك .. وأم بغيره حتى ال يذهب عنه مالها الذي يستغله .. فنهى هللا عن ذل

م  ه يعل دا أن ة .. مؤك ي ال حتى يؤتينا األجر والمثوب ن المغالطة الت الي ال جدوى م ر .. وبالت ر والجه ا الس من
ا ..((   ه إطالق ك في ذي ال ش ة ال وم القيام ع ي ن تنف دوم ول ات ِه َعِليًم اَن بِ ه  َك ه بحقيقت ا : أدرك م علم )) : عل

  وكنهه.. العلم إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
ْلُح  َوإِْن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا((   ْلًحا َوالصُّ ا ُص أَْو إِْعَراًضا فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصِلَحا بَْينَُهَم

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا( َّ وًزا .)).. )128َخْيٌر َوأُْحِضَرْت األَنفُُس الشُّحَّ َوإِْن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ  ِمْن بَْعِلَها نُُش
ع:  ل وجم ق البَْع ولتهن أَح ل: وبُع ز وج ال هللا ع ة؛ ق ول وبُعُول ال وبُعُ زوجِ بِع ن  ال ديث اب ي ح رّدهن. وف ب

ة  مسعود: إِال امرأَة يَئَِسْت من البُعولة؛ قال ابن ون البُعول األَثير: الهاء فيها لتأْنيث الجمع، قال: ويجوز أَن تك
ا،وتَبَعَّلَت الم..  بَعَلَت المرأَة أَي صارت ذات بَْعل مصدر ت بَْعلَه ت رأَةُ: أَطاع رأَة وتَبَعَّلَ ْت. وام ه: تزين نَة  ل َحَس

ا ة لزوجه ت ُمطاِوع ل إِذا كان ة ل التَّبَعُّ وًزا..  هـُمِحبَّ و :  نُُش زوجين وه ين ال ون ب وُز يك و إِسحق: النُُّش ال أَب ق
ا د منهم ل واح ة ك احبه، كراه ن األَرض. ونََش ص ع م ا ارتف و م ِز وه ن النََّش تقاقُه م رأَةُ واش ا  َزت الم بزوجه

وأَبغضته وخرجت عن طاعته  واستعصت عليه زوجها تَْنِشُز وتَْنُشز نُُشوزاً، وهي ناِشٌز: ارتفعت عليه وعلى
وزاً أَو.. وفََرَكتْه ا نُُش ن بَعِله ْت م رأَةٌ خاف ز: وإِن ام ل العزي د وفي التنزي ين  إِعراضاً؛ وق وز ب ر النُُّش رر ذك تك

زَ ..  له. ورجل نََشٌز: غليظ َعْبلٌ  وُسوُء عشرته كل منهما صاحبه ُشوز كراهيةالزوجين في الحديث، والنُّ   ونََش
ه َز بِقْرنِ ومة. ونََش م للخص َض به وزاً: نََه ومة نُُش ي الخص القوم ف زُ  ب رعه. يَْنِش ه فص وزاً: احتمل ه نُُش .  ب

: البُْخُل، والضم :   َوأُْحِضَرْت األَنفُُس الشُّحَّ  والشُّحُّ والشَّحُّ ل: ه ع أَعلى؛ وقي ل م ي الحديث:  البخ ْرٍص؛ وف ِح
ا، والشح  أَبلغ في إٍياكم والشُّحَّ الشُّحُّ أَشدُّ البخل، وهو المنع من البخل؛ وقيل: البخل في أَفراد األُمور وآحاده

اه، ال ير وقيل: البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف عام؛ ر إِذا تنازع ى أَم اّحان عل ا يَتَش لويقال: هم د ك  ي
ةٌ. واحد منهما أَن حَّ َدِل، يفوته، والنعت َشِحيح، والعدد أَِش ي الَج ماِن ف احَّ الَخْص اء  وتَش ه؛ وم ذلك، وهو من ك

ًرا غيُر َغْمٍر، منه أَيضاً؛ َشَحاٌح: نَِكدٌ  ا:  بَِما تَْعَملُوَن َخبِي ان وم ا ك الم بم ل الع ماء هللا عز وج ن أَس ُر: م  الَخبِي
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ون. األَ  يك ْرُت ب ُرهُ   مروَخبُ َر أَْخبُ ْرُت األَم ه. وَخبَ ِه  أَي علمت أَْل ب الى: فاْس ه تع ه. وقول ى حقيقت ه عل إِذا عرفت
  خبيراً يَْخبُُر. َخبِيراً؛ أَي اسأَل عنه

ذَُروَها((   ِل فَتَ لَّ اْلَمْي وا ُك الَ تَِميلُ تُْم فَ ْو َحَرْص اِء َولَ ْيَن النَِّس ِدلُوا بَ ِة َوإِْن  َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْع َكاْلُمعَلَّقَ
َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما( َّ ث )129تُْصِلُحوا َوتَتَّقُوا فَِإنَّ  ن حي ين النساء م دل ب .)).. أمرنا هللا سبحانه وتعالى بالع

لم  ب المس د يح رى .. فق دة دون األخ ا لواح دي ميلن ة.. وأال نب ة والمعنوي ة المادي اع .. والعناي اق والجم اإلنف
ة أو  زوجة دون رأة بكلم ؤذي الم ه .. وأال ي ي قلب ه ف ه ومحبت اء ميل ه إخف أخرى .. وفي هذه الحال يجب علي

ى  ل الحرص عل بموقف أو بحركة تنبئ عما يكمن في صدره وقلبه .. وأن يسعى كل السعي .. وأن يحرص ك
ا توفير كل شيء  بالحق والعدل .. وأن يحتفظ بمشاعره لنفسه .. يعلمنا هللا سبحانه المس ا فيه ائل النفسية لم

ل ..  د وال مشاكل وال عراقي اء صالحين دون عق ة وتنشئة أبن تقرار العائل من تأثير على الحياة الخاصة واس
ةِ وال التواءات نفسية .. ((  ذَُروَها َكاْلُمعَلَّقَ ا  فَتَ ة.. من هن زوج .. وال هي مطلق ع ال ب )) : كالسجينة .. ال تتمت

رأة  (( وجب الحسم والتضحية .. ومع ة الم ي معامل التقوى ف ا ب ة وإنسانية .. أمرن ة ومحب رأة بحكم ة الم امل
ا)) : اتقاه خافه وحذره .. يجب ان نخشى هللا في معاملة المرأة .. والتقوى هي مخافة هللا َوإِْن تُْصِلُحوا َوتَتَّقُو

رة دنيا واآلخ ي ال وًرا ..((   والعمل بطاعته .. حتى نحصل على محبة هللا وغفرانه ورحمته ف اَن َغفُ َ َك َّ ِإنَّ  فَ
ة)) :  َرِحيًما ة المبالغ ا الغَفُوُر الغَفّاُر، جّل ثناؤه، وهما من أَبني اده المتجاوز عن  ومعناهم ذنوب عب اتر ل الس

ر مَّ اغف ال: الله ل خطاياهم وذنوبهم. يق ا أَه ار ي ور الغَفّ ت الغَفُ ك أَن اً، وإن راً وُغْفران رة وَغْف ا َمْغف رة. المَ  لن ْغِف
ه أَي سترها َر هللا ذنوب تر. َغفَ ة والس ِر التغطي ا ..  وأَصل الغَْف ي :  َرِحيًم اس ف ي العب ى األَزهري عن أب وحك

حيم: جمع ْحمن الرَّ ان  بينهما ألَن قوله الرَّ حيم َعَربّي؛ وقال ابن عباس: هما اسمان رقيق ْحمن ِعْبرانّي والرَّ الرَّ
حْ  ق منأَحدهما أَرق من اآلخر، فالرَّ ّرْحمن اسم  الرقي ن؛ ال ال الحس الرزق؛ وق ه ب ى خلق اطف عل حيُم الع رَّ وال

حيم اسمان غيرُ  ال يَُسّمى ممتنع رَّ ْحمن وال ة،  هللا به، وقد يقال رجل َرحيم. الجوهري: الرَّ ْحم ن الرَّ مشتقان م
د تكرير االسمين إِذا اختلف ا ونظيرهما في اللة نَديٌم ونَْدمان، وهما بمعنى، ويجوز شتقاقهما على جهة التوكي

ادٌّ  ه كما يقال فالن ج ّمى ب الى ال يجوز أَن يَُس رحمن اسم مختص  تع دٌّ، إِال أَن ال ره ُمِج ف، أَال  غي وال يوص
ْحَمَن؟ رَّ وا ال وا هللا أَو ادع ل اْدُع ال: ق ه ترى أَنه ق ادل ب َرُكهُ  فع ذي ال يَْش ة  االسم ال ن أَبني ا م ره، وهم ه غي في

نالمبالغة، ورَ  غ م ن أَبل حيم حم رَّ يٌم، وال ال َرِح يٌم، وال يق ال رجل َرِح الى فيق ر هللا تع ه غي ف ب .  َرْحمن يوص
حيمُ  وكان   ..   يكون بمعنى الَمْرحوم قد ُمَسْيِلَمةُ الكذاب يقال له َرْحمان اليَمامة، والرَّ

  )) ُ َّ ُ ُكال ِمْن َسعَتِِه َوَكاَن  َّ قَا يُْغِن  الى .)) .. )130 َواِسعًا َحِكيًما(َوإِْن يَتَفَرَّ بحانه وتع في أَْسمائِه س
عَ  ذي َوِس و ال ُع: ه عَ  الواِس ه جمي ن ِرْزقُ ال اب ٍر. وق ل فَْق اه ك يء وِغن ل ش ه ك عْت رحمتُ ه وَوِس اري: َخْلِق  األَنب

د قال: الواسع من أَسماِء هللا الكثيُر العطاِء الذي يََسُع لما يُْسأَُل، يُط وهذا قول أَبي عبي ُع الُمِح ال: الواِس ة. ويق
ً  كل بكل شيء من قوله َوِسعَ    ..شيٍء ِعْلما

اكُ ((   ْبِلُكْم َوإِيَّ ْن قَ اَب ِم وا اْلِكتَ ْينَا الَِّذيَن أُوتُ ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َولَقَْد َوصَّ َّ ِ وا َو ْم أَْن اتَّقُ
 ِ َّ ِ ِإنَّ  ُروا فَ َ َوإِْن تَْكفُ ًدا(َّ ا َحِمي ُ َغنِي َّ اَن  ي األَْرِض َوَك ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ َل .)).. )131 َم ى الرج أَْوص

ه اه: َعِهَد إِلي ر ..  وَوصَّ ذا : أي أم ل:.. أوصى هللا بك ه عز وج ِرُض  وقول اه يَْف م؛ معن ي أَوالدك يكم هللاُ ف يُوِص
يكم ألَن ن عل يَّةَ م رْ  الَوِص ي فَ ا ه الى: والهللا إِنم ه تع ك قول ى ذل دليل عل نفسَ  ض، وال وا ال  تَْقتُل

اكم به؛ وهذا من م هللاُ إِال بالحّق ذلكم َوصَّ و  الفرض المحكم التي حرَّ ال أَب ه؛ ق وا ب الى: أَتَواَص علينا. وقوله تع
لُهم منصور: أَي أَْوصى بعضاً.  بعضهم ىآخَرهم، واألَلف أَلف استفهام، ومعناها التوبيخ. وتَواَصْوا: أَْوص أَوَّ

ياً: ره َوْص يَء بغي ى الش لَه. وَوَص ياً: وَص َل َوْص ى الرج ْلته  ووَص يَء وَوَص ْيُت الش د: وَص و عبي لَه. أَب وَص
واء َ .. س َّ وا  ه ..  أَْن اتَّقُ ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف ذره .. التق ه وح اه : خاف ُروا: اتق ر  َوإِْن تَْكفُ : كف

ه شريكا .. الشيء كفرا : ستره وغطاه  .. كفر بنعم هللا : جحدها وتناساها .. كفر با : نفى وجوده أو جعل ل
ُ َغنِيا َحِميًداوهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته ..  َّ . :  َوَكاَن  يُّ ل: الغَنِ في أَْسماء هللا عز وج

اِرك هللا  أََحٍد ُمْحتاٌج إليه، وهذا هو الِغنىيَْحتاُج إلى أَحٍد في شيٍء وكلُّ  ال ابن األثير: هو الذي ق وال يُش الُمْطلَ
ي، سبحانه مائه الُمْغن ن أَس ن سيده:  تعالى فيه غيُرهُ. وم اده. اب ن ِعب ي من يشاُء م ذي يُغن و ال الى، وه وتع

ل حال، و..  الفَْقر ُ الغنى، مقصوٌر، ضدّ  و منوالحميد: من صفات هللا تعالى وتقدس بمعنى المحمود على ك  ه
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ي األَسماء ذه اللفظة ف رم: ه ن المك د ب ال محم ود؛ ق ى محم ل بمعن نى فعي ل الحس ول فعي ول  األُص ى مفع بمعن
ان، ع اِإليم ا طب و عنه ان ينب ذا المك ي ه ول ف ا ولفظة مفع دلت عنه ان  فع ود، وإِن ك ى محم د بمعن ت حمي وقل

ديطابق محض التنزيه و في التفعيل هنا ال المعنى واحداً، لكن التفاصح ل؛ والحم والشكر  التقديس  عز وج
ه ألَنك تحمد اِإلنسان على صفاته الذاتية وعلى متقاربان والحمد أَعمهما  عطائه وال تشكره على صفاته؛ ومن

كر هللا ا ش كر؛ م د رأْس الش ديث: الحم الص الح ة اِإلخ ا أَن كلم ده، كم د ال يحم ان  عب ا ك ان، وإِنم رأْس اِإليم
ه إِظ رأْس ا،الشكر ألَن في ادة به ة واِإلش ار النعم و شكر ه ه، فه م من ه أَع دعاء:  وألَن ي حديث ال ادة. وف وزي

 وبحمدك سبحت، وقد تحذف الواو وتكون الواو للتسبب أَو وبحمدك أَبتدئ، وقيل: سبحانك اللهم وبحمدك أَي
  . مسبب بالحمد أَو مالبس له. للمالبسة أَي التسبيح

ِ َما فِي السََّماَواتِ ((   َّ ِ ِ َوِكيالً( َو َّ الليث: َكفَى يَْكِفي ِكفايةً إِذا قام .)).. )132َوَما فِي األَْرِض َوَكفَى بِا
اكَ  اْستَْكفَْيته أَْمراً فَكفانِيه. ويقال: َكفاك هذا األَمُر أَي َحْسبُك، باألَمر. ويقال: يء. وَكف ذا الش ماء هللا . ه ي أَس ف

ل اق العباد،بأَرز تعالى الَوِكيُل: هو المقيم الكفيل ي التنزي ه. وف ول إِلي ز:  وحقيقته أَنه يستقلُّ بأَمر الَمْوك العزي
و  كافِياً؛ ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِكيالً؛ قال الفراء: يقال َربا ويقال أَن ال أَب ابن األَنباري: وقيل الَوِكيُل الحافظ، وق

ي ُل ف حق: الَوِكي ام بج إِس ل بالقي ذي تَوكَّ الى ال فة هللا تع ال بعضهم:ص ق، وق ا َخلَ ع م َم  مي ل ونِْع ُل الكفي الَوِكي
بُنا هللا ولهم َحْس ي ق ال ف ا، وق ل بأَرزاقِن م الَكِفي ا هللاُ ونِْع ك: رازقن افي، كقول َم الك ا هللاُ ونِْع ُل: كافِين م الَوِكي  ونِْع

  .. الرازق
آَخِريَن َوَك((    أِْت بِ ِديًرا(إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم أَيَُّها النَّاُس َويَ َك قَ ى ذَِل ُ َعلَ َّ اِدُر: .)).. )133اَن  ِديُر والق القَ

دير؛  القُْدَرة من صفات هللا عز وجل يكونان من ل شيء ق ى ك الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول ن التق ان م ويكون
ُر ُكّلِ شيء القُْدرة، فا من ن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ يه. اب ماء األَ  وقاض ي أَس ر: ف ثي

ِديُر، ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق م هللا تع ادر اس ة، فالق و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ ل م  فاع
َر اِإلله التهذيب: الليث: القََدرُ  ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر ديراً  القَضاء الُمَوفَُّق. يقال: قَدَّ ، وإِذا كذا تق

و الشيَء قلت: جاءه قََدُره. ابن سيده: وافق الشيءُ  ز وجل  القَْدُر والقََدُر القضاء والُحْكم، وه ره هللا ع ّدِ ا يُقَ م
ا  إِنا أَنزلناه في ليلة القَْدِر؛ أَي ويحكم به من األُمور. قال هللا عز وجل: من القضاء الى: فيه الُحْكِم، كما قال تع

  ..  كيمُكلُّ أَمر ح يُْفَرقُ 
ُ َسِميعًا بَِصيًرا(((   َّ ْنيَا َواْآلِخَرِة َوَكاَن  ِ ثََواُب الدُّ َّ ْنيَا فَِعْنَد     ...)).) 134َمْن َكاَن يُِريُد ثََواَب الدُّ

ن ي، والسميع: م ه مسموع، وإِن خف ُزُب عن إِْدراِك مائه ال يَْع ز وجل، وأَس   فهو يسمع صفاته ع
انبغير جارحة. وفَِعيٌل: م ل: وك ي التنزي ة. وف ل  هللا ن أَْبنِيِة الُمبالغ ْمعُه ك َع َس ذي َوِس و ال يراً، وه سميعاً بص

ال قد سمع هللا  عليه وسلم، قال هللا تعالى:  شيء كما قال النبي، صلى هللا ا، وق ي زوجه ك ف ي تجادل ول الت  ق
ي:والعجب من قوم فسَّروا السميَع في موضع آخر: أَم يحسبون أَنَّا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال األَزهر

ِميٌع  بأَن بمعنى الُمْسِمع فِراراً من وصف هللا و َس ه، فه ن كتاب ر موضع م ي غي له َسْمعاً، وقد ذكر هللا الفعل ف
ه نفسه  ونحن نصف بال تَكيِيٍف وال تشبيه بالسمع من خلقه وال َسْمعُه كَسْمِع خلقه، ٍ َسْمع ذو هللا بما وصف ب

ً  كالم العرب أَن تكييف، قال: ولست أُنكر فيبال تحديد وال  ِمعا ون ُمْس ر: ..  يكون السميع ساِمعاً ويك ن األَثي اب
ي  يشاهد في أَسماء هللا تعالى البَِصيُر، هو الذي ارة ف األَشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة، والبََصُر عب

هوفي  التي ينكشف بها كماُل نعوت الُمْبَصراِت. الصفة حقه عن ز: ال تدرك ل العزي درك  التنزي اُر وهو ي األَبص
ه ال أَْعلََم هللاُ أَنهُ  األَبصاَر ؛ قال أَبو إسحق: ل أَن خلق الم دلي اَر أَي يُْدِرك األَبصاَر وفي هذا اِإلع دركون األَبص  ي

ا عينيه دون أَن يُْبِص اِإلنسان يُْبِصُر من ال يعرفون كيف حقيقة البََصَر وما الشيء الذي به صار ن غيرهم َر م
ون فَأَْعلَم أَن من سائر أَعضائه، هُ وال يُحيط ون ُكْنَه ْدِرك المخلوق ه ال يُ اً من خلق ه َخْلق ف ب ه، فكي الى  بعلم تع

ا ما جاء وُل هللا، صلى  من األَخبار واألَبصار ال تحيط به وهو اللطيف الخبير. فأَمَّ ن رس ة، وصح ع ي الرْؤي ف
دفوع ر م لم، فغي ه وس ي هللا علي يول يء  س ف ة إِدراك الش ذه اآلي ى ه ا، ألَن معن ى دفعه ل عل ة دلي ذه اآلي ه

اَءكم واِإلحاطة د ج الى: ق د  بحقيقته وهذا مذهب أَهل السنَّة والعلم بالحديث. وقوله تع م؛ أَي ق ن َربك ائُر م بص
َي فَعَ  جاَءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائُر، فمن ن َعِم ك، ألَن هللاأَْبَصَر فلنفسه نَْفُع ذلك، وم َرُر ذل ا َض  لَْيه

  ..  إِلى بصيرة اِإليمان عز وجل غني عن خلقه. ابن األَعرابي: أَْبَصَر الرجُل إِذا خرج من الكفر
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*********  
  
  

  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 

ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ق هللا جا ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ه
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
ي  اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم الحلق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

   

  c   : 81الحلقة عدد   
   c( سورة النساء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َدْيِن َوا يَا(( ...  ُكْم أَْو اْلَواِل ى أَنفُِس ْو َعلَ ِ َولَ َّ ِ َهَداَء  ِط ُش اِميَن بِاْلِقْس َربِيَن أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ ألَْق

ُووا أَْو  ِدلُوا َوإِْن تَْل َوى أَْن تَْع وا اْلَه الَ تَتَّبِعُ ا فَ ى بِِهَم ُ أَْولَ َّ ا ًرا فَ ا أَْو فَِقي ا إِْن يَُكْن َغنِي اَن بَِم َ َك َّ ِإنَّ  وا فَ تُْعِرُض
وِلِه َوالْ  يَا )135تَْعَملُوَن َخبِيًرا( ِ َوَرُس َّ ا ِذي أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِ اِب الَّ وِلِه َواْلِكتَ ى َرُس َل َعلَ زَّ ِذي نَ اِب الَّ ِكتَ

ِ َوَمالَئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اْآلِخِر فَقَْد َضلَّ َضالَالً  َّ وا  )136 بَِعيًدا(أَنَزَل ِمْن قَْبُل َوَمْن يَْكفُْر بِا إِنَّ الَِّذيَن آَمنُ
بِيالً(ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُ  ِديَُهْم َس ْم َوالَ ِليَْه َر لَُه ُ ِليَْغِف َّ ْن  ْم يَُك ًرا لَ مَّ اْزَداُدوا ُكْف افِِقيَن  )137مَّ َكفَُروا ثُ ْر اْلُمنَ بَّشِ
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ةَ الَِّذيَن يَتَِّخذُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن أَيَْبتَ  )138بِأَنَّ لَُهْم َعذَابًا أَِليًما( زَّ ِإنَّ اْلِع ةَ فَ زَّ غُوَن ِعْنَدُهْم اْلِع
ِ َجِميعًا( َّ ِ يُْكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فَالَ تَقْ 139ِ َّ َل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آيَاِت  الَ ) َوقَْد نَزَّ ْم فَ عُُدوا َمعَُه

ي وا فِ ى يَُخوُض ْم َحتَّ ُدوا َمعَُه نََّم  تَْقعُ ي َجَه افِِريَن فِ افِِقيَن َواْلَك اِمُع اْلُمنَ َ َج َّ ثْلُُهْم إِنَّ  ْم إِذًا ِم ِرِه إِنَُّك ِديٍث َغْي َح
ِ قَالُوا أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم َوإِْن َكاَن ِلْلَكافِ  )140َجِميعًا( َّ الُوا ِرينَ الَِّذيَن يَتََربَُّصوَن بُِكْم فَِإْن َكاَن لَُكْم فَتٌْح ِمْن   نَِصيٌب قَ

ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َولَْن يَ  َّ ْؤِمنِيَن أَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَْيُكْم َونَْمنَْعُكْم ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن فَا ى اْلُم افِِريَن َعلَ ُ ِلْلَك َّ ْجعََل 
  ...)).)141َسبِيالً(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  ل : * التحلي
  

يحسب بعض الغافلين أن الحياة عبث .. وصدفة مقيتة .. وهم يغالطون أنفسهم .. ويدفنون رؤوسهم 
ى إن شهدوا  رف .. وحت ى ح في الرمال متجاهلين الحقيقة التي ال تمارى .. وحتى إن آمنوا.. كان إيمانهم عل

انهم  النقص .. لنقصان إيم وبة ب ت شهادتهم مش رهم كان اة .. على أنفسهم وعلى غي دين وبالحي يهم بال ووع
ي  أزق ف ل م والهدف منها أصال ..  تعالوا نكتشف حقيقة ما خفي وهل كان أعظم ؟.. وما الحل للخروج من ك

  هذا المضمار ؟ : 
   

ا((  (( ...  ُكْم  يَ ى أَنفُِس ْو َعلَ ِ َولَ َّ ِ َهَداَء  ِط ُش اِميَن بِاْلِقْس وَّ وا قَ وا ُكونُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ َدْيِن أَيَُّه أَْو اْلَواِل
ِدلُوا َوإِنْ  َوى أَْن تَْع وا اْلَه الَ تَتَّبِعُ ا فَ ى بِِهَم ُ أَْولَ َّ َ َواألَْقَربِيَن إِْن يَُكْن َغنِيا أَْو فَِقيًرا فَا َّ ِإنَّ  وا فَ ُووا أَْو تُْعِرُض  تَْل

ًرا( وَن َخبِي ا تَْعَملُ اَن بَِم ؤمنين )135َك ى الم ه إل اب موج ان  .)).. الخط بالغ والبي الة ال ون رس م يحمل .. ألنه
ة ..  مو ورفع ة .. وس ل محب دال .. وبك اوالقدوة الحسنة بكل عدل واعت وا يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا :   أَيَُّه ه إيمان ن ب : آم

اِميَن بِاْلِقْسطِ صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..   اَم الشيءُ :  ُكونُوا قَوَّ تقاَم:  وق َدل واْس اْعت
ا الوا ربُّن ذين ق الى: إن ال م واستوى. وقوله تع وا  هللا ث ه ولَِزم وا بطاعت تَقاُموا عمل ه اْس ى قول تَقاموا؛ معن اْس

يئاً،وآله عليه  صلى هللا ُسنة نبيه، ه ش م يشركوا ب م استقاموا ل ال وسلم. وقال األَسود بن مالك: ث ادة:  وق قت
ىواالْستِقامة ا.. استقاموا على طاعة هللا ه عتدال الشيء واْستِواؤه. واْستَقاَم فالن بفالن أي مَدحه وأَثن .. علي

الى: إنّ  ه تع اً؛ وقول ك قَوام ين ذل ان ب الى: وك ذا والقَواُم: العَْدل؛ قال تع ال  ه وُم؛ ق ي هي أَْق ِدي للت رآن يَْه الق
ي هي ة الت اه للحال َومُ  الزجاج: معن هادةُ أن أَْق ُد هللا، وش ي تَْوِحي ه إال هللا، الحاالِت وه له، ال إل اُن بُرُس  واإليم

َمه هو ْدلِ .. والعمل بطاعته. وقَوَّ ِط العَ ن الِقْس ه م مي ب ط.. الِقْسُط: الِميزاُن، س و  ، والِقْس ْدُل، وه بالكسر: العَ
عُ  من المصادر الموصوف بها كعَْدل، يقال: ِميزانٌ  الى: ونَض  قِْسط، وِميزاناِن قسط، وَمواِزيُن قِْسٌط. وقوله تع

واِزينَ  تقيم الَم طاس المس وا بالِقْس الى: وِزنُ ال تع ط. وق َط؛ أَي ذواِت الِقْس واِزين، ..  الِقْس َوُم الَم و أَْق ال: ه يق
طَ  وقال بعضهم: هو الشَّاِهيُن، ويقال: ال: أَْقَس ْدُل. ويق ُط: العَ اُط والِقْس طاٌس. واِإلقس َط إِذا  قُْسطاٌس وقِْس وقََس

ي بعض الحد مواعَدَل. وجاَء ف َدلوا وإِذا قَس وا ع َدلُوا يث: إِذا حَكُم ُطوا أَي َع هادة  أَْقَس وب إذا هو ش .. المطل
ي  ال للهوى ف ال مج رهم .. ف األب واألم واألخ واألخت .. وغي اس ك نفس أو أقربالن ى ال و عل الحق والعدل ول

يها .. ولكن ما الهوى ؟؟.. اإلسالم وفي الدين وفي الحق .. وفي إقامة العدل .. إنها األمانة التي سنحاسب عل
ى  التهذيب: قال اللغويون الَهَوى وَهوى النفِس: إِرادتها، والجمع األَْهواء. ه عل ةُ اِإلنسان الشيء وَغلَبَتُ محب

ا قال هللا عز وجل: ونَهى النْفَس عن قلبه؛ َهواتِها وم ن معاصي هللا  الَهوى؛ معناه نَهاها عن َش ه م دعو إِلي ت
مير،عز وجل.الليث: الهَ  وى الضَّ ًوى أَي و مقصور َه وى َه ِوَي، بالكسر، يَْه ول: َه ٍو: ذو  تق ل َه . ورج بَّ أَح

يَ  ُمخاِمُره. وامرأَة َهِويةٌ: ال تزال تَْهوى على َهًوى ل  تقدير فَِعلة، فِإذا بُن ة مث ول َهيَّ ين تق ة بجزم الع ه فَْعل من
الَهوى بيع ما َهِوَي أَي ما أَحب، ومتىيأُْخذُ كُل واحد من ال حديث بَْيِع الِخيار: َطيَّة. وفي ن  تُُكلَِّم ب م يك اً ل مطلق

اه رُج معن ا يُخ َت بم ى يُْنعَ ذموماً حت ًوى إِال م ولهم َه واب كق ق للص ًوى مواف ٌن وَه ن َحَس اه أن م ذا معن .. وه
ن  إ .. وم ي الخط ع ف ي يجاري هواه .. فإنه يجانب الحق .. ويجور في حكمه وفي شهادته .. وبالتالي يق م ف ث
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ي:  َوإِْن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضواغضب هللا ..   ْيَن. وف ِل:  حديث وأَْلوى بحقِّي ولَواني: َجَحَدني إِيّاه، ولََوْيُت الدَّ الَمْط
ن الشراب:..  لَيُّ الواِجِد يُِحلُّ ِعْرَضه وُعقوبَتَه اء م ي اِإلن ا ف َوى بم ه  وأَلَوى بالشيء: ذَهب به. وأَل تأْثر ب اس

وى:  عليه غيَره، وقد يقال ذلك في الطعام؛ وأَْلَوى بالكالم: خالََف به عن وَغلَب ر واْلتَ ن األَم َوى ع ه. ولَ ِجهت
ً  تثاقَل. ره  أَخبرته به على غير وجهه. ولَيّاناً: َطَوْيتُه. ولََوْيُت عنه الَخبََر: ولَوْيت أَْمري عنه لَيّا ولَوى فالن خب

الكم  بالكالم عن جهته؛ فإِذا َكتَمه. واِإلْلواء: أَن تُخال إن ح الم هللا .. ف د لك ل المتعم ي سوء التأوي تم ف إن وقع
ا ..  ِإنَّ ليس بخاف على هللا الطي سيحاسبكم عليه يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالق وا فَ ُووا أَْو تُْعِرُض َوإِْن تَْل

ًرا وَن َخبِي َ َكاَن بَِما تَْعَملُ ماء هللا..  َّ ن أَس ُر: م االَخبِي ان وم ا ك الم بم ل الع األَمر أَي   عز وج ون.وَخبُْرُت ب يك
ُرهُ  َر أَْخبُ ه علمته. وَخبَْرُت األَم راً؛ أَي اسأَل عن ِه َخبِي أَْل ب الى: فاْس ه تع ه. وقول ى حقيقت ه عل راً  إِذا عرفت خبي

الم ر: ع ابر وَخبِي ل خ ُب ورج الَخبَِر. يَْخبُُر. والخابُِر: الُمْختَبُِر الُمَجّرِ ي وال ب ة ف و حنيف ال أَب ُر؛ وق ُر: الُمْخبِ َخبِي
اد يعرف وصف شجر: أَْخبََرني بذلك ذا ال يك يده: وه ن س ال اب ٍل؛ ق ون  الَخبُِر، فجاء به على مثال فَِع إِالَّ أَن يك

  . على النسب. وأَْخبََرهُ ُخبُوَرهُ: أَْنبأَهُ ما عنده.
ِ  يَا((   َّ ْن أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِا َزَل ِم ِذي أَن اِب الَّ وِلِه َواْلِكتَ ى َرُس َل َعلَ زَّ ِذي نَ اِب الَّ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَ

ًدا( الَالً بَِعي لَّ َض ْد َض ِر فَقَ ْوِم اْآلِخ ِلِه َواْليَ ِه َوُرُس ِ َوَمالَئَِكتِِه َوُكتُبِ َّ ا : )136قَْبُل َوَمْن يَْكفُْر بِا ه إيمان ن ب .)).. آم
ذي صدقه ووثق به ..  د ال ا الواح ه ب ى إيمان اإليمان هو التصديق ضد التكذيب .. والمؤمن مطالب إضافة إل

القرآ الم وب الة والس ه الص د علي ـه وبمحم ريك ل ان  نال ش ة.. واإليم ة والعام ه الخاص تور لحيات نهج ودس كم
دعوة واحدة متحدة ببقية الكتب المنزلة وببقية األنبياء والرسل على أساس انهم جاءوا من مصدر واحد.. وب

ه  ن آدم علي ـه )) م ريك ل ده ال ش ه إال هللا وح ة : (( ال إل الص .. ومقول د الخ ن التوحي الم .. دي مها :اإلس اس
ع  دين الحق وم ع ال تقيم م ذي ال يس ذ الشرك ال م نب ن ث ا.. وم ه إطالق ك في ذي ال ش ة ال السالم إلى يوم القيام

دال ..  د الحنيفية السمحة .. دين العدل واإلعت ن أبتع اة .. وم ون والحي دين والك الق ووحدة ال دة الخ ع وح وم
شاد، َضلَْلتَ جزئيا فقد ضل ..  زعن ذلك كليا إو هذه اللغة الفصيحة،  تَِضلُّ  الضَّالُل والضَّاللةُ: ضدُّ الُهَدى والرَّ

لتميم يقولون َضِلْلُت أََضلُّ وَضلِ  وبنو وَضِلْلَت تََضلُّ َضالالً وَضاللةً؛ وقال كراع: ؛ وقال اللحياني: أَه  ْلُت أَِضلُّ
، قال ، وأَهل نجد يقولون َضلَْلت أَِضلُّ وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: قُْل إِن  الحجاز يقولون َضِلْلُت أََضلُّ

  ..  نفسي َضلَْلُت فِإنما أَِضلُّ على
ُروا ((   مَّ َكفَ وا ثُ مَّ آَمنُ ُروا ثُ ِديَُهْم إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَ ْم َوالَ ِليَْه َر لَُه ُ ِليَْغِف َّ ْن  ْم يَُك ًرا لَ مَّ اْزَداُدوا ُكْف ثُ

م )137َسبِيالً( ر بموسى .. ث م كف .)).. ال مجال للتالعب في اإليمان .. وهناك من الناس من آمن بموسى ..  ث
ث  ا بع م لم ر بعيسى .. ث م كف ى .. ث م آمن بعيس ر .. ث ر بعزي م كف ر .. ث ه آمن بعزي ى آل ه وعل د علي هللا بمحم

ذا  دين .. ه ة هللا .. ووحدة ال ر وحداني ه .. وأنك ر ب ن الضالل .. كف ذ م ق المنق الصالة والسالم : باإلسالم الح
ن عن وعي  م يك وس .. ول ي النف ل ف التالعب من أية ملة هو مرفوض أصال .. ألنه يعني أن اإليمان لم يتغلغ

ذي ال  واقتناع .. بل للمظاهر ولقضاء مصلحة .. والدين ليس مصلحة .. إنه عهد .. واستقامة .. وعبادة  ال
ة  رد والعائل اكل الف ل لمش ل األمث نفس والح ات ال افي لجراح م الش اة والبلس االت الحي ل مج ي ك ه ف ريك ل ش
ان  ان وزم والمجتمع .. هؤالء الذين يتالعبون بالدين سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب في كل مك

داه وقد َهداه ُهًدى وَهْدياً وِهدايةً م يكن هللا ليغفر  لهم وال ليهديهم  طريقا ..  ل ًدى وَه ين ُه ّدِ داه لل ةً وَه  وِهدي
ين ُهًدى. وقال قتادة ق في قوله عز وجل: وأَما ثَُمودُ  يَْهِديه في الّدِ ق  َفَهَدْيناُهم؛ أَي بَيَّنَّا لهم َطِري دى وطري الُه

ى االضاللة فاْستََحبُّو ي معن ك ف ك. أَي آثُروا الضاللة على الُهَدى.الليث: لغة أَهل الغَْوِر َهَدْيُت ل ُت ل ب . بَيَّْن وكت
 فكفر هو شرك يتخذ مع هللا إِلهاً آخر، عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: عبُد الملك إِلى سعيد بن ُجبَْير يسأَله

عاء زل هللا ر ُمدَّعي اِإلْسالم،ولد هللا، وكف وكفر بكتاب هللا ورسوله، وكفر باّدِ ا أَن ر م  وهو أَن يعمل أَعماالً بغي
ال ويسعى في األَرض فساداً ويقتل ك من األَعم و ذل راِن:  نفساً محّرمة بغير حق، ثم نح ة  كف ر نعم أحدها كف

مهللا  وا ث ذين آمن ز: إِن ال ل العزي ي التنزي . وف روا  هللا، واآلخر التكذيب با م كف وا ث م آمن روا ث م ازدادوا كف ث
و ال أَب م؛ ق ر له وا  كفراً لم يكن هللا ليغف م آمن ود ألَنه ه اليه ي ب هم: يعن ال بعض ول، ق ر ق ه غي ل في إِسحق: قي

ى، رهم بموس راً بكف م ازدادوا كف ى ث روا بعيس م كف ز ث روا بعزي م كف الم، ث ه الس ه  علي لى هللا علي د؛ ص بمحم
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ر، وقي م كف ن ث ارٌب آم ون ُمح ائز أَن يك ل: ج لم؛ وقي  ل:وس
  ..  جائز أَن يكون ُمنافٌِق أَظهر اِإليمانَ 

ا(((   ذَابًا أَِليًم ْم َع أَنَّ لَُه افِِقيَن بِ ْر اْلُمنَ ْؤِمنِيَن  )138بَّشِ ْن ُدوِن اْلُم اَء ِم افِِريَن أَْوِليَ ذُوَن اْلَك ِذيَن يَتَِّخ الَّ
ِ َجِميعً َّ ِ ةَ  زَّ ِإنَّ اْلِع ةَ فَ زَّ َدُهْم اْلِع وَن ِعْن رح .. )139ا(أَيَْبتَغُ ر المف ي الخب رى ه ه .. البش ره : فرح ْر .)).. بش بَّشِ

افََق  وقيل: إنما أَبو عبيد: سمي المنافُق ُمنافقاً للنَّفَق وهو السََّرب في األَرض،:  اْلُمنَافِِقينَ  ه ن سمي ُمنافقاً ألن
رقد نفق به  كاليربوع وهو دخوله نافقاءه. يقال:  ه جح افََق، ول ه  ون ال ل ع آخر يق َب قَصَّ إذا طِل عاء، ف القاِص

رج ي فخ دخل ف و ي عاء، فه ن القاِص ي م دخل ف عاء، أو ي ن القاِص رج م اء ويخ ن  النافِق رج م عاء ويخ القاِص
ه.الجوهري:  هكذا يفعل الُمنافق، يدخل في اإلسالم النافِقاء، فيقال ل في ذي دخ ثم يخرج منه من غير الوجه ال

لِ  تمها ويُْظهر غيرها وهو موضعاليَْربوع يك َوالنافِقاء إحدى ِجَحرة ن قِبَ َي م عاء ضرب  يرققه، فإذا أُتِ القاِص
اْنتَفَق أَي ه ف اء برأْس ُق. النافِق ع النََّوافِ اءَ . خرج، والجم افِِريَن أَْوِليَ ذُوَن اْلَك ِذيَن يَتَِّخ ب أو  الَّ ولي هو المح : ال

اء الولي أو النصير .. والمعنى أن واليتهم الكافرين أدخلتهم في  ن ابتغ رز أن حجتهم داحضة م اق .. وأب النف
ؤمن ..  ه للم زة ل افر ال ع افر .. فالك د الك زة عن الالع نى؛ ق مائه الحس ل وأَس ز وج فات هللا ع ن ص ُز: م  العَِزي

ل: الزجاج: هو يء، وقي ل ش ب ك وي الغال ذي الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو الق و ال ه  ه يس كمثل ل
، وهو الذي يََهُب الِعزَّ شيء. ومن أَسمائه عز وج ي  ل الُمِعزُّ زُّ ف . والِع : خالف الذُّّلِ لمن يشاء من عباده. والِعزُّ

ة: ة األَصل: القوة والشدة والغلبة. والِعزُّ والِعزَّ ةُ  الرفع زَّ ز: و الِع ل العزي ي التنزي ؛ وف ة  زَّ اع، والِع  واالمتن
وله ؤمنين؛ أَي ولرس ب وللم ة س ة والغلب زَّ ه الِع نل ز: م ل العزي ي التنزي د حانه. وف ان يري ةُ  ك زَّ ه الِع ةَ فللَّ زَّ الِع

ه د بعبادت ان يري ا جميعاً؛ أَي من ك ر هللا فِإنم اـل غي اً أَي يجمعه ة جميع زَّ دنيا و الِع ي ال ة ف زَّ دنيا  ه الِع ي ال ف
ةً وَع واآلخرة بأَن زَّ ّز، بالكسر،ِعزا وِع زَّ يَِع ب؛ وَع دنيا ويغل ي ال ر ف ة  زاَزة،يَْنُص زَّ وم أَِع ٌز من ق ورجل َعزي

اء زَّ أْتي وأَِع وف ي الى: فس ه تع زاٍز. وقول ى وِع ٍة عل ه أَِذلَّ بهم ويحبون وم يح ى  هللاُ بق ٍة عل زَّ ؤمنين أَِع الم
  .. على المؤمنين جانبُهم غليٌظ على الكافرين لَيِّنٌ  الكافرين؛ أَي
اِب أَنْ ((   ي اْلِكتَ ْيُكْم فِ َل َعلَ الَ  َوقَْد نَزَّ ْم فَ ُدوا َمعَُه الَ تَْقعُ ا فَ تَْهَزأُ بَِه ا َويُْس ُر بَِه ِ يُْكفَ َّ اِت  ِمْعتُْم آيَ إِذَا َس

 َ َّ ثْلُُهْم إِنَّ  ْم إِذًا ِم ِرِه إِنَُّك ِديٍث َغْي ي َح وا فِ ى يَُخوُض ْم َحتَّ ُدوا َمعَُه نََّم  تَْقعُ ي َجَه افِِريَن فِ افِِقيَن َواْلَك اِمُع اْلُمنَ َج
ه..)).. )140ِميعًا(جَ  ه ومن ْخِريةُ.ُهِزَئ ب أَ  الُهْزُء والُهُزُؤ: السُّ زَّ َزأَةً، وتََه ُزؤاً وَمْه ْزءاً وُه ا ُه َزأُ فيهم َزأَ يَْه وَه

ُ يَْستَْهِزُئ بهم. واْستَْهَزأَ  ّ ى  به: َسِخَر. وقوله تعالى: إِنما نَْحُن ُمْستَْهِزئون،  دة عل راءة الَجيِّ قال الزجاج: الِق
ق،  التحقيق، فِإذا َخفَّْفَت الهمزة َجعَْلتَ  الهمزةَ بين الواو والهمزة، فقلت ُمْستَْهِزئون، فهذا االختيار بعد التحقي

دل  أَن يُبدل منها ياٌء فَتُْقَرأَ ُمْستَْهِزيُون؛ فأَما ُمْستَْهُزوَن، فضعيف ال ويجوز ن أَب ول م َوْجهَ له إِال شاذا، على ق
واب؛ اْستَْهَزأْتُ  الهمزة ياًء، فقال في ن الَج ه أَوجه م ال: في تَْهُزوَن. وق تَْهَزْيُت ُمْس  اْستَْهَزْيُت، فيجب على اْس

ا الَف م دنيا َخ ي ال ه ف ن أَْحكام م م ر له م أَن أَظه ّ به تِْهَزاِء  ى اْس ل: معن ي قي م ف ُروا  له ا أَْظَه رِة، كم اآلخ
وا. ويجوز ونأَن  للمسلمين في الدنيا ِخالَف ما أََسرُّ ُث ال يَْعلَُم ن َحْي اهم م ذَه إِيَّ ى .. يكون اْستِْهَزاُؤه بهم أَْخ َحتَّ

ا:  يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرهِ  الم: م ن الك ْوُض م ر. والَخ ي األَم ْبُس ف ل، والَخْوُض: اللَّ ذب والباط ه الك د  في وق
وا و يَُخوضون في آياتنا. خاَض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإِذا رأَْيَت الذين ي الحديث وتَخاَوُض وُم ف اَض الق خ

ا.. الماَء إِخاضةً إِذا خاضوا بها الماء فيه. وأَخاَض القوُم خيلَهم أَي تفاوضوا نََّم َجِميعً ي َجَه نم : اسم   فِ  : جه
ال يعذّب هللا بها في اآلخرة، وهي النار التي ة، وق ف والعُْجم َرى للتعري ي آخرون أَعجمية ال تُْج نم عرب  : جه

ميت ف س ِل التعري َر ِلثقَ م تُْج ا ل ا، وإِنم د قَْعِره ا لبُْع رة به ار اآلخ ل ن ام  وثِقَ ب ِكِهنَّ و تعري ل: ه ث، وقي التأْني
ن  ري: م ن ب ال اب ة؛ ق ا  بالِعْبراني نم عربي ل جه رفها جع اع ص ون امتن ام ويك ر ِجِهنَّ ولهم بئ تج بق ث اح للتأني

  والتعريف..
الُوا الَِّذيَن يَتََربَُّصوَن بُِكْم فَإِ  ((  يٌب قَ افِِريَن نَِص اَن ِلْلَك ِ قَالُوا أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم َوإِْن َك َّ ْن َكاَن لَُكْم فَتٌْح ِمْن 

ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َولَْن يَ  َّ ُ ِللْ أَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَْيُكْم َونَْمنَْعُكْم ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن فَا َّ ْؤِمنِيَن ْجعََل  ى اْلُم افِِريَن َعلَ َك
ً ...)). )141َسبِيالً( ه  وتََربََّص به: التََّربُُّص: االْنتِظاُر. َربََص بالشيء َرْبصا ربَّص ب راً أَو شّراً، وتَ انتظر به خي

ي التََّربُّصُ  الشيء: كذلك. الليث: ه، وف ت ب ل تََربَّْص ا، والفع ل بالشيء أَن تَْنتَِظَر به يوماً م ل  التنزي ز: ه العزي
ن تََربَُّصون بنا إِالَّ إِْحَدى الُحْسنَيَْيِن؛ أَي إِال ذاباً م ّرين: ع َد الش م أََح ربُّص بك ّ  الظَّفََر وإِالّ الشَّهادةَ، ونحن نتَ
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ْرقٌ  ه فَ ُره وتَْنتَِظرون ا نَْنتَِظ ين م ِدينا، فب تْالً بأَْي َربّص  أَو قَ ُد أَن يَتَ ا يُري ديث: إِنم ي الح ر. وف دَّوائَِر؛كبي م ال  بك
ي حديث  واألَْحَوِذّي: الذي يَْغِلب. واستَْحَوذ::  قَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَْيُكمْ .  الُمْكُث واالنتظاُر. التربُُّص: ب. وف غل

ً  عائشة تصف عمر، رضي ا ان وهللا أَْحَوذيّ ا: ك ادّ  هللا عنهم وِذّي: الح ِده. األَْح يَج وْح وره  نَِس ي أُم نكمش ف الم
ه. واستَْحوذ حسن لسياق األُمور.ال ب، جاء وحاذه يَُحوذه حوذاً: غلب تحاذ أَي غل ه الشيطان واس الواو  علي ب

تَْروحَ  ا جاء اْس له، كم ه يجوز أَن على أَص اب كل ذا الب ب، وه رب: واستوص ول الع ل. تق ى األَص ه عل تََكلَّم ب  يُ
الى:واْستَْجوب، وهو قياس مطرد عن اْستَصاب واْستَْصَوب واستَجاب ه تع يكم؛ أَي دهم. وقول تحوذ عل م نس  أَل

يهم الصالة  ما من ثالثة في قرية أَلم نغلب على أُموركم ونستول على موّدتكم. وفي الحديث: وال بَْدٍو ال تقام ف
ه الشيطان أَي إِال وقد اْستَْحَوذ عليهم واهم إِلي افقين .. استولى عليهم وح ن المن ة ع ال هللا عز وجل، حكاي وق

و به الكفار: أَلم نستَْحوذ عليكم يخاطبون ال أَب ؤمنين؛ وق يكم:  ونَْمنَْعكم من الم م نستحوذ عل ى أَل إِسحق: معن
  ..   حازها الحماُر أُتُنَه إِذا استولى عليها وجمعها وكذلك عليكم بالمواالة لكم. وحاذَ  أَلم نستول
    

*********  
  
  

نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك وال د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي شبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة الم –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  
  

 c    : 82الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةوأدى األمان الرسالة
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اُموا كُ  (( ...  َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالَِة قَ َّ اَس إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن يَُخاِدُعوَن  َراُءوَن النَّ الَى يُ َس
يالً( َ إِالَّ قَِل َّ ْذُكُروَن  هُ  )142َوالَ يَ َد لَ ْن تَِج ُ فَلَ َّ ِلْل  ْن يُْض ُؤالَِء َوَم ى َه ُؤالَِء َوالَ إِلَ ى َه َك الَ إِلَ ْيَن ذَِل ذَبِيَن بَ ُمذَْب

افِ  يَا )143َسبِيالً( ْيُكْم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا اْلَك ِ َعلَ َّ ِ وا  ُدوَن أَْن تَْجعَلُ ْؤِمنِيَن أَتُِري ْن ُدوِن اْلُم اَء ِم ِريَن أَْوِليَ
ا( ْلَطانًا ُمبِينً يًرا( )144ُس ْم نَِص َد لَُه ْن تَِج اِر َولَ ْن النَّ فَِل ِم دَّْرِك األَْس ي ال افِِقيَن فِ ابُوا 145إِنَّ اْلُمنَ ِذيَن تَ ) إِالَّ الَّ
لَُحوا َواعْ  ْؤِمنِيَن أَْجَوأَْص ُ اْلُم َّ ْؤِت  ْوَف يُ ْؤِمنِيَن َوَس َع اْلُم َك َم ِ فَأُْولَئِ َّ ِ نَُهْم  وا ِدي ِ َوأَْخلَُص َّ ا ُموا بِ ًرا تََص

ا( )146َعِظيًما( ُ َشاِكًرا َعِليًم َّ ُ بِعَذَابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن  َّ بُّ  )147َما يَْفعَُل  وِء الَ يُِح َر بِالسُّ ُ اْلَجْه َّ  
ُ َسِميعًا َعِليًما( َّ اَن  )148ِمْن اْلقَْوِل إِالَّ َمْن ُظِلَم َوَكاَن  َ َك َّ ِإنَّ  وٍء فَ ْن ُس وا َع وهُ أَْو تَْعفُ إِْن تُْبُدوا َخْيًرا أَْو تُْخفُ

ِ َوُرُسلِ 149َعفُوا قَِديًرا( َّ بَْعٍض ) إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِا ْؤِمُن بِ وَن نُ ِلِه َويَقُولُ ِ َوُرُس َّ قُوا بَْيَن  ِه َويُِريُدوَن أَْن يُفَّرِ
بِيالً( َك َس ْيَن ذَِل ذُوا بَ ُدوَن أَْن يَتَِّخ بَْعٍض َويُِري ذَابًا  )150َونَْكفُُر بِ افِِريَن َع ْدنَا ِلْلَك ا َوأَْعتَ افُِروَن َحق ْم اْلَك َك ُه أُْولَئِ

ا( وَرُهْم  )151ُمِهينً ْؤتِيِهْم أُُج ْوَف يُ َك َس ْنُهْم أُْولَئِ ٍد ِم ْيَن أََح وا بَ قُ ْم يُفَّرِ ِلِه َولَ ِ َوُرُس َّ ا وا بِ ِذيَن آَمنُ ُ َوالَّ َّ اَن  َوَك
  ...)).)152َغفُوًرا َرِحيًما(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

ؤمن ف ع ا يكثيرا ما يحتار الم ه م ه األمتعامل بس علي اس .. ويلت ذين  رلن افقين .. ال ع المن خاصة م
ات  ل هللا عالم ويرا  للحق .. جع يندسون في المجتمع اإلسالمي .. يضرون به من حيث ال يشعر الناس .. وتن
اس  بس  واإللتب ا لل اق اجتناب فارقة للنفاق وأهله حتى يتخذ المؤمن طريقه في الحياة الدنيا بكل وضوح واتس

  عالمات التي يقدمها هللا سبحانه وتعالى للمنافقين كي نأخذ حذرنا منهم ؟؟ : .. فما ال
   

َراُءوَن ال (( ...  الَى يُ اُموا ُكَس َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالَِة قَ َّ اَس إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن يَُخاِدُعوَن  نَّ
َ إِالَّ قَِليالً  َّ ا :  يَُراُءوَن النَّاسَ .)) .. )142(َوالَ يَْذُكُروَن  وراَءْيت الرجَل ُمراآةً وِرياًء: أََرْيته أَنِّي على خالف م

افقين التنزيل: بََطراً وِرئاَء الناِس، وفيه: الذين ُهْم يُراؤوَن؛ عليه. وفي أَنا ي المن ون  يعن لَّى المؤمن أَي إذا َص
اءً  وفالن ُمراٍء وقومٌ  ه.على ما هم علي َصلَّوا معَهم يُراُؤونُهم أَنَّهم ياُء. يقال: فَعََل ذلك ِري  ُمراُؤوَن، واإلسم الّرِ

ول ْمعَةً. وتق تَْحَمقُ  وُس ول يُْس ا تق الٌن، كم تَْرأَى ف اء يُْس ي ن الّرِ تَْعقَُل؛ م يالً  ويُْس َ إِالَّ قَِل َّ ْذُكُروَن  ال :   َوالَ يَ وق
راء: ه. وا الف انك وأَظهرت ه بلس ا ذكرت ْكُر م ذِّ ب.ال ذُّْكُر بالقل ك  ل ِذْكٌر ل ه لَ ل: وإِن ي التنزي رف. وف ْكُر: الش ذِّ وال

ك رف ل رآن ش ك؛ أَي الق اه ولقوم ل: معن َرفََك؛ وقي َرَك؛ أَي َش ك ِذْك ا ل الى: وَرفَْعنَ ه تع م. وقول ْرُت  وله إِذا ذُِك
ينِ  ّدِ يل ال ه تفص ذي في اب ال ْكُر: الكت لُّ  ذُِكْرَت معي. والذِّ ِل، وُك ُع الِملَ يهم السالم، وَوْض اء، عل ن األَنبي اب م  كت

ت ِذْكٌر. ديث: كان ي الح ْكُر: الصالةُ  والدعاُء إِليه والثناء عليه. وف َزبَُهْم  والذِّ الم، إِذا َح يهم الس اء، عل األَنبي
ذكر، أَي ى ال وا إِل ٌر فَِزُع ورُ  أَْم ع ذُُك ، والجم كُّ و الصَّ ّقِ: ه ُر الَح لون. وِذْك ون فيص الة يقوم ى الص وٍق،  إِل ُحقُ

و ال أَب ْذِكَرِة. ق م للتَّ ْكَرى: اس ذِّ . وال ّقٍ وُر َح ال: ذُُك ذكر  ويق رآن وال راءة الق ذكر ق الة وال ذكر الص اس: ال العب
  .والذكر الشكر والذكر الطاعة. التسبيح والذكر الدعاء

بِيالً(ُمذَْبذَبِيَن بَْيَن ذَِلَك الَ إِلَى َهُؤالَِء َوالَ إِلَى َهُؤالَِء َوَمْن يُْض(( هُ َس َد لَ ْن تَِج ُ فَلَ َّ فة )143ِلْل  .)).. ص
رَّ من صفات المنافقين : التذبذب ..  ىأخر ـَي َش ْن ُوقِ ديث: َم ي الح ذََّكر. وف َل ال ذَُب: اللِّساُن، وقي ِه  والذَّْب ذَْبذَبِ
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ن  وقَْبقَبِه، فقد ُوقـَي. فَذَْبذَبُه: فَْرُجه، وقَْبقَبُه: بَْطنُه. ة: َم ذََّكر وفي رواي ي ال ةَ؛ يعن َل الجنَّ ه َدَخ رَّ ذَْبذَبِ ـَي َش ُوقِ
يَ  ّمِ ه. ُس ِه أَي َحَرَكتِ ه لتَذَْبذُبِ ر بِ ذَّباِذُب: ذك ذاِكيُر. وال ذَّباِذُب: الم ل  وال َردَّد؛ وقي ذَُب أَي يَت ـَّه يَتَذَْب ِل، ألَن الرج

ه ى، واِحدتُ ذَّباِذب: الُخَص ةٌ. ال ِذٌب وُمتَذَ  اذَْبذَبَ ٌل ُمذَْب ينورج َرين أَو ب ين أَْم ٌد ب َرّدِ ِذٌب: ُمت ـثْبُُت  ْب ين، وال تَ رُجلَ
 المنافقين: ُمذَْبذَبِـين بين ذلك ال إِلى هُؤالء وال إِلى هُؤالء. ُصْحبَتُه لواِحٍد منهما. وفي التنزيل العزيز في صفة

ى: ْج، وإِ  المعن َزوَّ ديث: تَ ي الح ُؤالء. وف ن ه ُؤالء وع ن ه َدفَّعين ع دين م رَّ تَ ُمَط ـيَن أَي  الَّ فأَن ن الـُمذَبِذبِ م
دِ  الـَمْطُرودين عن المْؤمنين ذَّّبِ، وهو ألَنـََّك لم تَْقتَ ن ال لُه م ِريقَتَُهْم؛ وأَص َت َط ـَك تَرك اِن ألَن ْهب م، وعن الرُّ  بِِه

ْوُس الشيِء  ُك.والتَّذَْبذُُب: التَّحرُّ  الطَّْرُد. قال ابن األَثير: ويجوز أَن يكوَن من الحركة واالْضِطراِب. والذَّْبذَبةُ: نَ
  ..  وتَذَْبذََب الشيُء: ناَس واْضَطَرَب  في الهواِء. الـُمعَلَّقِ 

ِ  يَا((   َّ ِ وا  ُدوَن أَْن تَْجعَلُ ْؤِمنِيَن أَتُِري ْن ُدوِن اْلُم اَء ِم افِِريَن أَْوِليَ ذُوا اْلَك وا الَ تَتَِّخ ِذيَن آَمنُ ْيُكْم أَيَُّها الَّ  َعلَ
ب .. ((  ب: الولي هو الصاح الَ تَتَِّخذُوا اْلَكافِِريَن أَْوِليَاءَ .)).. )144انًا ُمبِينًا(ُسْلطَ  ْلَطانًا أو النصير .. أو المح ُس
رى)) :  ُمبِينًا ةُ والبُْرهان، وال يجمع ألَن مجراه َمْج ال والسُّْلطاُن: الُحجَّ دِر، ق ن  المص و م د: ه ن يزي د ب محم

ٍة. أَْرَسْلنا في قوله تعالى: ولقدالسِليط. وقال الزّجاج  ٍة بَيِّن ين، أَي وُحجَّ لطاٍن ُمب لطان  موسى بآياتِنا وُس والسُّ
ِ في أَرضه، قال: واشتاق إِنما سمي ّ ال: ُسْلطاناً ألَنه حجةُ  ليط، ق ن السَّ ه،  السلطان م اء ب ا يُض ليُط م والس

  فهو مبين ..  : أبان الشيء: اتضح ُمبِينًا.. ومن هذا قيل للزيت: سليط
يًرا(((   ْرِك األَْسفَِل ِمْن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِص اع الشيء .)).. )145إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّ دَّراك: اتب وال

َدارك، د تَ ا، وق ياء كله ي األَش ٍض ف ى بع ه عل ه. بعض وته أَي تابع ل ص ال: َداَرك الرج ة. يق راك: الُمدارك ّدِ  وال
ْرُك و وه.والدَّ البحر ونح ر الشيء، زاد التهذيب: ك َرُك: أَقصى قَْع ق  شمر: الدَّ ل شيء ذي ُعْم فل ك دََّرُك أَس ال

ِكيَّة ونحوها. ا: كالرَّ ا منه وذ ب نم، نع ي جه َرُك األَسفل ف ع أَْدَراك. والدَّ ا، والجم اِر:  أَقصى قعره اُت الن وَدَرك
ى اآلخر درك ودرك ( بسكون الدال وفتحها ))  ر َدَركات والجنة درجات، والقع منازل أَهلها، والنار والدََّرك إل

ن أَسفل ك والدََّرُج إلى فوق، وفي الحديث ذكر الدََّرك األسفل م ار، بالتحري د األَْدراك  الن والتسكين، وهو واح
ذيب: وهي منازل في النار، نعوذ با دَّ  منها. الته بع، وال ن الس نم م ن أَْدَراك جه دََّرُك واحد م يوال ة ف  ْرُك لغ

ار، ن الن فل م دَّْرك األَس ي ال افقين ف الى: إن المن ه تع ي قول راء ف دََّرك. الف ن  ال ار. اب فل َدَرجِ الن ال: أَس يق
د األَعرابي: الدَّْرك الطَّبَُق من أَطباق ُت من حدي فل توابِي ْرُك األَس دَّ ال: ال ه ق ن مسعود أَن  جهنم، وروي عن اب

ازل تَصفَُّد علهيم في أَسفل النار؛ اٌت أَي من نم َدَرك دة: جه ازل  قال أَبو عبي دََّرجات من ره: ال ال غي اق، وق وأَطب
 ضد الدََّرجات. وفي حديث العباس: أَنه قال للنبي صلى هللا عليه وسلم: وَمَراٍق بعضها فوق بعض، فالدََّركات

د أَما ال: لق ك، فق ك ما كان يصنع بك؟ كان يحفظك ويَْحَدب علي ن  ِرجَ أُْخ كان ينفع َعمَّ ببي م أسفله درك (  بس
ذاباً  ما النار فهو في َضْحَضاحٍ من نار، بفتح الدال ) من  ون ع ار أَه ي الن يَُظنُّ أَن أَحداً أَشدُّ عذاباً منه، وما ف

  ..  منه
ِ فَأُْولَ ((   َّ ِ ِ َوأَْخلَُصوا ِدينَُهْم  َّ ْؤِت إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِا ْوَف يُ ْؤِمنِيَن َوَس َع اْلُم َك َم ئِ

ا( ًرا َعِظيًم ْؤِمنِيَن أَْج ُ اْلُم َّ146( ..((. ِ َّ ا ُموا بِ مة::  َواْعتََص َم.  والعَْص ْمتُه فاْنعََص ال: َعَص ُط. يق الِحْف
ا إذا ه واْعتََصْمُت ب َت بلُْطِف وع. و امتنْع ه من الج اُم: منَع مه الطع ية. وَعَص ن الَمْعِص امٌ م ذا طع مُ  ه أي  يَْعِص

ه  هللا عز يمنع من الجوع. واْعتََصَم به واْستَْعَصَم: امتنَع وأبَى؛ قال ز حين راوَدتْ رأَة العزي وجل حكايةً عن ام
ول عن نْفِسه: فاْستَْعَصَم، أي رب تق ال األزهري: الع ْت؛ ق ا طلبَ ى م ى  تَأَبَّى عليها ولم يُِجبها إل ْمُت بمعن أَْعَص

ُمه وفي الحديث: َمْن كانت.. اْعتََصْمت ا يَْعِص وم ِعْصمتُه َشهادةَ أن ال إلهَ إال هللاُ أي م ك ي ن الَمهاِل ة؛  م القيام
ِ .. االْمتِساُك بالشي واالْعتِصاُم:..  العْصَمةُ: الَمنَعةُ. والعاصُم: المانُع الحامي َّ ِ والُمْخِلص: :  َوأَْخلَُصوا ِدينَُهْم 

ّ تعالى خال الذي ّ أَحد،وّحد  ذلك  سورة صاً ولذلك قيل لسورة: قل هو  اِإلخالص؛ قال ابن األَثير: سميت ب
ّ تعالى ة وتقّدس، ألَنها خالصة في صفة  ّل، وكلم ّ عّز وج  اِإلخالص أَو ألَن الالفظ بها قد أَْخلََص التوحيَد 

فالُمْخلَُصون الُمْختارون، والُمْخِلصون  صين،الُمْخلِ  كلمة التوحيد، وقوله تعالى: من عبادنا الُمْخلَِصين، وقرئ
ُدون.   . الُمَوّحِ

ُ َشاِكًرا َعِليًما(((   َّ ُ بِعَذَابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن  َّ اُن اِإلحسان .)).. )147َما يَْفعَُل  الشُّْكُر: ِعْرف
نقال ثعلب: الشُّْكُر ال أَيضاً. ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ  د وع ون عن ي ُد يك ر  يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْم ذا  غي د، فه ي
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ل، اء الجمي َكَر ل الفرق بينهما. والشُّْكُر من هللا: المجازاة والثن َكَرهُ وَش ً ـَش ْكرانا ُكوراً وُش ْكراً وُش ُكُر ُش .. ه يَْش
وما كل من أَوليته نعمة يقضي؟  أَنه قال: قال ابن سيده: وهذا يدل على أَن الشكر ال يكون إِال عن يد، أَال ترى

ى أَي ليس كل من أَوليته نعمة يشكرك ا. وحك ذلك  عليه ، وك ا َكْرُت ب اني: شكرت اللهوشكرت  وَش اللحي
لـه بالَءه: كَشَكَرهُ. وتََشكَّْرُت لـوتََشكََّر ل ، نعمة هللا شكرت ي حديث ه: مث ه. وف َكْرُت ل ان ال  َش ه ك وب: إِن يعق

ُكوراً... عز وجل ِإلبل تََشكُّراً يأْكل ُشُحوَم ا داً َش ين ُرؤَي،  وفي التنزيل العزيز: إِنه كان َعْب ي الحديث: ح وف
ن  بالعبادة فقيل له: يا رسول هللا، أَتفعل هللا عليه وسلم، وقد َجَهَد نَْفَسهُ  صلى ّدم م ا تق ك م ر هللا ل هذا وقد غف
 األُنثى بغير هاء. والشَُّكور: من صفات أَكوُن َعْبداً َشُكوراً؟ وكذلك أَفَال وما تأَخر؟ أَنه قال، عليه السالم: ذنبك

اد فيضاعف لهم هللا جل اسمه، معناه: أَنه يزكو اده: عنده القليُل من أَعمال العب ْكُره لعب زاء، وُش ه  الج مغفرت
ه   فهو الذي يجتهد الشَُّكوُر من عباد هللا لهم. والشَُّكوُر: من أَبنية المبالغة. وأَما ه  في شكر رب ه وأَدائ بطاعت

ه  وقال هللا تعالى: اْعَملُوا آَل داوَد ُشْكراً وقليٌل من ِعباِديَ  من عبادته. ما َوظََّف عليه الشَُّكوُر؛ نصب ُشْكراً ألَن
د إِ  مفعول له، كأَنه قال: اعملوا  ُشْكراً، وإِن ل الحم ال شئت كان انتصابه على أَنه مصدر مؤكد. والشُّْكُر: مث

ه دون  وال تشكره أَعم منه، فِإنك تَْحَمُد اِإلنساَن على صفاته الجميلة وعلى معروفه، الحمد أَن ى معروف إِال عل
القول ة ب ة النعم ْكُر: مقابل ة، صفاته. والشُّ ل والني ه  والفع ي طاعت ه ف ذيب نفس نعم بلسانه وي ى الم ي عل فيثن

  ..  ُموِليها ويعتقد أَنه
  )) ُ َّ ا( الَ يُِحبُّ  ِميعًا َعِليًم ُ َس َّ اَن  َم َوَك ْن ُظِل اء )148اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمْن اْلقَْوِل إِالَّ َم ال العلم .)).. ق

ك الشارع  اح ل ه.. وأب ك ..  وال تلعن في هذا المقام : ال تقل للمنافق كنت منافقا وال تغتب المؤمن وإن أضر ب
ى  وهو أن تجهر بضرتك من جهة المنفق البين نفاقه ..  ا تبق وض أمرك فيم ره .. وأن تف والكافر البين كف

  أحكم الحاكمين .. 
ِديًرا(((   وا قَ اَن َعفُ َ َك َّ ِإنَّ  وٍء فَ ْن ُس وا َع وهُ أَْو تَْعفُ ًرا أَْو تُْخفُ ِديًرا .))..)149إِْن تُْبُدوا َخْي وا قَ :   َعفُ

وٌل م و فَعُ ، وه وُّ الى: العَفُ ماِء هللا تع ِو، وهو  نفي أَس لُه  العَْف ه، وأَص اِب علي ْرُك الِعق ذنب وتَ اُوُز عن ال التَّج
ال والطَّْمس، الَمْحوُ  و وهو من أَْبنِية الُمبالَغِة. يق ا يعف افٍ  : عف و ع واً، فه ُو  َعْف ُو َعْف ث: العَْف ال اللي ، ق وٌّ وَعفُ

ْوتَ  العَفُوُّ الغَفُور. وكلُّ من هللاِ، عز وجل، عن َخْلِقه، وهللا تعالى د َعفَ ا فق ةً فَتََرْكتَه ه. اْستحقَّ ُعقُوب وا . عن َعفُ
الى: إِن هللا  القُْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من:  قَِديًرا ه تع ويكونان من التقدير. وقول

رُ  القُْدرة، فا على كل شيء قدير؛ من ّدِ بحانه ُمقَ دير، وهللا س ل شيء ق ّلِ شيء عز وجل على ك وقاضيه.  ُك
ه،  فالقادر اسم األَثير: في أَسماء هللا تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، ابن ل من فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَِدير فعي

  .ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر وهو للمبالغة،
ِ َوُرُسِلهِ ((  َّ ُر  إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِا بَْعٍض َونَْكفُ ْؤِمُن بِ وَن نُ ِلِه َويَقُولُ ِ َوُرُس َّ قُوا بَْيَن  َويُِريُدوَن أَْن يُفَّرِ

بِيالً( َك َس ا.)).. )150بِبَْعٍض َويُِريُدوَن أَْن يَتَِّخذُوا بَْيَن ذَِل ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق بالطاغوت؛  الُكْف
ة، ُكفُوراً وُكْفراناً.با يَْكفُر ُكْفراً و َكفَرَ  ود النعم دُّ  والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجح  وهو ِض

َدها  نَْعَمةَ هللا الشكر. وقوله تعالى: إِنا بكّلٍ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  ا: َجَح ر به اً وَكفَ يَْكفُرها ُكفُوراً وُكْفران
افر: جاحد . ورجل ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجلَحقَّه: َجَحَده وكافََره وَستَرها. تق  ك ِم هللا، مش ألَْنعُ

ى ى عل ن من السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَط ال اب ه. ق َرة قلب ار وَكفَ ع ُكفَّ ول، والجم ى مفع ي معن ل ف ه فاع د: كأَن  دري
  ..   وِجياعٍ ونائم ونِيَامٍ  وِكفاٌر مثل جائع

ْم اْلَك((   َك ُه ا(أُْولَئِ ذَابًا ُمِهينً افِِريَن َع ْدنَا ِلْلَك ا َوأَْعتَ ه. .)).. )151افُِروَن َحق أَه ل ذا: هيَّ ر ك ّده ألَم وأََع
َر  إِليه قوم من قوله تعالى: وأَْعتََدْت لُهنَّ ُمتََّكأً، فِإنه إِن كان كما ذهب له.وأَما واالستعداد لألَمر: التََّهيُّؤُ  أَنه ُغيِّ

يس إِلى اِإلدغام، المثلين، كما يُفَرُّ منها باِإلْبداِل كراهيةَ  ه ل اهر أَن اِد فظ ن العَت ان م اب، وإِن ك  فهو من هذا الب
ي ذهب الفارس ه، وم دال من ى اِإلب ه عل م..  أَن ه، واالس تخفَّ ب ِه: اس اَوَن ب ه وتَه تَهاَن ب ه واْس ن ه وَهوَّ  وأَهان

ا الَهَوانُ  ري:والَمهانة. ورجل فيه َمهانة أَي ذُّلٍ وضعف. ق ن ب ن ل اب ةُ م ا  الَمهان ه وميمه ة من واِن، َمْفعَل الَه
ارة: ن الَحق ة م دة. والَمهان در زائ ة مص افي وال فَعال يس بالج ديث: ل ي الح راً. وف ان حقي ة إذا ك َن َمهان  َمُه

  .. الميم وضمها، فالفتح من الَمهانة الَمهين؛ يروى بفتح
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ِلِه وَ ((    ِ َوُرُس َّ ا وا بِ ِذيَن آَمنُ ُ َوالَّ َّ اَن  وَرُهْم َوَك ْؤتِيِهْم أُُج ْوَف يُ َك َس ْنُهْم أُْولَئِ ٍد ِم ْيَن أََح وا بَ قُ ْم يُفَّرِ لَ
ا( وًرا َرِحيًم دال .. )152َغفُ دل واإلعت امح والع ة .. والتس ن الرحم ف .. دي المي الحني ا اإلس و دينن ...)).. وه

اء  ل األنبي ـه .. وبك ريك ل ذي ال ش د ال ا الواح ؤمن ب ث ن د حي ن التوحي د دي دين الواح لين .. وبال والمرس
وله  ة  ورس مع والطاع اد والس ادة العب ادة هللا دون عب ه إال هللا .. أي عب وة ال إل ى دع ي عل الص المبن الخ

  صلى هللا عليه وآله وسلم .. 
  

*********  
  

يق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوف
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ن ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرس ين وسالم عل سلين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  

 c    : 83الحلقة عدد   
    cء ) ( سورة النسا

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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َك فَ (( ...  ْن ذَِل َل َعلَْيِهْم ِكتَابًا ِمْن السََّماِء فَقَْد َسأَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِم الُوايَْسأَلَُك أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تُنَّزِ ا  قَ أَِرنَ
اتُ  اَءتُْهْم اْلبَيِّنَ ا َج ِد َم ْن بَْع َل ِم ذُوا اْلِعْج مَّ اتََّخ ْم ثُ اِعقَةُ بُِظْلِمِه ذَتُْهْم الصَّ َرةً فَأََخ َ َجْه ا َّ َك َوآتَْينَ ْن ذَِل ا َع  فَعَفَْونَ

ي َوَرفَْعنَا فَْوقَُهْم الطُّوَر بِِميثَاقِِهْم َوقُلْ  )153ُموَسى ُسْلَطانًا ُمبِينًا( ًدا َوقُْلنَا لَُهْم الَ تَْعُدوا فِ نَا لَُهْم اْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ
ا( ا َغِليًظ ْنُهْم ِميثَاقً ّقٍ  )154السَّْبِت َوأََخْذنَا ِم ِر َح اَء بِغَْي تِْلِهْم األَْنبِيَ ِ َوقَ َّ اِت  ِرِهْم بِآيَ اقَُهْم َوُكْف ِهْم ِميثَ ا نَْقِض فَبَِم

ُ َعلَْيَها بُِكْفِرِهْم فَالَ يُْؤِمنُوَن إِالَّ قَِليالً(َوقَْوِلِهْم قُلُوبُنَا  َّ ا  )155ُغْلٌف بَْل َطبََع  ْريََم بُْهتَانً َوبُِكْفِرِهْم َوقَْوِلِهْم َعلَى َم
ِ َوَما قَتَلُوهُ َومَ  )156َعِظيًما( َّ ْم َوإِنَّ َوقَْوِلِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَل  بِّهَ لَُه ا َصلَبُوهُ َولَِكْن ُش

ا وهُ يَِقينً ا قَتَلُ ّنِ َوَم اَع الظَّ ٍم إِالَّ اتِّبَ ْن ِعْل ِه ِم ْم بِ ا لَُه هُ َم ِه  )157(الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِه لَِفي َشّكٍ ِمْن ُ إِلَْي َّ هُ  ْل َرفَعَ بَ
ا( ًزا َحِكيًم ُ َعِزي َّ اَن  نْ 158َوَك ْيِهْم  ) َوإِْن ِم وُن َعلَ ِة يَُك ْوَم اْلِقيَاَم ِه َويَ َل َمْوتِ ِه قَْب ْؤِمنَنَّ بِ اِب إِالَّ لَيُ ِل اْلِكتَ أَْه

ِهيًدا( رً  )159َش ِ َكثِي َّ بِيِل  ْن َس ِهْم َع ّدِ ْم َوبَِص ْت لَُه اٍت أُِحلَّ ْيِهْم َطيِّبَ ا َعلَ ْمنَ اُدوا َحرَّ ِذيَن َه ْن الَّ بُِظْلٍم ِم  )160ا(فَ
ذِ  ذَابً َوأَْخ ْنُهْم َع افِِريَن ِم ْدنَا ِلْلَك ِل َوأَْعتَ اِس بِاْلبَاِط َواَل النَّ ْم أَْم هُ َوأَْكِلِه وا َعْن ْد نُُه ا َوقَ بَ ا(ِهْم الّرِ ْن  )161ا أَِليًم لَِك

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمنْ  وَن  الرَّ الَةَ َواْلُمْؤتُ يَن الصَّ قَْبِلَك َواْلُمِقيِم
ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر أُْولَئَِك َسنُْؤتِيِهْم أَْجًرا َعِظيًما( َّ َكاةَ َواْلُمْؤِمنُوَن بِا   ...))..)162الزَّ

  صدق هللا العظيم 
  (سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

ه إن تعنت الكافرين مع رسول هللا صلى هللا عليه  ترطوا علي وآله وسلم أكثر من أن يحصى .. فقد اش
يهم  زل عل ألوه أن ين ا س من م ن ض الم .. وم ه باإلس وا علي ي يتكرم لطان ك ن س ا م زل هللا به ا أن روطا م ش
ي  صحائف بأسمائهم لكل واحد صحيفة باسمه الخاص تدعوه لإليمان ..عندها وعندها فقط  يمكنهم الدخول ف

ات وطري ي طلب الم ؟.. وه الق اإلس ل وال  األخ ا العق ة .. ال يقبله ة ممجوج ول  فج ع الرس ل م ي التعام ة ف ق
  الحميدة .. فضال عن المنطق والوعي .. ولمن يدعي خوفا من هللا واستقامة على نهج الهدي : 

  
َل َعلَْيِهْم ِكتَابًا ِمْن السََّماِء فَقَْد َسأَلُوا(( ...  ا  يَْسأَلَُك أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تُنَّزِ الُوا أَِرنَ َك فَقَ ْن ذَِل ُموَسى أَْكبََر ِم

اتُ  اَءتُْهْم اْلبَيِّنَ ا َج ِد َم ْن بَْع َل ِم ذُوا اْلِعْج مَّ اتََّخ ْم ثُ اِعقَةُ بُِظْلِمِه ذَتُْهْم الصَّ َرةً فَأََخ َ َجْه ا َّ َك َوآتَْينَ ْن ذَِل ا َع  فَعَفَْونَ
االَجْهَرةُ .)).. )153ُموَسى ُسْلَطانًا ُمبِينًا( ن بينهم م يك َرةً: ل َر. ورآه َجْه ا َظَه تٌر؛ : م ه  ِس َرةً وكلمتُ ه َجْه ورأَيت

ا هللا ز: أَِرن ل العزي ي التنزي َرةً. وف رى هللاَ  َجْه ى نَ ل: حت ز وج ه ع يء. وقول ا بش تَتِر َعنَّ َر ُمْس َرةً؛ أَي غي  َجْه
ْرُت الشيء إِذا  بينناَجْهَرةً؛ قال ابن عرفة: أَي غير محتَجب عنا، وقيل: أَي عياناً يكشف ما  ال: َجَه ه. يق وبين

  ..  رأَيته بال حجاب بيني وبينه كشفته. وَجَهْرتُه واْجتََهْرته أَي
ًدا َوقُْلنَا لَُهْم الَ تَْعُدوا فِي((   ْذنَا َوَرفَْعنَا فَْوقَُهْم الطُّوَر بِِميثَاقِِهْم َوقُْلنَا لَُهْم اْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ ْبِت َوأََخ  السَّ

ْريانية.)).. )154ِمْنُهْم ِميثَاقًا َغِليًظا( وَرى، والطُّوُر: الجبَُل. وُطوُر ِسينَاَء: َجبل بالشام، وهو بالسُّ ُب  ُط والنس
. وفي التنزيل العزيز: وشجرةٍ  لُ  تَْخُرُج من  إِليه ُطوِريٌّ وُطورانِيٌّ رب الَجب الم الع ي ك وُر ف ْيناَء؛ الطُّ .. ُطوِر َس

وراة ..  اقِِهمْ الطُّوَر بِِميثَ  وى الت ل بمحت و تعهدهم بالعم اق وه هم الميث ًدا: أي بسبب نقض جَّ اَب ُس وا اْلبَ :  اْدُخلُ
ر، عن جاء في صحيح البخاري :  ارك، عن معم ن المب ن اب ن مهدي، ع رحمن ب د ال حدثني محمد: حدثنا عب

يووآله عن النبي صلى هللا عليه  ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه، همام بن منبه  إسرائيل:  سلم قال: (قيل لبن
وا  جدا وقول اب س وا الب ي (( ادخل ة ف ة، حب الوا: حط دلوا، وق تاههم، فب ى أس ون عل دخلوا يزحف ة}. ف  حط

وا ..  الَ تَْعُدوا فِي السَّْبتِ .. شعرة). بت فعص وم الس مك ي ن صيد الس اع ع : من عدا عدوانا: أي أمرهم باإلمتن
ره أي الشيء الُمْحكم، والجمعوالَوثِيُق:  : ِميثَاقًا َغِليًظا ي أم ة ف ذ بالَوثِيق ة ِوثاٌق. ويقال: أَخ دي أَن  بالثِّقَ وعن

ه الَوثِيَق ههنا إنما هو العَْهد الَوثِيُق، وقد أَْوثَقَه د وَوثَّقَ اُق: العه ُق والِميث ق. والَمْوثِ ُق الخل ه لُمَوثَّ ه  وإن وقول
ه الشيَء  وتَْغِليُظ اليمين: تشِديُدها داً مشدَّداً،تعالى: وأََخْذن منكم ِميثاقاً غليظاً؛ أَي مؤكّ  ظ علي دها، وَغلَّ وتَوِكي

  . شبه العمد واليميُن الُمغلَّظة. الدية الُمغَلّظة التي تجب في تغليظاً، ومنه
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قٍّ (( ِ َوقَتِْلِهْم األَْنبِيَاَء بِغَْيِر َح َّ ُ  فَبَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم َوُكْفِرِهْم بِآيَاِت  َّ َع  ْل َطبَ ٌف بَ ا ُغْل ْوِلِهْم قُلُوبُنَ َوقَ
يالً( وَن إِالَّ قَِل الَ يُْؤِمنُ ِرِهْم فَ اء،.)).. )155َعلَْيَها بُِكْف ٍد أَو بِن ن َعْق َت م ا أَْبَرْم اُد م نَّْقُض: إِْفس ي ال الصحاح:  وف

نْقضُ  ره: ال ِد. غي ِل والعَْه اء والَحْب ُض البِن نَّْقُض نَْق دّ  ال اقََض. اإلِ  ُِض تَقََض وتَن اً واْن ه نَْقض ه يَْنقُُض رام، نقََض ْب
ا السالم  َوقَتِْلِهْم األَْنبِيَاَء بِغَْيِر َحقٍّ .. اسُم البِناء الَمْنقُوِض إِذا ُهدم والنَّْقُض: ى عليهم : قتل اليهود زكريا ويحي

أَراد جمع  ُصمٌّ، ومن قرأَ ُغلُفٌ  ْلٌف، وقيل: معناهوفي التنزيل العزيز: وقالوا قلوبنا غُ :  َوقَْوِلِهْم قُلُوبُنَا ُغْلفٌ  ..
و كما أَن الغالف ِوعاء لما ِغالف أَي أَن قلوبنا أَْوِعية للِعلم ف وه ع أَغل ان جم الم ك  يُوَعى فيه، وإذا سكنت ال
ّ عليه  الذي ال يعي شيئاً. وفي صفته، ً وآله صلى  ف.  ة، واحدهاُغْلفاً أَي ُمغَشَّاة مغطا وسلم: يَْفتَح قُلوبا أَغل

ب القلوب أَربعة فقلب أَغلف أَي عليه ِغشاء عن وفي حديث حذيفة والُخدرّي: و قل ه، وه ق وقبول ماع الح  َس
ُ َعلَْيَها.. الكافر َّ ي: طبع هللا  ويقال:  بَْل َطبََع  ال يَِع تََم ف ه، أَي َخ ا من وذ ب افرين، نع وب الك ى  على قل وغّط

قُ  ا وال يَُوفَّ ر. وق و إِسحق النحوي: لخي ي  ل أَب ع ف ى طب ة وختم معن و اللغ ى الشيء  واحد، وه ةُ عل التْغِطي
ال ا ق ه شيء كم ن أَن يدخل تِيثاُق م ى واالْس الى: أَم عل ى تع ْل راَن عل الَّ ب ل: ك ز وج ال ع ا، وق وب أَْقفالُه  قل

ن وكذلك طبع هللا  قلوبهم،  قلوبهم؛ معناه َغطَّى على ال اب وبهم؛ ق ى قل َع هو األَثي عل رون أَن الطَّْب انوا ي ر: ك
ْيُن، قال ْيُن أَيسر من الرَّ الُ  مجاهد: الرَّ ذا الطبع، والطبع أَيسر من اِإلْقفاِل، واِإلْقف ه، ه ك كل ن ذل ّد م ير  أَش تفس

ر عل الباء، فهو الطبع، بِإسكان الباء، وأَما َطبَُع القلب، بتحريك َدأُ يكث ع الصَّ ل الطبَ ى تلطيخه باألَْدناس، وأَص
ر  وفي الحديث: السيف وغيره. ن غي ٍع م الث ُجَم ع هللا  من تََرَك ث اه عذر طب ه وغّش ه أَي ختم علي ى قلب  عل

  ..  ومنعه أَلطافه؛ الطَّْبع، بالسكون: الختم، وبالتحريك: الدَّنَسُ 
ُر أَبو إِسح قال.)).. )156َوبُِكْفِرِهْم َوقَْوِلِهْم َعلَى َمْريََم بُْهتَانًا َعِظيًما(((   ق: البُْهتاُن الباطُل الذي يُتََحيَّ

ر البَْهِت التََّحيُّر، من بُْطالنِه، وهو من َت إِذا تََحيَّ َت وبُِه ه، وبَِه ذَب علي اً إِذا َك ا  وبََهَت فالٌن فالن ث اتهمه .. حي
  اليهود بالزنا وهي الطاهرة ..

ْم َوإِنَّ َوقَْوِلِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريَ ((   بِّهَ لَُه ْن ُش لَبُوهُ َولَِك ا َص وهُ َوَم ا قَتَلُ ِ َوَم َّ َم َرُسوَل 
ا وهُ يَِقينً ا قَتَلُ ّنِ َوَم اَع الظَّ ٍم إِالَّ اتِّبَ ْن ِعْل ِه ِم ْم بِ ا لَُه هُ َم ّكٍ ِمْن ي َش ِه لَِف وا فِي ـيُب ) .)).. 157(الَِّذيَن اْختَلَفُ ِل والصَّ

ذ لَُب: الصديد ال ت.والصَّ ن المي يُل م در ي يَس ْلُب: مص ـيب وهو والصَّ ِل ن الصَّ له م ْلباً، وأَص لُبه َص لَبَه يَْص  َص
ـيبِ  الَوَدُك. وفي حديث علّي: تعمال َصِل ي اس ـَي ف فُن، أَنه اْستُْفتِ الِء والسُّ ّدِ ي ال ـَمْوتَى ف ه  ال يهم، وب ـى عل فَـأَب

لْ  ه. والصَّ ن َوَدك ي الـَمْصلُوب لما يَِسـيُل م ذهُسّمِ ه وصديده  ُب، ه ك، ألَن َوَدك ن ذل ة، مشتق م ة المعروف الِقتْل
ل وقد َصلَبه يَِسـيل. ي التنزي ر. وف َد للتكثي ّدِ ا يَْصِلـبُه َصْلباً، وَصلَّبه، ُش ز: وم ه:  العزي لَبُوه. وفي ا َص وه وم قَتَلُ

ِلـيُب:  النَّْخِل؛ أَي على ِوألَُصلِّـبَنَّكم في ُجذُوع ـَمْصلُوُب.ُجذُوعِ النخل. والصَّ ذي يتخذه النصارى  ال ليب ال والصَّ
ى عُ  عل ـْبلَةً، والَجْم ارى قِ ذه النص ا يتخ ـيُب م ِل ث: الصَّ ال اللي ْكل. وق ك الشَّ لُبٌ  ذل ْلبان وُص ديث .. ُص ي ح وف

ه  ّ علي لى  ي، ص ة: أَن النب ه عائش يوآل ـيَب ف ان إِذا َرأَى التَّْصِل لم، ك ع َمْوِض وس به؛ أَي قََط ْوب قََض ـَع ثَ
ي  التَّْصِلـيِب منه. وفي الحديث: نََهى عن الصالة ْلبان. وف ال الصُّ ٌش أَْمث ه نَق ذي في في الثوب الـُمَصلَِّب؛ هو ال

ي حديث عائشة يه َعني. وف ت  أَيضاً: فَناَوْلـتُها ِعطافاً فَرأَْت فيه تَْصِلـيباً، فقالت: نَّحِ ا كان حديث أُم سلمة: أَنه
ـُمَصلَّ  اَب ال َره الثي تُ تَك ر: رأَي ديث جري ي ح اِن  بةَ. وف بَتاِن اللَّت ـيباِن: الَخَش ِل لَّباً. والصَّ اً ُمَص ِن ثوب ى الحس عل

ضانِ  ْلِو كالعَْرقَُوتَْيِن؛ وقد َصلََب الدْلو وَصلَّبَها. تُعَرَّ ّ فََضَرب ُجفَْينَةَ  عمر: َخَرج ابنُه ُعبيدُ  وفي َمْقتَل على الدَّ
، فََصلَّ  ض َعْينَْيه، أَي ضربه على ُعْرِضِه، حتى صارت ب بيناألَْعَجِمـيَّ ي بع ـيب. وف ِل ْربة كالصَّ الحديث:  الضَّ

ّ عنه، فَوَضْعُت يَِدي على خاِصرتي، ْلُب في الصالة.  َصلَّْيُت إِلى َجْنِب عمر، رضي  فلما َصلَّى، قال: هذا الصَّ
ّ عليه  ه أَي إِ  وسلم،وآله كان النبي، صلى  ُده،يَْنَهى عن دَّ يَ ِلَب ُم ل إِذا ُص ْلَب ألَنَّ الرج بِه الصَّ ه يُْش هُ  ن وباُع

ْلب في الصالة: أَن يََضَع يديه على على الِجْذعِ.   . خاِصرتيه، ويُجافَي بين َعُضَدْيه في القيام. وهيئةُ الصَّ
ا(((   ًزا َحِكيًم ُ َعِزي َّ اَن  ِه َوَك ُ إِلَْي َّ مائه ال.)).. )158بَْل َرفَعَهُ  ل وأَس ز وج ُز: من صفات هللا ع عَِزي
ل: الزجاج: هو الحسنى؛ قال ذي الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء، وقي و ال  ه

زّ  ُب الِع ذي يََه و ال ، وه زُّ : خالف  َ ليس كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِع زُّ اده. والِع ن عب اء م ن يش لم
ذُّلِّ  بح..  ال يمُ هللا س و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك ه انه وتع ُم هللا  ل ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك

ة، وهللا صفات تعالى. األَزهري: من ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ا أَراد  هللا الَحَكُم والَحِك م بم أعل
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ن ا يبها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب ر: ف اِكم،  ألَثي ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس
ا، فهو وهو القاضي، ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن ل:  فَهو فِعي ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي

ارة ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ن الَحِك وم.  ع ل العل ياء بأفض ل األش ة أفض ائقمعرف ُن دق ْن يُْحِس ال لَم  ويق
ناعات ل الّصِ اِكِم مث ى ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الح ِدير بمعن اِلٍم.  قَ ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ق

ً  العلم، والَحِكيمُ  الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
  .)).. )159ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إِالَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا(َوإِْن ((  

  جاء في صحيح البخاري  :  
عيد هاب: أن س ن ش ن اب الح، ع ن ص ي، ع دثنا أب راهيم: ح ن إب وب ب ا يعق حاق: أخبرن دثنا إس ن  ح ب

ده،  وسلم: (وآله  قال رسول هللا صلى هللا عليه عنه قال: ضي هللالمسيب: سمع أبا هريرة ر والذي نفسي بي
ال  ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدال، فيكسر الصليب، يض الم ة، ويف ر، ويضع الجزي ل الخنزي ويقت

جدة رة: و حتى ال يقبله أحد، حتى تكون الس و هري ول أب م يق ا). ث ا فيه دنيا وم ن ال ر م رؤوا إن الواحدة خي اق
  .)).الكتاب إال ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل(( شئتم: 

ادة ي قت ولى أب افع م األنصاري: أن  حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ن
نكم).  نزل وسلم: (كييف أنتم إذاوآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  أبا هريرة قال: امكم م ابن مريم فيكم، وإم

  تابعه عقيل واألوزاعي.
  وجاء في صحيح مسلم : 

ّدثَنَا ِلٍم: َح ُن ُمْس ُد ْب ّدثَنِي اْلَوِلْي افٍِع،  وحّدثنا ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب: َح ْن نَ َهاٍب، َع ِن ِش ِن اْب ٍب، َع ي ِذئْ ُن أَبِ اْب
ِ صلى هللا عليه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنّ  َمْولََى أَبِي قَتَاَدةَ، ّ فَ وآله  َرُسوَل  اَل: "َكْي ُن  وسلم قَ يُكْم اْب َزَل فِ تُْم إِذَا نَ أَْن

تُ  ْنُكْم؟" فَقُْل أَّمُكْم ِم ْريََم فَ نْ  َم ِرّي، َع ِن الّزْه ّدثَنَا َع ّي َح ٍب: إِّن األَْوَزاِع ي ِذئْ ِن أَبِ َرةَ  ِالْب ي ُهَرْي ْن أَبِ افٍِع، َع نَ
الَى  ِذئٍْب، تَْدِري َما أَّمُكْم ِمْنُكْم؟ قُْلُت: تُْخبُِرنِي. قَاَل: فَأَّمُكمْ  ْم" قَاَل اْبُن أَبِي"َوإَِماَمُكْم ِمْنكُ  بِِكتَاِب َربُّكْم تَبَاَرَك َوتَعَ

لم. ه وس لى هللا علي يُّكْم ص نِّة نَبِ   َوُس
ِ َو َحّجاُج بْ  ّ ِن  نُ حّدثنا اْلَوِليُد ْبُن ُشَجاعٍ َو َهُروُن ْبُن َعْبِد  ٍد) َع ُن ُمَحّم َو اْب اٌج (َوُه ّدثَنَا َحّج الُوا: َح اِعِر قَ الّش

ه  قَاَل: أَْخبََرنِي أَبُو الّزبَْيِر أَنّهُ َسِمَع َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا اْبِن ُجَرْيجٍ  ّي صلى هللا علي ه يَقُوُل: َسِمْعُت النّبِ لم وآل وس
ِة.ِمْن أُّمتِي يُ  يَقُوُل: "الَ تََزاُل َطائِفَةٌ  ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ اِهِريَن إِلَ ّق َظ ْريََم  قَاتِلُوَن َعلَى اْلَح ُن َم َى اْب ِزُل ِعيَس اَل: فَيَْن قَ

ٍض  صلى هللا عليه وسلم فَيَقُولُ  ى بَْع ُكْم َعلَ ِذِه  أَِميُرُهْم: تَعَاَل فََصّل لَنَا. فَيَقُوُل: الَ. إِّن بَْعَض ةَ هللا َه َراُء. تَْكِرَم أَُم
  .".األُّمةَ 

رً ((    ِ َكثِي َّ بِيِل  ْن َس ِهْم َع ّدِ ْم َوبَِص ْمنَا َعلَْيِهْم َطيِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُه .)).. )160ا(فَبُِظْلٍم ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ
ْمنَا َعلَْيِهْم َطيِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم : اليهود ..  الَِّذيَن َهاُدوا بحانه َحرَّ يهم هللا س ي :  ما حرمه عل ره ف الى ورد ذك وتع

ُحوَمُهَما إِالَّ سورة األنعام : (( ْيِهْم ُش ا َعلَ ْمنَ نَِم َحرَّ ِر َواْلغَ ْن اْلبَقَ ٍر َوِم لَّ ِذي ُظفُ ا ُك ْمنَ اُدوا َحرَّ ِذيَن َه ى الَّ ا َوَعلَ َم
اِدقُوَن(َحَملَْت ُظُهوُرُهَما أَْو اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بِبَ  ام (  -.)) )146ْغيِِهْم َوإِنَّا لََص )  146األنع

ِهم ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدّ :  َوبَِصّدِ ّد: اِإلْعراُض والصُّ وم  ويَُصدُّ  ُ الصَّ ن ق ادٌّ م ل ص ُدوداً: أَعرض. ورج ّداً وُص َص
ن دون وصذَّ  وجل: ويقال: صّده عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه. قال هللا عز ُصدَّا د م ت تعب ها ما كان

ت ي كان ادةُ الت ان، الع ن االيم ا هللا؛ يقال ع دَّتها عليه دون الشمس، فَص اً يعب رف إِال قوم م تع أَت ول ا نش  ألَنه
ا العادةُ، وهي دَّها كونُه ى َص افرين عادتها، بقوله: إِنها كانت من قوم كافرين؛ المعن وم ك ان.  من ق ن اِإليم ع

نَّ    .. وفي التنزيل: فصدَّهم عن السبيل عنه وأََصدَّه: صرفه. كم ذلك. وصعدَّهوفي الحديث: فال يَُصدَّ
ْنُهمْ ((   افِِريَن ِم ْدنَا ِلْلَك ِل َوأَْعتَ اِس بِاْلبَاِط َواَل النَّ ْم أَْم هُ َوأَْكِلِه وا َعْن ْد نُُه ا َوقَ بَ ِذِهْم الّرِ ذَابًا  َوأَْخ َع

با ِربَواِن: فالَحر.)).. )161أَِليًما( ه ُام كلّ والّرِ رُّ ب ه أَو تَُج ُر من يس قَْرض يُْؤَخذُ به أَكث ذي ل ة فحرام، وال  َمْنفَع
رئ أَْكثَر أَو يُْهديَ  بحرام أَن يََهبَه اِإلنسان يَْستَْدعي به ما هو  الَهِديَّة ليُْهدى له ما هو أَكثُر منها؛ قال الفراء: ق

لليَْربَُو بالياء ونصب الواو، قرأَها عاصم واألَ  هذا الحرف ة،  الحجاز عمش، وقرأَها أَه اء مرفوع و، بالت لتَْربُ
َو  للقوم قال: وكلٌّ صواٌب، فمن قرأَ لتربو فالفعل الذين خوطبوا دل على نصبها سقوط النون، ومن قرأَها ليَْربُ
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ك فمعناه يس ذل ّوه ول ذلك ُربُ ه، ف ر، من ذوا أَكث ا ليَْربَُو ما أَعطيتم من شيء لتأْخ ا  ًزاكي د هللا، وم تم من عن آتي
با، مخففة زكاة تريدون وجه هللا فتلك تَْربُو بالتضعيف. ْبيَةُ: من الّرِ با يُْربي. والرُّ   .. وأَْربى الرجل في الّرِ

  وجاء في صحيح مسلم:  
ان:  حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لعثمان) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثم

لى  عبدهللا. قال: ل: سأل شباك إبراهيم. فحدثنا عن علقمة، عنحدثنا جرير) عن مغيرة. قا ول هللا ص ن رس لع
لم  ه وس ه هللا علي ا ومؤكل ل ا لرب اهديه؟آك ه وش ت: وكاتب ال قل معنا. . ق ا س دث بم ا نح ال: إنم   ق

ن حرب     ر ب باح وزهي و  حدثنا محمد بن الص ا أب الوا: حدثنا هشيم. أخبرن ي شيبة. ق ن أب ان ب وعثم
ن ر ع ال: الزبي ابر، ق ن ج ه  لع ول هللا صلى هللا علي ه رس ه، وشاهديه، وآل ه، وكاتب ا، وموكل ل الرب وسلم آك

  .. وقال: هم سواء
َك وَ ((   ْن قَْبِل ِزَل ِم ا أُن َك َوَم اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْي يَن لَِكْن الرَّ اْلُمِقيِم

الَةَ  ا(الصَّ ًرا َعِظيًم نُْؤتِيِهْم أَْج َك َس ِر أُْولَئِ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا وَن بِ اةَ َواْلُمْؤِمنُ َك وَن الزَّ َخ ...)).. )162 َواْلُمْؤتُ َرَس
ل  هو. الشيُء يَْرَسُخ ُرُسوخاً: ثبت في موضعه، وأَرسخه اً. وك والً ثابت ه دخ ل في ذي دخ والراسخ في العلم: ال

ب  الراسخون في العلم. وأَْرَسْخته إِرساخاً كالِحْبِر َرَسَخ في الصحيفة. ثابت: راسخ؛ ومنه والِعلم يَْرَسُخ في قل
اب هللا: ي كت م ف ي الِعل خون ف ان. والراس ال  اِإلنس ذاكرون؛ ق اُظ الم م الُحفَّ ي: ه ن األَعراب ون؛ اب الُمدارس

ِدْمتُ  ُروٌق: قَ ي ال َمْس خين ف ن الراس ت م ن ثاب د ب ِإذا زي ة ف ةالمدين ن َجْنبَ د ب م. خال  عل
  . في العلم البعيد العلم. الراسخ

الَةَ  ه ..  َواْلُمِقيِميَن الصَّ ام الشيء : أدام اةَ : أق َك وَن الزَّ له  َواْلُمْؤتُ اه .. أوص اه إي اه الشيء : أعط : أت
  إليه .. 

  
*********  

  

ى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعال
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالم عس ى المرسلين آم ل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 
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 c   : 84الحلقة عدد   
  cنساء ) ( سورة ال

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
  حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َراِهيَم َوإِ (( ...   ى إِْب ا إِلَ ِدِه َوأَْوَحْينَ ْن بَْع يَن ِم وحٍ َوالنَّبِيِّ ى نُ ا إِلَ ا أَْوَحْينَ َك َكَم ا إِلَْي ا أَْوَحْينَ َماعِ إِنَّ يَل ْس

ْد  )163َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َواألَْسبَاِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا( الً قَ َوُرُس
ا( ى تَْكِليًم ُ ُموَس َّ َم  َك َوَكلَّ ُهْم َعلَْي ْم نَْقُصْص ِذِريَن 164قََصْصنَاُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبُل َوُرُسالً لَ ِريَن َوُمن الً ُمبَّشِ ) ُرُس

ا( ًزا َحِكيًم ُ َعِزي َّ ُسِل َوَكاَن  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ َّ هُ 165ِألَالَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى  َك أَنَزلَ َزَل إِلَْي ا أَن َهُد بَِم ُ يَْش َّ ْن  ) لَِك
 ِ َّ ا ى بِ َهُدوَن َوَكفَ ةُ يَْش ِهيًدا(بِِعْلِمِه َواْلَمالَئَِك الَالً  )166 َش لُّوا َض ْد َض ِ قَ َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع ُروا َوَص ِذيَن َكفَ  إِنَّ الَّ

ا( )167بَِعيًدا( ِديَُهْم َطِريقً ْم َوالَ ِليَْه ُ ِليَْغِفَر لَُه َّ ِديَن  )168إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكْن  نََّم َخاِل َق َجَه إِالَّ َطِري
ِ يَِسيًرا(فِي َّ ْم  ) يَا169َها أَبًَدا َوَكاَن ذَِلَك َعلَى  ًرا لَُك آِمنُوا َخْي ْم فَ ْن َربُِّك اْلَحّقِ ِم وُل بِ ُس أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكْم الرَّ

ُ َعِليًما َحِكيًما( َّ ِ َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َوَكاَن  َّ ِ   ...)).)170َوإِْن تَْكفُُروا فَِإنَّ 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل :
  

الى  بحانه وتع ل هللا س ين جع اس .. وح ا وال التب بس فيه حة ال ل المية واض الة اإلس ة الرس إن حقيق
وحي  اإلسالم رسالة خاتمة .. لم يكن ذلك بطريقة مختلفة عما أوصله بقية الرسل واألنبياء.. أي عن طريق ال

وحي . ا ال ي .. فم ه ف نتعرف علي ا س ك م ان .. ؟ ذل ة األدي ل وكاف اء والرس ين األنبي ة ب لة الرابط ا الص . ؟ وم
  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
وحٍ ((  ى نُ ا إِلَ ام...)).. إِنَّا أَْوَحْينَا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْينَ الة واِإلْله س ة والّرِ ارة والكتاب َوْحُي: اِإلش الم ال  والك

المَ الَخِفيُّ  ه الك ُت إِلي ال: وَحْي رك. يق ى غي ه إِل ا أَلقيت لُّ م ب وك اً أَي كت ى أَيض اً وأَْوَح ى َوْحي ُت. وَوَح ..  وأَْوَحْي
ل . جمعواأوالَوْحُي: المكتوب والِكتاب أَيضاً، وعلى ذلك  ي التنزي ه. وف ه: أَْلَهَم  وأَْوحى إِليه: بَعَثه. وأَْوحى إِلي

ه إِليها، فمعنى هذا ْحل، وفيه: بأَنَّ ربك أَْوحى لها؛ أَيربك إِلى النَّ  العزيز: وأَْوحى ى إِلي ى:  أَمرها، وَوَح وأَْوَح
اري ن األَنب ه. اب ى أَْنبيائ ه هللاُ إِل ا يُوِحي ا كلَّمه بكالم يُخِفيه من غيره. والَوْحُي: م ولهم: أَن ي ق َوْحيِ  ف ْؤِمٌن ب ُم

ه على  هللا، قال: سمي َوْحياً ألَنَّ الملك وث الخلقأََسرَّ هِ  َوَخصَّ به النبّيِ، صلى هللا عليه وسلم ، المبع .. ((  إِلي
رَ )) : َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا ة. وَزبَ ُر: الكتاب ْب ه. والزَّ ه: قرأْت اَب وذَبَْرتُ ْرُت الكت ابَ  وَزبَ راً:  الكت ُره َزْب ُره ويَزبِ يَْزبُ

ه. والزَّ  ُر:كتبه، وَزبَْرُت الكتاب إِذا أَتْقَْنَت كتابت ور ْب ع ُزبُ اُب، والجم هم:  ٌالكت رأَ بعض ه ق ُدوٍر؛ ومن ْدٍر وقُ ل قِ مث
ا وُر: وآتين بُ وراً. والزَّ الوا داود ُزبُ ا ق ٌر، كم ع ُزبُ وُر، والجم اب الَمزبُ ه الكت ه ب ا مثلت ل. وإِنم ألَن  رسول وُرُس

بُوُر على ُصُحِف داود، على ن ل بينا وعليه الصالة والسالم.َزبُوراً ورسوالً في معنى مفعول؛ وقد غلب الزَّ  وك
بُوِر من ى داود  بَْعدِ  كتاب: َزبُوٌر، قال هللا تعالى: ولقد َكتَْبنَا في الزَّ زل عل ا أُن وُر م بُ رة: الزَّ و هري ْكِر؛ قال أَب الذِّ

ال: الذكر من بعد من بعد بُور، بضم الزاي، وق ورُ  التوراة. وقرأَ سعيد بن جبير: في الزُّ بُ وراة  الزُّ ل الت واِإلنجي
بُورُ  والقرآن، قال: والذكر الذي في السماء؛ وقيل:   فَعُول بمعنى مفعول كأَنه ُزبَِر أَي ُكتَِب. الزَّ
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ا(((  ى تَْكِليًم ُ ُموَس َّ .)) .. )164َوُرُسالً قَْد قََصْصنَاُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبُل َوُرُسالً لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَْيَك َوَكلََّم 
ه قَّصاوالِقّصة: ا أَْوَرَده. والقََصُص: الخبُر الَمْقصوص،  وقََصصاً: ًلخبر وهو القََصُص. وقّص علّي خبَره يقُصُّ

َوَكلََّم . أَْغلََب عليه. والِقَصص، بكسر القاف: جمع الِقّصة التي تكتب. صار بالفتح، وضع موضع المصدر حتى
ُ ُموَسى تَْكِليًما ك.وكالَمه: ناَطقَه. وَكِليُم:  َّ ذي يُكاِلُم ه ك: ال ذي تَُكلِّم ي التهذيب: ال ه  وف ال: كلَّْمتُ ك يق ويَُكلُِّم

 ً ً  تَكِليما ة. وِكالَّماً مثل َكذَّْبته تَْكذيبا الم، أي وِكذَّاباً. وتَكلَّْمت َكِلمة وبَكِلم تح ال اً، بف د ُمتَكلَّم ا أَج الم.  وم موضع ك
و جاءت لهوقال أَحمد بن يحيى في قو.. وكالَْمته إذا حادثته اً؛ ل ى تَْكِليم م هللا موس الى: وَكلَّ ى  تع َم هللا ُموَس َكلَّ

ا جاء مجردة ة، فلم ي المعتزل الوا، يعن ا ق ا وم اً خرج الشك الحتمل ما قلن الم،  تكليم ي الك دخل ف ان ي ذي ك ال
د وخرج االحتمال للشَّْيئين، والعرب در دخلالكالُم لم يجز أن يكون التوكيد لغواً، وال تقول إذا ُوّكِ  توكيُد بالمص

  . الشك. إلخراج
ًزا ((   ُ َعِزي َّ اَن  ِل َوَك ُس َد الرُّ ةٌ بَْع ِ ُحجَّ َّ ى  اِس َعلَ وَن ِللنَّ ِذِريَن ِألَالَّ يَُك ِريَن َوُمن الً ُمبَّشِ ُرُس

ا( ال.)) . )165َحِكيًم نى؛ ق مائه الحس ل وأَس ز وج فات هللا ع ن ص ُز: م و العَِزي اج: ه ال الزج ع ف ه  الممتن يغلب
ل: ل شيء، وقي ب ك وي الغال و الق ره: ه ذي شيء، وقال غي و ال ه شيء. ه يس كمثل ا. ل بحانه :  َحِكيًم هللا س

ن له وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وهو الَحِكيم ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق  الُحْكُم، سبحانه وتع
اِكُم، و صفات يُم والح ة، وهللاهللا الَحَكُم والَحِك ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اُن  مع ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم أعل

ي و القاضي، بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: ف اِكم، وه ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع و  أَس فَه
و ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمع فِعيٌل بمعن ة، فَِعي يُم ذو الِحكم ل: الَحِك ٍل، وقي ى ُمْفِع ن

ناعات معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق عن والَحْكَمةُ عبارة يٌم،  الّصِ ا: َحِك ويُتقنه
ةُ منقادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الحِ  قَِدير بمعنى والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل  ْكَم

ً  العلم، والَحِكيمُ    .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
ِهيًدا(((   ِ َش َّ ا ى بِ ُ يَْشَهُد بَِما أَنَزَل إِلَْيَك أَنَزلَهُ بِِعْلِمِه َواْلَمالَئَِكةُ يَْشَهُدوَن َوَكفَ َّ هُ .)).. )166لَِكْن  أَنَزلَ

هِ  يء ع بِِعْلِم م الش ره .. : عل س: حض هد المجل ه .. ش ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك ل: لم ز وج ماء هللا ع ن أَس م
ه من أَسماء الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد  هللا األَمين في شهادته. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب عن ِعْلم

يف الِعلم  والشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغة في فاعل فِإذا اعتبر شيء. يم، وإِذا أُض و العل مطلقاً، فه
ذا أَن في األُمور الباطنة، فهو الخبير، ع ه ر م د يعتب هيد، وق َهَد  وإِذا أُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو الش يَْش

  .. َعِلَمهُ  على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما
دُّوا((    ُروا َوَص ِذيَن َكفَ الَالً  إِنَّ الَّ لُّوا َض ْد َض ِ قَ َّ بِيِل  ْن َس ًدا( َع راُض .)).. )167بَِعي ّد: اِإلْع الصَّ

ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدّ  ر  ويَُصدُّ  ُ والصُّ ن األَم ا،، ويقال: صّده ع َصّداً وُصُدوداً: أَعرض. ورجل صادٌّ من قوم ُصدَّ
اللةُ: ضدُّ . يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه. لَْلتَ  الضَّالُل والضَّ اد، َض ش َدى والرَّ لُّ  الُه يحة،  تَِض ة الفص ذه اللغ ه

ل وبنو وَضِلْلَت تََضلُّ َضالالً وَضاللةً؛ وقال كراع: ؛ وقال اللحياني: أَه  تميم يقولون َضِلْلُت أََضلُّ وَضِلْلُت أَِضلُّ
، وأَهل نجد يقولون َضلَْلت أَِضلُّ    ..  الحجاز يقولون َضِلْلُت أََضلُّ

ا(إِنَّ ا((   ِديَُهْم َطِريقً ْم َوالَ ِليَْه ُ ِليَْغِفَر لَُه َّ ِديَن ) 168لَِّذيَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم يَُكْن  نََّم َخاِل َق َجَه إِالَّ َطِري
ِ يَِسيًرا( َّ ا.)).. ) 169فِيَها أَبًَدا َوَكاَن ذَِلَك َعلَى  ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق اغ الُكْف رَ بالط ا  وت؛ َكفَ ب

 ً ا وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ة،..  يَْكفُ ُر: ُجحود النعم يض الشكر. والُكْف و نق ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف دُّ  والُكْف  وهو ِض
َدها  نَْعَمةَ هللا الشكر. وقوله تعالى: إِنا بكّلٍ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  ا: َجَح ر به اً وَكفَ يَْكفُرها ُكفُوراً وُكْفران

د َحقَّه: َجَحَده. ورجل ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َستَرها.و افر: جاح تق  ك ِم هللا، مش ألَْنعُ
ذكر.  فأما كفر اإلنكار قلبه. من السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على ا ي ه ولسانه وال يعرف م ر بقلب ه  فهو أَن يكف ل

 أَأَنذرتهم أَم لم تنذرهم ال يؤمنون؛ أَي : إِن الذين كفروا سواء عليهمتعالى التوحيد، وكذلك روي في قوله من
ر  الذين كفروا بتوحيد هللا،  ه والوأما كف رف بقلب أَن يعت ود ف يس  الجح ر إِبل افر جاحد ككف و ك ّر بلسانه فه يق

ْلِت، ومنه وكفر ود،  َكفَُروا به؛ قوله تعالى: فلما جاءهم ما َعَرفُوا أَُميَّةَ بن أَبي الصَّ َر الجح ر  يعني ُكْف ا كف وأم
دة  و المعان رف هللا فه ل أَن يع ي جه ر أَب اً ككف داً وبغي ه حس ِديَن ب انه وال يَ ّر بلس ه ويق ي بقلب رابه، وف  وأَض

  ..  التهذيب: يعترف بقلبه ويقّر بلسانه ويأْبى أَن يقبل كأَبي طالب
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الْ  يَا((   وُل بِ ُس اَءُكْم الرَّ ْد َج اُس قَ ا النَّ ي أَيَُّه ا فِ ِ َم َّ ِ ِإنَّ  ُروا فَ ْم َوإِْن تَْكفُ ًرا لَُك آِمنُوا َخْي ْم فَ ْن َربُِّك َحّقِ ِم
ُ َعِليًما َحِكيًما( َّ ا 170السََّماَواِت َواألَْرِض َوَكاَن  ) .)) .. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. وعلم الشيء علم

  أدركه بحقيقته وكنهه .. 
  
  
  

*********  
  
  

ى  *** // هذا لى هللا عل ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يم  يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيْ (( ون ...  –./.)) )118ُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 

  
  
  
   

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  

 c    : 85الحلقة عدد   
  c( سورة النساء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصي ول هللا بل ر ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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وا عَ  يَا(( ...   نُِكْم َوالَ تَقُولُ ْريََم أَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْغلُوا فِي ِدي ُن َم ى اْب يُح ِعيَس ا اْلَمِس قَّ إِنََّم ِ إِالَّ اْلَح َّ ى  لَ
ةٌ  وا ثَالَثَ ِلِه َوالَ تَقُولُ ِ َوُرُس َّ ا ِ َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَها إِلَى َمْريََم َوُروٌح ِمْنهُ فَآِمنُوا بِ َّ ُ َرُسوُل  َّ ا  ْم إِنََّم ًرا لَُك وا َخْي  انتَُه

يالً(إِلَهٌ َواِحٌد سُ  ِ َوِك َّ ا ى بِ ي األَْرِض َوَكفَ ا فِ تَنِكَف  )171ْبَحانَهُ أَْن يَُكوَن لَهُ َولٌَد لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَم ْن يَْس لَ
تَْكبِ  ِه َويَْس ْن ِعبَاَدتِ تَنِكْف َع ْن يَْس وَن َوَم بُ ةُ اْلُمقَرَّ ِ َوالَ اْلَمالَئَِك َّ ِ ًدا  وَن َعْب يُح أَْن يَُك ِه رْ اْلَمِس ُرُهْم إِلَْي  فََسيَْحُش

ِذينَ  )172َجِميعًا( ا الَّ ِلِه َوأَمَّ ْن فَْض ُدهُْم ِم اِلَحاِت فَيَُوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َويَِزي ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ تَنَكفُوا  فَأَمَّ اْس
ْم ِم بُُهْم َعذَابًا أَِليًما َوالَ يَِجُدوَن لَُه يًرا(َواْستَْكبَُروا فَيُعَذِّ ا َوالَ نَِص ِ َوِلي َّ ا173ْن ُدوِن  اَءُكْم  ) يَ ْد َج اُس قَ ا النَّ أَيَُّه

هُ  )174بُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنَزْلنَا إِلَْيُكْم نُوًرا ُمبِينًا( ٍة ِمْن ِ َواْعتََصُموا بِِه فََسيُْدِخلُُهْم فِي َرْحَم َّ ا الَِّذيَن آَمنُوا بِا فَأَمَّ
ٌد  )175يَْهِديِهْم إِلَْيِه ِصَراًطا ُمْستَِقيًما(َوفَْضٍل وَ  هُ َولَ ْيَس لَ َك لَ ُرٌؤ َهلَ ِة إِْن اْم ي اْلَكالَلَ يُكْم فِ ُ يُْفتِ َّ يَْستَْفتُونََك قُْل 

انُوا َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَِرثَُها إِْن لَْم يَُكْن لََها َولٌَد فَِإْن َكانَتَا اثْنَتَ  َرَك َوإِْن َك ا تَ ْيِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ
ُ بُِكلِّ  َّ ُ لَُكْم أَْن تَِضلُّوا َو َّ   ./.)).)176 َشْيٍء َعِليٌم(إِْخَوةً ِرَجاالً َونَِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ اْألُنثَيَْيِن يُبَيُِّن 

  صدق هللا العظيم
  ( سورة النساء ) 

  * التحليل : 
  

ا  ة أوجهه ي كاف االة ف ف .. والمغ ار والمواق ي األفك االة ف من آفات العصر المغاالة في الدين .. والمغ
د  ه .. وتعق الي ذات ى المغ ود عل ة تع ب وخيم ا عواق ا ألن فيه ارع عنه ى الش ي نه تهجنة الت ور المس من األم

ة ي لغ االة ف ة  حياته وحياة غيره .. وال تأتي إال بالنتائج العكسية .. والمغ ا حقيق العصر .. هي التطرف .. فم
  التطرف ؟ ..

   
ُن َم يَا(( ...   ى اْب يُح ِعيَس ا اْلَمِس قَّ إِنََّم ِ إِالَّ اْلَح َّ ى  وا َعلَ نُِكْم َوالَ تَقُولُ ْريََم أَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْغلُوا فِي ِدي

ِ َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَها إِلَى َمْريََم َوُروٌح مِ  َّ ُ َرُسوُل  َّ ا  ْم إِنََّم ًرا لَُك وا َخْي ةٌ انتَُه وا ثَالَثَ ِلِه َوالَ تَقُولُ ِ َوُرُس َّ ا ْنهُ فَآِمنُوا بِ
يالً( ِ َوِك َّ ا ا.)).. (( ...  )171إِلَهٌ َواِحٌد ُسْبَحانَهُ أَْن يَُكوَن لَهُ َولٌَد لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَكفَى بِ  يَ

دَّه. وف..))..   اْلِكتَاِب الَ تَْغلُوا فِي ِدينُِكمْ أَْهلَ  اَوَز َح ّواً: ج و ُغلُ ر يَْغلُ يِن واألَْم ـوَغال في الّدِ ل: ال يـــ وا  التنزي تَْغلُ
ً .. في دينِكم ه إِذا التهذيب: وقال بعضهم َغلَْوت في األَمر ُغلُّواً وَغالنِيَةً وَغالنِيا ت في ّد وأْفَرْط ه الَح اوْزَت في  ج

دين أَي..  اَوزة وفي الحديث: إِياكم والغُلُوَّ في ال ه ومج َد في دُّ ينٌ  التََّش ديَن َمتِ ذا ال ، كالحديث اآلخر: إِنَّ ه ّدِ  الَح
ُف عن ، فأَْوِغْل فيه بِرْفقٍ  ياء والَكْش واطِن األَْش واِمض وقيل: معناه البحُث عن ب ا وَغ ه  ِِعلَِله داتِها؛ ومن ُمتَعَبَّ

ه،وحامُل الق الحديث: ك ألَنَّ من رآن غيُر الغالي فيه وال الجافي عن ال ذل ا ق ا  إِنم َر به ي أَم ه الت ه وأَخالقِ آداب
ا..  َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَها إِلَى َمْريَمَ  .أَْوساُطها. ِ وخيُر األُمور القَْصَد في األُموِر، يس إله ق .. ول ن خل ر مم : أي إنه بش

ن خلقه هللا الخالق العليم القادر على كل شي ون .. و(( ك ن فيك ه ك ول ل ء .. وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يق
ق  د خل راب .. فق ن ت ق هللا آدم م ا خل د .. وكم ز الحمي إذن هللا العزي ودا ب ه موج ير بموجب ويني يص ر تك )) أم
وغ اإلنسان  ف يس ل شيء .. فكي ى ك ادر عل ده الق اص هللا وح روح من اختص ر ال عيسى من الشيء .. وأم

ه لنفسه أن يع لى هللا علي د ص ل محم اتم الرس ى خ ه السالم إل بد بشرا ؟.. وما جاءت األديان كلها من آدم علي
مْ وآله وسلم .. إال بالدعوة إلى عبادة هللا الواحد ال شريك له ..  ((  ًرا لَُك وا َخْي ةٌ انتَُه وا ثَالَثَ ا  َوالَ تَقُولُ )) : إنم

ان  هللا واحد ال شريك له وال زوجة له وال ولد وال ان والزم يحده المكان وال الزمان .. ألنه هو الذي خلق المك
ادة  تقيم العب ف تس ان .. فكي ان والمك وال يتحدد بهما قطعا ..  وعيسى وغيره من المخلوقات محدودون بالزم

ِ َوِكيالً بالتقرب إلى الفاني ؟ ..((  َّ ال:الليث: َكفَى يَْكِفي ِكفايةً إِذا قام باألَ )) :  َوَكفَى بِا راً  مر. ويق تَْكفَْيته أَْم اْس
بُك ُر أَي َحْس ل.. فَكفانِيه. ويقال: َكفاك هذا األَم يم الكفي و المق ُل: ه الى الَوِكي ماء هللا تع ي أَس اد، ف أَرزاق العب  ب

ر العزيز: أَن وحقيقته أَنه يستقلُّ بأَمر الَمْوكول إِليه. وفي التنزيل ال الف يالً؛ ق ال ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِك اء: يق
ي كافِياً؛ َربا ويقال ل  ابن األَنباري: وقيل الَوِكيُل الحافظ، وقال أَبو إِسحق: الَوِكيُل ف ذي تَوكَّ الى ال صفة هللا تع
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بُنا هللا ولهم َحْس ي ق ال ف ا، وق ل بأَرزاقِن َم الَكِفي ل ونِْع هم:الَوِكيُل الكفي ال بعض ق، وق م  بالقيام بجميع ما َخلَ ونِْع
  .. الرازق فِينا هللاُ ونِْعَم الكافي، كقولك: رازقنا هللاُ ونِْعمالَوِكيُل: كا

ْن ِعبَادَ ((  بُوَن َوَمْن يَْستَنِكْف َع ِ َوالَ اْلَمالَئَِكةُ اْلُمقَرَّ َّ ِ تَْكبِْر لَْن يَْستَنِكَف اْلَمِسيُح أَْن يَُكوَن َعْبًدا  ِه َويَْس تِ
ي ونَِكف الرجلُ . .)).)172فََسيَْحُشُرهُْم إِلَْيِه َجِميعًا( ع. وف ل ن األَمر، بالكسر، نََكفاً واستَْنَكَف: أَنِف وامتن  لتنزي

ة ّ وال المالئك ون.  لعزيز: لن يَْستَْنِكف المسيُح أَن يكون عبد  ف يستنكف سمع المقَرب ل نك ذري  تورج لمن
ن يستنكف يقول: سمعت أَبا الى: ل ه تع و لمسيح، فق لعباس وسئل عن االستنكاف في قول ولال: ه ال،  أن يق

النَكُف: أَن  نكف وال ذلك األمروهو من النَكِف والَوَكِف. يقال: ما عليه في  ٌف، ف وءَوَك ه س ال ل . واستنكف يق
ف  هونِك تكبار: إذا دفع تكبار واحد، واالس تِنكاف واالْس ون االْس ال:ال، والمفسرون يقول روق تعظَّم،  أن يتكب وي

يس  واالستنكاف: ما قلنا. وقال الزجاج ك: أَي ل ذفي ذل ّ وال  ييستنكف ال د  ون عب ه أَن يك ه إل ون أَن يزعم
ت وهم أكبرالمالئكة المقّربون  ن نَكْف له م أْنَف، وأَص ن ي دمع من البشر، قال: ومعنى لن يستنكف أَي ل  إذا ال

بِض  ن يَْنقَ ن يمتننّحيته بإصبعك عن خدك، قال: فتأْويل لن يستنكف ل ودة عول اهللا من عب ن . ويق ت م ل: نِكْف
ى إذا استنكفتذلك األَمر أَنَكف نَكفاً  ت منه. وحك ة. ونَكْف الفتح، لغ ت، ب ال: ونَكْف راء ق وهري عن الف عن  الج

اث أَي عَدلت مثل ءالشي ل االْنتِك ذا.واالنتكاف: مث رب ه انتَكف فَض ذا ف ُرهُْم .. كنَْفت. ويقال: َضرب ه فََسيَْحُش
ا ِه َجِميعً َرُهم يَحْ :  إِلَْي م؛ َحَش راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش وُش ه ي وم المحْ  مومن اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش َش

روا ةيوم القيامالقيامة. والَحْشُر: َحْشُر  ذلك إِذا حش د أو.والَمْحَشُر: المجمع الذي يحشر إِليه القوم، وك ى بل  إل
  .. ُمعَْسَكر أَو نحوه

وا الصَّ(( وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ تَنَكفُوا فَأَمَّ ِذيَن اْس ا الَّ ِلِه َوأَمَّ ْن فَْض ُدُهْم ِم وَرُهْم َويَِزي َوفِّيِهْم أُُج اِلَحاِت فَيُ
ِ َوِليا َوالَ نَِصيًرا( َّ بُُهْم َعذَابًا أَِليًما َوالَ يَِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن  ِلهِ .)).. )173َواْستَْكبَُروا فَيُعَذِّ ْن فَْض ُدُهْم ِم :  َويَِزي

دم ال وبهم وع تر عي ي س ادة ه ابهم .. والزي ي أحب فعهم ف ي أن يش ادة ه ادة .. والزي ر والزي و الخي ل ه فض
: الولي هو المحب  َوِليا َوالَ نَِصيًرا فضحهم .. والزيادة محو الذنوب .. والزيادة هي في الدرجات في  لجنة ..

  والنصير ..  
ْن َربِّ ).)).. 174اٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَنَزْلنَا إِلَْيُكْم نُوًرا ُمبِينًا(أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكْم بُْرهَ  يَا((   اٌن ِم و بُْرَه : ه

ةرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..   ْرِهُن بَْرَهن ْرَهَن يُبَ ٍة  إذا ًالبُْرهان الُحّجة الفاصلة البيّنة، يقال: بَ اء بُحّج ج
رهن جاج: يقالقاطعة ِللََدد الَخصم، فهو ُمبَْرِهٌن. الز ى  للذي ال يب ْرهن بمعن َل يُبَ ، فجع تمّنٍ ت م ا أَن ه إنم حقيقت

ي الحديث: وَجْمُع البرهانِ  يُبَيِّن، اٌن؛ براهيُن. وقد بَْرَهَن عليه: أَقام الحّجة. وف َدقةُ بُْره ةُ  الصَّ اُن: الحّج البُْره
ةٌ  ا والدليل أَي أَنها ُحجَّ ل أَنَّه ن أَج ر م ْرٌض يُ  لطالب األَْج ل: هيفَ ه، وقي ه وعلي ى صحة  جاِزي هللاُ ب ٌل عل َدلي
ا. النْفِس والمال. نَْفسه بإْخراجها، وذلك لعَالقٍة ّما بين إيمان صاحبها لطيب وًرا ُمبِينً ريم ..  نُ رآن الك و الق : ه

اعة  ام الس مبينا: أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. والخطاب موجه الى كل الناس في كل زمان ومكان الى قي
اء : ((   ورة األنبي اء في س ث ج اس .. حي ل الن ة لك ةً لفتا لنظرهم .. بأن الرسول رحم ْلنَاَك إِالَّ َرْحَم ا أَْرَس َوَم

  األنبياء ..  -.)))107ِلْلعَالَِميَن(
ٍل وَ ((   هُ َوفَْض ٍة ِمْن ي َرْحَم يُْدِخلُُهْم فِ ِه فََس ُموا بِ ِ َواْعتََص َّ ا وا بِ ِذيَن آَمنُ ا الَّ َراًطا فَأَمَّ ِه ِص ِديِهْم إِلَْي يَْه

مة:.)).. )175ُمْستَِقيًما( ْمتُه واْعتََصَم فالٌن با إذا امتنع به. والعَْص ال: َعَص ُط. يق ْمُت  الِحْف َم. واْعتََص فاْنعََص
ه َت بلُْطِف ا إذا امتنْع مه ب ية. وَعَص ن الَمْعِص مُ  م اٌم يَْعِص ذا طع وع. وه ن الج ه م اُم: منَع ع  الطع ن أي يمن م

ه َم ب وع. واْعتََص ز الج ال هللا ع ى؛ ق َع وأبَ َم: امتن ين واْستَْعَص ز ح رأَة العزي ن ام ةً ع ل حكاي ن  وج ه ع راوَدتْ
َم، أي ه: فاْستَْعَص ا نْفِس ى م ا إل م يُِجبه ا ول أَبَّى عليه ول تَ رب تق ري: الع ال األزه ْت؛ ق ى  طلبَ ْمُت بمعن أَْعَص

وُل أوس ه ق ْمت؛ ومن ن حجر: اْعتََص رَ  ب ٌم،فأَْش و ُمْعِص ه وْه ا نْفَس ه ط فيه باٍب ل ى بأَْس َوكَّال وأَْلق أي وهو  وتَ
ك  ُمْعتَِصٌم بالحْبل الذي َدالَّه. وفي الحديث: َمْن كانت ن الَمهاِل ُمه م ِعْصمتُه َشهادةَ أن ال إلهَ إال هللاُ أي ما يَْعِص

  ..  االْمتِساُك بالشيء، اْفتِعاٌل منه ْعتِصاُم:القيامة؛ العْصَمةُ: الَمنَعةُ. والعاصُم: المانُع الحامي. واال يوم
فُ ((   ُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكالَلَِة إِْن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْص َّ َو  يَْستَْفتُونََك قُْل  َرَك َوُه ا تَ َم

ّظِ يَِرثَُها إِْن لَْم يَُكْن لََها َولٌَد فَِإْن َكانَتَا اثْنَ  ا تََرَك َوإِْن َكانُوا إِْخَوةً ِرَجاالً َونَِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َح تَْيِن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ
ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ ُ لَُكْم أَْن تَِضلُّوا َو َّ   ./.)).)176اْألُنثَيَْيِن يُبَيُِّن 
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لَّ عن ن َك ل م : المصيبة تحدث، واألَص ا وضعُف.والَكلُّ ة: الرجل ه أَي نب ه وال  والَكالل د ل ذي ال ول ال
ن له وال والد، الذي ال ولد والد. وقال الليث: الَكلُّ الرجل ن م ا  َكلَّ الرجل يَِكلُّ َكاللة، وقيل: ما لم يك ب لَح النس

ُن عمّ  فهو َكاللةٌ. ة، واب ّمِ الَكالِل ن ع ي ِوقالوا: هو اب ن عم ةٌ، واب ٍة وَكالل ل َكال َكالل ن تََكلَّ ةُ م ل: الَكالل ةً، وقي ل
بُه ل: نس بهه، وقي ن أَش م وم ابن الع بك ك ال بنس تعمل. وق و المس ألُّم وه وة ل م اِإلْخ ن  ه ة م اني: الَكالل اللحي

ُرض معه اِإلخوة من األُم، والعرب العَصبة من وِرث ن ُع ه ع م يرث ةً أَي ل ه َكالل ْرب  تقول: لم يَِرِ◌ث ن ق ل ع ب
ال:واستحقاق؛ ابن األَعرا ه ق ي أَن ن أَعراب د. وحكي ع م األَباع و الع ةُ بن الي بي: الَكالل ة  م ي َكالل ٌر ويَِرثُن كثي

يس النسُب أَي متراخ نسبُهم؛ ويقال: هو مصدر من تَكلَّله د ول د والوال ة الول ه من جه ذ َطَرفي فه كأَنه أَخ  تطرَّ
ه مي ل د، فس ا أَح ل يُ منهم ان رج ز: وإِن ك ل العزي ي التنزي در. وف ةً بالمص ف) وَرث َكالل ة)؛ واختل ل  اآلي أَه

د أَو أَب أَو  أَبي عبيدة أَنه قال: العربية في تفسير الَكاللة فروى المنذري بسنده عن ه ول الَكاللة كل َمْن لم يِرث
د ونحو ذلك؛ قال األَخفش: وقال أَخ ال الوال ا خ ة م ن القراب ة الستدارتهم  الفراء الَكاللة م د، سموا َكالل والول

ه  النسب إِذا استدار به، قال: وسمعته مرة يقول ميت األَقرب، فاألَقرب من تَكللهال بنسب قط عن ن س ة م الَكالل
ة أَي َطَرفاه، ال وَكالل ده، فصار َك وه وول ول: سقط وهما أَب ل، يق ى األَص االً عل االً  ِعي َرفين فصار ِعي ن الطَّ م

ولوحديث جابر  حفظا عنه؛ قال األَزهري: عليهم؛ قال: كتبته ه يق واِرث ألَن ه ال ة وأَن ت  يفسر لك الَكالل َمِرْض
 ً ت: مرضا ه وسلم، فقل ي، صلى هللا علي ت النب يس أَشفيت منه على الموت فأَتي ل ل ي رج ةٌ؛  إِن ي إِال َكالل يرثن

ان  وجل له وال ولد، فذكر هللا عز أَراد أَنه ال والد الَكاللة في سورة النساء في موضعين، أَحدهما قوله: وإِن ك
ه رجل يُوَرث دس؛ فقول ا الس د منهم ل واح ٌت فلك ن  َكاللةً أَو امرأَةٌ وله أٌَخ أَو أُخ وَرث ال م ن ُوِرث يُ وَرث م يُ

ه أَي ال  أُوِرث يُوَرث، ونصب َكاللة على الحال، المعنى ب ورثِت ه نس ال تَكلُِّل ي ح رأَة ف أَن من مات رجالً أَو ام
ث، وهو  فلكل واحد منهما السدس، فجعل الميت ههناوال ولد وله أَخ أَو أُخت من أُم  له والد َكاللة وهو الموّرِ

ت وال  له في حديث جابر الوارث: فكل َمن مات وال والد وال ولد فهو كاللةُ ورثِته، وكلُّ وارث ليس بوالد للمي
و ولدٍ  ه فه نة، ل ل والسُّ ق للتنزي ة مواف ة العربي ن جه ذا مشتق م ه، وه ةُ َمْوُروثِ ى  ويجب كالل م عل ل العل أَه

ه؛ ه من اجون إِلي ا يحت يهم م بس عل ئال يلت ه ل اني معرفت ع الث ه:  والموض ة قول ي الَكالل الى ف اب هللا تع ن كت م
يس يفتيكم في الكاللة يَْستفتونك قل هللا رك إِن اْمُرٌؤ هلَك ل ا ت ف م ا نص ت فله ه أُخ د ول ه ول ل ) ل ة)؛ فجع اآلي

ألَب واألُم واِإلخوة  الَكاللة ألَب واألُم،ههنا األُخت ل ا ل َف م ت الواحدة نص ل لألُخ ين  فجع ت، ولألُخت رك المي ت
ل الثلثين، ولِإلخوة ذكر مث نهم، لل ال بي ع الم وات جمي ت واألَخ ألَخ واألُخ ل ل ين، وجع ّظِ األُنثي ي  َح ن األُم، ف م

ى  واحد منهما السدس، فبيّن بِسياق اآلية األُولى، الثلث، لكل ة تشتمل عل ألُماآليتين أَن الَكالل وة ل ة،  اِإلخ رَّ م
وة ى اِإلخ رة عل اعر أَنَّ األَب وم ول الش ألَب واألُم؛ ودل ق وات ل ة، وأَنّ  واألَخ يس بَكالل ن  َل اء م ائر األَولي س

ى : العََصبة بعد الولد َكاللة؛ وهو قوله ه فِإنَّ أَب الَمْرء أَْحَم ة ال يغَضب..  ل ْولَى الَكالل ا المرء  أَراد: أَن وَم أَب
رء  اِإلخوة واألَعمام وبنو إِذا ُظِلم، وموالي الكاللة، وهمأَغضب له  بون للم ات، ال يغَض ام وسائر القراب األَعم

ب م َغَض راح: إِذا ل ن الج ّمِ  األَب. اب ُن َع ي واب ن َعّمِ الوا:هو اب ن العشيرة ق ان رجالً م ا وك م لَح ن الع ن اب يك
دل ذا ي ال األَزهري: وه بة وإِ  َكاللٍة؛ ق ى أَن العََص دواعل ك من ن بَعُ رت ل د فسَّ ال: وق ه؛ ق ة، فافهم يِ  َكالل آيَتَ

ا فسره منكتجده كذلالَكاللة وإِعرابهما ما به ويُزيل اللبس عنك، فتدبره  ث م بََّج اللي د ثَ ي  ؛ قال: ق ة ف الَكالل
لَّ  في األصل، وقال ابن بري: اعلم أَن الَكاللة هالمراد منكتابه ولم يبين  ت يكلهي مصدر َك ة، َك المي ال وَكالل
ين دون يخلف ولدافهو َكلٌّ إِذا لم  ون  وال والداً يِرثانه،هذا أَصلها، قال: ثم قد تقع الَكاللة على الع الحَدث، فتك

ققولهم:  على حدالَمْوروث، وإِن كانت في األَصل اسماً للَحَدث  اسما للميت ذا خل ال:  ه وق هللا؛ ق هللا أَي مخل
وارثوجاز أَن تكون اسماً  ولهم ىعل لل ال: واألَول حد ق ائر؛ ق ْور أَي غ اٌء َغ ْدل أَي عادل، وم ل َع هو : رج

ف ةفي اآليالبصريين من أَن الَكاللة اسم للموروث، قال: وعليه جاء التفسير  راختيا م يخلِّ : إِن الَكاللة الذي ل
دهما نللميت كاولداً وال والداً، فِإذا جعلتها  ين: أَح ى وجه ة عل ي اآلي ديره:  انتصابها ف ان تق ر ك ون خب أَن تك

ان يس وإن ك ال ل ةً أَي َك وروث َكالل اني  الم ه الث د، والوج د وال وال ه ول ونل ن  أن يك ال م ى الح ابها عل انتص
ال: وال يصح  نوتكون كاالضمير في يُوَرث أَي يوَرث وهو َكاللة،  ر، ق ى خب هي التامة التي ليست مفتقرة إِل

،والتقدير إِن وقَع قوله يورثي ألَن خبرها ال يكون إِال الَكاللة، وال فائدة في ذكره الحوف اتكون الناقصة كمأَن 
و  ة أيأَو حَضر رجل يموت َكاللة أَي يوَرث وه ى  كالل از انتصابها عل ين ج َدث دون الع ا للح ّل،وإِن جعلته َك
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ديره  ثالثة أَوجه:أَحدها أَن يكون ذف مضاف تق ورث وانتصابها على المصدر على تقدير ح ةي ا  راث ٍة كم َكالل
ن..  أَي ورثتموها ِوراثة ال ِوراثة بُْعد وِرثْتُم قَناة الُمْلك ال عن َكاللةٍ  الفرزدق: قال ر: األَب واالب ن األَثي ال اب  ق

ه، فسمي طَرفان للرجل فِإذا مات ولم يخلِّفهما فقد مات ا  عن ذهاب َطَرفَْي ل م ل: ك ة، وقي َرفين َكالل اب الط ذه
اث يُحيطون به من جوانبه. جوانبه فهو ناْختَفَّ بالشيء م   . إِْكِليل، وبه سميت، ألَن الُورَّ

  وجاء في صحيح مسلم عن  الكاللة : 
الوا : الكاللة  وى  هيق وارث فهم من س ى ال ع عل إن وق وروث. ق ى الم وارث وعل ى ال ع عل اسم يق

د. د والول وي الوال د األب ه أح ات وال يرث ن م ى م و عل وروث فه ى الم ع عل الوإن وق د األوالد. وق  ن وال أح
ال :  النووي: اختلفوا في  ة فق ن اشقاق الكالل تقة م رون: مش ثال،  األكث م، م ابن الع ل، وهو التطرف. ف التكل

ل ب ب ود النس ى عم يس عل ه ل ة. ألن و شبه  يقال له: كالل ل. وه ه اإلكلي ن اإلحاطة ومن ل: م ه. وقي ى طرف عل
ة الجوهر. فسموا كالل زين ب ابة ت د ألحاطتهم ب عص ل الشيء، إذا بع تقة من ك ل: مش ه وقي ت من جوانب المي

ولهم: ه ق افته. وانقطع. ومن د مس به إذا انقطع لبع ي مش ل ف ه ك ابها. ومن ال انتس دت وط رحم إذا بع ت ال   كل
ة، راد الموارث وال: أحدها الم ى أق د وال  واختلف العلماء في المراد بالكاللة في اآلية عل ت ول ن للمي م يك إذا ل

د وال  على تقدير يورث وراثة ن الكاللة منصوبة وتكو والد.  ه ول يس ل ذي ل ت ال م للمي كاللة. والثاني أنه اس
ه  والد، ذكرا كان الميت أو أنثى. ال كون ي ح ورث ف ا ي ورث كم ديره ي يم. وتق كما يقال: رجل عقيم وامرأة عق

  . سم للمال المورث].أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد وال والد. والرابع أنه ا كاللة. والثالث
يمٌ ((  ْيٍء َعِل ّلِ َش ُ بُِك َّ ه ..  َو ه وكنه ه بحقيقت ا أدرك م علم يم )) : عل ل العَِل ز وج فات هللا ع ن ص م

هادِة، هللا عز والعاِلُم والعَالَُّم؛ قال ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ ل: وه وب،  وج الَّم الغُي ال: َع وق
و هللاُ  ه،فه َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم ا ك الُم بم اً وال الع َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك وُن ولَمَّ ا يك  وبَِم

ه  يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في اَط ِعْلُم السماء سبحانه وتعالى، أح
ا ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ا  بجمي ة.دقيِقه ة المبالغ ن أبني ٌل: م يٌم، فَِعي ان. وَعل ّم اإلْمك ى أت ا عل   وجليِله

  .. ويجوز أن يقال لإلنسان الذي َعلَّمه هللاُ ِعْلماً من العُلوم َعِليم
  وجاء في سنن ابن ماجة عن الكاللة : 

ْن َسعِ  حّدثنا أَبُو بَِكِر بُِن أَبِي َشْيبَةَ. ثنا إَْسَماِعْيُل ْبُن ُعلَيَّيَةَ َعنْ  ِد، َع ِن اْلَجْع اِلِم ْب ْن َس اَدةَ، َع ْيٍد، َعْن قَتَ
َد هللاَ  َطْلَحةَ اْليَْعُمِرّيِ؛ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاب قَاَم َخِطْيبَاً يَْومَ  َمْعَداَن ْبِن أَبِي ِة. فََحِم ْوَم اْلُجْمعَ بَُهْم يَ اْلُجْمعَِة. أَْو َخَط

لى  هللاِ َما أََدُع بَْعِدي َشْيئَاً ُهَو أََهمُ َعلَْيِه َوقَاَل: إِنِّي، وَ  َوأَُ◌ْ◌نَى وَل هللاِ ص أَْلُت َرُس ْد َس ِة. َوقَ ِر الَكالَلَ ْن أَْم يَّ َم إِلَ
اَل:  وسلم. فََما أَْغلََظ ِلي فِي َشٍئ، َمأَْغلََظ ِلي فِيَها. َحتَّى َطعَنَ  هللا عليه مَّ قَ ْدِري. ثُ ي َص ي، أَْو فِ بِِإْصبَِعِه فِي َجْنبِ

ْيِف الَّتِي نََزلَْت فَي آِخِر ُسوَرِة النَِّساِء. ُعَمُر! تَْكِفيكَ  يَا   آيَةُ الصَّ
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش اال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األم غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا ي حف الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل   دم
  ورحمة هللا وبركاته .
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 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

 
 
 

  c    : 86الحلقة عدد  
   c سورة المائدة) 5(

  )  120( آياتها : 
  

    ام ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
الساعة ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رسول 

  حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا ةهللا بلغ الرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم    

َر  يَا((    ْيُكْم َغْي ى َعلَ ا يُتْلَ اِم إِالَّ َم ةُ األَْنعَ ْم بَِهيَم ْت لَُك اْلعُقُوِد أُِحلَّ وا بِ وا أَْوفُ ِذيَن آَمنُ ْيِد مُ أَيَُّها الَّ ي الصَّ ِحلِّ
َ يَْحُكُم َما يُِريُد( َّ ْدَي َوالَ  يَا )1َوأَْنتُْم ُحُرٌم إِنَّ  َراَم َوالَ اْلَه ْهَر اْلَح ِ َوالَ الشَّ َّ عَائَِر  وا َش وا الَ تُِحلُّ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

يَن اْلبَْيَت اْلَحَراَم يَْبتَغُوَن فَْضالً ِمنْ  ْوٍم اْلقَالَئَِد َوالَ آّمِ نَآُن قَ  َربِِّهْم َوِرْضَوانًا َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َش
وا  أَْن َصدُّوُكْم َعْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَاَونُوا َعلَى ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُ اْإلِ

اِب( ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ َ إِنَّ  ةُ  )2َّ ِه َواْلُمْنَخنِقَ ِ بِ َّ ِر  لَّ ِلغَْي ا أُِه ِر َوَم ُم اْلِخنِزي ُم َولَْح دَّ ةُ َوال ْيُكْم اْلَمْيتَ ْت َعلَ َم ُحّرِ
تُ  ا ذَكَّْي بُُع إِالَّ َم َل السَّ ا أََك يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَم األَْزالَِم َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرّدِ ُموا بِ ِب َوأَْن تَْستَْقِس ى النُُّص َح َعلَ ا ذُبِ ْم َوَم

مْ  ُت لَُك ْوَم أَْكَمْل ْونِي اْليَ ْوُهْم َواْخَش الَ تَْخَش ْيُكْم ذَِلُكْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِدينُِكْم فَ ُت َعلَ نَُكْم َوأَتَْمْم  ِدي
يٌم(نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكْم  وٌر َرِح َ َغفُ َّ ثٍْم فَِإنَّ  ْسالََم ِدينًا فََمْن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِإلِ أَلُونََك  )3اْإلِ يَْس

ْكَن مَّ َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُْل أُِحلَّ لَُكْم الطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمتُْم ِمْن اْلَجَواِرحِ ُمَكلِّبِيَن تُعَلُِّمونَُهنَّ مِ  ا أَْمَس ُ فَُكلُوا ِممَّ َّ ا َعلََّمُكْم 
َ َسِريُع اْلِحَساِب( َّ َ إِنَّ  َّ ِ َعلَْيِه َواتَّقُوا  َّ وا 4َعلَْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم  ِذيَن أُوتُ اُم الَّ اُت َوَطعَ ْم الطَّيِّبَ ) اْليَْوَم أُِحلَّ لَُك

ْبِلُكْم إِذَا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطعَاُمُكْم حِ  ْن قَ لٌّ لَُهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمْن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِم
ْد  اِن فَقَ يَم ْر بِاْإلِ ْن يَْكفُ بَِط عَ آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوالَ ُمتَِّخِذي أَْخَداٍن َوَم ي َح َو فِ هُ َوُه َملُ

  ...)).)5اْآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِريَن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة المائدة )   

  التحليل : *   
  

  الخطاب موجه إلى المؤمنين خاصة يطالبهم بالوفاء بالعقود :  
ق امِ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ األَْنعَ  يَا((  ا : صدقه ووث ه إيمان ه ب ...))..  آمن ب

ال ..  الوفاُء: ضد الغَْدر، يقال: َوفَى بعهده وأَْوفَى بمعنىبه .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..  قال شمر: يق
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ك مَّ كقول ا َوفَى وأَْوفَى، فمن قال وفَى فإنه يقول تَ ى لن ِدر. وَوفَ وفَ م يَْغ ه ول ا قَْولُ مَّ لن الٌن أَي تَ امُ ف ذا الطع  ى ه
ه قفيزاً؛ م أَي تَمَّ، قال: ومن قال أَْوفَى فمعناه أَْوفاني حقَّه أَي أَتَمَّ َل أَي  ول ى الكي ذلك أَْوفَ يئاً، وك ه ش ْنقُْص من يَ

ى.. شيئاً. أَتمه ولم ينقص منه ى وأَْوفَ ي َوفَ ل ال قال أَبو الهيثم فيما رّد على شمر: الذي قال شمر ف ى باط  معن
الى:  في كتاب ال أَْوفَْيُت بالعهد وَوفَْيُت بالعهد. وكلُّ شيءله، إنما يق ال هللا تع هللا تعالى من هذا فهو باألَلف، ق

، بالعُقود، وأَْوفُوا أَْوفُوا مَّ ى الشيُء أَي تَ ُل وَوفَ ى الكي ال: وفَ ا بعهدي؛ يق ه أَن الى:  وأَْوفَْيتُ ال هللا تع ه، ق أَتَمْمت
تْ  فممرت بقوم تُْقَرضُ  وفي الحديث  وأَوفُوا الكيَل؛ ديث   ِشفاُههم ُكلَّما قُِرَضْت وفَْت أَي تَمَّ ي الح ت وف : وطال

ةً  النبي، صلى هللا عليه وسلم،وآذانها وفي حديث  أَعينُها  أَلَْسَت تُْنتُِجها وافيةً  تُم سبعين أُمَّ م َوفَْي أَنه قال: إنك
تم ى هللا أَن ا عل ا وأَْكَرُمه ت الِع َخْيُره م.أَي تَمَّ ة بك بعين أُم وٍل أَي دَّة س ى فُع ا عل ى الشيء ُوفِي ر.  ووفَ مَّ وكث تَ

: الوافِي تُ  قال: وأَما قولهم وفَى لي فالن بما َضِمن لي . والَوفِيُّ اب أَْوفَْي ن ب ذا فهذا م ه بك ه  ل ُت ل ذا وَوفَّي وك
: الذي يُعِطي الحقَّ ويأْخذ الحقَّ  بكذا ؛ تْ أَرْ  زيد بن زفي حديث  والَوفِيُّ ه  قََم: َوفَ ديثَك، كأَن َك وصّدق هللا ح أُذُنُ

ر صارت كالضاِمنِة بتصديق جعل أُذُنَه في السَّماع ا  ما َحَكْت، فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الخب األُذن كأَنه
ان وافية ى اللس ه إل ا أَدَّت ة فيم ن التهم ة م مانها خارج ة  بض ي رواي ه أَي وف ْدقَه ف أَوفى هللا بأُذن ر ِص ي أَظه

اٌء: ذو يقال: وفَى بالشيء وأَْوفَى ووفَّى إِخباره عما سمعت أُذنه، يٌّ وِميف د. ورجل وف د  بمعنى واح اء، وق َوف
رة. معقَّدة: شّدد والجمع عقد وخيوط  والعُْقَدةُ: َحْجُم العَْقد، فما العقود ؟..   وأَْوفَى به؛ وفَى بنَْذِره وأَوفاه  للكث

د  وانعقَدَ  ، وكذلك العهد؛ ومنه ُعْقَدةُ النكاح؛ويقال: عقدت الحبل، فهو معقود ع العق َعْقُد الحبل انعقاداً. وموض
 بالخصال التي استحق حديث الدعاء: أَسأَلك بَِمعاقِِد الِعّزِ من َعْرِشك أَي َمعاقِد. وفي من الحبل: َمْعِقٌد، وجمعه

نمعناه: بعز  بها العرُش الِعزَّ أَو بمواضع انعقادها منه، وحقيقة ة  عرشك؛ قال اب ي حنيف حاب أَب ر: وأَص األَثي
ه ُعْقَدٍة إِذا لم يَْستَِو. والعُْقَدةُ: الدعاء. وَجبََر َعْظُمه على يكرهون هذا اللفظ من نظم في يط ي د: الخ  قالدة. والِعْق

ُت وفي حديث قيس بن عَ  والخَرَز وغيره إِذا اتخذ منه ِعْقداً، َ الخرز، وجمعه ُعقود. وقد اعتقََد الدرّ  بَّاد قال: كن
ه،  صلى هللا عليه وسلم، وأََحبُّهم إِلّي عمرُ  ، هللا آتي المدينةَ فأَلقى أَصحاَب رسول اب، رضي هللا عن ن الخط ب

ن صالة الصبح فخرج عمر وبين يديه رجل، وأُقيمت دفعني م ري، ف الصف  فنظر في وجوه القوم فعرفهم غي
هيحّدثنا، فما رأَيت الرجا وقام مقامي ثم قعد ةً إِلي ا متوجه لُ  ل مدت أَعناقه ك أَه ال: هلَ ِة،  فق ِد ورّبِ الكعب العُقَ

ا يهم إِنم ن قالها ثالثاً، وال آَسى عل ى م ى آسى عل اُت عل ُد الِوالي ور: العُقَ و منص ال أَب اس؛ ق ن الن ون م  يَْهِلك
َدة  فيلألُمراء. و غيره: هلك أَهُل العَقَِد، وقيل: هو من َعْقِد الوالية األَمصار، ورواه ُل العُْق حديث أُبَّي: هلَك أَه

ي  للوالية. وَعقََد العَْهَد واليمين يَْعِقدهما َعْقداً وَعقَّدهما: المعقودة ورّبِ الكعبة؛ يريد البَْيعَة د ف أَكدهما. أَبو زي
ظ، كقوله قرئ عقدت بالتشديد، معناه التوكيد والتغلي قوله تعالى: والذين عقَدت أَيمانكم وعاقدت أَيمانكم؛ وقد

ه تعالى: وال تَْنقُضوا ي قول اس ف ن عب ي حديث اب اً. وف ف أَيض ي الحل دها، ف الى: األَيماَن بعد توكي ذين  تع وال
اق. دة والميث َدة: الُمعاَه انُكم؛ الُمعاقَ ع عاقََدت أَيم اُن: جم ا الحرف في سورة  واألَيم د. فأَم ِم أَو الي ين القََس يم

رف  ْدتُم األَيمانَعقَّ  يُؤاخذُُكم بما المائدة: ولكن دوا، والح وقال في موضع آخر: عاقدوا، وفي موضع آخر: َعقَّ
رئ الوجهين؛ ق ع ب د، والجم د: العه د. والعَْق د فانعق ع والعه َل والبي ْدُت الحْب ي وَعقَ ود، وه ود.  ُعق د العُه أَوك

ذا، ذا وك ي ك الٍن ف ك، ويقال: َعِهْدُت إِلى ف ه ذل ه أَلزمت ه وتأْويل ت: عاقدت ِإذا قل ك  ف ه أَن ه فتأْويل دت علي أَو عق
ك باستيثاق. أَلزمته دوا. ذل وم: تعاه د الق ده. وتعاق ده: عه دة. وعاق دة: المعاه الى: والمعاق ه تع ا  وقول ا أيُه ي

العُقود،  الفرائض الذين آمنوا أَوفوا بالعُقود؛ قيل: هي العهود، وقيل: هي وا ب التي أُلزموها؛ قال الزجاج: أَوف
هم بالوفاءِ  خاطب هللا المؤمنين دها بعض ي يعِق وِد الت ى بعض بالعقود التي عقدها هللا تعالى عليهم، والعقُ  عل

  . . على ما يوجبه الدين. والعَِقيُد: الَحليفُ 
امِ  يَا((    اأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ األَْنعَ ة األنع ا بهيم لُّ البَ ؟ ..  م...)).. م ةُ ك ِهيم

ر  والجمع بَهائم. والبَْهمةُ: الصغيُر من أَوالد الغَنَم الضأْن والَمعَز والماء، ِذاِت أَربَِع قَوائم من َدواّب البرّ  والبَقَ
ة و بَْهم ل: ه واء، وق ك س ي ذل ى ف ذَكُر واألُْنث ا، ال وحش وغيره ن ال اٌم،  م ٌم وبِه ٌم وبََه ع بَْه ، والجم بَّ إذا ش

ة؛ .. في نَواِدره: البَْهُم ِصغاُر المعَز جمِع. وقال ثعلبجمع ال وبِهاماتٌ  ال الراعي ام وهي الم والنَّعَم: واحد األَنْع
ع؛ اإلبل قال ابن سيده: النَّعَم ع الجم اعيُم جم اٌم، وأَن ه؛والجمع أَنع ة في نَّْعم لغ ث، وال ال  والشاء، يذكر ويؤن وق

  . والبقر والغنم. ابن األَعرابي: النعم اإلبل خاصة، واألَنعام اإلبل
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َر  يَا((    ْيُكْم َغْي ى َعلَ ا يُتْلَ اِم إِالَّ َم ةُ األَْنعَ ْم بَِهيَم ْت لَُك اْلعُقُوِد أُِحلَّ وا بِ وا أَْوفُ ِذيَن آَمنُ ْيِد أَيَُّها الَّ ي الصَّ ُمِحلِّ
َ يَْحُكُم َما يُِريُد( َّ يْ .)).. )1َوأَْنتُْم ُحُرٌم إِنَّ  ى َعلَ ا يُتْلَ ي  ُكمْ إِالَّ َم ه ف ا وردت حرمت ى استثنى اإلباحة مم : والمعن

ه  يأتي بيان ا س رابهما مم ر .. وأض القرآن الكريم وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .. مثل الميتة والخنزي
ْيدِ بالتفصيل ..    : استثناء ثان .. أي ال يحل كم الصيد وأنت في حالة إحرام ..  َغْيَر ُمِحلِّي الصَّ

ِ أَ  يَا((     َّ عَائَِر  وا َش وا الَ تُِحلُّ ِذيَن آَمنُ ذلك...))  يَُّها الَّ داةُ، سميت ب ة الُمْه ِعيرة: البدن ؤثر  والشَّ ه ي ألَن
ا شعائر. وِشعاُر الحج: مناسكه وعالماته فيها بالعالمات، والجمع ل  وآثاره وأَعماله، جمع َشعيَرة، وكل م جع

ك؛كالوقوف والطو َعلَماً لطاعة هللا عز وجل ر ذل ذبح وغي ل اف والسعي والرمي وال ه الحديث: أَن جبري  ومن
ك أَن ر أُمت ال: م لم، فق ه وس لى هللا علي ي، ص ى النب واتهم أَت وا أَص ج. يرفع عائر الح ن ش ا م ة فِإنه  بالتلبي

اني: شعائر الحج مناسكه، واحدتها شعيرة. والَمْشعَُر: عاِر. وقال اللحي الى: كالّشِ ه تع اذكروا هللا ع وقول د ف ن
عٌ  ي جم ةُ، وه و ُمْزَدِلفَ رام؛ ه عَِر الح مى الَمْش ِه. تس ن ُمتَعَبَّداتِ ُد م ُم والُمتَعَبَّ عَُر: الَمْعلَ اً. والَمْش ا جميع  بهم

مي ه س ا؛ ومن ام عليه ر بالقي ا وأَم دب هللا إِليه ي ن الم الت اِعُر: المع ادة  والَمش ٌم للعب ه َمْعلَ رام ألَن عَُر الح الَمْش
ي ن هووموضع؛ قال: ويقولو الم. وف ف وال ل:  الَمْشعَُر الحرام والِمْشعَُر، وال يكادون يقولونه بغير األَل التنزي

ن الشعائر  روة م رون الصفا والم ة ال ي ت العرب عام ال الفّراء:كان يا أَيها الذين آمنوا ال تُِحلُّوا َشعائَر هللا؛ ق
ل:فأَنزل هللا تعالى: ال تحلوا شعائر هللا؛ أَ  وال يطوفون بينهما ك؛ وقي رك ذل عائر هللا مناسك  ي ال تستحلوا ت ش

ا، وهي  الحج. وقال الزجاج في شعائر هللا: يعني بها جميع متعبدات اً لن ا أَعالم عرها هللا أَي جعله هللا التي أَْش
ولهم كل ما كان من موقف ه ألَن ق ه،  أَو مسعى أَو ذبح، وإِنما قيل شعائر لكل علم مما تعبد ب ه علمت عَْرُت ب َش

  . والمشاعر: مواضع المناسك. فلهذا سميت األَعالم التي هي متعبدات هللا تعالى شعائر.
َرامَ  يَا((     ْهَر اْلَح ِ َوالَ الشَّ َّ عَائَِر  وا َش وا الَ تُِحلُّ ِذيَن آَمنُ هر الحرا أَيَُّها الَّ نس  م...)).. الش ورد اسم ج

ادى وشعبان مفرد .. والمعنى األشهر الحرم وهي ثالثة سرد وواح د فرد .. وهو رجب .. رجب مضر بين جم
  .. وثالثة متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم .. 

َوانًا َوإِذَا (( ..   ْم َوِرْض ْن َربِِّه الً ِم وَن فَْض َراَم يَْبتَغُ َت اْلَح يَن اْلبَْي َد َوالَ آّمِ ْدَي َوالَ اْلقَالَئِ تُْم  َوالَ اْلَه َحلَْل
ّرِ وَ فَاْصَطاُدوا َوالَ  ى اْلبِ َوى َوالَ  يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم أَْن َصدُّوُكْم َعْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا َوتَعَاَونُوا َعلَ التَّْق

َ َشِديُد اْلِعقَاِب( َّ َ إِنَّ  َّ ثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا  ة :  ْديَ َوالَ اْلَه.)).. )2تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ ى مك ِدَي إِل ا أُْه ْدُي: م والَه
ديد، الَهْدُي َمِحلَّه، وقرئ: حتى يبلغ وفي التنزيل العزيز: حتى يبلغ من النَّعَم. التخفيف والتش  الَهِديُّ َمِحلَّه، ب

، بالتثقيل.. الواحدة َهْديةٌ وَهِديَّةٌ  ي  على وقال ثعلب: الَهْدُي، بالتخفيف، لغة أَهل الحجاز، والَهِديُّ فَِعيل، لغة بن
ي  يَْبلُغَ  تميم وُسْفلى قيس، وقد قرئ بالوجهين جميعاً: حتى ذا، وه ان ك ْدٌي إِن ك الَهدي محله. ويقال: مالي َه

ث َ وأَْهَدْيُت الَهْدي يمين. ة. اللي ةٌ أَي بََدن ه َهْدي دى إِلى بيت هللاِ إِْهداء. وعلي ا يُْه ره: م نَّعَم  وغي ن ال ة م ى مك إِل
، والعرب تسمي و متاعٍ فهو َهْديٌ وغيره من مال أَ  الن؛ وَهِديٌّ ي ف ِديُّ بن م َه ون: ك ِديا، ويقول ل َه ون  اِإلب يعن

 ً ؛  َطْهفةَ في ِصفة السَّنِة َهلَكَ  ألنها تُْهَدى إِلى البيت. غيره: وفي حديث اِإلبل، سميت َهِديّا َوديُّ ات ال الَهِديُّ وم
،بالتشديد: كالَهْدي بالتخفيف، وه ل  يُْهدى إِلى البَْيِت الَحرام من النعم و ماالَهِديُّ ع اِإلب ى جمي لتُْنَحر فأُطلق عل

تِ  وإِن ل ويَبَِس ِت اِإلب ا لم تكن َهِديّاً تسمية للشيء ببعضه،أَراد َهلََك ة: فكأَنَّم ي حديث الجمع ل. وف دى  النَِّخي أَْه
نمالهَ  الدَّجاجةُ والبَيضةُ ليستا من َدجاجةً وكأَنما أَْهدى بَْيضةً؛ الف،  ْديِ وإِنما هو من اِإلبل والبقر، وفي الغ خ

م ى حك ول عل و محم ةً  فه دى بدن ال أَْه ا ق ه لم الم، ألَن ن الك ه م ا تُقدَّم اة م رةً وش دى بق ة  وأَْه ه بالدَّجاج أَتْبَع
 ً ا ت َطعام ول أَكل ا تق ة، كم ل والبيض راباً واألَك راب وَش ام دون الش تص بالطع ْدَي َوالَ الْ .. يخ دَ َوالَ اْلَه :  قَالَئِ

ب رِس والكل ان والف ون لِإلنس ق يك ي العُنُ ل ف ا ُجِع الَدة: م ةِ  ِوالِق رأَةَ  والبََدنَ ْدُت الم ا؛ وقَلَّ َدى ونحِوه ي تُْه الت
ل أَي األَعرابي: قيل ألَعرابي: ما تقول في نساء بني فالن؟ قال: قالئِدُ  ابن فَتَقَلََّدْت هي. قال راٌم وال  الخي نَّ ِك ه

دُ  ن الخيل بال سابق كريم.يُقَلَُّد م ي  وقَلََّده األَمَر: أَلَزمه إِياه، وهو َمثٌَل بذلك. التهذيب: وتقِلي َل ف ِة أَن يُْجعَ البَدنَ
ال الزجاج: فيُْعلم عنقها ُعْروةُ َمزادة أَو َخلَُق نَْعل َد؛ ق ْدَي وال القَالئِ الى: وال الَه ال هللا تع انوا أَنها هدي؛ ق  ك

ل ُدون اِإلب دائهم، يُقَلِّ ن أَع ذلك م مون ب رم ويعتص جر الح اِء ش ان بِِلح أُِمَر  وك ك، ف ون ذل ركون يفعل المش
ة األَشياء التي المسلمون بأَن ال يُِحلُّوا هذه ي اآلي ر ف ا ذك ك م ه  يتقرب بها المشركون إِلى هللا ثم نسخ ذل بقول

َطاُدوا..  تعالى: اقتلوا المشركين تُْم فَاْص لَّ ا:  َوإِذَا َحلَْل رج منوَح الالً إِذا َخ ال وَح لُّ ِح ه يَِح ن إِحرام ِرُم م  لُمْح
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ال ِحْرمه. اس. ق ه القي ى أَن الٌّ عل ال ح ر: وأََحلَّ: َخَرج، وهو َحالل، وال يق ن األَثي لَّ  اب الالً إِذا َح لُّ إِْح لَّ يُِح  وأََح
ال:قال األَزهري: وأََحلَّ لغة وَكِره َمْحظورات الَحّجِ؛ ه ما َحُرم عليه منـلـ ن ها األَصَمعي وق رج م لَّ إِذا َخ  أََح

الل. للمرأَة تَْخُرج من ِعدَّتها: الشُُّهور الُحُرم أَو من َعْهد كان عليه. ويقال رام أَي َح  َحلَّْت. ورجل ِحلٌّ من اِإلح
باب والَحالل: ضد الحرام. َرُجل َحالل بس بأَس ِرم وال متل ُل إِذا خرج أَي غير ُمْح لَّ الرج ى الحج، وأََح ّلِ  إِل الِح

، وأَْحَرْمنا أَي دخلنا عن الَحَرم، وأََحلَّ إِذا لٌّ  في الشهور الُحُرم. األَزهري: دخل في شهور الِحّلِ ال رجل ِح ويق
ْومٍ .. ُمْحِرم وَحالل ورجل ِحْرم وَحرام أَي ال::  َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَ ذنب؛ وق ِرم: الم اني. والُمْج ارُم: الج  والج

رؤوا وال  قال: وقوله عز وجل: وال يَْجِرَمنَّكم شنَآُن قوم، قال الفراء: بُمْسلَم َجاِرُم الجاني عليهموال ال القُّراُء ق
ي  يَْجِرَمنَّكم، وقرأَها يحيى بن َوثَّاٍب واألَْعَمُش وال اء، وجاء ف تح الي رب بف الم الع ُت، وك ن أَْجَرْم يُْجِرَمنَّكم، م

ير: نَّكم  التفس ونوال يَْحِملَ رب يقول معت الع ال: وس ُدوا، ق وم أن تَْعتَ ُض ق الن بُْغ بهم.  ف ه أي كاس ة أَهل َجريَم
 واْجتَرم: متقارب ال يَْكِسبَنَّكم بُْغُض قوم أن تعتدوا. وَجَرَم يَْجِرمُ  فيهما وخرج يَْجِرُم أَْهلَه أي يَْكسبهم، والمعنى

َ .. َكَسبَ  َّ   تقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. : اتقاه : خافه وحذره .. ال َواتَّقُوا 
ةُ َواْلمَ ((     ِه َواْلُمْنَخنِقَ ِ بِ َّ ِر  لَّ ِلغَْي ا أُِه ِر َوَم ُم َولَْحُم اْلِخنِزي َمْت َعلَْيُكْم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ ةُ ُحّرِ يَ وذَةُ َواْلُمتََرّدِ ْوقُ

تُْم  ئَِس َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إِالَّ َما ذَكَّْي ْوَم يَ ٌق اْليَ ْم فِْس األَْزالَِم ذَِلُك ُموا بِ ِب َوأَْن تَْستَْقِس ى النُُّص َح َعلَ ا ذُبِ َوَم
ْيكُ  ُت َعلَ نَُكْم َوأَتَْمْم ْم ِدي ُت لَُك ْوَم أَْكَمْل ْونِي اْليَ ْوُهْم َواْخَش الَ تَْخَش نُِكْم فَ ْن ِدي ْم الَِّذيَن َكفَُروا ِم يُت لَُك ي َوَرِض ْم نِْعَمتِ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم(اْإلِ  َّ ثٍْم فَِإنَّ    .)).. )3ْسالََم ِدينًا فََمْن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِإلِ
ِ بِهِ    َّ عُ . وأََهلَّ الرجل واستهلَّ إِذا رفع صوتَه.:  َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر  ٍع  وأَصل اِإلْهالل رف ل رافِ وِت. وك الص

ّل، و و ُمِه وتَه فه ل:ص ز وج ه ع ذلك قول ر ك لَّ لغي ا أُِه ان  وم ذابح ك ك ألَن ال ة وذل َح لآلله ا ذُبِ و م ه؛ ه هللا ب
يها ّمِ ذبح، يس د ال لّ  عن و ُمه ه فه وت أَو خافِض ِع الص تكلم راف ّل م اب: ك و الخط ال أَب الل؛ وق و اِإلْه ذلك ه  ف

ةُ  وُمْستَِهّل؛ ِه َواْلُمْنَخنِقَ ِ بِ َّ ِر  اق وا:  َوَما أُِهلَّ ِلغَْي ق مون الزُّ يمن يس ل ال ل، وأَه ي الجب ْعب ضيّق ف لخانق: ِش
بنفسها  اْنخنقَت الشاة وخانِقُوَن: موضع معروف، وفي النصب والخفض خانقين. الجوهري: وَخانِقين خانقاً.

ديد، ق، بالتش ق ُمَخنَّ ن العن عه م ة، وموض ي ُمنَخنق ن فه غ م ال: بل ع  يق ة أَي موض ذت بُِمَخنَّق ق. وأَخ الُمَخنَّ
ن ة م يُق.  الِخناق؛ وكذلك الِخناق والُخناق. يقال: أََخذ بُِخناقه؛ ومنه اشتقت الِمْخنق ق: الَمِض الدة. والُمختَن الق

راء يكم أُم يكون عل اذ: س ديث مع ي ح وتى أَي  وف رق الم ى َش ا إل ا ويَْخنُقونه ن ِميقاته الة ع ؤّخرون الص ي
ت أَْخنُ  يُضيِّقُون ت الوق ال: خنْق ه وضيَّْقته. وهموقتها بتأْخيرها. يق رت ه إذا أَخَّ ي  ق وت أَي ف ن الم اق م ي ُخن ف

وذَةُ  ةُ َواْلَمْوقُ ِه َواْلُمْنَخنِقَ ِ بِ َّ ِر  لَّ ِلغَْي ا أُِه يق. َوَم ى:  ض ربه حت ذاً: ض ذُه َوْق ذه يَِق رب. َوقَ دة الض ذ: ش  الوْق
ذَ ال استَْرخى د وقَ ب، وق ت بالخش وذَة: قتل ذاً، شاةوأَشرف على الموت. وشاة َمْوقُ ذٌ:  وْق وذة ووقِي وهي مْوقُ

اة  قتلها بالخشب؛ وكان فعله قوم فنهى هللا عز وجل عنه.ابن السكيت: وقَذَه بالضرب، والَمْوقوذة الَوقِيذُ: الش
وذة: المضروبة تُضرب حتى وذة؛ الموق ة والموق ه: والمنخنق وت  تموت ثم تؤكل. قال الفراء في قول ى تم حت

ذَ الرج ذَّك؛ وُوقِ م تُ نول ذ م ذ. والوقي وذ ووقي ال: ُل، فهو موق ذَه. الرج ه وضعفه وقَ أَّن ثقل ل ك يء الثقي . البط
ةُ  يَةُ َوالنَِّطيَح َك،:  َواْلُمتََرّدِ ْردى َردًى: َهلَ الُك. َرِدَي، بالكسر، يَ دى: اله رَّ و ال كُ  فه ِدي: الهاِل رَّ ي ..  َرٍد. وال وف

َردَّ  التنزيل العزيز: وما يُْغني ه إذا تَ ه مالُ ل:عن ات، وقي ل: إذا م ار من َ◌ى؛ قي ي الن َرّدى ف الى:  إذا ت ه تع قول
يةُ والنَِّطيَحة؛ وهي التي ٍل أَو والُمتََرّدِ ن َجبَ وُت. تَقَع م رٍف فتم ٍع ُمْش ن موِض ٍر أَو تسقُُط م ي بِئْ يُح ف ال  تَِط وق

د: َرِديَ  الليث: و زي ال أَب واٍة. وق ي َمْه ر ف ي هو التََّهوُّ ي التَّرّدِ الٌن ف اً.  ف ي ل تََرّدِ ن الجب رّدى م ْردى وت ب يَ القَِلي
ال وتََردَّى ويقال: َردى في البئر ه ق ي الحديث أَن ان. وف ي إذا َسقَط في بئٍر أَو نهٍر من جبٍَل، لُغت َردَّى  ف ٍر ت بَعي

ه من حيث قَدْرت؛ تردَّى أَي سقََط كأَنه دى الَهالِك أَي اْذبَْحه في أَ  في بئر: ذَّكِ ن تفَعَّل من الرَّ ن م ّيِ موضع أَْمَك
تمكن من نحره ِ بَدنِه م ت ل:..  إذا ل ي التنزي ات؛ األَزهري: وف اَطَح فم ا تَنَ ي م ةُ؛ يعن ةٌ والنطيح ي ا  والُمتََرّدِ وأم

ت اسماً  وأُدخلت الهاء سورة المائدة؛ فهي الشاة الَمْنطوحة تموت فال يحل أَكلها، النَِّطيحة في ا جعل فيها ألَنه
يس بالهاء لغلبة وهري: إِنما جاءتال نعتاً؛ قال الج ه ل ِميَّة ألَن و  االسم عليها، وكذلك الفَريسة واألَِكيلة والرَّ ه

ولهم:  يُْفَرُس ومما يؤكل. نََطحتها، فهي منطوحة، وإِنما هو الشيء في نفسه مما يُْنَطُح والشيء مما على وق
ال  ط:والعَْنُز، والخاب له ناطح وال خابط: فالناطح الكبش والتيس ما اَء ذاُت قَْرٍن؛ يق البعير. وما نََطَحْت فيه َجمَّ

ا فيمن ذهب ذلك اِطُح م يُح والن ن سيده: والنَِّط ي، اب ن األَعراب ن اب تقبلك َهَدراً؛ ع ن  يس ن أَمامك م ك م ويأْتي
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ُؤوم خالف الطير والظباِء والوحش وغيرها مما يُْزَجُر، وهو يٌح: َمْش د. ورجل نَِط ا أََك..  القَِعي بُُع إِالَّ َوَم َل السَّ
باعِ ويَْعُدو على الناس والدوابّ  يقع على ما والسَّبُُع::  َما ذَكَّْيتُمْ  ل له ناب من الّسِ ئْب  فيفترسها مث ذِّ د وال األَس

ناب، فِإنه ليس بسبع ألَنه ال يعدو على ِصغار المواشي وال  له كان والنَِّمر والفَْهد وما أَشبهها؛ والثعلُب، وإِن
ذلك ُب فييُنَيِّ  ِة، ول باع العاِدي ن الس دُّ م بُع ال تُعَ ذلك الضَّ وان، وك ن الحي ا،  شيء م نة بِإباحة لحمه وردت السُّ

ث  أَصابها المحرم، وأَما الَوْعَوُع وهو ابن آوى  وبأَنها تُْجَزى إِذا أُِصيبت في الحرم أَو ه  فهو سبع خبي ولحم
نس حرام غ ألَنه من ج ه أَص ئاِب إِالَّ أَن ذِّ ذاال َدناً؛ ه عَُف ب اً وأَْض ال ر ِجْرم ول األَزهري، وق ره: السبع من  ق غي

باعٍ؛ والجمع أَْسبٌُع وِسباٌع. قال البهائم العادية ما كان ذا ِمخلب، تُمْ  سيبويه: لم يكسَّر على غير ِس ا ذَكَّْي :  إِالَّ َم
ه يقال: ذَكَّْيُت النارَ  ذلك قول ا، وك عالَها ورفَْعته َت إْش الى: إذا أَتَْمْم ا تع ذَّكا:  إالَّ م ام. وال ى التَّم هُ عل تُم؛ ذْبُح ذكَّْي

 كأَنهم إِلى والنَّْصُب والنُُّصُب: العَلَم الـَمْنُصوب. وفي التنزيل العزيز::  َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ .. تماُم إيقاِد النارِ 
ال نَْصٍب يُوفُِضوَن؛ قرئ بهما جميعاً، وقيل: النَّْصُب الغاية، واألَول ٍب،  أَصّح. ق ى نَْص رأَ إِل ن ق و إِسحق: َم أَب

 إِليه؛ ومن قرأَ ِإلى نُُصٍب، فمعناه إِلى أَصنام كقوله: وما ذُبَِح على النُُّصب، فمعناه إِلى َعلٍَم َمْنُصوٍب يَْستَبِقُون
اُب. ه األَْنص در، وجمع و مص ٌد، وه ُب واح ال: والنَّْص راء؛ ق ال الف ك ق و ذل وُب: عَ  ونح ي واليَْنُص ُب ف م يُْنَص ل

ا لُّ م ُب: ك ُب والنُُّص الِة. والنَّْص ع،  الف ُب جم اج: النُُّص ال الزج اٌب. وق ع أَْنص الى، والجم ّ تع ن دون  َد م ُعبِ
بَ  واحدها ا نُِص ُب م وهري: النَّْص ّ  نِصاٌب. قال: وجائز أَن يكون واحداً، وجمعه أَْنصاب. الج ن دون  َد م فعُبِ

األَْزالَمِ  ، بالضم، وقد يَُحّرُك مثل ُعْسر؛تعالى، وكذلك النُّْصب ش :  َوأَْن تَْستَْقِسُموا بِ ْدح ال ري لَُم: الِق زَّ لَُم وال زُّ ال
ع ْدحُ  عليه، والجم ك، الِق لَُم، بالتحري زَّ ع األَْزالُم ..  أَْزالم.الجوهري: ال زاي، والجم لَُم، بضم ال زُّ ذلك ال ال: وك ق

هام الت لي وهي الس ان أَه ة  ك ا.الجاهلي مون به م . يستقس األَزالِم ذلك موا ب ز: وأَن تَْستَْقِس ل العزي ي التنزي وف
ي األَزهري، فسق؛ قال ريش ف ت لق عه، واألَْزالُم كان ي موض ة رحمه هللا: االستقسام مذكور ف وب  الجاهلي مكت

تْ  د ُزلَّم ْل، ق يَْت ووضعتْ  عليها أَمر ونهي واْفعَْل وال تَْفعَ ّوِ ا  وُس وم به ة، يق ي الكعب إذا أَراد ف ت، ف َدنَةُ البي َس
ر الساِدَن فقال: أَْخِرج لي َزلَماً، فيخرجه وينظر إليه، أَو نكاحاً أَتى رجل سفرا ى  فإذا خرج قِْدُح األَم مضى عل

د ل ما عزم عليه، وإن خرج قِْدُح النهي قع ع الرج ان م ا ك ا أَراده، وربم ِإذا  عم ه، ف ي قِرابِ اِن وضعهما ف َزلَم
 طريق  الِفْسق: العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن  ذَِلُكْم فِْسقٌ ..   أَخرج أَحدهمااالستقسام  أَراد

ر، الحق فسق يفسق  اني،أَي فََج ل: ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحي روج عن  وقي وق الخ الفُس
ن يُس ع َق إبل ا فََس ى المعصية كم ل إل ذلك المي ر الدين، وك ن رب أَم ال ع ه أَي جار وم ر رب ن أم ق ع ه. وفََس

ن..  طاعته َم ع ولهم اتَّخ ام أي عن  والِفْسُق: الخروج عن األَمر. وفََسَق عن أَمر ربه أَي خرج، وهو كق الطع
ه، نحو  َمأْكله. األَزهري: عن ثعلب أنه قال: قال األَخفش في قوله ر رب ن رّده أَم ال: ع فَفََسق عن أمر ربه، ق

اس: َم عنقول العرب اتّخَ  ى  الطعام أي عن أَكله الطعام، فلما َرّد هذا األَمر فََسَق؛ قال أَبو العب ه إل وال حاجة ب
ه ر رب َق عن أَم اه الخروج. فََس وَق معن الم  أَي هذا ألن الفُُس ي ك طُّ ف مع قَ م يُْس ي: ل ن األَعراب ال اب رج، وق خ

النفاِسٌق، قال: وهذا عجب وهو كالم عرب شعرهم الجاهلية وال في َق ف ى شمر عن قطرب: فََس ي  ي؛ وحك ف
َن على نفسه واتسع بركوبه لها ولم الدنيا ه  يضيقها عليه. فِْسقاً إذا اتسع فيها وَهوَّ هُ إذا أَهلك وفََسَق فالن مال

ه ٌق أَي خروج عن الحق. وأَنفقه. ويقال: إن لّ  لِفْس قاً أِه ه: أو فِْس ي قول ُق ف ثم: والِفْس و الهي ه، َأَب ر هللا ب  لغي
ك ن مال وقُ  روي ع م الفُُس ئس اإلس الى: ب ه تع ذبح. وقول ه ال ان أَن د اإليم ةٍ  ..بع ي َمْخَمَص ُطرَّ فِ ْن اْض :   فََم

ام ن الطع بطن م الء ال اً. والَخْمُص والَخَمُص والَمْخَمَصة: الجوع، وهو َخ ةُ، وهي  جوع والَمْخَمصة: الَمجاع
يس وقد َخَمصه مصدٌر مثل الَمْغَضبَِة والَمْعتَبِة، ةُ  الجوُع َخْمصاً وَمْخَمصةً. والَخْمصةُ: الَجْوعة. يُقال: ل البِْطن

وال خيراً  بطِن عن أَم يُص ال الن َخِم ا. وف ا. من َخْمصٍة تتبعه ٌف عنه اس أَي َعِفي اِميُص  الن ري: والَمخ ن ب اب
مٍ . َمِعيبٌ  األَكل وِعَظَم البطنِ  َ ُخُمُص البطوِن ألَن كثرة ثْ انََف::  َغْيَر ُمتََجانٍِف ِإلِ َف وتج ه وَجنَ َف عن طريق  وَجنِ

ي ذلك. وف يء ك ى الش انف إل َدَل، وتج رَ  َع ٍة غي ي َمْخمص ُطّر ف ن اْض ل: فم ل التنزي م، أَي ُمتَماي انٍِف ِإلث  ُمتََج
 الشمُس فقال: نَْقضيه ثم ظهرت وتجانََف ِإلثٍم أَي مال. وفي حديث عمر، وقد أَْفَطر الناُس في َرمضانَ  ُمتَعَّمد؛

  .. جانَْفنا ِإلثم أَي لم نَِمل فيه الرتكاب إثمما تَ 
ْم يَْسأَلُونََك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُْل أُِحلَّ لَُكْم الطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمتُْم ِمْن اْلَجَواِرحِ ُمَكلِّبِيَن تُعَلِّ ((     ا َعلََّمُك ُمونَُهنَّ ِممَّ

ا أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم وَ  ُ فَُكلُوا ِممَّ اِب(َّ ِريُع اْلِحَس َ َس َّ َ إِنَّ  َّ وا  ِه َواتَّقُ ِ َعلَْي َّ ْن .)).. )4اْذُكُروا اْسَم  تُْم ِم ا َعلَّْم َوَم
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َرحُ :  اْلَجَواِرحِ  ا تَْج ا أَي والجوارح من الطير والسباع والكالب: ذواُت الصيد ألَنه م، الواحدة  ألَهله ُب له تَْكِس
ازي جارحة، والكل ال ب الضاري جارحة؛جارحة؛ فالب ن  ق ها ِم ُب أَنفُِس ا كواِس ذلك ألَنه يت ب ّمِ  األَزهري: س

رح رح واجت ك ج ل: قول ي التنزي اتُ  وف م الطيب لَّ لك ل أُح م ق لَّ له اذا أُح أَلونك م وارح يس ن الج تُْم م ا َعلَّْم  وم
م صيدُ  ُمَكلِّبيَن؛ قال األَزهري: فيه محذوف، أَراد لَّ لك ا عل هللا عز وجل: وأُِح ذف ألَن م وارح، فح ن الج تم م م

بُ :  ُمَكلِّبِيَن تُعَلُِّمونَُهنَّ . الكالم دليالً عليه. في وُن التَّْكلي د يك ا؛ وق ٌم له ْيِد، ُمعَلِّ ى الصَّ  وُمَكلٌِّب: ُمَضّرٍ للِكالِب عل
ن تم م ا َعلَّم ز: وم ل العزي ي التنزي واِرحِ ُمَكلِّ  واقعاً على الفَْهِد وِسـباعِ الطَّْيِر. وف ذا: الَج ي ه ل ف د دَخ ـين؛ فق بِ

ْقُر، م  والَكالَُّب: صاحُب الِكالب. الَجوارح. والشاهيُن، وجميُع أَنواع الفَْهُد، والبازي، والصَّ والـُمَكلُِّب: الذي يُعَلِّ
ي يد: إِنَّ ل ديث الص ي ح يِد. وف ذ الص الَب أَْخ ـ الِك ـُمَكلَّبةُ: ال يدها. ال ي َص أَْفتِني ف ةً، ف اً ُمَكلَّب ى ِكالب ُمَسلَّطة عل

يد، ـبُها، الص ر: صاِح ـُمَكلُِّب، بالكس ه. وال ِريَْت ب د َض ي ق طياد، الت دة باالص ـُمعَوَّ ا. وذو  ال طاُد به ذي يص وال
  له كلب ال يفارقه ..  الَكْلِب: رجٌل؛ ُسمي بذلك ألَنه كان 

وا اْلكِ ((     ِذيَن أُوتُ اُم الَّ اُت َوَطعَ ْم الطَّيِّبَ لَّ لَُك ْن اْليَْوَم أُِح نَاُت ِم ْم َواْلُمْحَص لٌّ لَُه اُمُكْم ِح ْم َوَطعَ لٌّ لَُك اَب ِح تَ
نِ  وَرُهنَّ ُمْحِص وُهنَّ أُُج افِِحيَن َوالَ اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلُكْم إِذَا آتَْيتُُم َر ُمَس يَن َغْي

يَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِي اْآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِريَن(ُمتَِّخِذي أَْخَداٍن َوَمْن يَكْ    ...)).)5فُْر بِاْإلِ
نات:  َ أُْحِصنّ  والُمْحَصنةُ: التي أَحصنها زوجها، وهن الُمْحَصنات، فالمعنى أَنهن   . والُمْحَص بأَْزواِجهنَّ

ن ن العَفائُِف من النساء. وروى األَزهري ع ه ق اب ي أَن ل إالاألَعراب و ُمْفِع َل فه ى أَْفعَ ه عل رب كلُّ الُم الع  ال: ك
َهَم  في كالِمهِ  أَحرف: أَْحَصَن فهو ُمْحَصٌن، وأَْلفََج فهو ُمْلفٌَج، وأَْسَهبَ  ثالثة ن سيده: وأَْس َهب؛ زاد اب فهو ُمْس

ون  ُع،والُمْحَصناِت في غير موضع، وأَصل اإلْحصاِن المن الحديث ِذْكُر اإلْحصان فهو ُمْسَهم. وفي رأَة تك والم
ذلك الرجل.  أَْحَصنَت المرأَة، فهي ُمْحَصنة باإلسالم والعَفاِف والحريّة والتزويج. يقال: ُمْحَصنة وُمْحِصنَة، وك

افِِحينَ ..  بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول والُمْحَصُن، ا :  َغْيَر ُمَس فاح والُمسافحة: الزن والتَّسافُُح والّسِ
ول: سافَْحته ُمسافَحة ُمْحِصنينَ  لتنزيل:والفجور؛ وفي ا ن الصّبِ، تق فاحاً،  غيَر ُمسافِحين؛ وأَصل ذلك م وِس

ال وهو زويج صحيح؛ ويق ر ت ن غي ى فجور م ل عل ّيِ: أَن تقيم امرأَةٌ مع رج ن البَغ ي  الب افِحِة؛ وف ُن الُمس اب
ُره فاٌح وآخ ه ِس ديث: أَّولُ رأَة الح ي الم اح، وه دة نِك الً م افُِح رج متُس ور ث ى فج اع عل ا اجتم ون بينهم  ، فيك

رهم. والُمسافِحة: يتزّوجها بعد ذلك، وكره الى: بعض الصحابة ذلك، وأَجازه أَكث ال تع اجرة؛ وق ناٍت  الف ُمْحَص
ان عن  الُمسافِحة التي ال تمتنع عن غيَر ُمسافِحات؛ وقال أَبو إِسحق: ه ك فاحاً ألَن ا ِس ال: وسمي الزن الزنا؛ ق

ا بمنزلة الماءعقد، كأَنه  غير ره: سمي الزن ال غي ذي ال يحبسه شيء؛ وق ّم  الَمْسفوح ال يس ثَ ه ل سفاحاً ألَن
ة زويج. حرم د ت اح وال عق ة نك ال حرم ا ب ه أَي َدفَقَه فََح َمْنيَتَ ا َس د منهم ل واح ت وك و  أَباح ال: ه ا؛ ويق َدْفقَه

ل ان أَه ببته؛ وك اء أَي ص فَْحت الم ن َس ة إِذا مأْخوذ م ب ال الجاهلي ِإذا أَراد خط ي، ف ال: أَنكحين رأَة، ق ل الم رج
ر سافحيني الزنا، قال: .. وبالتالي حرم كل عالقة جنسية بين الرجل والمرأة إال من خالل الزواج والعقد والمه

هار ..  هود واإلش َدانٍ والش ِذي أَْخ احبُ :  َوالَ ُمتَِّخ م: الص ي المحك ديُق، وف ِدين: الص ْدُن والَخ ُث، الِخ ّدِ  الُمح
كوالجم ذي يَُخاِدنُ ِديُن: ال ْدُن والَخ َدناء. والِخ داٌن وُخ ك ع أَْخ ون مع ْدُن  فيك اطن. وِخ اهر وب ر ظ ل أَم ي ك ف

ثُها، وكانوا في ه. الجارية: ُمَحّدِ اء اإلسالُم بهدم ة فج ُث الجاري ة:  الجاهلية ال يمتنعون من ِخْدٍن يَُحّدِ والُمخاَدن
ي حديث َل. وف ُت الرج ال: خاَدْن الم: الُمصاحبة، يق ه الس ّي، علي ٍل وأَألَُم  إن عل رُّ خلي ونتهم فَش ى َمعُ اَج إل اْحت

دانِ  َخِديٍن؛ الِخْدنُ  َدُن: ذو األَْخ ة والَخِديُن: الصديق. واألَْخ ى أن العالق د عل ز الحمي د آخر من هللا العزي .. تأكي
زل الجنسية الشرعية هي بالزواج الحالل وليست بأية طريقة أخرى وبأية مسميات أو الف ا أن ات أو حجج م ت

أجر .. وال وجه  ة ب هللا بها من سلطان .. كي ال تبقى حجة لمحتج .. فحرم نكاح المتعة .. والنكاح بصفة مؤقت
ب أن  ي يج امخة الت المية الش ة اإلس ك المؤسس ة تل زواج والعائل الل ال ن خ الل إال م رعية وح ة ش وال عالق

د ( أي نحميها من دعاوى الفتنة والضالل .. بالتشجيع ال المهر والعق الل ب زواج الح ى ال وي عل ادي والمعن م
هُ بالكتابة والتوثيق وليس بالكالم )  والشهود واإلشهار ..  بَِط َعَملُ ْد َح اِن فَقَ يَم ْر بِاْإلِ ْن يَْكفُ ه  َوَم ل أحكام : جع

رض و ذب وأع ن ك ذيب .. وم د التك ديق ض ان :  التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ه ص ن ب ان .. آم ي اإليم أى ه ن
ام شرعية ..  ْد بجانبه وأصر على سلوك مسلك الحيوان في عالقته الجنسية دون ضوابط وال قيود وال أحك فَقَ

إلٍ :  َحبَِط َعَملُهُ  ن َك ه م بِط والَحبَُط وجع يأْخذ البعير في بْطن د َح تَْوبِلُه، وق اَطى  َيَْس ل َحب بٌِط، وإِبِ اً، فهو َح َحبَط
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ةٌ، ُل تَْح وَحبَط ت اِإلب الوَحبَِط ية بَُط. ق ل الماش بَُط أَن تأْك وهري: الَح ا الج ذلك بطونُه تَِفَخ ل ى تَْن َر حت وال  فتُْكثِ
ل يخرج عنها ما فيها. وَحبِطِت الشاة، ا عن أَك َدقُوُق. بالكسر، َحبَطاً: انتفخ بطنه و الَحْن ذَُّرِق، وه , وحبط : ال

  هلك .. ذهب سدى .. 
    

  
*********  

  

لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء ا يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي لحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحمِ (( ون ...  –./.)) )118يَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  

 c   : 87الحلقة عدد   
  c( سورة المائدة ) 

  
  

    ام ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
حمدا  رسول الساعة ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن م

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةهللا بلغ الرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم    

ِديَُكْم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّالَِة فَاْغِسلُوا  يَا (( ...    وَهُكْم َوأَْي لُوا ُوُج ِديَُكْم فَاْغِس ُوُجوَهُكْم َوأَْي
فٍَر إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَُّروا َوإِْن  ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َس



  402                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

نْ  ْنُكْم ِم ٌد ِم اَء أََح وِهُكْم أَْو َج ُحوا بُِوُج ا فَاْمَس ِعيًدا َطيِّبً وا َص ُم اًء فَتَيَمَّ ُدوا َم ْم تَِج اَء فَلَ تُْم النَِّس ائِِط أَْو الََمْس  اْلغَ
تِمَّ نِْعمَ  َرُكْم َوِليُ ُد ِليَُطّهِ ْن يُِري َرجٍ َولَِك ْن َح ْيُكْم ِم ُ ِليَْجعََل َعلَ َّ هُ َعلََوأَْيِديُكْم ِمْنهُ َما يُِريُد  ُكُروَن(تَ ْم تَْش ) 6ْيُكْم لَعَلَُّك

وا  ا َواتَّقُ ِمْعنَا َوأََطْعنَ تُْم َس ِه إِْذ قُْل ْم بِ ِذي َواثَقَُك هُ الَّ ْيُكْم َوِميثَاقَ ِ َعلَ َّ ةَ  ُروا نِْعَم ذَاِت َواْذُك يٌم بِ َ َعِل َّ َ إِنَّ  َّ
ُدوِر( ا )7الصُّ ا يَ وَّ وا قَ وا ُكونُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ِدلُوا أَيَُّه ى أَالَّ تَْع ْوٍم َعلَ نَآُن قَ ِرَمنَُّكْم َش ِط َوالَ يَْج َهَداَء بِاْلِقْس ِ ُش َّ ِ ِميَن 

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن( َّ َ إِنَّ  َّ اِلَحاِت لَُه )8اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّقُوا  وا الصَّ وا َوَعِملُ ُ الَِّذيَن آَمنُ َّ ْم َوَعَد 
  ...)).)10) َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم(9َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة المائدة )   
    

  التحليل : * 
  

ن    ـه م د ل دين .. ال ب اد ال الة .. عم ام : الص ذا المق ي ه د ف ادة .. ونقص تعداد للعب ا اإلس وء.. فم وض
  الوضوء ؟ :

  
أُ به، كالفَُطور  وُء  الَوُضوُء، بالفتح: الماء الذي يُتََوضَّ ه. والَوُض ُر ب حَّ والسَُّحور لما يُْفَطُر عليه ويُتََس

در. أَيضاً: المصدر من أُْت للصالِة، مثل الَولُوعِ والقَبُوِل. وقيل: الُوُضوُء، بالضم، المص ي  تََوضَّ َي عن أَب وُحك
ال: وال  العَالء: القَبُوُل، بالفتح، مصدر لم أَْسَمْع غيره. عمرو بن ه. ق التهذيب: الَوُضوُء: الماء، والطَُّهور مثل

ا يقال فيهما بضم الواو رو: م ي عم ت ألَب معي، قل ال األَص وُء؟  والطاء، ال يقال الُوُضوُء وال الطُُّهور. ق الَوُض
ا الوُ  ت: فم ه. قل أُ ب ال: الفقال: الماُء الذي يُتََوَض وُء، بالضم؟ ق د  ُض ا عبي ة: سمعت أَب ن جبل ال اب ه. وق أَعرف

ول: ال و يق ا ه وُء إِنم وز الُوُض وُء. يج ه، الَوُض أُ ب ا يُتََوضَّ وُء: م در، والَوُض وُء: مص ب: الُوُض ال ثعل  وق
ه. ر ب حَّ ا يُتََس ُحوُر: م در، والسَّ ُحوُر: مص وءاً  والسُّ أُْت ُوُض د تََوضَّ وتََوضَّ ناً. وق ره. َحَس أَ َغْي اِء، َوَوضَّ أَ بالم

أُْت للصالة، وال أُْت ُوُضوءاً وتََطهَّْرت تقول: تََوضَّ ْيُت، وبعضهم يقوله. قال أَبو حاتم: تََوضَّ   .. ُطهوراً  تقل تََوضَّ
  ومن فضل الوضوء ما جاء في صحيح  البخاري : 

ي هال   ن أب د، عن سعيد ب يمحدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن خال ن نع ال: ل، ع ر ق   المجم
وسلم يقول: (إن وآله هللا عليه  رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى

ن وء، فم ار الوض ن آث ين م را محجل ة غ وم القيام دعون ي ي ي ل). أمت ه فليفع ل غرت نكم أن يطي تطاع م   اس
  .. غرة والتحجيلإطالة ال ش أخرجه مسلم في الطهارة، باب: استحباب]

  وجاء في رياض الصالحين :  
 ُ َّ لَّى  ِ َص َّ ول  ال سمعت َرُس ُ َعنهُ ق َّ ِه  وعن أبي هريرة َرِضَي  ه َعلَي ول:وآل لَّم يق دعون > َوَس ي ي إن أمت

ن  ين م ِل ة غراً ُمَحجَّ وم القيام ن ي وء , فم ر الوض تطاع أث ل اس ه فليفع ل غرت نكم أن يطي ٌق َعلَي <م   ِه.ُمتَّفَ
  -  ُ َّ ُ َعلَيِه  وعنه َرِضي  َّ ول:وآله َعنهُ قال سمعت خليلي َصلَّى  ن> َوَسلَّم يق ة م غ الحلي ث  تبل   المؤمن حي

لم ) ..  وء .. ( رواه مس غ الوض   يبل
  ُ َّ لَّى  ِ َص َّ ُ َعنهُ قال، قال َرُسول  َّ ِه  وعن عثمان بن عفان َرضَي  ه َعلَي لَّم:وآل ن توضأ > َوَس فأحسن  م

ت  وء خرج نالوض رج م ى تخ ده حت ن جس اه م اره خطاي ت أظف ِلٌم. <تح   َرَواهُ ُمس
ُ َعنهُ قال: رأيت   َّ ُ َعلَيِه  وعنه َرِضَي  َّ ِ َصلَّى  َّ ن> َوَسلَّم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال:وآله َرُسول   م

ي الته ومش ت ص ه، وكان ن ذنب دم م ا تق ه م ر ل ذا غف أ هك ةتوض جد نافل ى المس ِلٌم. َرَواهُ  <ه إل   ُمس
لَّى   ِ َص َّ ُ َعنهُ أن َرُسول  َّ ِه  وعن أبي هريرة َرِضَي  ُ َعلَي ه َّ ال:وآل لَّم ق د المسلم أو > َوَس إذا توضأ العب

إذا غسل  المؤمن فغسل وجهه خرج اء، ف من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الم
ل  خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل ديهي ت ك رجليه خرج

ن اً م رج نقي ى يخ اء حت ر الم ر قط ع آخ اء أو م ع الم اله م تها رج ة مش ذنوب خطيئ ِلٌم...  ال   َرَواهُ ُمس
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ول   هُ أن َرُس ُ َعن َّ َي  ه َرِض ِه  وعن ُ َعلَي َّ لَّى  ِ َص ه َّ ال:وآل رة فق ى المقب لَّم أت يكم دار َوَس الم عل وم  الس ق
َّ بكم الحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا ال: قالوا: مؤمنين، وإنا إن شاء  ِ؟ ق َّ ول  ا َرُس ك ي نَا إخوان  أَولَْس

ول يأتوا بعد أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم> ا َرُس ك ي ن أمت د م ال: قالوا: كيف تعرف من لم يأت بع ِ؟ ق َّ 
م أال يعرف> م به لَة بين ظهري خيل ده ه؟ أرأيت لو أن رجالً له خيل غر ُمَحجَّ ِ.  خيل َّ ول  ا َرُس ى ي الوا: بل ق

ِلين من> قال:     َرَواهُ ُمسِلٌم. .. الوضوء، وأنا فُُرُطهم على الحوض فإنهم يأتون غراً ُمَحجَّ
  و جاء في سنن الترمذي :    

ثَنَا أَبُو  ُد بن الُمثَنَّى أَخبرنا سعيد بن سفيانَ َحدَّ ن  ُموَسى ُمَحمَّ ِن ع ن الحَس ادةَ ع الَجْحَدِريُّ أَخبرنا شعبةُ عن قت
ومَ (( َوَسلََّم: وآله قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه  َسُمرةَ بِن ُجْنَدٍب قَاَل: أَ ي ْن  َمْن تَوضَّ ْت وَم ا ونِْعَم ِة فَبَِه الُجمع

  )) ..الغُْسُل أَفَضلُ اْغتََسَل فَ 
اب ي الب ُمَرةَ  ِوف ديُث َس ى: ح و ِعيَس ةَ.قَاَل أَبُ ٍس وعائش َرةَ وأَن ي ُهَرْي ْن أَب ٌن. َع ديٌث َحَس   ح

اَدةَ عن ن  وقد َرَوى بعُض أَصحاِب قتادةَ َهذَا الحديَث عن قَتَ اَدةَ ع ن قَتَ هم ع ُمَرةَ. َوَرَواهُ بعُض ِن عن َس الحَس
لَّى  ِ والعمُل َعلَى َهذَا ِعنَد أَهِل العلم َوَسلََّم ُمْرَسالً.وآله هللا َعلَْيِه  لَّىالحَسِن عن النَبّيِ صَ  ّيِ َص حاِب النَّب ن أَص ِم

ِه  ه هللا َعلَْي ارواوآل َدُهم، اْختَ ْن بَع لََّم وَم وَم  َوَس ِل ي ن الغُس وُء م ِزئ الوض ِة ورأوا أَْن يُْج وَم الُجمع َل ي الغُس
ى وآله َعلَْيِه  : ومما يدلُّ َعلَى أَنَّ أَْمَر النَّبّيِ َصلَّى هللا فِعيُّ قَاَل الشَّا الُجمعَِة. هُ َعلَ ِة أَنَّ وَم الُجمعَ ِل ي لََّم بِالغُس َوَس

َت أَنَّ  االختياِر ال َعلَى د علم لَّى  الوُجوِب: حديُث ُعَمَر حيُث قَاَل لعثماَن: "والوضوُء أَيضاُ". وق وَل هللا َص َرُس
رُ  َوَسلََّم أََمَر بِالغُسِل يوَم الُجمعَِة" فلوآله وهللا َعلَْيِه   َعِلَما أَنَّ أَْمَرهُ َعلَى الوُجوِب ال َعلَى االختياِر لم يَتْرْك ُعَم

ديِث  ُعثماَن حتَّى يَردَّهُ ويقوَل لَهُ ارجْع فاْغتَِسْل. ولََما َخِفَي َعلَى عثمانَ  ذَا الح ي َه ن َدلَّ ف ِه، ولك َع ِعْلِم َك َم ذَِل
ةِ  وَم الُجمعَ َل ي ذَِلَك.  أَنَّ الغُس رِء َك ى الم ُب َعلَ وٍب يج ِر وج ن غي ٌل ِم ه فَْض   في

ثَنَا     دَّ َرةَ  َح ي ُهَرْي ن أَبِ الحٍ ع ي ص ن أَبِ ِش ع ن األعم ةَ ع و ُمعَاوي ا أَبُ اٌد أَخبرن اَل: هن   قَ
ِه  - لَّى هللا َعلَْي وُل هللا َص اَل َرُس ه قَ َ وآل أ ْن تَوضَّ لََّم: "َم تََمَع  َوَس َدنَا واس ةَ فَ ى الُجمعَ مَّ أَتَ وَء ثُ َن الوض فَأَحَس

د ما بَْينَه وبَْيَن الُجمعَِة وزيادةُ ثَالثَِة أَيَّامٍ  وأَْنَصَت ُغِفَر لَهُ  ى فق سَّ الَحَص ْن َم ا". ، وَم ذَا  لغَ ى: َه و ِعيَس اَل أَبُ قَ
  حديٌث َحَسٌن صحيٌح.

ُروا   اطَّهَّ ا فَ تُْم ُجنُبً ب ؟.. : م َوإِْن ُكْن اً ا الجن تم ُجنُب ز: وإِن ُكْن ل العزي ي التنزي . وف ـَمنِيُّ ةُ: ال والَجناب
د اطَّهَّروا. وق َب. ف َب وتََجنَّ م، وَجنِ اً، بالض َب أَيض ُل وَجنُ َب الرج   أَْجنَ

بَ  قال ابن بري في َب وَجنِ ة أَْجنَ ل اللغ د أَه ال: المعروف عن َب، بالضم، ق ون، أَماليه على قوله َجنُ  بكسر الن
ّ عنهما: اُء  وأَْجنََب أَكثُر من َجنَِب. ومنه قول ابن عباس، رضي  ُب، والم وُب ال يُْجنِ ُب، والث اِإلنسان ال يُْجنِ

ةِ  ال يُْجنُِب، واألَرُض ال اُن بُمماسَّ ُب اِإلنس الوا أَي ال يُْجنِ اُء وق ذلك  تُْجنُِب. وقد فسر ذلك الفقه اه، وك ِب إِيَّ الُجنُ
ذلك األَرضُ الثوُب إِذا لَبِ  ْنُجْس، وك م يَ س  َسه الُجنُب ل اُء إِذا َغَم ذلك الم ْنُجْس، وك م تَ ُب ل ا الُجنُ ى إِليه إِذا أَْفَض

ه ُب في ْنُجْس. الُجنُ م يَ َده ل   ي
ري: إِنم يقول: إِنَّ هذه األَشياَء ال يصير شيٌء منها ُجنُباً يحتاج ال األَزه ا. ق ِب إِيَّاه ا إلى الغَْسِل لُمالَمسٍة الُجنُ

ا قيل له ُجنُبٌ  ْر، فتََجنَّبَه م يَتَطهَّ ا ل ل:  ألَنه نُِهَي أَن يَْقَرَب مواضَع الصالِة م ا؛ وقي ى عنه ا أَي تَنَحَّ َب عنه وأَْجنَ
ْل. م يَْغتَِس ا ل اَس م ـُمجانَبَتِه الن   ل

ى رُجٌل ِرضاً وق والرُجل ُجنٌُب من الَجنابِة، وكذلك االثْناِن والجميع والمَؤنَّث، كما يقال و عل ا ه وٌم ِرضاً، وإِنم
ة تأْويل ذَِوي ُجنٍُب، فالمصدر يَقُومُ  ُل المصدر بمنزل ُع ويْجعَ ي ويْجَم  َمقاَم ما أُِضيَف إِليه. ومن العرب من يُثَنِّ

  . اسم الفاعل. وحكى الجوهري: أَْجنََب وَجنَُب، بالضم.
ُروا   اطَّهَّ يض النج:  فَ ر: نق ْيض. والطُّْه يض الَح ُر: نق ة،الطُّْه ع اس ار.  والجم ر  أَْطه ر يطه د طه  وق

ي وَطُهَر ُطْهراً وَطهارةً؛ ر  ( الصحاح المصدراِن عن سيبويه، وف الفتح ) وطه ر ( ب ارةً )  بالضم : طه ، َطه
راً  ا تطهي ه أَن ْرت ٌر؛ فيهما،وَطهَّ اِهر وَطِه ل ط اء، ورج ْرت بالم اء:  وتَطهَّ ره بالم ْلَن، وَطهَّ ْرن اغتس ِإذا تََطهَّ ف

يس  ه، واسُم الماء الطَُّهور. وكلُّ ماء نظيف:َطُهوٌر،َغَسلَ  وٍر طاهٌر، ول لُّ َطه ه، وك ُر ب ور أَي يُتََطهَّ اء َطُه وم
وَر  السماء ماًء طهوراً؛ قال األَزهري: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأَْنَزْلنا من طاهٍر َطهوراً. كلُّ  فِإن الطَُّه

ُر، ذي ه ال يكون َطهوراً إِالألَن في اللغة هو الطاهُر الُمَطّهِ اء ال و الم وء ه ه، كالَوُض ه،  وهو يُتَطّهر ب أُ ب يُتَوضَّ
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ا وق م نْ  والنَُّش ه م ر علي ا يُْفَط ور م ه، والفَُط ق ب ول يُْستَْنش ئِل رس ام. وُس راب أَو طع ه  ش لى هللا علي هللا، ص
ر، أَراد أَنهَمْيتَتُه؛ أَي الُمطَ  فقال: هو الطَُّهور ماؤه الِحلُّ  وسلم، عن ماء البحر ال الشافعي،  ّهِ ر. وق طاهر يَُطّهِ

ي األَرض أَو عنه: كلُّ ماء َخلَقَه هللا نازالً  رضي هللا ن عين ف ّيٍ  من السماء أو نابعاً م ه آلَدم ْنعة في ٍر ال َص  بْح
ا عدا منه، فهو َطُهور، كما قال هللا يخاِلُطه ولم يتغيّر طعُمه غير االْستِقاء، ولم يُغَيِّر لَْونَه شيءٌ   عز وجل وم

ور. شجٍر أَو ماٍء يَسيل من َكْرم فِإنه، وإِن كان من ماء َوْرٍد أَو َوَرقٍ  ذلك ي الحديث: ال  طاهراً، فليس بَطُه وف
ال وٍر، ق ر ُطُه الةً بغي ُل هللاُ ص ر: يَْقبَ ن األَثي ه اب ُر ب ذي يُتََطهَّ اُء ال الفتح: الم ُر، وب م، التطهُّ ور، بالض  الطُّه

الفتح،و كالَوُضوء. ور، ب ال سيبويه: الطَّه ى الُوضوء والسَُّحور والسُُّحور؛ وق ع عل اً،  يق در مع اء والَمْص الم
؛ ه عما ال يَِحلُّ ٍة،:  َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمْن اْلغَائِطِ  والتَطهُّر: التنزُّ ع ُطَمأْنين ن األَرض م ُع م ائُط: الُمتَِّس ْوُط والغ  والغَ

ادة  ، ْبعُد، ومنه قيل للمْطَمئّن من اَألَرض غائطٌ الغَْوُط: ُعْمُق األَرِض األَ  ولموضع قَضاء الحاجة غائط، ألَنَّ الع
ه. األَرض حيث هو أَستر أَن يَْقِضَي في الُمْنَخِفض من ِو نْفِس ى النْج ق عل ى صار يطل ه حت ال  له ثم اتَُّسَع في ق

ال:  أَبو حنيفة: من بواطن األَرض الُمْنبِتِة الِغيطاُن، الواحد منها اَط، ق د غ غائٌط، وكلُّ ما اْنَحَدَر في األَرض فق
ائط وقد زعموا أَنَّ الغائط الن الغ ى ف ال: أَت اُض. ويق ي ه الّرِ ائطُ  ، َ ربما كان فَْرسخاً وكانت ب ن  والغ ئن م المطم

ائٍط يسمونه ي بغ ِزل أُّمت ي الحديث: تن رةَ  األَرض الواسُع. وف ن األَرض البَْص ئِّنٍ م ٍن ُمْطَم ِويُط: أَي بَْط . والتْغ
ا بالِغيطان، : الحَدِث. والغائطُ  كناية عن انوا يُْلقُونه م ك ها ألَنه ِذرة نْفس انوا اسم العَ م ك ل: ألَنه إِذا أَرادوا  وقي

ل َمن قضى حاجتَه: قد أَتى ذلك أَتوا الغائط وقضوا الحاجة، فقيل لكل   الغائط، يُكنَّى به عن العذرة. وفي التنزي
زَ  حد منكم منالعزيز: أَو جاء أَ  ين  اْرتاَد غائطاً من األَرض يَِغيبُ  الغائط؛ وكان الرجل إِذا أَراد التَّبَرُّ فيه عن أَع

رازِ  ل للبِ م قي اس، ث ه، الن ة عن ائط كناي َدُث: غ و الح ه، وه ً  نَْفِس ببا ان س ل: إِذ ك ط الرج وَّ ه. وتَغَ ن  ل ة ع كناي
ط. الِخراءة إِذا أَحدث، فهو ها، :  ْم النَِّساءَ أَْو الََمْستُ .ُمتَغَّوِ ها والَمَس ها يَْلِمُس اع، لََمَس ن الجم ة ع س: كناي واللَّْم

ن  الُمالَمَسة. وفي التنزيل العزيز: أَو لََمْستُُم النِّساء، وقُِرئ: أَو وكذلك َّ ب د  اء، وروي عن عب تُُم النس الَمْس
اال: و ُعَمر وابن مسعود أَنهما ق ا الُوض س وفيه ن اللَّْم ة م سُ القُْبلَ ول: اللَّْم اس يق ن عب ان اب اُس  ء. وك واللِّم

الفجور: هي ال  والُمالَمَسة ِكناية عن الجماع؛ ومما يُْستَدّل به على صحة قوله َزنُّ ب رأَة تُ ي الم رب ف ول الع ق
َّ عليه  تَُردُّ يََد الِمٍس، وجاء ُردّ وآله رجل إِلى النبي، صلى  َد  ُوسلم، فقال له: إِن امرأَتي ال تَ أَمَره يَ س، ف الِم

لَّ من ها ك ن نفس ردُّ ع ي سياق  بتطليقها؛ أَراد أَنها ال ت ه ف ر: وقول ن األَثي ال اب ها. ق ن نفس ا ع أَراد ُمراَوَدته
َّ  فاْستَْمتِْع بها أَي ال تُْمِسْكها إِال بقْدر ما تَْقِضي ُمتْعَةَ النَّْفس الحديث منها ومن َوَطِرها، وخاف النبي، صلى 

ردّ  إِن أَْوَجَب عليه عليه وسلم، ى ال ت ل: معن رام، وقي ا  َُطالقَها أَن تتُوق نفُسه إِليها فيَقَع في الَح س أَنه َد الِم ي
ال يٌّ  تُعِطي من ماله من يطلُب منها، قال: وهذا أَشبه، ق ال عل ر. ق ي تَْفُج أُْمَره بِإْمساِكها وه ن لي م يك د: ل أَحم

ا: إِذا جاءكم وابن مسعود، رضي ه  َّ عنهم َّ علي ، صلى  َّ ول  ن رس ديث ع ه الح لم،وآل ه  وس وا أَن فُظنُّ
ُموا َصِعيًدا َطيِّبًا الذي هو أَْهدى وأَتْقَى. أَبو عمرو: اللَّْمس الجماع.   :  فَتَيَمَّ

  جاء في صحيح البخاري عن التيمم : 
عائشة زوج  بيه، عنحدثنا عبد هللا بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أ

ى إذا وآله  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه النبي صلى هللا عليه وسلم قالت: وسلم في بعض أسفاره، حت
ام وآله رسول هللا صلى هللا عليه  كنا بالبيداء، أو بدأت الجيش، انقطع عقد لي، فأقام وسلم على التماسه، وأق

نعت عائشة؟ أقامت الناس إ الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى ا ص رى م الو: أال ت ديق، فق ر الص لى أبي بك
ول هللا برسول هللا صلى ر، ورس و بك اء أب اء، فج يس معهم م  هللا عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، ول

ه لى هللا علي ول هللا ص ال: حبست رس ام، فق د ن ى فخذي ق ه عل ه  صلى هللا عليه وسلم واضع رأس لم وآل وس
الوالناس، وليسوا ع ر، وق و بك اتبني أب ت عائشة: فع اء، فقال ول،  لى ماء، وليس معهم م اء هللا أن يق ا ش م

ه رسول هللا صلى هللا عليه  وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فال يمنعني من التحرك إال مكان ى وآل وسلم عل
أنزل هللا  وسلم حينوآله فخذي، فقام رسول هللا صلى هللا عليه  اء، ف ر م واآي أصبح على غي يمم فتيمم ، ة الت

د فقال أسيد بن الحضير: ما ه، فأصبنا العق ت علي ذي كن  هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قال: فبعثنا البعير ال
  ..  تحته

  وفي صحيح البخاري أيضا :   
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ا ال: أخبرن ر ق ن النض عيد ب ا  حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم (ح). قال: وحدثني س ال: أخبرن هشيم ق
د هللا: ل: وحدثنا يزيد، هو ابن صهيب الفقير، قال: أخبرنا جابر بنسيار قا ه عب ي صلى هللا علي ه  أن النب  وآل

ي: ي األرض مسجدا  وسلم قال: (أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد قبل ت ل هر، وجعل يرة ش نصرت بالرعب مس
ه ي أدركت ن أمت ل م ا رج ورا، فأيم ل ألح وطه م تح انم ول ي المغ ت ل ل، وأحل الة فليص ت الص ي، وأعطي د قبل

  ..  يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة الشفاعة، وكان النبي
  وفي صحيح البخاري أيضا عن التميم في ا لحضر خوف فوت الصالة : 

معت ال: س ن األعرج ق ة، ع ن ربيع ر ب ن جعف ث، ع ال: حدثنا اللي ر ق ن  حدثنا يحيى بن بكي ولى اب را، م عمي
ة زوجقبلت أنا وعبد  عباس، قال: ولى ميمون ه  هللا بن يسار، م لى هللا علي ي ص ه النب ا وآل ى دخلن وسلم، حت

ه  على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة األنصاري، ه فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى هللا علي ن وآل وسلم م
ى الجدار، وسلم، حتى أقبل عوآله عليه، فلم يرد عليه النبي صلى هللا عليه  نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم ل

  ويديه، ثم رد عليه السالم. فمسح بوجهه
  وأيضا :

زى،عن   ن أب رحمن ب د ال ن عب ن سعيد ب حدثنا حجاج قال: أخبرنا شعبة: أخبرني الحكم، عن ذر، ع
ه: ح أبي م مس ه، ث ن في ا م م أدناهم ه األرض، ث عبة بيدي رب ش ذا، وض ار به ال عم ه. ق ه وكفي   وجه

د  قال: سمعت ذرا يقول: عن ابن عبد وقال النصر: أخبرنا شعبة، عن الحكم الرحمن بن أبزى. قال الحكم: وق
ار. ال عم ال: ق ه ق ن أبي رحمن، ع د ال ن عب ن اب معته م َرجٍ . س ْن َح أَثَّم. :   ِم َج: ت رَّ ه. وتََح ه أَي آثم وأَْحَرَج

ي ديث: والتحريج: التضييق؛ وف ر: ال الح ن األَثي ال اب َرَج. ق رائيل وال َح ي إِس ثوا عن بن ّدِ يَح َرُج ف ل َح  األَص
يق الضيق، ويمقع على اِإلثم والحرام؛ وقيل: الَحَرُج أَْضيَقُ  الشُّْكُر: ِعْرفاُن اِإلحسان :   لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ ..  الّضِ

ن أَيضاً. ُونَْشُره، وهو الشُُّكور د وع ون عن ي ُد يك ر قال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْم ذا  غي د، فه ي
ً  َشَكَرهُ وَشَكرَ  الفرق بينهما. والشُّْكُر من هللا: المجازاة والثناء الجميل، ال .. له يَْشُكُر ُشْكراً وُشُكوراً وُشْكرانا ق

ة يقضي؟ أَي  أَنه قال: ابن سيده: وهذا يدل على أَن الشكر ال يكون إِال عن يد، أَال ترى وما كل من أَوليته نعم
كرك ة يش ه نعم ن أَوليت ل م يس ك ى ل ا. وحك ذلك  عليه ، وك ا َكْرُت ب كرت  وَش كرت اللهوش اني: ش اللحي

لـه بالَءه: كَشَكَرهُ. وتََشكَّْرُت لـوتََشكََّر ل ، نعمة هللا شكرت ي حديث ه: مث ه. وف َكْرُت ل ان ال  َش ه ك وب: إِن يعق
  ..  عز وجل يأْكل ُشُحوَم اِإلبل تََشكُّراً 

    )) ِ َّ ةَ  َ َعِلَواْذُكُروا نِْعَم َّ َ إِنَّ  َّ وا  ا َواتَّقُ ِمْعنَا َوأََطْعنَ تُْم َس ِه إِْذ قُْل ْم بِ ِذي َواثَقَُك هُ الَّ ْيُكْم َوِميثَاقَ يٌم  َعلَ
ُدوِر( قُ .)).. )7بِذَاِت الصُّ الزم يَْوثُ ل ال م، والفع ق الُمْحَك ة: مصدر الشيء الَوثِى ةً، والَوثاق اق اسم  َوثاق والَوث

ل أواإليثاق؛ تقو ذي ل: أوثَْقتُه إيثاقاً وَوثاقاً، والحب اطِ  الشيء ال ب ة الّرِ ُق بمنزل ع الُوثُ اٌق، والجم ه ِوث ق ب  يُوثَ
ي هُ ف بُِط. وأَْوثَق اق والرُّ دُّوا الَوث الى: فُش ال تع اِق أي شده. وق د .. الَوث و العَْه ا ه ا إنم َق ههن دي أَن الَوثِي وعن
ا،  الواو ياء النكسار ه لُمَوثَُّق الخلق. والَمْوثُِق والِميثاُق: العهد، صارتوإن وَوثَّقَه الَوثِيُق، وقد أَْوثَقَه ا قبله م

م: ي المحك ل، وف ى األص ُق عل ُق، والجمع الَمواثِي ع الَمواثِ زم  والجم ال: ل ي فق ن جن ا اب ة، وأم اثِق معاقب وميَ
اثق ي ميَ دٍ  البدل ف ي عي زم ف ا ل اٍد؛ كم َ  وأَْعي َّ وا  اه : َواتَّقُ ل  : اتق ة هللا والعم وى : مخاف ه وحذره .. التق خاف

ُدورِ بطاعته ..  ه .. َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ه وكنه ه بحقيقت ا: أدرك م علم اِلُم : عل يم والع ل العَِل ز وج ن صفات هللا ع م
هادِة، هللا عز والعَالَُّم؛ قال ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَّم وجل: وهو الَخالَُّق العَِل ال: َع و هللاُ  وق وب، فه الغُي

اً وال العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، َزل عاِلم ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يَ ا  وبَِما يكوُن ولَمَّ اً بم زاُل عالم يَ
ع األشياء  كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في السماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجمي

  .. دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة ها وظاهِرهاباِطِن 
ا((     ى أَالَّ  يَ ْوٍم َعلَ نَآُن قَ ِرَمنَُّكْم َش ِط َوالَ يَْج َهَداَء بِاْلِقْس ِ ُش َّ ِ اِميَن  وَّ وا قَ وا ُكونُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ِدلُوا أَيَُّه  تَْع

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن(اْعِدلُوا ُهَو أَْقَربُ  َّ َ إِنَّ  َّ ْم  )8 ِللتَّْقَوى َواتَّقُوا  اِلَحاِت لَُه وا الصَّ وا َوَعِملُ ُ الَِّذيَن آَمنُ َّ َوَعَد 
ز العَْزمُ  ومعنى الِقيام.)).. )9َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم( ا ع دعوه؛ أي لم د هللا ي اَم عب م. ومنه قوله تعالى: وإنه لما ق

ال: تعالى: إذ وقوله الوا، ق وا فق موات واألرض؛ أي عَزم د يجيء قاموا فقالوا ربُّنا ربُّ الس ى  وق ام بمعن القي
اً؛  قّوامون على النساء، المحافظة واإلصالح؛ ومنه قوله تعالى: الرجال ه قائم ا دمت علي الى: إال م وقوله تع



  406                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

 ً ا ى أي مالزم ام بمعن يء القي اً. ويج وف والثب محافظ بَّسالوق ي أي تح ف ل ي: ق ال للماش ى  ات. يق ك حت مكانَ
ي م ل ذلك قُ ك، وك بحانه: وإذا آتي ه س روا قول ه فس ي، وعلي ف ل ى ق ة بمعن ل اللغ ال أه اموا؛ ق يهم ق م عل  أَظل

وا ى وقَفُ ا بمعن ّدمين وال والتفسير: قاموا هن ر متق انهم غي ي مك وا ف ر  وثبت ي األَم ف ف ه التََّوقُّ أَخرين، ومن مت
ه ..  متَأَنٍّ  ومنه الحديث: المؤمن َوقَّافٌ  له؛ عنده من غير ُمجاَوزةالوقُوف  وهو وأقاَم الشيء: أَداَمه، من قول

الةَ، ون الص الى: ويُِقيم الى: تع ه تع يم؛ أراد إن  وقول بيل ُمِق ا لبَِس وط وإنَّه وم ل ة ق قمدين ح لبطري يِّن واض  ب
ِة.  قوله تعالى:ه األمر. وـواالْستِقامةُ: االْعتداُل، يقال: اْستَقاَم ل ه دون اآلله ه إلي ي التََّوجُّ فاْستَِقيُموا إليه أي ف

يء اَم الش م ُوق ا هللا ث الوا ربُّن ذين ق الى: إن ال ه تع توى. وقول َدل واس تقاَم: اْعت ه  واْس ى قول تَقاموا؛ معن اْس
لى هللا ه، ص نة نبي وا ُس ه ولَِزم وا بطاعت ن مال اْستَقاُموا عمل ود ب ال األَس لم. وق ه وس م علي تقاموا ل م اس ك: ث

ال يئاً، وق ه ش ركوا ب ة هللا يش ى طاع تقاموا عل ادة: اس طِ ..  قت َهَداَء بِاْلِقْس اطعٌ :  ُش ٌر ق هاَدة َخب هد  والشَّ .. ش
هيدالمجلس : حضره ..  ط..  وَشِهَد فالن على فالن بحق، فهو شاهد وش ن  ، والِقْس و م ْدُل، وه ر: العَ بالكس

ْدل، يق ا كعَ زانٌ المصادر الموصوف به ُع  ال: ِمي الى: ونَض ه تع ٌط. وقول واِزيُن قِْس اِن قسط، وَم ط، وِميزان قِْس
ال  الِقْسَط؛ أَي ذواِت الِقْسط. وقال تعالى: وِزنُوا بالِقْسطاس المستقيم؛ الَمواِزينَ  واِزين، وق َوُم الَم يقال: هو أَْق

طقُْسطاٌس وقِْسطاٌس. واِإلقساُط والقِ  بعضهم: هو الشَّاِهيُن، ويقال: ال: أَْقَس ْدُل. ويق ُط: العَ َدَل.  ْس َط إِذا ع وقََس
موا َدلوا وإِذا قَس وا ع ي بعض الحديث: إِذا حَكُم َدلُوا وجاَء ف ُطوا أَي َع نَآنُ ..  أَْقَس ِرَمنَُّكْم َش ناءة :  َوالَ يَْج الشَّ

نَ  َشنَِئ الشيءَ  مثل الشَّناعِة: البُْغُض. ب، يَْش ن ثعل رة ع اوَشنَأَه أَيضاً، األَخي ْنأ ُؤهُ فيهم ْنأً وِش ْنأً وُش ْنأَةً  َش وَش
الى: وَمْشنَأً وَمْشنأَةً وَمْشنَُؤةً وَشنَآناً وَشْنآناً، بالتحريك ه تع ا قول ِرَمنَّكم  والتسكين: أَْبغََضه. وقرَئ بهم وال يَْج

وهري: وهو  .فمن سكَّن، فقد يكون مصدراً َكلَيَّان، ويكون صفة َكَسْكراَن، أَي ُمْبِغُض قوم َشنآُن قوم. قال الج
ك، ا هو  شاذ في اللفظ ألَنه لم يجْئ شيٌء من المصادر عليه. ومن حرَّ الَن إِنم فانما هو شاذ في المعنى ألَن فَعَ

ة اه الحرك ان معن ا ك اِء م ن بِن الن َم ى فَعَ در عل نَآُن مص ذيب: الشَّ اِن. الته َرباِن والَخفَقَ ِطراَب كالضَّ  واالْض
َربا كالنََّزوانِ  ً والضَّ ون اسما ذا يك ون، وه كان الن ْنآن، بِإس يُض  ِن. وقرأَ عاصم: َش ِرَمنَّكم بَِغ ال: وال يَْج ه ق كأن

  .قوم.
يٌم(((     اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ ا 9َوَعَد  ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ُروا َوَك ِذيَن َكفَ ) َوالَّ
يِم(أُْولَئَِك أَ  ا أَن...)). )10ْصَحاُب اْلَجِح َل: َدن م الرج أَْحَجم. وأَْحَج فَّ ك ه: َك م عن ن  أَْجَح ه.والجحيُم: اسم م يُْهِلَك

يم.  أَسماء النار. وكلُّ ناٍر عظيمة في َمْهواٍة فهي ي الجح أَْلقُوه ف اً ف َجِحيٌم، من قوله تعالى: قالوا اْبنُوا له بُْنيان
جوا ناَر إبراهيمسيده: الجحيُم الناُر ا ابن ج كما أَجَّ النبّيِ، على نبينا وعليه الصالة والسالم، فهي  لشديدة التأَجُّ

اَحُم أَي.. توقُّداً  تَْجَحُم ُجحوماً أي توقَّد و يَتج هم: ه ال بعض اٌب. وق د والته اِحٌم أَي توقُّ ار: ج ال للن ق  ويق يتحرَّ
ر الجحي رر ذك رِحْرصاً وبُْخالً، وهو من الجِحيم، وقد تك ي غي ماء  م ف ن أَس ديث، وهو اسم م ي الح موضع ف

  ..النار. والجاِحُم: المكان الشديد الحرّ  جهنم، وأَصله ما اْشتَدَّ لََهبُه من
      

  
*********  

  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي الم وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم حي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا  ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
   

  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

 

 c    : 88الحلقة عدد   
  c( سورة المائدة ) 

  
    ام ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

الساعة ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رسول 
 ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ةهللا بلغ الرسالة وأدى األمان

  أعوذ با من الشيطان الرجيم 
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم    

ِديَُهْم فَ  يَا(( ...   ْيُكْم أَْي ُطوا إِلَ ْوٌم أَْن يَْبُس مَّ قَ ْيُكْم إِْذ َه ِ َعلَ َّ ةَ  ُروا نِْعَم وا اْذُك ِذيَن آَمنُ ِديَُهْم أَيَُّها الَّ فَّ أَْي َك
 َ َّ ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن(َعْنُكْم َواتَّقُوا  َّ َر 11 َوَعلَى  ْي َعَش ْنُهْم اثْنَ ا ِم َرائِيَل َوبَعَثْنَ ي إِْس ُ ِميثَاَق بَنِ َّ ) َولَقَْد أََخذَ 

لِ  تُْم بُِرُس اةَ َوآَمْن َك تُْم الزَّ الَةَ َوآتَْي تُْم الصَّ ئِْن أَقَْم ْم لَ ي َمعَُك ُ إِنِّ َّ اَل  ا َوقَ ا نَِقيبً َ قَْرًض َّ تُْم  وُهْم َوأَْقَرْض ْرتُُم ي َوَعزَّ
َواَء َحَسنًا َألَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َوَألُْدِخلَنَُّكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر فََمْن َكفََر  لَّ َس ْد َض ْنُكْم فَقَ بَْعَد ذَِلَك ِم

ا فَبَِما نَْقِضِهْم مِ  )12السَّبِيِل( ا ِممَّ وا َحظ ِعِه َونَُس ْن َمَواِض َم َع فُوَن اْلَكِل يثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاِسيَةً يَُحّرِ
 َ َّ فَْح إِنَّ  ْنُهْم َواْص اْعُف َع ْنُهْم فَ يالً ِم ْنُهْم إِالَّ قَِل ٍة ِم ى َخائِنَ ُع َعلَ ُروا بِِه َوالَ تََزاُل تَطَِّل نِيَن( يُِحذُّكِ ) 13بُّ اْلُمْحِس

ُروا بِِه فَأَْغَرْينَا بَْينَُهمْ  ا ذُّكِ ْوِم َوِمْن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى أََخْذنَا ِميثَاقَُهْم فَنَُسوا َحظا ِممَّ  اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَ
ُ بَِما َكانُوا يَْصنَعُ  َّ تُْم  يَا )14وَن(اْلِقيَاَمِة َوَسْوَف يُنَبِّئُُهْم  ا ُكْن ًرا ِممَّ ْم َكثِي يُِّن لَُك ولُنَا يُبَ اَءُكْم َرُس أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َج

يٌن( اٌب ُمبِ وٌر َوِكتَ ِ نُ َّ ْن  َوانَهُ  )15تُْخفُوَن ِمْن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر قَْد َجاَءُكْم ِم َع ِرْض ْن اتَّبَ ُ َم َّ ِه  ِدي ِب يَْه
  ...)) .)16 السَّالَِم َويُْخِرُجُهْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِِإْذنِِه َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم(ُسبُلَ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل :
  

ه الصالة وا ول هللا علي يهم رس د ذهب إل ة .. وق د نهاي ف عن ع غدر اليهود ال حدود لـه .. وال يق الم م لس
الة  ه الص ر رسوله علي يم الخبي م هللا العل ه .. وأعل ى قتل أمروا عل بعض أصحابه لخالص دية من الديات .. فت
ر أصحابه باالنسحاب  رى .. وأم ه وسلم القهق ه وآل والسالم بالمؤامرة .. فانسحب رسول هللا صلى هللا علي

  مثله واحدا .. واحدا .. وأفشل مؤامرة اغتياله : 
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ِديَُهْم فَ  يَا..  (( .   ْيُكْم أَْي ُطوا إِلَ ْوٌم أَْن يَْبُس مَّ قَ ْيُكْم إِْذ َه ِ َعلَ َّ ِديَُهْم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ  فَّ أَْي َك
ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن( َّ َ َوَعلَى  َّ ز: .)).. )11َعْنُكْم َواتَّقُوا  ل العزي ي التنزي يالً؛  أَنوف ي وِك ن ُدون ذوا م ال تَتَِّخ

حق: َربا ويقال كافِياً؛ قال الفراء: يقال و إِس ال أَب ي ابن األَنباري: وقيل الَوِكيُل الحافظ، وق ُل ف فة هللا  الَوِكي ص
ا تعالى الذي تَوكَّل بالقيام بجميع ما َخلَق، وقال بعضهم: ا، وق ل بأَرزاقِن َم الَكِفي ولهم الَوِكيُل الكفيل ونِْع ي ق ل ف

  ..  الرازق ونِْعم الَوِكيُل: كافِينا هللاُ ونِْعَم الكافي، كقولك: رازقنا هللاُ ونِْعم َحْسبُنا هللا
ي َمعَُك((    ُ إِنِّ َّ اَل  ا َوقَ َر نَِقيبً ْي َعَش ْنُهْم اثْنَ ا ِم َرائِيَل َوبَعَثْنَ ي إِْس اَق بَنِ ُ ِميثَ َّ ذَ  ْد أََخ ئِْن أَقَْمَولَقَ تُْم ْم لَ

رَ  َ قَْرًضا َحَسنًا َألَُكفِّ َّ ْرتُُموُهْم َوأَْقَرْضتُْم  َكاةَ َوآَمْنتُْم بُِرُسِلي َوَعزَّ الَةَ َوآتَْيتُْم الزَّ نَُّكْم الصَّ يِّئَاتُِكْم َوَألُْدِخلَ ْنُكْم َس نَّ َع
ْنكُ  َك ِم َد ذَِل َر بَْع بِيِل(َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر فََمْن َكفَ َواَء السَّ لَّ َس ْد َض ا.)).. )12ْم فَقَ َر نَِقيبً ْي َعَش :  اثْنَ

ان  النِّقاُب، والـِمْنقَُب، بالكسر والتخفيف: الرجل العالم باألَشياِء، الكثيرُ  البَْحِث عنها، والتَّْنِقـيِب عليها أَي ما ك
ا إِال نِقاباً. قال أَبو عبيد: ة؛ وق ياِء،النِّقاُب هو الرجل العَالَّم الُم باألَش ل الع ُج ره: هو الرَّ ا ل غي ث عنه ـُمبَّحِ .. ال

ُب  والنَِّقـيُب: َعريُف القوم، والجمُع نُقَباُء. والنَّقيب: العَريُف، وهو شاهدُ  يهم يَْنقُ َب عل ـينُهم؛ ونَقَ وم وَضِم الق
ً  نِقابةً: َعَرف. وفي التنزيل العزيز: ان من و .. وبَعَثْنا منهم اثْنَْي َعشر نَِقـيبا في حديث ُعبادة بن الصامت: وك

اَرهم، النُّقباِء؛ جمع نَِقـيٍب، وهو كالعَِريف على ف أَْخبَ رَّ ذي يَتَعَ يهم، ال ـُمقَدَّم عل ن القوم، ال ُب ع والهم  ويُنَقِّ أَح
ّ عليه وسلم، قد َجعَل، ليلةَ  ذ أَي يُفَتُِّش. وكان النبي، صلى  ن الجماعة ال لَّ واحد م ا  ينالعَقَبَِة، ك ايعوه به ب

ى ي عشر نَقيباً عل انوا اثن رائَطه، وك وهم َش فُ الَم ويُعَّرِ يهم اِإلس ذوا عل ه، ليأُْخ ه وجماعت م من  قوم اً كله نَقيب
ُر. وقيل: النَِّقـيبُ  األَنصار، وكان ُعبادة بن الصامت منهم. رئيُس األَْكبَ ةٌ أَي  ال ب جميل الٍن َمنَاقِ ي ف ولهم: ف وق

ه َحَسنُ  أَْخالٌق. وهو ٌب، ألَن ـيب نَقي ل للنَِّق رف  النَِّقـيبِة أَي جميُل الخليقة. وإِنما قي وم، ويع ِر الق ةَ أَم م دخيل يعل
ن  َمناقبهم، وهو الطريُق إِلى معرفة أُمورهم. قال: وٌل؛ وم ٌق وُدُخ ه ُعْم ذي ل ـيُر ال لُه التأْثِ ه أَص وهذا الباب كلُّ

ْرتُُموُهمْ . ب آخَره.نَقَْبُت الحائط أَي بَلغت في النَّقْ  ذلك يقال: و  يقال: َعَزْرتُه:  َوآَمْنتُْم بُِرُسِلي َوَعزَّ ه، فه ْرتُ وَعزَّ
مه وعظَّمه، فهو َره: فخَّ ه نْحوُ  من األَضداد، وَعزَّ َره: أَعانَ زَّ ْزراً وَع َزَره َع  الضد.والعَْزُر: النَّْصُر بالسيف. وَع

وَ  ُروه وتُ ّزِ الى: ِلتُعَ ال هللا تع ره. ق اه ونص وَّ ال هللاوق ير أَي  قُِّروه، وق ي التفس اء ف وهم؛ ج ْرتُم الى: وَعزَّ تع
ر ن نص يف، وم روه بالس ه  ِلتَْنُص لى هللا علي ّيِ، ص ه النب وهم:وآل ْرتُم ل. وَعزَّ زَّ وج َر هللا ع د نََص لم، فق  وس

و الحق، ذا ه رّي: وه ن السَّ م َعظَّْمتموهم، وقيل: نَصْرتُموهم؛ قال إِبراهيم ب الى أَعل ْزَر وهللا تع ك أَن العَ ، وذل
دُّ والمنع، وتأْويل ْبتُه إِنما تأْويله فعلت به ما يَْرَدُعه عن في اللغة الرَّ ت  َعَزْرت فالناً أَي أَدَّ ن نَكَّْل القبيح، كما اي

ن ه ع ل مع ب أَن يَْنَك ا يج ه م ت ب ه فعل ه تأْويل نهم ب ردُّوا ع أَن ت ْرتُموهم ب وهم نَص ْرتُم ل َعزَّ اودة؛ فتأْوي  الُمع
ٌل  عداَءهم، ولو كان التَّْعزيُر هو التَّْوقِير لكان األَْجَوُد في اللغةأَ  التعظيُم داخ االستغاَء به، والنُّْصرةُ إِذا وجبت ف

ال: ويجوز فيها ألَن نصرة األَنبياء وقيُرهم؛ ق ِزُروه، من  هي المدافعة عنهم والذب عن ِدينِم وتعظيُمهم وت تَْع
يف ْرته تعزيراً. والتعزير في كالمَعَزْرتُه َعْزراً بمعنى َعزَّ  ُر باللسان والس  .. العرب: التوقيُر، والتَّْعِزيُر: النَّْص

  : كفر الشيء : ستره .. كفر له الذنب : محاه ..  َألَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكمْ 
يَ ((    وبَُهْم قَاِس ا قُلُ ا فَبَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَ ا ِممَّ وا َحظ ِعِه َونَُس ْن َمَواِض َم َع وَن اْلَكِل فُ ةً يَُحّرِ

 َ َّ فَْح إِنَّ  ْنُهْم َواْص اْعُف َع ْنُهْم فَ يالً ِم ْنُهْم إِالَّ قَِل ٍة ِم ى َخائِنَ ُع َعلَ ِل َزاُل تَطَّ ِه َوالَ تَ ُروا بِ بُّ ذُّكِ  يُِح
اء،النَّْقُض: إِْفساُد ما أَْبرَ .)).. )13اْلُمْحِسنِيَن( ي ْمَت من َعْقٍد أَو بِن ِل  وف اء والَحْب ُض البِن نَّْقُض نَْق الصحاح: ال

نَّْقُض: ِضدّ  ُ والعَْهِد. غيره: النْقض اقََض. وال تَقََض وتَن اً واْن ه نَْقض وِض  اِإلْبرام، نقََضه يَْنقُُض اء الَمْنقُ ُم البِن اس
ع: فناقََضني  وهو َهْدُمه، أَي يَْنقُضُ  من نقض البناء  ، هي ُمفاَعلةٌ وناقَْضتُه إِذا ُهدم. وفي حديث صوم التََّطوُّ

ي ه ف رادَّةَ. وناقَض ةَ والُم ه الُمراَجع ه، وأَراد ب ه؛ قولي وأَْنقُُض قول ةً ونِقاضاً: خالَفَ وَن   الشيء ُمناقَض فُ يَُحّرِ
وق،  وكالمُ  القرآُن: كالُم هللا وَكِلُم هللا وَكِلماتُه وِكِلمته،:  اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ  ر مخل هللا ال يُحّد وال يُعّد، وهو غي

ن  هي علُّواً كبيراً. وفي الحديث: أَعوذ بِكلماِت هللا التاّماِت؛ قيل: الُمْفتَُرون تعالى هللا عما يقول ال اب القرآن؛ ق
الم يكون في شيء من كالمه نَْقص أَو َعْيب ك األَثير: إنما َوَصف كالمه بالتَّمام ألَنه ال يجوز أَن ي ك ما يكون ف

ن الجوهري: الكالم اسم جنس يقع.. الناس ع  على القليل والكثير، والَكِلُم ال يكون أقل م ه جم ات ألَن الث كلم ث
ة مثل نَبِقة ونَبِق، ولهذا قال سيبويه: هذا باب علم كلمة وراة .. ما الكِلُم من العربي وا الت ى أنهم حرف .. والمعن

ي والشرعي .. وحرفوا أحكام هللا التي أمر بها ه الحقيق ر وجه ى غي الم عل ل الك  .. وتحريف الكلم كذلك بتأوي
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، والَخْونُ :  َعلَى َخائِنٍَة ِمْنُهمْ  ديث:  َشتَّى على محن الَمخانَةُ: َخْوُن النُّْصحِ وَخْوُن الُوّدِ ع  وفي الح ْؤِمُن يُْطبَ الُم
ً الَخْونُ  على كّلِ ُخلٍُق إال الِخيانَةَ والَكِذب. ابن سيده: ا ه َخْون ه يَُخونُ ةً   أَن يُْؤتَمن اإلنساُن فال يَْنَصَح، خان وِخيان

ابة خائنٌ  ورجل وخانَةً وَمخانَةً؛ ة ونَّس ل َعالَّم فَْح إِنَّ ..  وخائنة أَيضاً، والهاء للمبالغة، مث ْنُهْم َواْص اْعُف َع فَ
َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  ان : حسن األدب واألخالق والمعاملة حتى م َّ ي اإلسالم .. وإن ك ا ف ر له ع األعداء ال نظي

  بعض العلماء يذهب إلى أن هذه اآلية منسوخة بآية السيف .. 
نَُهمْ ((     ا بَْي ِه فَأَْغَرْينَ ُروا بِ ا ذُّكِ ا ِممَّ وا َحظ اقَُهْم فَنَُس ْذنَا ِميثَ اَرى أََخ ا نََص الُوا إِنَّ ِذيَن قَ ْن الَّ َداَوةَ َوِم  اْلعَ
نَعُوَن(َواْلبَْغَض انُوا يَْص ا َك ُ بَِم َّ ئُُهْم  ْوَف يُنَبِّ ِة َوَس ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ َداَوةَ .)).. )14اَء إِلَ نَُهْم اْلعَ ا بَْي ال: :  فَأَْغَرْينَ يق

ه الفتح، كأَن رى، ب ر، يَْغ ْدري، بالكس ي َص ديث ف ذا الح ِرَي ه قَ  َغ راً  أُْلِص رى َغ يء يَْغ ِرَي بالش الِغراِء. وَغ ب
ُر، واالسم أُْغِريَ  : أُوِلَع به، وكذلكوَغراءً  ه ال غي راهُ ب َي وأَْغ ّرِ راةً وُغ راًء وَغ ل: به إِْغ ْروى، وقي االسم  الغَ

راءً  الغَراُء، بالفتح والمد. وحكى أَبو عبيد: غاَرْيتُ  ْيئين ِغ ين الشَّ ت ب ك ..  إِذا والَْي ن قول ت م ال: وهو فاعْل ق
ا فهو َغراةً،َغِريت به أَْغرى َغراًء. وَغِرَي به  ابر: فَلمَّ ي حديث ج اني. وف ه ولَزمه؛ عن اللحي : لَِزَق ب  َغِريٌّ

وا. رأَوه أَْغروا وا في ُمطالَبتي وأَلَحُّ ال ..  ُمغاراةً وِغراًء إِذا الَجْجتَه وغاَرْيتُه أُغاِريه بي تلك الساعة أَي لَجُّ وق
ْت  والَيت، وأَنشد أَيضاً بيت كثير. ويقال: غاَرت نَْين أَيوعاَدْيُت بين اثْ  خالد بن ُكْلثوم: غاَرْيُت بين اثْنَْين فاَعلَ

ا  َغراًء. وأَْغَرى بينهم العَداوة: عبيدة: هي فاَعلَت من َغِريت به أَْغَرى من الِوالِء. وقال أَبو ه أَْلَزقَه أَْلقاها كأَن
َب بال الغَراةُ. واِإلْغراُء: اِإليساُد. وقد بهْم، واالسم وأَْغَرى الَكْل ْيد وه َب إِذا صَّ ُت الَكْل زاٌق، وأَْغَرْي ه إِْل ه ألَن  من

ْشتَه ُ :  اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاءَ ..  آَسْدتَه وأَرَّ ّ ه  ى وبَغَُض الرجُل، بالضم، بَغاضةً أَي صاَر بَِغيضاً. وبَغََّض اس  إِل الن
ً  تَْبِغيضاً فأَْبغَُضوه أَي َمقَتُوه.   .. شدة البْغِض، وكذلك البِْغضة، بالكسر :والبَْغضاُء والبَغاضةُ، جميعا

نْ  يَا((     و َع اِب َويَْعفُ ْن اْلِكتَ وَن ِم تُْم تُْخفُ ا ُكْن ْد أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا ِممَّ ٍر قَ  َكثِي
ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِيٌن( َّ ا.)).. )15َجاَءُكْم ِمْن  لَ  يَ ابِ  أَْه وراة  اْلِكتَ ن ت اب م ل الكت م أه ود والنصارى .. وه : اليه

ريم  نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِينٌ وإنجيل ..  رآن الك ين هو الق : النور هو محمد صلى هللا عليه وآله وسلم .. والكتاب المب
  .. وأبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

ُ َمْن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبُ ((     َّ ى يَْهِدي بِِه  ِديِهْم إِلَ ِه َويَْه وِر بِِإْذنِ َل السَّالَِم َويُْخِرُجُهْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّ
تَِقيٍم( َراٍط ُمْس ر:...)) .. )16ِص ن األَثي ال اب ادي؛ ق بحانه: اله الى س ماء هللا تع ن أَس ذي م و ال اَده  ه َر ِعب بَصَّ

وا بُربُوبيَّته، فَهم َطريَق معرفته حتى أَقرُّ وده.  كل مخلوق إِلى ما ال بُدّ  َهدىو وعرَّ ه وَدوام وُج ي بَقائ ه ف له من
ذكير ابن سيده: ا الت ي فيه شاُد، والداللة أُنثى، وقد حك تَِقيمٍ .. الُهدى ضّد الضالل وهو الرَّ َراٍط ُمْس : صراط  ِص

ن األَ ..  والّزراُط الطريق الجوهري: الصراُط والسراطُ جمع صرط  فارسية .. بمعنى الطريق ..  رأَ اب زهري: ق
امر ن ع رو واب و عم افع وأَب ر ون م كثي وب  وعاص رأَ يعق اد، وق تقيم، بالص راَط المس ِدنا الّص ائي: اْه والكس

  ..  صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقُرب مخارجها وأَصل بالسين، قال:
    

*********  
  

عالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وت
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقص د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالس ى المرسلين آم م عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  
  
  

 c   : 89الحلقة عدد   
  cسورة المائدة ) ( 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 د في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاه ةالرسالة وأدى األمان

 
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم    
ْيئًا إِ  (( ...  ِ َش َّ ْن  ُك ِم ْن يَْمِل ْل فََم َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم قُ َّ َك لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ  ْن أََراَد أَْن يُْهِل

ا  ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَم َّ ِ هُ َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعًا َو ُ اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوأُمَّ َّ اُء َو ا يََش ُق َم يْخلُ
ٌر َوقَالَْت اْليَُهوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَبْ  )17َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( تُْم بََش بُُكْم بِذُنُوبُِكْم بَْل أَْن ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَِلَم يُعَذِّ َّ نَاُء 

ا وَ  ا بَْينَُهَم َماَواِت َواألَْرِض َوَم ُك السَّ ِ ُمْل َّ ِ ُب َمْن يََشاُء َو ْن َخلََق يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذِّ يُر(ِممَّ ِه اْلَمِص ا )18إِلَْي  يَ
َل اْلكِ  يٍر َوالَ أَْه ْن بَِش ا ِم ا َجاَءنَ وا َم ِل أَْن تَقُولُ ُس ْن الرُّ َرٍة ِم ى فَتْ ْم َعلَ يُِّن لَُك ولُنَا يُبَ اَءُكْم َرُس ْد َج اِب قَ ْد تَ ِذيٍر فَقَ  نَ

ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ ا )19َجاَءُكْم بَِشيٌر َونَِذيٌر َو ِه يَ ى ِلقَْوِم اَل ُموَس ْوِم اذْ  َوإِْذ قَ ْيُكْم إِْذ قَ ِ َعلَ َّ ةَ  ُروا نِْعَم ُك
ي  يَا )20َجعََل فِيُكْم أَْنبِيَاَء َوَجعَلَُكْم ُملُوًكا َوآتَاُكْم َما لَْم يُْؤِت أََحًدا ِمْن اْلعَالَِميَن( ةَ الَّتِ وا األَْرَض اْلُمقَدََّس قَْوِم اْدُخلُ

اِركُ  ى أَْدبَ ُ لَُكْم َوالَ تَْرتَدُّوا َعلَ َّ ِريَن(َكتََب  وا َخاِس ا )21ْم فَتَْنقَِلبُ الُوا يَ ْن  قَ ا لَ اِريَن َوإِنَّ ا َجبَّ ا قَْوًم ى إِنَّ فِيَه ُموَس
ُ َعلَْيِهَم22نَْدُخلََها َحتَّى يَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإْن يَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإنَّا َداِخلُوَن( َّ َم  افُوَن أَْنعَ ا ) قَاَل َرُجالَِن ِمْن الَِّذيَن يََخ

ْؤِمنِ  تُْم ُم وا إِْن ُكن لُ ِ فَتََوكَّ َّ ى  ا23يَن(اْدُخلُوا َعلَْيِهْم اْلبَاَب فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَِإنَُّكْم َغاِلبُوَن َوَعلَ الُوا يَ ا  ) قَ ى إِنَّ ُموَس
ا َهاهُ  ُدوَن(لَْن نَْدُخلََها أَبًَدا َما َداُموا فِيَها فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاتِالَ إِنَّ ا قَاِع ي  )24نَ ُك إِالَّ نَْفِس ي الَ أَْمِل اَل َرّبِ إِنِّ قَ

ِقيَن( الَ  )25َوأَِخي فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْوِم اْلفَاِس ي األَْرِض فَ وَن فِ نَةً يَتِيُه يَن َس ْيِهْم أَْربَِع ةٌ َعلَ َم ا ُمَحرَّ اَل فَِإنََّه قَ
  ...)) .)26(تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلفَاِسِقينَ 
  صدق هللا العظم 

  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
  

ي أن  ما حقيقة اإليمان ؟ .. وما أسسه وأسانيده ؟.. وهل يصح إيمان مع انحراف عقيدة ؟.. وهل يكف
ين  درة والتمك ة والق اركه الربوبي ه يش ن خلق دا م اده أن واح ي اعتق دخل ف ا وي ا خالق رء  ب ؤمن الم ي
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ذه  والخلود؟.. وما اع عن ه ن جم موقفنا من الذين يعبدون هللا مع شريك آخر لم يأمر به هللا عز وجل ؟ .. ع
  األسئلة نقدم األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

   
نْ  (( ...  ْل فََم َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم قُ َّ َك لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ  ْيئًا إِْن أََراَد أَْن يُْهِل ِ َش َّ ْن  ُك ِم  يَْمِل

ا  ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَم َّ ِ هُ َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعًا َو ُ اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوأُمَّ َّ اُء َو ا يََش ُق َم يْخلُ
ا:  َكفََر الَِّذيَن قَالُوا لَقَدْ .)).. )17َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( ا وَكفَْرن ا ب رَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّ  بالطاغوت؛ َكفَ

ل دار ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ د ب رب: ق وا. الح ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص  َكفَ
و ُر النعمة، وه ُر: ُكْف ة والُكْف ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف ا ،نق الى: إِن ه تع دُّ الشكر. وقول ّلٍ  وهو ِض بك

َده.  وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  وكافََره َحقَّه: َجَح
ن ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل ورجل تق م ى السَّ كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مش ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي

ى على ي معن ل ف ه فاع َرة قلبه. قال ابن دريد: كأَن ار وَكفَ ع ُكفَّ ول، والجم ائم  مفع اعٍ ون ائع وِجي ل ج اٌر مث وِكف
ر  بأَن ال يعرف هللا أَصالً  أنحاء : كفر إنكار قال بعض أَهل العلم: الُكْفُر على أَربعة .. ونِيَامٍ  وال يعترف به، وكف

فأما  يشاء.  له ويغفر ما دون ذلك لمن يغفر وكفر نفاق؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم معاندة، جحود، وكفر
ن وال يعرف ما يذكر فهو أَن يكفر بقلبه ولسانه كفر اإلنكار  ه م الى: إِن  ل ه تع ي قول ذلك روي ف د، وك التوحي
ذين  سواء عليهم الذين كفروا د هللاأَأَنذرتهم أَم لم تنذرهم ال يؤمنون؛ أَي ال روا بتوحي ود  ، كف ر الجح ا كف  وأم

الى:  فأَن يعترف بقلبه وال يقّر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إِبليس وكفر ه تع ه قول ْلِت، ومن ي الصَّ ن أَب أَُميَّةَ ب
ّر بلسا فهو أَن يعرف هللاوأما كفر المعاندة  َكفَُروا به؛ يعني ُكْفَر الجحود،  فلما جاءهم ما َعَرفُوا ه ويق نه بقلب

ل  وال يَِديَن به حسداً وبغياً ككفر أَبي جهل وأَضرابه، وفي أْبى أَن يقب ّر بلسانه وي ه ويق رف بقلب ذيب: يعت الته
ن فأَن يقّر بلسانه ويكفر بقلبه وال يعتقد بقلبه. قالوأما كفر النفاق   كأَبي طالب  الهروي: سئل األَزهري عم

ي  يقوله كفر، فأُعيد عليه السؤال يقول بخلق القرآن أَنسميه كافرراً؟ فقال: الذي ال ف م ق ال ث ثالثاً ويقول ما ق
ي  أَيضاً بمعنى البراءة، كقول هللا تعالى يقول المسلم كفراً. قال شمر: والكفر اآلخر: قد يطان ف ن الش حكاية ع

ك النار: إِني كفرت بما خطيئته إِذا دخل ُد المل ب عب رأْت. وكت ُل؛ أَي تب ن قَْب رْكتُموِن م ر إِ  أَْش ن ُجبَْي ى سعيد ب ل
و شرك يتخذ يسأَله ر ه اً آخر، عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكف اب هللا ورسوله،  مع هللا إِله ر بكت وكف

عاء ولد هللا فساداً  وهو أَن يعمل أَعماالً بغير ما أَنزل هللا ويسعى في األَرض ، ُمدَّعي اِإلْسالم ، وكفر وكفر باّدِ
ة حق، ثم نحو ذلك من األَعمال كفراِن: نفساً محّرمة بغير  ويقتل .  ، هللاأحدهما كفر نعم ا ذيب ب واآلخر التك

ال  كفروا ثم آمنوا وفي التنزيل العزيز: إِن الذين آمنوا ثم م؛ ق ر له م يكن هللا ليغف راً ل م ازدادوا كف روا ث م كف ث
ر أَبو وا ب إِسحق: قيل فيه غي م آمن ود ألَنه ه اليه ي ب هم: يعن ال بعض ول، ق روا موسى،ق م كف ه السالم، ث  علي

رهم راً بكف م ازدادوا كف روا بعيسى ث م كف ه عزيز ث د؛ صلى هللا علي ه بمحم لم؛ وآل ون  وس ائز أَن يك ل: ج وقي
د  جائز أَن يكون ُمنافٌِق أَظهر ُمحارٌب آمن ثم كفر، وقيل: ن بع م آم ر ث م ازداد اِإليماَن وأَبطن الكف ر ث راً  كف كف

ن فلَم قيل ههنا فيمن آمن يغفر كفره مره  ن قال قائل: هللا عز وجل ال الكفر، فإِ  بِإقامته على م   ثم كفر ثم آم ث
ر يكن هللا ليغفر كفر ثم  م، أَن هللا يغف ذا، وهللا أَعل ي ه الجواب ف د  لهم، ما الفائدة في هذا فف افر إِذا آمن بع للك
و فإذا كفر بعد   يقبل التوبة، ألَن هللا األَول له الكفر إِيمانه لم يغفر هللا فإن كفر بعد كفره،  ٌر فه ه ُكْف  إِيماٍن قَْبلَ

ر ك ال يغف د ذل ن بع ون إِذا آم ه ألَن مطالَب بجميع كفره، وال يجوز أَن يك د  ل ْؤمن بع ل م ر لك هللا عز وجل يغف
بحا كفره، والدليل على ذلك قوله تعالى: وهو الذي ه س اع. وقول يئة باِإلجم نه يقبل التوبة عن عباده؛ وهذا س

ً  لم وتعالى: ومن ن يحكم بما أَنزل هللا فأُولئك هم الكافرون؛ معناه أَن من زعم أَن حكما ت  م ذي أَت ام هللا ال أَحك
ْريَمَ  .به األَنبياء، عليهم السالم، باطل فهو كافر. ُن َم يُح اْب َو اْلَمِس َ ُه َّ الُوا إِنَّ  وق  لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَ ه مخل : ألن

ة ال ل بقي ارج مث ان .. وهللا خ ان والمك د بالزم وق مقي ه مخل را .. إن ا وال ض ه نفع ك لنفس ات .. وال يمل مخلوق
ل شيء ..  ادر عى ك الزمان والمكان .. وهللا الذي خلق آدم من تراب .. وخلق الكون والحياة من الشيء .. ق

ن الشيء.. فلماذا العناد ؟.. وكلمه الخلق ذاتها تحمل دليلها معها .. ألن خلق معناها أ دع من عدم م د وأب وج
اس ..  ؤمن الن ي ي وكذلك أمر عيسى عليه السالم أوجده هللا الخالق العليم ليكون دليال على قدرته وإعجازه ك

ر ..  الق البش ادة خ ى عب ِديرٌ وكي يوحدوه .. وكي ال يعبدوا البشر .. بل يستقيموا عل ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ :   َو
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ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إِن هللا على كل  القُْدَرة ُر: من صفات هللا عز وجل يكونان منالقَِديُر والقادِ 
ُر ُكّلِ شيء القُْدرة، فا شيء قدير؛ من ر:  وقاضيه. ابن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ األَثي

ِديُر، ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق ماء هللا تع ي أَس م ف ادر اس و  فالق ه، وه ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ ل م فاع
  .  ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر للمبالغة،

تُ ((   ْل أَْن ذُنُوبُِكْم بَ بُُكْم بِ ذِّ ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَِلَم يُعَ َّ َق ْم بََشَوقَالَْت اْليَُهوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء  ْن َخلَ ٌر ِممَّ
ِه اْلمَ  ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوإِلَْي َّ ِ ُب َمْن يََشاُء َو يُر(يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذِّ رى )18ِص .)).. من أف

د .. فم ز الحمي دن هللا العزي ك الفرا أن يدعي اإلنسان الضعيف المتهالك أنه مخصوص بشيء معين من ل ا بال
ه  ان ويتناسى أن ا يستبد الشيطان والهوى باإلنس إذا ادعى أنه قريب من هللا أو انه ابن  عز وجل .. ؟ ولم
ي  ميت فمحاسب عن أفعاله وأقواله ونيته .. نسمع ونرى األعاجيب من اإلنسان السادر في غيه .. الماضي ف

ه الدائم دد حيات ي ته ا .. غلوائه غير آبه بالمخاطر الجسيمة الت ه إطالق ك في ذي الش ة ال وم القيام تُْم ة ي ْل أَْن بَ
ْن َخلَقَ  ل:  بََشٌر ِممَّ ه: وك بق إِلي م يُس ه هللا فهو  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال ل خلَق

ال أَ  واألَمر له الَخلق ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال القين. ق ارك هللا أَحسن الخ اري: تب ن األَنب ر ب و بك ب
ه على وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخر كالم العرب الخلق في الى:  التقدير؛ وقال في قول تع

القين ُن الخ ارك هللا أَحس الى..  فتب ُك هللا تع ْلطان؛ وُمْل ث كالسُّ ذكر ويؤن و ي روف وه ُك: مع ه: والُمْل  وَملَُكوت
  سلطانه وعظمته.

ُسِل أَْن تَقُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن بَ  يَا((    يٍر َوالَ أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َعلَى فَتَْرٍة ِمْن الرُّ ِش
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ لِ .)).. )19نَِذيٍر فَقَْد َجاَءُكْم بَِشيٌر َونَِذيٌر َو ُس ْن الرُّ َرٍة ِم ل :  َعلَى فَتْ ين ك ا ب َرةُ: م والفَتْ

ي ْيِن، وف ل نَبِيَّ ن رس ولين م ل رس ين ك ا ب حاح: م ه الص ت في ذي انقطع ان ال ن الزم ل، م ز وج   هللا، ع
ي عيسى ومحمد، عليهما الصالة والسالم الرسالة. وفي الحديث: فَتَْرةَ ما بين ن مسعود،رضي  . وف حديث اب

ى نهفبكى فقال: إِنما أَبكي ألَ  هللا عنه: أَنه مرض م يصبني عل رة ول ال فَتْ ال أَصابني على ح ي  ح اد أَي ف اجته
  ..  حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات

ا  َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا((   اُكْم َم ا َوآتَ ْم ُملُوًك ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجعََل فِيُكْم أَْنبِيَاَء َوَجعَلَُك َّ قَْوِم اْذُكُروا نِْعَمةَ 
الَِمينَ .)).. آتاه الشيء: أعطاه إياه .. أوصله إليه .. )20ْم يُْؤِت أََحًدا ِمْن اْلعَالَِميَن(لَ  ْن اْلعَ ًدا ِم ْؤِت أََح ْم يُ :  َما لَ

  العالمون مفرد العالم : الخلق كلهم .. 
ا((   ْم َوالَ تَ  يَ ُ لَُك َّ َب  ي َكتَ ةَ الَّتِ وا األَْرَض اْلُمقَدََّس ْوِم اْدُخلُ وا قَ اِرُكْم فَتَْنقَِلبُ ى أَْدبَ دُّوا َعلَ ْرتَ

ين  األَْرَض اْلُمقَدََّسةَ .)).. )21َخاِسِريَن( د ب ي تمت اء هي األرض الت ال العلم ة .. ق : بمعنى الطاهرة أو المبارك
  دمشق واألردن وفلسطين .. 

ْدخُ  قَالُوا يَا((   ا ُموَسى إِنَّ فِيَها قَْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَْن نَ ا فَِإنَّ وا ِمْنَه ِإْن يَْخُرُج ا فَ وا ِمْنَه ى يَْخُرُج لََها َحتَّ
ن  قال األَزهري: جعل َجبَّاراً في:  إِنَّ فِيَها قَْوًما َجبَّاِرينَ .)).. )22َداِخلُوَن( صفة هللا تعالى أَو في صفة العباد م
قَ َجبََر. ابن األَثير: ويقال َجبَ وهو القهر واِإلكراه ال من اِإلْجبار رَ  َر الخل َرُهْم، وأَْجبَ ار  وأَْجبَ ل: الَجبَّ ُر، وقي أَْكثَ

اول.  ومنه قولهم: نخلة َجبَّارة، وهي العظيمة التي تفوت يد من أَبنية المبالغة، العالي فوق خلقه، وفَعَّال المتن
ار وفي حديث ى الجب افها إِل اقي أَبي هريرة: يا أََمةَ الَجبَّار إِنما أَض ماء هللا دون ب ال أَس الى الختصاص الح  تع

ى  ِ التي كانت عليها من إِظهار الِعْطر ار: حت ر الن ي ذك ديث ف والبَُخوِر والتباهي والتبختر في المشي. وفي الح
  ..الَجبَّار فيها قََدَمهُ  يضع

ْيِهْم اْلبَ((   وا َعلَ ا اْدُخلُ ُ َعلَْيِهَم َّ َم  افُوَن أَْنعَ اِلبُوَن قَاَل َرُجالَِن ِمْن الَِّذيَن يََخ ِإنَُّكْم َغ وهُ فَ ِإذَا َدَخْلتُُم اَب فَ
 ِ َّ ى  ْؤِمنِيَن(  َوَعلَ تُْم ُم وا إِْن ُكن ِذينَ  .))..)23فَتََوكَّلُ ْن الَّ الَِن ِم اَل َرُج ى .. قَ ى موس دهما فت اء أح ال العلم :  ق

ا  اواآلخر من الذي خالطوا الجبابرة فعرفو يهم .. وهم وة والضعف ف ان الق افون أسرارهم ومك ذين يخ ن ال م
د ..  ة التوحي ا بنعم م عليهم وله .. أنع ه ولرس ة ل مع والطاع ة الس ا هللا بنعم م عليهم يان .. وأنع ة العص عقوب

  والنظرة الصائبة والصالحة لألمور .. ولهما مكانة في قومهما .. 
ا((   الُوا يَ ا فَاْذَه قَ وا فِيَه ا َداُم ًدا َم ْدُخلََها أَبَ ْن نَ ا لَ ى إِنَّ ا ُموَس ا َهاُهنَ اتِالَ إِنَّ َك فَقَ َت َوَربُّ ْب أَْن

  .)).. جاء في صحيح  البخاري عن هذه اآلية الكريم :)24قَاِعُدوَن(
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ن مسعود رضي هاب: سمعت اب ن ش ارق ب ن ط ارق، ع هللا  حدثنا أبو نعيم: حدثنا إسرائيل، عن مخ
دثناعنه قال: شهدت من المقداد (ح). وحدثني حمدان بن عمر: حدثنا أبو الن فيان،  ضر: ح ن س جعي، ع األش

و  قال المقداد يوم بدر: عن مخارق، عن طارق، عن عبد هللا قال: ت بن ا قال ك كم ول ل ا ال نق ول هللا، إن ا رس ي
ن  ..))فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاتِالَ إِنَّا َهاُهنَا قَاِعُدون. (( إسرائيل لموسى ه سري ع ك. فكأن ولكن امض ونحن مع

ورواه وكيع، عن سفيان، عن مخارق، عن طارق: أن المقداد قال ذلك للنبي  صلى هللا عليه وسلم.رسول هللا 
  .عليه وسلم. صلى هللا

وم  وفََرق بين.)).. )25قَاَل َرّبِ إِنِّي الَ أَْمِلُك إِالَّ نَْفِسي َوأَِخي فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقيَن(((   الق
وميَْفُرق ويَ  ين الق ا وب اْفُرْق بينن ل: ف ي التنزي ِرق. وف ر  الفاسقين؛ ْف ن عمي د ب ن عبي اني: وروي ع ال اللحي ق

قَ  بكسر الراء. بيننا، ْ الليثي أَنه قرأَ فاْفِرق ً  بينهم: كفََرَق؛ هذه عن اللحياني. وفَرَّ قا ق القوم تَفَرُّ اً؛  وتَفَرَّ وتَْفِريق
وهري: اني. الج ن اللحي رة ع تُ  األَخي ُرقفََرْق يئين أَْف ين الش ً   ب ا يَء تَْفريق ُت الش ْق اً وفَرَّ اً وفُْرقان ةً  فَْرق وتَْفِرق

ق، قال: وفََرْقُت أَْفُرق بين واْفتََرقَ  فاْنفَرقَ  ْقُت بين وتَفَرَّ ه  الكالم وفَرَّ األَجسام، قال: وقول النبي، صلى هللا علي
ايَتَفَرقا باألَبد البَيِّعان بالخيار ما لَم وسلم:وآله  ُت بينهم ْق ة: ان، ألَنه يقال فَرَّ ا. والفُْرق ق َراِق.  فَتَفَرَّ مصدر االْفتِ

ع  موضع المصدر الحقيقي قال األَزهري: الفُْرقة اسم يوضع لَّيت م ن مسعود: ص من االْفتَِراِق. وفي حديث اب
قَْت بكم صلى هللا عليه ، النبي ى  ُرق، أَي ذهبالطُ  وسلم، بمنًى ركعتين ومع أَبي بكر وعمر ثم تَفَرَّ نكم إِل ل م ك

نة. ركتم السُّ اَرقَ  مذهب وَماَل إِلى قول وت ارق وف ة. وتَفَ هُ، واالسم الفُْرق اً: بايَنَ ةً وفَِراق وُم:  الشيَء ُمفَارق الق
اً: ةً وفِراق ه ُمفَارق الن امرأَت اَرَق ف اً. وفَ هم بعض اَرَق بعض ْرقُ  فَ ا. والِف ة بايَنَه ُق: الطائف ةُ والفَِري ن  والِفْرق م

ق. والِفْرقةُ: الشيء ِقينَ  الُمتَفَّرِ ْوِم اْلفَاِس ْيَن اْلقَ ق: :  طائفة من الناس، والفَِريُق أَكثر منه. فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَ الِفْس
َق؛  الحق : فسق يفسق  طريق  العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن وقاً وفَُس ويَْفُسُق فِْسقاً وفُس

ان ن اللحي م ع ر، ، يالض ل: أَي فََج م، وقي ائي الض رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن وق  ق الفُس
ر الخروج عن ن أَم يُس ع َق إبل ر الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََس ن أم ق ع ه. وفََس ه أَي جار  رب رب

ه، .. ومال عن طاعته ن طاعة رب ه، خرج م ر رب ن أَم َق ع ل: فَفََس ربالفراء في قوله عز وج ول والع إذا  تق
ن قشرها، ةُ م َطب قَت الرُّ د فََس َطبةُ من قشرها: ق أرة خرجت الرُّ أَن الف ا من  وك قةً لخروجه ا سميت فُوْيِس إنم

اس ُق: الخروج  . ُجْحرها على الن روالِفْس َم عنعن األم ولهم اتَّخ ه أَي خرج، وهو كق ر رب َق عن أَم  . وفََس
ه، ب أنه قال: قال األَخفش في قولهَمأْكله. األَزهري: عن ثعل الطعام أي عن ر رب ال: عن رّده  فَفََسق عن أم ق

ن َم ع رب اتَّخ ول الع و ق ه، نح ر رب  أَم
ام، ه الطع ن أَكل ام أي ع اس: الطع و العب ال أَب َق؛ ق ر فََس ذا األَم ا َرّد ه  فلم

م أَي خرج، وقال ابن الفُُسوَق معناه الخروج. فََسَق عن أَمر ربه وال حاجة به إلى هذا ألن ي: ل مع  األَعراب يُْس
ي ة وال ف الم قَطُّ في كالم الجاهلي ب وهو ك ذا عج ال: وه ٌق، ق مر عن قطرب:  شعرهم فاِس ي؛ وحكى ش عرب

نَ  فََسَق فالن الن  على نفسه واتسع بركوبه لها ولم في الدنيا فِْسقاً إذا اتسع فيها وَهوَّ يضيقها عليه. وفََسَق ف
  .. لِفْسٌق أَي خروج عن الحق نهوأَنفقه. ويقال: إ مالهُ إذا أَهلكه
ِقينَ ((   ْوِم اْلفَاِس َمةٌ َعلَْيِهْم أَْربَِعيَن َسنَةً يَتِيُهوَن فِي األَْرِض فَالَ تَأَْس َعلَى اْلقَ ...)) )26(قَاَل فَِإنََّها ُمَحرَّ

ذهاب،..  ل: ال الُك، وقي و الَه اهَ  التَّْوهُ: لغة في التِّيِه، وه د ت هُ تَ  وق وهُ ويَتِي ا يتُ يده: وإِنم ن س ال اب ك. ق اً َهلَ ْوه
القول  وإِن كانت يائية اللفظ ألَن ياءها واو، بدليل قولهم ما أَتَْوَههُ في ما ذكرت هنا يتِيهُ  ه ك ول في ه، والق أَتْيَه

د في طاَح يَِطيُح، وسنذكره في موضعه. قال أَبو وِه، يري ي التُّ ي ف ي كالب أَْلقَْيْ◌تَنِ ن بن ل م ي رج ال ل د: ق  زي
ْومِ .. فَِعَل يَْفِعلُ  هذا، وتَّوَه نفَسه: أَهلكها، وما أَتَْوَهه. قال ابن سيده: فتاه يتيهُ، على يهَ.التِّ  ى اْلقَ أَْس َعلَ :  فَالَ تَ

ى أَسً  ر، يأْس يبته، بالكس ى مص َي عل ت. وأَِس ًى: َحِزْن ه أَس يُت علي ور، ، وأَِس ل آٍس  مقص ِزن. ورج إذا َح
وا ل أَْس زين. ورج ياُن: ح زينوأَْس تجاب  ن: ح ى أن هللا اس ين .. والمعن ى األربع ب عل اء : النص ال العلم .. ق

  لدعاء موسى وحرمها عليهم أبدا .. 
  
  



  414                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

*********  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم ال ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم قيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  اد ه وبل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف شاء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  

  
 c    : 90الحلقة عدد   

  c( سورة المائدة ) 
  

  الة م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل والس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  من الشيطان الرجيمأعوذ با 
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْل ِم(( ...  ْم يُتَقَبَّ ِدِهَما َولَ ْن أََح َل ِم ا فَتُقُبِّ ا قُْربَانً بَ اْلَحّقِ إِْذ قَرَّ ْي آَدَم بِ أَ اْبنَ ْيِهْم نَبَ ُل َعلَ اَل َواتْ ِر قَ ْن اْآلَخ
 ُ َّ ي 27 ِمْن اْلُمتَِّقيَن(َألَْقتُلَنََّك قَاَل إِنََّما يَتَقَبَُّل  َك إِنِّ َك ِألَْقتُلَ ِدي إِلَْي ٍط يَ ا بِبَاِس ا أَنَ ي َم َدَك ِلتَْقتُلَنِ يَّ يَ طَت إِلَ ) لَئِْن بََس
الَِميَن( َ َربَّ اْلعَ َّ اُف  َك َج28أََخ اِر َوذَِل َحاِب النَّ ْن أَْص وَن ِم َك فَتَُك ِإثِْمي َوإِثِْم وَء بِ ُد أَْن تَبُ ي أُِري َزاُء )إِنِّ

َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمْن اْلَخاِسِريَن( )29الظَّاِلِميَن( ُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِي األَْرِض  )30فََطوَّ َّ فَبَعََث 
ْن َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل هَ  ِليُِريَهُ َكْيَف يَُواِري َسْوأَةَ أَِخيِه قَاَل يَا بََح ِم ي فَأَْص ْوأَةَ أَِخ أَُواِرَي َس َراِب فَ ذَا اْلغُ
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ي األَْرِض 31النَّاِدِميَن( اٍد فِ ٍس أَْو فََس ِر نَْف ا بِغَْي َل نَْفًس ْن قَتَ هُ َم ا  ) ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّ فََكأَنََّم
َد قَتََل النَّاَس َجِميعًا َوَمْن أَْحيَاَها  ْنُهْم بَْع ًرا ِم مَّ إِنَّ َكثِي اِت ثُ لُنَا بِاْلبَيِّنَ اَءتُْهْم ُرُس ْد َج ا َولَقَ اَس َجِميعً فََكأَنََّما أَْحيَا النَّ

اًدا  )32ذَِلَك فِي األَْرِض لَُمْسِرفُوَن( ي األَْرِض فََس َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِ َّ وا إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن  أَْن يُقَتَّلُ
َرِة أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍَف أَْو يُنفَْوا ِمْن األَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي  ي اْآلِخ ْم فِ نيَا َولَُه الدُّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم(إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْيهِ  )33َعذَاٌب َعِظيٌم( َّ   ...)). )34ْم فَاْعلَُموا أَنَّ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
  

ادر   ةاإلخبار عن األحداث السابقة في تاريخ البشري ق المص ق .. وأوث يجب ان يكون من مصدر وثي
ا ن األخب ا .. وم ا بينن م م ا وحك ا قبلن ر م ه خب الحق قطعا القرآن الكريم في ريم ب رآن الك ا الق ي عرض له ر الت

  المبين قصة قابيل وهابيل : 
  

ْل ِم(( ...  ْم يُتَقَبَّ ِدِهَما َولَ ْن أََح َل ِم ا فَتُقُبِّ ا قُْربَانً بَ اْلَحّقِ إِْذ قَرَّ ْي آَدَم بِ أَ اْبنَ ْيِهْم نَبَ ُل َعلَ اَل َواتْ ِر قَ ْن اْآلَخ
ُ ِمْن اْلُمتَِّقيَن( َألَْقتُلَنََّك قَاَل إِنََّما يَتَقَبَّلُ  ب )27َّ نم .. وذه ا للغ ل مربي ان هابي ا .. وك ل مزارع .))..  فقد كان قابي

ن  ودة م ا موج ت أنه ذا يثب اء .. وه ال العلم أبوهما آدم إلى  مكة لزيارة البيت العتيق الكعبة المشرفة .. كما ق
ا  عهد آدم وأنه أول من طاف بها .. وان إبراهيم عليه السالم لم يكن ين هللا مكانه د أن ب دوره سوى بنائها بع

ا أن  زواج وقته ان ال ا .. وك أن زواجهم ي ش ا ف ل .. اختلف ل وهابي قيقان قابي ى الش ا اختل دثارها .. ولم ل ان قب
ي  ه ف دت مع ي ول ر الت زوج األخ أخت اآلخ ى .. فيت را وأنث د ذك واء تل يقترن األخ بأخت شقيقته حيث كانت ح

زواج من نفس البطن .. ولما كانت ا ل ال د رفض قابي ل فق ع هابي دت م ي ول ن الت لتي ولدت مع قابيل أجمل م
ه..  اب أبي ة غي ر .. وانتهز فرص ق األوام أخت هابيل وكانت أقل جماال .. لذلك حاك في صدره .. ورفض تطبي

ت  ي كان ة الت وز بالجميل ى يف ى صدقه حت دليال عل ار .. ت ه الن ان تأكل ب قرب وة لتقري ه دع ى أخي ن ليوجه إل م
ار  ده .. فجاءت ن نصيب هابيل .. فقرب قابيل أردأ من عنده من منتوج فالحي .. وقرب هابيل أحسن كبش عن
ه  أن أعلم وأخذت الكبش .. عندها ثارت ثائرة قابيل وهدد شقيقه بالقتل .. عندها حاول هابيل تهدئة أخيه .. ب

ينَ إِنََّما يَتَقَ أن مدار القبول إنما هو المخافة من هللا .. ((  ْن اْلُمتَِّق ُ ِم َّ ُل  ه وحذره وحذره ..  بَّ اه : خاف )) : اتق
  التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

َ َربَّ اْلعَ((   َّ اُف  ي أََخ َك إِنِّ َك ِألَْقتُلَ .)).. )28الَِميَن(لَئِْن بََسطَت إِلَيَّ يََدَك ِلتَْقتُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسٍط يَِدي إِلَْي
َ َربَّ اْلعَالَِمينَ إِنِّ  َّ وى وأصلها  ي أََخاُف  اع التق ا جم وف من هللا باعتباره ى مسألة الخ د عل : أكد له من جدي

ت .. ((  الَِمينَ الثاب َ َربَّ اْلعَ الم .. أي  َّ رد الع المين مف ل رب الع ط .. ب ه فق يس رب أن هللا ل دا ب )): زاده تأكي
  نا من شأن ما يرى من أخيه . وقد رأى منه إرادة الشر .. الخلق كلهم .. تعظيما لشأنه وتهوي

ِريَن(((   ْن اْلَخاِس بََح ِم هُ فَأَْص ِه فَقَتَلَ َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل أَِخي اُع .)).. )30فََطوَّ اَع يَط يده: وط ن س ال اب ق
ف،  ه يَُطوُع إِذا انقاد له،له كذلك. وفي التهذيب: وقد طاع ل إِطاعةً واْنطاعَ  وأَطاَع الَن واْنقاَد، وأَطاَعه بغير أَِل

ٌع أَي  مَضى ألَمره فقد أَطاَعه، فِإذا وافقه فقد طاوعه؛ فِإذا ذلك. ورجل َطيِّ ك ب اُعوا ل ْم ط ِإْن ُه وفي الحديث: ف
ال: ون مصدراً  طائٌِع. ق ا يك ةُ اسم لم ه طاعةً، والطَّواِعي ن أَطاَع رأَةُ  والطاعةُ اسم م ِت الم ه، وطاَوَع لطاَوَع

ال  هـجها َطواِعيةً. قال ابن السكيت: يقال طاَع لزو اَع ق ال أَط ن ق وأَطاَع سواء، فمن قال طاع يقال يطاع، وم
  .. يُِطيعُ 

ا((   اَل يَ ِه قَ ْوأَةَ أَِخي َواِري َس َف يُ ُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِي األَْرِض ِليُِريَهُ َكْي َّ وَن  فَبَعََث  ْزُت أَْن أَُك ا أََعَج َوْيلَتَ
اِدِميَن(ِمثْ  ْن النَّ بََح ِم َواِري .))..)31َل َهذَا اْلغَُراِب فَأَُواِرَي َسْوأَةَ أَِخي فَأَْص َف يُ ه::  َكْي ُت الشيَء وَواَرْيتُ ْي  وَورَّ

ظ وراء ن لف يس م راع، ول ْيُت الَخبر: جعلته ورائي وَستَْرته؛ عن ك  ألَن الم أَْخفَْيتُه. وتَوارى هو: استتر. وَورَّ
زة. و ان إِذاوراء هم لم، ك ه وس لى هللا علي ديث: أَن النبي،ص ي الح فَراً  ف ى  أَراد َس تََره وَكن ِره أَي َس ى بغَْي ورَّ
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ر غيره، وأَصله من عنه وأَْوَهَم أَنه يريد ُت الخب ْي ره. وَورَّ اَن وراَء ظه ى البَي وراء أَي أَلقَ ةً إِذا  ال ه تَْوِري ي أَُوّرِ
ر. راء اِإلنسانمن وَ  سترته وأَظهرت غيره، كأَنه مأْخوذ ث ال يظه ه وراءه حي يته فكأَنه يجعل . ألَنه إِذا قال َورَّ

فهو سيِّىٌء، إِذا  َسْوءاً، الليث: ساَء يَُسوُء: فعل الزم وُمجاِوز، تقول: ساَء الشيُء يَُسوءُ :  يَُواِري َسْوأَةَ أَِخيهِ 
ْوآُء: ى َس يح، واألُنث َوأ: قب ل أَْس بَُح، ورج ةٌ، قَ ْوآءُ  قَبِيح وز السَّ وأُ، مهم ك: أَْس ن ذل ل م ال للرج ةُ، يق  القبيح

لم وأَخرجه مقصور، واألُنثى َسْوآُء. ه وس ّ علي ي صلى  ن النب ه األَزهري حديثاً ع ر: أَخرج ن األَثي  قال اب
تُ  ْوآُء بن ر: السَّ ن عمي دالملك ب ه حديث عب ه. ومن ّ عن ر رضي  ن عم ديثاً ع ره ح يَّ من  غي بُّ إِل يِِّد أََح الس

ُ  ْسناِء بنِت الظَّنُوِن. وقيل في قوله تعالى: ثمالحَ  ّ ا  نُم أَعاذن ال: هي جه وأَى، ق كان عاقبةَ الذين أَساُؤوا السُّ
ْوآُء: منها. ْوأَةُ السَّ ٍة  والسَّْوأَةُ السَّْوآُء: المرأَةُ الـُمخاِلفة. والسَّ ة قبيح ة أَو فَْعل ة قبيح لُّ كلم ةُ القَبِيحةُ. وك الَخلّ

محمولةٌ على جهِة النَّْعت في  والسُّوأَى، بوزن فُْعلى: اسم للفَْعلة السَّيِّئَة بمنزلة الُحْسنَى للَحَسنة، آُء.فهي َسوْ 
اُؤوا َحّدِ أَْفعَل وفُْعلى كاألَْسوإِ والسُّوأَى. ذين أَس ةَ ال ان عاقب مَّ ك  والسُّوأَى: خالف الُحْسنَى. وقوله عزَّ وجل: ثُ

َدْت  ا هنا الذين أَْشَرُكوا. والسُّوأَى: الناُر.السُّوأَى؛ الذين أَساُؤو الى: بَ ّ تع جل والمرأَة. قال  السَّْوأَةُ: فَْرج الرَّ
بٌ  لهما َسْوآتُهما. الن، نَْص ْوأَةً لف ال: َس ي حديث  قال: فالسَّْوأَةُ كلُّ َعَمٍل وأَْمٍر شائن. يق تْم وُدعاء. وف ه َش ألَن

ل َسْلَت َسْوأَتَكَ الُحَدْيبِيِة والـُمِغيرة: وهل غَ  ى ك ا  إالَّ أَْمِس؟ قال ابن األَثير: السَّْوأَةُ في األَصل الفَْرُج ثم نُِقل إِل م
ول ر من ق ه إِذا ظه ان يُْستَْحيا من ْدٍر ك ى َغ ارة إِل ول إِش ذا الق ل، وه ي  وفع ِحبوهُ ف وم َص ه مع ق ـُمِغيرةُ فَعَل ال

ي فان حدي الجاهلية، فقَتَلهم وأََخذَ أَْموالَهم. وف ا يَْخِص الى: وَطِفق ه تع ي قول ا ف ّ عنهم اس رضي  ن عب ث اب
ال::  َوْيلَتَا قَاَل يَا َوَرِق الَجنَّة؛  عليهما ِمنْ  ذاب. يق ة َع هُ  َوْيٌل: كلمة مثل َوْيحٍ إِالَّ أَنها كلم ي،  َوْيلَ َك وَوْيل وَوْيلَ

الهُ؛ ِة: َوْي ي النُّْدب ةُ  وف . والَوْيل ّرِ وُل الش ل: ُحل ووالَوْي ل: ه ة، وقي يحة والبَِليَّ ع، : الفض ل:  تَفَجُّ ال القائ وإِذا ق
ع العرب تفسير قوله واَوْيلَتاه فِإنما يعني وافَِضيَحتاه، وكذلك د تجَم ال: وق اب، ق ذا الكت ا له  تعالى: يا َوْيلَتَنا م

وايَالن. وَويَّلَه وَويَّل بالَوْيالت. الَوْيل ا يَت ل، وهم ر الَوْي ن ذْك ر م ه: أَكث ه؛ و ل َزل ب ا ن ل لم ا بالَوْي و: َدع َل ه َويَّ
داء من العَذاب، وكلُّ َمن َوقع في َهلَكة الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمشقَّة ى النِّ ل، ومعن ي  ِ َدعا بالَوْي ا َحَزن ه ي في

ع  نناَدى الَوْيل أَن يَْحُضره ِلما َعرض له م فهذا وْقتُك وأَوانك، فكأَنه ويا َهالكي ويا َعذابي اْحُضر األَمر الفَظي
  .. وهو النََّدم

ي األَْرِض فَ ((   َل ِمْن أَْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفًسا بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِ ا قَتَ َكأَنََّم
ي النَّاَس َجِميعًا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعًا  َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكثِيًرا ِمْنُهْم بَْعَد ذَِلَك فِ

يَّنَ :   َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلبَيِّنَاتِ  .))..)32األَْرِض لَُمْسِرفُوَن( ه. وتَبَ ا: عَرفتُ تَبَْنتُه أَن ر. واس  واستَباَن الشيُء: ظَه
ّدى.َظَهر، وتَبيَّْنت الشيُء: ةُ وال تتع ذه الثالث انَ  هُ أَنا، تتعدَّى ه الوا: ب يََّن  وق اَن وبَ يَّن وأَب تَباَن وتَب الشيُء واْس

رأَ  آياٍت ُمبَيِّناٍت، بكسر الياء وتشديدها، بمعنى ومنه قوله تعالى: بمعنى واحد؛ ن ق تح  ُمتبيِّنات، وم ات بف ُمبَيَّن
َرف :   فِي األَْرِض لَُمْسِرفُونَ .. الصبُح لِذي عينَين أَي تَبَيَّن قد بَيَّنَ المثل:  الياء فالمعنى أَن هللا بَيَّنَها. وفي السَّ

ا له: َعِجلَ  واإلْسراُف: ُمجاوزةُ القَْصِد. وأَسرَف فيما و م ه، فه ّ عن ى  ذي نََه  من غير قصد، وأَما السََّرُف ال
ي َق ف رافُ  أُْنِف راً. واإلْس ان أَو كثي يالً ك ، قل ّ ة  ر طاع ة:غي ي النفق ذيُر.  ف ة؛ التب َرِف الغفل ل: أَراد بالس  وقي

ي  والسََّرُف: الخطأُ، وأَخطأَ الشيَء: َوَضعَه في غير َحقِّه؛ ُج بالشيء. وف َرُف: اللََّه راوةُ. والسَّ والسََّرُف: الضَّ
ال: ه ، الحديث: أَنَّ عائشة ر؛ يق َرِف الخم َرفاً كَس م َس ت: إنَّ للَّْح ا، قال ّ عنه نرضي  ال  و م راِف، وق اإلْس

دَّتها، محمد بن عمرو: أَي َضراوةً كضراوِة الخمر وشّدة َل  كش ه، فِْع َرَف في ه فأَْس ِرَي بأَكل اَده َض ن اعت ألَن م
م َضراوته ُمَدِمن الخمر في ال شمر: ول ة؛ ق ل: أَراد بالسَرِف الغفل ا، وقي مع أَن بها وقلة صبره عنه داً  أَس أح

اد ه وهو ضّده؟ـتفسيراً ل اوة، قال: وكيف يكون ذلكذَهب بالسََّرِف إلى الضر رةُ االعتِي راوة للشيء: كث  والض
رة الجهُل به، إال أَن له، والسََّرف بالشيء: ل:  تصير الضراوةُ نفُسها َسَرفاً، أَي اعتياُده وكث َرٌف، وقي ه س أَكل

ي غي في الحديث من اإلسراِف والتبذير في النفقة الّسَرفُ  ،لغير حاجة أَو ف ّ ي  ر طاعة  رج ف ا يَْخ بهت م ش
ر اإلسراف اإلكثار من اللحم بما ار يخرج في الخمر، وقد تكرر ذك ره اإلكث ى ذك ب عل ي الحديث، والغال ن  ف م

ي الَخَطأُ. األَْوزار واآلثام. والسََّرُف: الذُّنُوب والخطايا واْحتِقابِ  ل ف الى حرم القت . والمعنى أن هللا سبحانه وتع
م جميع الشرائع  ي اإلث اس ف ع الن ل جمي اب من قت او لعق السماوية .. وأن عقاب من قتل نفسا مؤمنة هو مس
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ة:   ي سورة النساء اآلي الى ف نَُّم : ((   93والعذاب .. مصداقا لقوله تع َزاُؤهُ َجَه ًدا فََج ا ُمتَعَّمِ ْل ُمْؤِمنً ْن يَْقتُ َوَم
ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ  َّ   .)).. َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظيًماَخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب 

لَّبُ ((   وا أَْو يَُص َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي األَْرِض فََساًدا أَْن يُقَتَّلُ َّ َع إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن  وا أَْو تُقَطَّ
ْن األَْرِض ذَ  ْوا ِم الٍَف أَْو يُنفَ ْن ِخ ْم ِم ِديِهْم َوأَْرُجلُُه ذَاٌب أَْي َرِة َع ي اْآلِخ ْم فِ دُّنيَا َولَُه ي ال ْزٌي فِ ْم ِخ َك لَُه ِل

  .)).. )33َعِظيٌم(
  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان : 

نعبد هللا األنصاري حدثنا محمد بن عبد هللا :  حدثنا علي بن  لمان  : حدثنا اب ال: حدثني س ون ق ع
الوا  ن أبي قالبة: أنه كان جالسا خلفأبو رجاء مولى أبي قالبة، ع روا، فق ذكروا وذك ز، ف عمر بن عبد العزي

ت اء، فالتف ا الخلف ادت به د أق الوا: ق ال وق ره: فق ف ظه و خل ة، وه ي قالب ي أب   إل
قالبة؟ قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في اإلسالم، إال رجل  ، أو قال: ما تقول يا أباعبد الل بن زيد ما تقول يا 

ه بغير نفس، أو  إحصان، أو قتل نفسا زنى بعد ه وآل لى هللا علي وله ص ال عنبسة:  حارب هللا ورس وسلم. فق
الوا:  صلى هللا عليه  بكذا وكذا؟ قلت: إياي حدث أنس، قال: قدم قوم على النبي  حدثنا أنس وسلم فكلموه، فق

ااستوخمنا هذه األرض، فقال: (هذه نعم لنا تخرج، فاخرجوا فيها، فاشربو قد وا  ا من ألبانه ا). فخرج وأبواله
ن  فيها، فشربوا من أبوالها وألبانها، واستصحوا، ومالوا على الرعي ا يستبطأ م نعم، فم فقتلوه، واطردوا ال

وا وحاربوا هللا رسوله  هؤالء؟ قتلوا النفس،  ه ، وخوف ه وآل ول هللا صلى هللا علي ال: رس لم. فق سبحان  وس
ن هللا، فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا م ل ذا، إنك ل ك ا أه ال: ي ال: وق يكم،  بهذا أنس. ق ذا ف ي ه ا أبق ر م وا بخي تزل

  ..  ومثل هذا
  وجاء في سنن النسائي : 

و دثنا أب ال: ح اج الص واف ق ن حج ع ع ن زري د ب رجاء  حدثنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزي
ك: ن مال س ب دثنا أن ر مولى أبي قالبة قال: حدثنا أبو قالبة قال: ح ي  ا منأن نف ى النب دموا عل ة ق ل ثماني  عك

ى  وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت صلى هللا عليه وآله ك إل ه  أجسامهم،فشكوا ذل ول هللا صلى هللا علي  رس
وا فشربوا  وسلم فقال: أال تخرجون معوآله  ى، فخرج الوا: بل راعينا في إبله فتصيبوا من ألبانها وأبوالها، ق

 وسلم، فبعث فأخذوهم، فأتي بهم،وآله  رسول هللا صلى هللا عليه فقتلوا راعي  وأبوالها فصح وا، من ألبانها
اتوا. ى م ي الشمس حت ذهم ف ه (من]فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ونب ة  ش قول ل) بضم المهمل عك
عرينة (فاستوخموا) أي استثقلوها  وسكون الكاف أبو قبيلة وقد جاء أن بعضهم كانوا من عكل وبعضهم من

ه)و ي إبل معت (ف قمت) كس دانهم (وس ا أب ق هواؤه م يواف ى  ل افة ألدن ي فاإلض ع الراع ي م ل الت ي اإلب أي ف
دم د تق ث) أي  مالبسة (فتصيبوا) بالشرب وق ادة (فبع ى اإلع ال حاجة إل اب ف ول أول الكت ي شرب الب الم ف الك

اء الفاعل  في إثرهم (وسمر) بتخفيف الميم وسلم ناساوآله عليه  صلى هللا تعالى  النبي  ى بن أو تشديدها عل
ه  أي كحلهم بمسامير حميت ال إلي ذه األفع اهم ونسبة ه ذهم) أي ألق رها (ونب الى  حتى ذهب بص صلى هللا تع

ه  ه علي ا].وآل ر به ه اآلم لم لكون   وس
ة،  أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن الوليد، عن األوزاعي، عن - يحيى، عن أبي قالب

ي :  سعن أن ى النب دموا عل ل ق ه أن نفرا من عك ه وآل اجتووا صلى هللا علي لم، ف ي  وس أمرهم النب ة ف  المدين
دقة صلى هللا عليه ل الص أتوا إب لم أن ي ا واستاقوها  وس وا راعيه وا، فقتل ا ففعل ا وألبانه ن أبواله ربوا م فيش

ط  وسلم في طلبهم،وآله  صلى هللا عليه  فبعث النبي  م فق نهم، قال: فأ تي به م، وسمر أعي ديهم وأرجله ع أي
ة إنما جزاء } وجل.. فأنزل هللا عز  ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا اربون هللا ورسوله ...اآلي ش ].الذين يح

ى  قوله (فاجتووا المدينة) بالجيم افتعال من الجوى ا (وسمل) عل م به ا لضرر لحقه والمراد كرهوا المقام به
ره ة آخ ف ف يم مخ ل بم اء الفاع وه]. بن الكي ونح اءهم ب ع دم ا قط مهم) أي م م يحس ا (ول   الم أي فقأه

ي  أخبرنا إسحاق بن - ن أب ى ب ال: حدثني يحي ال: حدثنا األوزاعي ق ف ق ن يوس د ب دثنا محم منصور قال: ح
ال: كثير س ق ى -قال: حدثني أبو قالبة عن أن دم عل ه  ق ول هللا صلى هللا علي ه  رس ر من وآل ة نف لم ثماني وس

ذكرنح ل، ف يعك وا الراع ال: قتل مهم، وق م يحس ه: ل ى قول   وه إل
س  أخبرنا أحمد بن سليمان قال: - ة، عن أن ي قالب ن أب وب، ع حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن أي
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اح صلى هللا عليه وآله  النبي  أتى قال: ذود أو لق ة ب ووا المدين م واجت أمر له ة ف ل أو عرين ن عك ر م وسلم نف
ا ملوأبوا يشربون ألبانه م وس دهم وأرجله بهم، فقطع أي ي طل ث ف ل، فبع ي واستاقوا األب وا الراع ا، فقتل  له

نهم.   أعي
ه] ه (أو  ش قوله (أو عرينة) بالتصغير (فأمر لهم) أي بذود فقوله بذود متعلق ب ة حال وقول ووا المدين واجت

  النوق]. لقاح) شك من الراوي واللقاح بالكسر ذات اللبن من
يٌم(إِالَّ الَِّذيَن ((   وٌر َرِح َ َغفُ َّ اْعلَُموا أَنَّ  ْيِهْم فَ ِدُروا َعلَ ِل أَْن تَْق اُر، ...)). )34تَابُوا ِمْن قَْب وُر الغَفّ الغَفُ

ة ة المبالغ ا جّل ثناؤه، وهما من أَبني ال:  ومعناهم وبهم. يق اهم وذن اده المتجاوز عن خطاي ذنوب عب الساتر ل
تر.  راناً، وإنك أَنت الغَفُور الغَفّار يا أَهللنا َمْغفرة وَغْفراً وُغفْ  اللهمَّ اغفر ة والس ِر التغطي الَمْغِفرة. وأَصل الغَْف

ك َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها؛ ال: ُغْفرانَ الء ق ن الَخ رج م ان إذا خ راُن:  والغَْفر: الغُْفراُن. وفي الحديث: ك الغُْف
نعم أَ  مصدٌر، وهو منصوب بإضمار أَطلُُب، وفي تخصيصه بذلك قوالن ي شكر ال يره ف ن تقص حدهما التوبة م

ن  التي أَنعم بها عليه بإطعامه وهضمه ْرِك االستغفار م ير وتَ وتسهيل مخرجه، فلجأَ إِلى االستغفار من التقص
ّ بلسانه وقلبه ذكر ه رأَى  هللا تعالى مدة لبثه على الخالء،فِإنه كان ال يترك ذكر  إِال عند قضاء الحاجة، فكأَن

ه وقد راً فتداركه باالستغفار.ذلك تقصي ه؛ ومن د َغفَْرت ل شيء سترته، فق راً: ستره. وك ُره َغف َره يَْغِف ل  َغفَ قي
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ . يكون تحت بيضة الحديد على الرأْس: ِمْغفٌَر. للذي َّ ت :  فَاْعلَُموا أَنَّ  رحيم: بني ْحَمُن ال وهللا الرَّ

اهالصفة األُولى على فَْعالَن ألَن مع رة، ن ا الكث راحمين، فأَم ُم ال و أَْرَح عَْت كل شيء وه ه وِس ك ألَن رحمت  وذل
ِحيمُ  رَّ ل،. ال ز وج ى هللا ع ور عل ْحمن مقص رَّ ْحمن ألَن ال رَّ د ال ر بع ا ذك رحيم فِإنم ال  وال ره؛ ق ون لغي د يك ق

رحيم ْحمن ال رَّ الرحيم الفارسي: إِنما قيل بسم هللا ال ْحمِن م فجيء ب رَّ تغراق ال د اس يص بع ة لتخص ى الرْحَم عن
ان المؤمنين به في الى: وك ذي قوله تع ك ال م رب َرأْ باس ال: اْق ا ق اً، كم المؤمنين َرِحيم قَ  ب ال: َخلَ م ق َق، ث  َخلَ

ناعة اِإلنسان من َعلٍَق؛ فخصَّ بعد أَن َعمَّ لما في وه الّصِ ال  اِإلنسان من وج ر؛ ق ُوه كثي ِة، ونح وه الحكم ووج
ْحمُن اسم م الزجاج: وا ن أَسماء هللا عز وجلالرَّ م يكون ب األَُول، ول ي الكت ذكور ف ماء هللا؛  م ن أَس ه م يعرفون

ب األَُوِل، قال أَبو الحسن: حاب الكت ةِ  أَراه يعني أَص ة ذو الرْحم ل اللغ د أَه اه عن ي ومعن ي  الت دها ف ة بع ال غاي
ة ْحمِة، ألَن فَْعالن بناء من أَبني يمٌ  الرَّ ة، وَرِح ٌل بمع المبالغ ديرٌ فَِعي اِمع وق ى س ِميٌع بمعن الوا َس ا ق ٍل كم ى فاع  ن

ذلك ادر، وك ى ق وز بمعن ال األَزهري وال يج وٌم؛ ق رأَة َرُح وٌم وام ن إِالَّ  رجل َرُح ال َرْحم هللا عز وجل،  أَن يق
ْحمن الذي وسعت وفَعَالن من أَبنية ما يُبالَُع في ر وصفه، فالرَّ ن لغي ال َرْحم  رحمته كل شيء، فال يجوز أَن يق
حيم: جمع هللا؛ وحكى األَزهري عن أبي رَّ ْحمن ال رَّ ه ال ي قول اس ف يّ  العب ْحمن ِعْبران رَّ ا ألَن ال حيم  بينهم رَّ وال

  ..  َعَربيّ 
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا و ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي المم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
د  ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس ف
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
ي الح اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم لق

  ورحمة هللا وبركاته .
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 أن ال إله إال هللا أشهد
  رسول هللا محمداأن  وأشهد 

  
  

 c    : 91الحلقة عدد   
  c( سورة المائدة ) 

  
 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
و يَا(( ...  ْم تُْفِلُح بِيِلِه لَعَلَُّك ي َس ُدوا فِ يلَةَ َوَجاِه ِه اْلَوِس وا إِلَْي َ َواْبتَغُ َّ وا  )إِنَّ 35َن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُ

ْم الَِّذيَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما  ْنُهْم َولَُه َل ِم ا تُقُبِّ ِة َم فِي األَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِليَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذَاِب يَْوِم اْلِقيَاَم
يٌم( ذَاٌب أَِل يٌم( )36َع ذَاٌب ُمِق ْم َع ا َولَُه اِرِجيَن ِمْنَه ْم بَِخ ا ُه اِر َوَم ْن النَّ وا ِم ُدوَن أَْن يَْخُرُج اِرقُ 37يُِري  ) َوالسَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم( َّ ِ َو َّ لََح  )38َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاالً ِمْن  ِه َوأَْص ِد ُظْلِم فََمْن تَاَب ِمْن بَْع
َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ َ يَتُوُب َعلَْيِه إِنَّ  َّ َ 39فَِإنَّ  َّ ُر )أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ  اُء َويَْغِف ُب َمْن يََش  لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض يُعَذِّ

ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ   ...))..)40ِلَمْن يََشاُء َو
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
  

م جنت ز وجل ومن ث ي ما المطلوب من أهل اإليمان أصال حتى يفوزوا بمرضاة هللا ع ود ف ه .. والخل
  قلب بشر ؟ : ىالنعيم حيث ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر عل

  
يلَةَ  يَا(( ...   ِه اْلَوِس وا إِلَْي َ َواْبتَغُ َّ وا  وا اتَّقُ ه.. أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ...)).. آمن ب

ذي ال شري ا الواحد ال ه .. فمن شروط اإليمان التصديق ب اك ل َ  يَ َّ وا  وا اتَّقُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ه  أَيَُّه اه : خاف : اتق
ه ..  ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف ذره .. التق اوح يلَةَ  يَ ِه اْلَوِس وا إِلَْي َ َواْبتَغُ َّ وا  وا اتَّقُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ال  أَيَُّه : ق

ى اطل ة .. والمعن ات الجن ى درج ي أعل يلة: ه اء الوس د العلم ق التوحي لوك طري ا .. بس ة ودرجاته وا الجن ب
  والطاعة .. والصبر والمصابرة .. وفي صحيح مسلم فيما يتعلق بالوسيلة: 

وب ي أي ن أب عيد ب وة وس ن حي ن وهب ع دهللا ب ا،  حدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عب وغيرهم
ن الع رو ب ن عم هعن كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن جبير، عن عبدهللا ب ي صلى هللا  اص؛ أن سمع النب

م" وسلم يقول:وآله عليه  ول. ث الة  إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يق ي ص ه من صلى عل ي. فإن صلوا عل
ا  صلى هللا عليه بها عشرا. ثم سلوا هللا  ي لي الوسيلة . فإنه ة ف اد هللا.  منزل ن عب د م ي إال لعب ة ال تنبغ الجن

  له الشفاعة". ي الوسيلة حلت ل وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل
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و يَا((  ْم تُْفِلُح بِيِلِه لَعَلَُّك ي َس ُدوا فِ يلَةَ َوَجاِه ِه اْلَوِس َ َواْبتَغُوا إِلَْي َّ ) .))..  35َن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 
ي سبي:  َوَجاِهُدوا فِي َسبِيِلهِ  د ف ه وجاَه يوجاَهَد العدوَّ ُمجاَهدة وِجهاداً: قاتل د  الحديث: ال ل هللا. وف ِهجرة بع

ول أَو  وهو المبالغة الفتح ولكن ِجهاد ونِيَّةٌ؛ الجهاد محاربة األَعداء، ة من ق ي الوسع والطاق ا ف واستفراغ م
و أَي أَنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة ألَنها قد صارت دار بالنية إِخالص العمل  فعل، والمراد  إِسالم، وإِنما ه
اق من  واستفراغ الوسع في الحرب الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغةاِإلخالص في  ا أَط أَو اللسان أَو م

ي حديث م شيء. وف هُ ث ُل مالَ ُد الرج ن: ال يَْجَه ه ال الحس ال النضر: قول اس؛ ق د يسأَل الن ه أَي  يقع د مال يجه
َ  وههنا؛ قال الحسن ذلك في قوله عز يعطيه ويفرقه جميعه ههنا لَعَلَُّكْم . لونك ماذا ينفقون قل العفو.وجل: يسأ

ر  والخير؛ وفي الفَلَح والفَالُح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم:  تُْفِلُحونَ  َرك هللا بخي داحِ: بَشَّ حديث أَبي الدَّْح
مؤمنون أَي أُِصيُروا ال وهو مقصور من الفالح، وقد أَفلح. قال هللا َعزَّ من قائل: قد أَْفلَحَ  وفَْوز، وفَلَحٍ أَي بَقاءٍ 

  ..  ُمْفِلحون لفوزهم ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه إِلى الفالح؛ قال األَزهري: وإِنما قيل ألَهل الجنة
وْ ((   ذَاِب يَ ْن َع ِه ِم ا إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي األَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِليَْفتَُدوا بِ ِة َم ِم اْلِقيَاَم

ا.)).. )36تُقُبَِّل ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم( ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ رَ  الُكْفُر: نقيض اِإليم اغوت؛ َكفَ راً  بالط ر ُكْف ا يَْكفُ ب
 ً ة،..  وُكفُوراً وُكْفرانا ود النعم ُر: ُجح دُّ  والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو نقيض الشكر. والُكْف و ِض ه  وه الشكر. وقول

رَ  دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك ا بك الى: إِن ةَ هللا تع تَرها. نَْعَم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ وراً وُكْفران ا ُكفُ  يَْكفُره
افََره ل وك انه. ورج ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ل ُمَكفَّ َده. ورج ه: َجَح د َحقَّ افر: جاح ن  ك تق م ِم هللا، مش ألَْنعُ

َرة قلبه. قال ابن : ألَنه ُمغَطى علىالسَّتْر، وقيل ار وَكفَ ع ُكفَّ ول، والجم ى مفع ي معن اٌر  دريد: كأَنه فاعل ف وِكف
ةِ .. وِجياعٍ ونائم ونِيَامٍ  مثل جائع ْوِم اْلِقيَاَم ذَاِب يَ ْن َع ِه ِم ُدوا بِ دفع :  ِليَْفتَ اداةُ: أَن ت ِة. والُمف ُن الِفْدي ه لََحَس وإِن

  . . الِفداء: أَن تَشتريه، فََدْيته بمالي فِداء وفََدْيتُه بِنَْفسيو . رجالً وتأْخذ رجالً 
يٌم(((   ذَاٌب ُمِق ْم َع ا َولَُه اِرِجيَن ِمْنَه ْم بَِخ ا ُه ذَاٌب ) ..)).. 37يُِريُدوَن أَْن يَْخُرُجوا ِمْن النَّاِر َوَم ْم َع َولَُه

  : دائم .. ال انقطاع له ..   ُمِقيمٌ 
اِرُق َوالسَّ((   يٌم(َوالسَّ ٌز َحِك ُ َعِزي َّ ِ َو َّ ْن  االً ِم بَا نََك ا َكَس َزاًء بَِم ِديَُهَما َج اْقَطعُوا أَْي .))..  )38اِرقَةُ فَ

ةُ  نَكَّْلت بفالن إِذا تَْنِكيالً إِذا جعله نَكاالً وِعْبرة لغيره. ويقال:الجوهري : نكل به  ه ُعقوب ْرم أَجرم ي ُج عاقبته ف
ل غيره عن الى: وأَْنَكْلت ب مثله.ارتكا تَنَّكِ ه تع ا. وقول ه عنه االً  الرجَل عن حاجته إِْنكاالً إِذا دفعت ا نَك  فجعلناهم

ذي  هذه الفَعلة ِعبرةً  لما بين يََدْيها وما َخْلفها؛ قال الزجاج: أَي جعلنا ل ال ه مث ٌل فَينال ا فاع يَْنُكل أَن يفعل مثلَه
ان.الجوهري:والنَّك. السَّْبت. اليهود الُمْعتَِدين في نال ا ك اً م ل  ال والنُّْكلة والَمْنَكل: ما نََكْلت به غيرك كائن الَمْنَك

ل باِإلنسان. ونَِكل الرجل: قَبِل ي المنطق، النََّكاَل؛ َ الذي يُنَّكِ وب ف اه يعق داؤه؛ حك ه أَع  وإِنه لَنِْكُل َشّرٍ أَي يُنَكَّل ب
اً؛  العزيز: جمع أَْنكال. وفي التنزيلالقيد الشديد من أَي شيء كان، وال والنِّْكُل، بالكسر: االً وَجِحيم إِنَّ لدينا أَْنك

ديث: ي الح اٍر. وف ن ن ود م ي قي ل: ه ؤتى قي ود،  ي ى القُي ول، بمعن ي النُُّك وم ف رالنون )  بق ل ( بكس د نك الواح
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ .. أَيضاً على أَْنكال ويجمع َّ الالعَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسم:  َو الزجاج:  ائه الحسنى؛ ق

ن  الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء، وقيل:هو الذي هو ليس كمثله شيء. وم
، وهو الذي يََهُب الِعزّ  ذُّلِّ  َ أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ الف ال : خ الى ..  لمن يشاء من عباده. والِعزُّ بحانه وتع هللا س

ن له الَحِكيمُ  أَْحَكُم الحاكِميَن، وهو فات الُحْكُم، سبحانه وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: م هللا  ص
ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ن  الَحَك ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم أعل

ى  ُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي،أَسماء هللا تعالى الَحكَ  أَسمائه. ابن األَثير: في ٌل بمعن و فِعي فَه
ارة فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم  فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك

ناع معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق عن وز  اتالّصِ يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه
 العلم، والَحِكيمُ  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من قَِدير بمعنى أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل

 ً   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
لَ ((   ِه َوأَْص ِد ُظْلِم ْن بَْع اَب ِم ْن تَ يٌم(فََم وٌر َرِح َ َغفُ َّ ِه إِنَّ  وُب َعلَْي َ يَتُ َّ ِإنَّ  ةُ: . )) .. )39َح فَ التَّْوب

ي الحديث: ذَّْنِب. وف ن ال ُجوُع م ل الرُّ ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ش: التَّ ال األَخف ه. وق ْوُب مثلُ ةٌ. والتَّ َدُم تَْوب ٍة  النَّ َعْزم
ِ يَتُوُب تَْوباً وتَ  وَعْزٍم. ّ ابَ وتاَب إِلى  ى الطاعةِ  ْوبةً وَمتاباً: أَن ـَمْعصيِة إِل َع عن ال ٌب .. وَرَج اٌب: تائِ وَّ وَرجل تَ
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ه ِده. وقول ى َعْب وُب علَ ّواٌب: يَتُ ُ تَ ّ ِ. و ّ ى  ه  إِل ى ب ون َعنَ وز أَن يك ْوب، يج ِل التَّ ذَّْنِب وقابِ افِِر ال الى: غ تع
رد.كالقَول، وأَن يكون جمع تَْوبٍة َكلَوْ  الـَمْصَدرَ  و زٍة ولَْوٍز، وهو مذهب المب ال أَب اَد  وق اَب ع ُل ت ور: أَص منص

ابَ  اَب. وت َع وأَن ِ وَرَج ّ ى  ه أَي إِل ُ علي ّ  ّ ى  وا إِل الى: وتُوبُ ه تع ـَمْغِفرة. وقول ه بال اَد علي   ع
اُب: يَتُوُب على  َجِميعاً؛ أَي ُ التوَّ ّ   .. بفَْضله إِذا تاَب إِليِه من ذَْنبه َعْبِدهُعوُدوا إِلى َطاعتِه وأَنيبُوا إِليه. و

  جاء في صحيح البخاري : 
روة، عن ن ع ن شهاب، ع ونس، عن اب ن وهب، عن ي  حدثنا إسماعيل بن عبد هللا قال: حدثني اب

ا  وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعدوآله أن النبي صلى هللا عليه  عائشة: أرفع حاجته ك ف ذل
  وسلم، فتابت وحسنت توبتها.وآله  صلى هللا عليه إلى النبي

  وفي صحيح البخاري أيضا : 
ر، عن الُزهري، عن ا معم ف: أخبرن ن يوس ي: حدثنا هشام ب د الجعف ن محم د هللا ب دثنا عب ي  ح أب

ال: لى هللا إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه ق ول هللا ص ت رس ه  بايع ه علي ي رهط، وآل لم ف وس
ا ا شيئاً، وال تسرقوا، والفقال: (أب ى أن ال تشركوا ب ان  يعكم عل أتوا ببهت م، وال ت وا أوالدك وا، وال تقتل تزن

ك  تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على هللا، ومن أصاب من ذل
ذلك إ شيئاً فأخذ به في تره هللا، ف ه، وإنالدنيا فهو كفَّارة له وطهور، ومن س اء عذَّب ى هللا: إن ش ر ل اء غف  ش

ه).   ل
  محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته قطعت يده قبلت شهادته، وكل تاب السارق بعدما  قال أبو عبد هللا: إذا 

  وأيضا  : 
ي ن أب الح، ع ا ص ال: سمعت أب ي: حدثنا األعمش ق اث: حدثني أب ن غي ص ب ن حف دثنا عمرو ب  ح

ل  وسلم قال: (لعن هللا السارق، يسرق البيضة فتقطعوآله  هريرة،عن النبي صلى هللا عليه يده، ويسرق الحب
  كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. قال األعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل فتقطع يده).

ن ة، عن اب زوان، عن عكرم ن غ دثنا فضيل ب ن داود: ح د هللا ب ي: حدثنا عب ن عل  حدثني عمرو ب
ينوآله عن النبي صلى هللا عليه  عنهما، عباس رضي هللا ي ج ي الزان ي وهو مؤمن،  وسلم قال: (ال يزن يزن

  يسرق وهو مؤمن). يسرق السارق حين وال 
  )) ُ َّ اُء َو ُب َمْن يََشاُء َويَْغِفُر ِلَمْن يََش َ لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض يُعَذِّ َّ ى ُك أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ  ْيٍء َعلَ ّلِ َش

ِديٌر( ه.. )40قَ ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت يء : أدرك م الش ْن ...)).. عل ُب َم ذِّ يُعَ
ه:   يََشاءُ  ه؛ ومن د َغفَْرت ترته، فق ل شيء س تره. وك راً: س ل وقد َغفََره يَْغِفُره َغف ت بيضة  قي ون تح ذي يك لل

ك لعرب:الحديد على الرأْس: ِمْغفٌَر. وتقول ا ه وأَغطى اْصبُْغ ثوبَ ُل ل ِخه أَي أَْحَم ُر لَوَس و أَْغفَ واِد فه ه. بالسَّ  ل
ي الوعاء ومنه: َغفَرَ  ه ف اع: جعلت ْرُت المت رَ  . ّ ذنوبه أَي سترها. وَغفَ ن سيده: َغفَ ي الوعاء  اب اَع ف المت

ِديرٌ ..  بالِخضاب وأَْغفََرهَغفََر الشيبَ  أَدخله وستره وأَوعاه؛ وكذلك يَْغِفُره َغْفراً وأَْغفََره ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ  َو
ى  القُْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من:  الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول ويكونان من التق

ّلِ  ، فا القُْدرة كل شيء قدير؛ من ُر ُك ّدِ دير، وهللا سبحانه ُمقَ ل شيء ق يءعز وجل على ك ن ش  وقاضيه. اب
ِديُر، ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق ادر اسم األَثير: في أَسماء هللا تع ه،  فالق ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ ل م فاع

دَّرَ  التهذيب: الليث: القََدرُ  ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر وهو للمبالغة، ال: قَ ُق. يق ه القَضاء الُمَوفَّ  اِإلل
يده: كذا تقديراً، وإِذا وافق الشيءُ  ن س َدُره. اب اءه قَ ت: ج و الشيَء قل م، وه اء والُحْك َدُر القض ْدُر والقَ ا  القَ م

ره هللا عز وجل من القضاء   .. ويحكم به من األُمور يُقَّدِ
  
  

*********  
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لى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن الم س ين وس ى المرسلين آم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c    : 92الحلقة عدد   
  cسورة المائدة ) ( 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 د في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاه ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
أَْفَواِهِهْم  يَا (( ...  ا بِ الُوا آَمنَّ ُسوُل الَ يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمْن الَِّذيَن قَ ْؤِمْن أَيَُّها الرَّ ْم تُ َولَ

وَن اْلَكِل فُ أْتُوَك يَُحّرِ ْم يَ ِريَن لَ ْوٍم آَخ اُعوَن ِلقَ مَّ ِذِب َس اُعوَن ِلْلَك ِعِه قُلُوبُُهْم َوِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ ِد َمَواِض ْن بَْع َم ِم
ِذيَن يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا َوَمْن يُرِ  ِ َشْيئًا أُْولَئَِك الَّ َّ ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمْن  َّ ْد 

يٌم( ذَاٌب َعِظ َرِة َع ي اْآلِخ ْم فِ ْنيَا ِخْزٌي َولَُه َر قُلُوبَُهْم لَُهْم فِي الدُّ ُ أَْن يَُطّهِ َّ الُوَن  )41لَْم يُِرْد  ِذِب أَكَّ اُعوَن ِلْلَك مَّ َس
َت فَِللسُّْحِت فَإِ  ْيئًا َوإِْن َحَكْم وَك َش رُّ ْن يَُض ْنُهْم فَلَ ِرْض َع ْنُهْم َوإِْن تُْع ِرْض َع نَُهْم أَْو أَْع اْحُكْم ْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْي

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن( َّ ُمونََك َوِعْنَدُهْم التَّْوَراةُ فِيَها حُ  )42بَْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنَّ  ِد َوَكْيَف يَُحّكِ ْن بَْع ْوَن ِم مَّ يَتََولَّ ِ ثُ َّ ْكُم 
اُدوا 43ذَِلَك َوَما أُْولَئَِك بِاْلُمْؤِمنِيَن( ِذيَن َه لَُموا ِللَّ ِذيَن أَْس )إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر يَْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن الَّ
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تُحْ  ا اْس اُر بَِم انِيُّوَن َواألَْحبَ بَّ ْونِي َوالَ َوالرَّ اَس َواْخَش ْوا النَّ الَ تَْخَش َهَداَء فَ ِه ُش انُوا َعلَْي ِ َوَك َّ اِب  ْن ِكتَ ِفُظوا ِم
افُِروَن( ْم اْلَك ُ فَأُْولَئَِك ُه َّ ا أَنَّ 44تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنًا قَِليالً َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل  ْيِهْم فِيَه ا َعلَ نَّْفَس )  َوَكتَْبنَ ال

اٌص فَ  ُروَح قَِص ّنِ َواْلُج نَّ بِالّسِ اْألُذُِن َوالّسِ األَنِف َواْألُذَُن بِ َف بِ َو بِالنَّْفِس َواْلعَْيَن بِاْلعَْيِن َواألَن ِه فَُه َق بِ دَّ ْن تََص َم
ُ فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن( َّ   ...)). )45َكفَّاَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
  

ل  ول والفع ث الق ن حي ة .. م ة األهمي ي غاي اإليمان في ديننا اإلسالمي مسألة في غاية الحساسية وف
دال..  دل واإلعت ة .. والع ة والحب د الخالص والرحم والسلوك .. ذاك أن الدين اإلسالمي الحنيف .. دين التوحي

ا .. وهي ليس دين كلم ال بعينه ادئ هي األفع يم ومب ة ق و جمل ل ه فاه .. ب ى الش ردد عل ارات تت ات تقال وعب
ون  ع الك ذات ومع اآلخرين وم ع ال ه م ه .. وتعامل ه وترحال ي حل ؤمن ف النوايا بعينها وهي جماع سلوك الم

رآ ا الق ا وجهن وق .. من هن الق والمخل ع الخ ة وم ا  نوالحياة الخاصة والعام ريم توجيه وم الك ى أق سديدا إل
ذرنا من  المسالك في التعامل مع األطراف األخرى .. خاصة فيما يسمى بلغة العصر : الحرب اإلعالمية .. وح
ي تستهدف الحط  والت الت اع المق ل لجم التأثر السلبي بما يقال لنا وما يقال عنا .. وأن نتخذ الحذر في التحلي

ذي ارتضاه ل ف ال رة منا ومن ديننا اإلسالمي الحني دوتنا وق ا وق ى حبيبن ه إل اب الموج زة .. والخط ا رب الع ن
ان ألن الرسول  ان ومك ل زم ي ك أعيننا محمد  صلى هللا عليه وآله وسلم .. هو خطاب موجه إلى كل مؤمن ف
ى  دة .. ونسير عل اد البعي ا نستشف األبع ي منه صلى هللا عليه وآله وسلم هو القدوة وهو األمثولة الطيبة الت

  وعلى هدى سيرته الشريفة ال نتوه وال نضيع بإذن هللا السمع العليم ..  هدى القرآن
مْ  يَا (( ...  أَْفَواِهِهْم َولَ ا بِ الُوا آَمنَّ ُسوُل الَ يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمْن الَِّذيَن قَ ْؤِمْن  أَيَُّها الرَّ تُ

ِعِه قُلُوبُُهْم َوِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ  ِد َمَواِض ْن بَْع َم ِم وَن اْلَكِل فُ أْتُوَك يَُحّرِ ْم يَ ِريَن لَ ْوٍم آَخ اُعوَن ِلقَ مَّ ِذِب َس اُعوَن ِلْلَك
ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلكَ  َّ ِ يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحذَُروا َوَمْن يُِرْد  َّ ِذيَن  لَهُ ِمْن  َشْيئًا أُْولَئَِك الَّ
يٌم( ذَاٌب َعِظ َرِة َع ي اْآلِخ ْم فِ ْنيَا ِخْزٌي َولَُه َر قُلُوبَُهْم لَُهْم فِي الدُّ ُ أَْن يَُطّهِ َّ الن .)).. )41لَْم يُِرْد  َرَع ف ال: أَس ويق

رع ال: أَس اوز. ويق ل مج و فع ا، وه ة وغيرهم ي والكتاب ى المش َرَع  إِل دون أَس ذا؛ يري ذا وك ه، ك ّي إِلي المض
ع  للواحد، وللجميع ساَرعوا. يقال ذلك وساَرَع بمعنى أَسرَع؛ وفي حديث خيفان: َمساِريُع في الحرب؛ هو جم
ديد و الش راع وه ي ِمْس راع ف ولهم: اِإلْس ة. وق ة المبالغ ن أَبني و م اِعيَن وه اٍن وَمط ل ِمْطع ور مث َرعَ  األُم  السَّ

َع األَ  ى مُر: كَسُرَع؛السََّرَع مثال الَوَحا. وتسرَّ ه بمعنً ع إِلي رَّ ذا وتََس  . وسارَع إِلى األَمر: كأَْسَرَع. وساَرَع إِلى ك
ه. وجاء اَدَرةُ إِلي ى الشيء: الُمب ريعاً. والُمساَرعةُ إِل اُدوا سَرعاً أَي َس ِذيَن َه ْن الَّ ود ..  َوِم وُد: : أي اليه والُه

نهم  اشتقاقاً مناليَُهود، هاُدوا يَُهوُدون َهْوداً. وسميت اليهود  وِديِّيَن ولك هاُدوا أَي تابوا، وأَرادوا باليَُهوِد اليَُه
ع حذفوا ياء د فُجِم ذا الح ى ه ف عل ّرِ ا ُع ج، وإِنم يٌّ وزْن الوا ِزْنِج ا ق عير اِإلضافة كم اس شعيرة وش ى قي .. عل

مَ  وَن اْلَكِل فُ ال يَُحّرِ ون الك ام هللا .. ويؤول ون أحك وراة .. ويحرف ون الت ة : أي يحرف ه الحقيقي ر معاني ى غي م عل
ُ فِتْنَتَهُ لخدمة أغراضهم ..  َّ تالء:  َوَمْن يُِرْد  ة االب ى الِفتْن انُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معن ار،  واالْمتِح واالختب

ي الصحاح: إِذا أَذبتهما بالنار وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَْنُت الفضة والذهب إِذا ِد، وف ن الجيِّ  لتميز الرديء م
ل: َجْوَدتُه، ودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز لتنظر ما أَدخلته النار اِر  وج ى الن م عل وَم ه ي

ار. ويسمى الصائغ ون بالن ي  يُْفتَنُوَن؛ أَي يُْحَرق ود الت ارة السُّ ل للحج ذا قي ذلك الشيطان، ومن ه ان، وك الفَتَّ
وَن،أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِينُ  كأَنها ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل ذنوبهم. وَوِرٌق  ، وقيل في قوله: يوَم ه روَن وهللا ب رَّ ال: يُقَ ق

ة ُمْحَرقَة. ة  ابن األَعرابي: الِفتْنة االختبار، والِفتْنة الِمْحنة، والِفتْنة المال، فَتِيٌن أَي فِضَّ والِفتْنة األَْوالُد، والِفتْن
ْنيَا . اآلراء، والِفتْنةُ اِإلحراق بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْويل الظُّْلم. بالُكْفُر، والِفتْنةُ اختالُف الناس دُّ ي ال لَُهْم فِ

رٍّ  الرجُل يَْخَزى ِخْزياً وَخزًى؛ األَخيرة عن والِخْزُي: السُّوُء. َخِزيَ :  ِخْزيٌ  ة وَش ْهرةٍ  سيبويه: وقع في بَِليَّ  وُش
ذَلُّ  : وال تُْخِزنا يومَ  قوله تعالىإِسحق في  فذَلَّ بذلك وهاَن. وقال أَبو ة الُم ي اللغ َزى ف ة؛ الُمْخ وُر  القيام الَمْحقُ
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ةً إِذا بأَْمٍر قد لزمه ة، وكذلك أَْخَزْيته أَْلَزمته ُحجَّ ه هللا أَْذلَْلته بها. والِخْزُي: بُحجَّ  الَهوان. وقد أَْخزاهُ هللا أَي أَهانَ
ه . زاه هللا وأَقاَم ٍة ومَ  وأَخ ى َخْزي يح:عل ي الفص اس ف و العب ال أَب زاٍة. وق ً  ْخ ا ُل ِخْزي ِزَي الرج وان،  َخ ن الَه م

  ..  وامرأَة َخْزيا وَخِزَي يَْخَزى َخزايةً من االستحياء،
اُعوَن ِلْلَكِذِب أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَْينَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِْن تُْعِرْض َعنْ ((   ُهْم فَلَْن َسمَّ

ِطيَن( بُّ اْلُمْقِس َ يُِح َّ ِط إِنَّ  نَُهْم بِاْلِقْس اْحُكْم بَْي َت فَ ْيئًا َوإِْن َحَكْم وَك َش رُّ ْحتِ .)).. )42يَُض الُوَن ِللسُّ ْحُت :  أَكَّ السُّ
كر؛ وقيل: هو اُر،  ما َخبُثَ  والسُُّحُت: كلُّ حرام قبيح الذِّ ه الع ِزَم عن ثَمنمن الَمكاسب وَحُرم فلَ ْكر، َك ذِّ يُح ال  وقَب

د الكلب ل: ق ا، قي ُل فيه ع الرج ْحُت: الحراُم  والخمر والخنزير، والجمُع أَْسحاٌت؛ وإِذا َوقَ ُل. والسُّ َحَت الرج أَْس
ه بُه، ألَن لُّ َكْس ذي ال يَِح ْت. ال ْت وَحُرَم ه: َخبُثَ َحتَْت تجارتُ ْذِهبُها. وأَْس ةَ أَي يُ َحُت البرك   يَْس

ي تجا َحَت ف ْحَت.وَس َب السُّ َحَت: اْكتََس ه، وأَْس َحَت الشيءَ  رت َحتُّ  وَس يالً. وَس يالً قل ره قل ْحتاً: قََش َحتُه َس   يَْس
م: ن اللح ْحَم ع َحْفتُه. الشَّ ل َس ه، مث ْرتُه عن ى الرشوة ..  قََش ا : بمعن طِ . والسحت أيض نَُهْم بِاْلِقْس اْحُكْم بَْي :   فَ

ط، ن  والِقْس و م ْدُل، وه ر: العَ زانٌ بالكس ال: ِمي ْدل، يق ا كعَ وف به ادر الموص ط،  المص اِن قس ط، وِميزان قِْس
واِزينَ  ُع الَم الى: ونَض ه تع ٌط. وقول واِزيُن قِْس طاس  وَم وا بالِقْس الى: وِزنُ ال تع ط. وق َط؛ أَي ذواِت الِقْس الِقْس

تقيم؛ ال: المس اِهيُن، ويق و الشَّ هم: ه ال بعض واِزين، وق َوُم الَم و أَْق ال: ه ط يق اُط قُْس طاٌس. واِإلقس اٌس وقِْس
موا َ والِقْسُط: العَْدُل. ويقال: أَْقَسط ُطوا  وقََسَط إِذا عَدَل. وجاَء في بعض الحديث: إِذا حَكُموا عَدلوا وإِذا قَس أَْقَس

َ يُِحبُّ  َإِنّ  وأَْقسَط في حكمه: عَدَل، فهو ُمْقِسٌط. وفي التنزيل العزيز: وأَْقِسُطوا .. أَي َعَدلُوا   .الُمْقِسطيَن.ّ
ا أُْولَئِ((   َك َوَم ِد ذَِل ْن بَْع ْوَن ِم مَّ يَتََولَّ ِ ثُ َّ ُم  ا ُحْك ْوَراةُ فِيَه َدُهْم التَّ َك َوِعْن ُمونَ َف يَُحّكِ َك َوَكْي
د الفارسي فَ :  َوِعْنَدُهْم التَّْوَراةُ .))..  )43بِاْلُمْؤِمنِيَن( ةٌ، وعن ال:والتَّْوراةُ عند أَبي العباس تَْفِعل ة، ق ة ْوعل  لقل

ْيُت الشيَء وَواَرْيتُه: ي  تَْفِعلة في األَسماء وكثرة فَْوعلة. وَورَّ ه ف ي كتاب تتر.الفراء ف و: اس وارى ه أَْخفَْيتُه. وتَ
ْيتُها، من الفعل التَّْفِعلة؛ كأَنها المصادر: التَّْوراةُ  ناد وورَّ م طّيِ  فتكون تَْفِعلة في لغة أُِخذَْت من أَْوَرْيُت الّزِ ء ألَنه

ريون  جاراةٌ وللناِصيةِ  يقولون في التَّْوِصية تَْوصاةٌ وللجارية ال البص وارة: ق ي التَّ و إسحق ف ناصاةٌ، وقال أَب
ا أَصلها تَْوراةٌ  لُّ م ة، وك لة والدَّْوخل ل الَحْوص الم مث ي الك ر ف ت فَْوَعلةٌ، وفوعلة كثي دره  قُْل ُت قمص ه فَْوَعْل في

ت،  ْوراةٌ، ولكن الواوفَْوعلةٌ، فاألَصل عندهم وَ  ن َولَْج ل م و فَْوَع ا ه ْولَج وإِنم ي تَ األُولى قلبت تاء كما قلبت ف
    .كثير. ومثله

اُدوا َوال((    ِذيَن َه لَُموا ِللَّ ِذيَن أَْس وَن الَّ ا النَّبِيُّ ُم بَِه وٌر يَْحُك ًدى َونُ ا ُه ْوَراةَ فِيَه ا التَّ ا أَنَزْلنَ انِيُّوَن إِنَّ بَّ رَّ
تَ َواألَْحبَ  ْونِي َوالَ تَْش اَس َواْخَش ْوا النَّ الَ تَْخَش َهَداَء فَ ِه ُش انُوا َعلَْي ِ َوَك َّ اِب  ْن ِكتَ اتِي اُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِم ُروا بِآيَ

ُ فَأُْولَئَِك ُهْم اْلَكافُِروَن( َّ   .)).. )44ثََمنًا قَِليالً َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل 
  بخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان ما يلي : جاء في صحيح ال

ال: ا ق ي هللا عنهم ر رض ن عم ن اب افع، ع ن ن وب، ع ن أي ماعيل، ع دثنا إس دد: ح دثنا مس   ح
ه  ه أتي النبي صلى هللا علي اوآل ود: (م ال لليه ا، فق د زني ن اليهود ق رأة م ا).  وسلم برجل وام تصنعون بهم

ا،  ا ونخزيهم م وجوههم ّخِ ا إنقالوا: نَُس التوراة فاتلوه أتوا ب ال: {ف ل  ق الوا لرج ادقين}. فجاؤوا، فق تم ص كن
ده  ممن يرضون أعور: اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع ع ي دك). فرف ع ي ال: (ارف ه، ق ده علي ا فوضع ي منه

ا ال: ي ا، فر فإذا فيه آية الرجم تلوح، فق ا فرجم أمر بهم ا، ف ه بينن ا نتكاتم رجم، ولكنَّ ا ال د إن عليهم ه محم أيت
  الحجارة. يجانئ عليها
ورٌ ((  ًدى َونُ ا ُه ْوَراةَ فِيَه ا التَّ ا أَنَزْلنَ ال )) :  إِنَّ ال: وق ذكر، ق َدى م اني الُه ال اللحي ي: ق ن جن ال اب ق

ل إِن أَسد الكسائي بعض بني ه عز وجل: ق و إِسحق: قول ال أَب َدى يؤنثه، يقول: هذه ُهًدى مستقيمة. ق هللا  ُه
يِّنَ  وقوله تعالى: . راط الذي َدعا إِليه هو َطِريُق الحقّ هو الُهَدى؛ أَي الّصِ  ا أَْن نُبَ  إِنَّ علينا لَْلُهَدى؛ أَي إِنَّ علين

ةً  طريَق الُهَدى من ْدياً وِهداي ًدى وَه داه ُه د َه ين َطِريق الضَّالل. وق ّدِ داه لل ةً وَه ي  وِهدي ه ف داه يَْهِدي ًدى وَه ُه
ين ُهًدى. ا : أي يحكم  َونُورٌ  الّدِ م به ل يحك م هللا عز وج ة من حك وراة الحقيقي ي الت ا ف بمقتضاها وبمقتضى م

بَّانِيُّوَن َواألَْحبَارُ كذلك محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  ..  اء النصارى ..  َوالرَّ انيون هم علم : الرب
  واألحبار هم علماء اليهود ..
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ّنِ َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّ ((    نَّ بِالّسِ ْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْيَن بِاْلعَْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواْألُذَُن بِاْألُذُِن َوالّسِ
ُ فَأُْولَئَِك ُهمْ  َّ   )....) )45 الظَّاِلُموَن(َواْلُجُروَح قَِصاٌص فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل 

ّ تعالى: ُكتَِب عليكم الِقصاُص في القَتْلى. وقال عز وجل: ُكتَِب  والِكتاُب يُوَضع موضع الفَْرض. قال 
ه  وقال: وَكتَْبنا عليكم الصياُم؛ معناه: فُِرَض. ّ علي ي، صلى  ه عليهم فيها أَي فََرْضنا. ومن هذا قوُل النب وآل

ِ الذي أُْنِزَل فيإِليه: ألَْقِضـيَنَّ  وسلم، لرجلين احتَكما ّ ّ أَي بُحْكم  ِكتابه، أَو َكتَبَه على ِعـباِده،   بينكما بِكتاِب 
زيالً أَو ولم يُِرِد القُْرآَن، ألَنَّ النَّْفيَ  ّ تَْن ْرِض  اه أَي بفَ ل: معن ه؛ وقي ـُهما في ر لَ ْجَم ال ِذْك ى  والرَّ ه عل راً، بَيَّن أَْم

ّ علي يكم؛  ه وسلم. وقولُه تعالى: ِكتابَ لساِن رسوله، صلى  ُ عل ّ َب  ل أَي َكتَ ِ عليكم؛ مْصَدٌر أُريَد به الِفع ّ
اُص أَي..  ُحذَّاِق النحويين قال: وهو قَْولُ  ّ القص ى  وفي حديث أَنَِس بن النَّْضر، قال له: ِكتاُب  ّ عل ْرُض  فَ

ّ عليه وسلم؛ وقيل: هو إِشار ، وقوله تعالى: وإِْن  ة إِلى قوللساِن نبيه، صلى  ّنِ نُّ بالّسِ ، عز وجل: والّسِ ّ
ّ  عاقَْبتُْم فعاقِـبوا بمثل اب  ي كت يس ف ْرطاً ل تََرَط َش ن اْش َرةَ: م ي حديث بَري ه. وف ـْبتُْم ب ي  ما ُعوقِ يس ف أَي ل

َر بطاعة ّ أََم ل الرسول حكمه، وال على ُموِجِب قَضاِء كتابِه، ألَنَّ كتاَب  د جع ه، وق اٌن ل نَّته بي م أَنَّ ُس ، وأَْعلَ
اً. الرسوُل الَوالَء لمن أَْعتََق، رآن نّص ي الق ْذكور ف اِلُموَن(.(( ال أَنَّ الَوالَء َم ْم الظَّ َك ُه ُم: ...)):  )45فَأُْولَئِ الظُّْل

ا َظلَ في َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب معي: الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فم ال األص ا ظل  م؛ ق م
ي ما وضع أي  َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ وا  الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى ال ٍل: لَِزم ن ِزْم ديث اب ح

ه حديث فما ظلم يمينا يقال: أََخذَ في طريٍق  الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ ماالً؛ ومن لَمة:  ِأُمّ  وال ِش َس
ِدلأن أ م يَْع اه أي ل ديث  با بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَم ه ح ، ومن ّدِ اَوَزة الح ْوُر وُمج م الَج ل الظُّل ه؛ وأص اعن

نَّةَ  الُوُضوء: فمن َم نْفسه  زاد أو نَقََص فقد أساء وَظلََم أي أَساَء األدَب بتَْرِكه السُّ ْرعِ، وَظل أََدِب الشَّ أَدَُّب ب والتَّ
ها م ا نَقََص واببم   ن الث

م وا ول ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ي التنزي وء. وف ي الُوض ّرات ف ْرداِد الَم اس  بتَ ن عب ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم يَْلبُِس
لماَن، وجماعةُ أهل التفسير: لم يَْخِلطوا ه  إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَس أَّولوا في وت

ْرك لَُظْلٌم َعِظيم. والظُّْلم:قوَل هللا عز وجل: إن    .. الَمْيُل عن القَصد الّشِ
  
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  اوبمحم
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف كم والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 93الحلقة عدد   
  c( سورة المائدة ) 

  
 حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  ـــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيـــــ
نجِ (( ...  قًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن التَّْوَراِة َوآتَْينَاهُ اْإلِ ًدى َوقَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصّدِ ِه ُه يَل فِي

قًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقينَ  ِه  )46(َونُوٌر َوُمَصّدِ ُ فِي َّ َزَل  ا أَن ِل بَِم نِجي ُل اْإلِ يَْحُكْم أَْه َوْل
قُوَن( ْم اْلفَاِس َك ُه ُ فَأُْولَئِ َّ َزَل  ا أَن ْن  )47َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِم ِه ِم ْيَن يََدْي ا بَ قًا ِلَم ّدِ اْلَحّقِ ُمَص اَب بِ َك اْلِكتَ ا إِلَْي َوأَنَزْلنَ

ا َجاَءَك ِمْن اْلَحّقِ ِلُكّلٍ َجعَْلنَا اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَ  ُ َوالَ تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ َّ ْرَعةً ْيِه فَاْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَنَزَل  ْنُكْم ِش ِم
ةً َواِحَدةً َولَِكْن ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم فَاْستَ  ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ َّ ا َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء  ْرِجعُُكْم َجِميعً ِ َم َّ ى  بِقُوا اْلَخْيَراِت إِلَ

ْن 48فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن( وَك َع ذَْرُهْم أَْن يَْفتِنُ َواَءُهْم َواْح ْع أَْه ُ َوالَ تَتَّبِ َّ َزَل  ) َوأَْن اْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَن
ُ إِلَْي َّ َزَل  ا أَن ِض َم اِس بَْع ْن النَّ ًرا ِم وبِِهْم َوإِنَّ َكثِي بَْعِض ذُنُ يبَُهْم بِ ُ أَْن يُِص َّ ُد  ا يُِري اْعلَْم أَنََّم ْوا فَ ِإْن تََولَّ  َك فَ

ِ ُحْكًما ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن(49لَفَاِسقُوَن( َّ   ...)).)50)أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمْن 
  لعظيم صدق هللا ا

  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل :
  

ه واْقتَفى أَثَره وتَقَفَّاه: اتبعه.:  َوقَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْريَمَ  الن أَي أَتْبَْعت ره بف ى أَث  وقَفَّْيت عل
ل إِياه. ابن سيده: وقَفَّْيته ي التنزي اه. وف ه إِي ري أَتْبَْعت ري وبغي م قَفَّ  غي ز: ث ىالعزي ا عل لنا؛ أَي  ين ارهم بُرُس آث

ال راهيم ُرُس اً وإِب ا نوح دهم؛ ًأَتبعن لَ  بع نِجي اهُ اْإلِ الة :  َوآتَْينَ ه الص ا وعلي ى نبين ى، عل اب عيس ل: كت واِإلْنِجي
ن ذكَّر، فَم ث وي الم، يَؤن ي هللا والس حابة، رض فة الص ي ص اب. وف ر أَراد الكت ن ذكَّ حيفة، وم ث أَراد الص  أَن

اب هللاعنهم: معه قوٌم  و اسم كت ه السالم،  ُصدوُرهم أَناِجيلُهم؛ هو جمع إِنجيل، وه ى عيسى، علي ِل عل زَّ المن
ه  وقيل: ، وهو اسم ِعبرانّي أَو ُسْريانيّ  وبهم ويجمعون ن ظهر قل اب هللا ع رؤون كت د أَنهم يق هو عربي، يري

ي دورهم ف ي الصحف وال يك ص بهم ف رؤون كت ا يق اب إِنم ل الكت ان أَه اً، وك دهمِحفظ ا اد أَح اً إِال  يجمعه حفظ
اِجيلهم في صدورهم أَي أَن ة القليل، وفي رواية: وأَن بَهم محفوظ ِريط،  كتُ ل واِإلْخ ل اِإلْكِلي ل: مث ه. واِإلْنجي في
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ل من النَّْجل الذي وقيل اشتقاقه ل أَي األَص ريم النَّْج و ك ال: ه ل، يق و األَص ل ه ن الِفع ع، وهو م ل.  والطَّْب إِْفِعي
ل أَن  الهمزة، وليس هذا المثال سن: وليحُكم أَهل األَْنِجيل، بفتحوقرأَ الح ال الزجاج: وللقائ رب. ق من كالم الع

و  بفتح الهمزة ألَن كثيراً من األَمثلة هو اسم أَعجمي فال يُنَكر أَن يقع يقول ة نح العجمية يخالف األَمثلةَ العربي
يم)  ن ِدّقِ الَحْمض معروف، والنَِّجيل: ضرب م وإِبراهيم وهابِيل وقابِيل. آَجر ون والج ل( بضم الن والجمع نج
وا دوابَّهم: حنيفة: أَبو قال  ُل  هو خير الَحْمض كله وأَْليَنُه على السائمة. وأَْنَجل ل. والنَّواِج ي النَِّجي أَرسلوها ف

و ل، وه ى النجي ْت. وا من اِإلبل: التي ترَع ِت األَرض: اْخضرَّ ض. ونََجلَ ن الَحْم ْرم م نالَه ر م ا تكسَّ ل: م  لنَِّجي
ن الَحْمض و ضْرب م قُونَ  وَرق الَهْرم، وه ْم اْلفَاِس َك ُه ل :  فَأُْولَئِ ر هللا عز وج رك ألَم يان والت ق: العص الِفْس

اني، الحق .فسق يفسق  طريق  والخروج عن ن اللحي ر، ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم ع ال:  أَي فََج ق
ا ر، ق ه األَحم ل:رواه عن ائي الضم، وقي رف الكس م يع وق الخروج عن ل: ول ى  الفُس ل إل ذلك المي دين، وك ال

ه؛  ربه. وفََسق عن أمر المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَمر ه عز  ربه أَي جار ومال عن طاعت ي قول راء ف الف
رب ه، والع رج من طاعة رب ه، خ ر رب ن قشرها وجل: فَفََسَق عن أَم ةُ م َطب ول إذا خرجت الرُّ قَت تق د فََس : ق

َطبةُ من قشرها، اس. وكأَن الرُّ ى الن ا عل ن ُجْحره ا م قةً لخروجه ُق: الخروج الفأرة إنما سميت فُوْيِس  والِفْس
ام أي عن عن األَمر. وفََسَق عن أَمر ربه أَي خرج، وهو كقولهم اتَّخَم عن ب  الطع ه. األَزهري: عن ثعل َمأْكل

ن ن أمر ربه،فَفََسق ع أنه قال: قال األَخفش في قوله َم ع رب اتَّخ ام  قال: عن رّده أَمر ربه، نحو قول الع الطع
ام، ه الطع ن أَكل اس: أي ع و العب ال أَب َق؛ ق ر فََس ذا األَم ا َرّد ه ذا ألن فلم ى ه ه إل اه  وال حاجة ب وَق معن الفُُس

يْ :  َوُمَهْيِمنًا َعلَْيهِ ..  أَي خرج الخروج. فََسَق عن أَمر ربه ْيِمُن والُمَه يالُمَه الى ف ماء هللا تع ن أَس  َمُن: اسم م
ب ي الكت اهد يعن اه الش هم: معن ال بعض ه؛ ق اً علي ل: وُمَهْيِمن ي التنزي ة. وف ْيِمُن:  القديم ه. والُمَه اِهداً علي وش

ا .. الشاهد، وهو من آمن غيَره من الخوف زة، كم دل من الهم اء ب َؤْيِمن، واله ى ُم وقال بعضهم: ُمَهْيِمٌن معن
ي  وأََرْقُت، وكما قالوا إيَّاك وِهيَّاَك؛ قال األَزهري: وهذا على َهَرْقتُ  قالوا اء ف ا ج ع م ة صحيح م قياس العربي

ؤتََمن بمعنى التفسير أَنه بمعنى األَمين، وقيل: وا.. ُم ي داعٍ فََهْيِمنُ اً: إنِّ ال يوم ه ق ر أَن ي  وروي عن عم أَي إن
نُوا، قلب أَحد حرفي التشديد في  أَْدُعو هللا نُوا ياءفأَّمِ اء  فصار أَْيِمنُوا، ثم قلب أَّمِ الهمزة هاء وإحدى الميمين ي

َهُدوا. قال ابن األَثير: أَي فقال َهْيِمنُوا؛ ي. اْش ْؤتََمُن،  وف ْيِمن الُم اس الُمَه ن عب ال اب وال: ق ْيِمن خمسة أَق الُمَه
ى الشيء، يُهَ  الكسائي الُمَهْيِمُن الشهيد، وقال غيره هو الرقيب، يقال َهْيَمن وقال اً عل ْيِمُن َهْيمنَة إذا كان رقيب

ً  وقال أَبو َمْعَشرٍ  ُمَهْيِمٌن في األَصل ُمؤْيِمٌن،  عليه معناه وقَبَّاناً عليه، وقيل: وقائماً على الُكتُب، وقيل: وُمَهْيِمنا
بِّ  ُوَهْيٍب: إذا وقع العَْبُد في أُْلهانِيَّةِ  من األَمانة. وفي حديث وهو ُمفَْيِعلٌ  رَّ ةِ ال داً   وُمَهْيِمنِيَّ ْد أََح م يَِج يقين ل ّدِ الّصِ
يقين، يعني الُمَهْيِمنِيَّة: منسوب إلى يأْخذُ بقَْلبه؛ م الُمَهْيِمن، يريد أَمانة الصّدِ  إدا َحَصَل العبُد في هذه الدرجة ل

  . وجل. يعجبه أَحد، ولم يُِحبَّ إال هللا عز
. والشريعةوالشريعةُ موضع عل:  ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا  ْرعةُ: ُى شاطئ البحر تَْشَرُع فيه الدوابُّ ا  والّشِ م

ين وأََمر به كالصوم والصالة والحج والزكاة ن  وسائر أَعمال سنَّ هللا من الّدِ ر؛ ع ن شاطئ البح البّرِ مشتقٌّ م
رْ  ثم جعلناك على شريعةٍ  كراع؛ ومنه قوله تعالى: نكم ِش ا م ّلٍ جعلن الى: لك ه تع ر، وقول اً؛  ًعةمن األَْم وِمنهاج

ين، والِمنهاُج الطريُق، قيل في تفسيره: ْرعةُ الّدِ ا  ، وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق الّشِ والطريُق ههن
ين، ولكن اللفظ ا الّدِ ُد به ر إِذا اختلف أَتى به بأَلفاظ يَؤّكِ ا ..  الِقصة واألَم ْرعةً معناه د: ِش ن يزي د ب ال محم وق

قوالمِ  ابتِداُء الطريق، اُج الطري ال نه نَّة، وق بيالً وُس اً َس اس: شرعة ومنهاج ن عب ال اب تقيم. وق ادة:  المس قت
راء في شرعة ال الف ين واحد والشريعة مختلفة. وق اك ومنهاجاً، الّدِ م جعلن الى ث ه تع ى  قول ى شريعة: عل عل

ْذه وقال القتيبي: على شريعة، . دين وِملَّة ومنهاج، وكلُّ ذلك يقال ال وَم ى ِمث الن عل َرَع ف ال: َش ه يق ٍب. ومن
ي كذا وكذا إِذا أَخذ فيه؛ ومنه في َرُض الت اء وهي الفُ الن َمشاِرُع الم ال: ف واردةُ. ويق ا ال َرُع فيه تَرُع  تَْش يَْش

ه. فِْطَرتَه ويَْمتَلُّ ِملَّتَه، كل ذلك من ِشْرَعتَهُ ويَْفتَِطرُ  ه وِملِّتِ ين وفِْطرتِ ّدِ يَن  ِشْرعِة ال ّدِ َرَع ال ْرعاً:وَش َرُعه َش  يَْش
ين ما وصَّى به نوحاً؛ قال ابن َسنَّه. وفي التنزيل: َشَرَع لكم من في قوله:  األَعرابي: َشَرَع أَي أَظهر. وقال الّدِ

م ا ل ين م ّدِ ن ال ُروا َشَرعوا لهم م ال: أَظَه ه هللا، ق أْذن ب لُ  ي الم العام و الع اني: وه بّ ارُع الرَّ م. والش م.  له المعَلِّ
  .إِذا أَْظَهَر الَحقَّ وقَمَع الباِطَل. النوَشَرَع ف
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ه::  َولَِكْن ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكمْ  الًء واْبتَلَْيت واً وبَ َل بَْل ْوُت الرج ه، بَلَ ه  اْختَبَْرت بَ واً إذا َجرَّ وه بَْل الهُ يَْبلُ وبَ
تَْخبَْرتُه ْيتُه فأَْبالني أَيأَحداً بَْعَدك أَبداً. وقد اْبتَلَ  حذيفة: ال أُْبلي واْختَبَره. وفي حديث ديث  اْس ي ح أَْخبَرني. وف ف

داً  أَن فاَرقَني، فقال لها عمر: با أَِمْنهم أَنا؟ قالت: ال ولن يَراني بَعدَ  أُم سلمة: إنَّ ِمْن أَْصحابي َمْن ال أُْبِلَي أَح
ت اً يمي ُبعَدَك أَي ال أُخبِر بعَدك أَحداً، وأَصله من قولهم أَْبلَي ال فُالن ا نفسه. وق َت به ين َطيَّْب ه بيم َت ل اً إذا حلف ن

م ابن َي  األَعرابي: أَْبلى بمعنى أَْخبَر. واْبتَاله هللا: اْمتََحنَه، واالس بَالُء، وبُِل ةُ وال ةُ والبَِليَّ َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل البَْل
الءً بَالًء واْبتُِلَي؛ والبَالُء يكون في الخير والشر. يقال: اْبتَلَ  بالشيء ي  يته ب الى يُْبل يِّئاً، وهللا تع الًء س ناً وبَ حس

  .. بالًء سيِّئاً، نسأَل هللا تعالى العفو والعافية، والجمع البَاليا العبَد بَالًء حسناً ويُْبِليه
َراتِ  تَبِقُوا اْلَخْي ابَْقنا.:  فَاْس ْدِو أي تَس ي العَ تَبَْقنا ف تَبِق؛ قي واْس ا نِْس ا ذهبن الى: إنَّ ه تع اه وقول ل: معن

تال نفتعل من نتَناَضل، وقيل: هو ك اقت ل قول ه مث ى السَّْبق. واْستَبقا الباَب: يعني تَسابَقا إلي ه  بمعن اتال؛ ومن تَق
فاْستَبَقُوا الصراَط؛ أي جاَوُزوه وتركوه حتى ضلّوا؛  إليها؛ وقوله: قوله تعالى: فاْستَبِقُوا الخيرات؛ أي باِدُروا

ا، أيإلي َسابِقون، أي وهم لها َك أْوحى له أنَّ َربَّ ا. األَزهري: ها سابِقون كما قال تعالى: ب تباق  إليه جاء االْس
ة: ان مختلف ة مع الى بثالث اب هللا تع ي كت ل: ف ز وج ه ع دها قول اه أح رون: معن ال المفس تَبِق، ق ا نَْس ا ذََهْبن  إنَّ

ز ه ع ي، وقول ي الرم ل ف َدرا نَْنتَض اه اْبتَ اَب؛ معن تَبَقا الب ل: واْس ابَ  وج ا أن الب د منهم ل واح د ك بَِق  يجته يَْس
ه صاحبه، فإن َسبَقَها يوسُف فتح البابَ  ا طلبت ى م ا إل اب وخرج ولم يُِجْبه ت الب ا أْغلَقَ بَقَْت َزِليخ ه، وإن َس  من
ى ه، والمعن ن نفس راِوَده ع ه لتُ اء دون و نش الى: ول ه تع ي قول ث ف تَبَقوا  الثال نِهم فاْس ى أْعيُ نا عل لََطَمْس

ة فأَنَّى يُْبِصرون؛ معناه فجازوا َ الصراط ذه اآلي ي ه تباق ف ذا االْس وه، وه ان الصراط وَخلّف ن واحد والوجه  م
داً؛  الُمسابَقة. وقوله: األَوالن من اثنين، ألن هذا بمعنى َسبَقُوا واألَّوالن بمعنى ْبقاً بَعي بَْقتُم َس د َس تَِقيموا فق اْس

ى يروى بفتح م يسم فاع السين وضمها عل ا ل ً م ا ْذتم يمين ده: وإن أَخ ه بع ى لقول ه، واألَول أول د  ً وشماال ل فق
  .. ضلَْلتم

ن الجاهلين؛ من وقوله عز وجل: إِني:   أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُونَ  ون م الن  أَِعُظك أَن تك ل ف ك جه قول
ا  وعلوم كالنجوم من الِعْلم َجْهالً؛ قيل: وهو أَن يتعلم ما ال يحتاج إِليه إِن رأْيه. وفي الحديث: األَوائل، ويََدَع م

رآن والسنَّة، ل: هو يحتاج إِليه في دينه من علم الق ك. وقي ه ذل ل ه فيَُجّهِ ا ال يعلم م م ى عل الم إِل ف الع  أَن يتكل
ن ة: زم ة والجاِهِليَّ الوا الجاِهِليَّ الَم؛ وق رة وال إِس ل: الفَتْ الَغوا. والَمْجَه الء، فب الم الَجْه ازة ال أَْع ا،  الَمف فيه

ٌد  من اسمه له وقولهم: كان ذلك في الجاِهِليَّة الَجْهالء، هو توكيد لألَول، يشتق ٌد واتِ ال َوتِ ا يق ه كم د ب ما يؤك
ة اِمٌج ولَْيل ٌج ه ْومٌ  وَهَم ْيالء ويَ ي لَ ال الت ي الح ة؛ ه ك جاِهِليَّ رؤ في ك ام ديث: إِن ي الح َوم. وف   أَْي

وله وشرائعالعرب قبل اِإلسالم من الَجهْ  كانت عليها اَخَرة ل با سبحانه ورس دين والُمف ر  ال باألَنساب والِكْب
  .. وأَرضاِن َمْجَهل وأَرض َمْجَهل: ال يُْهتََدى فيها، والتََّجبُّر وغير ذلك.

وقٌِن، أَْيقَنَ  اليَِقيُن: الِعْلم وإزاحة الشك وتحقيُق األَمر، وقد:  ِلقَْوٍم يُوقِنُونَ  و ُم اً، فه وقُِن إيقان َن  يُ ويَِق
ٌن. و يَق اً، فه ْيقَن يَقَن ي يَ اً. وف ه يَقين ول َعِلْمتُ ل، تق يُض الجه م نق ك، والعل يض الش ين: نَق ل واليَِق   التنزي

ن و م يس ه ين ول ى اليق ق إل و  العزيز: وإنَّه لََحقُّ اليَِقين؛ أَضاف الح ى نفسه، ألَن الحق ه إضافة الشيء إل
ه، ى غير اليقين، إنما هو خالُصه وأََصحُّ ك حت ْد َربَّ الى: واْعبُ  فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تع

ا يأْتيك ى نبين ه اليَِقيُن؛ أَي حتى يأْتيك الموُت، كما قال عيسى بن مريم، عل الم: وأَْوصانِي  وعلي الة والس الص
ً ويَِقْنُت األَْمَر، بالكسر؛ ابن سيده: يَِقَن األَ  بالصَّالة والزكاِة ما ُدْمُت َحيَّاً، ه  مَر يَْقناً ويَقَنا ه وتَيَقَّن وأَْيقَنَه وأَْيقََن ب

  .. وتَيَقَّْنت باألَمر واْستَْيقَْنت به كله بمعنى واحد، وأَنا على يَقين منه واْستَْيقَنه واْستَْيقَن به
  

*********  
  

لى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونش د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي هد أن محمدا رس
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تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

  c   : 94الحلقة عدد   
    c)  ( سورة المائدة

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َولَّ  يَا (( ... ْن يَتَ ْنُكْم  ُهمْ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَم ِم

َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ ى 51فَِإنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ  وَن نَْخَش ) فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن فِيِهم يَقُولُ
ُ أَْن يَأْتَِي بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ  َّ اِدِميَن( أَْن تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ فَعََسى  ِهْم نَ وا فِي أَنفُِس ) 52فَيُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ

ْت أَعْ  ْم َحبَِط ْم لََمعَُك انِِهْم إِنَُّه َد أَْيَم ِ َجْه َّ ا ُموا بِ ِذيَن أَْقَس ُؤالَِء الَّ وا أََه ِذيَن آَمنُ وُل الَّ بَُحوا َويَقُ الُُهْم فَأَْص َم
ى أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ  يَا )53َخاِسِريَن( ٍة َعلَ هُ أَِذلَّ بُُّهْم َويُِحبُّونَ ْوٍم يُِح ُ بِقَ َّ أْتِي  ْوَف يَ ِه فََس ْن ِدينِ ْنُكْم َع دَّ ِم وا َمْن يَْرتَ

لُ  َك فَْض ٍم ذَِل ةَ الَئِ افُوَن لَْوَم ِ َوالَ يََخ َّ بِيِل  ي َس ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِ ِ يُؤْ  اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ اُء َّ ْن يََش ِه َم تِي
يٌم( ٌع َعِل ُ َواِس َّ ْم 54َو اةَ َوُه َك وَن الزَّ الَةَ َويُْؤتُ وَن الصَّ ِذيَن يُِقيُم وا الَّ ِذيَن آَمنُ ولُهُ َوالَّ ُ َوَرُس َّ يُُّكْم  ا َوِل ) إِنََّم

زْ 55َراِكعُوَن( ِإنَّ ِح وا فَ ِذيَن آَمنُ ولَهُ َوالَّ َ َوَرُس َّ َولَّ  ْن يَتَ اِلبُوَن() َوَم ْم اْلغَ ِ ُه َّ ا56َب  وا الَ  ) يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
اَر  ْبِلُكْم َواْلُكفَّ ْن قَ اَب ِم وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْن الَّ ا ِم تُْم تَتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُكْم ُهُزًوا َولَِعبً َ إِْن ُكن َّ وا  اَء َواتَّقُ أَْوِليَ

الَِة اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعبًا ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْعِقلُوَن() وَ 57ُمْؤِمنِيَن(   ...)).)58إِذَا نَاَدْيتُْم ِإلَى الصَّ
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  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
  

ْنُكْم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَاءَ  يَا (( ... َولَُّهْم ِم ْن يَتَ  بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَم
َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ   .)).. )51فَِإنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ 

اءَ  يَا اء : النصير ..  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَ ولي : ج أولي ب .. : ال أو المح
دات وال تعطوهم أسرار المسلمين ..  األحالف والمعاه أو الحليف .. والمعنى ال تميلوا إلى أعداء المسلمين ب
ر ..  ع الغي اون م دود التع والحقيقة انه ال يفعل هذا إال منافق كما قال العلماء .. ألن المؤمن الحقيقي يعرف ح

.. ولن ينفع ملئها ذهبا .. بل ينفعه إيمانه وتقواه ومخافته من وال يبيع المجتمع اإلسالمي بملء األرض ذهبا 
اون  ى أي تع هللا وعبادته وماذا قدم ألمة اإلسالم من خدمات ومنافع .. ويجب كذلك عدم التسرع في الحكم عل

  مع األمم األخرى بما يحفظ للمسلمين دينهم وكرامتهم .. 
  جاء في صحيح البخاري عن هذا الموضوع : 

ي:حدثنا ا ن عل د ب ن محم ال: حدثني الحسن ب ار ق ن دين رو ب ه  لحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عم أن
ول: ه يق ا رضي هللا عن ول: سمعت علي ول هللا صلى هللا  سمع عبيد هللا بن أبي رافع كاتب علي يق ي رس بعثن

ة مع عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: (انطلقوا حتى ا ظعين إن به اب، فخذوه تأتوا روضة خاخ، ف ا كت ه
ي  منها). فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى ا مع ت: م اب، فقال أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكت

وآله هللا عليه  فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى من كتاب،
ي صلى  إلى أناس من المشركين ممن بمكة،وسلم فإذا فيه: من حاطب ابن أبي بلتعة  يخبرهم ببعض أمر النب

ول  وسلم: (ما هذاوآله وسلم، فقال النبي صلى هللا عليه وآله هللا عليه  ا رس ي ي ل عل ال: ال تعج يا حاطب). ق
ا  هللا، إني كنت امرأ من قريش، ولم أكن من ون به ات يحم م قراب اجرين له ن المه ك م ن مع أنفسهم، وكان م

ت  وأموالهم بمكة، أهليهم ا فعل ي، وم ون قرابت دا يحم يهم ي يهم، أن أصطنع إل ن النسب ف فأحببت إذ فاتني م
ا  وسلم: (إنه قد صدقكم). فقالوآله كفرا، وال ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى هللا عليه  ذلك ي ي ر: دعن عم

ل هللا عز دريك؟ لع ا ي درا، وم هد ب ه ش ال: (إن ه، فق ال:  رسول هللا فأضرب عنق در فق ى أهل ب ع عل ل اطل وج
ه: ت في رو: ونزل ال عم م). ق دوي } اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك وا ال تتخذوا ع ذين آمن ا ال ا أيه وعدوكم  ي

ال اء ق ديث،أولي ي الح ة ف رو. : ال أدري اآلي ول عم   أو ق
اس حدثنا علي: قيل لسفيان في هذا، فنزلت: {ال تتخذوا عدوي}. قال ن سفيان: هذا في حديث الن ه م ، حفظت

  غيري. عمرو، ما تركت منه حرفا، وما أرى أحدا حفظه
ُ أَنْ ((  َّ أْتَِي فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن فِيِهم يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ فَعََسى   يَ

اِدِميَن(بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَى مَ  ِهْم نَ ي أَنفُِس وا فِ رُّ ِذيَن 52ا أََس ُؤالَِء الَّ وا أََه ِذيَن آَمنُ وُل الَّ ) َويَقُ
ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم إِنَُّهْم لََمعَُكْم َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصبَُحوا َخاِسِريَن( َّ   .)).. )53أَْقَسُموا بِا

ى.وسارَع إِلى األَم:   يَُساِرُعوَن فِيِهم   ه بمعنً ع إِلي رَّ ذا وتََس ى ك سَرعاً  وجاء ر: كأَْسَرَع. وساَرَع إِل
  .. أَي َسريعاً. والُمساَرعةُ إِلى الشيء: الُمباَدَرةُ إِليه

ة:  نَْخَشى أَْن تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ  دائرة: الهزيم دواهي. وال ه ال ت ب دَّوائُِر أَي نزل  والسوء. وَداَرْت عليه ال
ة سوء. وفي الحديث: فيجعل الدائرة عليهم أَييقال: عليهم دائرة ال ْولَ ه عز وجل:  الدَّ ة والنصر. وقول بالغلب

  القتل. ويَتََربَُّص بكم الدوائر؛ قيل:الموت أَو
افقين  أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ : يعني فتح مكة ..  أَْن يَأْتَِي بِاْلفَتْحِ  افرين والمن ى الك ؤمنين عل : أي نصرة الم

  ار يؤدون الجزية للمسلمين الذين يستخلفهم هللا في اَألرض .. بحيث يصبح الكف
ْت أَعْ ((  ْم َحبَِط ْم لََمعَُك انِِهْم إِنَُّه ِ َجْهَد أَْيَم َّ بَُحوا َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا أََهُؤالَِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِا الُُهْم فَأَْص َم

  .)).. )53َخاِسِريَن(
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ذلك  فتُْكثِرَ  وَحبَِطت اِإلبُل تَْحبَُط. قال الجوهري: الَحبَُط أَن تأْكل الماشية : َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ  تَِفَخ ل حتى تَْن
اة، ِت الش ا. وَحبِط ا فيه ا م رج عنه ا وال يخ ر، بطونُه و  بالكس ذَُّرِق، وه ل ال ن أَك ا ع تفخ بطنه اً: ان َحبَط

بَُط حَ . الَحْنَدقُوُق. تفخ يح ه إِذا ان ي الحديث:األَزهري: َحبَِط بطنُ بٌِط. وف و َح اً، فه ا  بَط ُع م بِي ُت الرَّ ا يُْنبِ وإِنَّ مّم
، وذلك ال  وهو ، ِالدَّاء الُحباُط، قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التََّخبُّط يَْقتُُل َحبَطاً أَو يُِلمُّ االْضِطراُب. ق

ّ عليه وسلّم: ا يُنبِ وإِنَّ  األَزهرّي: وأَما قول النبي، صلّى  دمم ا عبي ِإن أَب ّم، ف اً أَو يُل ُل َحبَط ا يْقتُ ُع م  ت الربي
بَطَ  ر الَح م فس ُل العل تْغني أَه ياء ال يَس ذا الحديث أَش ن تفسير ه رك م ا، ِوت ن َمْعِرفته ى  ع ديث عل ذكرت الح ف

ر منه كلَّ ما يحتاُج من ال: جلس ر تفسيره، فقال وذَكره وجهه ألُفَّسِ ه ق ولُ سنده إِلى أَبي سعيد الخدري ان  س
ّ عليه وسلّم، ، صلّى  يكم على الِمْنبر وَجلسنا حولَه فقال: إِني أَخاف ّ تَُح عل ا يُْف رِة  عليكم بَْعِدي م ن َزه م
، رجل أََويَأْتي الخيُر بالشّر يا رسول الدنيا وِزينتِها، قال: فقال ّ ؟ قال: فسكت عنه رسوُل  ه  ّ ّ علي صلّى 

حضاء وقال: أَين هذا السائُل؟ وكأَنه يُْنَزُل عليه فأَفاَق يَْمَسحُ  أَنه وسلّم، ورأَْيناوآله  ه  عنه الرُّ ال: إِن َحِمَده؛ فق
تألَت يَقتل حبَطاً أَو يُلمّ  يأْتي الخيُر بالشّر، وإِنَّ مما يُنبِت الربيُع ما ال ى إِذا ام ت حت ا أَكل ر، فِإنه ةَ الَخِض  إِالّ آِكل

لِم  ٌالمال َخِضرة الشمِس فثَلََطْت وبالَْت ثم رتَعَْت، وإِن هذا استَْقبَلَْت عينَ  خاصرتاها م صاحُب الُمْس وةٌ، ونِْع ُحل
ه  واليتيَم وابنَ  هو لمن أَْعطى الِمْسكينَ  ّ علي لّى  ، ص ّ ال رسول  ا ق ه السبيِل؛ أَو كم هوآل ن وسلّم: وإِن  َم

  . يداً يوم القيامة.يأْخذه بغير حقه فهو كاآلكل الذي ال يشبع ويكون عليه شه
ا((   هُ  يَ بُُّهْم َويُِحبُّونَ ْوٍم يُِح ُ بِقَ َّ أْتِي  ْوَف يَ ِه فََس ْن ِدينِ ْنُكْم َع دَّ ِم ْن يَْرتَ وا َم ِذيَن آَمنُ ا الَّ ى أَيَُّه ٍة َعلَ أَِذلَّ

ِ َوالَ يََخ َّ بِيِل  ي َس ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِ اُء اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ ْن يََش ِه َم ِ يُْؤتِي َّ ُل  َك فَْض ٍم ذَِل ةَ الَئِ افُوَن لَْوَم
ُ َواِسٌع َعِليٌم( َّ   .))..)54َو

هِ  ْن ِدينِ ْنُكْم َع دَّ ِم ْن يَْرتَ ه؛:  َم ن دين نكم ع دد م ن يرت ل: م ي التنزي ّول. وف ه: تح دَّ عن دَّ وارت د ارت  وق
ّدة، ومنه الردَّة عن اِإلسالم أَي واالسم ه  عن دينه إِذا الرجوع عنه. وارتدَّ فالن الّرِ المه. وردَّ علي د إِس ر بع كف

ذلك ه، وك م يقبل يء إِذا ل ول: الش أَه. وتق ع. إِذا َخطَّ اً أَي رج ه جواب ه وَردَّ إِلي ى منزل ه إِل ر:  َردَّ ّدة، بالكس ّرِ وال
دَّةُ: مصدر قولك داد. و ردَّه يَُردُّه َرّداً وِردَّة. والّرِ ن االرت ديثاالسم م ي ح م  ف م ل ال: إِنه ة والحوض فيق القيام

ين على أَعقابهم أَي متخلفين يزالوا ِردْ  ُمْرتَّدِ م يُ ابهم  عن بعض الواجبات. قال: ول ده بأَعق ذا قي ر وله ةَ الكف ِردَّ
ُ َواِسٌع َعِليمٌ . إِنما ارتد قوم من ُجفاة األَعراب. يَْرتَدَّ أَحد من الصحابة بعده، ألَنه لم َّ بحانه ف:  َو مائِه س ي أَْس

ع ذي َوِس و ال ُع: ه الى الواِس عَ  َوتع ه جمي ن ِرْزقُ ال اب ٍر. وق ل فَْق اه ك يء وِغن ل ش ه ك عْت رحمتُ ه وَوِس  َخْلِق
اري: أَُل، األَنب ا يُْس ُع لم ذي يََس اِء ال ُر العط ماِء هللا الكثي ن أَس ع م ال: الواس ال:  ق دة. ويق ي عبي ول أَب ذا ق وه

ً  كل يء من قوله َوِسعَ الواِسُع الُمِحيُط بكل ش   ..  شيٍء ِعْلما
ْم ((   اةَ َوُه َك وَن الزَّ الَةَ َويُْؤتُ وَن الصَّ ِذيَن يُِقيُم وا الَّ ِذيَن آَمنُ ولُهُ َوالَّ ُ َوَرُس َّ يُُّكْم  ا َوِل إِنََّم

ُ َوَرُسولُهُ .)).. )55َراِكعُوَن( َّ الّراِكُع: :  َوُهْم َراِكعُونَ حليف ..  ... الولي هو المحب والنصير وال إِنََّما َوِليُُّكْم  ف
و  ركبتُه ُ المنحني في قول لبيد. وكلُّ شيء يَْنَكبُّ لوجهه فَتَمسّ  ض رأْسه، فه د أَن يخف األَرَض أَو ال تمسها بع

ي، ديث عل ي ح ع. وف رم هللا راك ال ك اجد؛ ق ع أَو س ا راك رأَ وأَن اني أَن أَق ال: نَه ه، ق ان وجه ا ك ابي: لم  الخط
ذكرالركوع  ن والسجود، وهما غاية الذُّّلِ والُخضوع، مخصوصين بال اه ع ه  والتسبيح نه ا كأَن راءة فيهم الق

الم هللا ين ك ع ب ِره أَن يجم ي َك اس ف الم الن الى وك لّ  تع ي الَمَح واء ف ى السَّ ا عل د فيكون ْوِطن واح  َم
وع والَمْوقِع؛ وجمع  توجمع ركع ورك ة تسمي ، وكان ي الجاهلي رب ف ف الع ان  الَحنِي د األَوث م يَْعبُ اً إِذا ل  راكع

  ..  هللا وتقول ركع إلى
ِ ُهْم اْلغَاِلبُوَن(((   َّ َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَِإنَّ ِحْزَب  َّ ذا إعالم )56َوَمْن يَتََولَّ  اء ه ال العلم .)).. ق

ن هللا  الي دي ع بالت ده للناس جميعا أن من يتخذ حليفه هللا ورسله .. يتب إن هللا يع ال .. ف ا وعم ال وعي وال وفع ق
ى نهج  تقامة عل ة .. واس ق ومحب ف وعي وتطبي ل حل بالنصر والتمكين .. والحلف ههنا ليس حلف كالم .. ب
اة الخاصة  واحي الحي ل ن ي ك دال ف دل واإلعت الهدى والخير .. دين اإلسالم الحنيف دين الرحمة والمحبة والع

  ألفاظ القرآن الكريم  عن مفهوم الوالية :  منها والعامة .. جاء في مفردات
رب  الوالء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعدا حصوال ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للق

ث الصداقة والنصرة دين، ومن حي ث ال ث النسبة، ومن حي ن حي ان، وم ة  من حيث المك اد، والوالي واالعتق
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ي  الية أعجب إلي من فتحها؛النصرة (قال الفراء: وكسر الواو في الو ألنها إنما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت ف
ة معنى النصرة، وكان الكسائي يفتحها ويذهب ل: الوالي ة  بها إلى النصرة. والوالية: تولي األمر، وقي والوالي
ولى يستعمالن نحو: الداللة والداللة، وحقيقته: تولي األمر. ا يق والولي والم ل واحد منهم ك. ك ي ذل ي ف ال ف

  .. معنى الفاعل
ُجنوُد الُكفَّار، تأَلَّبوا وتظاهروا على ِحزْب النبّي،  الِحْزُب: َجماعةُ الناِس، والجمع أَْحزاٌب؛ واألَْحزاُب:

م: لم، وه ه وس ّ علي لى  َل  ص يكم مث اف عل ي أَخ وم إِن ا ق الى: ي ه تع ة. وقول و قريظ ان وبن ريش وغطف ق
ذين  وِحْزبُ  قوم نوح وعاد وثمود، ومن أُهلك بعدهم. األَحزاِب؛ األَْحزاُب ههنا: ِ يوم ُده ال الرجل: أَْصحابُه وُجْن

م  والـُمنافِقُوَن والكافُِروَن ِحْزُب الشَّيطاِن، وكل قوم تَشاَكلَتْ  على رأْيِه، والَجْمُع كالجمع. الُهم فه قُلُوبُهم وأَْعم
 فَِرُحون: موَد وفِرَعْوَن أُولئك األَحزاُب. وكل ِحْزٍب بما لََدْيهمعاٍد َوثُ  أَْحزاٌب، وإِن لم يَْلَق بعُضهم بَْعضاً بمنزلة

جِل من القرآن جل  كلُّ طائفٍة َهواُهم واحٌد. والِحْزُب: الِوْرُد. وِوْرُد الرَّ ه الرَّ ا يَْجعَلُ والصالة: ِحزبُه. والِحْزُب: م
َرأَ عَ  على نَْفِسِه من قِراءٍة وَصالةٍ  ي الحديث: َط ُت أَن الكالِوْرد. وف ْرآِن، فأَْحبَْب ن القُ ي ِم يَّ ِحْزب ى  لَ ُرج حت أَْخ

: يريد أَنه بَدأَ في ِحْزبه، كأَنـَّه َطلَعَ  ارٌئ  عليِه، من قولك: َطَرأَ فالن إِلى بلَد أَْقِضيَه. طرأَ عليَّ كذا وكذا، فهو ط
ر إِليه، أَي إِنه ديثاً، وهو غي ه ح َع إِلي ُت القُ َطلَ ْب د َحزَّ ه؛ وق انٍِئ ب ديثت ي ح أَلُت  ْرآَن. وف ة: س ن حذيف أَوس ب

ّ عليه وسلم، كيف ِ، صلى  ّ ن  أَصحاَب َرُسوِل  ي ِم بوَن القُرآن؟ والِحْزُب: النَّصيُب. يقال: أَْعِطني ِحْزبِ تُحّزِ
ي ونَصيبي المال أَي   . َحّظِ

ذُوا  يَا((   ِذيَن اتََّخ ْبِلُكْم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا الَّ ْن قَ اَب ِم وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْن الَّ ا ِم ُزًوا َولَِعبً نَُكْم ُه ِدي
َ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( َّ َ .)).. )57َواْلُكفَّاَر أَْوِليَاَء َواتَّقُوا  َّ اه: حفظه وصانه  َواتَّقُوا  : اتقاه : خافه وحذره .. وق
ان  إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِينَ  عته ..وستره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطا : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليم

  : التصديق ضد التكذيب .. 
وَن(((   الَِة اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعبًا ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْعِقلُ ُزُؤ: ...)).. )58َوإِذَا نَاَدْيتُْم إِلَى الصَّ ْزُء والُه الُه

، لَِعَب يَْلعَبُ ..  السُّْخِريةُ  رى اللَِّعُب واللَّْعُب: ضدُّ الِجّدِ د أُخ ة بع رَّ ْوٌم الَ .. لَِعـباً ولَْعباً، ولَعََّب، وتَالَعَب، وتَلَعََّب َم قَ
  : عقل األمر : فهمه وتدبره ..  يَْعِقلُونَ 

  
*********  

  

وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والن د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي قصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسس ى المرسلين آم الم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 95الحلقة عدد    
   cسورة المائدة ) ( 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 هد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
نْ  قُْل يَا (( ...  ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل ِم َّ َرُكْم أَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا بِا ُل َوأَنَّ أَْكثَ  قَْب

قُوَن( ْنُهمْ  )59فَاِس َل ِم ِه َوَجعَ َب َعلَْي ُ َوَغِض َّ هُ  ْن لَعَنَ ِ َم َّ َد  ةً ِعْن َك َمثُوبَ ْن ذَِل ّرٍ ِم ئُُكْم بَِش ْل أُنَبِّ ْل َه َرَدةَ قُ  اْلِق
وا 60َعْن َسَواِء السَّبِيِل( َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد الطَّاُغوَت أُْولَئَِك َشرٌّ َمَكانًا َوأََضلُّ  ْد َدَخلُ ا َوقَ الُوا آَمنَّ ) َوإِذَا َجاُءوُكْم قَ

وَن( ُ أَْعلَُم بَِما َكانُوا يَْكتُُم َّ ْدَواِن 61بِاْلُكْفِر َوُهْم قَْد َخَرُجوا بِِه َو ِم َواْلعُ ثْ ي اْإلِ اِرُعوَن فِ ْنُهْم يَُس ًرا ِم َرى َكثِي ) َوتَ
ْحَت 62 لَبِئَْس َما َكانُوا يَْعَملُوَن(َوأَْكِلِهْم السُّْحتَ  ْم السُّ َم َوأَْكِلِه ثْ ْوِلِهْم اْإلِ ْن قَ اُر َع بَّانِيُّوَن َواألَْحبَ ) لَْوالَ يَْنَهاُهْم الرَّ

وا بِ 63لَبِئَْس َما َكانُوا يَْصنَعُوَن( ِديِهْم َولُِعنُ ْت أَْي ةٌ ُغلَّ ِ َمْغلُولَ َّ وَطتَاِن ) َوقَالَْت اْليَُهوُد يَُد  َداهُ َمْبُس ْل يَ الُوا بَ ا قَ َم
ى يُنِفُق َكْيَف يََشاُء َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا ِمْنُهْم َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُطْغيَانًا َوُكْفًرا َوأَْلقَْينَا  اَء إِلَ َداَوةَ َواْلبَْغَض بَْينَُهْم اْلعَ

ِديَن( يَْوِم اْلِقيَاَمِة ُكلََّما أَْوقَُدوا نَاًرا بُّ اْلُمْفِس ُ الَ يُِح َّ اًدا َو ي األَْرِض فََس ُ َويَْسعَْوَن فِ َّ ْو 64ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها  ) َولَ
يِم( اِت النَِّع اُهْم َجنَّ يِّئَاتِِهْم َوَألَْدَخْلنَ ْنُهْم َس ا َع ْوا لََكفَّْرنَ وا َواتَّقَ اِب آَمنُ َل اْلِكتَ مْ  )65أَنَّ أَْه ْو أَنَُّه ْوَراةَ  َولَ اُموا التَّ أَقَ

ةٌ  نِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيِهْم ِمْن َربِِّهْم َألََكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم ِمْنُهْم أُمَّ ا َواْإلِ ُمْقتَِصَدةٌ َوَكثِيٌر ِمْنُهْم َساَء َم
  ...)).)66يَْعَملُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المائدة ) 

  ل : * التحلي
  

داء ؟.. (( ...  ا لماذا ال يتفهم أهل بقية األديان مقوالت اإلسالم ؟.. لماذا يناصبون المسلمين الع ْل يَ  قُ
ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبُل َوأَ  َّ َرُكْم فَاِسأَْهَل اْلِكتَاِب َهْل تَنِقُموَن ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا بِا ا.)).. )59قُوَن(نَّ أَْكثَ  يَ

ا: اليهود والنصارى ..  أَْهَل اْلِكتَابِ  ة:  َهْل تَنِقُموَن ِمنَّ ي: النِّْقم ن األَعراب ه  ُ اب ار. وقول ةُ اإلنك ة، والنِّْقم العقوب
ةُ  تَْنِقمون ِمنّا؛ أَي هل تعالى: هل ةُ والنِّْقم ال النَّْقم ة تُْنِكرون. قال األَزهري: يق ديث: أن.. العقوب ي الح ا وف ه م

اِرُم هللا َك َمح ّط إال أن تُنتََه ه قَ تَقَم لنفِس ا ان ي  أَي م رر ف د تك ه، وق ن قِبَل اه م روٍه أت ى مك داً عل َب أَح عاق
ديث.الجوهري: ت الح اقٌِم إذا َعتَْب ا ن ر، فأَن ُم، بالكس ل أَنِق ى الرج ُت عل ا نَقَْم ال: م ه. يق ه إال  علي ُت من نَِقْم

ة. لغة. ونَِقم من بالكسر، اإلحساَن. قال الكسائي: ونَِقْمت، ر النعم ى ُكف ه إل ي ا يَُؤّدِ ه مم الٍن اإلحساَن إذا جعل  ف
ً  يَْنقَُم ابُن َجميٍل إال أَنه كان فَقيراً فأَغناه وفي حديث الزكاة: ما ر  هللا أَي ما يَْنقَُم شيئا اة إال أن يَكف ع الزك من َمْن

ر النِّْعمة ى ُكْف اه إل ِة هللا فكأَنَّ غناه أَدَّ رَ نِْعم ُت األَم ه . ونَقَْم ه إذا َكرهت قُونَ ..  ونَِقْمتُ َرُكْم فَاِس ق: :  َوأَنَّ أَْكثَ الِفْس
ق طريق  العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن َق؛ الضم  الحق . فس وقاً وفَُس قاً وفُس ُق فِْس ويَْفُس

ل:قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكس عن اللحياني،أَي فََجر، م، وقي وق الخروج عن ائي الض  الفُس
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ر ق عن أم ه. وفََس ن أَمررب يُس ع َق إبل ا فََس ية كم ى المعص ل إل ذلك المي دين، وك ن  ال ال ع ار وم ه أَي ج رب
  ..  طاعته

ِه َوجَ ((   َب َعلَْي ُ َوَغِض َّ هُ  ْن لَعَنَ ِ َم َّ َد  ةً ِعْن َك َمثُوبَ ْن ذَِل ّرٍ ِم ئُُكْم بَِش ْل أُنَبِّ ْل َه َرَدةَ قُ ْنُهْم اْلِق َل ِم عَ
  .)).. )60َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد الطَّاُغوَت أُْولَئَِك َشرٌّ َمَكانًا َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيِل(

 ً أَي خبراً. وقوله عز وجل: َعمَّ يَتساَءلُون عن النَّبَِإ العظيم.  النَّبَأُ: الخبر، والجمع أَْنبَاٌء، وإِنَّ لفالن نَبَأ
ّ عليه وسلم. وقد أَْنبَأَه إِيّاه عن القرآن، قيل  ..وبه، وكذلك نَبَّأَه وقيل عن البَْعث، وقيل عن أَْمِر النبي، صلى 

ال: وإِن ، فَتُِرك َهمزه. ق ّ : هو من أَنـْبَأَ عن  اُء: النبيُّ اع عن  قال الفرَّ اوِة، وهي االرتف وِة والنَّب ن النَّْب ذَ م أُِخ
ى األَرض، أَي إِنه َرف عل ي أَْش ا، ف ع عليه َراءة المجم ال الزجاج: الِق ز. وق ر الهم له غي ق، فأَص ائر الَخْل  س

ن  الـنَّبِيِّين واألَنـْبِياء، طرح الهمز، وقد همز جماعة من أَهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا. واشتقاقه م
ز رك الهم ود ت ال: واألَج ر. ق أَ أَي أَخب أَ وأَْنبَ ْن ذَِل.. نَبَ ِ ِم َّ َد  ةً ِعْن ذلك :  َك َمثُوبَ ِة، وك زاُء الطاع واُب: َج والثَّ

ّ تعالى: لََمثُوبةٌ ِمن ا الـَمثُوبةُ. قال  ِ َخْيٌر. وأَْعطاه ثَوابَه وَمثُوبَتَهُ وَمثَْوبَتَه أَي َجزاَء م ّ ه. عنِد  ه  َعِملَ وأَثابَ
ه: أَْعط ه َمثُوبَتَ بَ ُ ثَوابَه وأَثَْوبَه وثوَّ ا اهّ اُر م َب الُكفَّ ّوِ ل ثُ ز: ه ل العزي ي التنزي ا. وف ون. أَي إِيّاه انوا يَْفعل  ك

ُ َمثُوبةً َحَسنَةً. وَمثَْوبةٌ، بفتح ّ ـَمثَْوبةٌ  ُجوُزوا. وقال اللحياني: أَثابَهُ  رأَ: ل الواو، شاذ، منه. ومنه قراءة َمن ق
ّ َخْيٌر. وقد ُ َمثَْوبةً حسَ  من عند  ّ ل.أَثَْوبه  ون: نةً، فأَْظهر الواو على األَص ال الكالبي ـَمثْوبةَ،  وق ِرف ال ال نَع

ـَمثابة. ن ال و ولك ه، وه ض ذا: َعوَّ ن ك ُ ِم ّ ه  ب ك. وثَوَّ ن ذل   م
ن َوَجعََل ِمْنُهْم اْلِقَرَدةَ َواْلَخنَاِزيرَ  واْستَثابَه: سأَله أَن يُثِيبَه. ل م رائيل فجع ي إس هم : مسخ هللا عز وجل قوما  بن

دين هللا ..  اُغوتَ القردة والخنازير جزاء عصيانهم ومحاربتهم ل َد الطَّ وَدة :    َوَعبَ يِّن العُبُ ٌد بَ الن َعْب ال: ف ويق
ِة؛ ل والعُبوِديَّة والعَْبِديَّ اُء، وأَص دَّ ور، والعب دَّى، مقص ذلُّل. والِعبِ وع والت ة الُخض الوا  العُبوِديَّ د من  فق ذا عب ه

و من  ومن عبد دونه لمن يَْعبُد هللا، َعبيٌد مماليك. قال: وال يقال َعبََد يَْعبُُد ِعبادة إِال ءِعباد هللا، وهو ال إِلهاً فه
م وأَما َعْبٌد َخَدَم مواله الخاسرين. قال: ال فال يقال َعبََده. قال الليث: ويقال للمشركين ه َدةُ الطاغوت، ويق  َعبَ

ُد. قال الليث: د:للمسلمين ِعباُد هللا يعبدون هللا. والعاب ي الُمَوّحِ دوا ف ذين ُوِل د ال دَّى جماعة العَبِي ة  الِعبِ العُبوِديَّ
ال: هؤالء تعبيدة أَي في العُبودة إِلى آبائه، قال تَْعبِيَدةٌ ابن ي  األَزهري: هذا غلط، يق اده. وف دَّى هللا أَي عب ِعبِ

اُء، بالمد والقصر،ِعبِدَّاَك بِِفناِء حَ  في االستسقاء: هؤالء الحديث الذي جاء ديث َرِمك؛ الِعبِدَّ  جمع العبد. وفي ح
ا لم: م ه وس لى هللا علي ي، ص ال للنب ه ق ل: أَن ن الطفي امر ب دَّى ع ذه الِعبِ   ه

ون انوا يقول فَّة، وك ل الصُّ راَء أَه د؟ أَراد فقَ ا محم ك ي ه حْولَ ون اتَّبَعَ د ..  األَرذل ى الواح ُع عل اغوُت، يق والط
ذكر والمؤ ع والم وتوالجم ه فَعَلُ ث: وْزنُ و ٌن ا ه ا إنم ْين، وهي مفتوحة وقبله ل الغَ اُء قب مِت الي ّدِ وٌت، قُ   َطغَيُ

ه  َمْقلُوٌب ألَنه فَقُِلبَْت أَِلفاً. وطاُغوٌت، وإِن جاء على وزن الُهوٍت فهو فَتَْحةٌ  وٍب ألَن من َطغَى، والُهوت غير َمْقل
ة ن اله بَمْنِزل وت م َغبُ وِت، وأَ  الرَّ َهبُ موالرَّ وٍت، ث ى فَعَلُ وت عل اُغوٍت َطغَيُ ل َوْزن ط َمتِ  ص ّدِ يِن  قُ ل الغ اُء قب الي

وت، ار َطيَغُ ا فَص ى بَقائِه ة عل وت، ُمحافََظ ه فَلَعُ ار وَوْزنُ ا فص ا قبله اح م ا وانفت كه اً لتََحرُّ اء أَلف ت الي م قُِلب  ث
ى،  ُغوت تاؤها زائدةٌ وهيالطا تعالى: يُْؤمنُون بالِجْبِت والطَّاُغوت؛ قال الليث: طاُغوت. وقوله ُمْشتَقَّةٌ من َطغَ

لّ  حق: ك و إِس ال أَب لّ  ُوق ز وج ن دون هللا ع وٍد م اُغوتُ  معب ُت والطَّ ل: الِجْب اُغوٌت، وقي ٌت وط   ِجْب
ل ياطيُن، وقي ةُ والشَّ اُغوت الَكَهنَ ُت والطَّ ير: الِجْب ض التفس ي بع رفِ  ف ُن األَْش ُب ب َب وكع ن أَْخَط يُّ ب  ُحيَ

ا قال أَهل اللغة ألَنهم اِن؛ قال األَزهري: وهذااليَهوِديّ  أَطاُعوهما من دون  إِذا اتَّبَعُوا أَمَرهما فقد غيُر خارج َعمَّ
حُر، هللا. وقال الشَّعبيُّ وعطاءٌ  د  والطاغوُت: الشيطان: والكاِهُن وكلُّ رأٍْس في ومجاهٌد: الِجْبُت الّسِ الضَّالل، ق

ال  وقد أُِمُروا أَن أَن يَتحاَكُموا إِلى الطاغوت واحداً؛ قال تعالى: يُريدون يكون اً؛ ق ون َجْمع د يك ه؛ وق روا ب يَْكفُ
ر عن أَْو ِلياؤهم تعالى: والذين كفَروا اُغوت الطاغوُت يُْخِرُجونهم؛ فََجَمع؛ قال الليث: إِنما أَخب ه  الط عٍ ألَن بَجْم

ْفِل الذيَن لم ٌد  ايَْظَهُرو جنٌس على حّد قوله تعالى: أَو الّطِ ائي: الطاغوُت واح ال الكس اء؛ وق ْوراِت النس على َع
وا ابن وِجماٌع؛ وقال ذين اْجتَنَبُ الى: وال ال تع ث؛ ق ذَكَُّر ويؤنَّ ِك يُ ل الفُْل دوها؛  السكيت: هو مث الطاغوَت أَن يَْعبُ

ال شمر: ال وقال األَخفش: الطاغوُت يكوُن لألَْصناِم، ّنِ واِإلنس، وق ن الِج ون م ون والطاغوُت يك اغوت يك ط
يس من األَصنام ويكون اغوُت رئ ود والط يس اليَه ُت َرئ ي: الِجْب ن األَعراب ال  من الشياطين؛ اب النصاَرى؛ وق

ي الحديث:  ابن عباس: الطاغوُت كعُب ابُن األَْشرِف، والِجْبُت ُحيَيُّ  ُت. وف بن أَْخَطَب، وجمُع الطاغوِت َطواِغي
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ه  ي، وفي اآلخر: وال بالطَّواِغيِت، فالطََّواِغي جمعبآبائُكْم وال بالطَّواغِ  ال تَْحِلفُوا طاغيٍَة، وهي ما كانوا يَْعبُدون
ذه ه: ه ا؛ ومن ناِم وَغْيِره ن األَْص ون م وز أَن يك ال: ويج وُدهم، ق نَُمهم وَمْعب ثْعََم أَي َص ةُ َدْوٍس وَخ أَراد  َطاِغيَ

م ُعَظم ع طاغوت  اؤهمبالطَّواِغي من َطغَى في الُكفِر وجاَوَز الَحدَّ، وه ُت فجم ا الطَّواِغي ال: وأَم راؤهم، ق وُكبَ
نَم: طاغوٌت. وهو الشيطاُن أَو ما   . يَُزيّن لهم أَن يَْعبُدوا من األَْصناِم. ويقال: للصَّ

ُم بَِم((   ُ أَْعلَ َّ ِه َو وا بِ ْد َخَرُج ْم قَ اْلُكْفِر َوُه وا بِ ْد َدَخلُ ا َوقَ الُوا آَمنَّ اُءوُكْم قَ انُوا َوإِذَا َج ا َك
ونَ .)).. )61يَْكتُُموَن( انُوا يَْكتُُم ُ أَْعلَُم بَِما َك َّ م : إدراك الشيء  َو ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم : عل

  بحقيقته وكنهه .. 
ثِْم َواْلعُْدَواِن َوأَْكِلِهْم السُّْحَت لَبِئَْس مَ ((   وَن(َوتََرى َكثِيًرا ِمْنُهْم يَُساِرُعوَن فِي اْإلِ انُوا يَْعَملُ .)).. )62ا َك

كر؛ وقيل: هو ْكر،  ما َخبُثَ  السُّْحُت والسُُّحُت: كلُّ حرام قبيح الذِّ ذِّ من الَمكاسب وَحُرم فلَِزَم عنه العاُر، وقَبيُح ال
د الكلب َكثَمن ل: ق ا، قي ُل فيه ع الرج حاٌت؛ وإِذا َوقَ ُع أَْس ر، والجم ر والخنزي ُل. والسُّ والخم َحَت الرج ْحُت: أَْس

ه بُه، ألَن لُّ َكْس ذي ال يَِح ْت. الحراُم ال ْت وَحُرَم ه: َخبُثَ َحتَْت تجارتُ ْذِهبُها. وأَْس ةَ أَي يُ َحُت البرك ي  يَْس َحَت ف وَس
 الشَّْحَم عن اللحم: ُيَْسَحتُه َسْحتاً: قََشره قليالً قليالً. وَسَحتّ  وَسَحَت الشيءَ  تجارته، وأَْسَحَت: اْكتََسَب السُّْحَت.

َحْفتُه. ل َس ذاُب. قََشْرتُه عنه، مث ْحُت: الع ا والَس َحتْناهم: بَلَْغن َحتْناهم: وَس يهم. وأَْس قَّة عل ي الَمَش وَدهم ف  َمْجُه
  .اْستَأَْصَل ما عنده. وأَْسَحَت الرجَل: لغة.

ثَْم َوأَْكِلهِ ((   بَّانِيُّوَن َواألَْحبَاُر َعْن قَْوِلِهْم اْإلِ نَعُوَن(لَْوالَ يَْنَهاُهْم الرَّ انُوا يَْص ا َك .)) )63ْم السُّْحَت لَبِئَْس َم
بَّانِيُّوَن َواألَْحبَارُ ..  ان ال  لَْوالَ يَْنَهاهُْم الرَّ : لوال هنا هي للتوبيخ ألن معناها (( ال )) والمعنى ان األحبار والرهب

بَّانِيُّوَن َواألَْحبَارُ ينهونهم عن ذلك ..    صارى .. واألحبار : علماء اليهود .. : الربانيون أي علماء الن الرَّ
قُ ((   وَطتَاِن يُنِف َداهُ َمْبُس ْل يَ الُوا بَ ا قَ وا بَِم ِديِهْم َولُِعنُ ِ َمْغلُولَةٌ ُغلَّْت أَْي َّ اُء َوقَالَْت اْليَُهوُد يَُد  َف يََش  َكْي

ا َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا ِمْنُهْم َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُطْغيَا ِة ُكلََّم ْوِم اْلِقيَاَم نًا َوُكْفًرا َوأَْلقَْينَا بَْينَُهْم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَ
ُ الَ يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن( َّ ُ َويَْسعَْوَن فِي األَْرِض فََساًدا َو َّ ُد َوقَالَْت اْليَُهوُد يَ) .)) .. 64أَْوقَُدوا نَاًرا ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها 

ِ َمْغلُولَةٌ ُغلَّْت أَْيِديِهمْ  ة:  َّ ّل: جاِمع ي موضع. والغُ ي والغالَّة: ما ينقطع من ساحل البحر فيجتمع ف  توضع ف
ة  رقبته ُغلّ  العُنق أَو اليد، والجمع أَْغالل ال يكسَّر على غير ذلك؛ ويقال: في ّل الجاِمع ّل بالغُ من حديد، وقد ُغ

َرهم  صفة سيدنا رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم: ويََضُع عنهم وقوله عز وجل في يُغَّل بها، فهو َمْغلول. إِْص
ن واألَْغالل ه م يهم أَن ك التي كانت عليهم؛ قال الزجاج: كان عل ي ذل ل ف ل ال يقبَ ل قُتِ يهم إِذا  قَتَ ان عل ة، وك ِديَ

يهم أَصاب ُجلودهم شيء من ان عل ي البول أَن يقِرضوه، وك وا ف الل أَن ال يَعلم ذه األَغ ْبت؛ ه ت  السَّ ي كان الت
ذا كما تقول جعلت هذا َطْوقاً في ُعنقك عليهم، وهذا على الَمثل ك ه ك  وليس هناك طوق، وتأْويله ولَّْيتُ وأَلزمت

الى: إِذ القيام به فجعلت لزومه لك ه تع ك. وقول اقهم؛ أَراد كالطَّْوق في عنُق ي أَعن الل ف ال  األَْغ األَْغالل األَعم ب
ية إِلى كون ي كاألَْغالل، وهيالتي ه ي  األَْغالل في أَعناقهم يوم القيامة، ألَن قولك للرجل أَيضاً مؤّدِ ّل ف هذا ُغ

دَّس:  بالعذاب، وقد َغلَّه يعمله إِنما معناه أَنه الزم لك وأَنك مجازى عليه ُعنقك للشيء الى وتق ه تع يَغُلّه. وقول
ىالجَ  أَْغالالً؛ هي إِنا جعلنا في أَعناقهم ُده إِل ْت ي اقهم. وُغلَّ ى أَعن ديهم إِل ع أَي ع تجَم ّل، واِم د ُغ ه، وق و  عنُق فه

ْوره أَي ده َمْغلول. وفي حديث اِإلمارة: فكَّه َعْدله وَغلَّه َج ي ي ل ف ا.  جع د المختص بهم و القي ّل وه ه الغُ وعنق
ود ت اليه الى: وقال ه تع دُ  وقول ة  يَ ل: ممنوع ديهم؛ قي ت أَي ة، ُغلَّ ل: أَرادواهللا َمْغلول اق، وقي ن اِإلنف ه  ع نعمتُ

الى:  مقبوضة عنَّا، وقيل: معناه يَُده مقبوضة عن عذابنا، وقيل: يُد هللا ه تع ا. وقول ممسكة عن االتساع علين
ى ة إِل َدك مْغلول ْل ي  وال تجع

ي عنُقك؛ ولهم ف ه. وق ه يَغُلُّ رأَة تأْويله ال تُْمِسكها عن اِإلنفاق، وقد َغلَّ يِّئة ا الم له أَن السَّ ٌل: أَص لٌّ قَِم ق: ُغ لُخلُ
ع َغلُّوه بغُّل من قِّد وعليه شعر، فربما قَِمَل في ُعنقه أََسروا أَسيراً  العرب كانوا إِذا بس فتجتم ّب وي ه  إِذا قَ علي

ً  السيئة الُخلق الكثيرة ِمْحنَتان الغُّل والقَْمل، ضربه مثالً للمرأَة ِديِهمْ ُغلَّ  .. الَمْهر ال يجد بَْعلها منها مخلصا  ْت أَْي
اة ..  ى الحي ا عل ال  وحرص اس بخ د الن ن أش بحوا م الي أص ًرا: دعاء عليهم .. وبالت ا َوُكْف ري: :  ُطْغيَانً األَزه

يده: بالفتح مثلُه، والِفْعل َطغَْوت وَطغَْيت، واالسم الطَّْغَوى. ابن والطَّْغَوى الليث الطُّْغياُن والطُّْغواُن لغةٌ فيه،  س
ى ى يَْطغ ال َطغَ ع وَغ ْدَر وارتف اَوَز القَ اً ج و ُطْغيان اً ويَْطغُ ي َطْغي اً  ف م ُطْغيان ٍب: إِنَّ ِلْلِعْل ديث َوْه ي ح ِر. وف الُكْف

لُّ ل الَماِل أَي يَْحِمل صاِحبَه على التََّرخُّص بما اْشتَبَه منه إِلى ما ال كُطْغيانِ  ه، ـيَِح ْن ُدونَ ى َم ه عل ع ب ه، ويَتََرفَّ
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هوال يُْعطي َحقَّ ِل ب اغٍ  ه بالعََم ياِن َط ي الِعْص دَّه ف لُّ مجاوز ح اِل. وك ُل َربُّ الم ا يَْفعَ َداَوةَ .. كم نَُهْم اْلعَ ا بَْي َوأَْلقَْينَ
اًدا: قال العلماء أي بين اليهود والنصارى ..  َواْلبَْغَضاءَ  ي األَْرِض فََس عَْوَن فِ يض الصالح، :  َويَْس الفساُد: نق

ْدتُه فَسادا ُد وفَُسدَ فََسَد يَْفُسُد ويَْفسِ  الى:  وفُُسوداً، فهو فاسٌد وفَِسيٌد فيهما، وال يقال اْنفََسد وأَْفَس ه تع ا. وقول أَن
  .. له أَراد يَْسعَْون في األَرض للفساد ويَْسعَْوَن في األَرض فساداً؛ نصب فساداً ألَنه مفعول

يِم(َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب آَمنُوا َواتَّقَْوا لَكَ ((   ْو أَنَّ .)).. )65فَّْرنَا َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوَألَْدَخْلنَاهُْم َجنَّاِت النَِّع َولَ
ذيب .. آَمنُوا: اليهود والنصارى ..  أَْهَل اْلِكتَابِ  د التك ان هو التصديق ض ه .. اإليم ق ب دقه ووث : آمن به : ص

ة هللا َواتَّقَْوا وى : مخاف ه .. : اتقاه : خافه وحذره .. التق ل بطاعت يِّئَاتِِهمْ  والعم ْنُهْم َس ا َع ر الشيء  لََكفَّْرنَ : كف
  كفرا : ستره وغطاه .. كفر عنه الذنب : محاه .. 

ْوقِِهْم َوِم((   ْن فَ وا ِم نِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيِهْم ِمْن َربِِّهْم َألََكلُ ِت أَرْ َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُموا التَّْوَراةَ َواْإلِ ْم ْن تَْح ُجِلِه
ةٌ ُمْقتَِصَدةٌ َوَكثِيٌر ِمْنُهْم َساَء َما يَْعَملُوَن( نِجيلَ ...)).. )66ِمْنُهْم أُمَّ : التوراة : كتاب اليهود ..  أَقَاُموا التَّْوَراةَ َواْإلِ

اني  ن مع دل .. وم دل المعت حيح الع ه الص ى وجه واإلنجيل : كتاب النصارى.. وأقام الشيء : أدامه .. أدى عل
د ام العزم .. في القول والفعل والنية والتطبيق ألحكام هللا عز وجل .. القي اَم عب ا ق ه لم الى: وإن ه تع ه قول ومن

ال: تعالى: إذ هللا يدعوه؛ أي لما عزم. وقوله الوا، ق وا فق ا ربُّ السموات واألرض؛ أي عَزم الوا ربُّن  قاموا فق
الى:  ، قّوامون على النساء تعالى: الرجالالقيام بمعنى المحافظة واإلصالح؛ ومنه قوله  وقد يجيء ه تع وقول

 ً   . محافظاً. إال ما دمت عليه قائماً؛ أي مالزما
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  الة وأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ال ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف ى ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c    : 96الحلقة عدد   
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  c( سورة المائدة ) 
  

  ى م الم عل الة والس اعة بسم هللا والص ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل ول هللا وعل د رس حم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  رجيمأعوذ با من الشيطان ال
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ يَعْ  يَا (( ...  َّ الَتَهُ َو َت ِرَس ا بَلَّْغ ْل فََم ْم تَْفعَ َك َوإِْن لَ ْن َربِّ َك ِم ِزَل إِلَْي ا أُن ُسوُل بَلِّْغ َم ْن أَيَُّها الرَّ ُمَك ِم ِص
َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن( َّ َل  ْل يَاقُ  )67النَّاِس إِنَّ  نِجي ْوَراةَ َواْإلِ وا التَّ ى تُِقيُم ْيٍء َحتَّ ى َش تُْم َعلَ أَْهَل اْلِكتَاِب لَْس

رً  ا َوُكْف َك ُطْغيَانً ْن َربِّ َك ِم ِزَل إِلَْي ا أُن ْنُهْم َم ًرا ِم َدنَّ َكثِي ْم َولَيَِزي ْن َربُِّك ْيُكْم ِم ِزَل إِلَ ا أُن ْوِم َوَم ى اْلقَ أَْس َعلَ الَ تَ ا فَ
َل  )68ِريَن(اْلَكافِ  ِر َوَعِم ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ابِئُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِا اِلًحا إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ َص

وٌل ) لَقَْد أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَْرَسْلنَا إِ 69فَالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن( اَءُهْم َرُس ا َج الً ُكلََّم لَْيِهْم ُرُس
ْيِهْم  )70بَِما الَ تَْهَوى أَنفُُسُهْم فَِريقًا َكذَّبُوا َوفَِريقًا يَْقتُلُوَن( ُ َعلَ َّ اَب  وا ثُمَّ تَ َوَحِسبُوا أَالَّ تَُكوَن فِتْنَةٌ فَعَُموا َوَصمُّ

 ُ َّ وا َكثِيٌر ِمْنُهْم َو وَن(ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ ا يَْعَملُ يٌر بَِم ْريََم  )71بَِص ُن َم يُح اْب َو اْلَمِس َ ُه َّ الُوا إِنَّ  ِذيَن قَ َر الَّ ْد َكفَ لَقَ
ُ َعلَْيِه اْلجَ  َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َّ َم  ِ فَقَْد َحرَّ َّ َ َربِّي َوَربَُّكْم إِنَّهُ َمْن يُْشِرْك بِا َّ اُر نَّ بَنِي إِْسَرائِيَل اْعبُُدوا  أَْواهُ النَّ ةَ َوَم

ْم يَنتَُه72َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصاٍر( ٌد َوإِْن لَ هٌ َواِح ٍه إِالَّ إِلَ ْن إِلَ ا ِم َ ثَاِلُث ثَالَثٍَة َوَم َّ وا ) لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ 
ذَابٌ  ْنُهْم َع ُروا ِم ِذيَن َكفَ نَّ الَّ وَن لَيََمسَّ ا يَقُولُ يٌم(َعمَّ وٌر  )73 أَِل ُ َغفُ َّ تَْغِفُرونَهُ َو ِ َويَْس َّ ى  وَن إِلَ الَ يَتُوبُ أَفَ

يقَةٌ َكانَا يَأُْكالَِن الطَّ  )74َرِحيٌم( هُ ِصّدِ ُسُل َوأُمُّ َف َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ عَاَم انُظْر َكْي
وَن(نُبَيُِّن لَهُ  ى يُْؤفَُك ْر أَنَّ َو  )75ْم اْآليَاِت ثُمَّ انُظ ُ ُه َّ ا َو را َوالَ نَْفعً ْم َض ُك لَُك ا الَ يَْمِل ِ َم َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ْل أَتَْعبُ قُ

  ...)). )76السَِّميُع اْلعَِليُم(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
  

اذا ول ؟.. وبم ة الرس ا وظيف رر    م اق الض ى إلح اس عل در الن ل يق الى ؟.. وه بحانه وتع ره هللا س أم
ك  ي ال ش ام الساعة الت بالرسول ؟.. ما الدين الحق ؟.. وما المطلوب من الناس سابقا وحاضرا والحقا إلى قي

  فيها إطالقا ؟؟ ... ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والبيان في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ُ يَعْ  يَا ... ((  َّ الَتَهُ َو َت ِرَس ا بَلَّْغ ْل فََم ْم تَْفعَ َك َوإِْن لَ ْن َربِّ َك ِم ِزَل إِلَْي ا أُن ُسوُل بَلِّْغ َم ْن أَيَُّها الرَّ ُمَك ِم ِص
َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن( َّ الغُ  وبَلَّْغتُ .)).. )67النَّاِس إِنَّ  ساةَ. والبَالُغ: اِإلْب نالّرِ اً م ل: إِالَّ بَالغ ي التنزي  . وف

به. واِإلبالُغ: اِإليصاُل، وكذلك التْبِليُغ، واالسم  أُْرِسْلتُ  ورساالتِه، أَي ال أَِجُد َمْنحجى إِال أَن أُبَلَِّغ عن هللاِ ما هللا
ساَل. التهذيب: يقال بَلَّْغُت القوَم بالغاً اسم يقوم مقام منه البَالُغ، ٍة ال وبَلَّْغُت الّرِ لُّ رافِع ي الحديث: ك ِغ. وف تْبِلي
ى  فَْليُبَلِّْغ َعنّا، يروى بفتح الباء وكسرها، وقيل: أَراد من من البالغ  َرفَعَْت َعنّا الُمبَلِِّغين، وأَْبلْغتُه وبَلَّْغتُه بمعن

ن  بفتح الباء فله وجهان: أَحدهما أَن البَالَغ  البالغ واحد، وإِن كانت الرواية من غ م ننا ما بل رآن والس  ..  لق
ُ يَْعِصُمكَ  َّ مه  َعْبَده: أن الِعْصمة في كالم العرب: الَمْنُع. وِعْصمةُ هللا:  ِمْن النَّاِس  َو ه. َعَص ا يُوبِقُ َمه مم يَْعِص

ه ماً: منَعَ ُمه َعْص ي يَْعِص اه. وف َم؛ أي وَوقَ ْن َرِح ِر هللاِ إال َم ْن أَْم وَم ِم َم الي ل: ال عاِص وَم إال َمْعص ال التنزي
مةِ  مٍة، وذو الِعْص ب أي ذا ِعْص ى النَس و عل ل: ه وُم، وقي اعالً، الَمْرح ون ف ا يك والً كم ون مفع مة: يك  والعَْص
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طُ  ت الِحْف ْن كان ديث: َم ي الح ُمه وف ا يَْعِص هَ إال هللاُ أي م هادةَ أن ال إل متُه َش وم ِعْص ك ي ن الَمهاِل ة؛  م القيام
  .. االْمتِساُك بالشيء االْعتِصاُم: . انُع الحاميالعْصَمةُ: الَمنَعةُ. والعاصُم: الم

ا((   ْل يَ ْم  قُ ْن َربُِّك ْيُكْم ِم ِزَل إِلَ ا أُن َل َوَم نِجي ْوَراةَ َواْإلِ وا التَّ ى تُِقيُم ْيٍء َحتَّ ى َش تُْم َعلَ اِب لَْس َل اْلِكتَ أَْه
افِِريَن(َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا ِمْنُهْم َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُطغْ  ْوِم اْلَك ا 68يَانًا َوُكْفًرا فَالَ تَأَْس َعلَى اْلقَ ى كم ).)).. والمعن

وا  ى تؤمن ل وحت وراة واإلنجي ي الت ا جاء ف وا م ى تطبق دين الحق .. حت ن ال قال العلماء : لستم على شيء م
دين ي ال ة ف ة متمثل ف  بمحمد عليه الصالة والسالم ..  وبما جاء به من لدن ربه رسالة خاتم المي الحني اإلس

ل بشر  ه وسلم و اإلنجي ه وآل د صلى هللا علي دين الرحمة والمحبة والعدل واإلعتدال .. فالتوراة بشرت بمحم
  بمحمد صلى هللا عليه وآله وسلم واألديان من مصدر واحد هو هللا وحده ال شريك له .. 

 الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرناالكافرين .. : فال تحزن .. على  فَالَ تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ  
رَ  اغوت؛ َكفَ ل دار بالط ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ د ب رب: ق وا. الح ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص  َكفَ

و ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ة، والُكْف ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف يض الش ك نق دُّ الش و ِض اوه الى: إِن ه تع ّلٍ  ر. وقول بك
َده.  وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. ًنَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُورا كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  وكافََره َحقَّه: َجَح

ن ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل ورجل تق م ل: ألَن كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مش تْر، وقي ى السَّ ه ُمغَط
  ..  قلبه على

ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل ((   َّ ابِئُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِا َصاِلًحا فَالَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
ابِئُونَ : اليهود ..  َوالَِّذيَن َهاُدوا: المسلمون ..  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا.)).. )69َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن( :  َوالصَّ

ه السالم، وح، علي ن ن ذبهم. الصابِئون: قوم يَزُعمون أَنهم على دي اب  بك ل الكت ن أَه ي الصحاح: جنٌس م وف
د مال عن ّبِ الشَّ ن َمَه نَ  وقِْبلَتُهم م نُهم ِدي بِه ِدي وم يُْش ث: الصابِئون ق ذيب، اللي ف النهار.الته صارى النَّ  ُمْنتََص

ي  ِدين نوحٍ، أَنَّ قِْبلَتَهم نحو َمَهّبِ الَجنُوِب، يَْزُعمون أَنهم على َّ إِال لَم ف ِل إِذا أَْس ال للرج ان يق اذبون. وك وهم ك
 ّ لى  ي ص ن النب ن. زم ى دي ن إِل ن دي رج م ه خ ْوا أَن بَأَ، َعنَ د َص لم: ق ه وس   علي

 ُ نَصْبأً وُصبُوءاً، وَصبَُؤ يَْصبُ  وقد َصبَأَ يَْصبَأ ى دي ن إِل ن دي ا: خرج م بُوءاً كالهم ْبأً وُص بَأُ  ُؤ َص ا تَْص آخر، كم
 َ و إِسحق  النُّجوم أَي تَْخُرُج من َمطاِلعها. وفي التهذيب: َصبَأ ابِئاً. أَب ان ص بُوءاً إِذا ك بَأُ ُص ه يَْص ي دين ُجُل ف الرَّ

اج في ى د الزجَّ ٍن ِإل اِرِجين من دي ابِئين: معناه الخ النقوله تعالى والصَّ بَأَ ف ال: َص ن. يق ن  ي بَأُ إِذا خرج م يَْص
ِ َواْليَْوِم اْآلِخرِ : من كان  على دين المسيح عليه السالم ..  َوالنََّصاَرى..  دينه. َّ ه : صدقه  َمْن آَمَن بِا : آمن ب

ب ه شيء .. س يس كمثل حانه ووثق به واحدا ال شريك له وال زوجة له وال ولد وال يحده المكان وال الزمان ول
ا ..  َواْليَْوِم اْآلِخرِ وتعالى عما يصفون الخالق العليم .. الرحمن الرحيم ..  ه إطالق ك في ذي الش ة ال : يوم القيام

ل َوَعِمَل َصاِلحً  ول والفع ي الق ه ف ا : قال العلماء  أي استقام على نهج التوحيد واإلخالص  وحده ال شريك ل
اء مرضاة هللا عز  النية والحياة الخاصة والعامة.. فالعمل ق ابتغ رين التطبي ل ق ادة والعم د بالعب الح متقي الص

  وجل .. 
ا لَقَْد أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم ُرُسالً ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْهَوى أَ ((   ُهْم فَِريقً نفُُس

ه.)).. )70َكذَّبُوا َوفَِريقًا يَْقتُلُوَن( د أَْوثَقَ ُق، وق د الَوثِي ه وعندي أَن الَوثِيَق ههنا إنما هو العَْه ُق  وَوثَّقَ ه لُمَوثَّ إن
ي  الواو ياء النكسار الخلق. والَمْوثُِق والِميثاُق: العهد، صارت ى األصل، وف ُق عل ع الَمواثِي ا، والجم ا قبله م

  .. وأَْعيادٍ  كما لزم في عيدٍ  ني فقال: لزم البدل في ميَاثقوميَاثِق معاقبة، وأما ابن ج والجمع الَمواثُِق، المحكم:
ْنُهْم ((   ٌر ِم وا َكثِي مُّ وا َوَص ُ َعلَْيِهْم ثُمَّ َعُم َّ وا ثُمَّ تَاَب  يٌر َوَحِسبُوا أَالَّ تَُكوَن فِتْنَةٌ فَعَُموا َوَصمُّ ُ بَِص َّ َو
وا .))..)71بَِما يَْعَملُوَن( ىقا:   فَعَُموا َوَصمُّ ُت عل ذا النَّْع ع ه ينِ  ل الليث: رجٌل أَْعَمى واْمَرأَةٌ َعْمياء، وال يق  الع

تْ  ال: َعِمي اً، يق ا جميع ُع عليهم ى يَقَ َدة ألن المعن انِ  الواِح اهُ، وامرأت وٌم  َعْين اواٌت، وق اٌء َعْمي اواِن، ونس َعْمي
ةٌ عن الرجُل أَي أََرى من ُعْمٌي. وتَعامى َرأَةٌ َعِمي ك. واْم ه ذل ة نفس واب، وَعِميَ ة، ُالص ى فَِعل ِب، عل وٌم  القَْل وق

. وقال هللا عز وجل: والنِّْسبَة إلى أَْعَمى َعُمون. وفيهم َعِميَّتُهم أَي َجْهلُُهم، ان  أَْعَمويٌّ وإلى َعٍم َعَمِويٌّ وَمن ك
ن  الفراء: َعدََّد هللا نِعَم فُهو في اآلخرة أَْعَمى وأََضلُّ سبيالً؛ قال في هذه أَْعَمى ال م م ق ْنيا على الُمخاَطبين ث الدُّ

ي أَْعَمى، يَْعني في نِعَم كان في هذه يكم فهو ف ناها علَ ي اْقتََصْص ْنيا الت دُّ ل ال ى وأََض ِم اآلخرة أَْعَم بيالً  ُّنِعَ ..  س
ا الكثيُر الضالِل، وال يقا إليه وقولهم: ما أَْعماهُ إنما يُراد به ما أَْعَمى قَْلبَه ألَنَّ ذلك ينسبُ  ل في َعَمى العيوِن م
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ب منه. وقال الفراء في قوله تعالى: وُهوَ  ال يَتَزيَّد أَْعماه ألَنَّ ما ك ال يُتَعَجَّ ى أُولئ ْيِهم َعًم اٍن  َعلَ ن مك اَدْوَن م يُن
ى فهو عنه: َعٍم. وقال أَبو بَعيٍد؛ قرأَها ابُن عباس، رضي هللا يهم َعًم و علَ رأَ وُه دٌر.  معاذ النحوّي: من ق مص

ذه قا: هذا األمُر َعًمى،ي ك: ه ه مصدر، كقول ال: وهذه األُموُر َعًمى ألَن ةٌ، ق ْبَهةٌ وِريب ور ُش ٍم  األُم رأَ َع ن ق وم
رٌ  ول أَم ٌت، تق و نَْع ي فه ٍم ف ةٌ. ورجل َع وٌر َعِميَ ٍم وأُم ي َع ى ف ل أَْعَم ره، ورج ِره: ال يُْبِص ر أَم وا .. البص فَعَُم

وا ه الداُء وتَص:  َوَصمُّ ه.وأََصمَّ يس ب مُّ ول ه أََص ه: أَراه أَن امَّ ه: أَرى  امَّ عنه وتَص امَّ ديث وتَص امَّ عن الح وتَص
َمَم عنه؛ مَّ البُْكمَ  صاِحبَه الصَّ ذي ال الناِس، ُرؤوسَ   وفي حديث اإليماِن: الصُّ َمُع، وأَراد  َجْمُع األََصّمِ وهو ال يَْس

َمم به الذي ال يَْهتَدي وال َمِم األُذن؛ا يَْقبَُل الَحقَّ من َص ل ال َص ةُ  لعَق ي الحديث: الِفتْن اء؛ هي  وف اُء العَْمي مَّ الصَّ
ا لتناهيها في ذهابها ألَن التي ال سبيل إلى تسكينها ُع عم ل: هي  األََصمَّ ال يسمع االستغاثة وال يُْقِل ه، وقي يَْفعَلُ

قى؛ ومنه الحديث: كالحية اء التي ال تَْقبَُل الرُّ مَّ ث: ْرَزةِ والفاِجُر كاألَ  الصَّ ا. اللي َل فيه زةً ال تََخْلُخ اَء أي ُمْكتَن  َصمَّ
َمُم في األُذُنِ  البَتُه، ذهاُب َسْمِعها، في القَناة اْكتِناُز َجوفِها، وفي الضَّ ر َص ال: أُذٌُن  الحج تُه. ويق ر شدَّ ي األَم وف

اءُ  مَّ اة َص اُء وقَن مَّ رٌ  َص ال وَحَج ال هللا تع اُء؛ ق مَّ ةٌ َص مُّ وفِتْنَ مُّ أََص افرين: ُص فة الك ي ص مٌ  ى ف م ال  بُْك ٌي فه ُعْم
م هللا ف جعلَه ُل كي ول القائ ذيب: يق ون؛ الته ً  يَْعِقلُ ّما م  ُص اً وه اطقون، وُعْمي م ن اً وه معون، وبُْكم م يس وه

ا لم يَْنفَْعهم ألنهم لم يَعُوا به ما َسِمعوا، ذلك يُْبِصرون؟ والجواب في يهم وبََصَرُهم لما ل أن َسْمعَُهم لَمَّ م يُْجِد عل
م هللا وَخْلِقه الداّلِ على أنه واحد ال شريك ألنهم لم يَْعتَبِروا بما عايَنُوه من قُْدرة ا ل م لم ه، ونُْطقَه نِ  ل عنهم  يُْغ

ا يَعْ ..  يُْبِصُر وال يَعي يَْسَمع وال شيئاً إذ لم يؤمنوا به إيماناً يَْنفَعهم، كانوا بمنزلة من ال يٌر بَِم ُ بَِص َّ ونَ َو :  َملُ
ذي و ال يُر، ه الى البَِص ماء هللا تع ي أَس ر: ف ن األَثي اهد اب ة،  يش ر جارح ا بغي ا وخافيه ا ظاهره ياء كله األَش

ه عن ي حق ارة ف ُر عب فة والبََص ْينُ  الص ُر العَ ث: البََص راِت. اللي وت الُمْبَص اُل نع ا كم ف به ي ينكش ه  َّإِال الت أَن
ة. ُر حاسة الرْؤي ل: البََص ذكر، وقي هوف م ز: ال تدرك ل العزي و  ي التنزي ال أَب اَر ؛ ق درك األَبص و ي اُر وه األَبص

ه ال أَْعلََم هللاُ أَنهُ  إسحق: ل أَن خلق الم دلي ذا اِإلع ي ه اَر وف اَر أَي يُْدِرك األَبص دركون األَبص ف  ي ون كي ال يعرف
ار ه ص ذي ب يء ال ا الش َر وم ة البََص ن حقيق ُر م ان يُْبِص ه دون أَن يُبْ  اِإلنس ائر عيني ن س ا م ن غيرهم َر م ِص

ه َخْلقاً من خلقه ال يُْدِرك المخلوقون ُكْنَههُ وال يُحيطون فَأَْعلَم أَن أَعضائه، ف ب ار ال  بعلمه، فكي الى واألَبص تع
اء ا ج ا م ر. فأَمَّ ف الخبي ار تحيط به وهو اللطي ن األَخب ه  م لى هللا علي وُل هللا، ص ن رس ة، وصح ع ي الرْؤي ف

دفوع ر م لم، فغي يو وس يس ف ة ل يء واِإلحاط ة إِدراك الش ذه اآلي ى ه ا، ألَن معن ى دفعه ل عل ة دلي ذه اآلي  ه
اَءكم د ج الى: ق ه تع م بالحديث. وقول نَّة والعل ل الس ذهب أَه اَءكم  بحقيقته وهذا م د ج م؛ أَي ق ن َربك ائُر م بص

ن ان والبصائُر، فم َي فَ  القرآن الذي فيه البي ن َعِم ك، وم ُع ذل َر فلنفسه نَْف ك، ألَن هللاأَْبَص َرُر ذل ا َض ز  عَلَْيه ع
  ..  إِلى بصيرة اِإليمان وجل غني عن خلقه. ابن األَعرابي: أَْبَصَر الرجُل إِذا خرج من الكفر

ا((   يُح يَ اَل اْلَمِس ْريََم َوقَ ُن َم َ ُهَو اْلَمِسيُح اْب َّ ُدوا لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ  َرائِيَل اْعبُ ي إِْس ي  بَنِ َ َربِّ َّ
ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما ِللظَّاِلمِ  َّ َم  ِ فَقَْد َحرَّ َّ َ .)).. )72يَن ِمْن أَنَصاٍر(َوَربَُّكْم إِنَّهُ َمْن يُْشِرْك بِا َّ ُدوا  اْعبُ

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ إِنَّهُ َمْن يُْشرِ : عبده عبادة: خضع وذل وطاع له ..  َربِّي َوَربَُّكمْ  َّ َم  ِ فَقَْد َحرَّ َّ ا :  ْك بِا : أشرك ب
  جعل له شريكا وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 

َ ثَاِلُث ثَالَثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِلَهٌ َواِحٌد َوإِْن لَمْ  ((  َّ نَّ  لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ  ا يَقُولُوَن لَيََمسَّ يَنتَُهوا َعمَّ
ه :  َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِلَهٌ َواِحدٌ .)).. )73الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم( ا اتخذ من دون اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل م

هٌ  وداً إلَ د معب ذلك العت عن موا ب نام، س ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ذه، والجم ادهم أَنمتخ ا،  ق قُّ له ادة تَُح العب
ن ..  نفسه، وهو بَيُِّن اإللَهِة واألُْلهانيَّةِ  وأَسماُؤهم تَتْبَُع اعتقاداتهم ال ما عليه الشيء في ب اب وفي حديث ُوَهْي

بِّ  الَوْرد: يقين، ، إذا وقع العبد في أُْلهانيَّة الرَّ ّدِ م  يَِجْد أَحداً وَرْهبانِيَِّة األَْبرار لم  وُمَهْيِمنِيَّة الّصِ ه أَي ل ذ بقلب يأْخ
هٍ  أَحداً ولم يُِحبَّ إالَّ هللا سبحانه؛ قال ابن يجد ن إلَ هٌ  ، األَثير: هو مأْخوذ م ول إلَ ة، بالضم، تق ديرها فُْعالنِيَّ  وتق

ك من  عظمة يريد إذا وقع العبد في واألُْلهاِنيَّة، وأَصله من أَِلهَ يَأْلَهُ إذا تََحيَّر، بَيُِّن اإللَهيَّة ر ذل هللا وجالله وغي
ث َوْهَمه إليها، صفات الربوبية وَصَرفَ  ال اللي د. األَزهري: ق ا أَن  أَْبغََض الناس حتى ال يميل قلبه إلى أَح بلغن

ِ ما فعلت ذاك،   هو وهللا وحده ال إله إال  : هللا  هو وحدهال إله إال هللا األَكبر هو هللا  اسم قال: وتقول العرب 
  ..  ذكره على التمام عز هللا ما فعلت. وقال الخليل: هللا ال تطرح األَلف من االسم إنما هو هللاو يريدون
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يٌم(((   وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ِ َويَْستَْغِفُرونَهُ َو َّ ي .))..  )74أَفَالَ يَتُوبُوَن إِلَى  ذَّْنِب. وف ن ال وُع م ُج ةُ: الرُّ التَّْوب
لالنََّدُم تَْوبةٌ. وال الحديث: ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ْزٍم. تَّْوُب مثلُه. وقال األَخفش: التَّ ٍة وَع وُب  َعْزم ِ يَتُ ّ ى  اَب إِل وت

  ..  وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِلى الطاعةِ  تَْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ 
لُ ((   ُس ِه الرُّ ْن قَْبِل ْت ِم ْد َخلَ وٌل قَ ْر  َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إِالَّ َرُس اَم انُظ أُْكالَِن الطَّعَ ا يَ يقَةٌ َكانَ ّدِ هُ ِص َوأُمُّ

وَن( ه سمي ) .)).. 75َكْيَف نُبَيُِّن لَُهْم اْآليَاِت ثُمَّ انُظْر أَنَّى يُْؤفَُك يُق وب ّدِ ه السالم؛  والَمسيُح: الّصِ عيسى، علي
يُق؛ قال أَبو  عن أَبي قال األَزهري: وروي ّدِ قال: ولعل  هذا، نال يعرفوبكر: واللغويون الهيثم أَن الَمِسيَح الّصِ

ا َدَرَس فيم ان فَ ي بعض األَزم ان يستعمل ف الم؛ هذا ك الم  َدَرَس من الك ن ك د َدَرَس م ال الكسائي: ق ال: وق ق
ن ال اب ر. ق رب كثي ى الع يح عيس يده: والمس ذلك س مي ب ل: س ا، قي ا وعليهم ى نبين لى هللا عل ريم، ص ن م  ب

مي لصدقه، وقيل: سمي به ألَنه ل: س ى كان سائحاً في األَرض ال يستقّر، وقي ده عل ان يمسح بي ه ك ذلك ألَن  ب
ي  هللا؛ قال األَزهري: أُعرب اسم المسيح العليل واألَكمه واألَبرص فيبرئه بِإذن و ف في القرآن على مسح، وه

َب وُغيَِّر كما قيل ُموَسى التوراة ي وأَصله ُموَشى؛ وأَنشد: َمشيحا، فعُّرِ يحاإِذا الَمِس ل الَمِس ي عيسى  ُح يَْقتُ يعن
حَ  مريم يقتل الدجال بنَْيَزكه؛ وقال شمر: سمي عيسى الَمِسيحَ  بن اس: سمي  ألَنه ُمِس و العب ال أَب ة؛ وق بالبرك

ده ذا يَْمَسُح األَرض أَي َمِسيحاً ألَنه كان ُح بي ان ال يَْمَس ه ك اس: أَن ن عب رأَ، يقطعها. وروي عن اب ة إِالَّ بَ  عاه
ْجل ليسوقيل: سم ه  لرجله أَْخَمُص؛ وقيل: سمي ي مسيحاً ألَنه كان أَْمَسَح الّرِ ن أُم ن بط ه خرج م مسيحاً ألَن

ه ممسوحاً بالدهن؛ ٍة من ى  وقول هللا تعالى: بكِلم مَّ و منصور: َس ال أَب يُح؛ ق داءاسمه المس ة  هللا ابت ِره كلم أَم
ه  األَن ى إليه َن  ألق وَّ م َك ةَ، ث راالكلم ة بش مه ، ومعنالكلم د اس ُرِك بول د، والمعنى:يُبَّشِ ى الول ة معن ى الكلم

 ً يحا دجال، مس دجال، وسمي ال ذاب ال يُح: الك وحة عن أَن  المسيح.والمس ه ممس ، وسمي ايبصر بهألَن عين
ه، ولمسح ه هللا ب اه؛ وروي عن عيسى مسيحاً اسم خصَّ ا إِي ريم  زكري ن م يح ب ال: المس ه ق ثم أَن ي الهي أَب

يق،  ّدِ د الصالّصِ يحوض يَحْيِن:أَحدهما  ديق المس ق هللا الَمِس ذاب. خل لِّيُل الك دجاُل أَي الّضِ ان رضد اآلخال ، فك
ي  رص ويحي ه واألَب رئ األَكم ريم يب ن م يُح ب إذنالمِس وتى ب  الم

ا مسيحان: مسيح السحاب وينبتهللا، وكذلك الدجال يُْحيي الميَت ويُِميُت الَحيَّ ويُْنِشُئ  ِإذن هللا، فهم  النباَت ب
يحاً  مي مس ا س ى إِنم ي أَن عيس ه بلغن ت ل : فقل ِذِريُّ اللة؛قال الُمْن يح الض َدى ومس ة ..  الُه ح بالبرك ه مس ألن

دجا ال:  لوسمي ال أَنكره، وق ين، ف وح الع ه ممس يحاً ألَن ا المسيحمس يح إنم ال: مسحه هللا أَي ضد المس ؛ يق
ً  خلقه خلقاً مباركاً حسناً،ومسحه هللا أَي خلقه حٌ  خلقاً قبيحا حٌ  ملعوناً. والمِسيُح: الكذاب؛ ماِس يٌح وِمْمَس  وِمّسِ

حٌ  ونَ ..  وتِْمَس ى يُْؤفَُك ْر أَنَّ َك :  انُظ ك، أَفَ ةُ: كاِإلْف ذب. واألَفِيك ك: الك كِإلْف ك وأف  يأف
ة: ال رْؤب َك؛ ق اً وأَفَّ اً وأَفَك اً وأَْفك اً وأُفُوك ذإِْفك ي ال يأخ ّزِ ُك والتََّح  التَأْفِي

ول ا، وال ق َدى ذُو األَزِّ  فِينَ  الِع
ون  التهذيب: أَفََك يأُْ◌فُِك وأَفَِك يأْفَُك إِذا كذب. ويقال: أَفََك كذب. ال: فيك ل، ق دَّثهم بالباط ذبهم وح أَفََك الناَس: ك

ه َك وأَفَْكتُ ذب أَفَ ل ك ا مث ال فيه ين ق ا: ح وان هللا عليه ة، رض ديث عائش ي ح ه. وف  وَكذَْبت
ك ل اإلف ي أه ُك ف الوا؛ اِإلْف ا ق ا م ا م ه ههن ذب وأَراد ب ل الك  األَص

ِذَب  ا ممُك ع اعليه ذب، والجم ُك: الك م. واِإلْف ك: اِإلث ه. واِإلْف ت ب  رمي
ُك.  اكاألَفَائ ل أف كُ  ورج ه يَأْفِ هُ: جعل ذاب. وآفََك وك: ك ك وأَفُ  وأَفِي
  .. إِْفُكُهمْ  وقرَئ: وذلك
ُك لَ ((  ا الَ يَْمِل ِ َم َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ْل أَتَْعبُ يُم(قُ ِميُع اْلعَِل َو السَّ ُ ُه َّ ا َو را َوالَ نَْفعً ْم َض م  )76ُك ...)).. عل

  علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه ..
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس عب

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
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ول ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل هللا خي
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والحمد  رب ال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف عالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
 

 c    97الحلقة عدد   
    c( سورة المائدة ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُل َوأَ  قُْل يَا(( ...   لُّوا أَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحّقِ َوالَ تَتَّبِعُوا أَْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَْب َض
ْريََم  )77وا َعْن َسَواِء السَّبِيِل(َكثِيًرا َوَضلُّ  ِن َم ى اْب اِن َداُووَد َوِعيَس ى ِلَس لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَ

ًرا  )79() َكانُوا الَ يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُونَ 78ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن( َرى َكثِي تَ
ُ َعلَْيِهْم َوفِي اْلعَ َّ َمْت لَُهْم أَنفُُسُهْم أَْن َسِخَط  ُدوَن(ِمْنُهْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن َكفَُروا لَبِئَْس َما قَدَّ ْم َخاِل ْو  )80ذَاِب ُه َولَ

ا اتََّخ ِه َم ِزَل إِلَْي ا أُن ّيِ َوَم ِ َوالنَّبِ َّ ا وَن بِ انُوا يُْؤِمنُ قُوَن(َك ْنُهْم فَاِس ًرا ِم نَّ َكثِي اَء َولَِك دَّ 81ذُوُهْم أَْوِليَ َدنَّ أََش ) لَتَِج
ِذيَن آَمنُ َودَّةً ِللَّ َربَُهْم َم َدنَّ أَْق َرُكوا َولَتَِج اَرى النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْش ا نََص الُوا إِنَّ ِذيَن قَ وا الَّ

 َ أ َك بِ تَْكبُِروَن(ذَِل ْم الَ يَْس ا َوأَنَُّه يَن َوُرْهبَانً يِس ْنُهْم قِّسِ نَُهْم  )82نَّ ِم َرى أَْعيُ وِل تَ ُس ى الرَّ ِزَل إِلَ ا أُن ِمعُوا َم َوإِذَا َس
ا َعَرفُوا ِمْن اْلَحّقِ يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِديَن( ْمِع ِممَّ ا  )83تَِفيُض ِمْن الدَّ ِ َوَم َّ ا ْؤِمُن بِ ا الَ نُ ا لَنَ َوَم

اِلِحيَن( ا  )84َجاَءنَا ِمْن اْلَحّقِ َونَْطَمُع أَْن يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصَّ ْن تَْحتَِه ِري ِم ُ بَِما قَالُوا َجنَّاٍت تَْج َّ فَأَثَابَُهْم 
َزاُء اْلُمحْ  َك َج ا َوذَِل ِديَن فِيَه اُر َخاِل نِيَن(األَْنَه َحاُب 85ِس َك أَْص ا أُْولَئِ ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ُروا َوَك ِذيَن َكفَ ) َوالَّ

  ...)).)86اْلَجِحيِم(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
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ذين  اء ال ن األنبي اذا لع ما الغلو الذي عند أهل الكتاب ؟ .. وكيف طلب القرآن الكريم تصحيحه ؟ .. لم
داوكفروا من بني إ ا سر الع ي إسرائيل ؟ ..  ةسرائيل ؟.. وم ن بن الة م ين والغ ين المؤمنين الحقيقي ة ب الكامن

  ذلك ما نتعرض إليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء هللا تعالى : 
  

لُّوا أَْهَل اْلِكتَاِب الَ تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحّقِ َوالَ تَتَّبِعُوا أَْهَواَء  قُْل يَا(( ...   ُل َوأََض قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَْب
بِيِل( َواِء السَّ ْن َس لُّوا َع ًرا َوَض ود )77َكثِي اب أي اليه ل الكت ى أه ه إل ة موج ة الكريم ي اآلي اب ف .)).. الخط

ّواً: جوالنصارى .. بعدم المغاالة في الدين .. فما الغلو المقصود ؟..  و ُغلُ يِن واألَْمر يَْغلُ دَّه. وَغال في الّدِ اَوَز َح
ً  التهذيب: وقال بعضهم تَْغلُوا في دينِكم؛ التنزيل: ال وفي ا ةً وَغالنِي ّواً وَغالنِيَ ر ُغلُ ي األَم ْوت ف اوْزَت  َغلَ إِذا ج

اَوزة وفي الحديث: إِياكم والغُلُوَّ في الدين أَي وأْفَرْطت فيه؛ فيه الَحدّ  ه ومج َد في ، كالحديث اآلخر:  التََّشدُّ ّدِ الَح
واِمِض  وقيل: معناه البحُث عن بواطِن األَْشياء والَكْشُف عن ، ٍ فأَْوِغْل فيه بِرْفق  هذا الديَن َمتِينٌ إِنَّ  ا وَغ  ِعلَِله

ه  إِنما قال ذلك ألَنَّ من وحامُل القرآن غيُر الغالي فيه وال الجافي عنه، ُمتَعَبَّداتِها؛ ومنه الحديث: آدابه وأَخالقِ
وِر،التي أَمَر بها القَْصَد  ور في األُم ُر األُم اُطها. ِ وخي يمُ  و: أَْوس وِر ذَِم ِد األُم ْي قَْص ال َطَرفَ داُء.  ك : اِإلْع وُّ والغُلُ

ن وغالَى به ِغالًء: َرفَع يَده يريد به أَْقَصى الغاية وهو من التجاوزِ  وَغال بالسَّْهِم يَْغلُو َغْلواً وُغلُوا ديننا دي .. ف
ل شيء .. سوا ي ك ذي ال عدل واعتدال ف ادة هللا الواحد ال د الخالص .. أي عب دة التوحي دة .. عقي ي العقي ء ف

يم  الق العل ه هو الخ ه شيء .. ألن يس كمثل ان ول ان وال الزم شريك له .. وال زوجة له وال ولد وال يحده المك
يم ..  اح العل رزاق الفت يط ال ل المح ين الوكي وي المت بِيلِ الق َواِء السَّ ْن َس لُّوا َع و َوَض واهُ وَس يِء وِس اُء الش

دال  وُسواهُ؛ األَخيرتان عن اللحياني: وسطه .. فكل شيء عندا في اإلسالم الحنيف دين الرحمة والعدل واإلعت
ادات أو  هو وسط .. حتى في الطريق .. والمقصود بالطريق في هذا المقام الدين ككل سواء ما تعلق منه بالعب

دل بالمعامالت .. سواء ما اتصل منه بالحياة  ل شيء بع اق .. ك ب أو باإلنف ة .. بالكس اة العام الخاصة أو الحي
ض  ه بع ا في ذا مم أين ه الم .. ف الة والس ه الص وله علي الى ورس بحانه وتتع ا هللا س طية يحبه دال وبوس واعت
الناس من تزيد ومن مغاالة ما أنزل هللا بها من سلطان ونصوص القرآن الكريم والحديث الشريف واضحة ال 

  والمغاالة في كل شيء ..  فا وال التباس في مقت التطرلبس فيه
اِن َداُوودَ ((   ى ِلَس َرائِيَل َعلَ انُوا  لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْس ْوا َوَك ا َعَص َك بَِم ْريََم ذَِل ِن َم ى اْب َوِعيَس

ُدوَن( ر،.)).. )78يَْعتَ ن الخي ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع ل: الطَّ واللَّْع نوقي اُد م بُّ  ْرد واِإلبع ق السَّ ن الَخْل هللا، وم
ع  َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ  ولَعَناٌت. ولَعَنه يَْلعَنه لَْعناً: واللَّْعنةُ االسم، والجمع ِلعانٌ  والدُّعاء، وَمْلعُوٌن، والجم

يبويه،  ن س ين؛ ع ل  َمالِع الى: ب ه تع دهم. وقول وقول رهم؛ أَي أَبعَ نَهم هللا بُكف الى:لعَ نُهم ه تع   ويَْلعَ
ي األَرض لُّ شيء ف وَن ك اس: الالَِّعنُ ن عب ال اب ْين الالَِّعنُون؛ ق اِن َداُوودَ .. إِال الثَّقَلَ ى ِلَس ور ..  َعلَ ي الزب :  ف

الة  ر رس ن أنك ف والسلف م ن الخل ى لع ازير .. والمعن حيث مسخهم هللا قردة .. وفي اإلنجيل مسخهم هللا خن
ا محمد عليه الصالة وا لسالم .. ورسالة الحق والتوحيد في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي ال شك فيه

  إطالقا .. 
وَن(((   انُوا يَْفعَلُ ا َك ئَْس َم وهُ لَبِ ٍر فَعَلُ اَهْونَ .)).. )79َكانُوا الَ يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَك الف :  الَ يَتَنَ ُي: خ النَّْه

؛ك وتناهى: هىاألَمر. نَهاه يَْنهاه نَْهياً فاْنتَ  سٌ  فَّ ه. ونَْف ى نَهْيت ر بمعن ه عن األَم  وقال في المعتل باألَلف: نََهْوت
ي منتهية عن الشيء. وتَناَهْوا عن األَمر وعن المنكر: نَهى بعضهم نَهاةٌ: انوا ال  بعضاً. وف ز: ك ل العزي التنزي

  .. . ،ونََهْيته عن كذا فاْنتَهى عنهنمعناه يَْنتَُهونَ  يجوز أَن يكو يَتَناَهْوَن عن َمْنَكٍر فعلوه؛ وقد
ُ َعلَيْ ((  َّ َمْت لَُهْم أَنفُُسُهْم أَْن َسِخَط  ذَاِب تََرى َكثِيًرا ِمْنُهْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن َكفَُروا لَبِئَْس َما قَدَّ ي اْلعَ ِهْم َوفِ
ذم .. )80ُهْم َخاِلُدوَن( د إلنشاء ال ل ماضي جام ئس : فع ِخطَ .)).. ب ْيِهمْ أَْن َس ُ َعلَ َّ ّد :    َخُط: ض ْخُط والسَّ السُّ

ضا مثل العُْدمِ  َط وَسِخط الشيءَ  والعََدِم، والفعل الّرِ ه. منه َسِخَط يَْسَخُط َسَخطاً. وتََسخَّ َخطاً: كره ِخَط أَي  َس وَس
ول: بَه. تق َخَطني غضب، فهو ساِخط. وأَْسَخَطه: أَْغَض خَّ  أَْس َخطاً. وتَس ِخْطُت َس الن فَس تَقلَّه ف َط َعطاءه أَي اْس

ع م يق ت ل ول ا َعِمْل ول: كلَّم اً. يق ديثـَمْوقِع ي ح ه. وف م يرض طه أَي ل خَّ الً تََس  ه عم
الكراهية للشيء وعدم الّرضا به. ومنه الحديث:  ِهَرْقَل: فهل يَْرِجُع أَحد منهم َسْخطةً لِدينِه؟ السََّخُط والسُّْخُط:

ّ يَْسَخُط لكم كذا   . عليه. ويُعاقِبُكم عليه أَو يرجع إِلى إِرادة العقوبة رهه لكم ويمنعُكم منهأَي يك إِن 
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نْ ((   ًرا ِم نَّ َكثِي اَء َولَِك ذُوُهْم أَْوِليَ ا اتََّخ ِه َم ِزَل إِلَْي ا أُن ّيِ َوَم ِ َوالنَّبِ َّ ا وَن بِ انُوا يُْؤِمنُ ْو َك ُهْم َولَ
رك ألَ .)).. )81فَاِسقُوَن( يان والت ل والخروج عنالِفْسق: العص ق  مر هللا عز وج ق .. فسق يفسق طري  الح

ائي  ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،أَي فََجر، م يعرف الكس قال: رواه عنه األَحمر، قال: ول
ر الفُسوق الخروج عن الضم، وقيل: ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ه. وفََس الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كم ق رب

  .. ربه أَي جار ومال عن طاعته عن أمر
َودَّ ((   َربَُهْم َم َدنَّ أَْق َرُكوا َولَتَِج ِذيَن أَْش وَد َوالَّ وا لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُه ِذيَن آَمنُ ةً ِللَّ

يسِ  : أشرك  َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا.)).. )82يَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم الَ يَْستَْكبُِروَن(الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِّسِ
فاته ..    ي ص ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك ةً با : جعل له شريكا وهللا ال يشارك ف َودَّ َربَُهْم َم ودُّ: مصدر :  أَْق ال

د.َمداِخل  جميع المودَّة. ابن سيده: الودُّ الُحبُّ يكون في ي زي ر؛ عن أَب ينَ  الَخْي يِس ْنُهْم قِّسِ يس :  ِم : َرئ سُّ والقَ
يِّس من ُرؤساء النصارى في و الَك ين والِعْلم، وقيل: ه الم؛ الّدِ ى  الع ع قَساقِسة عل ، والجم القَّسِ يُس: ك والِقّسِ

يُسون. وفي اً؛ واالسم التنزيل غير قياس وقِّسِ يِسيَن وُرْهبان ة العزيز: ذلك بأَن منهم قِّسِ يَّة؛  القُُسوَس يِس والِقّسِ
اء: نزلت هذه اآلية فيمن أَسلم من النصارى، اب  ويقال: قال الفرَّ ي كت راء ف ال الف حابه. وق هو النجاشي وأَص

يس الجمع والتفريق: يُجمع ً  الِقّسِ وابا ان ص اً ك ه قُُسوس و جمع الى، ول ال تع ا ق يسين كم ى  قِّسِ ي معن ا ف ألَنهم
يسيعني القَسَّ والِقسِّ  واحد، ُد  َوُرْهبَانًا قَساقِسة يس، قال: ويجمع الِقّسِ ْومعِة، وأَح اِهُب: الـُمتَعَبُِّد في الصَّ والرَّ

هابِـنَةُ خطأٌ، وقد يكون ومصدره ُرْهباِن النصارى، ْهباُن، والرَّ ْهبانِـيّةُ، والجمع الرُّ ْهبةُ والرَّ داً  الرَّ اُن واح ْهب الرُّ
ت  وجمعاً، فمن جعله واحداً جعله على ال: وإِن جمع النون؛ ق اً ب ون جمع الم أَن يك بِناِء فُْعالٍن؛ قال: ووجهُ الك

هباَن الواحد   . َرهابِـيَن وَرهابِنةً، جاز؛ وإِن قلت: َرْهبانِـيُّون كان صواباً. الرُّ
ْمِع ِممَّ ((   ُسوِل تََرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّ ا َعَرفُوا ِمْن اْلَحّقِ يَقُولُوَن َربَّنَا َوإِذَا َسِمعُوا َما أُنِزَل إِلَى الرَّ

ْوِم  )83آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِديَن( َع اْلقَ ا َم ْدِخلَنَا َربُّنَ ُع أَْن يُ ّقِ َونَْطَم ْن اْلَح ا ِم ا َجاَءنَ ِ َوَم َّ ا ْؤِمُن بِ ا الَ نُ َوَما لَنَ
اِلِحيَن( ن هللا84الصَّ ون م ه ) ..)) .. والمعنى أنهم يطلب لى هللا علي د ص ة محم ع أم م م دير أن يجعله ي الق  العل

  وسلم .. 
نِ ((   َزاُء اْلُمْحِس َك َج ا َوذَِل ِديَن فِيَه اُر َخاِل ُ بَِما قَالُوا َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَه َّ ) .. 85يَن(فَأَثَابَُهْم 

د: اآلخرةيَْخلُ  َخلَدَ  الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منها. ا ُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْل اِء أَهله  لبق
دون آخر  وَخلَّده هللا وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد فيها. دون ُمَخلَّ ة خال ل الجن فيها وَخلَّدهم، وأَه

د هللا د، وأَخل ب أَ  األَب الى: أَيحس ه تع الداً، وقول ة إِخ ل الجن لأَه ده؛ أَي يعم ه أَخل  نَّ مال
ي عمل ة؛ وف ماِء الجن ن أَس د: اسم م وت، والُخْل ه يم ذيب: من ال يظن مع يساره أَن ان؛  الته ماِء الجن ن أَس م

  .. ذلك أَقام، وهو من وَخلَد بالمكان يَْخلُد ُخلوداً، وأَْخلَد:
َحابُ ((   َك أَْص ا أُْولَئِ يِم( َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَ م  ...)).)86اْلَجِح أَْحَجم. وأَْحَج فَّ ك ه: َك م عن أَْجَح

الى:  يُْهِلَكه.والجحيُم: اسم من أَسماء النار. وكلُّ ناٍر عظيمة في َمْهواٍة فهي الرجَل: َدنا أَن َجِحيٌم، من قوله تع
راهيمسيده: الجحيُم الناُر الشديدة  له بُْنياناً فأَْلقُوه في الجحيم. ابن قالوا اْبنُوا اَر إب جوا ن ج كما أَجَّ ّيِ،  التأَجُّ النب

  .. توقُّداً  على نبينا وعليه الصالة والسالم، فهي تَْجَحُم ُجحوماً أي توقَّد
  

  
*********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا و ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي المم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
د  ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس ف
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
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اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
ي الح اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم لق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  
  

c    : 98الحلقة عدد   
  c( سورة المائدة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
بُّ ا يَا(( ...  َ الَ يُِح َّ ُدوا إِنَّ  ْم َوالَ تَْعتَ ُ لَُك َّ لَّ  ا أََح ُموا َطيِّبَاِت َم ِديَن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَُحّرِ  )87ْلُمْعتَ

 ُ َّ ا َرَزقَُكْم  َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن(َوُكلُوا ِممَّ َّ ْن  )88 َحالَالً َطيِّبًا َواتَّقُوا  انُِكْم َولَِك ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَم َّ الَ يَُؤاِخذُُكْم 
ُر يَُؤاِخذُُكْم بَِما َعقَّْدتُْم األَْيَماَن فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُطْ  ِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِري

ْم َرقَبٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَالَثَِة أَيَّاٍم ذَِلَك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إِذَا َحلَْفتُْم َواْحفَُظوا أَْيَما ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّك َّ نَُكْم َكذَِلَك يُبَيُِّن 
اْجتَ  يَا )89تَْشُكُروَن( ْيَطاِن فَ نِبُوهُ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

ِر )إِنََّما يُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكْم اْلعََداَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلخَ 90لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن( ْن ِذْك ُكْم َع دَّ ْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُص
الَِة فََهْل أَْنتُْم ُمنتَُهوَن( ِ َوَعْن الصَّ ى 91َّ ا َعلَ ُسوَل َواْحذَُروا فَِإْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا أَنََّم َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ ) َوأَِطيعُوا 

وا لَْيَس َعلَى  )92َرُسوِلنَا اْلبَالَُغ اْلُمبِيُن( ْوا َوآَمنُ ا اتَّقَ وا إِذَا َم ا َطِعُم اٌح فِيَم اِلَحاِت ُجنَ وا الصَّ وا َوَعِملُ الَِّذيَن آَمنُ
ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن( َّ اِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسنُوا َو ا )93َوَعِملُوا الصَّ َونَّ  يَ وا لَيَْبلُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ُكْم أَيَُّه

ْن اْعتَ ِب فََم هُ بِاْلغَْي ْن يََخافُ ُ َم َّ يَْعلََم  اُحُكْم ِل ِديُكْم َوِرَم هُ أَْي ْيِد تَنَالُ ْن الصَّ ْيٍء ِم ُ بَِش ذَاٌب َّ هُ َع َك فَلَ َد ذَِل َدى بَْع
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ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َومَ  ) يَا94أَِليٌم( نَّعَِم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَْقتُلُوا الصَّ ْن ال َل ِم ا قَتَ ُل َم َزاٌء ِمثْ ًدا فََج ْنُكْم ُمتَعَّمِ هُ ِم ْن قَتَلَ
ُ يَْحُكُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكيَن أَْو َعْدُل ذَِلَك ِصيَامً  َّ ا  ِرِه َعفَ ا ِليَذُوَق َوبَاَل أَْم

ا َسلَ  ُ َعِزيٌز ذُو انتِقَاٍم(َعمَّ َّ ُ ِمْنهُ َو َّ يَّاَرِة 95َف َوَمْن َعاَد فَيَنتَِقُم  )أُِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاًعا لَُكْم َوِللسَّ
َ الَِّذي إِلَْيِه تُْحَشرُ  َّ َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَّرِ َما ُدْمتُْم ُحُرًما َواتَّقُوا    ...)).)96وَن(َوُحّرِ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل :
  

ن  االتحليل والتحريم في المآكل وأنواع الطيبات التي خلقه و م ادا أم ه ل اجته لنا هللا سبحانه هل يقب
ا هللا ا لن ي أحله تالء اختصاص هللا الخالق البارئ المصور .. وما ضروب الصيد الت ا االب دير ؟ وم ز الق  العزي

دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ا ؟؟  ع ا لن رحيم امتحان رحمن ال ا ال ا هللا خالقن ه لن ذي جعل ة  ةال الكافي
  الشافية في التحليل التالي ان شاء هللا تعالى وبا التوفيق : 

  
ُ لَُكْم وَ  يَا(( ...  َّ ُموا َطيِّبَاِت َما أََحلَّ  ِديَن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَُحّرِ بُّ اْلُمْعتَ َ الَ يُِح َّ .  )87الَ تَْعتَُدوا إِنَّ 

يُب، على بناء فِْعل، والطَّيِّب، نعت. وفي الصحاح:)) ..  ا  الّطِ ر كم ري: األَم ن ب ال اب ث؛ ق ُب خالف الَخبي الطَّيِّ
ع د تتس ه ق ر، إِال أَن ٌح طَ  ذك ات؛ وِري لُح للنب ي تَْص ـبة للت ال: أَرٌض َطيِّ ه، فيق تمعاني ـبَةٌ إِذا كان ت  يِّ ةً ليس لَيِّن

ة إِذا رأَةٌ َطيِّب الالً؛ وام ت ح ة إِذا كان ة َطيِّب ديدة؛ وُطْعم اُت  بش الى: الطيب ه تع ه قول ةً، ومن اناً عفيف ت َحص كان
ةبَ  لم يكن فيها مكروه؛ وبَْلَدة َطيِّبة أَي آمنةٌ كثيرةُ الخير، ومنه قوله تعالى: للطَّيِّـبين؛ وكلمةٌ َطيِّبة إِذا  ْلَدة َطيِّب

تٌْن، وإِن ا نَ ا؛  وَربٌّ َغفُور؛ ونَْكهة َطيِّبة إِذا لم يكن فيه ّدِ وغيرهم ود والنَّ ِة العُ ة كرائح ح َطيِّب ا ري ن فيه م يك ل
ة ونَْفٌس َطيِّبة بما ْوَدِة؛ وتُْرب ي الَج َطة ف ة أَي ُمتََوّسِ َر لها أَي راضية؛ وِحْنطة َطيِّب ه قُّدِ اهرة، ومن ة أَي ط  َطيِّب

ُموا َصعيداً َطيِّباً؛ وَزبُونٌ  ْدر وال  قوله تعالى: فَتَيَمَّ ن عن َغ م يك ٌب إِذا ل ْبٌي َطيِّ ه؛ وَس ي ُمبايعَت ْهل ف َطيٌِّب أَي َس
ذي َعْهٍد؛  نَْقض ب لل ام طي ه. وطع ُل َطْعم تَِلذُّ اآلك اَب  يَْس ا. وط ذَّ وزَك اً: ل ـيباً وَطاب اَب الشيُء ِط ن سيده: َط اب

ً  يَِطـيبُ الشيُء أَيضاً    .. ِطـيباً وِطـيَبَةً وتَْطيابا
وَن((( ِه ُمْؤِمنُ تُْم بِ ِذي أَْن َ الَّ َّ وا  ا َواتَّقُ الَالً َطيِّبً ُ َح َّ ْم  ا َرَزقَُك َ .)).. )88َوُكلُوا ِممَّ َّ وا  اه :  َواتَّقُ : اتق

  : آمن به : صدقه ووثق به ..  بِِه ُمْؤِمنُونَ خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 
ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما َعقَّْدتُْم األَْيَماَن فََكفَّاَرتُهُ إِ ((   َّ اِكيَن الَ يَُؤاِخذُُكْم  َرِة َمَس ْطعَاُم َعَش

انُِكْم إِذَا ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحرِ  اَرةُ أَْيَم َك َكفَّ اٍم ذَِل ِة أَيَّ يُر َرقَبٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَالَثَ
ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن( َّ ّد ب.)).. )89َحلَْفتُْم َواْحفَُظوا أَْيَمانَُكْم َكذَِلَك يُبَيُِّن  ا ال يُعت قَط وم ا: السَّ و واللَّغ ه اللَّْغ

الم ن ك ره وال م ا وغي و واللَّغ ذيب: اللَّْغ ع. الته ى نف دة وال عل ى فائ ه عل ل من وى يُحَص  واللَّْغ
لُّ األَوالد الوا ك ا ما كان من الكالم غير معقود عليه. الفراء: وق ال:  ً لَغ ى، ق ا ال تُْلغ ل فِإنه و إِال أوالد اِإلب أَي لَْغ

ه مسمى وليدة معها ولد فهو تبع لها ال ثمنألَنك إِذا اشتريت شاة أَو  قلت وكيف ذلك؟ قال: ل،  إِال ل أَوالد اِإلب
َوى، اً ولَْغ ٌو ولَغ و الشيء وقال األَصمعي: ذلك الشيء لك لَْغ ه. وه ّد ب ذي ال يُعت ن  ال ة م ال األَزهري: واللُّغ ق

ن أَوالد اِإلبمن لغا إذا تكلم  لُْغوة  األَسماء الناقصة، وأَصلها رهواللَّغا: ما ال يُعّد م ة أَو غي ي دي الصغرها.  ل ف
ى وكلُّ ما لَْغو ولَغاً: ال يُعتّد بها في المعاملة، وقد أَلغَى له شاة، وشاة اض أسقط فلم يعتد به ُمْلغً ي ري .. جاء ف

َّ باللغوالصالحين :  ُ َعْنها قالت أنزلت هذه اآلية: {ال يؤاخذكم  َّ ول  وعن عائشة َرِضَي  ي ق في أيمانكم} ف
. الرجل:    ال وهللا، وبلى وهللا. َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ

  وجاء في كنز العمال : 
ه  عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه  ع  فإن كفارة يمين ربه، وهي م أن ال يض

ن  .: مد من حنطة لكل مسكين.في كفارة اليمين قال  عن ابن عباس  .حسنة. الكفارة ال: م اس ق ن عب عن اب
الوال كفارة ..  حنث عليه استثنى فال ل م ل ك ي  عن عائشة أنها سئلت عن رجل جع ة أو ف اج الكعب ي رت ه ف ل
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ين  ه، فقالت: يمين يكفره ما ـهللا في شيء كان بينه وبين عمة ل سبيل ر  اليم ر يكف ن عم م  عن اب ال: إذا ل ق
ام في كفارة اليمين  يجد ما يطعم  ة أي ر .. ثالث ال: إذا أقسمت م ر ق ن عم ن اب دةع ارة واح ن.. ارا فكف ن  ع اب

ال: .مسكين. : مدين من حنطة لكلفي كفارة اليمين قاال  عمر وزيد بن ثابت  ف فق ال: من حل ر ق عن ابن عم
ديهمعليه كفارة ..  وهللا إن شاء هللا! فليس ال تغ ام عشرة مساكين} ق  عن علي في قوله تعالى {فكفارته إطع

دوتعشيهم، إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزي زا وتمرا.عب زا وسمنا أو خب ر،  تا، أو خب ن جري د، واب ن حمي ب
  . وابن المنذر، وابن أبي حاتم).

ُكْم َع((   دَّ ِر َويَُص ِر َواْلَمْيِس ي اْلَخْم اَء فِ َداَوةَ َواْلبَْغَض نَُكْم اْلعَ َع بَْي ِ إِنََّما يُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُوقِ َّ ِر  ْن ِذْك
وَن(َوَعْن الصَّالَِة فَهَ  تُْم ُمنتَُه رِ .))..  )91ْل أَْن ِر َواْلَمْيِس ي اْلَخْم ا :  فِ ب ألَنه ير العن ن عص َكَر م ا أَْس ُر: م والَخْم

اَمَرةُ: والتَّْخِميُر: خامرت العقل. ْر إِناءك. والُمخ َر وْجَههُ وَخّمِ ة:  المخالطة؛ التغطية، يقال: َخمَّ و حنيف ال أَب وق
نقد تكون الَخْمُر من الحبوب فجع ن ل الخمر م ال اب وب؛ ق ر  الحب ة الخم ه ألَن حقيق حاً من مُّ ه تََس يده: وأَظن س

ب َرةٌ  دون سائر إِنما هي العن ال: َخْم ث؛ يق ِر التأْني ي الَخْم َرُف ف ياء، واألَْع د األَش ْرٌف، وق رب  ِص ذكَّر، والع ي
ه؛ ا من ك لكونه ن ذل ال: وأَظ راً؛ ق ب خم مي العن َرةُ. تس ي الَخْم ور، وه ع ُخم ن والجم ال اب   ق

ا راً ألَنه ر خم ميت الخم ي: وس ا األَعراب اْختََمَرْت، واُختِماُره ْت ف ذلك تُِرَك ميت ب ال: س ا؛ ويق ُر ريحه  تَغَيُّ
ر ل. وروى األَصمعي عن معم ا العق ت: لمخامرته اً فقل ت أَعرابي ال: لقي ليمان ق ن س ك؟  ب ا مع ر  م ال : خم ق

ي  وهي َخْمَرةٌ وَخْمٌر وُخُموٌر مثل وهو المسكر من الشراب، ما خمر العقل  : والخمر  ور. وف تمرة وتمر وتم
ل حديث َسُمَرةَ: أَنه ر: قاتَ ال عم راً فق ُمَرةَ  َ باع خم ُر ر : َواْلَمْيِس..  هللاُ َس َر يَْيَس داح، يََس ُب بالِق ُر: اللَِّع والَمْيِس

ٌر. واليَ  ّدٍ يََس ل ُمعَ ل: ك دُّ، وقي ونيَْسراً. واليََسُر:الُميَسَُّر الُمعَ ُر: المجتمع ى َس ال  عل ع أَْيسار؛ ق ِر، والجم الَمْيِس
ة: اَن، إِذا طرف اُر لُْقم ُم أَْيس ُزرْ  وه داَء الُج تَْوةُ أَْب ِت الشَّ ُر: أَْغلَ ِريُب. والياِس ُر: الضَّ َمةَ  واليََس ي قِْس ذي يَل ال

و الَجُزوِر، ال أَب ُروا. ق د تَياَس عون ا والجمع أَْيساٌر، وق د سمعتهم يض د: وق رَ عبي َر  لياِس ِر واليََس موضع اليََس
اٌر  يسأَلونك عن الخمر والَمْيِسِر؛ قال مجاهد: كل التهذيب: وفي التنزيل العزيز: موضَع الياِسِر. ه قم شيء في

ن الميسر و م رم فه ي، ك الَجْوِز. وروي عن عل ُب الصبيان ب ى لع ال: حت ه ق ُر  هللا وجهه، أَن ْطَرْنج َمْيِس الّشِ
و ب به بالميسر،العََجِم؛ شبه اللع داح ونح و الق ل  وه ي ك داح ف اُر بالِق ه الِقم ي الميسر: إِن اء ف ال عط ك. ق ذل

  يَْيِسُر إِذا جاء بِِقْدِحه للِقمار. وقد يََسرَ  له قِْدٌح وهو اليََسُر واليَُسوُر؛  الياِسرُ  ابن األَعرابي: . شيء
ا . ا .. انتهين ة: انتهين ه قال عمرابن الخطاب لما نزلت هذه اآلي ه وآل . وأمر رسول هللا صلى هللا علي

ك  ي ذل ة.. وف تألت سكك المدين وسلم مناديه فنادى في الناس بتحريم الخمرة .. وأفرغ الناس أوانيهم حتى ام
الم ..  ل الك وء تأوي اد وس ي العن يس ف ة .. ول مع والطاع ي الس م ف أن المه عبرة للناس في كل مكان وزمان ب

  التباس للخمر والميسر .. فالتحريم واضح ال لبس فيه وال 
  في تحريم الخمرة بناء على اآلية السالفة الذكر :  مجاء في صحيح مسل

دثنا ري  حدثنا عبيدهللا بن عمر القواريري. حدثنا عبداألعلى ابن عبداألعلى أبو همام. ح سعيد الجري
ال عليه وسوآله  سمعت رسول هللا صلى هللا عن أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال: لم يخطب بالمدينة ق

ل هللا ه  (يا أيها الناس! إن هللا تعالى يعرض بالخمر. ولع ا شيء فليبع ده منه ان عن ن ك را. فم ا أم ينزل فيه س
ه  ولينتفع به). قال: فما لبثنا إال ي صلى هللا علي ه يسيرا حتى قال النب الى وآل لم (إن هللا تع ر ,  وس حرم الخم

ي  أدركته هذه اآلية وعنده منها فمن  ا. ف ده منه ان عن ا ك اس بم شيء فال يشرب وال يبع). قال: فاستقبل الن
  فسفكوها. طريق المدينة،

  وفي صحيح مسلم أيضا : 
ة ن وعل دالرحمن اب ن عب ن أسلم، ع رجل ) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد ب

و الطاهر (واللف دثنا أب اس. ح وح ن عب دهللا ب ه).من أهل مصر)؛ أنه جاء عب ي  ظ ل ب. أخبرن ن وه ا اب أخبرن
دهللا  مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة أل عب ه س ر)؛ أن ل مص السبأي (من أه

اس: ن عب ال اب ب؟ فق ن العن ا يعصر م ه  بن عباس عم ول هللا صلى هللا علي ه إن رجال أهدى لرس لم وآل وس
ول هللا صلى ه رس ال ل ر. فق ة خم ه  راوي ه وهللا علي ال: ال. فسار آل ا؟) ق د حرمه ت أن هللا ق وسلم (هل علم
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ذي حرم وآله هللا صلى هللا عليه  له رسول إنسانا. فقال ال (إن ال ا. فق ه ببيعه وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرت
  حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.ش (راوية خمر) أي قربة ممتلئة خمرا. شربها

رب وإسحا ن ح ر ب دثنا زهي ر)ح ا جري ال إسحاق: أخبرن دثنا. وق ر: ح ال زهي راهيم (ق ن إب عن  ق ب
ت: ر منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قال ات من آخ ت اآلي ا نزل رة. خرج  لم سورة البق

ه  لى هللا علي ول هللا ص ه رس نوآل ى ع م نه اس. ث ى الن اقترأهن عل لم ف ارة  وس ر ..  التج ي الخم   ف
ي     ن أب ر ب ظحدثنا أبو بك راهيم (واللف ن إب ب وإسحاق ب و كري يبة وأب حاق:  ش ال إس ب) (ق ي كري ألب

ش، عن ن األعم ة) ع و معاوي ال اآلخران: حدثنا أب ا. وق ت: أخبرن ن عائشة. قال ن مسروق، ع   مسلم، ع
ي رة، ف ورة البق ات من آخر س ت اآلي ه  لما نزل ول هللا صلى هللا علي ت: خرج رس ا، قال ه الرب ى وآل وسلم إل

  في الخمر ..  م التجارة المسجد، فحر
بَالَُغ ((   وِلنَا اْل ى َرُس ا َعلَ اْعلَُموا أَنََّم َولَّْيتُْم فَ ِإْن تَ ذَُروا فَ وَل َواْح ُس وا الرَّ َ َوأَِطيعُ َّ وا  َوأَِطيعُ

  : أبان الشيء: اتضح فهو مبين ..  اْلبَالَُغ اْلُمبِينُ .)).. )92اْلُمبِيُن(
ِذيَن آمَ ((   ى الَّ ْيَس َعلَ وا لَ وا َوَعِملُ ْوا َوآَمنُ ا اتَّقَ وا إِذَا َم ا َطِعُم اٌح فِيَم اِلَحاِت ُجنَ وا الصَّ وا َوَعِملُ نُ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن( َّ اِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسنُوا َو   .))..)93الصَّ
  ن ما يلي :جاء في صحيح البخاري في تفسير اآلية السالفة البيا 

ر ه: أن الخم ي هللا عن س رض ن أن ت، ع دثنا ثاب د: ح ن زي اد ب دثنا حم ان: ح و النعم دثنا أب ي  ح الت
ي وزادني محمد، عن أبي النعمان قال: أهريقت الفضيخ. وم ف ت ساقي الق زل تحريم  كن ي طلحة، فن زل أب من

ا انظر م رج ف و طلحة: اخ ال أب ادى، فق ا فن أمر منادي ر، ف ا الخم وت؟ ق ذا الص اد ه ذا من ت: ه ت فقل ل: فخرج
رهم  ينادي: أال إن الخمر قد حرمت، فقال لي: اذهب ت خم ال: وكان ة. ق فأهرقها، قال: فجرت في سكك المدين

ض ال بع يخ، فق ذ الفض وا  يومئ ذين آمن ى ال يس عل أنزل هللا: {ل ال: ف ونهم، ق ي بط ي ف وم وه ل ق وم: قت الق
  الصالحات جناح فيما طعموا ... )) ..   وعملوا

ه وا يس قبل زول التحريم ول اريخ ن لمعنى أن هللا عفا عما سلف .. وبداية الحساب على التحريم من ت
رآ وى الق ذ محت وله .. وتنفي ة  ورس مع والطاع رة بالس اة هللا  ن.. والعب اء مرض حيحا ابتغ ا ص ذا واعي تنفي

  سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 
ُ َمْن يَ أَيَُّها الَّ  يَا((  َّ ْيِد تَنَالُهُ أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم ِليَْعلََم  ُ بَِشْيٍء ِمْن الصَّ َّ ِب ِذيَن آَمنُوا لَيَْبلَُونَُّكْم  َخافُهُ بِاْلغَْي

واً إذا  تَبَْرته،اخْ  بَلَْوُت الرجَل بَْلواً وبَالًء واْبتَلَْيته:.)).. )94فََمْن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليٌم( وه بَْل الهُ يَْبلُ وبَ
بَه واْختَبَره. وفي حديث أَْبالني أَي حذيفة: ال أُْبلي َجرَّ ه ف د اْبتَلَْيتُ داً. وق َدك أَب تَْخبَْرتُه أَحداً بَْع تَاله هللا:  .. اْس واْب

ي َي بالشيءوالبَِليَّةُ والبَالُء، وبُلِ  البَْلَوى والبِْلَوةُ والبِْليَةُ  اْمتََحنَه، واالسم ون ف بَالُء يك َي؛ وال ر  بَالًء واْبتُِل الخي
الى والشر. يقال: اْبتَلَيته بالءً  ه حسناً وبَالًء سيِّئاً، وهللا تع ناً ويُْبِلي الًء حس َد بَ ي العب أَل هللا  يُْبل يِّئاً، نس الًء س ب

م من والعافية، والجمع البَاليا تعالى العفو ى المؤمنين كله اب موجه إل ا .. .. والخط نهم حال أو محرم ان م ك
اعة ..  ام الس ى قي ان إل تحقيقا لألمن واألمان للحرم وأهله .. واختبارا للمؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومك

  باستثناء الفواسق الخمسة التي تقتل في الحل والحرم  .. 
  جاء في صحيح البخاري : 

ر، عن الزهري، ع: حدثنا معم ن زري ن عائشة رضي حدثنا مسدد: حدثنا يزيد ب روة، ع هللا  عن ع
ديا،  وسلم قال: (خمس فواسق، يقتلن في الحرم،وآله عنها:عن النبي صلى هللا عليه  الفأرة، والعقرب، والح

   والغراب، والكلب العقور).
ر ن عم د هللا ب ن عب ار، ع ن دين د هللا ب ن عب ك، ع ا مال لمة: أخبرن ن مس د هللا ب دثنا عب ي هللا  ح رض

ه   صلى هللا عليهعنهما:أن رسول هللا دواب، منوآل ن ال س م ال: (خم لم ق اح  وس ال جن و محرم ف تلهن وه ق
   عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة).

ًدا فََجَزاءٌ  يَا((   ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتَعَّمِ نَّعَِم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَْقتُلُوا الصَّ ْن ال  ِمثُْل َما قَتََل ِم
ُ يَْحُكُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكيَن أَْو َعْدُل ذَِلَك ِصيَامً  َّ ا  ِرِه َعفَ ا ِليَذُوَق َوبَاَل أَْم

هُ  ُ ِمْن َّ تَِقُم  اَد فَيَن ْن َع لََف َوَم ا َس اٍم( َعمَّ ٌز ذُو انتِقَ ُ َعِزي َّ ُرمٌ .)).. )95َو تُْم ُح ُرمٌ :  َوأَْن وم ُح ون.  وق وُمْحِرم
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أتي  والُمْحِرُم: الداخل في الشهر الَحرام، والنََّسُب إلى ، واألُنثى ِحْرِميَّة، وهو من المعدول الذي ي الَحَرم ِحْرِميٌّ
ة وُحرْ  على غير رأة ِحْرِميَّ ولهم:قياس، قال المبرد: يقال ام له من ق ة وأَص ت؛ ِميَّ ةُ البي ت وِحْرَم ةُ البي  وُحْرَم

ل الصيد  ِمثُْل َما قَتََل ِمْن النَّعَموالمعنى بحالة إحرام سواء للحج أو للعمرة ..  ذي يقت ا هي عن ال ارة هن : الكف
ه أ ى بطالن حج م إل ل العل ض أه ب بع ه .. وذه ه .. ناسيا ففيه الكفارة .. ومن قتل متعمدا فال كفارة ل و عمرت

ل  يَْحُكُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُكمْ  نكم تحتم : من المؤمنين وليس من غيرهم .. ومن أهل العمرة وقتها أو الحج .. وم
ل  َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعبَةِ أن يكونوا في حالة حل أو حرم ..  ن ك وم ع ام مساكين أو ص اة ..أو طع ارة : ش ل الكف : أق

ه رابي: النعم اإلبل خاصة، واألَنعام اإلبل والبقر والغنم.وقال ابن األَعمد يوما ..  ا  وقول ُل م زاٌء مثْ الى: فَج تع
ال منكم؛ قال: قَتََل من النَّعَم يحكم به ذََوا َعْدلٍ  ا؛ ق ه دارهم فيُتصدق به و فتؤخذ قيمت  ينظر إلى الذي قُتل ما ه

ِرهِ  ِليَذُوقَ  النعم ههنا اإلبُل والبقُر والغنم. األَزهري: دخل في ي الحديث: :  َوبَاَل أَْم ل. وف اُل الشدة والثِّقَ والَوب
 وفي في األَصل: الثِّقَل والمكروه، ويريد به في الحديث العذاب في اآلخرة. الَوبالُ  كل بِناٍء وبَاٌل على صاِحبه؛

الً:  شديداً. وَضْربٌ  َوبِيالً؛ أَي التنزيل العزيز: فَذاقَْت َوباَل أَمِرها وأََخْذناه أَْخذاً  يَد َوْب َوبِيٌل أَي شديد. وَوبََل الص
   وشدَّةُ الطَّْرد، وَعذاٌب َوبِيٌل كذلك. الغَتُّ  وهو

َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَّرِ َما ُدْمتُمْ ((   َ أُِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاًعا لَُكْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحّرِ َّ وا  ا َواتَّقُ  ُحُرًم
ُروَن(الَّ ِه تُْحَش ى ...)).)96ِذي إِلَْي ى معن ث عل يرون أُن وم يس يَّاَرةُ: الق ة. والسَّ يَّاَرةُ: القافل  والسَّ

ْفقَِة أَو الجماعة، فأَما قراَءة من قَرأَ: تلتقطه بعض حُّ  السَّيَّارِة؛ الرُّ ولهم: أََص يَّاَرةٌ. وق ها َس ث ألَن بعض ه أَن فِإن
  ..  حماره أَربعين سنة على أَبو َسيَّاَرةَ العََدواني كان يدفع بالناس من َجْمعٍ  هو َسيَّاَرةَ؛ من َعْير أَبي

   

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه  هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش اال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األما غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  ان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا ي حف الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم   والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 99الحلقة عدد   
  c( سورة المائدة ) 

  ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا 

َك لِ  (( ...  ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاًما ِللنَّاِس َوالشَّْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلقَالَئَِد ذَِل َّ َ َجعََل  َّ وا أَنَّ  تَْعلَُم
َ بِ  َّ وٌر 97ُكّلِ َشْيٍء َعِليٌم(يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوأَنَّ  َ َغفُ َّ اِب َوأَنَّ  َ َشِديُد اْلِعقَ َّ )اْعلَُموا أَنَّ 

وَن( )98َرِحيٌم( ا تَْكتُُم ُدوَن َوَم ا تُْب ُم َم ُ يَْعلَ َّ بَالَُغ َو وِل إِالَّ اْل ُس ُب  )99َما َعلَى الرَّ ُث َوالطَّيِّ تَِوي اْلَخبِي ْل الَ يَْس قُ
َ يَاَولَْو أَْعَجبَكَ  َّ وَن(  َكثَْرةُ اْلَخبِيِث فَاتَّقُوا  ْم تُْفِلُح اِب لَعَلَُّك ي األَْلبَ ا100أُوِل ْن  ) يَ أَلُوا َع وا الَ تَْس ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

ُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُكْم َعفَا يٌم( أَْشيَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنَها ِحيَن يُنَزَّ وٌر َحِل ُ َغفُ َّ ُ َعْنَها َو ْد  )101َّ قَ
ُ ِمْن بَِحيَرٍة َوالَ َسائِبٍَة َوالَ َوِصيلٍَة َوالَ َحاٍم َولَِكنَّ  )102َسأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلُكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا بَِها َكافِِريَن( َّ َما َجعََل 

 ِ َّ ى  ُروَن َعلَ ُروا يَْفتَ ِذيَن َكفَ وَن(الَّ ُرُهْم الَ يَْعِقلُ ِذَب َوأَْكثَ ى  )103 اْلَك ُ َوإِلَ َّ َزَل  ا أَن ى َم الَْوا إِلَ ْم تَعَ َل لَُه َوإِذَا قِي
دُ  ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم الَ يَْعلَُموَن َشْيئًا َوالَ يَْهتَ ا )104وَن(الرَّ ِذيَن أَيُّ  يَ ا الَّ َه

ئُ  ا فَيُنَبِّ ْرِجعُُكْم َجِميعً ِ َم َّ ى  َدْيتُْم إِلَ لَّ إِذَا اْهتَ ْن َض ُكْم َم رُّ ُكْم الَ يَُض ْيُكْم أَنفَُس وا َعلَ تُْم آَمنُ ا ُكن ُكْم بَِم
  ...)).)105تَْعَملُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل :
  

ا مقدسا ل  لماذا جعل هللا بيت ل يجوز السؤال عن ك رام ؟.. وه الل والح ا آداب السؤال عن الح ؟.. م
ن  ذ م داد ينق اء واألج د لآلب ل التقلي شيء ؟ .. وما الصدق والكذب فيما حرم أهل الجاهلية من حيوانات ؟ .. ه

عالى وعلى الضالل ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا ت
  هللا قصد السبيل : 

  
َك لِ  (( ...  ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاًما ِللنَّاِس َوالشَّْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلقَالَئَِد ذَِل َّ َ َجعََل  َّ وا أَنَّ  تَْعلَُم

َ بِ  َّ ي األَْرِض َوأَنَّ  ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ يٌم(يَْعلَُم َم ْيٍء َعِل ّلِ َش ةَ .)).. )97ُك ُ اْلَكْعبَ َّ َل  ُت :  َجعَ ةُ: البي والكعب
ه، ُت الحرام، من ةُ: البي اٌب. والكعب ه ِكع ـُمَربَُّع، وجمعُ ـيَف،  ال ت فأُِض ةُ البي الوا: َكْعب ا. وق ـيبها أَي تربيعه لتَْكِع

َي َكعْ  ألَنهم ذََهبُوا تٍ بَكْعبتِه إِلى تَربُِّع أَعاله، وُسّمِ ةٌ. بةً الرتفاعه وتَربُّعه. وكل بي رب: َكْعب د الع و عن ٍع، فه  ُمَربَّ
ونه ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَرامَ ..  الَكعَباِت. وقيل: ذا الَكعَباتِ  وكان لربيعةَ بيٌت يَُطوفون به، يَُسمُّ َّ راُم: :  َجعََل   والَح

رم هللا  راُم. ما ح ُم: الَح رَّ اِرُم: والُمَح ا حرم هللا   والَمح ِل:م اِرُم اللي ان أَن  وَمح ى الَجب ُرم عل ي يَْح ه الت َمخاِوفُ
ل:  َواْلَهْديَ .. يسلكها ، بالتثقي ِديُّ از، والَه ل الحج ى وقال ثعلب: الَهْدُي، بالتخفيف، لغة أَه ي  عل ة بن ل، لغ فَِعي

ي الَهدي محله. ويقا يَْبلُغَ  تميم وُسْفلى قيس، وقد قرئ بالوجهين جميعاً: حتى ذا، وه ان ك ْدٌي إِن ك ل: مالي َه
ث وأَْهَدْيُت الَهْديَ  يمين. ة. اللي ةٌ أَي بََدن ه َهْدي دى إِلى بيت هللاِ إِْهداء. وعلي ا يُْه ره: م نَّعَم  وغي ن ال ة م ى مك إِل

، والعرب تسمي وغيره من مال أَو متاعٍ فهو َهْديٌ  الن؛ وَهِديٌّ ي ف ِديُّ بن م َه ون: ك ِديا، ويقول ل َه ون  اِإلب يعن
كَ  اِإلبل، سميت َهِديّاًألنها تُْهَدى إِلى البيت. غيره: وفي حديث ؛  َطْهفةَ في ِصفة السَّنِة َهلَ َوديُّ ات ال ِديُّ وم الَه

، ل  يُْهدى إِلى البَْيِت الَحرام من النعم بالتشديد: كالَهْدي بالتخفيف، وهو ما الَهِديُّ لتُْنَحر فأُطلق على جميع اِإلب
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ت ِديّاً تسمية للشيء ببعضه،لم تكن هَ  وإِن ا ِ أَراد َهلََكِت اِإلبل ويَبَِس ة: فكأَنَّم ي حديث الجمع ل. وف دى  النَِّخي أَْه
نم َدجاجةً وكأَنما أَْهدى بَْيضةً؛الدَّجاجةُ والبَيضةُ ليستا من ي الغ ر، وف الف،  الَهْديِ وإِنما هو من اِإلبل والبق خ

م ى حك ول عل و محم الم فه ن الك ه م ا تُقدَّم ةً م دى بدن ال أَْه ا ق ه لم اة ، ألَن رةً وش دى بق ة  وأَْه ه بالدَّجاج أَتْبَع
 ً ا ت َطعام ول أَكل ا تق ة، كم ل والبيض راباً واألَك راب؛ وَش ام دون الش تص بالطع ن يخ اري ع حيح البخ وفي ص

  الهدي : 
ال: د حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع ق ن عب د هللا اب ال عب ر  ق ن عم رضي هللا ب

وآله أفعل كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه  هللا عنهم ألبيه: أقم، فإني ال آمنها أن ستصد عن البيت، قال: إذا
ول ي رس م ف ان لك د ك ال هللا: {لق د ق لم، وق ي  وس ى نفس ت عل د أوجب ي ق هدكم أن ا أش نة}. فأن وة حس هللا أس

رة خرج حتى إذا كان بالبيداء  العمرة، فأهل بالعمرة، قال: ثم أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعم
  ، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا.اشترى الهدي من قديد  ثم  إال واحد،

بِ :  َواْلقَالَئِد ةِ  والِقالَدة: ما ُجِعل في العُنُق يكون لِإلنسان والفرِس والكل ا؛  والبََدنَ َدى ونحِوه ي تُْه الت
 الخيل أَي األَعرابي: قيل ألَعرابي: ما تقول في نساء بني فالن؟ قال: قالئِدُ  ابن ْدُت المرأَةَ فَتَقَلََّدْت هي. قالوقَلَّ 

ي الحديث: ُدوا هنَّ ِكراٌم وال يُقَلَُّد من الخيل بال سابق كريم. وف َب  قَلِّ ُدوها طل اَر أَي قَلِّ ُدوها األَوت َل وال تُقَلِّ الخي
دفاعَ الدين وا أَعداء ة ل اِر الجاهلي ب أَوت ُدوها طل نكم عن المسلمين، وال تُقَلِّ ت بي ي كان ا الت ُد ..  وذُُحوله وتقلي

دُ  البُْدِن: أَن يُْجعََل في ذيب: وتقِلي ذلك. الته  ُعنُِقها ِشعاٌر يُْعلَُم به أَنها َهْدي؛وقَلََّده األَمَر: أَلَزمه إِياه، وهو َمثٌَل ب
لالبَدنَِة أَن يُْجعََل في  ُق نَْع يُْعلم عنقها ُعْروةُ َمزادة أَو َخلَ َد؛  ف ْدَي وال القَالئِ الى: وال الَه ال هللا تع ا هدي؛ ق أَنه

دائهم، كانوا قال الزجاج: ن أَع ذلك م ان يُقَلُِّدون اِإلبل بِِلحاِء شجر الحرم ويعتصمون ب ون  وك المشركون يفعل
ي  اء التياألَشي ذلك، فأُِمَر المسلمون بأَن ال يُِحلُّوا هذه ر ف ا ذك ك م م نسخ ذل ى هللا ث ا المشركون إِل يتقرب به

  المشركين. بقوله تعالى: اقتلوا اآلية
يٌم(((   وٌر َرِح َ َغفُ َّ اِب َوأَنَّ  ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ وا أَنَّ  ه )98اْعلَُم ه بحقيقت ا : أدرك يء علم م الش .)).. عل

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ .. وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه  َّ ن :  َوأَنَّ  ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ الغَفُ
ر ومعناهما أَبنية المبالغة مَّ اغف ال: الله وبهم. يق اهم وذن ن خطاي رة  الساتر لذنوب عباده المتجاوز ع ا َمْغف لن

ل ا أَه ار ي ل  وَغْفراً وُغْفراناً، وإنك أَنت الغَفُور الغَفّ رة. وأَص ه أَي الَمْغِف َر هللا ذنوب تر. َغفَ ة والس ِر التغطي الغَْف
  .. سترها

وَن(((   ا تَْكتُُم ُدوَن َوَم ا تُْب ُم َم ُ يَْعلَ َّ بَالَُغ َو وِل إِالَّ اْل ُس ى الرَّ ا َعلَ اً .)).. )99َم ُغ بُلُوغ يُء يَْبلُ َغ الش بَل
اً؛وأَْبلَغَه هو إِْبالغاً هو إِْبالغاً وبَ  واْنتََهى، وبَالغاً: وَصلَ  ه تَْبِليغ ا لَّغَ بَالُغ: م ى الشيء  ال ُل إِل ه ويُتََوصَّ ُغ ب يُتَبَلَّ

  ..بَلَغََك. والبَالُغ: الِكفايةُ  المطلوب. والبَالُغ: ما
ا((   َ يَ َّ اتَّقُوا  ِث فَ َرةُ اْلَخبِي َك َكثْ ْو أَْعَجبَ ُب َولَ ُث َوالطَّيِّ تَِوي اْلَخبِي ْل الَ يَْس اِب لَ  قُ ي األَْلبَ ْم أُوِل عَلَُّك

َ .))..  ) 100تُْفِلُحوَن( َّ ه ..  فَاتَّقُوا  ل بطاعت ابِ : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعم ي األَْلبَ  أُوِل
وائب ..  ن الش الص م ل الخ اب : العق ع ألب ب جم ل.: الل ن العَْق ه م ي قَْلب ل ف ا ُجِع ل: م ُج بُّ الرَّ  ولُ

  . وشيٌء لُباٌب: خاِلٌص.
ُل اْلقُْرآُن تُْبَد أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَْسأَلُوا َعْن أَْشيَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنَها ِحيَن يُنَزَّ  يَا((  

ُ َغفُوٌر َحِليٌم( َّ ُ َعْنَها َو َّ   .)).. )101لَُكْم َعفَا 
  لسالفة البيان: جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية ا

أنس، عن  حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي: حدثنا أبي: حدثنا شعبة، عن موسى بن
معت أنس رضي هللا عنه قال: و تعلمون  خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبة ما س ال: (ل ط ق ا ق مثله

هرسول هللا ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا). قال فغطى أصحاب ه  صلى هللا علي م  وآل لم وجوههم له وس
   إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكمْ أشياء  فنزلت هذه اآلية: {ال تسألوا عن  خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: (فالن).

  وفي صحيح البخاري أيضا: 
ن ة، عن اب و الجويري دثنا أب ة: ح و خيثم و النضر: حدثنا أب اس  حدثنا الفضل بن سهل: حدثنا أب عب

ه هللا عنهما قال: رضي ألون رسول هللا صلى هللا علي ه كان قوم يس لم وآل ل: من  وس ول الرج استهزاء، فيق
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يهم أنزل هللا ف اقتي؟ ف ن ن ه: أي ل ناقت وا ال تسألوا عن  أبي؟ ويقول الرجل تض ذين آمن ا ال ا أيه ة: {ي ذه اآلي  ه
  .كلها. حتى فرغ من اآلية إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكمْ أسياء 

افِِريَن(قَ (( ا َك بَُحوا بَِه مَّ أَْص ْبِلُكْم ثُ ْن قَ ْوٌم ِم ا .))..  .. )102ْد َسأَلََها قَ ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق الُكْف
ا رَ  وَكفَْرن اغوت؛ َكفَ اً. بالط وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ ُر:  ب كر. والُكْف يض الش و نق ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف والُكْف

رَ  ُ وهو ِضدّ  ُجحود النعمة، افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك ا بك الى: إِن ةَ هللا الشكر. وقوله تع وراً  نَْعَم ا ُكفُ يَْكفُره
تَرها. افََره وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَس ل وك انه. ورج ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ل ُمَكفَّ َده. ورج ه: َجَح  َحقَّ

  . قلبه. تْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى علىألَْنعُِم هللا، مشتق من السَّ  كافر: جاحد
ى ((   ُروَن َعلَ ُروا يَْفتَ ِذيَن َكفَ نَّ الَّ ُ ِمْن بَِحيَرٍة َوالَ َسائِبٍَة َوالَ َوِصيلٍَة َوالَ َحاٍم َولَِك َّ ِذَب َما َجعََل  ِ اْلَك َّ

وَن( ُرُهْم الَ يَْعِقلُ رَ .)).. )103َوأَْكثَ ْن بَِحي ُ ِم َّ َل  ا َجعَ ن :  ةَم ا. اب ققتها وخرقته راً: ش ة بح ْرُت أُذَن الناق وبََح
رَ  يده: بََح ةَ  س ل: بنصفين الناق فَين، وقي ا بِنِْص قَّ أُذنه راً ش ا بَْح اةَ يَْبَحُره ي والش والً، وه ت  ط َرةُ، وكان البَِحي

اء ترك البَِحيَرةُ ترعى وترديُْنتَفَع منهما بلبن وال َظْهٍر، وتُ  أَْبطن فال َ العرب تفعل بهما ذلك إِذا نُتَِجتا عشرة  الم
ُم لحمها على النساء، ويَُحلَُّل للرجال، فنهى هللا تعالى ال: ويَُحرَّ ك فق ائبٍة  عن ذل َرٍة وال س ن بَِحي َل هللاُ م ا َجعَ م

ال  طوالً، ويقال: هي التي البَِحيَرة من اِإلبل التي بُِحَرْت أُذنُها أَي ُشقت حاٍم؛ قال: وقيل وال وِصيلٍة وال ُخلِّيَْت ب
ُت  الهاء. قال األَزهري: قال أَبو إِسحق النحوي: بُُحٌر، كأَنه يوهم حذف راع، وهي أَيضاً الغَِزيَرةُ، وَجْمُهها أَثْبَ

ة ل اللغ ن أَه ا ع ا روين ت إِذا م ة كان ا الناق َرة أَنه ي البَِحي  ف
قوه نُتَِجْت َخْمَسةَ أَبطن فكان آخرها ا أَي ش ُروا أُذنه ذبح، ذكراً، بََح ل وال وب والحم ن الرك ا م وا ظهره  اوأَْعفَ

ائِبَةٍ . به لم يركبها. مرعى، وإِذا لقيها الُمْعيي الُمْنقََطعُ  وال تُحألُ عن ماء ترده وال تمنع من ائبةُ: :  َوالَ َس والس
ب، وال يَُّب، وال يُْرَك ه، فيَُس اَج نِتاِج ْدِرُك نِت ي ا البعيُر يُ ي ف ائبة الت ه. والس ُل علي ه يُْحَم ي قول ز، ف رآن العزي لق

 ُ ّ ٍة، أَو  مْن بَِحـيرٍة وال سائبٍة؛ كان الرجُل في الجاهلية إِذا قَِدَم من َسفٍَر بَعيٍد، تعالى: ما َجعََل  ن ِعلَّ أَو بَِرَئ م
تْه دابَّةٌ من َمَشقٍَّة أَو َحْرٍب قال: ناقَتي ا، وال تَُح سائبةٌ أَي نَجَّ ُع بظهره ال يُْنتَفَ يَُّب ف اٍء، والتَُس ن م ُع  ـَّألُ ع تُْمنَ

ارةً، أَو ا فق ن َظْهِره ِزُع م ان يَْن ن  من َكٍإل، وال تُرَكب؛ وقيل: بل ك ل م ى َرج ـيَر عل ذلك؛ فأُِغ َرُف ب اً، فتُْع َعْظم
ال يركبُها، فَرِكب سائبةً، فقيل: أَتَْرَكُب َحراماً؟ فقال: يَرَكبُ  العرب، فلم يَِجْد دابَّةً  ذَهبَْت الـَحراَم َمْن ال َح ه، ف َل ل

ل: هي أُمُّ  َمثَالً. وفي الصحاح: السائبةُ الناقةُ  د قي ـيَرِة؛  التي كانت تَُسيَُّب، في الجاِهِلـيَِّة، ِلنَْذٍر ونحوه؛ وق البَِح
ى ُسيِّبَْت فلم تُْرَكْب، ولم يَْشَرْب لَبَنَها إِال كانِت الناقةُ إِذا ولََدْت َعْشَرةَ أَْبُطن، ُكلُّهنَّ إِناٌث، ْيُف حت  ولَُدها أَو الضَّ

ا َرْت أُذن بِْنتِه اً، وبُِح اُء َجميع ِة  تَُموَت، فِإذا ماتْت أََكلََها الرجاُل والنس ـيرةَ، وهي بَمْنزل رِة، فتسمى البَِح األَخي
ُل إِذا أَعْ  أُمـِّها في أَنها سائبةٌ، والجمع ج ان الرَّ حٍ. وك وَّ ٍة ونُ ٍم، ونائح وَّ ائٍم ونُ قَ ُسيٌَّب، مثُل ن و  تَ ال: ه داً وق َعْب

عُ  ـُمْعتِِقه، ويََض ون َوالُؤه ِل َق، وال يك د َعتَ ائبةٌ، فق ن  س ال اب ه. ق ُي عن ذي ورَد النَّْه ث شاَء، وهو ال ه حي مالَ
ي الحديث فٍَر، األَثير: قد تكرر ف ن َس ُدوٍم ِم ذََر لقُ ُل إِذا ن ُج ان الرَّ ال: ك وائِِب؛ ق ائبِة والسَّ ر السَّ ن  أَو ذك ْرٍء م بُ

َق  َرٍض، أَو غير ذلك قال: ناقَتي سائبةٌ، فال تُْمنَُع ِمنمَ  ان إِذا أَْعتَ ب؛ وك ُب، وال تُْرَك ى، وال تُْحلَ اٍء، وال َمْرًع م
دا ن ًَعْب لُه م ـيراَث؛ وأَص ا، وال ِم ل بينهم ال َعْق ـبةٌ، ف و سائِ ال: ه ـيبِ  فق ْذَهُب  تَْسيِ الُها تَ و إِرس دَّواّبِ، وه ال

اَءْت. ث ش يُء، حي رو وتج ُت َعْم ديث: رأَي ي الح لَ  وف ان أَوَّ اِر؛ وك ي النَّ بَه ف رُّ قُْص ـَحّيٍ يَُج ن لُ يََّب  ب ن َس م
لَ  السَّوائِب، ا َجعَ ه: م ا بقول ُ عنه ّ ى  ـيَرٍة وال وهي التي نَه ْن بَِح ُ ِم و ّ ـيَرِة، وه ائبة: أُمُّ البَِح  سائبٍة؛ فالسَّ

ىالعالِ  َمْذكور في موضعه. وقيل: كان أَبو أَْن  ـيِة سائبةً، فلما َهلََك، أُتِـَي َمواله بميراثِه، فقال: هو سائبةٌ، وأَب
ه،  ماالً، ولم يََدعْ  يأُْخذَه. وقال الشافعّي: إِذا أَْعتََق َعْبَده سائبةً، فمات العبُد وَخلَّفَ  ذي أَْعتَقَ وارثاً غير مواله ال

ّ عل ، ألَن النبـيّ  فميراثُه لـُمْعتِِقه، ـْحمةِ وآله يه صلى  ـْحمةً َكلُ َوالَء لُ َل ال ا وسلم، َجعَ ب، فكم ـْحمةَ  النََّس أَنَّ لُ
د َوالُء؛ وق ه  النَّسِب ال تَْنقَِطـُع، كذلك ال ّ علي ال، صلى  ه ق َر، وآل َق. وروي عن ُعَم ن أَْعتَ َوالُء لم لم: ال وس

ه، ّ عن ا. ق َرضي  دقةُ ليوِمِهم ـبةُ والصَّ ال: السَّائِ ه ق ا،أَن ه ليَْومهم ي قول دة، ف و عبي ِة،  ال أَب ْوِم القيام أَي يَ
ي  واليَْوِم الذي كان أَْعتََق سائبتَه، وتصّدق بصدقتِه فيه. ك ف َد ذل ا بَْع يقول: فال يَرِجـُع إِلى االنتِفاع بشيٍء منه

جل االً، وال  الدنيا، وذلك كالرَّ الـوارَث ليُْعتُِق َعْبَده سائبةً، فيَُموُت العَْبُد ويَتُْرك م ْرَزأَ  ه، ف ـُمعتقه أَن يَ ي ِل ينبغ
ي ا من ِمـيراثِه شيئاً، إِال أَن يَْجعَلَهُ ف راُد بهم ا، أَي يُ ائبةُ ليوِمهم َدقةُ والسَّ ه الصَّ ر: قول ن األَثي ال اب ه. وق  ِمثْل

ى ثواُب يوِم القيامِة؛ أَي َمن أَْعتََق سائِـبَتَه، وتََصدََّق بَِصدقٍة، فال ـُع إِل ي  يَْرِج ك ف َد ذل ا بع يٍء منه اعِ بش االْنتِف
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ه  أَحٌد، فَْليَْصِرْفُهما في ِمثِْلهما، قال: وهذا على َوْجِه الفَْضِل، وَطلَبِ  الدنيا، وإِن َوِرثَهما عنه ى أَن األَْجِر، ال عل
يٍء، ي ش ي  حراٌم، وإِنما كانوا يَْكَرُهون أَن يَْرِجعُوا ف ر. وف ه األَج وا ب ّ وَطلَبُ وه  ائبةُ َجعَلُ : السَّ ّ ِد ديث عب ح

ـُمْعتِِقه، يَضُع مالَه ُث  حيُث شاَء؛ أَي العَْبُد الذي يُْعتَُق سائِـبةً، وال يكون والُؤه ِل ه حي ُع مالَ ه، فيََض وال واِرَث ل
ي ه. وف ـبَتَْيِن يُ شاَء، وهو الذي وَرَد النَّْهُي عن اِحَب السَّائِ ُت ص اُر فرأَي يَّ الن ْت َعل ديث: ُعِرَض اً،  ْدفَعُ الح بِعَص

ّ عليه  ، صلى  ذََهَب  وسلم،وآله السَّائِـبتاِن: بََدنَتاِن أَْهداهما النبـيُّ إِلى البَْيت، فأَخذهما َرجٌل ِمن المشركين ف
اُهما سائِـبَتَْينِ  ةَ  بهما؛ سمَّ ْوٍف: أَنَّ الحيل ن َع دالرحمن ب ي حديِث عب ّ تعالى. وف ـَمْنِطقِ  ألَنه َسيَّبَُهما  ُغ بال  أَْبلَ

ْذٍر؛ أَي وُخلِّـي فساَب، أَي ذََهَب. من السُّـيُوِب في الَكِلِم؛ السُّـيُوُب: ما ُسيِّبَ  ه بَه الم: خاَض في ي الك اَب ف  وس
ُجل في ـيَابُ  التَّلَطُُّف والتَّقَلُُّل منه أَبلَُغ من اِإلكثاِر. ويقال: ساَب الرَّ ذهٍب. والسَّ لَّ م ه ك َب في ل َمْنِطِقه إِذا ذََه ، مث

امٍ .. ((   السَّحابِ  يلٍَة َوالَ َح ائِبٍَة َوالَ َوِص َرٍة َوالَ َس ْن بَِحي ُ ِم َّ َل  ي صحيح البخاري عن  َما َجعَ اء ف ...))..  ج
ون  ه وال ينتفع ال يركبون ام ف و ح الوا ه معنى (( حام )) : كانوا في الجاهلية إذا نتج للبعير عشر من الذكور ق

بعا به .. وفي حاالت أخرى  ـه س تج ل ا إذا ن ة .. أم إذا نتج للبعير سبعا من اإلناث تركوا االنتفاع بنفس الطريق
  من اإلناث فإنه يتركون ركوبه واالنتفاع به ويتركونه يسرح كما يشاء ال يتعرضون له ؟.. 

  جاء في صحيح البخاري: 
ن ن اب ن كيسان، ع الح ب ن سعد، عن ص راهيم ب دثنا إب هاب، عن حدثنا موسى بن إسماعيل: ح  ش

اس، ن الن ا أحد م ال يحلبه ت، ف ا للطواغي ع دره ي يمن رة: الت ال: البحي ن المسيب ق انوا  سعيد ب ائبة: ك والس
   يسيبونها آللهتهم ال يحمل عليها شيء.

ا :  اري أيض حيح البخ ي ص رة:وف و هري ال أب ال: وق   ق
النار، كان أول من  ر قصبه فيوسلم: (رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجوآله قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ل، اج اإلب ي أول نت ر ف ر، تبك ة البك يلة الناق وائب). والوص يب الس يبونها  س انوا يس أنثى، وك د ب ي بع م تثن ث
إذا  لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما باألخرى ليس بينهما دود، ف ذكر، والحام: فحل اإلبل يضرب الضراب المع

وه ت وأعف وه للطواغي رابه ودع ى ض ن ال قض امي.م موه الح يء، وس ه ش ل علي م يحم ل، فل   حم
ن عيب، ع ا ش ان: أخبرن و اليم ال أب ذا. وق ره به ال: يخب عيدا ق معت س ري: س   الزه

لى هللا ي ص معت النب رة: س و هري ال أب ال: وق ه ق ه علي وه. وآل لم: نح   وس
رة رضي ي هري ن أب ي صلى هللا ورواه ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن سعيد، ع ه: سمعت النب ه هللا عن  علي

ه  لم.وآل   وس
ونس، عن  حدثني محمد بن     دثنا ي راهيم: ح ن إب ان اب اني: حدثنا حس د هللا الكرم و عب أبي يعقوب أب

ري، ت: الزه ا قال ي هللا عنه ة رض روة: أن عائش ن ع   ع
و ) وسلم:وآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  را يجر قصبه، وه ت عم ا، ورأي رأيت جهنم يحطم بعضها بعض

  سيب السوائب).أول من 
ِ اْلَكِذبَ  َّ ِريّ  لوالِفْريةُ: الكذب. فََرى كذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. ورج:  يَْفتَُروَن َعلَى  ه  ٌفَ ًرى وإِن وِمْف

ره:  لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ال غي ذب. وق ن الك الكذب يَْفريه إِذا اختلقه، والِفْرية م
راه؛ أَي الكذب ىاْفتَرَ  ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. يَْفتِريه اختلقه. وف ه،  اختلق ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ

جُل َعْينَْيِه ما لم الحديث: وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَة. وفي ا ِمن أَْفَرى الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ ُرُهْم الَ .. تََري َوأَْكثَ
  ل الشيء عقال : فهمه وتدبره .. : عقيَْعِقلُونَ 

ِه آبَاَءنَ((   ْدنَا َعلَْي ا َوَج بُنَا َم الُوا َحْس وِل قَ ُس ى الرَّ ُ َوإِلَ َّ اَن َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنَزَل  ْو َك ا أََولَ
ِذي يَا )104آبَاُؤُهْم الَ يَْعلَُموَن َشْيئًا َوالَ يَْهتَُدوَن( ا الَّ َدْيتُْم أَيَُّه لَّ إِذَا اْهتَ ْن َض ُكْم َم رُّ ُكْم الَ يَُض ْيُكْم أَنفَُس وا َعلَ َن آَمنُ

وَن( تُْم تَْعَملُ ا ُكن ئُُكْم بَِم ِ َمْرِجعُُكْم َجِميعًا فَيُنَبِّ َّ ً  ) .)).. رجع يرجع  105إِلَى  ا اً وُرُجوع اً  َرْجع ى وُرْجعان وُرْجعَ
 ً ي الت وَمْرِجعا كوَمْرِجعةً: انصرف. وف ى رب ل: إِن إِل وعَ  نزي ج ى، أَي الرُّ ْجع ى؛  الرُّ ى فُْعل َع، مصدر عل والَمرِج

ن َمْرِجعُكم جميعاً، أَي وفيه: إِلى هللا ي م ادر الت ن المص ا جاء م يبويه فيم اه س ى ُرُجوعكم؛ حك ل عل َل يَْفِع  فَعَ
  .َمْفِعل، بالكسر

   



  453                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

*********  
  
  
  

م .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي علي
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشري د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ور –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ة المؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

 c   : 100الحلقة عدد   
   c( سورة المائدة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول هللا غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس بل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ْنُكْم أَْو أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َشَهاَدةُ بَْينُِكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكْم اْلَمْوُت ِحيَن ا يَا (( ...  ْدٍل ِم اِن ذََوا َع يَِّة اثْنَ ْلَوِص
ْن بَْع ونَُهَما ِم ْوِت تَْحبُِس َماِن آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فِي األَْرِض فَأََصابَتُْكْم ُمِصيبَةُ اْلَم الَِة فَيُْقِس ِد الصَّ

ا وَ  ِ إِْن اْرتَْبتُْم الَ نَْشتَِري بِِه ثََمنً َّ يَن(بِا ْن اْآلثِِم ا إِذًا لَِم ِ إِنَّ َّ َهاَدةَ  تُُم َش ى َوالَ نَْك اَن ذَا قُْربَ ْو َك َر  )106لَ ِإْن ُعثِ فَ
اِن فَ  ْيِهْم األَْولَيَ تََحقَّ َعلَ ِذيَن اْس ْن الَّ ا ِم اِن َمقَاَمُهَم ِ لَ َعلَى أَنَُّهَما اْستََحقَّا إِثًْما فَآَخَراِن يَقُوَم َّ ا َماِن بِ َهاَدتُنَا يُْقِس َش

اِلِميَن( ْن الظَّ ا إِذًا لَِم َدْينَا إِنَّ ا اْعتَ َهاَدتِِهَما َوَم ْن َش قُّ ِم ا أَْو  )107أََح ى َوْجِهَه َهاَدِة َعلَ أْتُوا بِالشَّ ى أَْن يَ َك أَْدنَ ذَِل
 ُ َّ َ َواْسَمعُوا َو َّ   ...)).)108 الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن(يََخافُوا أَْن تَُردَّ أَْيَماٌن بَْعَد أَْيَمانِِهْم َواتَّقُوا 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
  

ا  الي تعميم و الت ى النح ه عل ا فنلخص ا محتواه وخ .. أم م المنس ا حك وخة .. وحكمه ات منس ذه آي ه
رك وصي فر .. وأراد أن يت ة س لمين .. للفائدة : إذا حدث وحضرت الوفاة المسلم وهو بحال د مس إن وج ة .. ف

ى وصيته .. وال تجوز شهادة  ثقتين.. وإال  جاز لـه أن يستشهد من غير المسلمين من اليهود والنصارى عل
ان  لمين إن ك الة المس الة .. ص د الص اهدان بع م الش اء .. ويقس ال العلم ا ق ية كم ي الوص لم إال ف ر المس غي

لم ر مس ان غي هادتهما مسلمين .. وصالة غير المسلمين إن ك ين أن ش وفى .. وإن تب ية المت ذ وص ين .. لتنفي
ا .. فيقسمان  هادة لثقتهم ق بالش ا أح هادتهما أحق .. وكان مقدوح فيها .. وجاء شاهدان آخران يدعيان أن ش
الي  ي وانتق لتنفذ وصية المتوفى على الوجه الصحيح .. وواضح من السياق كما قال أهل العلم أنه حكم مرحل

ا ومنسوخ بآيات ا ى حكمه لمواريث التي ال لبس فيها وال التباس .. لتبقى الوصية حقا على كل مسلم .. وليبق
  في حدود الثلث والثلث كثير .. وال وصية لوارث .. 

  جاء في صحيح البخاري :  
عنهما  حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي هللا

ال: ض ال ق و غ ه ل ول هللا صلى هللا علي ع، ألن رس ى الرب اس إل ه ن ال:وآل لم ق ر، أو ) وس ث كثي ث، والثل الثل
ث  كبير).أخرجه مسلم في الوصية،  ية بالثل اب : الوص ث، ب ن الثل ي وصاياهم ع وا ف اس..) نقض ض الن ، غ

   واكتفوا بالربع].
  وفي صحيح البخاري : 

ن هاشم، عن حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: عامر  حدثنا مروان، عن هاشم ب
وسلم، فقلت: يا رسول هللا، وآله  مرضت، فعادني النبي صلى هللا عليه بن سعد، عن أبيه رضي هللا عنه قال:

ي  ادع هللا لي أن ال يردني على عقبي، قال: (لعل هللا ا ل د أن أوصي، وإنم ت: أري يرفعك، وينفع بك ناسا). قل
ال: ) نصف؟ قال:ابنة، قلت: أوصي بال ر). ق ر، أو كبي ث كثي ث، والثل ال: (الثل ث؟ ق ت: فالثل النصف كثير). قل

   بالثلث، فجاز ذلك لهم. فأوصى الناس
  وفي صحيح البخاري أيضا:

ال:  ة ق دثنا طلح ول: ح ن مغ ك ب دثنا مال ف: ح ن يوس د ب دثنا محم ي ح ن أب د هللا ب ألت عب ى:  س أوف
ه لى هللا علي ي ص ه آوصى النب لم؟  وآل اس الوصية،وس ى الن ب عل ف كت ت: كي ال: ال، فقل م  فق ا ول روا به أم
   ..  يوص؟ قال: أوصى بكتاب هللا

  وجاء في سنن الترمذي :   
ر: َحدَّثنا إسحاُق بُن منصوٍر أخبرنا عبُد هللاِ بُن نميٍر أخبرنا ُعبَيُد هللاِ بنُ  ِن عَم ن اب  عمَر عن نافٍع ع

ُ علي َّ ِ صلَّى  َّ ه ِه أنَّ رسوَل  لَّموآل ِه إالَّ  وس هُ شيٌء يوصي في يِن ول ُت ليلت لٍم يبي رٍئ مس قُّ ام ا ح ال: "م ق
يتهُ    عمَر َحديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. قال أبو عيسى: حديُث ابنِ  وفي الباِب عن ابِن أبي أوفَى. مكتوبةٌ عندهُ". وصَّ

  وجاء في سنن أبي داود : 



  455                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

دحدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى بن سعيد، عن ع ، قال: حدثني نافع، عن عب ّ ن  بيد  ي اب ّ يعن
ّ عليه  عمر ـ ّ صلى  ين  وسلم قال: "ما حقُّ امرىءٍ وآله عن رسول  مسلٍم له شىٌء يوصي فيه يبيت ليلت

ده". ةٌ عن يته مكتوب   إالَّ ووص
لٍ  حدثنا     ي وائ ن أب ن األعمش، ع ة، ع  ، عن مسروق،مسدد، ومحمد بن العالء قاال: ثنا أبو معاوي

ه  عن عائشة قالت: ّ علي لى  ّ ص ول  ه ما ترك رس اً،وآل اراً، وال درهم اةً، وال  وسلم دين راً، والش وال بعي
  . أوصى بشىء.

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق  ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف هللا جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إلى الل تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

 

   
  

c     : 101الحلقة عدد   
  cالمائدة ) ( سورة 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وِب((( ...   ُم اْلغُيُ الَّ ُسَل فَيَقُوُل َماذَا أُِجْبتُْم قَالُوا الَ ِعْلَم لَنَا إِنََّك أَْنَت َع ُ الرُّ َّ ُ )إِ 109يَْوَم يَْجَمُع  َّ اَل  ْذ قَ
ي يَا اَس فِ ُم النَّ ُدِس تَُكلِّ ُروحِ اْلقُ دتَُّك بِ َدتَِك إِْذ أَيَّ الً َوإِْذ  ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْذُكْر نِْعَمتِي َعلَْيَك َوَعلى َواِل ِد َوَكْه اْلَمْه

نِجيَل َوإِْذ تَْخلُقُ  ًرا  َعلَّْمتَُك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواْإلِ وُن َطْي ا فَتَُك نفُُخ فِيَه ِإْذنِي فَتَ ِر بِ ِة الطَّْي يِن َكَهْيئَ ْن الّطِ ِم
اِت بِِإْذنِي َوتُْبِرُئ األَْكَمهَ َواألَْبَرَص بِِإْذنِي َوإِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَى بِِإْذنِي َوإِْذ َكفَْفُت بَنِي إِْسَرائِيلَ  تَُهْم بِاْلبَيِّنَ  َعْنَك إِْذ ِجئْ

الُوا 110لَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن(فَقَاَل ا وِلي قَ )  َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلَحَواِريِّيَن أَْن آِمنُوا بِي َوبَِرُس
َدةً ِعيَسى اْبَن َمْريََم َهْل يَْستَطِ  )إِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَا111آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنَّنَا ُمْسِلُموَن( ا َمائِ َل َعلَْينَ ّزِ َك أَْن يُنَ يُع َربُّ

َ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( َّ َدْقتَنَا 112ِمْن السََّماِء قَاَل اتَّقُوا  ْد َص َم أَْن قَ ) قَالُوا نُِريُد أَْن نَأُْكَل ِمْنَها َوتَْطَمئِنَّ قُلُوبُنَا َونَْعلَ
ا  )113َونَُكوَن َعلَْيَها ِمْن الشَّاِهِديَن( وُن لَنَ َماِء تَُك ْن السَّ َدةً ِم ا َمائِ ِزْل َعلَْينَ ا أَن مَّ َربَّنَ ْريََم اللَُّه ُن َم ى اْب قَاَل ِعيَس

اِزقِيَن( رَّ ُر ال َت َخي ا َوأَْن َك َواْرُزْقنَ ِلنَا َوآِخِرنَا َوآيَةً ِمْن ْن يَكْ  )114ِعيًدا ِألَوَّ ْيُكْم فََم ا َعلَ لَُه ي ُمنَّزِ ُ إِنِّ َّ اَل  ُد قَ ْر بَْع فُ
الَِميَن( ْن اْلعَ ًدا ِم هُ أََح بُ بُهُ َعذَابًا الَ أَُعذِّ ا )115ِمْنُكْم فَِإنِّي أَُعذِّ ُ يَ َّ اَل  اِس  َوإِْذ قَ َت ِللنَّ َت قُْل ْريََم أَأَن َن َم ى اْب ِعيَس

ِ قَاَل ُسْبَحانََك َما يَُكوُن الَ  َّ ي إِلََهْيِن ِمْن ُدوِن  هُ  اتَِّخذُونِي َوأُّمِ ْد َعِلْمتَ هُ فَقَ أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحّقٍ إِْن ُكنُت قُْلتُ
ُم اْلغُيُوِب( ُدوا  )116تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوالَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعالَّ ِه أَْن اْعبُ ي بِ َما قُْلُت لَُهْم إِالَّ َما أََمْرتَنِ

َ َربِّي َوَربَّكُ  ى َّ َت َعلَ ْيِهْم َوأَْن َب َعلَ قِي ا تََوفَّْيتَنِي ُكنَت أَْنَت الرَّ ْيٍء ْم َوُكنُت َعلَْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت فِيِهْم فَلَمَّ ّلِ َش ُك
ِهيٌد( يُم(117َش ُز اْلَحِك َت اْلعَِزي َك أَْن ْم فَِإنَّ ْر لَُه اُدَك َوإِْن تَْغِف ِإنَُّهْم ِعبَ ْبُهْم فَ ذِّ ُع 118)إِْن تُعَ ْوُم يَنفَ ذَا يَ ُ َه َّ اَل  ) قَ

ْنُهْم  ُ َع َّ َي  ًدا َرِض ا أَبَ ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٌت تَْج اِدقِيَن ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّ َك الصَّ هُ ذَِل وا َعْن َوَرُض
ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما119اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( َّ ِ   ./.)).)120فِيِهنَّ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( ) 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المائدة ) 

  * التحليل : 
  

ب  الموقف يوم القيامة صعب .. ومن صعوبته أنه موقف السؤال .. والسؤال للرسل .. فيه من أعاجي
ن وار الس ة األن الم تترى يكشفها لنا رب العزة عالم الغيب والشهادة في رحل دلف الع الوا ن ة .. تع ية .. والرحم

ي هللا  ا ف افيا .. حب ما ش ا بلس ين حكمته ن مع رب م ات .. ونش دة لآلي اد البعي تقرئ األبع ب نس وراني العجي الن
  وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي  الشك فيه إطالقا :

   
ُسَل فَيَقُوُل َماذَا أُِجْبتُمْ (( ...  ُ الرُّ َّ وِب(يَْوَم يَْجَمُع  ُم اْلغُيُ الَّ َت َع َك أَْن ا إِنَّ َم لَنَ َك  .))..)109 قَالُوا الَ ِعْل إِنَّ

ُم اْلغُيُوبِ  ال:  أَْنَت َعالَّ الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع يُم،  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِل الَُّق العَِل و الَخ وجل: وه
ه،وقال: َعالَّم الغُ  وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم ا ك الُم بم و هللاُ الع وُن  يوب، فه ا يك وبَِم

اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك ي  ولَمَّ ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ
ّم  ظاهِرهاالسماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها و األرض وال في ى أت دقيِقها وجليِلها عل

ة وبِ .. اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغ ُم اْلغُيُ الَّ ه :  َع ي قول حق ف و إِس ك. أَب اب عن ا غ لُّ م ُب: ك والغَْي
ه بالغَْيِب؛ أَي تعالى: يؤمنون ّ علي ، صلى  ـيُّ ه النب رهم ب ا أَخب ر يؤمنون بما غاَب عنهم، مم ن أَم  وسلم، م

ٌب؛ البَْعِث والجنِة والنار. وكلُّ ما غاَب عنهم مما أَنبأَهم ال:  به، فهو َغْي . ق ّ ا ون ب ي: يؤمن ن األَعراب ال اب وق
الً في القلوب. ويُقال: سمعت أَيضاً ما غاَب عن والغَْيبُ  أَي من  صوتاً من وراء الغَْيب العُيوِن، وإِن كان ُمَحصَّ



  457                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

دي ي الح رر ف د تك ع ال أَراه. وق رموض ون، ث ذك ن العي اب ع ا غ ل م و ك ب، وه ي  الغي الً ف ان ُمَحصَّ واء ك س
  .. محصل القلوب، أَو غير

ُ يَا((   َّ اَس  إِْذ قَاَل  ُم النَّ ُدِس تَُكلِّ ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْذُكْر نِْعَمتِي َعلَْيَك َوَعلى َواِلَدتَِك إِْذ أَيَّدتَُّك بُِروحِ اْلقُ
يِن َكَهْيئَِة الطَّْيرِ فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً  نِجيَل َوإِْذ تَْخلُُق ِمْن الّطِ نفُُخ   َوإِْذ َعلَّْمتَُك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواْإلِ بِِإْذنِي فَتَ

َك فِيَها فَتَُكوُن َطْيًرا بِِإْذنِي َوتُْبِرُئ األَْكَمهَ َواألَْبَرَص بِِإْذنِي َوإِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَى بِإِ  َرائِيَل َعْن ي إِْس ُت بَنِ ْذنِي َوإِْذ َكفَْف
  .)).. )110إِْذ ِجئْتَُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن(

ي القُُدسوُروُح القُُدس: جبريل، عليه السالم. وفي الحديث: إِن ُروَح :  إِْذ أَيَّدتَُّك بُِروحِ اْلقُُدِس   نَفَث ف
ال ارة. وق ن طه ق م ه ُخِل الم، ألَن ه الس ي ُروِعي، يعني جبريل، علي ل ف ا  َّ عز وج ى نبين صفة عيسى، عل

ْدناه ه الصالة والسالم: وأَيَّ ُدِس؛ هو وعلي ُروحِ القُ ارة بِ ق من طه ارة أَي ُخِل اه ُروُح الطه ل معن َوإِْذ ..  جبري
ينِ  لوالَخلْ :  تَْخلُُق ِمْن الّطِ ه هللا فهو  شيء ُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وك خلَق

اري:  واألَمر له الَخلق ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ارك هللا أَحسن الخ تب
ه دَعه، واآلخرعلى وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء على مثال أَبْ  كالم العرب الخلق في الى:  التقدير؛ وقال في قول تع

رين فتبارك هللا أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن ه :  َوتُْبِرُئ األَْكَمهَ .. الُمقّدِ ُد ب ذي يُولَ الَكَمه في التفسير: العََمى ال
سُ  بََصُرهُ، بالكسر، َكَمهاً وهو أَْكَمه إذا اْعتََرتْهُ ُظْلَمة َكِمهَ  اإلنساُن. اِن علي تَْطِم ا يُْكِمه ي الحديث: فإنهم ه. وف

ذي هُ: ال اَر، واألَْكَم ل األَْبص ُل كالِفع هَ؛ والفع ِرُئ األَْكَم ز: وتُْب ل العزي ي التنزي ى. وف ُد أَعم هَ .. يُولَ ِرُئ األَْكَم َوتُْب
َرصَ  ل:  َواألَْب ن ك ه وم ةَ من ّ العافي أَل  روف، نس َرُص: داٌء مع و البَ   داِء، وه

اٍض، بياض يقع في الجس ُع بي دها لَُم ة بَْرصاُء: في جل َرُص، وحيّ ل أَْب د، بِرَص بََرصاً، واألُنثى بَْرصاُء؛ ورج
ال: وأَْبَرَص الرجُل إِذا جاَء بَولٍَد أَْبَرَص، ويَُصغَّرُ  بُْرٌص. وجمع األَْبرِص  َرُص فيق ع بُْرصاناً،  أَْب َرْيٌص، ويجم بُ
.ُ ّ ه  اف غي وأَْبَرَص َرَص، مض امُّ أَْب بوس ن ر مرك و م ل: ه ةُ، وقي روف: الَوَزغ   وال مص

ه ة إِال أَن و َمْعِرف وَزغ، وه اِر ال ال ِكب مان ُجِع ا اس ْنس، وهم ُف ِج َت األَول تعري ئت أَْعَرْب داً، إِن ش ماً واح  اس
هَ وَ ..  الثاني بِإعراب ما ال ينصرف ِشئَْت بَنَْيت األَوَل على الفتح وأَْعَربت وأََضْفتَه إِلى الثاني، وإِن ِرُئ األَْكَم تُْب

ل أَِذَن بالشيء إْذناً وأَذَناً وأَذانةً: َعِلم. وفي:  َواألَْبَرَص بِِإْذنِي ن هللا ورسوله؛  التنزي ْرٍب م أْذَنوا بَح ز: ف العزي
ٍم. ى ِعْل وا عل ه أَي كون اه وآذَنَ ن هللا؛ معن رٍب م آِذنوا بح رئ: ف د قُ ه، وق ه: أَْعلََم ه ب َر وآذَن   أَي األَم

ال:أَْعِلمُ  وله. ويق با بأَنه حرٌب من هللا ورس اً إذا  وا كلَّ َمن لم يترك الّرِ ذاناً وإْذن ه إي ذا، أُوِذنُ ذا وك ه بك د آذَْنتُ ق
ذا قرأ أَْعلَْمته، ومن ه فأْذَنُوا أَي فاْنِصتُوا. ويقال: أَِذْنُت لفالٍن في أَمر كذا وك زة وجزِم  آذَُن ل اً، بكسر الهم إِْذن

  . وأَذَّْنُت: أَْكثْرُت اإلْعالَم بالشيء. واألَذاُن: اإلْعالُم. اْستِئْذاناً. ًُت فالناالذال، واْستَأْذَنْ 
ِلُموَن(((   ا ُمْس َهْد بِأَنَّنَ ا َواْش الُوا آَمنَّ وِلي قَ ي َوبَِرُس وا بِ .)).. )111َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلَحَواِريِّيَن أَْن آِمنُ

َواِريِّينَ  ى اْلَح ديث :  إِلَ ي ح يِن.وف وِر الِع اً للُح ة لَُمْجتََمع ي الجن ة: إِن ف فة الجن يض.  ص ِويُر: التبب والتَّْح
هم اُروَن لتبييض م والَحواِريُّوَن: القَصَّ اً.  ألَنه يم َحواِريّ ل حم ل ناصر وك ى صار ك ب حت م غل ارين ث انوا قص ك

ْم؛ و وقال بعضهم: وا لَُه الالَحواِريُّوَن َصْفَوةُ األَنبياء الذين قد َخلَُص اء،  الزجاج: ق اُن األَنبي ون ُخْلَص الحواري
ه  على ذلك عليهم السالم، وصفوتهم. قال: والدليل ي، صلى هللا علي ول النب ه ق يوآل ن عمت ُر اب بَْي لم: الزُّ  وس

تِي؛ لى وَحواِريَّ من أُمَّ ي، ص ال: وأَصحاب النب ري. ق ن أَصحابي وناص ه  أَي خاصتي م ه هللا علي  وسلم،وآل
مي  ونُقُّوا من كل عيب؛ يل الحواريين في اللغة الذين أُْخِلُصواحواريون، وتأْو دقيق س ن ال واََّرى م وكذلك الُح
؛ قال: به ألَنه يُنَقَّى من د لُباب البُّرِ رة بع اره م ي اختِي اً من وتأْويله في الناس الذي قد روجع ف د نَِقيّ رة فوج  م

ه،  وُر، وهو الرجوع.يَحُ  العيوب. قال: وأَصل التَّْحِويِر في اللغة من حارَ  ذا تأْويل ال: فه ع، ق والتَّْحِويُر: الترجي
، وخص بعضهم أَعلم. ابن سيده: وكل وهللا يهم ُمباِلٍغ في نُْصَرِة آخر حَواِريٌّ اء، عل ه أَنصار األَنبي الم ب .. الس

ام الساعة .. وهو : وفي هذا أبلغ دليل على أن الدين واحد من آدم عليه الس َواْشَهْد بِأَنَّنَا ُمْسِلُمونَ  ى قي الم ال
ان وال  د وال يحده المك ه وال ول ه وال زوجة ل ده ال شريك ل ادة هللا وح اإلسالم دين التوحيد الخالص .. أي عب

  الزمان ألنه هو الذي خلق المكان والزمان وال يتحدد بهما وليس كمثله شيء .. 
وا ِعيَسى اْبَن َمْريَمَ  إِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَا((   َل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السََّماِء قَاَل اتَّقُ  َهْل يَْستَِطيُع َربَُّك أَْن يُنَّزِ

َ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( الفتح .))..  )112َّ ال: هي ب تح، وق از بعضهم الف دال، وأَج م ال والمشهور في الـَمأُْدبة ض
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ل: َدبةُ كما قالواِمن األََدِب. قال سيبويه: قالوا الـَمأْ  ٌَمْفعَلة ـَمْدعاةُ. وقي ي الحديث عن  ال ن األََدِب.وف ـَمأَْدبةُ م ال
ةُ  رآَن َمأَْدب ذا الق عود: إِنَّ ه ن س ي اب ه، يعن ن َمأَْدبَتِ وا م ي األَرض فتَعَلَّم د: ّ ف و عبي ال أَب ه. ق ال  َمْدعاتَ يق

نِيع يَْصنَ  ٌ َمأُْدبة وم  عهوَمأَْدبةٌ، فمن قال َمأُْدبةٌ أَراد به الصَّ ى الق ُت عل ه: أََدْب الرجل، فيَْدُعو إِليه الناَس؛ يقال من
ّ  آِدُب أَْدباً، ورجل نَعَه  نِيٍع َص رآن بَص بَّه الق ٌر  آِدٌب. قال أَبو عبيد: وتأْويل الحديث أَنه َش ه خي م في اس له للن

ن ةً م ه َمْفعَل ة: جعَل ان األََدِب. ومنافُِع ثم دعاهم إليه؛ ومن قال َمأَْدب ةً  وك ةً وَمأَْدب ين َمأُْدب ا لغت ر يجعلهم األَحم
بُ  أَبو بمعنى واحد. قال ير األَول أَعج ال: والتفس ره؛ ق د:  عبيد: ولم أَسمع أحداً يقول هذا غي و زي ال أَب إِلّي.وق

ـَمأَْدبةِ  آَدْبُت أُوِدُب إِيداباً، وأََدْبُت آِدُب أَْدباً، ين ال ك  واألَْدُب: األََدبِ  والـَمأُْدبةُ: الطعاُم، فُِرَق بينها وب مصدر قول
  . والمائدة : خوان الطعام .. طعاِمه. ادعاهم إِلى أََدَب القوَم يَأِْدبُُهم، بالكسر، أَْدباً، إِذ

ْن ((  ا ِم وَن َعلَْيَه َدْقتَنَا َونَُك ْد َص َم أَْن قَ ا َونَْعلَ ئِنَّ قُلُوبُنَ ا َوتَْطَم َل ِمْنَه ُد أَْن نَأُْك الُوا نُِري قَ
  : شهد المجلس : حضره ..  ِمْن الشَّاِهِدينَ .)).. )113اِهِديَن(الشَّ 

ا((   ِلنَ ًدا ِألَوَّ ا ِعي وُن لَنَ َماِء تَُك ْن السَّ ةً  قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللَُّهمَّ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْينَا َمائَِدةً ِم ا َوآيَ َوآِخِرنَ
اِزقِ  رَّ ا.)).. )114يَن(ِمْنَك َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخيُر ال ا َوآِخِرنَ ِلنَ ًدا ِألَوَّ ا ِعي دير  لَنَ ز الق زل هللا العزي اء : أن ال العلم : ق

ل  ان ك ى وإن ك رار .. حت عليهم مائدة يوم األحد .. ولذلك جعلوه عيدا لهم .. والعيد من العود أي رجوع والتك
ي ال ان .. يوم .. فمعنى العيد من الرجوع .. وليس مقصورا على مجيئه   مرة ف ى األذه ادر إل د يتب ا ق سنة كم

ام  ي الطع ى شبعوا وبق ات ..حت ات مجموع أكلون مجموع انوا ي ز وسمك .. فك يهم فهو خب أما ما أنزله هللا إل
ِلنَا َوآِخِرنَاوذلك من بركة الطعام وتكثيره بإذن هللا القدير ..  نهم ..  ِألَوَّ : أي يأكل منها األول واآلخر الحاضر م

  سواء ..  ويشبعون على ال
هُ أَ ((   بُ ذَابًا الَ أَُعذِّ هُ َع بُ ِإنِّي أَُعذِّ ْنُكْم فَ ُد ِم ْر بَْع ْن يَْكفُ ْيُكْم فََم ا َعلَ لَُه ي ُمنَّزِ ُ إِنِّ َّ اَل  ْن قَ ًدا ِم َح

ا:  فََمْن يَْكفُْر بَْعُد ِمْنُكمْ .)).. )115اْلعَالَِميَن( ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق رَ  الُكْف ر  بالطاغوت؛ َكفَ ا يَْكفُ ب
ل دار ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ د ُكْف رب: ق وا. الح ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف  والُكْف

ا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، الى: إِن ه تع دُّ الشكر. وقول و ِض رَ  وه افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك  بك
ة  وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. ةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً نَْعمَ  ُمَكفَّر: مجحود النعم

  .. قلبه السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من مع إِحسانه. ورجل
ُ يَا((   َّ ْبَحانََك ِعيَسى ا َوإِْذ قَاَل  اَل ُس ِ قَ َّ ْن ُدوِن  ْيِن ِم ي إِلََه ْبَن َمْريََم أَأَنَت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُّمِ

إِنََّك أَْنَت لَُم َما فِي نَْفِسَك َما يَُكوُن الَ أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلي بَِحّقٍ إِْن ُكنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوالَ أَعْ 
ُم اْلغُيُوِب( هٌ .)).. )116َعالَّ وداً إلَ ه معب ن دون ذ م ا اتخ د اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل م ةٌ.  عن ع آِلَه متخذه، والجم

ه الشيء  واآلِلَهةُ: األَصنام، سموا بذلك العتقادهم أَن ا علي اداتهم ال م ُع اعتق العبادة تَُحقُّ لها، وأَسماُؤهم تَتْبَ
ي و  ف ه، وه َوْرد:نفس ن ال ب اب ديث ُوَهْي ي ح ِة: وف ِة واألُْلهانيَّ يُِّن اإللَه ّبِ،  بَ رَّ ة ال ي أُْلهانيَّ د ف ع العب إذا وق

يقين، ّدِ ال  أَحداً  وَرْهبانِيَِّة األَْبرار لم يَِجْد أَحداً يأْخذ بقلبه أَي لم يجد وُمَهْيِمنِيَّة الّصِ بَّ إالَّ هللا سبحانه؛ ق م يُِح ول
ة وتقديرها مأْخوذ من إلٍَه،ابن األَثير: هو  يُِّن اإللَهيَّ هٌ بَ ول إلَ ة، بالضم، تق له فُْعالنِيَّ ة، وأَص هَ  واألُْلهانِيَّ ن أَِل م

ر ه وغي د فيعظمة هللا وجالل ا، يَأْلَهُ إذا تََحيَّر، يريد إذا وقع العب ه إليه َرَف َوْهَم ة وَص فات الربوبي ن ص ك م  ذل
ا أَن اسم إلى أَْبغََض الناس حتى ال يميل قلبه ث بلغن ال اللي و هللا  أَحد. األَزهري: ق ر ه ه إال  هللا األَكب هو  ال إل

  : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : ادراك الشيء بحقيقته وكنهه ..  َوالَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسكَ ..  وحده
ُدوا ((   ا َما قُْلُت لَُهْم إِالَّ َما أََمْرتَنِي بِِه أَْن اْعبُ يِهْم فَلَمَّ ُت فِ ا ُدْم ِهيًدا َم ْيِهْم َش ُت َعلَ ْم َوُكن ي َوَربَُّك َ َربِّ َّ

ِهيٌد( قِيَب َعلَْيِهْم َوأَْنَت َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َش و .)).. )117تََوفَّْيتَنِي ُكنَت أَْنَت الرَّ ـيُب: وه قِ الى: الرَّ ّ تع ماِء  ي أَس ف
ل.ال يَغيُب عنه شيٌء؛ فَعِ  الحافُظ الذي ى فاع ي ـيٌل بمعن داً ف وا ُمَحمَّ ديث: اْرقُبُ ي الح وه  وف ه أَي احفَُظ ل بيت أَه
ي يهم. وف ـيَ  ف ـّيٍ إِالَّ أُْعِط ن نَب ا ِم ديث: م ُب:  الح قي ه. والرَّ ون مع ة يكون اَء أَي َحفََظ اَء ُرقَب بعةَ نَُجب س

ه،الـَحِفـيُظ.وَرقَبَه يَْرقُبُه ِرْقبةً وِرْقباناً، بالكسر فيهما، وُرقُ  َده. وباً، وتَرقَّبَ َره وَرَص ه: اْنتََظ ى . واْرتَقَبَ َت َعلَ َوأَْن
هللا األَمين في شهادته.  من أَسماء من أَسماء هللا عز وجل: الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد:  ُكّلِ َشْيٍء َشِهيدٌ 

ِإذا والشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل من  شيء. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب عن ِعْلمه ل ف ي فاع ة ف ة المبالغ أَبني
وإِذا أُضيف إِلى األُمور الظاهرة،  الِعلم مطلقاً، فهو العليم، وإِذا أُضيف في األُمور الباطنة، فهو الخبير، اعتبر
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ذا أَن ع ه ا فهو الشهيد، وقد يعتبر م يُِّن م ذي يُبَ الم ال يده: الشاهد الع ن س ة. اب وم القيام ق ي ى الخل َهَد عل  يَْش
  .. َعِلَمهُ 

ْبُهْم فَِإنَُّهْم ِعبَاُدَك َوإِْن تَْغِفْر لَُهْم فَِإنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(((   العَِزيُز: من صفات هللا .)).. )118إِْن تُعَذِّ
ال نى؛ ق مائه الحس و عز وجل وأَس اج: ه ل  الزج ب ك وي الغال ره: هو الق ال غي ه شيء، وق ال يغلب ع ف الممتن

ز هو الذي شيء، وقيل: ُب الِع ذي يََه و ال ، وه ن  ليس كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ لمن يشاء م
ذُّلِّ  : خالف ال زُّ يمُ ..  عباده. والِع يمُ :  اْلَحِك و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س بحانه  ل ُم، س الُحْك

ماء  تصفا وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: من ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح هللا الَحَكُم والَحِك
ة، وهللا ي متقاِرب ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم   أعل

و القاضي اِكم، وه ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ذي  ، أَسماء هللا تع و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن و فِعي فَه
ارة ْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهويُ  ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ة أفضل  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك معرف

ائق ُن دق ناعات األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِس ى  الّصِ ون بمعن وز أن يك يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه
يمُ  ِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ منقادر وعَ  قَِدير بمعنى الحاِكِم مثل احب  العلم، والَحِك اِلم وص الع

 ً   .. الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
ِديَن فِيَه((   اُر َخاِل ا األَنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٌت تَْج ْم َجنَّ ْدقُُهْم لَُه اِدقِيَن ِص ُع الصَّ ْوُم يَنفَ ذَا يَ ُ َه َّ ًدا  اقَاَل  أَبَ

يُم( ْوُز اْلعَِظ ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلَك اْلفَ َّ ّلِ 119َرِضَي  ى ُك َو َعلَ يِهنَّ َوُه ا فِ َماَواِت َواألَْرِض َوَم ُك السَّ ِ ُمْل َّ ِ  (
ا.:  َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ./.)).)120َشْيٍء قَِديٌر( وداً:  دَ َخلَ الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منه داً وُخل ُد ُخْل يَْخلُ

د فيها. لبقاِء أَهلها بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة َل دار الُخْل د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ا  وَخلَّده هللا وأَْخلَ فيه
ه أَهل الجنة إِخالداً، وقوله تعالى: أَ  وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا يحسب أَنَّ مال

ي عمل أَخلده؛ أَي يعمل ة؛ وف ماِء الجن ن أَس د: اسم م وت، والُخْل ه يم ذيب: من ال يظن مع يساره أَن ن  الته م
د: وداً، وأَْخلَ د ُخل ان يَْخلُ د بالمك ان؛ وَخلَ ام أَسماِء الجن َماَواتِ .. أَق ُك السَّ ِ ُمْل َّ ذكر :  ِ و ي روف وه ُك: مع والُمْل

ذي . سلطانه وعظمته. وَملَُكوته: ؛ وُمْلُك هللا تعالىويؤنث كالسُّْلطان أَبو إسحق في قوله عّز وجل: فسبحان ال
ل شيء أي  تنزيه بيده َملَُكوُت كل شيء؛ َمعناه الى ملكوت ك ه تع ال: وقول درة، ق هللا عن أن يوصف بغير الق

ه  ِمالَكٍة دون ولَىشيء وإليه ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم. ويقال: ما لفالن مَ  على كل القدرة هللا أي لم يملك
ك إال هللا تعالى. ابن سيده: الَمْلكُ  ُك والِمْل ه والُمْل ه يَْمِلك ه، َملَك ى االستبداد ب درة عل يء والق واء الش اً  احت َمْلك

 ً ا وِمْلكا ة وُمْلكاً وتََملُّكاً؛ األخيرة عن اللحياني، لم يحكه ره. وَملََك ة وَمْملِ  ً غي ة وَمْملُك اوَمْملََك ذلك. وم ة: ك ه  ك ل
اني وِمْلٌك وُمْلٌك وُملُكٌ  ٌَمْلك ِدير..  أي شيء يملكه؛ كل ذلك عن اللحي ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َو َعلَ اِدُر: : َوُه ِديُر والق القَ

ن القُْدَرة من صفات هللا عز وجل يكونان من دير؛ م يء ق  يكونان من التقدير. وقوله تعالى: إِن هللا على كل ش
ُر ُكّلِ شيء القُْدرة، فا ن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ ماء هللا  وقاضيه. اب ي أَس ر: ف األَثي

ة، فالقادر اسم تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي در فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَ  والمقت
  .ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ.
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*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل ا ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل لمح
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َوا(( ون ...  –./.)) )118ْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  دا رسول هللاوأشهد أن محم 
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  ) 165( آياتها : 
  
  

 م هللا اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس والص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  
  وذ با من الشيطان الرجيمأع

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَِربِّهِ  ((     َّ ِ ِدلُوَن(اْلَحْمُد  ) 1ْم يَْع

ُروَن(ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ قَ  تُْم تَْمتَ مَّ أَْن َدهُ ثُ مى ِعْن ٌل ُمَس ي 2َضى أََجالً َوأََج َماَواِت َوفِ ي السَّ ُ فِ َّ َو  ) َوُه
بُوَن( ا تَْكِس ُم َم َرُكْم َويَْعلَ ُكْم َوَجْه رَّ ُم ِس ا  )3األَْرِض يَْعلَ انُوا َعْنَه ْم إِالَّ َك اِت َربِِّه ْن آيَ ٍة ِم ْن آيَ أْتِيِهْم ِم ا تَ َوَم

تَْهِزئُون(4ْعِرِضيَن(مُ  ِه يَْس ا َجاَءُهْم فََسْوَف يَأْتِيِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا بِ ا 5) فَقَْد َكذَّبُوا بِاْلَحّقِ لَمَّ ْم أَْهلَْكنَ َرْوا َك ْم يَ ) أَلَ
ْلنَا السَّ ْم َوأَْرَس ْن لَُك ِري ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم فِي األَْرِض َما لَْم نَُمّكِ اَر تَْج ا األَْنَه ْدَراًرا َوَجعَْلنَ ْيِهْم ِم َماَء َعلَ

ِريَن( وهُ 6ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرنًا آَخ اٍس فَلََمُس ي قِْرَط ا فِ َك ِكتَابً ا َعلَْي ْلنَ ْو نَزَّ ) َولَ
مَّ 7وا إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن(بِأَْيِديِهْم لَقَاَل الَِّذيَن َكفَرُ  ) َوقَالُوا لَْوالَ أُنِزَل َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَنَزْلنَا َملًَكا لَقُِضَي األَْمُر ثُ

وَن(8الَ يُنَظُروَن( ا يَْلبُِس ْيِهْم َم نَا َعلَ الً َولَلَبَْس تُ 9) َولَْو َجعَْلنَاهُ َملًَكا لََجعَْلنَاهُ َرُج ْد اْس َك ) َولَقَ ْن قَْبِل ٍل ِم ْهِزَئ بُِرُس
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تَْهِزئُون( ِه يَْس انُوا بِ ا َك ْنُهْم َم ةُ 10فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِم اَن َعاقِبَ َف َك ُروا َكْي مَّ انُظ ي األَْرِض ثُ يُروا فِ ْل ِس ) قُ
بِيَن( ِ َكتََب عَ 11اْلُمَكذِّ َّ ِ ِة الَ ) قُْل ِلَمْن َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض قُْل  ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ نَُّكْم إِلَ ْحَمةَ لَيَْجَمعَ لَى نَْفِسِه الرَّ

  ...)).)12َرْيَب فِيِه الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم فَُهْم الَ يُْؤِمنُوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  *التحليل : 
  

  فضل سورة األنعام : 
  

  جاء في (( مجمع الزوئد )) : 
ه وعن أنس ق ه ال: قال رسول هللا صلى هللا علي لم:وآل ا  وس ام ومعه ورة األنع ت س ب من  نزل موك

رتج المالئكة يسد ديس ت ع عال) بالتسبيح والتق هللا  ورسول هللا صلى ما بين الخافقين لهم زجل (صوت رفي
د هللا شيخه محم رواه الطبراني عن وسلم يقول: "سبحان هللا العظيم سبحان هللا العظيم".وآله عليه  د بن عب

  رجاله ثقات. بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي ولم أعرفها،وبقية
  وجاء في المستدرك : 

اال: د  أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ، وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ق حدثنا محم
د ن عب أ إسماعيل ب در، عن  بن عبد الوهاب العبدي، أنبأ جعفر بن عون، أنب ن المنك د ب رحمن، حدثنا محم ال

ه  -رسول هللا  ، سبَّحنزلت سورة األنعام  لما  قال: -رضي هللا تعالى عنه  -جابر  ه صلى هللا علي لم وآل  -وس
د ا س ة م ن المالئك ورة م ذه الس يع ه د ش ال: (لق م ق ق). ث   األف

  لبخاري.ا هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن إسماعيل هذا هو السدي، ولم يخرجه
ا  بس وم ا الل ين ؟.. م واآلن من هم الذين يعدلون؟ .. ما اإلمتراء؟.. ما القرطاس ؟.. وما السحر المب
ي  ة الشافية ف ة الكافي ر تجدون األجوب ئلة وأكث ذه األس هم ؟.. عن ه ذين خسروا أنفس اإللتباس ؟.. من هم ال

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  
  ))  ِ َّ ِ ُد  َربِِّهْم  اْلَحْم ُروا بِ ِذيَن َكفَ مَّ الَّ وَر ثُ اِت َوالنُّ َل الظُّلَُم َماَواِت َواألَْرَض َوَجعَ َق السَّ ِذي َخلَ الَّ
ه.)).. )1يَْعِدلُوَن( ه، ومن ى فعل ه عل ال: َحمْدتُ ذم؛ ويق يض ال دة خالف الحمد: نق ل  الَمْحَم ي التنزي ة. وف المذّم

ا و العزيز: الحمد  رب العالمين. وأَم رب:ق ول:  ل الع دأْت بق ة أَي ب ى الحكاي و عل ا ه ، فِإنم ُد  دأْت بالحم ب
اع،  رب الحمدُ  ى اِإلتب ِد  عل در، والحم اع؛  العالمين؛ وقد قرئ الحمَد  على المص ى اِإلتب ُد  عل والحم

ُد  ع الحم ى رف راء عل ع الق راء: اجتم ال الف رق ب.. ق م يف كر فل د الش اني: الحم ال اللحي ش:وق ا. األَخف  ينهم
ون ، الحمد  الشكر  ال األَزهري: الشكر ال يك اء. ق د  الثن ا، قال: والحم د أَوليته اء لي د  إِال ثن د ق والحم

ي شملت  للثناء على الرجل، فحمُد هللا يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء ه الت الثناُء عليه ويكون شكراً لنعم
ود وحمي نادٌر، فهو َحِمَده َحْمداً وَمْحَمداً وَمْحَمدة وَمْحِمداً وَمْحِمَدةً، دوق والحمد أَعم من الشكر. الكل، .. محم

ماء والحميد: من صفات هللا تعالى وتقدس بمعنى المحمود على كل حال، وهو من ى  األَس ل بمعن نى فعي الحس
ةوالشكر متقاربان والحمد أَعمهما ألَنك تحمد اِإلنسان على صفات والحمدد .. محمو ى ه الذاتي ه وال  وعل عطائ

ا شكر هللا د رأْس الشكر؛ م ديث: الحم ه الح ة اِإلخالص  تشكره على صفاته؛ ومن ا أَن كلم ده، كم د ال يحم عب
و شكر الشكر رأْس اِإليمان، وإِنما كان رأْس ادة.  ألَن فيه إِظهار النعمة واِإلشادة بها، وألَنه أَعم منه، فه وزي

  .. هم وبحمدك أَي وبحمدك أَبتدئحديث الدعاء: سبحانك الل وفي
ِ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض ((  َّ ِ م )): اْلَحْمُد  ال ل ى ِمث والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء عل

ق شيء يُسبق إِليه: وكل ه الَخل ر خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال ل ارك هللا أَ  واألَم حسن تب
رب الخالقين. قال أَبو بكر بن األَنباري: الخلق في ه،  كالم الع ال أَْبدَع ى مث دهما اِإلْنشاء عل ين: أَح ى وجه عل
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ري تعالى: فتبارك هللا أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن التقدير؛ وقال في قوله واآلخر اِت ن.. (( الُمقّدِ َوَجعََل الظُّلَُم
ال ْجعَله َجْعالً وَمْجعَالً واجتعله:َجعََل الشيَء يَ )) : َوالنُّورَ  د: َوَضعه؛ ق و زبي ٌل، أَب ِو ُمْجتَِع ي الِحْن بٌّ بِثَْن ا ُمِغ  وم

ه: الِغيِل في ناِعِم البَْرِدّيِ، ِمْحَرابا في ن أُخت يْ  وقال يرثي اللَّجالج اب َل اللّ عاِف، واْجتَعَ َر الّضِ اَط أَْم ِل /ن َل كَحْب ـ
رأَي .. الَمْمُدود العَاِديَّة ل البئ تقامة َحْب تقيماً كاس ه مس ى َجعََل يَِسيُر الليَل كلَّ ة.  إِل ر القديم ة البئ اء، والعاِديَّ الم

ٍض  وَجعَلَه يَْجعَلُه َجْعالً: َصنَعه، ْوَق بَْع ه فَ َك بَْعُض رة:  وَجعَله َصيََّره. قال سيبويه: َجعَْلت َمتاَع ال م ه، وق أَلقيت
اً أَي .)).. )1ثُمَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم يَْعِدلُوَن(.. (( ُمقام الحالَعِمْلته، والرفع على إِقامة الجملة  وفالن يَْعِدل فالن

ع يُساِويه. ويقال: ما ا يقَ يٌء أَي م ك. يَْعِدلك عندنا ش دنا شيٌء َمْوقِعَ اها.  عن وَّ َل: َس واِزيَن والَمكايي َل الَم دَّ وَع
َدلَ  ه وَع يَء يَْعِدلُ ْدالً وعاَدل الش َدْلتَع يئين، وَع ين الش ُت ب ه. وعاَدْل الن ه: واَزنَ اً بف ا.  فالن ْيت بينهم وَّ إِذا َس

ه وتَْعِديُل الشيء: تقويُمه، وقيل: العَْدلُ  ى تجعل ر جنسه حت يَء بالشيِء من غي ْدلُ  تَقويُمك الش ثْالً. والعَ ه ِم  ل
ل ر والَمثِي واٌء أَي النَِّظي ِديُل َس ْدُل والعَ ى يجعل والِع ن .. والمعن الى هللا ع ريكا تع ـه وش اويا ل دال مس ون  ع

   الشبيه والنظير والشريك .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته ..
ُروَن(((   تُْم تَْمتَ مَّ أَْن َدهُ ثُ مى ِعْن ذِ ((  .))..)2ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََجٌل ُمَس َو الَّ ي ُه

ر إالَّ  وفي الحديث: ما من نْفٍس :  )) ٍَخلَقَُكْم ِمْن ِطين ة من خي اُل نمل ا ِمثْق وُت فيه وم َمْنفُوسٍة تَُم ه ي يَن علي  ِط
ه ى ِطينَتِ ه هللا عل ال طانَ ه. يق ه القيامة َطْيناً أَي ُجبَِل علي له،  أَي َخلَق ه وأَص ل: ِخْلقَتُ ةُ الرج ه. وِطين ى ِجبِلَّتِ عل

ر طاَن، منوَطْيناً مصدر  ى غي انَني هللاُ عل د ط ال لق اه. ويق و بمعن ن  ويروى ِطيَم عليه، بالميم، وه ك. اب ِطينَتِ
َدهُ . (( األَعرابي: طاَن فالٌن وطاَم إذا َحُسَن َعَملُه. ي )) : ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََجٌل ُمَسمى ِعْن ت ف ةُ الوق ُل: غاي األََج

ى ُل:واألَجَ  الموت وُحلول الدَّين ونحِوه. اح حت دة النك وا عق ز: وال تعزم ل العزي ي التنزي غ ُمدَّةُ الشيء. وف  يبل
ك ن رب ٌل مسّمى؛ أَي  الكتاب أَجله؛ أَي حتى تقضي عّدتها. وقوله تعالى: ولوال كلمة سبقت م اً وأَج ان ِلزام لك

داً  م أَب ل المسم لكان القتل الذي نالهم الزماً له ي باألَج اً بهم، ويعن ذاب دائم ان الع الىوك ة ألَن هللا تع  ى القيام
ِل.  وعدهم بالعذاب ليوم القيامة، وذلك قوله تعالى: بل الساعة موعدهم، والجمع د األََج ل: تحدي آجال. والتأْجي

اً: مَ )):  ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُرونَ .((  وفي التنزيل: كتاباً مؤجالً. . َمَرى الناقةَ َمْري حَ والَمْرُي: َمْسح َضْرع الناقة لتَِدرَّ  َس
ي ا، وه ِة، واالسم الِمْرية، وأَمَرْت هي َدرَّ لبنُه رَّ الوا  َضْرَعها ِللّدِ ى. سيبويه: وق م أَعل ة، والض ة والُمري الِمري

ةً، ال ا ِمْريَ د َحلَبته ة تري ِريُّ الناق ائي: الَم ة. الكس رَّ ّدِ ن ال واً م د نَْح ك تري الً ولكن ي فع ن يمسح  الت ى م ِدرُّ عل تَ
روعها يده.. ُض ن س تخرجه.اب راه اس يَء واْمتَ َرى الش ه: : َم حاب وتَْمتَري ري الس ريح تَْم تخرجه  وال تس

ه. وَمَرت الريحُ  ة وتَْستَِدرُّ اه السحاَب إِذا أَنزلت منه المطر. وناق بن، حك رة الل : غزي ِريٌّ يبويه َم ُت .. س ا َرْي وم
ل:  الجَدل، بالكسر والضم، وقرئَ الشَّكُّ و جادلته. والِمْريةُ والُمْريةُ: الرجَل أُماريه ِمراًء إِذا ز وج بهما قوله ع

  .  والضم غلط. وأَما ِمْريةُ الناقة فليس فيه إِال الكسر، منه؛ قال ثعلب: هما لغتان، قال: ٍفال تَُك في ِمْرية
ُكْم َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم َما تَكْ ((   ُ فِي السََّماَواِت َوفِي األَْرِض يَْعلَُم ِسرَّ َّ ز .)).. )3ِسبُوَن(َوُهَو  اإللَهُ: هللا ع

ادهم  عند وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ  ذلك العتق نام، سموا ب متخذه، والجمع آِلَهةٌ. واآلِلَهةُ: األَص
ي أَن يء ف ه الش ا علي اداتهم ال م ُع اعتق ِة واألُْلهانيَّ العبادة تَُحقُّ لها، وأَسماُؤهم تَتْبَ يُِّن اإللَه و بَ ِة: نفسه، وه

يقين، وفي حديث ُوَهْيب ابن الَوْرد: ّدِ ّبِ، وُمَهْيِمنِيَّة الّصِ ْد  إذا وقع العبد في أُْلهانيَّة الرَّ م يَِج رار ل ِة األَْب وَرْهبانِيَّ
د م يج ه أَي ل ذ بقلب داً يأْخ داً  أَح ٍه، أَح ن إلَ أْخوذ م و م ر: ه ن األَثي ال اب بَّ إالَّ هللا سبحانه؛ ق م يُِح ديرها ول  وتق

ي واألُْلهانِيَّة، وأَصله النِيَّة، بالضم، تقول إلَهٌ بَيُِّن اإللَهيَّةفُعْ  د ف ة  من أَِلهَ يَأْلَهُ إذا تََحيَّر، يريد إذا وقع العب عظم
ه هللا وجالله وغير ل قلب د. ذلك من صفات الربوبية وَصَرَف َوْهَمه إليها،أَْبغََض الناس حتى ال يمي ى أَح . هللا إل
ُكْم َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم َما تَْكِسبُونَ جب الوجود ..(( : اسم الذات الوا ه يَْعلَُم ِسرَّ ه وكنه ه بحقيقت )): علم علما: أدرك

بَ )) : َويَْعلَُم َما تَْكِسبُونَ .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. (( ْزِق، وأَصلُه الجمع. َكَس  الَكْسُب: َطلَُب الّرِ
بُ  باً، وتََكسَّ يَْكِس اَب،َكْس َب أَص يبويه: َكَس ال س ب. ق ب: َب واْكتََس   واْكتََس

بَْت، ا َكَس ا م الى: له ف واْجتََهد. قال ابن جني: قولُه تع بَْت،  تََصرَّ ر عن الحسنة بَِكَس بَْت؛ َعبَّ ا اْكتََس ا م وعليه
بَْت، ك وعن السيئة باْكتََس ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس َب دون معن ى َكَس بَ  ألَن معن الحسنة،  أَن َكْس

ه، ك لقول غٌَر، وذل ير وُمْستَْص ُر  باِإلضافة إِلى اْكتِساِب السيئة، أَْمٌر يس ه َعْش اَء بالحسنة فل ُمه: من ج زَّ اْس َع
  .. إِال ِمثْلَها أَمثالها، ومن جاَء بالسيئة فال يُْجَزى
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اِت .)).. )4وا َعْنَها ُمْعِرِضيَن(َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َربِِّهْم إِالَّ َكانُ ((   ْن آيَ ٍة ِم ْن آيَ أْتِيِهْم ِم ا تَ َوَم
ه:  َربِِّهمْ  بة إِلي ين واو، والنس واو، وموضع الع ذهبت  أََوِوّي، وأَصل آية أََويَةٌ، بفتح ال ة ف لها فاعل ل: أَص وقي

و جاءت اً، ول ين تخفيف ت منها الالم أَو الع ة لكان ل: َس تام ه عز وج ةً. وقول ال آيِيَ اق؛ ق ي اآلف ا ف نُريهم آياتن
نْ  معناه نريهم الزجاج: اَر َم اق أَي آث ي اآلف د ف ى التوحي دل عل ي ت ق اآليات الت ن خل بلهم م ى ق هللا، عز  َمَض

م وجل، في كل البالد وفي أَنفسهم من أَنهم كانوا ى نَُطفاً ثم َعلَقاً ث وا ِإل م نقل اً، ث يت لحم اً كس م عظام غاً ث  ُمَض
لالتمييز والعقل ه دلي ارك ، وذلك كل ه شيء، تب يس كمثل ه واحد ل ذي فعل ى أَن ال ا الشيَء: عل دس. وتَأَيَّ  وتق

ل: ة الرج ه. وآي هُ أَي َشْخَص د آيَتَ ال تَعَمَّ ره: يق ن السكيت وغي ه. اب ه َشْخُص ه، وتَأَيَّْيتُ ى تَفاَعْلتُ ه، عل إِذا  تآيَْيتُ
  )) : أعرض : ابتعد ونأى .. َها ُمْعِرِضينَ إِالَّ َكانُوا َعنْ . (( تعمدت آيته أَي شخصه وقصدته

تَْهِزئُون(((   ِه يَْس انُوا بِ ا َك اُء َم أْتِيِهْم أَْنبَ ْوَف يَ اَءُهْم فََس ا َج ر، .)).. )5فَقَْد َكذَّبُوا بِاْلَحّقِ لَمَّ أُ: الخب النَّبَ
 ً مَّ يَتساءَ  والجمع أَْنبَاٌء، وإِنَّ لفالن نَبَأ ل: َع رآن،أَي خبراً. وقوله عز وج ل عن الق يم. قي ِإ العظ ن النَّبَ  لُون ع

ه  ّ علي لى  ه وقيل عن البَْعث، وقيل عن أَْمِر النبي، ص اهوآل أَه إِيّ د أَْنبَ لم. وق ة  وس أَه، متعدي ذلك نَبَّ ه، وك وب
ا يبويه: أَن اع. بحرف وغير حرف، أَي أَخبر. وحكى س ى اِإلتب ُؤك، عل ةأَْنبُ ائق الدامغ ى ستأتيهم الحق  . والمعن

  التي تزهقهم ومنها معركة بدر الكبرى التي استأصلت شأفة الكثير من أئمة الكفر ..
ْلنَ  (( ْم َوأَْرَس ْن لَُك ْم نَُمّكِ ا لَ ْيِهْم أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم فِي األَْرِض َم َماَء َعلَ ا السَّ

ِريَن(ِمْدَراًرا َوَجعَْلنَا األَ  ا آَخ ِدِهْم قَْرنً ْن بَْع َرْوا .)).. )6ْنَهاَر تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَنَشأْنَا ِم ْم يَ أَلَ
ْرن ْن قَ ْبِلِهْم ِم ْن قَ وء .. (( َكْم أَْهلَْكنَا ِم ة س ي ميت ون الهالك إال ف ات .. وال يك ي .. م ك : فن مْ  : هل َرْوا َك ْم يَ  أَلَ

اس ..((  أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن قَْرنٍ  ن الن ة م رن : الجماعة .. األم ْم )): الق ْن لَُك ْم نَُمّكِ ا لَ ي األَْرِض َم اُهْم فِ َمكَّنَّ
ت السماء بالمطر َدّراً )) : َوأَْرَسْلنَا السََّماَء َعلَْيِهْم ِمْدَراًرا وسحابة  ارٌ وُدُروراً إِذا كثر مطرها؛ وسماء ِمْدرَ  وَدرَّ

ي ُدبَس، بضم الدال؛ ِمْدَراٌر. والعرب تقول ةُ  قاله ابن األَعرابي، وهو من للسماء إِذا أَخالت: ُدّرِ رَّ ّدِ . وال َدرَّ يَُدرُّ
ع ار: أَن يتب ي األَمط ا ف اً، وجمعه ها بعض ع ِدَررٌ  بعض ، والجم بٌّ ةٌ أَي َص حاب ِدرَّ ْن .. ((ِدَرٌر. وللس أْنَا ِم َوأَنَش

أ)) : قَْرنًا آَخِرينَ  بَْعِدِهمْ  أُ نَْش أَ يَْنَش ه. ونََش : َخلَقَ ّ أَه  ُ  أَْنَش ّ أَ  ي، وأَْنَش اءة: َحي أَةً ونََش اًء ونَْش وءاً ونََش ونُُش
و عمرو:  اْبتََدأَ َخْلقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ األُْخرى؛ الَخْلَق أَي النَّشاءةَ، أَي البَْعثةَ. وقرأَ أَب

الى: ه تع ين بالمّد. الفّراُء في قول ى جزم الش ون عل اُء مجتمع رَّ رةَ؛ القُ أَةَ اآلِخ ُئ النَّْش ُ يُْنِش ّ مَّ  ِرها إِال  ثُ وقَْص
ال: النَّشاءة رآن، فق ّلِ الق ي ك ، فِإنه مدَّها ف ِة. الحسَن البِْصِريَّ ِة والَكآب ِة، والَكأْب ِة والّرآف ل الّرأْف رأَ اب مث ن وق

ائي كثير وأَبو عمرو: زة والكس ن عامر وحم افع واب أَةَ،  النَّشاءة ، مـمدود، حيث وقعت. وقرأَ عاصم ون النَّْش
   .بوزن النَّْشعِة حيث وقعت.

ذَا إِالَّ ((     ُروا إِْن َه ِذيَن َكفَ اَل الَّ ِديِهْم لَقَ وهُ بِأَْي اٍس فَلََمُس ي قِْرَط ا فِ َك ِكتَابً ا َعلَْي ْلنَ ْو نَزَّ ْحٌر َولَ  ِس
ون بمصر.)): فِي قِْرَطاٍس .)).. (( )7ُمبِيٌن( ْرِدّي يك ن بَ ذ م روف يُتَّخ ن  والِقْرطاس: الِقْرطاس: مع ْرب م َض

ى م يُْنَصب للنِّضال، ويسمَّ َرض بُرود مصر. والِقْرطاس: أَدي ال، فاسُمه  الغَ ب للنِّض م ينَص ل أَدي قِْرطاساً. وك
امي  قِرطاس، فِإذا أَصابه ْميَةُ  ل قرطس أيقي الرَّ ة. أَصاب القرطاس، والرَّ يب ُمقَْرِطس والِقَ◌ْرطاس  التي تُص

ه: اس، كل َقِ◌ْرَطس والقَْرط اس وال ة والقُرط اني الصحيفة الثابت ان عن اللحي ا؛ األَخيرت ب فيه ي يكت .. ((  الت
ا)) : لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم اً. بالط الُكْفُر: نق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف َر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ
ل دار ال ألَه د ويق وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ُر:  والُكْف يض الشكر. والُكْف نق

ا ُجحود النعمة، الى: إِن رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تع افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك ةَ هللا بك وراً نَْعَم ا ُكفُ   يَْكفُره
تَرها. ل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَس َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ل وك انه. ورج ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح  ُمَكفَّ
ن تق م ِم هللا، مش د ألَْنعُ افر: جاح ى ك ى عل ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي ه السَّ ينٌ .. ((قلب ْحٌر ُمبِ ذَا إِالَّ ِس ان إِْن َه )) : أب

  لشيء : اتضح فهو مبين .. ا
ُروَن(((   ُر: االنتظار. .)).. )8َوقَالُوا لَْوالَ أُنِزَل َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَنَزْلنَا َملًَكا لَقُِضَي األَْمُر ثُمَّ الَ يُنَظ والنََّظ

ك  واحد، فِإذا ويقال: نََظْرُت فالناً واْنتََظْرتُه بمعنى هقلت اْنتََظْرُت فلم يُجاِوْزك فعل ت. ومن ت وتمهل اه وقف  فمعن
الى ه تع ا : قول رئ: اْنُظُرون وركم، ق ن نُ بِْس م ا نَْقتَ ف، اْنُظُرون ا بقطع األَل ا، بضم  وأَْنِظُرون رأَ اْنُظُرون فمن ق

ى ومن قرأَ أَْنِظُرونا األَلف، فمعناه اْنتَِظُرونا، ُرونا؛ وقال الزجاج: قيل معن ا أَ  فمعناه أَّخِ ا اْنتَِظُرون  يضاً؛أَْنِظُرون
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وم: ن كلث رو ب ول عم ا، ومنه ق ْل علين ال تَْعَج ٍد ف ا ِهْن ا أَب ا وأَْنِظْرن ْرَك اليَِقين رب ..  نَُخبِّ ول الع ّراء: تق ال الف وق
ي أَي قليالً، ويقول أَْنِظْرني أَي اْنتَِظْرني ع ِريِق ي أَْبتَِل ه المتكلم لمن يُْعِجلُه: أَْنِظْرن ي. وقول وهٌ  أَْمِهْلنِ الى: ُوُج تع

اد مئذ ناِضَرةٌ إِلى َربِّها ناِظَرةٌ؛يو ى بالض ة األُول يم الجن َرت بِنَِع ول نَِض و إِسحق: يق ال أَب اِء؛ ق رى بالظ  واألُخ
  .. النَِّعيم والنََّظِر إِلى ربها. وقال هللا تعالى: تَْعِرُف في ُوُجوههم نَْضَرةَ 

الً َولَلَبَ ((   اهُ َرُج ا لََجعَْلنَ اهُ َملًَك ْو َجعَْلنَ وَن(َولَ ا يَْلبُِس ْيِهْم َم نَا َعلَ تالط ) .)) .. 9ْس بَُس: اخ ْبُس واللَّ واللَّ
ً  األَمر. لبََس عليه األَمَر يَْلبُِسه ي لَْبسا ه. وف دِ  فاْلتَبََس إِذا َخلََطه عليه حتى ال يعِرف ِجَهتَ اء  الَمْولَ ِث: فج والَمْبعَ

ْبٌس أَياْلتُ  الَملَُك فشقَّ عن قلبه، قال: فَِخْفْت أَن يكون قد ِه لَ ي َرأْي ك ف ن قول ي، م  بَِس بي أَي ُخوِلْطت في َعْقل
د  َاختالٌط، ويقال للمجنون: ُمخالَط. واْلتَبََس عليه األَمر أَي اختلَط ّدِ يط، ُش واْشتَبَه. والتَّْلبيُس: كالتَّْدليس والتَّخل

  .. للمبالغة
اَق بِ ((   َك فََح ْن قَْبِل ٍل ِم تُْهِزَئ بُِرُس ْد اْس تَْهِزئُون(َولَقَ ِه يَْس انُوا بِ ا َك ْنُهْم َم ِخُروا ِم ِذيَن َس  ).)) ..10الَّ

ل وء عم ر أَو ُس ن َمْك ه الليث: الَحْيُق ما حاَق باِإلنسان م رهم.  يعمل اق هللا بهم مك ول: أَح ه، تق ك ب زل ذل فين
و أَن َحْيقاً: وحاَق به الشيء يَِحيق ة ه ي اللغ ُق ف ل: الَحْي ى نَزل به وأَحاَط به، وقي تمل عل ةُ  اِإلنسان يش عاقب

انوا ا ك نهم م ه مكروه فعله، وفي التنزيل: وحاَق بالذين َسِخروا م ون ال  ب انوا يقول ب: ك ال ثعل تَْهِزئُون. ق يَْس
م  العذابُ  العذاب الذي كذَّبوا به، وأَحاقهُ هللا به: أَنزله، وقيل: حاَق بهم َعذاب وال آِخرةَ فحاَق بهم أَي أَحاط به

ه  وقال الزجاج وجب عليهم، وقال: حاق يَِحيق، فهو حائق. ونزل كأَنه انوا ب ا ك م م في قوله تعالى: وحاق به
و يستهزئُون، أَي أَحاط بهم ذي ه ذاب ال ه الع الن عَملُ اَط بف ول أَح ا تق انوا يستهزئُون كم ا ك ه  جزاء م وأَهلَك

ال:حاقَ  أَهلَكه جزاء َكْسبِه؛ قال األَزهري: جعل أَبو إِسحق َكْسبُه أَي اَط، ق ى أَح وق   بمعن ن الُح ذه م وأَراه أَخ
  ..بالَكَمرة وهو ما اْستدارَ 

بِيَن(((   ذِّ ةُ اْلُمَك اَن َعاقِبَ َف َك ُروا َكْي مَّ انُظ ي األَْرِض ثُ ه، .)).. )11قُْل ِسيُروا فِ ّلِ شيٍء، وَعْقبُ ُب ُك َعِق
ٍل وُعْقباهُ، وُعْقبانُه: آِخرُ  وُعْقبَتُه، وعاقِـبتُه، وعاقِـبُه، ن َخلي ُكو م َت تَْش ه؛ قال خالُد ابن ُزَهْير الـُهذلي:فِإْن كن

ُب. َمخافةً، * فتِْلَك الجواِزي ُعْقبُها ونُُصوُرها ُب والعُقُ ُع: العَواقِ َوْيمر. والجم ابن ُع َت ب ا فَعَْل  يقول: َجَزْيتَُك بم
ز  افُ والعُْقباُن، والعُْقبَـى: كالعاقبِة، والعُْقِب. وفي التنزيل: وال يَخ ُ، ع ّ اُف  اه ال يَخ ب: معن ال ثعل ا؛ ق ُعْقباه

ا ـبةَ م ل، عاقِ َل أَن وج ُن. َعِم اُف نح ا نَخ ِة، كم ي العاقب ه ف َع علي ل يَرج ةُ، مث ُب: العاقب ُب والعُقُ ٍر  والعُْق ُعْس
  . عاقِـبةً. هو َخْيٌر ثواباً، وَخْيٌر ُعْقباً أَي وُعُسٍر. وِمْنه قوله تعالى:

ِة الَ  قُْل ِلَمنْ ((   ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ نَُّكْم إِلَ ةَ لَيَْجَمعَ ْحَم ِه الرَّ ى نَْفِس َب َعلَ ِ َكتَ َّ ِ ْل  َماَواِت َواألَْرِض قُ  َما فِي السَّ
ر:...)).. )12َرْيَب فِيِه الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم فَُهْم الَ يُْؤِمنُوَن( ن األَثي ال اب امُع؛ ق  وفي أَسماء هللا الحسنى: الج

ق هو الذي يَْجمع ي الخالئ اثِالت والُمتضاّدات ف ين الُمتم ف ب و المَؤلِّ ل: ه وم الِحساب، وقي الَ ..((  الوجود لي
ه َب فِي ه ..   ))ِ َرْي ك في ونَ :ال ش ْم الَ يُْؤِمنُ د  فَُه ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه أيمان ن ب : آم
  التكذيب ..
   

*********  
  

ره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه س
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
ون ...  –./.)) )118اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ (( ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c    : 103الحلقة عدد   
  c( سورة األنعام ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن ول هللا بل محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َماَواِت 13َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم( (( ...  ِ أَتَِّخذُ َوِليا فَاِطِر السَّ َّ ) قُْل أََغْيَر 

ْن اْلمُ  ونَنَّ ِم لََم َوالَ تَُك ْن أَْس َل َم وَن أَوَّ ْرُت أَْن أَُك ي أُِم ْل إِنِّ ُم قُ ِرِكيَن(َواألَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوالَ يُْطعَ ي 14ْش ْل إِنِّ ) قُ
يُن(15ٍم َعِظيٍم(أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب يَوْ  ْوُز اْلُمبِ َك اْلفَ ) َوإِْن 16) َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحَمهُ َوذَِل

ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ٍر فَُه َك بَِخْي َو َوإِْن يَْمَسْس ُ بُِضّرٍ فَالَ َكاِشَف لَهُ إِالَّ ُه َّ ْوَق  )17يَْمَسْسَك  اِهُر فَ َو اْلقَ َوُه
ْرآُن 18اِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر(ِعبَ  ذَا اْلقُ يَّ َه َي إِلَ نَُكْم َوأُوِح ي َوبَْي ِهيٌد بَْينِ ُ َش َّ ْل  َهاَدةً قُ ُر َش ) قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَ

ِ آِلَهةً أُْخَرى قُْل الَ  َّ ا  ِألُنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ أَئِنَُّكْم لَتَْشَهُدوَن أَنَّ َمَع  ِريٌء ِممَّ أَْشَهُد قُْل إِنََّما ُهَو إِلَهٌ َواِحٌد َوإِنَّنِي بَ
ْم الَ يُ 19تُْشِرُكوَن( ُهْم فَُه ُروا أَنفَُس وَن() الَِّذيَن آتَْينَاهُْم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم الَِّذيَن َخِس  )20ْؤِمنُ

ْن اْفتََرى ِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه إِنَّهُ الَ يُْفِلُح الظَّاِلُموَن( َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ َّ وُل  )21َعلَى  مَّ نَقُ ا ثُ ُرُهْم َجِميعً ْوَم نَْحُش َويَ
وَن( تُْم تَْزُعُم ِذيَن ُكن َرَكاُؤُكْم الَّ َن ُش َرُكوا أَْي ِذيَن أَْش الُ  )22ِللَّ تُُهْم إِالَّ أَْن قَ ْن فِتْنَ ْم تَُك مَّ لَ ا ثُ ا ُكنَّ ا َم ِ َربِّنَ َّ وا َو

) َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا 24)انُظْر َكْيَف َكذَبُوا َعلَى أَنفُِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن(23ُمْشِرِكيَن(
وُل َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا َوإِ  ْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة الَ يُْؤِمنُوا بَِها َحتَّى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَقُ

يَن( ِل اِطيُر األَوَّ ذَا إِالَّ أََس ُروا إِْن َه ِذيَن َكفَ ا  )25الَّ ُهْم َوَم وَن إِالَّ أَنفَُس هُ َوإِْن يُْهِلُك أَْوَن َعْن هُ َويَْن ْوَن َعْن ْم يَْنَه َوُه
عُُروَن( ا )26يَْش الُوا يَ اِر فَقَ ى النَّ وا َعلَ َرى إِْذ ُوقِفُ ْو تَ ْن  َولَ وَن ِم ا َونَُك اِت َربِّنَ َب بِآيَ ذِّ َردُّ َوالَ نَُك ا نُ لَْيتَنَ
  ...)).) 28َكاِذبُوَن() بَْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَْبُل َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِنَُّهْم لَ 27اْلُمْؤِمنِيَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام )

  * التحليل :
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ذي  كما الذي سكن في الليل والنهار ؟.. ما فطر السماوات واألرض ؟.. ما فتنة المشر ة ال يوم القيام
ة ال ر تجدون األجوب ئلة وأكث ذه األس ين ؟.. عن ه اطير األول ا أس ة ؟.. وم ة ال شك فيه إطالقا ؟.. ما األكن كافي

  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

يُم( (( ...  ِميُع اْلعَِل َو السَّ اِر َوُه ِل َوالنََّه ي اللَّْي َكَن فِ ا َس هُ َم ك الشيء)13َولَ ل و  .))..  س اب دخ ن ب م
َكانا السَّكينةُ  ره إْس َكنَها غي ْكنَى و أْس َك َ داره يسكنها بالضم ُس ْكنَى و الوداع والوقار و َس ذا السُّ االسم من ه

زل  اف المن ر الك ِكُن بكس ب السفينة و الَمْس كالعتبى اسم من األعتاب و السُّكَّاُن جمع َساِكٍن والسُّكَّاُن أيضا ذن
دار والبيت وأهل الحجاز ن  يفتحون الكاف و السَّْكُن بوزن الجفن أهل ال ل م ي اللي ا كمن ف ن أن  م .. والمع

كفل بها وبأرزاقها .. بينما ما يدعون من آلهة غير قادرة على شيء مما يزعمون . أعاجيب وخالئق هو المت
يمُ ((  ِميُع اْلعَِل َو السَّ ن)) .. َوُه ميع: م موع، وإِن  والس ه مس ن إِْدراِك ُزُب ع مائه ال يَْع ل، وأَس ز وج فاته ع ص

ل: فهو يسمع خفي، ان بغير جارحة. وفَِعيٌل: من أَْبنِيِة الُمبالغة. وفي التنزي ذي  هللا وك و ال يراً، وه سميعاً بص
ي  قد سمع هللا  عليه وسلم، قال هللا تعالى:  َوِسَع َسْمعُه كل شيء كما قال النبي، صلى هللا ك ف قول التي تجادل

وم  في موضع آخر: أَم يحسبون أَنَّا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال األَزهري: زوجها، وقال والعجب من ق
ف هللافسَّروا السميَع بم ن وص راراً م ِمع فِ أَن عنى الُمْس ن  ب ع م ر موض ي غي ل ف ر هللا الفع د ذك ْمعاً، وق ه َس ل

ه، َسْمعٍ  كتابه، فهو َسِميٌع ذو ْمِع خلق ْمعُه كَس ه وال َس ف بال تَكيِيٍف وال تشبيه بالسمع من خلق ن نص هللا  ونح
ر في الم الع بما وصف به نفسه بال تحديد وال تكييف، قال: ولست أُنك ون  رب أَنك اِمعاً ويك ون السميع س يك

 ً ال ..  ((  ي..هل يتوفر هذا فُمْسِمعا ف ك ِميُع معبودات يدعونها من دون هللا القوي المتين ؟.. كال وأل َو السَّ َوُه
يُم، وق هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ قال)) .. اْلعَِليمُ  الَُّق العَِل و الَخ اِلُم وجل: وه ال: ع

ُد  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، الغَْيِب والشَّهادِة، ْن بْع ا يُك وُن ولَمَّ ا يك وبَِم
اً وال َزل عاِلم ي قَْبل أن يكون، لم يَ ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم  يَ

بح ماء س االس ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح ان.  انه وتع ّم اإلْمك ى أت ا عل ا وجليِله دقيِقه
  .. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة

ي أُ ((   ِ أَتَِّخذُ َوِليا فَاِطِر السََّماَواِت َواألَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوالَ يُْطعَُم قُْل إِنِّ َّ َل قُْل أََغْيَر  وَن أَوَّ ْرُت أَْن أَُك ِم
ِرِكيَن( ْن اْلُمْش ونَنَّ ِم لََم َوالَ تَُك ْن أَْس َماَواتِ .)).. )14َم اِطِر السَّ ق:  فَ َر هللا الخل دأَهم.  وفََط م وب ُرهم: خلقه يَْفُط

اس، رضي عب العزيز: الحمد  فاِطِر السمواِت واألَرِض؛ قال ابن واالختراع. وفي التنزيل والِفْطرةُ: االبتداء
بئر فقال أَحدهما: أَنا  أَعرابيّان يختصمان في ما كنت أَدري ما فاِطُر السموات واألَرض حتى أَتاني هللا عنهما:

. ابتدأَه. هذا أَي العباس أَنه سمع ابن األَعرابي يقول: أَنا أَول من فََطرَ  َحْفرها. وذكر أَبو فََطْرتُها أَي أَنا ابتدأْت
ي ْن اْلُمْشِرِكينَ َوالَ تَُكونَنَّ مِ (( ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك ه شريكا .. وهللا ال يشارك ف )) : أشرك با : جعل ل

  صفاته .. 
ال .))..  )15قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم(((   الً ق ي الحديث: أَنَّ َرُج والذي ورد ف

لم: له النبي َد ومْن يَْعِصِهما فقد َغوى، فقالَرشَ  فقَدْ  َمْن يُِطِع هللاَ ورُسوله ئْسَ  ، صلى هللا عليه وس ُب  بِ الَخِطي
ه ألَنه أَنَت قُْل: وَمْن يَْعِص هللاَ ورُسوله فقد َغوى؛ ه  إِنما ذمَّ ي قول وله ف الى ورُس ِمير بين هللا تع جَمع في الضَّ

ْكر قبل اْسم تَّب اسم هللاأَن يَأْتي بالُمْظَهِر ليَتَرَ  يَْعِصِهما، فأََمَرهُ  وَمنْ  ُسول تعالى في الذِّ ى أَن  الرَّ ، وفيه دليل عل
َره، والِعصياُن: التَّْرتِيب. الواو تُِفيد الَف أَْم َره ِخالُف الطَّاَعة. َعصى العبُد ربه إِذا خ الن أَمي يه  وعصى ف يَْعِص

  ..يُِطْعهُ، فهو عاٍص وَعِصيٌّ  َعْصياً وِعْصياناً وَمْعِصيَةً إِذا لم
ه، .)).. )16َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحَمهُ َوذَِلَك اْلفَْوُز اْلُمبِيُن(((   ن وجه ْرُف: َردُّ الشيء ع الصَّ

ِرفُه ً  َصَرفَه يَْص ْرفا ه َص رفَها عن ه عن الشيء: َص َرَف. وصاَرَف نْفَس ةُ، ... فاْنَص ْرُف الِحيل ونس: الصَّ ال ي ق
ْبيان: ّ  قَلَْبتُهم. وَصَرفَ  وَصَرْفُت الّصِ ذي ّ عنك األَذى، واْستَْصَرْفُت  بَُن ال َرُف  الَمكاِرَه.والصَّريُف: اللَّ يُْنَص

ْرعِ  ْرفاِن: الليُل والنهاُر. به عن الضَّ   )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  اْلفَْوُز اْلُمبِينُ . ((حاّراً.والصَّ
ُ بِضُ ((   َّ ِديٌر(َوإِْن يَْمَسْسَك  .)).. )17ّرٍ فَالَ َكاِشَف لَهُ إِالَّ ُهَو َوإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيٍر فَُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَ

فه فه يكِش ه، كَش ه ويغّطي ا يُواري ك الشيء عم فا الكْشُف: رفعُ يٌف:  ً كْش ٌط َكِش َف. وَرْي فه فانَكَشف وتَكشَّ وكشَّ
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ف وف أَو ُمْنَكِش ْيٍء .. مْكُش ّلِ َش ى ُك ِديرٌ َعلَ ن:  قَ ان م ل يكون ز وج فات هللا ع ن ص اِدُر: م ِديُر والق ْدَرة القَ  القُ
ن دير؛ م ل شيء ق ى ك الى: إِن هللا عل ه تع ا ويكونان من التقدير. وقول ْدرة، ف ل شيء  القُ ى ك ل عل عز وج

ُر ُكّلِ شيء ادر  والُمْقتَِدُر والقَِديُر، األَثير: في أَسماء هللا تعالى القاِدرُ  وقاضيه. ابن قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ فالق
  . ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَِدير فعيل منه، وهو للمبالغة، اسم

ُر(((   يُم اْلَخبِي وق..)).. )18َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو اْلَحِك ن ف ذ م ة واألَخ ُر: الغَلَب اُر:  القَْه والقَهَّ
فهم على ما أَراد  وجل. قال األَزهري: وهللا القاهُر القَّهار، قََهَر َخْلقَه بسلطانه هللا عز من صفات وقدرته وَصرَّ

ار للمبالغة. وقال ابن ه األَثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وقََهَره يَْقَهُره قَْهراً: طوعاً وكرهاً، والقَهَّ ..  غلب
يمُ )) : َحِكيُم اْلَخبِيرُ َوُهَو الْ (( و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س ال  ل الى. ق ُم، سبحانه وتع الُحْك

ن الى. األَزهري: م ُم هللا تع ث: الَحَك ة،  صفات اللي ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك هللا الَحَك
ا اإل وهللا ا، وعلين ا أَراد به م بم يأعل ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه يُم  يم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس

و ، وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن ٌل  فَهو فِعي فَِعي
ْن م عن بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة ال لَم وم. ويق عرفة أفضل األشياء بأفضل العل

ناعات يُْحِسُن دقائق ل الّصِ اِكِم مث ى ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الح ِدير بمعن يٍم  قَ ادر وَعِل ق
ً العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكمَ  العلم، والَحِكيمُ  بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من ا ار َحِكيم ..   أي ص

رُ (( ا)) : اْلَحِكيُم اْلَخبِي ان وم ا ك الم بم ز وجل الع ماء هللا ع ن أَس ُر: م ون. الَخبِي ه.  يك األَمرأَي علمت ْرُت ب وَخبُ
   ..خبيراً يَْخبُرُ  إِذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاْسأَْل بِه َخبِيراً؛ أَي اسأَل عنه وَخبَْرُت األَمَر أَْخبُُرهُ 

ِذَركُ ((   ْرآُن ِألُن ذَا اْلقُ ُ َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َه َّ َغ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُْل  ْن بَلَ ِه َوَم ْم بِ
ِ آِلَهةً أُْخَرى قُْل الَ أَْشَهُد قُْل إِنََّما ُهَو إِلَهٌ  َّ ِرُكوَن(أَئِنَُّكْم لَتَْشَهُدوَن أَنَّ َمَع  ا تُْش ِريٌء ِممَّ ي بَ ٌد َوإِنَّنِ .)).. )19َواِح

هيد حق: الش و إِس ال أَب هيد. ق ل: الش ز وج ماء هللا ع ن أَس ماء م ن أَس ل  م ال: وقي هادته. ق ي ش ين ف هللا األَم
ر شيء. الشهيُد الذي ال يَغيب عن ِعْلمه ِإذا اعتب م ا والشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغة في فاعل ف لِعل

ر، و الخبي ة، فه ور الباطن ي األُم يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه و  مطلق اهرة، فه ور الظ ى األُم يف إِل وإِذا أُض
ا الشهيد، وقد يعتبر مع هذا أَن يُِّن م ذي يُبَ الم ال هُ  يَْشَهَد على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد الع .. َعِلَم

ف؛ عن  َشْهدَ  َشِهَد الرجُل على كذا، وربما قالوا والشَّهاَدة َخبٌر قاطٌع تقوُل منه: اء للتخفي الرجُل، بسكون اله
ذا َهْد بك ولهم: اْش ف. األخفش. وق لَ . أَي اْحِل ذا أَي أَه َهُد بك س لَيَْش ال: إِن المجل ا يق زُرج:  كم ن بُ س. اب المجل

وء. َشِهْدتُ  َهداَء س د ُش ْوٍء؛ يري هاَدة َس هاَدة  على َش ون الشَّ الَّ تك ً وُك ا َهُدون. والشاِهدُ  َكالم اً يَْش َؤذَّى وقوم  يُ
ٌد وأَْشهاٌد وُشهودٌ  والشَّهيد: الحاضر، والجمع ُشَهداء   .. وُشهَّ

ْم الَ يُؤْ  ((  ُهْم فَُه ُروا أَنفَُس ِذيَن َخِس اَءُهْم الَّ وَن أَْبنَ ا يَْعِرفُ هُ َكَم اَب يَْعِرفُونَ وَن(الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَ  )20ِمنُ
  : اليهود والنصارى .. وقد آتاهم هللا التوراة واإلنجيل ..  الَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ . .)).

اِلُموَن(((  ُح الظَّ هُ الَ يُْفِل ِه إِنَّ ذََّب بِآيَاتِ ِذبًا أَْو َك ِ َك َّ ى  َرى َعلَ ْن اْفتَ ُم ِممَّ ْن أَْظلَ ةُ: .)).. )21َوَم والِفْري
َرى  ٌى كذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريّ الكذب. فَرَ  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَ

َرى فالن ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري ذب الك ل  الك ي التنزي ه. وف ه اختلق يَْفتِري
راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ه.اختل العزي ي ق ة. وف م الِفْريَ ه، واالس راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف  وفَ

جُل َعْينَْيِه ما لم الحديث: اِلُمونَ .. ((تََريا ِمن أَْفَرى الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ ع الشيء )) : إِنَّهُ الَ يُْفِلُح الظَّ ُم: َوْض الظُّْل
ال األصمعي: الشَّبه: َمنْ  في في غير موِضعه. ومن أمثال العرب م؛ ق ا َظلَ م أي  أَْشبَهَ أَباه فم ا ظل ا وضع م  م

ي َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس م  الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: م ق فل وا الطَِّري ٍل: لَِزم ن ِزْم حديث اب
ا يقال: أََخذَ في طريٍق  يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ ه فما ظلم يمين ماالً؛ ومن ٍر  ِأُمّ  حديث وال ِش ا بك لَمة: أن أب َس

وء: فمن وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ، ومنه حديث الُوُض  عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحّدِ
ن والتَّأَدَُّب بأََدِب الشَّْرعِ، وظَ  وَظلََم أي أَساَء األدَب بتَْرِكه السُّنَّة  زاد أو نَقََص فقد أساء ها م ا نَقََص لَم نْفسه بم

واب م الث وا ول ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ي التنزي وء. وف ي الُوض ّرات ف ْرداِد الَم ن  بتَ ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم يَْلبُِس
وا م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع لماَن، عب عود وَس ِن َمْس ة واب ن ُحذَْيف ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش  إيم

م:وتأَّولوا في يم. والظُّْل ٌم َعِظ ْرك لَُظْل ذا  ه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ َزْم ه ول: اْل رب تَقُ د، والع ُل عن القَص الَمْي
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ْوَب وال تَْظِلمْ  ْرَك لَُظلم َعِظيم؛ يعني الصَّ أن هللا تعالى هو الُمْحيي  عنه أي ال تَُجْر عنه. وقوله عزَّ وجل: إنَّ الّشِ
  .ربِّها. لغير َله، فإذا أُْشِرك به غيره فذلك أَْعَظُم الظُّْلِم، ألنه َجعل النعمة م َوْحده ال شريكالُمِميُت الرّزاُق الُمْنعِ 

وَن(((   تُْم تَْزُعُم ِذيَن ُكن َرَكاُؤُكْم الَّ َن ُش ْوَم .)).. )22َويَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِميعًا ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذيَن أَْشَرُكوا أَْي َويَ
ُرُهمْ  هحَ :  نَْحُش م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش وم َش وم  ي اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش الَمْحَش

  .  القيامة. القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم
ِرِكيَن(((   ا ُمْش ِ َربِّنَا َما ُكنَّ َّ ره.)).. )23ثُمَّ لَْم تَُكْن فِتْنَتُُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا َو ى األَزهري وغي اُع معن : ِجم

ذهب إِذا واالْمتِحانُ  الِفتْنة االبتالء ُت الفضة وال ك فتَْن ار واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قول ا بالن ز  أَذبتهم لتمي
ن  لتنظر ما الرديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار راُق، وم تُْن: اِإلْح ون. والفَ ار َمْفتُ ه، ودين َجْوَدتُ

ائغ ل:وج هذا قوله عز يطان،  يوَم هم على الناِر يُْفتَنُوَن؛ أَي يُْحَرقون بالنار. ويسمى الص ذلك الش ان، وك الفَتَّ
وَن، ومن هذا قيل للحجارة السُّود التي كأَنها ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ي قول ل ف يُن، وقي  أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِ

روَن وهللا بذنوبهم.   . قال: يُقَرَّ
ُروَن( انُظرْ ((   الم العرب .)).. )24َكْيَف َكذَبُوا َعلَى أَنفُِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفتَ ي ك الُل ف واِإلْض

لَْلت ال: أَْض اد. يق ً  ِضدُّ الهداية واِإلْرش ا د: فالن اه أَراد لبي ق؛ وإِي الل عن الطري ه للضَّ ْهتَ بُلَ  إِذا َوجَّ َداهُ ُس ْن َه  َم
لّ ناِعمَ  الخيِر اْهتََدى ي  الباِل، ومن شاَء أََض ذا ف د: ه ال لبي ن ق لُّ م ز: يُِض ل العزي ه التنزي ق قول ه فواف  جاِهِليَّت

لَْلت الشيَء إِذا أَبو منصور: واألَصل في كالم العرب وجه آخر يشاء ويَْهِدي من يشاء؛ قال ال: أَْض ه،  يق َغيَّْبتَ
ه. َت َدفَْنت لَْلت الَميِّ يك وأَْض يُكون عل ديث: س ي الح ةٌ وف د م أُمَّ لَْلتم، يري ْيتُموهم َض   إِْن َعَص

  ..  المسلمين بمعصيتهم الخروَج عليهم وَشقَّ َعَصا
ٍة الَ َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا َوإِْن ((   لَّ آيَ يََرْوا ُك

يَن( يُْؤِمنُوا ِل اِطيُر األَوَّ ذَا إِالَّ أََس ُروا إِْن َه ِذيَن َكفَ وُل الَّ َك يَقُ اُءوَك يَُجاِدلُونَ وبِِهْم  .))..)25بَِها َحتَّى إِذَا َج ى قُلُ َعلَ
: الِكنُّ والِكنَّةُ والِكنَاُن: ِوقاء كل شيٍء وِستُْره.:   أَِكنَّةً  ةٌ  والِكنُّ يبويه: البيت أَيضاً، والجمع أَْكناٌن وأَِكن ال س ، ق

ى روه عل م يكس الِ  ول ن الجب م م َل لك ز: وجعَ ل العزي ي التنزي عيف. وف ة التض ٍل كراهي ديث  فُعُ ي ح اً. وف أَْكنان
ه االستسقاء: فلما رأَى ُسْرَعتَهم إِلى الِكّنِ َضِحَك؛ د َكنْنتُ ة والمساكن، وق ْرَد من األَبني : ما يَُردُّ الَحرَّ والب  الِكنُّ

:أَُكنُّه َكنّاً.  نُّ تَتَر. والِك ل من  وفي الحديث: على ما اْستََكنَّ أَي اْس ه، والفع ه وِكنانُ و ِكنُّ ى شئاً فه يٍء َوقَ لُّ ش ك
. وَكنَّ الشيَء يَُكنُّه َكنّاً وُكنوناً وأََكنَّه ذلك َكنَْنُت الشيء تره أَي جعلته في ِكّنٍ ًرا.. ((  وَكنَّنَه: س ْم َوْق ي آذَانِِه  َوفِ

ه، ثِقٌَل في األُذن، بالفتح، وقيل: هو أَن يذهبالَوْقُر: )) :  ه،  السمع كل َرْت أُذن د َوقِ ك. وق فُّ من ذل ُل أََخ والثِّقَ
ْوقَرُ  ر، تَ راً  بالكس َرْت َوْق ْت، وَوقَ مَّ راً أَي َص كَ .. ((  وْق اُءوَك يَُجاِدلُونَ ْدالً أَي )) :   َج ه َج ل فَجَدلت ت الرج جاَدْل

 وجاَدله أَي خاصمه ُمجادلة وِجداالً، واالسم الَجَدل، وهو شدَّة الِخصام. قوى فيكان أَ  ورجل جدل إذا  غلبته. 
َدل: الخصومة. وفي ة الحجة بالحجة؛ الحديث: ما أُوتَي الَجَدل قوٌم إِالَّ َضلُّوا؛ الَج اظرة  مقابل ة: المن والمجادل

ى الباطل والمخاصمة، والمراد به في ة الحديث الَجَدُل عل ُب المغالب ك وَطلَ ِإن ذل ار الحق ف ه ال إَظه ود  ب محم
ادلهم ل: وج ز وج ه ع ن لقول ي أَحس التي ه ينَ .. ((  ب ِل اِطيُر األَوَّ اِطيُر: )):  أََس ُل. واألَس اِطيُر: األَباِطي واألَس

ا، ام له ُث ال نظ دتها أَحادي ُطورٌ  واح ِطيَرةٌ وأُْس ِطيٌر وأُْس ر، وأُْس طاَرةٌ، بالكس طاٌر وإِْس ُطوَرةٌ، ب إِْس م. وأُْس الض
ُطرٌ  وقال قوم: أَساِطيُر جمُع أَْسطاٍر وأَْسطاٌر جمعُ  َع أَْس م ُجِم ُطٍر ث ى أَْس ْطٌر عل  َسْطٍر. وقال أَبو عبيدة: ُجِمَع َس

ال ال: ويق رة. ق ى العش طيرة إِل طير وأُس طورة وأُس و أُس ال أَب اطير، وق ى أَس رة  عل ى العش ع إِل ْطٌر ويجم َس
ث: وَسطََّرها: .أَْسطاراً، ثم أَساطيُر جمُع الجمعِ  اِطيِر. اللي ا باألَس ا: أََ◌تان النٌ  أَلَّفَها. وَسطََّر علين طََّر ف ال َس  يق

ُر ما ال أَصل   ..له أَي يؤلف علينا يَُسْطُر إِذا جاء بأَحاديث تشبه الباطل. يقال:هو يَُسّطِ
ر  .))..)26نفَُسُهْم َوَما يَْشعُُروَن(َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ َويَْنأَْوَن َعْنهُ َوإِْن يُْهِلُكوَن إِالَّ أَ ((   ن األَم وتَناَهْوا ع

ون  ال يَتَناَهْوَن عن َمْنَكٍر فعلوه؛ وقد بعضاً. وفي التنزيل العزيز: كانوا وعن المنكر: نَهى بعضهم يجوز أَن يك
ه معناه يَْنتَُهوَن. اْنتَهى عن ذا ف هُ .. (( ونََهْيته عن ك أَْوَن َعْن أُْي: )) : َويَْن ىالنَّ وزن نَع َد، ب أَى: بَعُ أَى يَْن ُد. نَ  البُع

ات .. وال يستعمل  َوإِْن يُْهِلُكونَ ..(( ونَأَْوُت: بَعُْدت، لغة في نأَْيُت. والنَّأْي: الُمفارقة . يَْنعَى ي م ك : فن )) :  هل
  إال في ميتة سوء .. 



  469                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ا((   الُوا يَ اِر فَقَ ى النَّ وا َعلَ َرى إِْذ ُوقِفُ ْو تَ ا  َولَ ْن لَْيتَنَ وَن ِم ا َونَُك اِت َربِّنَ َب بِآيَ ذِّ َردُّ َوالَ نَُك نُ
ْؤِمنِيَن( ا.)).. )27اْلُم َردُّ  يَ ا نُ تحيل ..  لَْيتَنَ ي للمس ي والتمن ت للتمن تح: لي َت، بف ول:  ولَْي ؛ تق ّنٍ ةُ تَم الم: كلم ال

ن ر الحروف ليتني فَعَْلُت كذا وكذا، وهي م ُع الخب ُب االسَم وتَْرفَ بة، تَْنِص ا،الناص أَنَّ وأَخواته ل ك ه ، مث  ألَِ◌ن
ة أَلفاظها واتصال أَكثر المضمرات بها وبمعانيها    ..اشابهت األَفعال بقوَّ

اِذبُوَن(((   ْم لََك ...)): أي ) 28بَْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَْبُل َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِنَُّه
  ي صحائفهم .. وما كانوا يخفون من كفر وتناقض .. فال مجال وقتها للمغالطة .. ظهرت أعمالهم ف

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش  وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ين ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ..  اا ب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم  ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق والسالم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c   : 104الحلقة عدد   

  c( سورة األنعام ) 
  

 حبه ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل وم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ــــــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيــ

ْنيَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثِيَن((( ...  ) َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى َربِِّهْم قَاَل أَلَْيَس 29َوقَالُوا إِْن ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الدُّ
ى إِذَا 30َهذَا بِاْلَحّقِ قَالُوا بَلَى َوَربِّنَا قَاَل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكفُُروَن( ِ َحتَّ َّ اِء  ذَّبُوا بِِلقَ ِذيَن َك َر الَّ ْد َخِس ) قَ

ا  َجاَءتُْهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً قَالُوا يَا اَء َم وِرِهْم أَالَ َس ى ُظُه ْم َعلَ وَن أَْوَزاَرُه ْم يَْحِملُ ا َوُه ا فِيَه ْطنَ ا فَرَّ َحْسَرتَنَا َعلَى َم
وَن() َوَما اْلَحيَاةُ الدُّنْ 31يَِزُروَن( الَ تَْعِقلُ وَن أَفَ ِذيَن يَتَّقُ ٌر ِللَّ َرةُ َخْي اُر اْآلِخ دَّ ٌو َولَل هُ 32يَا إِالَّ لَِعٌب َولَْه ُم إِنَّ ْد نَْعلَ ) قَ

ُدوَن( ِ يَْجَح َّ اِت  اِلِميَن بِآيَ نَّ الظَّ بُونََك َولَِك ذِّ ِإنَُّهْم الَ يَُك ْد ُك )33لَيَْحُزنَُك الَِّذي يَقُولُوَن فَ َك َولَقَ ْن قَْبِل ٌل ِم بَْت ُرُس ذِّ
ِ َولَقَْد َجاَءَك ِمنْ  َّ َل ِلَكِلَماِت  بُوا َوأُوذُوا َحتَّى أَتَاُهْم نَْصُرنَا َوالَ ُمبَّدِ ِليَن( فََصبَُروا َعلَى َما ُكذِّ ) َوإِْن 34نَبَِإ اْلُمْرَس
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اَء َكاَن َكبَُر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَِإْن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَغِ  ْو َش ٍة َولَ أْتِيَُهْم بِآيَ َماِء فَتَ ي السَّ لًَّما فِ َي نَفَقًا فِي األَْرِض أَْو ُس
اِهِليَن( ْن اْلَج ونَنَّ ِم ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى فَالَ تَُك مَّ 35َّ ُ ثُ َّ ثُُهْم  ْوتَى يَْبعَ َمعُوَن َواْلَم ِذيَن يَْس تَِجيُب الَّ ا يَْس ) إِنََّم

هِ  وَن( إِلَْي نَّ أَْكث36َيُْرَجعُ ةً َولَِك َل آيَ ّزِ ى أَْن يُنَ اِدٌر َعلَ َ قَ َّ ْل إِنَّ  ِه قُ ْن َربِّ ةٌ ِم ِه آيَ َل َعلَْي ّزِ ْوالَ نُ الُوا لَ َرُهْم الَ ) َوقَ
ْيٍء ) َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي األَْرِض َوالَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَ 37يَْعلَُموَن( ْن َش اِب ِم ي اْلِكتَ ا فِ ْطنَ ا فَرَّ الُُكْم َم

هُ  )38ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم يُْحَشُروَن( أْ يَْجعَْل ْن يََش ِلْلهُ َوَم ُ يُْض َّ أْ  ْن يََش اِت َم ي الظُّلَُم ٌم فِ َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ُصمٌّ َوبُْك
تَ 39َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم( اِدقِينَ ) قُْل أََرأَْي تُْم َص ْدُعوَن إِْن ُكن ِ تَ َّ َر  اَعةُ أََغْي تُْكْم السَّ ِ أَْو أَتَ َّ ذَاُب  اُكْم َع  ُكْم إِْن أَتَ

  ...)).) 41ْشِرُكوَن(ت) بَْل إِيَّاهُ تَْدُعوَن فَيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إِلَْيِه إِْن َشاَء َوتَنَسْوَن َما 40(
  صدق هللا العظيم
  ) ( سورة األنعام

  * التحليل : 
  

ا  ا ؟.. م ما دعوى الدهريين ؟ .. ما الذي يحمله الكافر  على ظهره يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالق
م  حقيقة الحياة الدنيا ؟ .. ما النفق الذي تتحدث عنه اآليات المباركة ؟.. وما السلم ؟.. ما األمم التي تشاكل أم

  الشافة في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :  ةألجوبة الكافيالناس ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون ا
  

وثِيَن((( ...  ُن بَِمْبعُ ا نَْح ْنيَا َوَم دُّ ا ال َي إِالَّ َحيَاتُنَ الُوا إِْن ِه َث: .)).. )29َوقَ اً، فاْنبَعَ ه بَعَث ن نَْوم ه م وبَعَثَ
ه  ال تزال ورجل بَْعٌث وبَِعٌث وبَعٌَث: ورجٌل بَِعٌث: كثير االْنبِعاِث من نومه.. أَْيقََظه وأََهبَّه. ه، وتَْبعَثُ قُ ُهُمومه تَؤّرِ

ْربالُه، تَْعُدو من نومه؛ قال ُحَمْيُد بن ثَْور: ى ِس َهرُ  بأَْشعََث، قد َوَه وم، فيَْس ه الُهُم قُ ٍث تَُؤّرِ اث:  بَْع ع: أَْبع والجم
ه َمْرقَِدنا؟ هذ وفي التنزيل: قالوا يا َوْيلَنا َمْن بَعَثَنا من وم النُّشور. وقولُ ول المشركين ي و ق ا َوْقُف التَّمام، وه

  ..وجل: هذا ما َوَعَد الرحمُن وَصَدَق الُمْرَسلون؛ قَْوُل المْؤِمنين عز
ذَ ((    ذُوقُوا اْلعَ اَل فَ تُْم َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى َربِِّهْم قَاَل أَلَْيَس َهذَا بِاْلَحّقِ قَالُوا بَلَى َوَربِّنَا قَ ا ُكن اَب بَِم
اً  الليث: الَوْقف مصدر قولك وقَْفُت الدابةَ ووقَْفت الكلمة وْقفاً، وهذا.)).. )30تَْكفُُروَن( ان الزم إذا ك اِوز، ف ُمج

ى َل عل ت الرج اً. وإذا وقَّْف ْت ُوقوف ت وقفَ ي  قل اكين، وف ى المس ف األَرض عل اً. ووقَ ه تَْوقيف ت: وقَّْفتُ ة قل كلم
يءللمساكين،  الصحاح لَّ ش ةَ واألَرَض وك م هللا وْقفاً: حبَسها، ووقْفُت الداب ى حك وا عل ى : أي حبس .. والمعن

  وقضائه .. 
ِ َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً قَالُوا يَا((   َّ ا  قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَاِء  ا فِيَه ْطنَ ا فَرَّ َحْسَرتَنَا َعلَى َم

ِزُروَن(َوُهْم يَ  ا يَ اَء َم ةً ) .)) .. 31ْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهوِرِهْم أَالَ َس اَعةُ بَْغتَ اَءتُْهْم السَّ ةُ: :  َج ُت والبَْغتَ البَْغ
أَكَ  و أَن يَْفَج ي الفَْجأَة، وه د الشيُء. وف ال يَزي أَةً؛ ق ةً أَي فج أْتِيَنَّهم بَْغتَ ز: ولَتَ ل العزي ن التنزي بَّةَ الثَّ  ب :َض يُّ  قَِف

تُ  ولكنَّهم ماتُوا، ولم أَْدِر، بَْغتَةً، ُؤَك، البَْغ ه وأَْفَظُع شيٍء، حيَن يَْفَج ُ ُر يَْبغَت ه األَم د بَغَتَ ه. وق اً: فَِجئَ ه  بَْغت وباَغتَ
وِرِهمْ َوُهْم يَْحِملُوَن أَْوزَ .. ((  بَْغتَةً أَي فَْجأَة فأََخْذناُهمْ  ُمباَغتةً وبِغاتاً: فاجأَه. وقوله عز وجل: ى ُظُه ْم َعلَ )) اَرُه

ا:  ِه، وجمعهم ذَّْنُب ِلثِقَل ِوْزُر: ال ل. وال اُل واآلالت،  والِوْزُر: الِحْمُل الثقي ا: األَثْق أَْوزاٌر. وأَْوزاُر الحرب وغيره
   ..واحدها ِوزرٌ 
اُر اْآلِخَرةُ َخْيٌر ِللَّ (( ْنيَا إِالَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّ وَن(َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ الَ تَْعِقلُ وٌ  .))..)32ِذيَن يَتَّقُوَن أَفَ ٌب َولَْه :  لَِع

، لَِعَب يَْلعَبُ  رى اللَِّعُب واللَّْعُب: ضدُّ الِجّدِ د أُخ ة بع رَّ َب َم َب، وتَلَعَّ َب، وتَالَع و..((  لَِعـباً ولَْعباً، ولَعَّ ٌب َولَْه : ))ٌلَِع
ي  وَطربٍ  هوىاللَّْهو: ما لََهْوت به ولَِعْبَت به وشغَلَك من  ِو إَالَّ ف ن اللَّْه ونحوهما. وفي الحديث: ليس شيء م

ه يس من الث أَي ل اح ث ق مب ى َح ة عل دتها ُمِعين ا وج ا إِذا تأَملته دة منه لَّ واح ذه، ألَنَّ ك ه.  إِالَّ ه ة إِلي أَو ذَِريع
ه إِذ به واللَّْهُو: اللَِّعب. يقال: لَهْوُت بالشيء أَلُهو ْيُت ب نلَْهواً وتَلَهَّ ه ع َت ب اَغْلت وَغفَْل ه وتَش َت ب ره. ا لَِعب  غي

 ً ا اً وِلْهيان الفتح، لُِهيّ ى، ب ر، أَْلَه يء، بالكس ن الش ُت ع ه  إِذا ولَِهي ت عن ره وإِذا غفل َت ذك ه وتََرْك لَْوَت عن َس
ْبل، وقيل: اللهوُ  وإِذا واشتغلت. وقوله تعالى: اكلُّ  رأَْوا تجارةً أَو لَْهواً؛ قيل: اللَّْهُو الّطِ ه م َي ب و  تُلُّهِ ا يله  , له
  )) : عقل األمر : فهمه وتدبره .. أَفَالَ تَْعِقلُونَ ((  ..لَْهواً واْلتَهى وأَلهاه ذلك
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  )) ِ َّ اِت  اِلِميَن بِآيَ نَّ الظَّ بُونََك َولَِك ذِّ ُدوَن( قَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لَيَْحُزنَُك الَِّذي يَقُولُوَن فَِإنَُّهْم الَ يَُك .)).. )33يَْجَح
مُ  ْد نَْعلَ ا .. (( قَ ا علم د أحطن ُدونَ : ق ِ يَْجَح َّ اِت  ة،)) : بِآيَ ار والمعرف رار كاِإلنك يض اِإلق ود: نق ُد والُجُح  الَجْح
َدهُ  وداً. َجَح داً وُجح ُده َجْح ع يَْجَح ار م وُد اِإلنك وهري: الُجح دُ  الج ه. والَجْح ه وبحق َده حقَّ م. َجَح   العل

  .. الجحود: قلة الخيروالُجْحُد، بالضم، و
َل لِ ((   ّدِ ُرنَا َوالَ ُمبَ اُهْم نَْص بُوا َوأُوذُوا َحتَّى أَتَ بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك فََصبَُروا َعلَى َما ُكذِّ ِ َولَقَْد ُكذِّ َّ اِت  َكِلَم

ِليَن( ِإ اْلُمْرَس ْن نَبَ اَءَك ِم ْد َج ِ .)).. )34َولَقَ َّ اِت  َل ِلَكِلَم ّدِ ه،:  َوالَ ُمبَ ه وِكِلمت ُم هللا وَكِلماتُ الُم هللا وَكِل رآُن: ك  الق
ُرون هللا ال يُحّد وال يُعّد، وهو غير مخلوق، تعالى هللا عما يقول وكالمُ  وذ  الُمْفتَ ي الحديث: أَع راً. وف ّواً كبي علُ

ام هي بِكلماِت هللا التاّماِت؛ قيل: ه بالتَّم ا َوَصف كالم ر: إنم ن األَثي وز أَن القرآن؛ قال اب ه ال يج ي  ألَن ون ف يك
ى ل: معن اس، وقي الم الن ي ك ون ف ا يك ب كم ا  شيء من كالمه نَْقص أَو َعْي ذ به ّوِ ع الُمتَعَ ا تنف ا أَنه ام ههن التم

فاتُه  الحديث: سبحان هللا َعَدد كِلماتِه؛ ِكلماُت هللا أي كالُمه، وهو ِصفتُه وتحفظه من اآلفات وتَْكِفيه. وفي وِص
ة فيال تنحصر بالعَ  ى المبالغ از بمعن ا مج دد ههن ار أَو  َدد، فِذكر الع دد األَْذك د ع ل أَن يري ل: يحتم رة، وقي الكث

ك ى ذل ور عل دد األُُج ى ..ع اج: عن ال الزج ه؛ ق ي َعِقب ةً ف ة باقِي ا َكِلم الى: وجعله ه تع ا وقول ة هن ة  بالكلم كلم
د هللا عز وجل ال يزال إبراهيم التوحيد، وهي ال إله إال هللا، َجعلَها باقِيةً في َعِقب     ..من ولده من يوّحِ

َما((   ي السَّ لًَّما فِ ي األَْرِض أَْو ُس ا فِ َي نَفَقً تََطْعَت أَْن تَْبتَِغ ِإْن اْس ُهْم فَ َك إِْعَراُض َر َعلَْي اَن َكبُ ِء َوإِْن َك
الَ تَُك َدى فَ ى اْلُه ْم َعلَ ُ لََجَمعَُه َّ اَء  ْو َش ٍة َولَ أْتِيَُهْم بِآيَ اِهِليَن(فَتَ ْن اْلَج ي األَْرِض .)).. )35ونَنَّ ِم ا فِ َي نَفَقً :  تَْبتَِغ

لَّ  َمْخلٌَص إلى والنَّفَُق: َسَرٌب في األَرض مشتق إلى موضع آخر، وفي التهذيب: له مكان اخر. وفي المثل: َض
ونَنَّ .. ((  جمع أَْنفَاقاستطعت أَن تبتغي نَفَقاً في األرض، وال التنزيل: فإن ُدَرْيٌص نَفَقه أي ُجْحره. وفي الَ تَُك فَ

لَ  الَجْهل: نقيض الِعْلم، وقد َجِهله فالن َجْهالً )) :  ِمْن اْلَجاِهِلينَ  ل؛  وَجَهالة، وجِه ر الَجْه ه. وتََجاهل: أَظه علي
ل وهري: تََجاَه ن عن سيبويه. الج تََخفَّه أََرى م اِهالً واْس دَّه ج تَْجَهله: َع ه، واْس يس ب ل ول  أَيضاً. نفسه الَجْه

لَ  الن وَجِه قَّ ف الن َح ل ف الن والتجهيل: أَن تنسبه إِلى الَجْهل، وَجِه ة: أَن  ف ر. والَجَهال ذا األَم ل به يَّ وَجِه َعلَ
   .. تفعل فعالً بغير الِعْلم

و((   ِه يُْرَجعُ مَّ إِلَْي ُ ثُ َّ ثُُهْم  ْوتَى يَْبعَ َمعُوَن َواْلَم ِذيَن يَْس تَِجيُب الَّ ا يَْس ا )36َن(إِنََّم ى إنم .))..  والمعن
ونَ يستجيب المؤمنون الذين يصدقون ويسلمون أمرهم  ويطيعونه فيما أمر ونهى ..((   ))  :  ثُمَّ إِلَْيِه يُْرَجعُ

ً  رجع يرجع  ً  َرْجعاً وُرُجوعا ك وُرْجعَى وُرْجعاناً وَمْرِجعا ى،  وَمْرِجعةً: انصرف. وفي التنزيل: إِن إِلى رب ْجع الرُّ
جوعَ أَي ال   ..  ُرُجوعكم؛ حكاه سيبويه َمْرِجعُكم جميعاً، أَي والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا رُّ

رَ ((   نَّ أَْكثَ ةً َولَِك َل آيَ ّزِ ى أَْن يُنَ اِدٌر َعلَ َ قَ َّ ْل إِنَّ  ِه قُ ْن َربِّ ةٌ ِم ِه آيَ َل َعلَْي ّزِ ْوالَ نُ الُوا لَ هُْم الَ َوقَ
َل َعلَْيِه آيَةٌ .)).. )37يَْعلَُموَن( ى :  َوقَالُوا لَْوالَ نُّزِ ره إِل ل، وذهب غي واآليةُ: العَالَمةُ، وزنها فَعَلَةٌ في قول الخلي

ك  شاذ كما أَيَّةٌ فَْعلَةٌ فقلبت الياء أَلفاً النفتاح ما قبلها، وهذا قلب أَصلها أَن ائِّيٍ إِال أَن ذل اِرّي وط ي ح ا ف قلبوه
   ..وآٌي، وآياٌء جمُع الجمع نادرٌ  والجمع آياتٌ  قليل غير مقيس عليه،

ْطنَا فِي اْلِكتَابِ ((   مَّ َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي األَْرِض َوالَ َطائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم َما فَرَّ ْيٍء ثُ  ِمْن َش
ُروَن( ْم يُْحَش ى َربِِّه ي .)).. )38إِلَ ٍة فِ ْن َدابَّ ا ِم ٌب.:  األَْرِض َوَم ةٌ وَدبِي ى األَرض: دابَّ اٍش عل لُّ م  وك
ابَّة: اسٌم لما َدبَّ من رَ  والدَّ زةً وغي وان، ُمَميِّ لَّ  الَحيَ ق ك ّ خل ز: و ل العزي ي التنزي زة. وف اٍء،  ُمَميِّ ْن م ٍة ِم دابَّ

ُل، ا يَعِق ان ِلم ا ك ُل، فَِمْنُهم َمْن يَْمِشي على بَْطنِه؛ ولـمَّ ا ال يَْعِق ل: ولم ل: قي ُل، لَِقي ا ال يَْعِق ان ِلم و ك ْنُهم؛ ول  فَِم
، ثم قال: َمْن يَْمِشي على بَْطنِه؛ وإِن كان أَْصلُها ال  فَِمْنها، أَو فَِمْنُهنَّ ةَ، فق ط الَجماَع ا َخلَ ـمَّ ـَّه ل ِلما ال يَْعِقُل، ألَن

نبِمْن؛ والمعنى: كلَّ نفس َدابٍَّة. وقوله، عز  منهم، ُجِعلَت الِعبارةُ  ل من  وجل: ما تََرَك على َظْهِرها م ٍة؛ قي َدابَّ
ا ، وُكّلِ ما يَْعِقُل؛ وقيل: إِنَّم ومَ  َدابٍَّة من اِإلْنِس والجّنِ الُُكمْ .. (( أَراَد العُم ٌم أَْمثَ اجون للخالق  إِالَّ أَُم )) : أي محت
ةُ: الالعليم الرزاق الفتاح الكريم ذي الحول والطول ..  ةُ واِإلمَّ ان  دَّيُن.واألُمَّ الى: ك ه تع ي قول قال أَبو إِسحق ف

اسُ  ث هللاُ  الن دةً فبعَ ةً واح ى أُمَّ انوا عل ِذرين، أي ك رين وُمْن ين ُمبَّشِ و النَّبِيِّ ال أَب د. ق ٍن واح ال  دي حق: وق إِس
ين آدم ا ب اس فيم ان الن ة: ك ى اآلي ي معن اراً  بعضهم ف وح ُكفّ اع  ون ن أَط رون م ين يُبَّشِ ث هللا النبيِّ ة فبعَ بالجن

قوا َعصى وُيِ◌ْنِذرون من بعد عن  من بالنار. وقال آخرون: كان جميع َمن مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرَّ
دِه. كانوا ُكفّاراً  ُكفر فبعث هللا النبيِّين. وقال آخرون: الناسُ  ن بع ين م راهيم والنَّبيِّ ي (( فبعث هللا إب ا فِ ْطنَ ا فَرَّ َم
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ه)):   إِلَى َربِِّهْم يُْحَشُرونَ ظ .. (()) : اللوح المحفواْلِكتَابِ  م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش  َحَش
  .. القيامة الَمْحَشِر. والَحْشُر: جمع الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم يوم

ُ يُْض((   َّ أْ  ْن يََش اِت َم ي الظُّلَُم ا فِ ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ِذيَن َك َراٍط َوالَّ ى ِص هُ َعلَ أْ يَْجعَْل ْن يََش ِلْلهُ َوَم
ى تسكينها ُ وفي الحديث: الِفتْنة:  ُصمٌّ َوبُْكمٌ .)).. )39ُمْستَِقيٍم( ي ال سبيل إل اُء العَْمياء؛ هي الت مَّ ا  الصَّ لتناهيه

ى؛ الصَّ يَْفعَلُه، وقيل: هي كالحية األََصمَّ ال يسمع االستغاثة وال يُْقِلُع عما في ذهابها ألَن ق ُل الرُّ ي ال تَْقبَ اء الت مَّ
اَء أي ُمْكتَنزةً ال تََخْلُخَل فيها. الليث: والفاِجُر كاألَْرَزةِ  ومنه الحديث: ي األُذُنِ  َصمَّ َمُم ف ي  الضَّ ْمِعها، ف اُب َس ذه

ي ا، وف اُز َجوفِه البَتُه، القَناة اْكتِن ا الحجر َص اُء وقَن مَّ ال: أُذٌُن َص تُه. ويق ر شدَّ ي األَم اءُ وف مَّ رٌ  ة َص مُّ  وَحَج أََص
مُّ  افرين: ُص اُء؛ قال هللا تعالى في صفة الك مٌ  وفِتْنَةٌ َصمَّ ف  بُْك ُل كي ول القائ ذيب: يق ون؛ الته ٌي فهم ال يَْعِقلُ ُعْم

ً  جعلَهم هللا ي ُصّما واب ف ك وهم يسمعون، وبُْكماً وهم ناطقون، وُعْمياً وهم يُْبِصرون؟ والج ا  ذل ْمعَُهم لَمَّ أن َس
ْدرة م يَْنفَْعهم ألنهم لم يَعُوا به ما َسِمعوا،ل ن قُ ايَنُوه م ا ع روا بم م يَْعتَبِ م ل هللا  وبََصَرُهم لما لم يُْجِد عليهم ألنه

انوا  يُْغنِ  ه، ونُْطقَهم لما لمـوَخْلِقه الداّلِ على أنه واحد ال شريك ل ْنفَعهم، ك اً يَ ه إيمان عنهم شيئاً إذ لم يؤمنوا ب
  : الطريق جمع صرط : الطريق .. ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ .. يُْبِصُر وال يَعي يَْسَمع وال بمنزلة من ال
ِ تَْدُعوَن إِْن ُكنتُْم َصاِدقِ ((   َّ ِ أَْو أَتَتُْكْم السَّاَعةُ أََغْيَر  َّ   .)).. )40( ينَ قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُب 

اَعةُ أيتم إن أتاكم ... (( مخاطبة مع التوكيد .. والمعنى أر ل )) .. أَْو أَتَتُْكْم السَّ وتصغيره سويعة. واللي
دال ل واحد والنهار معاً أَربع وعشرون ساعة، وإِذا اعت ن  فك ْوعٍ م د َس ا بع اعة، وجاءن ا عشرة س ا ثنت منهم

واع أَي د ُس ل وبع ْدءٍ  اللي د َه ه ت بع ر. وقول ت الحاض اعةُ: الوق اعة. والس َد س ه أَو بَْع الىمن وم  : ع وم تق وي
ه الساعة ِرَك أَن يُْقِسُم المجرمون؛ يعني بالساعة الوقت الذي تقوم في ذلك تُ ة فل اعٍة هي،  القيام ف أَيُّ س رَّ يُعَ

ذي ساعة فعَلى هذا، والساعة: القيامة. فِإن سميت القيامة ت ال اعة اسم للوق اج: الس ال الزج ه  وق عَُق في تَْص
ق يه وتقوم فيه القيامة، سميت ساعةف الِعباُد والوقِت الذي يبعثون وت الخل اعة فيم ي س اس ف أُ الن  ألَنها تَْفَج

  . واحدة فِإذا هم خادمون. التي ذكرها هللا عز وجل فقال: إِن كانت إِال صيحة كلهم عند الصيحة األُولى
ْوَن ((   اَء َوتَنَس ِه إِْن َش ْدُعوَن إِلَْي ا تَ ُف َم ْدُعوَن فَيَْكِش اهُ تَ ْل إِيَّ ا بَ ِرُكوَن(تَم ف...)).. فَ ) 41ْش :  يَْكِش

فه فه يكِش ه، كَش ه ويغّطي ا يُواري ك الشيء عم ً  الكْشُف: رفعُ فا يٌف:  كْش ٌط َكِش َف. وَرْي فه فانَكَشف وتَكشَّ وكشَّ
ف ا .. ((  مْكُشوف أَو ُمْنَكِش ِرُكونَ تَم ي ْش ه وال ف ي ملك ه شريكا .. وهللا ال يشارك ف ل ل ا : جع )) : أشرك ب

  وال في صفاته ..  ذاته
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن ا ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب لعزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُ (( ون ...  –./.)) )118ْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  إال هللا أشهد أن ال إله
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   :105الحلقة عدد   
    c( سورة األنعام ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال ول هللا بل هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْلنَا إِلَ(( ...  ْد أَْرَس ُعوَن(َولَقَ رَّ ْم يَتََض اِء لَعَلَُّه رَّ اِء َوالضَّ ْذنَاُهْم بِاْلبَأَْس َك فَأََخ ْن قَْبِل ٍم ِم ْوالَ إِْذ 42ى أَُم ) فَلَ

ُعوا َولَِكْن قََسْت قُلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن َما َكانُوا يَْعَملُوَن( ا ذُّك43َِجاَءهُْم بَأُْسنَا تََضرَّ وا َم ا نَُس ِه ) فَلَمَّ ُروا بِ
و ْم ُمْبِلُس ِإذَا ُه ْوِم 44َن(فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أَْبَواَب ُكّلِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاُهْم بَْغتَةً فَ ُر اْلقَ َع َدابِ ) فَقُِط

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن( َّ ِ هٌ  ) قُْل أََرأَْيتُْم إِنْ 45الَِّذيَن َظلَُموا َواْلَحْمُد  ْن إِلَ وبُِكْم َم ى قُلُ تََم َعلَ ُ َسْمعَُكْم َوأَْبَصاَرُكْم َوَخ َّ أََخذَ 
ُف اْآليَاِت ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن( ِ يَأْتِيُكْم بِِه انُظْر َكْيَف نَُصّرِ َّ َرةً  )46َغْيُر  ِ بَْغتَةً أَْو َجْه َّ قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُب 

اِلُموَن(َهْل يُ  ْوُم الظَّ ْوٌف 47ْهلَُك إِالَّ اْلقَ الَ َخ لََح فَ َن َوأَْص ْن آَم ِذِريَن فََم ِريَن َوُمن ِليَن إِالَّ ُمبَّشِ ُل اْلُمْرَس ا نُْرِس ) َوَم
ِدي  )49قُوَن(َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا يََمسُُّهْم اْلعَذَاُب بَِما َكانُوا يَْفسُ  )48َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن( قُْل الَ أَقُوُل لَُكْم ِعن

ْل َه يَّ قُ وَحى إِلَ ا يُ ُع إِالَّ َم ٌك إِْن أَتَّبِ ِ َوالَ أَْعلَُم اْلغَْيَب َوالَ أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملَ َّ يُر َخَزائُِن  ى َواْلبَِص تَِوي األَْعَم ْل يَْس
ِذيَن  )50أَفَالَ تَتَفَكَُّروَن( ْم َوأَنِذْر بِِه الَّ ِفيٌع لَعَلَُّه يٌّ َوالَ َش ِه َوِل ْن ُدونِ ْم ِم ْيَس لَُه ْم لَ ى َربِِّه ُروا إِلَ افُوَن أَْن يُْحَش يََخ

  ...)). )51يَتَّقُوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام) 

  * التحليل :
  

ب ما البأساء ؟.. وما الضراء ؟.. ما أبواب كل شيء ؟ .. ما معنى يصدفون ؟.. ما الفسق؟.. و ا الغي م
الي إن شاء هللا  ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي ر تجدون األجوب ؟.. ومن الشفيع ؟ .. عن هذه األسئلة وأكث

  تعالى : 
  

ُعوَن((( ...  رَّ ْم يَتََض اِء لَعَلَُّه رَّ اِء َوالضَّ ْذنَاُهْم بِاْلبَأَْس َك فَأََخ ْن قَْبِل ٍم ِم ى أَُم ْلنَا إِلَ ْد أَْرَس . ..)). )42َولَقَ
اءِ  رَّ أُْس::  بِاْلبَأَْساِء َوالضَّ قة والضرب. والبَ ذاب. الليث: والبَأْساُء اسم الحرب والمش ي  الع أُْس: الشدة ف والب
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ا إِذا ه: كن َّ علي ي، رضوان  ه وسلم؛  الحرب. وفي حديث عل َّ علي ، صلى  َّ ول  ا برس أُْس اتَّقَْين اشتدَّ الب
وف د الخ ع ا يري ون إِال م الوال يك ى مث ئُِس، عل أُْس والبَ ي: الب ن األَعراب دَّة. اب ن  لش ديد. اب ذاب الش ٍل، الع فَِع

أَْس أَي ال خوف سيده: البأْس الحرب ثم كثر حتى قيل ال بَأْسَ  اءِ .. عليك، وال بَ رَّ اِء َوالضَّ اُء: :  بِاْلبَأَْس رَّ والضَّ
اُروراُء: القحط والشدة. : سوء الحا السَّنَة. والضَّ رُّ   .. وجمعه أَُضرٌّ  ل،والضَّ

انُوا ((   ا َك ْيَطاُن َم ْم الشَّ َن لَُه وبُُهْم َوَزيَّ ْت قُلُ ْن قََس ُعوا َولَِك رَّ نَا تََض اَءُهْم بَأُْس ْوالَ إِْذ َج فَلَ
ُعوا).)).. 43يَْعَملُوَن( اِرٌع،:  تََضرَّ راعةً: خضع وذلَّ، فهوض َرعاً وَض َرعٍة  َضَرَع إِليه يَْضَرُع َض وم َض ن ق م

ع: تذلَّل وتخشَّع. وقوله عز وجل:وضُ  عوا.  فلوال ُروعٍ. وتضرَّ ذلَّلوا وخَض اه ت عوا، فمعن رَّ  إِْذ جاءهم بأُْسنا تَض
  .. وَضِرَع له إِذا ما تخشَّع له وسأَله أَن يُْعِطيَه لفالنويقال ضرع فالن 

ُروا بِِه فَتَْحنَا َعلَْيِهْم أَْبَواَب ُكلِّ ((   ا نَُسوا َما ذُّكِ ِإذَا فَلَمَّ ةً فَ ْذنَاُهْم بَْغتَ وا أََخ  َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُ
ِدَم،  وأَْبلََس من أَْبلََس الرجُل: قُِطَع به؛ عن ثعلب. وأَْبلَس: سكت..)).. )44ُهْم ُمْبِلُسوَن( ئَِس ونَ َّ أَي يَ رحمة 

ان اسمه ي ومنه سمي إبليس وك َل. وف ز: يوم عزازي ل العزي :التنزي َّ ة  يس، لعن ون. وإِبل ْبِلُس المجرم ذ يُ  ئ
َّ أَي أُويَِس. وقال أَبو إِسحق: لم يصرف مشتق     ألَنه أَعجمي معرفة. منه ألَنه أُْبِلَس من رحمة 

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن(((   َّ ِ ُر الشيء:.)).. )45فَقُِطَع َدابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن َظلَُموا َواْلَحْمُد  .  ودابِ ْيبانِيُّ ره. الشَّ آخ
ابَِرةُ آخر الرمل. وقطع وم هللا الدَّ ذين دابَِرهم أَي آخر من بقي منهم. وفي التنزيل: فَقُِطَع دابُِر الق وا؛ أَي  ال ظلم

ال الى اْستُْؤِصَل آخُرهم؛ وَدابَِرةُ الشيء: َكَدابِِره. وق َر أَن َدابِ هللا تع ك األَْم ه ذل ْينا إِلي ر: وقََض ي موضع آخ َر ف
دابر مقطوع هؤالء ره: ال معي وغي ال األَص ره؛ ق ل أَي ُمْصبِِحين. قولُهم: قطع هللا داب له األَص ب هللا أَص .. أَذه

ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ (( َّ ِ ه)) : َواْلَحْمُد  ه، ومن ى فعل ه عل ال: َحمْدتُ ذم؛ ويق دة خالف الحمد: نقيض ال ة.  الَمْحَم المذّم
رب:  رب العالمين. وأَماوفي التنزيل العزيز: الحمد  ول الع ُد  ق دأْت بالحم ة أَي  ب ى الحكاي و عل ا ه ، فِإنم

اع،  رب بدأْت بقول: الحمدُ  ى اِإلتب ِد  عل ى المصدر، والحم َد  عل رئ الحم د ق المين؛ وق ُد   الع والحم
، بنصب فأَما أَهل ال ، على اِإلتباع؛ قال الفراء: اجتمع القراء على رفع الحمُد  بدو فمنهم من يقول الحمَد 

دال د.. ال ن ي ون إِال ع كر ال يك د، والش ر ي ن غي د وع ن ي ون ع د يك ب: الحم ال ثعل يأْتي ق ال  وس ره؛ وق ذك
ري:  الحمد  الشكر اللحياني: الحمد الشكر فلم يفرق بينهما. األَخفش: ، قال: والحمد  الثناء. قال األَزه

داء ء ليدإِال ثنا الشكر ال يكون ون ابت دُ  أَوليتها، والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويك ى الرجل، فحم اء عل  للثن
)) : العالم جمع َرّبِ اْلعَالَِمينَ . (( والحمد أَعم من الشكر. هللا الثناُء عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل،

  عالمون : الخلق كلهم .. 
  )) ُ َّ َف قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أََخذَ  ْر َكْي ِه انُظ أْتِيُكْم بِ ِ يَ َّ ُر  هٌ َغْي ْن إِلَ وبُِكْم َم  َسْمعَُكْم َوأَْبَصاَرُكْم َوَختََم َعلَى قُلُ

ُف اْآليَاِت ثُمَّ ُهْم يَْصِدفُوَن( ُف اْآليَاتِ .)).. )46نَُصّرِ ى :  نَُصّرِ ده إل ٍه يري ِرَف إنساناً عن وْج ْرُف: أَن تَْص والصَّ
ك.َمْصِرٍف غير  ى وجه، ذل ن وجه إل ِرفُه ع ه يَص ر وجه كأَن ي غي ه ف َف الشيَء: أَْعمل رَّ َف هو.  وَص رَّ وتََص

ياحِ  ى  وتَصاِريُف األُموِر: تَخاِليفُها، ومنه تَصاِريُف الّرِ ة إل ْرفُها من جه ياحِ َص والسَّحاِب. الليث: تَْصريُف الّرِ
ريفُ  ذلك تص ة، وك ور واآل جه وِل واألُم يُوِل والُخي االسُّ احِ: جعلُه ريُف الري ات، وتَْص باً  ي ماالً وَص اً وَش َجنُوب

دهر، اسم وَدبُوراً فجعلها ُضروباً في أَْجناِسها. وَصْرفُ  ْدثان ال ْهِر: ِحْدثانُه ونَوائبُه. والصْرُف: ِح ه الدَّ ه ألَن  ل
ُدوُف: الَمْيُل عن الش)) :  ُهْم يَْصِدفُونَ .. ((يَْصِرُف األَشياء عن وُجوهها ذاالصُّ ذا وك  أَي يء. وأَْصَدفَني عنه ك

َدَل. ُدوفاً: َع ْدفاً وُص ِدُف َص ه يَْص َدَف عن يده: َص ن س الَني. اب ي أَي  أَم َدَف عن ه، وَص َدل ب ه: َع َدفَه عن وأَْص
ِدفُوَن، أَي أَْعَرَض. وقوله عز وجل: َسنَْجِزي انوا يَْص ون.  الذين يَْصِدفون عن آياتنا ُسوء العذاب بما ك يُْعِرض

   .. عبيد: َصَدَف ونَكَب إذا َعدلَ  أَبو
اِلُموَن(((   ْوُم الظَّ ُك إِالَّ اْلقَ ْل يُْهلَ َرةً َه ةً أَْو َجْه ِ بَْغتَ َّ ذَاُب  اُكْم َع تَُكْم إِْن أَتَ ْل أََرأَْي ُت .)).. )47قُ البَْغ

ي والبَْغتَةُ: الفَْجأَة، وهو أَن يَْفَجأَكَ  يُء. وف أْتِ  الش ز: ولَتَ ل العزي دالتنزي ال يَزي أَةً؛ ق ةً أَي فج ن يَنَّهم بَْغتَ بَّةَ  ب َض
: تُ  ولكنَّهم ماتُوا، ولم أَْدِر، بَْغتَةً، الثَّقَِفيُّ ُؤَك، البَْغ يَن يَْفَج ه وأَْفَظُع شيٍء، ح ُر يَْبغَتُ ه األَم د بَغَتَ ه. وق اً: فَِجئَ  بَْغت

ل: ه عز وج أَه. وقول ْذناُهمْ  وباَغتَه ُمباَغتةً وبِغاتاً: فاج أَة. فأََخ ةً أَي فَْج أَة. بَْغتَ ةُ: الُمفاج ر  والُمباَغت ر ِذك رَّ وتك
ه ويقال: البَْغتِة في الحديث. ولَِقيتُه بَْغتةً أَي فَْجأَةً؛ كُ .. ((لَْسُت آَمُن من بَغَتَاِت العَُدّوِ أَي فََجآتِ ْل يُْهلَ ك  َه )): هل

تعم ات .. وال يس ي .. م وء .. ((   ل: فن ة س ي ميت ْومُ إال ف اِلُمونَ اْلقَ ر )) :    الظَّ ي غي يء ف ع الش ُم: َوْض الظُّْل
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ا وضع ما ظلم أي الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  في موِضعه. ومن أمثال العرب ي  م بَه ف الشَّ
ئَْب فقد ظلَم. وفي م  حديث ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى الذِّ فلم يَْظِلُموه أي ل

ر  ِ أُمّ  وال ِشماالً؛ ومنه حديث فم ظلم يمينا يقال: أََخذَ في طريٍق  يَْعِدلوا عنه؛ َسلَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْم
ن فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ، ومنه حديث الُوُضوء: فم َص  عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحّدِ د زاد أو نَقَ فق

نَّةَ  ه السُّ اَء األدَب بتَْرِك واب أساء وَظلََم أي أَس ن الث ها م ا نَقََص َم نْفسه بم ْرعِ، وَظل أََدِب الشَّ أَدَُّب ب ْرداِد  والتَّ بتَ
يَْلبُِسوا إيمانَهم بُِظْلٍم؛ قال ابن عباس وجماعةُ أهل  الَمّرات في الُوضوء. وفي التنزيل العزيز: الذين آَمنُوا ولم

لماَن، لم يَْخِلطواالتفسير:  عود وَس ِن َمْس ز  إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن ُحذَْيفة واب وَل هللا ع ه ق أَّولوا في وت
ْرك لَُظْلٌم َعِظيم. والظُّْلم: مْ  وجل: إن الّشِ ْوَب وال تَْظِل ه أي ال  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا الصَّ عن

ل زَّ وج ه ع ه. وقول ْر عن يتَُج يم؛ يعن م َعِظ ْرَك لَُظل ْنِعم  : إنَّ الّشِ رّزاُق الُم ُت ال ي الُمِمي و الُمْحي الى ه أن هللا تع
ة َوْحده ال شريك ل النعم ه َجع ِم، ألن ُم الظُّْل ذلك أَْعَظ ره ف ه غي ر َله، فإذا أُْشِرك ب هُ  لغي ه يَْظِلُم ال: َظلََم ا. يق ربِّه

ْلمُ  َظْلماً وُظْلماً وَمْظِلمةً، ، والظُّلُم االسُم يقوم َمقام المصدر، وهو ظالمٌ َمصْ  فالظَّ   .. وَظلوم دٌر حقيقيٌّ
ْم ((   ْيِهْم َوالَ ُه ْوٌف َعلَ الَ َخ لََح فَ َن َوأَْص ْن آَم ِذِريَن فََم ِريَن َوُمن ِليَن إِالَّ ُمبَّشِ ُل اْلُمْرَس ا نُْرِس َوَم

ِريَن َوُمنِذِرينَ .)).. )48يَْحَزنُوَن( ِذِرين.. البشرى : الخبر المفرح .. ((   : بشره : فرحه ُمبَّشِ ذره )) :  َوُمن وأَن
ْذر االسم إِْنذاراً ونُْذراً؛ عن كراع واللحياني: باألمر انذاراً ونذراً، هُ، والصحيح أَن النُّ دُر.  أَعلََم ذار المص واِإلن

ذاراً  ِة؛وأَْنِذْرُهْم يَْوَم اآلِزفَ  خّوفه وحذَّره. وفي التنزيل العزيز: وأَنذَره أَيضاً: هُ إِن ى الزجاجي: أَنذَْرت  وكذلك حك
الى:  وفي التنزيل المصدر، والنِذير االسم. ونِذيراً، والجيِّد أَن اِإلنذار ه تع ِذير. وقول العزيز: فستعلمون كيف نَ

   .إِنذاري. والنِذير: اسُم اِإلنذار. نَِذيِر؛معناه فكيف كان فكيف كان
ً .)).. )49نَا يََمسُُّهْم اْلعَذَاُب بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن(َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِ ((   ا  يقال: َمِسْسُت الشيَء أََمسُّه َمّس

تْه؛  ألَنه لَْمٌس، وللُجنون كأَن الجن والضرب ألَنهما باليد، واستعير للجماع لََمْستَه بيدك، ثم استعير لألَخذ َمسَّ
م ْمَسْسني بََشٌر أَي لمتعالى: ولم يَ  يقال: به َمسٌّ من جنون. وقوله جٍ، ول زوُّ ة ت اً أَي  يَْمَسْسني على جه أَُك بغيّ

اسّ  وال قُِرْبُت على غير حد ه. وتََم ه بذات اً: لَِقيَ ج.وماسَّ الشيُء ُمَماسَّةً وِمساس ُدهما  َالتزوُّ سَّ أَح اِن: َم الِجْرم
ق: العصيان )) :  بَِما َكانُوا يَْفُسقُونَ .. (( مفعولين كما ترى اآلخر. وحكى ابن جني: أََمسَّهُ إِياه فعدَّاه إِلى الِفْس

ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن الحق . فسق يفسق  طريق  والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن
ر، اني،أَي فََج ل: اللحي م يعرف الكسائي الضم، وقي ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن وق الخروج عن ق  الفُس

رالدين ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ى المعصية كم ل إل ذلك المي ر ، وك ن أم ق ع ه. وفََس ن  رب ال ع ه أَي جار وم رب
َوائَِرا طاعته؛ قال الشاعر: ره َج ن أَم قاً ع ن  فَواِس ه، خرج م ر رب ن أَم َق ع ل: فَفََس ه عز وج ي قول راء ف الف
رب ه، والع قَت ا طاعة رب د فََس ن قشرها: ق ةُ م َطب ت الرُّ ول إذا خرج ةُ من قشرها،تق َطب أَن لرُّ ا  وك أرة إنم الف

اس. ى الن ا عل ن ُجْحره ا م قةً لخروجه ميت فُوْيِس ُق: الخروج س ه أَي  والِفْس ر رب ن أَم َق ع ر. وفََس عن األَم
  .. خرج

كٌ ((   ي َملَ ِ َوالَ أَْعلَُم اْلغَْيَب َوالَ أَقُوُل لَُكْم إِنِّ َّ يَّ  قُْل الَ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن  وَحى إِلَ ا يُ ُع إِالَّ َم إِْن أَتَّبِ
ُروَن( الَ تَتَفَكَّ يُر أَفَ ى َواْلبَِص تَِوي األَْعَم ْل يَْس بَ .)).. )50قُْل َه ُم اْلغَْي و :  َوالَ أَْعلَ ك. أَب اب عن ا غ لُّ م ُب: ك والغَْي

ه بالغَْيِب؛ أَي إِسحق في قوله تعالى: يؤمنون رهم ب ا أَخب نهم، مم ه يؤمنون بما غاَب ع ّ علي لى  ، ص ـيُّ  النب
رِ  ن أَم لم، م أَهم وس ا أَنب اَب عنهم مم ا غ لُّ م ار. وك ِة والن ِث والجن ٌب؛ لبَْع و َغْي ه، فه ي:  ب ن األَعراب ال اب وق

. قال: والغَْيبُ  ّ ن  العُيوِن، وإِن كان ُمَحصَّالً في القلوب. ويُقال: سمعت أَيضاً ما غاَب عن يؤمنون با وتاً م ص
ر وراء الغَْيب ديث ذك ي الح ون، أَي من موضع ال أَراه. وقد تكرر ف ن العي اب ع ا غ ل م و ك ب، وه سواء  الغي

ال )) :  أَفَالَ تَتَفَكَُّرونَ (( محصل. كان ُمَحصَّالً في القلوب، أَو غير ي الشيء؛ ق اطر ف ال الخ ُر: إِعم الفَْكُر والِفْك
الِفْكر  جمعه الِفْكُر وال الِعْلُم وال النظُر، وال يجمع سيبويه: رة: ك اراً. والِفْك ي  أَفك ر ف د فك َر  .. الشيء وق وأَْفَك

   .. فيه وتَفَكََّر بمعنىً 
ِفيٌع لَعَلَُّه((   يٌّ َوالَ َش ِه َوِل ْن ُدونِ ْم ِم ْيَس لَُه ْم لَ ى َربِِّه ُروا إِلَ افُوَن أَْن يُْحَش ِذيَن يََخ ِه الَّ ِذْر بِ ْم َوأَن

وَن( ِذْر بِ ...)).. )51يَتَّقُ ة ..هِ َوأَن ذره العاقب ذره : ح ُروا :  أن راً: :  أَْن يُْحَش ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش َحَش
ه م؛ ومن وم جمعه وم ي ُر ي ُر: َحْش ة. والَحْش وم القيام اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش ة. الَمْحَش ِفيعٌ  القيام :  َوالَ َش
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فَّع والجمع الشَّافُِع، وَشفَع لي يَْشفَُع َشفاعةً وتََشفََّع: َطلب. والشَِّفيُع:  ُشفَعاء، واْستَْشفََع بفُالن على فالن وتََش
ي هـالفارسّي: اْستَْشفَعه طلَب منه الشَّفاعةَ أَي قال ل فَشفَّعَه فيه. وقال له إِليه افِعاً. وف ي ش ن  ُكْن ل ل: م التنزي

لٌ  ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها يَْشفَْع َشفاعةً حَسنة يكن اله ِكْف ونَ ..   منه ْم يَتَّقُ اه :  لَعَلَُّه : اتق
  خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته.. 

  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين و ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل نش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ الر اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان ..  اس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c    : 106الحلقة عدد   
    c( سورة األنعام ) 

  
 الم ع الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم ل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ن الرجيمأعوذ با من الشيطا

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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نْ (( ...  ابِِهْم ِم ْن ِحَس َك ِم ا َعلَْي هُ َم ْيٍء  َوالَ تَْطُرْد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغََداِة َواْلعَِشّيِ يُِريُدوَن َوْجَه َش
وَن  ُرَدُهْم فَتَُك ْيٍء فَتَْط ْن َش ْيِهْم ِم ابَِك َعلَ ْن ِحَس ا ِم اِلِميَن(َوَم ْن الظَّ وا  )52ِم بَْعٍض ِليَقُولُ ُهْم بِ ا بَْعَض ذَِلَك فَتَنَّ َوَك

اِكِريَن( أَْعلََم بِالشَّ ُ بِ َّ ْيَس  ُ َعلَْيِهْم ِمْن بَْينِنَا أَلَ َّ الٌَم  )53أََهُؤالَِء َمنَّ  ْل َس ا فَقُ وَن بِآيَاتِنَ ِذيَن يُْؤِمنُ اَءَك الَّ َوإِذَا َج
لََح فَ َعلَْيُكْم َكتَبَ  ِدِه َوأَْص ْن بَْع اَب ِم مَّ تَ ٍة ثُ وًءا بَِجَهالَ ْنُكْم ُس َل ِم ْن َعِم هُ َم ْحَمةَ أَنَّ وٌر  َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ هُ َغفُ أَنَّ

ُل اْآليَاِت َوِلتَْستَبِيَن َسبِيُل اْلُمْجِرِميَن( )54َرِحيٌم( بَُد الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن قُْل إِنِّي نُِهيُت أَْن أَعْ  )55َوَكذَِلَك نُفَّصِ
ِ قُْل الَ أَتَّبُِع أَْهَواَءُكْم قَْد َضلَْلُت إِذًا َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْهتَِديَن( ِدي  )56َّ ا ِعن قُْل إِنِّي َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَكذَّْبتُْم بِِه َم

 ِ َّ ِ ُم إِالَّ  ِه إِْن اْلُحْك تَْعِجلُوَن بِ ِليَن(َما تَْس ُر اْلفَاِص َو َخْي قَّ َوُه صُّ اْلَح ِه  )57 يَقُ تَْعِجلُوَن بِ ا تَْس ِدي َم ْو أَنَّ ِعن ْل لَ قُ
اِلِميَن( ُم بِالظَّ ُ أَْعلَ َّ ي 58لَقُِضَي األَْمُر بَْينِي َوبَْينَُكْم َو ا فِ ُم َم َو َويَْعلَ ا إِالَّ ُه ِب الَ يَْعلَُمَه اتُِح اْلغَْي َدهُ َمفَ ّرِ ) َوِعْن اْلبَ

ابٍِس إِ  ٍب َوالَ يَ اِت األَْرِض َوالَ َرْط ي ُظلَُم ٍة فِ ا َوالَ َحبَّ ٍة إِالَّ يَْعلَُمَه ْن َوَرقَ قُُط ِم ا تَْس ِر َوَم اٍب َواْلبَْح ي ِكتَ الَّ فِ
  ...)). )59ُمبِيٍن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  * التحليل : 
  

ذي  من هم الذين يدعون ربهم بالغدة والعشي ا ال ؟.. وما الغداة والعشي؟ .. من هم الشاكرون ؟.. م
ة الشافية  ة الكافي دون األجوب ر تج ن هذه األسئلة وأكث يستعجل به الكافرون ؟.. ما الرطب وما اليابس ؟.. ع

  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ْيٍء  َوالَ تَْطُرْد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغََداةِ (( ...  ْن َش ابِِهْم ِم ْن ِحَس َك ِم ا َعلَْي هُ َم َواْلعَِشّيِ يُِريُدوَن َوْجَه
..)).. المقصود بالدعاء هنا الصالة .. أي )52َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَُكوَن ِمْن الظَّاِلِميَن(

ي أ ع ال تطرد الذين يحافظون على أداء الصلوات الخمس ف ذين يصلون جماعة م ة .. أي ال ا .. وجماع وقاته
ول هللا  ى رس ترطوا عل ريش اش ار من ق اة الكف المحافظة على األداء في األوقات الشرعية .. وكان بعض عت
م  نهم ألنه دال ع م ب ه ه وا إلي ي يجلس د .. ك ن أم عب ي واب الال)) الحبش رد (( ب لم أن يط ه وس لى هللا علي ص

ا جماعة ..  بِاْلغََداِة َواْلعَِشّيِ ..  يترفعون عن مجالسة الفقراء ي أوقاته س ف ْدوة ، بالضم: : الصلوات الخم الغُ
داة الِة الغَ ين َص ا ب وعِ الشمس. البُْكَرة م ت. وطلُ ٌم للوق راة: َعلَ ر ُمْج ه، غي وٍم بعينِ ن ي ْدَوةُ ، م داة : وُغ  والغ

ن وال يَدخل فيهااألزهري: هكذا يقوُل، قال النحو قال كالغُْدوة، وجمعها َغَدوات والالُم،  األَِلف يون: إنها ال تُنَوَّ
يُريدون وْجَهه؛ وهي قراءةُ جميع القُّراء إال ما ُروي  ِ والعَِشيّ  وإذا قالوا الغَداة َصَرفوا، قال هللا تعالى: بالغداة

ت  َن َزوالِ وقال األَزهري: يَقَع العشيُّ على ما بَيْ . قرأَ بالغُْدَوِة، وهي شاذة. فإنه عن ابن عامرٍ  الشْمِس إلى َوْق
، فإذا غابَِت الشَّْمُس فهو ُغروبها، باح، ويقال  الِعشاُء، وقيل: العَِشيُّ منْ  كل ذلك َعِشيٌّ َزواِل الشَّْمس إِلى الصَّ
  .. الَمْغِرب والعَتَمة: ِعشاءٌ  ِلما بين

ُؤالَءِ ((     وا أََه بَْعٍض ِليَقُولُ ُهْم بِ ا بَْعَض ذَِلَك فَتَنَّ أَْعلََم  َوَك ُ بِ َّ ْيَس  ا أَلَ ْن بَْينِنَ ْيِهْم ِم ُ َعلَ َّ نَّ  َم
ار،  واالْمتِحانُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة االبتالء:  َوَكذَِلَك فَتَنَّا بَْعَضُهمْ .)).. )53بِالشَّاِكِريَن( واالختب

ي الصحاح: إِذا  النارأَذبتهما ب وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَْنُت الفضة والذهب إِذا ِد، وف ن الجيِّ لتميز الرديء م
ار ه الن ا أَدخلت ر م ز لتنظ ه ع ذا قول ن ه راُق، وم تُْن: اِإلْح ون. والفَ ار َمْفتُ ه، ودين ل: َجْوَدتُ   وج

ائغ مى الص ار. ويس ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل وَم ه ل  ي ذا قي ن ه يطان، وم ذلك الش ان، وك الفَتَّ
وَن، ة السُّود التي كأَنهاللحجار ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ي قول روَن  أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِيُن، وقيل ف رَّ ال: يُقَ ق

ال، ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب ي: الِفتْن ة.ابن األَعراب ة ُمْحَرقَ  وهللا بذنوبهم. وَوِرٌق فَتِيٌن أَي فِضَّ
اآلراء ُد، والِفتْنة الُكْفُر، والِفتْنةُ اختالُف الناسوالِفتْنة األَْوال ْيِهمْ .. (( ب ُ َعلَ َّ نَّ  د )) :  َم اً: اعتق نُّ َمنّ نَّ يَُم وَم

ل: َ وإِنّ  عليه َمنّاً وحَسبَهُ عليه. وقوله عز وجل:  لَك ألَْجراً غيَر َمْمنوِن؛ جاء في التفسير: غير محسوب، وقي
ً  عليهم يَُمنُّ هللا معناهُ أَي ال ا م ر به فاخراً أَو ُمعَّظِ ل: غي ين، وقي ل بخالِءُ◌ الُمْنِعِم ا يفع ولهم  كم مقطوع من ق
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نقص عليهم. حبل َمنِين إِذا انقطع وَخلََق، وقيل: أَي ال يَُمنُّ به ال ال نُّ القطع، ويق وهري: والَم أَْعلََم .. (( الج بِ
  العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه ..   )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. بِالشَّاِكِرين

ْحَمةَ أَنَّ ((   هُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل َسالٌَم َعلَْيُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الرَّ
  .)).. )54هُ َغفُوٌر َرِحيٌم(ُسوًءا بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّ 

  جاء في صحيح البخاري : 
رة  حدثنا الحكم بن نافع البهراني: أخبرنا شعيب، عن الُزهري: أخبرنا سعيد بن المسيَّب: ا هري أن أب

ل  قال: ول: (جع ه وسلم يق ي  سمعت رسول هللا صلى هللا علي ة ف ك هللا الرحم زء، فأمس ة ج ده تسعة  مائ عن
ق،وتسعين جزءاً، وأنز راحم الخل زء يت ك الج ن ذل ا  ل في األرض جزءاً واحداً، فم ع الفرس حافره ى ترف حت

  . عن ولدها، خشية أن تصيبه).
ل من))  :  ُسوًءا بَِجَهالَةٍ ((  اً لََجاِه ن شميل: إِن فالن ر الِعْلم.اب الً بغي ل فع الن أَي  والَجَهالة: أَن تفع ف

الوالجمع ُجْهٌل وُجُهلٌ  جاِهٌل به. ورجل جاِهلٌ  يمٌ .. ((  وُجَهالء؛ عن سيبويه  وُجهَّل وُجهَّ وٌر َرِح هُ َغفُ )) :  فَأَنَّ
ة ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج ا الغَفُوُر الغَفّ اهم  ومعناهم اده المتجاوز عن خطاي ذنوب عب اتر ل الس

للنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإنك أَنت الغَفُ  وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفر ا أَه ِر  ور الغَفّار ي ل الغَْف رة. وأَص الَمْغِف
ه أَي سترها َر هللا ذنوب يمٌ .. ((  التغطية والستر. َغفَ وٌر َرِح هُ َغفُ ت الصفة )) :  فَأَنَّ رحيم: بني ْحَمُن ال رَّ وهللا ال

راحم الكثرة، األُولى على فَْعالَن ألَن معناه ُم ال و أَْرَح ل شيء وه عَْت ك ه وِس ك ألَن رحمت اوذل ِحيمُ  ين، فأَم رَّ  ال
ْحمن مقصور على هللا عز وجل. ْحمن ألَن الرَّ ا  والرحيم. فِإنما ذكر بعد الرَّ ال الفارسي: إِنم ره؛ ق ون لغي د يك ق

ْحمن الرحيم ي فجيء بالرحيم قيل بسم هللا الرَّ ه ف ؤمنين ب ة لتخصيص الم ى الرْحَم ْحمِن معن  بعد استغراق الرَّ
ان الى: وك ه تع المؤمنين  قول ذيب ك ال م رب َرأْ باس ال: اْق ا ق اً، كم   َرِحيم

ناعة اِإلنسان من َعلٍَق؛ فخصَّ بعد أَن َعمَّ لما في َخلََق، ثم قال: َخلَقَ  ِة،  اِإلنسان من وجوه الّصِ وه الحكم ووج
ْحمُن اسم من أَسماء هللا عز وجل ونحُوه كثير؛ قال الزجاج: وا الرَّ م يكون ه يعرفو مذكور في الكتب األَُول، ول ن

ن: ب األَُوِل، من أَسماء هللا؛ قال أَبو الحس حاب الكت ي أَص ةِ  أَراه يعن ة ذو الرْحم ل اللغ د أَه اه عن ي ومعن ال  الت
ْحمِة، ألَن فَْعالن بناء من أَبنية ى  المبالغة، وَرِحيمٌ  غاية بعدها في الرَّ ِميٌع بمعن الوا َس ا ق ٍل كم ى فاع فَِعيٌل بمعن

هللا عز  أَن يقال َرْحمن إِالَّ  رجل َرُحوٌم وامرأَة َرُحوٌم؛ قال األَزهري وال يجوز لكبمعنى قادر، وكذ ساِمع وقديرٌ 
الَُع في ا يُب ة م ن أَبني الن م ل، وفَعَ عت وج ذي وس ْحمن ال الرَّ ال  وصفه، ف وز أَن يق ال يج ل شيء، ف ه ك رحمت

حيم: هللا؛ وحكى األَزهري عن أبي َرْحمن لغير ْحمن الرَّ ْحمن ِعْبرانيّ  جمع العباس في قوله الرَّ  بينهما ألَن الرَّ
حيم َعَربيّ    ..  والرَّ

ِرِميَن(((   بِيُل اْلُمْج تَبِيَن َس اِت َوِلتَْس ُل اْآليَ ذَِلَك نُفَّصِ تَبِينَ  .))..)55َوَك ه أَي:  َوِلتَْس ْحتُه.  أَبَْنتُ أَْوَض
ا: تَبَْنتُه أَن ر. واس يُء: ظَه تَباَن الش يَّنَ  واس ه. وتَبَ يءُ  عَرفتُ ةُ الش ذه الثالث دَّى ه ا، تتع هُ أَن ر، وتَبيَّْنت وال  : َظَه

السَّبيُل: الطريُق )) :  َسبِيُل اْلُمْجِرِمينَ ..((واحد وقالوا: باَن الشيُء واْستَباَن وتَبيَّن وأَباَن وبَيََّن بمعنى تتعّدى.
َرْواهللا: طريق الُهدى الذي دعا إِليه. وف وَسبِيلُ  وما َوَضَح منه، يُذَكَّر ويؤنث. ز: وإِن يَ بيلَ  ي التنزيل العزي  َس

ْشد ال يَتَِّخذوه َسبيالً وإِْن يََرْوا َسبيل الغَّيِ يتَّخذوه ى  الرُّ ى هللا عل و إِل بيلي أَْدُع ذه َس ل ه ه: ق ر؛ وفي ذُّكِ َسبيالً، ف
بيَل فقال: على  فأُنِّث. وقوله تعالى: وعلى هللا قَْصُد السَّبِيل ومنها جائٌر؛ فسره ثعلب بصيرٍة، هللا أَن يَْقِصَد السَّ

نس ال للمسلمين، ومنها جائر أَي ومن ا اسم الج بيل هن ون السَّ ي أَن يك بيل، فينبغ  الطُُّرق جائٌر على غير السَّ
بُله  َسبيالً واحداً بعينه، ألَنه قد قال ومنها جائٌر أَي ومنها َسبيٌل جائر. د أَْس وفي حديث َسُمرة: فِإذا األَرُض عن

ه ةأَي ُطُرق ع قِلَّ و جم بِلة. ، وه ا أَْس َرت فجمعه ْت، وإِذا ذُّكِ بِل إِذا أُنِّثَ ذنب، . للسَّ ْرُم: ال ي، والُج ّدِ ْرُم: التَّع والُج
ُروٌم، راٌم وُج ع أَْج و والجم و وه َرم، فه َرَم وأَْج اً واْجتَ ِرُم َجْرم َرَم يَْج د َج ةُ، وق ِرم الَجِريَم ي  ُمْج ِريٌم. وف وَج
ُم المسلمي نالحديث: أَعظ اً م لمين ُجْرم ي المس م ن ف ن شيء ل ألته؛  سأَل ع ِرَم من أجل مس ه فَُح ْم علي رَّ يَُج

ذنب. ْرم: ال ى الُج الى: حت ه تع زي وقولُ ذلك نَْج اط وك ّمِ الخي ي َس ُل ف َج الَجَم اج: يَِل ال الزج ِرمين؛ ق  الُمْج
تهم التكذيب الُمْجِرمون ههنا، وهللا أعلم، الكافرون ألن الذي ذكر من بِيُل (( آيات هللا واالستكبار عنها.ب قِصَّ َس

ِرِمينَ  ُروٌم،)) :  اْلُمْج راٌم وُج ع أَْج ذنب، والجم ْرُم: ال ي، والُج ّدِ ْرُم: التَّع و والُج ِرُم  وه َرَم يَْج د َج ةُ، وق الَجِريَم
ي المسلمين ُجرْ  ُمْجِرم َجْرماً واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو لمين ف ُم المس ي الحديث: أَعظ نوَجِريٌم. وف اً م سأَل عن  م
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ذنب. شيء لم ْرم: ال ل مسألته؛ الُج ن أج ِرَم م ه فَُح ْم علي ى يَُجرَّ الى: حت ه تع اط  وقولُ ّمِ الخي ي َس ُل ف َج الَجَم يَِل
زي ذلك نَْج اج: وك ال الزج ِرمين؛ ق ن الُمْج ر م ذي ذك افرون ألن ال م، الك ا، وهللا أعل ون ههن تهم  الُمْجِرم قِصَّ

  .. ار عنهابآيات هللا واالستكب التكذيب
لَْلُت إِذًا((   ْد َض َواَءُكْم قَ ُع أَْه ْل الَ أَتَّبِ ِ قُ َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ِذيَن تَ ْن  قُْل إِنِّي نُِهيُت أَْن أَْعبَُد الَّ ا ِم ا أَنَ َوَم

اْنتَ :  قُْل إِنِّي نُِهيتُ .)).. )56اْلُمْهتَِديَن( اهى: هىالنَّْهُي: خالف األَمر. نَهاه يَْنهاه نَْهياً ف ؛ أَنشد سيبويه  وتن فَّ َك
ُت أَْن ..  (( تناَهْيُت عنَده،أَطاَل فأَْملى، أَو تَناهى فأَْقَصرا إذا ما اْنتَهى ِعْلمي لزياد بن زيد العذري: ي نُِهي ْل إِنِّ قُ

دَ  ه ..   أَْعبُ اع ل ع وذل وط ادة : خض ده عب ذلُّل)): عب وع والت ة الُخض ل العُبوِديَّ ال..  وأَص   ويق
ُد.للمسل َواَءُكمْ ..  (( مين ِعباُد هللا يعبدون هللا. والعابد: الُمَوّحِ ع )) : الَ أَتَّبُِع أَْه ا، والجم نفِس: إِرادته وى ال وَه

ه؛ التهذيب: قال اللغويون الَهَوى األَْهواء. ى قلب ه عل ةُ اِإلنسان الشيء وَغلَبَتُ ى  محب ل: ونَه ز وج ال هللا ع ق
ز وجل. ا عن َشَهواتِها وماالَهوى؛ معناه نَهاه النْفَس عن ور  تدعو إِليه من معاصي هللا ع و مقص ث: الَه اللي

. ورجل َهٍو: ذو َهًوى تقول: َهِوَي، بالكسر، يَْهوى َهًوى أَي َهوى الضَّمير، داه  ِمْن اْلُمْهتَِدينَ .. (( أَحبَّ )) : ه
  هداية : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضالل .. 

ِ يَقُصُّ اقُْل إِنِّ ((   َّ ِ َو ي َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَكذَّْبتُْم بِِه َما ِعنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه إِْن اْلُحْكُم إِالَّ  ْلَحقَّ َوُه
فَْيَصل،  بين الحق والباطل، واسم ذلك القَضاء الذي يَْفِصل بينهما والفَْصل: القضاء) .)) .. 57َخْيُر اْلفَاِصِليَن(

و فات هللا وه ن ص فة م ل ص اج: أَن الفاِص ر الزج ل. وذك ل وفاِص اء فَْيَص ل قض ز وج ين  ع اء ب ل القض يفِص
ن وقوله عز وجل: هذا يوم الفَْصل؛ أَي هذا الخلق. ين المحس ه ب ه  يوم يفَصل في ل بعمل ازي ك والمسيء ويج

ل: وبما يتفضل هللا به على عبده ال هللا المسلم. ويوم الفَْص ة، ق وم القيام و ي ومُ ه ا ي ا أَدراك م ل: وم   عز وج
ول صفة لقول فصل . وفي  العزيز: إِنَّه  حقٌّ ليس بباطل. وفي التنزيل وقول فصل:  الفَْصل.  يدنا رس الم س  ك

الى:  بيِّن نَْزر وال َهْذر أَي : فصل ال  هللا، صلى هللا عليه وسلم ه تع ظاهر يفِصل بين الحق والباطل؛ ومنه قول
ز  الَخْصمين، والنَّْزر القليل، : فصل بين  قاِطع، ومنه يقال ي فاِصلأَ  إِنه لقول فَْصل؛ ه ع والَهْذر الكثير. وقول

دَّعى ى الم ين  وجل: وفَْصل الخطاب؛ قيل: هو البيّنة عل ل ب ل: هو أَن يفِص ه، وقي دَّعي علي ى الم ين عل واليم
  .. لقضي بينهم طل، ولوال كلمة الفَْصلقوله: إِنه لقول فَْصل؛ أَي يفِصل بين الحق والبا الحق والباطل؛ ومنه

اِلِميَن(((   ُ أَْعلَُم بِالظَّ َّ ُم: .)).. )58قُْل لَْو أَنَّ ِعنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه لَقُِضَي األَْمُر بَْينِي َوبَْينَُكْم َو الظُّْل
ال األصمعي: الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَبا في َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب م؛ ق م  ه فما َظلَ ا ظل م

ع أي  ا وض ي م َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس ل: م ي المث عه وف ر َمْوض ي غي بَه ف   الشَّ
ماالً؛ فما ظلم يمينا  يقال: أََخذَ في طريٍق  حديث ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ وال ِش

اَوَزة  لَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدالسَ  ِ أُمّ  ومنه حديث ْوُر وُمج م الَج عنه؛ وأصل الظُّل
وء: فمن ، ومنه حديث الُوُض نَّة الحّدِ ه السُّ اَء األدَب بتَْرِك َم أي أَس د أساء وَظلَ َص فق أََدِب  َزاد أو نَقَ أَدَُّب ب والتَّ

م نَقََصها من الثواب الشَّْرعِ، وَظلَم نْفسه بما وا ول ذين آَمنُ  بتَْرداِد الَمّرات في الُوضوء. وفي التنزيل العزيز: ال
وا م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع ن عب ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم ن  يَْلبُِس ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش إيم

ْرك لَُظْلٌم َعِظيموتأَّولوا فيه قوَل هللا ع ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن،   .. ز وجل: إن الّشِ
ا َوالَ َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب الَ يَْعلَُمَها إِالَّ ُهَو َويَْعلَُم َما فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقَ((   ٍة إِالَّ يَْعلَُمَه

ابٍِس إِالَّ  ٍب َوالَ يَ اِت األَْرِض َوالَ َرْط ي ُظلَُم يٍن(َحبٍَّة فِ اٍب ُمبِ ي ِكتَ بِ ...))..  )59 فِ اتُِح اْلغَْي َدهُ َمفَ ي  َوِعْن : جاء ف
  صحيح البخاري : 

د ن عب ن شهاب، عن سالم ب هللا، عن  حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن اب
ه: ه  أبي لى هللا علي ول هللا ص ه أن رس لم وآل س  وس ب خم اتح الغي ال : (( مف اعة،: إن هللاق م الس ده عل   عن

أي س ب دري نف ا ت أرض تموت إن  وينزل الغيث، ويعلم ما في األرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وم
  . هللا عليم خبير).

ُب:)) :  َوالَ َرْطٍب َوالَ يَابٍِس ((   ْط ابِس. والرَّ الفَتْحِ: ضدُّ الي ُب، ب ْط اِعُم. الرَّ ب  النَّ ، يَْرُط ّمِ َب، بالضَّ َرُط
ة: وَرِطـيٌب، وَرطَّْبتُه أَنا تَْرِطـيباً. َرْطبٌ  طوبَةً وَرطابَةً، وَرِطَب فهورُ  ه  وجاِريَةٌ َرْطبَ ٌب: في الم َرْط ة. وغ َرْخَص

ٍب. تَُسبُّ به. للمْرأَِة: يا َرَطاِب ! ِلـيُن النساِء. ويقال ُع َرْط ُطُب: كلُّ ُعوٍد َرْطٍب، وهو َجْم ـيٌب،  وُغصنٌ  والرُّ َرِط
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ُطوبَِة. َرِطـيٌب أَي ناِعٌم.وِريٌش  اً  والـَمْرُطوُب: صاِحُب الرُّ اً أَي لَيِّن ْرآن َرْطب َرأَ القُ ن أََراَد أَْن يَْق وفي الحديث: َم
ه. ال ْوِت قَاِرئِ ي َص دَّةَ ف ن ِش ُر م ُي األَْخَض ْع ُب: الّرِ ُط ُب والرُّ ْط ِل  والرُّ ن البَْق ذيب: م ي الته ـيِع؛ وف بِ وِل الرَّ بُقُ

جر، ْنِس  والش ٌم للِج و اْس ابٍِس ..((وه بِسَ )) :  َوالَ يَ ك يَ در قول و مص ة، وه يض الرطوب م: نق ْبس، بالض  اليُ
ابٌِس، الشيءُ  و ي ادر، يَْبساً ويُْبساً وه ع يَْيبُِس ويَْيبَس، األَول بالكسر ن ال: والجم بَّس؛ ق يَّ  يُ ْعٌد َعلَ ا َس أَْوَرَده

ال اَعُضوضاً وِشناناً يُبَّس بِئْراً  ُمْخِمسا، ة؛ واليَْبُس، بالفتح: اليابُِس. يقال: حطب يَْبس؛ ق ه ِخْلف ب: كأَن ال  ثعل ق
ابِس  كما َخْشَخَشْت يَْبَس الَحصاِد َجنُوبُ  تَُخْشِخُش أَْبداُن الَحديِد َعلَيهُم، علقمة: ع ي وقال ابن السكيت: هو جم

ل يده: مث ن س ال اب ب؛ ق ب وَرْك ع راِك مان للجمي بَس اس ْبس واليَ ينٍ (  ..(واليَ اٍب ُمبِ ي ِكتَ وح إِالَّ فِ ي الل )) : ف
  المحفوظ .. 

*********  
  

ى  لى هللا عل *** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سب يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي حانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج ..  اوال وب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
   وبركاته .ورحمة هللا

 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c   : 107الحلقة عدد   

  c( سورة األنعام ) 
  

 ام ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس الس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ٌل مُ .. (( . ى أََج ِه ِليُْقَض ثُُكْم فِي مَّ يَْبعَ اِر ثُ َرْحتُْم بِالنََّه ا َج ِه َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َم مَّ إِلَْي مى ثُ َس
وَن( اِدِه َويُْرِس )60َمْرِجعُُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُ ْوَق ِعبَ اِهُر فَ َو اْلقَ َدُكْم َوُه اَء أََح ى إِذَا َج ةً َحتَّ ْيُكْم َحفََظ ُل َعلَ

وَن( ُط ْم الَ يُفَّرِ لُنَا َوُه هُ ُرُس ْوُت تََوفَّتْ َرُع  )61اْلَم َو أَْس ُم َوُه هُ اْلُحْك ّقِ أَالَ لَ ْوالَُهْم اْلَح ِ َم َّ ى  مَّ ُردُّوا إِلَ ثُ
يُكْم ِمْن ُظلَُماِت ا )62اْلَحاِسبِيَن( ْن قُْل َمْن يُنَّجِ ونَنَّ ِم ِذِه لَنَُك ْن َه ًعا َوُخْفيَةً لَئِْن أَنَجانَا ِم ْلبَّرِ َواْلبَْحِر تَْدُعونَهُ تََضرُّ



  481                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ِرُكوَن(63( الشَّاِكِرينَ  يُكْم ِمْنَها َوِمْن ُكّلِ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُْم تُْش ُ يُنَّجِ َّ ْيُكمْ  )64) قُْل  َث َعلَ ى أَْن يَْبعَ اِدُر َعلَ َو اْلقَ ْل ُه  قُ
ْر كَ  ٍض انُظ أَْس بَْع ُكْم بَ ِذيَق بَْعَض يَعًا َويُ ُكْم ِش ْم أَْو يَْلبَِس ِت أَْرُجِلُك اِت َعذَابًا ِمْن فَْوقُِكْم أَْو ِمْن تَْح ُف اْآليَ ّرِ َف نَُص ْي

وَن( ْم يَْفقَُه ٍل( )65لَعَلَُّه ْيُكْم بَِوِكي ُت َعلَ ْل لَْس قُّ قُ َو اْلَح َك َوُه ِه قَْوُم ذََّب بِ ْوَف  )66َوَك تَقَرٌّ َوَس ٍإ ُمْس ّلِ نَبَ ِلُك
ا يُنِسيَ  )67تَْعلَُموَن( نََّك َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإِمَّ

اِلِمي ْوِم الظَّ ْكَرى َمَع اْلقَ ْن  )68َن(الشَّْيَطاُن فَالَ تَْقعُْد بَْعَد الذِّ ْيٍء َولَِك ْن َش ابِِهْم ِم ْن ِحَس وَن ِم ِذيَن يَتَّقُ ى الَّ ا َعلَ َوَم
  ...)).)69ِذْكَرى لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  * التحليل : 
  

وم و ا الن ا ؟.. م ه له ه وال يأب ي غي ادر ف ان الس ا اإلنس ي يحياه ة الت ة والعجيب ة الغريب ا الحرك ا م م
ة  ت ال محال ه مي درك أن ث والجزاء وهو ي افر البع ر الك اذا ينك ا ؟.. لم الموت ؟.. والخيط الرفيع الرابط بينهم
دم  الى بع ا هللا سبحانه وتع اذا أمرن رت ؟.. لم ا كث ة مهم ت والقليل ا طال اة القصيرة مهم ذه الحي ن ه فراحل ع

ة الجلوس مع الظالمين ؟ ومن هم الظالمون ؟.. ومن هم المتقون  ر تجدون األجوب ئلة وأكث ؟ .. عن هذه األس
  الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

  
ٌل مُ (( ...  ى أََج ِه ِليُْقَض ثُُكْم فِي مَّ يَْبعَ اِر ثُ َرْحتُْم بِالنََّه ا َج ِه َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َم مَّ إِلَْي مى ثُ َس

وَن(َمْرِجعُ  لِ .)).. )60ُكْم ثُمَّ يُنَبِّئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُ اُكْم بِاللَّْي ِذي يَتََوفَّ َو الَّ اةُ: الموت. :  َوُه ةُ. والوف اةُ: الَمنِيَّ والَوف
ِت  إذا قَبََض ُروَحه، وقال غيره: نفسه .. وفي الصحاح  قَبََض  هللا إذا وتُُوفَِّي فالن وتََوفَّاه َوفِّي المي تِيفاء تَ اْس

تِه تُ  له وَعَدد أَياِمه وُشهوره التي ُوفِيتْ  ُمدَّ دنيا. وتََوفَّْي ي ال ه وأَْعوامه ف تْوفَيته إذا أَخذت ه واْس اَل من ه.  الم كل
و وتََوفَّْيُت َعَدد القوِم إذا َوْبِري: َعَدْدتهم ُكلَّهم؛ وأَنشد أَب ور ال دة لمنظ ي عبي دْ  إنَّ بن ْن أََح وا ِم وال  ،األَْدَرِد لَْيُس

ه عز وجل: ال تجعلهم قريش تَمام عددهم وال تَْستَوفي بهم عَدَدهم؛ ومن ذلك أَي تََوفَّاُهْم قَُريٌش في العددْ   قول
َدد تَوفي ُم ا؛ أَي يَْس يَن َمْوتِه َس ح وفَّى األَْنفُ ي هللا يَتَ الهم ف وم  آج ى ي َدِدهم إِل ام ع تَْوفي تَم ل: يَْس دنيا، وقي ال

اَم. فِّيوأَّما تَوَ  القيامة، ى أَن ن زه إِل ه وتميي ه: النائم فهو اْستِيفاء وْقت َعْقل ي قول ال الزجاج ف اكم  وق ل يَتََوفَّ ق
نكم، العدد، تأْويله أَن َملَُك الموت، قال: هو من تَْوفِية نقُص واحد م ال ي ين ف ول:  يَْقبَِض أَْرواَحكم أَجمع ا تق كم

ي  قد اْستَْوفَْيتُ  ا ل ه م ت من الن وتََوفَّي همن ف ه؛ تأْويل ه عز علي يء. وقول ه ش َق علي م يَْب ى إذا  أَن ل ل: حت وج
لُنا اءتهم ُرُس م، ج ه، وهللا أَعل اج: في ال الزج ْونَهم؛ ق اءتهم يَتََوفَّ ى إذا ج ون حت ان: يك وت  وجه ةُ الم مالئك

ا أَنهم كانوا كافرين، ألَنهم قالوا الُمعايَنة فيعترفون عند موتهم يَتََوفَّْونَهم َسأَلُوهم عند دُعون  لهم أَين م تم ت كن
ن دون هللا؟ وز أَن م وا، ويج وا وذهب ا أَي بطل لُّوا عن الوا: َض ى ق م، حت ون، وهللا أَعل ة  يك اءتهم مالئك إذا ج

ول:  هذا الموضع على العذاِب يتوفونهم، فيكون يتوفونهم في ا تق ذا كم ْونَهم عذاباً وه دهما يَتََوفَّ ضربين: أَح
ً  قد ت؛  الموُت من وإن لم يمت، ودليل هذا القول قوله تعالى: ويأْتِيه بالعذاب قَتَْلُت فالنا و بَميِّ ا ه اٍن وم ّلِ َمك ك

م ِعدَّتهم، قال: ويجوز أَن يكون يَتََوفَّْونَ  وجهين، وهللا أعل ارِ .. ((   وهو أَضعف ال َرْحتُْم بِالنََّه ا َج ُم َم )):  َويَْعلَ
ري:  بالليل يل: وهو الذي يتوفاكموَجَرح الشيَء واْجتََرَحه: َكَسبه؛ وفي التنز ار. األَزه َرْحتُْم بالنه ا َج ويعلم م

ال: الخيل قال أَبو عمرو: يقال ِإلناث ه َجواِرُح، واحدتها جاِرَحة ألَنها تُكسب أَربابَها نِتاَجها؛ ويق ا ل ة  م جاِرَح
وارحُ  له كاِسٌب. ما له جارحة أَي أَي ما له أُنثى ذاُت َرِحٍم تَْحِمُل؛ وما ة وَج ذه الجاري ال: ه د؛ يق ا َولَ ال: م  الم

ذه الفرس ن وه ان م ة واألَت ِحم والناق رَّ ة ال ا شابَّة ُمْقبِلَ ال أَي أَنه وارح الم ُدها. ج ى َول الن  والشباب يُرَج وف
ِرشُ  ِرُح ويَْق ه ويَْجتَ َرُح لعيال ل: يَْج ي التنزي ى؛ وف ِرُش، بمعن يِّئات؛ ويَْقتَ وا الس ذين اْجتََرُح َب ال أَي  أَم َحِس

ه بُهم اكتسبوها. فالن جارُح أَهِل اِرَحتُهم أَي كاِس ْرِجعُُكمْ .. ((  وج ِه َم مَّ إِلَْي ً  ))  : رجع يرجع ثُ ا اً وُرُجوع  َرْجع
 ً ا اً وَمْرِجع ى وُرْجعان ك وُرْجعَ ى رب ل: إِن إِل ي التنزي رف. وف ةً: انص وعَ  وَمْرِجع ج ى، أَي الرُّ ْجع َع،  الرُّ والَمرِج

   ه..ُرُجوعكم؛ حكاه سيبوي َمْرِجعُكم جميعاً، أَي فيه: إِلى هللامصدر على فُْعلى؛ و
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لُنَ ((   هُ ُرُس ْوُت تََوفَّتْ َدُكْم اْلَم اَء أََح ى إِذَا َج ةً َحتَّ ْيُكْم َحفََظ ُل َعلَ اِدِه َويُْرِس ْوَق ِعبَ ْم الَ َوُهَو اْلقَاِهُر فَ ا َوُه
ُطوَن( ْوَق ِعبَ.)).. )61يُفَّرِ اِهُر فَ اُر: من صفات:  اِدهِ َوُهَو اْلقَ وق. والقَهَّ ذ من ف ة واألَخ ُر: الغَلَب   هللا عز القَْه

ه بسلطانه َر َخْلقَ ار، قََه اً،  وجل. قال األَزهري: وهللا القاهُر القَّه اً وكره ا أَراد طوع ى م فهم عل رَّ ه وَص وقدرت
ن ال اب ار للمبالغة. وق ق. والقَهَّ ع الخل ب جمي و الغال اهر ه ر: الق ةً .((  األَثي ْيُكْم َحفََظ ُل َعلَ ي  َويُْرِس )) : جاء ف

  مختار الصحاح :
ال  َحِفَظ الشيء بالكسر     ون أعم ذين يكتب ة ال ةُ المالئك تظهره و الَحفََظ ه أيضا اس حفظا حرسه وحفظ

ال الُمحافََظةُ المراقبة و الِحفَاُظ و الُمحافََظةُ أيضا األنفة و الَحِفيُظ المحافظ بني آدم و ا ومنه قوله تع ا أن ى {وم
اب  عليكم بحفيظ} ويقال اْحتَِفْظ بهذا الشيء أي احفظه و هُ الكت تََحفََّظ الكتاب استظهره شيئا بعد شيء و َحفََّظ

  ..  اْستَْحفَظهُ كذا سأله أن يحفظه تحفيظا حمله على حفظه و
ُطونَ ((   ر فيه)) :  َوُهْم الَ يُفَّرِ ريُط.  وضيَّعه حتى فات، وكذلك وفََرط في األَمر يَْفُرط فَْرطاً أَي قصَّ التف

ط الخيَل أُي تتقدَُّمها. رط  والعرب تقول..  سابقة وفرس فرط : سريعة  والفُُرط: الفَرس السريعة التي تَتَفَرَّ : ف
  .أَي بََدر وسبَق. منه:

َرُع ((   َو أَْس ُم َوُه هُ اْلُحْك ّقِ أَالَ لَ ْوالَُهْم اْلَح ِ َم َّ ى  مَّ ُردُّوا إِلَ بِيَن(ثُ ِ  .))..)62اْلَحاِس َّ ى  مَّ ُردُّوا إِلَ ثُ
ردَّ  وأَمر هللا ال مردَّ له، وفي وردَّه عن األَمر ولَدَّه أَي صرفه عنه برفق.: َمْوالَُهْم اْلَحقِّ  ال م ز: ف ل العزي  التنزي

الً وفي حدي القيامة ألَنه شيٌء ال يَُردُّ. ه؛ قال ثعلب: يعني يومـال مردَّ ل له؛ وفيه: يوم ل عم ث عائشة: من عم
ه فهو َردٌّ أَي مردودٌ  ليس عليه أَمرنا ا علي اً لم در وصف عليه. يقال: أَْمٌد َردٌّ إذا كان مخالف  السنَّة، وهو مص

د وأن أَالَ لَهُ اْلُحْكُم َوُهَو أَْسَرُع اْلَحاِسبِينَ .(( به. )) :  وهو الخالق العليم الرزاق الفتاح الكريم .. حق له أن يعب
ة .. يس ل والني ول والفع ي الق ه، أل وأن يتوكل عليه .. وأن يخلص له في العبادة وف ي قول حق ف و إِس ال أَب وق

باً، ى ُمحاِس ِ َحِسيباً: يكون بمعن ّ ان  عز وجل: وَكفَى با ّ ك الى: إِن  ه تع ي قول ال ف اً؛ وق ى كافِي ون بمعن ويك
  . يَْكِفيِه. لم والِحْفظ والَجزاِء ِمْقداَر ما يُْحِسبُه أَييُْعِطي كلَّ شيٍء من العِ  على كل شيٍء َحِسيباً؛ أَي

ِذِه لَنَ ((   ْن َه ا ِم ئِْن أَنَجانَ ةً لَ ًعا َوُخْفيَ رُّ هُ تََض ِر تَْدُعونَ ّرِ َواْلبَْح يُكْم ِمْن ُظلَُماِت اْلبَ ْن قُْل َمْن يُنَّجِ ونَنَّ ِم ُك
اِكِرينَ  ةً .)) .. )63( الشَّ ًعا َوُخْفيَ رُّ را .. : س تََض اِكِرينَ را وجه ْن الشَّ ونَنَّ ِم ان :  لَنَُك اُن اِإلحس ْكُر: ِعْرف الشُّ

ن أَيضاً. ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ  د وع ون عن ي ُد يك ر قال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْم ذا  غي د، فه ي
ل، اء الجمي ازاة والثن َكَرهُ  الفرق بينهما. والشُّْكُر من هللا: المج َكرَش ً  َ  وَش ْكرانا ُكوراً وُش ْكراً وُش ُكُر ُش ه يَْش .. ل

وشكر سائر  اللسان، وهو الثناء على المنعم. وشكر ، وهو تصور النعمة.: شكر القلب  والشكر ثالثة أضرب
وا آل داود شكرا} " استحقاقه. الجوارح، وهو مكافأة النعمة بقدر د  وقوله تعالى: {اعمل ب (شكرا) عن ونص

ن و ين:أبي إسحق م وا للشكر، أي: لتشكروا هللا عز جه ل. أحدهما: اعمل دير:  وج ون التق واألخرى: أن يك
ول  ).2/661اشكروا شكرا. راجع: إعراب القرآن  ل: (شكرا) مفع . وقي ه شكرا  ا تعملون وا م ومعناه: اعمل

ب واللساناعملوا ولم يقل اشكروا؛ لينبه على التزام األنواع الثالثة من ا لقوله: (اعملوا)، وذكر  لشكر بالقل
ان/  ديك} "لقم ي ولوال نجزي الشاكرين} "آل14وسائر الجوارح. قال: {اشكر ل ران/ "، {وس  "، {145عم

بأ/ "،40يشكر لنفسه} "النمل/ ومن شكر فإنما  ادي الشكور} "س ن عب ل م ه: {وقلي ه 13وقول ه تنبي "، ففي
ن توفيه شكر هللا  أن  كر م ثن بالش ه إ صعب؛ ولذلك لم ي ه السالم: أوليائ راهيم علي ي إب ال ف ين، ق ى اثن ال عل

ل/ ه} "النح اكرا ألنعم راء/ "،121{ش كورا} "اإلس دا ش ان عب ه ك وح: {إن ي ن ال ف ف هللا 3وق "، وإذا وص
  .. "17وهللا شكور حليم} "التغابن/} بالشكر في قوله:

يُكْم ِمْنَها َوِمْن ُكّلِ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُْم تُ ((   ُ يُنَّجِ َّ ُزوٌم: .)).. )64ْشِرُكوَن(قُْل  ْرِب َمْج الَكْرُب، على َوْزن الضَّ
مُّ  الـُحْزنُ  ُر والغَ ه األَْم ُروٌب. وَكَرب هُ  والغَمُّ الذي يأْخذُ بالنَّْفس، وجمعه ُك ُروٌب  يَْكُرب و َمْك ه، فه تَدَّ علي اً: اْش َكْرب

ة؛ م الُكْرب ٌب، واالس ه وَكِري ُب: ا وإِن نفس. والَكِري ـَمْكُروُب ال َربَ ل اِرٌب. واْكت ٌر ك ـَمْكروُب. وأَْم   ل
ةٌ؛ ِرُكونَ ((   .. لذلك: اْغتَمَّ. والَكرائُِب: الشدائُد، الواحدةُ َكِريب تُْم تُْش مَّ أَْن ه شريكا .. ثُ ل ل ا : جع )) : أشرك ب

  وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 
ِذيَق قُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن يَبْ ((   يَعًا َويُ ُكْم ِش ْم أَْو يَْلبَِس ِت أَْرُجِلُك ْن تَْح ْوقُِكْم أَْو ِم عََث َعلَْيُكْم َعذَابًا ِمْن فَ

وَن( ْم يَْفقَُه اِت لَعَلَُّه ُف اْآليَ ّرِ َف نَُص اِدرُ .)).. )65بَْعَضُكْم بَأَْس بَْعٍض انُظْر َكْي َو اْلقَ ْل ُه ن :  قُ اِدُر: م ِديُر والق القَ
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ن القُْدَرة عز وجل يكونان منصفات هللا  دير؛ م يء ق ل ش ى ك الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول ن التق  ويكونان م
ُر ُكّلِ شيء القُْدرة، فا ن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ يه. اب ماء هللا  وقاض ي أَس ر: ف األَثي

ة،فاعل  فالقادر اسم تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي در من قََدَر يَْقِدُر، والقَ  والمقت
غ. و أَبل يَعًا((  ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وه ُكْم ِش وم )) : أَْو يَْلبَِس لُّ ق ر. وك ى األَم ون عل ذين يَْجتَِمع وم ال يعةُ: الق والّشِ

وا ى اجتََمع ُع ب عل د يَتْبَ ُرهم واح وم أَم لُّ ق يعةٌ. وك م ِش ر، فه هم رأْي بعض،أَْم ري:  فهم عُض ال األَزه يٌَع. ق ِش
يس اً ول ين، ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعض م متفق انوا  كله نَهم وك وا ِدي ق ذين فرَّ ال هللا عز وجل: ال ق

ر ِشيَعاً؛ كلُّ  ٍة تكفِّ ود والنصارى ألَنّ  فِْرق ه اليه ي ب ا، يعن ة له ة المخالف راً  الفرق ُهم بكف ارى بعُض بعضاً،  النص
ودوكذل ُر اليه روا ك اليهود، والنصارى تكفِّ انوا أُم رهم وك وُد تكف ا  واليه ابر لم ي حديث ج بشيء واحد. وف

ه يُْلبَِسُكْم ِشيَعاً ويُذيَق بعَضكم نزلت: أَو لى هللا علي ول هللا، ص ه  بأْس بعض، قال رس َوُن وآل ان أَْه وسلم: هات
ُر؛ م وأَْيَس َرُق، أَي يَْجعَلَُك يَُع الِف ً  الّشِ ا الى: وإِنَّ  فرق ه تع ا قول ين. وأَم ن مختلف ِإن اب راهيم، ف يعته ِإلب ن ش  م

ا وسلم، أَي إِبراهيم َخبَرَ وآله  األَعرابي قال: الهاُء لمحمد، صلى هللا عليه ال  نَْخبَره، فاتَّبَعَه وَدع ذلك ق ه، وك ل
ه الفراء: اه أَ  يقول هو على ِمناجه وِدين ل: معن ه، وقي راهيم سابقاً ل ان اب نوإِن َك ل ي م وح ومن أَه يعة ن  ِش

ى ه معطوف عل رب ألَن ول أَق ذا الق ال األَزهري: وه ول ِملَّتِه، ق و ق وح، وه ة ن اع  قص يعةُ: أَتب اج. والّشِ الزج
يٌَع، ا ِش ياعٌ  الرجل وأَْنصاُره، وجمعه َوْليِ  وأَْش ن ال ال واالهُ م ا يق ال: شايَعَه كم ع. ويق ع الجم ِذيَق ..((  جم َويُ

ي  العذاب. الليث: والبَأْساُء اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأُْس:)) : ْعٍض بَْعَضُكْم بَأَْس بَ  والبأُْس: الشدة ف
ا إِذا ه: كن َّ علي وان  ي، رض ديث عل ي ح رب. وف ه  الح َّ علي لى  ، ص َّ ول  ا برس أُْس اتَّقَْين تدَّ الب ه اش وآل

الوال يكون إِال مع الشدَّة. ابن األَعر وسلم؛ يريد الخوف ى مث ئُِس، عل أُْس والبَ ي: الب ذاب الشديد.  اب ٍل، الع فَِع
أْسَ  ل ال بَ ى قي ر حت م كث رب ث أْس الح وف ابن سيده: الب أَْس أَي ال خ ك، وال بَ ونَ .. ((   علي ْم يَْفقَُه ))  :  لَعَلَُّه

م أْفقَْهتُهُ الش الِفْقهُ الفهم وقد فَِقهَ الرجل بالكسر فِْقهاً وفالن ال يفقه وال ينقه و ه عل ص ب م خ ذا أصله ث يء ه
  ..  هللا تفِقيهاً و تَفَقََّههَ إذا تعاطى ذلك و فاقََههُ باحثه في العلم الريعة والعالم به فَِقيهٌ وقد فَقَُههُ 

ٍل((( ْيُكْم بَِوِكي ُت َعلَ ْل لَْس قُّ قُ َو اْلَح َك َوُه ِه قَْوُم ذََّب بِ كَ  .))..)66َوَك ِه قَْوُم ذََّب بِ ريش ..   َوَك ُت لَ : ق ْس
لٍ  ْيُكْم بَِوِكي ل:  َعلَ يم الكفي و المق ُل: ه الى الَوِكي ماء هللا تع ي أَس اد، ف أَرزاق العب أَمر  ب تقلُّ ب ه يس ه أَن وحقيقت

ل ي التنزي ه. وف ز: أَن الَمْوكول إِلي ال العزي ا ويق ال َرب راء: يق ال الف يالً؛ ق ي وِك ن ُدون ذوا م اً؛ ال تَتَِّخ ن  كافِي اب
ل الوَ  ياألَنباري: وقي ُل ف و إِسحق: الَوِكي ال أَب افظ، وق ُل الح ا  ِكي ع م ام بجمي ل بالقي ذي تَوكَّ الى ال صفة هللا تع

بُنا هللا َخلَق، وقال بعضهم: ولهم َحْس ي ق ال ف ا هللاُ  الَوِكيُل الكفيل ونِْعَم الَكِفيل بأَرزاقِنا، وق ُل: كافِين م الَوِكي ونِْع
َره ..الرازق مونِْعَم الكافي، كقولك: رازقنا هللاُ ونِعْ  ل على هللا: الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَْم ْرَكن والُمتََوّكِ  في

ل ا وتَوكَّ َل ب ه إِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غيره. ابن سيده: َوِك ديث  علي ي الح ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس واتََّك
ال: ل ذكر التَّوكُّل؛ يق اَم ب توكَّ ِمن الِقي األَمر إِذا َض الن أَيب ى ف ري إِل ت أَم ه ه، وَوَكْل ه  أَلَجأْتُ دت في ه واعتم إِلي

 األَمَر: سلَّمه. بِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِليه أَمَره ثِقةً  عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاه
  .. وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه

ة ".)).. )67ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُموَن( ِلُكّلِ نَبَإٍ ((   م أو غلب ه عل ل ب ة يحص دة عظيم ر ذو فائ أ: خب النب
ى  ظن، وال يقال للخبر في  أ حت ل نب ياء األص ذه األش ال  يتضمن ه ذي يق ر ال ق الخب ة، وح أ أن  الثالث ه نب  في

ر هللا تعالى، وخبر النبي عليه الصالة وا يتعرى عن الكذب، كالتواتر، وخبر ى الخب إ معن لسالم، ولتضمن النب
ذا" يقال: أنبأته ه ك ك: أعلمت ذا، كقول ه ك ل: أنبأت م قي ى العل ذا، ولتضمنه معن ه بك أُ: .. بكذا كقولك: أخبرت النَّبَ

 ً أ الن نَبَ اٌء، وإِنَّ لف ع أَْنبَ ل عن  الخبر، والجم يم. قي ِإ العظ اَءلُون عن النَّبَ مَّ يَتس ه عز وجل: َع راً. وقول أَي خب
ه  رآن،الق ّ علي ه وقيل عن البَْعث، وقيل عن أَْمِر النبي، صلى  اهوآل أَه إِيّ د أَْنبَ لم. وق أَه،  وس ذلك نَبَّ ه، وك وب

ا يبويه: أَن ر. وحكى س ر حرف، أَي أَخب اع متعدية بحرف وغي ى اِإلتب ُؤك، عل ة أَْنبُ ر حقيق ل خب ى لك .. والمعن
ا يء علم م الش اب عل ن ب ة م ذه الحقيق ون ه وف تعلم يء  وس م : أدرا الش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت : أدرك

  بحقيقته وكنهه .. 
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يَ ((   ا يُنِس ِرِه َوإِمَّ نََّك َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْي
ْكَرى َمَع اْلقَ  الم: .)).. )68ْوِم الظَّاِلِميَن(الشَّْيَطاُن فَالَ تَْقعُْد بَْعَد الذِّ والَخْوُض: اللَّْبُس في األَمر. والَخْوُض من الك

ذين فيه الكذب والباطل، ما َت ال ز: وإِذا رأَْي ل العزي ي التنزي ه. وف ا. وقد خاَض في ي آياتن ون ف اَض  يَُخوض وخ
وا وا أَي تفاوض ديث وتَخاَوُض ي الح يلَهم القوُم ف وُم خ اَض الق ه. وأَخ اءَ  في اء.الم ا الم وا به   إِخاضةً إِذا خاض
ذي ر: الموضُع ال ر الكبي اضُ  والَمخاُض من النه اُؤه فَيُخ َخُض م ةُ،  يَتَخْض ال الَمخاَض ه، ويق ور علي د العُب عن

اء اً. باله ْيَطانُ . ((  أَيض يَنََّك الشَّ ا يُنِس ًوى )) : َوإِمَّ ل َه ديث: ك ي الح ده. وف َطنَه: أَبع َد. وأَْش ه: بَعُ َطَن عن وَش
ي ل ذي شاطٌن ف ديره ك ذوف تق الم مضاف مح ي الك ق، وف د عن الح ار؛ الشاِطُن: البعي د روي  الن ًوى، وق َه

ً  والشَّْطُن: مصدر َشَطنَه َشطوٌن: بعيدة، كذلك. وَشَطنَِت الداُر تَْشُطُن ُشطوناً: بَعَُدت. ونية ْطنا ه  يَْشُطنُه َش خالف
ْرٌف. عن وْجهه ونيته. ه ُع ال من والشاِطُن: والشيطاُن: َحيَّةٌ ل ْيطاُن: فَْيع ث. والشَّ يمن  الخبي َد ف َطَن إذا بَعُ َش
واِإلنس  والشيطان: معروف، وكل عات متمرد من الجن وقولهم الشياطين دليل على ذلك. جعل النون أَصالً،
ْكَرى.. ((   والدواب شيطان   )) :  فَالَ تَْقعُْد بَْعَد الذِّ

ْكَرىوأَْذَكَره إِياه: ذَكََّرهُ، واال ذِّ ون ال راء: يك ْكَرى. الف ذِّ ي  سم ال ذَكُِّر ف ى التَّ ون بمعن ْكِر، ويك ذِّ ى ال بمعن
ِإن ْر ف الى: وذَّكِ ه تع يان قول يض النس ر: نق ْكرى، بالكس ذِّ ْكُر وال ذِّ ؤمنين. وال ع الم ْكَرى تنف ذِّ ْوِم .. (( ال َع اْلقَ َم

رب الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه.)) :  الظَّاِلِمينَ  ال الع ن أمث ي وم م؛  ف ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش به: َم الشَّ
ي ما وضع ما ظلم أي قال األصمعي:  َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس ل: م ي المث ر َمْوضعه وف  الشَّبَه في غي

ماالً؛  فما ظلم يمينا يقال: أََخذَ في طريٍق  حديث ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ وال ِش
اَوَزة  َسلَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ِ أُمّ  ومنه حديث ْوُر وُمج م الَج عنه؛ وأصل الظُّل

وء: فمن ، ومنه حديث الُوُض نَّة الحّدِ ه السُّ اَء األدَب بتَْرِك َم أي أَس د أساء وَظلَ َص فق أََدِب والتَّ َزاد أو نَقَ أَدَُّب ب
م الشَّْرعِ، وَظلَم نْفسه بما نَقََصها من الثواب وا ول ذين آَمنُ  بتَْرداِد الَمّرات في الُوضوء. وفي التنزيل العزيز: ال

وا م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع ن عب ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم  يَْلبُِس
ٌم   َمْسعود وَسلماَن،إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن ُحذَْيفة وابنِ  ْرك لَُظْل وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ

مْ  َعِظيم. والظُّْلم: ْوَب وال تَْظِل زَّ  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا الصَّ ه ع ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج عن
ْرَك لَُظلم َعِظيم؛ يعني ده ال شريكأن هللا تعالى هو المُ  وجل: إنَّ الّشِ ْنِعم َوْح رّزاُق الُم ُت ال ي الُمِمي إذا  ْحي ه، ف ل

ة ل النعم ه َجع ِم، ألن ُم الظُّْل ذلك أَْعَظ ره ف ه غي ِرك ب ر َأُْش ةً، لغي اً وَمْظِلم اً وُظْلم هُ َظْلم ه يَْظِلُم ال: َظلََم ا. يق  ربِّه
، والظُّلُم االسُم يقوم َمقام المصدر، وهو ظالمٌ  فالظَّْلمُ    .. وَظلوم َمْصدٌر حقيقيٌّ

وَن(((   ْم يَتَّقُ َرى لَعَلَُّه ْن ِذْك ه )69َوَما َعلَى الَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيٍء َولَِك اه : خاف ...)).. اتق
  وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

  
  

*********  
  
  
  

هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( و –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين ن ... س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c 108قة عدد : الحل  
  c( سورة األنعام ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةدى األمانالرسالة وأ

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
  

ِه   (( ... ْر بِ ْنيَا َوذَّكِ تُْهْم اْلَحيَاةُ الدُّ بَْت َوذَِر الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَِعبًا َولَْهًوا َوَغرَّ ا َكَس ٌس ِبَم َل نَْف أَْن تُْبَس
ِذيَن  َك الَّ ا أُْولَئِ ْذ ِمْنَه ْدٍل الَ يُْؤَخ لَّ َع ِدْل ُك ِفيٌع َوإِْن تَْع يٌّ َوالَ َش ِ َوِل َّ ْن ُدوِن  ا ِم ْم لَْيَس لََه بُوا لَُه ا َكَس لُوا بَِم أُْبِس

ى 70َن(َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُوا يَْكفُُرو َردُّ َعلَ نَا َونُ ِ َما الَ يَنفَعُنَا َوالَ يَُضرُّ َّ ) قُْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن 
ُ َكالَِّذي اْستَْهَوتْهُ الشَّيَاِطيُن فِي األَْرِض َحْيَراَن لَهُ أَْصَحاٌب يَْدُعو َّ ْل أَْعقَابِنَا بَْعَد إِْذ َهَدانَا  ا قُ َدى ائْتِنَ ى اْلُه هُ إِلَ نَ

الَِميَن(إِنَّ  َرّبِ اْلعَ ِلَم ِل ا ِلنُْس َدى َوأُِمْرنَ َو اْلُه ِ ُه َّ َدى  ِه  )71 ُه ِذي إِلَْي َو الَّ وهُ َوُه الَةَ َواتَّقُ وا الصَّ َوأَْن أَقِيُم
هُ  )72تُْحَشُروَن( وُن قَْولُ ْن فَيَُك ْوَم َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحّقِ َويَْوَم يَقُوُل ُك ُك يَ هُ اْلُمْل قُّ َولَ  اْلَح

وِر َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر(   ...)).)73يُنفَُخ فِي الصُّ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  * التحليل : 
  

ته الشياطين من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا لعبا ؟.. ما معنى أن تبسل نفس ؟.. من هو الذي استهو
  ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
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َل نَْف  (( ... ِه أَْن تُْبَس ْر بِ ْنيَا َوذَّكِ تُْهْم اْلَحيَاةُ الدُّ بَتْ َوذَِر الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَِعبًا َولَْهًوا َوَغرَّ ا َكَس  ٌس بَِم
ِذيَن  َك الَّ ا أُْولَئِ ْذ ِمْنَه ْدٍل الَ يُْؤَخ لَّ َع ِدْل ُك ِفيٌع َوإِْن تَْع يٌّ َوالَ َش ِ َوِل َّ ْن ُدوِن  ا ِم ْم لَْيَس لََه بُوا لَُه ا َكَس لُوا بَِم أُْبِس

نَُهمْ َوذَِر الَِّذيَن اتَّخَ .)).. )70َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُوا يَْكفُُروَن( ره  ء: وذر الشي ذُوا ِدي وذرا : تك
، لَِعَب يَْلعَب)):  لَِعبًا َولَْهًوا ..((  رى؛  ُ اللَِّعُب واللَّْعُب: ضدُّ الِجّدِ ة بعد أُخ لَِعـباً ولَْعباً، ولَعََّب، وتَالَعَب، وتَلَعََّب َمرَّ

ِة خالٍد، * وأَْودى ِعصاٌم  القيس: قال امرؤُ  ة:  األَوائل في الُخطوبِ تَلَعََّب باِعٌث بِذمَّ يم والَجسَّاَس وفي حديث تَم
م بنا صاَدْفنا البحر حين اْغتَلَم، فلَِعبَ  ْر به م يَِس ا ل ـباً، لم ـَمْوج لَِع ى اضطراب ال ه  الـَمْوُج شهراً؛ َسمَّ ى الوْج إِل

ه دي علي الً ال يُْج َل عم ن َعِم ل م ال لك ذي أَرادوه. ويق ٌب. و ال َت الِع ا أَن اً: إِنم تنجاِء: إِن نَْفع ديث االس ي ح ف
ب يطاَن يَْلعَ األَذَى ُالش ُدها ب ة االستنجاِء ويَْرُص ر أَمكن ه يحُض ي آدم أَي ان ِد بن ا مواضع  بمقاِع والفساد، ألَنه

أُمرَ  وراُت، ف ا الع ، وتُْكَشف فيه ّ ر  اّبِ  يُْهَجُر فيها ذك اظرين وَمه ر الن ض لبََص رُّ ن التَّعَ اع م تْرها واالمتن بَس
اح  ولالري اش الب يطان... وَرش ِب الش ن لَِع ك م لُّ ذل ًوا.  (( وك ا َولَْه ه )):  لَِعبً َت ب ه ولَِعْب ْوت ب ا لََه و: م اللَّْه

ه وَطربٍ  وشغَلَك من هوى يس من الث أَي ل ي ث ِو إَالَّ ف ن اللَّْه يس شيء م اح ونحوهما. وفي الحديث: ل إِالَّ  مب
د ا وج ا إِذا تأَملته دة منه لَّ واح ذه، ألَنَّ ك قه ى َح ة عل ْوُت  تها ُمِعين ال: لَه ب. يق ُو: اللَِّع ه. واللَّْه ة إِلي أَو ذَِريع

ْيُت به إِذا لَِعبَت به وتَشاَغْلت وَغفَْلَت به عن به بالشيء أَلُهو ره. لَْهواً وتَلَهَّ يء، بالكسر،  غي ن الش ُت ع ولَِهي
 ً تَ  إِذا أَْلَهى، بالفتح، لُِهيّاً وِلْهيانا ه وتََرْك الى: َسلَْوَت عن ه تع تغلت. وقول ه واش ت عن ره وإِذا غفل رأَْوا  وإِذا ذك

ْبل، وقيل: اللهوُ  َي به كلُّ ما تجارةً أَو لَْهواً؛ قيل: اللَّْهُو الّطِ ك .. لها يلهو  تُلُّهِ اه ذل أَْن .. ((   لَْهواً واْلتَهى وأَله
و باسل))  : بسل الرجل  تُْبَسَل نَْفسٌ  ل وبَس يَبُسل بسوالً، فه ل،وبَْس ب أَو  يل وتَبَسَّ ن الغض بَس م ا: َع كالهم

ه. رأَيته كريه الَمْنَظر. وبَسَّل فالن َوْجَهه تبسيل وتَبَسََّل لي فالن إِذا الشجاعة، وأََسد باسل. ه ل  اًِ◌ذا َكرَّ وتَبَسَّ
ب و ذَؤي ال أَب ْت؛ ق ه وفَُظعَ ف وجههُ: َكُرَهْت َمْرآت راً: يص ا تَبَسَّ قب ر لم وَب البئ ُت ذَنُ اني لَْت،فُكْن ْربِْلُت أَكف  وُس

ْدُت ساعدي ال كعب وُوّسِ ت؛ وق لَت أَي َكُره ر: لما تَبَسَّ ن زهي بِّس إِذا ب أُْس ال ُمتَعَ ه الك ن  َغلَبَتْ وٌر، وال ِم َحُص
ال رواه دونِها يتَبَسَّلُو ات؛ ق يده: وال علي بن حمزة: لما تَنَسَّلَْت، وكذلك ضبطه في كتاب النب ن س ا  اب أَدري م

ول )) : َشَراٌب ِمْن َحِميمٍ ((  لباسل: األََسد لكراهة َمْنَظره وقبحه.هو. وا وم وَمْمُك وم وَمْجم األزهري: ماء َمْحم
   .والَحِميُم والَحِميمةُ جميعاً: الماء الحاّر. بمعنى واحد. وَمْسمول ومنقوص وَمثْمود

ِ َما الَ يَنفَعُنَا َوالَ يَضُ ((  َّ تَْهَوتْهُ قُْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن  ِذي اْس ُ َكالَّ َّ َدانَا  َد إِْذ َه ا بَْع نَا َونَُردُّ َعلَى أَْعقَابِنَ رُّ
دَ  َو اْلُه ِ ُه َّ َدى  ْل إِنَّ ُه ا قُ َدى ائْتِنَ ى اْلُه هُ إِلَ َحاٌب يَْدُعونَ هُ أَْص ِلَم الشَّيَاِطيُن فِي األَْرِض َحْيَراَن لَ ا ِلنُْس ى َوأُِمْرنَ

ُ ..)) .. )71يَن(ِلَرّبِ اْلعَالَمِ  َّ اد ضد الضالل ..  إِْذ َهَدانَا  دى : الرش د أضله .. اله ده .. ض ة : أرش : هداه هداي
ذي واْستَْهَوتْه الشياطيُن: ذهبت بَهواه وَعْقله. وفي التنزيل العزيز::  َكالَِّذي اْستَْهَوتْهُ الشَّيَاِطينُ  تَْهَوتْه  كال اْس

ال وقيل: استَهاَمتْه وَحيََّرتْه،الشياطيُن؛ وقيل: اْستَْهَوتْه  ه. ويق  زيَّنت الشياطيُن له َهواه َحْيراَن في حال حيرت
تَْهوته للُمْستَهام الذي ي: اس ياطين. القتيب تَْهَوته الش : اْس ياطينُ  استَهاَمتْه الجنُّ ه  الشَّ ه، جعل ه وأَْذَهبتْ َوْت ب َه

ه الزجاج وي، وجعل َوى من َهَوى يَْه ِوَي يَْه ن َه اَت؛أَي  م ل: م ج وى الرَّ واه. وَه ه الشياطيُن َه ت ل ال  زيَّن ق
ينُ  الشَّاِمتُوَن: َهوى ِزياٌد، وقال النابغة: بٌب َمتِ ول ِلُكّلِ َمنِيٍَّة َس ال: وتق َده،  ق ه يَ وى إِلي اه أَْه ذ؛ معن وى فأَخ أَْه

نم إِليه بيَِده. وتقول: أَْهوى الَِمينَ َوأُِمرْ ..(( وهاِويةُ والهاِويةُ: اسم من أَسماء جه َرّبِ اْلعَ ِلَم ِل ا ِلنُْس لم )): نَ وأس
ين وهو أي سلم وأسلم أمره إلى هللا  لَِم بفتحت ي السَّ ه و  دخل ف لمه خذل الم وأس لَم من اإلس االستسالم و أَْس

زه التََّسالُم التصالح و الُمسالَمةُ  ز وبعضهم يم د وال يهم  و المصالحة و اْستَلََم الحجر لمسه إما بالقبلة أو بالي
  ..  اْستَْسلَم أي انقاد

  جاء في صحيح البخاري:
الشعبي، عن  حدثنا آدم بن أبي أياس قال: حدثنا شعبة، عن عبد هللا بن أبي السفر وإسماعيل، عن

ه  ه عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، عن النبي صلى هللا علي ال:وآل لم ق ن سلم المسلمون المسلم )وس  م
ن عامر  ن هجر ما نهى هللا عنه).قال أبو عبد هللا:من لسانه ويده، والمهاجر م ة: حدثنا داود، ع وقال معاوي

د هللا  وسلم.وآله قال: سمعت عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه  وقال عبد األعلى: عن داود عن عامر عن عب
  ..  وسلموآله عن النبي صلى هللا عليه 
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الَةَ َواتَّقُوهُ َوهُ ((  الَةَ .)).. )72َو الَِّذي إِلَْيِه تُْحَشُروَن(َوأَْن أَقِيُموا الصَّ ام الشيء :  َوأَْن أَقِيُموا الصَّ : أق
ه ..((  وهُ أدام ه ..((  َواتَّقُ ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف ذره .. التق ه وح اه : خاف ِه )): اتق ِذي إِلَْي َو الَّ َوُه

راً: ج)) :  تُْحَشُرونَ  هَحَشَرُهم يَْحُشُرهم ويَْحِشُرهم َحْش وم معهم؛ ومن وم  ي اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش الَمْحَش
  ..والَمْحَشُر: المجمع الذي يحشر إِليه القوم القيامة. القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم

هُ ((      قُّ َولَ هُ اْلَح وُن قَْولُ ْن فَيَُك وُل ُك ْوَم يَقُ ْوَم َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحّقِ َويَ ُك يَ  اْلُمْل
ُر( وِر َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِي َماَواِت َواألَْرضَ ...)).. )73يُنفَُخ فِي الصُّ َق السَّ ِذي َخلَ َو الَّ :  َوُه

ل: ي التنزي ه: ب هو هللا هللا تعالى وتقدَّس الخاِلُق والَخالَُّق، وف ر؛ وفي ارئ المصّوِ اِلق الب الَّق الخ و الَخ ى وه ل
ن صفات هللا قُّدم العَليم؛ وإِنما ز. األَزهري: وم ل وع ل َوْهلة ألَنه من أَسماء هللا ج الق والخالَّق  أَوَّ الى الخ تع

ز ر هللا ع الم لغي األَلف وال فة ب ذه الص وز ه ن  وال تج م تك د أَن ل ا بع ياء جميعه د األَش ذي أَوج و ال ل، وه وج
 فهو باْعتبار تقدير ما منه وُجوُدها وباالعتبار لِإليجاِد علىَوْفِق التقدير خالٌق.التقدير،  موجودة، وأَصل الخلق

ل والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال ه: وك ر  لم يُسبق إِلي ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه شيء خلَق
ق أَال مثال ُسبق إِليه: القين. ق له الَخل ارك هللا أَحسن الخ ر تب اري:واألَم ن األَنب ر ب و بك ي ال أَب ق ف الم  الخل ك

ر ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث دهما اِإلْنشاء عل ارك هللا  العرب على وجهين: أَح الى: فتب ه تع ي قول ال ف دير؛ وق التق
رين أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن ونُ .. ((  الُمقّدِ ْن فَيَُك وُل ُك ْوَم يَقُ ا : وجدوصار .. ((  َويَ ون كون ان يك )) : ك

ا  ا قوته در له ن الشيء ويق ه األشياء م الى يوجد ب ده سبحانه وتع كن )) أمر تكويني من اختصاص هللا وح
ار ..((   ذي يخت ا ال كُ وأجله هُ اْلُمْل الى)) :  َولَ ُك هللا تع ْلطان؛ وُمْل ث كالسُّ ذكر ويؤن و ي روف وه ُك: مع  والُمْل

دين  له عالى ونقّدس، َمِلُك الُملُوكالليث: الَمِلُك هو هللا، ت. سلطانه وعظمته. وَملَُكوته: وم ال الُمْلُك وهو مالك ي
  )) :  الصور : البوق ..  يَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّورِ .((  وهو َمِليُك الخلق أي ربهم ومالكهم.
  جاء في صحيح البخاري :

دة، ي زائ ن أب اء اب ن زكري رحيم، ع د ال ا عب ل: أخبرن ن خلي ماعيل ب دثنا إس ن: ح دثني الحس ن  ح ع
ه  لى هللا علي ي ص ن النب ه، ع ي هللا عن رة رض ي هري ن أب امر، ع ه ع ال:وآل لم ق   وس

ذلك إني) ال أدري أك العرش، ف ق ب ا بموسى متعل إذا أن د  أول من يرفع رأسه بعد النفخة اآلخرة، ف ان، أم بع ك
ة).   النفخ

رة،  ت أباحدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا األعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمع     هري
ا) وسلم قال:وآله عن النبي صلى هللا عليه  ا أب الوا: ي ون). ق ال:  بين النفختين أربع ا؟ ق ون يوم رة، أربع هري

ب  أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: أربعون شهرا؟ ان إال عج ن اإلنس قال: أبيت. (ويبلى كل شيء م
  ذنبه، فيه يركب الخلق).

  و جاء في سنن الترمذي : 
ي عن لم العجل ن أس ا سليمان التيمي ع ارك، أخبرن ن المب ّ ب د  ا عب ويد، أخبرن دثنا س ن  ح ر ب بش

ّ بن عمرو بن العاص قال: ه ّ عليه  جاء أعرابي إلى النبي صلى" -شغاف، عن عبد  ا وآل ال: م وسلم فق
ن سليم هذا حديث حسن صحيح. وقد الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه". ر واحد ع ه رواه غي ان التيمي وال نعرف

ه. ن حديث   إال م
ال رسول حدثنا سويد،     ال: ق ، أخبرنا خالد أبو العالء، عن عطية عن أبي سعيد ق ّ ّ  أخبرنا عبد 

ّ عليه وسلم: تمع" -صلى  رن واس تقم الق نفخ،  وكيف أنعم وصاحب القرن قد ال النفخ في ؤمر ب ى ي االذن مت
ّ عليه  فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي ّ  وسلم،وآله صلى  ّ ونعم الوكيل على  فقال لهم: قولوا حسبنا 

ّ  توكلنا".هذا حديث حسن. ي صلى  ي سعيد عن النب ن أب ة ع ذا الحديث عن عطي ر وجه ه وروى من غي
  . نحوه. وسلموآله عليه 

َهاَدةِ ((  ِب َوالشَّ اِلُم اْلغَْي ه وكَع ه بحقيقت ا : أدرك م علم ه )) :  عل يء بحقيقت م : إدراك الش ه .. العل نه
الوكنهه ..  اِلُم  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ ق ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ ل: وه وج

ا  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، الغَْيِب والشَّهادِة، ُد وبَِم ْن بْع ا يُك وُن ولَمَّ يك
اً وال َزل عاِلم ي قَْبل أن يكون، لم يَ ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم  يَ
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ا ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ان.  الس ّم اإلْمك ى أت ا عل ا وجليِله دقيِقه
اء َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ . (( أبنية المبالغة.وَعليٌم، فَِعيٌل: من  ك .. ج اب عن ا غ ل م وب ك ب  جمع غي )) : الغي

  في صحيح البخاري: 
 حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي

ه  هللا عنها قالت: لى هللا علي داً ص ه من حدثك أن محم هوآل و وسلم رأى رب ذب، وه د ك ه  فق ول: {ال تدرك يق
ه  دثك أن ن ح ار}. وم د األبص ب فق م الغي ول: ( يعل و يق ذب، وه ب إال هللا )) .. ((  ك م الغي ِب ال يعل اِلُم اْلغَْي َع

ه .. َوالشََّهاَدةِ  ول هللا عز )) : ما تشاهدونه وتحسونه وتحيون ن ق ى ع ن يحي َد ب ذرّي أَحم : وجل  وسأَل المن
ال  فِإنه كان شهد هللا  ُكلُّ ما  له إِال هو، فقال:أَنه ال إِ شهد هللا  بمعنى علم هللا. قال وقال ابن األَعرابي: معناه ق

يَّن هللا معناه علم هللا، ويكون اه ب اري: معن و أَن ال هللا، ويكون معناه كتب هللا؛ وقال ابن األَنب ه إِال ه ِهَد  إِل وَش
هوداً  ْهَد فالن، فهوواْستُشِ  فالن على فالن بحق، فهو شاهد وشهيد. ِهَده ُش ة. وَش ِهيٌد. والُمشاَهَدةُ: المعاين  َش

اهٌد. و ش ره، فه در أَي َحَض ل مص ي األَص و ف ور، وه ُهود أَي ُحض ْوم ُش اِهُدو.. وقَ ر،  والش هيد: الحاض الشَّ
هودٌ  هاٌد وُش ٌد وأَْش هَّ َهداء وُش ع ُش اهٌد، م.. والجم و ش هاَدةً، فه َر َش ر والِمْص هَد األََم اهوَش د، حك هَّ ْوم ُش  ن ق

ر  واألَرض. وقوله تعالى: وذلك يوٌم َمْشهوٌد، أَي محضور يَحُضره أَهل السماءِ  سيبويه. ومثله: إِنَّ قرآن الفج
ل كان مشهوداً؛ يعني صالة الفجر ة اللي رها مالئك ى السمع وهو  يَْحُض الى: أَو أَلق ه تع ار. وقول ة النه ومالئك

ّي،وقلبُهُ  أَي أَْحَضَر سمعه شهيد؛ ي حديث عل ه. وف ب عن ُر غائ ذلك َغْي ِهيُدكَ   شاهٌد ل الم: وَش ه الس ى  علي عل
تِك يوم القيامة أَي شاِهُدك يمُ )) : َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيرُ ..((  أُمَّ و الَحِك ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وه  ل

الى ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س نالُحْك ري: م فات . األَزه اِكُم،  ص يُم والح ُم والَحِك هللا الَحَك
ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه ي ومع ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم  أعل

ُم فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعلٍ  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ذي يُْحِك ، أو هو ال
معرفة أفضل األشياء  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة األَشياَء ويتقنها، فهو

ناعات بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق ل الّصِ  ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مث
ن ير بمعنىقَدِ  ةُ م م الِحْكَم وهري: الُحْك اِلٍم. الج ى ع يمُ  قادر وَعِليٍم بمعن م، والَحِك ة.  العل احب الِحْكَم اِلم وص الع

 ً ا ار َحِكيم رُ .. ((  وقد َحُكَم أي ص يُم اْلَخبِي َو اْلَحِك ا)): َوُه ان وم ا ك الم بم ل الع ماء هللا عز وج ن أَس ُر: م  الَخبِي
ون. األَمر يك ْرُت ب ُرهُ  أَي  وَخبُ َر أَْخبُ ْرُت األَم ه. وَخبَ ِه  علمت أَْل ب الى: فاْس ه تع ه. وقول ى حقيقت ه عل إِذا عرفت

  .خبيراً يَْخبُُر. َخبِيراً؛ أَي اسأَل عن
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي المح وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا ج ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف اه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم الحلق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 109الحلقة عدد   
  c( سورة األنعام ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ا بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أم ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يٍن((( ...  الٍَل ُمبِ ي َض َك فِ ي أََراَك َوقَْوَم ةً إِنِّ نَاًما آِلَه ذُ أَْص ِه آَزَر أَتَتَِّخ ذَِلَك  )74َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِألَبِي َوَك

ذَا  )75اِهيَم َملَُكوَت السََّماَواِت َواألَْرِض َوِليَُكوَن ِمْن اْلُموقِنِيَن(نُِري إِْبرَ  اَل َه ا قَ ُل َرأَى َكْوَكبً ِه اللَّْي نَّ َعلَْي ا َج فَلَمَّ
ا أَفََل قَاَل الَ أُِحبُّ اْآلفِِليَن( ي فَلَمَّ )76َربِّي فَلَمَّ ذَا َربِّ اَل َه ا قَ ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغ ي فَلَمَّ ِدنِي َربِّ ْم يَْه ئِْن لَ اَل لَ َل قَ ا أَفَ

الِّيَن( ا77َألَُكونَنَّ ِمْن اْلقَْوِم الضَّ اَل يَ ْت قَ ا أَفَلَ ُر فَلَمَّ ذَا أَْكبَ ي َه ذَا َربِّ اَل َه ةً قَ ْمَس بَاِزَغ ا َرأَى الشَّ ي  ) فَلَمَّ ْوِم إِنِّ قَ
ا تُْشِرُكوَن( ْهُت َوْجِهي 78بَِريٌء ِممَّ ِرِكيَن()إِنِّي َوجَّ ْن اْلُمْش ا ِم ا أَنَ )  79ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواألَْرَض َحنِيفًا َوَم

ِ َوقَْد َهَدانِي َوالَ أََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِِه إِالَّ أَْن يََشاَء رَ  َّ ونِي فِي  هُ قَْوُمهُ قَاَل أَتَُحاجُّ لَّ َوَحاجَّ بِّي َشْيئًا َوِسَع َربِّي ُك
ْيُكْم 80ًما أَفَالَ تَتَذَكَُّروَن(َشْيٍء ِعلْ  ِه َعلَ ْل بِ ّزِ ْم يُنَ ا لَ ِ َم َّ ا َرْكتُْم بِ ْم أَْش افُوَن أَنَُّك َرْكتُْم َوالَ تََخ ا أَْش ) َوَكْيَف أََخاُف َم

ُن  )الَِّذيَن آَمنُوا َولَمْ 81ُسْلَطانًا فَأَيُّ اْلفَِريقَْيِن أََحقُّ بِاألَْمِن إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن( ْم األَْم َك لَُه يَْلبُِسوا إِيَمانَُهْم بُِظْلٍم أُْولَئِ
يٌم( )82َوُهْم ُمْهتَُدوَن( يٌم َعِل َك َحِك اُء إِنَّ َربَّ ْن نََش اٍت َم ُع َدَرَج ِه نَْرفَ ى قَْوِم َراِهيَم َعلَ تُنَا آتَْينَاَها إِْب  )83َوتِْلَك ُحجَّ

ال  وَب ُك َحاَق َويَْعقُ هُ إِْس ا لَ َف َوَوَهْبنَ وَب َويُوُس لَْيَماَن َوأَيُّ ِه َداُووَد َوُس يَّتِ ْن ذُّرِ ُل َوِم ْن قَْب َدْينَا ِم ا َه َدْينَا َونُوًح َه
نِيَن( ِزي اْلُمْحِس ذَِلَك نَْج اُروَن َوَك ى َوَه اِلِحيَن( )84َوُموَس ْن الصَّ لٌّ ِم اَس ُك ى َوإِْليَ ى َوِعيَس ا َويَْحيَ  )85َوَزَكِريَّ

َماِعيَل َوالْ  الَِميَن(َوإِْس ى اْلعَ ْلنَا َعلَ ال فَضَّ ا َوُك ونَُس َولُوًط َع َويُ َوانِِهْم  )86يََس اتِِهْم َوإِْخ يَّ ائِِهْم َوذُّرِ ْن آبَ َوِم
ْو  )87َواْجتَبَْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم( اِدِه َولَ ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَ َّ بَِط ذَِلَك ُهَدى  َرُكوا لََح أَْش

ا بِ 88َعْنُهْم َما َكانُوا يَْعَملُوَن( ْد َوكَّْلنَ ُؤالَِء فَقَ ا َه ْر بَِه ِإْن يَْكفُ ةَ فَ وَّ َم َوالنُّبُ اَب َواْلُحْك اُهْم اْلِكتَ ِذيَن آتَْينَ ا )أُْولَئَِك الَّ َه
ُ 89قَْوًما لَْيُسوا بَِها بَِكافِِريَن( َّ َدى  ِذيَن َه َك الَّ َرى )أُْولَئِ َو إِالَّ ِذْك ًرا إِْن ُه ِه أَْج أَلُُكْم َعلَْي ْل الَ أَْس ِدِه قُ َداُهْم اْقتَ  فَبُِه

  ...)).)90ِلْلعَالَِميَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  * التحليل : 
  

راهيم عل دى إب ف اهت الم ؟.. كي ه الس ه ماذا قال إبراهيم عليه السالم ألبيه ؟.. ماذا رأى إبراهيم علي ي
ا  اء والمرسلين ؟.. م ة األنبي وح وبقي وب ون السالم ؟.. ما كانت حجته ؟ .. ما العالقة بينه وبين إسحاق ويعق
الي إن شاء هللا  ل الت ي التحلي ة الشافية ف الحبط في األعمال ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافي

  تعالى : 
  .)) :)74آَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما آِلَهةً إِنِّي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضالٍَل ُمبِيٍن( َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِألَبِيهِ (( ... 
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ب)) :  أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما آِلَهةً ((   نَُم: معروٌف واحُد األَْصناِم، يقال: إنه معرَّ و الصَّ َمْن، وه ال  َش َوثَن؛ ق ال
نَِم  فضةابن سيده: وهو يُْنَحُت من َخَشٍب ويَُصاُغ من  ونُحاٍس، والجمع أَصنام، وقد تكرر في الحديث ذكُر الصَّ

ا ان واألَصنام، وهو م ا ك و م ل: ه اً من دون هللا، وقي ذَ إله ه جسمٌ  اتُِّخ ن ل م يك إن ل ورة، ف ه جسم أَو  أَو ص ل
نَمةُ  صورة فهو َوثَن. وروى أَبو العباس عن ي: الصَّ ي تُعْ  ابن األَعراب ورةُ الت مةُ الصُّ يوالنََّص د. وف ل  بَ التنزي

و أَْن نَْعبَُد األَصنام؛ قال ابن عرفة: َ العزيز: واْجنُْبني وبَنِيّ  ورٍة فه إذا  ما تخذوه من آلهٍة فكان غيَر ُص ٌن، ف َوثَ
َوثَن والصنِم أَن له صورة فهو كان ين ال رق ب ن َصنٌَم، وقيل: الف ة م ه ُجثَّ ان ل ا ك َوثََن م خشب أَو حجر أَو  ال

ً  الصورة بال جثة، ومن العرب ْعبَد، والصنمفضة يُْنَحت ويُ  نَاًما .. ((  من جعل الَوثََن المنصوَب صنما أَتَتَِّخذُ أَْص
متخذه، والجمع آِلَهةٌ. واآلِلَهةُ: األَصنام،  عند اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ )) :  آِلَهةً 

يُِّن   لها، وأَسماُؤهم تَتْبَُع اعتقاداتهم ال ما عليه الشيء فيالعبادة تَُحقُّ  سموا بذلك العتقادهم أَن نفسه، وهو بَ
  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  فِي َضالٍَل ُمبِينٍ .. ((  اإللَهِة واألُْلهانيَّةِ 

روف .)).. )75نِيَن(َوَكذَِلَك نُِري إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السََّماَواِت َواألَْرِض َوِليَُكوَن ِمْن اْلُموقِ ((   والُمْلُك: مع
الى ه: وهو يذكر ويؤنث كالسُّْلطان؛ وُمْلُك هللا تع ه وَملَُكوت َهبُوِت .. سلطانه وعظمت الرَّ ِك ك ن الُمْل وت م والَملَُك

ِة، ْهبَ ن الرَّ وت م ال للَملَُك َوةٌ  ويق ...  َمْلُك زُّ ُك والِع و الُمْل رار ..وه زائن واألس ب والخ وت : العجائ ((  . والملك
ر، )): يقن األمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب ..  َوِليَُكوَن ِمْن اْلُموقِنِينَ  ُق األَم م وإزاحة الشك وتحقي يُن: الِعْل اليَِق

ٌن. أَْيقَنَ  وقد يُض الجهل،  يُوقُِن إيقاناً، فهو ُموقٌِن، ويَِقَن يَْيقَن يَقَناً، فهو يَق م نق يض الشك، والعل ين: نَق واليَِق
يتقول َعِلْمتُ  اً. وف ل ه يَقين ن التنزي و م يس ه ين ول ى اليق ق إل اف الح ين؛ أَض قُّ اليَِق ه لََح ز: وإنَّ افة  العزي إض

ه، حُّ ه وأََص و خالُص ا ه ين، إنم ر اليق ى  الشيء إلى نفسه، ألَن الحق هو غي بعض إل افة ال رى مجرى إض فج
  .. تيك الموتُ اليَِقيُن؛ أَي حتى يأْ  يأْتيك الكل. وقوله تعالى: واْعبُْد َربَّك حتى

ا أَفََل قَاَل الَ أُِحبُّ اْآلفِِليَن(((   ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَى َكْوَكبًا قَاَل َهذَا َربِّي فَلَمَّ ِه .)).. )76فَلَمَّ ا َجنَّ َعلَْي فَلَمَّ
نَّ ُجنَّ عنك. وَجنَّ  عنك فقد َجنَّ الشيَء يَُجنُّه َجنّاً: َستَره. وكلُّ شيء ُستر:  اللَّْيلُ  اً وَج اً وُجنون ه َجنّ ُل يَُجنُّ ه اللي
، عليه نُّ تَره يَُج ه: َس اً وأََجنَّ لَ .. (( بالضم، ُجنون ا أَفَ وم)):  فَلَمَّ القمر والنج رات ك ة الني ول: غيبوب َل ..  األف أَفَ

  ..  غاب وبابه دخل وجلس
لَ ((   ا أَفَ ي فَلَمَّ ذَا َربِّ اَل َه ا قَ َر بَاِزًغ ا َرأَى اْلقََم ْوِم فَلَمَّ ْن اْلقَ ونَنَّ ِم ي َألَُك ِدنِي َربِّ ْم يَْه ئِْن لَ اَل لَ  قَ

الِّيَن( ا.)).. )77الضَّ دا منه اً: ب اً وبُُزوغ ُزُغ بَْزغ مُس تَْب ِت الش وٌع أَو بََزَغ اج:  ُطل ال الزج َرقَْت، وق ت وَش َطلَعَ
ل: ي التنزي وع. وف ي الطُّل دأَت ف ا ابت ين فلم ديث: ح ي الح اً. وف ر بازع ْت،  رأَي القم مُس أَي َطلَعَ ت الش بََزَغ

ة  بَواِزُغ. وبََزَغ النَّْجُم والقَمُر: ابتَدأَ ُطلُوُعهما، مأْخوذ من ونجومٌ  وِره الظلم قُّ بن ا تَُش قُّ كأَنه البَْزغِ، وهو الشَّ
  .. شقا

تْ ((   ا أَفَلَ ُر فَلَمَّ ذَا أَْكبَ ي َه ذَا َربِّ اَل َه ةً قَ ْمَس بَاِزَغ ا َرأَى الشَّ ا فَلَمَّ اَل يَ ا  قَ ِريٌء ِممَّ ي بَ ْوِم إِنِّ قَ
ِة.:  إِنِّي بَِريءٌ .)).. )78تُْشِرُكوَن( اِف الُمعاقبَ ْن ِزَح اِلُم ِم ْزُء السَّ ُن أَْن  والبََراُء في الـَمِديِد: الُج زٍء يمِك لُّ ج وك

لَمُ  ـُمعاقبَِة، فيَْس اُف كال ح ه الّزِ هُ، يَْدُخل و من ا ق ِري: وأَم ِريٌء. األَزَه و بَ لُ فه ُج دَّيِن، والرَّ َن ال ُت ِم َرأَ  لهم بَِرئْ أَْب
ر ا غي يَس فيه َراءة، فل َرأُ بَ الٍن أَْب ةً،  بَراءة، وبَِرئُت الْيَك ِمْن ف هُ تَْبِرئ ُ أْت ِه وبَرَّ ي علْي ا ل ه ِممَّ ِة. وأَْبرأْتُ ذه اللغَ ه

نَ  ِرَئ ِم رِ  وبَ راءً  األَْم راءة وبَ اِدٌر، بَ ر ن ُرُؤ، واألَِخي َرأُ ويَْب اني؛يَْب رة عن اللحي يِن  ، األَِخي دَّ ي ال ذِلَك ف اَل: وك ق
هُ  ِمْن َحقَِّك بَراءة والعُيوِب بَِرَئ إِليكَ  ؤاً، وأَبَرأََك ِمن لِ  وبَراًء وبُروءاً وتبرُّ ي التنزي أََك. وف رَّ ز:  وبَ أَهُ «العزي رَّ فب

ا قالوا ُ مـمَّ ي ..  وِكراٍم، وبَُرآُء، ِمثل فِقيه وفُقَهاء مثل َكِريم والجْمُع بِراٌء، وأَنا بَِريٌء ِمْن ذِلَك وبَراٌء، ».ّ وف
ز:  ِل العزي دون«التنزي ا تعبُ راٌء مم ي بَ ول:».إِنن َرُب تق ري: والعَ الءُ  األَزه راُء والَخ َك البَ ُن ِمن د  نح والواِح

هُ  واالثنان والجْمُع ِمَن المذكَّر راٌء ألَن ال: بَ ث يُق ِريء، لقِ  والمَؤن ال: بَ و ق َدر. ول يِن:مْص ي االثن َل ف اِن،  ي بَريئ
ا تُْشِرُكونَ .((  وفي الجمع: بَِريئوَن وبَراٌء. ه وال  ِممَّ )) : أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ذات

  في ملكه وال في صفاته.. 
ا((   ا أَنَ ا َوَم َماَواِت َواألَْرَض َحنِيفً َر السَّ ِذي فََط ي ِللَّ ُت َوْجِه ْه ِرِكيَن( إِنِّي َوجَّ ْن اْلُمْش َر .)).. )79ِم فََط

داء وفََطَر هللا الخلق:  السََّماَواِت َواألَْرضَ  رةُ: االبت دأَهم. والِفْط ُرهم: خلقهم وب ل يَْفُط ي التنزي راع. وف  واالخت
ن ال اب مواِت واألَرِض؛ ق اِطِر الس د  ف ز: الحم ا: العزي ي هللا عنهم اس، رض اِطُر  عب ا ف ت أَدري م ا كن م
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ي ات واألَرض حتى أَتانيالسمو مان ف ان يختص دأْت أَعرابيّ ا ابت ا أَي أَن ا فََطْرتُه دهما: أَن ال أَح ر فق ا.  بئ َحْفره
ة هذا أَي العباس أَنه سمع ابن األَعرابي يقول: أَنا أَول من فََطرَ  وذكر أَبو .. ((  ابتدأَه. والِفْطرةُ، بالكسر: الِخْلق

لُ  والَحنِيُف: الـُمْسِلُم الذي يَتََحنَّفُ  َحنََّف: مال.وَحنََف عن الشيء وتَ )) :  َحنِيفًا ّق،  عن األَْدياِن أَي يَِمي ى الح إل
ةِ  وقيل: هو الذي يَْستَْقبُِل قِْبلةَ  ى ِملَّ و البيِت الحرام عل ل: ه الم، وقي ه الصالة والس ا وعلي ى نبين راهيَم، عل  إب

ّ فلم يَلْ  الـُمْخِلُص، وقيل: لُّ هو من أَسلم في أَمر  ل: ك لم تَِو في شيء، وقي ن أَس ِو،  م م يَْلتَ الى ول ّ تع ر  ألَم
  ..  الـُمْستَِقيمُ  فهو حنيٌف. أَبو زيد: الَحنيفُ 

اَء رَ ((   ِه إِالَّ أَْن يََش ِرُكوَن بِ ِ َوقَْد َهَدانِي َوالَ أََخاُف َما تُْش َّ ونِي فِي  هُ قَْوُمهُ قَاَل أَتَُحاجُّ ْيئً َوَحاجَّ ي َش ا بِّ
ال.)).. )80َوِسَع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما أَفَالَ تَتَذَكَُّروَن( ه الخصم؛ وق ة ما ُدوفَِع ب ة: البُْرهان؛ وقيل: الُحجَّ  والُحجَّ

ري: ومة. األَزه د الخص ُر عن ه الظَّفَ ون ب ذي يك ه ال ة الوج اٌج أَي الُحجَّ ل ِمْحج و رج ِدٌل. وه :  َج اجُّ والتَّح
هالتَّخاُصم؛ وجمع الحُ  اٌج. وحاجَّ ٌج وِحج ِة: ُحَج ةَ. جَّ ه الُحجَّ اً: نازع ةً وِحجاج ه  ُمحاجَّ اً: غلب ه َحّج ه يَُحجُّ وَحجَّ

جَّ آدمُ  على تِه. وفي الحديث: فََح ة. ُحجَّ ه بالُحجَّ ى أَي َغلَبَ تَجَّ  موس ري:  واْح ال األَزه ة؛ ق بالشيِء: اتخذه ُحجَّ
ة ميت ُحجَّ ا س جُّ أَي إِنم ا تَُح د ألَ  ألَنه يتقتص ق ه ة الطري ذلك َمَحجَّ ا؛ وك ا وإِليه د له   ن القص

ا الَمْقِصدُ  يكم فأَن ا ف ُرْج وأَن دجال: إِن يَْخ ه أَي والَمْسلَُك. وفي حديث ال ة  َحِجيُج ار الُحجَّ ه بِإظه هُ وُمغاِلبُ ُمحاجُّ
ةُ:   . فاعل. نىيقال: حاَجْجتُه فأَنا ُمحاجٌّ وَحِجيٌج، فَِعيل بمع الدليل والبرهان. عليه. والُحجَّ

ْلطَ ((   ْل بِِه َعلَْيُكْم ُس ِ َما لَْم يُنَّزِ َّ ِريقَْيِن َوَكْيَف أََخاُف َما أَْشَرْكتُْم َوالَ تََخافُوَن أَنَُّكْم أَْشَرْكتُْم بِا أَيُّ اْلفَ انًا فَ
ْل بِِه َعلَْيُكْم .)).. )81أََحقُّ بِاألَْمِن إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن( ه حجةُ :  ُسْلَطانًاَما لَْم يُنَّزِ ْلطاناً ألَن ا سمي ُس والسُّلطان إِنم
ِ في أَرضه، قال: واشتاق ت: سليط ّ ل للزي ذا قي ن ه  ، السلطان من السَّليط، قال: والسليُط ما يُضاء به، وم

اَهْدتم تم ش ا كن لطان، أَي حيثم ذوا إِال بس ّز: فاْنفُ ّل وع ه ج ال: وقول لطاناً ي ق الى وُس ّ تع ةً  ه ُحجَّ ى أَن دل عل
ةُ.  صحابةً إيماناً أَي ما َوثِْقت، اللحياني: يقال ما آَمْنُت أَن أَِجدَ )) :  أََحقُّ بِاألَْمنِ . ((  واحد. واإليماُن عنده الثِّق

مع وال ورجل أََمنةٌ، ق بكل ما يس ةٌ  بالفتح: للذي يَُصّدِ ل أََمن ب بشيء. ورج ذِّ ل  يَُك ى ك ئّن إل ان يطم اً إذا ك أَيض
أَْمُن، الُهَمزة. ويقال: آَمَن فالٌن العُدوَّ إيماناً، أَحد، وكذلك األَُمنَةُ، مثال ثُِق بكلواحد ويَ  أَِمَن ي ْؤَمٌن،  ف ُدوُّ ُم والع

  )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  إِْن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ .. ((   وأَِمْنتُه على كذا وأْتََمْنتُه بمعنىً 
وا ((   ِذيَن آَمنُ ُدوَن(الَّ ْم ُمْهتَ ُن َوُه ْم األَْم َك لَُه ٍم أُْولَئِ انَُهْم بُِظْل وا إِيَم ْم يَْلبُِس وا .))..  )82َولَ ْم يَْلبُِس َولَ
ه:  إِيَمانَُهْم بُِظْلمٍ  َر يَْلبُِس ه األَم ً  واللَّْبُس واللَّبَُس: اختالط األَمر. لبََس علي ا ى ال  لَْبس ه حت ه علي اْلتَبََس إِذا َخلََط ف

ِرف جِ  ييع ه. وف دِ  َهتَ د الَمْولَ ون ق ْت أَن يك ال: فَِخْف ه، ق ن قلب قَّ ع ُك فش اء الَملَ ِث: فج ي أَي  والَمْبعَ بَِس ب اْلتُ
ْبٌس أَي ِه لَ ي َرأْي ك ف ن قول ي، م ي َعْقل ت ف ر أَي  ُخوِلْط ه األَم بََس علي الَط. واْلتَ ون: ُمخ ال للمجن اختالٌط، ويق

د للمبالغة، ورجلواْشتَبَه. والتَّْلبيُس: كالتَّ  اختلَطَ  ابر:  ْدليس والتَّخليط، ُشّدِ ديث ج لَبَّاٌس وال تقل ُملَبَّس. وفي ح
الى: أَو ه تع زل قول الفتح، لما ن ر، ب ت األَم ال: لَبَْس ط. يق ْبس: الخْل يَعاً؛ اللَّ ُكم ِش ه يُْلبَِس ت بعضه  أَْلبُِس إِذا َخلَط

ى نفسه فَلَ  ببعض، أَي يَْجعَلكم فَِرقاً مختلفين؛ ومنه الحديث: بََس عل ن لَ ر: م التَه. والحديث اآلخ بََس عليه َص
ني أَي لَْبساً، كلُّه ن صيّاد: فَلَبََس ره،  بالتخفيف؛ قال: وربما شدد للتكثير؛ ومنه حديث اب ي أَم بُِس ف ي أَْلتَ َجعَلن

  .. األَمُر: اختلط وتعلق والحديث اآلخر: لَبََس عليه. وتَلَبَّس بيَ 
تُنَ ((   يٌم(َوتِْلَك ُحجَّ يٌم َعِل َك َحِك اُء إِنَّ َربَّ ْن نََش اٍت َم ُع َدَرَج إِنَّ .)).. )83ا آتَْينَاَها إِْبَراِهيَم َعلَى قَْوِمِه نَْرفَ

يمٌ  يمُ :  َربََّك َحِكيٌم َعِل و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س ث:  ل ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك
ة، وهللا صفات ى. األَزهري: منالَحَكُم هللا تعال ماء متقاِرب ذه األَس اني ه م  هللا الَحَكُم والَحِكيُم والحاِكُم، ومع أعل

ي ر: ف ى  بما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثي ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس
وفَهو فِعيٌل بمعنى فاَع الحاِكم، وهو القاضي، ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل،  ٍل، أو ه ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي

ائق عن وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة ُن دق ْن يُْحِس ال لَم  معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويق
ناعات ل الّصِ اِكِم مث دِ  ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الح ىقَ اِلٍم.  ير بمعن ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ق

ً  العلم، والَحِكيمُ  الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
ِه َدا((   يَّتِ ْن ذُّرِ ُل َوِم ْن قَْب َدْينَا ِم ا َه وَب َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُكال َهَدْينَا َونُوًح لَْيَماَن َوأَيُّ ُووَد َوُس

نِيَن( ِزي اْلُمْحِس ذَِلَك نَْج اُروَن َوَك ى َوَه َف َوُموَس دى : )84َويُوُس له .. اله د أض ده ض ة : أرش داه هداي .)).. ه
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ن  ه وسلم .. أي دي ه وآل الرشاد ضد الضالل .. وهذا دليل على أن الدين واحد من آدم إلى محمد صلى هللا علي
اني التوحيد الخالص . ل النسق اإليم ى تواص دل عل دد .. وي ل واحد ال يتع دين واحد  .. واألص . ألن مصدر ال

  الواحد : 
اِلِحيَن(((   ال  )85َوَزَكِريَّا َويَْحيَى َوِعيَسى َوإِْليَاَس ُكلٌّ ِمْن الصَّ ا َوُك ونَُس َولُوًط َع َويُ َوإِْسَماِعيَل َواْليََس

ْلنَا َعلَى اْلعَالَِميَن( يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم َواْجتَبَْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم( )86فَضَّ .)).. )87َوِمْن آبَائِِهْم َوذُّرِ
الَِمينَ (( ى اْلعَ م  .. ((   َعلَ ق كله المون : الخل ع ع الم ج اُهمْ )): الع اه أَي)) :  َواْجتَبَْينَ ي  واْجتَب طفاه. وف اْص

م  باه لنفسه أَي اختاره واصطفاه.ابن سيده:الحديث: أَنه اْجتَ  ز وجل: وإذا ل ه ع اره. وقول واْجتَبَى الشيَء اخت
  .. اْجتَبَْيتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت بها من نفسك لوال تأْتهم بآية قالوا

بَِط َع((   َرُكوا لََح ْو أَْش ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َولَ َّ وَن(ذَِلَك ُهَدى  انُوا يَْعَملُ ا َك .)).. )88ْنُهْم َم
ْنُهمْ  بَِط َع اة،:  لََح ِت الش بَِط  وَحبِط َدقُوُق.األَزهري: َح ذَُّرِق، وهوالَحْن ل ال ن أَك ا ع تفخ بطنه اً: ان بالكسر، َحبَط

ا يَْقتُ وفي الحديث: بطنُه إِذا انتفخ يحبَُط َحبَطاً، فهو َحبٌِط. بِيُع م مُّ،وإِنَّ مّما يُْنبُِت الرَّ اً أَو يُِل ك ُل َحبَط دَّاء  وذل ال
ان من  وهو االْضِطراُب. الُحباُط، قال: ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التََّخبُِّط، وقيل: الَحبُط االْنتِفاُخ أَين ك

ل  موَحبَِط ِجلُده: َوِرَم. وفي التنزيل: فأَْحبََط أَعمالَهم. األَزهري: إِذا عمل الرجل عمالً ث داء أَو غيره. َده قي أَْفَس
 ّ ً  أَعمال َحبَِط َعَملُه، وأَْحبََطه صاحبُه، وأَْحبََط  ا بَُط حْبط  من يُْشِرُك به. وقال ابن السكيت: يقال َحبَِط عملُه يَْح

. وُحبُوطاً، فهو َحْبٌط، بسكون الباء، وقال الجوهري: بطل ثوابه وأَحبطه ّ .  
ا أُْولَئَِك الَِّذيَن آتَْينَاُهْم ((   وا بَِه ا لَْيُس ا قَْوًم ا بَِه ْلنَ ْد َوكَّ ُؤالَِء فَقَ ا َه ْر بَِه ِإْن يَْكفُ ةَ فَ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

وراً  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا:  فَِإْن يَْكفُْر بَِها.)).. )89بَِكافِِريَن( راً وُكفُ بالطاغوت؛ َكفََر يَْكفُر ُكْف
ل داروكُ  د ْفراناً. ويقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف كر.  والُكْف يض الش نق

رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ا  بكّلٍ ك ةَ هللا يَْكفُره نَْعَم
تَرها.وُكْفراناً وَكفَر به ُكفُوراً  َدها وَس َده. ورجل ا: َجَح ه: َجَح افََره َحقَّ انه.  وك ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ
  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من ورجل

ُ فَبُِهَداُهْم اْقتَِدِه قُْل الَ أَْسأَلُُكْم ((   َّ الَِميَن(أُْولَئَِك الَِّذيَن َهَدى   ...))..)90َعلَْيِه أَْجًرا إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكَرى ِلْلعَ
ال: القَْدُو: أَصل البناء الذي يَتََشعَُّب منه تصريف داء، يق ْدوة االقت يده: القُ ن س ه. اب دى ب ا يُْقتَ ْدوةٌ لم ْدوةٌ وقُ  قِ

ه وَض والِقْدوة ما ة من اء للكسرة القريب ه ي ب  الحاجز. ْعفتََسنَّْنَت به، قلبت الواو في ْدوة يكت ع قِ َدى: جم والِق
ْدوة بالياء ك قِ ي ب ال: ل ْدوة. يق َدة: كالِق ه ٌ والِق دةٌ، ومثل ْدوة وقِ ة، وداري  وقُ وةً وِحظ وةً وُحْظ الٌن ِحْظ َي ف َحِظ
ْذوة ْذوةَ دارك َِح وة. داِرك وُح دوة: األُْس دوة والِق ه. والقُ دى ب د اقت ذةَ دارك، وق دوة. وِح الن ق ال: ف د يق ى يقت

  )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم ..  ِلْلعَالَِمينَ .((  به.
  

  
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده  ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ارب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق عل
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 110الحلقة عدد   

  c( سورة األنعام ) 
  

 ى الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس محم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  الرجيمأعوذ با من الشيطان 
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ َعلَى بََشٍر ِمْن َشْيٍء قُْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَاَب   ((... َّ َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَنَزَل  َّ اَء َوَما قََدُروا  الَِّذي َج
اُؤُكْم بِِه ُموَسى نُوًرا َوُهًدى ِللنَّاِس تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُبْ  تُْم َوالَ آبَ وا أَْن ْم تَْعلَُم ا لَ تُْم َم ُدونََها َوتُْخفُوَن َكثِيًرا َوُعلِّْم

ُ ثُمَّ ذَْرُهْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُوَن( َّ َرى 91قُْل  ِذَر أُمَّ اْلقُ ِه َوِلتُن ْيَن يََدْي ِذي بَ ُق الَّ ّدِ اَرٌك ُمَص اهُ ُمبَ ) َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلنَ
افُِظوَن( َوَمنْ  الَتِِهْم يَُح ى َص ْم َعلَ ِه َوُه وَن بِ اْآلِخَرِة يُْؤِمنُ َرى  )92َحْولََها َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِ ْن اْفتَ ُم ِممَّ ْن أَْظلَ َوَم

زَ  ا أَن َل َم أُنِزُل ِمثْ اَل َس ْن قَ ِ َكِذبًا أَْو قَاَل أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَم َّ اِلُموَن َعلَى  َرى إِْذ الظَّ ْو تَ ُ َولَ َّ َل 
وِن بِ  ذَاَب اْلُه َزْوَن َع ْوَم تُْج ُكْم اْليَ وا أَنفَُس ِديِهْم أَْخِرُج ُطوا أَْي ةُ بَاِس وَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالَئَِك تُْم تَقُولُ ا ُكن َم

تَْكبِ  ِه تَْس ْن آيَاتِ ِ َغْيَر اْلَحّقِ َوُكنتُْم َع َّ ا  )93ُروَن(َعلَى  َرْكتُْم َم ٍة َوتَ رَّ َل َم اُكْم أَوَّ ا َخلَْقنَ َراَدى َكَم ا فُ ْد ِجئْتُُمونَ َولَقَ
دْ  َرَكاُء لَقَ يُكْم ُش ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم َوَما نََرى َمعَُكْم ُشفَعَاَءُكْم الَِّذيَن َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فِ نُكمْ  َخوَّ لَّ َع نَُكْم َوَض َع بَْي  تَقَطَّ

  ...))..)94َما ُكنتُْم تَْزُعُموَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  * التحليل :
  

ا  ما القراطيس التي تتحدث عنها اآليات المباركة السالفة البيان ؟.. ما الخوض ؟.. ما أم القرى ؟.. م
ذ نهم ؟ .. عن ه ذي تقطع بي دون عذاب الهون ؟.. ما الشفعاء ؟.. وما الشركاء ؟.. وما ال ر تج ه األسئلة وأكث

  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
  

اَب   (... َزَل اْلِكتَ ُ َعلَى بََشٍر ِمْن َشْيٍء قُْل َمْن أَن َّ َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَنَزَل  َّ اَء َوَما قََدُروا  ِذي َج الَّ
اُؤكُ  بِِه ُموَسى نُوًرا َوُهًدى تُْم َوالَ آبَ وا أَْن ْم تَْعلَُم ا لَ تُْم َم ْم ِللنَّاِس تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدونََها َوتُْخفُوَن َكثِيًرا َوُعلِّْم

وَن( ُ ثُمَّ ذَْرُهْم فِي َخْوِضِهْم يَْلعَبُ َّ ْدِرهِ .)).. )91قُْل  قَّ قَ َ َح َّ َدُروا  ا قَ يَء بالشيء :  َوَم َدَر الش ُدُرهوقَ ْدراً  يَْق قَ
ل اَدْرُت الرج ه. وق دََّره: قاَس ت وقَ ته وفعل اَدَرةً إِذا قايس ن ُمق وه م ى وج دير عل ذيب: والتق ه. الته ل فعل  مث

ث والتفكير في تسوية أَمر وتهيئته، والثاني تقديره المعاني: أَحدها التروية ا، والثال ه عليه أَن  بعالمات يقطع
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ذا أَمر كذا وكذا أَي قَدَّْرتُ  تَْنِوَي أَمراً بِعَْقِدك تقول: ِر ك َدْرُت ألَْم ال: قَ ه. ويق ْدُت علي ِدر نويتُه وَعقَ ُدرُ  ُ أَْق ه وأَْق  ل
ول ه ق ته؛ ومن ه وقايس وان هللا قَْدراً إِذا نظرت فيه وَدبَّْرتَ ة  عائشة، رض ِة الحديث ْدَر الجاري ُدُروا قَ ا: فاْق عليه

نّ  ُروا وقا المستهيئة للنظر أَي ِ الّسِ ّدِ القَ ه. شمر: يق ُروا في روه واْفِك وا وانظ أْت يس َدْرُت أَي هي َدْرُت أَي  قَ وقَ
؛ أََطْقُت وقََدْرُت أَي َملَْكُت وقََدْرتُ  د: أَي َوقَّتُّ ْدَوةً، قال لبي َس ُغ ِوْرِد الُمغَلِّ َدْرُت لل وانِ  فَقَ يُِّن األَْل ل تَبَ َوَرْدُت قب  فَ

داَرهْ ببنَنا، فاْقُدْر بذَْرِعكَ  وقال األَعشى: أَْت القَ وَّ ا أَي إِن كنَت بَ ذَْرِعك بينن ُدر ب دة: اْق ال أَبوعبي أَْت. ق أَْت: َهيَّ وَّ  بَ
التفسير: على َمْوعٍد، وقيل: على  جئَت على قََدٍر يا موسى؛ قيل في أَْبِصْر واْعِرْف قَْدَرك. وقوله عز وجل: ثم

ْدنا، فقد طال السَُّرى، قلُت: له؛ قال لبيد: َدناالزجاج. وقََدَر الشيَء:  تكليمي إِياك؛ هذا عن قََدٍر من َدْرنا  َهّجِ وقَ
ه وقََدر إِْن َخنى الليل َغفَلْ  َدْرُت علي روه وقَ ْدراً: َدبَّ ه قَ رهم يَْقِدُرون وُم أَم دراً  الق وَب ق ى  الث اَء عل َدر أَي ج فاْنقَ

وب.إِذا كانت لينة ال فالن ليلة قادرة الِمْقدار. ويقال: بين أَرضك وأَرض ٍة؛ عن يعق ((   سير مثل قاصدٍة ورافِه
ُرود  والِقْرطاس: الِقْرطاس: معروف يُتَّخذ من بَْرِدّي يكون بمصر.)) : تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدونََها ن ب َضْرب م

ى ال، فاسُمه الغََرض مصر. والِقْرطاس: أَديم يُْنَصب للنِّضال، ويسمَّ قِرطاس،  قِْرطاساً. وكل أَديم ينَصب للنِّض
ابه ِإذا أَص ي  ف ام رطس : أي الرَّ ل ق ةُ  قي ْميَ اس، والرَّ اب القرط ة. أَص يب ُمقَْرِطس ي تُص اس  الت والِقَ◌ْرط

اني؛ وأَنشد  الصحيفة الثابتة والقُرطاس والَقِ◌ْرَطس والقَْرطاس، كله: ن اللحي التي يكتب فيها؛ األَخيرتان ع
ا لمخّش العقيلي أَبو زيد ي قِْرطاس: يصف رسوم الدار وآثاره ب ف ور كت ّط َزبُ ا َخ تَْوَدع  كأَنه ُث اْس ، بحي أَنَّ ك

ي صحيفة، وقَْرَطِس  َمَخّط َزبُور من َدواة الداَر أَهلُها، لنا عليك كتاباً في قِْرطاس؛ أَي ف  وقوله تعالى: ولو نَزَّ
ذلك   وك

 ً ُحفا راِطيس؛ أَي ُص ه قَ الى: يجعلون ه تع مْ ..(( قول مَّ ذَْرُه يء  ثُ ه .. ((  )): وذر الش ِهْم وذرا : ترك ي َخْوِض فِ
ل، والَخْوُض: اللَّْبُس في األَمر. والَخْوُض من الكالم: ما)) :  يَْلعَبُونَ  ذب والباط ه الك ي  في ه. وف د خاَض في وق

ه.  وخاَض القوُم في الحديث وتَخاَوُضوا أَي تفاوضوا يَُخوضون في آياتنا. التنزيل العزيز: وإِذا رأَْيَت الذين في
  . الماَء إِخاضةً إِذا خاضوا بها الماء. اَض القوُم خيلَهموأَخ

ذِ ((   ا َوالَّ ْن َحْولََه َرى َوَم ِذَر أُمَّ اْلقُ ِه َوِلتُن ْيَن يََدْي ِذي بَ ُق الَّ ّدِ وَن َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك ُمَص يَن يُْؤِمنُ
الَتِِهمْ  ى َص ْم َعلَ ِه َوُه وَن بِ افُِظوَن( بِاْآلِخَرِة يُْؤِمنُ اَركٌ .)).. )92يَُح اهُ ُمبَ اٌب أَنَزْلنَ ذَا ِكتَ ريم ..((  َوَه رآن الك : الق

ه )) : مكة المكرمة زادها هللا تعظيما وتشريفا .. أم الشيء : أصله .. َوِلتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرى ه ألَن اب: فاتَِحتُ وأُمُّ الِكت
ال الة، وق ل ص ي ك ا ف َدأُ به اج: يُْبتَ ذيب: أُمُّ أُمُّ الكت الزج وظ. الته ْوُح المحف ل: اللَّ اب، وقي ُل الكت   اب أَْص

رائض، وجاء الكتاب ام والف رائع واألَْحك ات الشَّ ن آي ة م ة ُمْحَكم ي الحديث: كلُّ آي ة  ف اب هي فاتح أنَّ أُم الِكت
ي الُمْصحف فق أَماَم كّلِ ُسورٍة في الكتاب ألنها هي الُمقَدَّمة ا ف ِدئ به لوات واْبتُ ع الص مت وهجمي رآن ي ّدِ الق

ه ل: وإن ز وج ول هللا ع ا ق يم. وأَم َدْينا، العظ اب لَ ي أُّمِ الكت ادة: ف ال قَت وظ، وق ْوح الَمْحف و اللَّ ال: ه   فق
الى: ابن عباس: أُمُّ الِكتاب القرآن من أَوله أُمُّ الكتاب أَْصُل الِكتاب. وعن ه تع وهري: وقول نَّ  إلى آخره. الج ُه

ل  م يق اب، ول اتأُمُّ الِكت ه يس أُمَّ ل ل ول الرج ا يق ة كم ى الِحكاي ه عل ك ألَن ن ُمِعين ول: نح ين، فتق ي ُمع   ل
اً. وأُمُّ  فتَْحِكيه، وكذلك قوله تعالى: واْجعَْلنا ين إمام وم. للُمتَّق ع النُّج ا ُمْجتََم ة ألنه رَّ وم: الَمَج ائف:  النُّج وأُمُّ التَّن

ازةُ  ا إذا ك المف ق: ُمْعَظمه دة. وأُمُّ الطري ً البعي ا ُرق ان طريق ه َط اً وَحْول ق؛  عظيم األَْعظم أُمُّ الطري غار ف ِص
ق ه الجوهري: وأُمُّ الطري وا،  وأُم..  ُمعظم ا َزَعم ا توسَطت األرض فيم الى، ألَنه فها هللا تع ة، شرَّ َرى: مك القُ

يَت بذلك ألَنها كانت وقيل ونها، وقيل: ُسّمِ ز: أَعظم القَُرى شأْ  أنها قِْبلةُ جميع الناس يُؤمُّ ل العزي ناً، وفي التنزي
ا من وما كان َربُّك ُمْهِلَك القَُرى ا َحْوله ة هي أُمُّ م لُّ مدين ها رسوالً. وك َرى. حتى يبعَث في أُّمِ رأِْس:  القُ وأُمُّ ال

ماغِ  ّدِ ماغ، وأُمُّ ال ّدِ ا ال ي فيه دة هي الَخريطةُ الت رأْس، وأُ  الِجل ال أَيضاً: أُم ال ماَغ. ويق ّدِ ع ال ي تْجم رأْسالت  مُّ ال
ماغ )) : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِه..((  الّدِ

  )) : بالدوام عليها وأدائها في أوقاتها ..  َوُهْم َعلَى َصالَتِِهْم يَُحافُِظونَ التكذيب .. ((  
نْ ((   َل  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ أُنِزُل ِمثْ اَل َس ْن قَ ْيٌء َوَم ِه َش ِ َكِذبًا أَْو قَاَل أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم يُوَح إِلَْي َّ اْفتََرى َعلَى 

ُ َولَْو تََرى إِْذ الظَّاِلُموَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالَئَِكةُ بَاِسُطوا أَْيِديِهْم أَْخِرُجوا َّ ُكْم  َما أَنَزَل  َزْوَن أَنفَُس ْوَم تُْج اْليَ
ِ َغْيَر اْلَحّقِ َوُكنتُْم َعْن آيَاتِِه تَْستَْكبُِروَن( َّ َرى .)).. )93َعذَاَب اْلُهوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى  والِفْريةُ: الكذب. فَ

النوِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني ٌكذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريّ  َرى ف ذب  . الليث: يقال فَ الك



  495                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

َرى ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري ز: أَم  الك ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق يَْفتِري
راه؛ أَي ه. يقولون اْفتَ ي اختلق ة. وف ه، واالسم الِفْريَ راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف ن  الحديث: وفَ ِم

جُل َعْينَْيِه ما لم أَْفَرى ه للتفضيل أَي تََريا؛ الِفَرى: الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ ل من َرى أَفع ة، وأَْف  جمع فِْرية وهي الكذب
ذي  ألَنه َكِذٌب على هللا يقول: رأَين في النوم كذا وكذا، ولم يكن رأَى شيئاً، أَْكذَب الكذبات أَن و ال تعالى، فِإنه ه

ى هللا أَي المنام. وفي حديث عائشة، رضي يُْرِسل ملَك الرؤيا ليريه ِذب هللا عنها: فقد أَعظم الِفْريةَ عل .. ((  الَك
ْوتِ  َراِت اْلَم رةِ )) :  َغَم تُه كغَْم دَّ ه وش يء: ُمْنَهَمك ل ش رةُ ك دة. وَغْم رةُ: الش مّ  والغَْم ا.  اله وت ونحوهم والم

ا: شدائدها؛ وت وِغماُره ْرب والم ذَاَب ا((  وَغَمراُت الَح ونِ َع ز: )) :  ْلُه ل العزي ي التنزي ْزُي. وف وُن: الِخ الُه
ونُ  صاعقةُ  فأََخذَتُْهمْ  َواُن. والُه وُن، بالضم: الَه وِن؛ أَي ذي الخزي. والُه ذاب الُه ،  الع ّزِ يض الِع واُن: نق والَه

َونُ  ْيٌن وأَْه و َه اً، وه وُن َهوان اَن يَُه تَْكبُِرونَ .. ((   ه ِه تَْس ْن آيَاتِ تكب َع ر .. )) :  اس ة وتجب ان ذا عظم ر : ك
م  ومنه قوله: إِنهم ؛ واْستِْكباُر الكفار: أَن ال يقولوا ال إِله إِالَّ هللاُ الكبرياء: العظمة والتجبر ..  ل له انوا إِذا قي ك

ي هو الِكْبُر الذي قال ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا ه النب ي قلب ان ف لم: إِن من ك ه وس لى هللا علي الُ  ، ص  ِمثْق
ة من ِكْبٍر لم    ..يدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا أَعلم ذَرَّ

ا ((   وِرُكْم َوَم اُكْم َوَراَء ُظُه ْلنَ ا َخوَّ َرْكتُْم َم ٍة َوتَ رَّ َل َم اُكْم أَوَّ ا َخلَْقنَ َراَدى َكَم ا فُ ْد ِجئْتُُمونَ ْم َولَقَ َرى َمعَُك نَ
وَن( ُشفَعَاَءُكْم الَِّذيَن َزَعْمتُْم أَنَُّهمْ  تُْم تَْزُعُم ا  ...))..)94فِيُكْم ُشَرَكاُء لَقَْد تَقَطََّع بَْينَُكْم َوَضلَّ َعنُكْم َما ُكن َراَدى َكَم فُ

ل:  َخلَْقنَاُكمْ  ه: وك بق إِلي ه  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُس و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق
 تبارك هللا أَحسن الخالقين. قال أَبو بكر بن األَنباري: الخلق في واألَمر له الَخلق على غير مثال ُسبق إِليه: أَال

تعالى: فتبارك هللا  التقدير؛ وقال في قوله على وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخر كالم العرب
رين أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن ْلنَاُكمْ َوتََرْكتُْم َما خَ .. ((  الُمقّدِ ل)) :  وَّ ن  واالْستِْخوال أَيضاً: مث االستخبال م
ة ه ناق ال إِذا أَعرت ه الم ا أَو أَْخبَلت ا وأَوباره ع بأَلبانه ك إِن لينتف ول زهير:هنال ه ق ه؛ ومن زو علي اً يغ  فرس

د وَخَوُل الر..  يَْغلوا وإِن يُْسأَلوا يُْعُصوا، وإِن يَْيِسروا يُْستَْخَولوا الماَل يُْخِولوا، ل، وق ُمه، الواحد خائ جِل: َحَش
ال اسم يقع يكْون الَخَول واحداً وهو ي، وق و الراع ل وه ع خائ و جم راء: ه ال الف ره:  على العبد واألَمة؛ ق غي

نِّعَم.  هللاُ سبحانه وتعالى من التخويل وهو التمليك؛ قال ابن سيده: والَخَول ما أَعطى هو مأْخوذ ن ال اِإلنساَن م
ية، الواحد واِإلماءُ والَخَول: العبيد  ا وغيرهم من الحاش و مم واء، وه ك س ي ذل ث ف ذكر والمؤن ع والم  والجم

الن في االستعمال جاء شاذّاً عن القياس وإِن اطَّرد ول ف ه، ..  القوم خ اه أَتباع ال : خول الرجل معن ذي  وق ال
ْوالً إِذا أُمورهم. يملك لك هللاُ ماالً أَي َملَّكك. وخاَل يََخاُل َخ د  صار  وَخوَّ يذا خول بع راد. وف د:  انف حديث العبي

َولُكم؛ وانكم وَخ م إِخ ى ه ع عل ه، ويق ل وأَتباُع ُم الرج َول َحَش ن الَخ أْخوذ م و م ة، وه د واألَم ل  العب التخوي
عاية؛  الً  والتمليك، وقيل من الّرِ له الماَل: أَْعطاه إِياه، وقيل أَعطاه إِياه تَفَضُّ   .. وَخوَّ

  
  

*********  
  
  
  
  
  

** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السمي ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل ع العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَ (( ون ...  –./.)) )118ْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  هللا وأشهد أن محمدا رسول 

  
c    : 111الحلقة عدد   

  c( سورة األنعام ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال  ول هللا بل هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِلُق الْ  (( ...  َ فَ َّ ا إِنَّ  ُ فَأَنَّ َّ ْم  ّيِ ذَِلُك ْن اْلَح ِت ِم ِرُج اْلَميِّ ِت َوُمْخ ْن اْلَميِّ يَّ ِم ِرُج اْلَح َوى يُْخ ّبِ َوالنَّ َح

يِم( )95تُْؤفَُكوَن( ِز اْلعَِل ِديُر اْلعَِزي َك تَْق بَانًا ذَِل َر ُحْس ْمَس َواْلقََم َكنًا َوالشَّ َل َس ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْي َو  )96فَاِلُق اْإلِ َوُه
ْوٍم يَعْ  اِت ِلقَ ْلنَا اْآليَ ْد فَصَّ ِر قَ ّرِ َواْلبَْح اِت اْلبَ ي ُظلَُم ا فِ ُدوا بَِه وَم ِلتَْهتَ ْم النُُّج وَن(الَِّذي َجعََل لَُك ِذي  )97لَُم َو الَّ َوُه

ْومٍ  ْلنَا اْآليَاِت ِلقَ وَن(أَنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ َماِء  )98 يَْفقَُه ْن السَّ َزَل ِم ِذي أَن َو الَّ َوُه
ِل ِمْن َطْلِعَها قِْنَواٌن َدانِيَةٌ َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكّلِ َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضًرا نُْخِرُج ِمْنهُ َحبا ُمتََراِكبًا َوِمْن النَّخْ 

ْيتُ اٍب َوالزَّ ْم َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَ ي ذَِلُك ِه إِنَّ فِ َر َويَْنِع ِرِه إِذَا أَثَْم ى ثََم ُروا إِلَ ابٍِه انُظ َر ُمتََش تَبًِها َوَغْي اَن ُمْش مَّ وَن َوالرُّ
ٍم  )99َآليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( ِر ِعْل اٍت بِغَْي ِ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُوا لَهُ بَنِيَن َوبَنَ َّ ِ الَى َوَجعَلُوا  ْبَحانَهُ َوتَعَ ُس

ا يَِصفُوَن( لِّ 100َعمَّ َو بُِك ْيٍء َوُه  ) بَِديُع السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَّى يَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُكلَّ َش
ّلِ َش )101َشْيٍء َعِليٌم( اِلُق ُك َو َخ هَ إِالَّ ُه ْم الَ إِلَ ُ َربُُّك َّ ٌل(ذَِلُكْم  ْيٍء َوِكي ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ُدوهُ َوُه الَ  )102ْيٍء فَاْعبُ

  ...)).)103تُْدِرُكهُ األَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  * التحليل :
  



  497                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ا ما الحب وما النوى ؟.. وما اإلصباح ؟ .. وما الحسبان ؟..  تودع ؟ ..وم ا المس تقر ؟.. وم ا المس وم
ي  افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ين ؟.. ع رق البن ا خ ة ؟.. وم ا الداني وان وم القن

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ِت وَ  (( ...  ْن اْلَميِّ يَّ ِم ِرُج اْلَح َوى يُْخ ّبِ َوالنَّ اِلُق اْلَح َ فَ َّ ا إِنَّ  ُ فَأَنَّ َّ ْم  ّيِ ذَِلُك ْن اْلَح ِت ِم ِرُج اْلَميِّ ُمْخ
َ فَاِلُق اْلَحبِّ .)).. )95تُْؤفَُكوَن( َّ ل:  إِنَّ  ال لك ان، فيق ه قوس ل من اثنين فيعم ق ب يب يَُش ق: القَض واحدة  والِفْل

ٍة فيها فُلُوق أي فِْلٌق. ذي  يا شقوق. وفي الحديث: والفَْلق: الشق. يقال: مررت بَحرَّ َوى أي ال ّب والنَّ اِلَق الَح فَ
ي يَُشّق َحبة الطعام ونوى التمر ات. وف رأَ  لإلنب ة وب َق الحب ذي فَلَ ه السالم: وال ي، علي َمةَ،  حديث عل َ◌َس النَّ

اء وكثيراً ما كان ا: إن البك ق: يقسم بها. وفي حديث عائشة، رضي هللا عنه دي. والِفْل اِلٌق كب وس يشف  ف الق
قَّت القوسين فِْلٌق. وقال أبو مع أُخرى، فكل واحدة من من العوِد فِْلقة ي ُش ق، وهي الت  حنيفة: من الِقسّي الِفْل

ان )): فَاِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى..((  قال: وهي الفَِليقُ  خشبتها شقتين أو ثالثاً ثم عملْت، زرُع، صغيراً ك : ال بُّ والَح
وا:ُمست معروف ُأَو كبيراً، واحدته َحبَّةٌ؛ والَحبّ  ى يقول  عَمل في أَشياَء َجمة: َحبَّةٌ ِمن بُّر، وَحبَّة ِمن َشعير، حت

ا، ّرِ ونحوهم ِعير والبُ ن الشَّ ع َحبَّةٌ من ِعنٍَب؛ والَحبَّةُ، م ادرة،  والجم رة ن اٌن، األَخي وٌب وُحبَّ بٌّ وُحبُ اٌت وَح َحبَّ
لوأَحَ  فُْعالٍن، إِالّ بعد َطْرحِ الزائد. فَعلة ال تجمع على َألَنّ  : إِذا دَخ بَّ ْرُع وأَلَ بُّ  بَّ الزَّ ه الَح أَ في ُل، وتَنَشَّ ه األُْك في

. والَحبَّةُ السَّْوداُء، واةُ: )) :  اْلَحّبِ َوالنََّوى. ((  والَحبَّة الَخْضراء، والَحبَّةُ من الشيِء: الِقْطعةُ منه. واللُّبُّ والنَّ
تَ َعَجمةُ التَّمر والزبيب وغيرهما. والنَّواةُ: ما نَ  ى بَ ة  عل و حنيف ا أَب ا، رواه ن نَواه ة ع ة النابت وى كالَجثيث النَّ

ر،  الكالبي، عن أَبي زياد واة التم ع نَ وى: جم ، وأَْنواء جمع نًَوى؛ والنَّ والجمع من كل ذلك نًَوى ونُِويٌّ ونِِويٌّ
ت ر ونوي ت التم ث. وأَكل وى وهو يذكر ويؤن رةُ  النَّ ِت البُْس وَّ ه. ونَ ه: رميت ا.غيره:وأَْنَوْيتُ َد نَواه َوْت: َعقَ   وأَْن

ى نََوْيُت النََّوى وأَْنَوْيتُه أَكلت التمر وجمعت نَواهُ. وأَْنوى ى: من  ونَوَّ ونَوى إِذا أَلقى النوى. وأَْنوى ونََوى ونَوَّ
ى في السفر.. النِّيَّةِ  َك التهذيب: أَفََك يأُْ◌فُِك وأَفِ)) :  فَأَنَّا تُْؤفَُكونَ .. ((  وأَْنوى ونَوَّ ال: أَفَ ذب. ويق ُك إِذا ك َك يأْفَ
ه كذب. َك وأَفَْكتُ ون أَفَ ل وأَفََك الناَس: كذبهم وحدَّثهم بالباطل، قال: فيك ة،  مث ديث عائش ي ح ه. وف ذَب وَكذَْبت َك

ا أَهلُ  رضوان هللا عليها: حين قال فيها ا م ه ههن ذب وأَراد ب ل الك ي األَص ُك ف ِذَب علي اِإلْفِك ما قالوا؛ اِإلْف اُك  ه
ه  األَفَائُك. ورجل مما رميت به. واِإلْفك: اِإلثم. واِإلْفُك: الكذب، والجمع هُ: جعل ذاب. وآفََك أَفَّاك وأَفِيك وأَفُوك: ك

   .. إِْفُكُهمْ  وقرَئ: وذلك يَأْفُِك،
ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْيَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا ذَِلَك تَقْ ((   يِم(فَاِلُق اْإلِ اِلُق .)).. )96ِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِل فَ

بَاحِ  ْص باُح::  اْإلِ ر. والصَّ ْبُح: الفج ار. والصُّ ْبُح: أَّول النه ي الصُّ  ض نق
باُح واِإلْصباحُ  بيحةُ والصَّ والُمْصبَُح؛ قال هللا عز وجل: فاِلُق اِإلْصباحِ؛ قال  الَمساء، والجمع أَْصباٌح، وهو الصَّ

ارُ  الفراء: إِذا قيل ه اِإلْبك ال: ومثل ْبح، ق اء والصُّ ارُ  األَْمَساء واألَْصباح، فهو جمع الَمس ْمَس .. ((  واألَْبك َوالشَّ
بَانًا َر ُحْس يَء.)) :  َواْلقََم دُّك الش ابةُ: َع اُب والِحس م، والِحس بُه، بالض يَء يَْحُس َب الش اباً  وَحَس باً وِحس َحْس

دَّه. ابةً: َع دَّه.. وِحس باناً: َع ال: وُحْس ابَُك. ق ّ أَي ِحس ى  بانَُك عل  وُحْس
 ّ ى  ِميُرها عل يئاً َض اَف ش ٍع، أَو خ ى َطَم َرفَْت * عل نَّْفُس أَْش باني، إِذا ال  ُحْس

ْبُت الشيءَ  بُه ِحساباً، وَحَس ُ  وفي التهذيب: َحِسْبُت الشيَء أَْحَس ّ الى: و ه تع باناً. وقول باناً وُحْس بُه ِحْس أَْحُس
ْرعةُ ِحسابِ  ساِب؛َسِريُع الحِ  ِريٌع، وُس و َس اُب  أَي ِحسابُه واقٌِع ال َمحالَة، وكلُّ واقٍِع فه غَلُه ِحس ه ال يَْش ، أَن ّ

أٍْن. واحد َعن ُمحاَسبِة اآلَخر، ألَنه سبحانه ال ن ش أٌْن ع باُن: الِحساُب. . يَْشغَلُه َسْمع عن سمع، وال َش والُحْس
ِل َم ُل العََم ديث: أَْفَض ي الح اِب، الوف غ ي ْنُح الّرِ اُب. وف م: الِحس باُن، بالض ُ. الُحْس ّ ِرِه إِال  باَن أَْج ُم ُحْس  يَْعلَ

ُدوانِها. َدد  التنزيل: الشمُس والقََمُر بُِحْسباٍن، معناه بِِحساٍب وَمناِزَل ال يَْع ى َع دل عل باٍن ي ال الَزجاج: بُحْس وق
ر األَخفش في وجميع األَوقات. وقال الشهور والسنين الى: والشمَس والقََم ه تع اه بِِحساٍب،  قول باناً: معن ُحْس

بُه فحذَف ه األَحفش  الباَء. وقال أَبو العباس: ُحْسباناً مصدر، كما تقول: َحَسْبتُه أَْحُس باناً؛ وجعل باناً وِحْس ُحْس
ع باُن جم ثم: الُحْس و الهي ال أَب اٍب؛ وق ع ِحس هاٍب وأَْش جم ل ِش بةٌ، ِمث ذلك أَْحِس اٍب وك ْهبانٍ ِحس .. ((  ِهبٍة وُش

يمِ  ال)) :  اْلعَِزيِز اْلعَِل مائه الحسنى؛ ق ل وأَس ُز: من صفات هللا عز وج و العَِزي اج: ه ه  الزج ال يغلب ع ف الممتن
ل: ذي شيء، وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء، وقي و ال ل  ه مائه عز وج ن أَس ه شيء. وم يس كمثل ل
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زَّ  ُب الِع ذي يََه و ال ، وه ذُّلِّ لم الُمِعزُّ : خالف ال زُّ اده. والِع يمِ ..((   ن يشاء من عب ه  اْلعَِل ا : أدرك م علم )) : عل
البحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه..  الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل العَِل  من صفات هللا عز وج

ان  هادِة،وجل: وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّ  هللا عز ا ك الُم بم و هللاُ الع وب، فه الَّم الغُي وقال: َع
ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، ون،  وبَِما يكوُن ولَمَّ يَزاُل عالماً بما كان وما يك

ي ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ه  وال يخف اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ا الس ياء باِطنِه ع األش بجمي
  .. دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة وظاهِرها

وْ ((   اِت ِلقَ ْلنَا اْآليَ ْد فَصَّ ِر قَ ّرِ َواْلبَْح اِت اْلبَ ي ُظلَُم ا فِ ُدوا بَِه وَم ِلتَْهتَ ْم النُُّج َل لَُك ِذي َجعَ َو الَّ ٍم َوُه
ة:)).. .)97يَْعلَُموَن( ل اللغ ال أَه ن وق ا. اب ع الكواكب كله وم تَجم ى النُّجوم، والنُّج نجُم بمعن نَّْجُم  سيده: ال وال

اب الصَِّعق، وكذلك الكوكب، وقد خّص الثَريا فصار لها علماً، وهو من باب ذا الب ة ه ي ترجم ..  قال سيبويه ف
اتِ ((   ْلنَا اْآليَ ْد فَصَّ لن)) :  قَ اب فصَّ ل: كت ز وج ه ع ه اه،وقول يل آياتِ دهما تَْفِص ان: أَح ه معني ل، ل  بالفواِص

ات ه عز وجل: آي اه. وقول لناه بيَّنَّ ل والمعنى الثاني في فَصَّ ين ك الت، ب ين فصل تمضي مفصَّ أْتي  آيت ذه وت ه
ِره من ُسوَ  وسمي الُمفَصَّل َمفصَّالً لِقَصر أَعداد مفصَّالت مبيَّنات، وهللا أَعلم، هذه، بين كل آيتين مهلة، وقيل:

  .اآلي. وفَُصْيلة: اسم.
وَن(((   ْوٍم يَْفقَُه اِت ِلقَ ْلنَا اْآليَ ْد فَصَّ تَْوَدٌع قَ تَقَرٌّ َوُمْس .)).. )98َوُهَو الَِّذي أَنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْس

ً :  أَنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ  : َخلَقَه. ونََشأَ يَْنَشأُ نَْشأ ّ ُ و أَْنَشأَه  ّ أَ  ي، وأَْنَش اءة: َحي أَةً ونََش نُُشوءاً ونََشاًء ونَْش
و عمرو: النَّشاءةَ،  اْبتََدأَ َخْلقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ األُْخرى؛ الَخْلَق أَي أَي البَْعثةَ. وقرأَ أَب

الى: ه تع ُئ النَّْش بالمّد. الفّراُء في قول ُ يُْنِش ّ مَّ  ى جزم الشينثُ ون عل اُء مجتمع رَّ رةَ؛ القُ ِرها إِال  أَةَ اآلِخ وقَْص
ال: النَّشاءة رآن، فق ّلِ الق ي ك ، فِإنه مدَّها ف ِة. الحسَن البِْصِريَّ ِة والَكآب ِة، والَكأْب ِة والّرآف ل الّرأْف ن  مث رأَ اب وق

ن ع كثير وأَبو عمرو: افع واب زة والكسائيالنَّشاءة ، مـمدود، حيث وقعت. وقرأَ عاصم ون أَةَ،  امر وحم النَّْش
: )) : ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ  . (( بوزن النَّْشعِة حيث وقعت. ارٌّ ه ليَِقّر. وفالن ق الليث: أَْقَرْرُت الشيء في َمقَّرِ

تَقَّر؛ أَي وما ساكٌن، رار يَتَقَارُّ في مكانه. وقوله تعالى: ولكم في األَرض ُمْس ه  قَ وت. وقول ِإ وثب ل نَبَ الى: لك تع
تَقَّرٍ  وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا واآلخرة. والشمُس تجري عن هللا عز ُمْستَقَّر؛ أَي لكل ما أُنبأْتكم لُمْس

ا؛ أَي ر له ّدِ ٍل قُ ل ألََج ال وقي اً ومح اوزه وقت ان ال تج   مك
ْرنَ  الى: وقَ ْرَن  لها. وقوله تع َن؛ فقَ َن وِظْل ك َظْل و كقول ْرَن، ه ىوقِ ى عل َن عل َرْرَن كَظْل ى  أَْق رَن عل َن وقِ أَْظلَْل

؛ هو من الَوقار. وقرأَ عاصم أَْظلَلَن. وقال الفراء: قِْرنَ  أَْقَررَن كِظْلَن على ي  في بيوتكنَّ وأَهل المدينة: وقَْرن ف
ي وال يكون ذلك من الَوقار ولكن يَُرى بيوتكن؛ قال وتكن،  أَنهم إِنما أَرادوا: واْقَرْرَن ف ى بي راء األُول فحذف ال

ت تَ  وُحّول ل أََحْس الوا: ه ا ق اف، كم ي الق ا ف تم فتحته ال فَِظْل ا يق تَْوَدعٌ .. ((  صاِحبَك، وكم تَقَرٌّ َوُمْس )) : فَُمْس
الى والَوِديعةُ: ه تع تَقَرٌّ  : واحدة الَودائِِع، وهي ما اْستُوِدَع. وقول ام، فُمْس ي األَرح ا ف تَْوَدُع م تَْوَدٌع؛ الُمْس  وُمْس

ي تَعاره عل ه، ، واْس ي هللا عن ى رض ه حت ظ هللاُ ُحَجَج م يَحف ال: به ة فق ة والُحّج راَءُهم للِحْكم ا نُظ  يوِدعوه
و ر وأَب ن كثي رأَ اب باِهِهم؛ وق وِب أَش تِقّر، بكسر ويَزَرُعوها في قُل افع  عمرو: فمس ون ون رأَ الكوفي اف، وق الق

م الفتح وكله امر ب ن ع ي واب تَِقّر ف ال: فَُمْس رح ق عودال ن مس ن اب ك ع لب األَب، روي ذل ي ص تودع ف  م ومس
م ومجاهد والضحاك. وقال تَقَرٌّ ولك اِم ُمْس تَْوَدٌع، الزجاج: فَلَُكم في األَْرح الب ُمْس ي األَْص رأَ فمستِقّر،  ف ن ق وم

نكم اه فم ر، فمعن نكم بالكس اء وم ي األَحي تَِقرٌّ ف ي ُمْس عود ف ن مس ال اب رى. وق ي الثَّ تَْوَدٌع ف م قول ُمْس ه: ويعل
ها ها في األَرحام ُمْستَقَرَّ ي األَرض. وُمْستَْوَدعها أَي ُمستَقَرَّ ونَ .((  وُمْستَْوَدَعها ف ْوٍم يَْفقَُه م )) :  ِلقَ هُ: العل الِفْق

م بالشيء والفهمُ  دين له، وغلَب على ِعْل نجُم  ال ب ال ا غل م كم واع العل ى سائر أَن ِله عل ياَدتِه وشرفه وفَْض لِس
قّ الثَُّريَّ  على ن الشَّ تِقاقهُ م ر: واْش ن األَثي ال اب م  ِ ا والعُوُد على الَمْنَدل؛ ق اً بعل ْرُف خاّص ه العُ د َجعَل تْح، وق والفَ

فَها هللا ل ، تعالى الشريعة، َشرَّ ي األَص هُ ف ره: والِفْق ال: وتَْخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غي م. يق َي  الفَْه أُوتِ
ه هللاُ  وجل: ماً فيه. قال هللا عزفالٌن فِْقهاً في الدين أَي فَهْ  ه، وفَقََّه اء ب وا ُعلَم دين؛ أَي ليَكون ي ال  ؛ ليَتفَقَّهوا ف

ينَ  ، ودعا النبي ّدِ ه ال ي صلى هللا عليه وسلم، البن عباس فقال: اللهم َعلِّْم ه ف ه  وفَقِّْه ه تأْويلَ ْم ل أَي فَّهِ التأْوي
اً.  س في زمانه بكتاب هللا تعالى. وفَِقه فِْقهاً:النا ُدعاءه، وكان من أَعلم ومعناه، فاستجاب هللا م ِعْلم بمعنى َعِل
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ن يده:  اب ة س ه فقاه د فق وم وق ن ق هٌ م و فَِقي   وه
  ..  فُقَهاَء، واألُنثى فَِقيهة ِمْن نِْسوٍة فقائِهَ 

  )) َ ا َوُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكّلِ َشْيٍء فَأ هُ َحب ِرُج ِمْن ًرا نُْخ هُ َخِض ا ِمْن ْخَرْجنَ
تَ  اَن ُمْش مَّ وَن َوالرُّ ْيتُ اٍب َوالزَّ ْن أَْعنَ اٍت ِم ةٌ َوَجنَّ َواٌن َدانِيَ ا قِْن ْن َطْلِعَه ِل ِم ْن النَّْخ ا َوِم ابٍِه ُمتََراِكبً َر ُمتََش بًِها َوَغْي

ِه إِنَّ  وَن( انُظُروا إِلَى ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َويَْنِع ْوٍم يُْؤِمنُ اٍت ِلقَ ْم َآليَ ي ذَِلُك ا.)).. )99فِ ا ُمتََراِكبً حاُب :  َحب َب السَّ َوتَراَك
ْدَوٍل، أَو  وتَراَكم: صار بعُضه فَْوَق بعض. وفي النواِدِر: يقال ى َج ْطراً عل ِرَس َس ا ُغ و م ٍل، وه ن نَْخ َرِكـيٌب م

ـيٍة  ى بعٍض، وقد تََركََّب وتَراَكَب.وَركََّب الشيَء: َوَضَع بَعَضه عل غيِر َجْدَوٍل. لُّ قافِ ـيَِة: ك ن القافِ والـُمتراِكُب م
ُرفٍ  ة أَْح ا ثالث ت فيه ي توال ْن ألَنَّ ف تَِعلُن وفَِعلُ اَعلَتُن وُمْف ي ُمف اكنَين، وه ين س ٍة ب   متحرك

ْل إِذا اكنة، وفَِع ون س ْن ن ل فَِعلُ ذي قب ان يَ  فَِعلُْن نوناً ساكنةً، وآخر الحرف ال ك نحو ك ّرِ ْرٍف ُمتََح ى َح ُد عل ْعتَِم
ي  ساكنة، والواُو في فَعُوُل ساكنة. األَخيرة فَعُوُل فَِعْل، الالمُ  ِع ف ن القُْنبُ ُرُج م وُرْكباُن السُّْنبُل: سوابِقُه التي تَْخ

ِله. يقال: قد ي  والطَّْلُع:: )) َوِمْن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها.((  خرجت في الـَحّب ُرْكباُن السُّْنبُل. أَوَّ ا داِم ف ة م نَْوُر النخل
عَ  ةٌ. وَطلَ ً  الكافُور، الواحدة َطْلع ا ُل ُطلوع َع النخلُ  النخ ه. وأَْطلَ َرج َطْلعَ َع: أَخ َع وَطلَّ عَ  وأَْطلَ َع  الطَّْل اً وَطلَ إِْطالع

ّراه ه: ُكفُ اً، وَطْلعُ ُع ُطلُوع ُع يَْطلُ ل أَن الطَّْل ِريضُ  قب ِريِض، والغَ ن ينشّق عن الغَ ى اب اً أَيضاً. وحك مى َطْلع  يس
ن ك األَعرابي ع ِمُن: وذل ال تُْس ُل ف ة تُْؤَك ال: ثالث ه ق ارُ  المفضل الضبّّي أَن الطَّْلع  الُجمَّ أَةُ؛ أَراد ب ُع والَكْم والطَّْل

َع الشجُر: أَْوَرقَ  الغَِريض الذي ينشّق عنه ة. وأَْطلَ ْذِق النخل ن ِع َرى م ا يُ ُل م ا (.. (الكافور، وهو أَوَّ ْن َطْلِعَه ِم
َوانٌ  ةٌ  قِْن ٌف؛)) :  َدانِيَ ا َحَش ٌو منه ة قِْن اء ُمعَلَّق رأَى أَْقن رج ف ه خ ديث: أَن ي الح و: وف ن  الِقْن ه م ا في ذق بم الِع

ال الزجاج: أَي ةٌ؛ ق ة الرطب، وجمعه أَْقناء، وقد تكرر في الحديث. األَزهري: قال هللا تعالى: قِْنواٌن دانِي  قريب
ً )) :  إِذَا أَثَْمَر َويَْنِعهِ ((   .. ِ الُمتَناَول ا اً ويُْنع ُع يَنَع ُع ويَْينِ ُر يَْينَ َع الثََّم اً، يَنَ َع  ويُنُوع ٍع وأَْينَ ٍر يَْن ن ثََم انٌِع م و ي فه

ا: اً، كالهم ُع إِيناع جَ  يُونِ ونَ .. ((  أَْدَرَك ونَِض ْوٍم يُْؤِمنُ اٍت ِلقَ رآ)) :  َآليَ ات الق ن آي ل وم ن التنزي ةُ: م ن واآلي
ة من العزيز؛ قال أَبو بكر: سميت اآلية ة آي  القرآن آية ألَنها عالمة النقطاع كالم من كالم. ويقال: سميت اآلي

ة ألَنها زة: اآلي ن حم ال اب ه. وق رآن جماعة من حروف القرآن. وآيات هللا: عجائب ن الق ي  م ة الت ا العالم كأَنه
ق أَعالم الطري ا ك ى غيره ا إِل ى منه وبة لل يُْفَض ةالمنص ال: هداي ا ق م كم دا َعلَ ا ب ٌم منه ى َعلَ ة:  إِذا َمَض واآلي

  )) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. يُْؤِمنُونَ . ((  العالمة.
ٍم ((   ِر ِعْل اٍت بِغَْي يَن َوبَنَ هُ بَنِ وا لَ ْم َوَخَرقُ نَّ َوَخلَقَُه َرَكاَء اْلِج ِ ُش َّ ِ وا  ا َوَجعَلُ الَى َعمَّ ْبَحانَهُ َوتَعَ ُس

قه،.. )100يَِصفُوَن( ق: لغة في التخلُّق من الكذب. وَخَرق الكذَب وتََخرَّ ه، والتَخرُّ قَ ال هللا  وَخرَّ ه؛ ق ه: اْختلَق كلُّ
ر عز وجل: وَخَرقُوا اٍت بغي ين وبَن ه بن بحانه؛ ل م س رأَ  عل وا ل ق ق افع وحده: وخرَّ راء، وسائر ـن ه، بتشديد ال

ّراء وا، الق رؤوا: وَخَرق ً  ق ذبا ك ك وا ذل وا اْفتَعل ى َخرقُ راء: معن ال الف التخفيف؛ ق ال: ب راً، وق وا  وُكف وخَرق
راقُ  واْخترقُوا وخلَقوا واْختَلَقُوا واحد. قال أَبو راُء واحد. الهيثم: اإلْختِ راُص واالْفتِ تِالُق واالْختِ ال:  واالْخ ويق

ً  وَخَرقها واخترقها َخلق الكلمة واْختَلَقها   .. إذا اْبتَدعها كذبا
لِّ ((   َو بُِك ْيٍء َوُه لَّ َش َق ُك اِحبَةٌ َوَخلَ ْيٍء  بَِديُع السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَّى يَُكوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَُكْن لَهُ َص َش

ً  : بدع الشيء  بَِديُع السََّماَواِت َواألَْرِض .)).. )101َعِليٌم(   .أَنشأَه وبدأَه.واْبتََدَعه:  يَْبَدُعه بَْدعا
ٌل(((    ْيٍء َوِكي ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ُدوهُ َوُه ْيٍء فَاْعبُ ّلِ َش اِلُق ُك َو َخ ُ َربُُّكْم الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َّ ..)).. ((  )102ذَِلُكْم 
 .. ومن عبد دونه  وال يقال َعبََد يَْعبُُد ِعبادة إِال لمن يَْعبُد هللا)) : عبده عبادة: خضع وذل وطاع لـه ..  فَاْعبُُدوهُ 

ن واله إِلهاً فهو م َدَم م ٌد َخ ا َعْب ال: وأَم ال الخاسرين. ق ث: ويق ال اللي َده. ق ال َعبَ ال يق َدةُ  ف م َعبَ للمشركين ه
ُد.. . للمسلمين ِعباُد هللا يعبدون هللا الطاغوت، ويقال لٌ . ((  والعابد: الُمَوّحِ ْيٍء َوِكي ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ي )) :  َوُه ف

ما لأَس يم الكفي و المق ُل: ه الى الَوِكي اد ء هللا تع أَرزاق العب ي  ، ب ه. وف ول إِلي أَمر الَمْوك تقلُّ ب ه يس ه أَن وحقيقت
ال العزيز: أَن التنزيل اً؛ ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِكيالً؛ قال الفراء: يقال َربا ويق ُل  كافِي ل الَوِكي اري: وقي ن األَنب اب

هم: ِكيُل فيالحافظ، وقال أَبو إِسحق: الوَ  ُل  صفة هللا تعالى الذي تَوكَّل بالقيام بجميع ما َخلَق، وقال بعض الَوِكي
ا  الكفيل ونِْعَم الَكِفيل بأَرزاقِنا، وقال في قولهم َحْسبُنا هللا ك: رازقن افي، كقول َم الك ا هللاُ ونِْع ُل: كافِين ونِْعم الَوِكي

  .. الرازق هللاُ ونِْعم



  500                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

اللَِّطيف: صفة من صفات ...)).. )103َصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر(الَ تُْدِرُكهُ األَبْ ((  
ي مائه، وف ن أَس م م ل ّ واس ّ  التنزي اه، و ر؛ ومعن ف الخبي و اللطي ه: وه اده، وفي ف بعب ّ لطي ز:   العزي

ق  يك أَربك في ِرْفق،أَعلم،الرفيق بعباده. قال أَبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إل ّ تعالى: التوفي واللُّطُف من 
الح : والِعصمة، وقال ابن األَثير في تفسيره دقائق المص ُم ب ل والعل ي الفع فق ف  اللَِّطيف هو الذي اجتمع له الّرِ

ه. ـوإيصالها إلى من قّدرها ل ه ه من خلق ف ب ال : لط ف يق الفتح، يَْلُط ه، ب َ  ول ه. فأ َق ب اً إذا َرفَ ف، لُْطف ا لَُط م
. ابن الن األَعرابي بالضم، يَْلُطف فمعناه صغُر ودقَّ ال : لطف ف اً، ويق ق لُْطف ف إذا َرفَ ك : لطف هللا  يَْلُط أَي  ل

  .تُِحب بِرْفق. أَْوَصل إليك ما
  
    

*********  
  
  
  

 على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أ د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والح تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف مد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

 c  : 112الحلقة عدد   
  c( سورة األنعام ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ي(( ...  ْيُكْم بَِحِف ا َعلَ ا أَنَ ا َوَم َي فَعَلَْيَه ْن َعِم ِه َوَم ) 104ٍظ(قَْد َجاَءُكْم بََصائُِر ِمْن َربُِّكْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِس
ُف اْآليَاِت َوِليَقُولُوا َدَرْسَت َوِلنُبَيِّنَهُ ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن(َوَكذَِلَك نُصَ  َو 105ّرِ هَ إِالَّ ُه َك الَ إِلَ ْن َربِّ َك ِم َي إِلَْي )اتَّبِْع َما أُوِح

ِرِكيَن( ْن اْلُمْش ِرْض َع ا )106َوأَْع ْيِهْم َحِفيًظ اَك َعلَ ا َجعَْلنَ َرُكوا َوَم ا أَْش ُ َم َّ اَء  ْو َش ْيِهْم  َولَ َت َعلَ ا أَْن َوَم
لِّ  )107بَِوِكيٍل( ا ِلُك ذَِلَك َزيَّنَّ ٍم َك ِر ِعْل َ َعْدًوا بِغَْي َّ ِ فَيَُسبُّوا  َّ مَّ  َوالَ تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  ْم ثُ ٍة َعَملَُه أُمَّ

ا 108لُوَن(إِلَى َربِِّهْم َمْرِجعُُهْم فَيُنَبِّئُُهْم بَِما َكانُوا يَْعمَ  ْؤِمنُنَّ بَِه ةٌ لَيُ اَءتُْهْم آيَ ئِْن َج انِِهْم لَ َد أَْيَم ِ َجْه َّ ) َوأَْقَسُموا بِا
ِ َوَما يُْشِعُرُكْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت الَ يُْؤِمنُوَن( َّ وا َونُقَلُِّب أَْفئَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم  )109قُْل إِنََّما اْآليَاُت ِعْنَد  يُْؤِمنُ

ٍة َونَذَُرُهْم فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن( َل َمرَّ ْيِهْم 110بِِه أَوَّ ْلنَا إِلَْيِهْم اْلَمالَئَِكةَ َوَكلََّمُهْم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَ ) َولَْو أَنَّنَا نَزَّ
ُ وَ  َّ اَء  وا إِالَّ أَْن يََش انُوا ِليُْؤِمنُ ا َك بُالً َم ْيٍء قُ وَن(ُكلَّ َش َرُهْم يَْجَهلُ نَّ أَْكثَ ُدوا 111لَِك ّيٍ َع ّلِ نَبِ ا ِلُك ذَِلَك َجعَْلنَ ) َوَك

وهُ  ا فَعَلُ َك َم اَء َربُّ ْو َش ُروًرا َولَ ْوِل ُغ ُرَف اْلقَ ٍض ُزْخ ى بَْع ُهْم إِلَ نِس َواْلِجّنِ يُوِحي بَْعُض ا َشيَاِطيَن اْإلِ ذَْرُهْم َوَم فَ
ُروَن( غَى  )112يَْفتَ وَن(َوِلتَْص ْم ُمْقتَِرفُ ا ُه وا َم ْوهُ َوِليَْقتَِرفُ اْآلِخَرِة َوِليَْرَض وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ َدةُ الَّ ِه أَْفئِ  )113إِلَْي

اُهْم اْلِكتَ ِذيَن آتَْينَ الً َوالَّ ِ أَْبتَِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنَزَل إِلَْيُكْم اْلِكتَاَب ُمفَصَّ َّ َك اَب يَْعلَُمأَفَغَْيَر  ْن َربِّ ٌل ِم زَّ هُ ُمنَ وَن أَنَّ
ِريَن( ْن اْلُمْمتَ ونَنَّ ِم الَ تَُك اْلَحّقِ فَ ِميُع 114بِ َو السَّ ِه َوُه َل ِلَكِلَماتِ ّدِ ْدالً الَ ُمبَ ْدقًا َوَع َك ِص ةُ َربِّ ْت َكِلَم ) َوتَمَّ

  ...)).)115اْلعَِليُم(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  * التحليل : 
  

ل ؟.. ما الب ات هللا عز وج ا كلم راء ؟.. وم ا اإلمت ول ؟.. وم ا زخرف الق ه ؟ .. وم صائر ؟.. وما العم
  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

  
هِ ((  (( ...    َر فَِلنَْفِس ْن أَْبَص ْم فََم ْن َربُِّك يظٍ قَْد َجاَءُكْم بََصائُِر ِم ْيُكْم بَِحِف ا َعلَ ا أَنَ ا َوَم َي فَعَلَْيَه ْن َعِم   َوَم

ائِرُ ) .)).. 104( اَءُكْم بََص ْد َج ر:  قَ ن الكف رج م ُل إِذا خ َر الرج ي: أَْبَص ن األَعراب ان اب يرة اِإليم ى بص ..  إِل
اطره...   والبَِصيَرةُ: الحجةُ  َرهُ وخ ب: نََظ ُر القل ب. وبَص يَرةُ: والبََصُر: نَفاذٌ في القل ال  والبَِص ب. ق َدةُ القل َعِقي

ي د ف ا اعتق ق الليث: البَصيرة اسم لم دين وتحقي ن ال ب م رب:  القل ول الع ة، تق ل: البَصيرة الفطن ر؛ وقي األَم
 معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم ابن األَعرابي: وفي حديث ابن عباس: أَن هللا بصائره أَي فَِطنَه؛ عن أَعمى

ا ، قالواتُصابون في أَبصاركم ائركم. له: وأَنتم ي ي بص ة تصابون ف ي أُمي ى  بن يَرٍة أَي عل ى بَِص ك عل َل ذل وفَعَ
ى وعلى غير بَصيرة أَي على غير يقين. َعْمٍد. تَِلفُنَّ عل ة من  وفي حديث عثمان: ولتَْخ ى معرف يَرٍة أَي عل بَِص

ين. ركم ويق يس أَم لمة: أَل ديث أُم س ي ح نَ  وف اِجَر واب ع الت ُق يجم رَ  الطري بيل والُمْستَْبِص وَر أَي الس  والَمْجب
اللتهم، ن ض يرة م ى بص انوا عل م ك ي أَنه يء؛ يعن تَبِيَن للش ك الُمْس ار  أَرادت أَن تل ت األَخي د جمع ة ق الرفق

  .. العبادة واألَشرار. وإِنه لذو بََصٍر وبصيرة في
َت َوِلنُبَ ((     وا َدَرْس اِت َوِليَقُولُ ُف اْآليَ ّرِ ذَِلَك نَُص وَن(َوَك ْوٍم يَْعلَُم هُ ِلقَ اَب .)) ..  )105يِّنَ وَدَرَس الكت

ده ه عان َت،  يَْدُرُسه َدْرساً وِدراَسةً وداَرَسه، من ذلك، كأَن وا َدَرْس ا: وليَقُول رئ بهم د ق اد لحفظه. وق ى انق حت
ذه  وقرئ: وقيل: َدَرْسَت قرأََت كتَب أَهل الكتاب، وداَرْسَت: ذاَكْرتَُهم، داَرْسَت، وليقولوا ْت أَي ه َدَرَسْت وَدُرَس

َحْت، وَدُرَستْ    . مبالغة. أَشدّ  أَخبار قد َعفَْت وامَّ
ِرِكيَن(((   ْن اْلُمْش ِرْض َع َو َوأَْع هَ إِالَّ ُه َك الَ إِلَ ْن َربِّ َك ِم َي إِلَْي ا أُوِح ْع َم ْن .)).. )106اتَّبِ ِرْض َع َوأَْع

ه : أعرض عنه : ابتعد ونأى .. أشرك ب اْلُمْشِرِكينَ  ي ذات ه وال ف ا : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملك
  وال في صفاته ..                                 
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ٍل(((   ْيِهْم بَِوِكي َت َعلَ ا أَْن ُ َما أَْشَرُكوا َوَما َجعَْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا َوَم َّ ماء .)).. )107َولَْو َشاَء  ي أَس ف
الى الَوكِ  لهللا تع يم الكفي و المق ُل: ه اد، ي أَرزاق العب ل ب ي التنزي ه. وف ول إِلي أَمر الَمْوك تقلُّ ب ه يس ه أَن  وحقيقت

افظ،  كافِياً؛ ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِكيالً؛ قال الفراء: يقال َربا ويقال العزيز: أَن ُل الح ل الَوِكي اري: وقي ن األَنب اب
  .. الى الذي تَوكَّل بالقيام بجميع ما َخلَقصفة هللا تع وقال أَبو إِسحق: الَوِكيُل في

َ َعْدًوا بِغَْيِر ِعْلٍم َكذَِلَك َزيَّنَّا ِلُكلِّ ((   َّ ِ فَيَُسبُّوا  َّ ى  َوالَ تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  مَّ إِلَ ٍة َعَملَُهْم ثُ أُمَّ
انُوا ا َك ئُُهْم بَِم ْرِجعُُهْم فَيُنَبِّ وَن( َربِِّهْم َم تََمه؛ .)).. )108يَْعَملُ بّاً: َش بُّه َس بَّه يَُس در َس و مص تْم، وه : الشَّ بُّ والسَّ

ال: ذلك. من وأَصله بَّه؛ ق رِ  وَسبَّبه: أَكثر َس ـُمَحّسِ ِرٍض ال مِ  إِالَّ َكُمْع ى الظُّْل ـبُني عل داً، يَُسبِّ َرهُ، * َعْم أَراد إِال  بَْك
زاد ت ُمْعِرضاً، ف ن االس ذا م اف، وه ن ُمْعِرضاً. ثناءِ الك اه: لك ل؛ ومعن ن األَوَّ ـباُب  المنقطع ع ي الحديث: ِس وف

: الشَّتْم، ل؛ الـُمْسِلم فُسوٌق، وقِتاله ُكفٌر. السَّبُّ ر تأْوي َل مسلماً، من غي بَّ أَو قاتَ ن َس  قيل: هذا محمول على م
قِ  وقيل: إِنما ر.و قال ذلك على جهة التغليظ، ال أَنه يُْخِرُجه إِلى الِفْس ي الكف ـيَنَّ  وف رة: ال تَْمِش ي هري ديث أَب ح

ه إِليه، وال أَمام أَبيك، وال تْجِلْس قَْبله، ْضه للسَّّبِ، وتَُجرَّ ا  تَْدُعه باسمه، وال تَْستَِسبَّ له، أَي ال تُعَّرِ بأَن تَُسبَّ أَب
د َغْيرك، فيَُسبَّ أَباك ُمجازاةً لك. ر: وق ن األَثي ي الحدي قال اب راً ف اَء مفس ائر أَن ج ر الكب ن أَكب ث اآلخر: انَّ م

  . أُمـَّه، فيَُسبُّ أُمـَّه. قيل: وكيف يَُسبُّ والديه؟ قال: يَُسبُّ أَبا الرجِل، فيُسبُّ أَباه، ويَُسبُّ  يَُسبَّ الرجُل والديه؛
ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن َجاَءتُْهْم آيَةٌ لَيُْؤِمنُنَّ بَِها ((   َّ ا َوأَْقَسُموا بِا ِعُرُكْم أَنََّه ا يُْش ِ َوَم َّ َد  قُْل إِنََّما اْآليَاُت ِعْن

  : ومايدريكم ؟..  َوَما يُْشِعُرُكمْ .))..  )109إِذَا َجاَءْت الَ يُْؤِمنُوَن(
ي ُطْغيَ((   ذَُرُهْم فِ ٍة َونَ رَّ َل َم ِه أَوَّ وا بِ ْم يُْؤِمنُ وَن(َونُقَلُِّب أَْفئَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَ .)).. )110انِِهْم يَْعَمُه

ونَ  انِِهْم يَْعَمُه ي ُطْغيَ ري::  َونَذَُرُهْم فِ ن ب َردُّد؛ وأَنشد اب ر والتَّ هُ: التََّحيُّ ه العََم اَن تَْعَم ى ُعثْم ْه إل ى تَْعَم ى  َمت إل
ُد في الضاللة  َضْخم السُّراِدِق والِقبابِ  ُد النظَر، وقيل: العََمهُ التََّردُّ رأَي تَُرّدِ ي والتحي ال  ف ق؛ ق ة أَو طري ُمنازع

ة؛ وقال ذَُرُهم  اللحياني: هو ثعلب: هو أَن ال يعرف الُحجَّ ز: ون ل العزي ي التنزي ن يتوجه. وف دري أَي ده ال ي تَرّدِ
ّرم هللا ُطْغيانهم في ّي، ك أَينَ  يَْعَمُهون؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون. وفي حديث عل ه: ف ف  وجه ل كي ْذَهبُوَن ب تَ

دي  في البَصر. ورجل َعِمهٌ عاِمهٌ أَي يتََردُّدُ  البصيرة كالعمى ؟ قال ابن األَثير: العََمهُ فيتَْعَمُهون راً ال يهت ُمتَحيِّ
ه هٌ.  لطريق ون وُعمَّ ع َعِمه ه، والجم ا) وَمْذَهبِ يم وفتحه ر الم ه ( بكس ه وعم د عم ً  وق ا هُ َعَمه اً  يَْعَم وُعُموه

  . .وُعُموهةً وَعَمهاناً إذا حاَد عن الحق
ا((   بُالً َم ْيٍء قُ لَّ َش ْيِهْم ُك ْلنَا إِلَْيِهْم اْلَمالَئَِكةَ َوَكلََّمُهْم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَ وا إِالَّ  َولَْو أَنَّنَا نَزَّ انُوا ِليُْؤِمنُ َك

ُ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم يَْجَهلُوَن( َّ ين .. مباشرة .. ((   : معاينة ُكلَّ َشْيٍء قُبُالً  .))..)111أَْن يََشاَء  .. مقابلة .. رأي الع
ر  وَجَهالة، وجِهلَ  ًالَجْهل: نقيض الِعْلم، وقد َجِهله فالن َجْهال)) :  َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم يَْجَهلُونَ  ل: أَظه ه. وتََجاه علي

ن الَجْهل؛ عن سيبويه. الجوهري: تََجاَهل دَّه أََرى م تَْجَهله: َع ه، واْس يس ب ل ول تََخفَّه نفسه الَجْه اِهالً واْس  ج
ة:  فالن والتجهيل: أَن تنسبه إِلى الَجْهل، وَجِهل فالن َحقَّ فالن وَجِهلَ  أَيضاً. ر. والَجَهال ذا األَم َعلَيَّ وَجِهل به

  . أَن تفعل فعالً بغير الِعْلم.
نِس َواْلِجّنِ يُوحِ ((   ُروًرا َوَكذَِلَك َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِّيٍ َعُدوا َشيَاِطيَن اْإلِ ي بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغ

ُروَن( ا يَْفتَ ذَْرُهْم َوَم وهُ فَ ا فَعَلُ َك َم اَء َربُّ ْو َش نِّ .))..  )112َولَ ِس َواْلِج ن يَاِطيَن اْإلِ ُدوا َش در :  َع ْطُن: مص والشَّ
ً  َشَطنَه ال  له ُعْرٌف. والشاِطُن: والشيطاُن: َحيَّةٌ  خالفه عن وْجهه ونيته. يَْشُطنُه َشْطنا الخبيث. والشَّْيطاُن: فَْيع

ك. َشَطَن إذا بَعَُد فيمن جعل النون أَصالً، من ى ذل ات  وقولهم الشياطين دليل عل ل ع والشيطان: معروف، وك
ُرورً ..((  واِإلنس والدواب شيطان متمرد من الجن ْوِل ُغ اُل ا)) : ُزْخُرَف اْلقَ ة وكم ة: الزين ي اللغ رف ف والزخ

يمن: والُمَزْخَرُف: الُمَزيَُّن، ُحْسِن الشيء. ى ال ه إل ا بعث ةٌ  وفي وِصيته ِلعيّاش بن أَبي ربيعة لّم ك ُحّج ن تأْتِي فل
َف أَو  أَي كتاُب تمويه وترقيٍش يزعمون َدَحَضْت وال ِكتاب ُزْخُرٍف إال ذَهَب نُوُره إال ّرِ د ُح ّ وق ب  ه من كت أَن

ك ُغيِّرَ  ر ما فيه وُزيَِّن ذل َزيُُّن. التغيي ُرُف: التَّ َه. والتََّزْخ ّوِ ن وُم َن م ا ُزيِّ اِرُف: م خ ذيب:  والزَّ ي الته فُن. وف السُّ
فن. اِرُف الس خ ه والزَّ اِت؛ ومن ةُ النب ُرُف: زين ْخ ذِت األَرضُ  والزُّ ى إذا أَخ ل: حت ز وج ه ع ل:  قول ا؛ قي ُزْخُرفَه

ُل إذا تماَمها وكمالَها. وَزْخَرفَ  ِزينتها بالنبات، وقيل: َزيَّن. الكالَم: نَظََّمه. وتََزْخَرَف الرج اٌب  تَ اِرُف: ذُب خ والزَّ
اء ى الم ر عل ع تطي ُرونَ .. ((  ِصغار ذاُت قوائَم أَرب ا يَْفتَ ذَْرُهْم َوَم ه ..    فَ ذرهم : وذر الشيء وذرا : ترك )) : ف
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ة؛ عن  ٌه: اختلقه. ورج فَِريّ والِفْريةُ: الكذب. فََرى كذباً فَْرياً واْفتَرا)) :  يَْفتَُرونَ ((  يح الِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن وِمْف
   .. الكذب يَْفريه إِذا اختلقه، والِفْرية من الكذب. وقال غيره: اْفتََرى اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن

ْوهُ َولِ ((   اْآلِخَرِة َوِليَْرَض وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ وَن(َوِلتَْصغَى إِلَْيِه أَْفئَِدةُ الَّ ْم ُمْقتَِرفُ ا ُه وا َم .)) .. )113يَْقتَِرفُ
رف  واالقتراف: وقَرف الذَّْنَب وغيره يَْقِرفُه قَْرفاً واْقتََرفَه: اكتَسبه.:  َوِليَْقتَِرفُوا َما ُهْم ُمْقتَِرفُونَ  االكتساب. اقت

ه رجل قرف على وفي الحديث: أَي اكتَسب، واْقتََرَف ذنباً أَي أَتاه وفَعَلَه. َرفَ  نفس ال: قَ بَها. ويق اً أَي َكَس  ذنُوب
   .الذنَب وغيَره: داناهُ والَصقَهُ. الذنَب واْقتََرفه إذا عمله. وقاَرفَ 

اُهْم اْلِكتَ((   ِذيَن آتَْينَ الً َوالَّ اَب ُمفَصَّ ْيُكْم اْلِكتَ َزَل إِلَ ِذي أَن َو الَّ ا َوُه ي َحَكًم ِ أَْبتَِغ َّ وَن أَنَّأَفَغَْيَر  هُ اَب يَْعلَُم
ٌل ِمْن َربَِّك بِاْلَحّقِ فَالَ تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن( الً .)).. )114ُمنَزَّ ه :  اْلِكتَاَب ُمفَصَّ لناه، ل وقوله عز وجل: كتاب فصَّ

ات ، بالفواِصل معنيان: أَحدهما تَْفِصيل آياتِه لناه بيَّنَّاه. وقوله عز وجل: آي الت،  والمعنى الثاني في فَصَّ مفصَّ
م، هذه وتأْتي هذه، بين كل آيتين مهلة، وقيل:آيتين فصل تمضي  ن كلبي ات، وهللا أَعل الت مبيَّن وسمي  مفصَّ

الً لِقَصر أَعداد ل َمفصَّ ِرينَ . ُسَوِره من اآلي. وفَُصْيلة: اسم. الُمفَصَّ ْن اْلُمْمتَ راًء :  ِم ه ِم َل أُماري ُت الرج ا َرْي وم
ةٍ  الشَّكُّ والجَدل، بالكسر والضم، وقرئَ  :جادلته. والِمْريةُ والُمْريةُ  إِذا ي ِمْري ُك ف ال تَ ز وجل: ف ه ع ا قول  بهم

    ..منه؛ قال ثعلب: هما لغتان
َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم(((   ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدالً الَ ُمبَّدِ كَ ...)).. )115َوتَمَّ ْت َكِلَمةُ َربِّ :  َوتَمَّ

ً تَ ا ةً وتَمام اً وتَمام اً وتُّم تِمُّ تَّم ي يَ ة مَّ الش ه وتِمام تَتَمَّ ه واْس َم ره وتَمَّ ه غي ة وأَتَمَّ اً وتُمَّ اً وتِمام ًى، وتُمام  بمعن
ه اُم الشيء وتِماَمتُ ةً، وتَم اً وتَتِمَّ َمه هللا تَتْميم ه،  وتَمَّ مَّ ب ا ت اُم الشيء م ال الفارسي: تَم ه. ق مَّ ب ا تَ ه: م تُ وتَتِمَّ

اِت؛ قال ابن األَثير: إنما وصف.. غير بالفتح ال بالتمام ألَنه ال يجوز  كالمه وفي الحديث أَعوذ بكلمات هللا التامَّ
بٌ  ي أَن يكون في شيء من كالمه نَْقص أَو َعْي ون ف ا يك ع كم ا تنفَ ا أَنه ام ههن ى التَّم ل: معن اس، وقي الم الن  ك

ه ا وتَْحفَظ ذ به ّوِ ات وتَكْ  الُمتَعَ ن اآلف مّ م ي حديث ُدعاء األَذان: الله ه. وف دَّْعوة َفي ذه ال فَها  َربَّ ه ة؛ وَص التامَّ
ام. ويُْدَعى بها إلى ِعبادته، وذلك بالتَّمام ألَنها ِذْكر هللا ال والتم ل شيء:  هو الذي يستِحق ِصفَة الكم ة ك وتَتِمَّ
ة ما يكون تَمام غايته ذه كقولك هذه الدراهم تمام هذه المائ ة ه تِّمُّ: الشيء وتَتِمَّ ة. وال ز  المائ ه ع امُّ، وقول الت

؛ وجل: وإذ اْبتَلَى ُهنَّ ه ..قال الفراء: يريد فَعِمل بهنّ  إبراهيَم َربُّه بكِلمات فأَتَمَّ ُم هللا وَكِلماتُ الُم هللا وَكِل القرآُن: ك
ه، المُ  وِكِلمت ول وك ا يق الى هللا عم وق، تع ر مخل و غي ّد، وه ّد وال يُع ُرونالمُ  هللا ال يُح ي  ْفتَ راً. وف ّواً كبي علُ

وز  هي الحديث: أَعوذ بِكلماِت هللا التاّماِت؛ قيل: ه ال يج ام ألَن ه بالتَّم ف كالم القرآن؛ قال ابن األَثير: إنما َوَص
ى أَن ل: معن اس، وقي الم الن ي ك ون ف ا يك ب كم ع  يكون في شيء من كالمه نَْقص أَو َعْي ا تنف ا أَنه ام ههن التم

ذ به يالُمتَعَّوِ ه. وف و  ا وتحفظه من اآلفات وتَْكِفي ه، وه اُت هللا أي كالُم ه؛ ِكلم َدد كِلماتِ بحان هللا َع الحديث: س
موع، وإِن  والسميع: من:  َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ ..  ِصفتُه ه مس ن إِْدراِك ُزُب ع مائه ال يَْع ز وجل، وأَس صفاته ع
انبغير جارحة. وفَِعيٌل: من أَْبنِي فهو يسمع خفي، ل: وك ذي  هللا ِة الُمبالغة. وفي التنزي و ال يراً، وه سميعاً بص

ي، صلى هللا ال النب ا ق ل شيء كم ْمعُه ك َع َس ه َوِس ه علي الى:  وآل ال هللا تع د سمع هللا  وسلم، ق ي  ق ول الت ق
ال ا، وق ي زوجه ك ف ري: تجادل ال األَزه ى؛ ق واهم بل رهم ونج مع س ا ال نس بون أَنَّ ر: أَم يحس ع آخ ي موض  ف

ر  بأَن العجب من قوم فسَّروا السميَع بمعنى الُمْسِمع فِراراً من وصف هللاو له َسْمعاً، وقد ذكر هللا الفعل في غي
ه، َسْمعٍ  موضع من كتابه، فهو َسِميٌع ذو ْمِع خلق ْمعُه كَس ونحن  بال تَكيِيٍف وال تشبيه بالسمع من خلقه وال َس

يكون السميع ساِمعاً  كالم العرب أَن يف، قال: ولست أُنكر فيهللا بما وصف به نفسه بال تحديد وال تكي نصف
 ً من : علم علما علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه ..  اْلعَِليمُ .. ويكون ُمْسِمعا

ال الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل العَِل ز وج فات هللا ع ز ص يمُ  هللا ع الَُّق العَِل و الَخ ل: وه ِب وج اِلُم الغَْي ال: ع ، وق
ل أن  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، والشَّهادِة، ُد قَْب ْن بْع ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ

ي يكون، لم يََزل عاِلماً وال ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم ء السما يَ
ٌل:  سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرها يٌم، فَِعي دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعل

  . من أبنية المبالغة.
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*********  
  

م علي ل ذي عل ق وصلى هللا  ..نسأل م* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق ك الى التوفي بحانه وتع س
ـه على محمد عبده و ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل رسوله في المحيا والممات ويوم القيامة آمين ونش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا خ ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 

 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c   : 113الحلقة عدد   
  c( سورة األنعام ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْم إِالَّ (( ...   نَّ َوإِْن ُه وَن إِالَّ الظَّ ِ إِْن يَتَّبِعُ َّ بِيِل  ْن َس لُّوَك َع ي األَْرِض يُِض ْن فِ َر َم ْع أَْكثَ  َوإِْن تُِط
ِديَن()إِنَّ َربََّك هُ 116يَْخُرُصوَن( ُم بِاْلُمْهتَ َو أَْعلَ بِيِلِه َوُه ْن َس لُّ َع ْن يَِض ِ  )117َو أَْعلَُم َم َّ ُم  َر اْس ا ذُِك وا ِممَّ فَُكلُ

ْم َم )118َعلَْيِه إِْن ُكنتُْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمنِيَن( َل لَُك ِ َعلَْيِه َوقَْد فَصَّ َّ ا ذُِكَر اْسُم  ْيُكْم إِالَّ َوَما لَُكْم أَالَّ تَأُْكلُوا ِممَّ َم َعلَ رَّ ا َح
ِم 119تَِديَن(َما اْضُطِرْرتُْم إِلَْيِه َوإِنَّ َكثِيًرا لَيُِضلُّوَن بِأَْهَوائِِهْم بِغَْيِر ِعْلٍم إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمعْ  ثْ ) َوذَُروا َظاِهَر اْإلِ
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ثَْم َسيُْجَزْونَ  هُ  )120 بَِما َكانُوا يَْقتَِرفُوَن(َوبَاِطنَهُ إِنَّ الَِّذيَن يَْكِسبُوَن اْإلِ ِه َوإِنَّ ِ َعلَْي َّ ُم  ا لَْم يُْذَكْر اْس َوالَ تَأُْكلُوا ِممَّ
ِرُكو ْم لَُمْش وُهْم إِنَُّك اِدلُوُكْم َوإِْن أََطْعتُُم اَن مَ  )121َن(لَِفْسٌق َوإِنَّ الشَّيَاِطيَن لَيُوُحوَن إِلَى أَْوِليَائِِهْم ِليَُج ْن َك ا أََوَم ْيتً

ا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرجٍ ِمْنَها كَ  افِِريَن َم َن ِلْلَك ذَِلَك ُزيِّ
ا لِ  )122َكانُوا يَْعَملُوَن( ابَِر ُمْجِرِميَه ٍة أََك ّلِ قَْريَ ي ُك ا َوَكذَِلَك َجعَْلنَا فِ ِهْم َوَم ُروَن إِالَّ بِأَنفُِس ا يَْمُك ا َوَم ُروا فِيَه يَْمُك

عُُروَن( ُث يَجْ  )123يَْش ُم َحْي ُ أَْعلَ َّ  ِ َّ ُل  َي ُرُس ا أُوتِ َل َم ْؤتَى ِمثْ ى نُ ْؤِمَن َحتَّ ْن نُ الُوا لَ ةٌ قَ اَءتُْهْم آيَ ُل َوإِذَا َج عَ
ِ َوَعذَاٌب َشِديٌد بَِما َكانُوا يَْمُكُروَن(ِرَسالَتَهُ َسيُِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصغَ  َّ   ...)).)124اٌر ِعْنَد 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام )

  * التحليل : 
  

ا هللا  اذا أمرن ع ؟ .. لم الح للجمي د ص ق موح ى طري كان األرض عل ق س ل يتف ة ؟.. وه ن الطاع لم
اب م أك ن ه ر ؟ .. عن سبحانه وتعالى بذكر اسمه على ما نأكل ؟.. م ا المك ا الصغار ؟.. وم ر المجرمين  ؟.. م

  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى .. 
  

نَّ َوإِ (( ...   وَن إِالَّ الظَّ ِ إِْن يَتَّبِعُ َّ بِيِل  ْن َس لُّوَك َع ي األَْرِض يُِض ْن فِ َر َم ْع أَْكثَ ْم إِالَّ َوإِْن تُِط ْن ُه
وَن( ونَ .)).. )116يَْخُرُص ْم إِالَّ يَْخُرُص ل:  َوإِْن ُه ذَب. ورج ّرَص أَي َك اً وتَخ م، َخْرص ُرُص، بالض َرَص يَْخ  خ

ه  كذّاٌب. وفي التنزيل: قُتِل الخّراُصون؛ قال الزجاج: الكذّابون. َخّراٌص: ى الباطل واْختََرَص الٌن عل َص ف وتََخرَّ
ا ال ويجوز أَن يكون أَي اْفتَعَله، قال: ون بم ه فيعمل ون الشيَء وال يَُحقُّونَ ون.  الَخّراُصون الذين إِنما يَُظنّ يعلم

اعر، د ش الوا محم ه. وقال الفراء: معناه لُِعَن الكذّابون الذين ق م ب م له ا ال ِعْل وا بم ك َخَرُص باه ذل ل  وأَش وأَص
ر ألَن النخلال تَْستَْيِقنُه، ومنه َخْرُص  الَخْرِص التََّظني فيما ّنٍ  والَكْرم إِذا َحَزْرت التم ديٌر بَِظ و تق ا ه ْزَر إِنم الَح

   ..الظُّنون الكاذبة للَكِذب َخْرٌص لما يدخله من إِحاطة، واالسم الِخْرص، بالكسر، ثم قيل ال
ِديَن(((   ُم بِاْلُمْهتَ َو أَْعلَ ز وجل .)).. )117إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُه فات هللا ع من ص

ال الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ز العَِل هادِة، هللا ع ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ ل: وه الَّم  وج ال: َع وق
ل أن  الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، ُد قَْب ْن بْع ا يُك وُن ولَمَّ اً وبَِما يك َزل عاِلم م يَ ون، ل يك

ي وال ي األرض وال ف ةٌ ف اَط  يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى عليه خافي الى، أح السماء سبحانه وتع
ة. ِعْلُمه بجميع األشياء باِطِنها وظاهِرها ة المبالغ ن أبني . (( دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: م

ا  وَسبِيلُ  السَّبيُل: الطريُق وما َوَضَح منه، يُذَكَّر ويؤنث.)) :  ْن َسبِيِلهِ َمْن يَِضلُّ عَ  ذي دع دى ال ق الُه هللا: طري
ْشد ال يَتَِّخذوه َسبيالً وإِْن يََرْوا َسبيل الغَّيِ يتَّخذوه َسبيلَ  إِليه. وفي التنزيل العزيز: وإِن يََرْوا ر؛  الرُّ ذُّكِ بيالً، ف َس

ى بصيرٍة،وفيه: قل هذه َسبيل ائٌر؛  ي أَْدُعو إِلى هللا عل ا ج بِيل ومنه ُد السَّ ى هللا قَْص الى: وعل ه تع ث. وقول فأُنِّ
بيل،  فقال: على هللا أَن يَْقِصَد السَّبيَل للمسلمين، ومنها جائر أَي ومن فسره ثعلب ر السَّ ى غي ائٌر عل الطُُّرق ج

نس ال م الج ا اس بيل هن ون السَّ ي أَن يك بيالً وا فينبغ بيٌل َس ا َس ائٌر أَي ومنه ا ج ال ومنه د ق ه ق ه، ألَن داً بعين ح
  .  جائر.

ِ َعلَْيِه إِْن ُكنتُْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمنِيَن(((   َّ ا ذُِكَر اْسُم  ه .. )118فَُكلُوا ِممَّ ق ب ا صدقه ووث .)).. آمن به إيمان
  اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. 

  وجاء في صحيح البخاري: 
ال:حدثنا قتيبة ي ق ن سفيان البََجل ع  : حدثنا أبو عوانة، عن األسود بن قيس، عن جندب ب ينا م  ضحَّ

رف  أضحية ذات يوم، فإذا أناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ا انص ل الصالة، فلم د ذبحوا ضحاياهم قب ق
ل ا أنهم قد ذبحوا قبل صلى هللا عليه وآله وسلم رآهم النبي  ا الصالة، فقال: (من ذبح قب ذبح مكانه لصالة فلي

  على اسم هللا .))..  فليذبح  أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا
  وجاء في سنن النسائي : 
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دثنا  ال: ح ر ق ن نص ويد ب ا س ن  أخبرن د هللا ع اتم عب ن ح دي ب ن ع عبي، ع ن الش ا ع ال: زكري   ق
لم سألت - ه وس ه وآل ا رسول هللا صلى هللا علي ال: م راض فق ن صيد المع بت ب ع بت أص ا أص ل وم حده فك

ان  بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن الكلب فقال: إذ أرسلت كلبك فأخذ ه، وإن ك إن أخذه ذكات ل، ف ل، فك م يأك ول
  فقتل فال تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه

  وجاء في (( عون المعبود )) : 
ُن إْس ى ب دثنا ُموَس نح ّي ع دثنا اْلقَْعنَبِ اٌد ح. وح ا َحّم ال أخبرن ُن  َماِعيَل ق ُف ب دثنا يُوُس ٍك ح. وح َماِل

مْ  -المعنى  -ُمَحاِضُر  ُموَسى قال حدثنا ُسلَْيَماُن بُن َحبّاَن وَ  ْذُكَرا  عن ِهَشاِم بِن ُعْرَوةَ عن أبِيِه عن َعائَِشةَ َولَ يَ
ْدِري  قَْوماً َحِديثُو يا رسول هللا إن قالُوا:  عن َحّماٍد َو َماِلٍك عن َعائَِشةَ أنُّهمْ  اٍن، الَ نَ  َعْهٍد بَِجاِهِليِّة يَأْتُوَن بِلُْحَم

ا  روا اسم هللا عليه اَل  أمْ  أذك ا؟ فق ُل ِمْنَه ْذُكُروا، أنأُْك ْم يَ لم لَ ه وس ه وآل سموا هللا  : رسول هللا صلى هللا علي
    ".وكلوا 

ِه َوإِ َوَما لَُكْم أَالَّ تَأْكُ ((   ُطِرْرتُْم إِلَْي ا اْض ْيُكْم إِالَّ َم َم َعلَ رَّ ا َح َل لَُكْم َم ِ َعلَْيِه َوقَْد فَصَّ َّ ا ذُِكَر اْسُم  نَّ لُوا ِممَّ
ُطرِ .)).. )119َكثِيًرا لَيُِضلُّوَن بِأَْهَوائِِهْم بِغَْيِر ِعْلٍم إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِديَن( هِ إِالَّ َما اْض ة ..  ْرتُْم إِلَْي : أي الميت

اول المحرم  ي تن أو ما تبيحه الضروة لدفع خطر الهالك أو الموت .. والضرورات وقتها تبيح المحضورات ف
َوى )) :  لَيُِضلُّوَن بِأَْهَوائِِهمْ للمحافظة على الحياة وبالقدر األدنى فقط دون تجاوزه .. (( وى، مقصور: َه والَه

ال: ابن بري: ته إِليك قلت َهواَي. قالالنَّْفس، وإِذا أَضف عر؛ ق ي الش دوداً ف نْفس مم ى  وجاء َهَوى ال اَن عل وه
ر والشر.  ابن سيده: الَهوى الِعْشق، يكون نَِحنُّ إِليها، والَهواء يَتُوقُ  النَّوى أَْسماَء إِْن َشطَّتِ  داخل الخي ي م ف

: ب: والَهِويُّ و ذؤي ؛ قال أَب نّ  الَمْهِويُّ وفٌ  َ فَُه ْوحِ الَكِريـ ُعُك ويّ /كنَ اَدُهنَّ الَه فَّ أَْكب ْد َش وّيِ.  أَي ُـِم، ق ُد الَمْه فَْق
ى  وَهوى النفِس: إِرادتها، والجمع األَْهواء.التهذيب: قال ه عل ان الشيء وَغلَبَتُ ةُ اِإلنس َوى محب ون الَه اللغوي

َهوا قال هللا عز وجل: قلبه؛ اونَهى النْفَس عن الَهوى؛ معناه نَهاها عن َش ن معاصي تِها وم ه م دعو إِلي هللا  ت
الن يقال في الظُّْلم: )) :  ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدينَ ..((  عز وجل. الليث: الَهو مقصور َهوى الضَّمير ْدواً  قد عدا ف َع

 ً ُدّواً، وَعَداًء أَي وُعُدّواً وُعْدوانا بُّوا هللا َع رئ: فيَُس ْدر، وق تح ظلم ظلماً جاوز فيه القَ ي ال بف ا ف و ههن ين وه ع
داء، بُّوا هللا أَع ال فيُس ه ق ة، كأَن ى جماع ُدّواً  معن   وَع
ل ا لك يّ  منصوب على الحال في هذا القول؛ وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلن ّن؛  ٍ نب س والج ياطيَن اِإلن ُدّواً ش َع

 من كذلك جعلنا لمن تَقَدَّمكجعلنا لك وألُمتك شياطيَن اإلنس والجن أَعداء،  َعُدّواً في معنى أَعداًء، المعنى كما
ياطينَ  ه، وش ول ب ه مفع ا منصوب ألَن ُدّواً ههن م، وَع س األَنبياء وأُممه دل، ويجوز أَن  اِإلن ى الب منصوب عل

  ..  اإلنس المفعول األول. والعادي: الظالم ثان وشياطين يكون َعُدّواً منصوباً على أَنه مفعول
ثِْم َوبَاِطنَ ((   وَن(َوذَُروا َظاِهَر اْإلِ ثَْم َسيُْجَزْوَن بَِما َكانُوا يَْقتَِرفُ َوذَُروا .)).. )120هُ إِنَّ الَِّذيَن يَْكِسبُوَن اْإلِ

ثْمِ  ثْمِ : وذر ا لشيء وذرا : تركه ..  َظاِهَر اْإلِ لُّ :  َظاِهَر اْإلِ ا ال يَِح ل م و أَن يعَم ل: ه ي اِإلثُْم: الذَّْنُب، وقي ه. وف  ل
. ما أثم فيه  ُعثِر على أَنَّهما استَحقّا إثْماً؛ أَي  والبَْغَي بغير الَحّق. وقوله عز وجل: فِإنالتنزيل العزيز: واِإلثَْم 

مَ وقد أثم يأثم ..((   بالمصدر كما جعل سيبويه الَمْظِلمة اسم ما أُِخذ منك،  قال الفارسي: سماه ثْ ))  يَْكِسبُوَن اْإلِ
ع. :  لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال بَ الَكْسُب: َطلَ بُ  َكَس اَب، يَْكِس َب أَص يبويه: َكَس ال س ب. ق َب واْكتََس باً، وتََكسَّ  َكْس

بَْت، واْكتََسب: ف واْجتََهد. قال ابن جني: قولُه تعالى: لها ما َكَس ر عن الحسنة  تََصرَّ بَْت؛ َعبَّ ا اْكتََس ا م وعليه
بَْت، ى اْكتَ  بَِكَسبَْت، وعن السيئة باْكتََس َب دون معن ى َكَس بَ ألَن معن ك أَن َكْس ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل  َس

غَرٌ  ير وُمْستَْص ٌر يس يئة، أَْم اِب الس ى اْكتِس افة إِل نة، باِإلض ونَ .. ((  الحس انُوا يَْقتَِرفُ ا َك ذَّْنَب )) :  بَِم رف ال وقَ
ب، واْقتَ واالقتراف: وغيره يَْقِرفُه قَْرفاً واْقتََرفَه: اكتَسبه. ه.االكتساب. اقترف أَي اكتَس اه وفَعَلَ اً أَي أَت  َرَف ذنب

اَرفَ  ذنُوباً أَي َكَسبَها. ويقال: قََرفَ  نفسه رجل قرف على   وفي الحديث: ه. وق ه إذا عمل ذنَب  الذنَب واْقتََرف ال
م ُمقْ  في التنزيل العزيز: وقَرفَه بكذا أَي أَضافه إليه واتََّهمه به. وغيَره: داناهُ والَصقَهُ. ون. َوليَْقتَِرفُوا ما ُه تَِرف

  . اْقتَناه. والِقْرفة:الَكْسب. وفالن يَْقِرف لعياله أَي يَْكِسب. واْقتََرَف الماَل:
ى أَْولِ ((   وَن إِلَ ِ َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَِفْسٌق َوإِنَّ الشَّيَاِطيَن لَيُوُح َّ ا لَْم يُْذَكْر اْسُم  اِدلُوُكْم َوالَ تَأُْكلُوا ِممَّ ائِِهْم ِليَُج يَ

ِرُكوَن( َوإِنْ  ْم لَُمْش وُهْم إِنَُّك قٌ .)).. )121أََطْعتُُم هُ لَِفْس ل :   َوإِنَّ ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق: العص الِفْس
ن روج ع ق والخ ق الح ق طري ق يفس اني، .. فس ن اللحي م ع َق؛ الض وقاً وفَُس قاً وفُس ُق فِْس   ويَْفُس
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ائ رف الكس وق الخروج عنأَي فََجر،قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يع ذلك  ي الضم، وقيل:الفُس دين، وك ال
ر ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ية كم ى المعص ل إل ر المي ن أم ق ع ه. وفََس ه رب ن طاعت ال ع ار وم ه أَي ج .. رب

ه. )) :  ِليَُجاِدلُوُكمْ (( ْدالً أَي غلبت ل جدل إذا جاَدْلت الرجل فَجَدلته َج ي ورج وى ف ان أَق ه أَي  الِخصام. ك وجاَدل
دَّةخاصمه مُ  و ش ي جادلة وِجداالً، واالسم الَجَدل، وه لُّوا؛  الخصومة. وف وٌم إِالَّ َض َدل ق ي الَج ا أُوتَ الحديث: م

ل  إِنَُّكْم لَُمْشِرُكونَ .. ((  والمجادلة: المناظرة والمخاصمة مقابلة الحجة بالحجة؛ الَجَدل: ا : جع )) : أشرك ب
  ذاته وفي صفاته ..  له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في

يْ ((   اِت لَ ي الظُّلَُم اِرجٍ أََوَمْن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فِ َس بَِخ
وَن( انُوا يَْعَملُ ا َك افِِريَن َم َن ِلْلَك ذَِلَك ُزيِّ ا َك اَن َميْ .)).. )122ِمْنَه ْن َك ا أََوَم اللة .. تً ي الض ان ف اهُ : أي ك :  فَأَْحيَْينَ

الم ..  وًراباإلس هُ نُ ا لَ ريم .. ((   َوَجعَْلنَ رآن الك اتِ : الق ي الظُّلَُم هُ فِ ْن َمثَلُ ر  َكَم ل والكف ات الجه )) : أي ظلم
بَهَ الشَّ  في الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العربواإلبتعاد عن نهج هللا القويم ..  به: َمْن أَْش

ئَْب  وضع ما ظلم أي ما  أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  ذِّ تْرَعى ال ن اْس ل: م ي المث ر َمْوضعه وف ي غي بَه ف الشَّ
ه فقد ظلَم. وفي ِدلوا عن م يَْع وه أي ل م يَْظِلُم ق فل وا الطَِّري ٍل: لَِزم ن ِزْم ذين .. حديث اب ز: ال ل العزي ي التنزي وف
م وا ول نيَْلبِ  آَمنُ ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وا ُس م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع   عب

ْرك ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن ٌم  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ لَُظْل
ذا مْ  َعِظيم. والظُّْلم:الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم ه ْوَب وال تَْظِل زَّ  الصَّ ه ع ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج عن

ْركَ  رَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا)) :  ُزيَِّن ِلْلَكافِِرينَ .. ((  لَُظلم َعِظيم وجل: إنَّ الّشِ  بالطاغوت؛ َكفَ
ل دار ال ألَه د با يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفراناً. ويق وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص ة،  َكفَ ُر النعم ُر: ُكْف والُكْف

ة، وهو ود النعم ا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجح الى: إِن ه تع دُّ الشكر. وقول افرون؛ أَي جاحدون.  وهو ِض ّلٍ ك بك
لوكافََره َحقَّ  وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  وَكفَرَ  َده. ورج ود  ه: َجَح ر: مجح ُمَكفَّ

  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من النعمة مع إِحسانه. ورجل
ُروَن إِالَّ بِأَنفُِس((   ا يَْمُك ا َوَم ُروا فِيَه ا ِليَْمُك ابَِر ُمْجِرِميَه ٍة أََك ّلِ قَْريَ ي ُك ا فِ ذَِلَك َجعَْلنَ ا َوَك ِهْم َوَم

عُُروَن( ةٍ .)).. )123يَْش ّلِ قَْريَ ي ُك ة:  فِ ورة يماني ذيب: المكس امع؛ الته ر الج ان المص ة لغت ة والِقْري .. القَْري
ياع وقد تطلق على المدن. وفي الحديث: والقَْرية من رى؛ وهي  أُِمْرتُ  المساكن واألَبنية والّضِ ل القُ ة تأْك بقَْري

يبون من  وسلم، ومعنىمدينة الرسول، صلى هللا عليه  دن ويص ن الم أَكلها القرى ما يُفتح على أَيدي أَهلها م
ه ا، وقول اع َغنائمه ى اتس اء عل ا ج يبويه: إِنم ال س ا؛ ق ا فيه ي كنّ ة الت أَل القري الى: واس  تع

ة ا الكالم واالختصار، وإنما يريد أَهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القري ان كم و ك ل ل ي األَه ان عامالً ف  ك
ُروٌم،)) :  أََكابَِر ُمْجِرِميَها.. ((  ههنا راٌم وُج ع أَْج ي، والُجْرُم: الذنب، والجم د  والُجْرُم: التَّعّدِ ةُ، وق وهوالَجِريَم

ن ُمْجِرم َجَرَم يَْجِرُم َجْرماً واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو اً م ي المسلمين ُجْرم ُم المسلمين ف  وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظ
ذنب. لم سأَل عن شيء ْرم: ال ْم عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الُج ى يَُجرَّ الى: حت ه تع ّمِ  وقولُ ي َس ُل ف َج الَجَم يَِل

زي ذلك نَْج اط وك اج: الخي ال الزج ِرمين؛ ق ن الُمْج ر م ذي ذك افرون ألن ال م، الك ا، وهللا أعل ون ههن  الُمْجِرم
ذيب تهم التك ا. قِصَّ ات هللا واالستكبار عنه اِليَ . ((  بآي ُروا فِيَه ال: )) :   ْمُك ة، ق ي ُخفي ال ف ُر احتي ث: الَمْك اللي
ا في الحروف وسمعنا أَن الكيد راً ومكرن روا مك الى: ومك ال هللا تع رام. ق ل حالل ح ي ك راً  حالل، والمكر ف  مك

مي زاء ُس الى ج ن هللا تع ر م ل: المك م بالتأْوي ل العل ال أَه عرون. ق م ال يش ازى وه ر المج م المك ال باس ا ق  كم
  .. الحقيقة ولكنها سميت سيئة الزدواج الكالم بسيئة في تعالى: وجزاء سيئة سيئة منها، فالثانية ليست

ُث يَجْ ((  ُم َحْي ُ أَْعلَ َّ  ِ َّ ُل  َي ُرُس ا أُوتِ َل َم ْؤتَى ِمثْ ى نُ ْؤِمَن َحتَّ الَتَهُ َوإِذَا َجاَءتُْهْم آيَةٌ قَالُوا لَْن نُ ُل ِرَس عَ
ُروَن(َسيُِصيُب الَّذِ  انُوا يَْمُك ا َك ِديٌد بَِم ِ َوَعذَاٌب َش َّ وا ...)).. )124يَن أَْجَرُموا َصغَاٌر ِعْنَد  ِذيَن أَْجَرُم يُب الَّ َسيُِص

الى:  َرِضيَ  الليث: يقال َصِغَر فالن يَْصغَُر َصغَراً وَصغاراً، فهو صاِغر إِذا:  َصغَارٌ  ال هللا تع ِه. ق ْيم وأَقَرَّ بِ بالضَّ
ى يُ  مْ حت ٍد وُه ة عنيَ وا الجْزي ز ْعُط ه ع غار. وقول غُوراء: الصَّ اِغرون؛ أَي أَِذالَُّء. والَمْص   ص

انوا وجل: َسيُِصيب دنيا، الذين أَْجَرُموا َصغار عند هللا؛ أَي ُهْم، وإِن ك ي ال ابر ف د هللا  أَك غار عن فسيصيبهم َص
افعي، رحمه ال الش ة. وق ز أَي َمذَلَّ ه ع ي قول ل: عن  هللا، ف مُ وج يهم ُحْك اِغُرون؛ أَي يجري عل ْم ص ٍد وُه  يَ

غار: مصدر اِغُر: الراضي المسلمين. والصَّ ِغير في القَْدر. والصَّ غُرَ  بالذُّّلِ والضْيِم، والجمع َصغَرة. الصَّ د َص   وق
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غَراً  ه َص غََره: جعل غاَرة وأَْص غاراً وَص ْغراً وَص ه وُص اَغَرْت إِلي اِغراً. وتَص ا ص غُرت وتَح ه: َص قََرْت ذُال نفُس
َحقَ  تَصاَغَر حتى يكون مثَل الذُّباب؛ يعني وفي الحديث: إِذا قلَت ذلك وَمهانَة.   .. الشيطان، أَي ذَلَّ َوامَّ

  
 *********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا و ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي المم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
د  ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس ف
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
ي الح اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم لق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   : 114الحلقة عدد   
  c( سورة األنعام ) 

  
 اعة ب ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص س

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 .. وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا . ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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يِّقًا (( ...   ْدَرهُ َض ْل َص لَّهُ يَْجعَ ِرْد أَْن يُِض ْن يُ الَِم َوَم ْدَرهُ ِلْإلِْس َرْح َص هُ يَْش ُ أَْن يَهِديَ َّ ِرْد  ْن يُ ا فََم َحَرًج
عَُّد فِي السََّماِء َكذَلِ  وَن(َكأَنََّما يَصَّ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ ى الَّ ْجَس َعلَ ّرِ ُ ال َّ ُل  ْد  )125َك يَْجعَ تَِقيًما قَ َك ُمْس َراُط َربِّ ذَا ِص َوَه

ذَّكَُّروَن( ْوٍم يَ اِت ِلقَ ْلنَا اْآليَ وَن(126فَصَّ انُوا يَْعَملُ ا َك يُُّهْم بَِم َو َوِل ْم َوُه َد َربِِّه الَِم ِعْن ْم َداُر السَّ وْ  )127) لَُه َم َويَ
بَ  يَْحُشُرُهْم َجِميعًا يَا نَا بِ تَْمتََع بَْعُض ا اْس ِس َربَّنَ ن ْن اْإلِ نِس َوقَاَل أَْوِليَاُؤُهْم ِم ْعٍض َمْعَشَر اْلِجّنِ قَْد اْستَْكثَْرتُْم ِمْن اْإلِ

ا إِالَّ  ِديَن فِيَه َواُكْم َخاِل اُر َمثْ اَل النَّ ا قَ َت لَنَ ْل يٌم(َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ يٌم َعِل َك َحِك ُ إِنَّ َربَّ َّ اَء  ا َش ذَِلَك  )128 َم َوَك
بُوَن( انُوا يَْكِس ا َك ا )129نَُولِّي بَْعَض الظَّاِلِميَن بَْعًضا بَِم وَن  يَ ْنُكْم يَقُصُّ ٌل ِم أْتُِكْم ُرُس ْم يَ ِس أَلَ ن ّنِ َواْإلِ َر اْلِج َمْعَش

ِهْم  َعلَْيُكْم آيَاتِي َويُنِذُرونَُكْم ِلقَاءَ  ى أَنفُِس ِهُدوا َعلَ ْنيَا َوَش دُّ تُْهْم اْلَحيَاةُ ال يَْوِمُكْم َهذَا قَالُوا َشِهْدنَا َعلَى أَنفُِسنَا َوَغرَّ
افِِريَن( افِلُوَن( )130أَنَُّهْم َكانُوا َك ا َغ ٍم َوأَْهلَُه َرى بُِظْل َك اْلقُ َك ُمْهِل ْن َربُّ ْم يَُك َك أَْن لَ ا131ذَِل ّلٍ َدَرَج ا ) َوِلُك ٌت ِممَّ

وَن( ا يَْعَملُ ا  )132َعِملُوا َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ ِدُكْم َم ْن بَْع تَْخِلْف ِم ْذِهْبُكْم َويَْس أْ يُ ِة إِْن يََش ْحَم يُّ ذُو الرَّ َك اْلغَنِ َوَربُّ
يَِّة قَْوٍم آَخِريَن( وا  قُْل يَا )134َما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن(إِنَّ َما تُوَعُدوَن َآلٍت وَ  )133يََشاُء َكَما أَنَشأَُكْم ِمْن ذُّرِ قَْوِم اْعَملُ

اِر إِنَّهُ الَ يُْفِلُح الظَّاِلُمو   ...)).) 135َن(َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنِّي َعاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَهُ َعاقِبَةُ الدَّ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 

  * التحليل : 
  

ة ؟.. ما الذي ي ا الغفل شرح الصدر ؟ .. ما دار السالم ؟.. ما حقيقة اإلستمتاع بين اإلنس والجن ؟.. م
ة  ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن  ه دار ؟.. ع ة ال ا عاقب اجزة ؟.. وم ا المع تخالف ؟ .. م ا اإلس م

  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

  ... )) ُ َّ ِرْد  ْن يُ ا فََم يِّقًا َحَرًج ْدَرهُ َض ْل َص لَّهُ يَْجعَ ِرْد أَْن يُِض ْن يُ الَِم َوَم ْدَرهُ ِلْإلِْس َرْح َص هُ يَْش  أَْن يَهِديَ
وَن( ِذيَن الَ يُْؤِمنُ ى الَّ ْجَس َعلَ ّرِ ُ ال َّ ُل  ذَِلَك يَْجعَ َماِء َك ي السَّ عَُّد فِ ُ أَ .)).. )125َكأَنََّما يَصَّ َّ ِرْد  ْن يُ هُ فََم :  ْن يَهِديَ

الَمِ هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضالل .. ((   ْدَرهُ ِلْإلِْس َرْح َص ْرُح: )) :  يَْش والشَّ
َرح ره أَي أَوضحه، وَش الن أَم أَلة الَكْشُف؛ يقال: َشَرَح ف ْرحاً،  مس َرُحه َش يَء يَْش َرح الش ا، وَش مشكلة: بَيَّنه

َحه: فتحه اِمض وَكَشفه. وكل ما فُتح من الجواهر، فقد ُشِرَح أَيضاً. تقول: بَيَّنَهو وَشرَّ َرْحُت الغ ْرته؛  ََش إِذا فَسَّ
ي لقبول الخير يَْشَرحه َشْرحاً فاْنَشرح: َوسَّعَه لقبول وَشَرح هللاُ صدَره.. ومنه تَْشريُح اللحم ع. وف  الحق فاتََّس

ه يَ  ِرد هللاُ أَن يَْهِديَ ن يُ ل: فم دَرهالتنزي َرْح ص ي ْش الم. وف اُء  لِإلس ان األَنبي اء: أَك ه عط ال ل ن، ق ديث الحس ح
ى َرُحون إِل م يَْش ع علمه دنيا م انوا ال ه؛ أَراد: ك ي َخْلِق ك ف م إِن  تَرائ ه: نع ال ل ربهم؟ فق طون ب ا  ينبس إِليه

عة. ةً واس ا َرْغبَ ي اقتنائه ون ف دوَرهم ويرغب َرُحوَن ص ا.((  ويَْش يِّقًا َحَرًج يق.:  )) َض َرُج: الّضِ ِرَج  والَح وَح
َرٌج  َحِرجٌ  صدره يَْحَرُج َحَرجاً: ضاق فلم ينشرح لخير، فهو ال َح ن ق َع، وَم ى وَجَم ِرج، ثَنَّ وَحَرٌج، فمن قال َح

ه رد، ألَن راء: أَف ال الف اً؛ ق اً وَحِرج يِّقاً َحَرج ْدَره َض ْل َص الى: يَْجعَ ر،  مصدر.وقوله تع اس وعم ن عب ا اب قرأَه
جر   عنهما، َحَرجاً، وقرأَها الناس َحِرجاً؛ قال: والَحَرُج فيما فسر ابنهللا رضي عباس هو الموضع الكثير الش

ة  الذي ال يصل إِليه الراعيةُ؛ قال: وكذلك صدر الكافر ال يصل إِليه الحكمةُ؛ قال: وهو في كسره ونصبه بمنزل
ال الزجاج:والَوِحِد، والفََرِد والفَِرِد، والدَّنَِف والدَّ  الَوَحدِ  ه  نِِف. وق اه أَن يِق، ومعن يَُق الّضِ ة أَْض ي اللغ َرُج ف الَح

ن ال: وَم دا. ق يٌِّق ج دره َض ي ص َرجٍ ف اه ذو َح در فمعن َرُج الص ل َح ال رج ْجسَ .. ((  ق ّرِ ُ ال َّ ُل  )) :  يَْجعَ
ؤدي ذي ي ل ال ذاب والعم ُز فالع ْج ا الّرِ ذيب: وأَم جز. الته الّرِ ذاب ك ْجس: الع ّرِ ي  وال ْجُس ف ّرِ ذاب. وال ى الع إِل

ْجز. وجاء في دعاء ا  الوتر: القرآن: العذاب كالّرِ وأَْنِزْل عليهم ِرْجَسك وعذابك؛ قال أَبو منصور: الرجس ههن
راء الرجز، وهو بمعنى ال الف د واألَزد. وق ل األَس ا قي زاي سيناً، كم الى: العذاب، قلبت ال ه تع ي قول ُل  ف ويَْجعَ

ْجَس على الذين ن  والغضب، وهو مضارع لقوله ال يعقلون؛ إِنه العقاب الّرِ الرجز، قال: ولعلها لغتان. وقال اب
ٌس؛ الكلبي في َّ  قوله تعالى: فِإنه ِرْج ل  ذلك يجع د ك ال مجاه أْتَُم، وق رجس: الَم ر  ال ا ال خي ال: م رجس، ق ال

َّ ليذهب عنكم فيه، ْجَس أَهَل الب قال أَبو جعفر: إِنما يريد  َركم، قال: الرجل الشك. يتالّرِ    .ويَُطّهِ
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ْلنَا اْآليَاِت ِلقَْوٍم يَذَّكَُّروَن(((   : الصراط  َوَهذَا ِصَراُط َربِّكَ .)).. )126َوَهذَا ِصَراُط َربَِّك ُمْستَِقيًما قَْد فَصَّ
ْلنَا اْآليَاتِ جمع صراط : الطريق .. ((   ر: واآليةُ: من التنزيل ومن آيات ال)) :  قَْد فَصَّ قرآن العزيز؛ قال أَبو بك

ة من سميت اآلية ة آي ميت اآلي ال: س الم. ويق ن ك الم م اع ك ة النقط ا عالم ة ألَنه ا القرآن آي جماعة من  ألَنه
ة زة: اآلي ن حم رآن حروف القرآن. وآيات هللا: عجائبه. وقال اب ن الق ى  م ا إِل ى منه ي يُْفَض ة الت ا العالم كأَنه

ق أَعالم الطري ا ك ة المنصوبة غيره ال: للهداي ا ق م كم دا َعلَ ا ب ٌم منه ى َعلَ ة. إِذا َمَض ة: العالم ْوٍم .((  واآلي ِلقَ
ْكَرى)):   يَذَّكَُّرونَ  ذِّ ون ال ْكَرى. الفراء: يك ذَكُِّر  وأَْذَكَره إِياه: ذَكََّرهُ، واالسم الذِّ ى التَّ ون بمعن ْكِر، ويك ذِّ ى ال بمعن

ْر فِإن ْكَرى تن في قوله تعالى: وذَّكِ ْكرى، بالكسر: نقيض النسيانالذِّ ْكُر والذِّ    ..فع المؤمنين. والذِّ
وَن(((   انُوا يَْعَملُ ا َك يُُّهْم بَِم َو َوِل الَمِ .)).. )127لَُهْم َداُر السَّالَِم ِعْنَد َربِِّهْم َوُه ْم َداُر السَّ ال: َداَر :  لَُه يق

ه؛ إِلىيستدير بمعنى إِذا طاف حول الشيء وإِذا عاد  يَُدوُر واستدار ى الحديث أَن  الموضع الذي ابتدأَ من ومعن
فر، ى ص رم إِل ؤخرون المح انوا ي رب ك يء، الع و النس ل  وه نة فينتق د س نة بع ك س ون ذل ه ويفعل اتلوا في ليق

ه شهر حتى يجعلوه المحرم من شهر إِلى ى زمن اد إِل د ع ان ق  في جميع شهور السنة، فلما كانت تلك السنة ك
وص ل ود المخص ل النق ه قب ى.ب ا األُول نة كهيئته ت . ارت الس ماء البي ن أَس راع، م ن ك ا ع اُر؛ كالهم دُّوَّ وال

اُر: المحل يجمع الحرام. ن َدارَ  والدَّ ي: هي م ن جن ال اب ى؛ ق اس البناء والعرصة، أُنث ات الن رة حرك ُدوُر لكث  يَ
ة  َربِّي في َداِره؛ أَي في حضرة قدسه، وفي حديث الشفاعة: فأَْستَأِْذُن على.. فيها ِإن الجن ه، ف ي جنت ل: ف وقي

مى دار ن تس ال اب الم، ق و الس ل ه ز وج الم، وهللا ع ى الس دار: آُدٌر، عل ع ال ي جم يده ف   س
   ..القلب، قال: حكاها الفارسي عن أَبي الحسن

ا((   ا يَ ُرُهْم َجِميعً ْوَم يَْحُش اَل أَْولِ  َويَ ِس َوقَ ن ْن اْإلِ تَْكثَْرتُْم ِم ْد اْس ّنِ قَ َر اْلِج ا َمْعَش ِس َربَّنَ ن ْن اْإلِ اُؤُهْم ِم يَ
ا إِالَّ  ِديَن فِيَه ْلَت لَنَا قَاَل النَّاُر َمثَْواُكْم َخاِل يٌم اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ َك َحِك ُ إِنَّ َربَّ َّ اَء  ا َش  َم

يٌم( ا.)).. )128َعِل ُرُهْم َجِميعً ْوَم يَْحُش هَحَش:  َويَ م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش وم َرُهم يَْحُش   ي
ه  القيامة. الَمْحَشِر. والَحْشُر: جمع الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم ر إِلي والَمْحَشُر: المجمع الذي يحش

ديق، :   )) َمْعَشَر اْلِجنِّ  يَا..  ((  أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه بلد القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلى ب والص يُر: القري والعَِش
ة: ألَنه والجمع ُعَشراء، وَعِشيُر المرأَة: زوُجها  يُعاِشرها وتُعاِشُره كالصديق والُمَصاِدق؛ قال ساعدة بن جؤي

يُرها يَأٍْس، وقد شاَب َرأُْسها، رأَتْه على َواِن َعِش ال النب أَراد وِحيَن تََصدَّى ِلْله يرته. وق ا وهي َعِش ي، ِإلهانَتِه
ن أَهل النار، فقيل: ِلَم يا رسول هللا؟ قال: ألَنَُّكنّ  إِنَُّكّن أَْكثَرُ  صلى هللا عليه وسلم: ْرن اللَّْع يَر؛  َتُْكثِ ْرَن العَِش وتَْكفُ

الى ه تع زوج. وقول يُر: ال ْولى : العَِش ئَْس الَم ر. لَبِ ئس الُمعاِش ير؛ أَي لب ئَْس العَِش ه.  ولَب ل: أَهل ُر الرج وَمْعَش
ر ْعَشُر:والمَ  انوا أَو غي الطين ك ْدوانّي: الجماعة، متخ ال ذو اِإلصبع العَ ك؛ ق ٍة، ذل ى ِمائَ ٌد عل ٌر زْي تُُم َمْعَش  وأَْن

ّرا َرُكْم ُط أَْجِمعُوا أَْم ُدوني ًف د فِكي ع، ال واح اهم: الجم ْهط معن رَّ ْوم وال ر والقَ ر والنَّفَ ه والَمْعَش ن ل م،  مم لفظه
ر ليث: الَمْعَشُر كل جماعة أَمُرهم واحد نحووقال ال..  للرجال دون النساء ركين.  َمْعشر المسلمين وَمْعَش المش

تَْكثَْرتُْم . ((  التنزيل: يا َمْعَشَر الجنَّ واِإلنس. والَمْعَشُر: الجن واِإلنس. وفي والَمعاِشُر: جماعاُت الناس. قَْد اْس
نِس  ك ..ِمْن اْإلِ ل ذل ر  )) : باإلغواء واإلضالل .. والتمتع بك ه وأَكث ر من ي الكثي ب ف واستكثر من الشيء: رغ
اُؤُهمْ . منه أَيضاً. اَل أَْوِليَ ِس  َوقَ ن ْن اْإلِ اء : الصاحب .. النصير .. المحب .. ((   ِم ع أولي ولي جم ا )) : ال َوبَلَْغنَ

ا ْلَت لَنَ ِوه.)) :  أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ دَّين ونح ول ال وت وُحل ي الم ت ف ةُ الوق ُل: غاي ُل: األََج ي  واألََج دَّةُ الشيء. وف ُم
وال  يبلغ التنزيل العزيز: وال تعزموا عقدة النكاح حتى الى: ول ه تع ّدتها. وقول الكتاب أَجله؛ أَي حتى تقضي ع

داً  كلمة سبقت من ربك م أَب اً له الهم الزم ذي ن ل ال ان القت اً  لكان ِلزاماً وأَجٌل مسّمى؛ أَي لك ذاب دائم ان الع وك
وعدهم بالعذاب ليوم القيامة، وذلك قوله تعالى: بل الساعة  جل المسمى القيامة ألَن هللا تعالىبهم، ويعني باألَ 

وي )) :  قَاَل النَّاُر َمثَْواُكمْ .. ((   آجال. والتأْجيل: تحديد األََجلِ  موعدهم، والجمع َوى يَثْ ام، ثَ وُل الُمق الثَّواُء: ط
تُ  واًء وثََوْي ان ثَ   بالمك

يّاً؛وثََوْيته ثَواًء  اًء وُمِض ي َمض رة وثُِويّاً مثل َمَضى يَْمِض ه.  األَخي ة ب ت اإلقام ه: أَطل ت ب يبويه، وأَثَْوْي عن س
ْيته؛ األَخيرة عن كراع: أَلزمته الثَّواء فيه. وثََوى بالمكان: نزل فيه، وأَثَْوْيته أَنا وبه سمي المنزل َمثْوًى.  وثَوَّ

ي دار ال يخرج )) :  َخاِلِديَن فِيَها.. ((  الَمثاِوي والَمثْوى: الموضع الذي يُقام به، وجمعه الُخْلد: دوام البقاء ف
د  فيها. لبقاِء أَهلها يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة َخلَدَ  منها. داً؛ وق وَخلَّده هللا وأَْخلَده تخلي
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د هللافيها وَخلَّدهم، وأَه أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد د، وأَخل دون آخر األَب دون ُمَخلَّ ة خال ة إِخالداً،  ل الجن ل الجن أَه
ل ده؛ أَي يعم ه أَخل ب أَنَّ مال الى: أَيحس ه تع ل وقول ن  عم م م د: اس وت، والُخْل ه يم اره أَن ع يس ن م ن ال يظ م

وداً، وأَْخلَ التهذيب: أَسماِء الجنة؛ وفي د ُخل ان يَْخلُ ام د:من أَسماِء الجنان؛ وَخلَد بالمك يٌم .. ((  أَق َك َحِك إِنَّ َربَّ
يمُ )) : َعِليمٌ  و الَحِك اكِميَن، وه ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الح ُم هللا  ل ث: الَحَك ال اللي الى. ق ُم، سبحانه وتع الُحْك

ة، وهللا صفات تعالى. األَزهري: من ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ا أَراد أعل هللا الَحَكُم والَحِك م بم
ي ر: ف ن األَثي اِكم،  بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس

ا، فهو وهو القاضي، ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن ل:  فَهو فِعي ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي
يُم ذو الِحكم ارةالَحِك ةُ عب ن ة، والَحْكَم ائق ع ُن دق ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق ل العل ياء بأفض ل األش ة أفض  معرف

ناعات ل الّصِ اِكِم مث ى ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الح ِدير بمعن اِلٍم.  قَ ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ق
يمُ  الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من م، والَحِك اِلم و العل ً الع ا َم أي صار َحِكيم د َحُك ة. وق احب الِحْكَم يمٌ .. ((ص )): َعِل

العلم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل: وهو  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِل وج
ه،وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ ا الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة،  لعالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِ

اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك ه  وبَِما يكوُن ولَمَّ ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ
ي ي األرض وال ف ةٌ ف ا خافي ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ا  الس دقيِقه

  . جليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.و
بُوَن(((   لُه .))..  )129َوَكذَِلَك نَُولِّي بَْعَض الظَّاِلِميَن بَْعًضا بَِما َكانُوا يَْكِس ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ الَكْس
ن  واْكتََسب: : َكَسَب أَصاَب،َكْسباً، وتََكسََّب واْكتََسب. قال سيبويه يَْكِسبُ  الجمع. َكَسبَ  ال اب د. ق ف واْجتََه رَّ تََص

بَْت، جني: قولُه تعالى: لها ما َكَسبَْت، بَْت، وعن السيئة باْكتََس ألَن  وعليها ما اْكتََسبَْت؛ َعبَّر عن الحسنة بَِكَس
اِب السيئة، الحسنة، باإلِ  معنى َكَسَب دون معنى اْكتََسَب، ِلـما فيه من الزيادة، وذلك أَن َكْسبَ  ى اْكتِس ضافة إِل

ال  أَْمٌر يسير وُمْستَْصغٌَر، وذلك لقوله، اَء بالسيئة ف ا، ومن ج ُر أَمثاله ه َعْش اَء بالحسنة فل ُمه: من ج َعزَّ اْس
  .. إِال ِمثْلَها يُْجَزى

وَن َعلَْيُكمْ  يَا((   نِس أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ الُوا  َمْعَشَر اْلِجّنِ َواْإلِ آيَاتِي َويُنِذُرونَُكْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهذَا قَ
ْنيَا َوَشِهُدوا َعلَى أَنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا َكافِِريَن( تُْهْم اْلَحيَاةُ الدُّ َمْعَشَر اْلِجّنِ  يَا.)) ..  )130َشِهْدنَا َعلَى أَنفُِسنَا َوَغرَّ

نِس  ْدوانّي: ذلك؛ ْعَشُر: الجماعة، متخالطين كانوا أَو غيروَمْعَشُر الرجل: أَهله. والمَ :  َواْإلِ بع العَ  قال ذو اِإلص
اهم: الجمع، ال  والَمْعَشر والنَّفَر والقَْوم فأَْجِمعُوا أَْمَرُكْم ُطّراً فِكيُدوني وأَْنتُُم َمْعَشٌر زْيٌد على ِمائٍَة، ْهط معن رَّ وال

ال: واحد لهم من الَموالعَ  لفظهم، للرجال دون النساء. ق يرة أَيضاً الرجال والع اء.  ِش ال دون النس اً للرج أَيض
و وقال الليث: ركين. الَمْعَشُر كل جماعة أَمُرهم واحد نح ر المش اُت  َمْعشر المسلمين وَمْعَش ُر: جماع والَمعاِش

تُْهْم ا. ((  َمْعَشَر الجنَّ واِإلنس. والَمْعَشُر: الجن واِإلنس. وفي التنزيل: يا الناس. رَّ اةُ َوَغ ه )) :   ْلَحيَ رُّ ّره يغُ غ
ل اللحياني، فهو َغرا وُغروراً وِغّرة؛ األَخيرة عن ه بالباط افِِرينَ .. ((   َمغرور وغرير: خدعه وأَطعم انُوا َك  َك

ا)) :  ا وَكفَْرن ا ب رَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّ ال ألَ   بالطاغوت؛ َكفَ اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ل داريَْكفُ  ه
ة، والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو َكفَُروا أَي َعَصْوا وامتنعوا. الحرب: قد وهو  نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعم

ا الى: إِن رَ  ِضدُّ الشكر. وقوله تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره ا:  نَْعَم ر به اً وَكفَ وُكْفران
ِم هللا،  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل رها.َجَحَدها وَستَ  كافر: جاحد ألَْنعُ

  .قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على مشتق من
افِلُوَن(((    ا َغ ٍم َوأَْهلَُه َرى بُِظْل َك اْلقُ ات .. .)).. هل: هال)131ذَِلَك أَْن لَْم يَُكْن َربَُّك ُمْهِل ي .. م ا : فن ك

ِإذا وال يستعمل إال في ميتة سوء ..  يقولون : هلك الناس  أَي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أَعمالهم، ف
هم فهو قال الرجل ذلك ك وأَيأَس م ذل ال له ا ق ذي لم الى، أَو هو ال م ال هللا تع م الذي أَوجبه له رك  حمله ى ت عل

ي الطاعة واالنهماك في المعاصي، فهو الك الذي أَوقعهم ف افِلُونَ .. ((اله ا َغ ه )):  َوأَْهلَُه ت الشيء تركت أَْغفَْل
الى َغفَالً وأَنت ه تع انوا  : له ذاكر. قال ابن سيده: وقول م، ك ون، وهللا أَعل افِليَن؛ يصلح أَن يك ا غ انوا عنه وك
ال اِإليماَن با والنظَر فيه والتدبُّرَ  في تركهم افِلين، ق ة الغ وز أَنله بمنزل م  : ويج راد به ا ي انوا عم ون وك يك

و... والغَفَل من اِإلثابة عليه غافِلين، واالسم الغَْفلة ذا النح ه ه ا يجيء علي ّدِ م ى ح ة عل ُد الغَْفل ُل: تَعمُّ  والتَّغافُ
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ت ال وتَغَافَْل كيت: يق ن الس ه. اب َت َغْفلَتَ ه إِذا اْهتَبَْل ه وتغفَّْلتُ ه عن ت في د َغفَْل ه. ق ك  وأَْغفَْلتُ ل: أَن يكفي والتَّْغِفي
  . والتَّغَفُّل: َختٌْل في َغْفلة. غافٌِل ال تَْعنَى بشيء. صاحبُك وأَنت
ا يَْعَملُوَن(((   ا َعِملُوا َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ دََّرجات، وهي .)).. )132َوِلُكّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ َرَجةُ واحدةُ ال والدَّ
َرَجةُ  الطبقات من   . أَرفُع من َمناِزَل. المنزلة، والجمع َدَرٌج. وَدَرجاُت الجنة: منازلُ  :المراتب. والدَّ
أَُكْم ِم((   ا أَنَش اُء َكَم ا يََش ْحَمِة إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَْستَْخِلْف ِمْن بَْعِدُكْم َم ْوٍم َوَربَُّك اْلغَنِيُّ ذُو الرَّ ِة قَ يَّ ْن ذُّرِ

ذي:  نِيُّ َوَربَُّك اْلغَ .)).. )133آَخِريَن( و ال . ابن األثير: ه ي  ال في أَْسماء هللا عز وجل: الغَنِيُّ ٍد ف ى أَح اُج إل يَْحت
ى و الِغن ي،  شيٍء وكلُّ أََحٍد ُمْحتاٌج إليه، وهذا ه مائه الُمْغن ن أَس ُرهُ. وم ه غي الى في اِرك هللا تع ق وال يُش الُمْطلَ

ر ن سيده: الغنى، مقصوٌر، ضدُّ وتعالى، وهو الذي يُغني من يشاُء من ِعباده. اب سبحانه ةِ ..((  الفَْق ْحَم  ذُو الرَّ
ه،)) :  ةُ مثل ُف، والمْرَحَم ةُ والتَّعَطُّ قَّ ة: الّرِ ْحم د الرَّ هم  وق َم بعض وُم: َرِح راَحَم الق ه. وتَ ُت علي ْم هُ وتََرحَّ َرِحْمتُ

ْحَمةُ: المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: ُهدًى وَرْحمةً ل بعضاً. ً  قوموالرَّ ا ْلناه هادي وذا  يؤمنون؛ أَي فَصَّ
ً  آمنوا منكم؛ أَي هو َرْحمة َرْحَمٍة؛ وقوله تعالى: وَرْحمةٌ للذين ا اً وُرُحم هُ ُرْحم انهم، َرِحَم ان سبب إِيم ه ك  ألَن

ً )) :  َكَما أَنَشأَُكمْ ..((  وَرْحمةً وَرَحَمةً  : َخلَقَه. ونََشأَ يَْنَشأُ نَْشأ ّ ي، ونُُشوء أَْنَشأَه  اً ونََشاًء ونَْشأَةً ونََشاءة: َحي
ُ الَخْلَق أَي ّ و عمرو:  اْبتََدأَ َخْلقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ األُْخرى؛ وأَْنَشأَ  أَي البَْعثةَ. وقرأَ أَب

الى: ه تع ي قول ّراُء ف ّد. الف أَةَ  النَّشاءةَ، بالم ُئ النَّْش ُ يُْنِش ّ مَّ  ينثُ ى جزم الش ون عل اُء مجتمع رَّ رةَ؛ القُ  اآلِخ
رآن ّلِ الق ، فِإنه مدَّها في ك ْومٍ ..((  وقَْصِرها إِال الحسَن البِْصِريَّ ِة قَ يَّ ْن ذُّرِ ي األَرض: )) :   ِم َق ف وذَرَّ هللا الخل

يَّةُ فُْعِليَّة ل الصغار منه، وهي نََشَرُهم والذُّّرِ و النم ان قياسهمنسوبة إِلى الذَّّرِ الذي ه تح ، وك ةٌ، بف يَّ ذال،  ذَّرِ ال
ه موم األَول. وقول ئ إِالَّ مض م يج اذ ل ٌب ش ه نََس ذَ  لكن الى: وإِْذ أََخ اتِهم؛  تع يَّ ورهم ذُّرِ ن ظه ي آدم م َك ن بن َربُّ

يَّةُ  ل الرجل: َولَُدهُ، وذُّرِ ي التنزي يَّاُت. وف ن والجمع الذََّراِري والذُّّرِ ها م ةً بعُض يَّ ز: ذُّرِ ع  العزي ال: أَجم بعض؛ ق
والبَِريَّةَ  َ يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبيّ  الذّرية، وقال يونس: أَهل مكة القّراء على ترك الهمز في

ية من ذََرأَ    . هللا الخلَق أَي خلقهم. والذُّّرِ
ِزيَن(((  تُْم ِبُمْعِج ا أَْن ُدوَن َآلٍت َوَم ا تُوَع ُز: التَّ .)).. )134إِنَّ َم ى والتَّْعِجي بته إِل ذلك إِذا نس يط، وك ثْبِ

زَ  ذين الرجلُ  العَْجز. وَعجَّ بأ: وال ورة س ي س الى ف ه تع ه. وقول ل إِلي م يُوَص اَجَز: ذهب فل ي وع عَْوا ف ا  َس آياتن
ي يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا ُمعاِجِزين؛ قال الزجاج: معناه ظانِّين أَنهم ل ف  أَنهم ال يُبعثون وأَنه ال جنة وال نار، وقي

ا تفسير: ُمعاجزين معاندين وهوال زين، وتأْويله ع راجع إِلى األَّول، وقرئت ُمعَّجِ ن اتب ُزون م م يُعَّجِ ي،  أَنه النب
ونهم د صلى هللا عليه وسلم، ويُثَبُِّط ات وق ان باآلي ن اِإليم ه وع تم عن ا أَن ز: وم ل العزي ي التنزي زهم. وف  أَْعَج

ل كيف وصفهمالسماء؛ قال ال بُمْعِجِزين في األَرض وال في ي األَرض وال فاء: يقول القائ ُزوَن ف أَنهم ال يُْعِج  ب
ي األَرض وال في السماء وليسوا في أَهل السماء؟ ال فالمعنى ما أَنتم بُمْعِجِزيَن ف ٍز، وق ي السماء بُمْعِج ن ف  م

ا كنتم في السماء، و بُمْعِجِزين في األَرض وال لو أَبو إِسحق: معناه، وهللا أَعلم، ما أَنتم اه م ش: معن ال األَخف ق
  .. وال في السماء وال في السماء أَي ال تُْعِجُزوننا َهَرباً في األَرض بُمْعِجِزين في األَرض أَنتم

هُ الَ يُ  قُْل يَا((   اِر إِنَّ دَّ ةُ ال هُ َعاقِبَ وُن لَ ْن تَُك وَن َم ْوَف تَْعلَُم ُح قَْوِم اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتُِكْم إِنِّي َعاِمٌل فََس ْفِل
اِلُموَن( انَتُِكمْ ...)).. ) 135الظَّ ى َمَك وا َعلَ ى:  اْعَملُ ه أَي عل ى َمِكينت رَّ عل َن. وَم د تََمكَّ ؤَدةُ، وق ةُ: التُّ   والَمكان

ال الن تُؤَدتِه.أَبو زيد: يقال اْمِش على َمِكينتَِك وَمكانتك وِهينَتَِك. ق ال ف ى  قطرب: يق ه أَي عل ى َمِكينتِ ل عل يعم
اده. ل اتِّئ ي التنزي ى وف وا عل ز: اْعَملُ اه أَي العزي ل: معن احيتكم؛ وقي اِلكم ون ى حي انَتِكم؛ أَي عل   َمك

يُِّن  وَمِحلَّةٌ. أَبو زيد: فالن مستمكنون. الفراء: لي في قلبه َمكانَةٌ وَمْوقِعة على ما أَنتم عليه الن بَ د ف ين عن َمك
ةِ  دَّارِ ..((  الَمكانَ ةُ ال ُب ُكة )) : َعاقِبَ ـبُه،َعِق ـبتُه، وعاقِ ه، وعاقِ يٍء، وَعْقبُ ه، ّلِ ش   وُعْقبَتُ

ُره ه: آِخ اهُ، وُعْقبانُ ع.. وُعْقب ةُ. وجم ر أَي العاقب ي الَخْي ك ف ـى ل الوا: العُقب ر. وق زاُء األَْم ـى َج ِب  والعُْقبَ العَِق
  .  والعَْقِب: أَعقاٌب، ال يَُكسَّر على غير ذلك.

  
*********  
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 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسما يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 115الحلقة عدد   
    c( سورة األنعام ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أ ول هللا بل ن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا(( ...  ا ذََرأَ ِمْن اْلَحْرِث َواألَْنعَاِم نَِصيبًا فَقَ ِ ِممَّ َّ ِ اَن َوَجعَلُوا  ا َك َرَكائِنَا فََم ذَا ِلُش َزْعِمِهْم َوَه ِ بِ َّ ِ ذَا  لُوا َه

ِ فَُهَو يَِصُل إِلَى ُشَرَكائِِهْم َساَء َما يَْحُكُموَن( َّ ِ ِ َوَما َكاَن  َّ ْن  )136ِلُشَرَكائِِهْم فَالَ يَِصُل إِلَى  َوَكذَِلَك َزيََّن ِلَكثِيٍر ِم
َل أَْوالَدِ  ِرِكيَن قَتْ ا اْلُمْش ذَْرُهْم َوَم وهُ فَ ا فَعَلُ ُ َم َّ اَء  ْو َش نَُهْم َولَ ْيِهْم ِدي وا َعلَ ْرُدوُهْم َوِليَْلبُِس َرَكاُؤُهْم ِليُ ْم ُش ِه

ُروَن( نْ  )137يَْفتَ ا إِالَّ َم َزْعِمِهْم الَ يَْطعَُمَه اُء بِ ْن نََش ا إِالَّ َم ٌر الَ يَْطعَُمَه ْرٌث ِحْج اٌم َوَح ِذِه أَْنعَ الُوا َه اُء َوقَ  نََش
يَْجزِ  ِه َس َراًء َعلَْي ا اْفتِ ِ َعلَْيَه َّ َم  ْذُكُروَن اْس اٌم الَ يَ ا َوأَْنعَ ْت ُظُهوُرَه َم اٌم ُحّرِ َزْعِمِهْم َوأَْنعَ انُوا بِ ا َك يِهْم بَِم

ٌم َعلَ  )138يَْفتَُروَن( ِه َوقَالُوا َما فِي بُُطوِن َهِذِه األَْنعَاِم َخاِلَصةٌ ِلذُُكوِرنَا َوُمَحرَّ ْم فِي ةً فَُه ْن َمْيتَ ا َوإِْن يَُك ى أَْزَواِجنَ
يٌم( ا 139ُشَرَكاُء َسيَْجِزيِهْم َوْصفَُهْم إِنَّهُ َحِكيٌم َعِل وا َم ُم ٍم َوَحرَّ ِر ِعْل فًَها بِغَْي ْم َس وا أَْوالََدُه ِذيَن قَتَلُ َر الَّ ْد َخِس )  قَ

ِ قَْد َضلُّ  َّ ُ اْفتَِراًء َعلَى  َّ   ...)).) 140وا َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن(َرَزقَُهْم 
  صدق هللا العظيم 
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  ( سورة األنعام ) 

  *التحليل :
  

ما الذرأ ؟.. وما الحرث ؟.. وما األنعام ؟.. وما الشركاء ؟.. وما للبس واإللتباس ؟ .. وما السفه ؟ .. 
  ن شاء هللا تعالى : عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إ

  
َرَكا(( ...  ذَا ِلُش َزْعِمِهْم َوَه ِ بِ َّ ِ ذَا  الُوا َه ا ذََرأَ ِمْن اْلَحْرِث َواألَْنعَاِم نَِصيبًا فَقَ ِ ِممَّ َّ ِ اَن َوَجعَلُوا  ا َك ئِنَا فََم

ى ُش ُل إِلَ َو يَِص ِ فَُه َّ ِ اَن  ِ َوَما َك َّ وَن(ِلُشَرَكائِِهْم فَالَ يَِصُل إِلَى  ا يَْحُكُم اَء َم ا ذََرأَ  .))..)136َرَكائِِهْم َس ي :  ِممَّ ف
ِ، عز وجل، الذّاِرُئ، وهو الذي ذََرأَ  ّ ا  صفاِت  د ذََرأْنَ ّ عز وجل: ولق الَخْلَق أَي َخلَقَهم، وكذلك الباِرُئ: قال 

و  جاً وِمنكثيراً أَي خلقنا. وقال عز وجل: َخلَق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسكم أَْزوا لجهنم ال أَب ه. ق ْذَرُؤكم في اً يَ األَْنعام أَْزواج
ه. إِسحق: المعنى يَذَرُؤكم به أَي ي في اء ف ر اله ذلك ذَك اً، ول ام أَزواج ن األَنع نكم وم ه م ركم بجعل ْن . ((  يُكثِّ ِم

ْرثِ  ْرُث:)): اْلَح ي األَرض الْزِدراعٍ، والَح بَّ ف ْذفَُك الَح ْرُث قَ ري: الَح ْرع.  األَزه زَّ اُع. ال رَّ زَّ اُث: ال رَّ د  والَح وق
رث  رث واحت ل َزَرعَ ح و ، مث در، وه در كالمص ل، والمص ُل كالفع ُب، والفع ْرُث: الَكْس اً  واْزَدَرع. والَح أَيض

نم.)) : َواألَْنعَامِ . (( االْحتِراُث. ر والغ ل والبق االت قال ابن األَعرابي: النعم اإلبل خاصة، واألَنعام اإلب ن جه .  م
ة ا ذبح .. وال الجاهلي د ال ماءها عن مون أس ي يس تهم الت ين آله اجهم ب متهم إنت وروا أن قس م تص الء أنه لجه

ا أن  يأكلون من الذبائح إال ما ذكر عليه أسماء أصنامهم .. في حين عمدوا إلى مغالطة واهية وسخيفة مؤداه
ردون نصيب األص زعمهم .. ال ي ه نصيب هللا في قسمتهم للمنتوج بين األصنام وهللا ب ذي يستفيدون من نام ال

ونَ مع السدنة ويستثنون الفقراء والمحتاجين بتعلة أن هللا غني وأن أصنامهم فقيرة .. ((  ا يَْحُكُم )) :  َساَء َم
ويم  ون عن نهج هللا الق نهم ينحرف رزق رزق هللا .. ولك ر هللا .. وال ر خي ة .. والخي ما يظنون بقسمتهم الباطل

  الحق شيئا ..  باتباع الظن الذي ال يغني عن
ْيِهْم دِ ((      وا َعلَ ْرُدوُهْم َوِليَْلبُِس َرَكاُؤُهْم ِليُ ْم ُش َل أَْوالَِدِه ْو َوَكذَِلَك َزيََّن ِلَكثِيٍر ِمْن اْلُمْشِرِكيَن قَتْ نَُهْم َولَ ي

ُروَن( ُ َما فَعَلُوهُ فَذَْرُهْم َوَما يَْفتَ َّ َن ِلَكثِي.)).. )137َشاَء  ذَِلَك َزيَّ ِرِكيَن َوَك ْن اْلُمْش ة: اسم : ٍر ِم ونَ ةُ والزُّ ْينَ والّزِ
رة ت الكس ه، قلب ُزيَِّن ب ا تُ امع لم ت ج مة فانقلب اء واواً  ض نام الي ه األَص ع في ع تجم وُن: موض زُّ ُب  وال وتُْنَص

وُن: كل شيء ِرِكينَ (  . (ألَنه يَُزيَُّن، وهللا أَعلم. يتخذ َربّاً ويعبد من دون هللا عز وجل وتَُزيَُّن. والزُّ ))  ِمْن اْلُمْش
فاته .. ((   ي ص ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك ارك ف ريكا .. وهللا ال يش ه ش ل ل ا : جع رك ب ْرُدوُهم: أش )) :  ِليُ

دى: الهالُك. َرِدَي، بالكسر، يَْردى َردًى: َهلََك، ه أَي أَهلك فهو الرَّ ُك، وأَْرداهُ هللاُ. وأَْرَدْيتُ ِدي: الهاِل رَّ ه.َرٍد. وال  تُ
ز: إنْ  ل العزي ي التنزي ٍة. وف ى فَعل ةٌ، عل رأَة َرِديَ ك. وام ٌل َرٍد: للهال اه  ورج اج: معن ال الزج ْرِديِن؛ ق ْدَت لتُ ِك

عَ  ه: واتَّبَ واهُ  لتُْهِلُكني، وفي ْردى. َه نَُهمْ .((  فتَ ْيِهْم ِدي وا َعلَ بََس )) :  َوِليَْلبُِس ر. ل بَُس: اختالط األَم ْبُس واللَّ واللَّ
ه ا هعلي َر يَْلبُِس ً  ألَم ا ي لَْبس ه. وف ِرف ِجَهتَ ى ال يع ه حت ه علي اْلتَبََس إِذا َخلََط   ف

د الَمْولَدِ  ون ق ن  والَمْبعَِث: فجاء الَملَُك فشقَّ عن قلبه، قال: فَِخْفْت أَن يك ي، م ي َعْقل ت ف ي أَي ُخوِلْط بَِس ب اْلتُ
الَ  قولك في َرأْيِه لَْبٌس أَي تلَطَ اختالٌط، ويقال للمجنون: ُمخ ر أَي اخ ه األَم بََس علي يُس:  ط. واْلتَ تَبَه. والتَّْلب واْش

ة د للمبالغ ّدِ يط، ُش ْدليس والتَّخل ذَْرهُْم .. ((  كالتَّ ه ..  (( فَ يء وذرا : ترك ُرونَ  )) : وذر الش ا يَْفتَ )) :  َوَم
ث: وِمْفرً  والِفْريةُ: الكذب. فََرى كذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريٌّ  اني. اللي ى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحي

َرى يقال فََرى فالن ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ذب الكذب يَْفريه إِذا اختلقه، والِفْرية من الك ي  الك ه. وف ه اختلق يَْفتِري
راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ه. التنزيل العزي ه، واال اختلق راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف ة. وفَ سم الِفْريَ

جُل َعْينَْيِه ما لم الحديث: وفي   .. تََريا ِمن أَْفَرى الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ
ا((   ْن نََش ا إِالَّ َم َزْعِمِهْم الَ يَْطعَُمَه اُء بِ ْن نََش َزْعِمِهْم َوقَالُوا َهِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَ يَْطعَُمَها إِالَّ َم ُء بِ
مَ  ُرونَ َوأَْنعَاٌم ُحّرِ انُوا يَْفتَ ا َك يَْجِزيِهْم بَِم ِ َعلَْيَها اْفتَِراًء َعلَْيِه َس َّ .)).. )138(ْت ُظُهوُرَها َوأَْنعَاٌم الَ يَْذُكُروَن اْسَم 

رئ  والَحْجُر والِحْجُر والُحْجُر والَمْحِجُر، كل ذلك: الحراُم، والكسر أَفصح،:  َوقَالُوا َهِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث ِحْجرٌ  وق
ي: ور الهالل ن ث د اب ال حمي ر؛ وق ْرٌث حج ن: وَح ى به ت أَْن أَْغَش راً، فََهَمْم ا َمْحِج   إِليه
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ْيداِوي يقول: لَِمثْلُها ولَِمثْلُها يُْغَشى إِليه الَمْحِجرُ  ه  يؤتى إِليه الحرام. وروي األَزهري عن الصَّ مع عبوي ه س أَن
ا :الَمْحَجر، بفتح الجيم، الُحْرمةُ؛ وأَنشد يقول: راً  وَهَمْمُت أَن أَغشى إِليه عه  َمْحَج ا َوسَّ ى م َر عل ال: تََحجَّ ويق

ه نفسك دون هللاُ أَي حّرمه وَضيَّقَهُ. وفي ا وسعه هللا وخصصت ب يقت م ْرَت واسعاً؛ أَي ض  الحديث: لقد تََحجَّ
َرهُ. وفي التنزيل: ويقولون ِحْجراً َمْحُجوراً؛ ً  غيرك، وقد َحَجَرهُ وَحجَّ الَمْحجر؛أَي حراما اُجور: ك ماً. والح   ُمَحرَّ

)) : مثل القائمين على األصنام من العملة .. وضرب آخر جعلها للرجال واستثنى  الَ يَْطعَُمَها إِالَّ َمْن نََشاءُ ((  
ه)) :  َسيَْجِزيِهْم بَِما َكانُوا يَْفتَُرونَ النساء  .. (( ه وعلي ازاه الَجزاُء: الُمكافأََ◌ة على الشيء، َجَزاه ب َزاًء وج  َج

ذا أَن  ال يَْعَدْم َجواِزيَهُ  مْن يَْفعَِل الَخْيرَ  ُمجازاةً وِجَزاًء؛ وقول الُحَطْيئة: ي: ظاهر ه ن جن ال اب يده: ق ن س قال اب
ون اٍز أَي تك ع ج ه جم ى َجواِزيَ َزاٌء عل ع َج از أَن يُْجَم ه، وج زاًء علي َدم َج م ال يَْع ابهة اس واٍز لمش ل  َج الفاع

  .. َجَواِزيَهُ جمع َجَزاٍء. واْجتَزاه: َطلَب منه الَجزاء يكون جمع َسْيٌل على َسوائِل كذلك يجوز أَنللمصدر، فكما 
ةً فَُه((   ْن َمْيتَ ا َوإِْن يَُك ى أَْزَواِجنَ ٌم َعلَ رَّ ذُُكوِرنَا َوُمَح ةٌ ِل اِم َخاِلَص ِذِه األَْنعَ وِن َه ِه َوقَالُوا َما فِي بُُط ْم فِي

يٌم(ُشَرَكاُء َسيَْجزِ  يٌم َعِل امِ .)).. )139يِهْم َوْصفَُهْم إِنَّهُ َحِك ِذِه األَْنعَ وِن َه ي بُُط ا فِ الُوا َم وه  َوقَ بن .. جعل ن الل : م
اث ..((   تثنوا اإلن ذكور .. واس ا لل َرَكاءُ خالص ِه ُش ْم فِي ةً فَُه ْن َمْيتَ ذه  َوإِْن يَُك ن ه يء م ات ش )) :  وإذا م

و )) :  إِنَّهُ َحِكيٌم َعِليمٌ مع الذكور .. ((  الحيوانات أجازوا لإلناث األكل  هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وه
يمُ  ه الَحِك ن ل ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س فات الُحْك يُم  ص ُم والَحِك هللا الَحَك

ر: أعلم ب والحاِكُم، ومعاني هذه األَسماء متقاِربة، وهللا ن األَثي ما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب
ذي  ، أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي في و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن فَهو فِعي

ة، يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو يُم ذو الِحكم ارة فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك ةُ عب ة أفضل  عن والَحْكَم معرف
ائق ُن دق ناعات األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِس ى  الّصِ ون بمعن وز أن يك يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه

يمُ  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من قَِدير بمعنى الحاِكِم مثل ا العلم، والَحِك اِلم وص حب الع
 ً ياء  َعِليمٌ .. ((  الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما م : إدراك األش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت )) : علم علما : أدرك

ال بحقيقتها وكنهها .. و يُم،  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ ق الَُّق العَِل و الَخ وجل: وه
ه، لشَّهادِة،وقال: عاِلُم الغَْيِب وا َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم ا ك الُم بم و هللاُ الع وُن  وقال: َعالَّم الغُيوب، فه ا يك وبَِم

اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك ي  ولَمَّ ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ
ّم  ُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرهاالسماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعلْ  األرض وال في ى أت دقيِقها وجليِلها عل

  .اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.
  )) ِ َّ ُ اْفتَِراًء َعلَى  َّ ُموا َما َرَزقَُهْم  لُّوا قَْد َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا أَْوالََدُهْم َسفًَها بِغَْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ ْد َض ا  قَ َوَم

ِديَن( انُوا ُمْهتَ مْ ...)).. ) 140َك وا أَْوالََدُه ِذيَن قَتَلُ َر الَّ ْد َخِس راً :  قَ َر َخْس اَرةً   ِخِس راناً وَخَس راً وُخْس   وَخَس
. والَخَسار والَخسارة دة.  وَخَساراً، فهو خاِسر وَخِسٌر، كله: َضلَّ ه زائ والَخْيَسَرى: الضالل والهالك، والياء في

ه إِن ِ العزيز: والعصروفي التنزيل  ه ومنزل ر أَهل ه وأَن يَْخَس ة بذنب ي عقوب ي  اِإلنسان لفي ُخْسر؛ الفراء: لف ف
افر  الجنة. وقال عز وجل: َخِسَر الدنيا واآلخرة ذلك هو الُخْسران المبين. ؤمن وال ك وفي الحديث: ليس من م

ى فمن أَسلم َسِعَد وصار إِل إِال وله منزل في الجنة وأَهل وأَزواج، ه إِل ه وأَزواج ار منزل ى منزله، ومن كفر ص
فًَها.. ((  أَسلم وسعد من ْم َس وا أَْوالََدُه ل:)) :  قَتَلُ م، وقي ةُ الِحْل فاهة: ِخفَّ فاهُ والسَّ فَهُ والسَّ يض السَّ م،  نق الِحْل

ِفهَ  وأَصله الخفة والحركة، وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض. ن َس ز: إالّ م ل العزي ي التنزي ه؛ وف  نَْفَس
ل النحويون قال أَبو منصور: اختلف ل التأْوي ش: أَه ال األَخف  يزعمون أَن في معنى َسِفهَ نَْفسه وانتصابه، فق

اه  ، معن ق المعنى َسفَّه؛ ومنه قوله: إال من َسِفهَ الحقَّ فه الح ن س ام وي: أُراه ونس النح ال ي ب  ، وق ة ذه لغ
ذاللمبالغة كما أَنَّ فَعَّ  يونس إلى أَن فَِعلَ  وز َل للمبالغة، فذهب في ه ل، ويج ل التأْوي ذهب أَه ول  م ذا الق ى ه عل

  .. معنى َسِفهَ نفَسه أَهلك نفَسه وأَْوبَقَها زيداً؛ وقال أَبو عبيدة: َسِفْهُت زيداً بمعنى َسفَّْهتُ 
  
  

*********  
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فيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التو
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدث د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المس ين وسالم عل رسلين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 116الحلقة عدد   
   c) ( سورة األنعام 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
و(( ...  ْيتُ هُ َوالزَّ ا أُُكلُ ْرَع ُمْختَِلفً زَّ َل َوال اٍت َوالنَّْخ َر َمْعُروَش اٍت َوَغْي اٍت َمْعُروَش أَ َجنَّ ِذي أَْنَش َو الَّ َن َوُه

مَّ ِرفُواَوالرُّ اِدِه َوالَ تُْس ْوَم َحَص هُ يَ وا َحقَّ َر َوآتُ ِرِه إِذَا أَثَْم ْن ثََم وا ِم ابٍِه ُكلُ َر ُمتََش ابًِها َوَغْي بُّ  اَن ُمتََش هُ الَ يُِح إِنَّ
وا  )141اْلُمْسِرفِيَن( ُ َوالَ تَتَّبِعُ َّ ْم  ا َرَزقَُك وا ِممَّ ا ُكلُ ُدوٌّ َوِمْن األَْنعَاِم َحُمولَةً َوفَْرًش ْم َع هُ لَُك ْيَطاِن إِنَّ َواِت الشَّ ُخُط

ْيِن أَ  )142ُمبِيٌن( َم أَْم اْألُْنثَيَ رَّ ذََّكَرْيِن َح أِْن اثْنَْيِن َوِمْن اْلَمْعِز اثْنَْيِن قُْل أَال ِه ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ ِمْن الضَّ تََملَْت َعلَْي ا اْش مَّ
اِدقِيَن( أَْرَحاُم اْألُنثَيَْيِن نَبِّئُونِي بِِعْلمٍ  تُْم َص َم أَْم  )143إِْن ُكن رَّ ذََّكَرْيِن َح ْل أَال ْيِن قُ ِر اثْنَ ْن اْلبَقَ ْيِن َوِم ِل اثْنَ بِ ْن اْإلِ َوِم

ذَا فَ  ُ بَِه َّ اُكْم  َهَداَء إِْذ َوصَّ تُْم ُش ا اْشتََملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم اْألُنثَيَْيِن أَْم ُكن مُ اْألُنثَيَْيِن أَمَّ ْن أَْظلَ ِ  َم َّ ى  َرى َعلَ ْن اْفتَ ِممَّ
اِلِميَن( ْوَم الظَّ ِدي اْلقَ َ الَ يَْه َّ ى 144َكِذبًا ِليُِضلَّ النَّاَس بِغَْيِر ِعْلٍم إِنَّ  ا َعلَ ًم يَّ ُمَحرَّ َي إِلَ ا أُوِح ي َم ُد فِ ْل الَ أَِج ) قُ

فُوًحا ا َمْس ةً أَْو َدًم وَن َمْيتَ هُ إِالَّ أَْن يَُك اِعٍم يَْطعَُم ْن  َط ِه فََم ِ بِ َّ ِر  لَّ ِلغَْي قًا أُِه ٌس أَْو فِْس هُ ِرْج ٍر فَِإنَّ َم ِخنِزي أَْو لَْح
نَِم  )145اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيٌم( ْمنَا ُكلَّ ِذي ُظفٍُر َوِمْن اْلبَقَِر َواْلغَ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

ا عَ  ْمنَ اُهْم بِبَ َحرَّ َك َجَزْينَ ٍم ذَِل تَلََط بِعَْظ ا اْخ ا أَْو َم ا أَْو اْلَحَوايَ ْت ُظُهوُرُهَم ا َحَملَ ُحوَمُهَما إِالَّ َم ْيِهْم ُش ا لَ يِِهْم َوإِنَّ ْغ
  ...)).) 147اْلُمْجِرِميَن( فَِإْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َوالَ يَُردُّ بَأُْسهُ َعْن اْلقَْومِ  )146لََصاِدقُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 
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  * التحليل : 
  

ام  ا أرح ة والفرش ؟.. وم ا الحمول ما الجنات المعروشات ؟.. ما الحق الذي يؤتى يوم الحصاد ؟.. م
ر ئلة وأكث ذه األس ن ه ا ؟.. ع ا الحواي طر ؟.. وم و المض ن ه فوح ؟.. وم دم المس ا ال ين ؟.. وم دون  األنثي تج

  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
    
و(( ...   ْيتُ هُ َوالزَّ ا أُُكلُ ْرَع ُمْختَِلفً زَّ َل َوال اٍت َوالنَّْخ َر َمْعُروَش اٍت َوَغْي اٍت َمْعُروَش أَ َجنَّ ِذي أَْنَش َو الَّ َن َوُه

ابٍِه  َر ُمتََش ابًِها َوَغْي اَن ُمتََش مَّ بُّ َوالرُّ هُ الَ يُِح ِرفُوا إِنَّ اِدِه َوالَ تُْس ْوَم َحَص هُ يَ وا َحقَّ َر َوآتُ ِرِه إِذَا أَثَْم ْن ثََم وا ِم ُكلُ
َ .)).. )141اْلُمْسِرفِيَن( أ أ:  َوُهَو الَِّذي أَْنَش أُ نَْش أَ يَْنَش ه. ونََش : َخلَقَ ّ أَه  اءة:  ًأَْنَش أَةً ونََش اًء ونَْش وءاً ونََش ونُُش
ُ الَخْلَق أَيَحيي، وأَنْ  ّ رى؛ َشأَ  أَةَ األُْخ ِه النَّْش و  اْبتََدأَ َخْلقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ َعلَْي رأَ أَب ةَ. وق أَي البَْعث

الى: ه تع ي قول ّراُء ف ّد. الف اءةَ، بالم رو: النَّش زم  عم ى ج ون عل اُء مجتمع رَّ رةَ؛ القُ أَةَ اآلِخ ُئ النَّْش ُ يُْنِش ّ مَّ  ثُ
ال: النَّشاءة الشين رآن، فق ّلِ الق ي ك ، فِإنه مدَّها ف ِة  وقَْصِرها إِال الحسَن البِْصِريَّ ِة، والَكأْب ِة والّرآف ل الّرأْف مث

الت)) :  َجنَّاٍت َمْعُروَشاتٍ ..((  والَكآبةِ  ُع نَْخ ه أَرب ون في ل يك ن  والعَْرش: األَص ة ع و حنيف اه أَب ٌس؛ حك أَو خم
ا خمٌس على ِجْذع النَّْخلَة فهو يُب أَربٌع أَوعمرو، وإِذا نبتْت رواكِ  أَبي ر: َطيُّه ْرُش البئ ِريُش. وَع بالخشب.  العَ

ها ة أَعُرش ِكيَّ ت الرَّ ن وعرْش ا م اً: َطوْيتُه ها َعْرش تُ  وأَعِرُش م َطَوْي ارة ث ٍة بالحج دَر قام فلها ق ائَرها  أَس س
ا الخشب هو العَْرش، فأَما الطيُّ  بالخشب، فهي َمْعُروشةٌ، وذلك ت كله ة، وإِذا كان ارة،  فبالحجارة خاصَّ بالحج

ة، ة وليست بمعروش ب، فهي مطويَّ ن الخش ه م تها ب ا َعَرْش ْرُش: م اء  والعَ ْرُش: البن روٌش. والعَ ع ُع والجم
ه الذي الجمع يكون على فَِم البئر يقوم علي ع ك ْرعَ .. ((  الساقي، والجم زَّ َل َوال بَّ يَْزَرُع)) :  َوالنَّْخ ه َزَرَع الَح

زرع واالسم َزْرعاً وِزراعةً: بَذَره، ل: ال ه ُزُروع، وقي ِعير، وجمع ّر والشَّ ى البُ ب عل د غل ْرُع وق زَّ ل ال ات ك  نب
رَ ..  ((  شيء يحرث، وقيل: الزْرع طرح البَْذر ِرِه إِذَا أَثَْم ْن ثََم ن سيده: )) :  ِم ره. اب ر الشجر: خرج ثَم وأَثَْم

ر:ا وثَمَر الشجر وأَثَْمر: صار فيه ر. والُمثِْم غ أَوان أَن يُثِْم ذي بل ذي لثََّمُر، وقيل: الثَّاِمُر ال ل:  ال ر، وقي ه ثََم في
و ثََمٌر ُمثِْمٌر لم يَْنَضْج، وثاِمٌر قد نَِضج. ابن َج، فه ر األَعرابي: أَثَْمَر الشجُر إِذا طلع ثََمُره قبل أَن يَْنَض .. ((  ُمثِْم

ات.: ))  َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدهِ  ن النب وه م ر ونح زرع الَحْصُد: جزك الب َد ال ُده  َحَص ات يَْحِص ن النب ره م وغي
اني: ويَْحُصُده َحْصداً وَحصاداً  ى واحد. وِحصاداً؛ عن اللحي ده واحتصده بمعن ِل؛ وَحَص ه بالِمْنَج زرع  قطع وال

وم محصود وَحِصيدٌ  ل حاصد من ق ك؛ ورج ٌد، بالتحري دٍة وُحصَّ وَحِصيَدةٌ وَحَص اد والِحصاد:  اد.َحَص والَحَص
َرُح  أَواُن الَحْصد. والحَِ◌َصاُد والَحِصيُد والَحَصد:الزرع والبر المحصود بعدما يحصد؛ وأَنشد: إِلى ُمْقعَدات تَْط

اثر  وَحصاد كل شجرة: ثمرتها. بالضحى،عليهنَّ َرْفضاً من َحَصاِد القُالقل الريحُ  ا تن ة: م ول البري وَحصاد البق
د ا عن ن حبته ا.هَ  م اِدهِ . (( ْيجه ْوَم َحَص هُ يَ وا َحقَّ ماء .. َوآتُ قته الس ذي س وج ال ر للمنت ه .. العش )): أي زكات

ِرفِينَ ونصف العشر لما سقاه المؤمن .. ((   بُّ اْلُمْس هُ الَ يُِح ِرفُوا إِنَّ راُف: ُمجاوزةُ )) :  َوالَ تُْس َرف واإلْس السَّ
ّ عنه، فهو مامن غير  ماله: َعِجلَ  القَْصِد. وأَسرَف في ي قصد، وأَما السََّرُف الذي نََهى  َق ف ر طاعة  أُْنِف غي

ة: ي النفق راُف ف راً. واإلْس ان أَو كثي يالً ك ، قل ذيرُ  ّ م . . التب ِرفُوا ول م يُْس وا ل ذين إذا أَْنفَقُ الى: وال ه تع وقول
م  قال يَْقتُروا؛ مسفيان: لم يُْسِرفُوا أَي لم يَضعُوه في غير موضعه ول روا ل ه  يَْقتُ ه؛ وقول ه عن حق روا ب يُقَّصِ

ال سفيان: وال تُْسِرفوا، اإلْسراُف أَكل ما ال يحل أَكله، ، وق ّ ه  ا أَحلَّ ل مم ي األَك د ف اوزةُ القص  وقيل: هو ُمج
 ّ    ..اإلْسراف كل ما أُنفق في غير طاعة 

ا َرزَ ((   وا ِممَّ ا ُكلُ ةً َوفَْرًش اِم َحُمولَ ْن األَْنعَ ُدوٌّ َوِم ْم َع هُ لَُك ْيَطاِن إِنَّ َواِت الشَّ وا ُخُط ُ َوالَ تَتَّبِعُ َّ ْم  قَُك
نم.:  َوِمْن األَْنعَامِ .. )142ُمبِيٌن( ر والغ ل والبق ام اإلب ةً . ((  قال ابن األَعرابي: النعم اإلبل خاصة، واألَنع  َحُمولَ
لاِإلبل التي تَْحِمل. ابن سيده: ال والَحُمولة، بالفتح:)) :  ن َحُمولة كل ما اْحتََم يُّ م ه الَح ار أَو  علي ر أَو حم بعي

م ال أَو ل ا أَثق ت عليه ول غير ذلك، سواء كان ن، وفَعُ ديث  تك ي ح ه. وف ول ب ى مفع ان بمعن اء إِذا ك ه اله تدخل
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ه األَهلية، تحريم الحمر ل علي ا يَْحتَِم الفتح، م ن قيل: ألَنها َحمولة الناس؛ الَحُمولة، ب اُس م دواب الن سواء  ال
ُكوبة. وفي حديث ل  كانت عليها األَحمال أَو لم تكن كالرَّ ي تَْحِم ل الت قََطن: والَحُمولة المائرة لهم الِغية أَي اِإلب

ا الِميَرة. وفي ك للواحد فم ون ذل ه. التنزيل العزيز: ومن األَنعام َحُمولة وفَْرشاً؛ يك ة،  فوق ول والُحُمول والُحُم
ا  ي عليه ال الت م: األَجم ة.بالض ال خاص ة: األَثق ال والُحُمول ا. األَحم ال.  بأَعيانه ة األَثق ري: الُحُمول األَزه

ْرُش:)):  َوفَْرًشا.. ((   والَحُمولة: ما أَطاق العَمل ل  والفَ ذي جع الى: ال ه تع ت. وقول اع البي روُش من مت الَمْف
اءً  لكم األَرض اً؛ أَي ِوط ن االست فِراش ةً َغليظة ال يمك ا َحْزن م يَْجعله ا.ل ْيَطانِ .((  قرار عليه َواِت الشَّ )) :  ُخُط

ي  وَشَطَن عنه: بَعَُد. وأَْشَطنَه: أَبعده. وفي الحديث: كل َهًوى شاطٌن في ن الحق، وف د ع اِطُن: البعي النار؛ الش
ل ذي ديره ك ذوف تق اف مح الم مض َدت الك طوناً: بَعُ ُطُن ُش داُر تَْش َطنَِت ال ذلك. وَش د روي ك ًوى، وق ..  َه

  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  َعُدوٌّ ُمبِينٌ ان كل عات متمرد من إنس أو جن أو حيوان ..((  والشيط
ْيِن أَ ((   َم أَْم اْألُْنثَيَ رَّ ذََّكَرْيِن َح أِْن اثْنَْيِن َوِمْن اْلَمْعِز اثْنَْيِن قُْل أَال ِه ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ ِمْن الضَّ تََملَْت َعلَْي ا اْش مَّ

اج  ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ  .))..)143َحاُم اْألُنثَيَْيِن نَبِّئُونِي بِِعْلٍم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن(أَرْ  رد يحت : أي ثمانية أفراد .. ألن كل ف
ورة الرعد : ((  ي س ال ف ى .. وق آلخر فهو زوج .. حيث خلق هللا سبحانه وتعالى كل شيء زوجا : ذكرا وأنث

ُروَن( َوِمْن ُكّلِ الثََّمَراتِ  ْوٍم يَتَفَكَّ اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل اَر إِنَّ فِ َل النََّه ي اللَّْي ْيِن يُْغِش ْن ) .)).. 3َجعََل فِيَها َزْوَجْيِن اثْنَ ِم
أْنِ  ائٌن، الّضائُن من الغنم: ذو الصوِف، ويُوَصُف به فيقال: َكْبش:  الضَّ ائُن: خالُف  ض ى ضائنة. والّض واألُنث

أْ  ع الّض اعز، والجم أَنُ الم ل ُن والّض ْين مث ة. والضَّ ئيُن: تميمي ئِيُن والّضِ ِز. والضَّ ِز والَمعَ ر  الَمْع يُن، غي والّضِ
الف ))  : َوِمْن اْلَمْعزِ .. ((  مهموزين؛ عن ابن األَعرابي: كلها أَسماء لجمعهما نم خ الماِعُز: ذو الشَّعَر من الغ

م و اس أْن، وه ي الض نس، وه اِعزَ  ج ى م ُز، واألُنث زٌ العَْن ٌز وَمعَ ع َمْع زاة، والجم واِعزُ  ةٌ وِمْع ل  وَم ٌز، مث وَمِعي
ئِين مٍ .. ((الضَّ ونِي بِِعْل ُ ً )) :  نَبِّئ أ الن نَبَ اٌء، وإِنَّ لف ع أَْنبَ ر، والجم أُ: الخب مَّ  النَّبَ ل: َع ز وج ه ع راً. وقول أَي خب

ّ عليه وسلم. وقد وقيل عن البَْعث، وقيل  يَتساَءلُون عن النَّبَِإ العظيم. قيل عن القرآن، عن أَْمِر النبي، صلى 
ا أَْنبَأَه إِيّاه ى سيبويه: أَن ر. وحك اع وبه، وكذلك نَبَّأَه، متعدية بحرف وغير حرف، أَي أَخب ى اِإلتب ُؤك، عل .. أَْنبُ

ين  بِِعْلمٍ (( الي يب ه.. وبالت ه وكنه ز )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقيقت هللا ع
ه اإلنسان  ا حرم ك م ن ذل م يحرم م ان ول ل شيء وسخره لإلنس وجل بالدليل المادي الملموس .. أنه خلق ك

  الجاهل الجهول المتجاهل لعاقبة تسرعه .. وافترائه على هللا العزيز الحميد .. 
بِِل اثْنَْيِن َوِمْن اْلبَقَِر اثْنَْيِن قُْل أَالذََّكَرْيِن َحرَّ ((   ْيِن َوِمْن اْإلِ اُم اْألُنثَيَ ِه أَْرَح تََملَْت َعلَْي ا اْش ْيِن أَمَّ َم أَْم اْألُنثَيَ

ِ َكِذبًا ِليُِضلَّ النَّ َّ ْن اْفتََرى َعلَى  ُ بَِهذَا فََمْن أَْظلَُم ِممَّ َّ اُكْم  ِدي أَْم ُكنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َوصَّ َ الَ يَْه َّ ٍم إِنَّ  ِر ِعْل اَس بِغَْي
بِِل اثْنَْينِ .)).. )144َم الظَّاِلِميَن(اْلقَوْ  ه اِإلبُِل واِإلْبُل، األَخيرة عن كراع، معروف ال واحد:  َوِمْن اْإلِ ن لفظه، ل  م

)): شهد المجلس .. حضره أَْم ُكنتُْم ُشَهَداءَ .. ((  قال الجوهري: وهي مَؤنثة ألَن أَسماء الجموع التي ال واحد
ُ إِْذ .. الشهيد : الحاضر .. (( َّ اُكْم  ه)) :  َوصَّ َد إِلي اه: َعِه َل وَوصَّ ِذبًا..(( أَْوصى الرج ِ َك َّ ى  َرى َعلَ )) :  اْفتَ

ث:  ٌوالِفْريةُ: الكذب. فََرى كذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريّ  اني. اللي وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحي
َرىالكذب يَْفريه إِ  يقال فََرى فالن ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ذب ذا اختلقه، والِفْرية من الك ي  الك ه. وف ه اختلق يَْفتِري

راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ه. التنزيل العزي ة.  اختلق ه، واالسم الِفْريَ راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ
ي ِه م الحديث: وف ُل َعْينَْي ج ِرَي الرَّ َرى أَن يُ َرى الِف ن أَْف مِم ا ا ل اِلِمينَ ..  ((  تََري ْوَم الظَّ ع )) :  اْلقَ ُم: َوْض الظُّْل

م أي  الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  في الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب ا  ما ظل م
ئَْب فقد ظلَم. وفي وضع ق حديث اب الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى الذِّ وا الطَِّري ٍل: لَِزم ن ِزْم

ا يقال: أََخذَ في طريٍق  فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ م يمين ا ظل ديث فم ه ح ماالً؛ ومن ا  ِأُمّ  وال ِش لَمة: أن أب َس
دِّ  بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال اَوَزة الح ْوُر وُمج ي التنز.. عنه؛ وأصل الظُّلم الَج ز: وف ل العزي ي

م وا ول ذين آَمنُ ن ال ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وا يَْلبُِس م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع ْرٍك،  عب انهم بِِش إيم
ْرك ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، وُرِوي ذلك عن م: وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ يم. والظُّْل  لَُظْلٌم َعِظ

ْوَب وال تَْظِلمْ  لقَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذاالَمْيُل عن ا   .. عنه أي ال تَُجْر عنه الصَّ
فُوحً ((   ا َمْس ةً أَْو َدًم وَن َمْيتَ هُ إِالَّ أَْن يَُك اِعٍم يَْطعَُم ى َط ًما َعلَ َم قُْل الَ أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ ا أَْو لَْح

يٌم(ِخنِزيٍر فَِإنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِ  وٌر َرِح َك َغفُ ِإنَّ َربَّ اٍد فَ اغٍ َوالَ َع َر بَ ُطرَّ َغْي ْن اْض ِ بِِه فََم َّ .)).. )145ْسقًا أُِهلَّ ِلغَْيِر 
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اِعمٌ  جامٌع لكل ما يُؤَكُل، وقد َطِعمَ  الطَّعاُم: اسمٌ :  َعلَى َطاِعٍم يَْطعَُمهُ  و ط اً، فه ُم ُطْعم ال  يَْطعَ َل أَو ذاَق، مث إذا أََك
الن ُغْنماً، فهو غانٌِم. وفي  يَْغنَمُ َغنِمَ  ال: ف ه أَي التنزيل: فإذا َطِعْمتم فاْنتَِشُروا. ويق لَّ ُطْعُم َم  قَ ال: َطِع ه. ويق أَْكلُ

ا الَمْطعَِم كقولك يَْطعَُم َمْطعَماً وإنه لََطيّبُ  امُ  َطيُِّب الَمأَْكِل. وروي عن ابن عباس أَنه قال في زمزم: إنه ٍم  َطعَ ُطْع
فا اوِش ا كم رب ماَءه اُن إذا َش بَُع اإلنس ْقٍم أَي يَْش بَعُ  ُء ُس اِعمٌ  يَْش ي ط ال: إنِّ ام. ويق ن الطع اِمُكْم أَي  م ن َطع ع

دم:)) :  أَْو َدًما َمْسفُوًحا..((  َطعامكم ُمْستَغٍُن عن ّب. والسَّْفُح لل فَّاك. كالصَّ دماء: َس فَّاح لل فَْحتُ  ورجل َس  وَس
ل م ِسفاٌح أَي َسْفك للدماء. وفيدمه: َسفَكته. ويقال: بينه ي هالل: فقت فََح  حديث أَب ى َس اء حت ى رأْس الم عل

ة في الحديث: أَنه َغطَّى الدُم الماَء؛ جاء تفسيره م اللغ ذا ال يالئ ر: وه ،  الماَء؛ قال ابن األَثي بُّ ْفَح الصَّ ألَن السَّ
ه شيءكاِإلناء المم أَنه أَراد أَن الدم غلب الماء فاستهلكه، فيحتمل بَّ في ئ إِذا ُص ه يخرج  تل ه فِإن ا في ل مم أَثق
ك بقدر ما ُصبَّ فيه، فكأَنه من كثرة الدم مما فيه فَْحُت  اْنَصبَّ الماء الذي كان في ذل دم. وَس ه ال الموضع فخلف
ه. الماَء: سٌ .((  َهَرْقتُ هُ ِرْج سَ )) :  فَِإنَّ ِذُر. وَرُج ل: الشيء القَ ذَُر، وقي ْجُس: القَ ّرِ ةً،  الشيءُ  ال ْرُجُس َرجاَس يَ

ل ٌس. ورج ذَر ِرْج لُّ قَ د:  وإِنه لَِرْجٌس َمْرُجوس، وك ن دري ال اب ٌس؛ ق ٌس: نَِج ٌس، وَرِج ٌس: نِْج وٌس وِرْج َمْرج
الو د ن بهم ق ن وأَحس ك م وذ ب ديث: أَع ي الح ة. وف ةُ والنَّجاَس جاَس ي الرَّ ٌس، وه ٌس نََج نَْجِس؛  اَرَج ْجِس ال رَّ ال

د  ذر، وق ْجُس: الق يحالّرِ ل القب ه عن الحرام والفع ر ب ذا الحديث  يعب ي ه راد ف ر، والم ة والكف ذاب واللعن والع
قًا. ((  األَول. روج عن)) :  أَْو فِْس ر هللا عز وجل والخ رك ألَم ق: العصيان والت ق  الِفْس الحق .. فسق  طري
ال: ر ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،أَي فََجر، يفسق  م يعرف ق ال: ول ر، ق ه األَحم واه عن

ر الفُسوق الخروج عن الكسائي الضم، وقيل: ه.  الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَم رب
ِ بِهِ ..((  ربه أَي جار ومال عن طاعته وفََسق عن أمر َّ ع صوتَه )) :  أُِهلَّ ِلغَْيِر  اء: رف بيُّ بالبُك واستهلَّ الص

ة. ارتفع صوتُه الِوالدة. وكل شيء وصاح عند وت بالتَّْلبي ُع الص الحج: رف الُل ب . واِإلْه تكلم  فقد استهلَّ لُّ م وك
. وفي الحديث: الصبيّ  رفع صوته يَِرْث حتى يَْستَِهلَّ صارخاً.  إِذا ُوِلد لم يُوَرث ولم ُأَو خفضه فقد أََهلَّ واستهلَّ
لَّ  وأََهلَّ الرجل واستهلَّ إِذا رفع صوتَه.؟..  َشِرَب وال اْستََهلَّ  وال الَجنِين: كيف نَِدي َمن ال أََكل وفي حديث وأََه

وتَه ع ص ُر إِذا رف ر الُمْعتَِم ديث ذك ي الح رر ف ة، وتك ِرُم  بالتَّْلبي ة.أََهلَّ المح وت بالتَّْلبِي ُع الص و رف الل، وه اِإلْه
وتَه ُ بالحج يُِهلّ  ع ص ال..  إِْهالالً إِذا لَبَّى ورفَ عُ واِإلْه الل رف ل اِإلْه ة، وأَص ٍع صوتَه  ل: التلبي ل رافِ الصوِت. وك

د  هللا به؛ هو ما ذُبَِح لآللهة ُمِهّل، وكذلك قوله عز وجل: وما أُِهلَّ لغير فهو يها عن ّمِ ان يس ذابح ك ك ألَن ال وذل
ُي:)) :  فََمْن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ .. ((  فذلك هو اِإلْهالل الذبح، دِّ  والبَْغ ن التَّعَ َدل ع اً: َع ا بَْغي ُل علين ى الرج ي. وبَغَ

م ربِّي الفواحَش ما ظهر منها وما بطن ر  الحق واستطال.الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرَّ واإلثم والبَْغَي بغي
ر. معناه الكبر، والبَْغي الظُّْلم والفساد، والبَْغُي معظم األَ  الحق، البَْغي اإلستطالة على الناس؛ وقال األَزهري: م

اغٍ  فمن وقوله فمن اْضُطر غيَر باغِ وال عاٍد، قيل فيه ثالثة أَوجه: قال بعضهم: األَزهري: ر ب اْضُطرَّ جائعاً غي
اوزة يَْدفَع به عن أَْكلَها تلذذاً وال عاد وال مجاوٍز ما ب مج ر طال  نفسه الُجوَع فال إثم عليه، وقيل: غير باغٍ غي

ر عما يُقيم قدر حاجته وغيرَ  ي  ُمتَعٍدّ على أُّمته. حالَه، وقيل: غير باغ على اإلمام وغير ُمقَّصِ قال: ومعنى البَْغ
قد عدا  يقال في الظُّْلم: )) :  َوالَ َعادٍ . ((  أَذاهم. يَْبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب قصُد الفساد. ويقال: فالن

ً  فالن  ار.  وَعَدا.. والعادي: الظالم ه القَْدر،ظلم ظلماً جاوز في وَعَداًء أَي َعْدواً وُعُدّواً وُعْدوانا َم وج ْدواً: َظلَ َع
ِديَ  ه ُع ان: أَن ه أَي وفي حديث قتاَدةَ بِن النُّْعم ابا علي اِن أَص ان عاِدي ا ِذئْب ي الحديث: م َم. وف ه وُظِل ِرَق مالُ  ُس

ي الشيء. فَِريقَةَ  ّدِ ف اُوِز الَح ن تج له م اِلُم، وأَص ادي: الظَّ ي َغنٍَم؛ الع ذا الحدي وف ذا وك ِرُم ك ه الُمْح ا يَْقتُلُ ث: م
ى والسَّبُُع العاِدي أَي َع عل ه: ال قَْط ي، رضي هللا عن ي حديث عل ٍر.  الظَّاِلُم الذي يَْفتَِرُس الناَس. وف اِدي َظْه ع

 ً ِر؛  وفي حديث ابن عبد العزيز: أُتَي بَرُجل قد اْختَلَس َطْوقا ةُ الظَّْه ك عاِديَ ال: تِل ه وق ة: فلم يََر قَْطعَ ن  العاِدي م
ياء، علىعدا يعدو  َن األَْش ي الشيء إِذا اْختَلَسه، والظَّْهُر: ما َظَهَر ِم َر ف م ي ى  ول اِهٌر عل ه ظ اً ألَن ْوق قَطع الطَّ

بّي. وقوله ٌل  تعالى: فمن الَمْرأَة والصَّ و فاِع وب: ه ال يعق دو  اْضُطرَّ غيَر باغٍ وال عاٍد؛ ق م  من عدا يع إذا َظلَ
ي قال الحسن أَي غيَر باغٍ وال عائِدٍ و وجاَر. قال: الى: وال فقلب، واالْعتداُء والتَّعَّدِ ه تع  والعُْدوان: الظُّْلم. وقول

ْدوان؛ م والعُ ى اِإلث اَونُوا عل ية تَع ى الَمْعص اَونوا عل ول: ال تَع َداءً  يق ْدواً وَع ه َع َدا علي م. وَع ُدّواً  والظُّْل وُع
 ً ي عَدَّى واْعتََدى، ُكلُّه:وُعْدَوى وتَ  وُعْدواناً وِعْدوانا ى بن الن عل وهم. َظلَمه. وَعَدا بنُو ف الن أَي َظلَُم ِإنَّ .((  ف فَ
يمٌ  وٌر َرِح َك َغفُ ة)) :  َربَّ ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ ا الغَفُ اده  ومعناهم ذنوب عب اتر ل الس
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للنا  المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفر ا أَه  َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإنك أَنت الغَفُور الغَفّار ي
ه أَي سترها؛ َر هللا ذنوب ة والستر. َغفَ ان إذا  الَمْغِفرة. وأَصل الغَْفِر التغطي ي الحديث: ك راُن. وف ر: الغُْف والغَْف

  ..  خرج من الَخالء قال: ُغْفرانَك
ْمنَا كُ ((   ْت َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ ا َحَملَ ُحوَمُهَما إِالَّ َم ْيِهْم ُش ا َعلَ ْمنَ نَِم َحرَّ ِر َواْلغَ ْن اْلبَقَ ٍر َوِم لَّ ِذي ُظفُ

اِدقُوَن( ا لََص يِِهْم َوإِنَّ اُدوا.)).. )146ُظُهوُرُهَما أَْو اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بِبَْغ ِذيَن َه ى الَّ :  َوَعلَ
ْمنَا ُكلَّ ِذي ُظفُرٍ يهود .. ((  أي ال   )) : كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب ..   َحرَّ

  جاء في صحيح البخاري : 
ر  قال ابن عباس ة(( كل ذي ظف ر والنعام حيح البخاري أيضا : .)) البعي ي ص ن . وف رو ب حدثنا عم

معت ج اء: س ال عط ب: ق ي حبي ن أب د ب ن يزي ث، ع دثنا اللي د: ح دخال ن عب ا: ابر ب ي هللا عنهم   هللا رض
ه  ه سمعت النبي صلى هللا علي ود،وآل ل هللا اليه ال: (قات لم ق م  وس ا، ث ا شحومها جملوه ا حرم هللا عليهم لم

ي  وقال أبو عاصم: حدثنا باعوها، فأكلوها). عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا، عن النب
  .. صلى هللا عليه وسلم

اإِ ((   ا أَْو اْلَحَوايَ ْت ُظُهوُرُهَم ا َحَملَ اء، )) :  الَّ َم ن األَمع ى م وَّ ا تََح اء: م ةُ والحاِويَ ة والحاِويَ والَحِويَّ
ل إن وهي بَناتُ  ون فَعَائ ا، تك ع َحواي ا، والجم ارة منه دُّوَّ ل: هي ال بَن، وقي ت اللَّ ل إن  كان ة، وفَواع ع َحويَّ جم

اَء. ا ٍة أَو حاِوي ت جمع حاِويَ يكان راء ف ه لف اتُ  قول اِعُر وبن م؛ هي الَمب تَلَط بعَْظ ا اْخ ا أَو م الى: أَو الَحواي   تع
ارة التي اللبن. ابن ات  في بطن الشاة. األَعرابي: الَحِويَّة والحاِويَةُ واحد، وهي الدُّوَّ ابن السكيت: الحاِوياُت بَن

 وَزوايا، ومنهم من يقول حاِويَةٌ وَحوايا مثل زاوية ممدود. أَبو الهيثم: وحاِوياٌت وحاِويَاء، ٌ اللبن، يقال حاِويَة
نهم َحِويَّة وَحوايا مثل الَحِويَّة التي توضع على ظهر ا، وم ب فوقه ر ويرك اُء،  البعي دتها حاِوي ول لواح ن يق م

ا والغُوُل التي أََكلَتْ  تَْضغُو الَخنانِيُص، جرير: وجمعها َحوايا؛ قال ِل ِمْجع وهري:.. رفي حاِوياَء َدُروِم اللي  الج
ى ه بمعن بطن كل اُء ال بَْطِن وحاِوي ة ال بطن وحاِوي ة ال يِِهمْ ..((  َحِويَّ اُهْم بِبَْغ ى )) :   َجَزْينَ ي. وبَغَ ّدِ والبَْغُي:التَّعَ

ا ..الرجُل علينا بَْغياً: َعَدل عن الحق واستطال م ربِّي الفواحَش ما ظهر منه الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرَّ
م  اإلثم والبَْغَي بغير الحق، البَْغي اإلستطالة على الناس؛ وقال األَزهري:و وما بطن ي الظُّْل ر، والبَْغ اه الكب معن

  .. والفساد، والبَْغُي معظم األَمر
ِرِميَن(((    ْوِم اْلُمْج ْن اْلقَ هُ َع َردُّ بَأُْس عٍَة َوالَ يُ ٍة َواِس ْم ذُو َرْحَم ْل َربُُّك ذَّبُوَك فَقُ ِإْن َك ذُو ...))..  )147فَ

الليث: والبَأْساُء اسم )) :  َوالَ يَُردُّ بَأُْسهُ : رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. ((   َرْحَمٍة َواِسعَةٍ 
أُْس: رب. والبَ قة والض رب والمش ذاب. الح َّ . الع وان  ي، رض ديث عل ي ح رب. وف ي الح دة ف أُْس: الش والب

َّ عليه وسلم؛ يريد الخوفاشتدَّ البأُْس اتَّ  عليه: كنا إِذا ، صلى  َّ ن  قَْينا برسول  ع الشدَّة. اب ون إِال م وال يك
أْسَ  األَعرابي: البأُْس والبَئُِس، على مثال ل ال بَ ى قي ر حت  فَِعٍل، العذاب الشديد. ابن سيده: البأْس الحرب ثم كث

  .. عليك، وال بَأَْس أَي ال خوف
  

*********  
  

ره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه س
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
ون ...  –./.)) )118اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ (( ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

   
  

c   : 117الحلقة عدد   
  c( سورة األنعام ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن  ول هللا بل محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ َما أَْشَرْكنَا َوالَ آبَاؤُ (( ...  َّ ِذيَن َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء  ذََّب الَّ ذَِلَك َك ْيٍء َك ْن َش ا ِم ْمنَ ا َوالَ َحرَّ نَ

نَّ  وَن إِالَّ الظَّ ا إِْن تَتَّبِعُ وهُ لَنَ ٍم فَتُْخِرُج ْن ِعْل َدُكْم ِم ْل ِعْن ْل َه نَا قُ وا بَأَْس ى ذَاقُ ْبِلِهْم َحتَّ ْن قَ تُْم إِالَّ ِم  َوإِْن أَْن
ةُ الْ  )148تَْخُرُصوَن( يَن(قُْل فَِللَِّه اْلُحجَّ َهُدوَن أَنَّ  )149بَاِلغَةُ فَلَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِع ِذيَن يَْش َهَداَءُكْم الَّ مَّ ُش ْل َهلُ قُ

ا َوالَّ ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ِذيَن َك َواَء الَّ َم َهذَا فَِإْن َشِهُدوا فَالَ تَْشَهْد َمعَُهْم َوالَ تَتَّبِْع أَْه َ َحرَّ وَن َّ ْم ِذيَن الَ يُْؤِمنُ اْآلِخَرِة َوُه بِ
انًا َوالَ 150بَِربِِّهْم يَْعِدلُوَن( َدْيِن إِْحَس ْيئًا َوبِاْلَواِل ِه َش ِرُكوا بِ ْيُكْم أَالَّ تُْش ْم َعلَ َم َربُُّك رَّ ا َح ُل َم الَْوا أَتْ وا  )  قُْل تَعَ تَْقتُلُ

اُهْم َوالَ تَقْ  ي أَْوالََدُكْم ِمْن إِْمالٍَق نَْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّ نَّْفَس الَّتِ وا ال َن َوالَ تَْقتُلُ ا بََط ا َوَم َر ِمْنَه ا َظَه َواِحَش َم وا اْلفَ َربُ
اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن( ُ إِالَّ بِاْلَحّقِ ذَِلُكْم َوصَّ َّ َم  َغ 151َحرَّ ى يَْبلُ ُن َحتَّ َي أَْحَس الَّتِي ِه يِم إِالَّ بِ اَل اْليَتِ ) َوالَ تَْقَربُوا َم

ِدلُوا  تُْم فَاْع هُ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط الَ نَُكلُِّف نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها َوإِذَا قُْل ِ أَُشدَّ َّ ِد  ى َوبِعَْه اَن ذَا قُْربَ ْو َك َولَ
اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن( َراِطي  )152أَْوفُوا ذَِلُكْم َوصَّ ْم َوأَنَّ َهذَا ِص َق بُِك رَّ بَُل فَتَفَ وا السُّ اتَّبِعُوهُ َوالَ تَتَّبِعُ تَِقيًما فَ ُمْس

اُكْم بِِه لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن( ّلِ 153َعْن َسبِيِلِه ذَِلُكْم َوصَّ يالً ِلُك َن َوتَْفِص ِذي أَْحَس ى الَّ ا َعلَ اَب تََماًم ى اْلِكتَ ا ُموَس ) ثُمَّ آتَْينَ
ةً لَ  ًدى َوَرْحَم ْيٍء َوُه وَن(َش ْم يُْؤِمنُ اِء َربِِّه ْم بِِلقَ ْم  )154عَلَُّه وا لَعَلَُّك اتَّبِعُوهُ َواتَّقُ اَرٌك فَ اهُ ُمبَ اٌب أَنَزْلنَ ذَا ِكتَ َوَه

ا )155تُْرَحُموَن( تِِهْم لَغَ ْن ِدَراَس ا َع ا َوإِْن ُكنَّ ْن قَْبِلنَ ائِفَتَْيِن ِم ى َط أَْو  )156فِِليَن(أَْن تَقُولُوا إِنََّما أُنِزَل اْلِكتَاُب َعلَ
ذََّب تَقُولُوا لَْو أَنَّا أُنِزَل َعلَْينَا اْلِكتَاُب لَُكنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم فَقَْد َجاَءُكْم بَيِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوُهدً  ْن َك ُم ِممَّ ى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَْظلَ

ِ َوَصَدَف َعْنَها َسنَْجِزي الَِّذيَن يَْصِدفُوَن عَ  َّ   ...)). )157ْن آيَاتِنَا ُسوَء اْلعَذَاِب بَِما َكانُوا يَْصِدفُوَن(بِآيَاِت 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام )

  * التحليل :
  

اذا حرم هللا بالضبط ؟..  ة ؟.. وم ة البالغ ا الحج ما حجة المشركين الداحضة ؟.. وما الخرص ؟ .. وم
  لكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : وما الصدف ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة ا
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ذَّ (( ...  ذَِلَك َك ْيٍء َك ْن َش ا ِم ْمنَ ا َوالَ َحرَّ ُ َما أَْشَرْكنَا َوالَ آبَاُؤنَ َّ ِذيَن َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء  َب الَّ
دَ  ْل ِعْن ْل َه نَا قُ وا بَأَْس ى ذَاقُ ْبِلِهْم َحتَّ ْن قَ تُْم إِالَّ ِم نَّ َوإِْن أَْن وَن إِالَّ الظَّ ا إِْن تَتَّبِعُ وهُ لَنَ ٍم فَتُْخِرُج ْن ِعْل ُكْم ِم

ي  َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَرُكوا.))..  )148تَْخُرُصوَن( ه وال ف : أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملك
م : إدراك الشيء  ِعْلمٍ َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ذاته وال في صفاته .. ((   ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت )) : علم علما : أدرك

ذَب. ورجل)) :  َوإِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْخُرُصونَ بحقيقته وكنهه  .. ((   ّرَص أَي َك  خَرَص يَْخُرُص، بالضم، َخْرصاً وتَخ
ه و كذّاٌب. وفي التنزيل: قُتِل الخّراُصون؛ قال الزجاج: الكذّابون. َخّراٌص: ى الباطل واْختََرَص الٌن عل َص ف تََخرَّ

ا ال أَي اْفتَعَله، قال: ويجوز أَن يكون ون بم ه فيعمل ون الشيَء وال يَُحقُّونَ ون.  الَخّراُصون الذين إِنما يَُظنّ يعلم
اعر، د ش الوا محم ه. وقال الفراء: معناه لُِعَن الكذّابون الذين ق م ب م له ا ال ِعْل وا بم ك َخَرُص باه ذل صل وأَ  وأَش

ر ألَن ال تَْستَْيِقنُه، ومنه َخْرُص النخل الَخْرِص التََّظني فيما ّنٍ  والَكْرم إِذا َحَزْرت التم ديٌر بَِظ و تق ا ه ْزَر إِنم الَح
  . الظُّنون الكاذبة. للَكِذب َخْرٌص لما يدخله من إِحاطة، واالسم الِخْرص، بالكسر، ثم قيل ال

ةُ اْلبَا((   ةُ .))..  )149ِلغَةُ فَلَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعيَن(قُْل فَِللَِّه اْلُحجَّ ةُ اْلبَاِلغَ ِه اْلُحجَّ ْل فَِللَّ َغ الشيُء :  قُ بَل
ى يَْبلُُغ بُلُوغاً وبَالغاً: وَصلَ  ً  ، واْنتََه ا ه تَْبِليغ اً وبَلَّغَ و إِْبالغ اً ه و إِْبالغ ه ه ةُ .. وأَْبلَغَ بَالُغ: الِكفاي ى وال .. والمعن

اس .. (( الحجة التي َداُكْم تقطع كل شك .. بالحجة والدليل المادي الملموس رفعا لكل لبس أو التب اَء لََه ْو َش فَلَ
  )) : هداه هداية : أرشده : ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضالل ..  أَْجَمِعينَ 

ذَا((   َم َه رَّ َ َح َّ َهُدوَن أَنَّ  ِذيَن يَْش َهَداَءُكْم الَّ مَّ ُش َواَء  قُْل َهلُ ْع أَْه ْم َوالَ تَتَّبِ َهْد َمعَُه الَ تَْش ِهُدوا فَ ِإْن َش فَ
ِدلُوَن( َربِِّهْم يَْع ْم بِ اْآلِخَرِة َوُه وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ ا َوالَّ ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ِذيَن َك َهَداَءُكمْ .))..  )150الَّ مَّ ُش ْل َهلُ مَّ: :  قُ وهلُ

ردة  لُمَّ، من ها التي للتنبيه، ومن بمعنى أَْقبِل، وهذه الكلمة تركيبيَّة ة المف تعمال الكلم د استعملت اس ا ق ولكنه
ال َهلُّم ها ضمت إِليها لُّم وُجِعلتا كالكلمة الواحدة، زعم سيبويه أَن البسيطة؛ قال الزجاج: ات أَن يق  وأَكثُر اللغ

ل مَّ القرآن: َهلُمَّ إِلينا وَهلُ  َهلُمَّ للواحد واالثنين والجماعة، وبذلك نزل ة أَه  َشهداءكم؛ وقال سيبويه: َهلمَّ في لغ
لُ  الحجاز يكون للواحد واالثنين والجمع ٍظ واحد، وأَه ى بلف ي والذكر واألُنث ة بن ي لغ ا ف فُونَها، وأَم ّرِ ٍد يَُص  نَْج

ه ِإنهم يُْجرون مَّ  تميم وأَهل نجد ف د َهلُ ون للواح ك ُردَّ، يقول َرى قول ين ُمْج ك ُردَّ، ولالثن ك ُردَّا، َهلُ  كقول ا كقول مَّ
وا كقولك ُردُّوا، ي وللجمع َهلمُّ االثْنَْيِن، ولجماعة النساء ولألُنثى َهلُّمِ يِن ك ي، وللثِّْنتَ نَ  كقولك ُرّدِ ك  َهْلُمْم كقول

ح ل أَفَص ِدلُونَ ..((  اْرُدْدَن، واألَوَّ َربِِّهْم يَْع ْم بِ ك)) :  َوُه ُد المل ب عب أَله ع َكتَ ر يس ن ُجبَي عيد ب ى س ْدل إِل ن العَ
ْدُل   أَنحاء: العَْدل في الحكم، قال هللا تعالى: وإِن َحَكْمتَ  العَْدَل على أَربعة َ فأَجابه: إِنّ  ْدل. والعَ فاْحُكْم بينهم بالعَ

دْ  يُْقبَل منها قُْلتُم فاْعِدلوا: والعَْدل: الِفْدية، قال هللا عز وجل: ال تعالى: وإِذا في القول، قال هللا ي َعْدٌل. والعَ ل ف
تَِطيعوا أَن اِإلْشراك، قال هللا عز وجل: ثم الذين كفروا  بَربِّهم يَْعِدلون؛ أَي يُْشِركون. وأَما قوله تعالى: ولن تَْس

ي اك: ف حَّ لماني والضَّ دة السَّ ال عبي تُم؛ ق اً أَي  تَْعِدلوا بين النساء ولو َحَرْص ِدل فالن الن يَْع اع. وف ّبِ والِجم الُح
ك. يَْعِدلك ايُساِويه. ويقال: م دنا شيٌء َمْوقِعَ ع عن ا يقَ يٌء أَي م واِزينَ  عندنا ش َل الَم دَّ اها.  وَع وَّ َل: َس والَمكايي

ه يَء يَْعِدلُ َدَل الش ه. وَع ه: واَزنَ ْدالً وعاَدل الن َع اً بف َدْلت فالن يئين، وَع ين الش ُت ب ا. وعاَدْل ْيت بينهم وَّ  إِذا َس
ر لُ وتَْعِديُل الشيء: تقويُمه، وقيل: العَدْ  ن غي يَء بالشيِء م ه تَقويُمك الش ى تجعل ْدلُ  جنسه حت ثْالً. والعَ ه ِم  ل

يس والِعْدُل والعَِديُل َسواٌء أَي ل: النَِّظير والَمثِيل، وقيل: هو الِمثُْل ول ي التنزي ه، وف النَِّظير َعْين ك  ب ْدُل ذل أَو َع
 ً   ..  ِصياما

َم َربُُّكْم ((   ْن قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ ْم ِم وا أَْوالََدُك انًا َوالَ تَْقتُلُ َدْيِن إِْحَس ْيئًا َوبِاْلَواِل ِه َش َعلَْيُكْم أَالَّ تُْشِرُكوا بِ
نَّ  وا ال َن َوالَ تَْقتُلُ ا بََط ا َوَم َر ِمْنَه ا َظَه َواِحَش َم وا اْلفَ َم إِْمالٍَق نَْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم َوالَ تَْقَربُ رَّ ي َح ُ إِالَّ ْفَس الَّتِ َّ

وَن( ْم تَْعِقلُ اُكْم بِِه لَعَلَُّك الَقٍ .)).. )151بِاْلَحّقِ ذَِلُكْم َوصَّ ْن إِْم ْم ِم وا أَْوالََدُك ال هللا :  َوالَ تَْقتُلُ ار. ق الق: االْفتِق واإلْم
ر حديث فاطمة بنت قيس: أَما معاوية فرجل أْْملق من ال وفي تعالى: وال تقتلوا أَوالدكم من إْمالق. ال أَي فقي م

ل اإلمالق قد نَِفد منه ق، وأَص ال: ماله. يقال: أَْملَق الرجل، فهو ُمْمِل اق. يق ه  اإلْنف اً، وَملَق ه إْمالق ا مع ق م أَْملَ
ى صار ولم يحبسه، والفقر َمْلقاً إذا أَخرجه من يده بب حت ي موضع المس  تابع لذلك، فاستعملوا لفظ السبب ف
ا.عائشة: ويَ به أَشهر. وفي حديث ي فقيره ا أَي يغن ال ِريُش ُمْمِلقَه اق الم رة إنف الق: كث ى  واإلْم ذيره حت وتب

ه َق وأَْملَقَ د أَْملَ ة، وق ورث حاج ذي ال ي ق ال ل: الُمْمِل يء هللا، وقي ن ش أَلت اب رأَة س ديث: أَن ام ي الح ه. وف  ل
ال: ئت؟ ق ا ش الي م ال عباس: أَأُنفق من م ا شئت. ق ك م ي من مال م أَْملق ال نع اه هللا تع يَةَ إمالق، معن ى: َخْش
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ر ية الفق ه خش ميل: إن ن ش ة. اب ق والحاج مر: أمل ال ش اد؛ ق الق: اإلفس د. واإلم ق أي مفس د.  لُمْمِل الزم ومتع
دَ  بيده؛ ومنه قول أَوس: وأَْملََق الدهُر ما أَْملََق الرجُل، فهو ُمْمِلٌق إذا افتقر فهذا الزم، يقال:  لما رأَيُت العُْدَم قَيَّ

ائِلي، لُ  ن وب تَنَبَّ دي ُخُط ا عن َق م وب أَي وأَْملَ هُ الُخُط وبُ  وأَْملَقَتْ الي ُخُط َق م ال: أَْملَ ه. ويق دهر أَي  أَفقرت ال
اُق: في صفة هللا تعالى ألَنه يَرُزُ◌ق)) :  نَْحُن نَْرُزقُُكمْ .((أَذهبه. ق  الخلق الرازُق والّرزَّ أَجمعين، وهو الذي خل

ق أَرزا ى الخالئ لهااألَْرزاق وأَعط ا وأَوَص يهم، قه روف. واألَرزاُق  إل ْزُق: مع ّرِ ة. وال ة الُمبالغ ن أَبني ال م وفَعّ
ال ظاهرة نوعاِن: ة  لألَبدان كاألَْقوات، وباطنة للقلوب والنُّفوس كالَمعاِرف والعلوم؛ ق ن دابّ ا م الى: وم هللا تع

ا. وأَرزاُق بني دَّرة لهم، آدم في األَرض إِال على هللا رزقه ة ُمق ا  مكتوب الى: م ال هللا تع يهم. ق وهي واصلة إِل
الى: إِن هللا يُطعمون؛ يقول: بل أَنا رازقهم ما خلقتهم إِال أُريد أَن من رزق وما  منهم  أُِريد  ليَعبدون. وقال تع

يُن. ِة الَمتِ وَّ اق ذو القُ رزَّ و ال اً، ه اً وِرْزق َق َرْزق ال: َرَزَق الخل در يق و المص راء، ه تح ال زق بف الرَّ ي، ال ف حقيق
ْزُق االسم؛ ويجوز أَن يوضع ظ موضع المصدر. ورَزقه هللا والّرِ ى لف ْزُق، عل رَّ ه. وال  يرُزقه ِرزقاً حسناً: نعََش

اه، ه إِيّ ا َرزق در: م ا المص ن دون هللا م دون م الى: ويعب ه تع ع أَرزاق. وقول ً  والجم ا م ِرزق ك له ن  ال يمل م
 ً   .. السماوات واألَرض شيئا

اِحُش ذو الفحش وفي الحديث: إِن)) :  وا اْلفََواِحشَ َوالَ تَْقَربُ ((   َش، فالف تَفَّحِ اِحَش الُم ْبِغُض الف  َّ يُ
ن ا م ُده، والَخن اس ويتعمَّ بَّ الن ُف َس ذي يتكلَّ ُش ال تَفَّحِ ل، والُم ول وفع رر ق د تك ة  وق ش والفاحش ر الفُْح ذك

ِرُد الفاحشةُ الذنوب وال والفاحش في الحديث، وهو كل ما يَشتد قُْبُحه من معاصي؛ قال ابن األَثير: وكثيراً ما تَ
َّ تعالى: إِال أَن يَأْتِيَن بفاحشةٍ  بمعنى الزنا ُمبَيِّنٍة؛ قيل: الفاحشة المبينة أَن تزني  ويسمى الزنا فاحشةً، وقال 

ل: الفاحشة ّد، وقي َرج ِلْلح ال الشافعي: أَن تَ  فتُْخ ا، وق ر إِذن زوجه ا بغي ن بيته ا م ىخروُجه ذَُو عل ا  ْب أَْحمائِه
ا  بِذَرابِة لسانها فتُْؤِذيَُهم وتَلُوَك ذلك. في حديث فاطمة بنت َّ عليه وسلم، لم يَْجعل له قيس: أَن النبي، صلى 

انِها ًُسْكنى وال نفقة الطِة ِلس ذاءتِها وَس ز وذَكر أَنه نَقَلها إِلى بيت ابن أُم َمكتوم لبَ ه ع ْكناها لقول ْل ُس م يُْبِط  ول
وتِهّن وال ٍة، وجل: وال تُْخِرجوُهّن من بُي لة قبيح لُّ َخْص ٍة. وك ٍة ُمبَيِّن أْتِيَن بفاحش ُرْجَن إِال أَن ي فهي فاحشةٌ  يَْخ

ك ولي ذل ال لعائشة ال تق ه الحديث: ق ال؛ ومن وال واألَفع اُحَش؛ أَراد  من األَق َش وال التف بُّ الفُْح َّ ال يُح ِإن  ف
ه،الق في بالفُْحش التعّدي الم ورديئ ذَعِ الك اُحشُ  ول والجواب ال الفُْحَش الذي هو من قَ د  والتَّف ه؛ وق ٌل من تَفاُع

هِ .. ((  يكون الفُْحُش بمعنى الزيادة والكثرة اُكْم بِ ه)) :  ذَِلُكْم َوصَّ َد إِلي اه: َعِه َل وَوصَّ ْم .. ((  أَْوصى الرج لَعَلَُّك
ي العَْقُل: الِحْجر والنُّهى ِضدُّ الُحْمق، والجمعبره .. )) : عقل األمر عقال : فهمه وتد تَْعِقلُونَ  ديث  ُعقوٌل. وف ح

ا ا أَي أَراده ا باِرئُه وٌل كاَده ك ُعق اص: تِْل ن الع رو ب ال  عم در؛ ق و مص والً، وه الً وَمْعقُ ل َعْق وٍء،َعقََل يَْعِق بُس
ل الَمْعقُول يقول إِن المصدر ال يأْتي على وزن مفعول البَتَّةَ، وكان سيبويه: هو صفة، فيقول: كأَنه ُعِقَل  ويَتأَوَّ

د ّدِ ل.. له شيٌء أَي ُحبَس عليه َعْقلُه وأُيِّد وُش اري: َرُج ن األَنب الء. اب وم ُعقَ ن ق وٌل م ٌل وَعقُ و عاقِ ل، فه  وَعقَ
ُل  َجَمْعَت قوائمه، الجامع ألَمره وَرأْيه، مأْخوذ من َعقَْلُت البَعيَر إِذا عاقٌِل وهو ل: العاقِ بِس نفسه وقي ذي يَْح ال

د ولهم ق ن ق ذَ م ن َهواها،أُِخ ا ع الَم. ويَُردُّه ع الك بَِس وُمنِ انُه إِذا ُح ل ِلس ك. اْعتُِق ه بقلب ا تَْعِقل ول: م  والَمْعقُ
ولٌ  هُ َمْعقُ ا لَ ال: م ُل، يق ول: العَْق ادر والَمْعقُ د المص و أَح ٌل، وه ور  أَي َعْق ول كالَمْيس ى مفع اءت عل ي ج الت

ُل: عاقَلَهُ فعَقَلَه يَْعقُلُه،و والَمْعُسور. ُل: بالضم: كان أَْعقََل منه. والعَْق ور. والعَْق ي األُم ت ف ُب  التَّثَبُّ ُب، والقَْل القَْل
ي ط في الَمهاِلك أَي العَْقُل َعْقالً ألَنه يَْعِقل صاحبَه العَْقُل، وُسّمِ يَْحبِسه، وقيل: العَْقُل هو التمييز الذي  عن التََّورُّ

ول، وِلسانٌ  ز اِإلنسان من سائريتمي به ٌب َعقُ الن قَْل ال: ِلفُ وان، ويق ولٌ  الحي ٌب َعقُ ُؤول، وقَْل َل  َس ٌم؛ وَعقَ فَِه
  . الشيَء يَْعِقلُه َعْقالً: فَِهمه.

هُ َوأَْوفُوا اْلَكْيلَ ((   ُف َوالَ تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّ  َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط الَ نَُكلِّ
اُكمْ  ْم َوصَّ وا ذَِلُك ِ أَْوفُ َّ ِد  ى َوبِعَْه اَن ذَا قُْربَ ْو َك ِدلُوا َولَ تُْم فَاْع عََها َوإِذَا قُْل ا إِالَّ ُوْس ْم نَْفًس ِه لَعَلَُّك  بِ

  .)).. )152تَذَكَُّروَن(
  جاء  في سنن النسائي : 
د عن أخبرنا الربيع بن سليمان ث  قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بالل عن ثور بن يزي ي الغي أب

  وسلم قال:وآله عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه 
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بع- وا الس ال: اجتنب ي ق ا ه ول هللا م ا رس ل ي ات قي   الموبق
ي حرم نفس الت ا  الشرك با والشح وقتل ال ل الرب الحق وأك يم وا هللا إال ب ال اليت ل م وليوأك وم  لت ي

  . المحصنات الغافالت المؤمنات. الزحف وقذف
  وفي سنن النسائي أيضا : 

د ن عبي وب ع ي أي ن أب ن سعيد ب د ع ن يزي ي  أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد هللا ب ن أب هللا ب
ال: ي ذر ق ن أب ه ع ن أبي اني ع الم الجيش ي س ن أب الم ب ن س ر ع   جعف

 وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسيآله ورسول هللا صلى هللا عليه  قال لي  
  على مال يتيم ..  ال تأمرن على اثنين وال تولين 

ل َوالَ تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ ((   وى .. وبك د الضرورة القص اق عن ث اإلنف ن حي )) :م
  .. حيث جاء في صحيح البخاري : احتراز .. وبما تمليه الضرورة القصوى 

ي هللا ن عائشة رض ه، ع ن أبي ام، ع ن هش و أسامة، ع ن إسماعيل: حدثنا أب د ب دثنا عبي ا: ح   عنه
ي} تم : أن  ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. قالت: أنزلت ف ي الي ن  وال يصيب م

  . ماله إذا كان محتاجا، بقدر ماله بالمعروف.
هُ حَ ((   ده؛  حتى واألَُشدُّ: َمْبلَُغ الرجل الُحْنَكةَ والَمْعِرفَةَ؛ قال هللا عز وجل:)) :  تَّى يَْبلَُغ أَُشدَّ إِذا بلغ أَُش

اس، ي القي م قال الفراء: األَُشدُّ واحدها َشدٌّ ف ال: ول ى إِذا  ق ًى، حت و فَت اَد، وْه ا بواحد؛ وأَنشد:قد س مع له أَس
تْ  ال ف بَلَغَ دُّه، وَع اأَُش ِر واْجتََمع م ي األَْم دة األَْنعُ ثم: واح و الهي ال أَب دَّة. ق ّدِ ِش دة األَُش ةٌ وواح  نْعَم

ة والَجالَدة. دَّة القُوَّ ي والشَّديُد: الرجل القَِوّي، وكأَّن الهاء والّشِ ن ف م تك دَّة ل ة والّشِ ي النعم ت  ف الحرف إِذ كان
ن  قالوا: رُجل وأَرُجل، وقََدح عُل كمانِْعَم وَشدَّ فجمعا على أَفْ  زائدة، وكأَّن األَصلَ  وأَْقُدح، وِضْرٌس وأَْضُرس. اب
هُ إِذا اْكتََهل. َأ سيده: وبلغ الرجل ين. ُشدَّ ى األَربع ة وقال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إِل و حنيف . ورأى أب

َل . ((  أنها خمسا وعشرين عاما .. ورأى علماء آخرون أن المعنى هو مبلغ الحلم .. أو الزواج . وا اْلَكْي َوأَْوفُ
طِ  ْدلِ )) :  َواْلِميَزاَن بِاْلِقْس ِط العَ ن الِقْس ه م زاُن، سمي ب ُط: الِمي ل: أَراد ..الِقْس زِق  وقي ّرِ ن ال َم م ط الِقْس بالِقْس

ذ  تقليلُه، الذي هو نَِصيُب كل مخلوق، وَخْفُضه لورْفعُه تكثيره. والِقْسُط: الِحصَّةُ والنَِّصيُب. يقال: أَخ واحد  ك
تَه. وكلُّ ِمقدار فهو قِْسٌط في الماء من ى  وغيره. الشركاء قِْسَطه أَي ِحصَّ وتقَسَُّطوا الشيَء بينهم: تقسَُّموه عل

ط واء. والِقْس ْدل والسَّ زانٌ  العَ ال: ِمي ْدل، يق ا كعَ وف به ادر الموص ن المص و م ْدُل، وه ر: العَ ط،  بالكس قِْس
وا  . وقوله تعالى: ونَضُع الَمواِزينَ وِميزاناِن قسط، وَمواِزيُن قِْسطٌ  الى: وِزنُ الِقْسَط؛ أَي ذواِت الِقْسط. وقال تع

تقيم طاس المس وا..((  بالِقْس ِ أَْوفُ َّ ِد  ؤوالً؛)) :  َوبِعَْه ان مس َد ك د إِن العه وا بالعه الى: وأَوف ال هللا تع ال ق  ق
دُ  ره: العَْه دَ الزجاج: قال بعضهم: ما أَدري ما العهد، وقال غي ا ُعوِه ل م ن   ك اِد م ين العب ا ب لُّ م ه، وك ُ علي َّ

ه. المواثِيِق، فهو َعْهٌد. وأَْمرُ  ى عن ات ونَه ذه اآلي ديث  اليتيم من العهِد، وكذلك كلُّ ما أََمَر هللا به في ه ي ح وف
ا ا استََطْعُت أَي أَن ِدَك م ِدَك وَوْع ْدتُك ع الدُّعاِء: وأَنا على َعْه ا عاَه ى م يٌم عل رار ُمِق ك واِإلق ان ب ن اِإليم ه م لي

دانيَّتِك ي ال بَوْح ابِق ف َدِر الس ع القَ ا استََطْعُت َمْوِض ه م ه، واستثنى بقول ره أَي أَزول عن د جرى  أَم ان ق إِن ك
ِإني ا ف اً م َد يوم َض العه اُء أَْن أَْنقُ ك القض د ذل ُد عن ا أُْخِل ع م ي دف تطاعة ف دم االس ذار، لع ِل واالعت ى التَّنَصُّ  إِل

ٌك بما َعِهْدتَه إِلّي من أَمرك يته علي؛ وقيل: معناهقض الوفاِء به قَْدَر الُوْسع  ونهيك وُمْبلي العُْذِر في إِني ُمتََمّسِ
  .. فيه. والعَْهُد: الوصية ال أَقدر أَن أَبلغ ُكْنهَ الواجب والطاقة، وإِن كنت

ْم َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيًما فَاتَّبِعُوهُ َوالَ تَ (( ِه لَعَلَُّك اُكْم بِ ْم َوصَّ بِيِلِه ذَِلُك ْن َس ْم َع َق بُِك تَّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ
ْن : الصراط : جمع صرط : الطريق .. ((   َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي.)).. )153تَتَّقُوَن( َق بُِكْم َع َوالَ تَتَّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ
ث.السَّبيُل: الطريُق )) :  َسبِيِلهِ  ذَكَّر ويؤن ه، يُ َح من ا َوَض بِيلُ  وم ي  وَس ه. وف ا إِلي ذي دع دى ال ق الُه هللا: طري

ْشد ال يَتَِّخذوه َسبيالً وإِْن يََرْوا َسبيل الغَّيِ يتَّخذوه َسبيلَ  التنزيل العزيز: وإِن يََرْوا ل  الرُّ ه: ق ر؛ وفي ذُّكِ بيالً، ف َس
بفأُنِّ  هذه َسبيلي أَْدُعو إِلى هللا على بصيرٍة، ائٌر؛ فسره ثعل ا ج بِيل ومنه  ث. وقوله تعالى: وعلى هللا قَْصُد السَّ

ي أَن  فقال: على هللا أَن يَْقِصَد السَّبيَل للمسلمين، ومنها جائر أَي ومن بيل، فينبغ ر السَّ ى غي ائٌر عل ُرق ج الطُّ
نس ال ا اسم الج ائٌر  يكون السَّبيل هن ا ج ال ومنه د ق ه ق ه، ألَن داً بعين بيالً واح ائر.َس بيٌل ج ا َس ي  أَي ومنه وف
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ذره ..  لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ ..((   حديث َسُمرة: فِإذا األَرُض عند أَْسبُله أَي ُطُرقه، وهو جمع قِلَّة ه وح )) : اتقاه : خاف
  التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته  .. 

نَ ((   ِذي أَْحَس ى الَّ ا َعلَ اَب تََماًم اِء ثُمَّ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَ ْم بِِلقَ ةً لَعَلَُّه ًدى َوَرْحَم ْيٍء َوُه ّلِ َش يالً ِلُك  َوتَْفِص
وراة .. )154َربِِّهْم يُْؤِمنُوَن( زل الت ل أن تن ن قب .)).. أي أعطيناه التوراة إضافة على ما كان يحسنه موسى م

ه رأس قال العلماء تماما على المحسنين من التقاة من األنبياء والمؤمنين .. وتمام التمام ا لقرآن الكريم .. فإن
ا  ي ال شك فيه ام الساعة الت ى قي ان إل ان وزم ل مك ي ك اس ف ة الن ور لهداي ام الفضل والن العلم والحكمة وتم

ا .. ((   ونَ إطالق ْم يُْؤِمنُ اِء َربِِّه ْم بِِلقَ د  لَعَلَُّه ديق .. ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيان ن ب )) : آم
  التكذيب .. 

وَن(وَ ((   ْم تُْرَحُم وا لَعَلَُّك اتَّبِعُوهُ َواتَّقُ اَركٌ .)).. )155َهذَا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك فَ اهُ ُمبَ اٌب أَنَزْلنَ ذَا ِكتَ : َوَه
ه وأَ  وتََوقَّى واتَّقى بمعنى. وقد تَوقَّْيُت واتَّقَْيُت الشيء وتَقَْيتُه)) :  َواتَّقُواأي القرآن الكريم ..((   ى أَتَِّقي ه تُقً تِْقي

وى وتَِقيَّةً وتِقاء: َحِذْرتُه؛ األَخيرة عن ونَ ..((  اللحياني، واالسم التَّْق ْم تُْرَحُم ه  لَعَلَُّك ه : رق ل )) : رحمه رحم
  وشفق وتعطف وغفر له .. 

ا َع((   ا َوإِْن ُكنَّ ْن قَْبِلنَ ائِفَتَْيِن ِم ى َط اُب َعلَ ِزَل اْلِكتَ ا أُن وا إِنََّم افِِليَن(أَْن تَقُولُ تِِهْم لَغَ .)).. )156ْن ِدَراَس
ن)) :  َعلَى َطائِفَتَْينِ (( ةٌ م زاُل طائف ي الحديث: ال ت ل. وف ن اللي ة م اس وطائف ي يقال: طائفة من الن ى  أُمت عل

ً  الحّق؛ الطائفةُ: الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأَنه أَراد ا ه  نفس ه عن ن راهوي ئل إسحق ب ة؛ وس طائف
، صلى هذا فةُ دون األَلف وَسيْبلُغفقال: الطائ ّ ول  ه رس ّ  األَمُر إلى أَن يكون عدد المتمسكين بما كان علي

رةوآله  عليه بهم كث ذلك أَن ال يُْعِج ي ُوسلم، وأَصحابه أَلفاً يَُسلِّي ب ل. وف ل الباط ْين  أَه ن ُحَص ران ب حديث عم
ةُ:  في منه طائفاً؛ هكذا جاء وُغالمه اآلبِِق: ألَْقَطعَنّ  اء والقاف.والطائف روى بالب ه، وي رواية، أَي بعض أَطراف

يء ن الش ةُ م ارى ..  ((  الِقطع ود والنص ان : اليه الفة البي ة الس ي اآلي ائفتن ف ى الط ْن .. والمعن ا َع َوإِْن ُكنَّ
اد لحفظه.  ك، كأَنه عاندهوَدَرَس الكتاَب يَْدُرُسه َدْرساً وِدراَسةً وداَرَسه، من ذل)) :  ِدَراَستِِهْم لَغَافِِلينَ  حتى انق

وا َت، وليقول وا َدَرْس ا: وليَقُول رئ بهم د ق َت، وق َت:  داَرْس اب، وداَرْس ل الكت َب أَه رأََت كت َت ق ل: َدَرْس وقي
ْرتَُهم، رئ: ذاَك تْ  وق ْت، وَدُرَس َح ْت وامَّ د َعفَ ار ق ذه أَخب ْت أَي ه ْت وَدُرَس دّ  َدَرَس ة. أَش اب . مبالغ ُت الكت وَدَرْس

، من ذلك َدْرساً أَي ذللته بكثرة القراءة جتى َخفَّ حفظه ُرُسهأَدْ  افِِلينَ .. (( عليَّ والً )) :  لَغَ ُل ُغف ه يَْغفُ َل عن َغفَ
  .. وأَْغفَلَه: ترَكه وسها عنه غيُره وَغْفلةً وأَْغفَلَه عنه

ْن أَْو تَقُولُوا لَْو أَنَّا أُنِزَل َعلَْينَا اْلِكتَاُب لَُكنَّا أَْهَدى ((   ةٌ فََم ًدى َوَرْحَم ِمْنُهْم فَقَْد َجاَءُكْم بَيِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوُه
ذَاِب بِ  وَء اْلعَ ا ُس ْن آيَاتِنَ ِدفُوَن َع ِذيَن يَْص نَْجِزي الَّ ا َس َدَف َعْنَه ِ َوَص َّ اِت  ذََّب بِآيَ ْن َك ُم ِممَّ انُوا أَْظلَ ا َك َم

انَ :  بَيِّنَةٌ فَقَْد َجاَءُكْم ...))..  )157يَْصِدفُوَن( ا. وب اً: والبَياُن: ما بُيَِّن به الشيُء من الداللة وغيِره يُء بَيان  الش
يِّن ل َه اُء، مث ع أَْبيِن يٌِّن، والجم و بَ ح، فه ذلك اتََّض اء، وك اعر: وأَْهيِن ال الش يٌن؛ ق و ُمب يُء فه اَن الش   أَب

ع ألَباَن من آثاِرِهنَّ ُحدورُ  لو َدبَّ ذَرٌّ فوَق ضاِحي جلِدها، وهري والجم ول الج د ق ل  قال ابن بري عن اء مث أَْبيِن
ه أَي قال: صوابه مثل هيٍِّن وأَْهِوناء ألَنه من هيِّن وأَْهيِناء، ر.  الَهواِن. وأَبَْنتُ ْحتُه. واستَباَن الشيُء: ظَه أَْوَض

تَبَْنتُه يَّنَ  واس ه. وتَبَ ا: عَرفتُ ذ أَن دَّى ه ا، تتع هُ أَن ر، وتَبيَّْنت يُء: َظَه ّدى. هالش ةُ وال تتع   الثالث
اء وبَيََّن بمعنى واحد؛ وقالوا: باَن الشيُء واْستَباَن وتَبيَّن وأَبانَ  ر الي اٍت، بكس اٍت ُمبَيِّن الى: آي ه تع ه قول  ومن

ى ديدها، بمعن المعنى أَن هللا وتش اء ف تح الي ات بف رأَ ُمبَيَّن ن ق ات، وم ا. ُمتبيِّن ا.((  بَيَّنَه َدَف َعْنَه )) :  َوَص
ذاالصُّ ذا وك ه ك َدفَني عن يء. وأَْص ن الش ُل ع ْدفاً  أَي ُدوُف: الَمْي ِدُف َص ه يَْص َدَف عن يده: َص ن س الَني. اب أَم

نَْجِزي وُصُدوفاً: َعَدَل. ِدفون  وأَْصَدفَه عنه: َعَدل به، وَصَدَف عني أَي أَْعَرَض. وقوله عز وجل: َس ذين يَْص ال
ِدفُ  انوا يَْص ا ك ول  وَن، أَيعن آياتنا ُسوء العذاب بم ي ق ل ف دَل؛ وقي َب إذا َع َدَف ونَك د: َص و عبي يُْعِرضون. أَب

ُدوفِ  ساءها البياض فَلَطَّتْ  ولقد األَعشى: ا، َمْص ن بَْينِن ى بِِحجاٍب، م تُور. أَي بمعن ُدوٌف  َمْس رأَة َص ال: ام ويق
ن ِدُف. اب م تَْص ك ث ا علي ِرُض وجهه ي تَْع يده: للت ي تَ  س اء الت ن النس ُدوُف م ن والصَّ ا؛ ع ن َزوجه ِدُف ع ْص

ُدوُف البَْخراء    ..اللحياني، وقيل:التي ال تشتهي القبل، وقيل: الصَّ
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*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن  ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأد غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي ح الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 118الحلقة عدد   
  c( سورة األنعام ) 

 ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل  وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
   الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا
أْ (( ...  ْوَم يَ اِت َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَْن تَأْتِيَُهْم اْلَمالَئَِكةُ أَْو يَأْتَِي َربَُّك أَْو يَأْتَِي بَْعُض آيَاِت َربَِّك يَ ُض آيَ تِي بَْع

ُروَن(َربَِّك الَ يَنفَُع نَْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَ  ا ُمنتَِظ ُروا إِنَّ ْل انتَِظ )إِنَّ 158ْو َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخْيًرا قُ
ئُهُ  مَّ يُنَبِّ ِ ثُ َّ ى  ُرُهْم إِلَ ا أَْم ْيٍء إِنََّم قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا لَْسَت ِمْنُهْم فِي َش وَن(الَِّذيَن فَرَّ انُوا يَْفعَلُ ا َك  )159ْم بَِم

وَن(َمْن َجاَء بِا ْم الَ يُْظلَُم ا َوُه َزى إِالَّ ِمثْلََه الَ يُْج يِّئَِة فَ اَء بِالسَّ ْن َج ا َوَم ُر أَْمثَاِلَه هُ َعْش ي  )160ْلَحَسنَِة فَلَ ْل إِنَّنِ قُ
ِرِكينَ  ْن اْلُمْش اَن ِم ا َك ا َوَم َراِهيَم َحنِيفً ةَ إِْب ا ِملَّ ا قِيًَم تَِقيٍم ِدينً َراٍط ُمْس ى ِص ي إِلَ الَتِي  )161(َهَدانِي َربِّ ْل إِنَّ َص قُ

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن( َّ ِ ِلِميَن(162َونُُسِكي َوَمْحيَاي َوَمَماتِي  ُل اْلُمْس َر  )163)الَ َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ ْل أََغْي قُ
ِ أَْبِغي َربا َوُهَو َربُّ ُكّلِ َشْيٍء َوالَ تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِ  ْرِجعُُكْم َّ الَّ َعلَْيَها َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم َم

وَن( ِه تَْختَِلفُ تُْم فِي ا ُكن ئُُكْم بَِم اٍت  )164فَيُنَبِّ ٍض َدَرَج ْوَق بَْع ُكْم فَ َع بَْعَض َف األَْرِض َوَرفَ ْم َخالَئِ ِذي َجعَلَُك َو الَّ َوُه
  .))./).165آتَاُكْم إِنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيٌم(ِليَْبلَُوُكْم فِي َما 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنعام ) 
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  * التحليل :
  

وازرة  ا ال ك ؟.. م ا النس راهيم ؟.. م ة إب ا مل نة ؟ .. م ماذا ينتظر الكافرون لإليمان ؟.. ما جزاء الحس
الي إن ؟.. من خالئف األرض  ؟؟ ...  عن ه ل الت ي التحلي افية ف ة الش ذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافي

  شاء هللا تعالى : 
  

أْ (( ...  ْوَم يَ اِت َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَْن تَأْتِيَُهْم اْلَمالَئَِكةُ أَْو يَأْتَِي َربَُّك أَْو يَأْتَِي بَْعُض آيَاِت َربَِّك يَ ُض آيَ تِي بَْع
عُ  َك الَ يَنفَ ا  َربِّ ُروا إِنَّ ْل انتَِظ ًرا قُ ا َخْي ي إِيَمانَِه بَْت فِ ُل أَْو َكَس ْن قَْب ْت ِم ْن آَمنَ ْم تَُك ا لَ ا إِيَمانَُه نَْفًس

ُروَن( ةُ .)).. (( ... )158ُمنتَِظ أْتِيَُهْم اْلَمالَئَِك ُروَن إِالَّ أَْن تَ ْل يَنُظ اً )):  َه ْرُت فالن ال: نََظ ار. ويق ُر: االنتظ والنََّظ
ا  قوله تعالى: قلت اْنتََظْرُت فلم يُجاِوْزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه واحد، فِإذا ْرتُه بمعنىواْنتَظَ  اْنُظُرون

ف، نَْقتَبِْس من نُوركم، قرئ: اْنُظُرونا ا، وأَْنِظُرونا بقطع األَل اه اْنتَِظُرون ف، فمعن ا، بضم األَل رأَ اْنُظُرون ن ق  فم
ا اه أَ  ومن قرأَ أَْنِظُرون ىفمعن ل معن اج: قي ال الزج ا؛ وق ُرون اً؛ ّخِ ا أَيض ا اْنتَِظُرون ن  أَْنِظُرون رو ب ول عم ه ق ومن

قليالً،  وقال الفّراء: تقول العرب أَْنِظْرني أَي اْنتَِظْرني..  نَُخبِّْرَك اليَِقينا وأَْنِظْرنا أَبا ِهْنٍد فال تَْعَجْل علينا، كلثوم:
ول ه: أَْنِظْرن ويق ن يُْعِجلُ تكلم لم ي أَيالم ع ِريِق ي ي أَْبتَِل ًرا.. ((   أَْمِهْلنِ ا َخْي ي إِيَمانَِه بَْت فِ ُب: )) :  أَْو َكَس الَكْس

بَ  ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال بُ  َطلَ اَب، يَْكِس َب أَص يبويه: َكَس ال س ب. ق َب واْكتََس باً، وتََكسَّ ب: َكْس  واْكتََس
ال ف واْجتََهد. قال ابن جني: قولُه تع بَْت،تََصرَّ ا َكَس ا م بَْت،  ى: له ر عن الحسنة بَِكَس بَْت؛ َعبَّ ا اْكتََس ا م وعليه

بَْت، بَ  وعن السيئة باْكتََس ك أَن َكْس ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس َب دون معن ى َكَس الحسنة،  ألَن معن
ه، ك لقول غٌَر، وذل ير وُمْستَْص زَّ  باِإلضافة إِلى اْكتِساِب السيئة، أَْمٌر يس ُر َع ه َعْش اَء بالحسنة فل ُمه: من ج  اْس

ْعف أَمثالها، ومن جاَء بالسيئة فال يُْجَزى ا، ِض ى َجزائه ـِإضافتها إِل غُر ب نةَ تَْص رى أَن الحس ال تَ ا؛ أَف  إِال ِمثْلَه
ى ْر إِل م تُْحتَقَ ا ل ذل الواحِد إِلى العشرة؟ ولما كان َجزاُء السيئة إِنما هو بمثله م ب ا، فعُل زاِء عنه ِل الَج ةُ فِْع وَّ ك قُ

مَ  السيئة على فِْعِل الحسنة، فِإذا كان ـيَة، ُعّظِ دة الـُمتَراِم ْدُرها  فِْعل السيئة ذاهباً بصاحبه إِلى هذه الغاية البعي قَ
َم لفظ العبارة عنها، فقيل: لها ما َكَسبَْت وعليها ما اْكتََسبَْت، ظ  وفُّخِ ن لف تُِقَص م فزيَد في لفظ فِْعل السيئة، واْن

مَّ . ((  ْعل الحسنة، لما ذََكْرنا.فِ  ِ ثُ َّ ى  ُرُهْم إِلَ ا أَْم ْيٍء إِنََّم ي َش ْنُهْم فِ َت ِم قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا لَْس إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ
قُوا ِدينَُهمْ .)) .. )159يُنَبِّئُُهْم ِبَما َكانُوا يَْفعَلُوَن( ً  الفَْرُق: خالف:  إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ ا ه فَْرق ه يَْفُرقُ ه،  الجمع، فََرق ق وفَرَّ

ل: اً، وقي اد تَْفريق ق لِإلفس رَّ اً، وفَ الح فَْرق َرَق للص يء فَ َرَق الش رَق. واْنفَ ق واْفتَ رَّ يَعًا.((  وتَفَ انُوا ِش )) :  َوَك
وا وم اجتََمع يعةُ: القوم الذين يَْجتَِمعون على األَمر. وكلُّ ق ى والّشِ يعةٌ.  عل م ِش ر، فه د أَْم ُرهم واح وم أَم لُّ ق وك

ض، هم رأْي بع ُع بعُض م يَتْبَ يس فه اً ول هم بعض ع بعض ذين يتب يعة ال ى الش ري: ومعن ال األَزه يٌَع. ق م  ِش كله
لُّ  متفقين، يَعاً؛ ك انوا ِش نَهم وك وا ِدي ق ذين فرَّ ل: ال ر قال هللا عز وج ٍة تكفِّ ه  فِْرق ي ب ا، يعن ة له ة المخالف الفرق

واليهوُد تكفرهم  بعضاً، وكذلك اليهود، والنصارى تكفُِّر اليهود نصارى بعُضُهم بكفراً ال اليهود والنصارى ألَن
  . بشيء واحد. وكانوا أُمروا
مَّ يُنَ ((   ِ ثُ َّ ى  ُرُهْم إِلَ ا أَْم قُوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا لَْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء إِنََّم ا َكإِنَّ الَِّذيَن فَرَّ ئُُهْم بَِم انُوا بِّ

وَن( ونَ .)).. )159يَْفعَلُ انُوا يَْفعَلُ ا َك ئُُهْم بَِم مَّ يُنَبِّ ر ..  ثُ ان آلخ ن مك ل م أ : انتق ر .. نب أ : الخب و : النب ال أَب ق
جَ  ِإ، ألَنَّ الُحَج ع النَّبَ ـْبَاًء، وهي جم ج أَن ى الُحَج يُء:  منصور: سمَّ وهري: والنَبِ ل. الج ، عز وج ّ ن  اٌء ع أَْنبَ

، عز وجل،الـُمْخبِ  ّ يَّةٌ، ألَنه أَْنبَأَ عنه، وهو فَِعيٌل بمعنى فاِعٍل. قال ابن بري: صوابه أَن ر عن  ل  َمّكِ ول فَِعي يق
ي ْؤِلٍم. وف ى ُم يٍم بمعن ِذر وأَِل ى ُمْن ِذير بمعن ل نَ ل مث ى ُمْفِع ِإ  بمعن ن النَّبَ ة م ل للمبالغ ى فاِع ل بمعن ة: فَِعي النهاي

َ  ّ أَي أَْخبََر. نالَخبَر، ألَنه أَْنبَأَ ع أ أَ ونَبَّ ال نَبَ ـْبَأَ. قال: ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه. يق اُء: . وأَن رَّ ال الف ق
، فَتُِرك َهمزه. قال: وإِن ّ : هو من أَنـْبَأَ عن  اع عن األَرض، أَي  النبيُّ اوِة، وهي االرتف وِة والنَّب ن النَّْب أُِخذَ م

ى َرف عل ه أَْش ائر الَخْل إِن يس ا، ف ع عليه َراءة المجم اج: الِق ال الزج ز. وق ر الهم له غي ـنَّبِيِّين  ق، فأَص ال
أَ  واألَنـْبِياء، طرح الهمز، وقد همز جماعة من أَهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا. واشتقاقه من نَبَأَ وأَْنبَ

  .. أَي أَخبر. قال: واألَجود ترك الهمز
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نَِة فَ ((   اَء بِاْلَحَس ْن َج ْم الَ َم ا َوُه َزى إِالَّ ِمثْلََه الَ يُْج يِّئَِة فَ اَء بِالسَّ ْن َج ا َوَم ُر أَْمثَاِلَه هُ َعْش لَ
وَن( ا.)).. )160يُْظلَُم ُر أَْمثَاِلَه هُ َعْش نَِة فَلَ اَء بِاْلَحَس ْن َج الى: إنّ :  َم ه تع يِّئاِت؛  َوقول ْذِهْبَن الس نات يُ الَحَس

ا. وا الصلواُت الخمس تكفِّر ما نةُ:بينه ه لَحَس نة فل اء بالَحَس ْن ج ز: َم ل العزي ي التنزي يِّئة. وف رُ  ضدُّ الس  َعْش
دّ  ال: ض ي األَعم ُن ف ر. والَمحاس نات وال يُكسَّ ع َحَس ا؛ والجم ن  ُأَمثاله راَك م ا ن الى: إن ه تع اوي. وقول الَمس

ين الم الُمحِسنين؛ الذين يُْحِسنون التأْويَل. ان يَْنصر الضعيف ويُع ه ك ال: إن ذلكويق ريض، ف ود الم وم ويَعُ  ظل
الكالم دفعون ب يِّئةَ؛ أَي ي نة الس ْدَرُؤون بالَحَس الى: ويَ ه تع انه. وقول ّيِِء  إْحس ن َس يهم م ا ورَد عل ن م الَحَس

اً  غيرهم. وقال أَبو إسحق في قوله عز وجل: ثم ون تمام ال: يك آتينا موسى الكتاَب تماماً على الذي أَْحَسَن؛ ق
أَْحَسن على الذي أَْحَسنه موسى  ى تماماً من هللا على الُمْحِسنين، ويكون تماماً على الذيالُمْحِسن، المعن على

ً  يُْجعل من طاعة هللا واتِّباع أَمره، وقال: ا د تمام الى:  الذي في معنى ما يري ه تع َن موسى. وقول ا أَْحَس ى م عل
َجوَعتَه. وقوله عز  ََعْوَرتَه وَسدّ  ذَ من ماله ما َستَرَ بالتي هي أَْحَسن؛ قيل: هو أَن يأْخ ماَل اليتيم إال وال تَْقَربوا

ول. ُمْحِسن؛ فسره وجل: ومن يُْسِلْم وجَهه إلى هللا َوْهو ر ثعلب فقال: هو الذي يَتَّبع الرس اء : عش ال العلم . ق
بل هللا ..(( ي س ة ف بعمائة للنفق ة .. وس ة العادي ي النفق ا ف يِّئَةِ أمثاله اَء بِالسَّ ْن َج رك ..  )) :َوَم يئة : الش الس

يئة الغلظة .. التجاوز لحدود هللا ..  نة حب آل الرسول، والس ه: الحس ب رضي هللا عن ي طال ن أب وقال علي ب
  )) ..بغضهم. 

ْن ((      اَن ِم ا َك ا َوَم َراِهيَم َحنِيفً ةَ إِْب ا ِملَّ ا قِيًَم تَِقيٍم ِدينً َراٍط ُمْس ى ِص ي إِلَ َدانِي َربِّ ي َه ْل إِنَّنِ قُ
الى: إنّ :  ِدينًا قِيًَما.)).. )161ُمْشِرِكيَن(الْ  ه تع اً؛ وقول ك قَوام ين ذل ان ب الى: وك ال تع ْدل؛ ق واُم: العَ ذا والقَ  ه

هادةُ أن ال  أَْقَومُ  القرآن يَْهِدي للتي هي أَْقوُم؛ قال الزجاج: معناه للحالة التي هي الحاالِت وهي تَْوِحيُد هللا، وش
ه هو ، ُرُسلهواإليماُن ب ، إله إال هللا َم وم.. والعمل بطاعته. وقَوَّ ذي يَق ه ال ر وِمالُك واُم األَم ذا قِ ال: ه ه ويق .. ب

ه ه  وفي الحديث: إنَّ حكيم بن ِحزام قال: بايعت رسول هللا، صلى هللا علي ال وسلم، أنوآل اً؛ ق رَّ إال قائم  ال أِخ
ً تَِخرُّ  قِبَِلنا فال : أّما من صلى هللا عليه وسلم  ، له النبي ا ى   إال قائماً أي لسنا ندعوك وال نبايعك إال قائم أي عل

ى الحق؛ قال أبو اً عل لُّ من عبيد: معناه بايعت أن ال أموت إال ثابت ه. وك ك ب الم والتمسُّ ى شيء  اإلس ت عل ثب
ن الُمواظب تعالى: لْيُسوا َسواء من أهل الكتاب وتمسك به فهو قائم عليه. وقال و م ا ه ةٌ؛ إنم ةٌ قائم ى  ةأُمَّ عل
ائم ذا الحديث. الدين والقيام به؛ الفراء: الق ر ه م ذك ه، ث ك بدين ة أي متمسكة المتمس ة قائم راء: أُمَّ ال الف  وق

ه َؤّدِ ل: ال يُ ز وج ه ع دينها. وقول ً  ب ا اً؛ أي ُمواِظب ه قائم ت علي ا ُدم ك إال م ي إلي ل ف ه قي اً، ومن الم  ُمالِزم الك
الن  ذلك ف األمر، وك ائُِم ب ائِمٌ للخليفة: هو الق ه. ق ه متمسكاً ب اً ل ان حافظ ذا إذا ك ة، . بك ة: الُمعتدل ة القَيِّم والِملَّ

ي ذلك. وف ة ك ة القَيِّم رئ واألُّم د قُ اني وق ال اللحي راهيم. وق ةَ إب اً ِملَّ اً قِيَم ز: دين ل العزي اً أي  التنزي اً قَيِّم دين
تَقيم و الُمْس يُِّم ه حق: القَ و إس ال أَب تقيماً. ق ةَ .. ((  مس اِملَّ َراِهيَم َحنِيفً ي )) : إِْب دين. وف ريعة وال ة: الش والِملَّ

ل: هي ُمْعظم الِملَّة: الحديث: ال يَتوارُث أَهُل ِملَّتين؛ ة، وقي الم والنَّصرانية واليهودي ِة اِإلس دين كملَّ دين،  ال ال
ي وجملة ة. وف ي الِملَّ ل ف لَّ: دخ ل وامت ى ما يجيء به الرسل. وتملَّ ز: حت ل العزي و تَ  التنزي ال أَب تهم؛ ق ع ِملَّ تَّبِ

ا  أُخذ الَملَّة أَي الموضع الذي يختبُز فيه ُسنَّتُهم وطريقهم ومن هذا إِسحق: الِملة في اللغة ألَنه يؤثَّر في مكانه
ق كما يؤثَّر رب إِذا اتفَ الم الع ال: وك ال في الطريق، ق ض. ق ن بع ه م أَكثره ُمشتق بعُض ه ف و منصور:  لفُظ أَب

ه د قولَ ا يؤي وم ومم لوك معل لٌّ أَي مس ولُهم ُمَم ا.. ((ق ال.)): َحنِيفً َف: م يء وتََحنَّ ن الش َف ع ُف:  وَحنَ والَحنِي
لُ  الـُمْسِلُم الذي يَتََحنَّفُ  اِن أَي يَِمي ة عن األَْدي تَْقبُِل قِْبل ذي يَْس و ال ل: ه ى الحّق، وقي ةِ  َإل ى ِملَّ ِت الحرام عل  البي

ي  الـُمْخِلُص، وقيل: سالم، وقيل: هوإبراهيَم، على نبينا وعليه الصالة وال ِو ف ّ فلم يَْلتَ هو من أَسلم في أَمر 
ّ تعالى ولم يَْلتَِو، فهو حنيٌف. أَبو زيد: الَحنيفُ  من أَسلم شيء، وقيل: كلُّ  د: ألَمر  ـُمْستَِقيُم؛ وأَنش ْم أَْن  ال تَعَلَّ

اً، وقال أَبو عبيدة في قوله عز وجل: قل بَْل ِملَّةَ  ال يُُجوُر بُِكْم، َحنِيفُ  طريٌق، َسيَْهِديُكْم إلْينا ال:  إبراهيَم َحنِيف ق
ان رب، وك د الع ف عن و حني َدة من كان على دين إبراهيم، فه اء  َعبَ ن ُحنَف ون: نح ة يقول ي الجاهلي اِن ف األَْوث

ُوا المسلم حنيفاً، وقال األَخفش: الحنيف المس جاء اإلسالم على دين إبراهيم، فلما يَسمَّ ان ف ة لم، وك  الجاهلي
ي ك ف م تتمّس رب ل ٌف ألَن الع ت َحنِي ة يقال َمن اْختَتََن وحج البي ان  الجاهلي ِر الِخت راهيم غي ِن إب بشيء من ِدي

  .. له حنيف، فلما جاء اإلسالم تماَدِت الَحنِيِفيّةُ، فالَحنِيُف المسلم وحج قيل وَحّجِ البيِت، فكلُّ من اختتن
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ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن(قُْل إِنَّ َصالَتِ ((   َّ ِ ُل 162ي َونُُسِكي َوَمْحيَاي َوَمَماتِي  ا أَوَّ )الَ َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَ
ه.)) .. )163اْلُمْسِلِميَن( رب ب ا تُقُ ل م ادة والطاعة وك ك: العب ُك والنُُّس ى هللا النُّْس ل  إِل ب: ه ل لثعل الى، وقي تع

ال: كاً؟ فق ل يسمى الصوم نُُس زَّ وج ل حق  ع ً  ك كا ً .. نسك   يسمى نُُس كا ُك نَْس الى يَْنُس َك،  تع كاً ونَُس ونِْس
ار  تعبد. أَيوقد نسك وتنسك  اللحياني، وتَنَسَّك. ورجل ناِسك: عابد.  الضم عن اكة أَي ص ونَُسك، بالضم، نَس

فعل كذا  الذبيحة، تقول: من ك الدم، والنَِّسيكة:والنِِّسيكة: الذبيحة، وقيل: النُّسُ  والنُّسكُ  ناسكاً، والجمع نُسَّاك.
ع نسك ونسائك  هللا تعالى، واسم تلك الذبيحة النَِّسيَكة،  دم يَُهِريقُه بمكة، شرفها فعليه نسك أي  وكذا  والجم

  . أَمرت به الشريعةُ، والَوَرع: ما نََهْت عنه. والنُُّسك: ما ..
ِ أَْبِغي َرب ((   َّ ا َوُهَو َربُّ ُكّلِ َشْيٍء َوالَ تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِالَّ َعلَْيَها َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى قُْل أََغْيَر 

وَن( ِه تَْختَِلفُ تُْم فِي ا ُكن ئُُكْم بَِم ْرِجعُُكْم فَيُنَبِّ ْم َم ا .))..)164ثُمَّ إِلَى َربُِّك ي َرب ِ أَْبِغ َّ َر  ْل أََغْي : ه:  قُ بُّ رَّ ّز ال ّ ع و 
اِب، وجل، هو َربُّ كّلِ شيٍء أَي و َربُّ األَْرب ه، وه ق، ال شريك ل ع الَخْل ى جمي بوبيَّة عل ُك  مالُكه، وله الرُّ وماِل

الِك. ـُملوِك واألَْم َرى. ((  ال ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ لُ )) : َوالَ تَ م والثِّْق َوَزُر اِإلث وهري: ال   الج
ذنب ابن األَثير:والكاَرةُ والسالُح. قال  ى ال ا وأَكثر ما يطلق في الحديث عل ل م ِزُر إِذا حم ال: َوَزَر يَ م. يق  واِإلث
ه. يُثِْقُل ظهَره من األَشياء ذنوب. وَوَزَر ِوْزراً: حمل ن ال ز: وال الُمثِْقلَِة وم ل العزي ي التنزي ِزُر وازَرةٌ ِوْزَر  وف تَ

ه.نف غيره وال تحملُ  أُخرى؛ أَي ال يؤخذ أَحد بذنب ِزيٌّ بعلم لٌّ َمْج ن ك رى، ولك ٍس أُخ ةٌ ِوْزَر نَْف ام  ٌس آثم واآلث
مى ش:ال تس ال األَخف دها ِوْزٌر، وق ه، واح ال تُثِْقلُ ا أَحم د  أَْوزاراً ألَنه ديث: ق ي الح رى. وف ِإثم أُخ ةٌ ب أْثَُم آثَِم ت

ى ا أَي انق ال. وضعت الحرب أَوزاره ق قت م يب ا فل ت أَثقاله ا وخف مَّ إِ .((  أَمره ْرِجعُُكمْ ثُ ْم َم ى َربُِّك ع  لَ ))  : رج
ً  يرجع  ً  َرْجعاً وُرُجوعا ك وُرْجعَى وُرْجعاناً وَمْرِجعا ى رب ل: إِن إِل ي التنزي ى، أَي  وَمْرِجعةً: انصرف. وف ْجع الرُّ

جوعَ    ..  ُرُجوعكم؛ حكاه سيبويه َمْرِجعُكم جميعاً، أَي والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا الرُّ
اُكْم إِنَّ ((   ا آتَ ي َم َوُكْم فِ اٍت ِليَْبلُ ٍض َدَرَج َك َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخالَئَِف األَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْع  َربَّ

ده. وَخلَْفتُه:   َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخالَئَِف األَْرِض  .))../).165َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيٌم( ت بع  أَيضاً إذا جئ
ه اً أَُخلِّفُ ُت فالن ال: َخلَّْف ا ويق تَْخلْفتُه أَن اً واْس ة. تَْخِليف ه خليف تَْخلفه: جعل ي. واْس ه َخليفَت ذي  َجعَلتُ ةُ: ال والَخِليف

اء، يُْستْخلَُف مـمن قبله، والجمع خالئف، جاؤوا به على  األصل مثل كريمٍة وكرائَِم، وهو الَخِليُف والجمع ُخلَف
يبويه ون إال وأَما س ه ال يك ٍل ألَن ير فَِعي روه تكس اء، َكسَّ ةٌ وُخلَف ال َخِليف ذكر؛ فق ال  للم ن سيده. وق ل اب ذا نق ه

د  ابن غيره: فَِعيلة بالهاء ال تجمع على فُعَالء، قال اً، وق م يعرف خليف ٍة ول ظ َخِليف سيده: وأَما َخالئُِف فعلى لف
فُ  إنَّ ِمَن الحّي موجوداً َخِليفَتُهُ، ر:وأَنشد ألَْوس بن َحجَ  أَبو حاتم؛ حكاه ا َخِلي ودِ  وم ٍب بَمْوُج ي َوْه ال ..  أب وق

ل  الفراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خالئَِف في األرض، قال: جعل أُمة ال: وقي م، ق محمد َخالئَف كّلِ األُم
ً  َخالئَف في األرض يَْخلُُف بعضكم   .. بعضا

  
*********  

ره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه س
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
ون ...  –./.)) )118اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ (( ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
    

 c   : 119الحلقة عدد   
    c سورة األعراف)  7(  

  ) 206( آياتها : 
  

 ن واال حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ه إل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ــــم بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــ

ْؤِمنِيَن( )1المص(((  َرى ِلْلُم ا  )2ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْيَك فَالَ يَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ ِلتُنِذَر بِِه َوِذْك وا َم اتَّبِعُ
ا َوَكْم  )3أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوالَ تَتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء قَِليالً َما تَذَكَُّروَن( ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها فََجاَءَها بَأُْسنَا بَيَاتً

ْيِهْم 5فََما َكاَن َدْعَواُهْم إِْذ َجاَءُهْم بَأُْسنَا إِالَّ أَْن قَالُوا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن( )4أَْو ُهْم قَائِلُوَن( َل إِلَ ِذيَن أُْرِس أَلَنَّ الَّ ) فَلَنَْس
ِلينَ  أَلَنَّ اْلُمْرَس ائِبِيَن( )6(َولَنَْس ا َغ ا ُكنَّ ٍم َوَم ْيِهْم بِِعْل نَّ َعلَ هُ  )7فَلَنَقُصَّ ْت َمَواِزينُ ْن ثَقُلَ قُّ فََم ٍذ اْلَح َوْزُن يَْوَمئِ َواْل

وَن(َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَئَِك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم بَِما َكانُوا بِآيَاتِ  )8فَأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن( ا يَْظِلُم ْد  )9نَ َولَقَ
ِة  )10َمكَّنَّاُكْم فِي األَْرِض َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَها َمعَايَِش قَِليالً َما تَْشُكُروَن( ا ِلْلَمالَئَِك مَّ قُْلنَ ْرنَاُكْم ثُ َولَقَْد َخلَْقنَاُكْم ثُمَّ َصوَّ

هُ  )11 السَّاِجِديَن(اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس لَْم يَُكْن ِمنْ  ٌر ِمْن ا َخْي اَل أَنَ َك قَ ُجَد إِْذ أََمْرتُ قَاَل َما َمنَعََك أَالَّ تَْس
يٍن( ْن ِط هُ ِم اٍر َوَخلَْقتَ ْن نَ ي ِم ْن  )12َخلَْقتَنِ َك ِم اْخُرْج إِنَّ ا فَ َر فِيَه َك أَْن تَتََكبَّ وُن لَ ا يَُك ا فََم اْهبِْط ِمْنَه اَل فَ قَ

اِغِريَن( ْم  )15قَاَل إِنََّك ِمْن اْلُمنَظِريَن( )14قَاَل أَنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن( )13الصَّ َدنَّ لَُه َوْيتَنِي َألَْقعُ ا أَْغ قَاَل فَبَِم
مَ 16ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم( ْن َش انِِهْم َوَع ْن أَْيَم ْم َوَع َرهُْم ) ثُمَّ َآلتِيَنَُّهْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِه ُد أَْكثَ ائِِلِهْم َوالَ تَِج

  ...)) . )18قَاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا لََمْن تَبِعََك ِمْنُهْم َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم أَْجَمِعيَن( )17َشاِكِريَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل :
  

ة ما معنى  األعراف ؟.. وما فضل سو ا حقيق ات ؟.. وم رة (( األعراف )) ؟.. وما الحرج ؟.. وما البي
ا  ه  ؟..  وم ى نفس السجود آلدم ؟.. وما اإلنظار ؟ .. وما المعايش ؟.. وما العهد الذي أخذه إبليس لعنه هللا عل

  تعالى :  المنتهى ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا
  

  جاء في المستدرك : 
د دثنا عبي د، ح ن خال ثم ب ة الشيباني، حدثنا الهي ن عقب د ب ن محم ي ب ن عل و الحس ا أب ن  أخبرن هللا ب

 قال: -هللا تعالى عنه  رضي -موسى، أنبأ يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن صلة بن زفر، عن حذيفة 
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ارهم  تجاوزت بهم حسناتهم النار، أصحاب األعراف قوم  إذا صرفت أبص وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، ف
وا تجعلنا مع القوم الظالمين. تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا ال ال: (قوم ك ق  فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم رب

  ..  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه..  ادخلوا الجنة، فإني قد غفرت لكم)
ْؤِمنِيَن(ِكتَاٌب أُ  )1المص(((  ((  َرى ِلْلُم ِه َوِذْك ِذَر بِ هُ ِلتُن ) .)).. 2نِزَل إِلَْيَك فَالَ يَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْن

ه  سيده: الِحْرُج والَحَرُج: اِإلثُم. والحارُج: اآلثم؛ قال ابن:  فَالَ يَُكْن فِي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُ  أُراه على النسب، ألَن
ٌج، كقولهم: رجٌل ُمتَأَثِّمٌ له. والَحَرُج والحَ  ال فعل ُج:الكافُّ عن اِإلثم. وقولهم: رجل ُمتََحّرِ ٌب  ِرُج والُمتََحّرِ وُمتََحّوِ

ة  وُمتََحنٌِّث، يُْلِقي الَحَرَج والِحْنَث والُحوَب واِإلثم عن اء المالم د الق األَمر يري ربص ب ٌم إِذا ت ّوِ نفسه. ورجٌل ُمتَلَ
ه ن نفس ِه َوذِ .. ((  ع ِذَر بِ َرىِلتُن ة ..   ْك ة العاقب ذره مغب ذره : ح ف)) : أن ذير: التخوي َرى .. ((   والتح َوِذْك
  )) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..  ِلْلُمْؤِمنِينَ 

ِه أَْوِليَ((   ْن ُدونِ وا ِم ْم َوالَ تَتَّبِعُ ْن َربُِّك ذَكَُّروَن(اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِم ا تَ يالً َم ا .))..   )3اَء قَِل وا َم اتَّبِعُ
اءَ : أي القرآن الكريم .. وما جاء في السنة الشريفة .. ((  أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكمْ  ِه أَْوِليَ ْن ُدونِ ع  ِم ولي جم )): ال

ي  رك والمعاص الكفر والش أمركم ب ن ي وا م ير .. أي ال تتبع ب .. النص اء : المح ج هللا أولي ن نه روج ع والخ
ذَكَُّرونَ القويم .. ((   ْكُر أَيضاً:)) : قَِليالً َما تَ ذِّ ْذُكُره. وال ُظ للشيء تَ ْكُر: الِحْف ذِّ ى اللسان. الشيء ال . يجري عل

ْكرى، بالكسر: نقيض النسيان ْكُر والذِّ نَا بَيَاتً..((  والذِّ ا بَأُْس ا فََجاَءَه ٍة أَْهلَْكنَاَه ْن قَْريَ ائِلُوَن(َوَكْم ِم ْم قَ  )4ا أَْو ُه
وء .. ((  َوَكْم ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها .))..  ة س ي ميت ات .. وال يستعمل إال ف ي .. م نَا: هلك : فن ا بَأُْس )) :  فََجاَءَه

ي حديث  .. العذاب الليث: والبَأْساُء اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأُْس: ي الحرب. وف والبأُْس: الشدة ف
َّ عليه: كنا إِذا علي، ه رضوان  َّ علي ، صلى  َّ ه اشتدَّ البأُْس اتَّقَْينا برسول  وف وآل د الخ وال  وسلم؛ يري

أْس الحرب  يكون إِال مع الشدَّة. ابن األَعرابي: البأُْس والبَئُِس، على مثال يده: الب ن س فَِعٍل، العذاب الشديد. اب
ة. )) :  بَأُْسنَا بَيَاتًا.. ((  بَأَْس أَي ال خوف عليك، وال ثم كثر حتى قيل ال بَأْسَ  الصحاح: باَت يَبِيُت ويَباُت بَْيتُوت

ا  لَْيالً، وليس من ويَباُت بَيتاً وبَياتاً وَمبيتاً وبَْيتُوتة أَي َظلَّ يفعله يَبِيتُ  ابن سيده: باَت يفعل كذا وكذا النَّوم، كم
ل وقال الزجاج: كل من يقال: َظلَّ يفعل كذا إِذا فعله بالنهار. ي التنزي نَم. وف م يَ ام أَو ل اَت، ن د ب ُل فق ه اللي  أَدرك

داً وقياماً؛ واالسم من كّلِ ذلك العزيز: والذين ِهر  البِيتةُ. التهذيب، يَبيتُون لربهم ُسجَّ ُل إِذا َس اَت الرج الفراُء: ب
، أَو معصيته. الليَل كله في طاعة ل.وقال الليث: البَْيتُوتة دُ  َّ ي اللي م . ُخولُك ف ع به : أَوق ُدوَّ ْوَم والعَ َت الق وبَيَّ

الٍن إِذا األَمر بَياتاً أَي أَتاهم في جوِف الليل. واالسُم البَياُت. وأَتاهم ليالً؛ ي ف الٌن بن َت ف ال: بَيَّ اً،  ويق اهم بَيات أَت
دار فَكبََسهم وهم وَن. وفي الحديث: أَنه ُسئِل عن أَهل ال ونَ  غارُّ ابُون يُبَيَّتُ ْيالً. أَي يُص و أَن لَ : ه ُدّوِ ُت العَ  وتَْبيِْي

وا: فَيُْؤَخذَ بَْغتَةً، وهو البَياُت؛ يُْقَصَد في الليل ِمن غير أَن يَْعلم، تُّْم فقول ُروَن. ومنه الحديث: إِذا بُيِّ م ال يُْنَص . ه
ى )) : من القائلة وهي القيلولة بعد انتصاف ا لنهار حأَْو ُهْم قَائِلُونَ ((   اس إل ركن الن يث تشتد الحرارة .. وي

  الراحة بعد الغداء .. 
دَّعوى :  فََما َكاَن َدْعَواُهمْ  .))..)5فََما َكاَن َدْعَواُهْم إِْذ َجاَءُهْم بَأُْسنَا إِالَّ أَْن قَالُوا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن(((   وال

م  قال: نههنا معناها الدُّعاء. وروي عن النبي، صلى هللا عليه وسلم، أَ  ال ربُّك رأَ: وق م ق اَدة، ث الدُّعاُء هو الِعب
تَِجْبل وني أَْس م إنَّ  اْدع ادتي؛ ك ن ِعب تَْكبرون ع ذين يْس ى هللا ال ةُ إل ْغبَ دُّعاُء: الرَّ اًء  وال اهُ ُدع ل، َدع ز وج ع

ف وَدْعَوى؛ حكاه سيبويه ا أَل ث في المصادر التي آخره اِلِمينَ ..((  التأْني ا َظ ا ُكنَّ ع الشيء ) : ) إِنَّ ُم: َوْض الظُّْل
م : أي  الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  في في غير موِضعه. ومن أمثال العرب ا وضعما ظل  م

ي َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس م  الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: م ق فل وا الطَِّري ٍل: لَِزم ن ِزْم حديث اب
ا  يقال: أََخذَ في طريٍق  أي لم يَْعِدلوا عنه؛يَْظِلُموه  ه حديثفما ظلم يمين ماالً؛ ومن ٍر  ِأُمّ  وال ِش ا بك لَمة: أن أب َس

وء: فمن وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ، ومنه حديث الُوُض  عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحّدِ
ن   أي أَساَء األدَب بتَْرِكه السُّنَّةَ زاد أو نَقََص فقد أساء وَظلَمَ  ها م ا نَقََص َم نْفسه بم ْرعِ، وَظل والتَّأَدَُّب بأََدِب الشَّ

واب م الث وا ول ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ي التنزي وء. وف ي الُوض ّرات ف ْرداِد الَم ن  بتَ ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم يَْلبُِس
وا م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع لماَن،إي عب عود وَس ِن َمْس ة واب ن ُحذَْيف ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش  م

م: يم. والظُّْل ٌم َعِظ ْرك لَُظْل ذا  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ َزْم ه ول: اْل رب تَقُ د، والع ُل عن القَص الَمْي
ْوَب وال تَْظِلمْ    . عنه أي ال تَُجْر عنه. الصَّ
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ِليَن(فَلَنَْسأَلَنَّ الَِّذي((   ْيِهْم .)).. )6َن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولَنَْسأَلَنَّ اْلُمْرَس َل إِلَ ِذيَن أُْرِس أَلَنَّ الَّ م فَلَنَْس ؤال عل : س
درة ..  ة وق الوإحاط ؤولون؛ ق م مس وهم إِنه ل: َوقِفُ ز وج ه ع وبيخ وقول َؤاُل ت َؤالُهم ُس اج: ُس ر  الزج وتقري

؛ أَي ال  ال يُْسأَل عن ذنبه إِنس وال عالم بأَعمالهم. وقوله: فيومئذجل ثناؤه  ِإليجاب الحجة عليهم ألَن هللا انٌّ ج
الهم. يُْسأَل ليُْعلم ذلك منه ألَن هللا م أَعم ِلينَ . ((قد عل أَلَنَّ اْلُمْرَس ة ..  َولَنَْس ة حج ان وإقام د وبي ؤال توكي )) : س

ولة: كا ه؛ والسُّ يت حاجت أَلته أَي قََض ولَتَه وَمْس أَْلته ُس نوأَْس ول؛ عن اب د  لسُّ ز عن ول الهم ل السُّ ي، وأَص جن
رب ن.. الع أَْلته ع تخبرته وس يء: اس را الش اطن س اهرا وب يء .. ظ ل ش م ك ى أن هللا يعل ل عل ل دلي ي ك .. وف

  وجهرا .. من باب علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  
نَّ َعلَْيِهْم بِِعْلٍم َوَما ُكنَّا َغائِبِينَ ((   نَّ َعلَْيِهْم  .))..)7(فَلَنَقُصَّ صَّ : فَلَنَقُصَّ اّص إِذا قَ الليث: القَصُّ فعل الق

صُّ  في الِقَصَص، والقّصة معروفة. ويقال: الى: نحن نَقُ ه تع ُوه قول الم، ونح ن الك  رأْسه قِّصةٌ يعني الجملة م
أْتي عليك ذي ي اّص: ال ان. والق ة م أَحسَن القصص؛ أَي نُبَيّن لك أَحسن البي ها. نبالِقّص ت  فَّصِ ال: قََصْص ويق

ه ه قول د شيء؛ ومن ره شيئاً بع َره الشيء إِذا تتبّْعت أَث ي أَثَ يه؛ أَي اتّبِع ه قُّص ت ألُْخت الى: وقال ة: .. تع والِقّص
 ً ه قَّصا الفتح،  وقََصصاً: الخبر وهو القََصُص. وقّص علّي خبَره يقُصُّ وص، ب ُر الَمْقص ُص: الخب أَْوَرَده. والقََص

ب. صار لمصدر حتىوضع موضع ا نَّ . ((  أَْغلََب عليه. والِقَصص، بكسر القاف: جمع الِقّصة التي تكت فَلَنَقُصَّ
ال)) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  َعلَْيِهْم بِِعْلمٍ  الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل العَِل هللا  من صفات هللا عز وج

ا  ِلُم الغَْيِب والشَّهادِة،وجل: وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عا عز ان وم ا ك الُم بم وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ الع
ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال يكوُن قَْبَل َكْونِه، ون، وال  وبَِما يكوُن ولَمَّ ا يك يَزاُل عالماً بما كان وم

بحانه وت يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في االسماء س ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح  ع
ال:)) :  َوَما ُكنَّا َغائِبِينَ . ((  دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وٌب؛ ق ـياٌب وُغيُ ه ِغ ، وجمع كُّ ُب: الشَّ َت  الغَْي أَْن

ونوالغَْيُب: كلُّ م نَبـيٌّ تَْعلَُم الِغـيابا، * ال قائالً إِْفكاً وال ُمْرتابا الى: يؤمن ه تع ي قول و إِسحق ف ك. أَب اب عن  ا غ
ه بالغَْيِب؛ ّ علي ، صلى  ـيُّ ه النب رهم ب ا أَخب ن أَي يؤمنون بما غاَب عنهم، مم ِة  وسلم، م ِث والجن ِر البَْع أَم

. قال: والغَيْ  به، فهو والنار. وكلُّ ما غاَب عنهم مما أَنبأَهم ّ ا  بُ َغْيٌب؛ وقال ابن األَعرابي: يؤمنون با أَيضاً م
   .العُيوِن، وإِن كان ُمَحصَّالً في القلوب. غاَب عن

 ويقال لآللة التي يُوَزُن بها.)).. )8َواْلَوْزُن يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن(((  
له وهري: أَص ال الج اً؛ ق زاٌن أَيض ياء ِمي ْوزاٌن، انق األَش اءِم واو ي ت ال َوازين،  لب ه َم ا، وجمع ا قبله رة م لكس

ول ائز أَن تق د وج زاِن الواح واِزينَ  للِمي ُع الَم الى: ونََض ال هللا تع واِزيُن. ق ه َم د بأَْوزانِ َط؛ يري   الِقْس
َوْزنُ  ز: وال ل العزي قُّ  نََضُع الِميزاَن الِقْسَط. وفي التنزي ٍذ الَح ه فأُول يومئِ ْت َمَواِزينُ ن ثَقُلَ ون. فَم م المفلح ك ه ئ

ا من وقوله تعالى: ب: فأَّم ال ثعل ه؛ ق ْت َمَواِزينُ ْن َخفَّ ا َم ه وأَم ْت َمَواِزينُ ا ثَقُلَ ّف  إِنم ه أَو َخ َل َوْزنُ ْن ثَقُ أَراَد َم
و ذي ه م ال ع االس ه، فوض ي  َوْزنُ زان ف ر المي ي ذك اس ف ف الن اج: اختل ال الزج در. ق ع المص زان موض المي

ه  له ِكفَّتاِن، وأَن الِميزاَن أُنزل في الدنيا سير: أَنه ِميزانٌ في التف القيامة، فجاء ليتعامل الناس بالعَْدل وتُوَزَن ب
ذا، وإِن األَعماُل، وروى ُجَوْيبر عن اك: أَن الميزان العَْدُل، قال: وذهب إِلى قوله هذا َوْزُن ه ا  الضَّحَّ ن م م يك ل

 ً وميُوَزُن، وتأْويله أَنه قد قام في النفس مساويا زاُن   لغيره كما يق هم: المي ال بعض ين، وق ْرآِة الع ي َم َوْزُن ف ال
َع  أَن الَخْلق؛ قال ابن سيده: وهذا كله في باب اللغة واالحتجاج سائٌغ إِال أَعمال الكتاب الذي فيه ى أَن يُتَّبَ األَول

ي أَنِميزاٌن له ِكفَّتاِن، من حي أَنه ما جاء باألَسانيد الصحاح، فِإن جاء في الخبر ل  ث يَْنقُُل أَهُل الثِّقَة، فينبغ يُْقب
ن وقوله تعالى: فال نُِقيُم لهم يوم القيامة َوْزناً. قال أَبو ذلك. ال اب اس: ق الن  العب ا لف ول م رب تق ي الع األَعراب

اه عندي َوْزٌن أَي قَْدرٌ  ره: معن نات. لخسته. وقال غي ن الَحَس َوازينهم م ةُ َم مْ . ((  ِخفّ َك ُه ونَ  فَأُْولَئِ )) : اْلُمْفِلُح
يم ي النع اء ف اة والبق وز والنج الُح: الف ح والفَ ي الفَلَ ر؛ وف  والخي

ْوز، حديث أَبي الدَّْحداحِ: بَشََّرك هللا بخير وفَلَحٍ أَي بَقاءٍ  زَّ  وفَ ال هللا َع ح. ق د أَفل الح، وق ن الف و مقصور م وه
الح؛  من قائل: قد أَْفلَحَ  ى الف ةالمؤمنون أَي أُِصيُروا إِل ل الجن ل ألَه ا قي ال األَزهري: وإِنم وزهم  ق ُمْفِلحون لف

  .. ذلك فَالَح الدهر ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه، يقال: ال أَفعل
وَن(((   ا يَْظِلُم انُوا بِآيَاتِنَ رَ .)).. )9َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَئَِك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم بَِما َك راً  ِخِس  َخْس

. والَخَسار والَخسارة وَخَسراً وُخْسراناً وَخَساَرةً  الل  وَخَساراً، فهو خاِسر وَخِسٌر، كله: َضلَّ َرى: الض والَخْيَس
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ر ز: والعص ه  إِن ِوالهالك، والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزي ة بذنب راء: لفي عقوب ر؛ الف ي ُخْس اِإلنسان لف
ه ي ا وأَن يَْخَسر أَهله ومنزل ين.ف ران المب و الُخْس ك ه رة ذل دنيا واآلخ َر ال ل: َخِس ال عز وج ة. وق ي . لجن وف

ل وأَزواج، ة وأَه ن الحديث: ليس من مؤمن وال كافر إِال وله منزل في الجن ه،  فم ى منزل ِعَد وصار إِل لم َس أَس
يرثون منازل  وذلك قوله: الذين يرثون الفردوس؛ يقول: أَسلم وسعد، ومن كفر صار منزله وأَزواجه إِلى من

ن  الفراء: يقول خسروا أَنفسهم وأَهليهم يوم القيامة؛ يقول: أَهلكوهما؛ وهو قوله: الذين الكفار، َغبِنُوهما. اب
 التاجر: ُوِضَع في تجارته أَو َغبَِن، واألَّول هو خسرهما. وَخِسرَ  األَعرابي: الخاسر الذي ذهب ماله وعقله أَي

  .وافق ُخْسراً في تجارته.إِاذ  األَصل. وأَْخَسَر الرجلُ 
ُكُروَن(((    ا تَْش يالً َم ايَِش قَِل ا َمعَ ْم فِيَه ا لَُك ي األَْرِض َوَجعَْلنَ ي .)).. )10َولَقَْد َمكَّنَّاُكْم فِ اُكْم فِ ْد َمكَّنَّ َولَقَ

ى:  األَْرِض  ه أَي عل ى َمِكينت رَّ عل ه. والَمكانةُ: التُّؤَدةُ، وقد تََمكََّن. وَم و  تُؤَدتِ َك أَب ى َمِكينتِ ِش عل ال اْم د: يق زي
ل قطرب: يقال فالن وَمكانتك وِهينَتَِك. قال ى يعمل على َمِكينتِه أَي على اتِّئاده. وفي التنزي وا عل ز: اْعَملُ  العزي

ةٌ  على ما أَنتم عليه َمكانَتِكم؛ أَي على حياِلكم وناحيتكم؛ وقيل: معناه أَي ه َمكانَ مستمكنون. الفراء: لي في قلب
اف،  َمكين عند فالن بَيُِّن الَمكانَِة، يعني وَمِحلَّةٌ. أَبو زيد: فالن ْوقِعةومَ  ةُ، بكسر الك وهري: الَمِكنَ المنزلة. الج

وا الطير على َمِكناتها وَمُكناتها، بالضم، صلى هللا واحدة الَمِكِن والَمِكناِت. وقوله، ي  عليه وسلم: أَقِرُّ قيل: يعن
ا  بيضها تعار له ر،على أَنه مس يس للطي َن ل بة، ألَن الَمِك ن الض ى َمَواضع م ل: َعن ي  وقي ات ف ر. والمكن الطي

و ال أَب باب. ق يض الّضِ ل: ب ن األَص دَّةً م أَلت ِع د: س ر عبي رف للطي الوا: ال نع ا فق ن َمِكناتِه راب ع  األَع
باِب؛ قال أَبو عبيد: َمِكناٍت،وإِنما هي ي ك ُوُكنات،،إنما الَمِكناُت بيض الّضِ ُن  الم العربوجائز ف تعار َمْك أَن يس

 ً بيها ر تش ل للطي باِب فيجع افر الّضِ الوا َمش ا ق ذلك، كم ف ب ر يص ول زهي ل؛ وكق افر لإلب ا الَمش بَِش، وإنم  الَح
الح ُمقَذٍَّف، لَدى أََسٍد شاكي األَسد: مِ  الّسِ ُب؛ له ِلبٌَد أَظفاُره لم تُقَلَّ ه الَمخاِل ا ل ه  وإنم ي تفسير قول ل ف ال: وقي ق

رُّ  ىأَقِ ر عل ا، وا الطي ى أَْمِكنته د عل ا، يري ول: ال َمِكناته ا، يق ي يزجر به ر الت اه الطي ر وال  ومعن ُروا الطي تَْزُج
وها على مواضعها التي جعلها هللا ُدوا تلتفتوا إليها،أَقِرُّ ال  لها أَي ال تضر وال تنفع، وال تَْع ره؛ وق ى غي ك إل ذل

ا ج شمر: الصحيح ا أَنه ى َمِكناتِه ه عل ة،في قول ع الَمِكنَ تمكن. م ةُ ال ايِشَ .((  والَمِكن ا َمعَ ْم فِيَه ا لَُك )) : َوَجعَْلنَ
اس،  َمعايُِش على والَمعاُش والَمِعيُش والَمِعيشةُ: ما يُعاُش به، وجمع الَمِعيشة القياس، وَمعائُِش على غير قي

راء  وَجعَْلنا لكم وقد قُِرَئ بهما قوله تعالى: ر الق ايَِش؛ وأَكث ايش إِالفيها َمع ي مع ز ف رك الهم ى ت ا روي  عل م
ون أَن عن نافع روا أَن فِإنه هَمزها، وجميع النحويين البصريين يْزُعم أٌ، وذك ا خط ون  همَزه ا تك زة إِنم الهم

ا في هذه الياء إِذا كانت زائدة مثل ال َصِحيفة وصحائف، فأَم ليّةُ. ق اُء أَْص ْيش الي ن العَ ايُش فم الجوهري:  َمع
ُع الَمِعيشة ايشُ  جم لها َمع ل، وأَص ى األَص ا عل ز إِذا جمعته ال هم ة، ب ديرها ُمْفِعل لها  َمْعيِشةٌ، وتق اُء أَص والي

زتَ  همزةً، وكذلك َمكايُِل وَمبايِعُ  متحركة فال تنقلب في الجمع ْرع هم ى الفَ ا عل ا، وإِن جمعته بّهَت  ونحُوه وش
ال َمْفِعلة بفَِعيلة كما همزت اء ساكنة؛ ق ائب ألَن الي ون الَمص ل أَن يك ة: ويحتم ذه اآلي ي تفسير ه  األَزهري ف

ال  وأُسنِد هذا القول إِلى أَبي أَن يكون الُوْصلةَ إِلى ما يَِعيشون به، َمعايش ما يَِعيشون به، ويحتمل إِسحق، وق
ُره، وهو)) :  قَِليالً َما تَْشُكُرونَ . ((  المؤّرج: هي الَمِعيشة. ُكورُ  الشُّْكُر: ِعْرفاُن اِإلحسان ونَْش اً. الشُّ ال  أَيض ق

د وعن ن ي ون ع ر ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْمُد يك ْكُر من هللا:  غي ا. والشُّ رق بينهم ذا الف د، فه ي
ً  المجازاة والثناء الجميل،   .. َشَكَرهُ وَشَكَر له يَْشُكُر ُشْكراً وُشُكوراً وُشْكرانا

مَّ َص((   اُكْم ثُ ْد َخلَْقنَ ْن َولَقَ ْن ِم ْم يَُك يَس لَ َجُدوا إِالَّ إِْبِل ُجُدوا ِآلَدَم فََس ِة اْس ا ِلْلَمالَئَِك مَّ قُْلنَ ْرنَاُكْم ثُ وَّ
ل:   َولَقَْد َخلَْقنَاُكمْ .)).. )11السَّاِجِديَن( ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث داع الشيء عل رب: ابتِ  والَخْلُق في كالم الع

و  واألَمر له الَخلق لى غير مثال ُسبق إِليه: أَالخلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه ع شيء ال أَب تبارك هللا أَحسن الخالقين. ق
ي الم العرب بكر بن األَنباري: الخلق ف ر ك ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث دهما اِإلْنشاء عل ين: أَح ى وجه دير؛  عل التق

ري تعالى: فتبارك هللا أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن وقال في قوله ْرنَاُكمْ ..((  نالُمقّدِ ام ..  ثُمَّ َصوَّ )) : في األرح
ي  و ف من بعد الخلق األول حيث كان اإلنسان نطفة .. ثم تطور به الخلق الى العلقة والمضغة .. ثم مراحل النم
ال  رحم األم .. وهي مراحل التصوير المقصودة .. وقال العلماء : الخلق آلدم والتصوير لذريته من بعده .. وق

رون الخ اء .. ((  آخ ام النس ي أرح وير ف ال والتص الب الرج ي أص ق ف ُجُدوا ِآلَدمَ ل ِة اْس ا ِلْلَمالَئَِك ن )) :  قُْلنَ اب
دٌ  جَّ وم ُس ه سجداً؛  وسجود. سيده: َسَجَد يَْسُجُد سجوداً وضع جبهته باألَرض، وق ل: وخروا ل ه عز وج وقول
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ادة  جود عب ام ال س جود إِعظ ذا س جد.. ه د أَن يس وز ألَح ال يج ر هللا ف الى: وإِذ.. لغي ه تع ة  وقول ا للمالئك قلن
ادة جود عب حق: الس و إِس ال أَب جدوا آلدم؛ ق ادة اس ل   ال عب ا يعق ق م ا خل ل، إِنم ز وج آلدم ألَن هللا، ع

س: سكت.)) :  فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليسَ ..((  لعبادته ب. وأَْبلَ ن ثعل ن أَْبلََس الرجُل: قُِطَع به؛ ع َس م َّ رحم وأَْبلَ ة 
مه ان اس يس وك مي إبل ه س ِدَم، ومن ئَِس ونَ ي أَي يَ َل. وف ون.  عزازي ْبِلُس المجرم ذ يُ ز: يومئ ل العزي التنزي

: َّ م يصرف مشتق وإِبليس، لعنة  حق: ل َّ أَي أُويَِس. وقال أَبو إِس ه أَعجمي  منه ألَنه أُْبِلَس من رحمة  ألَن
   .معرفة.

َك أَالَّ ((   ا َمنَعَ اَل َم يٍن(قَ ْن ِط هُ ِم اٍر َوَخلَْقتَ ْن نَ ي ِم هُ َخلَْقتَنِ ٌر ِمْن ا َخْي اَل أَنَ َك قَ ُجَد إِْذ أََمْرتُ .)).. )12 تَْس
له؛قال الزجاج: الِخيََرة ْبٌي  وخاَرهُ على صاحبه َخْيراً وِخيََرةً وَخيََّرهُ: فَضَّ َرةَ، وَس يَ اك والّطِ ول: إِي ر. وتق التخيي

ةٌ. ي ِطيَبَ راء ف ال الف َرةُ؛ وق م الِخيَ ان له ا ك ار م اء ويخت ا يش ق م ك يخل الى: ورب ه تع م قول يس له   أَي ل
 هؤالء الثالثة. رجل أَو بهيمة يصلح إِحدى تختاره من ذلك لما لأَن يختاروا على هللا. يقال: الِخيَرةُ والِخيََرةُ ك

  .  االصطفاء وكذلك التََّخيُُّر. واالختيار:
اِغِريَن(قَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها ((   ْن .)).. )13فََما يَُكوُن لََك أَْن تَتََكبََّر فِيَها فَاْخُرْج إِنََّك ِمْن الصَّ َك ِم اْخُرْج إِنَّ فَ

اِغِرينَ  اِغر إِذا:  الصَّ و ص غاراً، فه غَراً وَص يَ  الليث: يقال َصِغَر فالن يَْصغَُر َص ال هللا  َرِض ِه. ق رَّ بِ ْيم وأَقَ بالضَّ
وا ا ى يُْعُط الى: حت نتع ة ع مْ  لجْزي ٍد وُه ز يَ ه ع غار. وقول غُوراء: الصَّ اِغرون؛ أَي أَِذالَُّء. والَمْص ل:  ص وج

يب انوا َسيُِص ْم، وإِن ك د هللا؛ أَي ُه غار عن وا َص ذين أَْجَرُم دنيا، ال ي ال ابر ف د هللا أَي  أَك غار عن يبهم َص فسيص
لمين.  ْم صاِغُرون؛ أَي يجري عليهم ُحْكمُ وجل: عن يٍَد وهُ  هللا، في قوله عز َمذَلَّة. وقال الشافعي، رحمه المس

اِغُر: الراضي والصَّغار: مصدر ْدر. والصَّ ي القَ ِغير ف غَرة. الصَّ ع َص ذُّّلِ والضْيِم، والجم غَراً  بال غَُر َص د َص  وق
وفي  ال وَمهانَة.نفُسه: َصغُرت وتَحاقََرْت ذُ  صاِغراً. وتَصاَغَرْت إِليه وُصْغراً وَصغاراً وَصغاَرة وأَْصغََره: جعله

َحَق؛ قال ابن تَصاَغَر حتى يكون مثَل الذُّباب؛ يعني الحديث: إِذا قلَت ذلك وز  الشيطان، أَي ذَلَّ َوامَّ ر: ويج األَثي
غَر غاِر، وهو الذل والهوان. وفي حديث أَن يكون من الّصِ ر، رضي هللا والصَّ ا بك َرْغِم  علّي يصف أَب ا: بِ عنهم

  .ذُلِِّهم وَهوانِهم. الحاِسدين أَيالُمنافِقين وَصغَر 
وَن(((   ْوِم يُْبعَثُ ى يَ ي إِلَ اَل أَنِظْرنِ ي.)).. )14قَ اَل أَنِظْرنِ اً :  قَ ْرُت فالن ال: نََظ ار. ويق ُر: االنتظ والنََّظ

ا  :قوله تعالى قلت اْنتََظْرُت فلم يُجاِوْزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه واحد، فِإذا واْنتََظْرتُه بمعنى اْنُظُرون
ا رئ: اْنُظُرون وركم، ق ن نُ بِْس م ف، نَْقتَ ع األَل ا بقط اه  وأَْنِظُرون ف، فمعن م األَل ا، بض رأَ اْنُظُرون ن ق فم

ا رأَ أَْنِظُرون ا،ومن ق ى اْنتَِظُرون ل معن اج: قي ال الزج ا؛ وق ُرون اه أَّخِ اً؛ فمعن ا أَيض ا اْنتَِظُرون ول  أَْنِظُرون ه ق ومن
وم: ن كلث ا هِ  عمرو ب ا،أَب ْل علين ال تَْعَج ٍد ف ا ْن ا وأَْنِظْرن ْرَك اليَِقين ي أَي .. نَُخبِّ رب أَْنِظْرن ول الع ّراء: تق ال الف وق

ونَ . ((  أَْمِهْلنِي. المتكلم لمن يُْعِجلُه: أَْنِظْرني أَْبتَِلع ِريِقي أَي قليالً، ويقول اْنتَِظْرني ْوِم يُْبعَثُ ى يَ ثُ )) :  إِلَ  والبَْع
ا اكمأَيضاً: اِإلْحي م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول ْوتى؛ ومن ا للَم ن ء من ْوتى:  م َث اللَم اكم. وبَعَ وتِكم: أَي أَحيين ِد م بَْع
تح نََشَرهم ليوم ك. وف ن ذل َرهم؛ م اً: نََش ثُُهم بَْعث َق يَْبعَ َث هللاُ الَخْل ن  البَْعِث. وبَعَ ة. وم ه لغ ث كل ي البع ين ف الع

  .. الَخْلَق أَي يُْحييهم بعد الموت يوم القيامة ْبعَثُ أَسمائه عز وجل: الباِعُث، هو الذي يَ 
  .)).. أنظره : أمهله .. )15قَاَل إِنََّك ِمْن اْلُمنَظِريَن(((  
الفَتح، .)).. )16قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي َألَْقعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم(((   : الضَّالُل والَخْيبَة. َغَوى، ب الغَيُّ

ً َغيّ  . ورجٌل غاٍو وَغٍو وَغِويّ  وَغِويَ  ا و؛ ٌَغوايَةً؛ األَخيرة عن أَبي عبيد: َضلَّ واه ه ، وأَْغ ان: ضالٌّ :  وَغيَّ يُّ الغَ
 ً ا الفَتح، َغيّ َوى، ب ة. َغ الُل والَخْيبَ ِويَ  الضَّ ٍو  وَغ اٍو وَغ ٌل غ . ورج لَّ د: َض ي عبي ن أَب رة ع ةً؛ األَخي َغوايَ

ِويّ  الٌّ، وأَ  ٌوَغ ان: ض ووَغيَّ واه ه لِ .. ْغ ُم الفاِع و اس ٍو ه ري: َغ ن ب ال اب اُد، ق يُّ الفَس ي: الغَ ن األَعراب   اب
، ونظيره َرَشَد فهو راِشدٌ  ِمنْ  و َغِوَي ال من َغَوى، وكذلك َغِويٌّ ع هللاَ  وَرِشَد فه ْن يُِط ي الحديث: َم يٌد. وف َرِش

ن د وم مها وَرُسولَه فقَْد َرَش َوى يَْعِص ْد َغ ديث م..  فقَ ي ح تَ وف ا السالم: أَْغَوْي اس أَي  وسى وآدم، عليهم الن
ال: تَُهم؛ يق ُره، َخيَّْب واه َغْي اَب وأَْغ ُل خ َوى الرُج ه َغ ى آََدُم ربَّ ل: فعََص ز وج ه ع ه  وقول َد علي َوى؛ أَي فَس فَغَ

ةُ والغَيَّةُ واحد. وقيل: َعْيُشه، قال: نالشََّجرة فعُ  َغَوى أَي تَرك النَّْهَي وأَكَل من والغَوَّ ة.  وقَِب بأَْن أُْخِرَج م الجنَّ
ي وقال الليث: مصدر َغَوى اُك ف ، قال: والغَوايةُ االْنِهم واه هللا إِذا الغَيُّ ال: أَْغ ّيِ. ويق الى:  الغَ ال تع لَّه. وق أَض
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ا اكْم إِنَّ جُ  فأَْغوْين َؤّرِ ى الُم اِويَن؛ وحك ا غ واهُ  ُكن ى أَْغ واهُ بمعن رب َغ ن بعض الع َدنَّ .. ((  ع َراَطَك َألَْقعُ ْم ِص  لَُه
  )): الصراط جمع صرط : الطريق .. اْلُمْستَِقيمَ 

رَ ((   ُد أَْكثَ َمائِِلِهْم َوالَ تَِج ْن َش انِِهْم َوَع ْن أَْيَم ْم َوَع ْن َخْلِفِه ِديِهْم َوِم ْيِن أَْي ْن بَ نَُّهْم ِم مَّ َآلتِيَ ُهْم ثُ
مْ )): من حيث الدنيا .. ((  أَْيِديِهمْ ثُمَّ َآلتِيَنَُّهْم ِمْن بَْيِن .))..(( )17َشاِكِريَن( رة ..  َوِمْن َخْلِفِه ث اآلخ )) : من حي

انِِهمْ ((  ْن أَْيَم افات : ((  َوَع ورة الص ي س نات .. وف ث الحس ن حي ْن )) : م ا َع تُْم تَأْتُونَنَ ْم ُكن الُوا إِنَُّك قَ
يِن( َمائِِلِهمْ .).. (( )28اْليَِم ْن َش يئات .. و َوَع ث الس ن حي ة : (()) : م ورة الواقع ي س ا ف َماِل َم َحاُب الّشِ َوأَْص

َماِل( اُن اِإلحسان )) :  َوالَ تَِجُد أَْكثََرُهْم َشاِكِرينَ .))..  (( ) 42فِي َسُموٍم َوَحِميٍم( )41أَْصَحاُب الّشِ ْكُر: ِعْرف الشُّ
نقال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد،  أَيضاً. ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ  د وع ون عن ي ُد يك ر والَحْم ذا  غي د، فه ي

ال  َشَكَرهُ وَشَكرَ  الفرق بينهما. والشُّْكُر من هللا: المجازاة والثناء الجميل، ْكراناً؛ ق له يَْشُكُر ُشْكراً وُشُكوراً وُش
ى   يَْقِضيَمْن أَْولَْيتَهُ نِْعَمةً  وما ُكلُّ  َشَكْرتَُك، إِنَّ الشُّْكَر َحْبٌل مَن التُّقَى، نخيلة: أَبو دل عل ذا ي ن سيده: وه قال اب

ل يكون إِال عن يد، أَال ترى أَن الشكر ال ة  أَنه قال: وما كل من أَوليته نعمة يقضي؟ أَي ليس ك ه نعم ن أَوليت م
َكْرتُ  يشكرك ذلك شكرت عليها. وحكى اللحياني: شكرت اللهوشكرت  وَش ، وك ا ة هللا ب كََّر ل نعم ه ـ، وتََش

  . َشَكْرُت له. له: مثل َرهُ. وتََشكَّْرتُ بالَءه: كَشكَ 
يَن(((   ْنُكْم أَْجَمِع نََّم ِم َألَنَّ َجَه ْنُهْم َألَْم َك ِم ْن تَبِعَ ْدُحوًرا لََم ْذُءوًما َم ا َم ُرْج ِمْنَه اَل ...)) ..  )18قَاَل اْخ قَ
ة .. ((   اْخُرْج ِمْنَها ْذُءوًما: أي من الجن ا َم ُرْج ِمْنَه اَل اْخ هُ ذَ )) :  قَ ره وذَمَّ اً: حقَّ هُ ذَأْم َل يَْذأَُم ه،  أََم الرج وعاب

افِعٍ  حقره وطرده، فهو َمْذُؤوٌم، َكذَأَبهُ؛ قال أْوُس بن َحَجٍر: وقيل: ر ن ِرْم  فإن ُكْنَت ال تَْدُعو إلى غي ذَْرني، وأَْك ف
ا  واْذأَمِ  من بََدا لك ً وذَأََمهُ ذَأْماً: طرده. وفي التنزيل العزيز: اْخُرْج منه ْذؤوما ذموماً  َم اه م ون معن ْدحوراً؛ يك َم

 ً ب، ويكون مطروداً. وقال مجاهد: َمْذؤوما ذَّأُْم: العي زاه. وال اً: أَخ ه ذَأْم ْدحوراً مطروداً. وذأََم اً، وَم ُز  منفيّ يُْهَم
يكم ود عل ت لليَُه ا: قال ب، وال يهمز. وفي حديث عائشة، رضي هللا عنه ذَّأُْم: العي ذَّأُْم؛ ال اُم وال ز،  الس وال يهم

ده. َدَحَرهُ يَْدَحُرهُ َدْحراً وُدُحوراً: َدفَعَهُ )) : َمْذُءوًما َمْدُحوًرا.. ((  ويروى بالدال المهملة ْحُر  وأَبع دَّ األَزهري: ال
ز: ل العزي ي التنزي يء. وف ن الش يء ع دك الش ذَفُونَ  تبعي اس  ويُْق رأَ الن راء: ق ال الف وراً؛ ق ٍب ُدُح ّلِ جان ن ك م

ه فمن ضمها ،بالنصب والضم ا اسماً كأَن ا جعله ال جعلها مصدراً كقولك َدْحرتُه ُدُحوراً، ومن فتحه ذفون  ق يق
ْفعُ  فيه أَْدَحُر وال أَْدَحُق منه في يوم وفي حديث عرفة: ما من يَْوٍم إِبليس.. بِداِحٍر وبما يَْدَحرُ   عرفة؛ الدَّْحُر: الدَّ

دَّ  ة واِإلذالل، وال بيل اِإلهان ى س ل ْحُق:بِعُْنٍف عل اد، وأَفع َهَر  الطرد واِإلبع َق كأَْش َر وُدِح ن ُدِح ي للتفضيل م الت
، وقد وأََجنَّ من ه ُشِهَر َوُجنَّ وم ب ف الي ة وص ر وأَدحق منزل ه أَدح يطان بأَن ف الش ه نزل وص ك في وع ذل  لوق

ن ذي يَ واألَْدَحُق. وفي فلذلك قال: من يوم عرفة، كأَّن اليوم نفسه هو األَْدَحرُ  يطاُن؛ حديث اب دَحُر الش َزَن: ويُ
ِه. والدُُّحوُر: الطرد اْدَحْر عنا وفي الدعاء: اللهم ال هللا عز وجل:  الشيطان أَي اْدفَْعهُ واْطُرْدهُ ونَّحِ اد، ق واِإلبع

نَّمَ ((  . مطروداً. وقيل اخرج منها َمْذُؤوماً َمْدُحوراً؛ أَي ُمْقًصى َألَنَّ َجَه اُم: القَ )) :   َألَْم ر الِجهنّ د. وبئ ُر البعي ْع
ال  ولمسميت جهنم لبعد قعرها  الجيم والهاء: بعيدة القَْعر، وبه  وِجِهنَّاٌم، بكسر َجَهنَّمٌ  ا؛ وق ام فيه وا ِحِهنَّ يقول

ارة..  جهنم من أسماء النار اللحياني: ِجِهنَّام اسم أَعجمي ذه عب ا؛ ه ا منه  التي يعذّب هللا بها عباده، نعوذ ب
ال: وهوالجوهري ولو قال ق بالخماسي، بتشديد  : يعذب بها من استحق العذاب من عبيده كان أجود، ق ُمْلَح

ّرب األَزهري: الحرف الثالث منه، وال يُْجَرى للمعرفة والن  والتأْنيث: ويقال: هو فارسي مع نم ق ي جه ال ف ق
ي : جهنم اسم  وأَكثر النحويين حبيب يونس بن ا ف ذّب هللا به ي يع ار الت رة، الن َرى  وهي اآلخ ة ال تُْج أَعجمي

رون ال آخ ة، وق ف والعُْجم ي  للتعري نم عرب ميت : جه ِل  س َر ِلثقَ م تُْج ا ل ا، وإِنم د قَْعِره ا لبُْع رة به ار اآلخ ن
ولهم جعل جهنم عربيا اح التأْنيث، وقيل: هو تعريب ِكِهنَّام بالِعْبرانية؛ قال ابن بري: من  التعريف وثِقَل تج بق

ث بئر ِجِهنَّام ويكون اع صرفها للتأْني ن  امتن ف، وم ما  والتعري نم اس ل جه ول األَعشى:جع تج بق اً اح  أَعجميّ
ً  تنصرف للتعريف والعجمة والتأْنيث هذا ال فتكون جهنم على فلم يصرف،  له ُجُهنَّامَ  وَدَعْوا   .. أَيضا

*********  
  

تعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه و
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنق د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي صان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالس ى المرسلين آم م عل

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c   : 120الحلقة عدد   

  cاألعراف )  ( سورة
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا(( ...  نْ  َويَ ا ِم َجَرةَ فَتَُكونَ ِذِه الشَّ ا َه ئْتَُما َوالَ تَْقَربَ ُث ِش ْن َحْي الَ ِم ةَ فَُك َك اْلَجنَّ َت َوَزْوُج ُكْن أَْن  آَدُم اْس
ا  )19الظَّاِلِميَن( ا َربُُّكَم ا نََهاُكَم اَل َم ْن فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن ِليُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َوقَ َع

ِحيَن(َوقَاَسَمُهَما إِنِّ  )20َهِذِه الشََّجَرِة إِالَّ أَْن تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمْن اْلَخاِلِديَن( ْن النَّاِص ُهَما  )21ي لَُكَما لَِم َدالَّ فَ
ِة وَ  ْن َوَرِق اْلَجنَّ ا ِم فَاِن َعلَْيِهَم ا يَْخِص ْوآتُُهَما َوَطِفقَ ا َس َدْت لَُهَم َجَرةَ بَ ا الشَّ ا ذَاقَ ُروٍر فَلَمَّ ْم بِغُ ا أَلَ ا َربُُّهَم نَاَداُهَم

ا  )22ُكَما إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكَما َعُدوٌّ ُمبِيٌن(أَْنَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَقُْل لَ  ْر لَنَ ْم تَْغِف نَا َوإِْن لَ ا أَنفَُس قَاالَ َربَّنَا َظلَْمنَ
ِريَن( ْن اْلَخاِس اٌع   )23َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِم تَقَرٌّ َوَمتَ ي األَْرِض ُمْس ْم فِ ُدوٌّ َولَُك بَْعٍض َع ُكْم ِل وا بَْعُض اَل اْهبُِط ى قَ إِلَ

يٍن( وَن( )24ِح ا تُْخَرُج وَن َوِمْنَه ا تَُموتُ ْوَن َوفِيَه ا تَْحيَ اَل فِيَه ا )25قَ َواِري  يَ ا يُ ْيُكْم ِلبَاًس ا َعلَ ْد أَنَزْلنَ ي آَدَم قَ بَنِ
ذَّكَُّروَن( ِ لَعَلَُّهْم يَ َّ ا )26َسْوآتُِكْم َوِريًشا َوِلبَاُس التَّْقَوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك ِمْن آيَاِت  ْيَطاُن  يَ نَُّكْم الشَّ ي آَدَم الَ يَْفتِنَ بَنِ

َو  َرْونَُهْم َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمْن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما إِنَّهُ يََراُكْم ُه ُث الَ تَ ْن َحْي هُ ِم َوقَبِيلُ
ا  )27يَاَء ِللَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن(إِنَّا َجعَْلنَا الشَّيَاِطيَن أَْولِ  ا بَِه ُ أََمَرنَ َّ ا َو ا آبَاَءنَ ْدنَا َعلَْيَه الُوا َوَج ةً قَ َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَش

ِ َما الَ تَْعلَُموَن( َّ َ الَ يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء أَتَقُولُوَن َعلَى  َّ طِ  )28قُْل إِنَّ  ي بِاْلِقْس َر َربِّ ْل أََم َد  قُ وَهُكْم ِعْن وا ُوُج َوأَقِيُم
وُدوَن( َدأَُكْم تَعُ ا بَ يَن َكَم ّدِ ْم  )29ُكّلِ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ ال الَلَةُ إِنَُّه ْيِهْم الضَّ قَّ َعلَ ا َح َدى َوفَِريقً ا َه فَِريقً

ِ َويَْحَسبُوَن أَنَّ  َّ   ...)).)30ُهْم ُمْهتَُدوَن(اتََّخذُوا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 
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  * التحليل :
  

ا  كيف كانت بداية الرحلة آلدم وزوجه ؟.. ما دور الشيطان الرجيم في اإلغواء ؟.. ما المستقر ؟.. وم
ذه األسئلة وأ ا القسط ؟.. عن ه ش والفحشاء ؟.. وم ا الفح ل ؟.. وم دون المتاع إلى حين ؟.. ما القبي ر تج كث

  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ا(( ...  ْن  َويَ ا ِم َجَرةَ فَتَُكونَ ِذِه الشَّ ا َه ئْتَُما َوالَ تَْقَربَ ُث ِش ْن َحْي الَ ِم ةَ فَُك َك اْلَجنَّ َت َوَزْوُج ُكْن أَْن آَدُم اْس
  :  ْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ آَدُم اْسُكْن أَ  َويَا.)) .. )19الظَّاِلِميَن(

تيطان  ي االس تعمل ف رك، ويس د تح يء بع وت الش كون: ثب الن الس كن ف و س ذا، أي:  : نح ان ك مك
اف/ استوطنه، واسم اكنهم} "األحق رى إال مس الى: {ال ي دل "25المكان مسكن، والجمع مساكن، قال تع .. وي

ل ألجل محدد .. األمر (( اسكن )) على أن المسألة مؤقتة .. فالسكنى ال  تكون كما قال أهل العلم مستمرة .. ب
ى  يس عل ة .. ول د معين كنه لم ا تس ك إنم ى ملك ا دارا عل كن شخص ت حين تس ار .. فأن ال اإلختب ا لح وهي هن

  الدوام .. 
ا نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن ِليُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َوقَاَل مَ ((  

واس: :  فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطانُ .)).. )20الشََّجَرِة إِالَّ أَْن تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمْن اْلَخاِلِديَن( الَوْسَوَسة والَوْس
ً  صوت الصوت الخفي من ريح. والَوْسواس: ا ة وِوْسواس َوس َوْسَوَس د وْس ي، وق ر. والَوْسَوسةالَحْل  ، بالكس

الفتح،  الواو، حديث النفس. يقال: َوسَوَسْت إِليه نفسه َوْسوسة وِوْسواساً، بكسر والِوْسواس: والَوْسواُس، ب
واس، زال، والِوْس ْل زال والزَّ ْل ل الّزِ م مث ا  االس لُّ م يطان. وك و الش الفتح: ه واس، ب در. والَوْس ر، المص بالكس

ذه  سم. وقوله تعالى: فَوْسَوس لهما الشيطان؛ يريد إِليهما ولكنإِليك، فهو ا حدَّثك وَوْسوس ل به العرب توص
الب س الصائد والك ال ِلَهْم ل. ويق ا الفع واتِ  الحروف كله واس وأَص ي: َوْس ْن .. ((  الحل ا ِم ا ُووِرَي َعْنُهَم َم

ْوآتِِهَما ْرُج. اللي)) :  َس ْوأَة: الفَ ة. والسَّ ْورة والفاحش ْوأَة: العَ   ث:والسَّ
ْوآتُهما. السَّْوأَةُ: ا َس ّ تعالى: بََدْت لهم جل والمرأَة. قال  ال: فَْرج الرَّ ال:  ق ائن. يق ٍر ش ٍل وأَْم لُّ َعَم ْوأَةُ ك فالسَّ

تْم ه َش ٌب ألَن الن، نَْص ْوأَةً لف ِدينَ ..((   وُدعاء َس ْن اْلَخاِل ا ِم ي دار ال يخرج )) :  أَْو تَُكونَ اء ف د: دوام البق الُخْل
د  فيها. لبقاِء أَهلها يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة َخلَدَ  ها.من داً؛ وق وَخلَّده هللا وأَْخلَده تخلي

د هللا أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد د، وأَخل دون آخر األَب دون ُمَخلَّ ة خال ة إِخالداً،  فيها وَخلَّدهم، وأَهل الجن ل الجن أَه
ه  لوقول ده؛ أَي يعم ه أَخل ب أَنَّ مال الى: أَيحس ل تع ن  عم م م د: اس وت، والُخْل ه يم اره أَن ع يس ن م ن ال يظ م

.. وهو ذلك أَقام، وهو من من أَسماِء الجنان؛ وَخلَد بالمكان يَْخلُد ُخلوداً، وأَْخلَد: التهذيب: أَسماِء الجنة؛ وفي
ة  ما يؤكد من ذهبنا إلينا من أن اسكنى في قله تعالى (( ل مؤقت ة ب ن دائم م تك ة )) ل ك الجن ت وزوج اسكن أن

  بسبب اإلبتالء الذي أراده هللا سبحانه وتعالى .. 
ِحيَن(((   ف.)).. )21َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَُكَما لَِمْن النَّاِص َمه: حلَ ي  وقاَس الفوا. وف وُم: تح ه. وتَقاسَم الق ل

اوأَْقَسْمت: ح .. با التنزيل: قالوا تَقاَسُموا الى: كم ه تع ي قول ة ف ن عرف ا لفت، وأَصله من القَسامة. اب  أَنزلن
م  ، الرسول على الُمْقتَِسمين؛ هم الذين تَقاَسُموا وتَحالَفُوا على َكْيدِ  اس: ه ن عب ال اب ه وسلم؛ ق صلى هللا علي

  . َف لهما.القرآن ِعِضيَن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقاَسَمهما أَي حلَ  اليهود والنصارى الذين جعلوا
ْن َوَرقِ ((   ا ِم فَاِن َعلَْيِهَم ا يَْخِص ْوآتُُهَما َوَطِفقَ ا َس َدْت لَُهَم َجَرةَ بَ ا الشَّ ا ذَاقَ ُروٍر فَلَمَّ ُهَما بِغُ َدالَّ ِة  فَ اْلَجنَّ

ُرورٍ .)).. )22َن لَُكَما َعُدوٌّ ُمبِيٌن(َونَاَداُهَما َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَقُْل لَُكَما إِنَّ الشَّْيَطا ُهَما بِغُ َدالَّ  فَ
لّة: الِمنّة. قال ابن األَعرابي: َدلَّ يَِدلُّ :  ان إِذا وَدلَّ إِذا افتخر. والدَّ : الَمنَّ ه. واألََدلُّ نَّ بعطائ  َهدى، وَدلَّ يَِدلُّ ِإذا َم

الَّة ممن يُِدلُّ على من بعََمله. ثم:له عنده منزلة ش والدَّ َدلٌُّل وإِْدالل.  به َجراءة منه.أَبو الهي ة وتَ ك دالَّ الن علي لف
ا على الشيخ الكبير وَدالالً ودالَّة أَي يجتريء عليك، كما تُِدلُّ الشابَّة بصحبته إِْدالالً  وفالن يُِدلُّ عليك ..  بَجماله

ُرورٍ (( ن)):  بِغُ رة ع ّرة؛ األَخي روراً وِغ را وُغ ه َغ رُّ ّره يغُ واللحي غ ه  اني، فه ه وأَطعم ر: خدع رور وغري َمغ
ل فَانِ .. ((  بالباط ا يَْخِص اً:)) : َوَطِفقَ ق َطفَق ذا يَْطفَ ل ك ق يفع زم. وَطِف اً: ل َق َطفَق ل َطِف ي  جع ذ. وف ل وأَخ يَْفعَ
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ن  التنزيل: وَطِفقا يَْخِصفان عليهما من َوَرق الجنة. وفي و م وَب، وه يهم الَجبُ ي إِل َق يُْلِق ال الحديث: فَطِف أَفع
فَانِ .. ((َظلَّ وبات َعِلق يفعل كذا، وهو يجمع الليث : طفق بمعنى والَجبُوب الَمَدر.  المقاربة، َف )): يَْخِص َخَص

ض ى بع ها عل اَهَر بعض ا، النعَل يْخِصفُها َخْصفاً: ظ ى  وَخَرَزه ه عل وِرَق بعُض ا ُط لُّ م يٌف؛ وك ٌل َخِص وهي نَْع
ا،  كان يَْخِصُف نَْعلَه، وفي آخر: وهو قاعد يَْخِصُف نعله أَيالحديث: أَنه  وفي بعض، فقد ُخِصَف. ان يَْخُرزه ك

ي، صلى  من الَخْصِف: الضم والجمع. وفي الحديث في ذكر علّي خاِصفِ  دح النب اس يم النعل، ومنه قول العب
الِل وفي ِمْن قَْبِلها ّ عليه وسلم: َف آدُم  أَي في الجنة ُقُمْستَْوَدعٍ، حيُث يْخَصُف الَورَ  ِطْبَت في الّظِ ث َخَص حي

اء، عليهما السالم، عليهما من وَرق ُدوٌّ .. ((  والَخَصفةُ: قِْطعَةٌ مـما تُخَصُف به النعلُ  الجنة. والخَصفُ  وحوَّ َع
  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  ُمبِينٌ 

ا .))..)23َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن( قَاالَ َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا((   :  َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَ
ة ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج ا الغَفُوُر الغَفّ اهم  ومعناهم اده المتجاوز عن خطاي ذنوب عب اتر ل الس

للنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإنك أَ  وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفر ا أَه ِر  نت الغَفُور الغَفّار ي ل الغَْف رة. وأَص الَمْغِف
  .. التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها

يٍن(((   ى ِح اٌع إِلَ تَقَرٌّ َوَمتَ ي األَْرِض ُمْس ْم فِ ُدوٌّ َولَُك بَْعٍض َع ُكْم ِل وا بَْعُض اَل اْهبُِط ي .)).. )24قَ ْم فِ َولَُك
اوقا:  األَْرِض ُمْستَقَرٌّ  تقر م ي ل الليث: المس ا ف ى األَرض، والمستوَدع م ق وظهر عل ن الخل د م ام،  ول األَرح

توفى في حرف في األَصالب ومستودعها في األَرحام، وسيأْتي ذكر ذلك وقيل: مستقّرها ين، إِن شاَء  مس الع
اء ي األَحي تَِقرٌّ ف ي هللا تعالى، وقيل: ُمْس َرى. ومستوَدع ف اٌع إِلَ. ((  الثَّ ينٍ َوَمتَ ذلك )):  ى ِح ال األَزهري: وك ق

وُب أَي  له. ويقال: ال بُْلغةٌ يُتَبلَُّغ به ال بقاء الحياة الدنيا َمتاٌع؛ أَي قوله تعالى: يا قوم إِنما هذه ذا الث ي ه يُْمتِعُن
و ال ك. أَب َع هللا ب ال: أَْمتَ ه يق ه أي يَْبقى لي، ومن ه فأَُمتِّعُ ي قول دة ف ال: أَمْ  عبي ه يق ك هللا بطولأُؤخره، ومن  تَعَ

باعُ  امرأَته: العمر؛ وأَما قول بعض العرب يهجو َو  وِحْنطةُ األَرِض التي تُباُع، لو ُجِمَع الثالث والرُّ لم تََرهُ إِالّ ُه
وم، واآلخر وزن فِإنه هجا امرأَته. والثالث والرباع: الَمتاعُ  ل معل دهما كي ا  أَح ا م َع له و ُجِم ول: ل وم؛ يق معل

دنيا لم تره المرأَة إِال ُمتْعةً  يكاُل أَو بوزن اة ال ذه الحي ا ه اع قليلة. قال هللا عز وجل: م ا إِالّ مت ل م اع ك .. والمت
اق ..((   ر ب يال غي ا قل ينٍ ينتفع انتفاع ى ِح ع)):  إِلَ بهم يصلح لجمي دَّهر م ن ال ت م ل: وق دهُر، وقي يُن: ال  الِح

هكلها، طالت أَو قَُصَرْت، يكون سنة وأَكثر م األَزمان ين ن ذلك، وخص بعضهم ب بع سنين أَو  أَربع سنة أَو س
  .. الوقتُ  سنتين أَو ستة أَشهر أَو شهرين. والِحيُن:

) : أي في األرض .. والضمير يعود كله إلى )25قَاَل فِيَها تَْحيَْوَن َوفِيَها تَُموتُوَن َوِمْنَها تُْخَرُجوَن(((  
  ساب والجزاء .. األَرض .. فيها المحيا والممات واإلنبعاث للح

ِ بَنِي آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا َوِلبَاُس التَّْقَوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك ِمْن  يَا((   َّ اِت  آيَ
ُ يَِريُشه َرْيشاً: نَعَشه. وتَرَ : َوِريًشا .)) .. )26لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّروَن( َّ َي  أَصابَ  يَّش الرجُل واْرتاَش:راَشه  خيراً فُرئ

ياُش: الِخْصُب والمعاُش والماُل واألَثاُث واللِّباسُ . عليه أَثَُر ذلك. واْرتاَش فالٌن إِذا حُسنَْت حالُه. يُش والّرِ  والّرِ
اٌش على أَن اب قرئ: ِرياشاً، الفاخُر. وفي التنزيل العزيز: وِريشاً وِلباُس التَّْقوى، وقد الحَسنُ  ال: ِري ي ق ن جن

ةُ  َسالٍم: سمعت سالماً أَبا ُمْنِذٍر القارئ يقول: وِلهاٍب؛ وقال محمد بنجمع ريش كلهب  قد يكون  ين يُش الّزِ الّرِ
ياشُ  ةً  والّرِ اس، وسأَل جماع لُّ اللب و ك ال أَب ال؛ ق ا ق الوا كم راب فق ن األَع و  م ال أَب ا ق ي كم ل: أَراه يعن الفض

ترى قَميصاً  السكيت قال: الريُش جمُع ريشة. وفي حديث علّي: اني سمعت ابنقال: وقال الَحرَّ  المنذر ه اش أَن
ِّ الذي هذا من ِرياشه؛ بثالثة ياُش: ما َدراهم وقال: الحمُد  يُش والّرِ ر:  الّرِ ظَهر من اللباس. وفي حديثه اآلَخ

تفيده على امرأَةٍ  أَنه كان يُْفِضلُ  ا يس ه أَي مم ن ِرياِش اِش ُمْؤِمنٍَة م ي ن الّرِ ذا م اِش  ، وه ِب والمع ال  الِخْص والم
 َّ ه،  عنهما: يَفُكّ  المستفاد. وفي حديث عائشة تَِصُف أَباها، رضي  وه ويُِعينُ ا أَي يَْكُس ِريُش ُمْمِلقَه عانِيَها ويَ

يش وأَصله من    .كأَّن الفِقيَر الُمْمِلَق ال نُُهوَض به كالَمْقصوِص من الَجناحِ. ِالّرِ
يَُهَما َسْوآتِِهَما بَنِي آَدَم الَ يَْفتِنَنَُّكْم الشَّْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمْن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِليُرِ  يَا((  

اَء لِ  يَاِطيَن أَْوِليَ ا الشَّ ا َجعَْلنَ َرْونَُهْم إِنَّ ُث الَ تَ ْن َحْي هُ ِم َو َوقَبِيلُ َراُكْم ُه هُ يَ وَن(إِنَّ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ نَُّكْم .)).. )27لَّ الَ يَْفتِنَ
ُت  واالْمتِحانُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة االبتالء:  الشَّْيَطانُ  واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَْن

ه  أَذبتهما بالنار الفضة والذهب إِذا ارلتميز الرديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلت ا الن ه،  لتنظر م َجْوَدتُ
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ز ار.  وجل: ودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله ع ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن وَم هم عل ي
ا ويسمى الصائغ ي كأَنه ود الت ارة السُّ ل للحج ذا قي ذلك الشيطان، ومن ه ان، وك يُن،  الفَتَّ ار: الفَتِ ْت بالن أُْحِرقَ

وَن،وقيل ف ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ة.ابن  ي قول ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ روَن وهللا ب رَّ ال: يُقَ ق
ال، ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب ةُ اختالُف  األَعرابي: الِفتْن ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن والِفتْن

مباآلراء،  الناس ل الظُّْل ي التأْوي ة ف ل: الِفتْن ار؛ وقي هُ ..((  والِفتْنةُ اِإلحراق بالن َو َوقَبِيلُ ل  ُه ل : النس )) : القبي
  والجند .. 

أُْمُر بِ ((   َ الَ يَ َّ ْل إِنَّ  ا قُ ا بَِه ُ أََمَرنَ َّ اَوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْيَها آبَاَءنَا َو وَن اْلفَْحَش ِء أَتَقُولُ
ِ َما الَ تَْعلَُموَن( َّ يحُ  الفُْحش: معروف. ابن سيده: الفُْحش والفَْحشاءُ .)).. )28َعلَى  ول  والفاِحشةُ القب ن الق م

َش  الَمْنِطق أَي والفعل، وجمعها الفَواِحُش. وأَْفَحَش عليه في د فََح قال الفُْحش. والفَْحشاُء: اسم الفاحشة، وق
أَن اِإلْفحاَش والفُْحش  والصحيح وفَُحَش علينا وأَْفَحَش إِْفحاشاً وفُْحشاً؛ عن كراع واللحياني، شَ وأَْفحَ  وفَُحشَ 

ا  إِن االسم. ورجل فاِحٌش: ذو فُْحش، وفي الحديث: َش، فالفاِحُش ذو الفحش والَخن َّ يُْبِغُض الفاِحَش الُمتَفَّحِ
ُش الذي يتكلَُّف سَ  من ُده، وقد تكررقول وفعل، والُمتَفَّحِ ي  بَّ الناس ويتعمَّ احش ف ش والفاحشة والف ذكر الفُْح

ا الحديث، وهو كل ما يَشتد قُْبُحه من ى الزن ِرُد الفاحشةُ بمعن ا تَ راً م  الذنوب والمعاصي؛ قال ابن األَثير: وكثي
ٍة،.. ويسمى الزنا فاحشةً  ه الحد وكلُّ َخْصلة قبيح ال؛ ومن وال واألَفع ن األَق الفهي فاحشةٌ م لعائشة ال  يث: ق

اُحَش؛ أَراد تقولي ذلك َش وال التف َّ ال يُحبُّ الفُْح ّدي فِإن  الفُْحش التع ذي  ب َش ال واب ال الفُْح ول والج ي الق ف
  ..  والتَّفاُحُش تَفاُعٌل منه؛ وقد يكون الفُْحُش بمعنى الزيادة والكثرة ورديئه، هو من قَذَعِ الكالم

ي بِا((   َر َربِّ ْل أََم َدأَُكْم قُ ا بَ يَن َكَم ّدِ هُ ال يَن لَ وهُ ُمْخِلِص ِجٍد َواْدُع ّلِ َمْس َد ُك وَهُكْم ِعْن وا ُوُج ِط َوأَقِيُم ْلِقْس
ْدل،  ، والِقْسط:  قُْل أََمَر َربِّي ِباْلِقْسطِ .)).. )29تَعُوُدوَن( ا كعَ وف به ن المصادر الموص بالكسر: العَْدُل، وهو م

ط.   قسط، وَمواِزيُن قِْسٌط. وقوله تعالى: ونَضُع الَمواِزينَ قِْسط، وِميزانانِ  يقال: ِميزانٌ  َط؛ أَي ذواِت الِقْس الِقْس
تقيم؛ طاس المس وا بالِقْس الى: وِزنُ ال تع ال: وق اِهيُن، ويق و الشَّ هم: ه ال بعض واِزين، وق َوُم الَم و أَْق ال: ه  يق

ال: أَقْ  ْدُل. ويق ُط: العَ اُط والِقْس طَ قُْسطاٌس وقِْسطاٌس. واِإلقس ض الحديث: إِذا  َس ي بع اَء ف َدَل. وج َط إِذا ع وقََس
ا، حَكُموا عَدلوا وإِذا قَسموا َدلُوا ههن ُطوا أَي َع ان: أَْقَس دل لغت ي الع ى عدل، فف ي معن َط ف اَء قََس د ج َط  فق قََس

ف، ومصدره وأَْقَسَط، وفي ّي، الَجْور لغة واحدة قَسَط، بغيِر األَل ي حديث عل وُط. وف ّ  القُُس وان  ه: رض  علي
أَهُل ِصفَّيَن  بَْيعَتهم، والقاِسُطوَن: والماِرقِيَن؛ الناِكثُون: أَهُل الجَمل ألَنهم نََكثُوا القاِسِطينَ  أُِمْرُت بِقتاِل الناكثِينَ 

ِة. من الخواِرُج ألَنهم َمَرقُوا من الدين كما يَْمُرق السَّهمُ  عليه، والماِرقُون: ألَنهم جاُروا في الُحكم وبَغَْوا ِميَّ  الرَّ
ز: ل العزي ي التنزي ٌط. وف و ُمْقِس َدَل، فه ه: ع ي حكم َط ف ُطوا وأَْقس طيَن. وأَْقِس بُّ الُمْقِس َ يُِح ّ وا .((  إِنَّ  َوأَقِيُم

ِجدٍ  ّلِ َمْس َد ُك وَهُكْم ِعْن الة :  ُوُج ام الص ة .. أق ى القبل الة إل ل ص ي ك د ف ز الحمي ى هللا العزي وا إل )) : أي توجه
جد )) : من أي موقع سجود وصالة .. ِعْنَد ُكّلِ َمْسِجدٍ . حافظ عليها .. ((أدامها . ذي يس والمسَجد والمسِجد: ال

ال اجد. وق ل فيه، وفي الصحاح: واحد المس اج: ك ي،  الزج رى أَن النب و مسجَِ◌د، أَال ت ه فه د في موضع يتعب
ن لي األَرض مسجداً وطهوراً. وقوله عز وسلم، قال: جعلت صلى هللا عليه م مم اجد  وجل: ومن أَظل ع مس من

ينَ .. ((   اِإلسالم؟ على هذا المذهب أَنه من أَظلم ممن خالف ملة هللا؛ المعنى ّدِ هُ ال يَن لَ )) : أي َواْدُعوهُ ُمْخِلِص
ره ..  ن غي وا م الص .. ال تطلب د الخ ج التوحي ى نه اته عل اء مرض تقامة ابتغ د  .. واإلس دعاء .. والتوحي ال

ى هللا وا إل ب  توجه دين يوج الص ال واه .. وإخ تعانة دون س ة .. واإلس ادة والطاع ـه بالعب ريك ل ده ال ش وح
ذي ارتضى  إخالص التوحيد .. وإخالص التوحيد يوجب إخالص النية والتوجه .. واإلستقامة على نهج هللا ال

ِ عزَّ وجل الـُمْبدئ)) :  َكَما بََدأَُكْم تَعُوُدونَ لعباده ..((   ّ َ في أَسماِء  داًء  : هو الذي أَنـَْشأ األَشياَء واْختََرَعها اْبتِ
ُل. بَدأَ بِه وبََدأَهُ يَْبَدُؤهُ بَْدءاً وأَْبَدأَهُ واْبتََدأَهُ. من غيِر سابِق مثال. والبَْدء: فِْعُل الشيءِ  فات هللا   .أَوَّ ي ص ف

ُ الخلَق إِحياًء ث بََدأَ  تعالى: المبِدُئ المِعيُد؛ قال األَزهري: الَّ انوا. ق ز  ، هللا م يميتُهم ثم يعيُدهم أَحياًء كما ك ع
د  وجل: وهو الذي يبدأُ الخلَق ثم يُِعيُده. وقال: ِإنه هو يُْبِدئُ  ق بع ُد الخل ذي يُِعي الى ال بحانه وتع و س ويُِعيُد؛ فه

ي الحياة إِلى المماتِ  ة. وروي عن النب وم القيام اِة ي لى في الدنيا وبعد المماِت إِلى الحي ه وسلم،  هللا ، ص علي
َ يُِحبُّ النََّكَل على النََّكِل، َّ بُ  قيل: وما أَنه قال: إِنَّ  دُ  النََّكُل على النََّكِل؟ قال: الرجل القَِويُّ الُمَجّرِ  المبدُئ المعي

  .. على الفرس القَِوّيِ الُمَجّرِب المبِدئ المعيدِ 
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ْم فَِريقًا َهَدى َوفَِريقًا َحقَّ َعلَْيِهْم الضَّ ((  بُوَن أَنَُّه ِ َويَْحَس َّ ْن ُدوِن  الَلَةُ إِنَُّهْم اتََّخذُوا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِم
ُدوَن( َدى...)).. )30ُمْهتَ ا َه الل .. ((   فَِريقً د الض اد ض دى : الرش له .. اله د أض ده .. ض ة : أرش داه هداي : ه

يوَشَطَن )) ..  اتََّخذُوا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاءَ  ًوى شاطٌن ف ل َه ي الحديث: ك ده. وف َطنَه: أَبع َد. وأَْش ه: بَعُ ار؛  عن الن
ق ن الح د ع اِطُن: البعي ن.. الش ن الج رد م ات متم ل ع روف، وك يطان: مع يطان والش دواب ش س وال .. واِإلن

ال ه؛ ق ل فِْعل ْيطان وفَعَ ار كالشَّ ْيَطن إذا ص ل وَش ْيَطَن الرج ة: وتََش ِب ال رؤب يِ الَكِل اٍف لبَْغ ْيِطنش   ُمَش
يط ان وقيل: الشيطان فَْعالن من شاَط يَش ل َهْيم رق مث ك واحت ري:  إذا هل ال األَزه اَم؛ ق اَم وغ ان من ه وَغيم

  )) : الولي جمع أولياء :  الصاحب .. العشير .. المحب .. النصير ..  الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاءَ .. ((  أَكثر األَول
    

*********  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  

 c   : 121الحلقة عدد   
  c ( سورة األعراف ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد  ول هللا بل أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َربُوا  يَا ((  وا َواْش ِجٍد َوُكلُ ّلِ َمْس ِرفِيَن(بَنِي آَدَم ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُك بُّ اْلُمْس هُ الَ يُِح ِرفُوا إِنَّ  )31َوالَ تُْس
ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمنُوا فِ  ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمْن الّرِ َّ َم ِزينَةَ  ْوَم قُْل َمْن َحرَّ ةً يَ ْنيَا َخاِلَص دُّ اِة ال ي اْلَحيَ

ُل اْآل  ذَِلَك نُفَّصِ وَن(اْلِقيَاَمِة َك ْوٍم يَْعلَُم اِت ِلقَ َم  )32يَ ثْ َن َواْإلِ ا بََط ا َوَم َر ِمْنَه ا َظَه َواِحَش َم ي اْلفَ َم َربِّ رَّ ا َح ْل إِنََّم قُ
ِ َم َّ ى  ْل بِِه ُسْلَطانًا َوأَْن تَقُولُوا َعلَ ِ َما لَْم يُنَّزِ َّ وَن(ا الَ تَْعلَ َواْلبَْغَي بِغَْيِر اْلَحّقِ َوأَْن تُْشِرُكوا بِا ٍة  )33ُم ّلِ أُمَّ َوِلُك

تَْقِدُموَن( اَعةً َوالَ يَْس تَأِْخُروَن َس ْم الَ يَْس اَء أََجلُُه ِإذَا َج ٌل فَ ا  )34أََج وَن  يَ ْنُكْم يَقُصُّ ٌل ِم أْتِيَنَُّكْم ُرُس ا يَ ي آَدَم إِمَّ بَنِ
ْيِهْم َوالَ  وَن( َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمْن اتَّقَى َوأَْصلََح فَالَ َخْوٌف َعلَ ْم يَْحَزنُ ا  )35ُه تَْكبَُروا َعْنَه ا َواْس ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ِذيَن َك َوالَّ

الُُهْم  )36أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن( َك يَنَ ِه أُْولَئِ ذََّب بِآيَاتِ ِذبًا أَْو َك ِ َك َّ ى  َرى َعلَ ْن اْفتَ ُم ِممَّ ْن أَْظلَ فََم
الُ نَِصيبُُهْم ِمْن  ِ قَ َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم تُْم تَ ا ُكن ا اْلِكتَاِب َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا يَتََوفَّْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َم لُّوا َعنَّ وا َض

افِِريَن( ْبلِ  )37َوَشِهُدوا َعلَى أَْنفُِسِهْم أَنَُّهْم َكانُوا َك ْن قَ ْت ِم ْد َخلَ ٍم قَ ي أَُم وا فِ اَل اْدُخلُ ي قَ ِس فِ ن ّنِ َواْإلِ ْن اْلِج ُكْم ِم
اَرُكوا فِيَها َجِميعًا قَالَْت أُْخَراهُْم ِألُوالَهُ  ةٌ لَعَنَْت أُْختََها َحتَّى إِذَا ادَّ آتِِهْم النَّاِر ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّ لُّونَا فَ ُؤالَِء أََض ا َه ْم َربَّنَ

ٍل  )38لَِكْن الَ تَْعلَُموَن(َعذَابًا ِضْعفًا ِمْن النَّاِر قَاَل ِلُكّلٍ ِضْعٌف وَ  َوقَالَْت أُوالَُهْم ِألُْخَراُهْم فََما َكاَن لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْض
  ...)).. )39فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة  األعراف ) 

  * التحليل :
  

ى ((   ّلِ ما معن َد ُك تَُكْم ِعْن ذُوا ِزينَ ِجدٍ ُخ اذا حرم هللا   َمْس الى ؟.. م بحانه وتع ة هللا س ا هي زين )) ؟.. م
ي ؟..  ب  الحقيق ا الكس ا ؟.. وم وا فيه ى ادارك العزيز الحميد ؟.. ما اإلفتراء على هللا الواحد القهار ؟ .. ما معن

  ى :عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعال
   
ا ((   بُّ  يَ هُ الَ يُِح ِرفُوا إِنَّ َربُوا َوالَ تُْس وا َواْش ِجٍد َوُكلُ ّلِ َمْس َد ُك تَُكْم ِعْن ذُوا ِزينَ ي آَدَم ُخ بَنِ

ا 31اْلُمْسِرفِيَن( ي ال شك فيه اعة الت ام الس ى قي الم إل ه الس اس من آدم علي ل الن ى ك ).)) .. الخطاب موجه إل
  لألنثى والذكر ..  إطالقا .. بوجوب ستر العورة ..

  وجاء في صحيح مسلم : 
ه). ظ ل افع (واللف در.  حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثني أبو بكر بن ن دثنا غن ح

ن ن اب ر، ع ن جبي عيد ب ن س ين، ع لم البط ن مس ل، ع ن كهي لمة ب ن س عبة ع دثنا ش ال: ح اس، ق   عب
ن  ول: م ة. فتق ي عريان ت وه وف بالبي رأة تط ت الم ا؟كان ي تطواف ول: يعيرن ا. وتق ى فرجه ه عل   تجعل

  ].31األعراف / اليوم يبدو بعضه أو كله * فما بدا منه فال أحلهفنزلت هذه اآلية: ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكّلِ َمْسِجدٍ 
ْيُن: خالُف الشَّْين، وجمعه أَْزياٌن؛ )): الزينة اللباس .. و ُخذُوا ِزينَتَُكمْ ((   ينَةُ  الزَّ ه. والّزِ زين ب ا يت : م

ينِة: العيدُ  وا وفي الحديث:..  ويوُم الّزِ وب أَي زين و مقل ل ه ر: قي ن األَثي واتكم؛ اب واتكم َزيِّنُوا القرآن بأَص  أَص
ا عنكم بالقرآن، والمعنى الَهُجوا بقراءته وتَزيَّنُوا به ن م داء أحس .. فأنتم ستقابلون هللا عز وجل .. ولذلك ارت

  )) :  َواْشَربُوا َوالَ تُْسِرفُواواستعدادا ماديا وأدبا لمالقاة هللا .. ((  .. نظافة .. وعطرا .. 
ى  ماله: َعِجلَ  السََّرف واإلْسراُف: ُمجاوزةُ القَْصِد. وأَسرَف في ذي نََه َرُف ال من غير قصد، وأَما السَّ

ر أُْنِفَق في ّ عنه، فهو ما راً. واإلْس ان أَو كثي يالً ك ، قل ّ ة:غير طاعة  ي النفق ذيُر. اُف ف الى:  التب ه تع وقول
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 سفيان: لم يُْسِرفُوا أَي لم يَضعُوه في غير موضعه ولم يَْقتُروا لم قال والذين إذا أَْنفَقُوا لم يُْسِرفُوا ولم يَْقتُروا؛
روا به عن حقه؛ وقوله وال تُْسِرفوا، اإلْسراُف أَكل ما ال يحل أَكله، ل: هو ُمجاوزةُ القص يُقَّصِ ل وقي ي األَك د ف

، وقال سفيان: ّ ا مما أَحلَّه  ة: اإلسراُف م ن معاوي اُس ب ال إي ، وق ّ ر طاعة  ي غي ق ف ا أُنف  اإلْسراف كل م
. والسََّرُف: ضّد القصد. وأََكلَه َسَرفاً أَي في ّ ر به عن حّق     .َعَجلة. قُّصِ

ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلعِ ((   َّ َم ِزينَةَ  ْنيَا قُْل َمْن َحرَّ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ْزِق قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمنُوا فِ بَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمْن الّرِ
ُل اْآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن( اِدهِ .)).. )32َخاِلَصةً يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكذَِلَك نُفَّصِ َرَج ِلِعبَ ي أَْخ ِ الَّتِ َّ ةَ  َم ِزينَ رَّ ْن َح : أي  قُْل َم

ده .. وأن يحاول الثي ى عب ه عل ر نعمت رى أث ب أن ي ا .. وهللا يح تالف أنواعه ى اخ ان عل تر اإلنس اب التي تس
ي الكسوة .. (( ول ف واالمؤمن قدر الجهد والطاقة على أن يوسع على نفسه وعلى من يع ِذيَن آَمنُ َي ِللَّ )) :  ِه

ةِ  آمن به :  صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. ((  ْوَم اْلِقيَاَم ةً يَ )) : أي ال يشاركهم  َخاِلَص
ة ..  نهم الُمْخِلصين،فيها الكفار يوم القيام اَدك م رئ: إِالَّ عب اره، وق َص الشيَء: اخت ال  وأَْخلَ ين؛ ق والُمْخلَِص

 ّ ادة  وا العب ذين أَْخلَص ين ال ي بالُمْخِلص ب: يعن ُ  ثعل ّ هم  ذين أَْخلَص ين ال الى، وبالُمْخلَِص لّ تع ّز وج . .  ع
ذي والُمْخلَص: دنس، والُمْخِلص:ال ُ جعله ُمختاراً خالصاً من ال ّ ذلك  الذي أَْخلَصه  الى خالصاً ول ّ تع د  وّح

ّ أَحد، سورة الى  قيل لسورة: قل هو  ّ تع ي صفة  ة ف ا خالص ذلك ألَنه ميت ب اِإلخالص؛ قال ابن األَثير: س
ّ عّز وجّل، وكلمة اِإلخالص وتقّدس،أَو ألَن الالفظ بها قد ن  أَْخلََص التوحيَد  الى: م ه تع د، وقول كلمة التوحي

ين، رئ الُمْخِلص ين، وق ا الُمْخلَِص ُدون. عبادن ون الُمَوّحِ ارون، والُمْخِلص ون الُمْخت ّز . فالُمْخلَُص ه ع ا قول وأَم
ذين ي لل ل ه ة، وجّل: ق وم القيام دنيا خالصة ي اة ال ي الحي وا ف رئَ  آَمنُ الل  قُ ا َح خالصةٌ وخالصةً،المعنى أَنه

ومُ  للمؤمنين وقد يَْشَرُكهم فيها َرُكهم الكافرون، فِإذا كان ي رة وال يَْش ي اآلخ ؤمنين ف ت للم ة َخلَص ا  القيام فيه
  .. كافر

ثَْم َواْلبَْغَي بِغَ ((   َم َربِّي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواْإلِ ا قُْل إِنََّما َحرَّ ِ َم َّ ْيِر اْلَحّقِ َوأَْن تُْشِرُكوا بِا
وَن( ا الَ تَْعلَُم ِ َم َّ ى  وا َعلَ ْلَطانًا َوأَْن تَقُولُ ِه ُس ْل بِ ّزِ ْم يُنَ َواِحشَ .)).. )33لَ ي اْلفَ َم َربِّ رَّ ا َح ْل إِنََّم ش: :   قُ الفُْح

ه  من القول والفاِحشةُ القبيحُ  معروف. ابن سيده: الفُْحش والفَْحشاءُ  َش علي والفعل، وجمعها الفَواِحُش. وأَْفَح
ق أَي في شَ  الَمْنِط َش وفَُح د فََح ش. والفَْحشاُء: اسم الفاحشة، وق ال الفُْح شَ  ق َش  وأَْفَح ا وأَْفَح َش علين وفَُح

ي والصحيح إِْفحاشاً وفُْحشاً؛ عن كراع واللحياني، ش، وف  أَن اِإلْفحاَش والفُْحش االسم. ورجل فاِحٌش: ذو فُْح
ديث: ن إِن الح ا م ش والَخن اِحُش ذو الفح َش، فالف تَفَّحِ اِحَش الُم ْبِغُض الف ذي  َّ يُ ُش ال تَفَّحِ ل، والُم ول وفع ق

ُده، وقد تكرر ه  يتكلَُّف َسبَّ الناس ويتعمَّ تد قُْبُح ا يَش ل م ديث، وهو ك ذكر الفُْحش والفاحشة والفاحش في الح
االذنوب والمعاصي؛ قال ابن األَثير:  من ا فاحشةً  وكثيراً ما تَِرُد الفاحشةُ بمعنى الزن مى الزن مَ ..((  ويس ثْ  َواْإلِ

يـل اِإلثُْم: الذَّْنُب، وقيل: هو أَن يعَمل ما ال يَِحلُّ )) :  ه  ه. وف ّق. وقول ر الَح َي بغي َم والبَْغ ز: واِإلثْ ل العزي التنزي
ل سيبويه  . قال الفارسي: سماهثم فيه ما أ ُعثِر على أَنَّهما استَحقّا إثْماً؛ أَي  عز وجل: فِإن ا جع در كم بالمص

ك،  ذ من أثم ..((   الَمْظِلمة اسم ما أُِخ م ي د أث قِّ وق ِر اْلَح َي بِغَْي ُي:)) :  َواْلبَْغ ا  والبَْغ ُل علين ى الرج ي. وبَغَ ّدِ التَّعَ
و بَْغياً: َعَدل عن الحق واستطال. ي الف م ربِّ رَّ ا ح ل إنم ا بطنالفراء في قوله تعالى: ق ا وم ر منه ا ظه  احَش م

م والفساد،  واإلثم والبَْغَي بغير الحق، البَْغي اإلستطالة على الناس؛ وقال األَزهري: ي الظُّْل ر، والبَْغ معناه الكب
ِ .((  والبَْغُي معظم األَمر. َّ ي  َوأَْن تُْشِرُكوا بِا )) : أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال ف

  ذاته وال في صفاته .. 
تَْقِدُموَن(((   اَعةً َوالَ يَْس تَأِْخُروَن َس ْم الَ يَْس اَء أََجلُُه ِإذَا َج ٌل فَ ٍة أََج ّلِ أُمَّ لٌ .)).. )34َوِلُك ٍة أََج ّلِ أُمَّ :  َوِلُك

ُروٌن. ةُ: القَْرن من الناس؛ يقال: قد َمَضْت أَُمٌم أَي قُ ةُ  واألُمَّ ل  وأُمَّ ن أُرِس ي: َم ل نب ؤمٍن. ك افر وم ن ك يهم م إِل
لى هللا نُِسبُوا إِلى نبيّ  الليث: كلُّ قوم تُه، وقيل: أُمة محمد، ص ه فأُضيفوا إِليه فَُهْم أُمَّ ه علي لُّ  وآل ن  وسلم، ك َم

ل ال: وك ر، ق ه أَو َكفَ ن ب ن آَم ه ِممَّ ل إِلي ة أُرِس م أُمَّ اس ه ن الن ل م ن  ٌجي نس م لُّ ِج ره: ك َدة.وقال غي ى ِح عل
ةٌ على ِحَدة، يرالحيوان غ يّ  بني آدم أُمَّ ل َح ةُ: الِجيُل والِجْنُس من ك لٌ .((  . واألُمَّ ت )) :  أََج ةُ الوق ُل: غاي األََج

ِوه. دَّين ونح ول ال وت وُحل ي الم ُل: ف يء واألََج دَّةُ الش اَعةً ..((   ُم تَأِْخُروَن َس َر، )) :  الَ يَْس أَخَّ ه فت ْرتُ وأَخَّ
ر. وفي ا وال يستقدمون؛ وفيه أَيضاً: ولقد َعِلمنا المستقدمين منكم  ساعة لتنزيل: ال يستأْخرونواستأَْخَر كتأَخَّ

د ا ولق تأْخرُ  علمن ن يَس وت وم ى الم نكم إِل تقِدم م ن يَس ا م ول: علمن تأْخريَن؛ يق ه، المس ا  عن ل: َعِلمن وقي
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ا ٌب: َعلمن ال ثعل تأِْخريها، وق م وُمْس تقدمي األُم أْتي ُمس ن ي جد م ى المس نكم إِل راً  م أَّخِ أْتي مت ن ي ماً وم ّدِ .. متق
اعة .. وساعٌ  الساعة: جزء من أَجزاء الليل والنهار، والجمع ساعاتٌ  ال الزجاج: الس ة. وق والساعة: القيام

ادُ  اسم للوقت الذي ه الِعب عَُق في ة، سميت ساعة تَْص ه القيام وم في ه وتق ون في ذي يبعث ِت ال أُ  والوق ا تَْفَج ألَنه
ال: إِن الخلق كلهم عند الصيحة األُولى في ساعة فيموت الناس ز وجل فق ا هللا ع ت إِال صيحة  التي ذكره كان

ة، واحدة فِإذا هم خادمون. ه القيام وم في ذي تق ت ال رآن الوق ل الق ا قال الزجاج: معنى الساعة في ك د أَنه  يري
ا س سماها ساعة. وساعةٌ  ساعة خفيفة يحدث فيها أَمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه ِديدةٌ كم ْوعاُء أَي َش

   .يقال لَْيلةٌ لَْيالُء.
يْ  يَا  )((   ْوٌف َعلَ الَ َخ لََح فَ ى َوأَْص وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمْن اتَّقَ ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ ِهْم َوالَ بَنِي آَدَم إِمَّ
وَن َعلَ..)) ..  )35ُهْم يَْحَزنُوَن( ة :  ْيُكمْ ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ َص، والقّص صَّ الِقَص اّص إِذا قَ ل الق صُّ فع ث: القَ اللي

ال: ة. ويق ي معروف صّ  ف ن نَقُ الى: نح ه تع ُوه قول الم، ونح ن الك ة م ي الجمل ةٌ يعن ه قِّص ك ُرأْس َن  علي أَحس
أْتي ذي ي اّص: ال ان. والق ن البي ك أَحس يّن ل ن القصص؛ أَي نُبَ ة م ها. بالِقّص ال: قََصْصت ال فَّصِ شيء إِذا ويق

)) : اتقاه :  فََمْن اتَّقَى..((   تعالى: وقالت ألُْخته قُّصيه؛ أَي اتّبِعي أَثََره تتبّْعت أَثره شيئاً بعد شيء؛ ومنه قوله
  حافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

ُدوَن(َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها أُْولَئَِك ((   تَْكبَُروا .))..  )36أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِل َواْس
ا ه إِالَّ هللاُ :  َعْنَه وا ال إِل ار: أَن ال يقول تِْكباُر الكف م ؛ واْس ه: إِنه ه قول ه إِال هللا  ومن م ال إِل ل له انوا إِذا قي ك

م ن من كان في قلبه، صلى هللا عليه وسلم: إِ  النبي هو الِكْبُر الذي قال يستكبرون؛ وهذا ٍر ل ن ِكْب ة م  ِمثْقاُل ذَرَّ
م، رك، وهللا أَعل ه الش ي ب ال: يعن ة، ق دخل الجن وق ي ى مخل ان عل ر اِإلنس ه.  ال أَن يتكب ؤمن بري و م ه وه مثل

  . واالستكبار:االمتناع عن قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّراً.
ِذبً ((   ِ َك َّ ى  َرى َعلَ ْن اْفتَ ُم ِممَّ ْن أَْظلَ ى إِذَا فََم اِب َحتَّ ْن اْلِكتَ يبُُهْم ِم الُُهْم نَِص َك يَنَ ِه أُْولَئِ ذََّب بِآيَاتِ ا أَْو َك

هِ  ا َوَش لُّوا َعنَّ الُوا َض ِ قَ َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ْم َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا يَتََوفَّْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َما ُكنتُْم تَ ِهْم أَنَُّه ى أَْنفُِس ُدوا َعلَ
انُوا افِِريَن( َك ِذبًا.)).. )37َك ِ َك َّ ى  َرى َعلَ ه. ورج :  اْفتَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك والِفْري
الن ٌ فَِريّ  َرى ف ال فَ ن  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يق ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك

ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ذب َرىالك راه؛ أَي الك ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق   يَْفتِري
ي. اختلقه. ة. وف ِرَي  الحديث: وفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَ َرى أَن يُ َرى الِف ن أَْف ِم

م ا ل جُل َعْينَْيِه م ا الرَّ افِِرينَ .. ((  تََري انُوا َك اال)) :   َك ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق ر  ُكْف بالطاغوت؛ َكفَ
و َكفَُروا أَي َعَصْوا وامتنعوا. الحرب: قد يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَهل دار ة، وه ُر النعم  والُكْفُر: ُكْف

الى: إِ  نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، ه تع دُّ الشكر. وقول اوهو ِض رَ  ن افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك  بك
ة  وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  ُمَكفَّر: مجحود النعم

ه قلب السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من مع إِحسانه. ورجل د: كأَن ه. قال ابن دري
  .. وِكفاٌر مثل جائع وِجياعٍ ونائم ونِيَامٍ  مفعول، والجمع ُكفَّار وَكفََرة فاعل في معنى

ةٌ لَعَنَ ((   نِس فِي النَّاِر ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّ ا َحتَّقَاَل اْدُخلُوا فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُكْم ِمْن اْلِجّنِ َواْإلِ ى ْت أُْختََه
ْعفًا  ذَابًا ِض ْعٌف إِذَا ادَّاَرُكوا فِيَها َجِميعًا قَالَْت أُْخَراُهْم ِألُوالَُهْم َربَّنَا َهُؤالَِء أََضلُّونَا فَآتِِهْم َع ّلٍ ِض اَل ِلُك اِر قَ ْن النَّ ِم

َرُك: اللحَ :  َحتَّى إِذَا ادَّاَرُكوا فِيَها َجِميعًا.)).. )38َولَِكْن الَ تَْعلَُموَن( اك: ُمْدِركالدَّ  كثير اق، وقد أَدركه. ورجل َدرَّ
الوا د ق م ق ل إال أَنه َل يُْفِع اس اإلْدراك، وقلما يجئ فَعَّال من أَْفعَ ن  َحسَّ ال م م يجئ فَعَّ ة أَوازدواج، ول َدّراك، لغ

اك من ي أَْفعََل إالَّ َدرَّ أَر ف ا  أَْدَرك، وَجبّار من أَجبره على الحكم أَكرهه، وَسأْآر من قوله أَس ى فيه أْس إِذا أَبق الك
اني: ى اللحي ة، وحك ل سْؤراً من الشراب وهي البقي ل  رج ةُ: إسم رج ريع اإلْدراِك، وُمْدِرك اء، س ةٌ، باله ُمْدِرك

ى مشتق من ذلك. ل: حت ي التنزي م. وف ُرهم أَولَه ق آخ اً؛  إذا وتََدارَك القوُم: تالحقوا أَي لَِح ا جميع وا فيه اّداَرُك
  . ليسلم السكون. واجتلبت األلف دغمت التاء في الدالوأَصله تََداركوا فأ

بُوَن(((   تُْم تَْكِس ا ُكن ذَاَب بَِم ذُوقُوا اْلعَ ٍل فَ  ...))..)39َوقَالَْت أُوالَُهْم ِألُْخَراُهْم فََما َكاَن لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْض
ْزِق، وأَصلُه الجم:  بَِما ُكنتُْم تَْكِسبُونَ  يبويه:  يَْكِسبُ  ع. َكَسبَ الَكْسُب: َطلَُب الّرِ ال س ب. ق َب واْكتََس َكْسباً، وتََكسَّ

ف واْجتََهد. قال ابن جني: قولُه تعالى: لها ما َكَسبَْت، واْكتََسب: َكَسَب أَصاَب، ر  تََصرَّ بَْت؛ َعبَّ ا اْكتََس ا م وعليه
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ى اكْ  ك عن الحسنة بَِكَسبَْت، وعن السيئة باْكتََسبَْت،ألَن معنى َكَسَب دون معن ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل تََس
ه، أَن َكْسبَ  ك لقول غٌَر، وذل ير وُمْستَْص ٌر يس يئة، أَْم ى اْكتِساِب الس اَء  الحسنة، باِإلضافة إِل ُمه: من ج زَّ اْس َع

  .. إِال ِمثْلَها بالحسنة فله َعْشُر أَمثالها، ومن جاَء بالسيئة فال يُْجَزى
  

*********  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسما يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 122الحلقة عدد   
  c( سورة  األعراف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ   ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا ول هللا بل رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
مْ (( ...    تَُّح لَُه ا الَ تُفَ تَْكبَُروا َعْنَه ا َواْس ى إِنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَ ةَ َحتَّ ْدُخلُوَن اْلَجنَّ َماِء َوالَ يَ َواُب السَّ  أَْب

ِزي  )40يَِلَج اْلَجَمُل فِي َسّمِ اْلِخيَاِط َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْجِرِميَن( لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْوقِِهْم َغَواٍش َوَكذَِلَك نَْج
اِلِميَن( وا َوَعِملُ )41الظَّ ِذيَن آَمنُ ا َوالَّ ْم فِيَه ِة ُه َحاُب اْلَجنَّ َك أَْص عََها أُْولَئِ ا إِالَّ ُوْس ُف نَْفًس اِلَحاِت الَ نَُكلِّ وا الصَّ

َدانَا42َخاِلُدوَن( ِ الَِّذي َه َّ ِ ا  ) َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغّلٍ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم األَْنَهاُر َوقَالُوا اْلَحْمُد  ذَا َوَم ِلَه
ةُ أُ ُكنَّ ْم اْلَجنَّ وُدوا أَْن تِْلُك اْلَحّقِ َونُ ا بِ ُل َربِّنَ اَءْت ُرُس ْد َج ُ لَقَ َّ َدانَا  ْوالَ أَْن َه ِدَي لَ تُْم ا ِلنَْهتَ ا ُكن ا بَِم وِرثْتُُموَه

َدنَا َربُّ  )43تَْعَملُوَن( ْم َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْن قَْد َوَجْدنَا َما َوَع َد َربُُّك ا َوَع ْدتُْم َم ْل َوَج ا فََه ا َحق نَ
ِ َعلَى الظَّاِلِميَن( َّ ٌن بَْينَُهْم أَْن لَْعنَةُ  ا 44َحقا قَالُوا نَعَْم فَأَذََّن ُمَؤذِّ ا ِعَوًج ِ َويَْبغُونََه َّ بِيِل  ) الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعْن َس

ِة َوبَيْ  )45َوُهْم بِاْآلِخَرِة َكافُِروَن( َحاَب اْلَجنَّ اَدْوا أَْص يَماُهْم َونَ نَُهَما ِحَجاٌب َوَعلَى األَْعَراِف ِرَجاٌل يَْعِرفُوَن ُكال بِِس
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ا الَ تَ  )46أَْن َسالٌَم َعلَْيُكْم لَْم يَْدُخلُوَها َوُهْم يَْطَمعُوَن( الُوا َربَّنَ اِر قَ ا َوإِذَا ُصِرفَْت أَْبَصاُرُهْم تِْلقَاَء أَْصَحاِب النَّ ْجعَْلنَ
ا  )47َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن( ْم َوَم ْنُكْم َجْمعُُك ى َع ا أَْغنَ الُوا َم َونَاَدى أَْصَحاُب األَْعَراِف ِرَجاالً يَْعِرفُونَُهْم بِِسيَماُهْم قَ
تَْكبُِروَن( تُْم تَْس ةٍ 48ُكن ُ بَِرْحَم َّ الُُهْم  ْمتُْم الَ يَنَ ِذيَن أَْقَس ُؤالَِء الَّ تُْم  ) أََه ْيُكْم َوالَ أَْن ْوٌف َعلَ ةَ الَ َخ وا اْلَجنَّ اْدُخلُ

الُو )49تَْحَزنُوَن( ُ قَ َّ ْم  ا َرَزقَُك اِء أَْو ِممَّ ْن اْلَم ا ِم وا َعلَْينَ َ َونَاَدى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن أَفِيُض َّ ا إِنَّ 
َمُهَما َعلَى اْلَكافِِريَن( وا الَّ  )50َحرَّ ا نَُس اُهْم َكَم اْليَْوَم نَنَس ْنيَا فَ دُّ اةُ ال تُْهْم اْلَحيَ رَّ ا َوَغ ًوا َولَِعبً نَُهْم لَْه ِذيَن اتََّخذُوا ِدي

  ...)).)51ِلقَاَء يَْوِمِهْم َهذَا َوَما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل :
  
ا الجحود ؟..  ما سم الخياط ؟..  ا األعراف ؟.. وم ل ؟.. وم ا الغ ي ؟.. وم ا الغواش اد ؟.. وم وما المه

  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

َج إِنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها الَ تُفَتَُّح لَُهمْ (( ...    أَْبَواُب السََّماِء َوالَ يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى يَِل
ِرِميَن( ِزي اْلُمْج ذَِلَك نَْج اِط َوَك ّمِ اْلِخيَ تَْكبَُروا.)).. )40اْلَجَمُل فِي َس ر .. ((  َواْس ة وتجب ان ذا عظم : استكبر : ك

َج ا)):  َحتَّى يَِلَج اْلَجَملُ  ً ابن سيده: الُولُوُج الدخوُل. َولَ ا َت ُولُوج ةً  لبي اطِ .. ((  وِلَج ّمِ اْلِخيَ ي َس مُّ )) :  فِ ّلِ  وَس ك
ه: َخْرتُه وثَْقبُه، والجمع ُسُموٌم، ومنه َسمّ  ّمِ  ُشيء وُسمُّ ي َس ُل ف َج الجَم ى يَِل ز: حت ل العزي ي التنزي الِخيَاط. وف

ون، و الِخياِط؛ قال ْهُد، يَْرفَعُ مُّ والشُّ ون السُّ تحيونس:أَهل العالية يقول يم تف و  تم ان أَب ال: وك ْهَد، ق مَّ والشَّ السَّ
  . اِإلْبرة. الهيثم يقول هما لغتان َسمٌّ وُسمٌّ لخرق

اِلِميَن(((   ِزي الظَّ ذَِلَك نَْج ادٌ .)).. )41لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْوقِِهْم َغَواٍش َوَك نََّم ِمَه ْن َجَه ْم ِم :  لَُه
ُد مَ  َل.َمَهَد لنفسه يَْمَه َب وَعِم داً: كَس ْطتُه ْه داً: بََس راَش َمْه ْدُت الِف د َمَه راش. وق اُد: الِف ال  والِمه ه. يق وَوطَّأْتُ

نَّم ن َجَه م م ل: له ي التنزي ه. وف اد ِلِوثاَرتِ راِش: ِمه ٌد.  للِف دةٌ وُمُه ع أَْمِه واٍش؛ والجم ْوقِِهْم َغ ن فَ اٌد وِم ِمه
ْدُت لنَْفسي  رض جعلها هللا ِمهاداً للعباد، وأَصل الَمْهدالِمهاُد أَجمع من الَمْهد كاألَ  األَزهري: التَّْوثِيُر؛ يقال: َمَه

 ً ا ا مكان ت له دت أَي جعل ه وَمهَّ أَه؛ ومن أَه وتََوطَّ َده: َهيّ راً واْمتََه ه خي َد لنفس هالً. وَمَه اً س الى:  َوطيئ ه تع قول
ئُو د )) :  ْم َغَواٍش َوِمْن فَْوقِهِ ن .. ((  فألَنفسهم يَْمَهُدون؛ أَي يَُوّطِ ه، وق يةً إِذا َغطَّْيت تقول: َغشَّْيت الشيَء تَْغِش

اه . وأَْغشى؛ ومنه قوله تعالى: فأَْغَشْيناهم فهم ال يُْبِصُرون. بََصِره َغشَّى هللاُ على ا تَغَشَّ ّلِ شيٍء: م وِغشاُء ك
ْرجِ  ب والسَّ اِء القَْل لِ  كِغش ْح ا. والرَّ ْيِف ونحِوه ه. والسَّ ي علي و  وُغِش َي، فه ياناً: أُْغِم ياً وَغَش يَةً وَغْش َغْش

الى:  الَمْغِشّيِ عليه من الغَْشيَة، وكذلك غْشيَةُ الَمْوت. قال هللا تعالى: نََظرَ  عليه، وهي ٌ َمْغِشيّ  ال تع ْوِت، وق الَم
يبويه جمي َغواٍش؛ أَي إِْغماٌء؛ لهم من جهنَم ِمهاٌد ومن فَوقِهم ل وس و إِسحق: زعم الخلي ال أَب اً أَنق وَن  ع الن

ا ههنا عوٌض من الياء، ذَفُ  ألَنَّ غواٍش ال يَْنَصِرُف واألَصل فيه اء،  َغواشُي، إِالَّ أَن الضمة تَح ي الي ا ف ِلثِقَِله
ال: فِإذا ذََهبَت الضمة وينَ  أَدَخْلَت التنويَن عوضاً منها، ق ى أَنَّ التن ذهب إِل يبويه ي ان س اِب  وك وٌض من ذه ِع
اهُ  َسقَطت لُسكونِها وسكون التنوين. ءُ حركِة الياء، واليا اه وأَْغش ياناً: أَت يَهُ ِغْش ُره وَغِش اهُ غي ذَِلَك .. ((  إِيَّ َوَك
اِلِمينَ  ِزي الظَّ دِّ )) :  نَْج اَوَزة الح ْوُر وُمج م الَج ل الظُّل م.. وأص وا ول ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ي التنزي وا  وف يَْلبُِس

ن ماعةُ أهل التفسير: لم يَْخِلطواعباس وج إيمانَهم بُِظْلٍم؛ قال ابن ك ع ِن  إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذل ة واب ُحذَْيف
ْرك َمْسعود وَسلماَن، م: وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ يم. والظُّْل ٌم َعِظ رب  لَُظْل د، والع ن القَص ُل ع الَمْي

ْوَب وال تَْظِلمْ  تَقُول: اْلَزْم هذا   ..  عنهعنه أي ال تَُجْر  الصَّ
ْم فِيَه((   ِة ُه َحاُب اْلَجنَّ َك أَْص عََها أُْولَئِ ا إِالَّ ُوْس ُف نَْفًس اِلَحاِت الَ نَُكلِّ وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ا َوالَّ

ذيب ..((  َوالَِّذيَن آَمنُوا.)).. )42َخاِلُدوَن( د التك ان : التصديق .. ض ه .. اإليم ق ب : آمن به إيمانا : صدقه ووث
اِلَحاتِ َوَعمِ    )) :   لُوا الصَّ

  جاء في مجمع الزوائد: 
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ه  لى هللا علي ول هللا ص ن رس دري ع عيد الخ ي س ن أب ه وع تكثروا وآل لم قال:اس ات  وس ن الباقي م
ل الحات قي ولالص بيح وال ح د والتس ل والتحمي ر والتهلي ال: "التكبي ول هللا؟ ق ا رس ي ي ا ه وة إال  : وم وال ق

."   .. وإسنادهما حسن إال أنه قال: وما هن؟ بدل: وما هي؟رواه أحمد وأبو يعلى  با
  وفي مجمع الزوائد أيضا : 

تكم".وآله وعن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه  ال: "خذوا جن ا:  وسلم فق قلن
ه إ يا رسول هللا من عدو حضر؟ فقال: "خذوا جنتكم من النار. قولوا: سبحان هللا د  وال إل ال هللا وهللا والحم

أتين إنهن ي ، ف ا وة إال ب ول وال ق ر وال ح ات،  أكب ات ومجنب تقدمات ومنجي ة مس وم القيام ات  ي ن الباقي وه
الل  رواه الطبراني في الصغيرالصالحات )) ..  ن ب ر داود ب ال الصحيح غي ي الصغير رج واألوسط ورجاله ف

  . وهو ثقة.
 وقَْدُره والُوْسُع والسَّعةُ: الِجدةُ والطاقةُ، وقيل: هو قَْدُر ِجدِة الرجل)) :  االَ نَُكلُِّف نَْفًسا إِالَّ ُوْسعَهَ ((   

أَموالكم اَس ب عُوا الن ن تََس م ل ديث: إِنك ي الح د. وف عُوهم ذاُت الي ائِهم  فََس والُكم لعَط ُع أَْم أَْخالقِكم، أَي ال تَتَِّس ب
عُوا م فَوّسِ ه، ص أَْخالقَك ديث آخر قال ي ح ْحبتهم. وف م الِلُص لم: إِنك ه وس اسَ  لى هللا علي عُوَن الن أَمواِلكم  تََس ب

عَ  د أَْوَس ه. وق ُط الوج نكم بَْس ْعهم م ه. فْليََس َر مالُ ُل: كثُ ى  الرج َدُره وعل ِع قَ ى الُموِس ل: عل ي التنزي وف
   .قََدُره. ِالُمْقتِر

ا َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغّلٍ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم األَ ((   ذَا َوَم َدانَا ِلَه ِذي َه ِ الَّ َّ ِ ُد  الُوا اْلَحْم ْنَهاُر َوقَ
ةُ  ْم اْلَجنَّ وُدوا أَْن تِْلُك اْلَحّقِ َونُ ا بِ ُل َربِّنَ اَءْت ُرُس ْد َج ُ لَقَ َّ َدانَا  ْوالَ أَْن َه ِدَي لَ ا ِلنَْهتَ تُْم ُكنَّ ا ُكن ا بَِم  أُوِرثْتُُموَه

وَن( لٍّ َونََزْعنَ.)).. )43تَْعَملُ ْن ِغ ُدوِرِهْم ِم ي ُص ا فِ ر،:  ا َم ، بالكس لُّ ْغُن  والِغ داوة والّضِ شُّ والعَ ُل: الِغ والغَِلي
ه ونزعنا ما في صدورهم من ِغّلٍ ؛ قال الزجاج: حقيقته، وهللا وفي التنزيل العزيز: والحْقد والحسد.  أَعلم، أَن

لَّ  ِغلٌّ  الحسد ال يَْحُسُد بعض أَهل الجنة بعضاً في ُعلُّوِ المرتبة ألَن ك، َغ ن ذل ّرأَة م ة مب در، والجن وهو أَيضاً َك
والً  ِغال إِذا كان ذا ِغّشٍ أَو ِضْغن وحقد. ورجل ُمِغلٌّ: ُمِضبٌّ على حقد صدُره يَِغلُّ، بالكسر، . وَغلَّ يَغُلُّ ُغل وِغّلٍ

ِ . ((  وأََغلَّ: خانَ  َّ ِ ُد  ش:)) :  َوقَالُوا اْلَحْم د   األَخف ري: الحم ال األَزه اء. ق د  الثن ال: والحم ، ق الشكر 
داء يكون الشكر ال ون ابت ُد  إِال ثناء ليد أَوليتها، والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويك ى الرجل، فحم اء عل للثن

   .والحمد أَعم من الشكر. هللا الثناُء عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل،
ْم َونَاَدى أَْصَحاُب الْ ((    َد َربُُّك ا َوَع ْدتُْم َم ْل َوَج ا فََه ا َحق َدنَا َربُّنَ ا َوَع َجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْن قَْد َوَجْدنَا َم

اِلِميَن( ى الظَّ ِ َعلَ َّ ةُ  نَُهْم أَْن لَْعنَ ٌن بَْي َؤذِّ أَذََّن ُم نَُهمْ .)).. )44َحقا قَالُوا نَعَْم فَ ٌن بَْي َؤذِّ أَذََّن ُم اً أَذِ :  فَ َن بالشيء إْذن
م. ةً: َعِل اً وأَذان الُم.. وأَذَن ه. واألَذاُن: اإلْع ه: أَْعلَمتُ ه. وآذَْنتُ يء: أَْعلمتُك َك بالش ل: وآذَْنتُ ز وج ال هللا ع   ق

اِلِمينَ .. (( فقل آذَْنتُكم على سواءٍ  ى الظَّ ِ َعلَ َّ ةُ  ر،)) : أَْن لَْعنَ ن الخي ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع ْرد  واللَّْع ل: الطَّ وقي
انٌ  هللا، ومن الَخْلق السَّبُّ والدُّعاء، واِإلبعاُد من ع ِلع اً: واللَّْعنةُ االسم، والجم ه لَْعن ه يَْلعَن اٌت. ولَعَن َرَده  ولَعَن َط

  .. وَمْلعُوٌن، والجمع َمالِعين وأَبعده. ورجل لَِعينٌ 
ِ َويَْبغُونَ ((   َّ افُِروَن(الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل  اْآلِخَرِة َك ْن .)).. )45َها ِعَوًجا َوُهْم بِ دُّوَن َع ِذيَن يَُص الَّ

 ِ َّ ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدّ :  َسبِيِل  ّد: اِإلْعراُض والصُّ وم  ُ ويَُصدّ  ُ الصَّ ُدوداً: أَعرض. ورجل صادٌّ من ق ّداً وُص َص
  ..عنهويقال: صّده عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه .. ُصدَّا

الَمٌ ((    ِة أَْن َس َحاَب اْلَجنَّ اَدْوا أَْص يَماُهْم َونَ ال بِِس وَن ُك اٌل يَْعِرفُ َراِف ِرَج ى األَْع اٌب َوَعلَ ا ِحَج  َوبَْينَُهَم
راف.))..  )46َعلَْيُكْم لَْم يَْدُخلُوَها َوُهْم يَْطَمعُوَن( ى األَْع الى: وعل ه تع ة:  وقول ي اللغ راف ف ال؛ األَع ع  ِرج جم

ور قال الزجاج: كل عال مرتفع؛هو و الي ُس راف أَع ال بعض المفسرين: األع ين  األَْعراُف أَعالي السُّور؛ ق ب
تحقوا  الجنة وأَهل النار، واختلف في أَصحاب األَعراف فقيل: هم قوم استوت أَهل م يس حسناتهم وسيئاتهم فل

ى انوا عل يئات، فك ار بالس نات وال الن ة بالحس ذي ب الجن اب ال ون الِحج وز أَن يك ال: ويج ار، ق ة والن ين الجن
وم: ال ق ّ أَعلم،على األَعراف على معرفة أَهل الجنة وأَهل النار هؤالء الرجال، فق ا معناه، و ّ  م ا أَن  ذكرن

اء، راف أَنبي ل: أَصحاب األع ة، وقي دخلهم الجن ل: تعالى ي ون  وقي م يعرف يماهم أَنه الً بس رفتهم ك ة ومع مالئك
ضاحكة  يومئذ ُمْسفرة  الوُجوه والضحك واالستبشار كما قال تعالى: وجوه سيماهم إسفار بأَن أَصحاب الجنة

الى: ُمستبشرة؛ ال تع ا ق ا كم واد الوجوهوُغبرته يماهم، وسيماهم س ار بس حاب الن يضُّ  ويعِرفون أَص وم تب ي
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و وجوه وتسوّد وجوه ووجوه يومئذ عليها ال أَب رة؛ ق ى إسحق: ويجو َغبَرة ترَهقها قت ه عل ون جمع ز أَن يك
ل األَعراف على ار. وجبَ ل الن ة وأَه ا أَهل الجن ْرُف األَرض: م العُْرف. وُع ه ك َرُف: ل ع  أَْع ا، والجم ع منه ارتف

  . أَعراف.
اِلمِ ((   ْوِم الظَّ َع اْلقَ ا َم ا الَ تَْجعَْلنَ الُوا َربَّنَ اِر قَ َحاِب النَّ اَء أَْص اُرُهْم تِْلقَ ِرفَْت أَْبَص .)).. )47يَن(َوإِذَا ُص

يس ال سيبويه: ول ى واللِّقاء: نقيض الِحجاب؛ ابن سيده: واالسم التِّلقاء؛ ق ل  عل ى الفع ان عل و ك ل، إِذ ل الفع
ل له وال نظير لفتحت التاء؛ وقال كراع: هو مصدر نادر اء أَيضاً مصدر مث وهري: والتِّلق ال الج  إِال التِّْبيان. ق

ْلُت َخيْ  الراعي: اللقاء؛ وقال َر عن َرَك هل تَأْتي َمواِعُده،أَمَّ لت  تِْلقائِه األََملُ  فاْليَْوَم قَصَّ قال ابن بري: صوابه أَمَّ
ه: محبوبته، خيرِك، بكسر الكاف، ألَنه يخاطب ا قال: وكذا في شعره وفيه عن تِْلقائِك بكاف الخطاب؛ وقبل  وم

ن  وفي ال ناقةٌ لي في هذا، وال َجملُ  َصَرْمتُك حتى قُْلِت ُمْعِلنةً: اءه وَم بَّ هللاُ لق اء هللاِ أَح بَّ ِلق ْن أَح ديث: َم الح
راد لقاء هللاِ  َكِره اء هللا كرَه هللا لقاءه والموُت دون لقاء هللا؛ قال ابن األَثير: الم دار اآلخرة  بلق ى ال المصيُر إِل

دنيا وأَبغض الموت ألَن كال  وطلُب ما عند هللا، وليس الغرض به رك ال ن تَ اء هللاِ يكرهه، فم بَّ ِلق ن  ، ها أَح وَم
ه آثََرها وَرِكنَ  وُت دون إِليها َكِرَه ِلقاء هللا ألَنه إِنما يصل إِلي ه: والم الموت. وقول اء هللا ب وَت  لق يُِّن أَن الم ، يُبَ
اء، ُر اللق َرض غي ِرٌض دون الغَ ه ُمْعتَ ل ولكن ه ويحتم بر علي ب أَن يَْص وب، فيج ى  المطل ل إِل ى يص اقَّة حت مش

الى:الفَ  ه تع ا. وقول ا وتَالقَْين اه والتَقَْين اه والتَق وَم  ْوز باللِّقاء.ابن سيده: وتَلَقَّ ا سمي ي تَّالِق؛ وإِنم وم ال ِذر ي ليُن
  .وأَهل السماء فيه. التالقي لتَالقي أَهل األَرض

ا أَغْ ((   الُوا َم يَماُهْم قَ ونَُهْم بِِس االً يَْعِرفُ َراِف ِرَج َحاُب األَْع اَدى أَْص تُْم َونَ ا ُكن ْم َوَم ْنُكْم َجْمعُُك ى َع نَ
يَماُهمْ .)).. )48تَْستَْكبُِروَن( ونَُهْم بِِس االً يَْعِرفُ مَ :  ِرَج وَّ ة. وَس يِمياُء: العالم يماء والّسِ يمةُ والّسِ وَمةُ والّسِ  والسُّ

د الفرَس: َمةً عن وَّ يٍن ُمَس ن ط ارةً م ل: حج ه عز وج يمة. وقول ك جعل عليه الّسِ رفي رب ال الزجاج: للُمْس ن؛ ق
رة، اض وحم ره: روي عن الحسن أَنها ُمعَلَّمة ببي ال غي ت من حجارة  وق ا ليس ا أَنه م به ة يعل مة بعالم وَّ ُمَس

م دنيا ويعل ا ال ا مم يماها أَنه ا بس مة أَي عليه وَّ وهري: ُمَس ا؛ الج ذََّب هللاُ به وهري: َع واتيم. الج ال الخ  أَمث
يالسُّومة، بالضم، العالمة تجعل على الش ه: اة وف ول من اً، تق ه  الحرب أَيض ولهم علي ر: ق و بك ال أَب َم. ق وَّ تََس

يم معناه عالمة، وهي مأُخوذة ِسيما َحَسنَةٌ  ي س ل ف ال: واألَص ُم، ق ْمُت أَِس ن  من َوَس واو م ت ال مى فحّول اِوْس
الواو ياء لسكونها  أَْطيَبَهُ وأَْيَطبَه، فصار ِسْومى وجعلت فوضعت في موضع العين، كما قالوا ما موضع الفاء
مْ .((  قبلها. وانكسار ما ْنُكْم َجْمعُُك ى َع ا أَْغنَ ةُ ألَنَّ )) :  َم اء األَْخبِي اُع الِخب ول: ِجم ه، تق اع الشيء: َجْمعُ وِجم

ه.ما جمع عددا ..  الِجماَع  هُ وِمظنَّتُ م أَي َمْجَمع اُع اِإلثْ ر ِجم ال: الَخم ين يق ال الحس وا  وق ه: اتَّق ي هللا عن رض
  . وِميعاُدها النار؛ وكذلك الجميع، إِال أَنه اسم الزم. الضاللةُ  ه األَهواء التي ِجماُعهاهذ

تُ ((   ْيُكْم َوالَ أَْن ْوٌف َعلَ ةَ الَ َخ وا اْلَجنَّ ٍة اْدُخلُ ُ بَِرْحَم َّ الُُهْم  ْمتُْم الَ يَنَ ِذيَن أَْقَس ُؤالَِء الَّ ْم أََه
وَن( الُُهمْ ).)).. 49تَْحَزنُ ةٍ  الَ يَنَ ُ بَِرْحَم ذلك:  َّ ان، وك روف إِنس ن مع ت م ا نِْل ل م ث: النائِ َوال. اللي هُ  النَّ وأَنالَ

اعر: ال الش ه؛ ق اه معروف ه: أَعط لَ ه ونَوَّ هُ، إِنْ  معروف د تَْمنَعُ هُ فق الظُُّهرْ  تُنَوْل ِري ب نَّْجَم يَْج ِه ال الُ  وتُِري  والنّ
  . نُْلتُه شيئاً أَي ما أَعطيته. ال: نُْلت له بشيء أَي ُجْدت، وماويق والَمنالةُ والَمناُل: مصدر نِْلت أَنال.

الُو((   ُ قَ َّ ْم  ا َرَزقَُك اِء أَْو ِممَّ ْن اْلَم ا ِم وا َعلَْينَ ِة أَْن أَفِيُض َحاَب اْلَجنَّ اِر أَْص َحاُب النَّ َ َونَاَدى أَْص َّ ا إِنَّ 
افِِريَن( ى اْلَك ا َعلَ َمُهَم اءِ  أَنْ .)).. )50َحرَّ ْن اْلَم ا ِم وا َعلَْينَ اً :  أَفِيُض يض فَْيض ا يَِف دَّمُع ونحوهم اء وال اض الم ف

ً  وفُيُوضةً  وادي. وفُيُوضا فِّة ال ى َض ُر . وفَيَضاناً وفَْيُضوضةً أَي كثر حتى ساَل عل ُر والخي اء والمط اَض الم وف
دم الحديث: ويَفيُض الماُل أَي يَْكثُر إِذا كثر. وفي اء وال اَض الم ن ف ام ل:  ُع وغيُرهم ر، قي يض فَْيضاً إِذا كث يَف
  ..والفَْيُض: النهر.. َمألَه حتى فاضَ  وأَفاَضه هو وأَفاَض إِناءه أَي فاَض تَدفََّق،

وا ِلقَ((    ا نَُس اُهْم َكَم اْليَْوَم نَنَس ْنيَا فَ دُّ تُْهْم اْلَحيَاةُ ال ذَا اءَ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَْهًوا َولَِعبًا َوَغرَّ ْوِمِهْم َه  يَ
ن :  الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَْهًوا...)).. )51َوَما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن( ه وشغَلَك م َت ب ه ولَِعْب ْوت ب ا لََه و: م اللَّْه

وى ربٍ  ه ه وَط يس من الث أَي ل ي ث ِو إَالَّ ف ن اللَّْه يء م يس ش ديث: ل ي الح ا. وف اح ونحوهم   مب
قإِالَّ هذه، ألَ  ْوُت  نَّ كلَّ واحدة منها إِذا تأَملتها وجدتها ُمِعينة على َح ال: لَه ب. يق ُو: اللَِّع ه. واللَّْه ة إِلي أَو ذَِريع

ْيُت به إِذا لَِعبَت به وتَشاَغْلت وَغفَْلَت به عن به بالشيء أَلُهو ن الشيء غيره. لَْهواً وتَلَهَّ ُت ع ، بالكسر،  ولَِهي
 ً ً أَْلَهى، بالفتح، لُِهيّا الى إِذا  وِلْهيانا ه تع تغلت. وقول ه واش ت عن ره وإِذا غفل رأَْوا  وإِذا : َسلَْوَت عنه وتََرْكَت ذك



  548                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

وُ  ل: الله ل، وقي ْب ُو الّطِ ا تجارةً أَو لَْهواً؛ قيل: اللَّْه لُّ م َي  ك و تُلُّهِ ا يله ه .. له ك ب اه ذل ى وأَله واً واْلتَه ..((   لَْه
، لَِعَب يَْلعَبُ اللَِّعُب واللَّعْ )) :  َولَِعبًا رؤُ  ُب: ضدُّ الِجّدِ ة بعد أُخرى؛ قال ام  لَِعـباً ولَْعباً، ولَعََّب، وتَالَعَب، وتَلَعََّب َمرَّ

وبِ  القيس: ي الُخط ِة خالٍد، * وأَْودى ِعصاٌم ف ل تَلَعََّب باِعٌث بِذمَّ اَدْفنا  األَوائ ة: ص يم والَجسَّاَس ي حديث تَم وف
ا البحر حين اْغتَلَم، فلَِعبَ  م بن ْر به م يَِس ا ل ـباً، لم ـَمْوج لَِع طراب ال ى اض مَّ ـَمْوُج شهراً؛ َس ذي  ال ه ال ى الوْج إِل

ه تنجاِء: إِن الشيطاَن  أَرادوه. ويقال لكل من َعِمَل عمالً ال يُْجدي علي ي حديث االس ٌب. وف َت الِع ا أَن اً: إِنم نَْفع
ة االست يَْلعَبُ  ر أَمكن األَذَىبمقاِعِد بني آدم أَي انه يحُض ُدها ب ا  نجاِء ويَْرُص ُر فيه ا مواضع يُْهَج والفساد، ألَنه

أُمرَ  وراُت، ف ا الع ف فيه ، وتُْكَش ّ ر  اح  ذك اّبِ الري اظرين وَمه ر الن ض لبََص رُّ ن التَّعَ اع م تْرها واالمتن بَس
ول، اش الب يطان. وَرش ِب الش ن لَِع ك م لُّ ذل ُدونَ . ((  وك ا يَْجَح دُ )) :  بِآيَاتِنَ رار  الَجْح يض اِإلق ود: نق والُجُح

وداً. َجَحَدهُ  كاِإلنكار والمعرفة، داً وُجح ُده َجْح ع يَْجَح ار م وُد اِإلنك وهري: الُجح ه.  الج ه وبحق َده حقَّ م. َجَح العل
   ..والُجْحُد، بالضم، والجحود: قلة الخير والَجْحدُ 

  
  

*********  
  
  
  
  

سأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. ن
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والش د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي بيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة المؤ –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين من ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  
  أشهد أن ال إله إال هللا

  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  

 c  123حلقة عدد : ال   
    c( سورة األعراف ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةلة وأدى األمانالرسا

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وَن( (( ... ْوٍم يُْؤِمنُ ةً ِلقَ ًدى َوَرْحَم ٍم ُه ْلنَاهُ َعلَى ِعْل ْل يَ 52َولَقَْد ِجئْنَاُهْم بِِكتَاٍب فَصَّ هُ )َه ُروَن إِالَّ تَأِْويلَ نُظ

َردُّ يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ يَقُوُل الَِّذيَن نَُسوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِاْلَحّقِ فََهْل لَنَا ِمْن ُش ا أَْو نُ فَعُوا لَنَ فَعَاَء فَيَْش
ُروا أَنفَُس ْد َخِس ُل قَ ا نَْعَم ِذي ُكنَّ َر الَّ َل َغْي ُروَن(فَنَْعَم انُوا يَْفتَ ا َك ْنُهْم َم لَّ َع َق  )53ُهْم َوَض ِذي َخلَ ُ الَّ َّ ْم  إِنَّ َربَُّك

ا هُ َحثِيثً اَر يَْطلُبُ َل النََّه ي اللَّْي ْرِش يُْغِش ى اْلعَ تََوى َعلَ مَّ اْس َر  السََّماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُ ْمَس َواْلقََم َوالشَّ
الَِميَن(َوالنُُّجوَم ُمسَ  ُ َربُّ اْلعَ َّ اَرَك  ُر تَبَ َراٍت بِأَْمِرِه أَالَ لَهُ اْلَخْلُق َواألَْم هُ الَ 54خَّ ةً إِنَّ ًعا َوُخْفيَ رُّ ْم تََض وا َربَُّك )اْدُع

ِديَن( بُّ اْلُمْعتَ ا إِنَّ  )55يُِح ا َوَطَمعً وهُ َخْوفً الَِحَها َواْدُع َد إِْص ي األَْرِض بَْع ُدوا فِ ْن َوالَ تُْفِس ٌب ِم ِ قَِري َّ ةَ   َرْحَم
ْقنَاهُ ِلبَلَ )56اْلُمْحِسنِيَن( االً ُس َحابًا ثِقَ ْت َس ى إِذَا أَقَلَّ ِه َحتَّ َدْي َرْحَمتِ ْيَن يَ ًرا بَ اَح بُْش يَ ٍت َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الّرِ ٍد َميِّ

َراتِ  ّلِ الثََّم ْن ُك ِه ِم ا بِ اَء فَأَْخَرْجنَ ذَكَُّروَن( فَأَنَزْلنَا بِِه اْلَم ْم تَ ْوتَى لَعَلَُّك ِرُج اْلَم ذَِلَك نُْخ ُرُج  )57َك ُب يَْخ ُد الطَّيِّ َواْلبَلَ
ُف اْآليَاِت ِلقَْوٍم يَْشُكُروَن(   ...).)58نَبَاتُهُ بِِإْذِن َربِِّه َوالَِّذي َخبَُث الَ يَْخُرُج إِالَّ نَِكًدا َكذَِلَك نَُصّرِ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل :
  

ا  راء ؟.. م ا اإلفت فعاء ؟.. وم م الش ن ه اب ؟ .. م ل الكت ا تأوي م ؟.. م ى عل ل عل ذي فص اب ال ا الكت م
ة  دون األجوب ر تج ذه األسئلة وأكث ن ه دا ؟.. ع ذي يخرج نك ا ال ت ؟.. م د المي التضرع وما الخفية ؟.. ما البل

  الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ْلنَاهُ َعلَى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( (( ... ابٍ .)).. )52َولَقَْد ِجئْنَاُهْم بِِكتَاٍب فَصَّ اُهْم بِِكتَ  َولَقَْد ِجئْنَ
ْلنَاهُ : القرآن الكريم .. (( لناه)) :  بِِكتَاٍب فَصَّ اب فصَّ ل: كت ه عز وج يل آياتِ ، وقول دهما تَْفِص ان: أَح ه معني  هل

لناه بيَّنَّاه. وقوله عز وجل: آيات بالفواِصل،   آيتين فصل تمضي هذه مفصَّالت، بين كل والمعنى الثاني في فَصَّ
ل: ة، وقي ين مهل ل آيت ين ك ذه، ب أْتي ه م، وت ات، وهللا أَعل الت مبيَّن ر  مفصَّ الً لِقَص ل َمفصَّ مي الُمفَصَّ وس

ْيلة: اسم. مٍ َعلَ.((  أَعدادُسَوِره من اآلي. وفَُص ه  ى ِعْل م : أدرك ه ..العل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم )) : عل
ال:  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ قالبحقيقته وكنهه..  يُم، وق وجل: وهو الَخالَُّق العَِل

ْن  وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ
ي بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي  يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى علي

ا ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ى أت الس ا عل ا وجليِله ان. دقيِقه ّم اإلْمك
ه ..  علما علما  والِعْلُم: نقيُض الجهل. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة. ونَ .. ((  وَعلَُم هو نَْفُس ْوٍم يُْؤِمنُ ))  ِلقَ

  : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. 
ْل  َهْل يَنُظُروَن إِالَّ تَأِْويلَهُ يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ يَقُوُل الَِّذينَ ((   نَُسوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِاْلَحّقِ فََه

ُهْم َوَض ُروا أَنفَُس ْد َخِس ُل قَ ا نَْعَم ِذي ُكنَّ َر الَّ َل َغْي َردُّ فَنَْعَم ا أَْو نُ فَعُوا لَنَ فَعَاَء فَيَْش ْن ُش ا ِم انُوا لَنَ ا َك ْنُهْم َم لَّ َع
ِإذا والنََّظُر: االنتظار. ويقال: نََظْرُت فالناً واْنتََظْرتُه بمعنى:  الَّ تَأِْويلَهُ َهْل يَنُظُروَن إِ .)).. )53يَْفتَُروَن(  واحد، ف

الى: قلت اْنتََظْرُت فلم يُجاِوْزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه ه تع رئ:  قول وركم، ق ن نُ بِْس م ا نَْقتَ اْنُظُرون
افمن قرأَ انْ  وأَْنِظُرونا بقطع األَلف، اْنُظُرونا اه اْنتَِظُرون ف، فمعن رون إال ُظُرونا، بضم األَل ل ينتظ ى ه .. والمعن
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اب .. ((   رآن  من عق اجزاء من كذب بما جاء في الق فَعُوا لَنَ فَعَاَء فَيَْش ْن ُش ا ِم ْل لَنَ فَُع )) :  فََه ي يَْش فَع ل وَش
فَّعُشفَعاء، واْستَ  والجمع َشفاعةً وتََشفََّع: َطلب. والشَِّفيُع: الشَّافُِع، الن وتََش ه ْشفََع بفُالن على ف ه إِلي فَّعَه  ل فَش

ي له الفارسّي: اْستَْشفَعه طلَب منه الشَّفاعةَ أَي قال فيه. وقال ي شافِعاً. وف ْن ل فاعةً  ُك فَْع َش ن يَْش ل: م التنزي
ن له نصيب منها حَسنة يكن ثم: من ومن يشفع شفاعة سيئة يك و الهي رأَ أَب ا. وق ٌل منه ه ِكْف فَ  ل فاعةً يَْش ُع َش

ل. حَسنة أَي يَْزدادُ  ُرونَ ((  عمالً إِلى َعَم انُوا يَْفتَ ا َك ه. )) : َم راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك والِفْري
ة  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ٌورج فَِريّ  ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك

َرىم ره: اْفتَ ال غي ذب ن الكذب. وق راه؛ أَي الك ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق ه. يَْفتِري  اختلق
  .. وفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، وافتراه: اختلقه

تَوَ ((   مَّ اْس اٍم ثُ تَِّة أَيَّ ي ِس َماَواِت َواألَْرَض فِ َق السَّ ِذي َخلَ ُ الَّ َّ ْم  َل إِنَّ َربَُّك ي اللَّْي ْرِش يُْغِش ى اْلعَ ى َعلَ
ُر تَ  ُق َواألَْم هُ اْلَخْل أَْمِرِه أَالَ لَ َراٍت بِ خَّ وَم ُمَس َر َوالنُُّج ْمَس َواْلقََم ا َوالشَّ هُ َحثِيثً اَر يَْطلُبُ ُ َربُّ النََّه َّ اَرَك  بَ

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرضَ .)).. )54اْلعَالَِميَن( م  : َّ ال ل ى ِمث داع الشيء عل والَخْلُق في كالم العرب: ابتِ
ق خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال شيء يُسبق إِليه: وكل ه الَخل ر ل ارك هللا أَحسن  واألَم تب

رب الخالقين. قال أَبو بكر بن األَنباري: الخلق في ى م كالم الع دهما اِإلْنشاء عل ين: أَح ى وجه ه، عل ال أَْبدَع ث
ر ه واآلخ ي قول ال ف دير؛ وق ن التق اه أَحس القين، معن ُن الخ ارك هللا أَحس الى: فتب رين تع ّدِ تَِّة .. ((  الُمق ي ِس فِ

َك النسبة والمناسبة في تقدير األيام .. حيث ورد في سورة الحج :  ((  ف)) : مع اختالأَيَّامٍ  َد َربِّ ا ِعْن َوإِنَّ يَْوًم
ا تَعُدُّوَن(َكأَْلِف َسنٍَة مِ  ْرِش ..)) .. ((  )47مَّ ه ..  ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَ ق بمقام ه عزَّ وجل: )) : استواء يلي وقول

م اْستََوى إلى هو الذي َخلََق لكْم ما في األَرِض جميعاً ثم ذا ث ذا وك د ك ن بل ُر م َغ األَمي  السماء؛ كما تقول: قد بل
ىمعناه قََصد باالْس اْستََوى إلى بلد كذا، تََوى إل ل: اْس ه، وقي ا، تِواء إلي ره إليه ِعَد أَم ب  السماء َص ره ثعل وفس

ل: ا، وقي َل إليه ال: أَْقبَ ى فق تََوى إل وهري: اْس تَْولى. الج تَْولى اْس تَوى أَي اْس َد، واْس ر السماء أَي قََص .. وَظَه
ذا ى السماء صِعَد، وه ً  وقال ابن عباس ثم استَوى إل ا ان قائم ل: ك ك للرج تَ  كقول داً فاس ان قاع وى قاعداً، وك

ال: اً، ق ائز. فاستَوى قائم رب ج الم الع ي ك لُّ ف ماء أَي صِعد وك ى الس ِعَد إل اس: َص ن عب ول اب ى  وق ره إل أَم
ى العرش السماء. وقال أَحمد بن رحمُن عل ل: ال ه عز وج ى يحيى في قول ال عل تِواُء اإلقب ال االْس تَوى؛ ق  اس

ر عال، الشيء، وقال األَخفش: استَوى أَي ى ظه ة وعل وق الداب ه. واستَوى  تقول: استََوْيُت ف ت أَي علَْوتُ البي
ه على . وقال الزجاج في قول ى ظهر دابته أَي استَقَرَّ تَوى إل م اس الى: ث ى السماء،  تع َد وقصد إل ماء؛ عَم الس

اه قصد باالستواء إ من بلد كذا وكذا ثم كما تقول: فَرغ األَميرُ  الاستَوى إلى بلد كذا وكذا، معن ه. ق ُن  لي داود ب
ى عليّ  ا معن ال: م ٌل فق ول هللا األَصبهاني: كنت عند ابن األَعرابي فأَتاه رج رش  ق ى الع رحمُن عل ل ال عز وج

هكما ى عرش و عل ن استَوى؟ فقال ابن األَعرابي: ه ال اب اه استَْولى، فق ا معن ِد هللا إنم ا عب ا أَب ال: ي َر، فق  أَخبَ
ه تقول استَْولى على الشيء حتى يكوناألَعرابي: ما يُْدِريك؟ العرب ال  ا  ل تَْولى؛ أَم د اْس ب فق ُمضادٌّفأَيهما َغلَ

دِ  لِمثِْلَك، أَو َمن أَنت سابِقُه َّ إال سمعت قول النابغة: ى األََم س:  سْبَق الجواِد، إذا اْستَْولى عل ن أَن ك ب ئل مال وس
ه غير مَ  واالستِواءُ  استَوى كيف استَوى؟ فقال: الكيُف غير معقوٍل، ؤاُل عن ه واجٌب، والس ْجهول، واإليماُن ب

ي والعَْرش: البيُت، وجمعه ُعروٌش. وَعْرش)) :  َعلَى اْلعَْرِش .((  بِْدعةٌ. الجمع. وف ع ك ت: سقفُه، والجم  البي
 َّ ه  ، الحديث: كنت أَسمع قراءة رسول  َّ علي ه صلى  ى وسلموآل ا عل ِريٍش  ، وأَن ى َع ل: عل ي، وقي َعْرِش

الَعْ◌رش، ِريُش والعَْرُش: السقُف، وفي الحديث: أَوالعَ  لي؛ ق ب ديِل المعلَّ ل:  كالِقْن ي التنزي ي بالسقف. وف يعن
ه استوى، وفيه؛ ويحمل َعْرشَ  الرحمن على العَْرش اس أَن ن عب ن اب ال:  ربِّك فوقهم يومئذ ثمانيةٌ؛ روي ع ق

ه أَ  الكرسّي موضع ال:القَدمين والعَْرش ال يُقَدر قدُره، وروي عن ه ق س ن ْرش مجِل ا ورد  العَ ا م رحمن، وأَم ال
ل  العَْرش ههنا في الحديث: اهتزَّ العرُش لموت سعد، فِإن ه بحْم زاُزه فََرُح ت، واهت ازة، وهو سرير المي الِجنَ

ْوت  رواية أُخرى: اهتزَّ  تعالى ألَنه قد جاء في هو عرش هللا  َمْدفنِه، وقيل:  إِلى سعد عليه رحمن لم رُش ال ع
ه ُصِعد به وهو ِكنايةٌ عن ارتياِحه بروحه حينسعد،  ا..((   لكرامته على رب هُ َحثِيثً اُل )) :  يَْطلُبُ : اِإلْعج ثُّ الَح

. َحثَّهُ يَُحثُّهُ َحثّاً. واْستََحثَّه واْحتَثَّه، والُمطاوع من كل ذلك .. كان في اتِّصاٍل؛ وقيل: هو االستعجاُل ما ثَّ .((  اْحتَ
 ُ َّ ْكُت عليه تَْبريكاً  لإلنسان أو غيره البََركة: النَّماء والزيادة. والتَّْبريك: الدعاء)) :   تَبَاَرَك  بالبركة. يقال: بَرَّ

ارك.  كأنه وبارك هللا الشيَء وبارك فيه وعليه: وضع فيه البََرَكة. وطعام بَِريك: عليك. له بارك هللا أي قلت ُمب
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ه  ه رحمة هللا وبركات اتوقال الفراء في قول ال: البرك يكم، ق ي  عل ه ف ذلك قول ور: وك و منص ال أب السعادة؛ ق
ه التشهد: السالم عليك أيها النبي ورحمة ي، صلى هللا علي ه النب ا أسعد ب  هللا وبركاته، ألن من أسعده هللا بم

ه  هللا عليه ، صلى فقد نال السعادة المباركة الدائمة. وفي حديث الصالة على النبي ، وسلم اِرْك وسلم: وبوآل
ا على محمد وعلى آل محمد أي أَثْبِتْ  ريف له وأدم م ن التش ه م ة أعطيت الَِمينَ ..((  الكرام : )) :  َربُّ اْلعَ بُّ رَّ ال

يٍء أَي ّلِ ش و َربُّ ك ل، ه ّز وج ّ ع و  و َربُّ  ه ه، وه ريك ل ق، ال ش ع الَخْل ى جمي ة عل بوبيَّ ه الرُّ ه، ول مالُك
ِ، إِالّ باِإلضافِة،وماِلُك الـُملوِك واألَ  األَْرباِب، ّ الم،  ْمالِك. وال يقال الربُّ في َغير  ، باألَِلف وال بُّ قال: ويقال الرَّ
 ِ ّ   )): العالم جمع عالمون : الخلق كلهم ..  اْلعَالَِمينَ .. ((لغيِر 

ِديَن(((    بُّ اْلُمْعتَ هُ الَ يُِح ةً إِنَّ ًعا َوُخْفيَ رُّ ْم تََض وا َربَُّك ًعا .))..)55اْدُع رُّ ْم تََض وا َربَُّك ه :  اْدُع َرَع إِلي َض
ه  ضاِرٌع، يَْضَرُع َضَرعاً وَضراعةً: خضع وذلَّ، فهو ع. وقول ذلَّل وتخشَّ ع: ت من قوم َضَرعٍة وُضُروعٍ. وتضرَّ

ال فلوال عز وجل: عوا، فمعناه تذلَّلوا وخَضعوا. ويق الن  إِْذ جاءهم بأُْسنا تَضرَّ رع ف الن: ض ه إِ  لف ِرَع ل ذا وَض
ع إِلى هللا أَي اْبتََهلَ ..  ما تخشَّع له وسأَله أَن يُْعِطيَه ًعا َوُخْفيَةً .. ((   وتضرَّ   )) : أي سرا وجهرا ..  تََضرُّ

ْن ((   ٌب ِم ِ قَِري َّ ةَ  ا إِنَّ َرْحَم ا َوَطَمعً وهُ َخْوفً الَِحَها َواْدُع َد إِْص ي األَْرِض بَْع ُدوا فِ َوالَ تُْفِس
نِينَ  دَ .)) .. )56(اْلُمْحِس ُد وفَُس ُد ويَْفِس َد يَْفُس الح، فََس يض الص اُد: نق اداً  الفس يٌد  فَس ٌد وفَِس و فاس وداً، فه وفُُس

ْدتُه د وأَْفَس ال اْنفََس ا، وال يق ول فيهم ه مفع ب فساداً ألَن ي األَرض فساداً؛ نص عَْوَن ف الى: ويَْس ه تع ا. وقول   أَن
ِ قَِريبٌ   . ((له أَراد يَْسعَْون في األَرض للفساد. َّ ر  إِنَّ َرْحَمةَ  ف غف ه وشفق وتعط ة : رق ل )) : رحمه رحم

  له .. ولم يقل قريبة .. ألن الرحمة مصدر .. والمصدر أصله التذكير .. 
  وجاء في صحيح البخاري :

ن كيسان، عن األعرج، عبيد هللا بن  حدثنا  سعد بن إبراهيم: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن صالح ب
ة:  وسلم قال: (اختصمت الجنةوآله  صلى هللا عليه هريرة،عن النبي  عن أبي ت الجن ا، فقال ى ربهم والنار إل

اس وسقطهم، دخلها إال ضعفاء الن ا ال ي ا له ا رب، م ار  ي ت الن ي  -وقال المتكبرين،  -يعن رت ب ال هللا  أوث فق
ا  للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل للجنة: أنت رحمتي، وقال تعالى ال: فأم ا، ق ا ملؤه واحدة منكم

د،  من فإن هللا تعالى ال يظلم الجنة:  ن مزي خلقه أحداً، وإنه ينشئ للنار من يشاء، فيلقون فيها، فتقول: هل م
ى اً، حت ط ثالث ط ق ط ق ول: ق ض، وتق ى بع ها إل رد بعض ئ، وي ه فتمتل ا قدم ع فيه    يض

س      ن أن ادة، ع ن قت ام، ع دثنا هش ر: ح ن عم ص ب دثنا حف ه .. ح ي هللا ع   رض
ي  ن النب ه ع لى هللا علي ه  ص ال:وآل لم ق م )وس ة، ث ابوها عقوب ذنوب أص ار، ب ن الن فع م اً س يبنَّ أقوام  ليص

ة دخلهم هللا الجن ون). ي م: الجهنمي ه،يقال له ل رحمت ي  بفض ن النب س، ع دثنا أن ادة: ح دثنا قت ام: ح ال همَّ  وق
   وسلم.وآله  صلى هللا عليه

ٍت فَأَنزَ َوُهَو الَِّذي يُ ((   ٍد َميِّ يَاَح بُْشًرا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِِه َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحابًا ثِقَاالً ُسْقنَاهُ ِلبَلَ ا ْرِسُل الّرِ ْلنَ
ذَكَُّروَن( ْم تَ ْوتَى لَعَلَُّك ِرُج اْلَم ذَِلَك نُْخ َراِت َك ّلِ الثََّم : بشره : فرحه ..  ًرابُْش.)).. )57بِِه اْلَماَء فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُك

اف ..  ُسْقنَاهُ ِلبَلٍَد َميِّتٍ البشرى: الخبر المفرح ..  (( ه)) : من الجدب .. والجف َي ب ز: ِلنُْحيِ ل العزي ي التنزي  وف
 ً ا د بَلدةً َمْيتاً؛ قال الزجاج: قال َمْيت د واحد؛ وق دة والبل ى البل ريف ألَن معن ل التص ال أَه ه هللاُ. التهذيب: ق  أَماتَ

اء، ٌت، كأَنَّ تصحيَحهَميِّ  ي الي واو ف وا ال م أَدغم ل، ث ل إِن َمْيِوٌت على فَْيِع يهم وقي ُردَّ عل ال: فَ تم،  ق ا قل ان كم ك
ا فينبغي أَن يكون َميٌِّت على د علمن الوا: ق ٍل، فق ة فَعِّ اَس َمخافَ ه القي ا في ا تركن ذا، ولكن االشتباه،  أَن قياسه ه

رون:لفظ فَْيِعٍل، ألَن مَ  فرددناه إِلى ي يِّت على لفظ فَيِعل. وقال آخ ان ف ا ك ْويٍد،  إِنم يِّد َس ل َس ت، مث ل َمْويِ األَص
ٌت، ألَن ونقلناه فقلنا فأَدغمنا الياء في الواو، وا َميِّ م يقول ت، ول ة ذوات ُميٌِّت. وقال بعضهم: قيل َمْي ة  أَبني العل

د، بالتشدي تخالف أَبنية السالم. وقال الزجاج: الَمْيُت الَميِّتُ  ى واح ٌت، والمعن ٌت وَميِّ ال: َمْي ه يخفف، يق د،إِالَّ أَن
ه توي في ةً؛ ويس ل َمْيت م يق اً، ول دةً َمْيت ه بل َي ب الى: لنُْحي ال تع ث؛ ق ذكر والمَؤن  الم

اه، ا معن ت؛ إِنم اَءه  وقوله تعالى: ويأْتيه الموُت من كّلِ مكان وما هو بَميِّ و ج وت، إِذ ل باب الم م، أَس وهللا أَعل
ذ نفُسه لماَت به ال الموتُ  ٌل؛ يْؤخ دُ  َمحالَة.وموُت مائٌت، كقولك ليٌل الئ ا يَُؤكَّ ن لفظه م ه م ه.وفي الحديث:  ل ب

الموت؛ ر ب و أَم ْت، ه ْت أَِم وُر: أَِم ا َمْنُص عاُرنا ي ان ِش ع  ك ة، م ر باِإلمات د األَم ر بع اُؤل بالنَّص ه التَّف راد ب والُم
عار حصول الغَرِض    ..  للّشِ
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اِت َواْلبَلَ((   ُف اْآليَ ّرِ ذَِلَك نَُص ًدا َك ُرُج إِالَّ نَِك َث الَ يَْخ ِذي َخبُ ِه َوالَّ ِإْذِن َربِّ هُ بِ ُرُج نَبَاتُ ُب يَْخ ْوٍم ُد الطَّيِّ ِلقَ
دِ :  َوالَِّذي َخبُثَ ...)) .. )58يَْشُكُروَن( ْزق والول ه: الَخبِيُث: ِضدُّ الطَّيِِّب من الّرِ اِس؛ وقول ى زَ  والن ْل إِل ْرع أَْرِس

م قال ابن سيده: الَخبِّيِ الواِلجِ  ُع: إِنما أَراد إِلى َزْرع الَخبِيِث، فأَبدل الثاء ياء، ث اٌث،  أَدعم، والجم اء، وِخبَ ُخبَث
دٌ  النََّكُد: الشْؤُم واللْؤُم، نَِكَد نََكداً، فهو نَِكدٌ )) :  الَ يَْخُرُج إِالَّ نَِكًدا((  ..  وَخبَثَة ٌد وأَنََك ونَِك ّر ونَْك ل شيء ج ُد. وك

دِ  على صاحبه َشّراً، فهو نََكٌد، وصاحبه داً: اشتّد. ونَِك ُد نََك هم، بالكسر، يَْنَك َد عيُش ٌد. ونَِك داً:  أَنَكُد نَِك ُل نََك الرج
ُف اْآليَاتِ .. ((  قَلََّل العَطاء أَو لم يُْعط البَتَّة ْفنا اآلياِت أَي بيَّْناها. وتَْصريُف اآل)) :  نَُصّرِ     .. يات تَْبيينُهاَصرَّ

ُكُرونَ ((   ُكورُ )) :  ِلقَْوٍم يَْش و الشُّ ُره، وه ان ونَْش اُن اِإلحس ْكُر: ِعْرف ْكُر ال  أَيضاً. الشُّ ب: الشُّ ال ثعل ق
اء  غير يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْمُد يكون عن يد وعن ازاة والثن ن هللا: المج ْكُر م ا. والشُّ رق بينهم ذا الف د، فه ي

ً شَ  الجميل،   .. َكَرهُ وَشَكَر له يَْشُكُر ُشْكراً وُشُكوراً وُشْكرانا
  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ري ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ك ل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا و ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  ابمحم
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف  والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 124الحلقة عدد   
  c( سورة األعراف ) 
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  ن حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي وااله إل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ـــــــم بسم هللا الرحمن الرحيـــــــ

ذَاَب  لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا(( ...  ْيُكْم َع اُف َعلَ َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ إِنِّي أََخ َّ قَْوِم اْعبُُدوا 
وٌل  يَا ) قَالَ 60قَاَل اْلَمَألُ ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك فِي َضالٍَل ُمبِيٍن( )59يَْوٍم َعِظيٍم( ي َرُس الَلَةٌ َولَِكنِّ ي َض ْيَس بِ ْوِم لَ قَ

وَن( )61ِمْن َرّبِ اْلعَالَِميَن( ا الَ تَْعلَُم ِ َم َّ ْن  اَءُكْم  )62أُبَلِّغُُكْم ِرَساالَِت َربِّي َوأَنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِم تُْم أَْن َج أََوَعِجْب
وَن(ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعلَى َرُجٍل ِمْنُكْم ِليُ  ْم تُْرَحُم وا َولَعَلَُّك ِذَرُكْم َوِلتَتَّقُ ِك  )63ن ي اْلفُْل هُ فِ ِذيَن َمعَ اهُ َوالَّ ذَّبُوهُ فَأَنَجْينَ فََك

ا )64َوأَْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَُّهْم َكانُوا قَْوًما َعِميَن( اَل يَ وًدا قَ اُهْم ُه ُدوا َوإِلَى َعاٍد أََخ ْوِم اْعبُ ْم  قَ ا لَُك َ َم َّ
وَن( الَ تَتَّقُ ُرهُ أَفَ ٍه َغْي ْن إِلَ ْن  )65ِم َك ِم ا لَنَُظنُّ فَاَهٍة َوإِنَّ ي َس َراَك فِ ا لَنَ ِه إِنَّ ْن قَْوِم ُروا ِم ِذيَن َكفَ َألُ الَّ اَل اْلَم قَ

ْن َرّبِ  قَاَل يَا )66اْلَكاِذبِيَن( الَِميَن(قَْوِم لَْيَس بِي َسفَاَهةٌ َولَِكنِّي َرُسوٌل ِم ْم  )67اْلعَ ا لَُك ي َوأَنَ االَِت َربِّ ْم ِرَس أُبَلِّغُُك
اءَ  )68نَاِصٌح أَِميٌن( ْم ُخلَفَ ُروا إِْذ َجعَلَُك ِد  أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعلَى َرُجٍل ِمْنُكْم ِليُنِذَرُكْم َواْذُك ْن بَْع ِم

وَن(قَْوِم نُوحٍ َوَزاَدُكْم فِي اْلخَ  ْم تُْفِلُح ِ لَعَلَُّك َّ ا 69ْلِق بَْسَطةً فَاْذُكُروا آالََء  ذََر َم َدهُ َونَ َ َوْح َّ َد  ا ِلنَْعبُ الُوا أَِجئْتَنَ ) قَ
اِدقِيَن( ْن الصَّ َت ِم ُدنَا إِْن ُكن ا تَِع ا بَِم ا فَأْتِنَ ُد آبَاُؤنَ اَن يَْعبُ ْن َربُِّك )70َك ْيُكْم ِم َع َعلَ ْد َوقَ اَل قَ ٌب قَ ٌس َوَغَض ْم ِرْج

انتَِظُروا إِ  ْلَطاٍن فَ ْن ُس ا ِم ُ بَِه َّ َل  زَّ ا نَ اُؤُكْم َم تُْم َوآبَ ْيتُُموَها أَْن مَّ َماٍء َس ي أَْس اِدلُونَنِي فِ ْن أَتَُج ْم ِم ي َمعَُك نِّ
  ...)).)72الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوَما َكانُوا ُمْؤِمنِيَن( فَأَنَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقََطْعنَا َدابِرَ  )71اْلُمنتَِظِريَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل : 
  

ن  اس م ـه الن ب  ل ذي يعج ا ال اد ؟.. م ود لع ال ه اذا ق ه ؟.. وم ما كانت دعوة نوح عليه السالم لقوم
ئلة الرسل عموما ؟.. ما آالء هللا عز وجل ؟.. ما بسطة ا ذه األس دابر ؟.. عن ه لخلق ؟.. ما الرجس ؟.. وما ال

  وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
   

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ إِنِّي أََخ لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا(( ...  َّ ذَاَب قَْوِم اْعبُُدوا  ْيُكْم َع اُف َعلَ
َ .)).. )59يَْوٍم َعِظيٍم( َّ ذلُّل.: عبده عبادة : خضع وذل وطاع له ..  اْعبُُدوا  . ((  وأَصل العُبوِديَّة الُخضوع والت

  .. متخذه عند اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ )) :  َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ 
يٍن(قَالَ ((   ون صدور )60 اْلَمَألُ ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك فِي َضالٍَل ُمبِ ذين يملئ وم ال ة الق أل : علي .)).. الم

  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. َضالٍَل ُمبِينٍ الناس مهابة .. (( 
ا قَاَل يَا((   ْن َرّبِ اْلعَ وٌل ِم الَلَةٌ .)).. )61لَِميَن(قَْوِم لَْيَس بِي َضالَلَةٌ َولَِكنِّي َرُس ي َض ْيَس بِ الُل :  لَ الضَّ

شاد، َضلَْلتَ  لُّ  والضَّاللةُ: ضدُّ الُهَدى والرَّ اللةً  تَِض لُّ َضالالً وَض ِلْلَت تََض ة الفصيحة، وَض ذه اللغ ي .. ((ه َولَِكنِّ
سالة والُمْرَسل)):  َرُسولٌ  سول. الّرِ سال.. والرَّ سول حيث كان بمعنى الّرِ ر:فأَنت الرَّ ذَب  ة؛ ومنه قول كثيِّ د َك لق

، وال أَْرَسْلتهم بَرُسول ما بُحُت عندهم الواُشون ز: بِسّرٍ م  وفي التنزيل العزي المين؛ ول ول رب الع ا َرُس م  إِنَّ ول
ُدوّ  فَعُوالً وفَِعيالً يستوييقل رسل ألن  ل َع ع مث ِديق ٍ فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجم ْن َرّبِ .. ((  وَص ِم

ّ عّز وجل، هو َربُّ كّلِ شيٍء أَي)) :   الَِمينَ اْلعَ  : هو  بُّ بوبيَّة على جميع الَخْلق، ال شريك  الرَّ مالُكه، وله الرُّ
ِ، إِالّ باِإلضافةِ  ه، وهو َربُّ األَْرباِب،ـل ّ ر  ي َغي ربُّ ف الَِمينَ .. ((  وماِلُك الـُملوِك واألَْمالِك. وال يقال ال )):  اْلعَ

  لهم ..الخلق ك
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وَن(((    ا الَ تَْعلَُم ِ َم َّ ْن  ُم ِم ْم َوأَْعلَ ُح لَُك ي َوأَنَص االَِت َربِّ ْم ِرَس ا الَ .)).. )62أُبَلِّغُُك ِ َم َّ ْن  ُم ِم َوأَْعلَ
  : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه ..   تَْعلَُمونَ 

تُْم أَْن ((   وَن(أََوَعِجْب ْم تُْرَحُم وا َولَعَلَُّك ِذَرُكْم َوِلتَتَّقُ ْنُكْم ِليُن ٍل ِم ى َرُج ْم َعلَ ْن َربُِّك ٌر ِم اَءُكْم ِذْك  .))..)63َج
ه خوّ  وأَنذَره أَيضاً:)) :  ِليُنِذَرُكمْ .. ((  اْعتِـياِده العُْجُب والعََجُب: إِنكاُر ما يَِرُد عليك لِقلَّةِ : أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكمْ  ف

ةِ  وحذَّره. وفي التنزيل العزيز: وأَْنِذْرُهْم يَْومَ  وا.. (( اآلِزفَ ة  َوِلتَتَّقُ وى : مخاف ه وحذره .. التق اه : خاف )) : اتق
  )) :  رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. َولَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ هللا والعمل بطاعته ..  ((  

اهُ ((   ذَّبُوهُ فَأَنَجْينَ ا فََك انُوا قَْوًم ْم َك ا إِنَُّه ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ِذيَن َك ا الَّ ِك َوأَْغَرْقنَ ي اْلفُْل هُ فِ ِذيَن َمعَ َوالَّ
ومٌ  يقال: َعِميتْ :  َكانُوا قَْوًما َعِمينَ .)).. )64َعِميَن( اواٌت، وق اواِن، ونساٌء َعْمي اِن َعْمي ٌي.  َعْيناهُ، وامرأت ُعْم

د، نه لم يَُردْ قال: وإنما جاَز في العََمى أل ا أُِري ال به َعَمى العَْينَيِن إنم ب، فيق ى القَْل م، َعَم ى  وهللا أَعل الٌن أَْعَم ف
  .. يقال هو أَْعَمى منه في العَْين من فالن في القَْلِب، وال

ا((   ُرهُ  َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم ُهوًدا قَاَل يَ ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ا لَُك َ َم َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ وَن(قَ الَ تَتَّقُ وقَّى .)).. )65أَفَ وتَ
تَْبقِ  ْه أَي اْس ْه وتَوقَّ ا واتَّقى بمعنى؛ ومنه الحديث: تَبَقَّ ات واتَِّقه ن اآلف ْز م رَّ ف وتََح ها للتَّلَ ْض .. نَْفسك وال تُعَّرِ

ز: ووقاه ما يَْكَره ووقَّاه: َحماهُ منه، والتخفيف أَعلى. وفي التنزيل رَّ  العزي اُهُم هللا َش اُء فوق وِم. والِوق ك الي  ذل
اني: والَوقاية والَوقاء والِوقايةُ  ال اللحي يئاً وق ه ش َت ب ا وقَْي لُّ م ةُ: ك ةُ والواقِي ك والُوقاي لُّ ذل ه  ك مصدُر َوقَْيتُ

لُ .. بِإْحداث تَْوبةٍ  واقِيةٌ إِال الشيء. وفي الحديث: من َعصى هللا لم يَِقه منه وى وأَه ُل التَّْق  وقوله تعالى: هو أَه
ى هو أَهٌل أَن يُتَّقَى الَمْغِفرة؛ أَي ؤّدي إِل ا ي ا ِعقابه وأَهٌل أَن يُعَمَل بم ا أَيه الى: ي ه تع ه. وقول ِق  َمْغِفرت يُّ اتَّ النب

  ..  هللاِ وُدْم عليه هللا؛ معناه اثْبُت على تَْقوى
اِذبِيَن(قَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك فِي سَ ((   َراَك .)).. )66فَاَهٍة َوإِنَّا لَنَُظنَُّك ِمْن اْلَك ا لَنَ إِنَّ
فَاَهةٍ  ي َس ل::   فِ م، وقي ةُ الِحْل فاهة: ِخفَّ فاهُ والسَّ فَهُ والسَّ يض السَّ ل:  نق ة، وقي ة والحرك له الخف م، وأَص الِحْل

  ..   الجهل وهو قريب بعضه من بعض
 قال بعض:  لَْيَس بِي َسفَاَهةٌ .)).. )67اَهةٌ َولَِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َرّبِ اْلعَالَِميَن(قَْوِم لَْيَس بِي َسفَ  قَاَل يَا((  

ل، أَهل اللغة: أَصُل السَّفَِه الخُِ◌ُ◌فَّةُ، ومعنى السفيه الخفيفُ  ه أي صارت سفيهة،  العق ِفَهْت نَْفُس ل أَي َس وقي
ل: منوفي الحديث: إنما البَْغيُ  المحّول. ونصب نفسه على التفسير ه، وقي قَّ أَي من جهل ل  من َسِفهَ الح  جه

. ال:  نفسه، وفي الكالم محذوف تقديره إنما البغي فِْعُل من َسِفهَ الحقَّ والسَّفَهُ في األَصل: الِخفَّة والطَّْيُش. ويق
  . جهله وكان رأْيه مضطرباً ال استقامة له. والسَّفيه: الجاهل. َسِفهَ فالٌن رأْيه إذا

ّش : َوأَنَا لَُكْم نَاِصٌح أَِميٌن .)).. )68ُكْم ِرَساالَِت َربِّي َوأَنَا لَُكْم نَاِصٌح أَِميٌن(أُبَلِّغُ ((   والنُّْصح: نقيض الِغ
احة يحة ونَص حاً ونَِص ه نُْص حه ول ه نََص احة مشتق من ال هللا  ونِص الالم أَفصح؛ ق و ب حاً، وه اِحيةً ونَْص ونَص

الى: ال: تع ُح لكم.ويق ْحتُ  وأَْنَص َدْقُت، نََص ُت وَص وحاً أَي أَْخلَْص يحتي نُص ه نَص يحة. ل م النص   واالس
  .. والنصيُح: الناصح، وقوم نَُصحاء

اءَ ((   ْم ُخلَفَ ُروا إِْذ َجعَلَُك ِذَرُكْم َواْذُك ْوِم  أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعلَى َرُجٍل ِمْنُكْم ِليُن ِد قَ ْن بَْع ِم
ِ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن(نُوحٍ َوزَ  َّ َطةً .)).. )69اَدُكْم فِي اْلَخْلِق بَْسَطةً فَاْذُكُروا آالََء  ِق بَْس ي اْلَخْل طةُ: : َوَزاَدُكْم فِ والبَْس

ّ اصطفاه عليكم ال  وزاده الفضيلة. وفي التنزيل العزيز قال: إِنَّ  طةً؛ ق بَْسطةً في العلم والجسم، وقرئ: بَْص
ّ اصطفاه أَعلمهم الزجاج: م أَن  أَْعلََم أَن العل م والجسم ف ع عليهم وزاده بسطة في العل ه يجب أَن يقَ ذي ب  ال

ي  مما يَهيبُ  االْختياُر ال الماَل، وأَعلم أَن الزيادة في الجسم . والبَْسطةُ:الزيادة. والبَْصطةُ، بالصاد: لغة ف العَُدوُّ
طة. ال. البَْس عةُ، وف طةُ: الّسِ اع. نوالبَْس ِم والب يُط الِجْس ِ . ((  بَِس َّ اْذُكُروا آالََء  م هللا .. ((   فَ ْم )) : نع لَعَلَُّك
يم)) :  تُْفِلُحونَ  ي النع اء ف ي الفَلَح والفَالُح: الفوز والنجاة والبق ر؛ وف َرك هللا  والخي داحِ: بَشَّ ي الدَّْح ديث أَب ح

حَ وهو مقصور من ال وفَْوز، بخير وفَلَحٍ أَي بَقاءٍ  د أَْفلَ ل: ق ن قائ زَّ م ال هللا َع ون أَي  فالح، وقد أَفلح. ق المؤمن
  .. ُمْفِلحون لفوزهم ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه أُِصيُروا إِلى الفالح؛ قال األَزهري: وإِنما قيل ألَهل الجنة

اَن يَ ((   ا َك ذََر َم َدهُ َونَ َ َوْح َّ َد  ا ِلنَْعبُ الُوا أَِجئْتَنَ ْن قَ َت ِم ُدنَا إِْن ُكن ا تَِع ا بَِم ا فَأْتِنَ ُد آبَاُؤنَ ْعبُ
اِدقِيَن(   : وذر الشيء وذرا : تركه .. َونَذََر َما َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا.)).. )70الصَّ
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ْيتُُمو((   َل قَاَل قَْد َوقََع َعلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب أَتَُجاِدلُونَنِي فِي أَْسَماٍء َسمَّ زَّ َها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما نَ
ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن فَانتَِظُروا إِنِّي َمعَُكْم ِمْن اْلُمنتَِظِريَن( بٌ .)).. )71َّ جز. :  ِرْجٌس َوَغَض الّرِ ذاب ك ْجس: الع ّرِ وال

ْجُز فالعذاب والعمل الذي يؤدي ْجُس في القرآن: التهذيب: وأَما الّرِ ْجز. وجاء في  إِلى العذاب. والّرِ العذاب كالّرِ
ت  الرجز، وهو وأَْنِزْل عليهم ِرْجَسك وعذابك؛ قال أَبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الوتر: دعاء ذاب، قلب الع

راء الى: الزاي سيناً، كما قيل األَسد واألَزد. وقال الف ه تع ي قول ه  ف ون؛ إِن ذين ال يعقل ى ال ْجَس عل ّرِ ُل ال ويَْجعَ
  .. الرجز، قال: ولعلها لغتان مضارع لقوله والغضب، وهو العقاب

ْؤِمنِ ((   انُوا ُم ا َك ا َوَم ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ِذيَن َك َر الَّ ا َدابِ ...)).. )72يَن(فَأَنَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقََطْعنَ
. الدَّابَِرةُ آخر الرمل. وقطعودابُِر الشيء: آخره. الشَّيْ :  َوقََطْعنَا َدابَِر الَِّذيَن َكذَّبُوا َرهم أَي آخر من  هللا بانِيُّ دابِ

ال الذين بقي منهم. وفي التنزيل: فَقُِطَع دابُِر القوم َدابِِره. وق َرةُ الشيء: َك ُرهم؛ وَدابِ َل آخ  ظلموا؛ أَي اْستُْؤِص
َر هؤالء هللا تعالى وع في موضع آخر: وقََضْينا إِليه ذلك األَْمَر أَن َدابِ ره؛  مقط ولُهم: قطع هللا داب بِِحين. ق ُمْص

ي أَذهب هللا أَصله؛ وأَنشد ِلَوْعلَةَ: األَصل أَي قال األَصمعي وغيره: الدابر يَّ أُّمِ ا ِرْجلَ ًدى لَُكَم الَتِي، فِ داةَ  وخ َغ
زُ  أَي يقتل القوم فتذهب الُكالِب، إِْذ تَُحزُّ الدَّوابِرُ  ن بُ ال اب ر آخره،  ْرجٍ:أُصولهم وال يبقى لهم أَثر. وق ُر األَم َدابِ

  .. وُدبُُر األَمر وُدْبُره آخره يبقى أَحد يخلفه. الجوهري: هذا كأَنه يدعو عليه بانقطاع العَِقِب حتى ال وهو على
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده  د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا  ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  والحمد  رب العالمين تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 125الحلقة عدد   
  c( سورة األعراف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْم  َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا(( ...   ْن َربُِّك ةٌ ِم اَءتُْكْم بَيِّنَ َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ قَْد َج َّ قَْوِم اْعبُُدوا 

ِ َوالَ تََمسُّوَها بُِسوٍء فَيَأُْخذَُكْم َعذَاٌب أَِليٌم(َهِذِه نَاقَةُ  َّ ِ لَُكْم آيَةً فَذَُروَها تَأُْكْل فِي أَْرِض  َّ ْم  )73  َواْذُكُروا إِْذ َجعَلَُك
ونَ  وًرا َوتَْنِحتُ ُهوِلَها قُُص ْن ُس ذُوَن ِم أَُكْم فِي األَْرِض تَتَِّخ ِ ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ َّ اْذُكُروا آالََء  ا فَ اَل بُيُوتً  اْلِجبَ

ِديَن( ي األَْرِض ُمْفِس ْوا فِ ْنُهْم 74َوالَ تَْعثَ َن ِم ْن آَم ِعفُوا ِلَم ِذيَن اْستُْض ِه ِللَّ ْن قَْوِم تَْكبَُروا ِم ِذيَن اْس َألُ الَّ اَل اْلَم ) قَ
قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا بِالَِّذي آَمنتُْم بِِه  )75نَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُوَن(أَتَْعلَُموَن أَنَّ َصاِلًحا ُمْرَسٌل ِمْن َربِِّه قَالُوا إِ 

ِليَن( فَعَقَُروا النَّاقَةَ َوَعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم َوقَالُوا يَا )76َكافُِروَن( ْن اْلُمْرَس َت ِم ُدنَا إِْن ُكن ا تَِع ا بَِم  )77َصاِلُح ائْتِنَ
 َ ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِميَن(فَأ ْحُت  ) فَتََولَّى َعْنُهْم َوقَاَل يَا78َخذَتُْهْم الرَّ ي َونََص الَةَ َربِّ تُُكْم ِرَس قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغ

  ...)).)79لَُكْم َولَِكْن الَ تُِحبُّوَن النَّاِصِحيَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 

   * التحليل :
  

ا  الح ؟.. م وم ص ان يسكن ق ن ك ة .. أي ة الناق ا قص ه ؟.. م الم لقوم ه الس الح علي وة ص ت دع ا كان م
  الرجفة ؟..  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ْم قَْوِم اعْ  َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا(( ...    ْن َربُِّك َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ قَْد َجاَءتُْكْم بَيِّنَةٌ ِم َّ بُُدوا 

ذَاٌب أَ  ذَُكْم َع وٍء فَيَأُْخ وَها بُِس ِ َوالَ تََمسُّ َّ ي أَْرِض  ْل فِ ذَُروَها تَأُْك ةً فَ ْم آيَ ِ لَُك َّ ةُ  ِذِه نَاقَ يٌم(َه ا .))..)73ِل ْوِم  يَ قَ
 َ َّ وة  اْعبُُدوا  ه إال هللا .. وهي دع د .. أي ال إل وة التوحي ه دع : عبده عبادة :  خضع وذل وطاع لـه .. فدعوت

ا .. ((   ا إطالق ك فيه ي ال ش اعة الت ام الس ى قي لْ مستمرة من آدم عليه السالم إل ذَُروَها تَأُْك )) : وذر الشيء فَ
  وذرا : تركه .. 

وَن  َواْذُكُروا إِْذ َجعَلَُكْم ُخلَفَاءَ ((   وًرا َوتَْنِحتُ ُهوِلَها قُُص ْن ُس ذُوَن ِم أَُكْم فِي األَْرِض تَتَِّخ ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ
ِ َوالَ تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن( َّ أَُكْم فِي األَْرِض .)).. )74اْلِجبَاَل بُيُوتًا فَاْذُكُروا آالََء  َم :   َوبَوَّ ُؤ: أَن يُْعِل والتبوُّ

ى وقيل: الرجَل على الَمكان إِذا أَعجبه لينزله. الرجلُ  ر إِل أَ فالن َمْنِزالً: إِذا نَظ أَه: أَْصلَحه وَهيَّأَه. وقيل: تَبوَّ  تَبَوَّ
ه اْستِواًء وأَْمَكنِه ِلَمبيتِِه، فاتَّخذَه؛ ان. أَْسَهِل ما يُرى وأََشّدِ اِن قَريب أَ: نزل وأَقام، والَمْعنَي ِ . ((  وتَبوَّ َّ )) :   آالََء 

وا  قال ابن سيده)):   َوالَ تَْعثَْوانعم هللا عز وجل .. ((   ا عث يَ : عث د  وَعثِ ال: وق دَّ اِإلفساِد، وق َد أََش ّواً أَْفَس ُعثُ
ذي الكلمة في المعتل ذكرت هذه ي بالياء على غير هذه الصيغة من الفعل، وقال في الموضع ال َي ف ره: َعثِ  ذك

 ً ن  نادٌر،  وِعثَياًناً وَعثى يَْعثَى؛ عن كراعاألرِض ُعثِيا وِعثيِّا وٌب م ى َمقل ى يَْعثَ راع: َعثَ ال ك ك أَفسد. وق لُّ ذل ك
ى عاث يَعيُث، فكان ي األَرض يَْعثَ ْوا . . يجب على هذا يَْعثي إالَّ أَنه نادٌر، والوجه َعثَِي ف ل: وال تَْعثَ ي التنزي وف

  .. تَْعثَْوا، بفتح الثاء، من َعثَِي يَْعثَى ُعثُّواً وهو أَشدُّ الفساد وال في األرض ُمفِسدين؛ العَُّراء كلُّهم قرؤوا
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  جاء في صحيح البخاري :
بن عمر رضي  حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد هللا، عن نافع: أن عبد هللا

ن أ وسلموآله أن الناس نزلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه  هللا عنهما أخبره: تقوا م رض ثمود، الحجر، فاس
ه لى هللا علي ول هللا ص أمرهم رس ه، ف وا ب ا واعتجن ه  بئره ا، وأن وآل ن بئره تقوا م ا اس وا م لم أن يهريق وس

  ..تابعه أسامة، عن نافع البئر التي كانت تردها الناقة. يعلفوا اإلبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من
ر، عن حدثني محمد: د هللا، عن معم ا عب ه  أخبرن ن أبي د هللا، ع ن عب ي سالم ب ال: أخبرن الزهري ق

دخلوا مساكنوآله هللا عنهم:أن النبي صلى هللا عليه  رضي ال: (ال ت الحجر ق ر ب وا إال  وسلم لما م ذين ظلم ال
ى و عل ه وه ع بردائ م تقن ابهم). ث ا أص يبكم م اكين، أن يص وا ب ل. أن تكون   الرح

د   دثني عب ي: س ح دثنا أب ب: ح دثنا وه ال:هللا: ح ر ق ن عم الم: أن اب ن س ري، ع ن الزه ونس، ع   معت ي
ه قال رسول هللا صلى هللا عليه  هم إال أنوآل وا أنفس ذين ظلم دخلوا مساكن ال اكين، أن  وسلم: (ال ت وا ب تكون

  يصيبكم مثل ما أصابهم).
ِعفُوا ِلَم((   ِذيَن اْستُْض ٌل قَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه ِللَّ اِلًحا ُمْرَس وَن أَنَّ َص ْنُهْم أَتَْعلَُم َن ِم ْن آَم

وَن( َألُ .)).. )75ِمْن َربِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُ اَل اْلَم ذين  قَ وم ال ة الق اء وعلي اء والوجه أل : األثري : الم
  يملئون صدور الناس مهابة وخوفا .. 

تَْكبَُروا.)).. )76إِنَّا بِالَِّذي آَمنتُْم بِِه َكافُِروَن(قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ((    ِذيَن اْس ان ذا قَاَل الَّ تكبر : ك : اس
م ؛ واْستِْكباُر الكفار: أَن ال يقولوا ال إِله إِالَّ هللاُ عظة وتجبر ..  ه إِال هللا  ومنه قوله: إِنه ل لهم ال إِل انوا إِذا قي ك

م ، صلى هللا عليه وسلم: إِن من كان في قلبه النبي الهو الِكْبُر الذي ق يستكبرون؛ وهذا ٍر ل ن ِكْب ة م  ِمثْقاُل ذَرَّ
م، ه الشرك، وهللا أَعل ي ب ال: يعن ة، ق دخل الجن وق ي ى مخل ان عل ر اِإلنس ه.  ال أَن يتكب ه وهو مؤمن بري مثل

راً  واالستكبار: دة وتََكبُّ ِذي آ..  ((   االمتناع عن قبول الحق ُمعان ا بِالَّ هِ إِنَّ تُْم بِ ا :  صدقه  َمن ه إيمان ن ب )) : آم
ذيب .. ((   د التك ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب افُِرونَ ووث ا)) :   َك ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق  الُكْف

رَ  اغوت؛ َكفَ ل دار بالط ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ د ب رب: ق ْوا الح ُروا أَي َعَص وا. َكفَ  وامتنع
و ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ة، والُكْف ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف يض الش ا نق الى: إِن ه تع كر. وقول دُّ الش و ِض ّلٍ  وه بك

رَ  دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح وراً  ك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره تَرها. نَْعَم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ   وُكْفران
َده. ورجل ه: َجَح افََره َحقَّ لمُ  وك ع إِحسانه. ورج ة م ود النعم ر: مجح ن َكفَّ ِم هللا، مشتق م د ألَْنعُ افر: جاح  ك

 . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على
ا((    الُوا يَ ْم َوقَ ِر َربِِّه ْن أَْم ْوا َع ةَ َوَعتَ ُروا النَّاقَ ْن  فَعَقَ َت ِم ُدنَا إِْن ُكن ا تَِع ا بَِم اِلُح ائْتِنَ َص

ِليَن( ره.)).. )77اْلُمْرَس َره يَْعِق ؛ َعقَ الَحّزِ بِيهٌ ب ُر: َش ُر: والعَْق ره. والعَِقي راً وَعقَّ َرى،  َعْق ع َعْق وُر، والجم الَمْعق
رَ ر الذك رَس والبعي ر الف واء. وَعقَ ه س رس واألُنثى في ه؛ وف ع قوائم راً: قط ل  بالسيف َعْق وٌر، وخي ٌر َمْعق َعِقي

ال: رى؛ ق  َعْق
ارُع فِ  لِّْبَرى َمص لَّى وِس ةٍ بِس ن تْي ٍت وم ن ُكَمْي َرى م راٍم، وَعْق ديث  َوْردِ  ِك ي ح ر. وف ل َعِقي ٌر وجم ةٌ َعِقي وناق

ة وسلموآله تزوجت رسوُل هللا، صلى هللا عليه  خديجة، رضي هللا تعالى عنها، لما ا ُحلَّ ْت أَباه ه ً، َكَس  وَخلَّقَتْ
ذا ُر وه ذا العَبِي ُر وه ُر؟ أَيا ونََحَرْت جزوراً، فقال: ما هذا الَحبِي انوا إِذا أَرادوا  لعَِقي ل: ك ور؛ قي الجزور المنح

د أَي قطعوا نَْحَر البعير َعقَُروه ُرد عن ْيال يَْش ه َك ك ب ر إِحدى قوائمه ثم نَحُروه، يْفعل ذل ْن .. ((   النَّْح ْوا َع َوَعتَ
   ..اْستَْكبََر وجاَوَز الَحدَّ  ُعتُّواً وِعتِيّاً: ))  : عتا يعتو أَْمِر َربِِّهمْ 

  وجاء في صحيح البخاري : 
ة ن زمع د هللا ب ن عب ه، ع ن أبي روة، ع ن ع ام ب دثنا هش فيان: ح دثنا س دي: ح دثنا الحمي ال: ح   ق

ا دب له ال: (انت ة، ق ر الناق ذي عق ر ال ه  سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم، وذك ي قوم ة ف ل ذو عز ومنع رج
ة). دثنا يحي . كأبي زمع و الحسن: ح ن مسكين أب د ب دثنا محم اء: حدثناح و زكري ان أب ن حي ن حسان ب  ى ب

ه هللا عليه  سليمان، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر رضي هللا عنهما:أن رسول هللا صلى ا وآل لم، لم وس
ا، والي ن بئره ربوا م رهم أن ال يش وك، أم زوة تب ي غ ر ف زل الحج ا  ن ا منه د عجن الوا ق ا، فق تقوا منه س

  ذلك الماء. لعجين، ويهريقواواستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك ا
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اثِِميَن(((   ْم َج ي َداِرِه بَُحوا فِ ةُ فَأَْص ْجفَ ذَتُْهْم الرَّ ةُ .))..  )78فَأََخ ْجفَ ذَتُْهْم الرَّ ةُ::  فَأََخ ةُ.  والرْجف ْلَزلَ الزَّ
الى ورَجفَِت األَرض تَْرُجُف رْجفاً: اضَطربت. وقوله و شئتَ  : تع ال َرّبِ ل ةُ ق جف ذتهم الرَّ ا أَخ تهم من فلم  أَهلك

لُ  قبل وإيَّاي؛ أَي اتوا. لو شئَت أََمتَّهم قبل أَن تقتلهم. ويقال: إنهم َرَجَف بهم الجب َطرَب  فم ُب: اْض َف القل ورَج
َكةُ، من الَجَزعِ. والّراِجُف: الُحّمى رب.  ورَجفَتِ  مذكَّر؛ الُمَحّرِ ُؤوا للح األَرُض إذا تََزْلَزلَْت. وَرَجَف القوُم إذا تََهيَّ

ي ةُ  وف اِدف ا الرَّ ة تَتْبَعُه ُف الراجف وم تَْرُج ز: ي ل العزي اثِِمينَ .. ((  التنزي ان َج ثم اإلنس ائُر  ))  : ج والط
بُ  ُ والنَّعامة و والِخْشف واألَْرن اً، فه اً وجثُوم ثُم َجثْم ثِم ويَْج وُع يَْج ه واليَْرب ِزم مكان اثِم: لَ د  ج َرح أَي تَلَبَّ م يَْب فل

  .. صدره يَقََع على باألَرض، وقيل: هو أَن
ا((   اَل يَ ْنُهْم َوقَ َولَّى َع وَن  فَتَ ْن الَ تُِحبُّ ْم َولَِك ْحُت لَُك ي َونََص الَةَ َربِّ تُُكْم ِرَس ْد أَْبلَْغ ْوِم لَقَ قَ
ِحيَن( احة...)).. )79النَّاِص يحة ونَص حاً ونَِص ه نُْص حه ول ه نََص تق من ّش مش يض الِغ ح: نق احة والنُّْص  ونِص
الى:ونَصاِحيةً  ال هللا تع الالم أَفصح؛ ق ال: ونَْصحاً، وهو ب ُح لكم.ويق وحاً أَي  وأَْنَص يحتي نُص ه نَص ْحُت ل نََص

  .. والنصيُح: الناصح، وقوم نَُصحاء..  واالسم النصيحة أَْخلَْصُت وَصَدْقُت،
  

*********  
  

لتوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى ا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان وال د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي حدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى س الم عل ين وس المرسلين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

  

 c   : 126الحلقة عدد   
  cعراف ) ( سورة األ

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
  حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
الَِميَن((( ...  ْن اْلعَ ٍد ِم ْن أََح ا ِم بَقَُكْم بَِه ا َس ةَ َم أْتُوَن اْلفَاِحَش ِه أَتَ اَل ِلقَْوِم ا إِْذ قَ أْتُونَ 80َولُوًط ْم لَتَ  )إِنَُّك

ِرفُوَن( ْوٌم ُمْس تُْم قَ َجاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء بَْل أَْن ْن  )81الّرِ وُهْم ِم الُوا أَْخِرُج ِه إِالَّ أَْن قَ َواَب قَْوِم اَن َج ا َك َوَم
ُروَن( نْ  )82قَْريَتُِكْم إِنَُّهْم أُنَاٌس يَتََطهَّ ْت ِم هُ َكانَ هُ إِالَّ اْمَرأَتَ اهُ َوأَْهلَ ابِِريَن( فَأَنَجْينَ ًرا 83اْلغَ ْيِهْم َمَط ا َعلَ ) َوأَْمَطْرنَ

ْد  ) َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشعَْيبًا قَاَل يَا84فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِميَن( ُرهُ قَ ٍه َغْي َ َما لَُكْم ِمْن إِلَ َّ قَْوِم اْعبُُدوا 
أَْوفُ  ْم فَ ْن َربُِّك ةٌ ِم اَءتُْكْم بَيِّنَ َد َج ي األَْرِض بَْع ُدوا فِ يَاَءُهْم َوالَ تُْفِس اَس أَْش وا النَّ َزاَن َوالَ تَْبَخُس َل َواْلِمي وا اْلَكْي

ِ َمْن آمَ  )85إِْصالَِحَها ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( َّ َن َوالَ تَْقعُُدوا بُِكّلِ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل 
ِديَن( ةُ اْلُمْفِس اَن َعاقِبَ َف َك ُروا َكْي َرُكْم َوانُظ يالً فََكثَّ تُْم قَِل ُروا إِْذ ُكن ةٌ  )86بِِه َوتَْبغُونََها ِعَوًجا َواْذُك اَن َطائِفَ َوإِْن َك

 ُ َّ َم  ى يَْحُك بُِروا َحتَّ وا فَاْص ْم يُْؤِمنُ ةٌ لَ اِكِميَن(ِمْنُكْم آَمنُوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِه َوَطائِفَ ُر اْلَح َو َخْي ا َوُه اَل  )87 بَْينَنَ قَ
ْو  اْلَمَألُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّك يَا اَل أََولَ ُشعَْيُب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعََك ِمْن قَْريَتِنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَّتِنَا قَ

ا أَْن نَعُقَْد اْفتَرَ  )88ُكنَّا َكاِرِهيَن( وُن لَنَ ا يَُك ُ ِمْنَها َوَم َّ انَا  ِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا فِي ِملَّتُِكْم بَْعَد إِْذ نَجَّ َّ ا ْينَا َعلَى  وَد فِيَه
تَْح بَ  ا اْف ا َربَّنَ ْلنَ ِ تََوكَّ َّ ُ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعلَى  َّ ُر إِالَّ أَْن يََشاَء  َت َخْي اْلَحّقِ َوأَْن ا بِ ْيَن قَْوِمنَ ا َوبَ ْينَنَ

ُروَن( )89اْلفَاتِِحيَن( ْم إِذًا لََخاِس عَْيبًا إِنَُّك تُْم ُش ئِْن اتَّبَْع ِه لَ ْن قَْوِم ُروا ِم ةُ  )90َوقَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَ ْجفَ ذَتُْهْم الرَّ فَأََخ
اثِِميَن( ْم َج ي َداِرِه بَُحوا فِ ْم ا )91فَأَْص انُوا ُه عَْيبًا َك ذَّبُوا ُش ِذيَن َك ا الَّ ْوا فِيَه ْم يَْغنَ أَْن لَ عَْيبًا َك ذَّبُوا ُش ِذيَن َك لَّ

ِريَن( ا92اْلَخاِس اَل يَ ْنُهْم َوقَ َولَّى َع ْوٍم  ) فَتَ ى قَ ى َعلَ َف آَس ْم فََكْي ْحُت لَُك ي َونََص االَِت َربِّ تُُكْم ِرَس ْد أَْبلَْغ ْوِم لَقَ قَ
  ...)). )93َكافِِريَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األعراف )

  * التحليل : 
  
ي   لين ف اء والمرس ماذا قال لوط  لقومه ؟.. ولماذا لم يدعهم لعبادة هللا الواحد القهار مثل بقية األنبي

ت  ا كان اء ؟.. وم ب األنبي و خطي ن ه ه ؟ .. وم عيب لقوم وة ش ت دع ا كان ة ؟.. وم د الخالص يرة التوحي مس
ي  مقارفات قوم ة الشافية ف ة الكافي ر تجدون األجوب مدين ؟.. وكيف كانت نهايتهم ؟ .. عن هذه األسئلة وأكث

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

الَِميَن((( ...  ْن اْلعَ ٍد ِم ْن أََح ا ِم بَقَُكْم بَِه ا َس ةَ َم أْتُوَن اْلفَاِحَش ش:.)).. )80َولُوًطا إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَ  الفُْح
ه  والفاِحشةُ القبيحُ  معروف. ابن سيده: الفُْحش والفَْحشاءُ  َش علي من القول والفعل، وجمعها الفَواِحُش. وأَْفَح

ق أَي في شَ  الَمْنِط َش وفَُح د فََح ش. والفَْحشاُء: اسم الفاحشة، وق ال الفُْح شَ  ق َش  وأَْفَح ا وأَْفَح َش علين وفَُح
ي  والصحيح إِْفحاشاً وفُْحشاً؛ عن كراع واللحياني، ش، وف أَن اِإلْفحاَش والفُْحش االسم. ورجل فاِحٌش: ذو فُْح

ديث:إِن ن الح ا م ش والَخن اِحُش ذو الفح َش، فالف تَفَّحِ اِحَش الُم ْبِغُض الف ذي  َّ يُ ُش ال تَفَّحِ ل، والُم ول وفع ق
ُده، وقد تكرر دي يتكلَُّف َسبَّ الناس ويتعمَّ ه ذكر الفُْحش والفاحشة والفاحش في الح تد قُْبُح ا يَش ل م و ك ث، وه

.. والفاحشة  ويسمى الزنا فاحشةً  الذنوب والمعاصي؛ قال ابن األَثير: وكثيراً ما تَِرُد الفاحشةُ بمعنى الزنا من
  المقصودة ف اآلية السالفة البيان هي اللواط  وهو الشذوذ الجنسي الذي مارسه قوم لوط ..  

َجاَل ((   ِرفُوَن(إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الّرِ ْوٌم ُمْس تُْم قَ ْل أَْن اَل .)).. )81َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء بَ َج أْتُوَن الّرِ ْم لَتَ إِنَُّك
ه .. معرضا  َشْهَوةً  ي غي ادر ف ه اإلنسان الس : في أدبارهم .. وهو اللواط .. وهي أتعس ما يمكن أن يصل إلي

ة عن الفطرة مقبال على القذارة والمستقبح من الممارسة ا ة المقيت ة والحيواني ى البهيمي ه ال لشاذة التي تردي
ق اإلستخدام ..  ((   و استخدمه ح وقد أكرمه هللا سبحانه تعالى بالعقل الذي يمنعه من الوقوع في المعاصي ل
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ر اإلْسراف كل ما أُ  وقال سفيان:..  السََّرف واإلْسراُف: ُمجاوزةُ القَْصدِ )) :  بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُونَ  ي غي ق ف نف
 ّ . والسََّرُف: ضّد القصد اإلسراُف ما ، وقال إياُس بن معاوية: طاعة  ّ ر به عن حّق    .. قُّصِ

ُروَن(((   اٌس يَتََطهَّ ْم أُنَ ْريَتُِكْم إِنَُّه ْن قَ وُهْم ِم الُوا أَْخِرُج ِه إِالَّ أَْن قَ َواَب قَْوِم اَن َج ا َك ْم .)).. )82َوَم إِنَُّه
ه والَكفُّ عن:  َطهَُّرونَ أُنَاٌس يَتَ  ُر: التنزُّ اب والتََّطهُّ اهُر الثي ل ط ل. ورج ا ال يَْجُم ول  اِإلثم وم ه ق ه؛ ومن زَّ أَي ُمنَ

ومِ  هللا ؤِمني ق ي ُم اسٌ  عز وجل في ذكر قوم لوط وقَْوِلهم ف م أُن وٍط: إِنَّه ان  لُ ن إِتْي ون ع ُه ُرون؛ أَي يتنزَّ يَتََطهَّ
م  والتَطهُّر: أَْدبار الرجال والنساء؛ قالهُ قوم لوط تهكُّماً. يتنّزهون عن الذكور، وقيل: لُّ؛ وه ا ال يَِح ه عم زُّ التن

ُهون من األَدناِس. قوم يَتََطهَّرون أَي    .يتنزَّ
ابِِريَن(((   ْن اْلغَ ابِِرينَ .))..  )83فَأَنَجْينَاهُ َوأَْهلَهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِم ْن اْلغَ اقين ف ِم ذاب .. : أي الب ي الع

يءُ  ر َغبََر الشيُء يَْغبُر ُغبوراً: مكث وذهب. وَغبََر الش و  يَْغبُ ابُِر: الماضي، وه اقي. والغ ابُِر: الب أَي بقي.والغ
  .. من األَضداد

ِرِميَن(((   ةُ اْلُمْج اَن َعاقِبَ َف َك انُظْر َكْي ًرا فَ ْيِهْم َمَط ا َعلَ ي،.)).. )84َوأَْمَطْرنَ ّدِ ْرُم: التَّع ْرُم:  والُج والُج
ي  ُمْجِرم الَجِريَمةُ، وقد َجَرَم يَْجِرُم َجْرماً واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو وهو ، الذنب، والجمع أَْجراٌم وُجُرومٌ  وَجِريٌم. وف

ن اً م لمين ُجْرم ي المس لمين ف ُم المس ديث: أَعظ م الح يء ل ن ش أَل ع ألته؛  س ل مس ن أج ِرَم م ه فَُح ْم علي رَّ يَُج
  . الُجْرم: الذنب.
ا((   اَل يَ ْم  َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشعَْيبًا قَ ْن َربُِّك ةٌ ِم اَءتُْكْم بَيِّنَ ْد َج ُرهُ قَ ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ا لَُك َ َم َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ قَ

ي األَْرِض  ُدوا فِ يَاَءُهْم َوالَ تُْفِس اَس أَْش وا النَّ َزاَن َوالَ تَْبَخُس ْم إِْن فَأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِمي ٌر لَُك ْم َخْي الَِحَها ذَِلُك َد إِْص بَْع
َ  يَا.)).. )85ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( َّ دعوة شعي قَْوِم اْعبُُدوا  ه .. ف ادة : خضع وذل وطاع ل وة  ب: عبده عب ت دع كان

ى  الم إل ه الس دعوة المستمرة من آدم علي ه .. وهي ال ده ال شريك ل ام التوحيد الخالص : ال إله إال هللا وح قي
يء قَْد َجاَءتُْكْم بَيِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم الساعة التي ال شك فيها إطالقا ..((  دليل والحجة .. وهي مج ة هي ال )) .. البين

اء .. ((   يَاَءُهمْ النبي بحد ذاته في هذا المقام إذ لم يثبت لشعيب معجزة باتفاق العلم اَس أَْش وا النَّ ))  َوالَ تَْبَخُس
ً البَْخُس: النَّ :  بُه  إِذا نقصه؛ ْقُص. بََخَسه َحقَّه يَْبَخُسه بَْخسا ل تَْحَس وامرأَة باِخٌس وباِخَسةٌ. وفي المثل في الرج

اس: ذو مغفالً وهو و العب وا  نَْكراَء: تَحَسبُها حمقاَء وهي باِخٌس أَو باِخَسةٌ؛ أَب الم، وال تَْبَخُس ى ظ اِخٌس بمعن ب
ه. مالناس. ال تظلموهم. والبَْخُس من الظل ه فينقص إِْن . (( أَْن تَْبَخَس أَخاك َحقَّه فتنقصه كا يَْبَخُس الكياُل مكيال

  )): آمن به صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. ُكنتُْم ُمْؤِمنِينَ 
هِ ((   َن بِ ْن آَم ِ َم َّ ُروا إِْذ  َوالَ تَْقعُُدوا بُِكّلِ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل  ا َواْذُك ا ِعَوًج َوتَْبغُونََه

رط  َوالَ تَْقعُُدوا بُِكّلِ ِصَراٍط .)).. )86ُكنتُْم قَِليالً فََكثََّرُكْم َوانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن( : الصراط جمع ص
ق .. ((   ُدونَ : الطري َراٍط تُوِع ّلِ ِص ُد: ا)) :  بُِك ُد والتََّوعُّ الوالَوِعي َده. ق َده وتََوعَّ د أَْوع دُُّد، وق الجوهري:  لتََّه

ر ِإذا  الَوْعُد يستعمل في الخير والشّر، قال ابن سيده: وفي الخي ُد، ف اُد والَوِعي ي الشر اِإليع دةُ، وف ُد والِع الَوْع
از: قالوا أَْوَعْدتُه ج َدني بالشر أَثبتوا األَلف مع الباء؛ وأَنشد لبعض الرُّ ْجنِ  أَوَع مِ  بالّسِ ي  واألَداِه ي، وِرْجل ِرْجل
وهري: شثْنةُ الَمناِسمِ  ال الج ي ق األَداهم ورجل ي ب َد رجل ديرهُ أَوعدني بالسجن وأَوَع ى تق ة عل ثْنة أَي قويّ  َش

ْدُت الرجلَ  رب وع الم الع ه شّراً، القَْيد. قال األَزهري: ك راً ووعدت م  َخي ِإذا ل ّراً، ف ه ش راً وأَوَعْدتُ ه خي وأَْوَعْدتُ
ذكروا م ي ه ول الوا: وعدت ر ق الوا: الش ر ق ذكروا الش م ي اً، وإِذا ل دخلوا أَلف ف ي قطوا األَل م يس ه ول .. ((  أَوعدت

 ِ َّ    .. ويقال: صّده عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه)) :   َوتَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل 
َو َوإِْن َكاَن َطائِفَةٌ ِمْنُكْم آَمنُوا بِالَِّذي أُْرِسلْ ((   ُ بَْينَنَا َوُه َّ ُت بِِه َوَطائِفَةٌ لَْم يُْؤِمنُوا فَاْصبُِروا َحتَّى يَْحُكَم 

اِكِميَن( ُر اْلَح يمُ .)).. )87َخْي و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س ال  ل الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك
ن الى. األَزهري: م ُم هللا تع ث: الَحَك ة،  هللا صفات اللي ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك الَحَك

ي وهللا ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم يُم  أعل ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس
ُم ا وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن و فِعي ا، فهوفَه ياَء ويتقنه ٌل  ألَش فَِعي

  . معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. عن بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة
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ْن قَْريَتِ  قَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّك يَا((   َك ِم وا َمعَ ِذيَن آَمنُ عَْيُب َوالَّ وُدنَّ ُش ا أَْو لَتَعُ نَ
اِرِهيَن( ا َك ْو ُكنَّ اَل أََولَ ا قَ ي ِملَّتِنَ ا.)).. )88فِ ي ِملَّتِنَ وُدنَّ فِ ة:  أَْو لَتَعُ ي اللغ ة ف حق: الِمل و إِس ال أَب نَّتُهم  ق ُس

  .. قألَنه يؤثَّر في مكانها كما يؤثَّر في الطري الموضع الذي يختبُز فيه وطريقهم ومن هذا أُخذ الَملَّة أَي
ُ ِمْنَها َوَما يَُكوُن لَنَ ((   َّ انَا  ِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا فِي ِملَّتُِكْم بَْعَد إِْذ نَجَّ َّ ا إِالَّ أَْن قَْد اْفتََرْينَا َعلَى  ا أَْن نَعُوَد فِيَه

ا ْلنَ ِ تََوكَّ َّ ى  ا َعلَ ْيٍء ِعْلًم لَّ َش ا ُك َع َربُّنَ ا َوِس ُ َربُّنَ َّ اَء  ُر  يََش َت َخْي اْلَحّقِ َوأَْن ا بِ ْيَن قَْوِمنَ ا َوبَ تَْح بَْينَنَ ا اْف َربَّنَ
اتِِحيَن( ِذبًا.)).. )89اْلفَ ِ َك َّ ى  ا َعلَ ْد اْفتََرْينَ ه. ورج :  قَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك والِفْري

النوِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. ا ٌ فَِريّ  َرى ف ال فَ ن  لليث: يق ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك
راه؛ أَي الكذب الكذب. وقال غيره: اْفتََرى ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. يَْفتِريه اختلقه. وف َرى  اختلق وفَ

ة. ا. ((  فالن كذا إِذا خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَ ا َربَّنَ ْلنَ م أَن )) :   تََوكَّ ذي يعل ى هللا: ال ل عل والُمتََوّكِ
َره ه وأَْم ٌل رزق ْرَكن هللا كافِ ل في ا وتَوكَّ َل ب يده: َوِك ن س ره. اب ى غي ل عل َده وال يتَوكَّ ه وْح ه إِلي ل  علي واتََّك

ه، و توكَّل استَْسلم إِليه، وتكّرر في الحديث ذكر التَّوكُّل؛ يقال: اَم ب الن باألَمر إِذا َضِمن الِقي ى ف ري إِل ت أَم َوَكْل
تَْكفاه أَلَجأْتُه أَي ة إِليه واعتمدت فيه عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا اس َره ثِق أَمر  ًأَم ام ب زاً عن الِقي ه أَو َعْج بِكفايتِ

  ..  وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه األَمَر: سلَّمه. نفسه. وَوَكل إِليه
َألُ ((    اَل اْلَم ُروَن(َوقَ ْم إِذًا لََخاِس عَْيبًا إِنَُّك تُْم ُش ئِْن اتَّبَْع ِه لَ ْن قَْوِم ُروا ِم ِذيَن َكفَ ْم إِذًا .)).. )90 الَّ إِنَُّك
  : خسر : ضل .. والخسارة : الضالل والهالك ..  لََخاِسُرونَ 

اثِِميَن(((   ْم َج ي َداِرِه ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِ ةُ فَ .)).. )91فَأََخذَتُْهْم الرَّ ْجفَ ذَتُْهْم الرَّ ل  أََخ : أهلكهم هللا عز وج
يحة ..  ي الص ة ه ة .. والرجف ذاب الظل ةُ:بع َطربت. والرْجف اً: اض ُف رْجف ِت األَرض تَْرُج ةُ. ورَجفَ ْلَزلَ . ((  الزَّ

ةُ  ))  : جثم اإلنسان  َجاثِِمينَ  بُ  والطائُر والنَّعام ف واألَْرن ثُم جَ  والِخْش ثِم ويَْج وُع يَْج اً، فهوواليَْرب اً وجثُوم  ثْم
  .. صدره فلم يَْبَرح أَي تَلَبَّد باألَرض، وقيل: هو أَن يَقََع على جاثِم: لَِزم مكانه

ِريَن(((   ْم اْلَخاِس انُوا ُه عَْيبًا َك ذَّبُوا ُش ِذيَن َك ا الَّ ى )92الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشعَْيبًا َكأَْن لَْم يَْغنَْوا فِيَه .)).. والمعن
وا ..  ((   كأن لم يعيشوا م يتنعم ا .. ول ِرينَ فيه ْم اْلَخاِس انُوا ُه راً )) : َك َر َخْس اَرةً  ِخِس راناً وَخَس راً وُخْس  وَخَس

. والَخَسار والَخسارة دة.  وَخَساراً، فهو خاِسر وَخِسٌر، كله: َضلَّ ه زائ والَخْيَسَرى: الضالل والهالك، والياء في
ه اِإلنسان إِن ِ وفي التنزيل العزيز: والعصر ه ومنزل ر أَهل ه وأَن يَْخَس ة بذنب ي عقوب ي  لفي ُخْسر؛ الفراء: لف ف

  . الجنة. وقال عز وجل: َخِسَر الدنيا واآلخرة ذلك هو الُخْسران المبين.
ا((   اَل يَ ْنُهْم َوقَ َولَّى َع ى قَ فَتَ ى َعلَ َف آَس ْم فََكْي ْحُت لَُك ي َونََص االَِت َربِّ تُُكْم ِرَس ْد أَْبلَْغ ْوِم لَقَ ْوٍم قَ

وأَِسيُت عليه أَسًى: َحِزْنت. . أَيضاً. األَسا، مفتوح مقصور: الُمداواة والِعالج، وهو الُحْزنُ ...))..  )93َكافِِريَن(
  . إذا َحِزن. ورجل آٍس وأَْسياُن: حزين. مقصور، ، وأَِسَي على مصيبته، بالكسر، يأْسى أَسً 

  
  

*********  
  
  

كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنز د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –.)) /.)118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

  
  
  
 

 c   : 127الحلقة عدد   
  c( سورة األعراف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  ر ول هللا بل س
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُعوَن(َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريٍَة ِمْن نَبِّيٍ إِالَّ أََخْذنَا أَْهلََها بِاْلبَأَْساِء (( ...  رَّ ْم يَضَّ اِء لَعَلَُّه رَّ ْلنَا  )94َوالضَّ دَّ مَّ بَ ثُ

ْذنَاُهْم بَْغتَ اُء فَأََخ اُء َوالسَّرَّ رَّ عُُروَن(َمَكاَن السَّيِّئَِة اْلَحَسنَةَ َحتَّى َعفَوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّ ْم الَ يَْش  )95ةً َوُه
انُوا َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا وَ  ا َك ْذنَاُهْم بَِم ذَّبُوا فَأََخ ْن َك َماِء َواألَْرِض َولَِك ْن السَّ اٍت ِم ْيِهْم بََرَك ا َعلَ ْوا لَفَتَْحنَ اتَّقَ

ائُِموَن( )96يَْكِسبُوَن( ْم نَ ا َوُه نَا بَيَاتً أْتِيَُهْم بَأُْس أْ  )97أَفَأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَ َرى أَْن يَ ُل اْلقُ َن أَْه نَا أََوأَِم تِيَُهْم بَأُْس
ُروَن( )98ُضًحى َوُهْم يَْلعَبُوَن( ْوُم اْلَخاِس ِ إِالَّ اْلقَ َّ َر  أَْمُن َمْك ِ فَالَ يَ َّ وَن  )99أَفَأَِمنُوا َمْكَر  ِذيَن يَِرثُ ِد ِللَّ ْم يَْه أََولَ

ذُنُوبِِهْم  ْبنَاُهْم بِ َمعُوَن(األَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَْن لَْو نََشاُء أََص ْم الَ يَْس وبِِهْم فَُه ى قُلُ ُع َعلَ َرى 100َونَْطبَ َك اْلقُ ) تِْل
ى  نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَائَِها َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فََما َكانُوا ِليُْؤِمنُوا بَِما َكذَّبُوا ُ َعلَ َّ ُع  ِمْن قَْبُل َكذَِلَك يَْطبَ

  ...)).)102َوَما َوَجْدنَا ِألَْكثَِرِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرُهْم لَفَاِسِقيَن( )101افِِريَن(قُلُوِب اْلكَ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل : 
  

ا  د ؟.. وم ا العه ات ؟.. وم ا البي ات السماء واألرض ؟.. وم ا برك ا الضراء ؟.. وم ما البأساء ؟.. وم
  ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : الفسق
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ُعونَ (( ...   رَّ ْم يَضَّ اِء لَعَلَُّه رَّ اِء َوالضَّ ا بِاْلبَأَْس ْذنَا أَْهلََه ّيٍ إِالَّ أََخ ْن نَبِ ٍة ِم ي قَْريَ .)).. )94(َوَما أَْرَسْلنَا فِ
ي  العذاب. الليث: والبَأْساُء اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأُْس::  ا بِاْلبَأَْساءِ أََخْذنَا أَْهلَهَ  والبأُْس: الشدة ف

ا إِذا ه: كن َّ علي ي، رضوان  ه وسلم؛  الحرب. وفي حديث عل َّ علي ، صلى  َّ ول  ا برس أُْس اتَّقَْين اشتدَّ الب
وف د الخ ن ا يري دَّة. اب ع الش ون إِال م الوال يك ى مث ئُِس، عل أُْس والبَ ي: الب ن  ألَعراب ديد. اب ذاب الش ٍل، الع فَِع

أْسَ  ل ال بَ ى قي ر حت م كث رب ث أْس الح يده: الب وف س أَْس أَي ال خ ك، وال بَ اءِ .. ((  علي رَّ اِء َوالضَّ ))) :  بِاْلبَأَْس
اء. اُء: نقيض السَّرَّ رَّ اءِ  والضَّ رَّ اءفََصبَْرنا وفي الحديث: اْبتُِلينَا بالضَّ فلم نَْصبِْر؛ قال ابن األَثير:  ، وابتلينا بالسَّرَّ

اءُ  رَّ ، وهي الضَّ اء، وهما بناءان للمؤنث وال مذكر لهما، الحالة التي تَُضرُّ ا نقيض السَّرَّ ا اْختُبِْرن الفقر  يريد أَن ب
ا ا جاءتن ه، فلم دنيا والشدة والعذاب فصبرنا علي اُء وهي ال رَّ ة بَطِ  السَّ عَة والراح ه والسَّ م نصبر. وقول ا ول ْرن

اُء النقص في األَموال وأَخذناهم بالبأْساءِ  : تعالى رَّ اِء؛ قيل: الضَّ رَّ س والضَّ ُعونَ .. ((   واألَنف رَّ ْم يَضَّ )) :  لَعَلَُّه
و ع وذلَّ، فه راعةً: خض َرعاً وَض َرُع َض ه يَْض َرَع إِلي اِرٌع، َض ذلَّل  ض ع: ت رَّ ُروعٍ. وتض َرعٍة وُض وم َض ن ق م

عوا، فمعناه تذلَّلوا وخَضعوا. ويقال فلوال ع. وقوله عز وجل:وتخشَّ   لفالن: ضرع فالن  إِْذ جاءهم بأُْسنا تَضرَّ
   .. وَضِرَع له إِذا ما تخشَّع له وسأَله أَن يُْعِطيَه

ا ال((   سَّ آبَاَءنَ ْد َم الُوا قَ يِّئَِة اْلَحَسنَةَ َحتَّى َعفَوا َوقَ ْلنَا َمَكاَن السَّ ةً ثُمَّ بَدَّ ْذنَاُهْم بَْغتَ اُء فَأََخ رَّ اُء َوالسَّ رَّ ضَّ
اٍف.  : حتى كثروا وكثرت أموالهم .. َحتَّى َعفَوا.)).. )95َوُهْم الَ يَْشعُُروَن( ه، واحدهم ع وعافيةُ الماء: واِرَدتُ

وه الن تَْعفُ ه وف ياُف وتَْعتَفي ة األَْض ُر العافي اِة وكثي ر العُفَ و كثي ياُف وه ُر العُ  األَْض افي:وكثي ى. والع ُد  فَّ الرائ
ال ٌب؛ ق ه طل اًء : والواِرُد ألَن ذلك كلَّ ف م ذامي يص هْ  ذا الُج فُّ عافِي رُّ َك ْرَمٍض تَْخَض تَِقيه.  َع أَي واِرِده أَو ُمْس

َعفَا  :  ألعرابي وابن..  وأَعطاه الماَل َعْفواً بغير مسألةٍ  .. والدواّبِ والطَّْير ُطالَُّب الرزِق من اِإلنِس  والعافيةُ:
و ن يَْعفُ ُل ع و الفاِض ه، وه ن مال َو م َق العَْف اً،وأَْعفَى إذا أَْنفَ َرَك َحقّ ا ذا تَ ه. وَعف   نَفَقَتِ

ا القوُم: َكثُُروا. وفي التنزيل: حتى َعفَْوا؛ أَي َكثُُروا اَل.  وَعف َر وط اٍف: كثُ و ع و فه ُره يَْعفُ عَُر وغي ُت والشَّ النَّب
ديث : ي الح ه وف لى هللا عل أَن عَُرهاص وفَّر َش و أَن يُ ى؛ ه اء اللَِّح َر بإْعف لم، أََم ه وس ر  ي ر وال يُقََص ويَُكثَّ

واِرِب،  يء  كالشَّ ا الش ن عف َر وزاد. م ةً ((   إذا َكثُ أة ..  بَْغتَ أَكَ )) : فج و أَن يَْفَج أَة، وه ةُ: الفَْج ُت والبَْغتَ  البَْغ
  ..   أَي فجأَةً التنزيل العزيز: ولَتَأْتِيَنَّهم بَْغتَةً  الشيُء. وفي
ذَّبُ ((   ْن َك َماِء َواألَْرِض َولَِك ْذنَاُهْم َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمْن السَّ وا فَأََخ

بُوَن( اتٍ .)).. )96بَِما َكانُوا يَْكِس ْيِهْم بََرَك ا َعلَ اء وا:  لَفَتَْحنَ ة: النَّم دعاءالبََرك ك: ال ادة. والتَّْبري لإلنسان أو  لزي
ت غيره اً أي قل ه تَْبريك ُت علي ْك ال: بَرَّ ة. يق ارك هللا بالبرك ه ب ك. ل ه:  علي ه وعلي ارك في يَء وب ارك هللا الش وب

ات كأنه وضع فيه البََرَكة. وطعام بَِريك: ال: البرك يكم، ق ه عل ه رحمة هللا وبركات ي قول راء ف  ُمبارك. وقال الف
  )) :  بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ ..((  وروى ابن عباس: ومعنى البََركة الكثرة في كل خير ؛السعادة

ب ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ بُ  َالَكْس َب  يَْكِس يبويه: َكَس ال س ب. ق َب واْكتََس باً، وتََكسَّ َكْس
ف واْجتََهد. قال ابن جني: قولُه تعا واْكتََسب: أَصاَب، بَْت،تََصرَّ ا َكَس ا م ر عن  لى: له بَْت؛ َعبَّ ا اْكتََس ا م وعليه

ك أَن  الحسنة بَِكَسبَْت، وعن السيئة باْكتََسبَْت، ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس َب دون معن ألَن معنى َكَس
  مله .. .. كسب اإلثم : تحالحسنة، باِإلضافة إِلى اْكتِساِب السيئة، أَْمٌر يسير وُمْستَْصغَرٌ  َكْسبَ 

اُء :  أَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا.)).. )97أَفَأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَأْتِيَُهْم بَأُْسنَا بَيَاتًا َوُهْم نَائُِموَن(((   ث: والبَأْس اللي
َّ  العذاب. اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأُْس: وان  ي، رض ي حديث عل والبأُْس: الشدة في الحرب. وف

َّ عليه وسلم؛ يريد الخوف كنا إِذاعليه:  ، صلى  َّ ن  اشتدَّ البأُْس اتَّقَْينا برسول  ع الشدَّة. اب ون إِال م وال يك
أْسَ  األَعرابي: البأُْس والبَئُِس، على مثال ل ال بَ ى قي ر حت  فَِعٍل، العذاب الشديد. ابن سيده: البأْس الحرب ثم كث

ل)) :  أُْسنَا بَيَاتًابَ ..((  عليك، وال بَأَْس أَي ال خوف ي التنزي يالً. وف ره ل ز: وبَيََّت األَْمَر: َعِملَه ليالً، أَْو َدبَّ  العزي
ا ون م ه: إِذ يُبَيِّتُ وُل؛ وفي ذي تَقُ َر ال نهم غي ةٌ م َت طائف ن بَيَّ ا ال  ال يَْرضى م ون م ُ ال الزجاج: إِذ يُبَيِّت ْول؛ ق القَ

ذا فيه أَو القول: كلُّ ما فُِكرَ  يَْرضى من ال: ه َت. ويق ل ِخيَض فيه بلَْيل، فقد بُيِّ َر بلَْي ٌر ُدبِّ ى  أَم ل، بمعن َت بلَْي وبُيِّ
 ُ َّ ه: و د. وقول ون أَي واح ا يُبَيِّت ُب م يالً. يَْكتُ وِء ل ن السُّ روَن م ّدِ َدبِّروَن ويُقَ   يُ

ر. وفي االً، وال وبُيَِّت الشيُء أَي قُّدِ ُت م اٌل اليُ  الحديث: أَنه كان ال يُبَيِّ اَءه م ه؛ أَي إِذا ج ل،  قَيِّلُ ى اللي ُكه إِل يُْمِس
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ُل قِْسَمته. وبَيَّتَ  وال إِلى يالً؛ القائلة، بل يُعَّجِ م ل ع به : أَوق ُدوَّ ر القْوَم والعَ اهم األَم اُت. وأَت اً أَي  واالسُم البَي بَيات
وَن. تاً، فَكبََسهم وهمبَيا ويقال: بَيََّت فالٌن بني فالٍن إِذا أَتاهم أَتاهم في جوِف الليل.   . غارُّ

وَن(((   ْم يَْلعَبُ ًحى َوُه نَا ُض أْتِيَُهْم بَأُْس ًحى.)).. )98أََوأَِمَن أَْهُل اْلقَُرى أَْن يَ نَا ُض أْتِيَُهْم بَأُْس ل: :  أَْن يَ قي
ى يَضَّ الشمس الضُّحى من طلوعِ الشمس إِل اُر وتَْب َع النه ك الضَّ أََن يَْرتَِف د ذل م بع ّداً، ث ب من  حاءُ ج ى قَري إِل

حى والشمِس وُضحاها؛ قال نِْصِف النهار، قال هللا تعالى: ِل  الفراء: ُضحاها نَهاُرها، وكذلك قوله: والضُّ واللَّْي
يائها، إِذا َسجا؛ هو جاج: وُضحاها وِض حى: النهاُر ُكلُّه؛ قال الزَّ ه والضُّ ي قول ال ف اعةٌ  وق ل: س اِر، وقي والنه

  فَيَْصفو َضْوُءها. تَْطلُُع الشَّْمسُ  ضُّحى: حينَ من ساعات النهار. وال
ُروَن(((   ْوُم اْلَخاِس ِ إِالَّ اْلقَ َّ ِ فَالَ يَأَْمُن َمْكَر  َّ ِ .)).. )99أَفَأَِمنُوا َمْكَر  َّ َر  أَِمنُوا َمْك ُر :  أَفَ ث: الَمْك اللي

د معنا أَن الكي ال: وس ة، ق ي ُخفي ال ف روف احتي ي الح الل، وال ف الى: ح ال هللا تع رام. ق الل ح ل ح ي ك ر ف مك
مي مكراً  ومكروا مكراً ومكرنا الى جزاء ُس ن هللا تع ر م ل: المك م بالتأْوي ل العل ال أَه باسم  وهم ال يشعرون. ق

يئة  بسيئة في كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منها، فالثانية ليست مكر المجازى الحقيقة ولكنها سميت س
ه  فمن اعتدى عليكم ك قوله تعالى:الزدواج الكالم، وكذل م ولكن يس بظل اني ل م والث األَول ظل ه، ف دوا علي فاعت

و ِعقاب عليه وجزاٌء به، ويجري َمْجَرى هذا القول قوله باسم الذنب ليُعلم أَنه سمي  تعالى: يخادعون هللا وه
   .. خادعهم وهللا يستهزئ بهم

وبِِهْم أََولَْم يَْهِد ِللَِّذيَن يَِرثُوَن األَرْ ((   ى قُلُ ُع َعلَ ذُنُوبِِهْم َونَْطبَ ْبنَاُهْم بِ اُء أََص ْو نََش َض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَْن لَ
َمعُوَن( ِذينَ .)).. )100فَُهْم الَ يَْس ِد ِللَّ ْم يَْه ين ... ((   أََولَ م يب وبِِهمْ ...: أو ل ى قُلُ ُع َعلَ ى )) :  َونَْطبَ ع هللا عل وطبَ

ا : يقال طبع هللا  يقالو قلبه: ختم، على المثل. وذ ب ي على قلوب الكافرين، نع ال يَِع تََم ف ه، أَي َخ ى  من وغّط
وي: حق النح و إِس ال أَب ر. وق ُق لخي ة  وال يَُوفَّ ع ي اللغ ة طب تممعن يء  وخ ى الش ةُ عل و التْغِطي د، وه واح

ال ا ق ه شيء كم ن أَن يدخل ا، وق واالْستِيثاُق م وب أَْقفالُه ى قل الى: أَم عل ىا تع ْل راَن عل الَّ ب ل: ك ز وج  ال ع
ن وكذلك طبع هللا  قلوبهم؛ معناه َغطَّى على قلوبهم،  ال اب وبهم؛ ق ى قل َع هو  عل رون أَن الطَّْب انوا ي ر: ك األَثي

ْيُن أَيسر ْيُن، قال مجاهد: الرَّ ذا من الرَّ ه، ه ك كل ن ذل ّد م اُل أَش ير  الطبع، والطبع أَيسر من اِإلْقفاِل، واِإلْقف تفس
ى  تلطيخه بع، بِإسكان الباء، وأَما َطبَُع القلب، بتحريك الباء، فهوالط ر عل َدأُ يكث ع الصَّ ل الطبَ باألَْدناس، وأَص

ر  من السيف وغيره. وفي الحديث: ن غي ٍع م الث ُجَم ع هللا  تََرَك ث اه عذر طب ه وغّش ه أَي ختم علي ى قلب  عل
  .. ومنعه أَلطافه
ْن تِْلَك اْلقَُرى نَقُصُّ َعلَيْ ((   ذَّبُوا ِم ا َك وا بَِم َك ِمْن أَْنبَائَِها َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فََما َكانُوا ِليُْؤِمنُ

افِِريَن( وِب اْلَك ى قُلُ ُ َعلَ َّ ُع  ا.)).. )101قَْبُل َكذَِلَك يَْطبَ ْن أَْنبَائَِه َك ِم صُّ َعلَْي َرى نَقُ َك اْلقُ صَ :  تِْل ر وتقَّص : الخب
ديث: ه تتبّعه. والِقّصة: األَمُر والحديُث. واْقتََصْصت الح ي  َرَوْيت َر قصصاً. وف ه الخبَ صَّ علي ه، وقَ ى وجه عل

ها إِال حديث الرؤيا: ال تقُصَّها ا، أَقُصُّ . يقال: قََصْصت الرؤيا على فالن إِذا أَخبرته به :  على واّدٍ صُّ اً. والقَ قَّص
: الذيالبيان، والقََصُص، بالفتح: االس ا. يأْتي م. والقاصُّ ا وأَلفاَظه ع معانيَه ه يَتَتَبّ .((  بالِقّصة على وجهها كأَن

ى )) : النبأ جمع أنباء : الخبر الهام .. سمي نبأ ألنه ينتقل من مكان آلخر .. ِمْن أَْنبَائَِها ور: سمَّ و منص ال أَب ق
، أَْنبَ الُحَجج أَنـْبَاًء، وهي جمع النَّبَِإ، ألَنَّ الُحَججَ  ّ ـُمْخبِر عن  يُء: ال وهري: والنَبِ ل. الج ، عز وج ّ ن  اٌء ع

يَّةٌ، ألَنه أَْنبَأَ عنه، وهو فَِعيٌل بمعنى فاِعلٍ  عز وجل، دليل والحجة .. بِاْلبَيِّنَاتِ ..  ((َمّكِ ))   البينة جمع بينات : ال
افِِرينَ ((   وِب اْلَك ى قُلُ ان؛ آمنَّ)) : َعلَ يض اِإليم ُر: نق االُكْف ا وَكفَْرن رَ  ا ب اغوت؛ َكفَ وراً   بالط راً وُكفُ ر ُكْف يَْكفُ

ل دار د وُكْفراناً. ويقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف يض الشكر.  والُكْف نق
د وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا والُكْفُر: ُجحود النعمة، افرون؛ أَي جاح رَ بكّلٍ ك ا  ون. وَكفَ ةَ هللا يَْكفُره نَْعَم

وراً  تَرها. ُكفُ َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ   وُكْفران
َده. ورجل ه: َجَح افََره َحقَّ ل وك ع إِحسانه. ورج ة م ود النعم ر: مجح ن ُمَكفَّ ِم هللا، مشتق م د ألَْنعُ افر: جاح  ك

  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على
ِقيَن( َوَما َوَجْدنَا((   َرُهْم لَفَاِس ْدنَا أَْكثَ ٍد َوإِْن َوَج ْن َعْه ْن ...)).. )102ِألَْكثَِرِهْم ِم ِرِهْم ِم ْدنَا ِألَْكثَ ا َوَج َوَم

ؤوالً؛:  َعْهدٍ  ان مس َد ك د إِن العه ال قال هللا تعالى: وأَوفوا بالعه د،  ق ا العه ا أَدري م هم: م ال بعض الزجاج: ق
رُ  دَ وقال غيره: العَْهُد كل ما ُعوهِ  ُ عليه، وكلُّ ما بين العباِد من المواثِيِق، فهو َعْهٌد. وأَْم ِد،  َّ ن العه يم م اليت
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ا استََطْعُت  وكذلك كلُّ ما أََمَر هللا به في هذه اآليات ونَهى عنه. وفي حديث الدُّعاِء: وأَنا على َعْهِدَك وَوْعِدَك م
دانيَّتِكُمِقيٌم على ما عاَهْدتُك عليه من اِإليم أَي أَنا رار بَوْح ه ال ان بك واِإلق َرُهْم .. ((   أَزول عن ْدنَا أَْكثَ َوإِْن َوَج

ر هللا عز وجل والخروج عن)) :  لَفَاِسِقينَ  رك ألَم ق  الِفْسق: العصيان والت قاً الحق فسق  طري ُق فِْس ويَْفُس
ل:قال: رواه عنه األَحمر، ق أَي فََجر، وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،  ال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقي

ن روج ع وق الخ ر الفُس ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ية كم ى المعص ل إل ذلك المي دين، وك   ال
  ..  ربه أَي جار ومال عن طاعته ربه. وفََسق عن أمر

  
*********  

  
  

هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم وال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف حمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c   : 128الحلقة عدد   

  c( سورة األعراف ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أ ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اَن َعاقِبَ(( ...   َف َك انُظْر َكْي ا فَ وا بَِه ِه فََظلَُم ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع ا إِلَ ى بِآيَاتِنَ ِدِهْم ُموَس ْن بَْع ا ِم مَّ بَعَثْنَ ةُ ثُ

الَِميَن( َوقَاَل ُموَسى يَا )103اْلُمْفِسِديَن( ِ 104فِْرَعْوُن إِنِّي َرُسوٌل ِمْن َرّبِ اْلعَ َّ ى  وَل َعلَ ى أَْن الَ أَقُ ٌق َعلَ ) َحِقي
ْن  قَاَل إِْن ُكنَت ِجئَْت بِآيَةٍ  )105إِالَّ اْلَحقَّ قَْد ِجئْتُُكْم بِبَيِّنٍَة ِمْن َربُِّكْم فَأَْرِسْل َمِعي بَنِي إِْسَرائِيَل( فَأِْت بَِها إِْن ُكنَت ِم
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اِدقِيَن( يٌن( )106الصَّ اٌن ُمبِ َي ثُْعبَ ِإذَا ِه اهُ فَ اِظِريَن( )107فَأَْلقَى َعَص اُء ِللنَّ َي بَْيَض ِإذَا ِه َدهُ فَ َزَع يَ اَل  )108َونَ قَ
يٌم( اِحٌر َعِل ذَا لََس ْوَن إِنَّ َه ْوِم فِْرَع ْن قَ ِرجَ  )109اْلَمَألُ ِم ُد أَْن يُْخ أُْمُروَن(يُِري اذَا تَ ُكْم فََم ْن أَْرِض الُوا  )110ُكْم ِم قَ

يٍم(111أَْرِجِه َوأََخاهُ َوأَْرِسْل فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِريَن( اِحٍر َعِل ّلِ َس أْتُوَك بُِك الُوا  )112) يَ ْوَن قَ َحَرةُ فِْرَع اَء السَّ َوَج
بِيَن( )113إِنَّ لَنَا َألَْجًرا إِْن ُكنَّا نَْحُن اْلغَاِلبِيَن( ا  قَالُوا يَا )114قَاَل نَعَْم َوإِنَُّكْم لَِمْن اْلُمقَرَّ َي َوإِمَّ ا أَْن تُْلِق ى إِمَّ ُموَس

يَن( ُن اْلُمْلِق وَن نَْح ْحٍر  )115أَْن نَُك اُءوا بِِس تَْرَهبُوُهْم َوَج اِس َواْس يَُن النَّ َحُروا أَْع ْوا َس ا أَْلقَ وا فَلَمَّ اَل أَْلقُ قَ
انُوا  )117ْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك فَِإذَا ِهَي تَْلقَُف َما يَأْفُِكوَن(َوأَ  )116َعِظيٍم( ا َك َل َم قُّ َوبََط َع اْلَح فََوقَ

وَن( اِغِريَن(118يَْعَملُ وا َص َك َوانقَلَبُ وا ُهنَاِل اِجِديَن( )119) فَغُِلبُ َحَرةُ َس َي السَّ َرّبِ  )120َوأُْلِق ا بِ الُوا آَمنَّ قَ
ي  )122َرّبِ ُموَسى َوَهاُروَن( )121اْلعَالَِميَن( وهُ فِ ٌر َمَكْرتُُم ذَا لََمْك ْم إِنَّ َه َل أَْن آذََن لَُك ِه قَْب قَاَل فِْرَعْوُن آَمنتُْم بِ

وَن( ْوَف تَْعلَُم ا فََس ا أَْهلََه وا ِمْنَه ِة ِلتُْخِرُج ْم  )123اْلَمِدينَ ِديَُكْم َوأَْرُجلَُك نَّ أَْي عَ لِّبَنَُّكْم َألُقَّطِ مَّ َألَُص الٍَف ثُ ْن ِخ ِم
وَن( )124أَْجَمِعيَن( ا ُمنقَِلبُ ِرْغ  )125قَالُوا إِنَّا إِلَى َربِّنَ ا أَْف ا َربَّنَ ا َجاَءتْنَ ا لَمَّ اِت َربِّنَ ا بِآيَ ا إِالَّ أَْن آَمنَّ نِقُم ِمنَّ ا تَ َوَم

  ...))..  )126َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِميَن(
  دق هللا العظيم ص

  ( سورة األعراف )

  * التحليل :
  

الم ؟..  ماذا قل موسى عليه السالم لفرعون ؟ .. وما البراهين الجديدة التي جاء بها موسى عليه الس
ت  ا كان لماذا اتهم قوم فرعون موسى عليه السالم بالسحر ؟.. وما السحر أصال ؟.. لماذا سجد السحرة ؟..  م

ة عقوبة فرعون للسحرة ؟ ة الكافي ر تجدون األجوب ذه األسئلة وأكث .. وعلى أي دين مات السحرة ؟ .. عن ه
  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
اَن َعاقِبَ(( ...   َف َك انُظْر َكْي ا فَ وا بَِه ِه فََظلَُم ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع ا إِلَ ى بِآيَاتِنَ ِدِهْم ُموَس ْن بَْع ا ِم مَّ بَعَثْنَ  ةُ ثُ

ِديَن( ا.)).. )103اْلُمْفِس ة .. ((   بِآيَاتِنَ دليل والحج ات : ال ع آي ة جم هِ : اآلي ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع ةُ: )) :   إِلَ الفَْرَعنَ
ل ْوُن ك ر. وفِْرَع ُر والتََّجبُّ يّ  الِكْب اِمي: ٍنَبِ ال القَط ره؛ ق ُك َدْه ى، َمِل حاِب ُموَس ن أَص ُر ع قَّ البَْح ِت  وُش قَ وُغّرِ

ا  الذي ذكره هللا تعالى في كتابه الِكفاُر: جمع كافر كصاحب وصحاب، وفرعون نَةُ الِكفارُ الفَراعِ  ذا، وإِنم من ه
أَخذه من أَْبلََس؛ قال ابن سيده: وعندي أَن فرعون  له كِإبليس فيمن َ َسِميّ  ترك صرفه في قول بعضهم ألَنه ال

ذا ، ه يٌّ م أَعجم ون ل العَلَ وهري: فرع رف. الج م يص ذلك ل عَبٍ ول ن ُمْص د ب ب الولي ر. ق ِك مص   َمِل
و ْرَعَن وه د تَفَ ة. وق اةُ: الفراعن ْوٌن، والعُت اٍت فِْرَع لُّ ع ذَنا  ذو وك ديث: أََخ ي الح ر. وف اٍء وتََكبُّ ة أَي َده فَْرَعنَ

ذه ْوُن ه ة. فِْرَع هِ . ((  األُم ة .. َوَملَئِ اس مهاب دور الن ون ص ذين يملئ اء ال ان والوجه أل : األعي ((   )) :  الم
م؛  في الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب)) : فََظلَُموا بَِها ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش به: َم الشَّ

ي ما وضعما ظلم أي  قال األصمعي:  َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس ل: م ي المث ر َمْوضعه وف  الشَّبَه في غي
ماالً؛ فما ظلم يمينا  يقال: أََخذَ في طريٍق  ِريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛حديث ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَّ  وال ِش

اَوَزة  َسلَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ِ أُمّ  ومنه حديث ْوُر وُمج م الَج عنه؛ وأصل الظُّل
  .. الحدِّ 

ا((   ى يَ اَل ُموَس وْ  َوقَ الَِميَن(فِْرَع ْن َرّبِ اْلعَ وٌل ِم ي َرُس ولٌ  .))..)104ُن إِنِّ ي َرُس ال: :  إِنِّ واِإلْرس
الة س الة والرَّ س م الّرِ ه، واالس ل إِلي د أَْرَس ه، وق د: التوجي ب؛ وأَنش ن ثعل رة ع يل؛ األَخي ِس ول والرَّ ُس  والرَّ

سول: بمعنى بلَْيلى، وال أَْرَسْلتُهم بَرِسيل بُْحُت عندهم لقد َكذَب الواُشون ما ذكَّر، فمن  والرَّ ث ويُ سالة، يؤن الّرِ
 بعض. ويقال: هي َرُسولك. وتَراَسل القوُم: أَْرَسل بعُضهم إِلى أَتَتْها أَْرُسلي قد قال الشاعر: أَنَّث جمعه أَْرُسالً؛

سالة والُمْرَسل سول. الّرِ يالً ل ألن يقل رس وفي التنزيل العزيز: إِنَّا َرُسول رب العالمين؛ ولم .. والرَّ والً وفَِع فَعُ
ُدوّ  يستوي ل َع ِديق؛ ٍ فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع مث الَِمينَ ((  وَص ْن َرّبِ اْلعَ ّ )) :  ِم و  : ه بُّ رَّ ال

ّلِ شيٍء أَي و َربُّ ك اِب، عّز وجل، ه و َربُّ األَْرب ه، وه ق، ال شريك ل ع الَخْل ى جمي ة عل بوبيَّ ه الرُّ ه، ول  مالُك
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ِ، إِالّ باِإلضافةِ  وماِلكُ  ّ ر  ي َغي الَِمينَ ..((   الـُملوِك واألَْمالِك. وال يقال الربُّ ف المون :  اْلعَ الم جمع ع )) : الع
  الخلق كلهم ..  

ْل َمِع((   ْم فَأَْرِس ْن َربُِّك ٍة ِم تُُكْم بِبَيِّنَ ْد ِجئْ قَّ قَ ِ إِالَّ اْلَح َّ ى  وَل َعلَ ى أَْن الَ أَقُ ٌق َعلَ ي َحِقي ي بَنِ
ول:.)).. )105إِْسَرائِيَل( ين؛ تق تَ  وَحقَّ األَمَر يُحقُّه حقّاً وأحقَّه: كان منه على يق ت  َحقَْق ه إذا كن ر وأْحقَْقت األَم

و واجبُ  الحديث: أتْدِري ما َحقُّ العباد على. على يقين منه. ه فه َدهم ب ذي وع ت  هللا أي ثوابُهم ال اِز ثاب اإلْنج
؛ ومنه  بوعِده ك  ويَُحقُّ  الحديث: الحقُّ بعدي مع عمر.الحّقِ قُّ ل ة، ويَُح ذا: يجب، والكسر لغ عليك أن تفعل ك

ال: أن تفعل وه ويَُحقُّ لك تَْفعل؛ق ى أَبُ و موَس ن أَبُ قُّ لم اال يَُح ذي نَصب الِجب ه ال ك  يَُوفِّقُ ك ذل ٌق علي ت َحقيِ وأن
رب يَّ  وَحقيٌِق عليَّ أَن أَفعله؛ قال شمر: تقول الع قَّ عل راً،َح ل خي وق أَن أَفع ي لَمْحقُ ، وإِن قَّ ك وُح َل ذل   أَن أَفع

و ق وه ه أَي َخِلي وق ب ه وَمحقُ ق ب ال َحِقي ون. وق اء وَمحقوق ع أَِحق ه، والجم راء: ل ك  الف ل ذل ك أَن تفع قَّ ل ُح
، وإِني لمحقوق أَن أَفعل ول  كذا، وَحقَّ ال: وتق ك، ق ت علي قَّ قل قُّ فِإذا قلت ُحقَّ قلت لك، وإذا قلت َح ك يَِح  علي

ل.  أَن تفعل كذا وُحقَّ لك، ولم يقولوا َحقَْقَت أَن تفعل. وقوله تعالى: ا أَن تفع قَّ له وأَِذنَت لربِها وُحقَّت؛ أَي وُح
قَّ  ال َح ي ومعنى قول من ق ل. وف ٌق أَن تفع ل وَحِقي قٌّ أَن تفع الوا: َح ك. وق ب علي ل وَج ك أَن تفع ل:  علي التنزي

يَحقيق عليَّ أَن ال أَقو . وَحِقيٌق ف ق أَن  َل على هللا إِال الحقَّ ت َحِقي ك أَن ول، كقول ى َمْفع ل بمعن ، فَِعي قَّ قَّ وُح َح
  .. محقوق أَن تفعله، وتقول: أَنت َمْحقوق أَن تفعل ذلك تفعله أَي

اِدقِيَن(((   ةٍ قَاَل إِنْ .)).. )106قَاَل إِْن ُكنَت ِجئَْت بِآيٍَة فَأِْت بَِها إِْن ُكنَت ِمْن الصَّ َت بِآيَ ة :  ُكنَت ِجئْ : اآلي
  هي العالمة .. الدليل أو الحجة .. 

ين .. )107فَأَْلقَى َعَصاهُ فَِإذَا ِهَي ثُْعبَاٌن ُمبِيٌن(((   و مب ةُ .)).. أبان الشيء: اتضح فه اُن: الَحيَّ والثُّْعب
ةٍ  لُّ َحيَّ ل: ك ةً. وقي ذكُر خاّص ْخُم الطويُل، ال ا الضَّ ع ثَع اٌن. والجم ِإذا هي ثُْعب أَْلقَى َعصاه ف الى: ف ه تع بيُن. وقول

ي موضع  ُمبِيٌن؛ قال الزجاج: أَراد الكبيَر من الَحيَّاِت، فِإن قال قائل: كيف جاء فِإذا ثُْعبانٌ  ين. وف هي ثُْعباٌن مب
ن غيُر م : الص انُّ ؛ والج انٌّ ا ج زُّ كأَنه ر: تَْهتَ قُ  آخ ا َخْل ك: أَّن َخْلقَه ي ذل الجواب ف ات. ف   الحيّ

يِم،ا اِن العظ ن شميل: لثُّعب ال اب ه. ق اّنِ وِخفَّتِ اْهتِزاِز الج ا ك ا وِخفَّتُه ا وَحَرَكتُه اٌن،  واْهتِزاُزه ا ثُْعب اُت كله الَحيَّ
  .. َخْيرة: الثعباُن الَحيَّةُ الذَكر واِإلناث والذُّْكراُن. وقال أَبو الصغير والكبير

ه )108نَّاِظِريَن(َونََزَع يََدهُ فَِإذَا ِهَي بَْيَضاُء ِلل((   ى جيب ا إل إذا أعاده .)).. تشع نورا يبهر األبصار .. ف
  عادت سيرتها األولى في لون بشرته .. وذلك من األدلة على صدقه .. 

يٌم(((   اِحٌر َعِل ذَا لََس ْوَن إِنَّ َه ْوِم فِْرَع ْن قَ َألُ ِم اَل اْلَم يمٌ .)).. )109قَ اِحٌر َعِل ذَا لََس ا : إِنَّ َه م علم  : عل
  أدركه بحقيقته وكنهه .. 

أُْمُروَن(((   اذَا تَ ُكْم فََم ْن أَْرِض ِرَجُكْم ِم ُد أَْن يُْخ يم )110يُِري ي التفخ ون ف ة فرع ول خاص و ق .)).. وه
  لذوي السلطة .. ومخاطبتهم بلغة الجمع كما جرت العادة ..  

ِرينَ ((   َدائِِن َحاِش ي اْلَم ْل فِ اهُ َوأَْرِس ِه َوأََخ الُوا أَْرِج اهُ .)).. )111(قَ ِه َوأََخ الُوا أَْرِج َر: :  قَ أَ األَم أَْرَج
َره، وترُك الَهْمز لغة. ابن ْرتَه. وقُرَئ: أَْرِجهْ  السكيت: أَخَّ الى:  أَْرَجأْت األَْمَر وأَْرَجْيتُه إِذا أَخَّ ه تع هُ. وقول وأَْرِجئْ

ّ الز تَشاُء. قال تُْرِجُئ َمْن تَشاُء منهّن وتُْؤِوي إِلَْيَك َمن داً صلى  ه محم ّ تعالى به نَبِيَّ  جاج: هذا مـما َخصَّ 
ك عليه وسلم، فكان يس ذل ائه، ول ن نِس اُء ِم ْن يَش َر َم ن له أَن يَُؤّخِ ره م ى  لغي ر إِل ْن أَخَّ ُردَّ َم ه أَن يَ ه، ول أُمت

ي، رَئ تُْرج ه. وقُ ز، فِراِش ر هم وُد. بغي ُز أَْج َدائِ .((  والَهم ي اْلَم ْل فِ ِرينَ َوأَْرِس ُرهم )) : ِن َحاِش َرُهم يَْحُش َحَش
ه م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش وم ويَْحِش وم ي ُر ي ُر: َحْش ة. والَحْش وم القيام اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش  الَمْحَش

  .. أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه بلد والَمْحَشُر: المجمع الذي يحشر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلى القيامة.
أْ ((   يٍم(يَ اِحٍر َعِل ّلِ َس يطان.)).. )112تُوَك بُِك ى الش ه إِل َب في ّرِ ٌل تُقُ ْحُر َعَم ة األَزهري: الّسِ   وبمعون

ذُ  يس  منه، كل ذلك األَمر كينونة للسحر، ومن السحر األُْخذَةُ التي تأُْخ َرى ول ا يُ َر كم نَّ أَن األَْم ى يَُظ يَن حت الع
رى؛ ا يُ ى م ل عل ْحُر: األُْخ األَص عوالّسِ ْحٌر، والجم و ِس ، فه ذُه وَدقَّ َف َمأَْخ ا لَُط لُّ م ُحوٌر،  ذَةُ. وك حاٌر وُس أَس

َره، ورجل اِرينَ  ٌوَسَحَره يَْسَحُره َسْحراً وِسْحراً وَسحَّ اٌر من قوم َسحَّ اٍر، وَسحَّ   .. ساِحٌر من قوم َسَحَرٍة وُسحَّ
ا َألَْج((   الُوا إِنَّ لَنَ ْوَن قَ اِلبِيَن(َوَجاَء السََّحَرةُ فِْرَع ُن اْلغَ ا نَْح ًرا.)).. )113ًرا إِْن ُكنَّ ا َألَْج الُوا إِنَّ لَنَ :  قَ

  اشترط السحرة األجر على فرعون إن انتصروا على موسى عليه السالم .. 
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بِيَن(((   رَّ ْن اْلُمقَ ْم لَِم ْم َوإِنَُّك اَل نَعَ التمكين )114قَ دهم ب رطهم .. ووع ى ش ون عل م فرع .)).. ووافقه
  . وأن يجعلهم من خاصته .. عنده .

ا أَْن نَُكوَن نَْحُن اْلُمْلِقيَن( قَالُوا يَا((   ا أَْن تُْلِقَي َوإِمَّ واألُْلِقيَّةُ: واحد من قولك لَِقَي .)) .. )115ُموَسى إِمَّ
ر. ّرٍ وُعْس ن َش يَّ م الن األَالق ل ف ن ورج ي؛ ع ه األَالقَ ُت من روه. ولَِقي اه مك زاُل يلق ى: ال ي اني، أَي ُملَق  اللحي
  .. واألُْلِقيَّةُ: ما أُلِقَي. وقد تَالقَْوا بها: كتَحاَجْوا..  الشَّدائد، كذلك حكاه بالتخفيف

يٍم(((   ْحٍر َعِظ اُءوا بِِس تَْرَهبُوُهْم َوَج اِس َواْس يَُن النَّ َحُروا أَْع ْوا َس ا أَْلقَ وا فَلَمَّ اَل أَْلقُ .)).. )116قَ
عه.:  ا بِِسْحٍر َعِظيمٍ َواْستَْرَهبُوُهْم َوَجاُءو ه وفَزَّ تَْرَهبَه: أَخافَ تَْرَهبَه: وأْرَهبَه وَرهَّبَه واس ه  واْس تَْدَعى َرْهبَتَ اْس

تْرَهبُوُهم ل: واْس ز وج ه ع ر قول ذلك فس اُس؛ وب ـبَه الن ى َرِه وهم. حت يٍم؛ أَي أَْرَهبُ ْحٍر عظ اُؤوا بس   وج
اِه وفي حديث بَْهز بن َحِكـيم: إِني ر:ألَسمع الرَّ ن األَثي ال اب ِزعُ  ـبةَ. ق ُب أَي تُْف ي تُْرِه ة الت ُف؛  هي الحال ّوِ وتَُخ

. وتََرهَّب الرجل راِهـباً أَي خائفاً. وفي رواية: أَْسَمعُك ّ   . إِذا صار راِهـباً يَْخَشى 
أْفُِكوَن(((   ا يَ ُف َم َي تَْلقَ ِإذَا ِه اَك فَ ِق َعَص ى أَْن أَْل ى ُموَس ا إِلَ ا .)).. )117َوأَْوَحْينَ ُف َم َي تَْلقَ ِإذَا ِه فَ

ً  اللَّْقُف: تناُول الشيء يرمى به إليك. تقول: لَقَّفَني:  يَأْفُِكونَ  ا  تَْلِقيفا ذ لم ُف سرعة األَخ يده: اللَّْق فلَِقْفته. ابن س
م . ه بسرعةتناَول باللسان. لَِقفَه، بالكسر، يلقَفه لَْقفاً ولَقَفاً والتقَفه وتَلقَّفه: أَو يرمي إليك باليد ابن شميل: إنه

ْردُ  كما لَقَّفَْت ُزبٌّ شآِميةٌ  إذا ما ُدِعيتُم للطَّعاِم فلَقِّفوا، وأَنشد: الطعاَم أَي يأْكلونه وال تقول يتلَقَّفونه؛ لَيُلَقِّفُون  ُح
أْفُِكونَ .. ((   ا يَ ُف َم ال: )) :  تَْلقَ ذب. ويق ُك إِذا ك َك يأْفَ ُك وأَفِ َك يأُْ◌فِ ذيب: أَفَ ذب.الته َك ك  أَفَ

وان  مثل وأَفََك الناَس: كذبهم وحدَّثهم بالباطل، قال: فيكون أَفََك وأَفَْكتُه َكذَب وَكذَْبته. وفي حديث عائشة، رض
ا اِإلْفِك ما قالوا؛ اِإلْفُك في األَصل الكذب وأَراد به ههنا ما أَهلُ  هللا عليها: حين قال فيها ِذَب عليه ت  ُك ا رمي مم

ك: اإلِ  ه. واِإلْف عب ذب، والجم ُك: الك م. واِإلْف ل ث ُك. ورج ُك، األَفَائ ه يَأْفِ هُ: جعل ذاب. وآفََك وك: ك ك وأَفُ اك وأَفِي  أَفَّ
  .. إِْفُكُهمْ  وقرَئ: وذلك
وَن(((   والً  .))..  بطل الشيء )118فََوقََع اْلَحقُّ َوبََطَل َما َكانُوا يَْعَملُ الً وبُُط ل بُْط ب  يَْبُط اً: ذه وبُْطالن

 ً ه ضيَاعا ب َدُم ال: ذه و. ويق ه ه ل، وأَْبَطل و باط َدراً. وُخْسراً، فه الً أَي َه ة وأَبطل:  بُْط ه بََطال ي حديث ل ف وبَِط
  ..  الحق، والجمع أَباطيل والباطل: نقيض َهَزل، واالسم البَطل.

غَرُ .))..  )119فَغُِلبُوا ُهنَاِلَك َوانقَلَبُوا َصاِغِريَن(((   الن يَْص و الليث: يقال َصِغَر ف غاراً، فه غَراً وَص  َص
اِغر إِذا يَ  ص ن َرِض ة ع وا الجْزي ى يُْعُط الى: حت ال هللا تع ِه. ق رَّ بِ ْيم وأَقَ مْ  بالضَّ ٍد وُه اِغرون؛ أَي أَِذالَُّء.  يَ ص

انوا وجل: َسيُِصيب والَمْصغُوراء: الصَّغار. وقوله عز ْم، وإِن ك ي  الذين أَْجَرُموا َصغار عند هللا؛ أَي ُه ابر ف أَك
دنيا،ا ه ل افعي، رحم ال الش ة. وق د هللا أَي َمذَلَّ غار عن يبهم َص ز فسيص ه ع ي قول ْم  هللا، ف ٍد وُه ن يَ ل: ع وج

اِغُر: الراضي المسلمين. والصَّغار: مصدر صاِغُرون؛ أَي يجري عليهم ُحْكمُ  ْدر. والصَّ ي القَ ِغير ف ذُّّلِ  الصَّ بال
  . والضْيِم، والجمع َصغَرة.

َي السَّ((   اِجِديَن(َوأُْلِق ه 120َحَرةُ َس ى علي الة موس ديق برس ين والتص ان واليق جود اإليم ) .)) .. س
يم ..  ويكون السجود على جهة الخضوع والتواضعالسالم ..  الق العل ُجُد سجوداً  الخ َجَد يَْس ن سيده: َس اب

دٌ    ..  وضع جبهته باألَرض، وقوم ُسجَّ
ان : التصديق ضد )121(قَالُوا آَمنَّا بَِرّبِ اْلعَالَِمينَ ((   ه .. اإليم ق ب ا : صدقه ووث ه إيمان .)).. آمن ب
  التكذيب .. 

اُروَن(((   ى َوَه يٍء أَي.)).. )122َرّبِ ُموَس ّلِ ش و َربُّ ك ل، ه ّز وج ّ ع و  : ه بُّ رَّ ه  ال ه، ول مالُك
بوبيَّة على جميع الَخْلق، ال شريك له، وهو َربُّ األَْرباِب، ر وماِلُك الـُمل الرُّ ي َغي وِك واألَْمالِك. وال يقال الربُّ ف

ِ، إِالّ باِإلضافةِ  ّ ..  
وا ِمنْ ((   ِة ِلتُْخِرُج ي اْلَمِدينَ وهُ فِ ٌر َمَكْرتُُم ذَا لََمْك ْم إِنَّ َه َل أَْن آذََن لَُك ِه قَْب تُْم بِ ْوُن آَمن اَل فِْرَع ا قَ ا أَْهلََه َه

دون  ُن آَمنتُْم بِِه قَْبَل أَْن آذََن لَُكمْ قَاَل فِْرَعوْ  .))..)123فََسْوَف تَْعلَُموَن( ان يري ان ومك ل زم : هكذا الطغاة  في ك
وا  ا أوت ه مهم وا في ن أن يتحكم د م ان أبع وا أن اإليم أن يتحكموا حتى في اإليمان ودواخل القلوب .. وما علم

دالليث: الَمْكُر )) :    إِنَّ َهذَا لََمْكٌر َمَكْرتُُموهُ من قوة وبطش ..((   ال: وسمعنا أَن الكي ة، ق ي ُخفي ي  احتيال ف ف
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ا الحروف راً ومكرن روا مك الى: ومك راً  حالل، والمكر في كل حالل حرام. قال هللا تع ال  مك م ال يشعرون. ق وه
  باسم مكر المجازى ..   أَهل العلم بالتأْويل: المكر من هللا تعالى جزاء ُسمي

ِديَُكْم َوأَْرُجلَ ((   نَّ أَْي عَ يَن(َألُقَّطِ لِّبَنَُّكْم أَْجَمِع مَّ َألَُص الٍَف ثُ ْن ِخ ْم ِم الَفٍ  .)) ..)124ُك ْن ِخ الُف: :  ِم والِخ
ادَّة ى ..  ((  الُمض اق اليمن ع الس رى م د اليس رى .. والي اق اليس ع الس ى م د اليم ع الي لِّبَنَُّكْم .. أي قط مَّ َألَُص ثُ
ْلُب: مصدر َصلَبَه يَْصلُبه صَ ))  : أَْجَمِعينَ  ـيب وهووالصَّ ِل ن الصَّ له م ه  ْلباً، وأَص ّي: أَن ي حديث عل َوَدُك. وف ال

ـَمْصلُوب اْستُْفتِـَي في استعمال َصِلـيبِ  ي ال ّمِ الِء والسُّفُن، فَـأَبـى عليهم، وبه ُس ن  الـَمْوتَى في الّدِ ـيُل م ا يَِس لم
ْلُب، هذه الِقتْلة المعروفة، مشتق من ذلك، ألَن ه وص َوَدكه. والصَّ ـيل.َوَدك ْلباً،  ديده يَِس ـبُه َص لَبه يَْصِل د َص وق

دَ  ه: للتكثير. وفي التنزيل وَصلَّبه، ُشّدِ لَبُوه. وفي ا َص وه وم ا قَتَلُ ذُوعِ  العزيز: وم ي ُج ـبَنَّكم ف ِل؛ أَي  وألَُصلِّ النَّْخ
ـيُب: ِل ـَمْصلُوُب. على ُجذُوعِ النخل. والصَّ ك الشَّ ال ى ذل ارى عل ذي يتخذه النص ليب ال ث:والصَّ ال اللي  ْكل. وق

ِلـيُب ما يتخذه النصارى قِـْبلَةً، والَجْمُع ُصْلبان وُصلُبٌ    .. الصَّ
وَن(((   ا ُمنقَِلبُ ى َربِّنَ ا إِلَ الُوا إِنَّ ى  .)).. )125قَ م إِل لَهم، وَرَجعَُه ـبُهم: أَرَس بيان يَْقِل ـُمعَلِّم الص َب ال وقَلَ

، عز وجل:.. منازلهم ّ إ واالْنِقالُب إِلى  ه اللُّه ُل، وقد قَلَب ى  ِ المصيُر إِليه، والتََّحوُّ الُم العرب. وحك ذا ك ه؛ ه لي
ْرواَن: و ثَ ال أَب ال وق ه؛ ق األَلف. اللحياني: أَْقلَب ا ب ه، فقاله َب أَوليائ ه، وُمْقلَ ب أَوليائ ُ َمْقلَ ّ بَُكم  ـُمْنقَلَُب  أَْقلَ وال

ـُمْنَصَرف. ل ال دراً، مث ون مص اً، ويك ون مكان اِء و يك ديث دع ي ح رة. وف ى اآلخ ـباِد إِل ـيُر الِع ـُمْنقَلَُب: َمِص ال
رى  الَوَطن؛ بَِك من كآبة الـُمْنقَلَب أَي االْنِقالِب من السفر، والعَْوِد إِلى السفر: أَعوذُ  ه فَي ى بيت يعني أَنه يعود إِل

  . فيه ما يَْحُزنه.
اِت ((   ا بِآيَ ا إِالَّ أَْن آَمنَّ نِقُم ِمنَّ ا تَ ِلِميَن(َوَم ا ُمْس ْبًرا َوتََوفَّنَ ا َص ِرْغ َعلَْينَ ا أَْف ا َربَّنَ ا َجاَءتْنَ ا لَمَّ  )126َربِّنَ

ن  نَِقمٌ  النَِّقمةُ والنَّْقمةُ: المكافأَة بالعقوبة، والجمع:  َوَما تَنِقُم ِمنَّا...))..  ونِقٌَم، فنَِقٌم لنَِقمة، ونِقٌَم لنِْقمٍة، وأَما اب
ةُ .. قَمٌ ونِ  نَِقمة جني فقال: ي: النِّْقم ن األَعراب ة، وانتَقَْمت إذا كافأَه عقوبةً بما صنَع. اب ار.  العقوب ةُ اإلنك والنِّْقم

يّ  تُْنِكرون. قال وقوله تعالى: هل تَْنِقمون ِمنّا؛ أَي هل ول عل ه ق ة؛ ومن ةُ العقوب ةُ والنِّْقم  األَزهري: يقال النَّْقم
يما تَْنقِ  كرم هللا وجهه: ، بن أَبي طالب اَمْينِ  ، ُم الَحْرُب العَواُن ِمنِّ اِزل ع نِّي ب ّي ِس ا .. فَتِ ه م ديث: أن ي الح وف

ه َمحاِرُم هللا انتَقَم لنفِسه قَّط إال أن تُنتََهكَ  ِلِمينَ ..((  أَي ما عاقَب أَحداً على مكروٍه أتاه من قِبَل ا ُمْس ))  : َوتََوفَّنَ
د ا يؤك ى  طلبوا الموت على دين اإلسالم .. وهذا م ه السالم إل ن آدم علي دء .. م ن الب الم م دين هو اإلس أن ال

  رسالة اإلسالم الخاتمة التي جاء بها محمد  صلى هللا عليه وآله وسلم .. دين التوحيد الخالص ..
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس عب

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل هللا خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب ال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف عالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 
 
 

  c   : 129الحلقة عدد   
  c( سورة األعراف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 د  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بع ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اَل َس(( ...  ُِّل َوقَاَل اْلَمَألُ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسى َوقَْوَمهُ ِليُْفِسُدوا فِي األَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك قَ نُقَت

بُِروا إِنَّ األَْرَض  )127َونَْستَْحيِ نَِساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُروَن(أَْبنَاَءُهْم  ِ َواْص َّ ا تَِعينُوا بِ ِه اْس ى ِلقَْوِم اَل ُموَس قَ
ِ يُوِرثَُها َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن( َّ ِل أَْن تَأْ  )128ِ ْن قَْب اَل قَالُوا أُوِذينَا ِم ا قَ ا ِجئْتَنَ ِد َم ْن بَْع ا َوِم تِيَنَ

وَن( َف تَْعَملُ َر َكْي ي األَْرِض فَيَنُظ تَْخِلفَُكْم فِ ُكْم َويَْس ُدوَّ َك َع ْم أَْن يُْهِل ى َربُُّك ْوَن  )129َعَس ْذنَا آَل فِْرَع ْد أََخ َولَقَ
ذَّكَُّروَن( ْم يَ َراِت لَعَلَُّه ْن الثََّم ٍص ِم نِيَن َونَْق يِّئَةٌ فَ )130بِالّسِ ْبُهْم َس ِذِه َوإِْن تُِص ا َه الُوا لَنَ نَةُ قَ اَءتُْهْم اْلَحَس ِإذَا َج

ِ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُموَن( َّ َوقَالُوا َمْهَما تَأْتِنَا بِِه ِمْن آيٍَة  )131يَطَّيَُّروا بُِموَسى َوَمْن َمعَهُ أَالَ إِنََّما َطائُِرُهْم ِعْنَد 
ْؤِمنِيَن(ِلتَْسَحرَ  َك بُِم ُن لَ ا نَْح ا فََم اٍت 132نَا بَِه َم آيَ دَّ فَاِدَع َوال َل َوالضَّ َراَد َواْلقُمَّ اَن َواْلَج ْيِهْم الطُّوفَ ْلنَا َعلَ ) فَأَْرَس

ْجُز قَالُوا يَا )133ُمفَصَّالٍَت فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوًما ُمْجِرِميَن( ا َوقََع َعلَْيِهْم الّرِ وَسى اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد مُ  َولَمَّ
ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمعََك بَنِي إِْسَرائِيَل( ٍل  )134ِعْنَدَك لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا الّرِ ى أََج َز إِلَ ْج ْنُهْم الّرِ ْفنَا َع ا َكَش فَلَمَّ

وَن( ْم يَنُكثُ اِلغُوهُ إِذَا ُه ْم بَ ا ِم )135ُه ا فَانتَقَْمنَ انُوا َعْنَه ا َوَك ذَّبُوا بِآيَاتِنَ أَنَُّهْم َك يَّمِ بِ ي اْل اُهْم فِ ْنُهْم فَأَْغَرْقنَ
ا َوتَمَّ )136َغافِِليَن( ا فِيَه ةُ َوأَْوَرثْنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق األَْرِض َوَمغَاِربََها الَّتِي بَاَرْكنَ ْت َكِلَم
ونَ َربَِّك اْلحُ  انُوا يَْعِرُش ا َك هُ َوَم ْوُن َوقَْوُم نَُع فِْرَع ْرنَا َما َكاَن يَْص  )137(ْسنَى َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا َوَدمَّ

.((...  
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل : 
  

ي سلطها هللا عز وج ه هل كان لفرعون من إله يعبده سرا ؟.. ما العقوبات الت ون وقوم ى فرع ل عل
ة هللا  ا كلم ا ؟..  وم ارك هللا فيه ي ب ا الت ا مغاربه ارق األرض وم ا مش ث ؟.. وم ا النك ز ؟ .. وم ا الرج ؟.. م

  الحسنى ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
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ُِّل َوقَاَل اْلَمَألُ ِمْن قَْوِم (( ...  نُقَت اَل َس فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسى َوقَْوَمهُ ِليُْفِسُدوا فِي األَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك قَ
ذين  َوقَاَل اْلَمَألُ  .))..)127أَْبنَاَءُهْم َونَْستَْحيِ نَِساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُروَن( وم وسادتهم ال : المأل : أشراف الق

اس دور الن ون ص ة ..  ((   يلمئ هُ مهاب ى َوقَْوَم ذَُر ُموَس ه .. ((   أَتَ يء  وذرا : ترك ذََرَك )) : وذر الش َويَ
ه َوآِلَهتَكَ  اس يعبدون ان الن نام .. وك د األص )) : كان فرعون يعبد إلها سرا .. وهو من األصنام .. فكان هو يعب

تَْبقيهنتعالى: يُذَبِّ  وكذلك قوله)):  َونَْستَْحيِ نَِساَءُهمْ هو .. ((   تَْحيِي نساَءهم؛ أَي يْس اءهم ويَْس ة ُح أَبن  للخدم
 ً   ..فال يقتلهن. الجوهري: الَحياء، ممدود، االستحياء. والَحياء أَيضا

اِدِه َوالْ ((   ْن ِعبَ اُء ِم ْن يََش ا َم ِ يُوِرثَُه َّ ِ بُِروا إِنَّ األَْرَض  ِ َواْص َّ ا تَِعينُوا بِ ِه اْس ةُ عَاقَاَل ُموَسى ِلقَْوِم قِبَ
ِ َواْصبُِروا .))..)128ِلْلُمتَِّقيَن( َّ ْبُر: نِقيض الَجَزع، َصبََر يَْصبُِر َصْبراً، فهو صابِرٌ :  اْستَِعينُوا بِا  وَصبَّار والصَّ

ينَ . ((  وَصبِيٌر وَصبُور، واألُنثى َصبُور أَيضاً، بغير هاء، وجمعه ُصبٌُر. ةُ ِلْلُمتَِّق ُب ُك)) ..  َواْلعَاقِبَ ّلِ شيٍء، َعِق
ي .. وُعْقباهُ، وُعْقبانُه: آِخُره وُعْقبَتُه، وَعْقبُه، وعاقِـبتُه، وعاقِـبُه، ك ف والعُْقبَـى َجزاُء األَْمر. وقالوا: العُقبـى ل

ع ةُ. وجم ر أَي العاقب ك الَخْي ر ذل ى غي ر عل اٌب، ال يَُكسَّ ِب: أَعق ِب والعَْق ينَ .. ((  العَِق ه ِلْلُمتَِّق اه : خاف  )): اتق
  وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

ُكْم وَ ((   ُدوَّ َك َع ْم أَْن يُْهِل ي قَالُوا أُوِذينَا ِمْن قَْبِل أَْن تَأْتِيَنَا َوِمْن بَْعِد َما ِجئْتَنَا قَاَل َعَسى َربُُّك تَْخِلفَُكْم فِ يَْس
اء  وِذينَا ِمْن قَْبِل أَْن تَأْتِيَنَاقَالُوا أُ .)).. )129األَْرِض فَيَنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن( ث ج ه بالرسالة .. حي ل تكليف : أي قب

اَءُهْم في سورة القصص: ((  ذَبُِّح أَْبنَ ْنُهْم يُ ةً ِم ِعُف َطائِفَ يَعًا يَْستَْض ا ِش َل أَْهلََه ي األَْرِض َوَجعَ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِ
ا.)).. (( )4ُمْفِسِديَن(َويَْستَْحيِ نَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمْن الْ  ا ِجئْتَنَ ِد َم ْن بَْع ث َوِم ك بالرسالة .. حي د تكليف )) : أي بع
ُكمْ .)).. ((  ) 17اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى(جاء في سورة النازعات : ((   ُدوَّ )) : قَاَل َعَسى َربُُّكْم أَْن يُْهِلَك َع

فة؛ وقالوَعَسى: َطَمٌع وإشفاٌق، وهو من األَفعا ِة،  األَزهري: ل غيِر الُمتََصّرِ َعَسى حرف من حروف الُمقاَرب
عٌ  ي األَْرِض ..  ((   وفيه تََرّجٍ وَطَم تَْخِلفَُكْم فِ ي َويَْس تخلفكم ف ث اس م وعده حي ز الحك دق هللا العزي د ص )) : وق

  مصر زمن داود وسليمان عليهما السالم .. 
ْونَ ((   ْذنَا آَل فِْرَع ْد أََخ ذَّكَُّروَن( َولَقَ ْم يَ َراِت لَعَلَُّه ْن الثََّم ٍص ِم نِيَن َونَْق ْذنَا آَل .)).. )130بِالّسِ ْد أََخ َولَقَ

نِينَ    : أي بالجدب والقحط ..  فِْرَعْوَن بِالّسِ
ى وَ ((   ُروا بُِموَس يِّئَةٌ يَطَّيَّ ائُِرُهْم فَِإذَا َجاَءتُْهْم اْلَحَسنَةُ قَالُوا لَنَا َهِذِه َوإِْن تُِصْبُهْم َس ا َط هُ أَالَ إِنََّم ْن َمعَ َم

وَن( َرُهْم الَ يَْعلَُم نَّ أَْكثَ ِ َولَِك َّ َد  اح. .)).. )131ِعْن ي ذي الجن له ف اَءْمت، وأَص ه أَو تَش َت ب ْن ا تيمَّ ائُر: م والط
وه وقالوا للشيء ائُرك، فَرفَعُ ائُر هللاِ ال ط ِره. ط ن اِإلنسان وغي ه م ُر ب ى يُتََطيَّ ه إِرادة عل ائُر هللا، وفي ذا ط : ه

اً؛ ْبَت أَيض ئت نََص دعاء، وإِن ش ى ال ن معن ال اب ا وق ك وم ه ال فِْعلُ ُل هللاِ وُحْكُم اه فِْع اري: معن   األَنب
طائَرك وصباَح هللاِ ال َصباَحك،  َطيَرك وطائَر هللا ال اللحياني: يقال َطْيُر هللاِ ال َطْيُرك وَطْيَر هللا ال تَتخّوفُه؛ وقال

ائَر هللا إِذا تََطيَُّروا من يقولون هذا كلَّهقال:  ى  ، اِإلنساِن، النصُب على معنى نُِحّب ط ى معن بهما عل ل بنص وقي
يََرة؛ وَجَرى له هللاَ طائَر هللاِ ال طائَِرك؛ قال: أَْسأَلُ  ال هللا والمصدُر منه الّطِ ي الشر؛ ق  الطائُر بأَمِر كذا؛ وجاء ف

ي ؛ المعنى أَال إِنَّما الشُّْؤم هللا عند عز وجل: أَال إِنَّما طائُرهم ه ف ُدوا ب ذي ُوِع ا  الذي يَْلَحقُهم هو ال اآلخرة ال م
ْنيا، وقال بعضهم: طائُرهم َحظُّهم يَنالُهم في و..  الدُّ ال أَب ورةُ. وق َرةُ والطُّ ْي َرةُ والّطِ ه، واالسم الطيَ  وقد تََطيَّر ب

ذ عبيد: و ال الالطائُر عند العرب الَحظُّ، وه َت. وق رب البَْخ راء: ي تسميه الع ُل،  الف دهم العَم اه عن ائُر معن الط
ذي ه ال اِن َعَملُ ائُر اِإلنس ل وط َده، وقي ر قُلِّ ر والش ن الخي ظُّ م ائُر الَح ه، والط َرُهْم الَ .. ((   ِرْزقُ نَّ أَْكثَ َولَِك

  قته وكنهه.. )): علم علما:أدركه بحقيقته وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقييَْعلَُمونَ 
ْؤِمنِيَن(((   ةٍ .)).. )132َوقَالُوا َمْهَما تَأْتِنَا بِِه ِمْن آيٍَة ِلتَْسَحَرنَا بَِها فََما نَْحُن لََك بُِم ْن آيَ ة  ِم : من عالم

  .. من دليل .. 
َم آيَا((   فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ انُوا قَْوًم تَْكبَُروا َوَك الٍَت فَاْس ٍت ُمفَصَّ

ب :  فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم الطُّوفَانَ .)).. )133ُمْجِرِميَن( ل: المطر الغال ان، وقي ل مك ذي يَْغشى ك والطُّوفاُن: الماء ال
ال  ا،ّ عنه كثرته، وقيل: الطوفان الموت العظيم. وفي الحديث عن عائشة، رضي يُْغِرُق من الذي ت: ق قال

ّ عليه  ، صلى  ّ وت،وآله رسول  ان الم لم: الطوف ل وس ان من ك ل الطوف اً  وقي راً ُمِحيط ان كثي ا ك شيء م
ا ة كله اً بالجماع ى ُمطيف تمل عل ذي يش الغََرق ال ال ك ارُف يق وُت الج ذريع والم ُل ال رة. والقت دن الكثي ه  الم ل
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ر ه فس ذلك كل ان، وب ذهم ال ُطوف الى: فأَخ ه تع المونقول ان وهم ظ َراد.. ((طُّوف روف، )) : َواْلَج راُد: مع والج
وهري: ال الج ى. ق ذكر واألُنث يس الواحدةُ َجرادة تقع على ال و اسم للجنس  ول ا ه ذكر للجرادة وإِنم راُد ب الج

ه والتمرة كالبقر والبقرة والتمر ون مؤنثُ ذكره أَن ال يك قُّ م ك، فح به ذل ا أَش ة وم ن لفظه  والحمام والحمام م
ل هو لئال د: قي و عبي م يلتبس الواحُد المذكُر بالجمع؛ قال أَب ى ث م دب ْرَوةٌ ث م  ِس اُن ث م ُكتْف اٌن ث م َخْيف اُء ث َغْوغ

ولهم: الذكر والجرادة َجراد، وقيل: الجراد ى األُنثى؛ ومن كالمهم: رأَيت َجراداً على َجرادٍة كق اً عل ت نعام  رأَي
ب ا يحافظون عليه،نعامة؛ قال الفارسي: وذلك موضوٌع على م ث  ويتركون غيَره بالغال زام المَؤن ن إِل ه م إِلي

ه  من كالمهم واسعاً كثيراً، يعني المَؤنث بالتأْنيث، وإِن كان أَيضاً غير ذلك َ العالمةَ المشعرة ة في الذي ال عالم
و ُ والعَناق والمذكر الذي فيه عالمة كالعين والقْدر ال أَب معي إِذا  التأْنيث كالحمامة والَحيَّة؛ ق ال األَص ة: ق حنيف

ت ي  إِال الجراَد يعني أَنه اسم ال الذكوُر واسودت اِإلناُث ذهب عنه األَسماء اصفَرَّ د ف و عبي ب أَب ا؛ وذه يفارقه
ال الجراد إِلى أَنه ة. آخر أَسمائه كما تقدم. وق ة جاثم ه نعام ي: تركت جراداً كأَن ردت األَرُض، فهي  أَعراب وُج

ق لجرادُ  لجراُد نَْبتَها. وَجَرَدامجرودةٌ إِذا أَكل ا م يُب ات فل ن النب ا م ا عليه َك م ْرداً: اْحتَنَ ه  األَرَض يَْجُرُدها َج من
لَ .. ((   وقيل: إِنما سمي َجراداً بذلك شيئاً؛ ذي ال )) : َواْلقُمَّ دَّبى ال و ال ل: ه دَّبي، وقي ذَّّرِ وال غار ال ُل: ِص والقُمَّ
غر من وقيل: هو شيء صغير له له، أَجنحة ر جناح أَحمر، وفي التهذيب: هو شيء أَص اح الطي ه جن ر  ل أَحم

ذه  والجرادَ  أَكَدر، وفي التنزيل العزيز: فأَرسلنا عليهم الطوفانَ  ي ه ة ف ل؛ وقال ابن األَنباري: قال عكرم والقُمَّ
ل وز أَن الَجنادب وهي اآلية القُمَّ راء: يج ال الف ة؛ ق ل لي الصغار من الجراد، واحدتها قُمَّ ون واحد القُمَّ ل  ك قام

ا وهري: أَّم زرع مثل راكع وُركَّع وصائم وُصيَّم. الج ة ال ل ا قُمَّ م، وجمعه ة الَحلَ ي ِخلق الَجراد ف ر ك ة تطي  فُدَوْيبَّ
ٌل. ابن السكيت: ل السنبلة وهي قُمَّ يس بجراد فيأْك زرع ل ل شيء يقع في ال ل أَن تخرج القُمَّ ة قب فيطول  َغضَّ

فَاِدعَ ..((  الصحيح ؛ قال األَزهري: وهذا هوله الزرع وال ُسْنبل فاِدُع )) :  َوالضَّ ه َض األَزهري: الضفدع جمع
هم: وربما د بعض انِقُ  قالوا َضفَاِدي؛ وأَنش ه نَق فاِدي َجّم ي وِلَض الوا أَران ا ق اء كم ين ي ل الع  أَي لضفاِدع فجع

اء  )) : يجدنه في أوانيهم وثيابهم وأمتعتهم َوالدَّمَ .((  وأَرانَِب. ي إسرائيل إال الم .. بينما ال يجد الواحد من بن
ا  آيَاٍت ُمفَصَّالَتٍ .. وال يجد الفرعوني إال الدم .. (( بس فيه ة واضحة ال ل ات وأدل ات: عالم ع آي ة جم )) : اآلي

ا يء .. (( سوال أتب ل ش ى ك ادر عل يم الق يم العل د الحك ود هللا الواح ى وج الَتٍ عل ه ُمفَصَّ الم بين ل  الك  )): فص
ه إِالَّ هللاُ )) : استكبر : كان ذا عظمة وتجبر ..  فَاْستَْكبَُرواوأوضحه .. ((   وا ال إِل ار: أَن ال يقول  واْستِْكباُر الكف
ذا ومنه قوله: إِنهم تكبرون؛ وه ال كانوا إِذا قيل لهم ال إِله إِال هللا يس ذي ق ُر ال و الِكْب ه  ه لى هللا علي ي، ص النب

م ي قلبهوسلم: إِن من كان فوآله  ة من ِكْبٍر ل م، ِمثْقاُل ذَرَّ ه الشرك، وهللا أَعل ي ب ال: يعن ة، ق دخل الجن ال أَن  ي
ه. واالستكبار: يتكبر اِإلنسان على مخلوق راً. مثله وهو مؤمن بري دة وتََكبُّ ق ُمعان ول الح ن قب اع ع .((  االمتن

ي، والُجرْ )) :  َوَكانُوا قَْوًما ُمْجِرِمينَ  َرَم  وهو ُم: الذنب، والجمع أَْجراٌم وُجُروٌم،والُجْرُم: التَّعّدِ الَجِريَمةُ، وقد َج
ن ُمْجِرم يَْجِرُم َجْرماً واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو اً م لمين ُجْرم ي المس أَل  وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظُم المسلمين ف س

ْم عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الُجْرم: الذنب عن شيء لم   .. يَُجرَّ
ْجُز قَالُوا يَاَولَ ((   ا َوقََع َعلَْيِهْم الّرِ ْؤِمنَنَّ  مَّ ْجَز لَنُ ُموَسى اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا الّرِ

ْجزُ .)).. )134لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمعََك بَنِي إِْسَرائِيَل( ا َوقََع َعلَْيِهْم الّرِ ذي أ َولَمَّ ر .. : وهو الطاعون ال نهم الكثي اد م ب
يحو ل القب ْجُس: القذر، وقد يعبر به عن الحرام والفع ْجِس النَْجِس؛ الّرِ راد  الرَّ ر، والم ة والكف ذاب واللعن والع

ي دعاء .. في هذا الحديث األَول ْجز. وجاء ف الّرِ ْجُس في القرآن: العذاب ك يهم والّرِ ِزْل عل وتر: وأَْن ك  ال ِرْجَس
الزاي سيناً، كما قيل األَسد واألَزد.  الرجز، وهو العذاب، قلبت : الرجس ههنا بمعنىوعذابك؛ قال أَبو منصور

ْجَس على الذين ال يعقلون؛ إِنه العقاب في قوله تعالى: ويَْجعَلُ  وقال الفراء ه  الّرِ والغضب، وهو مضارع لقول
  ..  قال: ولعلها لغتان الرجز،

ْجَز إِ ((   ا َكَشْفنَا َعْنُهْم الّرِ   :  إِلَى أََجٍل ُهْم بَاِلغُوه.))... )135لَى أََجٍل ُهْم بَاِلغُوهُ إِذَا ُهْم يَنُكثُوَن(فَلَمَّ
ِوه. دَّين ونح ول ال وت وُحل ي الم ت ف ُل: األََجُل: غايةُ الوق دَّةُ الشيء. واألََج ونَ . ((ُم ْم يَنُكثُ )) :  إِذَا ُه

وها،  نََكثَه يَْنُكثُه نَْكثاً فاْنتََكَث، وتَناَكَث القوُم ُعهوَدهم: وغيرها. النَّْكُث: نَْقُض ما تَْعِقُده وتُْصِلُحه من بَْيعَةٍ  نقض
ُض  وهو على المثل. وفي حديث علي، كّرم هللا وجهه: أُِمْرت بقتال الناِكثِيَن والقاِسِطين والماِرقِين؛ النَّْكُث: نَْق

  .. العهد
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افِِليَن(فَانتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم فِي الْ ((   ا َغ انُوا َعْنَه ا َوَك ذَّبُوا بِآيَاتِنَ أَنَُّهْم َك تَقََم هللاُ .)).. )136يَّمِ بِ واْن
مٍ  والجمع نَِقمات منه أي عاقَبَه، واالسم منه النَّْقمةُ، ات وَكِل ٍة وكِلم ل َكِلم ةً .. ونَِقٌم مث أَه عقوب ت إذا كاف وانتَقَْم

  . والنِّْقمةُ اإلنكار. قوبة،الع بما صنَع. ابن األَعرابي: النِّْقمةُ 
ا َوتَمَّ((   ا فِيَه ي بَاَرْكنَ ا الَِّت اِرَق األَْرِض َوَمغَاِربََه عَفُوَن َمَش انُوا يُْستَْض ةُ َوأَْوَرثْنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َك ْت َكِلَم

ْرنَا َما َكاَن يَْص وَن(َربَِّك اْلُحْسنَى َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا َوَدمَّ انُوا يَْعِرُش ا َك هُ َوَم ْوُن َوقَْوُم  )137نَُع فِْرَع
ثَهُ ...))..  هِ  توريثاً أَي وتقول: أَْوَرثَه الشيَء أَبُوهُ، وهم َوَرثَةُ فالن، َوَورَّ ى َوَرثَتِ ه عل راُث .. أَدخله في مال والتُّ

ِوْرُث واِإلْرثُ  يده: وال ن س َراثُ  أَصل التاء فيه واو. اب راثُ  والتُّ ي والِمي راُث ف ِوْرث والمي ل: ال ا ُوِرَث؛ وقي : م
ا. ((  الحَسب. في المال، واِإلْرثُ  ك سليمان وداود  َمَشاِرَق األَْرِض َوَمغَاِربََه ع األرض .. ألن مل )) : أراد جمي

ات .. (( ل اإلتجاه ي ك د ف الم .. امت ا الس نَىعليهم َك اْلُحْس ةُ َربِّ ْت َكِلَم ل َوتَمَّ ز وج دق هللا ع ده )): أي ص وع
ي األرض  .. ((   رائيل ف ي إس التمكين لبن هُ ب ْوُن َوقَْوُم نَُع فِْرَع اَن يَْص ا َك ا َم ْرنَ اُل )) :  َوَدمَّ دَّماُر: اْستِئْص ال

رونَ  وم ُيَ◌ْدُم َر الق الك. َدَم اراً: اله َرُهمْ  َدم َرُهُم هللا وَدمَّ تَُهم، وَدَم َرُهم: َمقَ وا. وَدَم ل  هلك ي التنزي ْدِميراً. وف تَ
ونالعز ه فرع ي ب ْرناُهْم تَْدِميراً؛ يعن ه يز: فََدمَّ ي  وقوم ذلك. وف يهم ك َر عل ازير؛ وَدمَّ َردة وخن ُخوا قِ ذين ُمِس ال

َر المكاَن الذي كان يصلي فيه أَي حديث ابن عمر: دميراً  قد جاء السَّْيُل بالبَْطحاء حتى َدمَّ َره ت أَهلكه. يقال: َدمَّ
نَ  روى: َدفَ ى؛ وي ه بمعن َر علي ره. وَدمَّ اُب أَث ع وذه ا ُدُروُس الموض راد منه اَن، والم انُوا . ((  المك ا َك َوَم

ي والعَْرش: البيُت، وجمعه ُعروٌش. وَعْرش)) :  يَْعِرُشونَ  الجمع. وف ت  البيت: سقفُه، والجمع ك الحديث: كن
 َّ ول  راءة رس ه  ، أَسمع ق َّ علي ه صلى  ىوآل ا عل ى َع وسلم، وأَن ل: عل ي، وقي ي؛َعْرِش ِريُش  ِريٍش ل العَ

قفُ  ْرُش: الس ور .. والعَ ن قص ون م ا يبن ب،.. أي م ن الخش ه م تها ب ا َعَرْش ْرُش: م روٌش.  والعَ ع ُع والجم
الجمع يكون على فَِم البئر يقوم عليه والعَْرُش: البناء الذي ع ك ه .. الساقي، والجم ْدَعُم ب ا يُ ْرِم: م ْرُش الَك وَع

رَ  الجمع. وَع ع ك ن الخشب، والجم ْرمَ  شَ م ل الَك ه: َعِم َش اً وَعرَّ ه ويعُرشه َعْرشاً وُعُروش اً، يَْعِرُش ه َعْرش  ل
َشه ْرم، وَعرَّ بان الَك ا قُْض ل عليه ع  إِذا َعَطف الِعيدان التي تُْرَس د عرش جم روش، والواح ِريش  ُع ال: َع ويق

َرشَ  ال: اْعتَ ُرٌش. ويق ه ُع ً  وجمع ا ريَش اْعتِراش ُب العَ ى  الِعنَ اله عل الى:إِذا َع ه تع راش. وقول اٍت  الِع َجنَّ
ْشتَه به َمْعُروشات؛ المعروشاُت:   .. الُكُروم. والعَِريُش ما َعرَّ

  
*********  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين ون ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  االة وأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ا ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف لى ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 130الحلقة عدد   
  c( سورة األعراف ) 

  
 د ر ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل س

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا  َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهْم قَالُوا يَا(( ...  ل لَنَ ى اْجَع ُموَس

وَن(إِنَّ هَ  )138إِلًَها َكَما لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن( انُوا يَْعَملُ ا َك ٌل َم اَل  )139ُؤالَِء ُمتَبٌَّر َما ُهْم فِيِه َوبَاِط قَ
الَِميَن( ى اْلعَ لَُكْم َعلَ ِ أَْبِغيُكْم إِلًَها َوُهَو فَضَّ َّ ذَاِب 140أََغْيَر  وَء اْلعَ وُمونَُكْم ُس ْوَن يَُس ْن آِل فِْرَع اُكْم ِم ) َوإِْذ أَنَجْينَ

اَءكُ  وَن أَْبنَ ِّلُ يٌم(يُقَت ْم َعِظ ْن َربُِّك الٌَء ِم ْم بَ ي ذَِلُك اَءُكْم َوفِ تَْحيُوَن نَِس ةً  )141ْم َويَْس يَن لَْيلَ ى ثَالَثِ ْدنَا ُموَس َوَواَع
وْ  ي قَ ي فِ اُروَن اْخلُْفنِ ِه َه ى ِألَِخي اَل ُموَس ةً َوقَ ْع ِمي َوأَ َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْربَِعيَن لَْيلَ ِلْح َوالَ تَتَّبِ ْص

ْن  )142َسبِيَل اْلُمْفِسِديَن( ي َولَِك ْن تََرانِ اَل لَ َك قَ ْر إِلَْي ي أَنُظ اَل َرّبِ أَِرنِ هُ قَ هُ َربُّ ا َوَكلََّم ى ِلِميقَاتِنَ اَء ُموَس ا َج َولَمَّ
ا تََجلَّ  اَق انُظْر إِلَى اْلَجبَِل فَِإْن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ ا أَفَ ِعقًا فَلَمَّ ى َص رَّ ُموَس ا َوَخ ى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدك

ُل اْلُمْؤِمنِيَن( ي  قَاَل يَا )143قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَا أَوَّ االَتِي َوبَِكالَِم اِس بِِرَس ى النَّ ُموَسى إِنِّي اْصَطفَْيتَُك َعلَ
َوَكتَْبنَا لَهُ فِي األَْلَواحِ ِمْن ُكّلِ َشْيٍء َمْوِعَظةً َوتَْفِصيالً ِلُكّلِ َشْيٍء فَُخْذَها  )144ِمْن الشَّاِكِريَن( فَُخْذ َما آتَْيتَُك َوُكنْ 

ِقيَن( أُِريُكْم َداَر اْلفَاِس نَِها َس ذُوا بِأَْحَس َك يَأُْخ ْر قَْوَم ٍة َوأُْم وَّ ِذيَن يَتََكب145َّبِقُ اتِي الَّ ْن آيَ ِرُف َع ي ) َسأَْص ُروَن فِ
ذُوهُ  ِد الَ يَتَِّخ ْش بِيَل الرُّ َرْوا َس ا َوإِْن يَ وا بَِه ٍة الَ يُْؤِمنُ لَّ آيَ بِيَل األَْرِض بِغَْيِر اْلَحّقِ َوإِْن يََرْوا ُك َرْوا َس بِيالً َوإِْن يَ َس

انُوا َعْنَه ا َوَك ذَّبُوا بِآيَاتِنَ أَنَُّهْم َك َك بِ بِيالً ذَِل افِِليَن(الغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َس َرِة  )146ا َغ اِء اْآلِخ ا َوِلقَ ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ِذيَن َك َوالَّ
  ...)). )147َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َهْل يُْجَزْوَن إِالَّ َما َكانُوا يَْعَملُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األعراف )

  * التحليل :
  

ه كيف كان موقف بني إسرائيل لما تجاوزوا محنتهم .. وتخطوا  وا ب ذي توجه ب ال ا الطل البحر ؟.. م
ب موسى م اذا طل ه ؟.. م ن قوم اب موسى ع م غ ر ؟.. ك اذا  نإلى موسى عليه السالم ؟.. ما المتب ه ؟.. م رب

ة  ر تجدون األجوب ذه األسئلة وأكث ن ه ال ؟.. ع بط األعم ا ح كتب في ألواح موسى ؟.. ما دار الفاسقين ؟.. م
  إن شاء هللا تعالى : الكافية الشافية في التحليل التالي

   
ا  َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهْم قَالُوا يَا(( ...  ل لَنَ ى اْجعَ ُموَس

  .))..)138إِلًَها َكَما لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن(
  ري :جاء في صحيح البخا 

عباس  حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن
وراء، قال: ود تصوم عاش ة، واليه ه وسلم المدين ه موسى  قدم النبي صلى هللا علي ر في وم ظه ذا ي الوا: ه فق

  . نهم، فصوموا).أنتم أحق بموسى م) وسلم ألصحابه:وآله على فرعون، فقال النبي صلى هللا عليه 
يناء .. ((  َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحرَ ((   رة س به جزي ر وش ين مص ر .. الفاصل ب )) : البحر األحم

ه الشيء يَْعُكُف ويَْعِكفُ  ))  : عكف على يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَامٍ  ل علي ه  َعْكفاً وُعكوفاً: أَقب ِرُف عن اً ال يَْص ُمواِظب
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الى: ومنه قوله تعالى: يَعكفون أقام؛ وجهه، وقيل: ه تع ه قول م، أَي يُقيمون؛ ومن نام له ى أَص ه  عل َت علي َظْل
ال)) :  قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَهلُونَ . ((  ُمقيماً. عاكفاً، أَي لَ  ًالَجْهل: نقيض الِعْلم، وقد َجِهله فالن َجْه ة، وجِه  وَجَهال

ي..  بويهعليه. وتََجاهل: أَظهر الَجْهل؛ عن سي ل: إِن ه عز وج ه. وقول ك  يقال: هو يَْجَهل ذلك أَي ال يعرف أَِعُظ
ا ال  إِن رأْيه. وفي الحديث: قولك جهل فالن الجاهلين؛ من  أَن تكون من من الِعْلم َجْهالً؛ قيل: وهو أَن يتعلم م

النجوم وم يحتاج إِليه ك ر وعل م الق ن عل ه م ي دين ه ف اج إِلي ا يحت َدَع م ل، ويَ و آن والسنَّة،األَوائ ل: ه أَن  وقي
له ذلك. ن يتكلف العالم إِلى علم ما ال يعلمه فيَُجّهِ ة والجاِهِليَّة: زم الوا الجاِهِليَّ رة وال إِسالَم؛ وق الء،  الفَتْ الَجْه

   .. الَمفازة ال أَْعالم فيها فبالَغوا. والَمْجَهل:
ٌل َم((   ِه َوبَاِط ْم فِي ا ُه ٌر َم ُؤالَِء ُمتَبَّ وَن(إِنَّ َه انُوا يَْعَملُ هِ .)).. )139ا َك ْم فِي ا ُه ٌر َم ُؤالَِء ُمتَبَّ :  إِنَّ َه

ّيٍ،  وهؤالء والتَّبَاُر: الهالك. وتَبََّره تَتْبِيراً أَي َكسََّره وأَهلكه. ي حديث عل ٌك. وف ٌر ُمْهلَ ُمتَبٌَّر ما هم فيه أَي ُمَكسَّ
ي مهلَك. وتَبََّرهُ هو: كسرهَعْجٌز حاضر وَرأٌْي ُمتَبَّر، أَي  هللا وجهه: كّرم ه. وف زد  وأَذهب ز: وال ت ل العزي التنزي

ال اراً؛ ق المين إِال تَبَ اه إِالّ  الظ اج: معن ه َالزج ي قول ال ف راً. وق ٍر تِْب ل ُمَكسَّ مي ك ذلك س اً، ول ل:  هالك ز وج ع
   ..ْرتَهُ تَبَّ  كسرته وفتتته، فقد تَبَّْرنا تَتْبِيراً، قال: التتبير التدمير؛ وكل شيء ً ّوُكال

لَُكْم َعلَى اْلعَالَِميَن(((   ِ أَْبِغيُكْم إِلًَها َوُهَو فَضَّ َّ ا.)).. )140قَاَل أََغْيَر  يُكْم إِلًَه ِ أَْبِغ َّ َر  اَل أََغْي ى :  قَ وبَغَ
ن الشيَء ما كان خيراً أَو رة ع ًى؛ األَخي اًء وبُغ رف: شّراً يَْبِغيه بُغ ى أَع اني واألُول ا.. ((   هَطلَبَ اللحي )) :   إِلًَه

هٌ  وداً إلَ ه معب ا اتخذ من دون ل م د اإللَهُ: هللا عز وجل، وك نام عن ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ذه، والجم .. ((   متخ
لَُكْم َعلَى اْلعَالَِمينَ    )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم ..  َوُهَو فَضَّ

وْ ((   ْن آِل فِْرَع ي َوإِْذ أَنَجْينَاُكْم ِم اَءُكْم َوفِ تَْحيُوَن نَِس اَءُكْم َويَْس وَن أَْبنَ ذَاِب يُقَتِّلُ وَء اْلعَ وُمونَُكْم ُس َن يَُس
يٌم( ْم َعِظ ْن َربُِّك الٌَء ِم ْم بَ ذَابِ ) .)).. 141ذَِلُك وَء اْلعَ وُمونَُكْم ُس ال :  يَُس اه، وق ه إِي ْوماً: َكلَّفَ َر َس امه األَم وس

ال يستعمل في العذاب والشر والظلم. وفي التنزيل: يَُسومونكم ُسوءَ  اوأَكثر م الزجاج: أَواله إِياه، ذاب؛ وق  الع
ه ن قول ْوم م ذيب: والسَّ ونَكم؛ الته ومونكم يُولُ حق: يس و إِس ومونكم أَب الى يس ث:  تع ال اللي ذاب؛ ق وء الع س

مَ  وءاً أَو السَّْوُم أَن تَُجّشِ ً  إِنساناً مشقة أَو س ا تَْحيُوَن نِ .. ((  ظلم اَءُكمْ َويَْس ا ..  َس ه حي ا )) : استحياه : ترك وأَم
اه تَْحيي نساَءهم، فمعن ركهنَّ  قوله: ويَْس اة أَي يت ن الَحي تَْفِعُل م ة واحدة يَْس ه إال لغ يس في اء ول ذلك .. أَحي وك

تَْبقيهن قوله تَْحيِي نساَءهم؛ أَي يْس اءهم ويَْس ذَبُِّح أَبن الى: يُ ة تع تلهن. للخدم ال يق ي ذَِلُك. ((  ف الَءٌ َوفِ )) :  ْم بَ
ه، واالسم وقال ابن تَاله هللا: اْمتََحنَ بَالُء،  األَعرابي: أَْبلى بمعنى أَْخبَر. واْب ةُ وال ةُ والبَِليَّ َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل البَْل

الءً  وبُِلَي بالشيء يِّ  بَالًء واْبتُِلَي؛ والبَالُء يكون في الخير والشر. يقال: اْبتَلَيته ب الًء س الى حسناً وبَ ئاً، وهللا تع
  .. بالًء سيِّئاً، نسأَل هللا تعالى العفو والعافية، والجمع البَاليا يُْبلي العبَد بَالًء حسناً ويُْبِليه

اَل ُموَس((   ةً َوقَ يَن لَْيلَ ِه أَْربَِع اُت َربِّ تَمَّ ِميقَ ٍر فَ ا بِعَْش ةً َوأَتَْمْمنَاَه يَن لَْيلَ ى ثَالَثِ ْدنَا ُموَس ِه ى ِألَ َوَواَع ِخي
ة :  َوَواَعْدنَا ُموَسى .))..)142َهاُروَن اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي َوأَْصِلْح َوالَ تَتَّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِديَن( ر: العام قال أَبو بك

رأُ: أَقُِف عليه. وقوله تخطئ وتقول أَوَعَدني فالن َمْوِعداً  ة، ويق ين ليل ْدنا.  تعالى: وإِْذ واعدنا موسى أَربع َوَع
رو:ق و عم امر رأَ أَب ن ع افع واب ر ون ن كثي رأَ اب ف، وق ر أَل دنا، بغي ائي وع زة والكس م وحم دنا،  وعاص واع

ة. وإِذا وعدنا، بالألَلف؛ قال أَبو إِسحق: اختار جماعة من ل اللغ ذا ألَن أَه ا ه ا اخترن الوا: إِنم ف، وق ر أَل  بغي
د الحق  وجل: إِن هللا  ليلنا قول هللا عزفاختاروا وعدنا، وقالوا د المواعدة إِنما تكون من اآلدميين وعدكم وع

بمنزلة المواعدة،  هذا. وأَما واعدنا فجيد ألَن الطاعة في القبول قال: وهذا الذي ذكروه ليس مثل وما أَشبهه؛
ل   المواعدة قال األَزهري: من هللا وعد، ومن موسى قَبُول واتّباٌع فجرى مجرى فهو من رأَ وعدنا، فالفع ق

الى ى، ومن قرأَ واعدنا،تعال ن هللا تع ل م ل: وواعدنا موسى فالفع ي التنزي ن سيده: وف ال اب ن موسى. ق  وم
ال: ثالثين ليلة، وقرئ د؛ وق ٍك، ووعدنا؛ قال ثعلب: فواعدنا من اثنين ووعدنا من واح ْرَحتَْي ماِل ِه َس  فَواِعدي

َهال ا أَْس ى بينهم ب و أَو الرُّ ال أَب داً إِذا  ق دت زي اذ: واع داً إِذامع دت زي ه. ووع َدك وَوَعْدت ك وَع د من ان الوع  ك
دِة.  والَمْوِعُد: موضع التواُعِد، وهو الِميعاُد، ويكون الَمْوِعُد مصدر . خاصة اً للِع ُد وقت ون الَمْوِع وَعْدتُه، ويك

م اً: اس دةُ أَيض د والَمْوِع ُد: مص عاً. والَوْع اً أَو موض ون إِال َوْقت اُد: ال يك دِة. والميع ي.للِع ْدنَا . (( ر حقيق َوَواَع
دة .. ((   ُموَسى ثَالَثِيَن لَْيلَةً  ٍر )) : وهي شهر ذو القع ا بِعَْش ل من شهر ذي َوأَتَْمْمنَاَه )) : وهي العشر األوائ

  الحجة .. صامها موسى تقربا إلى هللا عز وجل .. 
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ا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل رَ ((   ِل َولَمَّ ّبِ أَِرنِي أَنُظْر إِلَْيَك قَاَل لَْن تََرانِي َولَِكْن انُظْر إِلَى اْلَجبَ
ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَ  ُت فَِإْن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْب مَّ

ُل اْلُمْؤِمنِيَن(إِلَْيَك وَ  ا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاتِنَا .)).. )143أَنَا أَوَّ  والموضع. والِميقاُت: الَوْقُت المْضروُب للفعل: َولَمَّ
ِت..  در الَوْق اُت: مص رام: والِميق ُع اِإلح ق. ومواض اُت الخل رةُ: ِميق اتُ  واآلخ الُل: ميق اّجِ. واله ُت الح  مواقي

ه. : َوقَتَه،وتقول الشهر، ونحو ذلك كذلك. ُل في دُ  فهو َمْوقُوت إِذا بَيَّن للفعل َوْقتاً يُْفعَ ت: تحدي ات والتَّْوقي  األَوق
ٌل:..  ُت، َمْفِع ه. والَمْوقِ ْلت ل أَجَّ ذا مث وم ك ه لي ول: َوقَّتُّ ن وتق ت ِم ا.. ((  الَوْق هُ َدك ل )) : َجعَلَ دم الجب : ه دَّكُّ ال

ً  والحائط ونحوهما، َدكَّه يَُدكُّه ة .َدّكا ه ِدَكَك : ذليل، وجمع ل ٌالليث: الدَّّك كسر الحائط والجبل. وجبل ُدكٌّ ر  مث ُجْح
ن ي رواب م اَوات، وه ارت َدكَّ اُل أَي ص َدَكِت الجب د تََدْك َرة. وق بحانه  وِجح ه س اء. وقول دتها َدكَّ ين، واح ط

راء: َدكُّ  وتعالى: وُحِملت األَرض والجبالُ  ال الف دة؛ ق ةً واح ُدكَّتَا َدكَّ اف ا زلزلته ِعقًا..((  ه ى َص رَّ ُموَس )) :   َوَخ
َت في انحداره، بضم الخاء، من رُّ  وَخرَّ الَحَجُر يَُخرُّ ُخُروراً: َصوَّ ُروراً.  .يَُخ ل ُخ ره من الجب ُل وغي رَّ الرج وَخ

ُر إِذا رَّ الَحَج ن وَخ َدى م رَّ  تََدْه نَعََّم. وَخ رُّ إِذا تَ ُل يَُخ رَّ الرج ل. وَخ   الجب
، إِذا سقط، قالهيَُخرُّ  وء: . بكسر الخاء. بضم الخاء؛ قال أَبو منصور وغيره: يقول َخرَّ يَِخرُّ ديث الوض ي ح وف

ت خطاياه؛ أَي سقطت وذهبت يَ )) :  َصِعقًا.. ((  إِالَّ َخرَّ ِعٌق: ُغِش و َص عَقاً، فه ه  َصِعَق اِإلنسان َصْعقاً وَص علي
َ  عقله من صوت يسمعه كالَهدَّة الشديدة. وذهب ْوٌت  ما قوله تعالى: وخرَّ موسى َصِعقاً، فِإنما هوفأ ٌي ال َم َغْش
ل: تعالى: فلما أَفاَق، ولم يقل فلما نُِشَر، ونََصب لقوله اَق  َصِعقاً على الحال، وقي ا أَف ه فلم اً، وقول رَّ َميّت ه َخ إِن

اق. الغَْشي ألَنه يقال للذي دليل على د أَف ه: ق ذهب عقل ذي ي ْبَحانَكَ   . ((ُغِشَي عليه، وال اَل ُس والتَّسبيح: )): قَ
ه. ل: التنزي د، وقي احبة والول ن الص اً  م اه تنزيه بحان هللا: معن ه هللا وس   تنزي

ي ل ا ال ينبغ ي موضعـتعالى عن كل م ه ف بُه أَن ال: ونَْص ى ه أَن يوصف، ق ل عل ول:  فع ه، تق بيحاً ل ى تس معن
 ً بيحا بَّْحُت هللا تس اً، َس ه تنزيه ه أَي نزهت ال ل ه ق لى هللا علي ي، ص ن النب ذلك روي ع ه : وك ال وآل لم؛ وق وس

الى: ه تع ي قول اج ف ى الزج در؛ المعن ى المص وب عل ال: منص يالً؛ ق ده ل َرى بعب ذي أَْس ْبحاَن ال بِّح ُس هللا  أُس
ُل اْلُمْؤِمنِينَ .. ((  تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه هللا، عز وجل، عن السوء ا : )) : آمن َوأَنَا أَوَّ به إيمان

  صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..  
ا((   اَل يَ ْن  قَ ْن ِم َك َوُك ا آتَْيتُ ْذ َم ي فَُخ االَتِي َوبَِكالَِم اِس بِِرَس ى النَّ َطفَْيتَُك َعلَ ي اْص ى إِنِّ ُموَس

فَاءُ واْصَطفاه: اختا:  إِنِّي اْصَطفَْيتَُك َعلَى النَّاِس .)).. )144الشَّاِكِريَن( ِة واإلخاِء. َرهُ. الليث: الصَّ  ُمصافاة الَمَودَّ
، صلى االْصِطفاُء: االْختِياُر، اْفتِعالٌ  ْفَوِة. ومنه: النبِيُّ َطفاةُ،  هللا عليه وسلم، َصْفَوةُ هللا منْ  من الصَّ َخْلِقه وُمْص

ين واألَْنبِياءُ  ن الُمْطَطفَ َطفَْوَن، وهم م ُم المُ  الُمْص ُروا، وُه َطفُون إذاإذا اْختِي اء. ْص ذا بضم الف اروا، وه ((   اخت
ُكورُ )) :  َوُكْن ِمْن الشَّاِكِرينَ  و الشُّ ُره، وه اً. الشُّْكُر: ِعْرفاُن اِإلحسان ونَْش ون إِالَّ  أَيض ْكُر ال يك ب: الشُّ ال ثعل ق

ْكُر من هللا: المج غير عن يٍَد، والَحْمُد يكون عن يد وعن ا. والشُّ رق بينهم ذا الف د، فه ل،ي اء الجمي  ازاة والثن
َمْن  ُ وما ُكلّ  َشَكْرتَُك، إِنَّ الشُّْكَر َحْبٌل مَن التُّقَى، نخيلة: له يَْشُكُر ُشْكراً وُشُكوراً وُشْكراناً؛ قال أَبو َشَكَرهُ وَشَكرَ 

   ..يكون إِال عن يد قال ابن سيده: وهذا يدل على أَن الشكر ال أَْولَْيتَهُ نِْعَمةً يَْقِضي
َك َوكَ ((   ْر قَْوَم ٍة َوأُْم وَّ ْذَها بِقُ ْيٍء فَُخ ّلِ َش ذُوا تَْبنَا لَهُ فِي األَْلَواحِ ِمْن ُكّلِ َشْيٍء َمْوِعَظةً َوتَْفِصيالً ِلُك يَأُْخ

رام .. ((   ِمْن ُكّلِ َشْيءٍ  .))..)145بِأَْحَسنَِها َسأُِريُكْم َداَر اْلفَاِسِقيَن( الحالل والح ق ب ةً : متعل َوْعظ )) : َمْوِعَظ ال
ه من والتْذكير والِعظةُ والعَظةُ والَمْوِعظةُ: النُّْصح  بالعَواقِب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك لِإلنسان بما يُلَيِّن قلبَ

واب ه ث اء في رك، واله رة لغي ة وِعب ة أَي َمْوعظ ك ِعظ ديث: ألَْجعلن ي الح اب. وف واو  وِعق ن ال وض م ع
اءه َمْوِعظ ن ج ل: فَم ي التنزي ة. وف ئالمحذوف م يج ه؛ ل ن رب ي أَو ألَن  ة م ر حقيق ه غي ث ألَن ة التأْني بعالم

َوْعظ ى ال ي معن ة ف ِقينَ .. ((   الموِعظ أُِريُكْم َداَر اْلفَاِس ل )) : َس ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق: العص الِفْس
ن روج ع ق  والخ ق  طري ق .. فس اني،الح ن اللحي م ع َق؛ الض وقاً وفَُس قاً وفُس ُق فِْس   يَْفُس

ذلك  الفُسوق الخروج عن قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل: َجر،أَي فَ  دين، وك ال
ر الميل إلى المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَمر ه ربه. وفََسق عن أم ن طاعت ال ع ه أَي جار وم ى رب .. والمعن

ة ال ترون عاقب اب سأريكم ديار فرعون خالية منهم .. وسترثونها .. كما س ث العق ن حي ي اآلخرة م فاسقين ف
  األخروي الدائم  .. وقرأ ابن عباس (( سأورثكم )) .. 
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وا بَِه((   ٍة الَ يُْؤِمنُ لَّ آيَ َرْوا ُك ّقِ َوإِْن يَ ِر اْلَح ي األَْرِض بِغَْي ا َوإِْن َسأَْصِرُف َعْن آيَاتِي الَِّذيَن يَتََكبَُّروَن فِ
ْشِد الَ يَتَّ  انُوا َعنْ يََرْوا َسبِيَل الرُّ ا َوَك ذَّبُوا بِآيَاتِنَ أَنَُّهْم َك َك بِ بِيالً ذَِل ذُوهُ َس ا ِخذُوهُ َسبِيالً َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الغَّيِ يَتَِّخ َه

افِِليَن( ِرفُه.)).. )146َغ َرفَه يَْص ه، َص ن وجه يء ع ْرُف: َردُّ الش ً  الصَّ ْرفا ن  َص ه ع اَرَف نْفَس َرَف. وص فاْنَص
َرفُوا  . وقوله تعالى: ثمالشيء: َصرفَها عنه ل: اْنَص ه، وقي تمعُوا في ذي اس اْنَصَرفوا؛ أَي َرَجعوا عن المكان ال

ى العمل عن ازاةً عل ّ ُمج لَُّهم  وبَهم أَي أَض ّ قل َرَف  ـما سمعوا. َص ي  بشيء م رْفُت الرجل عن م؛ وَص فعله
ُل يكون مصدراً، وق وقد ً فاْنَصَرَف، والُمْنَصَرُف: قد يكون مكانا اتي؛ أَي أَْجعَ رُف عن آي ه عز وجل: سأَص ول

  . . عن هداية آياتي اإلْضاللَ  َجزاءهم
وَن(((   انُوا يَْعَملُ ا َك َزْوَن إِالَّ َم ...))..  )147َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوِلقَاِء اْآلِخَرِة َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َهْل يُْج

ب  بة إذا أكلت النبات السام فانتفخت وهلكت ..: حبطت الدا َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ  رار العش ت أَْح وذلك أَن الربيع يُنب
تكثر يةُ فتس ا التي تَْحلَْوِليها الماش ِرصُ  منه دنيا ويَْح ع ال ذي يجم ذلك ال َك، ك ا وتَْهِل تَِفَخ بطونه ى تَْن ا حت  عليه

ذابِ  آلخرةا ويَِشحُّ على ما جَمع حتى يمنََع ذا الحّقِ حقَّه منها يَْهِلُك في تِيجاِب الع ار واْس دخول الن ت ب ..  حبط
  أعمالهم : ذهبت سدى بال أجر .. 

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه ا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  اة رض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا  ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 131الحلقة عدد   
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  c ( سورة األعراف ) 
  

 ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل  وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
   الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا
مْ (( ...  هُ الَ يَُكلُِّمُه َرْوا أَنَّ ِديِهْم  َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجالً َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر أَلَْم يَ َوالَ يَْه

اِلِميَن( انُوا َظ ذُوهُ َوَك بِيالً اتََّخ ِدي )148َس ي أَْي ِقَط فِ ا ُس ا َولَمَّ ا َربُّنَ ْم يَْرَحْمنَ ئِْن لَ الُوا لَ لُّوا قَ ْد َض ْم قَ ِهْم َوَرأَْوا أَنَُّه
ْن  )149َويَْغِفْر لَنَا لَنَُكونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن( ونِي ِم َما َخلَْفتُُم اَل بِئَْس فًا قَ بَاَن أَِس ِه َغْض ى قَْوِم ا َرَجَع ُموَسى إِلَ َولَمَّ

عَفُونِي وَ بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر َربِّ  ْوَم اْستَْض َن أُمَّ إِنَّ اْلقَ اَل اْب ِه قَ هُ إِلَْي رُّ اُدوا ُكْم َوأَْلقَى األَْلَواَح َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخيِه يَُج َك
اِلِميَن( ْوِم الظَّ ي  )150يَْقتُلُونَنِي فَالَ تُْشِمْت بِي األَْعَداَء َوالَ تَْجعَْلنِي َمَع اْلقَ ْر ِل اَل َرّبِ اْغِف ي قَ ا فِ ي َوأَْدِخْلنَ َوِألَِخ

اِحِميَن( ْنيَا  )151َرْحَمتَِك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ةٌ فِ ْم َوِذلَّ ْن َربِِّه إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا اْلِعْجَل َسيَنَالُُهْم َغَضٌب ِم
ِريَن( يِّئَا )152َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْفتَ وا السَّ ِذيَن َعِملُ وٌر َوالَّ ِدَها لَغَفُ ْن بَْع َك ِم وا إِنَّ َربَّ ِدَها َوآَمنُ ْن بَْع ابُوا ِم مَّ تَ ِت ثُ

يٌم( َربِِّهْم 153َرِح ْم ِل ِذيَن ُه ةٌ ِللَّ ًدى َوَرْحَم َختَِها ُه ي نُْس َواَح َوفِ ذَ األَْل ُب أََخ ى اْلغََض ْن ُموَس َكَت َع ا َس ) َولَمَّ
ْن َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ  )154يَْرَهبُوَن( تَُهْم ِم ئَْت أَْهلَْك ْو ِش اَل َرّبِ لَ ْجفَةُ قَ ا أََخذَتُْهْم الرَّ  َسْبِعيَن َرُجالً ِلِميقَاتِنَا فَلَمَّ

اُء َوتَْه ْن تََش ا َم لُّ بَِه َك تُِض ُ َي إِالَّ فِتْنَت ا إِْن ِه فََهاُء ِمنَّ َل السُّ ا فَعَ ا بَِم اُء أَ قَْبُل َوإِيَّاَي أَتُْهِلُكنَ ْن تََش ا ِدي َم َت َوِليُّنَ ْن
اَل  )155فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْيُر اْلغَافِِريَن( َك قَ ْدنَا إِلَْي ا ُه َرِة إِنَّ ي اْآلِخ نَةً َوفِ ْنيَا َحَس َواْكتُْب لَنَا فِي َهِذِه الدُّ

ا َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبُ  ْم بِآيَاتِنَ َكاةَ َوالَِّذيَن ُه َها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ
نجِ  )156يُْؤِمنُوَن( ْوَراِة َواْإلِ ي التَّ َدُهْم فِ ا ِعْن يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبً ُسوَل النَّبِيَّ اْألُّمِ أُْمُرُهْم الَِّذيَن يَتَّبِعُوَن الرَّ ِل يَ ي

ُم َعلَْيِهْم اْلَخبَائَِث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم وَ بِاْلَمْعُروِف َويَ  ي ْنَهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَُهْم الطَّيِّبَاِت َويَُحّرِ األَْغالََل الَّتِ
ِزَل َمعَ ِذي أُن وَر الَّ وا النُّ ُروهُ َواتَّبَعُ ُروهُ َونََص زَّ ِه َوَع وا بِ ِذيَن آَمنُ ْيِهْم فَالَّ ْت َعلَ ْم َكانَ َك ُه هُ أُْولَئِ

  ...)).)157اْلُمْفِلُحوَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل :
  

ان  م ك ة غضب ؟ .. ك ماذا اتخذ قوم موسى عند غيابه عنهم ؟ .. ماذا فعل موسى بأخيه وهو في حال
ك) دنا إلي ى (( ه ا معن الم ؟.. م ه الس ا عدد الرجال الذين ذهبوا للميقات مع موسى علي ا اإلصر ؟.. وم ) ؟.. م

ذه األسئلة  األغالل ؟.. ما التعزير وما النصر ؟ .. وما النور المقصود في تضاعيف اآليات المباركة ؟.. عن ه
  وأكثر .. تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي  إن شاء هللا تعالى : 

  
نْ (( ...     ِدِه ِم ْن بَْع ى ِم ْوُم ُموَس ذَ قَ ْم َوالَ َواتََّخ هُ الَ يَُكلُِّمُه َرْوا أَنَّ ْم يَ َواٌر أَلَ هُ ُخ ًدا لَ الً َجَس يِِّهْم ِعْج  ُحِل

اِلِميَن( انُوا َظ ذُوهُ َوَك بِيالً اتََّخ وغِ .)).. )148يَْهِديِهْم َس ن َمص ه م ُزيَِّن ب ا تُ ُي: م ارِة؛  والَحْل ِدنِيَّاِت أَو الحج الَمْع
ال: ارْه، ق ٍن وش ن ُحُس ا م ارْه،والحَ  كأَنه ر والِحج يِ التِّْب يِ َحْل رارهْ  ْل ى قَ اَء إل ْدفَُع َمْيث ال  َم ؛ ق يٌّ ع ُحِل والجم

ون الفارسي: وقد يجوز أَن اً، وتك ُي جمع ةٍ  يكون الَحْل ْريٍ وَهْديَ ْريٍَة وَش ةٌ كَش دة حْليَ ةُ: الواح ْديٍ. والِحْليَ   وَه
اِحلْ  كالَحْليِ، والجمع ِحلًى وُحلًى. الليث: الَحْلُي كلّ  ال هللا  يٍة َحلَيت به . ق يٌّ ع ُحِل َوه، والجم رأَةً أَو سيفاً ونح ام

و  المرأَِة، وجمعه له ُخوار. الجوهري: الَحْلُي َحْليُ  ِعْجالً َجَسداً  وجل: من ُحِليِِّهمْ  عز ، وه ُحِليٌّ مثل ثَْديٍ وثُِديٍّ
يِِّهم لمكان الياء مثل فُعُوٌل، وقد تكسر الحاء ن ُحِل ، وقرئ: م داً، بالضم والكسر. ِعصيٍّ الً َجَس ًدا . ((  ِعْج َجَس
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يده: والَجَسد: البدن، تقول منه:)) :  لَهُ ُخَوارٌ  ن س ة  تََجسَّد، كما تقول من الجسم: تجسَّم. اب ال للمالئك د يق وق
و والجّن جسد؛ ل وال يشرب من نح ق ال يأْك ل خل ل،  غيره: وك ا يعق ّن مم ة والج ان  المالئك د .. وك فهو جس

م عجالً جسداً  ال يأْكل وال يشرب وكذا طبيعة إِسرائيل جسداً يصيح عجل بني أَخرج له ل: ف  الجّن؛ قال عز وج
ى الحذف أَي خوار؛ جسداً بدل من عجل ألَن له ه عل ه:  العجل هنا هو الجسد، وإِن شئت حملت د، وقول ذا جس
هم  لجسد،راجعة إِلى ا ُخوار، يجوز أَن تكون الهاء راجعة إِلى العجل وأَن تكون له ال بعض وجمعه أَجساد؛ وق

ال في قوله عجالً جسداً، قال: أَحمر ل وال  من ذهب؛ وق ذي ال يعق و ال ة: الجسد ه ي تفسير اآلي و إِسحق ف أَب
أْكلون معنى يميز إِنما اهم جسداً ال ي ا جعلن ه: وم ي قول ال ف ام؛ الجسد معنى الجثة. فقط. وق ال : جسد  الطع ق

ذا وما جعلناهم ذوي أَجساد ل: ومعناهيُثْنَى على جماعة، قا واحد  ا له الوا: م م ق ك أَنه  إِالَّ ليأْكلوا الطعام، وذل
ام؟ ل الطع م الرسول يأْك ام وأَنه أْكلون الطع ين ي ل أَجمع أُعلموا أَن الرس ون. ف اِلِمينَ . ((  يموت انُوا َظ )) :  َوَك

به في الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب ال األصمعي: الشَّ م؛ ق ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش  : َم
ي ما وضعما ظلم أي  َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ٍل:  الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْس ن ِزْم حديث اب

ٍق  لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ ي طري ا يقال: أََخذَ ف م يمين ا ظل ماالً؛  م ديثوال ِش ه ح  أُمِّ  ومن
ِدال م يَْع اه أي ل ا َظلَم دِّ  َسلَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فم اَوَزة الح ْوُر وُمج م الَج ل الظُّل ه؛ وأص ي .. عن وف

م وا ول ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ن التنزي ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وا يَْلبُِس م يَْخِلط ير: ل ل التفس اس وجماعةُ أه  عب
ْرك ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عنإيمانهم  ٌم  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ لَُظْل

مْ  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا َعِظيم. والظُّْلم: ْوَب وال تَْظِل زَّ  الصَّ ه ع ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج عن
ْركَ    .. لم َعِظيملَظُ  وجل: إنَّ الّشِ

ا لَ ((   ْر لَنَ ا َويَْغِف ا َربُّنَ ْم يَْرَحْمنَ ئِْن لَ الُوا لَ لُّوا قَ ْد َض ْم قَ ِديِهْم َوَرأَْوا أَنَُّه ي أَْي ِقَط فِ ا ُس ْن َولَمَّ ونَنَّ ِم نَُك
دي.)).. وقد سقط من )149اْلَخاِسِريَن( أَ، ي ل: َزلَّ وأَْخط ِد الرج ي يَ ِقَط ف ال ال وُس ِدَم. ق ل: نَ الوقي اُج: يق  زّج

رو: قد سقط في  فَرَط منه:  للرجل النادم على ما فعل الَحِسر على ما و عم قط يده وأُْسِقط. وقال أَب ال أُس  ال يق
أَُكفِّهم ولما سقط  في  باألَلف، على ما لم يسّم فاعله. وفي التنزيل العزيز:  ، َربوا ب ال الفارسي: ض ديهم؛ ق أَي

رئ ح ذلكعلى أَكفهم من النََّدم، فِإن ص د ق ي  فهو إِذاً من السقوط، وق اف )ف تح الق ه  : سقط ( بف ديهم، كأَن أَي
ون فيأي سقط الندم  أَضمر الندم  ا ال يك ان مم يء وإِن ك ى ش ل عل ول لمن يحص د  أَيديهم كما تق د: ق ي الي ف

راء ب النْفس بما يحصل في اليد ويُرى يده من هذا مكروهٌ، فشبّه ما يحُصل في القلب وفي َحصل في العين. الف
ي  أَْيديهم: ولما سقط في  في قوله تعالى  ين) ف ن يقال سقط ( بضم الس قط م ده وأُس ر  ي قط أَكث الندامة، وُس

  . وأَجود.
ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُُمونِي ِمْن بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر َربِّ ((   َوأَْلقَى  ُكمْ َولَمَّ

هُ إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِي َوَكاُدوا يَْقتُلُ  َداَء األَْلَواَح َوأََخذَ بَِرأِْس أَِخيِه يَُجرُّ ي األَْع ونَنِي فَالَ تُْشِمْت بِ
ئس: : بئس فع ماض جامد إلنشاء الذم ..  ونِيقَاَل بِئَْسَما َخلَْفتُمُ .)).. )150َوالَ تَْجعَْلنِي َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن( وب

رأَة كلمة ذم، ٌد وبئست الم ُل َزي ئس الرج ول: ب دح. تق ة م ا ونِْعَم: كلم ٌد، وهم الن ماضيان ال يتصرفان  ِهْن فع
الن إِذا..  ألَنهما أُزيال عن موضعهما ئَِس ف ن بَ ذم وبِئَْس منقول م دح وال ى الم نقال إِل اً، ف اب بْؤس فشابها  أَص

رفاال مْ .. ((  حروف فلم يتص َر َربُِّك تُْم أَْم ي)) :  أََعِجْل ال: أَْعَجلَن ه  يق ه فََحَملتْ تَْعَجْلته أَي تقدَّمت ه. واْس ُت ل فَعََجْل
تُم وَعِجلَه: َسبَقَه. وأَْعَجلَه: اْستَْعَجلَه. وفي التنزيل العزيز: واْستَْعَجْلته: َطلَْبت َعَجلَته؛ العََجلة. على َر أَْم أََعِجْل

  .َسبَْقتُه، وأَْعَجْلته اْستَْحثَثْته. الشيَء أَي َربِّكم؛ أَي أَْسبَْقتُم. قال الفراء: تقول َعِجْلتُ 
اِحِميَن(((   رَّ ُم ال َت أَْرَح َك َوأَْن ي َرْحَمتِ ا فِ ي َوأَْدِخْلنَ ي َوِألَِخ ْر ِل ة : )151قَاَل َرّبِ اْغِف ه رحم .)).. رحم

  رق له وشفق تعطف وغفر له ..  
زِ ((   ذَِلَك نَْج ْنيَا َوَك دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ةٌ فِ ْم َوِذلَّ ْن َربِِّه ٌب ِم يَنَالُُهْم َغَض َل َس ذُوا اْلِعْج ِذيَن اتََّخ ي إِنَّ الَّ

ب : َسيَنَالُُهْم َغَضٌب .)).. )152اْلُمْفتَِريَن( رر الغض د تك ّ فهو إِنكاره على من عصاه، فيعاقبه. وق أَما َغَضُب 
ّ ُسْخُطه على َمن في الحديث ّ وِمن الناس، وهو ِمن  َوِذلَّةٌ . ((  َعصاه، وإِْعراُضه عنه، ومعاقبته له. ِمن 

ْنيَا ه: وجده)): فِي اْلَحيَاِة الدُّ حابه أَِذالََّء. وأَذَلَّ ُل: صار أَص يالً،  وأَذَلَّه هو وأَذَلَّ الرج تَذَلُّوه: رأَوه ذَِل يالً. واْس ذَِل
ه ِليل من الناسويُْجَمع الذَّ  تَذَلَّه كل ه واْس ة. وأَذَلَّ : الِخسَّ ذُّلُّ َع.  أَِذلَّة وذُالَّناً. وال ه أَي َخَض ذَلَّل ل ى واحد. وتَ بمعن
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ز ُ وفي أَسماء هللا تعالى: الُمِذلّ  واع الع ه أَن ي عن اده وينف اء من عب ن يش ذُّلَّ بم ق ال ا. هو الذي يُْلِح .((  جميعه
ِريّ )) :  ْفتَِرينَ َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلمُ  ه. ورج فَ يح  ٌوالِفْريةُ: الكذب. فََرى كذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلق ه لقَبِ ًرى وإِن وِمْف

َرى الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ره: اْفتَ ال غي  الكذب يَْفريه إِذا اختلقه، والِفْرية من الكذب. وق
راه:  اختلقه. العزيز: أَم يقولون اْفتَراه؛ أَي يَْفتِريه اختلقه. وفي التنزيل الكذب ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك وفََرى ف

   .اختلقه، واالسم الِفْريَة.
يٌم(((   وٌر َرِح ِدَها لَغَفُ ْن بَْع َك ِم وا إِنَّ َربَّ مَّ .)).. )153َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِدَها َوآَمنُ ثُ

ُجوُع من الذَّْنِب. وفي الحديث::  ِمْن بَْعِدَها تَابُوا ْوُب  التَّْوبةُ: الرُّ ش: التَّ ال األَخف ه. وق ْوُب مثلُ ةٌ. والتَّ النََّدُم تَْوب
ابَ  َعْزمٍة وَعْزٍم. جمع تَْوبٍة مثل ِ يَتُوُب تَْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَن ّ ةِ  وتاَب إِلى  ى الطاع ـَمْعصيِة إِل َع عن ال  وَرَج

وُر )) :  لَغَفُوٌر َرِحيمٌ )) : آمن به : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. ((   َوآَمنُوا..((   الغَفُ
وبهم.  ومعناهما الغَفّاُر، جّل ثناؤه، وهما من أَبنية المبالغة اهم وذن ن خطاي اده المتجاوز ع ذنوب عب اتر ل الس

للنا َمْغفرة وَغْفر يقال: اللهمَّ اغفر ا أَه ار ي ور الغَفّ ت الغَفُ ك أَن ة  اً وُغْفراناً، وإن ِر التغطي ل الغَْف رة. وأَص الَمْغِف
   ..والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها

َربِِّهْم ((   ْم ِل ِذيَن ُه ةٌ ِللَّ ًدى َوَرْحَم َختَِها ُه ي نُْس َواَح َوفِ ذَ األَْل ُب أََخ ى اْلغََض ْن ُموَس َكَت َع ا َس َولَمَّ
َختَِها .)) ..)154وَن(يَْرَهبُ ي نُْس وظ ..  (( َوفِ وح المحف ن الل ا م خ فيه ا نس ًدى: أي مم ة : ُه داه هداي )) : ه

ونَ )): رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. ((   َوَرْحَمةٌ أرشده .. ضد أضله .. ((   )) ِلَربِِّهْم يَْرَهبُ
اً، با:   ةً وُرْهب ُب َرْهبَ ر، يَْرَه َب، بالكس م،َرِه اً، لض اً  وَرَهب اً وَرَهب يَء َرْهب َب الش اَف. وَرِه ك، أَي خ بالتحري

لٌ  خافَه. وَرْهبةً: وتى؛ وَرج َهبُ وُت، والرَّ َهب ى، والرَّ ْهب ْهُب، والرُّ ْن  واالسم: الرُّ ٌر ِم وٌت َخي ال: َرَهبُ وٌت. يق َرَهبُ
رٌ  َب َخي وٍت، أَي ألَن تُْرَه ْرَحَم. َرَحُم ن أَْن تُ رَ  م َب غي َدهوتََرهَّ ي .. ه إِذا تََوعَّ ة ف ُب، جزم، لغ ْه ث: الرَّ ال اللي وق

َهب؛ قال: ن الرَّ اُء اسم م ْهب اء والرَّ ْغب ِ، والرَّ ّ ن  اُء م ْهب ول: الرَّ ِب، تق َه ه.وفي حديث ُ الرَّ ةً  إِلي دُّعاِء: َرْغب ال
ْوفُ  ةُ: الَخ ْهب ك. الرَّ ةً إِلي ين وَرْهب ع ب َزُع، جم ةِ  والفَ ْهب ِة والرَّ ْغب االرَّ ةَ وحدها، كم ْغب ل الرَّ م أَعم ي ، ث دَّم ف  تَق

ْغبِة. وفي حديث َرضاعِ الكبير: فبَِقـيُت سنَـةً ال ُث بها الرَّ ٍة، أَي  أَُحّدِ َرْهبَتَه؛ قال ابن األَثير: هكذا جاَء في رواي
  ..  منصوب على المفعول له أَجل َرْهبَتِه، وهو من

ُل َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن ((   ْن قَْب تَُهْم ِم ْجفَةُ قَاَل َرّبِ لَْو ِشئَْت أَْهلَْك ا أََخذَتُْهْم الرَّ َرُجالً ِلِميقَاتِنَا فَلَمَّ
ا ْن تََشاُء أَْنَت َوِليُّ َوإِيَّاَي أَتُْهِلُكنَا بَِما فَعََل السُّفََهاُء ِمنَّا إِْن ِهَي إِالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِها َمْن تََشاُء َوتَْهِدي مَ  نَا فَاْغِفْر لَنَ

افِِريَن( ُر اْلغَ َت َخْي ا َوأَْن ه )155َواْرَحْمنَ ى علي اب موس ي غي ل ف دوا العج رائيل وعب و إس رف بن ا انح .)).. لم
ه سبعين رجال  ن موسى أن يأخذ مع ز وجل م السالم .. ولما تبينت لهم الحقيقة التي ال تمارى .. طلب هللا ع

ي ه ف ذهب للقائ ه وأن ي ار أمت نهم  من  خي ب م بعين من أحسنهم وطل نهم موسى س ار م ل سيناء .. فاخت جب
تغفار .. ((   ة واإلس د بالتوب ز الحمي ى هللا العزي ال عل ْبِعيَن التطهر والصوم ..  واإلقب هُ َس ى قَْوَم اَر ُموَس َواْختَ

ل مباشرة ..   . ولكنهم طلبوا أنوالموضع. والِميقاُت: الَوْقُت المْضروُب للفعل:  َرُجالً ِلِميقَاتِنَا يروا هللا عز وج
ةُ ف((   ْجفَ ذَتُْهْم الرَّ ه)) ..  أََخ َطربت. وقول اً: اض ُف رْجف ِت األَرض تَْرُج ةُ. ورَجفَ ْلَزلَ الى: والرْجفةُ:الزَّ ا  تع فلم

اي؛ أَي ل وإيَّ تهم من قب ئَت أَهلك و ش ال َرّبِ ل ةُ ق جف ال:  أَخذتهم الرَّ تلهم. ويق ل أَن تق تَّهم قب ئَت أََم و ش م ل إنه
تغفار ورَجَف القلُب: اْضَطرَب من الَجَزعِ. فماتوا. َرَجَف بهم الجبلُ  . عندها انطلق موسى عليه السالم في اإلس

افِِرينَ وطلب الرحمة .. ((   ة)) :  َوأَْنَت َخْيُر اْلغَ ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ ا الغَفُ  ومعناهم
ت  ز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفرالساتر لذنوب عباده المتجاو ك أَن لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإن

  .. الَمْغِفرة. وأَصل الغَْفِر التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها الغَفُور الغَفّار يا أَهل
ْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرِة إِنَّ ((   ا ُهْدنَا إِلَْيَك قَاَل َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمتِي َواْكتُْب لَنَا فِي َهِذِه الدُّ

وَن( َكاةَ َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاتِنَا يُْؤِمنُ كَ .)).. )156َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ ْدنَا إِلَْي ا ُه :  إِنَّ
د:: التوبة .. أي تبنا إليك .. والهود  وَّ ْوداً وتََه اَب ورجع الَهْوُد: التَّْوبَةُ، هاَد يَُهوُد ه ٌد.  ت و هائ ى الحق، فه إِل

اِزلٍ  وٍك وب ٍك وُح ُل حائِ وٌد: ِمثْ وٌم ُه ْزلٍ  وق ول.. وبُ ك، وهو ق ا إِلي ك؛ أَي تُْبن ْدنا إِلي ا ُه ز: إِنَّ ل العزي ي التنزي  وف
ن  مجاهد ال اب راهيم. ق ر وإِب ن جبي ىوسعيد ب ه معن ِإلى ألَن في ّداه ب يده: ع ا، س ك  رجعن ا إِلي اه تبن ل: معن وقي
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ه ذلك قول رة؛ وك ن المغف ا م ا وقَُرْبن الى: ورجعن ذين  تع وا وال ذين آمن الى: إِن ال ال تع اِرئِكم؛ وق ى ب وا إِل فتُوب
  فة هللا والعمل بطاعته ..  )) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخا فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذيَن يَتَّقُونَ .. ((  هادوا

نجِ ((   ْوَراِة َواْإلِ ي التَّ َدُهْم فِ ا ِعْن هُ َمْكتُوبً ِذي يَِجُدونَ يَّ الَّ يَّ اْألُّمِ وَل النَّبِ ُس وَن الرَّ ِذيَن يَتَّبِعُ أُْمُرُهْم الَّ ِل يَ ي
ي بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَُهْم الطَّيِّبَاِت َويُحَ  ُم َعلَْيِهْم اْلَخبَائَِث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواألَْغالََل الَّتِ ّرِ

َك  هُ أُْولَئِ ِزَل َمعَ ِذي أُن وَر الَّ وا النُّ ُروهُ َواتَّبَعُ ُروهُ َونََص زَّ ِه َوَع وا بِ ِذيَن آَمنُ ْيِهْم فَالَّ ْت َعلَ ْم َكانَ ُه
ُسوَل النَّبِ ...)).. )157اْلُمْفِلُحوَن( يَّ الرَّ رأ  يَّ اْألُّمِ ا : أي ال يق ان أمي ه ك : محمد صلى هللا عليه وآله وسلم .. ألن

ْوَراةِ وال يكتب ..((  اب اليهود ..  ((  ِعْنَدُهْم فِي التَّ ل)) : كت نِجي اه  َواْإلِ ل معن اب المسيحيين .. واإلنجي )) : كت
ارة .. ((   َرُهمْ البش ْنُهْم إِْص ُع َع ُر: ال)) :  َويََض ذتمواِإلْص ل: وأَخ ي التنزي ل. وف د الثقي ري؛  عَْه م إْص ى ذلك عل

ه عنهم إْصَرهم؛ وجمعه آْصاًر ال يجاوز به وفيه: ويضع ْذت علي د: أََخ و زي ه  أَدني العدد. أَب ْذُت من راً وأََخ إِْص
ه ربَّنا وال تَْحِمْل علينا َمْوثِقاً من هللا تعالى. قال هللا عز وجل: إِْصراً أَي ا حملت ا؛  إِْصراً كم ن قبلن ذين م ى ال عل

ال: اِإلْصُر العهد؛ وكذلك قال في الفّراء: م إِصري؛ ق ى ذلك ذتم عل د قوله عز وجل: وأَخ ُم العَْق ا إِثْ  اِإلصر ههن
ا إِسرائيل. وقال الزجاج: وال والعَْهِد إِذا َضيَّعوه كما شّدد على بني ا كم ل علين راً يَثْقُ  تحمل علينا إِْصراً؛ أَي أَْم

ى  ه عل نحملت ذين م هم أَي ال ال ل أَنفس ن قت رائيل م و إِس ه بن َر ب ا أُِم و م ا نح ا قبلن اَ بم   تمنحنّ
ه.  قال: عهداً  يَثْقُل علينا أَيضاً. وروي عن ابن عباس: وال تحمل علينا إِصراً، ه ونَْقِض بُنا بترك ذِّ ال نفي به وتُعَ

و  إِصري، وقوله: وأَخذتم على ذلكم ال أَب دي. ق اقي وَعْه ال: ِميث د،ق ة أَو َعْه ن قَراب د م لُّ َعْق و  إِسحق: ك فه
بٍ إصر .. قال  ه: أَبو منصور: وال تحمل علينا إِصراً؛ أَي ُعقُوبةَ ذَْن ا. وقول قُّ علين َرهم؛  تَُش نهم إِْص ُع ع ويََض

د ن َعْق َد م ا ُعِق تِْلهم أَي م ل قَ يهم مث ل عل د إِذا ثقي رض الجل ن قَ ك م به ذل ا أَْش هم وم   أَنفس
توضع في العُنق أَو اليد، والجمع أَْغالل ال  والغُّل: جاِمعة)) :  َواألَْغالََل الَّتِي َكانَْت َعلَْيِهمْ ((  اسة.أَصابته النج

ز  َمْغلول. رقبته ُغّل من حديد، وقد ُغّل بالغُّل الجاِمعة يُغَّل بها، فهو ذلك؛ ويقال: في يكسَّر على غير وقوله ع
ال  عنهم  عليه وسلم: ويََضعُ وجل في صفة سيدنا رسول هللا، صلى هللا يهم؛ ق إِْصَرهم واألَْغالل التي كانت عل

ن الزجاج: كان عليهم أَنه من ودهم شيء م ول أَن  قَتَل قُتِل ال يقبَل في ذلك ِديَة، وكان عليهم إِذا أَصاب ُجل الب
الل ذه األَغ ْبت؛ ه يهم، و يقِرضوه، وكان عليهم أَن ال يَعلموا في السَّ ت عل ي كان ول الت ا تق ل كم ى الَمث ذا عل ه

ك ي ُعنق اً ف ذا َطْوق ت ه يس جعل ك ول ه ل ت لزوم ه فجعل ام ب ك القي ذا وأَلزمت ك ه ه ولَّْيتُ وق، وتأْويل اك ط  هن
اقهم؛ أَراد كالطَّْوق ي أَعن الل ف الى: إِذ األَْغ ه تع ك. وقول ال في عنُق األَْغالل األَعم األَْغالل، وهي  ب ي هي ك الت

ية إِلى كون ا  القيامة، ألَن قولك للرجل هذا ُغّل في ُعنقك للشيء األَْغالل في أَعناقهم يوم أَيضاً مؤّدِ ه إِنم يعمل
ه معناه أَنه الزم د َغلَّ ذاب، وق ا لك وأَنك مجازى عليه بالع دَّس: إِن الى وتق ه تع ه. وقول اقهم  يَغُلّ ي أَعن ا ف جعلن

ول.  يُده إِلى عنُقه، وقد ُغّل،وُغلَّتْ  الَجواِمع تجَمع أَيديهم إِلى أَعناقهم. أَْغالالً؛ هي و َمْغل وا .((  فه ِذيَن آَمنُ فَالَّ
هِ  ذيب .. ((  بِ د التك ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب ُروهُ )) : آم ُروهُ َونََص زَّ )) : َوَع

وُ  و نْح ه، فه ه وعظَّم م َره: فخَّ زَّ يف. وَع ُر بالس د.والعَْزُر: النَّْص زْ  الض َزَره َع هوَع َره: أَعانَ زَّ اه  راً وَع وَّ وق
الى: ال هللا تع ره. ق ال هللا ونص َوقُِّروه، وق ُروه وتُ ّزِ ي التفسير ِلتُعَ اء ف وهم؛ ج ْرتُم الى: وَعزَّ روه  تع أَي ِلتَْنُص

ه  بالسيف، ومن نصر ه النبّيِ، صلى هللا علي َر هللاوآل د نََص وهم: وسلم، فق ْرتُم ل. وَعزَّ َعظَّْمتموهم،  عزَّ وج
ة السَّرّي: وهذا هو الحق، : نَصْرتُموهم؛ قال إِبراهيم بنوقيل ي اللغ ْزَر ف ك أَن العَ م، وذل دُّ  وهللا تعالى أَعل رَّ ال

ه والمنع، وتأْويل ت ب ه فعل ْبتُه إِنما تأْويل ن َعَزْرت فالناً أَي أَدَّ ه ع ا يَْرَدُع ه  م ه تأْويل ت ب ن نَكَّْل ا اي يح، كم القب
ردُّوا معه عن يَْنَكل فعلت به ما يجب أَن أَن ت ْرتُموهم ب ْرتُموهم نَص نهم الُمعاودة؛ فتأْويل َعزَّ و  ع داَءهم، ول أَع

ة ي اللغ َوُد ف ان األَْج ْوقِير لك و التَّ ُر ه ان التَّْعزي ا ألَن  ك ٌل فيه التعظيُم داخ ت ف رةُ إِذا وجب ه، والنُّْص تغاَء ب االس
هُ ..((   يُمهم وتوقيُرهمهي المدافعة عنهم والذب عن ِدينِم وتعظ نصرة األَنبياء ِزَل َمعَ ِذي أُن )) َواتَّبَعُوا النُّوَر الَّ

ونَ : القرآن الكريم ..(( يم)) : أُْولَئَِك هُْم اْلُمْفِلُح ي النع اء ف اة والبق وز والنج الُح: الف ح والفَ ي الفَلَ ر؛ وف  والخي
ْوز، حديث أَبي الدَّْحداحِ: بَشََّرك هللا بخير وفَلَحٍ أَي بَقاءٍ  زَّ  وفَ ال هللا َع ح. ق د أَفل الح، وق ن الف و مقصور م وه

ة من قائل: قد أَْفلَحَ  ل الجن ل ألَه ا قي ال األَزهري: وإِنم الح؛ ق ى الف وزهم  المؤمنون أَي أُِصيُروا إِل ُمْفِلحون لف
  .. ذلك فَالَح الدهر ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه، يقال: ال أَفعل
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*********  

  

ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يم  يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيْ (( ون ...  –./.)) )118ُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 

 
 
  

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   : 132الحلقة عدد  
  c ( سورة األعراف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصي ول هللا بل ر ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْيُكْم َجِميعً قُْل يَا(( ...  ِ إِلَ َّ وُل  ي َرُس اُس إِنِّ ا النَّ َو أَيَُّه هَ إِالَّ ُه َماَواِت َواألَْرِض الَ إِلَ ُك السَّ هُ ُمْل ِذي لَ ا الَّ

وهُ  ِه َواتَّبِعُ ِ َوَكِلَماتِ َّ ا ْؤِمُن بِ ِذي يُ ّيِ الَّ ِ َوَرُسوِلِه النَّبِّيِ اْألُّمِ َّ ُدوَن(يُْحيِ َويُِميُت فَآِمنُوا بِا ْم تَْهتَ ْن  )158 لَعَلَُّك َوِم
ةٌ  ى إِْذ  )159يَْهُدوَن بِاْلَحّقِ َوبِِه يَْعِدلُوَن(قَْوِم ُموَسى أُمَّ ى ُموَس ا إِلَ َوقَطَّْعنَاهُْم اثْنَتَْي َعْشَرةَ أَْسبَاًطا أَُمًما َوأَْوَحْينَ

ا لُّ أُنَ َم ُك ْد َعِل ا قَ َرةَ َعْينً ا َعْش هُ اثْنَتَ ا اْستَْسقَاهُ قَْوُمهُ أَْن اْضِرب بِعََصاَك اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمْن َربَُهْم َوَظلَّْلنَ ٍس َمْش
ا ا َظلَُمونَ اُكْم َوَم ا َرَزْقنَ اِت َم ْن َطيِّبَ وا ِم ْلَوى ُكلُ نَّ َوالسَّ ْيِهْم اْلَم ا َعلَ اَم َوأَنَزْلنَ ْيِهْم اْلغََم ُهْم  َعلَ انُوا أَنفَُس ْن َك َولَِك

ًدا نَْغِفْر َوإِْذ قِيَل لَُهْم اْسُكنُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُ  )160يَْظِلُموَن( وا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ
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ًزا 161لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم َسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن( ْيِهْم ِرْج ْلنَا َعلَ ْم فَأَْرَس َل لَُه ِذي قِي َر الَّ َل الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم قَْوالً َغْي ) فَبَدَّ
  ...)).)162ِء بَِما َكانُوا يَْظِلُموَن(ِمْن السََّما

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األعراف )

  * التحليل : 
  

ى ((  ا معن لم ؟ .. م ِدلُونَ إلى من أرسل محمد  صلى هللا عليه وآله وس ِه يَْع اْلَحّقِ َوبِ ُدوَن بِ ةٌ يَْه ))  أُمَّ
ا ا ا المن؟.. وم و إسرائي؟.. ما معنى األسباط  ؟ .. ما اإلنبجاس ؟.. وم ر بن ي أم ة الت ا القري لوى ؟.. وم  للس

ي  ة الشافية ف ة الكافي دون األجوب ر تج بسكناها ؟.. وما معنى الحطة ؟.. وما الرجز ؟.. عن هذه األسئلة وأكث
  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ا ا قُْل يَا(( ...  ْيُكْم َجِميعً ِ إِلَ َّ وُل  ي َرُس اُس إِنِّ ا النَّ َو أَيَُّه هَ إِالَّ ُه َماَواِت َواألَْرِض الَ إِلَ ُك السَّ هُ ُمْل ِذي لَ لَّ

وهُ  ِه َواتَّبِعُ ِ َوَكِلَماتِ َّ ا ْؤِمُن بِ ِذي يُ ّيِ الَّ ِ َوَرُسوِلِه النَّبِّيِ اْألُّمِ َّ ُدوَن(يُْحيِ َويُِميُت فَآِمنُوا بِا ْم تَْهتَ ) .)) .. 158 لَعَلَُّك
ِ إِلَْيُكْم َجِميعًا أَيَُّها النَّاسُ  قُْل يَا َّ : الخطاب في هذا المقام الكريم موجه إلى محمد رسول هللا صلى  إِنِّي َرُسوُل 

ي ال  اعة الت ام الس ى قي اس إل ل الن هللا عليه وآله وسلم .. الذي أرسله هللا سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا إلى ك
َماَواتِ الَّ شك فيها إطالقا .. حتى ال تبقى حجة لمحتج .. ((   ُك السَّ هُ ُمْل الى )) :  ِذي لَ ُك هو هللا، تع ث: الَمِل اللي

الكهم. له ونقّدس، َمِلُك الُملُوك وَ . ((  الُمْلُك وهو مالك يوم الدين وهو َمِليُك الخلق أي ربهم وم هَ إِالَّ ُه ))  الَ إِلَ
نام، سموا متخذه،  عند اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ :  ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه والجم

ي بذلك العتقادهم أَن ه الشيء ف ا علي اداتهم ال م ُع اعتق ماُؤهم تَتْبَ ا، وأَس ه العبادة تَُحقُّ له آِمنُوا ..  ((  نفس فَ
ِ َوَرُسوِلهِ  َّ ذيب .. ((   بِا ان : التصديق ضد التك ه .. اإليم ق ب ِ النَّبِ)): آمن به إيمانا : صدقه ووث ّي )): ّيِ اْألُّمِ

ه أي ال قال أَبو إسحق: معنى ه أُمُّ ه َجبَلَتْ ا علي ى م وب إل ّي الَمْنُس ه األُّمِ ي أَن و ف ُب، فه ، ألن  يَكتُ يٌّ ب أُّمِ ال يَكتُ
ي نُِسب إلى ما الِكتابة هي ُمْكتَسبَةٌ فكأَنه اب ف ت الُكتَّ ه، وكان هُ علي  العرب من يُولد عليه أي على ما َولََدته أُمُّ

رة ل الحي ذها أَه رة، وأَخ ةٌ  عن أَهل الطائف تَعَلَّموها من رجل من أهل الِحي ا أُمَّ ديث: إنَّ ي الح ار. وف ل األَْنب أَه
ب وال ةٌ ال نَْكتُ يَّ ة أُّمِ وا الِكتاب م يَتَعَلَّم م ل ه ل والدة أُّمِ ى أَص م عل ب؛ أَراد أَنه تِهم  نَْحُس ى ِجبِلَّ م عل اب، فه والِحس

ةٍ األُولى. وفي الحدي يُّون ألن الِكتابة كانت فيهم َعِزيزة أَو ث: بُِعثُت إلى أُمَّ يَّة؛ قيل للعرب األُّمِ ه  أُّمِ ة؛ ومن َعديم
يِّين رسوالً منهم.   . قوله: بَعََث في األُّمِ

  وجاء في صحيح البخاري : 
م: حدثنا مسل حدثنا عبد هللا: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قاال: حدثنا الوليد بن

و دثني أب ال: ح د هللا ق ن عب ال: حدثني بسر ب ا  عبد هللا بن العالء بن زبر ق معت أب ال: س س الخوالني ق إدري
ه  كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، الدرداء يقول: با، فاتبع ر مغض فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عم

م ه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فل ي وجه ه ف ق باب ى أغل ل، حت لى هللا يفع ول هللا ص ى رس ر إل و بك ل أب ، فأقب
ه  وسلم.وآله عليه  ول هللا صلى هللا علي ال رس ده، فق ه فقال أبو الدرداء: ونحن عن ا صاحبكم وآل لم: (أم وس

ي صلى هللا هذا ى النب س إل لم وجل ى س ل حت ه، فأقب ان من ا ك ى م ر عل دم عم ال: ون ه  فقد غامر). ق ه علي وآل
رسول هللا صلى هللا  وسلم الخبر. قال أبو الدرداء: وغضبوآله هللا عليه  وسلم، وقص على رسول هللا صلى

ه  أظلم. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: وهللا يا رسول هللا، ألنا كنتوآله عليه   وآل
اس، إ وسلم: (هل أنتم تاركون لي صاحبي، هل أنتم ا الن ا أيه ت: ي ول هللا تاركون لي صاحبي، إني قل ي رس ن

   .وقال أبو بكر: صدقت). إليكم جميعا، فقلتم: كذبت،
ِدلُوَن(((  ِه يَْع اْلَحّقِ َوبِ ةٌ يَْهُدوَن بِ َدى .)).. )159َوِمْن قَْوِم ُموَسى أُمَّ اني الُه ال اللحي ي: ق ن جن ال اب ق

ه عز وجل: يؤنثه، يقول: هذه ُهًدى مستقيمة. قال أَبو  أَسد مذكر، قال: وقال الكسائي بعض بني إِسحق: قول
راط الذي َدعا إِليه هو َطِريُق الحّق. ُهَدى قل إِن َدى؛ أَي إِنَّ  وقوله تعالى: هللا هو الُهَدى؛ أَي الّصِ إِنَّ علينا لَْلُه
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ين َطِريق الضَّالل. وقد َهداه ُهًدى وَهْدياً وِهدايةً  طريَق الُهَدى من علينا أَْن نُبَيِّنَ  داه هُ  وِهديةً وَهداه للّدِ ًدى وَه
ين ُهًدى.  دُّ )) :  َوبِِه يَْعِدلُونَ ((   يَْهِديه في الّدِ تقيم، وهو ِض ه ُمْس دل  العَْدل: ما قام في النفوس أَن الجور .. ع

ه  وَعْدٍل؛ في الحكم يَْعِدُل َعْدالً وهو عاِدٌل من قوم ُعُدولٍ الحاكم  َدل علي ْرٍب، وَع ِر وَش األَخيرة اسم للجمع كتَْج
  وبََسَط الوالي َعْدلَه وَمْعِدلَته. عاِدٌل، ة، فهوفي القضيَّ 

ِرب بِعَ ((   هُ أَْن اْض قَاهُ قَْوُم ى إِْذ اْستَْس ى ُموَس ا إِلَ ا َوأَْوَحْينَ بَاًطا أَُمًم َرةَ أَْس ْي َعْش اُهْم اثْنَتَ اَك َوقَطَّْعنَ َص
مَ  ْد َعِل ا قَ نَّ  اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْينً ْيِهْم اْلَم ا َعلَ اَم َوأَنَزْلنَ ْيِهْم اْلغََم ا َعلَ َربَُهْم َوَظلَّْلنَ اٍس َمْش لُّ أُنَ ُك

وَن( ُهْم يَْظِلُم انُوا أَنفَُس ْن َك ا َولَِك ا َظلَُمونَ اُكْم َوَم ْي .)).. )160َوالسَّْلَوى ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَ اُهْم اثْنَتَ َوقَطَّْعنَ
ْبط في كالم العرب؟:  ْسبَاًطاَعْشَرةَ أَ  ْبطاُن  قال: قال أَبو العباس: سأَلت ابن األَعرابي ما معنى الّسِ ْبُط والّس الّسِ

ْبطُ  وقيل: واألَْسباُط خاّصة األَوالد والُمصاُص منهم، ن سيده: الّسِ ْبُط واحد األَْسباط وهو َولد الَولِد. اب د  الّسِ ول
ّ واالبنة. وفي الحديث: الحَسنُ  االبن ه ،  والُحَسيُن ِسْبطا رسوِل  ّ علي ه  صلّى  ا، وآل وسلّم ورضي عنهم

ه، ان من اِن وقِْطعت باط خاصة ومعناه أَي طائفت ل: األَس ل: أَوالد وقي ل: أَوالد األَوالد، وقي ات،  األَوالد، وقي البن
ةٌ من األُمم وفي الحديث أَيضاً: ة  خير، فهو واقع علىفي ال الحسيُن ِسْبٌط من األَْسباط أَي أُمَّ ةُ واقع ة واألُمَّ األُمَّ
ّ َغِضَب على عليه. ومنه حديث باِب: إِنَّ  . الّضِ ود: . ِسْبٍط من بني إِسرائيل فمسخهم َدوابَّ ن اليه ْبُط م والّسِ

ى أَب كالقبيلة من ون إِل ذين يرجع م ال معيل العرب، وه د إِس ين ول َرق ب ْبطاً ليُْف د، سمي ِس د إِسحق،  واح وول
رةَ  وجمعه أَْسباط. ْي َعْش اهم اثْنَتَ يس وقوله عّز وجّل: وقطَّعن اً ل باطاً؛ أُمم ا  أَْس ز إِنم ز ألَن الممي باطاً بتميي أَس

ي من قوله اثنتي عشرة يكون واحداً لكنه بدل ن بن ل  كأَنه قال: جعلناهم أَْسباطاً. واألَْسباُط م إِسرائيل: كالقبائ
ال:العرب. وقال األَخفش في قوله ا من باطاً، ق ه أَراد ثنتي عشرة أَس ث ألَن ر أَن  أَنَّ م أَخب ةً ث رة فِْرق ي عش اثنت

ى يجعل العدد الِفَرَق أَْسباٌط ولم دد عل ط ال يخرج الع اني واقعاً على األَسباط؛ قال أَبو العباس: هذا غل ر الث  غي
ا ى م ة عل ي عشرة مؤنث ا ولكن الِفَرُق قبل اثنتي عشرة حتى تكون اثنت ه فيه ي  كأَن اً اثنت اهم فَِرق ال: وقطَّعن ق

بط  قطرب: واحد األَسباط ِسْبٌط. يقال: هذا ِسْبط، وهذه سبط،  عشرة فيصح التأْنيث لما تقدم. وقال وهؤالء س
بط وهيجمع ..  ذكير الس ْبطاً لت ر ِس ْي عَش ال اثْنَ و ق راء: ل ال الف ة. وق ائزاً، الِفْرق ان ج ن السكيت:  ك ال اب وق

ن ال ٌر ولك بط ذََك م،الس ّ أَعل ة، و م. ني ى األُم ت إِل ة ذهب رةَ فِْرق ي عْش اهم اثنت ى وقطَّعن اج: المعن ال الزج  وق
رة، نعت فرقة كأَنه قال: وجعلناهم أَسباطاً، فيكون أَسباطاً، فأَسباطاً من ي عش و  أَسباطاً بدالً من اثنت ال: وه ق

 ً باطا يس أَس وهري: ل ال الج ه. وق ي ع الوج ن اثنت دل م ه ب ير ولكن رةبتفس داً  ش ون إِال واح ير ال يك ألَن التفس
باٍط، كقولك اثني عشر درهماً، وال يجوز منكورا ت أَْس ن نع هم  دراهم، وقوله أُمماً م ال بعض ال الزجاج: ق وق
ْبطُ  عُ )) :  فَاْنبََجَسْت ِمْنهُ .. ((  القَْرُن الذي يجيء بعد قرن الّسِ ة أَو حجر أَو أَرض يَْنبُ ي قِْرب  البَْجُس: انشقاق ف

يْ  : فِإن لم يَْنبُْع فليس باْنبِجاٍس؛ وأَنشد منه الماُء، َف َغْربَ سا َوِكي جٍ تَبَجَّ اً  داِل ه بَْجس ه وأَْبُجُس تُه أَْبِجُس وبََجْس
ْستُه فاْنبََجسَ  الى وبَجَّ َّ تع َس، وماء بَِجيٌس: سائل؛ عن كراع. قال  ه : فَتَبَجَّ ت من اً.  فانبجس ا عشرة عين اثنت

حاُب يَ  اسُ والس المطر، واالْنبِج ُس ب بَجَّ امٌّ، تَ ه ع اْنبََجَس أَي فََجْرتُ اَء ف ُت الم ة. وبََجْس ين خاص وع للع  والنُّبُ
َر.)) :  َوَظلَّْلنَا َعلَْيِهْم اْلغََمامَ .((  فانفجر. م يُ ره فل ةُ  وُغمَّ الِهالل على الناس َغّماً: َستَره الغَيُم وغي اَء:  وليل َغمَّ

اآخر ليلة من الشهر، س يهم أمُره مَّ عل ه ُغ م ميت بذلك ألن تَِر فل ن الماضي أي ُس ل هي أم م ن المقب ْدَر أَِم .. يُ
ِت السماُء أي تغيرت... والغَمامة، بالفتح: السحابة، والجمع َغمام وَغمائم ي. وقد أََغمَّ ه  وقال ابن عرفة ف قول

ترهاغمام وإنما سمي تعالى: وظللنا عليهم الغمام؛ الغَمام الغَْيم األبيض ا ..((  اً ألنه يَغُمُّ السماء أي يس َوأَنَزْلنَ
و)) :  َعلَْيِهْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ن الَمنِّ اؤه الجوهري: الَمنُّ كالطََّرْنَجبيِن. وفي الحديث: الَكْمأَةُ م ين.  م فاء للع اش

و ل: ه ن السماء، وقي زل م لٌّ ين نُّ َط ان ابن سيده: الَم ل ك به العس ي إِس ش ى بن زل عل ل ين ي التنزي رائيل. وف
ن الَمنَّ  العزيز: وأَنزلنا عليهم رائيل م ي إِس ى بن ي  السماء إِذْ  والسَّْلَوى؛ قال الليث: الَمنُّ كان يسقط عل ْم ف ُه

ه حالوةً. وقال الزجاج: جملة الَمّنِ في التِّيه، وكان كالعسل الحاِمِس  ل ب نُّ هللا عز وج ا ال تعب  اللغة ما يَُم مم
نَّ شيء قال: وأَهل فيه وال نََصَب، ون إِن الَم ه التفسير يقول ال: إِن رب، ويق ٌو يُش ى الشجر ُحْل ان يسقط عل  ك

: التََّرْنَجبيُن، وقيل في ّنِ ن الَم الَمنّ  قوله، صلى هللا عليه وسلم، الَكْمأَةُ م ا شبهها ب ى  ِإِنم ان يسقط عل ذي ك ال
ن يهم م زل عل ان ين واً  بني إِسرائيل، ألَنه ك ال  السماء عف ه، ب أَْفنِيَتهم فيتناولون و ب ا يصبحون وه الج، إِنم ع

أَة ال وكذلك ى الَكْم ه عل نَّ هللا ب ا م ل: أَي هي مم ْذٍر وال سقي، وقي ا بَبَ ة فيه اده. مُؤون ْلَوى. ((  عب )) :  َوالسَّ
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ال السَّْلوى: ْلواةٌ؛ ق ه َس مانَى، واحدتُ اعر: طائٌِر، وقيل: طائٌر أَبُي مثالُ السُّ تَ   الش ا اْن ِل كم ن بَلَ ْلواةُ م فََض السَّ
ى  َسْلوى مثل َجماعتِه، كما له بواحٍد؛ قال: وهو َشبيه أَن يكوَن واِحدهُ  أَسمعْ  قال األَخفش: لم القَْطرِ  الوا ِدْفلَ ق

ر للواِحِد والجماعِة. وفي التهذيب: ي غي ال المفسرون السَّْلوى طائٌر، وهو ف ر: ق و بك ال أَب رآن العسل. ق  الق
ْلوىالَمنُّ التَّ  د َرْنَجبِيُن والسَّ ْلوى عن ال: والسَّ مانَى، ق ل؛ وأَنشد: السُّ رب العَس وا الع ْو أُْطِعُم ْلوى  ل نَّ والسَّ الَم
 ويقال: هو في َسْلَوة من العَْيش أَي في َرخاٍء وَغْفلة؛ قال الراعي:.. ما أَْبَصَر الناُس ُطْعماً فيِهُم نََجعا َمكانَهُم،

ْلوى ابن السكيت: السُّْلوة والسَّْلوة َرخاءُ  الليُل أَْملَحُ  َسْلَوة َمسَّى به أَْخو ال  العيش. ابن سيده: والسَّ ل؛ ق العَس
ر: ن زهي د ب ِ  خال ا َمها ب تُمُ  وقاَس داً ألَْن وُرها َجْه ا نَُش ْلوى، إذا م ن السَّ ذُّ م ذُها أَلَ ي  أَي نأُْخ ا، يعن ن َخِليَّتِه م

ل للعسل ا السَّْلوى طائٌر.إنم العسَل؛ قال الزجاج: أَْخطأَ خالد الَّك، وقي ا َس ْلوى  قال الفارسي: السَّلوى كل م َس
ه ألَنه يُْسِليك ك في ا تَْلَحقُ ره مم رِه من بحالوتِه وتأَتِّيه عن غي ْبخ وغي ة الطَّ ذلك  َمُؤونَ ُردُّ ب ناعة، يَ واع الّصِ أَن

  .. إسحق على أَبي
ْر َوإِْذ قِيَل لَُهْم اْسُكنُوا َهِذِه اْلقَ ((   ًدا نَْغِف جَّ اَب ُس وا اْلبَ ةٌ َواْدُخلُ وا ِحطَّ ئْتُْم َوقُولُ ُث ِش ْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها َحْي

دس .. ((  َوإِْذ قِيَل لَُهْم اْسُكنُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ .)).. )161لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم َسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن( ةٌ : بيت المق وا ِحطَّ َوقُولُ
ًداَواْدُخلُوا اْلبَ  ّ عنك وزرك)): اَب ُسجَّ أَله أَن يقال: حّط  تَحطَّه ِوْزَره: س َرك. واس ه،  وال أَْنقََض ظه ه عن يَُحطَّ

ل لهم: واالسم ا قي ة، الِحطَّةُ. وحكي أَنَّ بني إِسرائيل إِنم وا ِحطَّ نهم.  وقول تَُحطَّ ع ذلك أَْوزاَرهم ف تَِحطُّوا ب ليَْس
يطى أَي وسأَله ة أَي  معناه قولوا قال أَبو إِسحق في قوله تعالى: وقولوا ِحطَّة، قال:الِحطَّة.  الِحّطِ أَلتُنا ِحطَّ مس

ان معنى حطُّ ذنوبنا عنا، وكذلك القراءة، وارتفعت على ةً ك ت ِحطَّ و قرئ  َمْسأَلتُنا ِحطَّة أَو أَْمُرنا ِحطَّةٌ، قال: ول
ي ا ذنوبَن وجهاً ف ْط عنّ وا اْحُط م: قول ل له ه قي ة كأَن واالعربي ف ةً، فحرَّ ذا ا ِحّط ذه  ه ر ه الوا لفظة غي ول وق الق

الى:  اللفظة التي أُِمروا بها، وجملة ما قالوا ه تع ي قول راء ف ال الف ه فاسِقيَن، وق ّ ب ر عظيم سماهم  أَنه أَم
ّ أَعلم: قولوا ما أُمرتم به حطةٌ أَي هي حطة، وقولوا الم بالنَّبَِطيَّ فخالَفُوا حطة، يقال، و ى ك ه إِل ذلك قول ِة، ف

والً  وا ق ذي تعالى: فبّدل الذين ظلم ر ال الى: غي ه تع ي قول اس ف ن عب ر عن اب ن جبي ل لهم. وروى سعيد ب  قي
داً، قال: ُركَّعاً، وقولوا حطةٌ مغفرة، قالوا: ِحْنطة واْدُخلُوا الباب الى:  ودخلوا على ٌُسجَّ ه تع أَْستاِههم، فذلك قول

وا ذي قيل لهم؛ وقالال فبدَّل الذين ظلموا قوالً غير ل لهم قول رائيل حين قي ي إِس ا  الليث: بلغنا أَن بن ةٌ إِنم ِحطَّ
مقايا  األَعرابي: قيل لهم قولوا يْستَِحطُّوا بها أَوزارهم فتَُحّط عنهم. وقال ابن قيل لهم كي حطة فقالوا حنطة ش

.تَُحطُّ عنكم خطاياكم  وقوله عّز وجّل حطة أَي كلمة أَي حنطة جيدة، قال: ّ ويقال: هي كلمة  وهي: ال إِله إال 
و ا بن ر به م. أُم ت أَوزاره ا لُحطَّ و قالوه رائيل ل ن إِس ديث: م ي الح َدَره. وف ه أَي َح ي  وَحطَّ بَالء ف ّ ب تاله  اب

ه، له َجَسده فهو اه وذنوبُ ه خطاي طَّ الشيءَ  ِحطَّةٌ أَي تَُحطُّ عن ن َح ةٌ م ه وأَلق وهي فِْعل ه إِذا أَنزل ي يَُحطُّ اه. وف
   .َحُطوطاً. الصالة تسمى في التوراة الحديث: إِن

َماِء بِ ((   ْن السَّ ًزا ِم ْيِهْم ِرْج ْلنَا َعلَ ْم فَأَْرَس َل لَُه ِذي قِي َر الَّ ْوالً َغْي ْنُهْم قَ وا ِم ِذيَن َظلَُم َل الَّ دَّ انُوا فَبَ ا َك َم
اخرين : ((  قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهمْ ...)).. )162يَْظِلُموَن( الوا س رة.. ق ب المغف د .. وطل ة التوحي : عوض كلم

عرة )) .. (( ي ش ة ف عيرة )) .. أو (( حنط ي ش ة ف ًزاحب ْيِهْم ِرْج ْلنَا َعلَ جز. )) :  فَأَْرَس الّرِ ذاب ك ْجس: الع ّرِ وال
ْجُز فالعذاب والعمل الذي يؤدي ْجُس في القرآن: العذ التهذيب: وأَما الّرِ ْجز. وجاء في إِلى العذاب. والّرِ اب كالّرِ

ت  الرجز، وهو وأَْنِزْل عليهم ِرْجَسك وعذابك؛ قال أَبو منصور: الرجس ههنا بمعنى الوتر: دعاء ذاب، قلب الع
راء الى: الزاي سيناً، كما قيل األَسد واألَزد. وقال الف ه تع ي قول ه  ف ون؛ إِن ذين ال يعقل ى ال ْجَس عل ّرِ ُل ال ويَْجعَ

اب ار العق و مض ب، وه هوالغض ي ع لقول ي ف ن الكلب ال اب ان. وق ا لغت ال: ولعله ز، ق ه  الرج الى: فِإن ه تع قول
َّ  ِرْجٌس؛   .. الرجس، قال: ما ال خير فيه الرجس: الَمأْتَُم، وقال مجاهد كذلك يجعل 

  
*********  

  

على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
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ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن م د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي حمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والحمد  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c   : 133الحلقة عدد   

  c( سورة األعراف ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 عد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما ب ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

انُُهمْ (( ...   أْتِيِهْم ِحيتَ ْبِت إِْذ تَ ي السَّ ُدوَن فِ ِر إِْذ يَْع َرةَ اْلبَْح ْت َحاِض ي َكانَ ِة الَّتِ ْن اْلقَْريَ أَْلُهْم َع ْوَم  َواْس يَ
وَن  )163ًعا َويَْوَم الَ يَْسبِتُوَن الَ تَأْتِيِهْم َكذَِلَك نَْبلُوُهْم بَِما َكانُوا يَْفُسقُوَن(َسْبتِِهْم ُشرَّ  َم تَِعُظ ْنُهْم ِل ةٌ ِم َوإِْذ قَالَْت أُمَّ

بُُهْم َعذَابًا َشِديًدا قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َربُِّكْم َولَعَلَّ  ُ ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمعَذِّ َّ وَن(قَْوًما  ْم يَتَّقُ ِه 164ُه ُروا بِ ا ذُّكِ وا َم ا نَُس ) فَلَمَّ
قُوَن( ا  )165أَْنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعْن السُّوِء َوأََخْذنَا الَِّذيَن َظلَُموا بِعَذَاٍب بَئِيٍس بَِما َكانُوا يَْفُس ْن َم ْوا َع ا َعتَ فَلَمَّ

وَء  )166اِسئِيَن(نُُهوا َعْنهُ قُْلنَا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةً خَ  َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبعَثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن يَُسوُمُهْم ُس
يٌم( وٌر َرِح هُ لَغَفُ اِلُحوَن وَ  )167اْلعَذَاِب إِنَّ َربََّك لََسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّ ْنُهْم الصَّ ا ِم ي األَْرِض أَُمًم اهُْم فِ ْنُهْم َوقَطَّْعنَ ِم

ذُوَن 168ُدوَن ذَِلَك َوبَلَْونَاُهْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّيِّئَاِت لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن( اَب يَأُْخ وا اْلِكتَ ٌف َوِرثُ ) فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْل
ذُ  هُ يَأُْخ َرٌض ِمثْلُ أْتِِهْم َع ا َوإِْن يَ يُْغفَُر لَنَ اِب أَْن الَ َعَرَض َهذَا األَْدنَى َويَقُولُوَن َس اُق اْلِكتَ ْيِهْم ِميثَ ْذ َعلَ ْم يُْؤَخ وهُ أَلَ

ِ إِالَّ اْلَحقَّ َوَدَرُسوا َما فِيِه َوالدَّاُر اْآلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفَالَ تَْعقِ  َّ ُكوَن  )169لُوَن(يَقُولُوا َعلَى  ِذيَن يَُمّسِ َوالَّ
الَ    ...)).)170ةَ إِنَّا الَ نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصِلِحيَن(بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل :
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ى ((   ا  معن ر ؟..  وم رة البح ت حاض ي كان ة الت ا القري مْ م ى َربُِّك ِذَرةً إِلَ ردة  َمْع م الق ن ه )) ؟.. وم
جدون األجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء الخاسئون ؟.. وما العرض مثله ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر ت

  هللا تعالى : 
  

انُُهمْ (( ...   أْتِيِهْم ِحيتَ ْبِت إِْذ تَ ي السَّ ُدوَن فِ ِر إِْذ يَْع َرةَ اْلبَْح ْت َحاِض ي َكانَ ِة الَّتِ ْن اْلقَْريَ أَْلُهْم َع ْوَم  َواْس يَ
أْتِ  ًعا َويَْوَم الَ يَْسبِتُوَن الَ تَ قُوَن(َسْبتِِهْم ُشرَّ انُوا يَْفُس ا َك وُهْم بَِم ذَِلَك نَْبلُ ِة .)) ..   )163يِهْم َك ْن اْلقَْريَ أَْلُهْم َع َواْس

ان  الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحرِ  م إن ك الموقع .. وال يه يس ب : أي قرب البحر .. لم يذكرها ألن العبرة بالحدث ول
ة قرب مدين .. أو على شاطئ مدين .. أو أن تكون أي ا هي المخالف م .. م زم .. المه ر القل لة .. على شاطئ بح

وُم؛ )) :  الَّتِي َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحرِ التي اركتبها بنو إسرائيل ..  ((   يُّ العظيم أَو الق والحاِضَرةُ والحاِضُر: الَح
تََمعُُهمْ  الَحيُّ  وقال ابن سيده: ي إِذا َحَضُروا الداَر التي بها ُمْج ث حرم عل وم حي الى الصيد ي بحانه وتع هم هللا س

ً  قد عدا فالن ..  يقال في الظُّْلم: )) :  إِْذ يَْعُدوَن فِي السَّْبتِ السبت .. ((   َداًء أَي َعْدواً وُعُدّواً وُعْدوانا م  وَع ظل
َمتَ .. ظلماً جاوز فيه القَْدر، ال: ال أَْش ا والعادي: الظالم، يق ك الظ ُدوَّ َك أَي َع ك عاِديَ ر:  لمهللاُ ب و بك ال أَب َك. ق لَ

ْبتِِهْم .. ((   بالَمْكروه ويَْظِلُمه فالٌن َعدوُّ فالٍن معناه فالن يعدو على فالن قوُل العََرب ْوَم َس انُُهْم يَ إِْذ تَأْتِيِهْم ِحيتَ
ًعا َرَعْت نحو ُشروٌع وُشرَّ  ودوابُّ ..  وَشَرَعِت الدوابُّ في الماء تَْشَرُع َشْرعاً وُشُروعاً أَي دخل)) :  ُشرَّ ٌع: َش

راعُ  َرعةُ: الماء. والشَّريعةُ والّشِ ا، والَمْش اء منه ى الم در إِل ي يُْنَح َرَع الشيَء: المواضُع الت ّداً.  وأَش ه ج َرفَعَ
ه ها. وقول ةٌ ُرُؤوَس ُروٌع: رافع اٌن ُش أْتِيهم وِحيت الى: إِذ ت بِتُون ال تع وم ال يَْس عاً وي رَّ ْبتِهم ُش وم َس انُهم ي  ِحيت

اه أَن هم؛ قيل:تأْتي انَ  معناه راعفةٌ ُرُؤوَسها، وقيل: خافضة لها للشرب، وقيل: معن وم  ِحيت ِرُد ي ت تَ البحر كان
ْيِدها، َ السبت َعنَقاً من البحر يُتاِخُم أَْيلة وَد عن َص ه اليه بت لنَْهيِ وم الس ا ال تصاد ي ا  أَلَهَمها هللا تعالى أَنه فلم

َهْت  انٌ َعتَْوا وصاُدوها بحيلة تَوجَّ . لهم ُمِسُخوا قَِردةً. وِحيت ّدِ ى الُج اِء إِل رِة الم ن َغْم ٌع أَي شاِرعاٌت م رَّ . ((  ُش
، . وَسبََت يَْسبُُت َسْبتاً: اْستَراَح وَسَكَن.)) :  َويَْوَم الَ يَْسبِتُوَن الَ تَأْتِيِهمْ  ّنِ ريِض والشيخِ الُمِس وم الم باُت: ن السُّ

ْركِ  وأَْصلُه وهو النَّومةُ الَخفيفة، ع وتَ ن القَْط كوِن، أَو م ِة والسُّ ال. من السَّْبِت، الراح وُم،  األَْعم باُت: النَّ والسُّ
وَمكم  هذه وأَْصلُه الراحةُ، تقول منه: َسبََت يَْسبُُت، ا ن ل: وَجعَْلن بالضم وحدها. ابن األَعرابي في قوله عز وج

 ً اس.قَِطعاً؛ والسَّْبُت: القَْطع، فكأَنه إِذا نام أَي ُسباتا ن الن ال ، فقد انقطع ع ن  وق ع ع باُت أَن ينقط الزجاج: السُّ
ابُع من جعلنا نومكم راحة الحركة، والروُح في بدنه، أَي ا سمي الس بوع، وإِنم ام األُس ن أَي ْبُت: م م. والسَّ  لك

بوع ام األُس ه أَي ع في ه، وقط ق في دأَ الخل الى ابت ْبتاً، ألَن هللا تع ق األَرض؛ َس َض َخْل ال: أَ  بع و ويق ه بن ر في م
د وفي المحكم: وإِنما سمي إِسرائيل بقطع األَعمال وتركها؛ وم األَح ن ي ان م ق ك داء الخل ْبتاً، ألَِ◌ن ابت ى  َس إِل

ومَ  يوم الجمعة، ولم يكن في د السَّْبِت شيء من الخلق، قالوا: فأَصبحْت ي بِتَةً أَي ق ْبِت ُمْنَس ع  السَّ ْت، واْنقََط تَمَّ
ل: ا؛ وقي ُل فيه مي العم انوا س ود ك ذلك ألَِ◌ن اليه ع ب رف، والجم ل والتص ن العم ه ع ون في بٌُت  يَْنقَِطع أَس

ْبُت:  السَّْبِت. واِإلْسباُت: يَْسبِتُون ويَْسبُتون، وأَْسبَتُوا: دَخلُوا في وقد َسبَتُوا وُسبُوٌت. الدخوُل في السَّْبِت. والسَّ
  ..  تُون ال تأْتيهمويوم ال يَْسبِ  ُسنَّتِها. قال تعالى: قياُم اليهود بأَمر

الُوا َمْع((   ِديًدا قَ ذَابًا َش بُُهْم َع ذِّ ْم أَْو ُمعَ ُ ُمْهِلُكُه َّ ا  وَن قَْوًم َم تَِعُظ ْنُهْم ِل ةٌ ِم ْم َوإِْذ قَالَْت أُمَّ ى َربُِّك ِذَرةً إِلَ
ْنُهمْ .)) .. )164َولَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن( ةٌ ِم ْت أُمَّ ي إسرائي َوإِْذ قَالَ ن بن مْ ل .. ((  : م ى َربُِّك ِذَرةً إِلَ الُوا َمْع ذََر )) :  قَ وأَْع

ى وَعذََر: َكثُرت ذنوبه وعيوبه. وفي التنزيل: قالوا َمْعِذرةٌ  وا  إِل ي إِسرائيَل وَعُظ ن بن وم م ي ق ت ف م؛ نزل ربك
ي َدْوا ف ذين اعت ن ال بت م م؟ الس اً هللاُ ْمْهِلكه ون قوم َم تَِعظ نهم: ِل ة م ت طائف ود، فقال يف اليه الوا، يعن  ق

م  بالمعروف واجبٌ  الواعظين: َمْعِذرةٌ إِلى ربكم، فالمعنى أَنهم قالوا: األَمرُ  ؤالء ولعله ا موعظةُ ه ا فعلين علين
ى َمْعِذرة فيكون المعنى يتقون، ويجوز النصب في اهم إِل ا إِيَّ ِذَرةً بَوْعِظن ِذُر َمْع ى نَْعتَ ِذرةُ: اسٌم عل ا؛ والَمْع  ربن

  .. االعتذار  يَْعِذر أُقِيم ُمقامَمْفِعلة من َعذَرَ 
ذَاٍب بَ ((   وا بِعَ ِذيَن َظلَُم ْذنَا الَّ وِء َوأََخ ْن السُّ ْوَن َع ِذيَن يَْنَه ا الَّ ِه أَْنَجْينَ ُروا بِ ا ذُّكِ ا نَُسوا َم ا فَلَمَّ يٍس بَِم ئِ

ر هللا عز وجل والخروج .)).. )165َكانُوا يَْفُسقُوَن( رك ألَم يان والت ق: العص ق عنالِفْس ق الح .. فسق  طري
م يعرف  أَي فََجر، ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،يفسق  ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن ق
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ر الفُسوق الخروج عن الكسائي الضم، وقيل: ن أَم ه.  الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََسَق إبليُس ع رب
  ل عن طاعته؛ربه أَي جار وما وفََسق عن أمر

ا َعتَْوا َعْن َما نُُهوا َعْنهُ قُْلنَا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئِيَن(((   هُ  .))..)166فَلَمَّ وا َعْن ا نُُه ا َعتَْوا َعْن َم  فَلَمَّ
ئِينَ .. ((  اْستَْكبََر وجاَوَز الَحدَّ  ُعتُّواً وِعتِيّاً: : عتا يعتو َرَدةً َخاِس ئُ )) :   ُكونُوا قِ اِزير  الخاِس الب والَخن من الِك

دُ  ياطين: البِعي ـَمْطُرود. والش ُئ: ال اِن. والخاِس ن اِإلنس ْدنَُو م َرُك أَن يَ ذي ال يُتْ أ ال أً  وَخَس ُؤه َخْس َب يَْخَس الكل
  . وُخُسوءاً، فََخَسأَ واْنَخَسأَ: َطَرَده.

ْوِم الْ ((   ى يَ اِب َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَيَْبعَثَنَّ َعلَْيِهْم إِلَ ِريُع اْلِعقَ َك لََس ذَاِب إِنَّ َربَّ وَء اْلعَ وُمُهْم ُس ْن يَُس ِة َم ِقيَاَم
  ..  األَمَر وآذَنه به: أَْعلََمه وآذَنَه..  أَِذَن بالشيء إْذناً وأَذَناً وأَذانةً: َعِلم.)) ..)167َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر َرِحيٌم(

ْم  قَطَّْعنَاُهْم فِي األَْرِض أَُمًما ِمْنُهمْ ((  َ  يِّئَاِت لَعَلَُّه نَاِت َوالسَّ اِلُحوَن َوِمْنُهْم ُدوَن ذَِلَك َوبَلَْونَاُهْم بِاْلَحَس الصَّ
ه، بَلَْوُت الرجَل بَْلواً وبَالًء واْبتَلَْيته::  َوبَلَْونَاُهْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسَّيِّئَاتِ .)).. )168يَْرِجعُوَن( وه  اْختَبَْرت الُه يَْبلُ وبَ

بَه واْختَبَره. وفي حديث بَْلواً إذا فأَْخبَرني.  ْستَْخبَْرتُه أَحداً بَْعَدك أَبداً. وقد اْبتَلَْيتُه فأَْبالني أَي حذيفة: ال أُْبلي َجرَّ
ت: ال  يَراني بَعدَ  وفي حديث أُم سلمة: إنَّ ِمْن أَْصحابي َمْن ال ا؟ قال ْنهم أَن ا أَِم ر: ب ا عم ال له اَرقَني، فق أَن ف

ا  فُالناً يميناً إذا حلفتَ   أَحداً بعَدَك أَي ال أُخبِر بعَدك أَحداً، وأَصله من قولهم أَْبلَيتُ أُْبِليَ  ولن َت به ين َطيَّْب ه بيم ل
ن ال اب ه، واالسم نفسه. وق تَاله هللا: اْمتََحنَ ر. واْب ى أَْخبَ ى بمعن ي: أَْبل ةُ  األَعراب ةُ والبَِليَّ َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل البَْل

الءً  ، وبُِلَي بالشيءوالبَالءُ  ه ب ال: اْبتَلَيت ر والشر. يق ي الخي ون ف يِّئاً،  بَالًء واْبتُِلَي؛ والبَالُء يك الًء س ناً وبَ حس
  .. بالًء سيِّئاً، نسأَل هللا تعالى العفو والعافية، والجمع البَاليا وهللا تعالى يُْبلي العبَد بَالًء حسناً ويُْبِليه

أْتِِهْم فََخلََف ِمْن بَْعِدهِ ((   ا َوإِْن يَ يُْغفَُر لَنَ وَن َس ى َويَقُولُ ذَا األَْدنَ َرَض َه ْم َخْلٌف َوِرثُوا اْلِكتَاَب يَأُْخذُوَن َع
قَّ وَ  ِ إِالَّ اْلَح َّ ى  وا َعلَ اِب أَْن الَ يَقُولُ اُق اْلِكتَ ْيِهْم ِميثَ ْذ َعلَ ْم يُْؤَخ ذُوهُ أَلَ هُ يَأُْخ َرٌض ِمثْلُ هِ َع ا فِي وا َم اُر َدَرُس دَّ  َوال

َرُض،: يَأُْخذُوَن َعَرَض َهذَا األَْدنَى.)).. )169اْآلِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفَالَ تَْعِقلُوَن( ه العَ تح  قال يونس: فات بف
د اً، وق بَض أَي الراء، كما يقول قَبََض الشيَء قَْبض ي القَ اه ف اءُ  أَلق و العَط َرُض وه ه العَ د فات ه، وق ا قَبَض  فيم

ن دي اب ال ع ُع؛ ق د: والطََّم ي زي ا أُالقِ ِل م أَوَّ ذا ب ا ه نَ  وم بِ  ِم َرِض الفَِري ْدثاِن والعَ ب. الِح ع القري . أَي الطََّم
رّ  ا البَ ل منه َرٌض حاضر يأْك ّدنيا َع ال: ال دنيا. يق ي  والعََرُض: ما نِيَل من ال ْرِوّي. وف ديث َم و ح اجر، وه والف

ا؛ ىاألَدن يأخذون عرض هذا  التنزيل:  يغفر لن تح  ويقولون س دنيا عَرض، بف اعِ ال ع َمت دة: جمي و عبي ال أَب ق
نفس؛ وفي الحديث: لْيسَ  الراء. ى ال ى ِغن ا الِغن َرِض إِنم اع الِغنى عن َكثْرة العَ ك: مت َرُض، بالتحري ّدنيا  العَ ال

   .. وُحطاُمها
الَةَ إِ ((   اُموا الصَّ اِب َوأَقَ ُكوَن بِاْلِكتَ ِذيَن يَُمّسِ ِلِحيَن(َوالَّ َر اْلُمْص يُع أَْج ا الَ نُِض َك ...)).. )170نَّ وَمَس

كون بالكتاب؛  بالشيِء وأَْمَسَك به وتََمسََّك وتَماسك واْستمسك وَمسَّك، ُكلُّه: اْحتَبَس. وفي التنزيل: والذي يَُمّسِ
ْك بأَْسبابٍ  َمْعِقالً في قَْوِمَك، ابَن ُخَوْيلٍد، فُكنْ  قال خالد بن زهير: الى:  أَضاَع ُرعاتُها وَمّسِ ه تع ي قول التهذيب ف

راء ائر الق كون وس اب؛ بس ُكون بالكت ذين يُْمِس م  وال كوا بِعَص الى: وال تَُمّسِ ه تع ا قول ديد، وأَم كون بالتش يَُمّسِ
وافر، كوا، الك رُؤوا وال تَُمّسِ َرِميَّ ق وب الَحْض امر ويعق ن ع رو واب ا عم إن أَب اقون،  ف ا الب ديدها وخففه بتش
كون بالكتاب، أيومعنى ق ْكت بالشيء  وله تعالى: والذي يَُمّسِ وهري: أَْمَس ه. الج يْؤمنون به ويحكمون بما في

ه وتََمسَّكُت به كت ب ذلك َمسَّ مت، وك ى اعتص ه بمعن كوا  واْستَْمَسكت به واْمتََسْكُت ُكلُّ رَئ وال تَُمّسِ يكاً، وق تَْمِس
  .. لعُْرَوة الُوثْقىاْستمسَك با بِعَصِم الَكوافِر. وفي التنزيل: فقد

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يم ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب ن العزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
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اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
   

  ه إال هللاأشهد أن ال إل
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 134الحلقة عدد   
  c( سورة األعراف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا ول هللا بل  وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِه  َوإِْذ نَتَْقنَا اْلَجبَلَ  (( ...  ا فِي ُروا َم ٍة َواْذُك وَّ اُكْم بِقُ ا آتَْينَ ذُوا َم ْم ُخ ٌع بِِه هُ َواقِ وا أَنَّ فَْوقَُهْم َكأَنَّهُ ُظلَّةٌ َوَظنُّ

ِهْم أَلَْس )171لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن( ى أَنفُِس يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَ الُوا َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ َربُِّكْم قَ ُت بِ
افِِليَن( ذَا َغ ْن َه ا َع ا ُكنَّ ِة إِنَّ ا  )172بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَم ُل َوُكنَّ ْن قَْب ا ِم َرَك آبَاُؤنَ ا أَْش وا إِنََّم أَْو تَقُولُ

وَن( يَّةً ِمْن بَْعِدِهْم أَفَتُْهِلُكنَا بَِما فَعََل اْلُمْبِطلُ وَن() 173ذُّرِ ْم يَْرِجعُ اِت َولَعَلَُّه ُل اْآليَ ذَِلَك نُفَّصِ ْيِهْم  )174َوَك ُل َعلَ َواتْ
َد  )175نَبَأَ الَِّذي آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشَّْيَطاُن فََكاَن ِمْن اْلغَاِويَن( هُ أَْخلَ ا َولَِكنَّ اهُ بَِه َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَ

لُ إِلَى األَ  َك َمثَ ْث ذَِل هُ يَْلَه ْث أَْو تَتُْرْك ِه يَْلَه ْل َعلَْي ِب إِْن تَْحِم ذَّبُوا ْرِض َواتَّبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْل ِذيَن َك ْوِم الَّ  اْلقَ
ُروَن( ْم يَتَفَكَّ َص لَعَلَُّه ْص اْلقََص ا فَاْقُص ِذيَن َك )176بِآيَاتِنَ ْوُم الَّ ثَالً اْلقَ اَء َم انُوا َس ُهْم َك ا َوأَنفَُس ذَّبُوا بِآيَاتِنَ

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن يُْضِلْل فَأُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن(177يَْظِلُموَن( َّ   ...)..)178) َمْن يَْهِد 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل : 
  

ذي  ما الظلة ؟ .. ما الميثاق الذي أخذه هللا عز وجل ع لى بني آدم ؟.. من هم المبطلون ؟ .. من هو ال
م الخاسرون ؟ .. عن  ن ه آتاه هللا سبحانه وتعالى آياته فانسلخ منها ؟.. من هو الذي أخلد إلى األرض ؟ .. م

  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
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اَوإِْذ نَتَقْ  (( ...  ُروا َم ٍة َواْذُك وَّ اُكْم بِقُ ا آتَْينَ ذُوا َم ْم ُخ ٌع بِِه هُ َواقِ وا أَنَّ ِه  نَا اْلَجبََل فَْوقَُهْم َكأَنَّهُ ُظلَّةٌ َوَظنُّ فِي
يءَ  النَّتُْق: الزعزعة والهز والَجْذب والنَّْفض. ونَتَقَ .)).. )171لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن( ه، بالضم، نَ  الش ه ويَْنتُقُ اً: يَْنتِقُ تْق

ع جذبه واقتلعه. وفي التنزيل: وإذ ه اْقتُل ر: أَن ي الخب ن  نَتعْقنا الجبل فوقهم؛ أي َزْعَزْعناه ورفعناه، وجاء ف م
بوا أَخالقَنا الَجالئِال، مكانه؛ وقال الشاعر: اِدال أَحالمنا األَثاقال، ونَتَقُوا قد َجرَّ راء  فلم يََر الناُس لنا ُمع ال الف وق

ع ا:الجب في ذلك: رف خ، ونَتَْقن ي فرس ى عسكرهم فرسخاً ف نفض ل عل ان ي اتٌِق إذا ك رس ن ا. وف ه.  رفعن راكب
ً  ونَتَقت الدابة راكبها وبراكبها ا ذه تَْنتُِق وتَْنتُُق نَتْقاً ونُتُوق ى يأْخ ه حت ه وأَتعبت تْ ال العجاج: إذا نَزَّ و؛ ق ذلك َرْب  ل

قاءَ  ونَتَْقتُ  وِرحاَل اإلْسِحلِ َمْيُس ُعماَن  بالقَْوِم من التََّزعُِّل، يَْنتُْقنَ  َق الّسِ رة. ونَتَ ه بم ر أَي جذبت  الغَْرَب من البئ
هُ ..((  يستخرج ما فيه األوعية نَتْقاً إذا نفضه ليقتلع منه زبدته، وقيل: نفضه حتى والِجراب وغيرهما من َكأَنَّ

ً )) :  ُظلَّةٌ  ة أيضا ى والظلة، بالضم، كهيئة الصفة، الى أن قال: والظل ا): أَّول ال ا هن ر م ن  آخ لُّ؛ ع سحابة تُِظ
ع يَتَفَيَّأُ ِظالله عن اليمين؛ قال : أَبي زيد. وقوله تعالى لُّ كلُّ ما لم تَْطلُ ، أَبو الهيثم: الّظِ لٌّ و ِظ ه الشمُس فه  علي

ك ى األَرائ ٍل عل ي ُظلَ رئ: ف فَّة، وق ون، والظُّلَّة، بالضم: كهيئة الصُّ ز:  ُمتَّكئ ل العزي ي التنزي ذَُهم عذاُب وف فأََخ
وم والجمع ُظلٌَل وِظالل. يَْوِم الظُّلَّة؛ ل: ي ة، قي وم الظُّلَّ ي عذاب ي ل ف وق، وقي فَّة،  والظُّلَّة: ما َستَرك من ف الصُّ

تْ  وقيل له يوم الظُّلَّة ألَن اّرة فأَْطبَقَ ا هللا تعالى بعث َغمامة ح لُّ م ا. وُك وا تحته يهم وَهلَك و  عل ك فه َق علي أَْطبَ
ة ة، وكذلك كل ماُظلَّ  وم الظُّلَّ ك. الجوهري: عذاُب ي ُمومٌ  أََظلَّ ه َس ْيٌم تحت الوا َغ ونَ .. ((  ق ْم تَتَّقُ اه:  لَعَلَُّك )): اتق

  خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 
هَ ((   تَُهْم َوأَْش يَّ وِرِهْم ذُّرِ ْن ُظُه ي آَدَم ِم ْن بَنِ ى َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِم الُوا بَلَ َربُِّكْم قَ ُت بِ ِهْم أَلَْس ى أَنفُِس َدُهْم َعلَ

افِِليَن( ةُ .)).. )172َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغ يَّ َرُهم والذُّّرِ ي األَرض: نََش َق ف وذَرَّ هللا الخل
يَّةٌ، بفتح النمل الصغار، وكان قياسهمنسوبة إِلى الذَّّرِ الذي هو  منه، وهي فُْعِليَّةٌ  م  ذَّرِ ٌب شاذ ل الذال، لكنه نََس

ذَ  يجئ إِالَّ مضموم األَول. وقوله ةُ  تعالى: وإِْذ أََخ يَّ اتِهم؛ وذُّرِ يَّ ورهم ذُّرِ ي آدم من ظه َك ن بن ُدهُ، َربُّ  الرجل: َولَ
يَّاُت. وفي التنزيل يَّةً  والجمع الذََّراِري والذُّّرِ ز   بعُضها منالعزيز: ذُّرِ رك الهم ى ت ّراء عل بعض؛ قال: أَجمع الق

يّ  الذّرية، وقال يونس: أَهل مكة في ن العرب فيهمزون النب رهم م الفون غي ن ذََرأَ  َيخ ة م ي ةَ والذُّّرِ هللا  والبَِريَّ
يَّةُ غير مهموز، قال: الخلَق أَي خلقهم. وقال أَبو إِسحق يومعنى قوله: وإِذ أَخذ ر النحوي: الذُّّرِ آدم  بك من بن

رج اتهم؛ أَن هللا أَخ يَّ ذَّرّ  من ظهورهم ذُّرِ لب آدم كال ن ص ق م ربكم؟  ِ الخل ُت ب هم: أَلَْس ى أَنفس هدهم عل حين أَش
وَرةٌ، هي فُْعلُولَةٌ، ولكن بَلى، شهدوا بذلك؛ وقال قالوا: ن  التضعيف لما كثر بعض النحويين: أَصلها ذُرُّ أُبدل م

واوالراء األَخيرة ياء فصارت ذُ  ت ال م أُدغم ويَة، ث اء رُّ ي الي ة  ف ه فُْعِليَّ ال إِن ن ق ول م ال: وق ة، ق يَّ فصارت ذُّرِ
ل أَقيس وأَجود عند يَّةٌ، واألَص ّرِ الوا ُس ا ق ة، كم ة فُْعِليَّ يَّ اح. النحويين. وقال الليث: ذُّرِ و النك ر وه ن الّسِ . ((  م

َربُِّكمْ  ُت بِ ِهْم أَلَْس ى أَنفُِس َهَدُهْم َعلَ ة  َوأَْش ى حج ى ال تبق ه إال هللا .. حت ة هللا : ال إل ى وحداني رهم عل )): أي أق
ن  الص .. دي د الخ ن التوحي ام الساعة هو دي ى قي ن آدم ال لمحتج .. وحتى يكون الدين في كل زمان ومكان م

دال .. ((   دل واإلعت رة .. والع ِهمْ الفط ى أَنفُِس َهَدُهْم َعلَ ل:)):  وَوأَْش ز وج ماء هللا ع ن أَس و  م ال أَب هيد. ق الش
هيد حق: الش ماء إِس ن أَس ه م ن ِعْلم ب ع ذي ال يَغي هيُد ال ل الش ال: وقي هادته. ق ي ش ين ف يء. هللا األَم  ش

ر ِإذا اعتب ل ف ي فاع ة ف ي  والشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغ يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق الِعل
ذا أَنوإِذا أُ  األُمور الباطنة، فهو الخبير، ى  ضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتبر مع ه َهَد عل يَْش

  ة .. َعِلَمهُ، َشِهَد شهاد الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما
ِدِهْم ((   يَّةً ِمْن بَْع وَن(أَْو تَقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل َوُكنَّا ذُّرِ َل اْلُمْبِطلُ ا فَعَ ا بَِم  .))..)173أَفَتُْهِلُكنَ

ا َرَك آبَاُؤنَ ا أَْش وا إِنََّم ي أَْو تَقُولُ ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك ارك ف ريكا ..وهللا ال يش ـه ش ل ل ا : جع رك ب : أش
فاته .. ((   ونَ ص َل اْلُمْبِطلُ ا فَعَ ا بَِم ات .. وال ي أَفَتُْهِلُكنَ ي  .. م ك : فن وء .. ((  )): هل ة س ي ميت تعمل إال ف س

ونَ  يء :   اْلُمْبِطلُ ل الش وال)) : بط الً وبُُط ل بُْط ً  ًيَْبُط يَاعا ب ض اً: ذه و.  وبُْطالن ه ه ل، وأَْبَطل و باط راً، فه وُخْس
يض وبَِطل في حديثه بََطالة وأَبطل: َهَزل، واالسم البَطل. بُْطالً أَي َهَدراً. ويقال: ذهب َدُمه ، الحق والباطل: نق

ال أَو ع إِْبط ه جم اس، كأَن ر قي ى غي ل، عل ع أَباطي ذا والجم ل؛ ه ع  إِْبِطي ذيب: ويجم ي الته مذهب سيبويه؛ وف
  .. الباطل بواطل
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ُل اْآليَاِت َولَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن(((   َع  خير : رجع إلى  وراَجع الرجلُ .)).. )174َوَكذَِلَك نُفَّصِ أَو شر. وتَراج
ف. ى خل يء إِل ع  الش هوراَج ه أَْرِجع ي، وَرَجْعت ن جن ن اب ه؛ ع ع إِلي يَء وَرج ً  الش ا اً وَمْرِجع اً  َرْجع وَمْرَجع

ذيل ة ه ي لغ د.. وأَْرَجْعتُه، ف ي العب الحاً؛ يعن ل ص ي أَعم وِن لعلّ ال رب اْرِجعُ ل: ق ه عز وج وم وقول  إِذا بعث ي
ه: ول لرب دنيا يق ي ال ره ف وِن أَي ُردُّ  القيامة وأَبصر وعرف ما كان ينك ياْرِجع ون  ون ه ارجع دنيا، وقول ى ال إِل

 ً ُجوُع، ومصدره إِلى قومه؛ ولما رجع موسى  كقوله تعالى:  واقع ههنا ويكون الزما واقعاً  ومصدره الزماً الرُّ
 ً ْجع. يقال: َرَجْعته َرْجعا   . الالزم والواقع. فرَجع ُرُجوعاً يستوي فيه لفظ الرَّ

اِويَن(َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ الَِّذي آتَ ((   ْن اْلغَ اَن ِم ال )175ْينَاهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشَّْيَطاُن فََك .)).. ق
ان بلعام بن باعوراءالعلماء هو واحد من علماء بني إسرائيل يسمى :  .. آتاه هللا عز وجل اسمه األعظم.. فك

ن مدينة الجبابرة .. فذهبت الى الملك مبعوثا من مستجاب الدعوة .. ولكنه اتبع هواه .. وخان األمانة وكان م
ه .. ((   رك قوم ه .. وت ركن إلي اِوينَ طرف موسى .. فأقطعه الملك وأهداه هدايا وأمواال .. ف ْن اْلغَ اَن ِم )) : فََك

واه هللا إِذا ال: أَْغ ّيِ. ويق ي الغَ اُك ف ةُ االْنِهم ال والغَواي لَّه. وق ا  أَض اكْم إِنَّ الى: فأَْغوْين ى تع اِويَن؛ وحك ا غ ُكن
جُ  َغواهُ الَهَوى َجْهالً َعِن  وكائِْن تََرى مْن جاِهٍل بعَد ِعْلِمهِ  َغواهُ بمعنى أَْغواهُ؛ وأَنشد: عن بعض العرب الُمَؤّرِ

رب  الَهَوى بمعنى لَواهُ وَصَرفه فاْنعََوى كان قال األَزهري: لو كان َعواه الَحّقِ فانغََوى رب وأَق الِم الع بَه بك أَش
   الصواب. إِلى

ْث َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى األَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن ((   ِه يَْلَه ْل َعلَْي تَْحِم
ُروَن(أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهْث ذَِلَك َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْ  ْم يَتَفَكَّ َص لَعَلَُّه ْص اْلقََص َد ..)).. )176ُص هُ أَْخلَ َولَِكنَّ

د وَخلََد إِلى األَرض وأَْخلَد:: إِلَى األَْرِض  ه أَخل ز: ولكن ل العزي ي التنزي واه؛ أَقام فيها، وف ع ه ى األَرض واتب  إِل
الن ى ف ى األَرض وإِل د إِل كن، وأَْخلَ ا وس ن إِليه ه و أَي رك ن إِلي الأَي رك ى  م َد إِل ال: َخلَ ه، ويق ي ب ه ورض إِلي

ة؛ األَرض، بغير أَلف، وهي ه إِعصاماً إِذا قليل َم ب الداً وأَْعَص ِه إِخ د ب َد وأَْخلَ ي الكسائي: َخلَ ه. وف ديث  لزم ح
ا د إِليه ا وأَخل ن دان له دنيا: م ذُمُّ ال ه، يَ ّرم هللا وجه ي، ك ل  أَي عل د الرج يده: أَخل ن س ا. اب ا ولزمه ن إِليه رك

   .صاحبه لزمه.ب
وَن(((   انُوا يَْظِلُم ي .)).. )177َساَء َمثَالً اْلقَْوُم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوأَنفَُسُهْم َك ع الشيء ف ُم: َوْض الظُّْل

 ما وضع ما ظلم يمينا أي  الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  في غير موِضعه. ومن أمثال العرب
يالشَّ  َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس م  بَه في غير َمْوضعه وفي المثل: م ق فل وا الطَِّري ٍل: لَِزم ن ِزْم حديث اب

ا يقال: أََخذَ في طريٍق  يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ ه حديث فما ظلم يمين ماالً؛ ومن ٍر  أُمِّ  وال ِش ا بك لَمة: أن أب َس
  .. عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحدِّ  ماه أي لم يَْعِدالوُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَ 

ُروَن(((   ْم اْلَخاِس َك ُه ِلْل فَأُْولَئِ ْن يُْض ِدي َوَم َو اْلُمْهتَ ُ فَُه َّ داه : أرشده )178َمْن يَْهِد  داه : ه ...).. ه
  ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضالل .. 

  

*********  
  

ا يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا م
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـ يم ل ل المحيط السميع العل ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ه األس
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيرُ (( ون ...  –./.)) )118الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 
 
 

 c   : 135الحلقة عدد   
  c( سورة األعراف ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير  ول هللا بل ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِس لَُه(( ...   ن ّنِ َواْإلِ ُروَن َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيًرا ِمْن اْلِج يٌُن الَ يُْبِص ْم أَْع ا َولَُه وَن بَِه وٌب الَ يَْفقَُه ْم قُلُ
افِلُوَن( ْم اْلغَ َك ُه لُّ أُْولَئِ ْم أََض ْل ُه اِم بَ َك َكاألَْنعَ ا أُْولَئِ نَى  )179بَِها َولَُهْم آذَاٌن الَ يَْسَمعُوَن بَِه َماُء اْلُحْس ِ األَْس َّ ِ َو

ِذي ا َوذَُروا الَّ اْدُعوهُ بَِه وَن(فَ انُوا يَْعَملُ ا َك يُْجَزْوَن َم َمائِِه َس ي أَْس ُدوَن فِ ُدوَن  )180َن يُْلِح ةٌ يَْه ا أُمَّ ْن َخلَْقنَ َوِممَّ
وَن(181بِاْلَحّقِ َوبِِه يَْعِدلُوَن( ُث الَ يَْعلَُم ْن َحْي ْم إِنَّ كَ  )182) َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِم ي لَُه ِدي َوأُْمِل ْي

يٌن( يٌن( )183َمتِ ِذيٌر ُمبِ َو إِالَّ نَ ٍة إِْن ُه ْن ِجنَّ اِحبِِهْم ِم ا بَِص ُروا َم ْم يَتَفَكَّ وِت  )184أََولَ ي َملَُك ُروا فِ ْم يَنُظ أََولَ
ْم فَ  َرَب أََجلُُه ْد اْقتَ وَن قَ ى أَْن يَُك ْيٍء َوأَْن َعَس ْن َش ُ ِم َّ َق  ا َخلَ َماَواِت َواألَْرِض َوَم َدهُ السَّ ِديٍث بَْع أَّيِ َح بِ

وَن( )185يُْؤِمنُوَن( انِِهْم يَْعَمُه ي ُطْغيَ ذَُرُهْم فِ هُ َويَ اِدَي لَ ُ فَالَ َه َّ اَن 186َمْن يُْضِلْل  اَعِة أَيَّ ْن السَّ أَلُونََك َع ) يَْس
ا إِالَّ ُه ا ِلَوْقتَِه ي الَ يَُجلِّيَه َد َربِّ ا ِعْن ا ِعْلُمَه ْل إِنََّم اَها قُ ةً ُمْرَس أْتِيُكْم إِالَّ بَْغتَ َماَواِت َواألَْرِض الَ تَ ي السَّ ْت فِ َو ثَقُلَ

ِ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُموَن( َّ   ...).)187يَْسأَلُونََك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعْنَها قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد 
  صدق هللا العظيم

  ( سورة األعراف  ) 

  * التحليل :
  
ز م ن هم الذين ال يفقهون ؟.. وما األسماء الحسنى ؟.. وما الدعاء ؟.. ومنهم الذين يستدرجهم هللا ع

ذه  ن ه ه ؟ .. ع ا العم ماوات واألرض ؟.. وم وت الس ا ملك ة ؟.. وم ا الجن ون ؟.. وم ث ال يعلم ن حي ل م وج
  تعالى :  األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا

  
يٌُن الَ يُ (( ...   ْم أَْع ا َولَُه وَن بَِه وٌب الَ يَْفقَُه ْم قُلُ ِس لَُه ن ّنِ َواْإلِ ُروَن َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِيًرا ِمْن اْلِج ْبِص

مْ  َك ُه افِلُوَن(بَِها َولَُهْم آذَاٌن الَ يَْسَمعُوَن بَِها أُْولَئَِك َكاألَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُْولَئِ ِ، عز .)).. )179 اْلغَ ّ ي صفاِت  ف
نم وجل، الذّاِرُئ، وهو الذي ذََرأَ  ّ عز وجل: ولقد ذََرأْنَا لجه راً أَي  الَخْلَق أَي َخلَقَهم، وكذلك الباِرُئ: قال  كثي

ْذرَ  خلقنا. وقال عز وجل: َخلَق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسكم أَْزواجاً وِمن ى األَْنعام أَْزواجاً يَ حق: المعن و إِس ال أَب ه. ق ُؤكم في
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ي  يُكثِّركم بجعله منكم ومن األَنعام أَزواجاً، ولذلك ذَكر الهاء في فيه. وأَنشد يَذَرُؤكم به أَي ل ف اء فيمن جع الفرَّ
ن ُت  بمعنى الباء، كأَنه قال يَْذَرُؤكم به: وأَْرَغُب فيها َع ْنبٍِس لَْس ْن ِس ي َع ه، * ولِكنَّن يٍط وَرْهِط بُ لَِق وذَرأَ  أَْرَغ

 ُ ات ّ وذ بَكِلم َرأَ.  الَخْلَق يَْذَرُؤُهْم ذَْرءاً: َخلَقَهم. وفي حديث الدُّعاِء: أَع َق وذَرأَ وبَ ا َخلَ ّرِ م ن َش اِت م ِ التاّم ّ
يَّة. ٌوكأَنَّ الذَّْرء ُمْختَصّ  ي بَخْلِق الذّّرِ ٍد: وإِنِّ ى خاِل ب إِل ه َكت ّ عن ـُمِغيَرِة ألَُظ وفي حديث عمر رضي  نُّكم آل ال

ا.. ((   ذَْرَء الناِر، يعني َخْلقَها الذين ُخِلقُوا لها مُ )) : لَُهْم قُلُوٌب الَ يَْفقَُهوَن بَِه م بالشيء والفه هُ: العل ه،  الِفْق ل
ى الثَُّريَّا و لِسياَدتِه وشرفه وفَْضِله على سائر أَنواع العلم كما غلب النجُم على الدين وغلَب على ِعْلم وُد عل العُ

فَها هللا ِ الَمْنَدل؛ قال ابن األَثير: واْشتِقاقهُ من الشَّقّ  رَّ م الشريعة، َش الى والفَتْح، وقد َجعَله العُْرُف خاّصاً بعل  تع
اً  الفَْهم. يقال: وتَْخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والِفْقهُ في األَصل ، دين أَي فَْهم أُوتَِي فالٌن فِْقهاً في ال
ه هللاُ  وجل: يه. قال هللا عزف ه، وفَقََّه اء ب وا ُعلَم دين؛ أَي ليَكون ي، ؛ ليَتفَقَّهوا في ال ا النب ه  ودع لى هللا علي ص

ينَ  اه، فاستجاب هللا وفَقِّْهه في وسلم، البن عباس فقال: اللهم َعلِّْمه الّدِ ْمه تأْويلَه ومعن ُدعاءه،  التأْويل أَي فَّهِ
  .. مانه بكتاب هللا تعالىالناس في ز وكان من أَعلم

انُوا ((   ا َك يُْجَزْوَن َم َمائِِه َس ي أَْس ُدوَن فِ ِذيَن يُْلِح ا َوذَُروا الَّ اْدُعوهُ بَِه نَى فَ َماُء اْلُحْس ِ األَْس َّ ِ َو
وَن( نَى .)).. )180يَْعَملُ َماُء اْلُحْس ِ األَْس َّ ِ ى َو ف عل نى ال تتوق ماء هللا الحس ؤمن أن أس ل م يعلم ك عة  : ل التس

ا  ل إن  م ة .. ب ل الجن ا ) دخ ل به وتسعين اسما الواردة في األحاديث الشريفة والتي من أحصاها ( أي عم
ْدت)) : َوذَُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي أَْسَمائِهِ يقارب المائتي اسم كما قال العلماء .. ((   دة: لَح ْدتُ  أَبو عبي ه وأَلَح  ل

دُ له ولََحَد إِلى الشيء يَلْ  َد: َح دَ  والتََح ل: لََح اَل وعَدل، وقي َد: م ُد وأَلَح يِن يَْلَح ّدِ ي ال َد ف ال. ولَح الَ  م اَر.ابن  م ج
رئ:  السكيت: الُمْلِحُد العاِدُل عن الحق الُمْدِخُل فيه ما ليس فيه، ه، وق يقال قد أَلَحَد في الدين ولَحَد أَي حاد عن

دون ذي يَْلَح ه. و لسان ال َد مثل ه، والتََح ْدتإِلي ت، وأَلح ْرت وِمْل ْدت ُج ر: لَح ت.  روي عن األَحم ت وجاَدْل ماَرْي
م؛ أَي وأَلَحَد: ماَرى وجاَدل. وأَلَحَد الرجل أَي ظلَم في  الَحَرم، وأَصله من قوله تعالى: وَمن يُِرْد فيه بِِإلحاٍد بظل

   ..إِلحاداً بظلم، والباء فيه زائدة
ةٌ يَْهدُ ((     ْن َخلَْقنَا أُمَّ تقيم، .)).. )181وَن بِاْلَحّقِ َوبِِه يَْعِدلُوَن(َوِممَّ ه ُمْس ي النفوس أَن العَْدل: ما قام ف
ُدولٍ  .. عدل الحاكم الَجْور ُوهو ِضدّ  وم ُع ن ق اِدٌل م ْدالً وهو ع ِدُل َع ْدٍل؛ في الحكم يَْع ع  وَع رة اسم للجم األَخي

و اِدٌل، كتَْجِر وَشْرٍب، وَعَدل عليه في القضيَّة، فه ماء هللا سبحانه:وبََس ع ي أَس ه. وف ه وَمْعِدلَت والي َعْدلَ  َط ال
عَ  ال يَِميُل به الهوى فيَجوَر في الحكم، وهو في األَصل مصدر العَْدل، هو الذي ه فُوِض ي ب ّمِ اِدِل،  ُس َع الع َمْوِض

لَ  ه ُجِع ه ألَن غ من و أَبل ْدالً، وه ه َع ى نفُس مَّ ل الُمَس ن أَه ة أَي م ل الَمْعِدل ن أَه الن م ْدِل. وف م  العَ ْدُل: الُحْك والعَ
مٌ  بالحق، ه. يقال: هو يَْقضي بالحق ويَْعِدُل. وهو َحَك ي حكم ة ف اِدٌل: ذو َمْعَدل يُّ  ع اس: الَمْرِض ن الن ْدُل م والعَ

  . وُحْكُمه. قولُه
وَن(((   تَْدَرجه.)) .. )182َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ يَْعلَُم ذا واْس ى ك ه إِل َج  ..  وَدرَّ

ال بمعنًى، أَي أَدناه منه على التدريج، ُث ال يعلمون؛ق ز: سنستَْدِرُجُهم من حي ل العزي ي التنزي َج هو. وف َدرَّ  فتَ
نأْخذهم بعضهم: معناه سنأُْخذُهم قليالً قليالً وال نُباِغتُهم؛ وقيل: معناه ك أَن هللا  س بون؛ وذل ث ال يحتس ن حي م

ه ى يفتح عليهم من النعيم ماتعال ون ب ى يغتبط ذهم عل وت، فيأْخ ذكرون الم ال ي ه ف ون ب ه ويأْنس ون إِلي  فيركن
تِهم أَْغفَلَ  ا ِغرَّ ه، لم اب، رضي هللا عن ن الخط ر ب وزُ  ما كانوا. ولهذا قال عم ه ُكنُ َل إِلي ي  ُحِم م إِن َرى: الله ِكْس

ي قول:ُمْستَْدَرجاً، فِإني أَسمعك ت أَعوذ بك أَن أَكونَ  ن أَب ث ال يعلمون. وروي ع ثم:  سنستدرجهم من حي الهي
ى ى امتنع فالن من كذا وكذا حت تَْدرجه أَي خدعه حت الن فاْس اه ف و سعيد: أَت ك. أَب ي ذل ى أَن َدَرَج ف ه عل  حمل

  ..  تركه يَْدُرُج على األَرض اْستَْدرَجه كالمي أَي أَقلقه حتى
ِدي َمتِ((   ْم إِنَّ َكْي ي لَُه ،.)).. )183يٌن(َوأُْمِل يُّ ال والَمِل الوةُ والَم الوةُ والَم الوةُ والُم دَّة الِم ه: َم  كل

اه الَّهُ  العيش. وقد تََملَّى العَْيَش وُملِّيَه وأَْماله هللا إِي ديث: إنَّ هللاَ  وَم ي الح ه. وف َل ل وَّ ه وط ه: أَْمهلَ ى هللاُ ل  وأَْمل
ىللظالم؛ اِإلْمالء: اِإلْمهاُل والتأْخ لَيُْملي ر. وتََملَّ ةُ العُُم ك أَي  ير وإِطال الَّك هللا َحبيبَ ال: َم م. يق َع به ه: ُمتِّ إِْخوانَ

  .. وأَعاَشك معه طويالً  َمتَّعَك به
احِ .)).. )184أََولَْم يَتَفَكَُّروا َما بَِصاِحبِِهْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن(((   ا بَِص ُروا َم ْم يَتَفَكَّ :  بِِهمْ أََولَ

ةٌ؛ الليث: الِجنَّةُ )):  ِمْن ِجنَّةٍ محمد عليه الصالة والسالم ..  ((   ه ِجنَّ ز: أَْم ب ل العزي  الُجنوُن أَيضاً. وفي التنزي
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ة؛ وأَنشد: واالسُم والمصدُر على وٌن وَمَجنَّ ةٌ وجن اُؤهم صورة واحدة، ويقال: به ِجنَّ ذين ِدم دَّاِرميّيَن ال ن ال  م
داءِ  ل. ِشفاٌء من ال ة والَخْب تُِجنَّ  الَمَجنَّ اً واْس اً وُجنون نَّ َجنّ د ُج ، وق ّنِ ائُف الِج ةُ: ط ِذيٌر .. ((  والِجنَّ َو إِالَّ نَ إِْن ُه

ْومَ  وأَنذَره أَيضاً:)) :  ُمبِينٌ  ِذْرُهْم يَ ز: وأَْن ل العزي ي التنزي ذَّره. وف ه وح ِة؛ خّوف اجي:  اآلِزفَ ى الزج ذلك حك وك
ف المصدر، والنِذير االسم. اِإلنذار ِذيراً، والجيِّد أَنأَنذَْرتهُ إِنذاراً ون تعلمون كي ز: فس ل العزي ِذير.  وفي التنزي نَ

ان ف ك الى: فكي ه تع مُ  وقول ِذير: اس ذاري. والن ان إِن ف ك ِذيِر؛معناه فكي الى: نَ ه تع ذار. وقول وُد  اِإلن ذَّبَْت ثَُم َك
ه  بالنُّذُِر؛ قال الزجاج: النُّذُر ِذير. وقول ل:جمع نَ ذُراً، عز وج ذُراً أَو نُ ت: ُع ْذراً؛ قرئ ْذراً أَو نُ ا  ُع ال: معناهم ق

در راً  المص ات ذك ى فالُمْلِقي ه، المعن ول ل ى المفع ابُهما عل ذاِر أَو وانتص ذاراً.  لِإلع ه إِن ال: أَنذَْرتُ ذار. ويق اِإلن
ذٌُر،  ُر: اِإلنذار. والنِذير:من اِإلنذار. والنِذيرة: اِإلنذار. والنِذي هو االسم والنُّذُر: جمع النِذير، ع نُ الُمْنِذر، والجم

ير: وقوله عز.. وكذلك النِذيرة ل التفس ال أَه و الرسول، وق ي وجل: وجاءُكُم النَِّذيُر؛ قال ثعلب: ه ي النب ،  يعن
اِهداً  ْلناك ش ا أَرَس ل: إِن ز وج ال ع ا ق لم، كم ه وس لى هللا علي ذِ  ص هم: النَّ ال بعض ِذيراً. وق راً ونَ ا وُمبَّشِ ير ههن

ال ْيب، ق ى الشَّ ون بمعن ِذيُر يك ور: والن و منص ال أَب ح. ق بَه وأَوض ري: واألَّول أَش َل  األَزه ان األَص ِذر وك الُمْن
ِدعِ. وفعلُه الثُّالثيُّ أُِميَت، ومثله السميُع بمعنى ى الُمب ديُع بمعن ينٌ  . (( الُمسِمعِ والب ِذيٌر ُمبِ ان الشيء: نَ )) : أب

  اتضح فهو مبين ..  
ْد ((   وَن قَ ى أَْن يَُك ْيٍء َوأَْن َعَس ْن َش ُ ِم َّ َق  ا َخلَ َماَواِت َواألَْرِض َوَم وِت السَّ ي َملَُك ُروا فِ ْم يَنُظ أََولَ

ُك هللا .)).. )185اْقتََرَب أََجلُُهْم فَبِأَّيِ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُوَن( ْلطان؛ وُمْل ث كالسُّ ذكر ويؤن و ي والُمْلُك: معروف وه
 أَبو إسحق في قوله عّز وجل: فسبحان الذي بيده َملَُكوُت كل شيء؛ َمعناه. سلطانه وعظمته. وَملَُكوته: عالىت

درة تنزيه ل شيء أي الق وت ك الى ملك ه تع ال: وقول ل هللا عن أن يوصف بغير القدرة، ق ى ك ه  عل شيء وإلي
ان ْؤِمنُونَ فَبِأَّيِ َحِديٍث بَْعَدهُ يُ . ((  ترجعون أي يبعثكم بعد موتكم. ه .. اإليم ق ب دقه ووث )) : آمن به إيمانا : ص

  : التصديق ضد التكذيب .. 
وَن(((   انِِهْم يَْعَمُه ي ُطْغيَ ذَُرُهْم فِ هُ َويَ اِدَي لَ الَ َه ُ فَ َّ ِلْل  ْن يُْض َردُّد؛ .)).. )186َم ر والتَّ هُ: التََّحيُّ العََم

ُد  ِ إلى َضْخم السُّراِدِق والِقباب تَْعَمهَمتى تَْعَمْه إلى ُعثْماَن  وأَنشد ابن بري: َردُّ هُ التَّ ل: العََم ُد النظَر، وقي أَي تَُرّدِ
ال في في الضاللة والتحير ة؛ وق رف الُحجَّ و أَن ال يع و ُمنازعة أَو طريق؛ قال ثعلب: ه اني: ه ده ال  اللحي َرّدِ ت

ي ذَُرُهم ف ز: ون ل العزي ي التنزي ه. وف ن يتوج دري أَي انهم ي ي يَ  ُطْغي رون. وف ون: يتحي ى يعمه ون؛ ومعن ْعَمُه
ي وجهه: فأَينَ  حديث علّي، كّرم هللا هُ ف ر: العََم ن األَثي العمى تَْذَهبُوَن بل كيف تَْعَمُهون؟ قال اب يرة ك ي  البص ف

َردُّدُ  هٌ أَي يتَ ه البَصر. ورجل َعِمهٌ عاِم دي لطريق راً ال يهت هٌ. ُمتَحيِّ ون وُعمَّ ع َعِمه ه، والجم ه   وَمْذَهبِ د عم وق
ً  وعمه ( بكسر الميم وفتحها)   .. وُعُموهاً وُعُموهةً وَعَمهاناً إذا حاَد عن الحق يَْعَمهُ َعَمها

ا إِالَّ ُه((   ا ِلَوْقتَِه ي الَ يَُجلِّيَه َد َربِّ ا ِعْن ا ِعْلُمَه ْل إِنََّم اَها قُ اَن ُمْرَس ي يَْسأَلُونََك َعْن السَّاَعِة أَيَّ ْت فِ َو ثَقُلَ
ِ السَّمَ  َّ َد  ا ِعْن ا ِعْلُمَه ْل إِنََّم ا قُ يٌّ َعْنَه َك َحِف اِس الَ اَواِت َواألَْرِض الَ تَأْتِيُكْم إِالَّ بَْغتَةً يَْسأَلُونََك َكأَنَّ َر النَّ نَّ أَْكثَ  َولَِك

اَها ...)..)187يَْعلَُموَن( اَن ُمْرَس اَعِة أَيَّ ْن السَّ أَلُونََك َع فينةُ تَ :  يَْس ِت السَّ ووَرَس َر  ْرُس فلُها القَْع َغ أَس ّواً: بَلَ ُرُس
السالم،  قصة نوح، عليه وبقيت ال تَسير، وأَْرساها هو. وفي التنزيل العزيز في قراِر الماِء فَثَبَتَت وانتهى إلى

رَئ: ا وسفينته: بسم هللا َمْجِريها وُمْرساَها، وق ن  ُمْجِريَه وهري: م ز وجل؛ الج ى النعت  ع يها، عل وُمْرِس
ر اق اَها، أَ ُمْجراه ن وُمْرس الفتح، م اها، ب ا وَمْرس ْيت، وَمْجراه ت وأَْرَس ن أَْجَرْي م، م ت بالض َرت؛  َرَس وَج

اء كلهم اجتمعوا على ضم الميم من ُمْرساها رأَ  واختلفوا في التهذيب: القرَّ ُمْجراها، فقرأَ الكوفيون َمْجراها وق
المعنىوابن عامر ُمْجراها؛  عمرو نافع وابن كثير وأَبو ا وُمْرساها ف رأَ ُمْجراه بسم هللا  قال أَبو إسحق: من ق

ال: اها هللاُ، ق فينةُ وأَْرس ت السَّ د َرَس اُؤها، وق ا وإرس اه أَن هللا  إْجراُؤه يها فمعن ا وُمْرِس ت ُمْجِريه ْو قُِرئَ ولَ
ا يها، يُْجريه ر جارِ  ويُْرس ا غي ا وثَباتُه اه َجْريُه اها فمعن ا وَمْرس رأَ َمْجراه ن ق ة،وم ائز أَن يَ ى  وج ا بَمعنَ يكون

ال الزجاج: وقوله عزَّ وجل:. ُمْجراها وُمْرساها. أَلُونََك عن يْسأَلُونََك عن السَّاعة أَيَّاَن ُمْرساها؛ ق ى يْس  المعن
ي تُْرَس يموُت فيه الَخْلق. الساعة متَى وقُوُعها، قال: والساعة هنا الوقت الذي ى والِمْرساةُ: أَْنَجُر السَّفينة الت

فينة أَْنَجُر َضْخمٌ  بها، وهو ُك السَّ اء فيُْمِس ي الم ُل ف ال ويُْرس ى يَُشدُّ بالِحب يها حت ير ويُْرِس ا ..((  ال تَِس الَ يَُجلِّيَه
د)) :  ِلَوْقتَِها إِالَّ ُهوَ  ره، وق فه وأَظه ه كَش ى عن الَّه وَجلَّ َر وَج ى وَجال األَم ى وتَجلَّ : واضح؛  . اْنَجل يٌّ ٌر َجِل وأَم

يِّنُ  أَي أَوضحه. والَجالُء، ل: اْجُل لي هذا األَمرَ تقو ر البَ دود: األَم رُ  مم د: األَم الفتح والم الُء، ب  الواضح. والَج
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، وتقول  الٌث: الخبُر أَي َوَضح؛ وقال زهير: منه : جال لي  الَجليُّ ه ثَ ِإنَّ الحقَّ َمْقَطعُ الءُ  ف اٌر أَو َج يٌن أَو نِف  يَِم
هود،  ة والش رار، وهللاأَراد البين ل: أَراد اِإلق ي وقي الى يَُجلِّ ا  تع بحانه: ال يَُجلِّيه ال س ا. ق اعةَ أَي يظهره الس

  ..  أَْخبرني عن َجِليَِّة األَمر أَي حقيقته هو. ويقال: ِلْوْقتِها إِال
  

*********  
  

هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم وا تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  

  c   : 136الحلقة عدد   
  c ) ( سورة األعراف 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

نْ (( ...  تَْكثَْرُت ِم ُ َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلغَْيَب الَْس َّ رِ قُْل الَ أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفعًا َوالَ َضرا إِالَّ َما َشاَء  ا   اْلَخْي َوَم
ا  )188َمسَّنِي السُّوُء إِْن أَنَا إِالَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( ا َزْوَجَه ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجعََل ِمْنَه

ا أَثْ  ْت بِِه فَلَمَّ ا تَغَشَّاَها َحَملَْت َحْمالً َخِفيفًا فََمرَّ َ َربَُّهَما لَئِْن آتَْيتَنَا َصاِلًحا لَنَُكونَنَّ ِمْن ِليَْسُكَن إِلَْيَها فَلَمَّ َّ قَلَْت َدَعَوا 
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ِرُكوَن( )189الشَّاِكِريَن( ا يُْش ُ َعمَّ َّ ا آتَاُهَما َصاِلًحا َجعَالَ لَهُ ُشَرَكاَء فِيَما آتَاُهَما فَتَعَالَى  ا  )190فَلَمَّ ِرُكوَن َم أَيُْش
ْم يُ  وَن(الَ يَْخلُُق َشْيئًا َوُه ُروَن( )191ْخلَقُ ُهْم يَنُص ًرا َوالَ أَنفَُس ْم نَْص تَِطيعُوَن لَُه ى  )192َوالَ يَْس ْدُعوهُْم إِلَ َوإِْن تَ

ِ ِعبَا193اْلُهَدى الَ يَتَّبِعُوُكْم َسَواٌء َعلَْيُكْم أََدَعْوتُُموُهْم أَْم أَْنتُْم َصاِمتُوَن( َّ الُُكْم ) إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  ٌد أَْمثَ
يٌُن  )194فَاْدُعوُهْم فَْليَْستَِجيبُوا لَُكْم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( ْم أَْع أَلَُهْم أَْرُجٌل يَْمُشوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن بَِها أَْم لَُه

  ...)).)195(  ثُمَّ ِكيُدونِي فَالَ تُنِظُرونِييُْبِصُروَن بَِها أَْم لَُهْم آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها قُْل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكمْ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األعراف ) 

  * التحليل : 
  

ى ((  ا معن ا أو ضرا ؟ .. م ه الصالة والسالم لنفسه نفع اَهاهل يملك رسول هللا علي ا تَغَشَّ )) ؟..  فَلَمَّ
ة  وما الشكر ؟.. وما اإلشراك ؟.. وما الخلق ؟.. وما اإلنظار ؟.. ة الكافي عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوب

  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

نْ (( ...  تَْكثَْرُت ِم ُ َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلغَْيَب الَْس َّ ا قُْل الَ أَْمِلُك ِلنَْفِسي نَْفعًا َوالَ َضرا إِالَّ َما َشاَء  ِر َوَم  اْلَخْي
وَن(َمسَّنِي السُّ  را .))..)188وُء إِْن أَنَا إِالَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر ِلقَْوٍم يُْؤِمنُ ا َوالَ َض ي نَْفعً ُك ِلنَْفِس ْل الَ أَْمِل ماء :  قُ ي أَس ف

لُ  رِ  النْفَع إِلى َمن هللا تعالى النافُِع: هو الذي يَُوّصِ ّرِ والخْي ِع والضَّ اِلُق النْف و خ . يشاء من خْلقه حيث ه ّرِ  والش
، نَفَعَه يَْنفَعُه نَْفعاً وَمْنفَعةً والن ذي.. ْفُع: ِضدُّ الضّرِ و ال ، وه ارُّ ع من في أَسماء هللا تعالى: النَّافُِع الضَّ اء  ينف يش

ّرها ا وش ا: خيِره ياء كلِّه الق األَش ث هو خ ا من خلقه ويضّره حي د  ونفعه ان: ض رُّ لغت رُّ والضُّ وضّرها. الضَّ
رُّ المصدر، رّ  رّ والضُّ  النفع. والضَّ ت  االسم، وقيل: هما لغتان كالشَّْهد والشُّْهد، فِإذا جمعت بين الضَّ ع فتح والنف

ّر َضَمْمت الضاد إِذا لم تجعله مصدراً، رب الضاد، وإِذا أَفردت الضُّ ذا تستعمله الع ..  كقولك: َضَرْرُت َضّراً؛ هك
، وج)) : َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلغَْيبَ ((   كُّ ال:الغَْيُب: الشَّ وٌب؛ ق ـياٌب وُغيُ ه ِغ ائالً  مع ـيابا، * ال ق ُم الِغ ـيٌّ تَْعلَ َت نَب أَْن

ون إِْفكاً وال ُمْرتابا ِب؛ والغَْيُب: كلُّ ما غاب عنك. أَبو إِسحق في قوله تعالى: يؤمن اَب  بالغَْي ا غ ون بم أَي يؤمن
ّ عليه عنهم، مما أَخبرهم به النبـيُّ  ثِ  وسلم، من ، صلى  ا أَمِر البَْع اَب عنهم مم ا غ لُّ م ار. وك ِة والن  والجن

بُ  به، فهو أَنبأَهم ال: والغَْي . ق ّ ا ون ب اَب عن َغْيٌب؛ وقال ابن األَعرابي: يؤمن ا غ ان  أَيضاً م وِن، وإِن ك العُي
ر صوتاً من وراء الغَْيب ُمَحصَّالً في القلوب. ويُقال: سمعت ديث ذك ي الح رر ف د تك ن موضع ال أَراه. وق  أَي م

   .. محصل سواء كان ُمَحصَّالً في القلوب، أَو غير لغيب، وهو كل ما غاب عن العيون،ا
ْت حَ ((   اَها َحَملَ ا تَغَشَّ ا ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسُكَن إِلَْيَها فَلَمَّ الً َخِفيفً ْم

ا أَثْقَلَ  ْت بِِه فَلَمَّ اِكِريَن(فََمرَّ ْن الشَّ َ َربَُّهَما لَئِْن آتَْيتَنَا َصاِلًحا لَنَُكونَنَّ ِم َّ ْن .)).. )189ْت َدَعَوا  ْم ِم ِذي َخلَقَُك َو الَّ ُه
ل:  نَْفٍس َواِحَدةٍ  ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث داع الشيء عل رب: ابتِ الم الع ي ك يء والَخْلُق ف و  ش ه هللا فه خلَق

اري:  واألَمر له الَخلق ال ُسبق إِليه: أَالُمْبتَِدئه على غير مث ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ارك هللا أَحسن الخ تب
ه على وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخر كالم العرب الخلق في الى:  التقدير؛ وقال في قول تع

ن اه أَحس القين، معن ُن الخ ارك هللا أَحس رين فتب ّدِ الً فَ .. ((  الُمق ْت َحْم اَها َحَملَ ا تَغَشَّ اُن )) :  لَمَّ ياُن: إِتْي والِغْش
ى َي يَْغش ُل َغِش رأَةَ، والِفْع ِل الم يَ . . الرُج اها وَغِش ا تَغَشَّ الى: فلم ه تع ا. وقول ياناً: جاَمعَه رأَةَ ِغْش ْت  الم َحَملَ

ى ً َحْمال ال: تغَشَّ ْت به؛ كناية عن الِجماع. يق رأَة إِ  َخِفيفاً فَمرَّ ا،الم ية  ذا َعاله ِة غاِش ل للِقيام ه، وقي ا مثل تَجلَّله
هم. ألَنها تَُجلِّلُ  وَكثُروا. يقال:  أَي اْزَدَحُموا عليه ابن األَثير: وفي حديث الَمْسعى فِإن الناَس َغُشوه الُخْلق فتَعُمُّ

ياناً إِذا اهُ ِغْش يَةُ يَْغش يةً  َغِش اهُ تَْغِش اَءهُ، وَغشَّ يَ  ج اه. وَغِش ه إِذا َغطَّ يء إِذا البََس رأَة إِذا ..  الش َي الم وَغِش
ه. جاَمعها. اِكِرينَ .((  وُغِشَي عليه: أُْغِمَي علي ْن الشَّ ونَنَّ ِم ُره، وهو )) :   لَنَُك اُن اِإلحسان ونَْش ْكُر: ِعْرف الشُّ
ن ُ الشُُّكور د وع ا.  رغي أَيضاً.قال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْمُد يكون عن ي رق بينهم ذا الف د، فه ي

و والشُّْكُر من هللا: المجازاة والثناء الجميل، ال أَب ْكراناً؛ ق ُكوراً وُش ْكراً وُش ُكُر ُش ه يَْش َكَر ل َكَرهُ وَش ة: َش  نخيل
ى أَن الشكر القال ابن سيده: وهذ َمْن أَْولَْيتَهُ نِْعَمةً يَْقِضي وما ُكلُّ  َشَكْرتَُك، إِنَّ الشُّْكَر َحْبٌل مَن التُّقَى، دل عل  ا ي
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رى د، أَال ت ل يكون إِال عن ي يس ك ة يقضي؟ أَي ل ه نعم ن أَوليت ل م ا ك ال: وم ه ق ه نعمة يشكرك أَن ن أَوليت  م
َكْرتُ  اني: شكرت اللهوشكرت  وَش ى اللحي ا. وحك ذلك شكرت عليه ، وك ا كَّرَ  ب ة هللا، وتََش الَءه:  نعم ه ب ل

   .َشَكْرُت له. : مثل له كَشَكَرهُ. وتََشكَّْرتُ 
ِرُكوَن(((   ا يُْش ُ َعمَّ َّ الَى  ا فَتَعَ ا آتَاُهَم َرَكاَء فِيَم هُ ُش الَ لَ اِلًحا َجعَ ا َص ا آتَاُهَم هُ .)).. )190فَلَمَّ الَ لَ َجعَ

ي ُشَرَكاءَ  ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك ه شريكا .. وهللا ال يشارك ف ل ل ا : جع : الشريك : المشارك .. أشرك ب
ِرُكونَ .. ((  صفاته  ا يُْش ُ َعمَّ َّ الَى  ال)) :  فَتَعَ ى ذُو العُ ا األَْعلَ الي الع ّي الُمتع و العَل ل ه الء وهللاُ عز وج  والعَ

ا يقول الظالمون ُعلُّواً كبيراً، هو ا عن  األَْعلى سبحانه والَمعا ، تَعالى َعمَّ لَّ ونَبَ الَى ج بمعنى العا ، وتفسير تَع
ال م وأَجلُّ أَعظ كّلِ ثناٍء فهو ه؛ ق ير وأَْعلى مما يُثنى عليه ال إله إال هللا وحده ال شريك ل ذه  األزهري: وتفس ه

   ..الصفات سبحانه يَْقُرب بعُضها من بعض
وَن(((   ْم يُْخلَقُ ْيئًا َوُه ُق َش ا الَ يَْخلُ ِرُكوَن َم ي .))..)191أَيُْش الَُّق، وف اِلُق والَخ دَّس الخ الى وتق هللا تع

ر؛ وفيه: بلى وهو الَخالَّق العَليم؛ وإِنما هللا هو التنزيل: ماء  قُّدم الخاِلق البارئ المصّوِ ه من أَس ة ألَن ل َوْهل أَوَّ
ر هللا  هللا جل وعز. األَزهري: ومن صفات هللا الم لغي األَلف وال ذه الصفة ب تعالى الخالق والخالَّق وال تجوز ه

دير  ن لم تكن موجودة، وأَصل الخلقوجل، وهو الذي أَوجد األَشياء جميعها بعد أَ  عز التقدير، فهو باْعتبار تق
  . َوْفِق التقدير خالٌق. ما منه وُجوُدها وباالعتبار لِإليجاِد على

ُروَن(((   ى .)).. )192َوالَ يَْستَِطيعُوَن لَُهْم نَْصًرا َوالَ أَنفَُسُهْم يَنُص ره عل وم؛ نَص ة المظل النَّصر: إِعان
   .. نْصراً  ينُصره عدّوه ينُصره ونَصره

اِمتُوَن(((   تُْم َص وُهْم أَْم أَْن ْيُكْم أََدَعْوتُُم َواٌء َعلَ وُكْم َس َدى الَ يَتَّبِعُ ى اْلُه ْدُعوُهْم إِلَ ى .)).. )193َوإِْن تَ إِلَ
  : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد .. ضد الضالل ..  اْلُهَدى

اِدقِيَن(إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعو((   تُْم َص ِ ِعبَاٌد أَْمثَالُُكْم فَاْدُعوُهْم فَْليَْستَِجيبُوا لَُكْم إِْن ُكن َّ .)).. )194َن ِمْن ُدوِن 
ز إِلى أَنه العبد: اِإلنسان، حّراً كان أَو رقيقاً، يُْذَهُب بذلك ه، جل وع وب لباري ادة : خضع وذل مرب ده عب .. عب

ة .. إال اإلنسان الجاهل الجهول وطاع له .. وكل المخلوقات .. تسجد  ه بالوحداني ر ل د هللا عز وجل وتق وتعب
  المتجاهل .. 
ْم آذَ ((   ا أَْم لَُه ُروَن بَِه يٌُن يُْبِص ْم أَْع ا أَْم لَُه َمعُوَن أَلَُهْم أَْرُجٌل يَْمُشوَن بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن بَِه اٌن يَْس

البَْطش: التناول بشدة :  أَْم لَُهْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن بَِها ...)).)195( ثُمَّ ِكيُدونِي فَالَ تُنِظُرونِي بَِها قُْل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكمْ 
ي ديُد ف ذُ الش ْولة واألَخ د الصَّ يء عن ل ش ى  ك ِإذا موس ي الحديث: ف اً. وف ْبِطش بَْطش ْبُطش ويَ َش يَ ٌش؛ بََط بط

بَ  باِطشٌ  ة. وال وَّ ه بق ق ب يبجانب العرش أَي متعل وّي الشديد. وف ذ الق تُم  ْطُش: األَخ تُم بََطْش ل: إِذا بََطْش التنزي
ه ..  ثُمَّ ِكيُدونِي فَالَ تُنِظُرونِي.. ((  جبَّارين رَ )) : النظر : اإلمهال .. أنظره : أمهل َره  ونََظ ره واْنتََظ َل ينظ الرج

ُدوا ال الَوْرِد: وتَنَظََّره: تَأَنى عليه؛ قال ُعْرَوةُ بن هُ،إِذا بَعُ أَْمنُوَن اْقتِرابَ لِ   ي َف أَه وُّ ر تََش ِب الُمنتَنَظَّ ه  ِالغائ وقول
بِ  حلَّ أَِليٍَّة، وال أَْجعَُل المعروفَ  أَنشده ابن األَعرابي: اظر وال ِعَدةً في النَّاِظِر الُمتَغَيِّ ال: الن ى  فسره فق ا عل هن

ذا  لَهمعنى قوله، وَمثَّ  النََّسِب أَو على وضع فاعل موضع مفعول؛ هذا ٍر كاتم أَي مكتوم. قال ابن سيده: وهك بِّسِ
ا جعل وجدته ه لم اء، كأَن ول استجاز بخط الَحاِمِض بفتح الي ى مفع ي معن اعالً ف ي  ف تَفَعَّالً ف ل ُم اً أَن يجع أَيض

لٍ  ع ُمتَفَعِّ ب، موض حيح المتَغَيِّ يده: والص ن س يء. اب ع الش ُر: تََوقَّ ر. والتَّنَظُّ ُر تَ  بالكس عُ والتَّنَظُّ ُرهُ.  َوقُّ ا تَْنتَِظ م
   ..التنزيل العزيز: فَنَِظَرةٌ إِلى َمْيَسَرةٍ  في األَمر. وفي والنَِّظَرةُ، بكسر الظاء: التأْخير

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا و ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي المم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
د  ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس ف
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح



  598                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
ي الح اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم لق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 137الحلقة عدد  
  c( سورة األعراف ) 

  
 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِلِحيَن((( ...  َولَّى الصَّ َو يَتَ اَب َوُه َل اْلِكتَ زَّ ِذي نَ ُ الَّ َّ ي  ِه الَ  )196إِنَّ َوِليِّ ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم ِذيَن تَ َوالَّ

ُروَن( ُهْم يَنُص َرُكْم َوالَ أَنفَُس تَِطيعُوَن نَْص َك 197يَْس ُروَن إِلَْي َراُهْم يَنُظ َمعُوا َوتَ َدى الَ يَْس ى اْلُه ْدُعوهُْم إِلَ ) َوإِْن تَ
ا يَنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن نَْزٌغ  )199ُخْذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعْن اْلَجاِهِليَن( )198َوُهْم الَ يُْبِصُروَن( َوإِمَّ
ِ إِنَّ َّ ا تَِعْذ بِ يٌم(فَاْس ِميٌع َعِل ْم  )200هُ َس ِإذَا ُه ذَكَُّروا فَ ْيَطاِن تَ ْن الشَّ ائٌِف ِم ُهْم َط ْوا إِذَا َمسَّ ِذيَن اتَّقَ إِنَّ الَّ

ْوالَ اجْ  )202َوإِْخَوانُُهْم يَُمدُّونَُهْم فِي الغَّيِ ثُمَّ الَ يُْقِصُروَن( )201ُمْبِصُروَن( الُوا لَ ْل َوإِذَا لَْم تَأْتِِهْم بِآيٍَة قَ ا قُ تَبَْيتََه
وَن( ْوٍم يُْؤِمنُ ةٌ ِلقَ ًدى َوَرْحَم ْم َوُه ْن َربُِّك ائُِر ِم ذَا بََص ْرآُن  )203إِنََّما أَتَّبُِع َما يُوَحى إِلَيَّ ِمْن َربِّي َه ِرَئ اْلقُ َوإِذَا قُ

وَن( ْم تُْرَحُم ي نَفْ  )204فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَنِصتُوا لَعَلَُّك َك فِ ْر َربَّ ْوِل َواْذُك ْن اْلقَ ِر ِم ةً َوُدوَن اْلَجْه ًعا َوِخيفَ رُّ َك تََض ِس
افِِليَن( ْن اْلغَ ْن ِم اِل َوالَ تَُك ُدّوِ َواْآلَص هُ  )205بِاْلغُ بُِّحونَهُ َولَ ِه َويَُس ْن ِعبَاَدتِ تَْكبُِروَن َع َك الَ يَْس َد َربِّ ِذيَن ِعْن إِنَّ الَّ

  ./.)).)206يَْسُجُدوَن(
  صدق هللا العظيم 

  ورة األعراف ) ( س

  * التحليل : 
  

بيح  ا التس اء ؟.. وم ا اإلجتب زغ؟ .. وم من هو الولي الحقيقي ؟.. ما العفو ؟.. وما العرف ؟ .. وما الن
الى  الي إن شاء هللا تع ل الت ي التحلي وما السجود ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية ف

 :  
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 ... )) ُ َّ اِلِحيَن(إِنَّ َوِليِّي  َولَّى الصَّ َو يَتَ اَب َوُه َل اْلِكتَ ف .. )196 الَِّذي نَزَّ ولي :النصير .. الحلي .)).. ال

  المحب .. 
ُروَن(((   ُهْم يَنُص َرُكْم َوالَ أَنفَُس تَِطيعُوَن نَْص ة .)).. ) 197َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الَ يَْس ر: إِعان النَّص

ره ّوه ينُصره ونَصرهالمظلوم؛ نَصره على عد احب  ينُص ل ص ر مث ار ونَْص وم نُصَّ ر من ق ل ناِص راً، ورج نْص
ع والنَِّصير: وصْحب وأَنصار؛ م النَّصير، والجم ولى ونِع م الم الى: نِع ال هللا تع ل النَّاِصر؛ ق ار مث ِريف  أَْنَص َش

ماء وصار عليهم الّصِ  َغلبت ، وأَشراٍف. واألَنصار: أَنصار النبي، صلى هللا عليه وسلم فة فجرى َمْجَرى األَس
يف ذلك أُض ّي ول م الح ه اس الوا:  كأَن اري. وق ل أَنص ع فقي ظ الجم ه بلف فوا  إِلي ر فوص وم نص ر  وق ل نص رج

  ..  وقوم َعْدل بالمصدر كرجل َعْدلٍ 
ود )198يُْبِصُروَن(َوإِْن تَْدُعوُهْم إِلَى اْلُهَدى الَ يَْسَمعُوا َوتََراُهْم يَنُظُروَن إِلَْيَك َوُهْم الَ ((    .)) .. المقص

ي  ب أن اإلنسان السادر ف ن الغري في اآلية الكريمة : األصنام التي يعبدها الناس من دون هللا عز وجل .. وم
  غيه يدرك أنها جماد ال ينفع وال يضر .. ومع ذلك يصر مستكبرا على المغالطة والتمويه .. 

اْلعُْرِف وَ ((   ْر بِ َو َوأُْم ْذ اْلعَْف اِهِليَن(ُخ ْن اْلَج ِرْض َع وُ  .))..)199أَْع روف، والعَْف ُو الَمْع ُل.  والعَْف الفض
ديه وَعفَْوُت الرجَل إذا َطلَْبَت فضلَه. والعُْرفُ  ه وتُْس ا تْبذُلُ روف: .. والمعروف: الُجود، وقيل: هو اسم م والَمْع

العُْرف. ر،. ك د النك د: ض روُف واح ة والَمع ْرُف والعاِرف لُّ  والعُ ن وهو ك نفس م ه ال ا تَْعِرف ه  م أُ ب ر وتَْبَس لخْي
فأُِمُروا  العَْفُو الكثرة والفَْضُل، ماذا يُنُِفقون قُِل العَْغَو؛ قال أَبو إسحق: وقوله تعالى: ويَْسأَلونك..  وتَطمئّن إليه

و الفَ  الزكاةُ. وقوله تعالى: أَن يُنُِفقوا الفَْضل إلى أَن فُِرَضت ل: العَْف رُخِذ العَْفَو؛ قي ذي يجيُء بغي ُل ال ٍة،  ِ ْض ُكْلفَ
ى تَْقص والمعن اِس وال تَْس الِق الن ْن أَْخ وَر ِم ِل الَمْيُس يهم اْقبَ داوة  عل ن العَ ه م ا في ع م ك م َي هللاُ علي فيَْستَْقِص

ْهل الُميَسَّر، أَي السَّ  قال: هو أََمَر هللاُ نَبيَّه أَن يأَُخذ العَْفَو من أَْخالِق الناِس؛ ابن الزبير: والبَْغضاِء. وفي حديث
  . منها ما َسُهل وتَيَسَّر وال يستَْقِصَي عليهم. أَمَره أَن يَْحتَِمل أَْخالقَُهم ويَْقبَلَ 

  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان : 
ن د هللا ب ن عب د هللا ب ي عبي ال: أخبرن ة: أن ا حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري ق ن عتب ب

ن  قدم عيينة بن حصن بن حذيفة، فنزل على عباس رضي هللا عنهما قال: ان م يس، وك ن ق ر ب ه الح ابن أخي
ة  النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس ال عيين بابا، فق انوا أو ش وال ك عمر ومشاورته، كه

د ك وجه عن ن أخي، ل ا اب ه: ي ن أخي ال: الب ه، ق ي علي ر، فاستأذن ل ذا األمي ن  ه ال اب ه، ق ك علي تأذن ل سأس
 لعيينة، فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوهللا ما تعطينا الجزل عباس: فاستأذن الحر

هللا تعالى قال لنبيه صلى  وال تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن
ن العفو وأمر  : (( خذ وسلموآله هللا عليه  العرف وأعرض ع ا  ب اهلين. وهللا م ن الج ذا م الجاهلين}. وإن ه

  .. عند كتاب هللا جاوزها عمر حين تالها عليه، وكان وقافا
  في صحيح البخاري أيضا : 

 وأمر بالعرف}.: (( خذ العفو  حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عبد هللا بن الزبير
و  إال في أخالق الناس.قال: ما أنزل هللا ه، عن  وقال عبد هللا بن براد: حدثنا أب ام، عن أبي أسامة: حدثنا هش

لى عبد هللا بن الزبير قال: ه ص ه  أمر هللا نبي ه هللا علي و  من  وسلم أن وآل ا  يأخذ العف اس، أو كم الق الن أخ
  قال.

ا يَنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعذْ ((  يٌم( َوإِمَّ ِميٌع َعِل ِ إِنَّهُ َس َّ وم .))..)200بِا ين ق ِزَغ ب ْزُغ: أَن تَْن النَّ
ض ى بع هم عل َل بعض ادٍ  فتَْحِم دَ  بفس َرى وأَْفَس اً: أَْغ ِزُغ نَْزغ َزُغ ويَْن نهم يَْن َزَغ بي نهم. ونَ  بي

كه أَد وحمل بعَضهم على بعض. والنْزُغ: الكالم الذي يُْغِري بين الناس. ونََزَغه: نى حركة. ونَزغ الشيطاُن حرَّ
ْزغٌ  بينهم يَنَزُغ ويَنِزُغ نَْزغاً أَي يطان نَ ن الش َك م ْزُغ  أَفسد وأَغرى. وقوله تعالى: وإّما يَْنَزَغنَّ ؛ نَ ا تَِعْذ ب فاْس

لُ  دُ  الشيطاِن: وَساِوُسه ونَْخُسه في القلب بما يَُسّوِ ا يُْفِس ه م ي قلب ي ف ي يُْلِق ى لِإلنسان ِمن الَمعاصي، يعن ه عل
ْزغٍ وَوْسوسةٍ  أَصحابه؛ ى نَ ن الشيطان أَْدن ك م اه إن نالَ ال الزجاج: معن ك وق ال،  وتَْحِري ِرفُك عن االحتم يَْص

و ك. أَب ى حكم ِض عل ّره واْم د: فاستعذ با من ش اِد  زي ن اِإلفس ذا م ل ه ُت ك َزأُْت وَمأَْس وم ونَ ين الق ُت ب نََزْغ
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شْ  وكذلك بينهم، ْرمِ  ُت.َدَحْسُت وآَسْدُت وأَرَّ ا وفي حديث علي، رضي هللا عنه: ولم تَ ُكوُك بَنَواِزِغه ةَ  الشُّ َعِزيم
  .النْزغ وهو الطْعُن والفَساُد. إِيمانِهم؛ النّواِزُغ: جمع ناِزغٍة من

ُروَن(((   ْم ُمْبِص ِإذَا ُه ذَكَُّروا فَ ْيَطاِن تَ ْن الشَّ ائٌِف ِم ُهْم َط ْوا إِذَا َمسَّ ِذيَن اتَّقَ ْن  .))..)201إِنَّ الَّ ائٌِف ِم َط
ل  التخفيف، أَي وأَصابه َطْوٌف من الشيطان وطائٌف وَطيِّف وَطْيٌف، األَخيرة على:  الشَّْيَطانِ  ي التنزي . وف َمسٌّ

ال والشيء .. العزيز: إذا مسَّهم طائٌف من الشيطان ان كالَخي ا ك و م واء، وه ف س ائُف والطْي راء: الط قال الف
ك وروي عن مجاهد.. بك يُِلمّ  ُب، وروي ذل ن في قوله تعالى إذا مسهم طائٌف قال: الغََض اس.  أَيضاً ع ن عب اب

ون، رواه رب الُجنُ ن قال أَبو منصور: الطْيُف في كالم الع د ع و عبي ٌف ألَن  أَب ب طي ل للغض ال: وقي ر، ق األحم
ه سَّ  نبغيفي صورة الَمْجنون الذي زال عقله، قال: وي الغضُب يَْعُزب حتى يصير عقل من اْستَفزَّ للعاقل إذا أَح

ّ على من نفسه ا إفراطاً في الغضب أَن يذكر غَضب  ى م َدم عل ال يَْق ِرفين، ف ه  الُمْس ّ تَْوفِيقَ أَل  ه ويَس يُوبِقُ
ر من. جميع األَحوال إنه الُمَوفِّق له للقصد في ى البص ل الشيء يَْغَش يطان،  وقال الليث شيء ك واس الش َوْس

ة وسنذكر فهو َطْيٌف، ة يائي ً  عامة ذلك في طيف ألَن الكلم ا بالد طْوف ي ال ة. وطاف ف ف:  وواوي وَّ اً وَط وتَْطواف
  . سار فيها.

ُروَن(((   مَّ الَ يُْقِص ّيِ ثُ ي الغَ دُّونَُهْم فِ َوانُُهْم يَُم ّيِ  .))..)202َوإِْخ ي الغَ دُّونَُهْم فِ الُل :  يَُم : الضَّ يُّ الغَ
ً والَخْيبَة. َغَوى، بالفَتح، َغيّ  ِويّ  وَغِويَ  ا ٍو وَغ اٍو وَغ ٌل غ لَّ. ورج د: َض ي عبي ان:  ٌ َغوايَةً؛ األَخيرة عن أَب وَغيَّ

، وأَْغواه هو؛ لِ  ضالٌّ و اسُم الفاِع ٍو ه ري: َغ ن ب نْ  ابن األَعرابي: الغَيُّ الفَساُد، قال اب َوى،  ِم ن َغ ِوَي ال م َغ
، ونظيره َرَشَد فهو راِشدٌ  د ومنَرشِ  وَرِشَد فهو وكذلك َغِويٌّ ْد َرَش ولَه فقَ ع هللاَ وَرُس  يٌد. وفي الحديث: َمْن يُِط

  .. فقَْد َغَوى يَْعِصمها
ذَا بَ ((   ي َه ْن َربِّ يَّ ِم وَحى إِلَ ا يُ ُع َم ا أَتَّبِ ْم َوإِذَا لَْم تَأْتِِهْم بِآيٍَة قَالُوا لَْوالَ اْجتَبَْيتََها قُْل إِنََّم ْن َربُِّك ائُِر ِم َص

الوا .)).. )203ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( َوُهًدى َوَرْحَمةٌ  ة ق أْتهم بآي م ت ل: وإذا ل ه عز وج اره. وقول يَء اخت ى الش واْجتَبَ
وال ال ل اه ه راء: معن ال الف ك، وق ن نفس ا م ت به ب جئ د ثعل اه عن ال: معن ا؛ ق ا  اْجتَبَْيته ال اْختَلَْقتَه ا ه اْجتَبَْيتَه

ه.العرب ج كالم واْفتَعَْلتها من قِبَل نفسك، وهو في اه واْرتََجل ك الشيَء واْجتَب ه:  ائز أَن يقول لقد اختار ل وقول
ت يَْجتَبِيك ربك؛ قال الزجاج: معناه وكذلك يختارك ويصطفيك، وهو وكذلك يَء إذا خلصته  مشتق من جبي الش

  . الخراج جمعه وتحصيله مأْخوذ من هذا. األَزهري: وِجباية لنفسك، ومنه: جبيت الماء في الحوض. قال
وَن(وَ ((   ْم تُْرَحُم تُوا لَعَلَُّك هُ َوأَنِص تَِمعُوا لَ تاً، .)).. )204إِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْس ُت نَْص ُل يَْنِص َت الرج نََص

َدى، يُخافِتَْن بعَض الَمْضغِ  واْنتََصَت: سَكَت؛ وقال الطرماح في االْنتِصاِت: وأَْنَصَت، وهي أَْعلى،  من َخْشيِة الرَّ
تَْن للسَّ اقِنويُْنِص اَت القَن ز: ِْمِع اْنتِص ل العزي ي التنزي َمْعَن. وف ي يَْس ُكتَْن لك مع أَي يَْس تَْن للس رئ  يُْنِص وإِذا قُ

وا. له وأَْنِصتُوا؛ قال ثعلب: معناه إِذا القرآُن فاْستَِمعُوا ه، وال تتكلم ى قراَءت تةُ:  قرأَ اِإلمام، فاستمعوا إِل والنُّْص
قُّ  عثمان ألُم سلمة، رضي هللاِإلْنصاِت؛ ومنه قول  االسم من يَّ َح ِك عل ا: ل تَ  عنهم تَه وأَْنَص تِة. وأَْنَص  النُْص

َحه ل نََص ه: مث َح ل ل تُّهـونََص تُّ ل ه، وأَْنَص ْحُت لـونََص ْحتُه ونََص ل نََص كوتُ  ه.ـه: مث و الس اُت: ه  واِإلْنص
  .. له واالْستِماُع للحديث؛ يقول: أَْنِصتُوه وأَْنِصتُوا

ْن َواْذُك((   ْن ِم اِل َوالَ تَُك ُدّوِ َواْآلَص ْوِل بِاْلغُ ْن اْلقَ ِر ِم ةً َوُدوَن اْلَجْه ًعا َوِخيفَ رُّ َك تََض ي نَْفِس َك فِ ْر َربَّ
ًعا َوِخيفَةً .)).. )205اْلغَافِِليَن( و:  تََضرُّ ع وذلَّ، فه اِرٌع، َضَرَع إِليه يَْضَرُع َضَرعاً وَضراعةً: خض وم  ض من ق

ل:َضَرعٍة وُضُروعٍ.  ه عز وج ع. وقول ذلَّل وتخشَّ ع: ت وال وتضرَّ ذلَّلوا  فل اه ت عوا، فمعن رَّ نا تَض اءهم بأُْس إِْذ ج
ه لفالنويقال ضرع فالن  وخَضعوا.  ه وسأَله أَن يُْعِطيَ ع ل ا تخشَّ ه إِذا م الِ .. ((  وَضِرَع ل ُدّوِ َواْآلَص )) :  بِاْلغُ

ر. واال دى: بكَّ ُدّواً واْغتَ ْدواً وُغ ه غ دا علي .وَغ ُدوُّ داء: الغُ اداه: ْغتِ يُض  وغ : نِق ُدوُّ ه. والغُ َدا علي اَكره، وَغ ب
واحِ، يقال:  بالفْعل عن الَوْقِت كما تعالى: بالغُُدّوِ واآلصاِل؛ أَي بالغدوات فعبَّر ُغُدّواً . وقوله وقد غدا يغدو  الرَّ

ال )):  َواْآلَصالِ .. ((  غادٍ  يَْغُدو، فهو ويقال : غدا الرجل  طلوع الشمس.  أَتَْيتُك طلوَع الشمِس أَي في وْقتِ  ق
يل يُّ  ابن سيده: عندي أَنه من إِضافة الشيء إلى نفسه، إِذ األَِص ي  والعَِش ا ف دهما إِال م ي أَح دة ف واء ال فائ س

  . ْؤِصالً.ولَقيتُه مُ  األَِصيل.ولقيته أَُصْيالالً وأَُصيالناً إِذا لِقيتَه بالعَِشّيِ، اآلخر. وآَصْلنا: َدَخْلنا في
ُجُدوَن(((   تَْكبُِروَن ./.)).. )206إِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك الَ يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َويَُسبُِّحونَهُ َولَهُ يَْس الَ يَْس
هِ  ْن ِعبَاَدتِ ه إِالَّ هللاُ؛: َع وا ال إِل ار: أَن ال يقول تِْكباُر الكف ه: إِنهم واْس ه قول انوا إِذا قي ومن ه إِال هللا ك ل لهم ال إِل
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ه هو الِكْبُر الذي قال يستكبرون؛ وهذا م النبي، صلى هللا عليه وسلم: إِن من كان في قلب ٍر ل ن ِكْب ة م اُل ذَرَّ  ِمثْق
م، رك، وهللا أَعل ه الش ي ب ال: يعن ة، ق دخل الجن وق ي ى مخل ان عل ر اِإلنس ه.  ال أَن يتكب ؤمن بري و م ه وه مثل

ه .. َعْن ِعبَاَدتِهِ .(( قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّراً.االمتناع عن  واالستكبار: ادة : خضع وذل وطاع ل ده عب )): عب
وء؛)) : َويَُسبُِّحونَهُ َولَهُ يَْسُجُدونَ ((    أُسبِّح هللا تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه هللا، عز وجل، عن الس

ي  ال:قال ابن شميل: رأَيت في المنام كأَنَّ إِنساناً فسر ل بحان هللا، فق ا س ي سرعته؟  أَم بَُح ف رى الفرس يَْس ت
ون والِخفَّةُ في وقال: سبحان هللا السرعةُ إِليه ن أَن يك الى، ع ارك وتع ه طاعته، وِجماُع معناه بُْعُده، تب ٌل  ل ِمثْ

ريك بحان أَو ش اب أَن س و الخط م أَب يبويه: زع ال س ّد؛ ق دٌّ أَو ض راَءة أَو ن ك ب ن هللا أَي  َهللا كقول ُئ هللاَ م ّرِ أُبَ
ناده قوله سبحانك أَي أُنزهك يا رب السوء براءةً؛ وقيل: ك. وروى األَزهري بِإس وء وأُبرئ ل س ن  من ك أَن اب

اً، أَل عليّ ا س وَّ بحان هللا الَك ن س ه، ع الى علي وان هللا تع ى ، رض ه فأَوص يها هللا لنفس ة رض ال: كلم ا.  فق به
هتع والعرب تقول: ُسْبحاَن ِمن كذا إِذا ُجُدونَ .. (( جبت من هُ يَْس ال )) : َولَ ة طّيء، ق ي لغ الساجد: المنتصب ف

دٌ  لغير الليث. األَزهري: وال يحفظ جَّ وم ُس األَرض، وق . وسجود. ابن سيده: َسَجَد يَْسُجُد سجوداً وضع جبهته ب
 احد المساجد. وقالوالمسَجد والمسِجد: الذي يسجد فيه، وفي الصحاح: و.. ال يجوز ألَحد أَن يسجد لغير هللاو

ه الزجاج: كل لى هللا علي ي، ص رى أَن النب ه  موضع يتعبد فيه فهو مسجَِ◌د، أَال ت توآل ال: جعل ي  وسلم، ق ل
   .. األَرض مسجداً وطهوراً 

  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ه ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل  خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالم تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  أشهد أن ال إله إال هللا

  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  

 c   : 138الحلقة عدد   
  c الـة األنفسور)  8( 

  )  75( آياتها : 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةاألمان الرسالة وأدى
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

نِكُ ((  َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْي َّ ُسوِل فَاتَّقُوا  ِ َوالرَّ َّ ِ ولَهُ يَْسأَلُونََك َعْن األَْنفَاِل قُْل األَْنفَاُل  َ َوَرُس َّ وا  ْم َوأَِطيعُ
ْم إِ  )1إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( هُ َزاَدتُْه ْيِهْم آياتُ ْت َعلَ وبُُهْم َوإِذَا تُِليَ ْت قُلُ ُ َوِجلَ َّ َر  ِذيَن إِذَا ذُِك اَنً◌ا إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَّ يَم

وَن( ْم يَتََوكَّلُ ى َربِِّه وَن ا )2َوَعلَ ِذيَن يُِقيُم وَن(الَّ اُهْم يُنِفقُ ا َرَزْقنَ الَةَ َوِممَّ ْم  )3لصَّ ا لَُه وَن َحق ْم اْلُمْؤِمنُ َك ُه أُْولَئِ
ِريٌم( َرةٌ َوِرْزٌق َك ْم َوَمْغِف َد َربِِّه اٌت ِعْن ْؤِمنِيَن  )4َدَرَج ْن اْلُم ا ِم اْلَحّقِ َوإِنَّ فَِريقً َك بِ ْن بَْيتِ َك ِم َك َربُّ ا أَْخَرَج َكَم

َدى  )6َجاِدلُونََك فِي اْلَحّقِ بَْعَد َما تَبَيََّن َكأَنََّما يَُساقُوَن إِلَى اْلَمْوِت َوهُْم يَنُظُروَن(يُ  )5لََكاِرُهوَن( ُ إِْح َّ ُدُكْم  َوإِْذ يَِع
ُ أَْن  َّ ُد  ْم َويُِري وُن لَُك ْوَكِة تَُك َر ذَاِت الشَّ َودُّوَن أَنَّ َغْي ْم َوتَ ا لَُك ائِفَتَْيِن أَنََّه َر الطَّ َع َدابِ ِه َويَْقَط قَّ بَِكِلَماتِ قَّ اْلَح يُِح

ُكْم 8ِليُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن( )7اْلَكافِِريَن( دُّ ي ُمِم ْم أَنِّ تََجاَب لَُك ْم فَاْس تَِغيثُوَن َربَُّك ) إِْذ تَْس
َ َومَ  )9بِأَْلٍف ِمْن اْلَمالَئَِكِة ُمْرِدفِيَن( َّ ِ إِنَّ  َّ ِد  ْن ِعْن ُر إِالَّ ِم ا النَّْص وبُُكْم َوَم ُ إِالَّ بُْشَرى َوِلتَْطَمئِنَّ بِِه قُلُ َّ ا َجعَلَهُ 

ِه  )10َعِزيٌز َحِكيٌم( َرُكْم بِ اًء ِليَُطّهِ َماِء َم ْن السَّ ُل َعلَْيُكْم ِم يُكْم النُّعَاَس أََمنَةً ِمْنهُ َويُنَّزِ َز إِْذ يُغَّشِ نُكْم ِرْج ْذِهَب َع َويُ
وا  )11الشَّْيَطاِن َوِليَْربَِط َعلَى قُلُوبُِكْم َويُثَبَِّت بِِه األَْقَداَم( ِذيَن آَمنُ وا الَّ ُ ْم فَثَبِّت ي َمعَُك ِة أَنِّ إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمالَئَِك

ْعَب فَاْضِربُوا فَوْ  اٍن(َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ لَّ بَنَ ْنُهْم ُك ِربُوا ِم اقُّوا  )12َق األَْعنَاِق َواْض أَنَُّهْم َش َك بِ ذَِل
اِب( ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ ِإنَّ  ولَهُ فَ َ َوَرُس َّ اقِْق  ْن يَُش ولَهُ َوَم َ َوَرُس ذَاَب  )13َّ افِِريَن َع ذُوقُوهُ َوأَنَّ ِلْلَك ْم فَ ذَِلُك

  ...)).)14النَّاِر(
   العظيم صدق هللا

  ( سورة األنفال ) 

  * التحليل :
  

  جاء في صحيح البخاري : 
اس:  ن عب ال اب انم ق ال : المغ م}(( األنف ادة: {ريحك ال قت ة. :/46/ . ق ة عطي ال: نافل رب. يق   الح

بن سليمان: أخبرنا هشيم: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن  حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد   
  سورة األنفال، قال: نزلت في بدر. هللا عنهما: البن عباس رضي جبير قال: قلت

ؤمنين ؟..  ما معنى األنفال ؟.. ما صفات المؤمنين الحقيقيين ؟.. في أية معركة قاتلت المالئكة مع الم
ة  ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه اس ؟ .. ع ا النع ة وم ا األمن وكة ؟.. م ر ذات الش ي غي ا ه م

  في التحليل التتالي إن شاء هللا تعالى : الشافية 
  

نُِكْم َوأَِطي((  َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْي َّ ُسوِل فَاتَّقُوا  ِ َوالرَّ َّ ِ ولَهُ يَْسأَلُونََك َعْن األَْنفَاِل قُْل األَْنفَاُل  َ َوَرُس َّ وا  عُ
ْؤِمنِيَن( تُْم ُم الِ .)).. )1إِْن ُكن ْن األَْنفَ أَلُونََك َع د::  يَْس ال لبي ةُ؛ ق ةُ والهب ك: الغنيم ل، بالتحري  النَّفَ

لْ  إِنَّ تَْقَوى َربِّنا خيُر نَفَْل، ب: وبِإْذِن هللاِ َرْيثي والعََج رو دي الَكْل ت َعْم وب أُخ ت َجنُ ال؛ قال ال ونِف ع أَْنف  والجم
الً وأَنْ  بأَنهُم لك كانوا نِفاال فَْهُم عند اللِّقاء، وقد َعِلَمتْ  هنَفَّله نَفَ ً  فَل ا ت فالن التخفيف، ونفَّْل ه، ب اه ونَفَل يالً:  إِيَّ تنف

ه أَعطيته نَفَالً  اً ونَفَْلت روف. وُغْنماً. وقال شمر: أَنفَْلت فالن ن المع ة م ه نافِل غت أَي أَعطيت وَّ ه: س ا  ونَفَّْلت ه م ل
ُدها.. َغنِم ائم، واح ال الغَن ال؛ يق أَلونك عن األَْنف ل وفي التنزيل العزيز: يَس ت  ،نَفَ ا كان ا ألَنه ا سأَلوا عنه وإِنم

ه  هللا لهم، حراماً على َمن كان قبلهم فأَحلَّها لى هللا علي ه، ص اً: إِن ي  وقيل أَيض ل ف لم نف رايا وس وا  السَّ فَكِرُه
الَحقِّ  ذلك؛ ك ب ؤمنين في تأْويله: كما أَْخَرَجك َربُّك من بيت اً من الم نْ  وإِنَّ فريق ل َم ذلك تُنَفِّ اِرُهون، ك َت  لَك رأَي
ول هللا وإِن يُدنا رس ان س وا، وك ى ، َكِرُه ْن أَتَ ّلِ َم َل لك لم، جع ه وس لى هللا علي ُض  ص ال بع يئاً فق ير ش بأَِس
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و الصحابة: ال أَب ر شيء. ق اس بغي ُر الن ا يبقى آخ ة م ل والنافِل ى النَّفَ اُع معن ور: وِجم ى  منص ادة عل ان زي ك
يت ّمِ االً ألَن المس األَصل، س ائُم أَْنف االغن لوا به م لمين فُّضِ ذين ل ِم ال ى سائر األَُم الةُ  عل ائم. وص م الغَن لَّ له تح

ع نافِلةٌ  ي الحديث: ألَنها زيادة أَْجٍر لهم التطوُّ يهم. وف ا فرض عل واب م يُّ  على ما ُكتَِب لهم من ث َل النب  ، ونَفَّ
بَُع وفي لَُث، تفضيالً لهم على غيرهم من أَهل العسكر بما الثُّ  القَْفلة صلى هللا عليه وسلم، السََّرايا في البَْدأَِة الرُّ

ر ن أَم انَْوا م وف. ع ال والخ ن الِقت روه م ِب، وباش دُُّؤوب والتَّعَ ن ال ْوهُ م ، وقاَس ُدّوِ ا  العَ ع به رَّ ٍة تَبَ لُّ عطيَّ وك
ة، ل الهب ائُم، والنَّفَ ل الغن ي: النَّفَ ةٌ.ابن األَعراب ر فهي نافِل ِل خي ع.ابن  ُمعطيها من صدقٍة أَو عم وُّ ل التط والنَّفَ

الن  السكيت: تنفَّل فالن على أَصحابه إِذا أَخذ أَكثر مما أَخذوا عند ى ف اً عل ت فالن الغنيمة. وقال أَبو سعيد. نَفَّْل
لته. والنَّفَل، ل بالتحريك: الغنيمة، والنَّْفل، بالسكون وقد يحّرك: الزيادة. وفي الحديث: أَي فضَّ  أَنه بَعََث بَْعثاً قِبَ

راً  ر بعي ي عش ْهمانُهم اثن ْت ُس د فبلغ س  نَْج ن ُخْم ون م هامهم، ويك ى ِس م عل راً أَي زاده راً بعي م بعي ونَفَّلَه
اس الُخْمِس. ن عب ي وفي حديث اب ل ف ةً  : ال نف م َجفَّ ى يُقَس ٍة حت ا أَي ال َغنيم ن  كله داً م ر أَح ا األَمي ل منه ينفِّ

ا، الُمقاتِلة بعد إِْحرازها حتى يقسم م  كله رث رر ذك د تك ال، وق مة ف ل الِقْس ا قب س، فأَم ن الخم ه إِن شاء م  ينفِّل
يت النَّوافِل في الِعبادات ألَنها زال  النَّفَل واألَْنفال في الحديث، وبه سّمِ ي الحديث: ال ي رائض. وف زائدة على الفَ

ب إِلّي بالنوافِل. ي  من تِنا هذه أَي ِزْدتناوفي حديث قِياِم رمضان: لو نَفَّْلتنا بقيَّة ليل العَْبد يتقرَّ صالة النافلة، وف
مة على مِ  حديث آخر: إِّن الَمغانَِم كانت محرَّ ة عن األَُم ةُ: العطيَّ ا. والنافِل ة أَي زاده ذه األُم الى ه ا هللا تع  فنفَّله

ٍد. ي ي ه. وف ب علي ا ال يج ان مم ه اِإلنس ا يفعل ةُ: م ل والنافِل ز: والنَّْف ل العزي ه نا التنزي ْد ب ل فتهجَّ ك؛ النَّْف ةً ل فِل
ن ع م وُّ ة التط ةُ: عطي   والنافل

ع. حيث ال يجب،   . ومنه نافِلةُ الصالة. والتَّنَفُّل: التطوُّ
  )) َ َّ ُسوِل فَاتَّقُوا  ِ َوالرَّ َّ ِ ه قُْل األَْنفَاُل  ل بطاعت )) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى / مخافة هللا والعم

ينُ )) : نُِكمْ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَيْ .. (( ون البَ ين: يك ى وْجَه الم العرب جاء عل ةَ، البَْيُن في ك َل،  الفُْرق ون الَوْص ويك
ْرب: .. والُمبايَنة: الُمفاَرقَة. وتَبايََن القوُم: تَهاَجُروا.. األَضداد باَن يَبِيُن بَْيناً وبَْينُونةً، وهو من وفي حديث الشُّ

نِ  ْله ع أَِب ك أَي اْفِص ن في َدَح ع ئالالقَ نفُّس ل د الت ه عن يءٌ  ن ه ش قُط في د  يَْس يِن البُْع ن البَ و م ق، وه ي ن الّرِ م
ركة.. والِفراق ي الش ذلك ف ن صاحبه، وك ا ع د منهم رأَةُ  إذا وتبَايََن الرُجالِن: باَن كلُّ واح ت الم انفصال. وبانَ

  ..  عن الرجل، وهي بائٌن: انفصلت عنه بطالق
ولَهُ يَْسأَلُونََك َعْن األَْنفَاِل ((  َ َوَرُس َّ وا  نُِكْم َوأَِطيعُ َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْي َّ ُسوِل فَاتَّقُوا  ِ َوالرَّ َّ ِ قُْل األَْنفَاُل 

  : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان التصديق ضد التكذيب ..  إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِينَ  .)):)1إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن(
  لم عن مقاسم المغانم : وجاء في صحيح مس

ذَ  وحّدثنا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد: َحّدثَنَا أَبُو اَل: أََخ ِه قَ ْن أَبِي ْعٍد، َع ِن َس ي  َعَوانَةَ، َعْن ِسَماٍك، َعْن ُمْصعَِب ْب أَبِ
ه ِمَن اْلُخْمِس َسْيفاً: فَأَتََى بِِه النّبِّي صلى هللا عليه  لم.وآل ذَا. فَ وس ي َه ْب ِل اَل: َه ّل: فَقَ ّز َوَج ُ َع ّ أَْنَزَل  أَبََى، فَ

أَلُونَكَ  وِل}  {يَْس ِ َوالّرُس ّ اُل  ِل األَْنفَ اِل قُ ِن األَْنفَ ة  – 8( َع ال : اآلي   ) ..  1األنف
َماِك َحّدثَنَا ُمَحّمُد ْبُن َجعْ  ْبُن اْلُمثَنَّى َو اْبُن بَّشاٍر (َواللّْفُظ الْبِن اْلُمثَنَّى) قَاالَ: حّدثنا ُمَحّمدُ  فٍَر: َحّدثَنَا ُشْعبَةُ، َعْن ِس

اٍت. ْبِن َحْرٍب، ُع آيَ ّي أَْربَ ْت فِ اَل: نََزلَ ِه. قَ ْن أَبِي لى هللا  َعْن ُمْصعَِب ْبِن َسْعٍد، َع ّي ص ِه النّبِ أَتََى بِ ْيفاً فَ ْبُت َس أََص
ِ! نَفّْلنِيِه. فَقَاَل: "َضْعهُ"  وسلم. فَقَاَل: يَا َرُسولَ وآله عليه  وسلم: وآله هللا عليه  ثُّم قَاَم. فَقَاَل لَهُ النّبِّي صلىّ

ولَ  "َضْعهُ ِمْن َحْيُث أََخْذتَهُ". ثُّم قَاَم فَقَاَل: ا َرُس ِ! فَقَاَل: "َضْعهُ" فَقَاَم. فَقَاَل: يَ ّ ِه.  نَفّْلنِيِه. يَا َرُسوَل  ِ نَفّْلنِي ّ
ِذهِ وآله صلى هللا عليه  لَهُ النّبِيّ  أَأُْجعَُل َكَمْن الَ َغنَاَء لَهُ؟ فَقَالَ  ْت َه اَل: فَنََزلَ هُ" قَ ُث أََخْذتَ  وسلم: "َضْعهُ ِمْن َحْي

وِل}. ِ َوالّرُس ّ اُل  ِل األَْنفَ اِل قُ ِن األَْنفَ أَلُونََك َع ةُ: {يَْس   االَيَ
افٍِع، ْن نَ ٍك، َع َى َماِل نِ  حّدثنا يَْحيََى ْبُن يَْحيََى قَاَل: قََرأُْت َعل ه  َع ّي صلى هللا علي َث النّبِ اَل: بَعَ َر قَ ِن ُعَم ه اْب وآل

ْهَمانُُهمْ  وسلم َسِريّةً، َوأَنَا ْت ُس َرةً، فََكانَ الً َكثِي راً  فِيِهْم، قِبََل نَْجٍد، فَغَنُِموا إبِ َر بَِعي َد َعَش راً، أَْو أََح َر بَِعي ا َعَش اثْنَ
راً  وا بَِعي راً. َونُفّلُ   بَِعي

ّدثَنَاوحّدثنا قُتَْيبَةُ  ٌث. ح َوَح ّدثَنَا لَْي ِعيٍد: َح َر أَنّ   ْبُن َس ِن ُعَم ِن اْب افٍِع، َع ْن نَ ُث، َع ا اللّْي حٍ: أَْخبََرنَ ُن ُرْم ُد ْب  ُمَحّم
ِ صلى هللا عليه وسلم بَعََث َسِريّةً قِبََل نَْجٍد، َوفِيِهُم اْبنُ  ّ ْي  َرُسوَل  ِت اثْنَ راً، ُعَمَر. َوأَّن ُسْهَمانَُهْم بَلَغَ َر بَِعي َعَش

وا، ه  َونُفّلُ لى هللا علي ِ ص ّ وُل  ْرهُ َرُس ْم يُغَيّ راً، فَلَ َك، بَِعي َوَى ذَِل ه ِس لم.وآل   وس
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رَ  وحّدثنا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ: َحّدثَنَا َعِلّي ْبُن ُمْسِهٍر وَ  ِن ُعَم ِ ْب ّ ِد  ْن ُعبَْي لَْيَماَن، َع نْ َعْبُد الّرِحيِم ْبُن ُس  ، َع
ِ صلى هللا عليه  ّ الً  وسلموآله نَافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: بَعََث َرُسوُل  َسِريّةً إِلََى نَْجٍد، فََخَرْجُت فِيَها، فَأََصْبنَا إِبِ

اً، راً، َوَغنَم َر بَِعي ْي َعَش راً، اثْنَ َر بَِعي ْي َعَش ْهَمانُنَا اثْنَ ْت ُس ِ  فَبَلَغَ ّ وُل  ا َرُس ه َونَفّلَنَ لى هللا علي ه  ص لم وآل وس
راً. راً، بَِعي   بَِعي

ّدثنا ىَ  وح ّدثَنَا يَْحيَ االَ: َح َى قَ ُن اْلُمثَنّ ُد ْب ْرٍب َو ُمَحّم ُن َح ُر ْب نَاِد.) ُزَهْي ذَا اِإلْس ِ بَِه ّ ِد  ْن ُعبَْي اُن) َع َو القَّط   َوُه
ِن  ا َحّماٌد، َعْن أَيّوَب. حالّربِيِع َو أَبُو َكاِمٍل قَاالَ: َحّدثَنَ  وحّدثناه أَبُو ِدّي َع ي َع ُن أَِب ّدثَنَا اْب َوَحّدثَنَا اْبُن اْلُمثَنَّى: َح

ٍع:  قَاَل: َكتَْبُت ِإلََى نَافٍِع أَْسأَلُهُ َعِن النّفَِل؟ فََكتََب إِلَّي: أَنّ  اْبِن َعْوٍن. ُن َرافِ ّدثَنَا اْب اْبَن ُعَمَر َكاَن فِي َسِريٍّة. ح َوَح
ُرونُ  َعْبدُ  َحّدثَنَا ّدثَنَا َه ٍب:  الّرّزاِق: أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيجٍ: أَْخبََرنِي ُموَسى. ح َوَح ُن َوْه ّدثَنَا اْب ّي: َح ِعيٍد األَْيِل ُن َس ْب

نُ  اَمةُ ْب ي أَُس ِديثِِهْم. أَْخبََرنِ َو َح نَاِد، نَْح ذَا اِإلْس افِعٍ، بَِه ْن نَ ْم، َع ٍد، ُكلُّه   َزْي
َرْيُج  َرْيجٍ)وحّدثنا ُس ُظ ِلُس ُد (َواللّْف ٌرو النّاقِ ونَُس َو َعْم ُن يُ ِن  ْب ونَُس، َع ْن يُ اٍء، َع ُن َرَج ِ ْب ّ ُد  ّدثَنَا َعْب االَ: َح قَ

ِ صلى هللا عليه  الّزْهِرّي، ّ َن اْلُخْم وسلموآله َعْن َساِلٍم، َعْن أَبِيِه قَاَل: نَفّلَنَا َرُسوُل  يبِنَا ِم ِس، نَفَالً ِسَوَى نَِص
اِرفُ  اِرٌف (َوالّش ابَنِي َش ُر). فَأََص ّن اْلَكبِي   اْلُمِس

نُ  ّدثَنَا اْب ِرّي: َح ٍب، وحّدثنا َهنّاُد ْبُن الّس ُن َوْه ا اْب َى: أَْخبََرنَ ُن يَْحيَ ةُ ْب ّدثَنِي َحْرَملَ اَرِك. ح َوَح ْن  اْلُمبَ ا، َع ِكالَُهَم
ِ صلى هللا عليه  اْبِن ُعَمرَ  يُونَُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: بَلَغَنِي، َعنِ  ّ ِو وآله قَاَل: نَفَّل َرُسوُل  وسلم َسِريّةً. بِنَْح

نِ  ديِث اْب اٍء. َح   َرَج
َهاٍب، وحّدثنا َعْبُد الَمِلِك ْبُن ُشعَْيِب ْبِن اللّْيِث: َحّدثَنِي ِن ِش ِن اْب ٍد، َع ُن َخاِل ُل ْب  أَبِي، َعْن َجّدي قَاَل: َحّدثَنِي ُعقَْي

ه َعْن سَ  لى هللا علي ِ ص ّ ِ أَّن َرُسوَل  ّ ه اِلٍم، َعْن َعْبِد  دْ وآل َرايَا،  وسلم قَ َن الّس ُث ِم ْن يَْبعَ َض َم ُل بَْع اَن يُنَفّ َك
  ِسَوَى قَْسِم َعاّمِة اْلَجْيِش، َواْلُخْمُس فِي ذَِلَك، َواِجٌب، ُكلِّه. ألَْنفُِسِهْم َخاّصةً،

وَن الَّ((   ا اْلُمْؤِمنُ ى إِنََّم اَنً◌ا َوَعلَ ْم إِيَم هُ َزاَدتُْه ْيِهْم آياتُ ْت َعلَ وبُُهْم َوإِذَا تُِليَ ْت قُلُ ُ َوِجلَ َّ َر  ِذيَن إِذَا ذُِك
وَن( ْم يَتََوكَّلُ ونَ .)).. ((  )2َربِِّه ا اْلُمْؤِمنُ د  إِنََّم ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب ))/ آم

ذيب ..  ا االتك وبُُهمْ إِنََّم ْت قُلُ ُ َوِجلَ َّ َر  ِذيَن إِذَا ذُِك وَن الَّ زع ..  ْلُمْؤِمنُ وف والف ن الخ هُ : م ْيِهْم آياتُ ْت َعلَ َوإِذَا تُِليَ
وَن( َره:  )2َزاَدتُْهْم إِيَماَنً◌ا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُ ه وأَْم ٌل رزق م أَن هللا كافِ ذي يعل ى هللا: ال ل عل ْرَكن والُمتََوّكِ  في

ل ا وتَوكَّ َل ب ه إِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غيره. ابن سيده: َوِك ديث  علي ي الح ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس واتََّك
ال: ل ذكر التَّوكُّل؛ يق الن أَي توكَّ ى ف ري إِل ت أَم ه، وَوَكْل اَم ب ِمن الِقي األَمر إِذا َض ه ب ه  أَلَجأْتُ دت في ه واعتم إِلي

لَّمه. بِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِليه أَمَره ثِقةً  ناً إِذا استَْكفاهعليه، وَوكَّل فالٌن فال َر: س  األَم
اد، في أَسماء هللا تعالى الَوِكيُل: هو المقيم الكفيل..  وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه ه  بأَرزاق العب وحقيقت

ال العزيز: أَن إِليه. وفي التنزيل أَنه يستقلُّ بأَمر الَمْوكول  ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِكيالً؛ قال الفراء: يقال َربا ويق
ي كافِياً؛ ُل ف حق: الَوِكي و إِس ال أَب افظ، وق ُل الح ل الَوِكي ام  ابن األَنباري: وقي ل بالقي ذي تَوكَّ الى ال صفة هللا تع

   ..بجميع ما َخلَق
الَ ((   ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن(الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ الَةَ .)).. )3ةَ َوِممَّ ه  الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ : أقام الشيء : أدام

وا  واْستقاَم: اْعتَدل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربُّنا هللا ثم..  تَقاُموا عمل ه اْس ى قول تَقاموا؛ معن اْس
ه وس بطاعته ولَِزموا ُسنة نبيه، صلى هللا يئاً، علي ه ش م يشركوا ب م استقاموا ل ك: ث ن مال ود ب ال األَس لم. وق

َدى، فَُهْم َصرفُوكم، حينَ  قتادة: استقاموا على طاعة هللا؛ قال كعب بن زهير: وقال ِن الُه ْزتُْم ع يافِِهِ◌ْم  ُج بأَْس
ل   ثم اْستَِقْم؛قال: الِقيَُم االْستِقامةُ. وفي الحديث: قل آَمنُت با َحتَّى اْستَقَْمتُْم على الِقيَمْ  ى وجهين: قي فسر عل

رك. ال: أَبو هو االْستقامة على الطاعة، وقيل هو ترك الّشِ تقام، ق ى اْس اَم بمعن ه فَق ْمت ُت الشيء وقَوَّ  زيد: أَقْم
دال تِقامة اعت تِواؤه واالْس يء واْس ونَ .. الش اُهْم يُنِفقُ ا َرَزْقنَ الَةَ َوِممَّ وَن الصَّ ِذيَن يُِقيُم ل الَّ نو  : جع اق ص اإلنف

ذل وعطاء  ة وب ة يومي و ممارس ل ه العبادة .. حتى ال يذهبن الظن بالناس إلى أن اإلسالم هو شعائر فقط .. ب
ونَ بال توقف إلفادة الذات والعائلة والمحيط في كل مجال حالل ..  ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُ رفه. :  َوِممَّ ال: ص َق الم وأَْنفَ

ل: ي التنزي م أَنْ  وف ل له م هللا؛وإذا قي ا رزقك وا مم بيل هللا ِفقُ ي س وا ف تَْنفَقه:  أَي أَنفق دقوا. واْس وا وتص وأَطعم
ت. نِفاق.حكى اللحياني: نَِفدت نِفاُق القوم ونفَقَاتهم، ما أُنِفق، والجمع أَذهبه. والنَّفقة: دت وفني  بالكسر، إذا نف
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دراهم، ن ال ة م ع النَّفَق زاد يَ  والنِّفاُق، بالكسر: جم َق ال قُ ونَِف ة.  ْنفَ ن النَّفق دراهم م ت ال د أَنفَق د، وق اً أي نف نَفَق
  .. وعلى نفسك النَّفَقة. والنَّفَقة: ما أَنفَْقت، واستنفقت على العيال ِمْنفاٌق أي كثير ورجل

  ))..  .)4أُْولَئَِك ُهْم اْلُمْؤِمنُوَن َحقا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم َوَمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم(((  
  جاء في صحيح البخاري : 

رة ي هري ن يسار، عن أب رضي  حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح، عن هالل بن علي، عن عطاء ب
ال: ه ق ه  هللا عن لى هللا علي ول هللا ص ال رس ه ق وله،وآل ا وبرس ن ب ن آم لم: (م ام  وس الة، وص ام الص وأق

الوا:  بيل هللا، أورمضان، كان حقا على هللا أن يدخله الجنة، جاهد في س ا). فق د فيه ي ول جلس في أرضه الت
ين  يا رسول هللا، أفال نبشر الناس؟ قال: (إن في ا ب بيل هللا، م ي س دين ف الجنة مائة درجة، أعدها هللا للمجاه

أراه  -السماء واألرض، فإذا سالتم هللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة  الدرجتين كما بين
  ومنه تفجر أنهار الجنة). قه عرش الرحمن،فو -

اِرُهوَن(((   ْؤِمنِيَن لََك ْن اْلُم ى )5َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيتَِك بِاْلَحّقِ َوإِنَّ فَِريقًا ِم .)).. الخطاب موجه إل
اْلحَ ((  محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : يض الباطل، )) :  قِّ َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيتَِك بِ : نق قُّ الَح

يس اٌق، ول وٌق وِحق ه ُحق ه وجمع ى ل اء أدن و بِن ل، وه ر باط اً أي غي اً حقّ ك َحقّ ة: لبَّْي ي حديث التلبي َدد. وف  ع
َ◌د به معنى ألَزم طاعتَك الذي دّل عليه لبيك، كما مصدر مؤكد د  لغيره أي أنه أكَّ اً فتَؤّكِ د هللا حقّ تقول: هذا عب

رُ  ْؤِمنِيَن ه .. ((  وتَعَبُّداً مفعول ل ه لزيادة التأْكيد،به وتُكّرِ ْن اْلُم ا ِم اْلَحّقِ َوإِنَّ فَِريقً َك بِ ْن بَْيتِ َك ِم َكَما أَْخَرَجَك َربُّ
اِرُهونَ  م أَن)) : لََك ه زع راء فإن ائٌِز، إال الف ع فج ة وق أَّيِ لغ اِن، فب ْرَه لُغت ْرهَ  والُك ه،  الُك ك علي َت نَْفَس ا أَْكرْه م

ً  تقول: جئْتُكَ  الَكْره ما أَْكَرَهَك غيُرَك عليه،و    ..ُكْرهاً وأَْدَخْلتَني َكْرها
ُروَن(((   ْم يَنُظ ْوِت َوُه ى اْلَم اقُوَن إِلَ ا يَُس يََّن َكأَنََّم ا تَبَ َد َم ّقِ بَْع ي اْلَح َك فِ ه أَي .).. )6يَُجاِدلُونَ وجاَدل

دَّ  و ش ي ةخاصمه ُمجادلة وِجداالً، واالسم الَجَدل، وه لُّوا؛  الخصومة. وف وٌم إِالَّ َض َدل ق ي الَج ا أُوتَ الحديث: م
ي مقابلة الحجة بالحجة؛ الَجَدل: ه ف ل والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، والمراد ب ى الباط َدُل عل ديث الَج  الح

  ..  بالتي هي أَحسن محمود لقوله عز وجل: وجادلهم وَطلَُب المغالبة به ال إَظهار الحق فِإن ذلك
مْ ((   وُن لَُك ْوَكِة تَُك َر ذَاِت الشَّ َودُّوَن أَنَّ َغْي ْم َوتَ ا لَُك ائِفَتَْيِن أَنََّه َدى الطَّ ُ إِْح َّ ُدُكْم  ُ أَْن  َوإِْذ يَِع َّ ُد  َويُِري

دَّةُ السالح. وا:   َغْيَر ذَاِت الشَّْوَكةِ  .))..)7يُِحقَّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه َويَْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِريَن( ل ِح لشَّْوكةُ: السالح، وقي
ائكُ  الح وش الح. ورجل شاكي الس ّد في سالحه.أَبو  الس ْوكة والح اً ذو الشَّ ائك جميع اكي والش د: الشَّ و عبي أَب

و  فاعل، فإذا هو شاٍك في السالح وشائك، قال: وإنما يقال شاٍك إذا أَردت معنى زيد: ت: ه ٍل قل أَردت معنى فِع
نانِ  قيل: رجل شاكي السالحشاٌك للرجل، و ُد الّسِ الح  حدي ل شاكي الس راء: رج ال الف ا. وق ل ونحوهم والنَّْص

افِِرينَ .. مثل ُجُرٍف هاٍر وهارٌ  السالح، برفع الكاف، وشاكُ  َر اْلَك . :  َويَْقَطَع َدابِ ْيبانِيُّ ره. الشَّ ُر الشيء: آخ ودابِ
ابَِرةُ آخر الرمل. وقطع ومدابَِرهم أَي آخ هللا الدَّ ذين ر من بقي منهم. وفي التنزيل: فَقُِطَع دابُِر الق وا؛ أَي  ال ظلم

ال الى اْستُْؤِصَل آخُرهم؛ وَدابَِرةُ الشيء: َكَدابِِره. وق َر  هللا تع َر أَن َدابِ ك األَْم ه ذل ْينا إِلي ر: وقََض ي موضع آخ ف
ره: ا مقطوع هؤالء معي وغي ال األَص ره؛ ق ولُهم: قطع هللا داب دابرُمْصبِِحين. ق ل أَي ل له؛  األَص ب هللا أَص أَذه

ي وأَنشد ِلَوْعلَةَ: ذهب وخالَتِي،َغداةَ الُكالِب، إِْذ تَُحزُّ الدَّوابِرُ  فًِدى لَُكَما ِرْجلَيَّ أُّمِ وم فت ل الق ولهم وال  أَي يقت أُص
ى الهذا كأَنه يدعو عليه بانق َدابُِر األَمر آخره، وهو على يبقى لهم أَثر. وقال ابن بُُزْرجٍ: ِب حت ى  طاع العَِق يبق

  .. وُدبُُر األَمر وُدْبُره آخره أَحد يخلفه. الجوهري:
وَن(((   ِرَه اْلُمْجِرُم ْو َك َل َولَ َل اْلبَاِط قَّ َويُْبِط قُّ .)).. )8ِليُِحقَّ اْلَح قُّ ويَُح ُر يَِح قَّ األَم اً:  وَح اً وُحقوق َحقّ

ي باألَزهري: معناه وَجب يَجِ  صار َحقّاً وثَبت؛ قال ا. وف ه أن وُل وأْحقَْقتُ ه الق قَّ علي اً، وَح ال  وُجوب ل: ق التنزي
نّ  الذي َحقَّ  الى: ُعليهم القوُل؛ أي ثبت، قال الزجاج: هم الج ه تع ذاب  والشياطين. وقول ة الع ت كلم ن حقَّ ولك

ا:على أكثرهم؛ وَحقَّه يَُحقُّه حقّاً وأحَ  وكذلك: لقد حقَّ القول على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت، ه  قَّه، كالهم أثبت
ق  صدَّقه؛ وقال حقّاً ال يشكُّ فيه. وأحقَّه: صيره حقّاً. وحقَّه وَحقَّقه: وصار عنده ه. وحقَّ د: صدَّق قائلَ ابن دري

حته الحقُّ  الرجُل إذا قال هذا الشيء هو حَّ ه وَص اً إذا أحكمت ْو .. (( كقولك صدَّق. ويقال: أحقَْقت األَمر إحقاق َولَ
ال  نَْجزي وقولُه تعالى: حتى يَِلَج الَجَمُل في َسّمِ الخياط وكذلك الُجْرم: الذنب.)) : ِرُمونَ َكِرَه اْلُمجْ  الُمْجِرمين؛ ق

افرون ألن م، الك ا، وهللا أعل ون ههن اج: الُمْجِرم ن الزج ر م ذي ذك   ال
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تهم التكذيب بآيات هللا واالستكبار عنها. ذنب؛. قِصَّ ِرم: الم اني. والُمْج ال: والجارُم: الج اِرُم الجاني  وق وال الَج
  ..  بُمْسلَم عليهم

ْرِدفِيَن(((   ُكْم بِأَْلٍف ِمْن اْلَمالَئَِكِة ُم أَْلٍف  .))..)9إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَنِّي ُمِمدُّ ُكْم بِ دُّ ي ُمِم أَنِّ
ي ُد:واستَمدَّه: طلََب منه َمَدداً. والَمدَ :  ِمْن اْلَمالَئَِكةِ  ازي ف ق بالَمغ ي تُلَح اكُر الت داُد: أَْن  . سبيل هللا العس واِإلْم

ي  يُْرِسَل الرجل للرجل َمَدداً، تقول: أَْمَدْدنا ال ف م بخمسة آالف. وق دَّكم ربك الى: أَن يُِم ال هللا تع فالناً بجيش. ق
ال: دُّهم الم رئ نُِم ذا ق بن؛ هك ال وبن ن م ه م دُّهم ب ا نَُم بوَن أَنَّم م ،أَيْحَس أَموال  بض َدْدناكم ب ال: وأَْم ون. وق الن

ان به قومك في وبنين، فالَمَدُد ما أَْمَدْدتَ  س: ك ي حديث أُوي وان. وف ام أَو أَع ر،  حْرب أَو غير ذلك من طع عم
ه، سُ  رضي هللا عن يكم أَُوْي أَلهم: أَف يمن س ل ال داُد أَه ى أَْم داد: إِذا أَتَ امر؟ األَم ن ع م   ب دد وه ع م وان جم األَع

ي يَُمدُّون المسلمين في الجهاد. وفي حديث عوف بن األَنصار الذين كانواو  مالك: خرجت مع زيد بن حارثه ف
ال غزوة ِمْؤتُة ورافَقَني َمَدِديٌّ من اليمن؛ وهو َدد. وق ى الم ول  منسوب إل ك تق ر فِإن ن الخي ان م ا ك ونس: م ي

ادَّةمَدْدت. وفي حديث عمر، رض من الشر فهو أَْمَدْدته، وما كان رب وم ُل الع م أَص ه: ه الم أَي ي هللا عن  اِإلس
ى بزكاةِ  ا الذين يُِعينونهم ويَُكثُِّرون جيوشهم ويُتَقَوَّ ل م والهم. وك و  أَم ره، فه ي حرب أَو غي اً ف ه قوم ت ب أَعن

د الرمي: مادَّة لهم. وفي حديث هماً بع ه س د الرامي فيناول وم عن ذي يق ه أَي ال دُّ ب ه والُمِم هم، ُمْنبِلُ رّد  أَو س ي
ذي  ُمِمدٌّ. عليه النَّْبَل من الَهَدف. يقال: أََمدَّه يُِمدُّه، فهو زور وال ِة ال وفي حديث علّي، كرم هللا وجهه: قائل كلم

ر، في اِإلثم سواٌء؛ َمثَّل قائلها بالمائِح الذي يمألُ الدلو في أَسفل يَُمدُّ بحبلها ذي يجذب  البئ اتِحِ ال ا بالم وحاِكيَه
وهو  والِمداُد: النِّْقس. والِمداُد: الذي يُكتب به يقال:الروايةُ أَحد الكاِذبَْيِن. رأْس البئر ويَُمدُّه؛ ولهذاالحبل على 
دم. ا تق ْرِدفِينَ ((مم ِة ُم و)) : ِمْن اْلَمالَئَِك يئاً، فه ع ش يء تَبِ ل ش َع الشيَء. وك ا تَبِ ْدُف: م ّرِ ه، ال ابع  ِرْدفُ وإذا تَت

ر و التَّ يء، فه ف ش يء خل الش ى؛ ق دافَ ع الرُّ دافَى، اُدُف، والجم الرُّ ُص ب ذافِرةٌ تَقَمَّ ي  لبيد:ُع ا نُزول نَه تََخوَّ
داةِ  واْرتِحالي ال للُح اً. ويق ى ويقال: جاء القوم ُردافَى أَي بعضهم يتبع بعض دافَ ف. ..  الرُّ ِدي ى الرَّ دافَ ل: الرُّ وقي

ىوأَْرَدفَ  تَبِعةٌ. له له ِرْدٌف أَي ليس وهذا أَْمر ليس ه بمعنً هُ وأَتْبَعَ ل تَبِعَ ه مث ي َرِدفَ ةٌ ف ديث..  ه أَْمٌر: لغ ي ح  وف
ّ بأَلٍف من المالئكة ُمْرِدفِيَن أَي ُره يَْرَدُف بعُضهم بعضاً. ُمتتابعينَ  بَْدر: فأََمدَّ ُهُم     ..وَرْدُف كل شيء: مؤخَّ

ِه ((   ئِنَّ بِ َرى َوِلتَْطَم ُ إِالَّ بُْش َّ هُ  ا َجعَلَ ٌز َوَم َ َعِزي َّ ِ إِنَّ  َّ ِد  ْن ِعْن ُر إِالَّ ِم ا النَّْص وبُُكْم َوَم قُلُ
يٌم( يمٌ .)).. )10َحِك ٌز َحِك َ َعِزي َّ ال:  إِنَّ  نى؛ ق مائه الحس فات هللا عز وجل وأَس ن ص ُز: م و العَِزي اج: ه  الزج

ل: ل شيء، وقي ب ك و  الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو القوي الغال ذيه ن  ال ه شيء. وم يس كمثل ل
، وهو الذي يََهُب الِعزَّ  ذُّلِّ  أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ الف ال : خ زُّ اده. والِع ل: .. لمن يشاء من عب ي األَص زُّ ف والِع

ة: ةُ  الرفعة القوة والشدة والغلبة. والِعزُّ والِعزَّ زَّ ؛ وفي التنزيل العزيز: و الِع ة  وله واالمتناع، والِعزَّ  ولرس
ة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من وللمؤمنين؛ أَي اً؛ أَي من  كان يريد له الِعزَّ ةُ جميع زَّ ه الِع ةَ فللَّ الِعزَّ

ة جميعاً أَي يجمعها غير هللا فِإنما كان يريد بعبادته ة في الدنيا و الِعزَّ أَن له الِعزَّ رة ب دنيا واآلخ ي ال ر  ف يَْنُص
ةً وَعزاَزة،في الدنيا ويغلب؛ وعَ  اء زَّ يَِعّز، بالكسر،ِعزا وِعزَّ زَّ ة وأَِع زَّ ه  ورجل َعزيٌز من قوم أَِع زاٍز. وقول وِع

ٍة على الكافرين؛ أَي هللاُ بقوم يحبهم ويحبونه أَِذلٍَّة على تعالى: فسوف يأْتي ى  المؤمنين أَِعزَّ يٌظ عل انبُهم غل ج
َ .. ((  على المؤمنين الكافرين لَيِّنٌ  َّ يم)) :   َعِزيٌز َحِكيمٌ إِنَّ  ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وهو الَحِك  ل

ن ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س فات الُحْك اِكُم،  ص يُم والح ُم والَحِك هللا الَحَك
ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه ا  ومع ا، وعلين ا أَراد به م بم يأعل ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه  اإليم

ُم  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ذي يُْحِك فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو ال
معرفة أفضل األشياء  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة األَشياَء ويتقنها، فهو

ناعات بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق ل الّصِ  ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مث
ن قَِدير بمعنى ةُ م م الِحْكَم وهري: الُحْك اِلٍم. الج ى ع يمُ  قادر وَعِليٍم بمعن م، والَحِك ة.  العل احب الِحْكَم اِلم وص الع

ً وقد َحكُ    .. َم أي صار َحِكيما
ن((   ْذِهَب َع ِه َويُ َرُكْم بِ اًء ِليَُطّهِ َماِء َم ْن السَّ ْيُكْم ِم ُل َعلَ ّزِ هُ َويُنَ ةً ِمْن اَس أََمنَ يُكْم النُّعَ َز إِْذ يُغَّشِ ُكْم ِرْج

هُ إِْذ يُغَشِّ .)).. )11الشَّْيَطاِن َوِليَْربَِط َعلَى قُلُوبُِكْم َويُثَبَِّت بِِه األَْقَداَم( ةً ِمْن ز: :  يُكْم النُّعَاَس أََمنَ ل العزي ي التنزي وف
يض ُن نق يده: األَْم ن س وف. اب ن خ نَهم م وف وآَم الن الخ ن ف ن أم أَْمنُ  م اج،  ي ذه الزج ى ه اً؛ حك اً وأََمن أَْمن
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ةً نُعاساً، وإذ وأَماناً فهو أَِمٌن. واألََمنةُ: ًوأََمنة ه: أََمن اُس أَمَ  األَْمُن؛ ومن اكم النع بيَْغش ه، نَص ةً من ه  ن ةً ألَن أََمن
ه َحذَر الشر؛ قال ذلك الزجاج. وفي حديث له كقولك فعلت ذلك مفعول ا وعلي الة  نزول المسيح، على نبين الص

ي األَرض أَي ةُ ف ع األَمن الم: وتق د أَن األَرض والس ُن، يري اس  األَْم ن الن ٌد م اف أَح ال يخ األَْمن ف ئ ب تمتل
ا ومُ وفي الحديث: النُّج والحيوان. ى السماَء م ة أََمنةُ السماء، فإذا ذهبت النجوُم أَت ا أََمن د، وأَن حابي  ٌتُوَع ألَص

دون، ة فإذا ذهبُت أَتى أَصحابي ما يُوَع د؛ أَراد وأََ◌صحابي أََمن ا تُوَع ةَ م ى األُمَّ َب أصحابي أَت إذا ذه ي ف ت  ألُمَّ
ماء د الس و بَِوْع اُب النج ة. وذه وم القيام ا ي قاقَها وذهابَه اانش داُرها ُم: تكِويُره د  وانِك داُمها، وأَراد بَوْع وإْع

اِب  أَراد أَصحابه ما وقع بينهم من الِفتَن، وكذلك د ذه ى مجيء الشّر عن ة إل ي الجمل بوْعد األُّمة، واإلشارةُ ف
واء، جالت اآلراُء واختل فإنه لما كان بين الناس كان يُبَيِّن لهم ما يختلفون فيه، فلما تُوفِّي, الخير أَهل فت األَْه

وارُ  فكان الصَّحابةُ يُْسنِدوَن األَمَر إلى ت األَن ُم،  الرسول في قول أَو فعل أَو داللة حال، فلما فُِقَد قَلَّ ت الظُّلَ وقَويَ
واألََمنةُ في هذا الحديث جمع أَميٍن وهو الحافظ. وقوله  وكذلك حاُل السماء عند ذهاب النجوم؛ قال ابن األَثير:

اً؛ عز وجل: وإذ اس وأَْمن ةً للن َت مثاب ْيَطانِ (( َجعَْلنا البي َز الشَّ نُكْم ِرْج ْذِهَب َع ال ))) :  َويُ أْتَُم، وق رجس: الَم ال
 َّ نكم الرجس، قال: ما ال خير فيه، مجاهد كذلك يجعل  ذهب ع َّ لي د  ا يري ر: إِنم و جعف ال أَب َل  ق ْجَس أَه ّرِ ال

َركم، قال: الرجل الشك. البيت ي: ويَُطّهِ ون ابن األَعراب اعى َرِجُس ا جم رَّ بن ل  م ي التنزي ار. وف ون أَي كف نَِجُس
ي  واألَْزالُم ِرْجٌس من عمل الشيطان فاجتنبوه؛ قال الخمر والميسر واألَنصابُ  العزيز: إِنما ْجُس ف الزجاج: الّرِ

َّ  اللغة ياء وسماها اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ  ذه األَش َس الرجل  ْجساً.رِ  تعالى في ذم ه ال: َرُج ويق
بح ً َرَجساً وَرِجَس يَْرَجُس إِذا َعِمَل عمال ذي يق ل ال ْجَس العم ّرِ ْجُس، بالفتح: شدة الصوت، فكأَنَّ ال  قبيحاً. والرَّ

ل الشيطان أَي ٌس من عم ي: ِرْج ن الكلب ال اب بح. وق ي الق ع ف ْجُس،  ذكره ويرتف رَّ ن السكيت: ال ال اب أْثٌَم؛ ق َم
ُضه. مصدر، صوتُ  عد وتََمخُّ ُط )) :  َوِليَْربَِط َعلَى قُلُوبُِكمْ .((الرَّ ه. ورجل رابِ باُط: الفَُؤاد كأَنَّ الجسم ُربَِط ب والّرِ

ا وَربِيطُ  الَجأِْش  رار يُكفُّه ه عن الِف ْربُط نْفَس ه الجأِْش أََ◌ي شديد القلب كأَنه ي ه  بُجْرأَت َط جأُْش جاعته. وربَ وَش
ْوعِ؛ وقال العجاج يصف ثوراً وْحشيّاً: وَحُزَم فلم يَِفّر عند َوثُقَ ِرباطةً: اشتدَّ قلبُه و اطِ  الرَّ ب ُت الّرِ  فباَت وهو ثاب

ه أَي بِر أَي أَلَهم ه بالص ى قلبِ ُ عل ّ َط  نْفِس. وربَ ُت ال دَّه ثابِ ْبَر وش ٌض،  الص ٌع أَري ٌط: واِس ٌس رابِ ّواه. ونَفَ وقَ
نْفسُ أَنه  عن بعض العرب وحكى ابن األَْعرابي اِرٌد وال ُد ب ي والِجْل ُحفُ  قال: اللهم اْغِفر ل ٌط والصُّ رة  رابِ منتَِش

ته قبل الِحمام، وحِ، وإِن شئت على النسب. وذكَّر النْفسَ  والتْوبةُ مقبولةٌ، يعني في صحَّ    .َحمالً على الرُّ
وا الَّ((   ُ ْم فَثَبِّت ي َمعَُك ِة أَنِّ َب إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمالَئَِك ْع ُروا الرُّ ِذيَن َكفَ وِب الَّ ي قُلُ أُْلِقي فِ وا َس ِذيَن آَمنُ

وا.)).. )12فَاْضِربُوا فَْوَق األَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍن( ْدِوه. :  فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمنُ ي َع ٌف ف ٌت: ثَِق رس ثَْب وف
 ً دقتال أَو كال في ورجل ثَْبُت الغَْدِر إِذا كان ثابِتا زال عن انُه ال ي ان لس د م؛ وفي الصحاح؛ إِذا ك وماِت؛ وق  الُخُص

ةً. ةً وثُبوت أْي، واستَثْبََت: ثَبَُت ثَباتَ رَّ ر وال ي األَْم َت ف م وتَثَبَّ ه ول أَنَّى في ِره إِذا شاور  تَ ي أَْم تَثْبََت ف ل. واْس يَْعَج
ْعبَ ه.. وفَحَص عن ْوُف.:  َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ َزع والَخ ُب: الفَ ُع ُب والرُّ ْع ه الرُّ اً  َرَعبَ ه ُرْعب يَْرَعبُ

و وُرُعباً، فهو َمْرُعوٌب وَرِعـيٌب: أَْفَزَعه؛ وال تَقُْل:  أَْرَعبَه وَرعَّبَه تَْرِعـيباً وتَْرعاباً، فََرَعب ُرْعباً، واْرتَعََب فه
رْ  ديث: نُِص ي الح ِزٌع. وف ٌب أَي فَ ٌب وُمْرتَِع هٍر؛ُمَرعَّ يرةَ َش ِب َمس ْع ه  ُت بالرُّ ّ علي لى  ـّيِ، ص داُء النب ان أَع ك

وبِهمُ  ي قل ُ ف ّ َع  ه وسلم، قد أَْوقَ وا من ابُوه وفَِزُع ْهٍر، ه ـيَرةُ َش نَهم َمِس ه وبي ان بينَ ِإذا ك ه، ف ْوَف من .. (( الَخ
نوالبَنان: األَصابع: وقيل: أَطر)) :  َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَانٍ  اس ب ري لعب ن ب ةٌ؛ وأَنشد اب ا، واحدتها بَنات  افه

ا  حاِدرا والقَْيتُه يَْقظان في البيتِ  أَال ليتَني قطَّعُت منه بَنانَه، مرداس: د: م وَم أُُح ه ي ل أَبي وفي حديث جابر وقتْ
ه. ه إال ببَنان ي َش َعَرْفتُ ه؛ يعن ّوَي بَنان ى أَن نُس ادرين عل ى ق الى: بَلَ ه تع ي قول اُن ف ي: والبَن ال الفارس واهُ؛ ق

وق نَْجعلُها كُخّف البعير فال ينتفع بها في صناعة؛ ل: فاضربوا ف ه عز وج ل  وقول نهم ك ربوا م اق واض األَْعن
ان البَناُن ههنا جميُع أَعضاء بَنان؛ قال أَبو إسحق: ُد البن ة،  البدن، وحكى األَزهري عن الزجاج قال: واح بَنان

اههنا األَصابُع وغيرُ  قال: ومعناه ال: وإنم ن ها من جميع األَعضاء، ق ان م ان،  اشتقاُق البن نَّ بالمك ولهم أَبَ ق
ون ا يك لُّ م ل ك ة والبَناُن به يُْعتَم ال: لإلقام رجلين، ق دين وال ن الي ابع م راُف األَص ان أَط ث: البن اة. اللي  والحي

  ..  الواحدة بَعُ اإلصْ  كتاب هللا هو الشَّوى، وهي األَيدي واألَرُجل، قال: والبنانة والبَنان في
َ َشِديُد اْلِعقَاِب(((   َّ َ َوَرُسولَهُ فَِإنَّ  َّ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِْق  َّ اقَّةُ .)).. )13ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا  والُمش

قاقاً: َوالّشقاق: غلبة العداوِة والخالف، شاقَّهُ ُمشاقَّة ه تع وِش ي قول ال الزجاج ف ه. وق المين خالَفَ الى: إن الظ
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ً  بَِعيد؛ لفي ِشقاقٍ  قاُق: العدواةُ بين فريقين والخالُف بين اثنين، سمي ذلك ِشقاقا ل الّشِ ي  ألن ك ن فِْرقَتَ ق م فري
: اْنفََرَق وتبّدد اختالفاً. َ صاحبه.وَشقّ  ِ العدواة قصد ِشقَّاً أَي ناحية غير ِشقّ  النٌ  اْمَره يَُشقُّه َشقّاً فاْنَشقَّ  وَشقَّ ف

  . منه. عصا أي فارق الجماعة، وَشقَّ عصا الطاعة فاْنَشقَّت وهول
اِر(((   ذَاَب النَّ افِِريَن َع ذُوقُوهُ َوأَنَّ ِلْلَك ْم فَ زل ...)).. )14ذَِلُك ا ن ذلك م ه، وك ده أَي َخبَْرت ا عن ُت م وذُْق

ذّّواقِين ذاقَه. باِإلنسان من َمكروه فقد ّب ال ي وجاء في الحديث: إِنَّ هللا ال يح اقات؛ يعن ذّوَّ ريِعي وال احِ  الس النك
ئّن وال يره أَن ال يَْطم ال: وتفس الِق؛ ق ريِعي الط زّوج الس ا ت ئّن كلم ى  تطم ا إِل ا أَعينهم دَّ ا وم ت َكِره أَو تزّوج

اق: الَملُول. ويقال: غيرهما. م تَْحَم ذُقت فالناً أَي خبَْرته وبُْرتُه. واْستَذَْقت والذَّوَّ ه دفالناً إِذا خبرته فل .. َمْخبََرت
ا ون فيم ذَّْوُق: يك اسَ  وال ا هللاُ ِلب الى: فأَذاقَه ال هللا تع د. ق ره ويُحم وعِ  يُك ا  الُج وء م ا بُس ْوِف؛ أَي اْبتَاله والَخ

ون إِال عن ذَواق؛ َضرب وفي الحديث: ُخبِرت من ِعقاب الجوع والَخْوف. ق ده ال يَتفرَّ  كانوا إِذا خرجوا من عن
م  الون عنده من الخير أَي ال يَتفرقون إِال عن علم وأَدبمثالً لما يَن الذواق هم وأَرواحه وم ألَنفس ه، يَق يَتعلَّمون

  .. ذُْق هذه القوس أَي اْنَزْع فيها لتَْخبُر ِلينها من شّدتها َمقام الطعام والشراب ألَجسامهم. ويقال:
  
  
  

*********  
  
  
  

سأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. ن
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والش د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي بيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة المؤ –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين من ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c    : 139الحلقة عدد   
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  c( سورة األنفال ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونش ول هللا بل هد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

  
ُروا َزحْ  يَا(( ...   ِذيَن َكفَ تُْم الَّ وا إِذَا لَِقي ِذيَن آَمنُ ا الَّ اَر(أَيَُّه وُهْم األَْدبَ الَ تَُولُّ ا فَ ٍذ  )15فً َولِِّهْم يَْوَمئِ ْن يُ َوَم

نَّمُ  أَْواهُ َجَه ِ َوَم َّ ْن  ٍب ِم اَء بِغََض ْد بَ ٍة فَقَ ى فِئَ ًزا إِلَ اٍل أَْو ُمتََحيِّ ا ِلِقتَ فً َرهُ إِالَّ ُمتََحّرِ يُر(ُدبُ ئَْس اْلَمِص ْم  )16 َوبِ فَلَ
 َ َّ َ تَْقتُلُوُهْم َولَِكنَّ  َّ نًا إِنَّ  الًَء َحَس هُ بَ ْؤِمنِيَن ِمْن َي اْلُم ى َوِليُْبِل َ َرَم َّ نَّ  َت َولَِك َت إِْذ َرَمْي ا َرَمْي ِميٌع  قَتَلَُهْم َوَم  َس

افِِريَن( )17َعِليٌم( ِد اْلَك وِهُن َكْي َ ُم َّ تْحُ  )18ذَِلُكْم َوأَنَّ  اَءُكْم اْلفَ ْد َج تَْفتُِحوا فَقَ ْم  إِْن تَْس ٌر لَُك َو َخْي وا فَُه َوإِْن تَنتَُه
َ َمَع اْلُمْؤِمنِيَن( َّ وا  ) يَا19َوإِْن تَعُوُدوا نَعُْد َولَْن تُْغنَِي َعنُكْم فِئَتُُكْم َشْيئًا َولَْو َكثَُرْت َوأَنَّ  وا أَِطيعُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

َ َوَرُسولَهُ َوالَ تََولَّْوا َعْنهُ َوأَْنتُمْ  َمعُوَن( )20 تَْسَمعُوَن(َّ ْم الَ يَْس رَّ  )21َوالَ تَُكونُوا َكالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعنَا َوُه إِنَّ َش
مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن الَ يَْعِقلُوَن( ِ الصُّ َّ َواّبِ ِعْنَد  َمعَُهْم لَتَ  )22الدَّ ْو أَْس َمعَُهْم َولَ ًرا َألَْس يِهْم َخْي ُ فِ َّ َم  ْم َولَْو َعِل وا َوُه َولَّ

َ يَُح يَا )23ُمْعِرُضوَن( َّ وا أَنَّ  يُكْم َواْعلَُم ا يُْحيِ اُكْم ِلَم وِل إِذَا َدَع ُس ِ َوِللرَّ َّ ِ تَِجيبُوا  وا اْس ِذيَن آَمنُ ْيَن أَيَُّها الَّ وُل بَ
ِديُد ) َواتَّقُوا فِتْنَةً الَ تُِص24اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُروَن( َ َش َّ وا أَنَّ  ةً َواْعلَُم ْنُكْم َخاصَّ وا ِم ِذيَن َظلَُم يبَنَّ الَّ

َدكُ  )25اْلِعقَاِب( آَواُكْم َوأَيَّ اُس فَ تََخطَّفَُكْم النَّ ِرِه َواْذُكُروا إِْذ أَْنتُْم قَِليٌل ُمْستَْضعَفُوَن فِي األَْرِض تََخافُوَن أَْن يَ ْم بِنَْص
  ...)).)26يِّبَاِت لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن(َوَرَزقَُكْم ِمْن الطَّ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنفال ) 

  * التحليل : 
  

يكم ؟ .. عن  ذي يحي ا ال بكم ؟ .. م ما الزحف ؟ .. وما البالء الحسن ؟.. وما الفتح ؟.. من هم الصم ال
  اء هللا تعالى  : هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن ش

  
اَر( يَا(( ...   وُهْم األَْدبَ الَ تَُولُّ ا فَ ُروا َزْحفً ِذيَن َكفَ تُْم الَّ وا إِذَا لَِقي ِذيَن .)).. )15أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ تُْم الَّ إِذَا لَِقي

ا ُروا َزْحفً ه   َكفَ ف إلي ً  : زح ا اً وُزُحوف ف َزْحف ال: يَْزَح ى. ويق اً: َمش َف ا وَزَحفان ُدماً. َزَح ى قُ بَى إذا مض دَّ ل
ْحُف: ة. وفي الحديث: اللهمَّ اغفر له وإن الجماعةُ يَْزَحفُون إلى والزَّ فِ  العُدّوِ بَِمرَّ ْح ن  كان فَرَّ من الزَّ رَّ م أَي ف

ي رب. وف ي الح دو ف اء الع اد وِلق ذين الجه ا ال ا أَيه ل: ي ع  التنزي اً؛ والجم روا زْحف ذين كف تم ال وا إذا لقي آمن
  .. كما قد يكّسرون الجمع كّسروا اسم الجمع ُزُحوٌف،

  جاء في تهذيب (( سنن أبي داود )) :  
اٍد أنّ  ي ِزيَ ُن أب ُد ب هُ أّن  حدثنا أَْحَمُد بُن يُونَُس أخبرنا ُزَهْيٌر أخبرنا يَِزي ى َحّدثَ ي لَْيلَ َن أب َدالّرْحَمِن ب َعْب

هُ: ِريّ " َعْبَدهللا بَن ُعَمَر َحّدثَ ي َس اَن ف هُ َك ه أنّ لى هللا علي وِل هللا ص َرايا َرُس ْن َس ه ٍة ِم ال:وآل اَص  وسلم. ق فََح
ا: النّاُس َحْيَصةً فَُكْنُت فِيَمْن َحاَص، فَلَّما بََرْزنَا قُْلنَا: ِب، فَقُْلنَ ا باْلغََض ِف َوبُْؤنَ َن الّزْح ا ِم  َكْيَف نَْصنَُع َوقَْد فََرْرنَ

وِل هللا صلى هللا  نَْذَهَب َوالَ يََرانَا أَحٌد. قال:نَْدُخُل الَمِدينَةَ فَنَثْبُُت فِيَها لِ  ى َرُس نَا َعلَ نَا أْنفَُس فََدَخْلنَا فَقُْلنَا لَْو َعَرْض
ا.وآله  عليه َك ذََهْبنَ ه  وسلم فإْن َكانَْت لَنَا تَْوبَةٌ أقَْمنَا، َوإْن َكاَن َغْيَر ذَِل لى هللا علي وِل هللا ص نَا ِلَرُس ال: فََجلَْس ق
ا م قَْبَل َصالَِة اْلفَْجِر،وسلوآله  َل إلَْينَ اُروَن،  فَلَّما َخَرَج قُْمنَا إلَْيِه فَقُْلنَا نَْحُن اْلفَّراُروَن فَأْقبَ تُْم اْلعَّك ْل أْن اَل: الَ بَ فق

  أنَا فِئَةُ الُمْسِلِميَن". قال: فََدنَْونَا فَقَبّْلنَا يََدهُ فقال:
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نَُّم َوَمْن يَُولِِّهْم يَْوَمئٍِذ ُدبُ ((   أَْواهُ َجَه ِ َوَم َّ ْن  ٍب ِم فًا ِلِقتَاٍل أَْو ُمتََحيًِّزا إِلَى فِئٍَة فَقَْد بَاَء بِغََض َرهُ إِالَّ ُمتََحّرِ
فًا ِلِقتَالٍ .).. )16َوبِئَْس اْلَمِصيُر( ِ : متحيزا ..  إِالَّ ُمتََحّرِ َّ وءا: رجع ..  فَقَْد بَاَء بِغََضٍب ِمْن  ئَْس َوبِ: باء يبوء ب

  : بئس : فعل ماض جامد إلنشاء الذم ..  اْلَمِصيرُ 
ْؤمِ ((   َ َرَمى َوِليُْبِلَي اْلُم َّ َ قَتَلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَِكنَّ  َّ نًا فَلَْم تَْقتُلُوُهْم َولَِكنَّ  الًَء َحَس هُ بَ نِيَن ِمْن

َ َسِميٌع َعِليٌم( َّ ره.  اْختَبَْرته، ُت الرجَل بَْلواً وبَالًء واْبتَلَْيته:بَلَوْ .)).. )17إِنَّ  ه واْختَبَ بَ واً إذا َجرَّ وه بَْل الهُ يَْبلُ وبَ
لمة:  اْستَْخبَْرتُه أَحداً بَْعَدك أَبداً. وقد اْبتَلَْيتُه فأَْبالني أَي حذيفة: ال أُْبلي وفي حديث ي حديث أُم س أَْخبَرني. وف ف

َدَك أَي  أَن فاَرقَني، فقال لها عمر: با أَِمْنهم أَنا؟ قالت: ال ولن يَراني بَعدَ  إنَّ ِمْن أَْصحابي َمْن ال داً بع أُْبِلَي أَح
تُ  ولهم أَْبلَي ن ق له م داً، وأَص َدك أَح ر بع ن ال أُخبِ ال اب ه. وق ا نفس َت به ين َطيَّْب ه بيم َت ل اً إذا حلف اً يمين  فُالن

تَال ر. واْب ى أَْخبَ ى بمعن ي: أَْبل ماألَعراب ه، واالس َي  ه هللا: اْمتََحنَ بَالُء، وبُِل ةُ وال ةُ والبَِليَّ َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل البَْل
الءً  بالشيء ي  بَالًء واْبتُِلَي؛ والبَالُء يكون في الخير والشر. يقال: اْبتَلَيته ب الى يُْبل يِّئاً، وهللا تع الًء س ناً وبَ حس

ا،بالًء سيِّئ العبَد بَالًء حسناً ويُْبِليه ع البَالي ة، والجم و والعافي الى  اً، نسأَل هللا تعالى العف ى فَع َل إل َرفُوا فَعائِ َص
  . كما قيل في إداوة.

َ ُموِهُن َكْيِد اْلَكافِِريَن(((   َّ ْزٍم أَي .)).. )18ذَِلُكْم َوأَنَّ  وفي حديث علي،عليه السالم: وال واِهناً في َع
ىوال  بالياء: ضعيفاً في رأْي، ويروى ده، واألُنث ش عن عيف ال بَْط ٌن: ض ي عزم. ورجل واِه اً ف ةٌ  واِهي .. واِهن

ه هللاُ  يقال: أَْوَهنه هللاُ  اِن  َمْحُموم، ، فهو ، فهو َمْوهون، كما يقال: أََحمَّ وم. النضر: الواِهنَت و َمْزك ه، فه وأَْزَكم
الصدر والُمقَدَّم،  الواِهنَتَْين أَي شديد ويقال: إنه لشديدوالتَّْرقَُوةُ من البعير الواِهنَةُ.  تَْرقَُوة البعير، َعْظماِن في

درك  البعيَر بأَن يُْصرع عليها فينكسر، فيُْنَحر البعير ألَنها ربما نَحَرت وتسمى الواِهنَةُ من البعير الناحرة وال ت
يت ناِحرة. ويقال: َكَوْيناه من الواِهنَة، ذكاته، ولذلك ي  سه،والواِهنَةُ: الَوَجُع نف ُسّمِ ْرٌق ف ه ِع َرَب علي وإذا َض
ه،  واِهنَته، والواِهنَتان: أَطراف قيل: به واِهنة، وإنه ليَْشتَكي رأْس َمنِكبه ن جانبي ا م أْس القف ي ف اَءْين ف الِعْلب

ْور هما ِضلَعان في أَصل العنق من كل جانب وقيل: ل جوانح الزَّ   .. واهنةٌ، وهما أَوَّ
تُُكْم  إِْن تَْستَْفتُِحوا فَقَدْ ((   نُكْم فِئَ َي َع ْن تُْغنِ ْد َولَ وُدوا نَعُ ْم َوإِْن تَعُ ٌر لَُك َجاَءُكْم اْلفَتُْح َوإِْن تَنتَُهوا فَُهَو َخْي

َ َمَع اْلُمْؤِمنِيَن( َّ ا .)).. )19َشْيئًا َولَْو َكثَُرْت َوأَنَّ  ى م ون عل ات وفِئُ ع فِئ اس، والجم ن الن والِفئة: الجماعة م
ا والهاء عوض من الياء؛ قال الكميت: نحو،ال يطرد في هذا اِجَمهم فِئين ْنُهْم َجم َرى ِم ال  أَي تَ ة؛ ق اً متفرق فرق

ت  الِفئة ابن بري: صوابه أن يقول والهاء عوض من الواو ألن ْق الواو أَي فَرَّ أَْوت ب ن فَ اس، م ن الن الفرقة م
ة،فَأَواً وفَأْياً، قال: فعلى هذا ي وحكي فأَْوتُ  وَشقَْقت. قال: ذيب: والِفئ ة،  صح أَن يكون من الياء.الته وزن فِع ب

ي األصل الِفرقة من الناس، من فأَْيت رأسه أَي ت ف ال: وكان ي حديث  شققته، ق نقص. وف ة ف وزن فِْعلَ وة ب فِئْ
ر ن ُعم ريَّتهم اب ن َس وا م ا رجع ه: لم ة وجماعت ة والجماع ة: الفرق تَكم ؛ الفئ ا فِئ م أن ال له ي  ق اس ف ن الن م
  . أَو هزيمة التجأُوا إليهم. التي تُقيم وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف لطائفةاألصل، وا

َمعُوَن( يَا((   تُْم تَْس هُ َوأَْن ْوا َعْن َ َوَرُسولَهُ َوالَ تََولَّ َّ يده: .)).. )20أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا  ن س ال اب ق
اد إِطاعةً واْنطاعَ  وطاَع يَطاُع وأَطاَع الَن واْنقاَد، وأَطاَعه وُع إِذا انق ه يَُط د طاع ل ذيب: وق ي الته  له كذلك. وف

ه، ِإذا ل ف، ف ر أَِل ه بغي د طاوع ه فق ِإذا وافق ه، ف د أَطاَع ره فق ى ألَم ي.. مَض ةَ ف ديث: ال طاع ي الح   وف
وقيل: معناه أَن الطاعة  كالقتل والقطع أَو نحوه، أَمُروا بما فيه معصية َمْعِصيِة هللا؛ يريد طاعةَ ُوالِة األَمر إِذا

ع لصاحبها وال تخلُص ال تسلم اب المعاصي، إِذا كانت مشوبة بالمعصية، وإِنما تصح الطاعة وتخلص م  اجتن
ي  كقوله: ال قال: واألَول أَشبه بمعنى الحديث ألَنه قد جاء مقيّداً في غيره ية هللا، وف ي معص وق ف طاعةَ لمخل

الق. ية الخ ي معص ة: ف ل ةُ:والُمطاَوع رواي اً. ورج الزم ُمطاِوع ل ال موا الفع ا س ون ربم ة، والنحوي  الموافق
ك. ولسانه ُمِطيٌع. وفالن حسن الطَّواِعيِة لك مثل الثمانية أَي حسن الطاعة ِمْطواٌع أَي ذا أَي ال  ل وُع بك ال يَُط

َع له الَمْرتَُع إِذا اـآكله. وأَطاَع ل يمتنع على يُتابِعُه. وأَطاع النَّْبُت وغيره: لم هـتََّس ع وأَْمَكنَ ال  ه المرت ُي؛ ق ْع الرَّ
ن ال أَوس ب اَع؛ ق ، األَزهري: وقد يقال في هذا الموضع ط َرْعِن ُزّمٍ ، بِ اَدُهنَّ أَنَّ ِجي اَع ل حجر:ك د أَط راٌد ق ه ـَج

َوراقُ  ات ال يش والنب ن الحش َرةُ األَرض م َوراُق ُخْض ال: ال د وق و عبي ده أَب   أَنش
الـلمن الورق. وأَطاَع  وليس ه؛ ق ُي من ن الرْع َع وأَمك ى: اتََّس ى  الجوهري: ه الَمْرَع ذا المعن ي ه ال ف د يق وق

  ..  طاَع له الَمْرتَُع. وأَطاَع التمرُ 
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َمعُوَن(((   ْم الَ يَْس ِمْعنَا َوُه الُوا َس ذين  21َوالَ تَُكونُوا َكالَِّذيَن قَ افقين ال ل المن وا كمث ).)) .. أي ال تكون
ى  يقولون ما ال يفعلون ان إل ان وك ل زم ي ك .. ويناقضون أحوالهم .. والذين يحاولون اإلضرار بالمسلمين ف

  قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا .. 
مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن الَ يَْعِقلُوَن(((   ِ الصُّ َّ َواّبِ ِعْنَد  مُّ اْلبُْكمُ  .))..(()22إِنَّ َشرَّ الدَّ ي )) : الصُّ الى ف ال هللا تع ق

مٌ  مُّ بُْك ون؛ صفة الكافرين: ُص م ال يَْعِقلُ ٌي فه ً  ُعْم ّما م هللا ُص ف جعلَه ُل كي ول القائ ذيب: يق وهم يسمعون،  الته
م ناطقون، وُعْمياً وهم يُْبِصرون؟ والجواب في ذلك وبُْكماً وهم ا ل ْمعَُهم لَمَّ ا  أن َس ه م وا ب م يَعُ م ل ْنفَْعهم ألنه يَ

ْدرة ِد عليهموبََصَرُهم لما لم يُجْ  َسِمعوا، ن قُ ه ألنهم لم يَْعتَبِروا بما عايَنُوه م ى أن داّلِ عل ه ال واحد ال  هللا وَخْلِق
ً  له، ونُْطقَهم لما لم شريك ُر  يَْنفَعهم، كانوا بمنزلة من ال يُْغِن عنهم شيئاً إذ لم يؤمنوا به إيمانا َمع وال يُْبِص يَْس

م  يقول: يَتَصاَمُم عما يَُسوُءه وإن ا ساَءه َسِميعُ أَصمٌّ َعمَّ  الشاعر: وال يَعي؛ ونَْحٌو منه قول ه ل َسِمعَه فكان كأَن
و َمْع، فه ا يَْس ه عم ي تغابي مُّ ف ْمعٍ أََص ميع ذو َس مٌّ: س ْوٌت ُمِص ه. وَص د ب   أُري
ماخَ  مُّ الّصِ ونَ .((. يُِص ِذيَن الَ يَْعِقلُ دبره .. الَّ ه وت ر : فهم ل األم ر والنُّه)):  عق ُل: الِحْج ق، العَْق دُّ الُحْم ى ِض

ع ي والجم وٌل. وف ا ُعق ا أَي أَراده ا باِرئُه وٌل كاَده ك ُعق اص: تِْل ن الع رو ب ديث عم الً  ح ل َعْق وٍء،َعقََل يَْعِق بُس
مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن الَ يَْعِقلُوَن(((   ..وَمْعقُوالً، وهو مصدر ِ الصُّ َّ َواّبِ ِعْنَد    .)).. )22إِنَّ َشرَّ الدَّ

  صحيح البخاري عن اآلية السالفة البيان:  جاء في 
اس: ن عب د، عن اب رَّ ((   حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاه إِنَّ َش

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن الَ يَْعِقلُوَن  ِ الصُّ َّ َواّبِ ِعْنَد    ..قال: هم نفر من بني عبد الدار)) الدَّ
  )) ُ َّ ُ فِيِهمْ  .))..)23 فِيِهْم َخْيًرا َألَْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن(َولَْو َعِلَم  َّ : َولَْو َعِلَم 

  :  أعرض : ابتعد ونأى بجانبه ..  َوُهْم ُمْعِرُضونَ  علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..
ْرِء أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُ  يَا((   ْيَن اْلَم َ يَُحوُل بَ َّ ُسوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموا أَنَّ  ِ َوِللرَّ َّ ِ وا 

ُروَن( ِه تُْحَش هُ إِلَْي ِه َوأَنَّ ه.)).. )24َوقَْلبِ م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش وم َحَش ِر.  ي الَمْحَش
وم والَحْشُر: جمع الناس يوم ة. القيامة. والَحْشُر: َحْشُر ي وم،  القيام ه الق ذي يحشر إِلي ع ال ُر: المجم والَمْحَش

  .. أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه بلد وكذلك إِذا حشروا إِلى
ابِ ((   ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ وا أَنَّ  ةً َواْعلَُم ْنُكْم َخاصَّ وا ِم ِذيَن َظلَُم يبَنَّ الَّ وا  .))..)25(َواتَّقُوا فِتْنَةً الَ تُِص َواتَّقُ

ه ..  فِتْنَة ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف ة: اتقاه : خافه وحذره .. التق وا فِتْنَ اُع :  َواتَّقُ ره: ِجم ري وغي األَزه
ذهب إِذا واالْمتِحانُ  معنى الِفتْنة االبتالء ُت الفضة وال ك فتَْن ن قول ار واالختبار، وأَصلها مأْخوذ م ا بالن  أَذبتهم

راُق،  لتنظر ما يء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النارلتميز الرد تُْن: اِإلْح ون. والفَ ار َمْفتُ َجْوَدتُه، ودين
ز ه ع ذا قول ن ه ل: وم ائغ وج مى الص ار. ويس ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل وَم ه ذلك  ي ان، وك الفَتَّ

 َ ار  نهاالشيطان، ومن هذا قيل للحجارة السُّود التي كأ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِيُن، وقيل في قول
ة. يُْفتَنُوَن، ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ روَن وهللا ب ة  قال: يُقَرَّ ار، والِفتْن ة االختب ي: الِفتْن ن األَعراب اب

ال، ة الم ة، والِفتْن ة ال الِمْحن ة األَْوالُد، والِفتْن اسوالِفتْن تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن راق  ُكْف ةُ اِإلح اآلراء، والِفتْن ب
  . بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْويل الظُّْلم.

  فيما يتعلق باآلية السالفة البيان : وجاء في صحيح البخاري 
ي ن أب ر، عن اب ن عم ال: قا حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا بشر بن السَّرّيِ: حدثنا نافع ب ة ق ت مليك ل

ه أسماء،عن النبي صلى هللا عليه  روآل ى حوضي أنتظ ا عل ال: (أن ن  وسلم ق اس م ، فيؤخذ بن يَّ رد عل ن ي م
مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع  ، مشوا على القهقرى). قال ابن أبي: ال تدري دوني، فأقول: أمتي، فيقول

  على أعقابنا، أو نفتن.
و عوان  دثنا أب ماعيل: ح ن إس ى ب دثنا موس د هللا:ح ال عب ال: ق ل ق ي وائ ن أب رة، ع ن مغي   ة، ع

يَّ رجالوآله قال النبي صلى هللا عليه  رفعنَّ إل ى الحوض، فلي رطكم عل ا ف ت  وسلم: (أن ى إذا أهوي نكم، حت م
ول حابي، يق أقول: أي رّبِ أص ي، ف وا دون اولهم اختلج دري  ألن دك). : ال ت دثوا بع ا أح   م

ر: حدثنا يعق      ن بكي ى ب يحدثنا يحي رحمن، عن أب د ال ن عب ن سعد  وب ب ال: سمعت سهل ب حازم ق
اوآله سمعت النبي صلى هللا عليه  يقول: ه، ومن  وسلم يقول: (أن ى الحوض، من ورده شرب من رطكم عل ف
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يَّ  ردنَّ عل داً، لي ده أب أ بع م يظم ه ل رب من نهم). ش ي وبي ال بين م يح ونني، ث رفهم ويعرف وام أع   أق
ال:  انقال أبو حازم: فسمعني النعم م، ق ت: نع هالً؟ فقل ذا سمعت س ثهم هذا، فقال: هك بن أبي عياش وأنا أحّدِ

هد ا أش ال:  وأن ي، فيق م من ال: (إنه ه ق د في معته يزي دري لس عيد الخ ي س ى أب دري  عل ك ال ت دَّلوا  إن ا ب م
دي). دَّل بع ن ب حقاً لم حقاً س دك،فأقول: س   بع

عَ ((    ٌل ُمْستَْض تُْم قَِلي ِرِه َواْذُكُروا إِْذ أَْن َدُكْم بِنَْص آَواُكْم َوأَيَّ اُس فَ تََخطَّفَُكْم النَّ افُوَن أَْن يَ ي األَْرِض تََخ فُوَن فِ
ُكُروَن( ْم تَْش ي )26َوَرَزقَُكْم ِمْن الطَّيِّبَاِت لَعَلَُّك انو مستضعفين ف ذين ك اجرين ال ى المه ...)).. الخطاب موجه إل

ل والحصار .. افُو مكة عرضة للتعذيب والقت اسُ تََخ تََخطَّفَُكْم النَّ ذ:   َن أَْن يَ ف سرعة أَخ مر: الَخْط الشيء.  ش
ه سريعاً. واْختََطفَه ومرَّ يَْخَطُف َخْطفاً منكراً أَي مرَّ مرا ز: فَتَْخَطفُ ل العزي ي التنزي ى. وف ه بمعن ر،  وتََخطَّفَ الطي

ه: ولهم. وفي ن ح اُس م ف الن ن ويُتََخطَّ ز: إال َم ل العزي ي التنزي ٌب؛َخِط وف هاب ثاق ه ش ةَ فأَتبع ا  َف الَخْطفَ وأَم
فَ  ن َخطَّ رأَ إال َم ن ق راءة الحسن قراءة م ةَ، بالتشديد، وهي ق ي الَخْطف اء ف ت الت َف فأُدغم له اْختَط إن أَص  ف

ى ف، الطاء وأُلِقيَْت َحركتُها عل الوا الخاء فسقطت األَل ا ق ه كم ه واْختََطفَ ال سيبويه: َخَطفَ ه.  ق ه واْنتََزَع نََزَع
فُ  ورُجل ٌف: يَْخَط اٌز مْخَط ي، صلى َخْيَطٌف: خاِطٌف، وب ي الحديث: أَن النب ه  الصيَد. وف ه ّ علي وسلم، وآل

ن ى ع ن نَه ذئُب م ف ال ا اختط ي م ِة؛ وه ـُمَجثَّمِة والَخْطف د ال ن ي ةٌ م ي َحيّ اة وه اء الش   أَعض
ون إِالَّ  أَيضاً. ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ  الشُّْكُر: ِعْرفاُن اِإلحسان:  لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ ..  وِرجل ْكُر ال يك قال ثعلب: الشُّ

ُكوراً.. يد، فهذا الفرق بينهما. غير عن يٍَد، والَحْمُد يكون عن يد وعن داً َش ان َعْب ه ك ز: إِن ل العزي ي التنزي  وف
هُ  وفي الحديث: حين ُرؤَي، صلى ل ل هللا عليه وسلم، وقد َجَهَد نَْفَس ادة فقي ول هللابالعب ا رس ل ه: ي ذا  ، أَتفع ه

  ..  أَفَال أَكوُن َعْبداً َشُكوراً؟ وما تأَخر؟ أَنه قال، عليه السالم: وقد غفر هللا لك ما تقّدم من ذنبك
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق  ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف هللا جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إلى الل تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   140الحلقة عدد   
  c( سورة األنفال ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحم ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن( يَا(( ...   َ َوالرَّ َّ ا  )27أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَُخونُوا  َواْعلَُموا أَنََّم
َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم(أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَُدكُ  َّ ْر  ) يَا28ْم فِتْنَةٌ َوأَنَّ  ا َويَُكفِّ ْم فُْرقَانً ْل لَُك َ يَْجعَ َّ وا  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَّقُ

يِم( ِل اْلعَِظ ُ ذُو اْلفَْض َّ ْم َو ْر لَُك يِّئَاتُِكْم َويَْغِف نُكْم َس ذِ  )29َع َك الَّ ُر بِ وَك أَْو َوإِْذ يَْمُك وَك أَْو يَْقتُلُ ُ ُروا ِليُثْبِت يَن َكفَ
ُ َخْيُر اْلَماِكِريَن( َّ ُ َو َّ ا  )30يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر  اُء لَقُْلنَ ْو نََش ِمْعنَا لَ ْد َس الُوا قَ َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا قَ

ِليَن(ِمثَْل َهذَا إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَ  اَرةً 31وَّ ا ِحَج أَْمِطْر َعلَْينَ ِدَك فَ ) َوإِْذ قَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْن
يٍم( ذَاٍب أَِل ا بِعَ َماِء أَْو ائْتِنَ ْن السَّ بَُهْم  )32ِم ذِّ ُ ُمعَ َّ اَن  ا َك يِهْم َوَم َت فِ بَُهْم َوأَْن ذِّ ُ ِليُعَ َّ اَن  ا َك ْم َوَم َوُه

اَءهُ إِْن أَوْ  )33يَْستَْغِفُروَن( انُوا أَْوِليَ ا َك َراِم َوَم ِجِد اْلَح ْن اْلَمْس دُّوَن َع ْم يَُص ُ َوُه َّ بَُهْم  ذِّ ْم أَالَّ يُعَ اُؤهُ إِالَّ َوَما لَُه ِليَ
تُْم  َوَما َكاَن َصالَتُُهْم ِعْندَ  )34اْلُمتَّقُوَن َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُموَن( ا ُكن ذَاَب بَِم ذُوقُوا اْلعَ ِديَةً فَ اْلبَْيِت إِالَّ ُمَكاًء َوتَْص

ْيهِ 35تَْكفُُروَن( وُن َعلَ مَّ تَُك يُنِفقُونََها ثُ ِ فََس َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع مَّ ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِليَُص َرةً ثُ ْم َحْس
ٍض  )36َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم يُْحَشُروَن(يُْغلَبُوَن َوالَِّذيَن  ى بَْع ُ اْلَخبِيَث ِمْن الطَّيِِّب َويَْجعََل اْلَخبِيَث بَْعَضهُ َعلَ َّ ِليَِميَز 

  ...)).)37فَيَْرُكَمهُ َجِميعًا فَيَْجعَلَهُ فِي َجَهنََّم أُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن(
  صدق هللا العظيم

  ( سورة األنفال ) 

  لتحليل :* ا
  

ؤامرة  يل الم ا تفاص ة ؟.. م ا الفتن ان ؟.. وم الفة البي ة الس ما الخيانة التي تتحدث عنها اآليات الكريم
ذاب ؟  ع الع ذي يمن التي  حاكها المشركون للتخلص من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ؟.. ما الشيء ال

ا ؟  ركم جميع ذي ي ا ال دية ؟.. م ا التص ة .. ما المكاء ؟.. وم ة الكافي ر تجدون األجوب ئلة وأكث ذه األس ن ه .. ع
  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
وَن( يَا(( ...   تُْم تَْعلَُم اتُِكْم َوأَْن ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَ َ َوالرَّ َّ ا.)).. )27أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَُخونُوا  ا  يَ أَيَُّه

و ذيب .. االَِّذيَن آَمنُ ديق ضد التك ان: التص ه .. اإليم ق ب ا : صدقه ووث ه إيمان ن ب ا : آم وا الَ  يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
ولَ  ُس َ َوالرَّ َّ وا  ْونُ :   تَُخونُ ، والَخ ُوّدِ ْوُن ال حِ وَخ ْوُن النُّْص ةُ: َخ نع الَمخانَ ى مح  ل

ال  ال الِخيانَةَ والَكِذب. ابن سيده:الُمْؤِمُن يُْطبَع على كّلِ ُخلٍُق إ وفي الحديث:  َشتَّى اُن ف الَخْوُن أَن يُْؤتَمن اإلنس
 ً ت يَْنَصَح، خانه يَُخونُه َخْونا ت ببي د وِخيانةً وخانَةً وَمخانَةً؛ وفي حديث عائشة، رضي هللا عنها، وقد تمثل  لبي

الَمخانة: مصدر من الخيانة، والميم زائدة، .لم يَْشغَِب. ويُعاُب قائلُهم، وإن يتََحدَّثوَن َمخانَةً وَمالذَةً، بن ربيعة:
ل الجيم وقد ذكره أَبو موسى في ي التنزي ه. وف هُ واْختان لية، وخانَ م  من الُمُجوِن، فتكون الميم أَص ز: عل العزي

ل اً. ورج كم بعض ُكم؛ أَي بعُض ائنٌ  هللا أَنكم كنتم تَْختانُوَن أَْنفَُس ل َعالَّ  خ ة، مث اء للمبالغ اً، واله ة أَيض ة وخائن م
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ده دم: ونَّسابة؛ وأَنشد أَبو ه عن ان ل ّيِ، وك ٍر الَحنَِف ا ُعَمْي اً أَخ َت  عبيد للكالبي يخاطب قَُرْين و رأَْي ك ل َرْيُن، إن أَقُ
ي بِ  فَواِرِس ى َجوانِ تَْن إل اً يَبِ ْلقَعِ  نَعَم م َص اِء، ول َك بالَوف ثَْت نَْفَس دَّ نْ  َح بَِع. تَُك لَّ اإلْص ةً ُمِغ ْدِر خائِن  ُؤونٌ وَخ للغَ
اٌن، م يجئ  يأْت شيء من هذا في والجمع خانةٌ وَخَونةٌ؛ األَخيرة شاذة؛ قال ابن سيده: ولم وَخوَّ ي ل الياء، أَعن

ه واو ال مثل سائر وَسيَرة، قال: وإنما شذ ا عين دم من هذا م د تق ة، وق الوا َحَوَك ا ق ةٌ كم وٌم َخَون اء. وق ر  ي ذك
اٌن، وقد خانه العَ  وجه ثبوت الواو، الَ وُخوَّ جَّ  ْهَد واألَمانةَ؛ قال: فق ذي َح اً: وال ي  ُمِجيب داً، إنن َك عه اتٌِم أَُخونُ ح

انِ  َن الرجَل: نََسبه إلى َغيُر َخوَّ ُرق وَخوَّ نهم الَخْوِن. وفي الحديث: نهى أَن يَْط وَّ ئال يَتََخ يالً ل ه ل ُل أَهلَ أَي  الرج
ة )) :  ُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ َوتَ .(( ويَتَِّهَمُهْم. يَْطلَُب ِخيانتَهم وَعثَراتِهم يُض الخيان ةُ: نق ةُ واألََمن واألَمان
ب، ألَنه يُْؤَمُن أَذاه، وقد أَِمنَه ن ثعل ه؛ ع هُ واتََّمن نَه وأْتََمنَ ة  وأَمَّ ادة والوديع ى الطاعة والعب ع عل ةُ تق واألََ◌مان

اهكل منها حديث. و جاء في والثِّقِة واألَمان، وقد ى، ومعن بب الغن ى أَي س ةُ ِغنً ديث: األَمان ي الح  أَن الرجل ف
ي  أَْشراطِ  إذا ُعِرَف بها كثُر ُمعاملوه فصار ذلك سبباً ِلغناه. وفي حديث ن ف الساعة: واألَمانة َمْغنَماً أَي يرى َم

ةٌ أَن ده أَمان ا ي ة فيه ة الِخيانَ رُع أَمان زَّ ي الحديث: ال ا. وف د َغنِمه ةٌ ق زرعوالت ٌَغنيم ل ال اجٌر؛ جع ةً  اِجُر ف أَمانَ
  .. والَحِلف وغير ذلك من التََّزيُِّد في القول لسالمتِه من اآلفات التي تقع في التِّجارة

يٌم(((   ٌر َعِظ َدهُ أَْج َ ِعْن َّ ةٌ َوأَنَّ  ْم فِتْنَ ا أَْم.)).. )28َواْعلَُموا أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَُدُك وا أَنََّم :  َوالُُكمْ َواْعلَُم
ه ..  ه وكنه م : إدراك الشيء بحقيقت ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت ا أدرك ْم علم علم َوالُُكْم َوأَْوالَُدُك ا أَْم وا أَنََّم َواْعلَُم

ةٌ  انُ :  فِتْنَ تالء واالْمتِح ة االب ى الِفتْن اُع معن ره: ِجم لها ألَزهري وغي ار، وأَص ُت  واالختب ك فتَْن ن قول أْخوذ م م
ا لتميز الرديء من إِذا أَذبتهما بالنار الفضة والذهب ار لتنظر م ه الن ه،  الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلت َجْوَدتُ

ز وجل: ودينار ارِ  َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله ع ى الن وَم هم عل ار.  ي ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق يُْفتَنُ
يطان، ويسمى الصائغ ذلك الش ن الفَتَّان، وك ا وم ي كأَنه ود الت ارة السُّ ل للحج ذا قي يُن،  ه ار: الفَتِ ْت بالن أُْحِرقَ

وَن، وقيل ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل ذنوبهم. في قوله: يوَم ه روَن وهللا ب رَّ ال: يُقَ ة. ق ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ن  وَوِرٌق فَتِ اب
ار، ة االختب ال، األَعرابي: الِفتْن ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ةوا والِفتْن ة األَْوالُد، والِفتْن ةُ اختالُف  لِفتْن ُر، والِفتْن الُكْف

اس ار؛ الن راق بالن ةُ اِإلح اآلراء، والِفتْن م. ب ل الظُّْل ي التأْوي ة ف ل: الِفتْن   وقي
د دنيا ق ب ال وٌن بطل ا. يقال: فالن َمْفتُ ي طلبه ال ف ةٌ َوأَ . َغ ْم فِتْنَ َوالُُكْم َوأَْوالَُدُك ا أَْم وا أَنََّم ٌر َواْعلَُم َدهُ أَْج َ ِعْن َّ نَّ 

اَرة::  َعِظيمٌ  أجر   األَْجُر: الجزاء على العمل، والجمع أُجور. واِإلج ر ي ن أج ت  م ا أَعطي و م ي  وه ر ف ن أج  م
اراً  أََجَره عمل. واألَْجر: الثواب؛ وقد َره هللا إِيج راً وآَج أِْجُره أَْج ز  هللا يأُْجُره وي ن هللا العزي يم م ر العظ .. واألج

ذي ال الح يم ال ر من ضروب النع ب بش ى قل معت وال خطر عل ا ال عين رأت وال أذن س ميد هو الجنة وفيها م
  انقطاع له .. 

َ يَْجعَْل لَُكْم فُْرقَانًا َويَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َويَْغِفْر لَ  يَا((    َّ ُ ذُو أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَّقُوا  َّ ْم َو ِل ُك اْلفَْض
َ  ) ))..29اْلعَِظيِم( َّ ا: اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..  إِْن تَتَّقُوا   يَْجعَْل لَُكْم فُْرقَانً

ؤمنين:  ين الم ُرُق ب اس أَي يَْف ين الن ْرٌق ب ٌد فَ ديث: محم ي الح افرين وف ان:  والك ه. والفُْرق ديقه وتكذيب بتص
ْدٍر ألَن هللا التنزيل: وما ْرقان: النصر. وفيالُحّجة. والفُ  وم بَ رَ  أَنزلنا على عبدنا يوم الفُْرقان، وهو ي ن أَْظَه  م

اه ..  َويَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّئَاتُِكمْ ..  نَْصره ما كان بين الحق والباطل ذنب : مح يمِ : كفر عنه ال ِل اْلعَِظ ل  اْلفَْض : الفض
  هو الخير وزيادة .. 

ُ خَ  َوإِذْ ((   َّ ُ َو َّ ُر  ُروَن َويَْمُك وَك َويَْمُك وَك أَْو يُْخِرُج وَك أَْو يَْقتُلُ ُروا ِليُثْبِتُ ِذيَن َكفَ َك الَّ ُر بِ ُر يَْمُك ْي
ي، صلى :  َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكفَُروا ِليُثْبِتُوكَ .)).. )30اْلَماِكِريَن( ر النب ي أَم َرْيش ف وَرة قُ ي حديث َمُش َّ وف

ه وفي حديث أَبي قَتادة: فَطعَْنتُه إِذا أَْصبََح فأَثْبِتُوه بالَوثاق. بعضهم: عليه وسلم، قال تُه وَجعَْلتُ  فأَثْبَتُّه أَي َحبَْس
ه. ه أَو ثابتاً في مكانه ال يُفارق ه ِعلَّتُ تَدَّْت ب ٌت إِذا اْش و ُمثْبَ الٌن، فه َت ف ه وأُثْبِ رَّ  أَثْبَتَت م يتََح هُ ِجراحةٌ فل ك. وقَول

وك وك؛ أَي يَْجرح الى: ليُثْبِتُ ةً ال تع ا. ِجراح وم معه ُ .(( تَقُ َّ ُر  ُروَن َويَْمُك ي )) :  َويَْمُك ال ف ُر احتي ث: الَمْك اللي
د ي الحروف ُخفية، قال: وسمعنا أَن الكي راً  ف روا مك الى: ومك ال هللا تع ل حالل حرام. ق ي ك ر ف حالل، والمك

ميوهم ال يشع مكراً  ومكرنا زاء ُس الى ج ن هللا تع ر م ل: المك اَزى رون. قال أَهل العلم بالتأْوي ر المج  باسم مك
ت ة ليس ا، فالثاني يئة منه يئة س زاء س الى: وج ال تع ا ق ي كم يئة ف يئة الزدواج  بس ميت س ا س ة ولكنه الحقيق

باسم  ولكنه سمي فاعتدوا عليه، فاألَول ظلم والثاني ليس بظلم فمن اعتدى عليكم الكالم، وكذلك قوله تعالى:
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ه الذنب ليُعلم أَنه ول قول ذا الق َرى ه ه، ويجري َمْج و ِعقاب عليه وجزاٌء ب الى: يخادعون هللا وه ادعهم  تع خ
اب هللا عز ي كت رُ  وهللا يستهزئ بهم، مما جاء ف يده: الَمْك ن س ل. اب راً  وج ُر َمْك َر يَْمُك ال، َمَك ة واالحتي  الَخِديعَ

دعاء: ديث ال ي ح ه. وف َر ب ن وَمَك ال اب ي؛ ق ْر ب ي وال تَْمُك ْر ل م اْمُك   الله
ه اُع بالئ و األَثير: َمْكُر هللا إِيق ل: ه ه، وقي ه دون أَوليائ ا بأَعدائ َوهَُّم أَنه د بالطاعات فَيُتَ تدراج العب ة  اس مقبول

   .الِخداع. أَْلِحْق َمْكَرَك بِأَْعدائي ال بي: وأَصل الَمْكر وهي مردودة، المعنى:
ِليَوإِذَا تُ ((   .)).. )31َن(تْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا قَالُوا قَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَقُْلنَا ِمثَْل َهذَا إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ

ا، ام له ُث ال نظ اِطيُر: أَحادي ُل. واألَس اِطيُر: األَباِطي دتها واألَس ِطيٌر  واح ر، وأُْس طاَرةٌ، بالكس طاٌر وإِْس إِْس
ث:..  يَرةٌ وأُْسُطورٌ وأُْسطِ  ال وَسطََّرها: أَلَّفَها. وَسطََّر علينا: أََ◌تانا باألَساِطيِر. اللي ْطُر  يق ا يَُس الٌن علين طََّر ف َس

ال: ل. يق به الباط ث تش و إِذا جاء بأَحادي ف. ه ه أَي يؤل ل ل ا ال أَص ُر م ّطِ الن إِذا . يَُس ى ف الٌن عل طََّر ف ال: َس يق
رف لَ  زخ ه األَقاوي كونَمّْ  ل ا، وتل ُطُر. َ◌ّ◌ِ◌قَه اِطيُر والسُّ ُل األَس لَّطُ  األَقاوي ْيِطُر: الُمَس ْيِطُر والُمَص ى  والُمَس عل

َد أَحوالَه ويكتَب َعَملَهُ، وأَصله من الشيء ِليُْشِرف عليه ٌر  السَّْطر ألَن الكتاب ويَتَعَهَّ ُمَسطٌَّر، والذي يفعله ُمَسّطِ
  . .القرآن: لست عليهم بُِمْسيِطٍر؛ أَي ُمَسلَّطٍ  فيَسْيَطْرَت علينا. و وُمَسْيِطٌر. يقال:

َماِء أَْو ائْ ((   ْن السَّ اَرةً ِم ا ِحَج أَْمِطْر َعلَْينَ ِدَك فَ ْن ِعْن ذَاٍب َوإِْذ قَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا ُهَو اْلَحقَّ ِم ا بِعَ تِنَ
بَُهْم َوأَْنَت فِ 32أَِليٍم( ُ ِليُعَذِّ َّ بَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن() َوَما َكاَن  ُ ُمعَذِّ َّ   .)).. )33يِهْم َوَما َكاَن 

  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلة السالفة البيان : 
ي: حدثنا شعبة، عن  اذ: حدثنا أب ن مع ن حدثني أحمد: حدثنا عبيد هللا ب و اب د ه د الحمي د،  عب كردي

ك رضي هللا  صاحب ن مال س ب ه:الزيادي: سمع أن و جهل:  عن ال أب ان هو الحق  ق م إن ك ن الله دك،  م عن
ان هللا  فيهم  ليعذبهم وأنت وما كان هللا  فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: { ا ك وم

  الحرام}. اآلية. يعذبهم هللا وهم يصدون عن المسجد لهم أن ال  معذبهم وهم يستغفرون. وما  
مْ ((   ا لَُه اُؤهُ إِ َوَم اَءهُ إِْن أَْوِليَ انُوا أَْوِليَ ا َك َراِم َوَم ِجِد اْلَح ْن اْلَمْس دُّوَن َع ْم يَُص ُ َوُه َّ بَُهْم  ذِّ الَّ  أَالَّ يُعَ

وَن( َرُهْم الَ يَْعلَُم نَّ أَْكثَ وَن َولَِك ُ  . )) ..)34اْلُمتَّقُ َّ بَُهْم  ذِّ ْم أَالَّ يُعَ ا لَُه تحقون  َوَم م يس ذاب ..  :  أي إنه ْم الع َوُه
َرامِ  دّ :  يَُصدُّوَن َعْن اْلَمْسِجِد اْلَح ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص راُض والصُّ ّد: اِإلْع دُّ  ُالصَّ ُدوداً: أَعرض.  ويَُص ّداً وُص َص
دَّا وم ُص ن ق ادٌّ م ل ص ه..  ورج رفه عن ه وص ّداً منع دُّه َص ر يَُص ن األَم ّده ع ال: ص ال ..  ويق ديث: ف ي الح وف

نَّكم    .. فصدَّهم عن السبيل عنه وأََصدَّه: صرفه. وفي التنزيل: ذلك. وصعدَّهيَُصدَّ
ُروَن(((   اًء .)).. )35َوَما َكاَن َصالَتُُهْم ِعْنَد اْلبَْيِت إِالَّ ُمَكاًء َوتَْصِديَةً فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكفُ إِالَّ ُمَك
ال هللا: أي تصفيرا وتصفيقا ..  َوتَْصِديَةً  اءً  ق ِت إال ُمك َد البَْي التُُهم عن ان َص ا ك الى: وم ال تع ِديَةً؛ ق ن  وتَْص اب

ْوتُ  و الصَّ َدى، وه ن الصَّ ِديَة م ة: التَّْص كَ  عرف هُ علي ُردُّ ذي يَ ا ال ديَة لَْيَس اُء والتَّْص ال: والُمك ُل، ق   الَجبَ
َك  بها المكاء والتَّْصِديَة؛ ِمرواأَخبر أَنهم جعلوا مكاَن الصَّالِة الَّتي أُ  بَصالٍة، ولكّن هللا عز وجل قال: وهذا كقوِل

 ً ْريا الٌن َض انَ  َرفََدنِي ف ذَْين مك ل َه اً أَي َجع رزدق: وحْرمان ول الف اِء كق ِد والعَط ْف يضَ  الّرِ أَثُوَرةَ البِ اُهُم الَم  قََرْين
ٍد  ى السُّيوَف واألَِسنَّة. والتَّْصِديَة:أَي َجعَْلنا لهم بَدَل الِقرَ  يَثُجُّ القُروَن األَْيَزنِيُّ الُمثَقَّف قَْبلَها، ى يَ َضْربَُك يَداً عل

َد ألَنَّه يقابُِل في التَّْصِفيقِ  لتُْسِمَع ذلك إنساناً، وهو من قوله ُمكاءً  َصدُّ هذا َصدَّ  وتَْصِديَة. َصدَّى: قيَل أَْصلُه َصدَّ
  . ألُْخَرى.الَكّفِ ا اآلَخِر أَي وْجهاُهما وْجهُ الَكّفِ يقابُِل َوْجهَ 

ْيِهمْ ((   وُن َعلَ مَّ تَُك يُنِفقُونََها ثُ ِ فََس َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع َوالَُهْم ِليَُص وَن أَْم ُروا يُْنِفقُ ِذيَن َكفَ مَّ إِنَّ الَّ َرةً ثُ  َحْس
االُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّ .)).. )36يُْغلَبُوَن َوالَِّذيَن َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم يُْحَشُروَن( ا وَكفَْرن رَ  ا ب  بالطاغوت؛ َكفَ
و َكفَُروا أَي َعَصْوا وامتنعوا. الحرب: قد يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَهل دار ة، وه ُر النعم  والُكْفُر: ُكْف

ا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، الى: إِن ه تع دُّ الشكر. وقول د وهو ِض افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك رَ بك  ون. وَكفَ
ة  وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  ُمَكفَّر: مجحود النعم

ع إِحسانه. ورجل ن م ِم هللا، مشتق م د ألَْنعُ افر: جاح ى ك ى عل ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي ه. السَّ نََّم . (( قلب ى َجَه إِلَ
ه)) :   ْحَشُرونَ يُ  وم َحَشَرُهم يَْحُشُرهم ويَْحِشُرهم َحْشراً: جمعهم؛ ومن وم  ي اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش الَمْحَش

ى القيامة. القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم د والَمْحَشُر: المجمع الذي يحشر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِل أَو  بل
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تمُمعَْسَكر أَو نحوه؛ قال هللا عز  ِل الَحْشِر ما ظنن اً  وجل: ألَوَّ انوا قوم ير، وك ي النَِّض ي بن ت ف وا؛ نزل أَن يخرج
  ..  من اليهود

هُ فِ((   ا فَيَْجعَلَ هُ َجِميعً ٍض فَيَْرُكَم ى بَْع هُ َعلَ َث بَْعَض ُ اْلَخبِيَث ِمْن الطَّيِِّب َويَْجعََل اْلَخبِي َّ نََّم ِليَِميَز  ي َجَه
ْم اْلخَ  َك ُه ُروَن(أُْولَئِ ً ...)).. )37اِس ا ه ُركام ى تَْجعل ي حت وق ش يئاً ف ك ش ْكُم: جمع رَّ ام ال اً كرك ل  مركوم الرم

يء والسحاب ونحو ذلك من الشيء الُمْرتِكم بعضه على بعض. َم الش ى  َرَك ى بعضه عل ه وأَلق ه إذا َجَمع يَْرُكُم
ْكُم إلقاء واْرتََكَم الشيُء وتَراَكَم إذا على بعض. بعض، وهو َمْرُكوٌم بعُضه الشيء  بعض اجتمع. الن سيده: الرَّ

  . وتَراَكَم. وشيء ُركاٌم: بعضه على بعض. على بعض وتَْنضيده، َرَكَمه يَْرُكُمهُ َرْكماً فاْرتََكمَ 
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمي تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ن إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

  
  
  

 c   : 141الحلقة عدد   
   c( سورة األنفال ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 الم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  الس ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يَن((( ...  ِل نَّةُ األَوَّ ْت ُس ْد َمَض وُدوا فَقَ لََف َوإِْن يَعُ ْد َس ا قَ ْم َم ْر لَُه وا يُْغفَ ُروا إِْن يَنتَُه ِذيَن َكفَ ْل ِللَّ ) 38قُ

ى الَ تَ  اتِلُوُهْم َحتَّ يٌر(َوقَ وَن بَِص ا يَْعَملُ َ بَِم َّ ِإنَّ  ْوا فَ ِإْن انتََه ِ فَ َّ ِ هُ  يُن ُكلُّ ّدِ وَن ال ةٌ َويَُك وَن فِتْنَ ْوا  )39ُك َوإِْن تََولَّ
َ َمْوالَُكْم نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصيُر( َّ وِل َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء  )40فَاْعلَُموا أَنَّ  ُس هُ َوِللرَّ ِ ُخُمَس َّ ِ أَنَّ  فَ

ى عَ  ا َعلَ ا أَنَزْلنَ ِ َوَم َّ ا تُْم بِ تُْم آَمْن بِيِل إِْن ُكن ْوَم َوِلِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ اِن يَ ْوَم اْلفُْرقَ ِدنَا يَ ْب
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدي َّ ْنُكْم 41ٌر(اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن َو فََل ِم ُب أَْس ْك ْنيَا َوُهْم بِاْلعُْدَوِة اْلقُْصَوى َوالرَّ ) إِْذ أَْنتُْم بِاْلعُْدَوِة الدُّ

ْن َهلَ َك َم ُ أَْمًرا َكاَن َمْفعُوالً ِليَْهِل َّ ٍة َويَ َولَْو تََواَعدتُّْم الَْختَلَْفتُْم فِي اْلِميعَاِد َولَِكْن ِليَْقِضَي  ْن بَيِّنَ يَّ َك َع ْن َح ا َم ْحيَ
يٌم( ِميٌع َعِل َ لََس َّ ي  )42َعْن بَيِّنٍَة َوإِنَّ  اَزْعتُْم فِ ْلتُْم َولَتَنَ ًرا لَفَِش ْم َكثِي ْو أََراَكُه يالً َولَ َك قَِل ي َمنَاِم ُ فِ َّ ِريَكُهْم  إِْذ يُ

ُدوِر( َ َسلََّم إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ َّ نِِهْم وَ  )43األَْمِر َولَِكنَّ  ي أَْعيُ إِْذ يُِريُكُموُهْم إِْذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُنُِكْم قَِليالً َويُقَلِّلُُكْم ِف
ِ تُْرَجُع اْألُُموُر( َّ ُ أَْمًرا َكاَن َمْفعُوالً َوإِلَى  َّ اثْبُتُوا َواْذُك يَا )44ِليَْقِضَي  ةً فَ تُْم فِئَ َ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقي َّ ُروا 

  ...)).. )45َكثِيًرا لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنفال ) 

  * التحليل : 
  

ئلة  ذه األس ن ه وى ؟.. ع دوة القص ا الع ائم ؟.. م ارف الغن ا مص ة ؟.. م ا الفتن ين ؟.. م نة األول ا س م
  ء هللا تعالى : في التحليل التالي إن شا ةوأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافي

  
يَن((( ...  ِل نَّةُ األَوَّ ْت ُس .)).. )38قُْل ِللَِّذيَن َكفَُروا إِْن يَنتَُهوا يُْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِْن يَعُوُدوا فَقَْد َمَض

ِلينَ  نَّ  هللا للناس: ونهيه؛ هذه عن اللحياني. وَسنَّها وُسنَّةُ هللا: أَحكامه وأَمره:  فَقَْد َمَضْت ُسنَّةُ األَوَّ بَيَّنها. وَس
الى هللا ال هللا تع اً. ق اً قويم ذين : ُسنَّة أَي بَيَّن طريق ي ال نَّةَ هللا ف ى إرادة  ُس نة هللا عل َب س ُل؛ نََص ن قب ْوا م َخلَ

يرة، ُوِجدُ  أَين ثُِقفُوا أَي الذين نافقوا األَنبياَء وأَْرَجفُوا بهم أَن يُْقتَلُوا َسنَّ هللا ذلك في الفعل أَي وا. والسُّنَّة: الس
   ..حسنة كانت أَو قبيحة

َ بَِما يَْعَملُ ((   َّ ِ فَِإْن انتََهْوا فَِإنَّ  َّ ِ يُن ُكلُّهُ    .)).. )39وَن بَِصيٌر(َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الّدِ
  جاء في صحيح البخاري :

ا د الوه دثنا عب ار: ح ن بش د ب دثنا محم يح ر رض ن عم ن اب افع، ع ن ن د هللا، ع دثنا عبي هللا  ب: ح
ه  عنهما:أتاه رجالن في فتنة ابن الزبير فقاال: إن الناس ضيعوا وأنت ابن لى هللا علي عمر، وصاحب النبي ص

ي أن هللا حرموآله  ى ال  وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعن اتلوهم حت ل هللا: {وق م يق اال: أل دم أخي، فق
ون فتن متك ى ل ا حت ال: قاتلن ة،  ة}. فق ن فتن دين  تك ان ال ىوك اتلوا حت دون أن تق تم تري ة،  ، وأن ون فتن  تك

ر  وزاد عثمان بن هللا. ويكون الدين لغير صالح، عن ابن وهب قال: أخبرني فالن، وحيوة بن شريح، عن بك
ن عم بن عمرو المعافري: أن رحمن، بكير بن عبد هللا حدثه، عن نافع: أن رجال أتى اب د ال ا عب ا أب ال: ي ر فق

ا رغب ما ال:  حملك على أن تحج وتعتمر عاما، وتترك الجهاد في سبيل هللا عز وجل، فد علمت م ه؟ ق هللا في
اة،  يا ابن أخي، بني اإلسالم على خمس: إيمان با ورسوله، والصالة ان، وأداء الزك الخمس، وصيام رمض

رحمن، أال د ال ا عب ا أب ا وحج البيت. قال: ي وا  تسمع م ن المؤمنين اقتتل ان م ه: {وإن طائفت ي كتاب ر هللا ف ذك
 إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا }. {قاتلوهم حتى ال فأصلحوا بينهما فإن بغت

تن فكان الرج وسلم وكان اإلسالم قليال،وآله تكون فتنة}. قال: فعلنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  ل يف
ا  في دينه: إما قتلوه وإما يعذبونه، حتى كثر اإلسالم فلم تكن فتنة، ال: أم ان؟ ق ي وعثم قال: فما قولك في عل
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ه  عثمان فكأن هللا عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم ه أن تعفوا عنه. أما علي فابن عم رسول هللا صلى هللا علي وآل
  .فقال: هذا بيته حيث ترون وسلم وختنه، وأشار بيده،

  وفي صحيح البخاري أيضا : 
رو، ن عم ر ب ن بك وة، ع ر،  حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا عبد هللا بن يحيى: حدثنا حي عن بكي

ا: ي هللا عنهم ر رض ن عم ن اب افع، ع ن ن   ع
الرحمن، أال تسمع ما ذكر هللا في كتابه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا}.  أن رجال جاءه فقال: يا أبا عبد

ر إلى ن أخي، أغت ا اب ال: ي ه؟ فق ل،  آخر اآلية، فما يمنعك أن ال تقاتل كما ذكر هللا في كتاب ة وال أقات ذه اآلي به
إن هللا  أحب إلي من أن أغتر بهذه اآلية التي يقول هللا تعالى: {ومن ال: ف ا. ق ى آخره دا}. إل ا متعم يقتل مؤمن

ه قال ابن عمر: ق يقول: {وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة}. ه د فعلنا على عهد رسول هللا صلى هللا علي لم وآل وس
ة. إذ كان اإلسالم قليال، ن فتن م تك ر اإلسالم فل  فكان الرجل يفتن في دينه: إما يقتلونه وإما يوثقونه، حتى كث

ان؟  فلما رأى أنه ال يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما ي وعثم قولي في عل
ه ثمان: فكان هللا قد عفا عنه، فكرهتم أن يعفو عنه. وأماأما ع ول هللا صلى هللا علي ه  علي: فابن عم رس  وآل

   .حيث ترون. -ابنته  أو -وهذه ابنته  -وأشار بيده  -وسلم وختنه 
يُر(((   َم النَِّص َ َمْوالَُكْم نِْعَم اْلَمْولَى َونِْع َّ ه )40َوإِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ  ه بحقيقت ا: أدرك م علم .)).. عل

ه ..  ه وكنه يء بحقيقت م : أدراك الش ه .. العل يرُ وكنه َم النَِّص دح ..  َونِْع اء الم د إلنش اض جام ل م م : فع : نع
  ..  النَّاِصر؛ قال هللا تعالى: نِعم المولى ونِعم النَّصير والنَِّصير:

ِن َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَ ((   اِكيِن َواْب اَمى َواْلَمَس ى َواْليَتَ ِذي اْلقُْربَ ُسوِل َوِل ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ َّ ِ أَنَّ 
انِ  ى اْلَجْمعَ ْوَم اْلتَقَ اِن يَ ْوَم اْلفُْرقَ ِدنَا يَ ى َعْب ا َعلَ ا أَنَزْلنَ ِ َوَم َّ ا تُْم بِ تُْم آَمْن بِيِل إِْن ُكن ْيٍء  السَّ ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ َو

ف .. القَوم ُغْنماً، بالضم والغُنم والغَنِيمة والَمْغنم: الفيء. يقال: َغنِمَ .)).. )41(قَِديرٌ  ا أَوَج ة م األَزهري: الغَنِيم
وال ن أَم ابهم م يلهم ورك لمون بخ ه المس مه هللا ل علي ن قََس س لم ب الخم ركين، ويج ةُ ـالمش م أَربع ه، ويُقَس

ين ها ب هم ول أخماس ة أَس ارس ثالث وِجفين: للف اءالُم ا أَف و م يء فه ا الفَ د، وأَم هم واح ل س   لراج
ة ل ِجزي ه، مث ه  هللا من أَموال المشركين على المسلمين بال حرب وال إيجاف علي ولحوا علي ا ُص رؤوس وم ال

ي أَرزاق  فيجب فيه الخمس أَيضاً لمن قسمه هللا، والباقي ّدة وف الح وُع ل وس يصرف فيما يَُسد الثغور من خي
ة وأَرزاق أَهل الفيء ر الغنيم ي الحديث ذك رر ف د تك راهم، وق ن يجري َمج رهم وم نم القضاة ومن غي  والَمغ

ه ل والغنائم، وهو ما أُصيب من أَموال أهل الحرب وأَوَجف علي نَم  المسلمون الخي ال: َغنِمت أَْغ اب. يق والرك
ا والَمغانم: جمع ُغنماً وَغنيمة، والغنائم جمعها. م، االسم، وب نم، بالض نم، والغ الَمْغ الن  لفتح المصدر. ويق ف

ر أي نم األم ذ يتغ انم: آخ ة. والغ ى الغنيم ا يحرص عل ه كم ِرص علي انمون. يَح ع الغ ة، والجم ِ . الغنيم َّ ِ أَنَّ  فَ
ُسولِ  إنما أنا قاسم وخازن، وهللا )يعني: للرسول قسم ذلك، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم::  ُخُمَسهُ َوِللرَّ

الى،  مس الغنيمة. (إنما أنا..) أيخ خمسة أي :  يعطي). اديره من هللا سبحانه وتع ين مق توزيع العطاء وتعي
  . بين مستحقيها كما أمر هللا عز وجل]. وأنا أخزن األموال ثم أقسمها

  وجاء في سنن النسائي : 
ن ى ب ن يحي راهيم ع دثني إب ال: ح ي ق سعيد، عن  أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد هللا قال: حدثني أب

رو ال: عم اس ق ن عب ن اب د ع ن مجاه يح، ع ي نج ن أب د هللا ب ن عب عيب، ع ن ش   ب
ى يضعن  تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن بيع المغانم حتى وسلم عن وآله نهى رسول هللا صلى هللا عليه - حت

  ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.
  وجاء في حاشية السندي: 

يأَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َحْفِص  ّدثَنِي أَبِ اَل: َح ِ قَ ّ ِد  ِن َعْب ْن  ْب ِعيٍد َع ِن َس ى ْب ْن يَْحيَ َراِهيُم َع ّدثَنِي إْب اَل: َح قَ
ِ ْبِن أَبِي نَِجيحٍ َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبّاٍس  َعْمِرو ْبنِ  ّ ه «قَاَل:  ُشعَْيٍب َعْن َعْبِد  ِ صلى هللا علي ّ وُل  ى َرُس نََه

ّل ِذي  تُْقَسَم َوَعِن اْلَحبَالَى أَْن يُوَطأَْن َحتّى يََضْعَن َما فِي بُُطونِِهنّ  ْيِع اْلَمغَانِِم َحتّىوسلم َعْن بَ وآله  ِم ُك ْن لَْح َوَع
  ».نَاٍب ِمَن الّسبَاعِ 
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ا  انم إنم ي المغ لم ف ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ذي لرس س ال م أن الخم ل العل ه أه ذي علي وال
  قه في سبيل هللا عز وجل  .. وبه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا .. يخصص للحاكم المؤمن ينف

  قال صاحب جامع البيان: 
تم من شيء  حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {واعلموا أنما غنم

ه  ي هللا صلى هللا علي ان نب ال: ك ه فأن  خمسه}... اآلية، ق ان  وسلم إذاوآل ت أخماسا، فك ة ُجعل نم غنيم غ
 ولذي القربى واليتامى الذي جعل هللا ولرسوله  خمس  ولرسوله، ويقسم المسلمون ما بقي. وكان الخمس

بيل، ن الس اكين واب س  وللمس وله، وخم س  ورس اس: خم ة أخم س خمس ذا الخم ان ه ى  فك ذوي القرب ل
  وخمس البن السبيل. لليتامى، وخمس للمساكين. وخمس

)) ُ َّ اِن َو ى اْلَجْمعَ ْوَم اْلتَقَ اِن يَ ْوَم اْلفُْرقَ ِدنَا يَ ى َعْب ا َعلَ ا أَنَزْلنَ ِ َوَم َّ ا تُْم بِ تُْم آَمْن ْيٍء إِْن ُكن ّلِ َش ى ُك َعلَ
ِرقَ : يوم بدر ..  يَْوَم اْلفُْرقَانِ .).. )41قَِديٌر( و فُ  والفُْرقاُن: القرآن. وكل ما فُ ق والباطل، فه يْن الح ه ب ان، ب ْرق

ذا ا وله د آتين الى: ولق ال هللا تع ان ق اً: الفُْرق ْرق أَيض ان. والفُ رون الفرق ى وه ر موس ره الُخْس   ونظي
ل  وُمْشِركّي كافر بالفُْرقِ  والُخْسران؛ وقال الراجز: وراة وال اِإلنجي ي الت زل ف ا أُن اب: م وفي حديث فاتحة الكت

بُور اِرقٌ وال الفُْرقاِن ِمثْلُها؛ الفُرْ  وال الزَّ ه ف رآن أَي أَن ماء الق الل والحرام.  قان: من أَس ل والح الحق والباط بين
  .. ويقال: فََرَق بين الحق والباطل

ْكُب أَْسفََل ِمْنُكْم َولَْو تََواَعدتُّْم الَ ((    ْنيَا َوُهْم بِاْلعُْدَوِة اْلقُْصَوى َوالرَّ يعَاِد ْختَلَْفتُْم فِي اْلمِ إِْذ أَْنتُْم بِاْلعُْدَوِة الدُّ
ةٍ  ْن بَيِّنَ يَّ َع ْن َح ا َم ٍة َويَْحيَ ْن بَيِّنَ َك َع ْن َهلَ َك َم والً ِليَْهِل اَن َمْفعُ ًرا َك ُ أَْم َّ َي  ْن ِليَْقِض ِميٌع َولَِك َ لََس َّ  َوإِنَّ 

يٌم( ْدوةُ ..)).. )42َعِل ْدوةُ والِع َدى والعُ راع. والِع ن ك ُد؛ ع اُن الُمتَباِع ْدوةُ: المك اطُئ وال والعُ ه: ش ْدَوة، كلُّ عَ
تم الوادي؛ حكى اللحياني هذه األَخيرةَ عن يونس. ادة: ِإذ أَن راءة قَت اذِّ ق  والعُْدوة: سنَُد الوادي، قال: ومن الش

ث: ال اللي ع. ق ال  بالعَْدوِة الدنيا.والِعْدوة والعُْدوة أَيضاً: المكان المرتف وادي، ويق ن شاطِئ ال البة م ْدوة َص العُ
ْدوة شاطئُ  التنزيل: إِذ أَنتمِعْدوة. وفي  راء: العُ ال الف وى؛ ق ْدوة القُْص دنيا  بالعُْدوة الدنيا وهم بالعُ وادي، ال ال

ن السكيت: ه، والجمع  مما يَلي المدينة، والقُْصَوى مما يلي مكة، قال اب ه وحافَتُ ه جانبُ وادي وِعْدوتُ ْدوةُ ال ُع
ك إِ ..  ِعًدى وُعًدى ت ل و كان اً لوفي حديث الطاعون: ل ت وادي ٌل فََهبَط دوة، هـب ْدوتاِن؛ الع بالضم والكسر:  ُع

ع ان المرتف دوة المك ل: العُ وادي، وقي و جانُب ال ا ه ى م يئاً عل ه  ش وادي: بطنُ داء ال َدِق وَع داُء الَخْن ه. وَع من
ي وعاَدى ه. وف ذَ من ال: شعَره: أََخ ه فق مَّ رأَْس د َط ه خرج وق ة: أَن عْ  حديث ُحذَْيفَ ل َش يبُها  رٍة الإِنَّ تحت ك يُص

ي ير لشمر: الماء َجنابةً، فمن ثَمَّ عاديُت رأْس َرْوَن؛ التفس ا تَ لَ  كم له ليَِص ه واْستَأْص ه َطّم اه أَن ى  معن اُء إِل الم
ره: ال غي عَر، وق وِل الشَّ عَره أُص ْوت ش ي أَي َجفَ ُت رأِْس ي أَي عاَدْي ُت رأْس ل: عاَدْي ه، وقي م أَْدُهْن ه  ول عاَوْدتُ

   ..َرفَعَه وَرَوى أَبو َعْدناَن عن أَبي عبيدة: عاَدى شعره .بوْضوء وُغْسلٍ 
ِر َولَِك((   ي األَْم اَزْعتُْم فِ ْلتُْم َولَتَنَ ًرا لَفَِش ْم َكثِي ْو أََراَكُه يالً َولَ ُ فِي َمنَاِمَك قَِل َّ هُ إِْذ يُِريَكُهْم  لََّم إِنَّ َ َس َّ نَّ 

ُدوِر( ذَاِت الصُّ يٌم بِ ْلتُمْ إِ .)).. )43َعِل ًرا لَفَِش ْم َكثِي ْو أََراَكُه يالً َولَ َك قَِل ي َمنَاِم ُ فِ َّ ِريَكُهْم  ل :  ْذ يُ ل: الرج الفَِش
ل الضعيف الجبان، والجمع أَفشال.  ل الرج الً، ابن سيده : فش بُن فهو فشل كسل فََش ى وَج .. وضعُف وتراَخ

ماِن.والُمناَزعةُ في ال)) : َولَتَنَاَزْعتُْم فِي األَْمرِ (( ه الَخْص اَزُع في ا يَتن ه  ُخصومِة: ُمجاذَبةُ الُحَججِ فيم د ناَزَع وق
ومة ي الخص ه ف اً: جاذَب ةً ونِزاع ة.. ُمناَزع نهم نِزاع ُموا. وبي وُم: اْختََص اَزَع الق ُم. وتن اُزع: التخاُص  أَي ٌوالتن

ي  سلَّم ، صلَّى يوماً فلما وسلموآله خصومةٌ في حّق. وفي الحديث: أَنه،صلى هللا عليه  ا ل ال: م من صالته ق
اه عن وذلك أَن بعض أُناَزُع القرآَن أَي أُجاذَُب في قراءته، ه فشغله فنه ه فناَزعه قِراءتَ  المأْمومين َجَهَر َخْلف

ُدورِ . ((الصالة خلفه. الجهر بالقراءة في م : إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ه.. العل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم )) : عل
ه .. إدرا ه وكنه يء بحقيقت الك الش الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل العَِل ز وج فات هللا ع ن ص ز م و  هللا ع ل: وه وج

ه، الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة،  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِ
نْ  ا يُك اً وال وبَِما يكوُن ولَمَّ َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ه  بْع ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ

ي ي األرض وال ف ةٌ ف ا خافي ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ا  الس دقيِقه
   المبالغة .. وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية
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رً ((   ُ أَْم َّ َي  نِِهْم ِليَْقِض ي أَْعيُ ْم فِ لُُك يالً َويُقَلِّ ى َوِإْذ يُِريُكُموُهْم إِْذ اْلتَقَْيتُْم فِي أَْعيُنُِكْم قَِل والً َوإِلَ اَن َمْفعُ ا َك
وُر( ُع اْألُُم ِ تُْرَج ع 44َّ ع يرج ا .)).. رج اً وُرُجوع ً  ًَرْجع ا اً وَمْرِجع ى وُرْجعان ي وَمرْ  وُرْجعَ رف. وف ةً: انص ِجع

وعَ  التنزيل: إِن إِلى ربك ج ْجعى، أَي الرُّ ى هللا الرُّ ه: إِل ى؛ وفي ى فُْعل َع، مصدر عل اً، أَي والَمرِج ْرِجعُكم جميع  َم
   ..ُرُجوعكم

َ َكثِيًرا لَعَلَُّكْم  يَا((   َّ ِذيَن  يَا...)).. )45تُْفِلُحوَن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيتُْم فِئَةً فَاثْبُتُوا َواْذُكُروا  ا الَّ أَيَُّه
ً : آَمنُوا إِذَا لَِقيتُْم فِئَةً فَاثْبُتُوا ي  في وفرس ثَْبٌت: ثَِقٌف في َعْدِوه. ورجل ثَْبُت الغَْدِر إِذا كان ثابِتا قتال أَو كالم؛ وف

د الصحاح؛ إِذا كان لسانُه ال يزال عند ةً وثُبو الُخُصوماِت؛ وق َت ثَباتَ ةً.ثَبُ أْي ت رَّ ر وال ي األَْم َت ف ورجل .. وتَثَبَّ
تُ .. ثَْبٌت أَي ثابُت القَْلب ُت: الثَّاب جاع. والثَّبِي ارُس الشُّ ل والثَّْبُت والثَّبِيُت: الف ْم .. ((العَْق ًرا لَعَلَُّك َ َكثِي َّ ُروا  َواْذُك

يم)) : تُْفِلُحونَ  ي النع اء ف اة والبق وز والنج ي الفَلَح والفَالُح: الف ر؛ وف َرك هللا  والخي داحِ: بَشَّ ي الدَّْح حديث أَب
حَ  بخير وفَلَحٍ أَي بَقاءٍ  د أَْفلَ ل: ق ن قائ زَّ م ال هللا َع ح. ق د أَفل ون أَي  وفَْوز،وهو مقصور من الفالح، وق المؤمن

  .. الُح الدهر: بقاُؤهُمْفِلحون لفوزهم ببقاء األَبَِد. وفَ  أُِصيُروا إِلى الفالح؛ قال األَزهري: وإِنما قيل ألَهل الجنة
   

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن الم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه  .. اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  أن ال إله إال هللاأشهد 
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 142الحلقة عدد   
  c( سورة األنفال ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن  ول هللا بل ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ابِِريَن(َوأَِطيعُوا (( ...  َع الصَّ َ َم َّ َ َوَرُسولَهُ َوالَ تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ  َّ46( 
 ُ َّ ِ َو َّ بِيِل  ْن َس دُّوَن َع اِس َويَُص اَء النَّ ًرا َوِرئَ اِرِهْم بََط ْن ِديَ وا ِم ِذيَن َخَرُج وا َكالَّ ا يَعْ َوالَ تَُكونُ وَن بَِم َملُ

ْم فَ 47( ٌ ُمِحيط اٌر لَُك ي َج اِس َوإِنِّ ْن النَّ ْوَم ِم ْم اْليَ َب لَُك اَل الَ َغاِل الَُهْم َوقَ َراَءْت ) َوإِْذ َزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَم ا تَ لَمَّ
اِب(اْلِفئَتَاِن نََكَص َعلَى َعِقبَْيِه َوقَاَل إِنِّي بَِريٌء ِمْنُكْم إِنِّي أََرى َما الَ تَرَ  ِديُد اْلِعقَ ُ َش َّ َ َو َّ اُف  ي أََخ )إِْذ 48ْوَن إِنِّ

ِ فَِإنَّ  َّ َ َعِزيٌز َحِكيٌم( يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغرَّ َهُؤالَِء ِدينُُهْم َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى  َولَْو  )49َّ
ِق(تََرى إِْذ يَتََوفَّى الَِّذينَ  ذَاَب اْلَحِري دََّمْت 50 َكفَُروا اْلَمالَئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُوا َع ا قَ َك بَِم ) ذَِل

ٍم ِلْلعَبِيِد( َ لَْيَس بَِظالَّ َّ ِ  )51أَْيِديُكْم َوأَنَّ  َّ ُ بِذُنُوبِِهْم َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكفَُروا بِآيَاِت  َّ  فَأََخذَُهْم 
َ قَِويٌّ َشِديُد اْلِعقَاِب( َّ ِهْم َوأَنَّ  )52إِنَّ  ا بِأَنفُِس ُروا َم ى يُغَيِّ ْوٍم َحتَّ ى قَ ا َعلَ َ لَْم يَُك ُمغَيًِّرا نِْعَمةً أَْنعََمَه َّ ذَِلَك بِأَنَّ 

يٌم( ِميٌع َعِل َ َس َدأِْب آِل فِْرَع )53َّ ا آَل َك ذُنُوبِِهْم َوأَْغَرْقنَ اُهْم بِ ْم فَأَْهلَْكنَ اِت َربِِّه ذَّبُوا بِآيَ ْبِلِهْم َك ْن قَ ِذيَن ِم ْوَن َوالَّ
  ...)) .)54فِْرَعْوَن َوُكلٌّ َكانُوا َظاِلِميَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنفال ) 

  * التحليل : 
  

م ن ه ه ؟.. م ى عقبي ص عل ذي نك ن ال ر ؟ .. وم ا البط وههم  م ى وج ة عل ربهم المالئك ذين تض ال
ي  ة الشافية ف وأدبارهم ؟.. متى يغير هللا نعمته ؟.. ما الدأب ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافي

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  
ْذَهبَ (( ...    لُوا َوتَ اَزُعوا فَتَْفَش ولَهُ َوالَ تَنَ َ َوَرُس َّ وا  َع َوأَِطيعُ َ َم َّ بُِروا إِنَّ  ْم َواْص  ِريُحُك
ابِِريَن( َ َوَرُسولَهُ  .))..)46الصَّ َّ ه:  َوأَِطيعُوا  اَد، وأَطاَع اَع الَن واْنق اُع وأَط اَع يَط إِطاعةً  قال ابن سيده: وط

ِإذا مَضى  بغير أَِلف، فِإذا له، له يَُطوُع إِذا انقاد له كذلك. وفي التهذيب: وقد طاع واْنطاعَ  ه، ف د أَطاَع ره فق ألَم
لُوا.. وافقه فقد طاوعه اَزُعوا فَتَْفَش ولَهُ َوالَ تَنَ َ َوَرُس َّ يل، :  َوأَِطيعُوا  ل رجل فَِش ل يفش د فش د الحرب  وق عن

م؛ ضعُف وذهبت قُواه. والشدة إِذا ذهب ريحُك لوا وت ازعوا فتَْفَش ز: وال تن ال الزجاج: وفي التنزيل العزي أَي  ق
وفي حديث علّي يِصف  األُْلفة تزيد في قّوتهم. وأَن ا عن عدّوكم إِذا اختلفتم، أَخبر أَن اختالفهم يضعفهمتَْجبُنو

ً  أَبا بكر، رضوان ين يَْعُسوبا زُع  أَوالً حين نفر الناُس عنه، وآِخراً  هللا عليهما: كنت للّدِ ل: الف حين فَِشلوا؛ الفََش
ال اوالضَّْعف؛ ومنه حديث جابر: فين والُجْبن ت طائفتان منكم أَن تَْفَش ولَهُ َوالَ .. نزلْت: إِذ همَّ َ َوَرُس َّ وا  َوأَِطيعُ

ابِِرينَ  َ َمَع الصَّ َّ ْبراً، :  تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ  ْبُر: نِقيض الَجَزع، َصبََر يَْصبُِر َص والصَّ



  622                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

بٌُر.الجوهري:وَصبِي وَصبَّار فهو صابِرٌ  ه ُص اء، وجمع ر ه ْبس  ٌر وَصبُور، واألُنثى َصبُور أَيضاً، بغي بر َح الصَّ
بِرْ  يَْصبِرُ  النفس عند الجَزع، وقد َصبََر فالن عند الُمِصيبة الى: واْص ال هللا تع ته. ق ا: َحبَْس بَْرتُه أَن  َصْبراً، وَص

ْبرِ يَْدُعون َربَّهم. والتََّصبُُّر: تكلُّف  نفَسك مع الذينَ    .. الصَّ
  )) ُ َّ ِ َو َّ بِيِل  ْن َس دُّوَن َع اِس َويَُص اَء النَّ ًرا َوِرئَ اِرِهْم بََط ْن ِديَ وا ِم ِذيَن َخَرُج وا َكالَّ ا َوالَ تَُكونُ بَِم

الة )47( يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ  ه الص اة رسول هللا علي وا لمالق ا خرج ر لم ة الكف ل وأئم .)).. الحديث هناعن أبي جه
ال ر والس ه الكب ن م ه وبم تبد ب رقص واس اء وال ا للغن ل  مجلس در .. وجع ه بب ى مالقات ل عل و جه م أب م وأقس

اِس والخيالء.. (( اَء النَّ ًرا َوِرئَ ر، )) :  َوالَ تَُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بََط ل: التبخت ُر: النشاط، وقي البََط
ال ة احتم ل: قل ة، وقي دَّ  النِّعم ل: ال رُ وقي ل: البََط ه؛ وقي رهُ أَي أَدهش َرةُ. وأَْبَط ِة،  َهُش والَحْي ي النِّْعَم ان ف الطُّغي

ة. ر أَن يستحق الكراهي ن غي ة الشيء م و كراه ر، وهو شّدة  وقيل: ه ُر: األََش ٌر. والبََط و بَِط راً، فه َر بََط بَِط
رَّ إَِزاَره  الَمَرح. وفي ى من ج ة إِل وم القيام ر هللا ي ر:الحديث: ال ينظ راً؛ البََط ة وطول  بََط د النعم ان عن الطغي

و  الغنى. وفي الحديث: الِكْبُر بََطُر الَحّق؛ هو ل: ه اطالً، وقي ه ب ده وعبادت ن توحي اً م ه هللا حقّ أَن يجعل ما جعل
ه. يتخير أَن ل: عند الحق فال يراه حقّاً، وقيل: هو أَن يتكبر من الحق وال يقبل ه عز وج ا من  وقول م أَهلكن وك

ي  معيشتها فحذف ة بَِطَرْت َمِعيَشتَها؛ أَراد بَِطرت فيقري تها بإسقاط ف ب معيش و إِسحق: نص ال أَب وأَوصل؛ ق
ل، ل الفع َرتْ  وعم ه بَِط ال وتأْويل د. وق ى واح َت بمعن ُل وبَِه َر الرج تها. وبَِط ي معيش رُ  ف ث: البََط الَحْيَرة  اللي ك

يطٌ (( .النعمة. والدََّهِش، والبََطُر كاألََشِر وَغْمطِ  وَن ُمِح ا يَْعَملُ ُ بَِم َّ غ )) : َو ن بل لُّ م ه. وك ِر: قِواُم اُط األَم وَّ وُح
َدقَْت، ِعْلَمه، فقد أَْقَصى شيء وأَْحَصى ْت: أَْح ْت واْحتاَط ُل وحاَط ه الخي ْت ب الن أَحاَط به. وأَحاَط ت بف  واحتاط

ُت  ْلُمه أَْقصاه،وبلَغ عِ  وأَحاطت إِذا أَحدقت به. وكلُّ من أَْحَرز شيئاً كلَّه ا أََحْط ر م ذا األَْم ال: ه ه. يق اَط ب د أَح فق
ّ  به ه  وأَحاَط باألَمر إِذا أَْحَدَق به ُمِحيٌط بالكافرين؛ أَي جامعهم يوم القيامة. ِعلماً. وقوله تعالى: و ن َجوانِبِ م

 ّ الى: و ه تع ه. وقول ُزه كلِّ يٌط؛ أَي ال يُْعِج م ُمِح ن ورائه ه  م ٌد قدرت يهم.أََح تملة عل اُهم  مش اَطهم قَص وح
طْ  وبِقَصاُهم: قاتََل عنهم. وقوله م تُِح ا ل ه: تعالى: أََحْطُت بم اَط ب ه. وأَح ع جهاتِ ن جمي ه م ه؛ أَي علمت ه  ب َعِلَم

  . وَعرفَه. ِعْلِمي به من جميع جهاته وفي الحديث: أََحْطت به ِعلماً أَي أَْحَدقَ  وأَحاَط به ِعْلماً.
نَ ((  َراءَ َوإِْذ َزيَّ ا تَ ْم فَلَمَّ اٌر لَُك ي َج اِس َوإِنِّ ْن النَّ ْوَم ِم ْم اْليَ َب لَُك اَل الَ َغاِل الَُهْم َوقَ ْيَطاُن أَْعَم ْم الشَّ ْت  لَُه

 ُ َّ َ َو َّ اُف  ي أََخ َرْوَن إِنِّ ا الَ تَ ي أََرى َم ْنُكْم إِنِّ ِريٌء ِم ي بَ اَل إِنِّ ِه َوقَ ى َعِقبَْي َص َعلَ اِن نََك ِديُد اْلِفئَتَ  َش
َت.:  َوإِنِّي َجاٌر لَُكمْ .)).. )48اْلِعقَاِب( ارُ  التهذيب: عن ابن األَعرابي: الجاُر الذي يُجاِوُرك بَْيَت بَْي يح:  والج النِّقِّ

اُر: ار. والج ي العَق ِريُك ف ار: الشَّ ب. والج و الغري ُم. ه ار:  الُمقاِس ر. والج ار: الناص ف. والج ار: الحلي والج
النٌ  النُُّكوُص: اِإلْحجاُم واالْنِقداُع عن الشيء. تقول::  نََكَص َعلَى َعِقبَْيهِ ..  جارةالشريك في الت م  أَراَد ف راً ث أَم

ْنُكصُ  ويَْنُكصُ  نََكَص على َعِقبَْيه. ونََكَص عن األَمر يَْنِكصُ  َص يَ ور: نََك و منص ال أَب م. ق اً ونُكوصاً: أَْحَج  نَْكص
صَ ونََكَص فالٌن عن األَ  ويَْنِكصُ  ى مر ونََكَف بمعنى واحد أَي أَْحَجم. ونََك ن  عل ه م ان علي ا ك ه: رجع عم عقبي

ر ن الخي وع ع ي الرج ك إال ف ّز  الخير، وال يقال ذل ه ع ه. وقول ى َخْلِف َع إِل ْنِكُص: رج ُل يَ َص الرج خاصة. ونََك
اف بضم على أَعقابكم تَْنِكُصون؛ فسر بذلك كله. وقرأَ بعض القراء: تنُكصون، وجّل: وكنتم ي حديث ..  الك وف

داً  ة يَ َم للَوثْب دَّ فِّين: قَ ه، وِص ّ عن ي  ّي، رض رَ  عل و وأَخَّ ى وراء وه وُع إِل وص: الرج الً؛ النُُّك وِص ِرْج  للنُُّك
  .القَْهقََرى.

ٌز إِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغرَّ َهُؤالَِء ِدينُُهْم َوَمْن يَ ((   َ َعِزي َّ ِإنَّ  ِ فَ َّ تََوكَّْل َعلَى 
  .)).. 49َحِكيٌم(

ه  تَْنفيقاً ونافََق أَي دخل في: نفق اليربوع   إِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرضٌ  نافِقائه، ومن
هالمنافِق. والنِّفاقُ  والنِّفاق، بالكسر، فعل اشتقاق الُمنافق في الدين. ن َوْج الم م ي اإلس دخول ف والخرُوج  : ال

اق  ُمنافَقَةً ونِفاقاً، وقد تكرر من نَافِقَاء اليربوع إسالمية، وقد نافَقَ  عنه من آخر، مشتقّ  ر النِّف في الحديث ذك
 ً م وما تصّرف منه اسما ترُ  وفعالً، وهو اسم إسالمّي ل ذي يَْس ه، وهو ال المعنى المخصوص ب رب ب ه الع  تعرف

ره وي هُكْف ر إيمانَ افِق ظه افََق يُن ال: ن اً. يق ة معروف ي اللغ له ف ان أَص اً، وإن ك ة ونِفاق ن  ُمنافق أْخوذ م و م وه
ه إذا  يستتر فيه النافقاء ال من النَّفَق وهو السََّرب الذي ة أَراد أَن افََق َحْنَظل ة: ن لستره ُكْفره. وفي حديث حنظل

ا،  ي الدنيا، وإذا خرج عنه ترك ما كانالنبي، صلى هللا عليه وسلم، أخلص وزهد ف عند كان عليه ورغب فيه
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ه ان يرضى أَن يسامح ب ا ك اطن م اهر والب ة  فكأَنه نوع من الظ ذه األُمَّ افِِقي ه ر ُمن ي الحديث: أَكث نفسه. وف
اؤها؛ أَراد اطن قُرَّ ي الب ا ف ر م نُُهمْ .. ((بالنِّفاق ههنا الرياء ألَن كليهما إْظهار غي ُؤالَِء ِدي رَّ َه ه ) : )َغ رُّ غّره يغُ

ال: اللحياني، فهو َغرا وُغروراً وِغّرة؛ األَخيرة عن ل؛ ق ه بالباط ّره َمغرور وغرير: خدعه وأَطعم َرأً َغ  إِن اْم
دا أَو بَْعِدي وبعَدِك في الدنيا، لمغرور منكن واحدةٌ، رور ج وال  أَراد لمغ روٍر، ول قَّ مغ روٍر وَح دَّ مغ رور ِج لمغ

رور م فائدة ألَنه قدلم يكن في الكال ذلك و َمْغ ّر فه ٌز .. ((  علم أَن كل من ُغ َ َعِزي َّ ِإنَّ  ِ فَ َّ ى  ْل َعلَ ْن يَتََوكَّ َوَم
ل على هللا: الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَْمَره)) : َحِكيم ن  فيْرَكن والُمتََوّكِ ره. اب إِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غي

باألَمر إِذا َضِمن  توكَّل واتََّكل استَْسلم إِليه، وتكّرر في الحديث ذكر التَّوكُّل؛ يقال: عليه كَّلسيده: َوِكَل با وتوَ 
ةً  إِليه واعتمدت فيه عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاه أَلَجأْتُه الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى فالن أَي َره ثِق  أَم

يم. ((  األَمَر: سلَّمه. يام بأَمر نفسه. وَوَكل إِليهبِكفايتِه أَو َعْجزاً عن القِ  ٌز َحِك ُز: من صفات هللا )) : َعِزي العَِزي
ال نى؛ ق مائه الحس و عز وجل وأَس اج: ه ل  الزج ب ك وي الغال ره: هو الق ال غي ه شيء، وق ال يغلب ع ف الممتن

و ال هو الذي شيء، وقيل: ، وه زّ ليس كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ ُب الِع ن  َذي يََه لمن يشاء م
. : خالف الذُّّلِ يمُ )) :  َحِكيم. ((عباده. والِعزُّ و الَحِك اكِميَن، وه ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الح بحانه  ل ُم، س الُحْك

ذه  صفات وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: من اني ه اِكُم، ومع يُم والح ماء هللا الَحَكُم والَحِك األَس
ي متقاِربة، وهللا ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ُم  أعلم بما أَراد به الى الَحَك ماء هللا تع أَس

و والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِك
ال  عن ، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارةفَِعيٌل بمعنى ُمْفِعلٍ  وم. ويق معرفة أفضل األشياء بأفضل العل
ناعات لَمْن يُْحِسُن دقائق ل الّصِ اِكِم مث ى الح ون بمعن وز أن يك يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ى ويُتقنه ِدير بمعن ادر  قَ ق

يمُ  وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من م، والَحِك ار  العل َم أي ص د َحُك ة. وق احب الِحْكَم اِلم وص الع
 ً   .. والحكمة: صواب األمر وسداده .. َحِكيما

ِق(َولَْو تََرى إِْذ يَتََوفَّى الَِّذيَن َكفَُروا اْلَمالَئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب اْلحَ ((  ) 50ِري
بُ .))..  ْبُر: نقيض القُبُل. وُدبُُر كل شيء:الدُّ ُره؛ وجمعهما أَْدباٌر. وُدبُُر كّلِ شيء: خالف قُبُِله  َعِقبُه ُر والدُّ وُمؤخَّ

ه  فالن  جعل خال قولهم شيء ما في كل ر أذن ْبرُ قولك دب دُّ وهري: ال ه. الج ف أُذن ل،  أَي خل الف القُبُ بُُر خ دُّ وال
ن جئتك وُدبُُر الشهر:آخره، على المثل؛ يقال: ار ُدبَُر الشهر وفي ُدبُِره وعلى ُدبُِره، والجمع م ك أَدب ل ذل ..((  ك

رَق، وأَلقى هللا الكافر في حاِرقَتِه أي في)) : َوذُوقُوا َعذَاَب اْلَحِريقِ  ار واْحت يُء بالن واالسم  ناِره؛ وتحّرَق الش
  . الُحْرقةُ والَحريُق.

ِديُكْم َوأَ ((   َمْت أَْي دَّ ِد(ذَِلَك بَِما قَ ٍم ِلْلعَبِي الَّ ْيَس بَِظ َ لَ َّ اً، .)) .. )51نَّ  ان أَو رقيق ّراً ك ان، ح د: اِإلنس العب
ذَُهْم .. ((  مربوب لباريه، جل وعز إِلى أَنه يُْذَهُب بذلك ِ فَأََخ َّ َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكفَُروا بِآيَاِت 

ذُنُوبِِهْم  ُ بِ اِب(َّ ِديُد اْلِعقَ ِويٌّ َش َ قَ َّ ك.)).. )52إِنَّ  ا زال ذل ال: م ـُمالَزَمة. يق اَدة وال دَّأُْب: الع كَ  ال َك،  ِدينَ وَدأْبَ
و َدأَبَ  وَدْيَدنََك وَدْيَدبُونََك، كلُّه من العاَدة. بٌ  فالٌن في َعَمِله أَي َجدَّ وتَِعَب، يَْدأَُب َدأْباً وَدأَباً وُدُؤوباً، فه ال َدئِ ؛ ق

ال راَحْت كما راَح أَبو ِرئَاِل، قَاِهي الفَُؤاِد، َدئِبُ  الراجز: َز:  اِإلْجف ذا الرَج ب؛ وأَنشد ه و دائ ي الصحاح: فه وف
ى دائُب االْجفاِل. ه إِل ه: أَْحَوَج ه. وأَْدأَبَ دُُّؤوبِ  وأَْدأََب غيره، وكلُّ ما أََدْمتَه فقد أَْدأَْبتَ ِ .. ((ال َّ اِت  ُروا بِآيَ )) :  َكفَ

ل دار الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق رب:  بالطاغوت؛ َكفََر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفران الح
وا. قد ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ة، والُكْف ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف دُّ  نق و ِض وه

وراً  كّلٍ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  تعالى: إِنا الشكر. وقوله ا ُكفُ َدها  نَْعَمةَ هللا يَْكفُره ا: َجَح ر به اً وَكفَ وُكْفران
تق  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وَستَرها. ِم هللا، مش افر: جاحد ألَْنعُ ك

ابِ ..((قلبه ى علىالسَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَط  من ِديُد اْلِعقَ ِويٌّ َش َ قَ َّ َوى )) :  إِنَّ  عيف يَْق ل والضَّ ِوَي الرج د قَ وق
ة فهو ْيتُه أَنا قُوَّ ه. قَِويٌّ وقَوَّ ِديدُ  تَْقِويةً وقاَوْيتُه فَقََوْيتُه أَي َغلَْبت َوى أَي ش ل شديد القُ ه.  ورج رُّ ِق َمَم ِر الَخْل أَْس

بحانه ال س دِ  وق الى: ش لوتع و جبري ل: ه َوى؛ قي ع ، يُد القُ َوى: جم الم. والقُ ه الس ل  علي ز وج ال ع ة، ق وَّ القُ
ة؛ قال الزجاج: أَي لموسى حين كتب له األَلواح: تك. ابن سيده: فخذها بقوَّ ة في دينك وُحجَّ ى هللا  خذها بقُوَّ قَوَّ

ى ضعفَك أَي أُبَدلك وَّ و يُقَ ى سيبويه: ه ة، وحك وَّ رسأَي يُرْ  مكان الضعف قُ ذلك. وف ى ب ، ورجل  َم ويٌّ ٍو: ق ُمْق
ٍو، الرجُل فهو ُمْقوٍ  ُمْقٍو: ذو دابة قَِويّة. وأَْقَوى ِويٌّ ُمْق الن قَ ال: ف ة. يق ه قَِويَّ ه، إِذا كانت دابت ي نفس القَِوي ف  ف
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وك: ال زوة تب ي غ ال ف ه ق ُرَجنّ  والُمْقِوي في دابته. وفي الحديث أَن ٍو أَي ذ َ يَْخ ل ُمْق ا االَّ رج ة. معن ة قَِويَّ و داب
ْؤدوَن أَي زيد ومنه حديث األَسود بن وون ُم ال: ُمْق أَصحاب َدواّب  في قوله عز وجل: وإِنَّا لََجِميٌع حاِذرون، ق
  ..  قَِويّة كاِملُو أَداِة الحرب

ُرو((  ى يُغَيِّ ْوٍم َحتَّ ى قَ ا َعلَ ةً أَْنعََمَه ًرا نِْعَم ُك ُمغَيِّ ْم يَ َ لَ َّ أَنَّ  َك بِ ِميٌع ذَِل َ َس َّ ِهْم َوأَنَّ  ا بِأَنفُِس ا َم
ى.  الَخْفض النَِّعيُم والنُّْعمى والنَّْعماء والنِّْعمة، كله:.)).. )53َعِليٌم( اء والبُْؤس و ضد البَأْس والدَّعةُ والماُل، وه

نْ  جَ  وقوله عز وجل: وَم ذا الموضع ُحَج ي ه ي ف ه؛ يعن ا جاءت ِد م ن بَْع ةَ هللا م ْل نِْعَم ّدِ ر  هللا يُبَ ى أَم ةَ عل الدالَّ
ا  النبي، صلى هللا عليه وسلم. وقوله تعالى: ثم ل م ة عن ك وم القيام أَلون ي يم؛ أي تُْس ن النع لَتُْسأَلُنَّ يومئذ ع

ٍة وأَُشدٍّ  في استمتعتم به يمٌ .. ((الدنيا، وجمُع النِّْعمِة نِعٌَم وأََ◌ْنعٌُم كِشدَّ َ َسِميٌع َعِل َّ فات)) : َوأَنَّ  ز  من ص هللا ع
ال الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل العَِل ز وج هادِة، هللا ع ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ ل: وه  وج

م  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ
َزل ع اً واليَ ي اِلم ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم بحانه  يَ ماء س الس

ا ا وظاهِره ع األشياء باِطنِه ه بجمي ٌل: من  وتعالى، أحاَط ِعْلُم يٌم، فَِعي ان. وَعل ّم اإلْمك ى أت ا عل ا وجليِله دقيِقه
  .أبنية المبالغة.
لٌّ َكَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَّ ((   ْوَن َوُك ِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآيَاِت َربِِّهْم فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهْم َوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَع

وء ..  فَأَْهلَْكنَاُهْم بِذُنُوبِِهمْ ...)) .. )54َكانُوا َظاِلِميَن( ى س ي ميت تعمل إال ف ات .. وال يس ي ..م ا : فن ك هالك : هل
ال العرب)) : ا َظاِلِمينَ َوُكلٌّ َكانُو(( ي الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمث اه  ف بَهَ أَب ْن أَْش به: َم الشَّ

ا وضعما ظلم أي  فما َظلَم؛ قال األصمعي:  د  م ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس ل: م ي المث ر َمْوضعه وف ي غي بَه ف الشَّ
ٍق  يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛حديث ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق فلم  ظلَم. وفي ا  يقال: أََخذَ في طري م ييمن ا ظل فم

ديث ه ح ماالً؛ ومن ِدال ِأُمّ  وال ِش م يَْع اه أي ل ا َظلَم ر فم ا األَْم َر ثََكم ٍر وُعَم ا بك لَمة: أن أب م  َس ل الظُّل ه؛ وأص عن
، ومنه حديث الُوُضوء: فمن نَّةَ زاد أو نَقََص فقد  الَجْوُر وُمجاَوَزة الحّدِ ه السُّ اَء األدَب بتَْرِك َم أي أَس  أساء وَظلَ

ز:  والتَّأَدَُّب بأََدِب الشَّْرعِ، وَظلَم نْفسه بما نَقََصها من الثواب ل العزي ي التنزي ي الُوضوء. وف ّرات ف ْرداِد الَم بتَ
م وا ول ذين آَمنُ م يَ  ال ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع ن عب ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وايَْلبُِس ْرٍك،  ْخِلط انهم بِِش إيم

ْرك لَُظْلٌم َعِظيم. وُرِوي ذلك عن ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن،   .وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده و د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف رس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا خ ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 143الحلقة عدد   
  c( سورة األنفال ) 

  
   اعة ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس بسم هللا والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 م عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السال ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وَن( (( ...  ْم الَ يُْؤِمنُ ُروا فَُه ِذيَن َكفَ ِ الَّ َّ َد  َواّبِ ِعْن دَّ رَّ ال وَن 55إِنَّ َش مَّ يَنقُُض ْنُهْم ثُ ْدَت ِم ِذيَن َعاَه )الَّ

وَن(َعْهَدُهْم فِي ُكّلِ َمرَّ  ْم الَ يَتَّقُ ذَّكَُّروَن( )56ٍة َوُه ْم يَ ْم لَعَلَُّه ْن َخْلفَُه ْم َم ْد بِِه ّرِ ْرِب فََش ي اْلَح نَُّهْم ِف ا تَثْقَفَ  )57فَِإمَّ
ائِنِيَن( بُّ اْلَخ َ الَ يُِح َّ َواٍء إِنَّ  ى َس ْيِهْم َعلَ ْذ إِلَ ةً فَاْنبِ ْوٍم ِخيَانَ ْن قَ افَنَّ ِم ا تََخ ُروا َوالَ  )58َوإِمَّ ِذيَن َكفَ بَنَّ الَّ  يَْحَس

ُكْم  )59َسبَقُوا إِنَُّهْم الَ يُْعِجُزوَن( ُدوَّ ِ َوَع َّ ُدوَّ  ِه َع وَن بِ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُ َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ
ُ يَْعلَمُ  َّ ونَُهْم  ْم الَ تَْعلَُم ْن ُدونِِه ِريَن ِم تُْم الَ َوآَخ ْيُكْم َوأَْن َوفَّ إِلَ ِ يُ َّ بِيِل  ي َس ْيٍء فِ ْن َش وا ِم ا تُنِفقُ ْم َوَم ُه

وَن( يُم( )60تُْظلَُم ِميُع اْلعَِل َو السَّ هُ ُه ِ إِنَّ َّ ى  ْل َعلَ ا َوتََوكَّ اْجنَْح لََه ْلِم فَ وا ِللسَّ ُدوا أَْن  )61َوإِْن َجنَُح َوإِْن يُِري
اْلُمْؤِمنِيَن(يَْخَدُعوَك فَِإنَّ َحسْ  ُ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بِنَْصِرِه َوبِ َّ ي األَْرِض  )62بََك  ا فِ َت َم ْو أَنفَْق وبِِهْم لَ ْيَن قُلُ َف بَ َوأَلَّ

َ أَلََّف بَْينَُهْم إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم( َّ ا النَّ  يَا )63َجِميعًا َما أَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ  ْن أَيَُّه َك ِم ْن اتَّبَعَ ُ َوَم َّ بَُك  يُّ َحْس بِ
ائَتَْيِن  يَا )64اْلُمْؤِمنِيَن( وا ِم ابُِروَن يَْغِلبُ ُروَن َص ْنُكْم ِعْش ْض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلِقتَاِل إِْن يَُكْن ِم َوإِْن أَيَُّها النَّبِيُّ َحّرِ

ْعفًا 65يَن َكفَُروا بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْفقَُهوَن(يَُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ يَْغِلبُوا أَْلفًا ِمْن الَّذِ  يُكْم َض ُ َعنُكْم َوَعِلَم أَنَّ فِ َّ )اْآلَن َخفََّف 
ِإْذِن  ْيِن بِ وا أَْلفَ ٌف يَْغِلبُ ْنُكْم أَْل ْن ِم ائَتَْيِن َوإِْن يَُك وا ِم ابَِرةٌ يَْغِلبُ ةٌ َص ْنُكْم ِمائَ ْن ِم ِإْن يَُك ُ فَ َّ ِ َو َع َّ َم

ابِِريَن(   ...)).)66الصَّ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنفال ) 

  * التحليل : 
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ن  فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواءٍ ما الدابة ؟.. ما معنى ((  وب ؟.. م ين القل أليف ب ا الت )) ؟ .. ما السلم ؟.. وم
ة ال دون األجوب ر تج الي إن هم القوم الذين ال يفقهون ؟.. عن هذه األسئلة وأكث ل الت ي التحلي ة الشافية ف كافي

  شاء هللا تعالى :
   

وَن( (( ...  ْم الَ يُْؤِمنُ ِ الَِّذيَن َكفَُروا فَُه َّ َواّبِ ِعْنَد  َوابِّ .)).. )55إِنَّ َشرَّ الدَّ دَّ رَّ ال ة: اسٌم :  إِنَّ َش ابَّ والدَّ
ي التن ُمَميِّزة. وفي لما َدبَّ من الَحيَوان، ُمَميِّزةً وغيرَ  ْن يَْمِش ّ خلق كلَّ دابٍَّة ِمْن ماٍء، فَِمْنُهم َم زيل العزيز: و

ا كان ِلما يَعِقُل، ولما ال يَْعِقُل، قيل: على م  فَِمْنُهم؛ ولو كان بَْطنِه؛ ولـمَّ ، ث ْنُهنَّ ا، أَو فَِم ل: فَِمْنه ِلما ال يَْعِقُل، لَِقي
ةَ،بَْطنِه؛ وإِن كان أَْصلُها  قال: َمْن يَْمِشي على ط الَجماَع ا َخلَ ـمَّ ارةُ  ِلما ال يَْعِقُل، ألَنـَّه ل ت الِعب نهم، ُجِعلَ ال م فق

ل: ه، عز وج ٍة. وقول س َدابَّ لَّ نف ِس  بِمْن؛ والمعنى: ك ن اِإلْن ٍة م ن َدابَّ ل م ٍة؛ قي ن َدابَّ ا م ى َظْهِره َرَك عل ا تَ م
، وُكلِّ  اس، رضيما يَْعِقُل؛ وقيل: إِنَّما أَراَد العُموَم؛ يَ  والجّنِ ن عب ول اب َك ق ُل  ُدلُّ على ذِل اَد الُجعَ ا: ك ّ عنهم

   .. يَْهِلُك، في ُجْحِرِه، بذَْنِب ابِن آدمَ 
وَن(((   ْم الَ يَتَّقُ ٍة َوُه رَّ ّلِ َم ي ُك َدُهْم فِ ا .)).. )56الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ثُمَّ يَنقُُضوَن َعْه نَّْقُض: إِْفساُد م ال

ن عَ  َت م اء،أَْبَرْم ٍد أَو بِن ي ْق نْقضُ  وف ره: ال ِد. غي ِل والعَْه اء والَحْب ُض البِن نَّْقُض نَْق دُّ  الصحاح: ال رام،  ِض اِإلْب
ع:  نقََضه يَْنقُُضه نَْقضاً واْنتَقََض وتَناقََض. والنَّْقُض: وُّ وم التََّط ي حديث ص دم. وف وِض إِذا ُه اء الَمْنقُ اسُم البِن

ني ي ُمفاعَ  فناقََض تُه، ه ةٌ وناقَْض اء  ل ض البن ن نق ْنقُضُ  م ه، أَي يَ و َهْدُم ه  وه ه، وأَراد ب ُض قول ولي وأَْنقُ ق
ذره .. َوُهْم الَ يَتَّقُونَ .. ((الشيء ُمناقَضةً ونِقاضاً: خالَفَه الُمراَجعةَ والُمرادَّةَ. وناقَضه في )) : اتقاه : خافه وح

  التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 
ا تَثْقَ ((  ذَّكَُّروَن(فَِإمَّ ْم يَ ْد بِِهْم َمْن َخْلفَُهْم لَعَلَُّه ال .)).. )57فَنَُّهْم فِي اْلَحْرِب فََشّرِ ه. ق ْرَت ب ه إذا َظِف وثَِقْفتُ

ا تَثْقَفَنَّهم في الحرب. ْخٌم،  ّ تعالى: فِإمَّ و َض ُخم، فه ل َض ه0وثَقَُف الرجُل ثَقافةً أي صار حاِذقاً خفيفاً مث  ومن
ـُمثاقَفةُ  ارال اً أَي ص َب تَعَب ل تَِع اً مث اً ثَقَف َف أَيض ً  . وثَِق ا ِدٍس  حاِذق ذٍُر ونَ ِذٍر وَح ل َح ٌف مث ٌف وثَقُ و ثَِق اً، فه فَِطن

راد حديث ونَُدٍس؛ ففي اء، والم ٍة وذَك ٌف أَي ذو فِْطن ت الِهْجرِة: وهو غالم لَِقٌن ثَِق ه ثاب اُج  أَن ا يُحت ة بم المعرف
ْد بِِهْم مَ . (( إليه. ْرد. ))  : أي اجعلهم عبرة لمن يعتبر ولمن عمل نفس عملهم ..  ْن َخْلفَُهمْ فََشّرِ والتَّْشريُد: الطَّ

ارق الجنةَ أَجمعون أَكتعون َوفي الحديث: لَتَْدُخلُنّ  ه وف ن طاعت ن  إِال من َشَرَد على هللا أَي خرج ع الجماعة م
رُ  َرَد البعي و َش ُرود: وه رس َش ي األَرض. وف ب ف ر وذه احبه إِذا نف ى ص ي عل َرْدتُه ..  الُمْستَْعص ول: أَْش وتق

َده: يُْؤوى. وأَْطَرْدتُهُ إِذا جعلته َشريداً َطريداً ال رَّ َرَده وَش ُرِ◌وداً. وأَْش ب َمْط روداً: ذه ُل ُش رَده. وَشَرَد الرج  َط
ع بعيوبه َد به: َسمَّ   .. وَشرَّ

ْذ إِ ((   ةً فَاْنبِ ْوٍم ِخيَانَ ْن قَ ا تََخافَنَّ ِم ائِنِيَن(َوإِمَّ بُّ اْلَخ َ الَ يُِح َّ َواٍء إِنَّ  ى َس ْيِهْم َعلَ ذة .)).. )58لَ والمناب
ذهم د ناب ذهم  لحربَ  واالنتباذ: تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب. وق ذ أَي ناب ى سواء يَْنبِ يهم عل ذَ إِل ونَبَ

ل: ي التنزي رب. وف يهم الح ذ إِل واء أَ  فانب ى س اني: عل ال اللحي واء؛ ق ى س دل.عل ق والع ى الح ذه  ي عل وناب
ال  ونبذنا إِليهم الحرب والُمنابذة: انتباذ الفريقين للحق؛ تقول: نابذناهم الحرب الحرب: كاشفه. على سواء. ق

ل فريقين مختلفين عهد وهدنة بعد أَبو منصور: المنابذة أَن يكون بين  القتال، ثم أَراد نفض ذلك العهد فينبذ ك
ا عهد الذيفريق منهما إِلى صاحبه ال الى: وإِم ه تع ه قول يهم  تهادنا عليه؛ ومن ذ إِل ة فانب وم خيان ن ق افن م تخ

ادر سواء؛ المعنى: إِن كان بينك وبين قوم على ال تب د ف نهم نقضاً للعه ي  هدنة فخفت م ى تلق نقض حت ى ال إِل
د ك ق يهم أَن م إِل ي عل ك ف وا مع نهم، فيكون ك وبي ا بين ت م رب نقض ى الح ود إِل نقض والع   ال

ىمس ذناكم عل تم ناب لمان: وإِن أَبي ديث س ي ح اكم توين. وف فناكم وقاتلن واء أي كاش تقيم  س ق مس ى طري عل
نكم ا وم ذة من زم مستوفي العلم بالمناب م الع ر له أَن نظه ذ:  ب وفاً. والنب اراً مكش ه إِخب رهم ب الهم ونخب ى قت عل

  ..  بينه قضه وأَلقاه إِلى من كانإِذا ن ومنه نبذ العهد : األَجسام والمعاني؛  بالفعل والقول في يكون
ُزوَن(((   ْم الَ يُْعِج بَقُوا إِنَُّه بته .)).. )59َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َس ذلك إِذا نس يط، وك ُز: التَّثْبِ والتَّْعِجي

زَ  ذين الرجلُ  إِلى العَْجز. وَعجَّ ي وعاَجَز: ذهب فلم يُوَصل إِليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: وال عَْوا ف ا  َس آياتن
ي يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا ُمعاِجِزين؛ قال الزجاج: معناه ظانِّين أَنهم ل ف  أَنهم ال يُبعثون وأَنه ال جنة وال نار، وقي

ا التفسير: ُمعاجزين معاندين وهو زين، وتأْويله ع راجع إِلى األَّول، وقرئت ُمعَّجِ ن اتب ُزون م م يُعَّجِ ي،  أَنه النب
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د ه وسلم، ويُثَبُِّطونهمصلى هللا علي ات وق ان باآلي ن اِإليم ه وع تم عن ا أَن ز: وم ل العزي ي التنزي زهم. وف  أَْعَج
ف وصفهم بُمْعِجِزين في األَرض وال في ل كي ي األَرض وال السماء؛ قال الفاء: يقول القائ ُزوَن ف أَنهم ال يُْعِج  ب

ي األَرض والفالمعنى ما أَنتم بُمْعجِ  في السماء وليسوا في أَهل السماء؟ ال ِزيَن ف ٍز، وق ي السماء بُمْعِج ن ف  م
ا  بُمْعِجِزين في األَرض وال لو أَبو إِسحق: معناه، وهللا أَعلم، ما أَنتم اه م ش: معن ال األَخف كنتم في السماء، وق

  .. وال في السماء وال في السماء أَي ال تُْعِجُزوننا َهَرباً في األَرض بُمْعِجِزين في األَرض أَنتم
ُكْم َوآ(( ِ َوَعُدوَّ َّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ  َخِريَن ِمْن ُدونِِهْم َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكمْ  َّ ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل  َّ   .)).. )60َوأَْنتُْم الَ تُْظلَُموَن( الَ تَْعلَُمونَُهْم 
الن: َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل  ال: لف ل. ويق ن الخي ْرتَبَُط م ا يُ ذا لم بِيُط ه ن ويقال: نِعم الرَّ اٌط م ا  ِرب ل كم الخي

اطُ  بالثَّْغر خيالً  تقول تِالٌد، وهو أَصُل خيِله. وقد َخلَّف فالن ل. وِرب ن الخي ذا رابِطةٌ م د ك ةً، وببل ِل: رابِط  الخي
باُط من الخيل: الخمسةُ فما فوقها ُمرابََطتُها. له أَن..  والّرِ ، وأَص ُدّوِ باُط والُمرابَطةُ: ُمالزمةُ ثَْغِر العَ ْربَِط  والّرِ يَ

لّ  ا ُك اً، وربم ِر ِرباط زوُم الثَّْغ ار ل م ص ه، ث ريقين خيلَ ن الفَ د م لُ  واح ميت الخي اُط:  س ب اً. والّرِ ها ِرباط أَنفُس
الالُمواَظب ر. ق ى األَم انٍ  ةُ عل و ث ي: ه ل. الفارس اط الخي ن ِرب اٍن م ر ث زوُم الثْغ ر، ول زوِم الثغ ن ل   م

ِه . ((الصالة. واِظبُوا على َمواقِيت وصابُِروا ورابُِطوا؛ قيل: معناه حافُِظوا، وقيل: وقوله عزَّ وجلَّ: وَن بِ تُْرِهبُ
ُكمْ  ِ َوَعُدوَّ َّ َب، بالكسر، يَ )) : َعُدوَّ  ه.َرِه اً، بالضم، خافَ ةً وُرْهب ُب َرْهبَ بُ  ْرَه ْه ه .. واالسم: الرُّ ه وَرهَّبَ وأْرَهبَ

ه. ع ه وفَزَّ تَْرَهبَه: أَخافَ تَْرَهبَه: واس ل:  واْس ز وج ه ع ر قول ذلك فس اُس؛ وب ـبَه الن ى َرِه ه حت تَْدَعى َرْهبَتَ اْس
يوفي حديث  وجاُؤوا بسْحٍر عظيٍم؛ أَي أَْرَهبُوهم. واْستْرَهبُوُهم ـيم: إِن ن َحِك ز ب ن  بَْه ال اب ـبةَ. ق اِه مع الرَّ ألَس

   ..وتَُخّوِفُ  األَثير:هي الحالة التي تُْرِهُب أَي تُْفِزعُ 
يُم((( ِميُع اْلعَِل َو السَّ ِ إِنَّهُ ُه َّ ه) ..)) : 61َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى  نََح إِلي نَُح     َج يَْج

وويَ  ه ه اَل، وأَْجنََح نَح: م اً، واْجتَ نُُح ُجنُوح ل: وإِن.. ْج ز وج ال هللا ع ال. وق نََح أَي م ه فََج ه أَي أََملت  واْجتَنَْحتُ
ْلم فاْجنَْح لها؛ أَي إِن مالوا إِليك َجنَُحوا ْلُم: الُمصالحة، ولذلك  للّسِ   ..أُنثت فَِمْل إِليها، والّسِ

َدُعو((  ُدوا أَْن يَْخ اْلُمْؤِمنِيَن(َوإِْن يُِري ِرِه َوبِ َدَك بِنَْص ِذي أَيَّ َو الَّ ُ ُه َّ بََك  ِإنَّ َحْس ْدُع: .)).. )62َك فَ الَخ
ْحراً  يَْخَدُعه إظهار خالف ما تُْخفيه. أبو زيد: َخَدَعه َحُره ِس ْرت .. ِخْدعاً، بالكسر، مثل َسَحَره يَْس ه: َظِف وخدعت

  ..  به؛ وقيل: يخادعون
نَُهْم َوأَلََّف بَْينَ ((   َف بَْي َ أَلَّ َّ نَّ  وبِِهْم َولَِك ْيَن قُلُ َت بَ ا أَلَّْف ا َم ي األَْرِض َجِميعً هُ  قُلُوبِِهْم لَْو أَنفَْقَت َما فِ إِنَّ
يٌم( ٌز َحِك ا).)).. 63َعِزي اذّةٌ، وأَلَفان رة ش اً؛ األَخي اً وِوالف اً وإالف يَء أَْلف َف الش ه: وأِل اه: وأَلَفَ ه إيّ ه، وآلَفَ  لَزم

و.. أَْلَزَمه فٌ  أَب و ُمْؤلَ ه، فه د لزمت ى واح ه بمعن ُت الشيء وآلَْفتُ د: أَِلْف َل إذا  عبي ْم اُء الرَّ ِت الّظب أْلُوٌف. وآلَفَ وم
ٍق،  وأَلَّْفُت بينهم أَبو زيد: أَِلْفُت الشيَء وأَِلْفُت فالناً إذا أَنِْسَت به،.. أَِلفَتْه رُّ د تَفَ ُت تأِْليفاً إذا َجَمْعَت بينهم بع وأَلَّْف

اً الشيء إذا  أَي وَصْلتُه. وصْلت بعضه ببعض؛ ومنه تأِْليُف الكتب. وأَلَّْفُت الشيءَ  تأِْليفاً إذا الشيء وآلَْفُت فالن
 ً ا ه إيالف اه أُوِلفُ ه إي يمٌ ..(( أَلزمت ٌز َحِك هُ َعِزي ال)) : إِنَّ نى؛ ق مائه الحس ل وأَس ز وج فات هللا ع ن ص ُز: م  العَِزي

ل:المم الزجاج: هو ل شيء، وقي ب ك وي الغال ذي تنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو الق و ال ه  ه يس كمثل ل
زّ  ، وهو الذي يََهُب الِع . َشيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ ذُّّلِ : خالف ال زُّ اده. والِع ن يشاء من عب زُّ . لم والِع

ة: زَّ زُّ والِع ة. والِع وة والشدة والغلب ل: الق ي األَص ة ف ز: و واالم الرفع ل العزي ي التنزي ؛ وف ة  زَّ اع، والِع تن
ةُ  زَّ وله الِع ن ولرس ز: م ل العزي ي التنزي بحانه. وف ة س ة والغلب زَّ ه الِع ؤمنين؛ أَي ل   وللم

ةُ جميعاً؛ أَي من كان يريد بعبادته كان يريد ةَ فللَّه الِعزَّ ً  غير هللا فِإنما الِعزَّ ا ة جميع زَّ دنيا و الِع ي ال ة ف  له الِعزَّ
  ..  يَْنُصر في الدنيا ويغلب في الدنيا واآلخرة بأَن أَي يجمعها

ُ َوَمْن اتَّبَعََك ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن( يَا((   َّ وَحْسُب، مجزوم: .)).. الحسب : الكفاية .. )64أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسبَُك 
بَُك وحَ  بمعنى َكفَى؛ قال سيبويه: وأَمـَّا َحْسُب، فمعناها االْكتِفاُء. ول: َحْس ْسبَُك ِدْرهم أَي َكفاَك، وهو اسم ، وتق

  .. ذلك أَي كفاَك ذلك
ْض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلِقتَاِل إِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن  يَا((   َوإِْن يَُكْن أَيَُّها النَّبِيُّ َحّرِ

وهري: .)).. )65ِمْن الَِّذيَن َكفَُروا بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْفقَُهوَن( ِمْنُكْم ِمائَةٌ يَْغِلبُوا أَْلفًا ال الج يض. ق التَّْحِريض: التَّْحِض
ا القتال التَّْحِريُض على الى: ي ّ تع ؤمنين الَحثُّ واِإلْحماُء عليه. قال  ي حرض الم ا النب ى أيه ال  عل ال؛ ق الِقت
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ال، ق ى القت ثَّهم عل ه ُح اج: تأْويل لالزج ي ال: وتأْوي ِريض ف ه  التَّْح ه أَن م مع اً يعل ان َحثّ ثَّ اِإلنس ة أَن تُح اللغ
ه. وقال قال: والحاِرُض الذي قد قارب الهالك. قال ابن سيده: إِْن تََخلَّف عنه، حاِرضٌ  َضه َحضَّ اللحياني:  وَحرَّ

ه إِذا يقال حاَرَض فالن على العمل وواَكبَ  َب علي َب وواَص ال، داَوَم  عليه وواَظ ؤمنين القت ى حرض الم  فمعن
هُ: )) : بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْفقَُهونَ ..((يُثِْخنُوهم على أَن يُحاِرُضوا أَي يُداِوُموا على القتال حتى القتال ُحثَّهم على الِفْق

مـالعلم بالشيء والفهُم ل ى ِعْل دين ه، وغلَب عل م  ال واع العل ائر أَن ى س ِله عل ياَدتِه وشرفه وفَْض ب لِس ا غل كم
  .. الثَُّريَّا والعُوُد على الَمْنَدل النجُم على

ُ َعنُكْم َوَعِلَم أَنَّ فِيُكْم َضْعفًا فَِإْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُوا ِمائَتَْينِ ((   َّ ْنُكْم  اْآلَن َخفََّف  ْن ِم َوإِْن يَُك
 ِ َّ ابِِريَن(أَْلٌف يَْغِلبُوا أَْلفَْيِن بِِإْذِن  ُ َمَع الصَّ َّ د ...)). )66َو بَس شيئاً فق ْبر الَحْبس، وكل من َح قال: وأَصل الصَّ

ي وكذلك لو.. َصبََره بَْرُت نفِس ال: َص ُده ق نفس .. َحبَس رُجل نفَسه على شيء يُِري ْبس ال بر َح الجوهري: الصَّ
ْبراً، و عند الجَزع، وقد َصبََر فالن عند الُمِصيبة بِرْ يَْصبُِر َص الى: واْص ال هللا تع ته. ق ا: َحبَْس بَْرتُه أَن ك  َص نفَس

ْبرِ  ابِِرينَ (( ..مع الذيَن يَْدُعون َربَّهم. والتََّصبُُّر: تكلُّف الصَّ ُ َمَع الصَّ َّ ع : َو ة )) : م ين: كلم ك الع َع، بتحري وَم
لها تضم الشيء إِلى الشيء وهي اسم معناه الصحبة ً  وأَص ا الى: إِ .. َمع ال تع ْواوق ذين اتقَ ع ال ذين  نَّ هللا م وال

ُرهم؛ نون، أَي ناِص م محس ا؛ أَي هللا ه زن إِن هللا معن ه: ال تح ذلك قول ع وك وا م ه: وكون رنا، وقول  ناِص
  ..الصادقين، معناه كونوا صاِدقين

  
*********  

  

ى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصل
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشه د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي د أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم و تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف الحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

   
  

 c   : 144الحلقة عدد   
  c( سورة األنفال )  
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ يُِريُد اْآل  (( ...  َّ ْنيَا َو َرةَ َما َكاَن ِلنَبِّيٍ أَْن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن فِي األَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ ِخ
 ُ َّ يٌم( )67َعِزيٌز َحِكيٌم( َو ذَاٌب َعِظ ْذتُْم َع ا أََخ ُكْم فِيَم بََق لََمسَّ ِ َس َّ ْن  الَالً  )68لَْوالَ ِكتَاٌب ِم تُْم َح ا َغنِْم وا ِممَّ فَُكلُ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ َ إِنَّ  َّ ِديُكمْ  يَا )69َطيِّبًا َواتَّقُوا  ي أَْي ْن فِ وبُِكْم  أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِلَم ي قُلُ ُ فِ َّ ْم  َرى إِْن يَْعلَ ْن األَْس ِم
يٌم( وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ْم َو ا أُِخذَ ِمْنُكْم َويَْغِفْر لَُك ُل 70َخْيًرا يُْؤتُِكْم َخْيًرا ِممَّ ْن قَْب َ ِم َّ انُوا  ْد َخ َك فَقَ ُدوا ِخيَانَتَ ) َوإِْن يُِري

ُ َعِليٌم حَ  َّ ِذيَن 71ِكيٌم(فَأَْمَكَن ِمْنُهْم َو ِ َوالَّ َّ بِيِل  ي َس ِهْم فِ أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس ُدوا بِ )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَه
تِِهمْ  ْن َوالَيَ ْم ِم ا لَُك اَجُروا َم ْم يَُه وا َولَ ِذيَن آَمنُ ٍض َوالَّ اُء بَْع ُهْم أَْوِليَ َك بَْعُض ُروا أُْولَئِ ْيءٍ آَووا َونََص ْن َش ى  ِم  َحتَّ
اٌق وَ  نَُهْم ِميثَ نَُكْم َوبَْي ْوٍم بَْي ى قَ ُر إِالَّ َعلَ ْيُكْم النَّْص يِن فَعَلَ ّدِ ي ال ُروُكْم فِ اِجُروا َوإِْن اْستَنَص وَن يَُه ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ

َوالَِّذيَن آَمنُوا  )73ةٌ فِي األَْرِض َوفََساٌد َكبِيٌر() َوالَِّذيَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض إِالَّ تَْفعَلُوهُ تَُكْن فِتْنَ 72بَِصيٌر(
رَ  ْم َمْغِف ا لَُه ِ َوالَِّذيَن آَووا َونََصُروا أُْولَئَِك ُهْم اْلُمْؤِمنُوَن َحق َّ ِريٌم(َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل   )74ةٌ َوِرْزٌق َك

ِ َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجُروا َوجَ  َّ اِب  ي ِكتَ بَْعٍض فِ ى بِ اَهُدوا َمعَُكْم فَأُْولَئَِك ِمْنُكْم َوأُْولُوا األَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَ
َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ   ./.)). )75إِنَّ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنفال ) 

  * التحليل : 
  

ذه  اية ؟.. ما الجهاد ومما معنى اإلثخان؟.. لمن أحلت الغنائم ؟ .. ما الوال واء والنصر ؟.. عن ه اإلي
  األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ُ يُ  (( ...   َّ ْنيَا َو دُّ َرَض ال ُدوَن َع ي األَْرِض تُِري ثِْخَن فِ ى يُ َرى َحتَّ هُ أَْس وَن لَ ّيٍ أَْن يَُك اَن ِلنَبِ ا َك ُد َم ِري

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم( َّ ثََّخُن:: َحتَّى يُثِْخَن فِي األَْرِض .)).. )67اْآلِخَرةَ َو ال العجاج: وال ةُ؛ ق ْن  الثِّْقل اً َم جَّ ثََخن ى يَِع حت
وهم َعْجعَجاً. ى إذا أَثَْخْنتُم اس: وقد أَثَْخنَه وأَثْقَله. وفي التنزيل العزيز: حت و العب ال أَب اق؛ ق دُّوا الَوث اه  فُش معن

اً  زيد: يقال فأَْعَطْوا بأَيديهم. ابن األَعرابي: أَثَخَن إذا غلََب وقَهَر. أَبو الِجراحُ  غلَْبتُموهم وكثُر فيهم أَثَْخْنُت فالن
ان، ُو اإلثْخ ةً، نح ْنتُه معرف ةً وَرصَّ تَثَْخنَ  معرف ي واْس َن ف اٍء. وأَثَْخ وٍم أَو إْعي ن نَ َل م ُل: ثقُ الََغ. الرج : ب ُدّوِ  العَ

النٌ  َن ف ال: أَثَْخ تْالً  وأَثَْخنَتْه الِجراحةُ: أَْوَهنَتْه. ويق ي األرض قَ الى:  ف ه تع ي قول حق ف و إِس ال أَب ره. وق إذا أَكث
ى يُثِْخَن في األَرض؛ معناه حتى حتى ون حت انُ  يُباِلَغ في قَتِْل أَعدائه، ويجوز أَن يك ي األَرض. واإلثْخ تمكن ف  ي

تُ  تُه وشدَّ لَّ  عمر، رضي هللا عنه، في قوله تعالى: ه. وفي حديثفي كّل شيء: قُوَّ م أََح حتى يُثِْخَن في األَرض ث
ال: الغنائَم؛ قال: اإلثْخاُن في الشيء لهم ه المبالغةُ فيه واإلكثاُر منه. يق تُ تدَّ قُوَّ ه المرُض إذا اش د أَثَْخنَ ه  ق علي

المرض واإلْعياِء إذا غلَبَه  الَهمُّ. ويقال: اْستُثِْخَن من َخنَهالمبالغةُ في قَتْل الكفار، وأَثْ  وَوَهنَه، والمراد به ههنا
  .أَي أُثِْقَل بالجراح. النَّْوم. وفي حديث أَبي جهل: وكان قد أُثِْخنَ  والمرُض، وكذلك اْستُثْخن في اإلْعياءُ 

يمٌ ((  ذَاٌب َعِظ ْذتُْم َع ا أََخ ُكْم فِيَم بََق لََمسَّ ِ َس َّ ْن  اٌب ِم ْوالَ ِكتَ ـُحْكُم .)).. )68(لَ ْرُض وال اُب: الفَ والِكت
  .. والقََدرُ 

يٌم(((   وٌر َرِح َ َغفُ َّ َ إِنَّ  َّ وا  ا َواتَّقُ الَالً َطيِّبً تُْم َح ا َغنِْم وا ِممَّ ّده .)).. )69فَُكلُ ه: ع ه واْغتَنَم وتَغَنَّم
الله َغنِي الشيَء: جعله وأَْغنَمه َغنِيمة، وفي المحكم: انتهز ُغْنمه. ه. ق اً إذا نفَّلت  األَزهري: مة. وَغنَّمته تَْغنِيم

ب الغَنِيمة ما أَوَجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أَموال ركين، ويج مه هللا المش ن قََس س لم ه،  الخم ل
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اء الُموِجفين: للفارس ويُقَسم أَربعةُ أخماسها بين ا أَف و م  هللا ثالثة أَسهم وللراجل سهم واحد، وأَما الفَيء فه
وال ن أَم ة م ل ِجزي ه، مث اف علي رب وال إيج ال ح لمين ب ى المس ركين عل ولحوا المش ا ُص رؤوس وم ه  ال علي

ي أَرزاق  يصرف فيما يَُسد الثغور من فيجب فيه الخمس أَيضاً لمن قسمه هللا، والباقي ّدة وف الح وُع ل وس خي
ن يجري أَهل الفيء رهم وم رر  وأَرزاق القضاة ومن غي د تك ةَمجراهم، وق ر الغنيم ي الحديث ذك نم  ف والَمغ

ه والغنائم، وهو ما أُصيب من نَم أَموال أهل الحرب وأَوَجف علي ت أَْغ ال: َغنِم اب. يق ل والرك  المسلمون الخي
نم، بالضم، االسم، ُغنماً وَغنيمة، والغنائم جمعها. نم، والغ ال والَمغانم: جمع َمْغ الفتح المصدر. ويق الن  وب ف

ي الحديث  والغانم: آخذ ص عليه كما يحرص على الغنيمة.يتغنم األمر أي يَحرِ  الغنيمة، والجمع الغانمون. وف
ل غنيمة لما فيه من األَجر والثواب. الباردة؛ سماه الصوم في الشتاء الغنيمة ذا أي  وُغناماك وُغْنمك أن تفع ك

  .ر أَمرك.غايتك وآخ كما يقال ُحماداك، ومعناه كله قُصاراك وَمْبلَغ ُجهدك والذي تتغنمه
  وفي صحيح البخاري : 

ن ابر ب د هللا رضي  حدثنا محمد بن سنان: حدثنا هشيم: أخبرنا سيار: حدثنا يزيد الفقير: حدثنا ج عب
ال: ا ق ه  هللا عنهم لى هللا علي ول هللا ص ال رس ه ق لم: (وآل ائم ))  وس ي الغن ت ل   أحل

ه: رج، عن أبيحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن األع     رة رضي هللا عن أن  هري
ه  رسول هللا صلى هللا عليه دوآل ل هللا لمن جاه ال: (تكف بيله  وسلم ق ي س اد ف ه إال الجه بيله، ال يخرج ي س ف

  .إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة). وتصديق كلماته، بأن يدخله الجنة، أو يرجعه
  وجاء في صحيح مسلم :  

عٍ  بُو ُكَرْيٍب ُمَحّمُد ْبُن اْلعَالَِء:وحّدثنا أَ  ُن َرافِ ُظ ) َحّدثَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َمْعَمٍر. ح َوَحّدثَنَا ُمَحّمُد ْب َواللّْف
ولِ َهّماِم ْبِن ُمنَبٍّه قَاَل: َهذَا َما َحّدثَنَا أَبُو ُهَريْ  لَهُ): َحّدثَنَا َعْبُد الّرّزاِق: أَْخبََرنَا َمْعَمٌر، َعنْ  ْن َرُس ِ صلى  َرةَ، َع ّ

ِ وآله هللا عليه  ّ اِء، وآله صلى هللا عليه  وسلم. فَذََكَر أََحاِديَث ِمْنَها: َوقَاَل َرُسوُل  َن األَْنبِيَ ّي ِم وسلم: "َغَزا نَبِ
ُد أَْن يَ  فَقَاَل ِلقَْوِمِه: الَ  َو يُِري يَ يَتْبَْعنِي َرُجٌل قَْد َملََك بُْضَع اْمَرأٍَة، َوُه اً،  ْبنِ َى بُْنيَان ْد بَنَ ُر قَ ْبِن، َوالَ آَخ ا يَ ا، َولَّم بَِه

رٌ  َولَّما يَْرفَعْ  َو ُمْنتَِظ اٍت، َوُه اً أَْو َخِلفَ تََرَى َغنَم ِد اْش يَن  ُسقُفََها، َوالَ آَخُر قَ ِة ِح أَْدنََى ِلْلقَْريَ َزا، فَ اَل: فَغَ ا. قَ ِوالََدَه
اأَْو قَِريباً مِ  َصالَِة اْلعَْصِر، أُْموَرةٌ َوأَنَ ِت َم ْمِس: أَْن اَل ِللّش ْت  ْن ذَِلَك. فَقَ ْيئاً فَُحبَِس ّي َش َها َعلَ ّم اْحبِْس أُْموٌر. اللُّه َم
ارُ  َعلَْيِه َحتَّى فَتَحَ  ِت النّ وا، فَأَْقبَلَ ا َغنُِم وا َم اَل: فََجَمعُ ُ َعلَْيِه. قَ اَل: ّ هُ. فَقَ ْت أَْن تَْطعََم هُ، فَأَبَ وٌل، ِلتَأُْكلَ يُكْم ُغلُ  فِ

دُ  َك. فَْليُبَايِْعنِي ِمْن ُكّل قَبِيلٍَة َرُجٌل، فَبَايَعُوهُ، فَلَِصقَْت يَ ُ ايِْعنِي قَبِيلَت وُل، فَْلتُبَ يُكُم اْلغُلُ اَل: فِ ِدِه، فَقَ ٍل بِيَ هُ.  َرُج فَبَايَعَتْ
َل َرأِْس فِيُكُم الغُ  قَاَل: فَلَِصقَْت بِيَِد َرُجلَْيِن أَْو ثَالَثٍَة، فَقَاَل: ٍب.  لُوُل. أَْنتُْم َغلَْلتُْم، قَاَل: فَأَْخَرُجوا لَهُ ِمثْ ْن ذََه َرٍة ِم بَقَ
اَركَ  فَأَْقبَلَِت النّاُر فَأََكلَتْهُ، فَلَْم تَِحّل اْلغَنَائُِم ألََحٍد ِمنْ  قَاَل: فََوَضعُوهُ فِي الَماِل َوُهَو بِالّصِعيِد، َ تَبَ ّ  قَْبِلنَا، ذَِلَك بِأَّن 

  .َوَعْجَزنَا، فََطيّبََها لَنَا". َوتَعَالََى َرأََى َضْعفَنَا
ُ فِي قُلُوبُِكْم َخْيًرا يُْؤتُِكْم َخْيرً  يَا((   َّ ْنُكْم أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِلَمْن فِي أَْيِديُكْم ِمْن األَْسَرى إِْن يَْعلَْم  ا أُِخذَ ِم ا ِممَّ

ُ َغفُ َّ ْم َو ْر لَُك يٌم(َويَْغِف ًرا.)).. )70وٌر َرِح وبُِكْم َخْي ي قُلُ ُ فِ َّ ْم  ه..  إِْن يَْعلَ ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم : عل
ل: وهو  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ قالالعلم: إدراك الشيء بحقيقته وكنهه ..  وج

ه، الشَّهادِة،الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب و  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِ
اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك ه  وبَِما يكوُن ولَمَّ ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ

ي ي األرض وال ف ةٌ ف اَط ِعلْ  خافي الى، أح بحانه وتع ماء س االس ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي ا  ُم دقيِقه
   ..وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة

يٌم(((  يٌم َحِك ُ َعِل َّ ْنُهْم َو أَْمَكَن ِم ُل فَ ْن قَْب َ ِم َّ انُوا  ْد َخ َك فَقَ ُدوا ِخيَانَتَ بحانه .).. )71َوإِْن يُِري هللا س
ه َكُم الحاكِميَن، وهو الَحِكيمُ وتعالى أَحْ  ن ل الى. األَزهري: م ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق ُم، سبحانه وتع  الُحْك

ة، وهللا صفات ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح اُن  هللا الَحَكُم والَحِك ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم أعل
ي م بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: ف و القاضي،أَس اِكم، وه ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك و  اء هللا تع فَه

و ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ة،  فِعيٌل بمعن يُم ذو الِحكم ل: الَحِك ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي
ناعات ِسُن دقائقمعرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُحْ  عن والَحْكَمةُ عبارة يٌم،  الّصِ ا: َحِك ويُتقنه
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ن قَِدير بمعنى والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل ةُ م  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَم
  .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة العلم، والَحِكيمُ 

َك إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِ ((   ُروا أُْولَئِ ِذيَن آَووا َونََص ِ َوالَّ َّ بِيِل  ي َس ِهْم فِ أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس
اجِ  ُروُكْم بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَُهاَجُروا َما لَُكْم ِمْن َوالَيَتِِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى يَُه ُروا َوإِْن اْستَنَص

يِن فَ  يٌر(فِي الّدِ وَن بَِص ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ اٌق َو نَُهْم ِميثَ نَُكْم َوبَْي ْوٍم بَْي ا : )72عَلَْيُكْم النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَ ه إيمان ن ب .)).. آم
ذيب ..  د التك ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث أَْمَواِلِهمْ ص ُدوا بِ اَجُروا َوَجاَه وا َوَه ِذيَن آَمنُ ... :  إِنَّ الَّ

ك؛  زهري: وأَصل الُمهاَجَرِة عند العرب خروُج البََدِوّي من باديته إِلىاألَ  ل ذل ُل إِذا فع الُمدِن؛ يقال: هاَجَر الرج
اجرون وكذلك كل ُمْخٍل بَِمْسَكنِه ه. وسمي المه م  ُمْنتَِقٍل إِلى قوم آخرين بُِسكناهُ، فقد هاَجَر قوَم اجرين ألَنه مه

ؤُ  ي نََش اكنهم الت ارهم ومس وا دي دارترك وا ب ، ولَِحقُ ا  ى  وا به اجروا إِل ين ه ال ح ل وال م ا أَه م به يس له ل
ه المدينة؛ فكل من فارق بلده من اِجٌر، واالسم من و ُمه داً آخر، فه ال  بََدِوّيٍ أَو َحَضِرّيٍ أَو سكن بل رة. ق الِهْج

ي األَرض ْد ف بيل هللا يَِج ي س اِجْر ف ن يُه ل: وم ز وج راً وَس هللا ع اً كثي وادي ُمراَغم ن الب ام م ن أَق ل م عَةً. وك
وا بَِمناِديهم وَمحاِضِرهم ى في القَْيِظ ولم يَْلَحقُوا بالنبي، صلي هللا عليه وسلم، ولم يتحّول لمين  إِل أَمصار المس

ر م غي لمين، فه انوا مس الم وإِن ك ي اِإلس دثت ف ي أُح اجرين، الت ْوَن  مه مَّ يب ويَُس ْيِء نص ي الفَ م ف يس له ول
ى أَرض: ِهْجَرةٌ إِلى الحبشة وهجرة إِلى المدينة. والُمهاَجَرةُ من الِهْجَرتانِ  هري:األَعراب. الجو ْرُك  أَرض إِل تَ
د  بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ِميثَاقٌ : من النصرة والميراث ..  َما لَُكْم ِمْن َوالَيَتِِهْم ِمْن َشْيءٍ . األُولى للثانية. : الميثاق : العه

 ..  
ِذيَن كَ ((   ٌر(َوالَّ اٌد َكبِي ي األَْرِض َوفََس ةٌ فِ ْن فِتْنَ وهُ تَُك ٍض إِالَّ تَْفعَلُ اُء بَْع ُهْم أَْوِليَ ُروا بَْعُض .)).. )73فَ

تالء ة االب ى الِفتْن انُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معن ُت الفضة  واالْمتِح ك فتَْن ن قول أْخوذ م لها م ار، وأَص واالختب
ارلتميز الر أَذبتهما بالنار والذهب إِذا ا ديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته الن ار  لتنظر م ه، ودين َجْوَدتُ

ار. ويسمى  وجل: َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل يوَم ه
ي ك الصائغ ود الت ارة السُّ ل للحج االفَتَّان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قي ي  أَنه ل ف يُن، وقي ار: الفَتِ ْت بالن أُْحِرقَ

ة. قوله: يوَم هْم على النار يُْفتَنُوَن، ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ روَن وهللا ب رَّ ي:  قال: يُقَ ن األَعراب اب
ال، ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب ة ا الِفتْن ة األَْوالُد، والِفتْن اسوالِفتْن تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن  لُكْف

  . باآلراء، والِفتْنةُ اِإلحراق بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْويل الظُّْلم.
ِ َوالَِّذيَن آَووا َونََصُروا أُْولَئَِك ُهْم اْلُمْؤِمنُوَن حَ ((   َّ ْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل  قا لَُه

ِريٌم(َمغْ  َرةٌ َوِرْزٌق َك بيل هللا.)).. )74ِف ي س د ف ه وجاَه اداً: قاتل دة وِجه دوَّ ُمجاَه َد الع ي وجاَه ديث: ال . وف  الح
داء، ة األَع ة ِهجرة بعد الفتح ولكن ِجهاد ونِيَّةٌ؛ الجهاد محارب و المبالغ ة  وه ع والطاق ي الوس ا ف واستفراغ م

راد ل، والم ة إِخالص العم من قول أَو فع د صارت دار ل بالني ا ق ة هجرة ألَنه تح مك د ف ق بع م يب ه ل  أَي أَن
و ا ه الم، وإِنم ة إِس اد: المبالغ ار. والجه ال الكف اد وقت ي الجه الص ف رب اِإلخ ي الح ع ف تفراغ الوس أَو  واس

ديث ي ح م اللسان أَو ما أَطاق من شيء. وف هُ ث ُل مالَ ُد الرج ال النضر: الحسن: ال يَْجَه اس؛ ق أَل الن د يس  يقع
ه عز يجهد ماله أَي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا قوله ال ي قول اذا  وههنا؛ قال الحسن ذلك ف وجل: يسأَلونك م

  . ينفقون قل العفو.
ُهْم أَوْ ((   اِم بَْعُض وا األَْرَح بَعْ َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمعَُكْم فَأُْولَئَِك ِمْنُكْم َوأُْولُ ى بِ ٍض لَ

َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ ِ إِنَّ  َّ   ./.)). )75فِي ِكتَاِب 
ِحُم:   رَّ ث وال اهد تأْني ري: ش ن ب ال اب ة؛ ق ي مؤنث ى، وه يُم األُنث مٌ  َرِح ولهم َرِح ِحم ق رَّ ةٌ،  ال   َمْعقوَم

ْحمُ  ِحُم والّرِ بطن؛ بيت َمْنبِتِ  ابن سيده: الرَّ ِحُم: أَس الولد ووعاؤه في ال رَّ ي وال ِحُم الت رَّ لُها ال ة، وأَص باُب القراب
ْحُم، بالكسر، مثلُه؛  هي َمْنبُِت الولد، وهي ِحُم القرابة، والّرِ ْحُم. الجوهري: الرَّ ذا الّرِ ى أَن ه يبويه إِل ب س  وذه

ِق، روف الَحْل ن ح ه م ان ثانِي ا ك ّلِ م ي ك رد ف ا مط ع منهم ةٌ، والجم َك  بَْكِريَّ ن َملَ ديث: م ي الح اٌم. وف ذا أَْرح
ن ٍ َرِحم ال اب ؛ ق رٌّ ِحمِ  َمْحَرٍم فهو ُح رَّ ر: ذَوو ال ب، األَثي ه نَس ك وبين ع بين ل من يجم ى ك ع عل ارب، ويق م األَق  ه

َرم ويطلق في الفرائض ٍم َمْح ال: ذُو َرِح ة النساء، يق ن على األَقارب من جه و َم م ، وه رَّ ّل نكاحه  وُمَح ال يَِح
ة، ة والخال ت والعم ت واألُخ األُم والبن ه ك ب إِلي ذي ذه و  وال ابعين وأَب حابة والت ن الص اء م ر العلم ة حأَكث نيف
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ى، وأَحمدُ  وأَصحابُه ان أَو أُنث راً ك ن  أَن َمْن َملك ذا َرِحٍم َمْحَرٍم َعتََق عليه، ذك ره م افعي وغي ب الش ال: وذه ق
قُ  ه يَْعتِ ى أَن ابعين إِل حابة والت ة والص اُت و األئم اُء واألُمه ه األَوالُد واآلب ن ذويعلي ُرهم م ه غي ُق علي  ال يَْعتِ

وة وال دان واِإلْخ ُرهم.  قرابته، وذهب مالك إِلى أَنه يَْعتُِق عليه الولد والوال ُق غي الرفع  يَْعتِ ِحَم، ب رَّ ِحُم وال رَّ وال
ول: والنصب، وجزاك هللا شّراً والقطيعَة، بالنصب ال العرش تق ة ب ْجنَةٌ ُمعلق ِحَم ِش رَّ ي الحديث: إِن ال  غير. وف

ِحمُ  ِصلْ  اللهم رَّ ري: ال ي. األَزه ن قََطعن ْع م لَني واْقَط ي َمْن َوَص ع بَن ة تَجَم ة  القَراب ٌم أَي قراب ا َرِح أَب. وبينهم
وا وجل: واتقوا هللا الذي قريبة. وقوله عز ا،  تَساَءلون به واألَْرحام؛ من نَصب أَراد واتق اَم أَن تقطعوه األَرح

و قولك: نََشْدتَُك با وباألَْرحام، وهوَخفَض أَراد تَساَءلون به  وَمنْ  اً، فه قاُء َرَحم َم الّسِ ِحِم. وَرِح ٌم:  وبالرَّ َرِح
  ..عينَتِِه فلم يَْدُهنُوه حتى فسد فلم يَلزم َضيَّعه أهلُه بعد

  
   

*********  
  
  
  
  

هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم وال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف حمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c  145لقة عدد : الح  
  c  سورة التوبة)  9( 

  ) 129( آياتها : 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس هللا بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
ِرِكيَن(((    ْن اْلُمْش دتُّْم ِم ِذيَن َعاَه ى الَّ وِلِه إِلَ ِ َوَرُس َّ ْن  َراَءةٌ ِم ُهٍر  )1بَ ةَ أَْش ي األَْرِض أَْربَعَ يُحوا فِ فَِس

افِِريَن(وَ  ِزي اْلَك َ ُمْخ َّ ِ َوأَنَّ  َّ ِزي  ُر ُمْعِج ْم َغْي وا أَنَُّك ّجِ  )2اْعلَُم ْوَم اْلَح اِس يَ ى النَّ وِلِه إِلَ ِ َوَرُس َّ ْن  َوأَذَاٌن ِم
َ بَِريٌء ِمْن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ فَِإْن تُْبتُْم فَُهَو َخْيٌر لَُكْم وَ  َّ ِ األَْكبَِر أَنَّ  َّ ِزي  ُر ُمْعِج ْم َغْي اْعلَُموا أَنَُّك إِْن تََولَّْيتُْم فَ

ْر الَِّذيَن َكفَُروا بِعَذَاٍب أَِليٍم( ْيُكْم 3َوبَّشِ اِهُروا َعلَ ْم يَُظ ْيئًا َولَ وُكْم َش ْم يَنقُُص مَّ لَ ِرِكيَن ثُ ) إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِمْن اْلُمْش
ْيهِ  وا إِلَ أَتِمُّ يَن(أََحًدا فَ بُّ اْلُمتَِّق َ يُِح َّ تِِهْم إِنَّ  دَّ ى ُم َدُهْم إِلَ ِرِكيَن  )4ْم َعْه اْقتُلُوا اْلُمْش ُرُم فَ ُهُر اْلُح لََخ األَْش ِإذَا انَس فَ

الَةَ  اُموا الصَّ ابُوا َوأَقَ ِإْن تَ وا َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُُدوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَ اةَ فََخلُّ َك ْوا الزَّ  َوآتَ
َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ هُ 5َسبِيلَُهْم إِنَّ  هُ َمأَْمنَ مَّ أَْبِلْغ ِ ثُ َّ الََم  َمَع َك ى يَْس أَِجْرهُ َحتَّ تََجاَرَك فَ ) َوإِْن أََحٌد ِمْن اْلُمْشِرِكيَن اْس

  ...)).)6ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْعلَُموَن(
  العظيم صدق هللا   
  ( سورة براءة )   

  * التحليل :  
    

  جاء في المستدرك :
ادة، ن عب وفي، حدثنا روح ب ن سعد الع د ب ل القاضي، حدثنا محم حدثنا  حدثنا أبو بكر أحمد بن كام

ى أن  قلت حدثنا ابن عباس قال: عوف بن أبي جميلة، عن يزيد الفارسي قال: لعثمان بن عفان: ما حملكم عل
ا ى األنف دتم إل يعم راءة وه ى ب اني، وإل ن المث ي م م هللا  ل وه وا بس م تكتب ا، ول رنتم بينهم ين، فق ن المئ م

ول هللا  الطوال، فما حملكم على ذلك؟. الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع ان رس ان: ك صلى  -فقال عثم
ال: -وسلم  وآله هللا عليه دد، ق ن السور ذوات الع ه م زل علي و ين ان، وه ه الزم أتي علي زل  مما ي ان إذا ن وك

ذا). له فيقول: الشيء، دعا بعض من يكتب عليه ذا وك ال من  ضعوا هذه في السورة التي فيها ك ت األنف وكان
ت رآن، وكان ن آخر الق راءة م ت ب ة، وكان زل بالمدين ا ن ل م ا،  أوائ ا منه ت أنه تها شبيهة بقصتها، فظنن قص

ه صلى هللا عليه  -فقبض رسول هللا  لم وآل م –وس ين لن ول ا سطر (يب ب بينهم م أكت ا، فل ا منه بسم هللا  ا أنه
   الرحمن الرحيم).

  وفي المستدرك أيضا :   
دثنا   ار، ح ن دين ا ب ن زكري ر  فحدثناه أبو بكر محمد بن عبد هللا الجنيد، حدثنا محمد ب ن جعف وب ب يعق

اس ن عب د هللا ب ال: بن سليمان الهاشمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن علي بن عب ي ي ق ول:سمعت أب سألت  ق
قال: ألن بسم هللا  لَْم تكتب في براءة بسم هللا الرحمن الرحيم؟ : ِلمَ -رضي هللا تعالى عنه  -علي بن أبي طالب 

   أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. الرحمن الرحيم
  وفي المستدرك أيضا:   
دثنا    رة اليشكري، ح ن المغي د ب دثنا محم دل، ح اذ الع ن حمش محدثنا علي ب ن الحك م ب ي،  القاس العرن

ن سلمة، د هللا ب رة، عن عب ة  حدثنا سفيان بن سعيد، عن األعمش، عن عبد هللا بن م رضي هللا  -عن حذيف
ذاب   وإنكم -يعني براءة  -ما تقرؤون ربعها  قال: -تعالى عنه  ة وهي سورة الع ذا تسمونها سورة التوب .ه

   حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه.
  رك أيضا :وفي المستد  
ن  أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا النضر   شميل،  ب

ن رة، ع ي هري ن أب ال: أنبأ شعبة، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي، عن المحرر ب ه ق ث  أبي ي البع ت ف كن
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ة. -هللا تعالى عنه رضي  -مع علي  -وسلم وآله صلى هللا عليه  -الذين بعثهم رسول هللا  ال ببراءة إلى مك  فق
 قال: كنا نقول ال يدخل الجنة إال مؤمن، وال يحج بعد العام مشرك، وال تنادون؟ له ابنه أو رجل آخر: فبَم كنتم

ه  -يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول هللا  ه صلى هللا علي لم وآل إن -وس د، ف ة  عه ه أربع أجل
   .هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه.. ل صوتيأشهر، فناديت حتى صح

ف معنى  ما   افرين ؟.. وكي هر للك ة أش ة أربع الى مهل بحانه وتع اذا أعطى هللا س (( براءة )).. ؟.. ولم
اء هللا  يجير المؤمن الكافر ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن ش

  تعالى : 
  

ِ َوَرُسوِلِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِمْن اْلُمْشِرِكيَن(بَ ((    َّ ِ .)) .. )1َراَءةٌ ِمْن  ّ ن  راءة ِم : بَ لَّ هُ عزَّ وج وقول
ولِه؛ بََراءة قوالِن: ورسولِه، قال: في َرفعِ  ِ ورس ّ  أَحدُهما على َخبِر االبِتداِء، المعنى: هذِه اآلياُت بََراءة ِمن 

ةً، القَْولَيَِن َحَسٌن. عاَهْدتُْم. قال: ِوكال َراءة ابتداٌء والخبُر إِلى الذينَ والثاني بَ  أْتُهُ تَْبِرئ ا لي علْيِه وبَرَّ  وأَْبرأْتُه ِممَّ
نَ  ِرَئ ِم يِن  وبَ دَّ ي ال ذِلَك ف اَل: وك اني؛ ق ن اللحي رة ع راءة وبَراًء،األَِخي اِدٌر، بَ ر ن ُرُؤ، واألَِخي َرأُ ويَْب ِر يَْب األَْم

هُ  َ والعُيوِب بَِرَئ إِليك ؤاً، وأَبَرأََك ِمن ز:  ِمْن َحقَِّك بَراءة وبَراًء وبُروءاً وتبرُّ ِل العزي ي التنزي أََك. وف رَّ أَهُ «وبَ رَّ فب
الوا ا ق ـمَّ ُ م ا ».ّ ِريم وأَن ل َك راٌء، مث ُع بِ راٌء، والجْم َك وبَ ْن ذِل ِريٌء ِم َرآُء، بَ راٍم، وبُ اء، وِك ه وفُقَه ل فِقي  ِمث

ُع  وأَشراٍف، وأَبِرياُء، مثل نَِصيبٍ  وأَبراء، مثل شريفٍ  راُء جم ال الفارسي: البُ وأَْنِصباء، وبَِريئون وبَراء. وق
اُء في َجْمِعِه: بَريء، وهو ِمْن بابِ  دى َرْخٍل وُرخاٍل. وحكى الفرَّ َزتين.  بُراء غير مصروٍف على حذِف إِح الهم

ِز:  أَنا ِمنك بَراء. قال: وفي وقاَل اللحياني: أَهُل الحجاز يقولون: ل العزي دون«التنزي ـّما تَْعبُ راٌء م ي بَ ..   ».إِنَّن
ي  إِلَى الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِمْن اْلُمْشِرِكينَ  : أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال ف

  صفاته .. 
افِِريَن(فَِسيُحوا فِي األَْرِض أَْربَعَةَ أَ ((       ِزي اْلَك َ ُمْخ َّ ِ َوأَنَّ  َّ .)).. )2ْشُهٍر َواْعلَُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي 

ياحةُ: الذهاب في األَرض للعبادة:  فَِسيُحوا فِي األَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر  يح والّسِ ي األَرض يَِس  والتََّرهُّب؛ وساح ف
 ً يَحانا ْيحاً وَس يُوحاً وَس ياحةً وُس ي ِس ياحة ف ديث: ال ِس ي الح ب؛ وف ياحة  أَي ذه الم؛ أَراد بالّسِ اِإلس

ةَ األَمصار  قال ابن الجاري؛ من سيح الماء األَمصار والذَّهاَب في األَرض، وأَصله  َ مفارقة ر: أَراد مفارق األَثي
ي ا وُسْكنى البَراري وتَْرَك شهود الجمعة عَْوَن ف ةوالجماعات؛ قال: وقيل أَراد الذين يَْس ّرِ والنميم  ألَرض بالش

ي ا السالم؛ ف ريم، عليهم ي  واِإلفساد بين الناس؛ وقد ساح،ومنه الَمسيُح بن م ذهب ف ان ي ل: ك ض األَقاوي بع
ه فَّ قدمي ُل َص ه اللي ا أَدرك لى األَرض فأَينم ل.  وص ى فاع ول بمعن و مفع ذلك، فه ان ك ِإذا ك باح؛ ف ى الص حت

ةُ الُهدى يمة والشر؛ وفي حديث علّي، رضي هللا عنه: أُولئكفي األَرض بالنم يَِسيحُ  والِمْسياُح الذي وا  أُمَّ لَْيُس
ذين ي ال ذُِر؛ يعن ذاييع البُ اييح وال بالَم ي األَرض بالَمس يحون ف اس،  يَِس ين الن اد ب ر واِإلفس ة والش بالنميم

ياحة ولكن .. الذين يذيعون الفواحش والمذاييع ن الّسِ يس م اييح ل مر: المس ال ش ييح؛ هاألَزهري: ق ن التَّْس  م
ن ياحةُ  والتَّْسييح في الثوب: أَن تكون فيه خطوط مختلفة ليست م ُزوُم  نحو واحد. وِس ة الصياُم ولُ ذه األُم ه

ِ ..  المساجد. َّ زَ :  َغْيُر ُمْعِجِزي  ز. وَعجَّ ى العَْج لُ  والتَّْعِجيُز: التَّثْبِيط، وكذلك إِذا نسبته إِل ب  الرج اَجَز: ذه وع
ذين فلم يُوَصل ي إِليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: وال عَْوا ف انِّين  َس اه ظ ال الزجاج: معن اِجِزين؛ ق ا ُمع آياتن

ي يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا أَنهم ل ف ار، وقي ة وال ن ه ال جن ون وأَن و أَنهم ال يُبعث دين وه اجزين معان  التفسير: ُمع
زين، وتأْويلها ُزون من اتبع أَنهم راجع إِلى األَّول، وقرئت ُمعَّجِ ونهم يُعَّجِ ه وسلم، ويُثَبُِّط ي، صلى هللا علي  النب

ي أَْعَجزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أَنتم عنه وعن اِإليمان باآليات وقد ي األَرض وال ف السماء؛  بُمْعِجِزين ف
ي األَرض وال قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم ُزوَن ف وا  بأَنهم ال يُْعِج ي السماء وليس ماء؟ف ل الس ي أَه  ف

تم من في السماء بُمْعِجٍز، وقال فالمعنى ما أَنتم بُمْعِجِزيَن في األَرض وال ا أَن م، م اه، وهللا أَعل  أَبو إِسحق: معن
و ي األَرض وال ل ِزين ف تم بُمْعِج ا أَن اه م ش: معن ال األَخف ماء، وق ي الس تم ف ي األَرض كن ِزين ف ي  بُمْعِج وال ف

و  وال في السماء، قال ننا َهَرباً في األَرضالسماء أَي ال تُْعِجُزو ى ول ي المعن هر ف راء أَش ول الف األَزهري: وق
ْوتُ  أَنتم لو كنتم في كان قال: وال ْبقُ  السماء بُمْعِجِزيَن لكان جائزاً، ومعنى اِإلْعجاز الفَ ِزي .. والسَّ َ ُمْخ َّ َوأَنَّ 

رة  الرجلُ  َضها. والِخْزُي: السُّوُء. َخِزيَ وَخزا الدابة َخْزواً: ساَسها ورا:  اْلَكافِِرينَ  زًى؛ األَخي اً وَخ َزى ِخْزي يَْخ



  635                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ْهرة عن سيبويه: وقع في بَِليَّة وَشر ومَ  ٍ وُش ا ي الى: وال تُْخِزن ه تع ي قول و إِسحق ف ال أَب اَن. وق ذلك وه ذَلَّ ب  ف
ه د لزم أَْمٍر ق وُر ب ة القيامة؛ الُمْخَزى في اللغة الُمذَلُّ الَمْحقُ ا. بُحجَّ ه به ةً إِذا أَْذلَْلت ه ُحجَّ ه أَْلَزمت ذلك أَْخَزْيت ، وك

ي  على الَهوان. وقد أَْخزاهُ هللا أَي أَهانَه هللا. وأَخزاه هللا وأَقاَمه والِخْزُي: اس ف و العب ال أَب زاٍة. وق ٍة وَمْخ َخْزي
 ً   .. ء، وامرأَة َخْزياالَهوان، وَخِزَي يَْخَزى َخزايةً من االستحيا من الفصيح: َخِزَي الرجُل ِخْزيا

َ بَِريٌء ِمْن اْلُمْشِرِكيَن َوَرسُ ((     َّ ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس يَْوَم اْلَحّجِ األَْكبَِر أَنَّ  َّ تُْم َوأَذَاٌن ِمْن  ولُهُ فَِإْن تُْب
 ِ َّ يٍم(فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َوإِْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي  ذَاٍب أَِل ُروا بِعَ ْر الَِّذيَن َكفَ ْن .)).. ((  )3 َوبَّشِ َوأَذَاٌن ِم

اِس  ى النَّ وِلِه إِلَ ِ َوَرُس ي َّ م. وف ةً: َعِل اً وأَذان اً وأَذَن يء إْذن ل أَِذَن بالش ن هللا  التنزي ْرٍب م أْذَنوا بَح ز: ف العزي
ه .. ورسوله؛ أَي كونوا على ِعْلمٍ  َر و وآذَنَ اهاألَم آِذنوا بحرٍب من هللا؛ معن رئ: ف د قُ ه، وق ه: أَْعلََم ه ب  أَي آذَن

با بأَنه حرٌب من هللا ورسوله. الُم.. أَْعِلُموا كلَّ َمن لم يترك الّرِ الَم بالشيء. واألَذاُن: اإلْع . وأَذَّْنُت: أَْكثْرُت اإلْع
ز وآذَْنتُكَ  ال هللا ع ه. ق ه: أَْعلَمتُ ه. وآذَْنتُ ل: بالشيء: أَْعلمتُك تُكم وج ل آذَْن ى سواءٍ  فق رِ .. عل ّجِ األَْكبَ ْوَم اْلَح :    يَ

  هو يوم النحر .. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم : 
ن   د ب ن شهاب، عن حمي ن اب ي عمرو ع ن وهب. أخبرن ى. حدثنا اب ن سعيد األيل ارون ب  حدثني ه

يعبدالرحمن، عن أبي هريرة. ح وحدثني حرلة بن يحيى التجيبي. أخ ن  برنا ابن وهب. أخبرن ونس ؛ أن اب ي
ال: رة. ق ي هري ي الحجة  شهاب أخبره عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أب ر الصديق ف و بك ي أب بعثن

وم  وسلم.وآله التي أمره عليها رسول هللا صلى هللا عليه  اس ي ي الن ون ف ي رهط، يؤذن وداع. ف ل حجة ال قب
ول: يطو النحر: ال يحج بعد العام مشرك. وال دالرحمن يق ف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عب

  حديث أبي هريرة. أجل يوم الحج األكبر  .. من  يوم النحر 
  جاء في صحيح البخاري:  
ن   د ب أخبرني حمي هاب: ف ن ش ال اب ل ق دثني عقي ث: ح دثنا اللي ف: ح ن يوس د هللا ب دثنا عب د  ح عب

ال: و  الرحمن: أن أبا هريرة ق ي أب يبعثن ة ف ك الحج ي تل ه ف ر رضي هللا عن وم النحر  بك ثهم ي ؤذنين، بع الم
ت وف بالبي ام مشرك، وال يط ان. يؤذنون بمنى: أن ال يحج بعد الع ي صلى هللا  عري م أردف النب د: ث ال حمي ق

راءة. وسلم بعلي بن أبي طالب، فأمره أنوآله عليه  ى  يؤذن بب ي أهل من ي ف ا عل أذن معن رة: ف و هري ال أب ق
  ال يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان. حر ببراءة، وأنيوم الن

أَتِ ((     ًدا فَ ْيُكْم أََح اِهُروا َعلَ ْم يَُظ ْيئًا َولَ وُكْم َش ْم يَنقُُص مَّ لَ ِرِكيَن ثُ ْن اْلُمْش دتُّْم ِم ِذيَن َعاَه ْيِهْم إِالَّ الَّ وا إِلَ مُّ
َ يُِحبُّ  َّ تِِهْم إِنَّ  ْرُت :  َولَْم يَُظاِهُروا َعلَْيُكْم أََحًدا.)).. )4 اْلُمتَِّقيَن(َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ واْستََظْهَر به أَي استعان. وَظَه

: يَّ َر َعل انني؛ عليه: أَعنته. وَظَه ى أَع اونوا، وأَظهره هللا عل ه: تع اهُروا علي ب. وتَظ ا عن ثعل ه.  كالهم ُدّوِ َع
اً:  أَعانه، َر بعضهم بعضاً:التنزيل العزيز: وإن تََظاَهَرا عليه. وظاهَ  وفي والتَّظاُهُر: التعاُون. وظاَهَر فالن فالن

ْدرٍ .. والُمظاَهَرة: المعاونة عاونه. ْوَم بَ اَرَز يَ ه ب الم: أَن ه الس ي، علي ر وفي حديث عل اَهَر أَي نََص ان.  وظ وأَع
ك ي ذل ع والظَِّهيُر: العَْوُن، الواحد والجمع ف م يجم ا ل واء، وإِنم ر ألَ  س ا َظِهي توي فيهم د يس والً ق يالً وفَعُ ن فَع

ذكر ال الم ا ق غ، كم ث والجم ي والمُؤن المين. وف وُل رب الع ا رس ل: إِنَّ ز وج   هللا ع
د ، ربه َظهيراً؛ يعني بالكافر الِجْنسَ  التنزيل العزيز: وكان الكافُر على ة بع ه أَيضاً: والمالئك رد؛ وفي  ولذلك أَف

ا ذا كم يده: وه ن س ال اب ر؛ ق ك ظهي ِديقٌ حك ذل م َص ة: ه ولهم للجماع ن ق يبويه م ٌق؛  اه س م فَِري وه
َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقينَ ..  والظَِّهيُر:الُمِعين َّ   : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..  إِنَّ 

دْ ((     ْم فَِإذَا انَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَج ُدوا لَُه ُروُهْم َواْقعُ ذُوُهْم َواْحُص تُُموهُْم َوُخ
يٌم( وٌر َرِح َ َغفُ َّ بِيلَُهْم إِنَّ  وا َس اةَ فََخلُّ َك ْوا الزَّ الَةَ َوآتَ اُموا الصَّ ابُوا َوأَقَ ِإْن تَ ٍد فَ لَّ َمْرَص لََخ .)).. )5ُك ِإذَا انَس فَ

وئهواْنَسلََخ النهار من الليل:  األَْشُهُر اْلُحُرمُ  ه شيء من ض ى مع اً ال يبق ر  ألَن : خرج منه خروج وَّ ار ُمَك النه
اَس؛ على الليل، فِإذا زال ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد د سلخ هللا   َغِشَي الن ي  وق لُخه. وف ل يَْس ن اللي اَر م النه

هرَ  لهم الليل نَْسلَُخ منه النهار التنزيل: وآية لَْخنا الش لَُخه فِإذا هم مظلمون. وَس ْلخاً وسلوخاً: نَْس لُُخه َس  ونَْس
ال وَسلََخ هو وانَسلخ. وجاَء َسْلَخ الشهر أَي خرجنا منه وِصْرنا في آخر يومه؛ ذيب: يق لََخه. الته لَْخنا  ُمْنَس َس

ن ة ع ل ليل ال: الشهر أَي خرجنا منه فَسلَْخنا ك ه. ق ناه  أَنفسنا كلَّ ه ولبس ا في ذا أَي دخلن هر ك الَل ش ا ِه وأَْهلَْلن
ن داد كل ليلة إِلىنز فنحن نا جزءاً م ن أَنفس لَُخه ع م نَْس ه ث ى مضّيِ نصفه ِلباساً من ين جزءاً حت ت  ثالث تكامل
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د  األَْشُهُر اْلُحُرمُ  .. ليليه فسلَخناه عن أنفسنا كلَّه رد .. وواح ة س دة وذو الحجة ومحرم .. ثالث : وهي ذو القع
ة فرد: وهو شهر رجب األصم األصب .. الذي بين جمادى وشع ي خطب بان والمعروف برجب مضر كما جاء ف

وداع .   ُروُهمْ ال ذُوُهْم َواْحُص رني:  َوُخ يء  وأَْحَص َرني الش ل: َحَص ي؛ وقي ُر نفس ي أَْحُص ي أَي جعلن مرض
ه  حبسني. وَحَصَرهُ يَحِصُ◌رهُ َحْصراً: ضيق عليه وأَحاط به. والَحِصيُر: أَي وأَْحَصَرني المِلُك، سمي بذلك ألَن
يُرهَمحُصوٌر  ذا َحِص ور. وه و محص ته، فه ه،  أَي أَي محجوب؛ وقال القتيبي: هو من َحَصْرته أَي حبس َمْحبُِس

دٍ  وَحَصَرهُ المرض: حبسه، على المثل. لَّ َمْرَص ْم ُك ب:  َواْقعُُدوا لَُه ُد بالشيء: الراق الخير  الراِص َده ب ه. َرَص ل
ُده وغيره َده بال يَْرُص ه، ورَص داً: يرقب داً وَرَص ُد:َرْص ذلك. والتََّرصُّ أَة ك ب. مكاف ك  الترق ا ل ال أَن ث: يق ال اللي ق

ه؛ ك ب ى أُكافئ انك حت ٌد بِإحس ى ُمْرِص ارة عل د الم ي تَْرُص ة الت ال للحي يُد:  ويق ِص يد. والرَّ ق لتلسع: رص الطري
بع ود الس ُص ب. والرَّ د ِليَثِ ذي يَْرُص رب ال م تش ل ث رب اِإلب د ش ي تَْرُص ل: الت ن اِإلب ي م وم. والرَّ  ه ُد: الق  َص

ث، ع والمؤن ه الواحد والجم اد. يَْرُصدون كالَحَرس، يستوي في الوا أَرص ا ق ة.  وربم ْبي َدة، بالضم: الزُّ ْص والرُّ
َده ترقبه. وأَرَصَد له بالخير والشر، ال وقال بعضهم: أَرَصَد له ّده. يقال إِال باألَلف، وقيل: تََرصَّ ال:  األَمر: أَع ق

ادُ  ُد والِمْرص ل: والَمْرَص ز وج ال هللا ع ق؛ ق رب الطري د الع م عن دوا له اه  واقع راء: معن ال الف د؛ ق ل َمرص ك
ت ى البي ريقهم إِل ى ط م عل دوا له ل: واقع رام، وقي ه  الح ي أَّي وج ذوهم ف داً لتأْخ م َرَص وا له اه أَي كون معن

الطريقلبالط على كل طريق؛ وقال عز وجل: إِنَّ ربك لبالمرصاد؛ معناه قال أَبو منصور: توجهوا؛  ريق أَي ب
  ..  الذي ممّرك عليه

َك ((     هُ ذَِل هُ َمأَْمنَ مَّ أَْبِلْغ ِ ثُ َّ الََم  َمَع َك ى يَْس أَِجْرهُ َحتَّ تََجاَرَك فَ ْوٌم الَ َوإِْن أََحٌد ِمْن اْلُمْشِرِكيَن اْس أَنَُّهْم قَ بِ
يده:  ُمِجيُروَن؛ ؛ حكاه ثعلب، أَيوجاُرك: المستجيُر بك. وهم جاَرةٌ من ذلك األَمر ...)).)6يَْعلَُموَن( ن س ال اب ق

ى وال أَدري كيف ذلك، إِالَّ أَن يكون على توهم طرح د حت ٍة،  الزائ ى فَعَل م يكسر عل ائر ث ه ج ون الواحد كأَن يك
و وإِالَّ فَال وجه ا أَي له. أَب اذ ب ٌد. ومن ع ذُ واح ُر والُمِعي اُر والُمِجي ثم: الج ه الهي تجار ب اره هللا، اس ن  أَج وم

ُر وال أَجاره هللا لم يُوَصْل إِليه، وهو سبحانه الى يُِجي ل وتع ه: ق الى لنبي ال هللا تع ذ. وق ه أَي يعي اُر علي ْن  يَُج لَ
ك أَحٌد؛ أَي لن يمنعنى من هللا أَحد. والجارُ  يُِجيَرني من هللا ذي يمنع ُر: هو ال ن  والُمِجي تَْجاَرهُ م ُرك. واس ويُْجي

  . فالن فَأََجاَرهُ منه.
       

  *********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار  ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح الوكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اغْ (( ون ...  –./.)) )118ِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  أن محمدا رسول هللا وأشهد 
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 c   : 146الحلقة عدد   
  c( سورة براءة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ول هللا بل نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َد (( ...   ا َكْيَف يَُكوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعْن َراِم فََم ِجِد اْلَح َد اْلَمْس ْدتُْم ِعْن ِذيَن َعاَه وِلِه إِالَّ الَّ َد َرُس ِ َوِعْن َّ

يَن( بُّ اْلُمتَِّق َ يُِح َّ ْم إِنَّ  تَِقيُموا لَُه ْم فَاْس تَقَاُموا لَُك يُكْم إِ  )7اْس وا فِ ْيُكْم الَ يَْرقُبُ ُروا َعلَ َف َوإِْن يَْظَه ةً  ال َكْي َوالَ ِذمَّ
ْم 8ُضونَُكْم بِأَْفَواِهِهْم َوتَأْبَى قُلُوبُُهْم َوأَْكثَُرُهْم فَاِسقُوَن(يُرْ  بِيِلِه إِنَُّه ْن َس دُّوا َع يالً فََص ا قَِل ِ ثََمنً َّ اِت  ) اْشتََرْوا بِآيَ

وَن( انُوا يَْعَملُ ا َك اَء َم ْؤِمٍن إِ 9َس ي ُم وَن فِ مْ  ال )الَ يَْرقُبُ َك ُه ةً َوأُْولَئِ ُدوَن(َوالَ ِذمَّ اُموا  )10 اْلُمْعتَ ابُوا َوأَقَ ِإْن تَ فَ
ُل اْآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن( يِن َونُفَّصِ َكاةَ فَِإْخَوانُُكْم فِي الّدِ الَةَ َوآتَْوا الزَّ ِدِهْم  )11الصَّ ِد َعْه ْن بَْع انَُهْم ِم َوإِْن نََكثُوا أَْيَم

ةَ ا اتِلُوا أَئِمَّ نُِكْم فَقَ وَن(َوَطعَنُوا فِي ِدي ْم يَنتَُه ْم لَعَلَُّه اَن لَُه ْم الَ أَْيَم ِر إِنَُّه انَُهْم 12ْلُكْف وا أَْيَم ا نََكثُ اتِلُوَن قَْوًم ) أَالَ تُقَ
ُ أََحقُّ أَْن تَْخَشْوهُ إِْن كُ  َّ ٍة أَتَْخَشْونَُهْم فَا َل َمرَّ ُسوِل َوُهْم بََدُءوُكْم أَوَّ وا بِِإْخَراجِ الرَّ ْؤِمنِ َوَهمُّ اتِلُوُهْم  )13يَن(نتُْم ُم قَ

ُ بِأَْيِديُكْم َويُْخِزِهْم َويَْنُصْرُكْم َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِيَن( َّ ْبُهْم  ُ  )14يُعَذِّ َّ َويُْذِهْب َغْيَظ قُلُوبِِهْم َويَتُوُب 
ُ َعِليٌم َحِكيٌم( َّ ْبتُْم أَْن تُ 15َعلَى َمْن يََشاُء َو ْن ) أَْم َحِس ذُوا ِم ْم يَتَِّخ ْنُكْم َولَ ُدوا ِم ِذيَن َجاَه ُ الَّ َّ ْم  ا يَْعلَ وا َولَمَّ تَْرُك

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن( َّ ِ َوالَ َرُسوِلِه َوالَ اْلُمْؤِمنِيَن َوِليَجةً َو َّ   ...))..)16ُدوِن 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة ) 

  * التحليل :
  

ة هل للمشركين م ي أي ن عهد ؟.. متى تتم مقاتلة المشركين والمنافقين ؟.. لماذا أمر هللا بالقتال ؟ وف
دي ؟..  ع والتع ظروف ؟.. هل القتال في اإلسالم هو للدفاع عن النفس وحماية المجتمع اإلسالمي .. أم للتوس

ي ما اإلختبار الوارد في تضاعيف اآليات السالفة البيان ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر  ة ف ة الكافي دون األجوب تج
  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ِجِد اْلَح(( ...    َد اْلَمْس ْدتُْم ِعْن ِذيَن َعاَه وِلِه إِالَّ الَّ ِ َوِعْنَد َرُس َّ ا َكْيَف يَُكوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعْنَد  َراِم فََم

َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقيَن(اْستَقَاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِنَّ  ى )7َّ ف بمعن ؤداه.. كي ام م ذا المق ي ه .)).. التعجب الوارد ف
د من  ذي امت دها ال رم تعه م تحت ث .. ول ل ناك ى ك ال ينبغي .. وقد نقضت قريش وهي مثل يضرب وينطبق عل

لى هللا ول هللا ص ه  شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة .. وعمدت قريش إلى قتل حلفاء رس ه وآل  علي
ي ..  رم المك ي الح م ف وهم معه ر .. وقتل ي بك يهم بن وا عل ث حرض وسلم من بني خزاعة في الحرم المكي حي
الفتح  م ب ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ان أذن لرس هر رمض ي ش بط  ف رة وبالض ة للهج نة الثامن ي الس وف

ين ..  ِجِد المب َد اْلَمْس ْدتُْم ِعْن ِذيَن َعاَه َرامِ إِالَّ الَّ ع  اْلَح اق .. وق وا الميث م ينقض ر .. ل و بك م بن اء : ه ال العلم : ق
  استثناؤهم .. 

يُكْم إِ ((   وا فِ ْيُكْم الَ يَْرقُبُ ُرُهْم  ال َكْيَف َوإِْن يَْظَهُروا َعلَ وبُُهْم َوأَْكثَ أْبَى قُلُ أَْفَواِهِهْم َوتَ ونَُكْم بِ ةً يُْرُض َوالَ ِذمَّ
قُوَن( فَ  .))..)8فَاِس ْيُكمْ  َكْي ُروا َعلَ ه ..   َوإِْن يَْظَه ه وغلب از فوق ه : ح ر علي ْيُكْم الَ : ظه ُروا َعلَ َف َوإِْن يَْظَه َكْي



  638                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ةً  ال يَْرقُبُوا فِيُكْم إِ  ةُ :  َوالَ ِذمَّ يَّْعتَها الَمذَمَّ ك إِذا َض ة تَْلزم ل حرم ماُم: ك ذِّ ك..  وال ن ذل لُ  وم َل  يسمى أَه د أَه العه
ذين م ال ِة، وه مَّ ن الذِّ ة م ؤدون الجزي ل ي م. ورج ركين كله ل المش اه رج : معن يٌّ د  ِذّمِ ةُ: العه مَّ د. والذِّ ه عه ل

وب ى منس دة إِل و عبي ال أَب ال: وق د. ق ل العق ةُ أَه مَّ وهري: الذِّ ال الج ِة: ق مَّ ةُ  الذِّ ّم ه  الذِّ ه، علي ي قول ان ف األَم
وم اهم. وق تِِهْم أَدن ِذمَّ عمى ب الم: ويس دون  الس ةٌ: ُمعاه مّ ِذمَّ ذِّ و ال ٍة، وه ق  ُأَي ذوو ِذمَّ ةُ: الح ماُم والَمذَمَّ ذِّ وال

د والُحْرمة، والجمع ة: العه مَّ ةٌ. والذِّ الن أَِذمَّ اٌم. وف ا ِذم ةُ، وجمعه ة والَكفال ه ِذمَّ ّي،  ل ي حديث عل أَي حق. وف
رم هللا يم ك ه زع ا ب ه وأَن ي َرِهينُ ت ه. وجهه: ِذمَّ اء ب ي الوف ٌن ف ةُ: أَي ضماني وعهدي َرْه مام ماُم والذِّ ذِّ   وال
ك الُحْرَمةُ؛ ةُ، ومن ذل يَّْعتَها الَمذَمَّ ماُم: كل حرمة تَْلزمك إِذا َض لُ  والذِّ مى أَه ذين  يس م ال ِة، وه مَّ َل الذِّ د أَه العه

: معناه رجل يؤدون الجزية من المشركين كلهم. ورجل يٌّ ى ِذّمِ وب إِل د منس ةُ: العه مَّ ِة: له عهد. والذِّ مَّ ا الذِّ ل ق
ة ّم دة الذِّ و عبي ال أَب ال: وق د. ق ل العق ةُ أَه مَّ وهري: الذِّ ان ُالج تِِهْم  األَم ِذمَّ الم: ويسعمى ب ه الس ه، علي ي قول ف

ةٌ: ُمعاهدون أَدناهم. وقوم مُّ؛ ِذمَّ ذِّ و ال ٍة، وه ى أَي ذوو ِذمَّ ا بمعن ماِم، وهم ذِّ ة وال مَّ ر الذِّ ي الحديث ذك د  وف العَْه
مانِ  اِن والضَّ ةِ و واألَم لمين الُحْرَم د المس ي عه دخولهم ف ةً ل ِة ِذمَّ مَّ ل الذِّ َي أَه ّمِ ق، وُس ي  والح انهم. وف وأَم

ٍة أَي اْرُدْدنا إِلى ة أَي أَن  الحديث في دعاء المسافر: اْقِلْبنا بِذمَّ مَّ ه الذِّ ْت من أَهلنا آمنين؛ ومنه الحديث: فقد بَِرئَ
ِة أَو فِإذا أَْلقى بيده إِلىمن هللا عهداً بالحفظ والِكاليَِة،  أَحد لكل ه التَّْهلَُك َر ب ا أُِم الف م ه أَو خ َم علي ّرِ ا ُح ل م  فع

ةُ هللا تعالى َخذَلَتْهُ  ُم ممن ال عهد . أَبو ِذمَّ ةُ التَّذَمُّ مَّ وسلم، وآله  له. وفي حديث النبي، صلى هللا عليه عبيدة: الذِّ
تهم أَدناهم المسلمون تَتَكافأُ دماؤهم ويسعى دة:بِذمَّ و عبي ول إِذا ؛ قال أَب ا، يق ان ههن ةُ األَم مَّ ُل  الذِّ أَْعطى الرج

ي من الجيش العدّو أَماناً جاز ا ذلك على جميع المسلمين، ول ده كم ه عه وا علي روه وال أَن يَْنقُض م أَن يُْخِف  له
ي هللا ر، رض از عم ول أَج ه ق ال: ومن يعهم؛ ق كر جم ل العس ى أَه ٍد عل ان عب ه، أَم ْلمان ذِ  عن ةُ َس لمين  مَّ المس

دُ  ةُ هي األَمان، ولهذا سمي الُمعاَه مَّ ه. واحدة؛ فالذِّ ي تؤخذ من ة الت ِة الِجْزيَ ى ِذمَّ ان عل َي األَم ه أُْعط اً، ألَن يّ  ِذّمِ
ةً؛ قال: ذتن وفي التنزيل العزيز: ال يَْرقبُون في مْؤمن إِال وال ِذمَّ ادة. وأَخ ف؛ عن قت د، واِإلّل الِحْل ةُ العه مَّ ي الذِّ

ي منه ِذمامٌ  اره. وف هُ أَي أَج ةٌ، وللرفيق على الرفيق ِذماٌم أَي حق. وأَذَمَّ ل وَمذَمَّ ديث سلمان: قي لُّ  ح ا يَِح ه م ل
تِنا فحذف تِنا؟ أَراد من أَهل ِذمَّ ن من ِذمَّ ال اب يِهْم؛ ق ة وأََرِض  المضاف. وفي الحديث: ال تشتروا َرقيق أَهل الذمَّ

ذهب  ظاهرة كان لهم َمماليُك وأََرُضوَن وحاٌل حسنة األَثير: المعنى أَنهم إِذا ى م ذا عل ْزيتهم، وه ر لِج ان أَكث ك
زم األَرض، الحال، وقيل من يََرى أَن الِجْزية على قدر ذي يل راج ال ئال  في شراء أََرِضيْهم إِنه كرهه ألَجل الَخ ل

: الِحلْ . المسلم إِذا اشتراها فيكون ذال وَصغاراً. يكون على الى: الواِإللُّ  ف والعَْهد. وبه فسَّر أَبو عبيدة قوله تع
؛ مؤمن إِالٍّ وال ذمة. وفي حديث أُم زرع: َوفِيُّ اِإلّلِ كِريمُ  يَْرقُبون في ر  الِخّلِ ا ذُّكِ د، وإِنم ة العه ا َوفِيَّ أَرادت أَنه

ي :التشبيه أَي هي مثل الرجل الَوفّيِ العهد. واِإللُّ  به إِلى معنى ألَنه إِنما ذُِهبَ  ديث عل ي ح ه  ، القرابة. وف علي
؛ قال ابن وقال مجاهد والشعبي: ال يرقبون في  اِإللَّ؛ دريد: وقد َخفَّفَت العرب السالم: يخون العَْهد ويقطع اِإللَّ

مة العهد، ُ مؤمن إِالٍّ وال ذمة، قيل: اِإللّ  م به؛ وقال الفراء: اِإللُّ القرابة، والذِّ د، والذمة ما يُتَذَمَّ و  العَه ل: ه وقي
ت  أَسماء هللا تعالى من أَسماء هللا عز وجل، قال: وهذا ليس بالوجه ألَن رآن وتلي ي الق اءت ف ا ج ة كم معروف

ا نسمع الداعي يقول في في األَخبار. قال: ولم يم ي ا رح ا رحمن وي ا هللا وي ول ي ا  الدعاء يا إِلُّ كما يق مؤمن ي
ك  فمن ذلك األَلَّة الَحْربة غة تحديُد الشيء،وحقيقةُ اِإلّلِ على ما توجبه الل مهيمن، قال: ن ذل ّددة، وم ا مح ألَنه
ي  كانت محددة، فاِإللُّ يخرج في جميع أُذن ُمؤلَّلة إِذا ت ف ذا إِذا قل َوار،على ه ة والِج د والقراب ما فسر من العه

ي العهد بينها اِإللُّ، ّددا ف َوار فتأْويله أَنهما قد ح ي الِج ت ف د، وإِذا قل ذ العه ، أَخ ا إِلٌّ ادّ  بينهم َوار يح ه ِج  فتأْويل
ي ة الت ه القراب ة فتأْويل ي القراب ه ف ان، وإِذا قلت ان. اِإلنس اّد اِإلنس ز  تُح يده: واِإللُّ هللا ع ن س ار. اب : الج واِإللُّ

ذا وفي حديث أَبي وجل، بالكسر. ْيِلمة: إِنَّ ه ا بكر، رضي هللا عنه، لما تلي عليه َسْجع ُمَس ْيٌء م اء م لََش ن ج
ّ◌ٍ◌ فَأَْين ذُِهب بكم، أَي من ربوبية؛ وقيل: ه  إِّل وال بّرٍ ذي جاء من ل ال اِإللُّ األَصل الجيد، أَي لم يَجئ من األَص

ن مناسبة القرآن، وقيل: ادر م ر ص الحق واِإلدالء بسبب  اِإللُّ النََّسب والقرابة فيكون المعنى إِن هذا كالم غي
يق. وفي حديث لَقيط: ه، ويجوز أَن  أُنبئك بمثل ذلك بينه وبين الّصّدِ ه وقدرت ه وإِلَهيت في إِّلِ هللا أَي في ربوبيت

  ..  هللا من اِإلّلِ العهدِ  يكون في عهد
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وَن(((   انُوا يَْعَملُ ا َك اَء َم ْم َس بِيِلِه إِنَُّه ْن َس دُّوا َع يالً فََص ا قَِل ِ ثََمنً َّ اِت  تََرْوا بِآيَ ّد: .)).. )9اْش الصَّ
ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدّ اِإلْعراُض و دَّا ويَُصدّ  ُالصُّ وم ُص ال: صّده .. َصّداً وُصُدوداً: أَعرض. ورجل صادٌّ من ق ويق

  .عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه.
ْؤِمٍن إِ ((   ُدوَن( ال الَ يَْرقُبُوَن فِي ُم ْم اْلُمْعتَ َك ُه ةً َوأُْولَئِ َ تع.)).. )10َوالَ ِذمَّ ّ َب  ِرِه أَي وراق ي أَم الى ف

  . خافَه.
ْوٍم يَْعلَُم((   ُل اْآليَاِت ِلقَ يِن َونُفَّصِ َكاةَ فَِإْخَوانُُكْم فِي الّدِ الَةَ َوآتَْوا الزَّ .)).. )11وَن(فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

  علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 
ْم َوإِْن نََكثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن بَْعِد َعهْ ((    ْم لَعَلَُّه اَن لَُه ْم الَ أَْيَم ِر إِنَُّه ةَ اْلُكْف ِدِهْم َوَطعَنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَئِمَّ
انَُهمْ .)).. )12يَنتَُهوَن( ة:  َوإِْن نََكثُوا أَْيَم ن بَْيعَ ِلُحه م ُده وتُْص ا تَْعِق ُض م ُث: نَْق ا. النَّْك اً  وغيره ه نَْكث ه يَْنُكثُ نََكثَ

ال ، وتَناَكَث القوُم ُعهوَدهم:فاْنتََكثَ  ْرت بقت ه: أُِم ّرم هللا وجه ي، ك ديث عل ي ح ل. وف  نقضوها، وهو على المث
م د؛ وأَراد به ُض العه ُث: نَْق اِرقِين؛ النَّْك ِطين والم اِكثِيَن والقاِس ل الن م  أَه ايعوه ث انوا ب م ك ل، ألَنه ة الجم وقع

اتلوه؛ وأَراد ل ال نقضوا بيعته، وق وارجبالقاسطين أَه ارقين الخ أْم، وبالم رِ .. ش ةَ اْلُكْف اتِلُوا أَئِمَّ ه :  فَقَ م ب أَمَّ وتَ
ةً. وأَمَّ القوَم وأَمَّ بهم: ى الصراط تقدَّمهم، وهي وأْتَمَّ: جعله أَمَّ انوا عل وٌم ك ه ق تَمَّ ب  اِإلمامةُ. واِإلماُم: كل من ائ

تقيم أَو الِّين المس انوا ض تُ ..  ك ا ائْ اُم م يده: واِإلم ن س ة.اب ع أَئِمَّ ِره، والجم يٍس وغي ن رئ ه م   مَّ ب
ةَ الُكْفر، أَي قاتِلوا رؤساءَ  وفي ري:  الُكْفر التنزيل العزيز: فقاتِلوا أَئِمَّ م. األَزه وقاَدتَهم الذين ُضعَفاؤهم تَبٌَع له

زيتن، قََرؤوا أَكثر القُراء ةَ، بهم هم أَئمَّ رأَ بعض زة واحدة، وق ِر، بهم ة الُكْف ال:  أَيِمَّ كق ل ذل ن  وك ال اب ائز. ق ج
ةً  ت يَْدعون إِلى سيده: وكذلك قوله تعالى: وَجعْلناهم أَيِمَّ ة، قُلب وم القيام ار ي ي الن و ف بِعَهم فه ن تَ اِر، أَي َم  الن

د عن الحروف الهمزة ياء لثِقَلها ق وبَعُ ي الَحْل فُل ف ه ألَنها حرف َس ق ب ان النُّْط اً فك ل طَرف ِإذا  وَحَص اً، ف تَكلُّف
اً  وَرْفِضهما الِسيَّما إِذا كانتا فَُهْم باْستِْكراه الثِّْنتَْين الهمزة الواحدة، ُكِرهت قتين فاًء وعين ُمْصَطِحبتين غير مفرَّ

و في الكالم لفظةٌ توالْت فيها َهْمزتان عيناً والماً أَحرى، فلهذا لم يأْت أَو اه أَب ن  أَصالً البتَّة؛ فأَما ما حك د م زي
زائدة،  وليست الهمزتان أَْصلَين بل األُولى منهما وَخطائٌي فشاذٌّ ال يُقاس عليه، ٌئ وَخطيئةقولهم َدريئة وَدرائ
ة، بهمزتين، شاذ ال يقاس عليه؛ الجوهري: وكذلك قراءة أَهل ة،  اِإلمامُ  الكوفة أَئمَّ ه أَيِمَّ الذي يُْقتَدى به وجمع

ة، ى أَْفِعل ة، عل له أَأِْمَم ل وأَص ٍة وإِلَ مث اء وآنِي اإِن ى م ا إل ت حركتُه يم فنُِقلَ ت الم ٍة، فأُدغم ا  ه وآِله ا، فلم قَْبلَه
ال ة الُكْفر؛ ق َ◌كوها بالكسر جعلوها ياء، وقرئ أَيِمَّ ال  َحْرّ ر؛ ق ة الُكْف رئ أَيِمَّ اء، وق زة ي ت الهم ش: ُجعل األَخف

الهمزتين، قال: ومن  ماعالهمزة ياء ألَنها في موضع َكْسر وما قبلها مفتوح فلم يَهِمُزوا الجت األَخفش: ُجعلت
ازني  أَُوْيمة، كان َرأْيه جمع الهمزتين هَمز، قال: وتصغيرها ال الم ا واواً، وق لما تحّركت الهمزة بالفتحة قلبه

م ب، أُيَْيَمة ول ِلح يقِل هُ والُمْص ّلِ شيء: قَيُِّم اُم ك امُ  وإِم رآُن إِم ه، والق ول هللا،  الُمسلمين، ل د رس يُدنا محم وَس
ة،صلى هللا عل ِعيَِّة، وإِمامُ  والخليفة إمام يه وسلم، إِمام األَئِمَّ ذا الرَّ ن ه ذا وأََومُّ م  الُجْند قائدهم. وهذا أَيَمٌّ من ه

ة وإِلى الواو أُخرى َكراِهية أَي أَحسن إمامةً  اء منه، قَلَبوها إِلى الياء مرَّ و إِسحق: إِذا  التق ال أَب زتين. وق الهم
لنا رُجالً في اِإلمامةِ  ة قلنا: هذا فضَّ ي أَئمَّ ل ف ة  أََومُّ من هذا، وبعضهم يقول: هذا أَيَمُّ من هذا، قال: واألَص أَأِْمَم

ا ْين لمَّ نَّ الِميَم ة ولك ى  ألَنه جمع إِماٍم مثل ِمثال وأَْمثِل ا عل ت حركته ة وأُلقي ي الثاني ى ف ا أُدغمت األُول اجتمعت
زة ا الهمزة، فقيل ن الهم رب م ة، فأَبدلت الع مّ أَئِمَّ ذا أَيَ ال ه ن ق ال: وم اء، ق ورة الي ذه  ُ لمكس ل ه ذا، جع ن ه م

أََومُّ من هذا كان عنده أَصلُها أَأَمُّ، فلم يمكنه أَن يبدل منها  الهمزة كلَّما تحركت أَبدل منها ياء، والذي قال فالن
 ً   ..  الجتماع الساكنين فجعلها واواً مفتوحة، كما قال في جمع آَدم أَوادم أَلفا

ْونَ أَالَ ((   ٍة أَتَْخَش رَّ َل َم َدُءوُكْم أَوَّ ْم بَ وِل َوُه ُس ِإْخَراجِ الرَّ وا بِ انَُهْم َوَهمُّ وا أَْيَم ا نََكثُ ُ  تُقَاتِلُوَن قَْوًم َّ ا ُهْم فَ
ال )13أََحقُّ أَْن تَْخَشْوهُ إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( ه الصالة والسالم لقت ول علي ي خروج الرس بب ف .)).. أي كانوا الس

انتهم بنأ د وإع ول هللا  يهل مكة .. بسبب نقض العه ع رس د تحالفت م ت ق ة كان ى خزاعة .. وخزاع ر عل بك
  عليه الصالة والسالم .. 

ْؤِمنِيَن(((   ْوٍم ُم ُدوَر قَ ِف ُص ْيِهْم َويَْش ْرُكْم َعلَ ِزِهْم َويَْنُص ِديُكْم َويُْخ ُ بِأَْي َّ ْبُهْم  ذِّ اتِلُوُهْم يُعَ  .))..)14قَ
لِزِهْم َويُْخ زا الرج ه : خ ْزواً: ساَس ُزوه َخ ره؛ يَْخ ِزيَ  وقََه وُء. َخ ْزُي: السُّ زًى؛  والِخ اً وَخ َزى ِخْزي ُل يَْخ الرج

ا  فذَلَّ بذلك وهاَن. وقال أَبو وُشْهرةٍ  سيبويه: وقع في بَِليَّة وَشرٍّ  األَخيرة عن الى: وال تُْخِزن إِسحق في قوله تع
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ةً إِذا الَمْحقُوُر بأَْمٍر قد لزمه ُلغة الُمذَلّ القيامة؛ الُمْخَزى في ال يومَ  ة، وكذلك أَْخَزْيته أَْلَزمته ُحجَّ أَْذلَْلته بها.  بُحجَّ
ي  وأَخزاه هللا وأَقاَمه. . الَهوان. وقد أَْخزاهُ هللا أَي أَهانَه هللا والِخْزُي: اس ف على َخْزيٍة وَمْخزاٍة. وقال أَبو العب
ً َخِزَي الرجُل ِخزْ  الفصيح:   ..  وامرأَة َخْزيا من الَهوان، وَخِزَي يَْخَزى َخزايةً من االستحياء، يا

يٌم(((   يٌم َحِك ُ َعِل َّ ُ َعلَى َمْن يََشاُء َو َّ وبِِهمْ .)).. )15َويُْذِهْب َغْيَظ قُلُوبِِهْم َويَتُوُب  ْيَظ قُلُ ْذِهْب َغ :  َويُ
اجز، امن للع ب ك يظ غض ل: الغ و الغْيُظ: الغَضب، وقي ل: ه دُّ من وقي ه.  أَش ْوَرتُه وأَّول و َس ل: ه الغَضب، وقي

 ً يمٌ  وقد وِغظُت فالناً أَِغيظه َغْيظا ُ َعِليٌم َحِك َّ الى :  غاظه فاغتاظ وَغيََّظه فتَغَيَّظ وهو َمِغيظ؛ َو بحانه وتع هللا س
نالُحْكُم، سبحانه وتعالى. قال الليث: ا له أَْحَكُم الحاكِميَن، وهو الَحِكيمُ  فات لَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: م هللا  ص

ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ن  الَحَك ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم أعل
و  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، أَسمائه. ابن األَثير: في ى فَه ٌل بمعن فِعي

ارة فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم  فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك
ناعات معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق عن وز  الّصِ يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه

 العلم، والَحِكيمُ  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من قَِدير بمعنى الحاِكِم مثل أن يكون بمعنى
 ً   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

مْ ((   ْنُكْم َولَ ُدوا ِم ِذيَن َجاَه ُ الَّ َّ ْم  ا يَْعلَ وا َولَمَّ وِلِه َوالَ  أَْم َحِسْبتُْم أَْن تُتَْرُك ِ َوالَ َرُس َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم يَتَِّخ
وَن( ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُ َّ ةً  ...))..)16اْلُمْؤِمنِيَن َوِليَجةً َو ْؤِمنِيَن َوِليَج ه وخاصته :  َوالَ اْلُم وَوِليجةُ الرجل: بِطانَتُ

ذوا م يتخ ل: ول ي التنزي وله وال ا من دون وِدْخلَتُه؛ وف دة:هللا وال رس و عبي ال أَب ة؛ ق ؤمنين َوِليَج ة  لم الَوِليَج
نهم وهي مأْخوذة من َولََج يَِلُج ُولُوجاً َوِلَجةً إِذا دخل البِطانَةُ، ذوا بي َوّدٍة؛  أَي ولم يتخ ةَ َم افرين َدِخيلَ ين الك وب

و القو فيه وليس منه، فهو َوِليَجة؛ والرجل يكون في وِليجةً. كلُّ شيء أَولَْجته وقال أَيضاً: نهم، فه يس م م ول
ة ..  المؤمنين دون هللا ورسوله فيهم، يقول: وال يتخذوا أَولياء ليسوا من َوِليَجة ة البطان وقال الفّراء: الَوليَج

ه، مصدره من المشركين، قال سيبويه: إِنما جاء  ُولُوجاً، وهو من مصادر غير المتعدي، على معنى َولَْجُت في
  .. الرجِل: بِطانَتُه وُدخالؤه وخاصته َوِليجة ّي: أَقَرَّ بالبَْيعَِة وادَّعى الَوِليجةَ؛أَدخله. وفي حديث عل وأَولََجه:

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح أن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اوأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

الى  اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف ف
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 147الحلقة عدد   
  c( سورة براءة ) 

  
 ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  يمأعوذ با من الشيطان الرج

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْت أَعْ (( ...   َك َحبَِط اْلُكْفِر أُْولَئِ ِهْم بِ ى أَنفُِس ِ َشاِهِديَن َعلَ َّ الُُهْم َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن أَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد  َم

ِ َم17َوفِي النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن( َّ اِجَد  ْم )إِنََّما يَْعُمُر َمَس اةَ َولَ َك ى الزَّ الَةَ َوآتَ اَم الصَّ ِر َوأَقَ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا َن بِ ْن آَم
ِديَن( ْن اْلُمْهتَ وا ِم َ فَعََسى أُْولَئَِك أَْن يَُكونُ َّ ْن 18يَْخَش إِالَّ  َراِم َكَم ِجِد اْلَح اَرةَ اْلَمْس اّجِ َوِعَم قَايَةَ اْلَح تُْم ِس ) أََجعَْل

 ِ َّ ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمي آَمَن بِا َّ ِ َو َّ ِ الَ يَْستَُووَن ِعْنَد  َّ وا 19َن(َواْليَْوِم اْآلِخِر َوَجاَهَد فِي َسبِيِل  )الَِّذيَن آَمنُ
 ِ َّ َد  ةً ِعْن ُم َدَرَج ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعَظ َّ ائُِزوَن( َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل  ْم اْلفَ َك ُه ُرُهْم  )20َوأُْولَئِ يُبَّشِ

يٌم( )21َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم فِيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم( ٌر َعِظ َدهُ أَْج َ ِعْن َّ ا22َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا إِنَّ   ) يَ
َك أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا آبَاءَ  ْنُكْم فَأُْولَئِ َولَُّهْم ِم ْن يَتَ اِن َوَم يَم ى اْإلِ ُكْم َوإِْخَوانَُكْم أَْوِليَاَء إِْن اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَ

َواٌل اْقتَرَ  )23ُهْم الظَّاِلُموَن( يَرتُُكْم َوأَْم ْم َوَعِش َوانُُكْم َوأَْزَواُجُك اُؤُكْم َوإِْخ اُؤُكْم َوأَْبنَ اَن آبَ اَرةٌ قُْل إِْن َك ا َوتَِج ْفتُُموَه
بِيِلِه فَتََربَّ  ي َس اٍد فِ وِلِه َوِجَه ِ َوَرُس َّ ْن  ْيُكْم ِم بَّ إِلَ ْونََها أََح اِكُن تَْرَض ُ تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَس َّ أْتَِي  ى يَ وا َحتَّ ُص

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن( َّ   ...)) .)24ِبأَْمِرِه َو
  عظيم صدق هللا ال

  ( سورة براءة ) 

  * التحليل :
  

ذهم  ذين نتخ م ال ن ه الى ؟.. م بحانه وتع اة هللا س ائزون بمرض م الف ن ه اجد هللا ؟.. م ر مس ن يعم م
ي  أولياء ؟.. كيف تكون المحبة في هللا عز وجل ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية ف

  : التحليل التالي إن شاء هللا تعالى 
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ْت أَعْ (( ...    َك َحبَِط اْلُكْفِر أُْولَئِ ِ َشاِهِديَن َعلَى أَنفُِسِهْم بِ َّ الُُهْم َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن أَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد  َم
ه شريكا .. وهللا ال يش َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكينَ .)).. )17َوفِي النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن( ل ل ه : أشرك با : جع ي ملك ارك ف

فاته ..  ي ص ه وال ف ي ذات ِ وال ف َّ اِجَد  ُروا َمَس ِرِكيَن أَْن يَْعُم اَن ِلْلُمْش ا َك لُ :  َم ر الرج   وَعَم
ه اً: لَِزَم ا.. مالَه وبيتَه يَْعُمره ِعمارةً وُعموراً وُعْمران ارةُ: م ارة.  والِعَم ُر الِعَم ارةُ: أَْج ان. والعَُم ه المك ر ب يُْعَم

ا  قال الزمخشري: ولم. أَغناه. يه:عل وأَْعَمرَ  ى  يجئ فيم ر بمعن م عم ر،  أعل ر هللا  اْعتََم ن عم ده، ولك  إِذا عب
ر وم. وَعَم ه أَي يصلي ويص ر ربَّ و يَْعُم الهما، وه ين إِذا ص الٌن ركعت الُُهمْ  .ف ْت أَْعَم َك َحبَِط يده: :  أُْولَئِ ن س اب

إل ن َك ه م ي بْطن ر ف ذ البعي ع يأْخ بَُط وج ديَْس ٍوالَح ةٌ، تَْوبِلُه، وق اَطى وَحبَط ل َحب بٌِط، وإِبِ و َح اً، فه بَِط َحبَط  َح
لذلك بطونُها وال يخرج عنها ما  فتُْكثَِر حتى تَْنتَِفخَ  تَْحبَُط. قال الجوهري: الَحبَُط أَن تأْكل الماشية وَحبَِطت اِإلبلُ 

ذُّرَ  بالكسر، َحبَطاً: انتفخ فيها. وَحبِطِت الشاة، َدقُوُق.بطنها عن أَكل ال و الَحْن ه إِذا ِق، وه بَِط بطنُ ري: َح  األَزه
ك وإِنَّ مّما يُْنبِتُ  انتفخ يحبَُط َحبَطاً، فهو َحبٌِط. وفي الحديث: مُّ، وذل اً أَو يُِل ُل َحبَط ا يَْقتُ ُع م بِي اُط،  الرَّ دَّاء الُحب ال

  : ذهبت سدى ..  َطْت أَْعَمالُُهمْ َحبِ  وهو االْضِطراُب. ، ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التََّخبُّطِ  قال:
ْم يَ ((   اةَ َولَ َك ى الزَّ الَةَ َوآتَ اَم الصَّ ِر َوأَقَ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا َن بِ ْن آَم ِ َم َّ اِجَد  ُر َمَس ا يَْعُم َ إِنََّم َّ َش إِالَّ  ْخ

ِديَن( ي الصحاح: واحد  والمسَجد.)).. )18فَعََسى أُْولَئَِك أَْن يَُكونُوا ِمْن اْلُمْهتَ ه، وف ذي يسجد في والمسِجد: ال
ه الزجاج: كل المساجد. وقال لى هللا علي ي، ص رى أَن النب و مسجَِ◌د، أَال ت ه فه ه  موضع يتعبد في وسلم، وآل

ن قال: جعلت م مم ى لي األَرض مسجداً وطهوراً. وقوله عز وجل: ومن أَظل ع مساجد هللا؛ المعن ذا  من ى ه عل
م  ن أَظل ه م ذهب أَن ةالم الف مل ن خ ه أَن ال مم ان حكم د ك ال: وق الم؟ ق د  اِإلس ه أَح ل ولكن ى َمْفِع يء عل يج

ً  شذت فجاَءت على َمْفِعل. قال سيبويه: الحروف التي وه اسما ِإنهم جعل ا المسجد ف ى  وأَم أْت عل م ي ت ول للبي
ليعني أَنه ليس على الفعل، و في الُمُدّقِ إِنه اسم للجلمود، فَعََل يَْفعُُل كما قال ه  لو كان على الفع َدقٌّ ألَن ل ِم لقي

وت؛  وِمكَسحٍ. ابن األَعرابي: واآلالت تجيء على ِمْفعٍَل كِمْخَرٍز وِمكنٍَس  آلة، مسَجد، بفتح الجيم، محراب البي
ات لى الجماع يم، ومص ر الج ِجد، بكس ا مس جد عليه ي يس اً: اآلراب الت اجد أَيض ا، والمس اجد جمعه  والمس

  ..  سجوده ويقال: َسَجَد َسْجَدةً وما أَحسن ِسْجَدتَه أَي هيئةمساجد.  واآلراب السبعة
ي((   َد فِ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َوَجاَه َّ ِ الَ  أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاّجِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِا َّ بِيِل  َس

ُ الَ يَهْ  َّ ِ َو َّ ويقال :  أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاّجِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ .)).. )19ِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن(يَْستَُووَن ِعْنَد 
قى اء ويُْس اً للم ذ َمْجَمع ذي يُتَّخ ت ال قاية. للبي اُس: الّسِ ه الن ديث من ي ح ْقيُهم الشراب. وف اّجِ: َس قاية الح  وِس

قايةُ: إناءٌ  معاوية. أَنه باَع ِسقايةً من ذهب ة بأَكثر من وْزنِها؛ الّسِ اء: معروف قاية الم ه. وِس ي ..  يُشرب في وف
ِقيه إال ِسقايةَ الحاّجِ  َالحديث: كلُّ مأْثَرٍة من مآثِر الجاهلية تحت قدميّ  ريش تَْس ت ق ا كان ي م  وِسدانةَ البيت، ه

وذِ  ب الُمْنبُ بي ن الزَّ اج م ن  الُحجَّ اُس ب ا العب اَن يليه اء، وك ي الم بف د المطل ي عب الم. وف ة واإلس ي الجاهلي  ف
  .. ال تعَطش وقال: أَرجو أَن تكون ِسقاًء أَي الحديث: أَنه تَفََل في فِم عبد هللا بن عامر

  )) ِ َّ َد  ةً ِعْن ُم َدَرَج ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعَظ َّ ْم وَ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل  َك ُه أُْولَئِ
ائُِزوَن( ائُِزونَ  .)).. )20اْلفَ ْم اْلفَ َك ُه ِر،:   َوأُْولَئِ ة والخي ُر باألُْمنِيَّ اُء والظَّفَ ْوُز: النَّج ه الفَ اَز ب ازاً  ف ْوزاً وَمف فَ

ازاً  ين َمف ل: إِن للمتق ه عز وج اَزةَ. وقول دائِقَ  وَمف و َح اِوز وال يج ات َمف ا أَراد ُموِجب اً؛ إِنم ون وأَْعناب ز أَن يك
ْوزُ  هنا الَمفازُ  ن الشر.  اْسَم الموضع ألَن الحدائق واألَعناب لسن مواضع. الليث: الفَ اةُ م الخير والنَّج ُر ب الظَّفَ

ذاب ال يقال: فاَز بالخير وفاَز من الع ز: ف ل العزي ي التنزي ه. وف ه أَي ذهب ب اَز ب ذا فف اَزهُ هللا بك بَنَُّهْم  وأَف تَْحَس
ذاب،بَِمفَازٍة من الع ن الع د م ال ذاب؛ قال الفراء: معناه ببعي ل  وق ال: وأَص ذاب، ق ن الع اٍة م حق: بمْنج و إِس أَب

ةٌ  اَزِة َمْهلََك ه الَمف بَُط، وتأْويل ا يُْغتَ َي م اَز إِذا لَِق ال: ف ْوِز. ويق المة والفَ اءلوا بالس روه.  فتف ن المك د م التباع
ذلك ميت ب اِوِز، وس دةُ المف اً: واح اَزةُ أَيض ن  والَمف اؤالً م ميت تف ل: س َك، وقي َز أَي َهلَ وَّ ن فَ ة م ا َمْهلَك ألَنه

  النَّجاِة. ِالفَْوز
يٌم(((  يٌم ُمِق ا نَِع ْم فِيَه اٍت لَُه ُرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّ ٍة .)).. )21يُبَّشِ ْم بَِرْحَم ُرُهْم َربُُّه يُبَّشِ

  : دائم .. غير منقطع .. في الجنة ..  لَُهْم فِيَها نَِعيٌم ُمِقيمٌ الخبر المفرح ..  : بشره : فرحه .. البشرى :  ِمْنهُ 
يٌم(((   ٌر َعِظ َدهُ أَْج َ ِعْن َّ ًدا إِنَّ  ا أَبَ ِديَن فِيَه ا..)).. )22َخاِل ي دار ال يخرج منه اء ف د: دوام البق   الُخْل

د  فيها. لبقاِء أَهلها ُخْلد: اآلخرةيَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار ال َخلَدَ  د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي وَخلَّده هللا وأَْخلَ
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ه  فيها وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا هللا أَهَل دار الُخْلد الداً، وقول ة إِخ ل الجن أَه
ل ده؛ أَي يعم ه أَخل ب أَنَّ مال الى: أَيحس ل تع ن م عم ن ال يظ ماِء م ن أَس م م د: اس وت، والُخْل ه يم اره أَن ع يس

  .. ذلك أَقام، وهو من من أَسماِء الجنان؛ وَخلَد بالمكان يَْخلُد ُخلوداً، وأَْخلَد: التهذيب: الجنة؛ وفي
َولَُّهْم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا آبَاَءُكْم َوإِْخَوانَُكْم أَْوِليَاَء إِْن اْستََحبُّوا الْ  يَا((   يَماِن َوَمْن يَتَ ُكْفَر َعلَى اْإلِ

ْم : م / الولي : الصاحب : النصير : الحليف : المحب ..  أَْوِليَاءَ .)).. )23ِمْنُكْم فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن( َك ُه فَأُْولَئِ
ٍل: لَ  وفي..  الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه:  الظَّاِلُمونَ  م حديث ابن ِزْم وه أي ل م يَْظِلُم ق فل وا الطَِّري ِزم

ٍق  يَْعِدلوا عنه؛ ي طري ا يقال: أََخذَ ف م يمين ا ظل ه حديث فم ماالً؛ ومن ا  أُمِّ  وال ِش َر ثََكم ٍر وُعَم ا بك لَمة: أن أب َس
، األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ّدِ ز: ال عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الح ل العزي ي التنزي موف وا ول  ذين آَمنُ

ن ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وا يَْلبُِس م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع ن عب ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش  إيم
لماَن، عود وَس ِن َمْس ة واب ْرك ُحذَْيف ل: إن الّشِ ز وج وَل هللا ع ه ق أَّولوا في م: وت يم. والظُّْل ٌم َعِظ ن  لَُظْل ُل ع الَمْي

رب ذا القَصد، والع َزْم ه ول: اْل مْ  تَقُ ْوَب وال تَْظِل ْركَ  الصَّ زَّ وجل: إنَّ الّشِ ه ع ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج م  عن لَُظل
ْنِعم َعِظيم؛ يعني رّزاُق الُم ُت ال ي الُمِمي ده ال شريك أن هللا تعالى هو الُمْحي ذلك  َوْح ره ف ه غي ِرك ب إذا أُْش ه، ف ل

ل ه َجع ة أَْعَظُم الظُّْلِم، ألن ةً،ل َ النعم اً وَمْظِلم اً وُظْلم هُ َظْلم ه يَْظِلُم ال: َظلََم ا. يق ر ربِّه ،  غي يٌّ دٌر حقيق ْلُم َمْص الظَّ ف
  ..  وَظلوم والظُّلُم االسُم يقوم َمقام المصدر، وهو ظالمٌ 

َوالٌ ((   ْوَن قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْم اَرةٌ تَْخَش ا َوتَِج  اْقتََرْفتُُموَه
ى وا َحتَّ بِيِلِه فَتََربَُّص ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد فِي َس َّ ُ  َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيُكْم ِمْن  َّ أَْمِرِه َو ُ بِ َّ أْتَِي  يَ

به.:  أَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَهاوَ  ...)) .)24الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن( ه: اكتَس اً واْقتََرفَ ه قَْرف  وقَرف الذَّْنَب وغيره يَْقِرفُ
ه. واالقتراف: اه وفَعَلَ اً أَي أَت َرَف ذنب ب، واْقتَ ي الحديث: االكتساب. اقترف أَي اكتَس تح   وف رف ( بف ل ق ورج

ى  راء ) عل ه ال َرفَ  نفس ال: قَ بَها. ويق اً أَي َكَس ذنبَ  ذنُوب اَرفَ ال ه. وق ه إذا عمل اهُ   واْقتََرف َره: دان ذنَب وغي ال
ه. والَصقَهُ. ه ب ه واتََّهم ز: وقَرفَه بكذا أَي أَضافه إلي ل العزي ي التنزي َرَف  وف ون. واْقتَ م ُمْقتَِرف ا ُه وا م َوليَْقتَِرفُ

ل  تََرٌف: وهو الذيُمقْ  الَكْسب. وفالن يَْقِرف لعياله أَي يَْكِسب. وبَعير اْقتَناه. والِقْرفة: الماَل: اْشتُِرَي َحديثاً. وإب
ةٌ: ة وُمْقَرف تََجدَّة ُمقتََرفَ اَدَها..  ُمْس ْوَن َكَس اَرةٌ تَْخَش لعة :  َوتَِج يٌد، وِس د وَكِس و كاِس اداً، فه يُء َكس د الش وكَس

اعُ  السوقُ  كاسدة. وَكَسَدت َد المت اء. وكَس ال ه ٌد، ب وٌق كاس ْق، وس م تَْنفَ ره، تَْكُسد َكساداً: ل و  وغي َد، فه وَكُس
ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ . َكِسيد كذلك. َّ ق  الِفْسق: العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن:  َو  طري

اني الحق : فسق يفسق  ن اللحي َق؛ الضم ع وقاً وفَُس قاً وفُس ر، ويَْفُسُق فِْس ر،  ،أَي فََج ه األَحم ال: رواه عن ق
ل:قال: ولم ي م، وقي ن عرف الكسائي الض وق الخروج ع َق  الفُس ا فََس ى المعصية كم ل إل ذلك المي دين، وك ال

ن  ربه أَي جار ومال عن طاعته؛ ربه. وفََسق عن أمر إبليُس عن أَمر َق ع والِفْسُق: الخروج عن األَمر. وفََس
عن ثعلب أنه قال: قال األَخفش في  الطعام أي عن َمأْكله. األَزهري: أَمر ربه أَي خرج، وهو كقولهم اتَّخَم عن

ا  فَفََسق عن أمر ربه، قال: عن رّده أَمر ربه، نحو قول العرب اتَّخَم عن قوله ام، فلم ه الطع الطعام أي عن أَكل
 أَي وال حاجة به إلى هذا ألن الفُُسوَق معناه الخروج. فََسَق عن أَمر ربه َرّد هذا األَمر فََسَق؛ قال أَبو العباس:

   .. خرج
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار ا ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح لوكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغفِ (( ون ...  –./.)) )118ْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  هد أن محمدا رسول هللاوأش 

  
  
  

 c   : 148الحلقة عدد   
  c( سورة براءة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك  ول هللا بل له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ فِي َمَواِطَن كَ  (( ...  َّ اقَْت لَقَْد نََصَرُكْم  ْيئًا َوَض ْنُكْم َش ِن َع ْم تُْغ َرتُُكْم فَلَ ثِيَرٍة َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثْ

ْدبِِريَن( تُْم ُم مَّ َولَّْي ْت ثُ ا َرُحبَ ْيُكْم األَْرُض بَِم َزَل  )25َعلَ ْؤِمنِيَن َوأَن ى اْلُم وِلِه َوَعلَ ى َرُس ِكينَتَهُ َعلَ ُ َس َّ َزَل  مَّ أَن ثُ
ُ  )26وًدا لَْم تََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكفَُروا َوذَِلَك َجَزاُء اْلَكافِِريَن(ُجنُ  َّ اُء َو ْن يََش ى َم َك َعلَ ِد ذَِل ُ ِمْن بَْع َّ ثُمَّ يَتُوُب 

وا الْ  ) يَا27َغفُوٌر َرِحيٌم( الَ يَْقَربُ ٌس فَ ِرُكوَن نََج ا اْلُمْش ذَا َوإِْن أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّم اِمِهْم َه َد َع َراَم بَْع ِجَد اْلَح َمْس
يٌم( يٌم َحِك َ َعِل َّ اَء إِنَّ  ِلِه إِْن َش ْن فَْض ُ ِم َّ يُكْم  ْوَف يُْغنِ ةً فََس تُْم َعْيلَ ِ َوالَ  )28ِخْف َّ ا وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ اتِلُوا الَّ قَ

رَّ  ا َح وَن َم ُم ِر َوالَ يَُحّرِ وا بِاْليَْوِم اْآلِخ ى يُْعُط اَب َحتَّ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْن الَّ ّقِ ِم َن اْلَح ِدينُوَن ِدي ولُهُ َوالَ يَ ُ َوَرُس َّ َم 
ْولُهُ 29اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن( َك قَ ِ ذَِل َّ ُن  يُح اْب اَرى اْلَمِس ِ َوقَالَْت النََّص َّ ْم ) َوقَالَْت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن 

وَن( ى يُْؤفَُك ُ أَنَّ َّ اتَلَُهْم  ُل قَ ْن قَْب ا 30بِأَْفَواِهِهْم يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا ِم انَُهْم أَْربَابً اَرُهْم َوُرْهبَ ذُوا أَْحبَ )اتََّخ
ا وَ  ُدوا إِلًَه ُروا إِالَّ ِليَْعبُ ا أُِم ْريََم َوَم َن َم يَح اْب ِ َواْلَمِس َّ ْن ُدوِن  ا ِم ْبَحانَهُ َعمَّ َو ُس هَ إِالَّ ُه ًدا الَ إِلَ اِح

  ...)).)31يُْشِرُكوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة ) 

  * التحليل :
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اذا  ين ؟.. لم ي حن وا ف در .. وهزم ي ب لمون ف ر المس اذا انتص ما هي أسباب  النصر والهزيمة ؟.. لم
دة حرم هللا اقتراب الكافر من البيت الحرام ؟.. ما الراب ي مستوى العقي يحيين ف ود والمس ط المشترك بين اليه

الي  ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي ؟.. ما حقيقة الدين والتوحيد ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوب
  إن شاء هللا تعالى :

   
ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرٍة َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَ  (( ...  َّ اقَْت لَقَْد نََصَرُكْم  ْيئًا َوَض ْنُكْم َش ِن َع ْم تُْغ َرتُُكْم فَلَ ْعَجبَتُْكْم َكثْ

ْدبِِريَن( َرتُُكمْ .)).. )25َعلَْيُكْم األَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيتُْم ُم تُْكْم َكثْ ْيٍن إِْذ أَْعَجبَ ْوَم ُحنَ ْيٌن::  َويَ ين  وُحنَ اسُم واٍد ب
ْيٌن ا همكة والطائف. قال األَزهري: ُحنَ ت سُم واٍد ب وَم  كان ال: وي ه فق ي كتاب الى ف ره هللا تع اٍس، ذك ةُ أَْوط َوْقعَ

إذا ُحنَْيٍن إذْ  ث، ف ذكر ويؤن ه  أَْعَجبَتُْكم َكثَْرتُُكم؛ قال الجوهري: ُحنَْيٌن موضع ي د ذكَّْرتَ ه الموضع والبلَ ْدَت ب قََص
انوإن قصْدَت به البلدةَ و وَصرْفتَه كقوله تعالى: ويوَم ُحنَْيٍن، ن البُْقعةَ أَنَّثْته ولم تصرفه كما قال َحسَّ ت: ب  ثاب

دُّوا أَْزَره يَُّهم وَش لِ  نََصُروا نَبِ وَم تَواُك ْيَن، ي ال. بُِحنَ ْدبِِرينَ . األَْبط تُْم ُم مَّ َولَّْي اراً :  ثُ َر إِْدب ى؛ عن  وأَْدبَ راً: ولَّ وُدْب
ْبر االسم كراع. والصحيح أَن اِإلْدباَر المصدر م . والدُّ الى: ث ول هللا تع اٍد. وق ى ِلفَس وم: ولَّ تم وأَْدبََر أَْمُر الق  ولَّي

ال اراً فق ة إِدب ل تولي دبرين مدبرين؛ هذا حال مؤكدة ألَنه قد علم أَن مع ك ن دارة: م ول اب ه ق داً؛ ومثل ا  مؤك أَن
ذا أَنشدهقال ابن سي وَهْل بداَرةَ، با لَلنَّاِس، من عاِر؟ ، نَسبي اْبُن َداَرةَ َمعروفاً لها بي  ده: ك ا نس ي له ن جن اب

االً  . له نسبي وروايتي وقال لها يعني النسبة، قال: اِديَك إِْقب ذا يُص اُر؛ أَنشد ثعلب:ه ْدبََرةُ: اِإلْدب ْدبََرٍة؛ والَم  بَِم
  .. وَدبََر الرجُل: ولَّى وَشيَّخَ  وَدبََر بالشيء: ذهب به... وذا يُناِديَك إِْدباراً بِِإْدبار

  يح البخاري : جاء في صح
ه، راء رضي هللا عن ال: سمعت الب ي إسحاق ق فيان، عن أب دثنا س ر: ح ن كثي وجاءه  حدثنا محمد ب

م وآله النبي صلى هللا عليه  يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على رجل، فقال: وسلم أنه ل
ول: سفيان بن  يول، ولكن عجل سرعان القوم، فرشقتهم هوزان، وأبو الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء، يق

  المطلب). (أنا النبي ال كذب، أنا ابن عبد
ع تم م ا أسمع: أولي راء، وأن ي صلى هللا  حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق: قيل للب النب

ه وآله عليه  ه وسلم يوم حنين؟ فقال: أما النبي صلى هللا علي انواوآل ال، ك ال: وسلم ف اة، فق ي ال  رم ا النب (أن
ب). د المطل ن عب ا اب ذب، أن   ك

يس: حدثني محمد بن ل من ق أله رج راء، وس ي إسحاق: سمع الب عبة، عن أب دثنا ش   بشار: حدثنا غندر: ح
ول هللا صلى ن رس ال: لك ه أفررتم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنين؟ فق ه  هللا علي م  وآل لم ل وس

ايفر، كانت هوازن رماة، وإنا ل ت  ما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببن د رأي هام، ولق تقبلنا بالس ائم، فاس ى الغن عل
ه  ه رسول هللا صلى هللا علي هوآل ى بغلت و  وسلم عل ا، وه ذ بزمامه ارث آخ ن الح ا سفيان ب اء، وإن أب البيض

ذب). ي ال ك ا النب ول: (أن ه  يق لى هللا علي ي ص زل النب ر: ن رائيل وزهي ال إس ه ق ه.وآل ن بغلت لم ع   وس
ن    ح، ع ن أفل ر ب ن كثي ر ب ن سعيد، عن عم ي  حدثنا عبد هللا بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى ب أب

ا  وسلم وآله خرجنا مع النبي صلى هللا عليه محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: ا التقين عام حنين، فلم
ل المسلمين كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجال من المشركين قد عال رجال من ى حب ه عل ن ورائ ، فضربته م

لني،  عاتقه بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرس
ه  فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر هللا عز وجل. ثم رجعوا، وجلس النبي صلى هللا علي

ي قتل قتيال له عليه بينة وسلم فقال: (منوآله  ال النب م ق ال: ث  فله سلبه). فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ق
لىوآله صلى هللا عليه  ي ص ال النب م ق ال: ث م جلست، ق ي، ث هد ل ن يش ه  وسلم مثله، فقمت، فقلت: م هللا علي

ه.  وسلم مثله، فقمت، فقال: (ما لك يا أبا قتادة). فأخبرته، فقال رجل: صدق،وآله  دي، فأرضه من لبه عن وس
ن أسد هللافقال أب ى أسد م د إل ا هللا إذا، ال يعم ه  و بكر: اله وله صلى هللا علي ل عن هللا ورس ه يقات لم وآل وس

ي وآله  فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى هللا عليه ي بن ا ف ه مخرف وسلم: (صدق، فأعطه). فأعطانيه، فابتعت ب
  . في اإلسالم. سلمة، فإنه ألول مال تأثلته



  646                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ال:  ر ق ن عفي دثنا سعيد ب ن شهاب. وحدثني إسحاق: حدثناح ل، عن اب ث، حدثني عقي  حدثني لي
ر: ن الزبي هاب: وزعم عروة ب ن ش د ب ال محم ن شهاب: ق ي اب روان  يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخ أن م

ام حينوآله أن رسول هللا صلى هللا عليه  والمسور ابن مخرمة أخبراه: لمين،  وسلم ق د هوازن مس اءه وف ج
رد إل ول هللافسألوه أن ي ال لهم رس والهم وسبيهم، فق ه  يهم أم ه صلى هللا علي رون، وآل وسلم: (معي من ت

ان  وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى م). وك تأنيت بك الطائفتين: إما السبي، وإما المال، وقد كنت اس
بين لهم أن رسول وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما ت وآله صلى هللا عليه أنظرهم رسول هللا

بينا،وآله صلى هللا عليه  هللا ار س ا نخت الوا: فإن ائفتين، ق يهم إال إحدى الط ر راد إل لم غي ول هللا  وس ام رس فق
ه صلى هللا عليه  موآل ه، ث و أهل ا ه ى هللا بم أثنى عل لمين، ف ي المس لم ف د  وس وانكم ق إن إخ د، ف ا بع ال: (أم ق

نكم أن  م سبيهم،جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليه ب م فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أح
أول ما يفيء هللا علينا فليفعل). فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول هللا،  يكون على حظه حتى نعطيه إياه من

ى عليه وآلههللا صلى هللا  فقال رسول ارجعوا حت أذن، ف م ي ن ل ك مم  وسلم: (إنا ال ندري من أذن منكم في ذل
ول هللا ى رس وا إل م رجع اؤهم، ث م عرف ه  يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس، فكلمه ه صلى هللا علي وآل

   وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن.
و((    َزَل ُجنُ ْؤِمنِيَن َوأَن ى اْلُم وِلِه َوَعلَ ى َرُس ِكينَتَهُ َعلَ ُ َس َّ ُروا ثُمَّ أَنَزَل  ِذيَن َكفَ ذََّب الَّ ا َوَع ْم تََرْوَه ًدا لَ

  .)).. )26َوذَِلَك َجَزاُء اْلَكافِِريَن(
ا عش ا اثن لمين يومه دد المس ان ع زم  رك ك انه ع ذل ة آالف .. وم ار أربع دد الكف ان ع ا ك ا .. بينم ألف

ه وسلم ه وآل لى هللا علي ر رسول هللا ص َزَل .. ((   المسلمون .. ألن بعضهم وخصوصا الرماة عصوا أم مَّ أَن ثُ
ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِينَ    .. السكينة هي الطمأنينة..  َّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم(((   َّ ُ ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن يََشاُء َو َّ ك )27ثُمَّ يَتُوُب  ا مال .)).. مثل رئيس حنين وقته
  يما بعد مع من معه .. وغيرهم .. بن عوف النصري وقد أسلم ف

ذَا َوإِ  يَا((   اِمِهْم َه َد َع َراَم بَْع ِجَد اْلَح وا اْلَمْس الَ يَْقَربُ ٌس فَ ِرُكوَن نََج تُْم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْش ْن ِخْف
َ عَ  َّ ُ ِمْن فَْضِلِه إِْن َشاَء إِنَّ  َّ سٌ .)).. )28ِليٌم َحِكيٌم(َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُكْم  ِرُكوَن نََج ا ك  إِنََّما اْلُمْش رك ب : أش

سٌ جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته ..  ِرُكوَن نََج نِّْجُس :  اْلُمْش نَّْجُس وال ال
سٌ  قَِذْرتَه. ونَِجَس الشيَء، بالكسر، كل شيء والنََّجُس: القَِذُر من الناس ومن و نَِج ٌس، يَْنَجُس نََجساً، فه  ونََج

د ون للواح نََّجُس يك ل: ال د،  ورجل نَِجٌس ونََجٌس، والجمع أَْنجاٌس، وقي ظ واح ث بلف ع والمؤن ين والجم واالثن
ٌس. وم نََج ٌس وق الن نََج ٌس ورج ل نََج ْوا رج ُروا ثَنَّ ِإذا َكَس ٌس؛ ف ركون نََج ا المش الى: إِنم َّ تع ال  وا  ق وَجَمع

عوأَنَّ  ٌس ال يجم ّراء: نََج ال الف ةٌ، وق اٌس ونِْجَس الوا أَْنج وا فق ا  ث ه: إِنم ي قول ثم ف و الهي ال أَب ث. وق وال يؤن
ٌس؛ أَي ركون نََج اس المش ه  ٌأَْنج َّ علي لى  ي، ص ديث: أَن النب ي الح اث. وف ه أَخب لوآل ان إِذا دخ لم، ك  وس

جْ  الخالء ى  وفي الحديث..  الُمْخبِث س الَخبيثِ قال: اللهم إِني أَعوذ بك من النَّْجِس الّرِ عن الحسن في رجل زن
ق و أَح ا بامرأَة تزوجها فقال: هو أَْنَجَسها وه اٌم: ال  به يٌس وَعق اِجٌس ونَِج ٌس ون دَّنِس. وداء نِج نَِّجُس: ال وال

ه، رأُ من داء. يب احب ال ه ص ف ب د يوص ةوق رة النبوي ن الهج عة م نة التاس ي الس ة ف ذه اآلي ت ه ين نزل  . وح
  المباركة .. بعث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يعلم الناس بمنع المشركين من دخول الحرم المكي ..

  جاء في صحيح البخاري : 
ا  حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن: أن أب

ه، هريرة أخبره: ديق رضي هللا عن ر الص ه  أن أبا بك ة -بعث ي الحج ول هللا صلى هللا  ف ا رس ره عليه ي أم الت
د  يؤذن في الناس:  يوم النحر، في رهط -وسلم قبل حجة الوداع وآله عليه  ام مشرك، وال  أال, ال يحج بع الع

  عريان. يطوف بالبيت
ِلهِ (( ْن فَْض ُ ِم َّ ُل )): َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُكْم  اَل يَِعي والً ع والً وِعيُ ة وُعي ْيالً وَعْيل يالً: َع  وَمِع

َل  ًَوَوَجَدك عائال افتقر. والعَيُِّل: الفقير، وكذلك العائل؛ قال هللا تعالى: ْبِغُض العائ فأَْغنى. وفي الحديث: إِن هللا يُ
ال؛ ر. الُمْخت ا أَي ال أَْفتق ُل فيه ال أَِعي ا ف ا أَن لة: أَمَّ ديث ِص ه ح ل:الفقير؛ ومن رى  يوف العائ ان: وت حديث اِإليم

ل، وم  العالَة رؤوَس الناس؛ العالة: الفقراء، جمع عائ ٌل من ق ل عائ اج. ورج ر واحت د افتق ى واح اَل بمعن وع
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ال: ٍل؛ ق ٍة وُعيَّ اُؤهم، عال يَّالً أَبن داً ُع َرْكَن نَْه د فَتَ رَّ وت الُم ة كاللُُّص و ِكنان ةُ:  وبَنُ ة والعال ة. والعَْيل واالسم العَْيل
  .. وُعيوالً إِذا افتقر. وفي التنزيل: وإِن ِخْفتُْم َعْيلةً  َعْيلةً  . يقال: عاَل يَِعيلالفاقة

َ َعِليٌم َحِكيمٌ ((  َّ ه إِْن َشاَء إِنَّ  م : إدراك الشيء بحقيقت ه .. العل )).. علم علما : أدركه بحقيقته وكنه
ث:  له كِميَن، وهو الَحِكيمُ هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحا:  َعِليٌم َحِكيمٌ وكنهه ..  ال اللي الُحْكُم، سبحانه وتعالى. ق

ة، وهللا صفات الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: من ماء متقاِرب ذه األَس اني ه م  هللا الَحَكُم والَحِكيُم والحاِكُم، ومع أعل
ي ر: ف ماء هللا ت بما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثي ى أَس ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ع

و الحاِكم، وهو القاضي، ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ٍل،  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَع ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي
ا عن وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة ُن دق ْن يُْحِس ال لَم  ئقمعرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويق

ناعات ل الّصِ اِكِم مث ى ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الح ِدير بمعن اِلٍم.  قَ ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ق
ً  العلم، والَحِكيمُ  الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

َن قَاتِلُوا الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُ ((   ِدينُوَن ِدي ولُهُ َوالَ يَ ُ َوَرُس َّ َم  رَّ ا َح ُموَن َم ِ َوالَ بِاْليَْوِم اْآلِخِر َوالَ يَُحّرِ َّ وَن بِا
اِغُروَن( ْم َص ٍد َوُه ْن يَ ةَ َع وا اْلِجْزيَ ى يُْعُط اَب َحتَّ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ ْن الَّ ّقِ ِم ةَ .)).. )29اْلَح وا اْلِجْزيَ ى يُْعُط :  َحتَّ

ْزٌي.وا زًى وِج ع ِج راُج األَرض، والجم ةُ: َخ ة،..  لِجْزيَ ل الذم ن أَه ا يؤخذ م ةُ م ل  والِجْزي َزى مث ع الِج والجم
ي ِلْحيٍة وِلحًى. وقد ة ف ر الِجْزي د تكرر في الحديث ذك ذي يَْعِق ال ال ن الم ارة ع ر موضع، وهي عب ابيُّ  غي الكت

ي ة، وه َزتْ  عليه الذم ا َج زاء كأَنه ن الَج ةٌ م ه فِْعلَ ه؛ ومن لم عن قتِل ى مس يس عل ة؛ أَراد أَن  الحديث: ل ِجْزي
ذمي  يُطالَْب من الذمي إِذا أَسلم وقد مر بعُض الحول لم ل: أَراد أَن ال نة؛ وقي ن السَّ ا مضى م ِة م الِجْزية بِِحصَّ

ان إِذا لم وك ه أَس ن أَرض ةُ وع ه الِجْزي ن رقبت ع ع راج، توض ا بخ ولح عليه ده أَرض ُص ي ي راج؛ وم ف ه الخ ن
ذي راج ال ه الخ ا أَراد ب اً بِِجْزيَتِه ذ أَرض ن أََخ ديث: م َزم  الح ا تَْل احب األَرض كم ه الزم لص ا، كأَن َؤدَّى عنه يُ

ال ؛ ق ذميَّ ةُ ال عُ  الِجْزى راج، فتُْرفَ ه أَرض خ لم ول و أَن يس د ه و عبي ال أَب ذا ق ر؛ هك ن األَثي   اب
ا  عنه ؤدي عنه ه ي ه أَرُض ه حديثِجْزيَةُ رأْسه وتُتَْرُك علي راَج؛ ومن وان الخ ي، رض اً  عل ه: أَن ِدْهقان هللا علي

ك له: إِن أَْسلَم على َعْهِده فقال ك، وإِن قُْمَت في أَرض ن أَرض ذناها م ك وأَخ ةَ عن رأْس ا الِجْزْ◌ي ت  رفعن تحّول
ق نحن أَح ا ف ن عنه ترى م ه اش ه، أَن ي هللا عن ن مسعود، رض ديث اب ا. وح ى أَن به اً عل ان أَرض ه يَْكِفيَ دْهق

ال: اْكتََرى؛ قال ا بن األَثير: ِجْزيَتَها؛ قيل: اشتَرى ههنا بمعنى ة، ق ي اللغ روف ف ر مع ال  وفيه بُْعٌد ألَنه غي وق
َي ِجْزيَتَها للسنة التي وإِال فَأَرى أَنه اشتري منه األَرَض قبل القُتَْيبي إِن كان محفوظاً، ُع  أَن يَُؤّدِ ا البي ع فيه وق

الليث: يقال َصِغَر فالن يَْصغَُر َصغَراً وَصغاراً، فهو صاِغر :  َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ  ها.بَخراج فضّمنه أَن يقوم
يَ  إِذا ن َرِض ة ع وا الجْزي ى يُْعُط الى: حت ال هللا تع ِه. ق رَّ بِ ْيم وأَقَ مْ  بالضَّ ٍد وُه اِغرون؛ أَي أَِذالَُّء.  يَ ص

انوا وجل: َسيُِصيب والَمْصغُوراء: الصَّغار. وقوله عز ْم، وإِن ك ي  الذين أَْجَرُموا َصغار عند هللا؛ أَي ُه ابر ف أَك
دنيا، ه ال افعي، رحم ال الش ة. وق د هللا أَي َمذَلَّ غار عن يبهم َص ز فسيص ه ع ي قول ْم  هللا، ف ٍد وُه ن يَ ل: ع وج

در ُصاِغُرون؛ أَي يجري عليهم ُحْكم غار: مص اِغرُ  المسلمين. والصَّ ْدر. والصَّ ي القَ ِغير ف ذُّّلِ  : الراضيالصَّ بال
غُرَ  والضْيِم، والجمع َصغَرة. د َص غَراً   وق ه َص غََره: جعل غاَرة وأَْص غاراً وَص ْغراً وَص اَغَرْت  وُص صاِغراً. وتَص

ك نفُسه: َصغُرت وتَحاقََرْت ذُال وَمهانَة. إِليه َت ذل ي وفي الحديث: إِذا قل ذُّباب؛ يعن َل ال ون مث ى يك اَغَر حت  تَص
َحَق؛ قال ابنالشيطان، أَي ذَ  غَر لَّ َوامَّ ن الّصِ ون م وز أَن يك ي  األَثير: ويج وان. وف ذل واله و ال غاِر، وه والصَّ

ديث ي هللا ح ر، رض ا بك ف أَب ّي يص دين أَي عل غَر الحاِس افِقين وَص َرْغِم الُمن ا: بِ ي عنهم وانِهم. وف م وَه  ذُلِِّه
  .للغروب؛ عن ثعلب. وَصْغران: موضع. لشمُس: مالَتْ وَصغَُرِت ا حديِث الُمْحِرم: يقتل الحيَّة بَصغٍَر لَها.

ِ ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَْفَواِهِهْم ((   َّ ِ َوقَالَْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن  َّ يَُضاِهئُوَن قَْوَل َوقَالَْت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن 
ى يُ  ُ أَنَّ َّ اتَلَُهْم  ُل قَ وَن(الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْب ُروا.)).. )30ْؤفَُك ِذيَن َكفَ ْوَل الَّ اِهئُوَن قَ َره: :  يَُض َل وَغْي اَهأَ الرُج ض

ين: َرفَق به؛ هذه رواية أَبي عبيد اَهأُْت  عن األَُمِوّيِ في الُمَصنَّف. والُمضاَهأَةُ: الُمشاَكلَةُ. وقال صاحب الع َض
رَئ  ز، وق ز وال يهم ابَْهتُه، يهم اَهْيتُه أَي ش ل وَض زّ الرج ه ع ا قول روا َبهم ذين كف ول ال اِهئُون ق لَّ: يُض .. وج

ونَ  ُ أَنَّى يُْؤفَُك َّ ذب.:  قَاتَلَُهْم  َك ك ال: أَفَ ذب. ويق ُك إِذا ك َك يأْفَ ُك وأَفِ َك يأُْ◌فِ ذيب: أَفَ ذبهم  الته اَس: ك َك الن وأَفَ
ال َكذَب وَكذَْبته. وفي  مثل وحدَّثهم بالباطل، قال: فيكون أَفََك وأَفَْكتُه حديث عائشة، رضوان هللا عليها: حين ق

ا لُ  فيه ا أَه ا م ه ههن ذب وأَراد ب ل الك ي األَص ُك ف الوا؛ اِإلْف ا ق ِك م   اِإلْف
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ع ُكِذَب عليها ذب، والجم ل مما رميت به. واِإلْفك: اِإلثم. واِإلْفُك: الك ُك. ورج ذاب.  األَفَائ وك: ك ك وأَفُ اك وأَفِي أَفَّ
  .. وآفََكهُ: جعله يَأْفِكُ 

ُروا إِالَّ ِليَ ((   ا أُِم ْريََم َوَم َن َم يَح اْب ِ َواْلَمِس َّ ْن ُدوِن  ا ِم انَُهْم أَْربَابً اَرُهْم َوُرْهبَ ذُوا أَْحبَ ا اتََّخ ُدوا إِلًَه ْعبُ
ا يُْشِرُكوَن( اَرهُمْ ...)).. )31َواِحًدا الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ ذُوا أَْحبَ ا األَ :  اتََّخ ِإنوأَم ان ف ْهب اُر والرُّ اء  ْحب الفقه

و أَفصح، َحْبٌر وبعضهم يقول ِحْبٌر، وقال قد اختلفوا فيهم، فبعضهم يقول ٌر، بالكسر، وه و ِحْب ا ه  الفراء: إِنم
ل كعب ألَنه يجمع على أَْفعاٍل دون ا قي الم، وإِنم ك للع ال ذل ذي فَْعٍل، ويق ِر ال ذا الِحْب ان ه ِر لمك ه،  الِحْب ب ب يكت

الوذلك أَ  ال: وق و نه كان صاحب كتب. ق د: األَصمعي ال أَدري أَه و عبي ال أَب الم؛ ق ر للرجل الع ُر أَو الَحْب  الِحْب
م وتحسينه. والذي عندي أَنه الَحبر، الم والعل ه بالفتح، ومعناه العالم بتحبير الك ذا يروي ال: وهك ّدثون  ق المح

رٌ  َحْبرٌ  األَْحبَارِ  كلهم، بالفتح. وكان أَبو الهيثم يقول: واحد ٌر  ال غير، وينكر الِحْبَر. وقال ابن األَعرابي: ِحْب وَحْب
الم، رُ  للع وهري: الِحْب ْجٌف. الج ْجٌف وَس ْزٌر وِس زٌر وبَ ه بِ د ومثل ُر واح   والَحْب

ِ .. ((   أَحبار اليهود، وبالكسر أَفصح َّ ْن ُدوِن  ا ِم انَُهْم أَْربَابً اَرُهْم َوُرْهبَ ذُوا أَْحبَ ي وا: اتََّخ ـُمتَعَبُِّد ف ُب: ال اِه لرَّ
اِن النصارى، ُد ُرْهب ْومعِة، وأَح دره الصَّ د  ومص أٌ، وق ـنَةُ خط هابِ اُن، والرَّ ْهب ع الرُّ ـيّةُ، والجم ْهبانِ ةُ والرَّ ْهب الرَّ

ْهباُن واحداً وجمعاً، فمن جعله واحداً جعله على يكون الٍن؛ أَنشد الرُّ اِء فُْع ي: بِن ن األَعراب تْ  اب و َكلََّم اَن ل  ُرْهب
َدرَ  َزلْ  َدْيٍر في القُلَْل، * الْنَح عَى، فنَ اُن يَْس ْهب ال: الرُّ النون؛ ق اً ب ون جمع الم أَن يك ال: ووجهُ الك ت  ق وإِن جمع

ـيُّون ت: َرْهبانِ از؛ وإِن قل ةً، ج ـيَن وَرهابِن د َرهابِ اَن الواح هب واباً. الرُّ ان ص ان  ك ل رهب يمن جع ر ف ال جري وق
اً: دْ  جمع اُن َم وُرْهب اِدرُ  يََن، ل وِل، الف عَِف العقُ ن َش ُم، م وا، * والعُْص لُ لٌ  َرأَْوَك، تَنَزَّ ل؛  َوِع ِعَد الجب ٌل َص عاقِ

ْهبانيةُ: مصدر والفاِدُر: الـُمِسنُّ من الُوُعول. ل والرَّ ي التنزي ـيَّةُ. وف ْهبانِ ب، واالسم الرَّ ا  الراه ز: وجعَْلن العزي
ةً اْبتََدعوها، ما َكتَْبناها الذين اتَّبَعُوه َرأْفةً  في قُلُوب ِ. وَرْحمةً وَرْهبانيـَّ ّ   .عليهم إِال ابتغاء ِرضواِن 

  
*********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن  ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأد غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي ح الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 149الحلقة عدد    
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    c( سورة براءة ) 
  

 ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل  وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
   الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا
افِ (( ...  ِرَه اْلَك ْو َك وَرهُ َولَ تِمَّ نُ ُ إِالَّ أَْن يُ َّ أْبَى  أَْفَواِهِهْم َويَ ِ بِ َّ وَر  وا نُ َو 32ُروَن(يُِريُدوَن أَْن يُْطِفئُ ) ُه

ِرُكوَن(الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى ال يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْش ا )33ّدِ وا  يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
 ِ َّ بِيِل  ْن َس دُّوَن َع ْهبَاِن لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َويَُص ذََّهَب إِنَّ َكثِيًرا ِمْن األَْحبَاِر َوالرُّ ُزوَن ال ِذيَن يَْكنِ  َوالَّ

ةَ َوالَ  يٍم(َواْلِفضَّ ذَاٍب أَِل ْرُهْم بِعَ ِ فَبَّشِ َّ بِيِل  ي َس ا فِ ا  )34 يُنِفقُونََه َوى بَِه نََّم فَتُْك اِر َجَه ي نَ ا فِ ى َعلَْيَه ْوَم يُْحَم يَ
دَّ 35ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهذَا َما َكنَْزتُْم ِألَنفُِسُكْم فَذُوقُوا َما ُكنتُْم تَْكنُِزوَن( ا )إِنَّ ِع ِ اثْنَ َّ َد  ُهوِر ِعْن ةَ الشُّ

يِّمُ  يُن اْلقَ ّدِ َك ال ُرٌم ذَِل ةٌ ُح ا أَْربَعَ َماَواِت َواألَْرَض ِمْنَه َق السَّ ْوَم َخلَ ِ يَ َّ اِب  يِهنَّ َعَشَر َشْهًرا فِي ِكتَ وا فِ الَ تَْظِلُم  فَ
اتِلُونَ  ا يُقَ ةً َكَم يَن(أَْنفَُسُكْم َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّ َع اْلُمتَِّق َ َم َّ وا أَنَّ  ةً َواْعلَُم ي 36ُكْم َكافَّ اَدةٌ فِ يُء ِزيَ ا النَِّس )إِنََّم

 ُ َّ َم  رَّ ا َح ةَ َم دَّ وا ِع ُمونَهُ َعاًما ِليَُواِطئُ ُ اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذيَن َكفَُروا يُِحلُّونَهُ َعاًما َويَُحّرِ َّ َم  رَّ ا َح وا َم َن   فَيُِحلُّ ُزيِّ
ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن( َّ   ...))..)37لَُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم َو

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة )

  *التحليل : 
  

ي سبيل  ه ف ال وال ينفق ز الم ن يكن ة م ما هو نور هللا المقصود في اآليات السالفة البيان ؟ .. ما عاقب
يء ؟..  ا النس ل هللا ؟ .. م ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ه ؟.. ع ا حكم وم

  التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

افِ (( ...  ِرَه اْلَك ْو َك وَرهُ َولَ تِمَّ نُ ُ إِالَّ أَْن يُ َّ أْبَى  أَْفَواِهِهْم َويَ ِ بِ َّ وَر  .)).. )32ُروَن(يُِريُدوَن أَْن يُْطِفئُوا نُ
ز وجل نور هللا دال .. وصفه هللا ع دل واإلعت  سبحانه وتعالى هو الدين اإلسالمي الحنيف .. دين الرحمة والع

  بالنور ألهميته وقيمته وجالء أهدافه السامية وتعهد بحفظه ونصرته .. 
يِن ُكلِّ ((    ِرُكوَن(ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ ِرَه اْلُمْش ْو َك .)).. )33ِه َولَ

يِن ُكلِّهِ    : ظهر عليه : حاز فوقه وغلبه ..  ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ
ِل َويَُص يَا((     اِس بِاْلبَاِط َواَل النَّ أُْكلُوَن أَْم اِن لَيَ ْهبَ اِر َوالرُّ ْن األَْحبَ نْ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َكثِيًرا ِم  دُّوَن َع

ذَابٍ  ْرُهْم بِعَ ِ فَبَّشِ َّ ةَ َوالَ يُنِفقُونََها فِي َسبِيِل  ِ َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ َّ يٍم(َسبِيِل  دُّوَن ) .)).. 34 أَِل َويَُص
 ِ َّ ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدّ :  َعْن َسبِيِل  ّد: اِإلْعراُض والصُّ دّ  ُ الصَّ ُدوداً  ُ ويَُص ّداً وُص ن َص ل صادٌّ م رض. ورج : أَع

ةٌ  ل: ويقال: صّده عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه. قال هللا عز..  قوم ُصدَّا،، وامرأَة صادَّ وصذَّها  وج
دون  عليها ما كانت تعبد من دون هللا؛ يقال عن االيمان، العادةُ التي كانت اً يعب رف إِال قوم ألَنها نشأَت ولم تع

دَّت ادةُ، وهي هاالشمس، فَص ا الع دَّها كونُه ى َص افرين؛ المعن وم ك ت من ق ا كان ه: إِنه ا، بقول وم  عادته من ق
نَّكم ذلك. وصعدَّه كافرين ل: فصدَّهم عن  عنه وأََصدَّه: صرفه. عن اِإليمان. وفي الحديث: فال يَُصدَّ وفي التنزي
ةَ ..  السبيل ه،الكَ :  َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ ل: ْنُز: اسم للمال إِذا أُحرز في وعاء ولما يحرز في ُز  وقي الَكْن

ي الحديث: المال المدفون، وجمعه ُكنُوٌز، َكنََزهُ يَْكنُِزه َكْنزاً  اْكتَنََز. وف  واْكتَنََزهُ. ويقال: َكنَْزُت البُرَّ في الِجراِب ف
ي الحديث: أَالقال: وتسمي العربُ  أُْعِطيُت الَكْنَزْيِن: األَحمَر واألَبيَض؛ زاً. وف ه كن   كلَّ كثير مجموع يتنافس في
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، وفي ا ة إِال ب وَّ ول وال ق ة: ال ح وز الجن وز  أَُعلُِّمَك َكْنزاً من ُكن ن ُكنُ ٌز م ا َكْن ة إِال ب وَّ ول وال ق ة: ال ح رواي
ز:  الجنة أَي أَجرها ل العزي ي التنزي ز، وف دخر الكن ا ي ا كم ذينُمدََّخر لقائلها والمتصف به ذهَب  وال زون ال يَْكنِ

ال ال: ق ه؛ ق رة، رضي هللا عن ي هري ه  والفضةَ. وفي حديث أَب ول هللا، صلى هللا علي ه رس ذهب وآل وسلم: ي
ذهب قيصر ده، وي ال كسرى بع َرى ف بيل هللا ِكْس ي س ا ف ْنفَقَنَّ كنوُزهم ده لتُ ذي نفسي بي ده، وال َر بع ال قَْيَص  ف

  .. يَْكنُِزه الليث: يقال َكنََز اِإلنساُن ماالً 
  جاء في صحيح البخاري عن عقاب من يكنز المال وال ينفقه :   
أنه قال: حدثني  حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن األعرج حدثه  

ه: رة رضي هللا عن و هري ه  أب لى هللا علي ول هللا ص مع رس ه س ه أن لموآل وم  وس دكم ي ز أح ون كن ول: (يك يق
  القيامة شجاعا أقرع).

ال:   ب ق ن وه د ب ن زي ين، ع ن حص ر، ع دثنا جري عيد: ح ن س ة ب دثنا قتيب   ح
ذهب  بالربذة، فقلت: ما أنزلك بهذه األرض؟ قال: كنا بالشأم، فقرأت: { مررت على أبي ذر زون ال والذين يكن

ذه ف وال والفضة  ا ه ة: م ال معاوي يم}. ق ذاب أل بيل هللا فبشرهم بع ي س ا ف يينفقونه ذه إال ف ا ه ا، م أهل  ين
  الكتاب، قال: قلت: إنها لفينا وفيهم.

ْزتُْم ِألَ ((     ا َكنَ ذَا َم وُرُهْم َه وبُُهْم َوُظُه اُهُهْم َوُجنُ ا ِجبَ َوى بَِه نََّم فَتُْك اِر َجَه ُكْم يَْوَم يُْحَمى َعلَْيَها فِي نَ نفُِس
ً وَحْمُو الشمس.)).. )35فَذُوقُوا َما ُكنتُْم تَْكنُِزوَن( ا ى َحْمي ها. وَحِميَت الشمُس والناُر تَْحَم ا : َحرُّ ّواً،  وُحِميّ وُحُم

ها، وأَْحماها هللاُ، ًى. عنه األَخيرة عن اللحياني: اشتدَّ َحرُّ ا بِمْعن ُي الشمِس وَحْمُوه تَدَّ َحْم اً. الصحاح: اْش  أَيض
ن لَحْرِب؛كناية عن شدَّة األَمر واْضِطراِم ا َحمَي الَوِطيُس؛ التَّنُّوُر وهو ُل م ة أوَّ ذه الكلم ي،  ويقال: ه ا النب قاله

ي البأُْس يوَم ُحنَْيٍن ولم َ صلى هللا عليه وسلم، لما اْشتَدّ  الحديث:  تُْسَمُع قَْبله، وهي من أَحسن االستعارات. وف
ةَ  ِ وقِْدُر القَْوم ة تَْغلي، يريد ِعزَّ ِرَق َشْوَكتِهم. و َ جانبِهم وشدَّة حاِميةٌ تَفُور أَي حارَّ َحِمَي الفرُس ِحمًى: َسُخَن وَع

ن السكيت: َحْمياً، وَحْميُ  يَْحَمى ى. اب ّدِ مثله؛ وأَْحَمْيُت الحديدة فأَنا أُْحِميها إْحماًء حتى َحِميَْت تَْحَم ُت  الشَّ أَْحَمْي
   ْيتها.النار: أَْسَخنَها، وال يقال َحمَ  المسمار إْحماء فأَنا أُْحِميِه. وأَْحَمى الحديدةَ وغيرها في

َماَواِت َواألَْرَض ِمنْ ((     َق السَّ ْوَم َخلَ ِ يَ َّ اِب  ِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فِي ِكتَ َّ ةٌ إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعْنَد  ا أَْربَعَ َه
يُن اْلقَيُِّم فَالَ تَْظِلُموا فِيِهنَّ أَْنفَُسُكْم َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن كَ  َع ُحُرٌم ذَِلَك الّدِ َ َم َّ وا أَنَّ  ةً َواْعلَُم اتِلُونَُكْم َكافَّ ا يُقَ افَّةً َكَم

  :  ِمْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرمٌ  ).))..36اْلُمتَِّقيَن(
  جاء في صحيح البخاري :   
ي   ن أب ن اب د، ع ن محم رة، عن  حدثنا عبد هللا بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، ع بك

رة، ي بك لى أب ي ص ن النب ه  ع ه هللا علي لم وآل ان  وس ال : (( إن الزم ق هللا ق وم خل ه ي تدار كهيئت د اس  ق
دة ات: ذو القع الث متوالي رم، ث ة ح ا أربع هرا، منه ر ش ا عش نة اثن ماوات واألرض، الس ة  الس وذو الحج

  والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان).
َ َمَع اْلُمتَِّقينَ    َّ ه وحذره  َمَع اْلُمتَِّقينَ  ما : أدركه بحقيقته وكنهه ..: علم علَواْعلَُموا أَنَّ  اه :  خاف : اتق

  .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته..  
ا ِليُوَ   ((  هُ َعاًم ُمونَ ا َويَُحّرِ هُ َعاًم ُروا يُِحلُّونَ ةَ إِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذيَن َكفَ دَّ وا ِع  اِطئُ

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكا َّ ُ ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم َو َّ َم  ُ فَيُِحلُّوا َما َحرَّ َّ َم  أَ   ...))..)37فِِريَن(َما َحرَّ ونََس
ًى، ره؛ فَعََل وأَْفعََل بمعن يُء. و الشيَء يَْنَسُؤه نَْسأً وأَْنَسأَه: أَخَّ يئةُ والنَِّس أَ واالسم النَِّس ه، وأَْنَس ي أََجِل ُ ف ّ أَ  نََس

ره. وحكى ابن دريد: َمدّ  أََجلَه: اُء.  قال ابن سيده: له في األََجِل أَْنَسأَه فيه. َأَخَّ وال أَدري كيف هذا، واالسم النََّس
 ُ ّ ي الح أََجِله، بمعنى. وفي الصحاح: ونََسأَ في أََجِله، أََجلَه ونََسأَه في وأَنَسأَه  ى. وف نبمعن س ب  ديث عن أَن

لْ  ه فَْليَِص ي أََجِل أَ ف ه ويُْنَس ي ِرْزقِ ه ف َط ل بَّ أَن يُْبَس ن أََح ك: َم ه. مال   َرِحَم
ْيِن. دَّ ز النَّْسُء: التأخيُر يكون في العُُمِر وال ّ ع ى  ة، فنَه ي الجاهلي ره ف َؤّخِ رب تُ ت الع هر كان يُء: ش  والنَِّس

ـَمْنُسوَء،   زيادةٌ في الُكْفر. قال الفّراُء: النَِّسيءُ وقوله، عز وجل: إِنما النَِسيءُ  وجل، عنه. ون ال المصدر، ويك
ل والنَِّسيُء، فَِعيلٌ  مثل قَتِيٍل وَمْقتوٍل، وَّ م يَُح ه، ث ْرت وٌء إِذا أَخَّ و َمْنُس  بمعنى مفعول من قولك نََسأُت الشيَء، فه

ل َمْقتول إِلى قَتيل. رب  ناِسٌئ وقوم ورجل َمْنُسوٌء إِلى نَسيٍء، كما يَُحوَّ ك أَن الع نََسأَةٌ، مثل فاِسٍق وفََسقٍة، وذل
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ي قضاٌء، منهم من كنانة فيقول: كانوا إِذا صدروا عن ِمنى يقوم رجل َردُّ ل اُب وال يُ اُب وال أُج ذي ال أُع ا ال  أَن
ا م واجعله ـُمحرَّ ة ال ا ُحْرم ْر عنَّ فَر  فيقولون: َصَدْقَت !أَْنِسئْنا شهراً أَي أَّخِ ي َص انوا ف م ك َم، ألَنه ـُمحرَّ لَّ ال وأَِح

م يَكرهون أَن يَتوالى عليهم ثالثة لُّ له ارة، فيُِح م،  أَشهر ُحُرٍم، ال يُِغيُرون فيها ألَنَّ َمعاَشهم كان من الغ رَّ المح
ا ل: إِنم ى ا فذلك اِإلنساُء. قال أَبو منصور: النَِّسيُء في قوله، عز وج ر؛ بمعن ي الُكْف ادةٌ ف يُء زي اِء، النَِّس ِإلْنَس

ال  اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من أَْنَسأُْت. وقد قال بعضهم: نََسأُْت في هذا الموضع بمعنى أَْنَسأُْت. وق
ان: ُعمير ع ْذِل الّطِ ِن ِج ْيِس ب ن قَ ا ب ا َحرام ، نَْجعَلُه ّلِ ُهوَر الِح ، ُش ّدٍ ى َمعَ ئِيَن، عل نا النَّاِس ن  أَلَْس ي حديث اب وف

ّ عن ي  اس، رض تعب ا: كان َدةَ. هم ي ِكْن أَةُ ف   النُّْس
ره ذي ذك يُء ال أَةُ، بالضم وسكون السين: النَِّس ى بعض. النُْس أْخير الشهور بعضها إِل ن ت ه م ي كتاب   ّ ف

ْرتُ  ك وتباَعْدُت. وكذلك اِإلبل إِذا تَباَعَدتْ  واْنتََسأُْت عنه: تأَخَّ ي عن أً أَي ُمنْ  في المرعى. ويقال: إِّن ل أًى لُمْنتََس تَ
َره به وَسعَةً. راً، كأَنه جعله له بأََخرٍة. واسم ذلك الدَّْين: النَّسيئةُ. وفي وأَْنَسأَه الدَّيَن والبَْيع: أَخَّ  أَي جعله ُمَؤخَّ

با في النَِّسيئِة هي البَْيُع إِلى أَجل معلوم، يريد: أَنَّ  بَِويّات بالتأِْخير من غير تَقا الحديث: إِنما الّرِ بُض هو بيع الّرِ
ال ر زيادة.ق ان بغي با، وإِن ك ع الّرِ لة م اِت ُمتفاِض بَِويَّ َع الّرِ رى بَْي ان ي اس، ك ن عب ذهب اب ذا م ر: وه ن األَثي  اب

يئة. با مخصوص بالنَِّس ه. واْستَْنسأَه: سأَله أَن التَّقابُض جائزاً، وأَن الّرِ ئَه َدْينَ دَّةَ  .يُْنِس وا ِع أَه :   ِليَُواِطئُ وواَط
ا: على األَمر ه وتَوطَّأْن ا علي ه. وتَواَطأْن ه:  ُمواطأَةً: وافَقَ ُؤوا علي ِمي. وتَواَط واِطُئ اسُمه اْس الن يُ ا. وف تَوافَْقن

ه تَوافَقُوا. وقوله ا قول أُْت. ومثله ن َواَط ُ؛ هو م ّ َم  رَّ ا َح ةَ َم َي  تعالى: ليُواِطئُوا ِعدَّ ِل ِه ئةَ اللي الى: إِّن ناِش تع
  .الـُمواتاةُ أَي ُمواتاةُ السمِع والبصِر ايَّاه. مّد: ُمواطأَةً. قال: وهيأََشدُّ ِوَطاًء، بال

  
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ة  الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  ارض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا  د ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل م
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
 
 
 

 c   : 150الحلقة عدد   
  c( سورة براءة ) 

  
  ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس اعة  بسم هللا والص ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل وعل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  الرحمن الرحيــــــــــــــم  بسم هللا
يتُمْ  يَا(( ...  ى األَْرِض أََرِض اقَْلتُْم إِلَ ِ اثَّ َّ بِيِل  ي َس اِة أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إِذَا قِيَل لَُكْم انِفُروا فِ  بِاْلَحيَ

رَ  ْنيَا فِي اْآلِخ ْنيَا ِمْن اْآلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ٌل(الدُّ ا 38ِة إِالَّ قَِلي تَْبِدْل قَْوًم ا َويَْس ذَابًا أَِليًم ْبُكْم َع ذِّ ُروا يُعَ )إِالَّ تَنِف
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ وهُ َشْيئًا َو انَِي 39َغْيَرُكْم َوالَ تَُضرُّ ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَ َّ ) إِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ 

ِكينَتَهُ عَ ا ُ َس َّ أَنَزَل  ا فَ َ َمعَنَ َّ َزْن إِنَّ  اِحبِِه الَ تَْح ا ثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَص ْم تََرْوَه وٍد لَ َدهُ بُِجنُ ِه َوأَيَّ لَْي
 ُ َّ ا َو َي اْلعُْليَ ِ ِه َّ ةُ  ْفلَى َوَكِلَم ُروا السُّ ِذيَن َكفَ ةَ الَّ َل َكِلَم يٌم(َوَجعَ ٌز َحِك ُدوا 40 َعِزي االً َوَجاِه ا َوثِقَ ُروا ِخفَافً )انِف

وَن( تُْم تَْعلَُم ْم إِْن ُكن ٌر لَُك ْم َخْي ِ ذَِلُك َّ بِيِل  ي َس ُكْم فِ أَْمَواِلُكْم َوأَنفُِس ًدا 41بِ فًَرا قَاِص ا َوَس ا قَِريبً اَن َعَرًض ْو َك ) لَ
ُم إِنَّ الَتَّبَعُوَك َولَِكْن بَعَُدْت َعلَْيِهمْ  ُ يَْعلَ َّ ُهْم َو وَن أَنفَُس ْم يُْهِلُك ا َمعَُك ِ لَْو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَ َّ ْم  الشُّقَّةُ َوَسيَْحِلفُوَن بِا ُه

ُ َعْنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوتَْعلََم اْلَكاِذبِيَن(42لََكاِذبُوَن( َّ   ...)).)43)َعفَا 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة ) 

  * التحليل : 
  

ما معنى النفير ؟.. وما عقوبة من تأخر عنه ؟.. من قال : (( ال تحزن إن هللا معنا )) ؟.. ما  العرض 
الي  ل الت ي ا لتحلي القريب ؟ .. وما السفر القاصد ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية ف

  ن شاء هللا تعالى : إ
  

يتُمْ  يَا(( ...  ى األَْرِض أََرِض اقَْلتُْم إِلَ ِ اثَّ َّ بِيِل  ي َس اِة أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إِذَا قِيَل لَُكْم انِفُروا فِ  بِاْلَحيَ
َرِة إِالَّ  ي اْآلِخ ْنيَا فِ دُّ اِة ال ْنيَا ِمْن اْآلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَ ٌل( الدُّ ِ .)).. )38قَِلي َّ بِيِل  ي َس ُروا فِ وَم :  انِف تَْنفََر الق واْس

ُروا اج، فَنَفَُروا معه وأَْنفَُروه أَي نصروه وَمدُّوه. ونَفَ جَّ ن الزَّ ذه ع راً؛ ه وراً ونَِفي اراً ونُفُ ُرون نِف ر يَْنِف ي األَم  ف
تُنْ  ديث: وإِذا اْس ي الح ال. وف ي القت ذلك ف وا، وك افَُروا: ذهب تِْنجاُد  ِفْرتُمْ وتَن تِْنفاُر: االْس اْنِفُروا. واالْس ف

رُ  واالْستِْنصاُر، أَي إِذا طلب ة. ونَفَ ى اِإلعان ارجين إِل ُروا خ أَجيبوا واْنِف َرةَ ف ذين  منكم النُّْص اَعتُهم ال وِم جم الق
ىإِلى أَهل مكة فَنَفََرْت لهم ُهذَيْ  يَْنِفُرون في األَمر، ومنه الحديث: أَنه بعث جماعة ُؤوا إِل م لَج وا به ا أََحسُّ  ٌل فلم

ُر: ُر والنَِّفي َرةُ والنَّْف الهم. والنَّْف وا لقت ْرَدٍد أَي خرج ومُ  قَ م  الق ه اس ال، وكل ي القت افَُروَن ف ك ويَتَن ُروَن مع يَْنِف
اس والنَِّفيُر: القوم الذين يتَقَدَُّموَن فيه... للجمع النَّْفِر، والج والنَّفيُر: الجماعةُ من الن اٌر.ك ك أَْنف ل ذل ع من ك  م

الن إِلى بَْدٍر ليمنعوا ِعْيَر أَبي ونَِفير قريش: الذين كانوا نَفَُروا ي ف َرةُ بن اءت نَْف ُرهم أَي  سفيان.ويقال: ج ونَِفي
ي جماعتهم الذين يَْنِفُرون الن ال ف ال: ف ر. ويق ل في األَم ذا المث ل ه ر؛ قي ي النَِّفي ِر وال ف ين  الِعْي ن ب ريش م لق
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ى ، وذلك أَن النبيالعرب،  اجر إِل ا ه ريش سمع صلى هللا عليه وسلم، لم ر ق ي ِعي ا ِلتَلَقِّ ة ونهض منه  المدين
ا  الشأْم مع أَبي سفيان، ولَقُوه ببَْدٍر ليَأَْمَن ِعيُرهم الُمْقبُِل من مشركو قريش بذلك، فنهضوا رهم م ن أَم فكان م
ن ال يستصلحونه ِمنٌ والقتال إِال زَ  ِ كان، ولم يكن تََخلََّف عن الِعْير ون لم :  أَو من ال خير فيه، فكانوا يقول ّمٍ ِلُمِه

ة  سفيان، في الِعيِر وال في النَِّفيِر، فالعيُر ما كان منهم مع أَبي فالن ال ن ربيع ةَ ب والنفير ما كان منهم مع ُعتْبَ
ه  على وَن إِذا َحثَُّهماِإلماُم الناَس لجهاد العدّو فنفروا يَْنِفرُ  واْستَْنفَرَ  قائدهم يوَم بَْدٍر. ه؛ ومن ِر ودعاهم إِلي النَِّفي

  . اْستُْنِفْرتُْم فاْنِفُروا. قول النبي، صلى هللا عليه وسلم: وإِذا
ى ُك((   ُ َعلَ َّ ْيئًا َو وهُ َش رُّ َرُكْم َوالَ تَُض ا َغْي تَْبِدْل قَْوًم ا َويَْس ذَابًا أَِليًم ْبُكْم َع ذِّ ُروا يُعَ ْيٍء ّلِ َشإِالَّ تَنِف

الى:  القُْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من.)).. )39قَِديٌر( ويكونان من التقدير. وقوله تع
ن دير؛ م ا إِن هللا على كل شيء ق ْدرة، ف ّلِ شيء القُ ُر ُك ّدِ بحانه ُمقَ دير، وهللا س ل شيء ق ى ك ل عل  عز وج

ِدير  فالقادر اسم الى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر،األَثير: في أَسماء هللا تع وقاضيه. ابن ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ ل م فاع
  .. ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ والمقتدر فعيل منه، وهو للمبالغة،

ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن ((   َّ اِحبِِه الَ إِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ  وُل ِلَص اِر إِْذ يَقُ إِْذ ُهَما فِي اْلغَ
ةَ  َل َكِلَم ُ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها َوَجعَ َّ َ َمعَنَا فَأَنَزَل  َّ ِ تَْحَزْن إِنَّ  َّ ةُ  ْفلَى َوَكِلَم ُروا السُّ ِذيَن َكفَ الَّ

ُ َعزِ  َّ ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ) ..))..40يٌز َحِكيٌم(ِهَي اْلعُْليَا َو َّ نى؛ :  َو مائه الحس العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَس
ل: الزجاج: هو قال ل شيء، وقي ب ك وي الغال و الق ره: ه ال غي ه شيء، وق ال يغلب ذي الممتنع ف و ال يس  ه ل

، وهو الذي يََهُب الِعزّ  . َكمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ ذُّّلِ الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب اء م ن يش .. لم
يمٌ  ٌز َحِك ُ َعِزي َّ يمُ :  َو و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س   ل

ن ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س فات الُحْك اِكُم،  ص يُم والح ُم والَحِك هللا الَحَك
ذه األَ  ة، وهللاومعاني ه ي سماء متقاِرب ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم   أعل

و القاضي اِكم، وه ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ذي  ، أَسماء هللا تع و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن و فِعي فَه
ارةفَِعيٌل بمعنى ُمْفِعلٍ  يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ة أفضل  عن ، وقيل: الَحِك معرف

ائق ُن دق ناعات األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِس ى  الّصِ ون بمعن وز أن يك يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه
يمُ  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من قَِدير بمعنى الحاِكِم مثل احب  العلم، والَحِك اِلم وص الع

 ً   .. الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
تُمْ ((   ْم إِْن ُكن ٌر لَُك ْم َخْي ِ ذَِلُك َّ بِيِل  ي َس ُكْم فِ أَْمَواِلُكْم َوأَنفُِس ُدوا بِ االً َوَجاِه ا َوثِقَ ُروا ِخفَافً  انِف

وَن( ا.)).. )41تَْعلَُم ُروا ِخفَافً بابا ..  انِف االً ا: ش ا َوثِقَ ُروا ِخفَافً يوخا ..  نِف بابا وش االً : ش ا َوثِقَ ُروا ِخفَافً انِف
ُكمْ  أَْمَواِلُكْم َوأَنفُِس ي:  َوَجاِهُدوا بِ بيل هللا. وف ي س د ف ه وجاَه اداً: قاتل دة وِجه دوَّ ُمجاَه َد الع  الحديث: ال وجاَه

داء، ة األَع ة ِهجرة بعد الفتح ولكن ِجهاد ونِيَّةٌ؛ الجهاد محارب و المبالغ ة  وه ع والطاق ي الوس ا ف واستفراغ م
راد ل، والم ل  من قول أَو فع ة إِخالص العم د صارت دار بالني ا ق ة هجرة ألَنه تح مك د ف ق بع م يب ه ل  أَي أَن

و ا ه الم، وإِنم ة إِس اد: المبالغ ار. والجه ال الكف اد وقت ي الجه الص ف رب اِإلخ ي الح ع ف تفراغ الوس أَو  واس
ي حديثاللسان أَو ما أَ  م طاق من شيء. وف هُ ث ُل مالَ ُد الرج ال النضر:  الحسن: ال يَْجَه اس؛ ق د يسأَل الن يقع

ه عز يجهد ماله أَي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا قوله ال ي قول اذا  وههنا؛ قال الحسن ذلك ف أَلونك م ل: يس وج
  .. ينفقون قل العفو

ِ لَْو اْستََطْعنَا لَْو َكاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسفًَرا قَاِصًدا الَ ((   َّ تَّبَعُوَك َولَِكْن بَعَُدْت َعلَْيِهْم الشُّقَّةُ َوَسيَْحِلفُوَن بِا
ُ يَْعلَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن( َّ ًدا.)).. )42لََخَرْجنَا َمعَُكْم يُْهِلُكوَن أَنفَُسُهْم َو فًَرا قَاِص ا َوَس ا قَِريبً ى  لَْو َكاَن َعَرًض : المعن

ْرض بسكون سفر سهل الطريق وفيه غنيمة .. لو كان ال ا العَ ا، وأَم ّدنيا وُحطاُمه اع ال العََرُض، بالتحريك: مت
ا فما الراء دنيا وأَثاثِه اعِ ال ن َمت ي .. خالف الثََّمنَيِن الّدراِهَم والّدنانيَر م ٌل ف ْرٍض داخ ل َع روٌض، فك ه ُع وجمع

اً. َرٍض َعْرض ل َع يس ك َرض ول ْرُض: العَ الفُ  والعَ اُع،  ِخ ْرُض المت وهري: العَ ال الج ال؛ ق ن الم د م النْق
د: شيء فهو َعْرضٌ  ُّ وكل و عبي ة سوى الّدراِهِم والّدنانير فِإنهما عين. قال أَب ُروُض األَْمتِع دخلها  ُ العُ ي ال ي الت

 ً اع أَو  الَمتاَع بِعَْرٍض أَي بمتاع ِمثِْله، وال َعقاراً، تقول: اشتريت كيل وال َوْزٌن وال يكون َحيوانا تُه بمت وعاَرْض
ُض الناسَ  ُمعاَرضةً إِذا باَدْلتَه به. دابّة أَو شيء يٍق: يَتَعَرَّ يٌض مثل فِّسِ ؛ ورجٌل ِعّرِ هل  بالّشّرِ ٌق قاصد: س وطري
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ن  العزيز: لو كان مستقيم. وَسفٌَر قاصٌد: سهل قريب. وفي التنزيل َعَرضاً قريباً وسفراً قاصداً التبعوك؛ قال اب
. قاصداً أَي غيرَ  عرفة: سفراً  قَّةُ . شاّقٍ ْيِهْم الشُّ َدْت َعلَ ْن بَعُ قَّة:  َولَِك قَّةٌ  والشُّ ال: ُش د، يق قّةُ: السفر البعي والّشِ

يهم  تعالى: ولكن بالكسر.األَزهري: والشُّقَّةُ بُْعُد َمسيٍر إلى األَرض البعيدة. قال هللا شاقَّةٌ وربما قالوه بَعَُدت عل
فرُ  نَأْتِيَك من ث وفد عبد القيس: إنَّاالشُّقَّةُ. وفي حدي قَّةُ أَيضاً: الس ل. ُشقٍَّة بعيدة أَي مسافة بعيدة. والشُّ  الطوي

: قُّ ة. واألْش اَء أَي طويل قَّاَء َمقَّ قُق  وفي حديث ُزَهير: على فَرٍس َش ل، واالسم الشَّ ال والخي ن الرج ُل م الطوي
  هلك هالكا: فني .. مات .. وال يستعمل الهالك إال في ميتة سوء .. :  يُْهِلُكوَن أَنفَُسُهمْ .. واألُنثى َشقَّاء
اِذبِيَن(((   َم اْلَك َدقُوا َوتَْعلَ ِذيَن َص َك الَّ يََّن لَ ى يَتَبَ ْم َحتَّ َت لَُه َم أَِذن ُ َعْنَك ِل َّ اء )43َعفَا  ال العلم ...)).. ق

دم من هوعتاب تلطف من لدن هللا الرحمن الرحيم لرسول هللا  صلى هللا  عليه وآله وسلم .. وقد غفر له ما تق
أخر ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وماذنبه وما تأخر .. حيث قال له في سورة الفتح : ((  تح :  - ))ت ..     2الف

ْن وألنه سبحانه وتعالى  أذن له فيما بعد في اإلذن لمن يشاء منهم .. حيث قال له في سورة النور ((  فَأْذَْن ِلَم
َ َغفُوٌر َرِحيٌم(شِ  َّ َ إِنَّ  َّ   .)).. )62ئَْت ِمْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم 

  
*********  

 

ى  لى هللا عل *** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص
هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األ غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  امان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا ي حف الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل   دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا 
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  
 c   : 151الحلقة عدد   

  c( سورة براءة ) 
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 ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل  وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
   الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا
 ... )) ُ َّ ِهْم َو أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس ُدوا بِ ِر أَْن يَُجاِه ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا وَن بِ ِذيَن يُْؤِمنُ تَأِْذنَُك الَّ يٌم الَ يَْس  َعِل

ِ وَ 44بِاْلُمتَِّقيَن( َّ َردَُّدوَن() إِنََّما يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِا  )45اْليَْوِم اْآلِخِر َواْرتَابَْت قُلُوبُُهْم فَُهْم فِي َرْيبِِهْم يَتَ
ُدوا َم ُ اْنبِعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َوقِيَل اْقعُ َّ ةً َولَِكْن َكِرَه  ِديَن(َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج َألََعدُّوا لَهُ ُعدَّ وا  )46َع اْلقَاِع ْو َخَرُج لَ

ُ َعِلفِيُكْم مَ  َّ ْم َو اُعوَن لَُه اِلِميَن(ا َزاُدوُكْم إِالَّ َخبَاالً َوَألَْوَضعُوا ِخالَلَُكْم يَْبغُونَُكْم اْلِفتْنَةَ َوفِيُكْم َسمَّ ْد 47يٌم بِالظَّ ) لَقَ
رُ  َر أَْم قُّ َوَظَه اَء اْلَح ى َج وَر َحتَّ اِرُهوَن(اْبتَغَْوا اْلِفتْنَةَ ِمْن قَْبُل َوقَلَّبُوا لََك اْألُُم ْم َك ِ َوُه َّ وُل  )48  ْن يَقُ ْنُهْم َم َوِم

افِِريَن( ةٌ بِاْلَك نََّم لَُمِحيَط قَُطوا َوإِنَّ َجَه ِة َس ي اْلِفتْنَ ي أَالَ فِ ي َوالَ تَْفتِنِّ ذَْن ِل ْؤُهْم َوإِْن 49ائْ نَةٌ تَُس ْبَك َحَس )إِْن تُِص
َو  )50نَا ِمْن قَْبُل َويَتََولَّوا َوُهْم فَِرُحوَن(تُِصْبَك ُمِصيبَةٌ يَقُولُوا قَْد أََخْذنَا أَْمرَ  ا ُه ُ لَنَ َّ َب  ا َكتَ يبَنَا إِالَّ َم ْن يُِص قُْل لَ

وَن( ْل اْلُمْؤِمنُ ِ فَْليَتََوكَّ َّ ى  ا َوَعلَ َربَُّص بُِك51َمْوالَنَ ُن نَتَ نَيَْيِن َونَْح َدى اْلُحْس ا إِالَّ إِْح وَن بِنَ ْل تَتَربَُّص ْل َه ْم أَْن ) قُ
ُ بِعَذَاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِدينَا فَتََربَُّصوا إِنَّا َمعَُكْم ُمتََربُِّصوَن( َّ َل  )52يُِصيبَُكْم  ْن يُتَقَبَّ ا لَ ا أَْو َكْرًه وا َطْوًع ْل أَنِفقُ قُ

أْتُوَن َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْقبََل مِ  )53ِمْنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم قَْوًما فَاِسِقيَن( وِلِه َوالَ يَ ِ َوبَِرُس َّ ا ُروا بِ ْم َكفَ اتُُهْم إِالَّ أَنَُّه ْنُهْم نَفَقَ
اِرُهوَن( ْم َك وَن إِالَّ َوُه الَى َوالَ يُنِفقُ ْم ُكَس الَةَ إِالَّ َوُه ُ  )54الصَّ َّ ُد  ا يُِري ْم إِنََّم َوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُه َك أَْم الَ تُْعِجْب فَ

بَهُ  ذِّ افُِروَن(ِليُعَ ْم َك ُهْم َوُه َق أَنفُُس ْنيَا َوتَْزَه دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ا فِ ْنُكْم  )55ْم بَِه ْم ِم ا ُه ْنُكْم َوَم ْم لَِم ِ إِنَُّه َّ ا وَن بِ َويَْحِلفُ
  ...)). )57 َوُهْم يَْجَمُحوَن(لَْو يَِجُدوَن َمْلَجأً أَْو َمغَاَراٍت أَْو ُمدََّخالً لََولَّْوا إِلَْيهِ  )56َولَِكنَُّهْم قَْوٌم يَْفَرقُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة )

  * التحليل : 
  
ا   ا الحسنيان ؟.. م ان ؟.. م ات السالفة البي ي اآلي ودة ف ة المقص ا الفتن تئذان ؟ .. م لمن اإلذن واإلس

ان ان ومك ل زم ي ك وح  الشرط لقبول اإلنفاق في سبيل هللا ؟.. ما عالمات النفاق التي ال تتخلف ف ا الجم ؟.. م
الي  ل الت ي التحلي افية ف ؟.. وما المغارات وما المدخل ؟؟.. عن جماع هذه األسئلة تجدون األجوبة الكافية الش

  إن شاء هللا تعالى : 
  

أَْمَواِلِهْم َوأَنفُ (( ...  ُدوا بِ ِر أَْن يَُجاِه ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا وَن بِ ِذيَن يُْؤِمنُ تَأِْذنَُك الَّ يٌم الَ يَْس ُ َعِل َّ ِهْم َو ِس
رِ  .)).. آمن به إيمانا: صدقه ووثق به ..)44بِاْلُمتَِّقيَن( ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ان التصديق ضد  الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِا اإليم

ذيب ..  اْلُمتَِّقينَ التك يٌم بِ ُ َعِل َّ ال:  َو الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل العَِل ز وج فات هللا ع ن ص ز م و  هللا ع ل: وه وج
ه، الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة،  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِ

اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع ا يُك ون، وال ي وبَِما يكوُن ولَمَّ ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم ه يَ ى علي خف
ي ي األرض وال ف ةٌ ف ا خافي ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ا  الس دقيِقه

اً من  وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة. ه هللاُ ِعْلم ذي َعلَّم ويجوز أن يقال لإلنسان ال
ىقال يوسف لل كما العُلوم َعِليم، ا يَْخَش اُء:  هللاَ  َمِلك: إني حفيٌظ َعِليم. وقال هللا عز وجل: إنَّم اِده العُلَم ن عب م

وى : العُلَماء، َعِليٌم بِاْلُمتَِّقينَ  وأنهَم هم فأَخبر عز وجل أن ِمْن عباِده َمْن يخشاه، ه وحذره .. التق : اتقاه : خاف
  مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

تَأْذِ ((   ا يَْس بِِهْم إِنََّم ي َرْي ْم فِ وبُُهْم فَُه ْت قُلُ ِر َواْرتَابَ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ نَُك الَّ
ُدوَن( ،.)).. )45يَتََردَّ يبةُ: الشَّكُّ ْيُب والّرِ ةُ، والرَّ يب ـنَّةُ، والتُّْهَمةُ. والّرِ ٌب. والّظِ ع ِريَ ا  بالكسر، والجم ُب: م ْي والرَّ
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ـيرابَك ِمْن أَ  د رابَنِ ٍر. وق ـي ْم ر، وأَرابَنِ ه: . األَْم ةً. وِرْبتُ ه ِريب ُت في َل: َجعَْل ُت الرج ةَ. وأََرْب يب ه الّرِ ْلُت إِلي  أَوَص
يبة، وأَرابَنِـي؛ ه. وقيل: رابَني: َعِلْمُت منه الّرِ ك ب ُت ذل يبةَ، وظنن َت  أَوَهَمني الّرِ ي إِذا َرأَي الن يَريبُن ـي ف ورابَنِ

ه؛ ..، وتَْكَرُههما يَريبُك منه ن دين ّدة،  واالسم وقد ارتدَّ وارتدَّ عنه: تحّول. وفي التنزيل: من يرتدد منكم ع ّرِ ال
م  عن دينه إِذا ومنه الردَّة عن اِإلسالم أَي الرجوع عنه. وارتدَّ فالن ه الشيء إِذا ل المه. وردَّ علي د إِس ر بع كف

ول: يقبله، وكذلك ى م إِذا َخطَّأَه. وتق اً أَي رجع.َردَّه إِل ه جواب ه وَردَّ إِلي دَّةُ: نزل ّرِ ي  وال داد. وف ن االرت االسم م
ال:  يزالوا حديث القيامة والحوض فيقال: إِنهم لم ات. ق ين عن بعض الواجب ابهم أَي متخلف ين على أَعق ُمْرتَّدِ

راب. ه،ِردَّةَ الكفر ولهذا قيده بأَعقابهم ألَنه لم يَْرتَدَّ أَحد من الصحابة بعد ولم يُِردْ  اة األَع ن ُجف  إِنما ارتد قوم م
  ..  َردَّه، عليه واَستَردَّ الشيَء واْرتَدَّه: طلب

ُدوا َم((     َل اْقعُ بََّطُهْم َوقِي اثَُهْم فَثَ ُ اْنبِعَ َّ ِرَه  ْن َك ةً َولَِك دَّ هُ ُع دُّوا لَ ُروَج َألََع ْو أََراُدوا اْلُخ َع َولَ
ِديَن( ث: ثَبَّ .)).. )46اْلقَاِع ه.اللي غَلَه عن اً إِذا ش يء تَثْبِيط ن الش ه ع ل َط ي التنزي ُ  وف ّ ِره  ن َك ز: ولك العزي

و إِسحق: ال أَب بََّطهم؛ ق اثَهم فث م اْنبِع وا معك ّ أَن يَْخرج ره  ه، أَي ك يء يفعل ن الش اَن ع يط رّدك اِإلنس   التثب
ه  ه: َريَّث اً وثَبََّط يء ثَْبط ن الش ه ع روج. وثَبََط ن الخ ردَّهم ع ه.ف ه  وثَبَّت ه علي بَّط: وقَّفَ ر فتَثَ ى األَم ه عل وثَبَّط

  بالتخفيف.  إِذا لم يكد يُفاِرقُه. وثَبَْطُت الرجَل ثَْبطاً: حبَْستُه، المَرضُ  فتَوقَّف. وأَثْبَطه
ونَُكْم اْلفِ ((    ْم يَْبغُ ُ لَْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إِالَّ َخبَاالً َوَألَْوَضعُوا ِخالَلَُك َّ ْم َو اُعوَن لَُه مَّ يُكْم َس ةَ َوفِ تْنَ

اِلِميَن( يٌم بِالظَّ ةَ .)).. )47َعِل ونَُكْم اْلِفتْنَ ْم يَْبغُ عُوا ِخالَلَُك ذا  َوَألَْوَض ي ه ي ف ير .. وه رعة الس ي س اع ه : اإليض
ر إِذاالمقام سرعة النميمة واإلفساد لصفوف المؤمنين ..  ي األَم ه ف وأَْوَضْعتُه ف يء.وافَْقتَ ى ش ه عل َع  ي وَوَض

 ً عاً وُوضوعا عُها َوْض ه يََض ُل نفَس ن الرج ة؛ ع عةً قبيح عةً وِض طَّ من  وَض الن أَي َح ه ف َع من اني، وَوَض اللحي
ه  الناس، والَوِضيُع: الدَّنِيُء من دَرجته. م يسم فاعل ا ل يغةُ م ا، وِص َر فيه بَِن وَخِس عاً: ُغ وأُوِضَع وَوِضَع َوَض

قَصاِن، وأَْوَضْعتُها أَنا، قال: : وَضعَِت الناقةُ، وهو نحوقال األَزهري..  أَكثر د: الرَّ ي زي ن أَب  وقال ابن شميل ع
ث: َوَضَع البعير إِذا َعدا، وأَْوَضْعتُه أنا إِذا ير ُدوٌن؛  حملته عليه. وقال اللي و س عاً، وه ُع السير َوْض ةُ تََض الدابّ

َرىب ِخاللَكم؛ وأَنشد: قوله تعالى: ألَوَضعُوا ومنه اَء،ال يَ يَن اْمراً ج عا؟ ماذا تَُرّدِ لَّ وأَْوَض د أََك ِك ُودا، ق ُوّدِ ال  َك ق
و األَزهري: قول الليث ُع ه يس بصحيح، والَوْض ير ُدوٌن ل ُع َس ظَ  الَوْض ُث اللف ر اللي ْدُو؛ واعتب رف  العَ م يع ول

اعُ  الفتنةَ، وألَْوَضعُوا ِخاللَكم يَْبغُونَم كالم العرب. وأَما قوله تعالى: ال: اِإليض راء ق ِإنَّ الف وم،  ف ين الق السير ب
َع؛ وأَنشد: أَْوَضَع الراِكُب وَوَضعَِت الناقةُ، وقال العرب: تقول ب َوَض الوا للراك ا ق ِذي  وربم تََمالً بِ ي ُمْح أَْلفَْيتَن

ال أَْوَضعُوا َمراِكبَهم ِخاللَكم. وقال وقيل: ألَْوَضعُوا ِخاللَكم، أَي أََضعْ  ً  األَخفش: يق عا ت ُموِض ْعُت وجئ وال  أَْوَض
ذا يوقِعُه على شيء. ويقال: من د أَْيَن أْوَضَع ومن أَين أَْوَضَح الراِكُب ه الم الجيّ و الك ال أَب ولهم  فق ثم: وق الهي

ن ن أَي بُ  إِذا طرأَ عليهم راكب قالوا م َح الراِك ال أَْوَض اعِ في شيء؛ ق ن اِإليض يس م ن أَنشأَ ول ن أَي اه م  فمعن
لى  العرب. وفي الحديث: على ما قال أَبو الهيثم وقد سمعُت نحواً مما قال من : وكالم العرباألَزهريّ  ه، ص أَن

ل  وأَْوَضَع في هللا عليه وسلم، أَفاض من َعرفةَ وعليه السكينةُ  ْيٌر مث اُع َس ٍر؛ قال أَبو عبيد: اِإليض واِدي ُمَحّسِ
رُّ الن..   الَخبَبِ  ْيٍد: َش ن أَُس ة ب يوفي حديث حذيف ُع أي اِس ف ُب الُموِض ِة الراِك د  الفتن ال: وق ا. ق ِرُع فيه الُمْس

يس ض ق ول بع اً. يق ون لَْحن ال يك ري ف ْعُت بِعي معه أَْوَض ه س ثم أَن ي الهي ن أَب ذريُّ ع دما  وروى المن ول بع يق
و هذا فقال: يقال وَضَع البعيرُ  ُعِرَض عليه كالُم األَخفش َرَع، فه دا وأَس عاً إِذا َع ٌع، يََضُع َوْض ْعتُه  واِض وأَْوَض

  ..  ويراد بَِحَكَمتِه لَْحياه طاَمَن رأَْسه وأَسرَع، إِيضاعاً. ويقال: وَضَع البعيُر َحَكَمته إِذا أَنا أُوِضعُه
ِ وَ ((   َّ ُر  َر أَْم قُّ َوَظَه اَء اْلَح ى َج وَر َحتَّ َك اْألُُم وا لَ ُل َوقَلَّبُ ْن قَْب اِرُهوَن(لَقَْد اْبتَغَْوا اْلِفتْنَةَ ِم ْم َك ) 48ُه

ال،.))..  ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ةُ  ابن األَعرابي: الِفتْنة االختبار، والِفتْن ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن والِفتْن
اس م. اختالُف الن ل الظُّْل ي التأْوي ة ف ل: الِفتْن ار؛ وقي ةُ اِإلحراق بالن اآلراء، والِفتْن و ب الن َمْفتُ ال: ف ب يق ٌن بطل

ة ن سيده: الِفتْن ا. اب ةً  الدنيا قد َغال في طلبه ا فِتْن ا جعلناه ه عز وجل: إِن َرةُ. وقول َرةً، الِخْب المين؛ أي ِخْب  للظ
قُّوم الوا: وكذَّبوا بكونها، وذلك أَنهم لما ومعناه أَنهم أُْفتِنوا بشجرة الزَّ يم ق ل الجح ي أَص ا تخرج ف  سمعوا أَنه

ا يَْنبُت الشجُر في النار؟ فصارت فتنة لهم. ار فكيفالشجر يَْحتَِرُق في الن ا ال تَْجعَْلن ةً  وقوله عز وجل: ربَّن فِتْن
  ..   الكفار بكفرهم خير منا، فالِفتْنة ههنا إِعجاب تُْظِهْرُهم علينا فيُْعجبُوا ويظنوا أَنهم للقوم الظالمين، يقول: ال
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افِِريَن(َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل ائْذَْن ِلي َوالَ تَ ((   ةٌ بِاْلَك نََّم لَُمِحيَط .)).. )49ْفتِنِّي أَالَ فِي اْلِفتْنَِة َسقَُطوا َوإِنَّ َجَه
ال:  يعبارة الجوهرمن أَسماء النار التي يعذّب هللا بها عباده، نعوذ با منها؛ هذه : جهنم  الَجْوهري و ق ول

و ال: وه ود، ق ان أج ده ك ن عبي ذاب م تحق الع ن اس ا م ذب به  يع
ةُملْ  َرى للمعرف ه، وال يُْج ث من رف الثال ديد الح ي، بتش ق بالخماس  َح

ري:  ّرب األَزه ي مع و فارس ال: ه ث: ويق والن  والتأْني نم ق ي جه ن ف ونس ب ال ي  ق
ر ب وأكث م   حبي نم اس ويين : جه ا النح ذّب هللا به ي يع ار الت رالن ي اآلخ يةف  ، وه

ال  ة، وق ف والعُْجم َرى للتعري ة ال تُْج رون :  أَعجمي ميآخ ي س نم عرب  تجه
ل ف وثِقَ ِل التعري َر ِلثقَ م تُْج ا ل ا، وإِنم د قَْعِره ا لبُْع رة به ار اآلخ  ن

ل ن جع ري: م ن ب ال اب ة؛ ق ام بالِعْبراني ب ِكِهنَّ و تعري ل: ه ث، وقي تج  التأْني ا اح نم عربي  جه
  للتأنيث والتعريف .. احتج بقولهم بئر ِجِهنَّام ويكون امتناع صرفها  

ْبكَ ((   ْم إِْن تُِص وا َوُه ُل َويَتََولَّ ْن قَْب ا ِم ْذنَا أَْمَرنَ ْد أََخ وا قَ يبَةٌ يَقُولُ ْبَك ُمِص ْؤُهْم َوإِْن تُِص نَةٌ تَُس  َحَس
ه) ..)).. 50فَِرُحوَن( ي قلب و أَن يجد ف ب: ه ال ثعل ْزن؛ وق يض الُح ةً؛ الفََرُح: نق ِرٌح  ِخفَّ اً، ورجل فَ ِرَح فََرح فَ

ي،  اُن منوفَُرٌح ومفروح، عن ابن جن وم وفَرح ن  ق ال اب ة؛ ق ى وفَرحان ةٌ وفَْرَح رأَةٌ فَِرح ى وام ى وفَْرَح فَراَح
َرْح إِن سيده: الى: ال تَْف ه تع اه،  َّ وال أَُحقُّه. والفََرُح أَيضاً: البََطُر. وقول ال الزجاج: معن ِرحيَن؛ ق هللا ال يحب الفَ

ربكثرة المال في الدنيا ألَن الذي  وهللا أَعلم: ال تَْفَرحْ  َرْح  يَْفَرُح بالمال يصرفه في غير أَم ل: ال تَْف اآلخرة؛ وقي
  . ربما أَِشَر. ال تَأَْشْر، والمعنيان متقاربان ألَنه إِذا ُسرَّ 

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن(((   َّ ُ لَنَا ُهَو َمْوالَنَا َوَعلَى  َّ ى وال.)).. )51قُْل لَْن يُِصيبَنَا إِالَّ َما َكتََب  ل عل ُمتََوّكِ
ل فيْرَكن هللا: الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَْمَره ا وتَوكَّ َل ب ن سيده: َوِك  إِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غيره. اب

ال: عليه ل؛ يق ر التَّوكُّ ي الحديث ذك ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس ل واتََّك ت  توكَّ ه، وَوَكْل اَم ب ِمن الِقي األَمر إِذا َض ب
اً إِذا استَْكفاه أَلَجأْتُه مري إِلى فالن أَيأَ  الٌن فالن ة إِليه واعتمدت فيه عليه، وَوكَّل ف َره ثِق زاً  ً أَم ه أَو َعْج بِكفايتِ

لَّمه. عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِليه َر: س ه األَم والً: ترك الً وُوُك ه َوْك ى رأْي ه إِل الى .. وَوَكلَ ماء هللا تع ي أَس ف
ل بأَرزاق العباد، و المقيم الكفيلالَوِكيُل: ه ي التنزي ه. وف ول إِلي أَمر الَمْوك ز: أَن وحقيقته أَنه يستقلُّ ب ال  العزي

ال ا ويق ال َرب راء: يق ال الف يالً؛ ق ي وِك ن ُدون اً؛ تَتَِّخذوا م و  كافِي ال أَب افظ، وق ُل الح ل الَوِكي اري: وقي ن األَنب اب
ي ُل ف حق: الَوِكي الى ال إِس ال بعضهم:صفة هللا تع ق، وق ا َخلَ ع م ام بجمي ل بالقي َم  ذي تَوكَّ ل ونِْع ُل الكفي الَوِكي

بُنا هللا ولهم َحْس ي ق ال ف ا، وق ل بأَرزاقِن م الَكِفي ا هللاُ ونِْع ك: رازقن افي، كقول َم الك ا هللاُ ونِْع ُل: كافِين م الَوِكي  ونِْع
  ..الرازق

ِدِه أَْو قُْل َهْل تَتَربَُّصوَن بِنَا إِالَّ إِْحَدى الْ ((   ْن ِعْن ذَاٍب ِم ُ بِعَ َّ يبَُكْم  ْم أَْن يُِص َربَُّص بُِك ُن نَتَ نَيَْيِن َونَْح ُحْس
وَن( ْم ُمتََربُِّص ا َمعَُك وا إِنَّ ِدينَا فَتََربَُّص ً .)).. )52بِأَْي ا يء َرْبص َص بالش اُر. َربَ َربُُّص: االْنتِظ ه: التَّ َربََّص ب   وتَ

ث:انتظر به خيراً أَو شّراً، وتَ ذلك. اللي ه الشيء: ك َربُّصُ  ربَّص ب ل  التَّ ا، والفع اً م ه يوم َر ب بالشيء أَن تَْنتَِظ
ي ل تََربَّْصت به، وف نَيَْيِن؛ أَي إِال التنزي َدى الُحْس ا إِالَّ إِْح ون بن ل تََربَُّص ز: ه هادةَ، ونحن  العزي َر وإِالّ الشَّ الظَّفَ

ْرقٌ ّ  نتَربُّص بكم أََحَد الشّرين: عذاباً من ه فَ ي الحديث:   أَو قَتْالً بأَْيِدينا، فبين ما نَْنتَِظُره وتَْنتَِظرون ر. وف كبي
  .. الُمْكُث واالنتظارُ  التربُُّص: إِنما يُريُد أَن يَتََربّص بكم الدَّوائَِر؛

ا فَ ((   تُْم قَْوًم ْم ُكن ْنُكْم إِنَُّك َل ِم ْن يُتَقَبَّ ا لَ ا أَْو َكْرًه وا َطْوًع ْل أَنِفقُ ِقيَن(قُ يان .)).. )53اِس ق: العص الِفْس
ق  والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن ق يفسق  طري ق .. فس َق؛ الضم  الح وقاً وفَُس قاً وفُس ُق فِْس ويَْفُس

 الفُسوق الخروج عن قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل:.. أَي فََجر عن اللحياني،
ل  ذلك المي رالدين، وك يُس عن أَم َق إبل ا فََس ى المعصية كم ر إل ق عن أم ه. وفََس ال عن  رب ه أَي جار وم رب

ه ه، والعرب.. طاعت ن طاعة رب ه، خرج م ر رب َق عن أَم ل: فَفََس ه عز وج ي قول راء ف ول الف ت  تق إذا خرج
َطبةُ من قشرها، َطبةُ من قشرها: قد فََسقَت الرُّ ى إنما سميت فُوْيِسقةً ل وكأَن الفأرة الرُّ خروجها من ُجْحرها عل

ن والِفْسُق: الخروج عن الناس. َم ع ولهم اتَّخ ه أَي خرج، وهو كق ر رب ن أَم َق ع ام أي عن األَمر. وفََس  الطع
ه، نحو  فَفََسق عن أمر ربه، َمأْكله. األَزهري: عن ثعلب أنه قال: قال األَخفش في قوله ر رب ال: عن رّده أَم ق
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اس: عن أَكله الطعام،الطعام أي  قول العرب اتَّخَم عن ى  فلما َرّد هذا األَمر فََسَق؛ قال أَبو العب ه إل وال حاجة ب
  ..  أَي خرج الفُُسوَق معناه الخروج. فََسَق عن أَمر ربه هذا ألن

ِ َوبَِرُسوِلِه َوالَ ((    َّ الَى  َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْقبََل ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم َكفَُروا بِا الَةَ إِالَّ َوُهْم ُكَس يَأْتُوَن الصَّ
اِرُهوَن( ْم َك وَن إِالَّ َوُه اس .. وال )54َوالَ يُنِفقُ اء الن لون إال رئ ذي ال يص افقون ال م المن اء ه ال العلم .)).. ق

ا .. وال  وا عنه هم انقطع وا ألنفس إذا خل اهر .. ف اس للتظ ع الن ا م الة .. ويؤدونه ي الص اب هللا ف افون عق يخ
ت سببا يب ي كان ك هي الت ريقتهم تل ذلون المال إال حبا في الشهرة .. وليس ابتغاء مرضاة هللا عز وجل .. وط

  في حجب الثواب عنهم وفي عدم قبول أعمالهم .. 
اةِ ((   ي اْلَحيَ ا فِ بَُهْم بَِه ذِّ ُ ِليُعَ َّ ْم  فَالَ تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهْم إِنََّما يُِريُد  ُهْم َوُه َق أَنفُُس ْنيَا َوتَْزَه دُّ ال

ل.).. )55َكافُِروَن( ٌق وَزهوٌق: بَط اً، فهو زاِه ُق ُزهوق ك زَهَق الشيُء يَْزَه ل: إنَّ  وهلَ ي التنزي َمَحّل. وف واْض
ُل إذا َق الباط اً. وزَه ان َزهوق ل ك ُل أي اْض الباط ق الباِط َل. وَزَه قُّ الباط َق الح د زاَه ّق، وق ه الح  َمَحّل،َغلَبَ

َق  وأْزَهقَه هللا. وقوله عز وجل: فإذا هو زاِهٌق، أي باِطٌل ذاِهٌب. وُزهوقُ  ادة: وَزَه ال قت ا. وق نفِس: بُْطالنُه ال
ي الشيطان، ُل يعن تْ  الباط ي الحديث: إن وَزَهقَ ان: خرجت. وف ت، لغت اً وَزِهقَ ُق ُزُهوق ه تَْزَه ي نفُس َر ف  النح
وا األَ  ى تخرجالَحْلق واللَّبّة وأقِرُّ ن ْنفَُس حتى تَْزَهَق أي حت روح م م تسلخ  ال ة، ث ا حرك ى فيه الذَّبيحة وال يبق

حجاب من  وُهْم كافرون؛ أي تَْخُرج. وفي الحديث: دون هللا سبعون ألف وتَْزَهق أْنفُُسهم وتقطع. وقال تعالى:
ب شيئاً إال نور وُظلمة ْت أي هل وما تَْسَمع نفٌس ِمْن ِحّسِ تلك الحُج ت.ِزِهقَ ت ومات دينا  ك ين أي الٌن ب َق ف وَزَه
 ً   .. وتقدم أمام الخيل وُزهوقاً واْنَزهَق، كالهما: سبق يَْزَهُق َزْهقا

وَن(((   ْوٌم يَْفَرقُ نَُّهْم قَ ْنُكْم َولَِك ْم ِم ا ُه ْنُكْم َوَم ْم لَِم ِ إِنَُّه َّ ين.)).. )56َويَْحِلفُوَن بِا َرق ب ُرق  وفَ وم يَْف الق
ه  تنزيل: فاْفُرْق بيننا وبين القومالفاسقين؛ويَْفِرق. وفي ال ي أَن ر الليث ن عمي د ب قال اللحياني: وروي عن عبي

قَ  سر الراء. بيننا،بك ْ قرأَ فاْفِرق ا بينهم: كفََرَق؛ هذه عن اللحياني. وفَرَّ ق وم تَفَرُّ ق الق رَّ رة  ً وتَفَ اً؛ األَخي وتَْفِريق
وهري: اني. الج ن اللحي يئين  ع ين الش ُت ب ُرقفََرْق ً  أَْف ا يَء تَْفريق ُت الش ْق اً وفَرَّ اً وفُْرقان ةً  فَْرق وتَْفِرق

ق، قال: وفََرْقُت أَْفُرق بين واْفتََرقَ  َ فاْنفَرق ْقُت بين وتَفَرَّ ه  الكالم وفَرَّ األَجسام، قال: وقول النبي، صلى هللا علي
ال فَرَّ  البَيِّعان بالخيار ما لَم وسلم: ه يق ايَتَفَرقا باألَبدان، ألَن ُت بينهم ة: ْق ا. والفُْرق ق ال  فَتَفَرَّ َراِق. ق مصدر االْفتِ

ة اسم يوضع ي األَزهري: الفُْرق ع المصدر الحقيق ع  موض لَّيت م ن مسعود: ص ي حديث اب َراِق. وف ن االْفتِ م
قَْت بكم صلى هللا عليه ، النبي نك الُطُرق، أَي ذهب وسلم، بمنًى ركعتين ومع أَبي بكر وعمر ثم تَفَرَّ ل م ى ك م إِل

اعها.  لَّها وأَض ه: أَض الٌن غنم َرَق ف الة. وأَْف نم: الض ن الغ ُق م نة. والفَري ركتم السُّ ول وت ى ق اَل إِل ذهب وَم م
ين  سيبويه والفََرُق، بالتحريك: الخوف. وفَِرَق منه، بالكسر، فََرقاً: َجِزع؛ وحكى ال ح ن؛ ق فَِرقَه على حذف م

  ..  أَو أَْفَرقَُك فََرقاً. وفَِرَق عليه: فزع وأَشفق ّب أَيمن حُ  مثّل نصب قولهم: أَو فََرقاً خيراً 
وَن(((   ْم يَْجَمُح ِه َوُه ُح ...)).  )57لَْو يَِجُدوَن َمْلَجأً أَْو َمغَاَراٍت أَْو ُمدََّخالً لََولَّْوا إِلَْي رأَةُ تَْجَم ِت الم َجَمَح

ثِْن  ومثله َطَمَحْت ِطماحاً؛ أَهلها قبل أَن يطلقها، بيته إِلى ِجماحاً من زوجها: خرجت من وفرٌس َجُموح إِذا لم يَ
 ً اِمحٌ  وِجماحاً: رأَْسه. وَجَمَح الفرُس بصاحبه َجْمحا رس ج ه. وف ه وغلب زَّ فارَس اً واْعتَ اً غالب  ذهب يجري جري

ذكر وَجُموٌح، الذكر واء؛ واألُنثى في َجُموح سواء؛ وقال األَزهري عند النعتين: ال ه س ى في ل  واألُنث شيٍء وك
وح؛ مضى لشيء على وجهه، فقد َجَمَح به، وهو م َجُم ه وه ْوا إِلي الى: لََولَّ ه تع رع. وقول ه أَي أَس َح إِلي  وَجَم

ون؛ أَي يٌء، يَْجَمُح وَههم ش ُردُّ ُوج راعاً ال يَ رعون إِس اج: يس ال الزج رعون؛ وق   يُْس
ه  ويقال: َجَمحَ  ام.قيل: فرس َجُموٌح، وهو الذي إِذا َحَمَل لم يَُردَّه اللج وِمن هذا وَطَمَح إِذا أَسرع ولم يَُردَّ وجَه

ه فرس َجُموح له شيٌء. وقال األَزهري: وب  معنيان: أَحدهما يوضع موضع العيب وذلك إِذا كان من عادت رك
و والمعنى الثاني في الفرس راكبه، وهذا من الِجماحِ الذي يَُردُّ منه بالعيب، الرأْس، ال يثنيه وح أَن يك ن الَجُم

  ..  الُجُموح وليس بعيب يُرّد منه، ومصدره سريعاً نشيطاً َمُروحاً،
  
  

*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c   : 152الحلقة عدد   

  c(سورة التوبة ) 
  

 حبه ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل وم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ــــــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيــ

ْم (( ...  ا إِذَا ُه ْوا ِمْنَه ْم يُْعَط وا َوإِْن لَ ا َرُض وا ِمْنَه ِإْن أُْعُط َدقَاِت فَ ي الصَّ ُزَك فِ ْن يَْلِم ْنُهْم َم َوِم
ُ  )58يَْسَخُطوَن( َّ يُْؤتِينَا  ُ َس َّ بُنَا  الُوا َحْس ولُهُ َوقَ ُ َوَرُس َّ اُهْم  ا َولَْو أَنَُّهْم َرُضوا َما آتَ ولُهُ إِنَّ ِلِه َوَرُس ْن فَْض  ِم

وَن( ِ َراِغبُ َّ ى  اِب 59إِلَ قَ ي الّرِ وبُُهْم َوفِ ِة قُلُ ا َواْلُمَؤلَّفَ اِمِليَن َعلَْيَه اِكيِن َواْلعَ َراِء َواْلَمَس َدقَاُت ِلْلفُقَ ا الصَّ )إِنََّم
ةً  بِيِل فَِريَض ِن السَّ ِ َواِْب َّ بِيِل  ي َس اِرِميَن َوفِ يٌم( َواْلغَ يٌم َحِك ُ َعِل َّ ِ َو َّ ْن  يَّ  )60ِم ْؤذُوَن النَّبِ ِذيَن يُ ْنُهْم الَّ َوِم

و ِذيَن آَمنُ ةٌ ِللَّ ْؤِمنِيَن َوَرْحَم ْؤِمُن ِلْلُم ِ َويُ َّ ا ْؤِمُن بِ ْم يُ ٍر لَُك ْل أُذُُن َخْي َو أُذٌُن قُ وَن ُه ْؤذُوَن َويَقُولُ ِذيَن يُ ْنُكْم َوالَّ ا ِم
 ِ َّ وَل  يٌم(َرُس ذَاٌب أَِل ْم َع انُوا 61 لَُه وهُ إِْن َك قُّ أَْن يُْرُض ولُهُ أََح ُ َوَرُس َّ وُكْم َو ْم ِليُْرُض ِ لَُك َّ ا وَن بِ ) يَْحِلفُ

َ َوَرُسولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلًدا فِيَها ذَلِ 62ُمْؤِمنِيَن( َّ يُم()أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّهُ َمْن يَُحاِدْد  ْزُي اْلعَِظ ذَُر  )63َك اْلِخ يَْح
رِ  َ ُمْخ َّ تَْهِزئُوا إِنَّ  ْل اْس وبِِهْم قُ ي قُلُ ا فِ ئُُهْم بَِم وَرةٌ تُنَبِّ َل َعلَْيِهْم ُس ذَُروَن(اْلُمنَافِقُوَن أَْن تُنَزَّ ا تَْح ئِْن  )64ٌج َم َولَ
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ِ َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنتُْم تَْستَْهِزئُوَن(َسأَْلتَُهْم لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَُب  َّ ) الَ تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعَد 65قُْل أَبِا
ْب َطائِفَةً بِأَنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِميَن(   ...)).)66إِيَمانُِكْم إِْن نَْعُف َعْن َطائِفٍَة ِمْنُكْم نُعَذِّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة ) 

  تحليل : * ال
  

ادد هللا  ن يح ا جزاء م الن (( أذن )) ؟.. م ى ف من معنى اللمز ؟..  من هم المؤلفة قلوبهم ؟ .. ما معن
دين  اليم ال ريم وبتع القرآن الك ه وسلم وب ه وآل ول صلى هللا علي افقون بالرس ورسوله ؟.. لماذا يستهزئ المن

اء هللا  اإلسالمي الحنيف ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الي إن ش ل الت ي التحلي الكافية الشافية ف
  تعالى : 

  
ْم (( ...  ا إِذَا ُه ْوا ِمْنَه ْم يُْعَط وا َوإِْن لَ ا َرُض وا ِمْنَه ِإْن أُْعُط َدقَاِت فَ ي الصَّ ُزَك فِ ْن يَْلِم ْنُهْم َم َوِم

َخُطوَن( َدقَاتِ .))..  )58يَْس ي الصَّ ُزَك فِ ْن يَْلِم ْنُهْم َم زُ : َوِم ه  اللَّْم ا وباب العين ونحوه ارة ب له اإلش ب وأص العي
الى ه تع ا قول وزن } ضرب ونصر وقرئ بهم زة ب ددا و لَُم اٌز مش ل لَمَّ ي الصدقات} ورج زك ف ن يلم نهم م وم

ن..  همزة أي عيَّاب نهم م الى: {وم ال تع زه. ق زه ويلم زه يلم يلمزك  اللمز: االغتياب وتتبع المعاب. يقال: لم
ة/ دقات} "التوب ي الص ة/"58ف وعين} "التوب زون المط ذين يلم زوا79، {ال كم}  "، {وال تلم أنفس

م 11"الحجرات/ ي حك وا ف ز نفسه  " أي: ال تلمزوا الناس فيلمزونكم، فتكون ازلم ل لم ر  ، ورج زة: كثي ولم
  . ".1اللمز، قال تعالى: {ويل لكل همزة لمزة} "الهمزة/

ُ َورَ ((   َّ ى َولَْو أَنَُّهْم َرُضوا َما آتَاُهْم  ا إِلَ ولُهُ إِنَّ ِلِه َوَرُس ْن فَْض ُ ِم َّ يُْؤتِينَا  ُ َس َّ بُنَا  ُسولُهُ َوقَالُوا َحْس
ِ َراِغبُوَن( ا .)).. الحسب : الكفاية .. )59َّ ُب، فمعناه ـَّا َحْس ال سيبويه: وأَم وَحْسُب، مجزوم: بمعنى َكفَى؛ ق

  ..  اسم ، وتقول: َحْسبَُك ذلك أَي كفاَك ذلكوَحْسبَُك ِدْرهم أَي َكفاَك، وهو  االْكتِفاُء.
قَاِب وَ ((   َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الّرِ ي إِنََّما الصَّ اْلغَاِرِميَن َوفِ

 ُ َّ ِ َو َّ ْن  ةً ِم ِ َواِْبِن السَّبِيِل فَِريَض َّ يٌم(َسبِيِل  يٌم َحِك اة 60 َعِل الى مصارف الزك ) .)).. حصر هللا سبحنه وتع
  في ثمانية أنواع هي على التوالي : 

َدقَاُت ِلْلفُقََراءِ : أوال  ْعف.:  إِنََّما الصَّ ْعِف والضُّ ل الضَّ ر: ضد الِغنى،مث ر والفُْق ث: الفَْق ة  اللي ر لغ والفُْق
ع  عيالَه، له ما يَْكفي نرديئة؛ ابن سيده: وقَْدُر ذلك أَن يكو ر، والجم ورجل فَِقيٌر من المال، وقد فَقَُر، فهو فَقي

  .. فَِقيرةٌ من نسوة فَقَائِر واألُنثى فُقَراُء،
ا : اِكينِ ((    ثاني َراِء َواْلَمَس َدقَاُت ِلْلفُقَ ا الصَّ ة  إِنََّم ير كلم ي تفس لم ف حيح مس ي ص اء ف ...)).. ج

  ((المسكين )) : 
رة ؛  بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن أبي الزناد، عن األعرج، عنحدثنا قتيبة  ي هري أب

ذا وسلم قال "وآله أن رسول هللا صلى هللا عليه  يس المسكن به ى ل وف عل ذي يط واف ال رده  الط اس. فت الن
ول هللا ! فما المسكين؟ اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان". قالوا:  ا رس ذي  ي ال "ال ه. ق ى يغني ال يجد غن

  وال يفطن له، فيتصدق عليه. وال يسأل الناس شيئا".
  وأيضا : 

ر) ن جعف وب: حدثنا إسماعيل (وهو اب ن أي ال اب عيد. ق ن س ة ب وب وقتيب ي  حدثنا يحيى بن أي أخبرن
ول هللا صلى هللا رة ؛ أن رس ي هري ة، عن أب ه  شريك عن عطاء ابن يسار مولى ميمون ه علي الوآل   وسلم ق

ي " ذيل كين بال ان. س المس رة والتمرت رده التم ان.  ت ة واللقمت ف وال اللقم كين المتعف ا المس رؤا إن إنم . اق
  ].273البقرة / اآلية  /2يسألون الناس إلحافا "[ شئتم: ال

ا((   ثالثا : اِمِليَن َعلَْيَه اِكيِن َواْلعَ َراِء َواْلَمَس َدقَاُت ِلْلفُقَ ا الصَّ ي صحيح إِنََّم اء ف البخاري عن ...)): ج
  العاملين عليها : 
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د ي حمي ن أب ه، ع ن أبي روة، ع ن ع ام ب ا هش امة: أخبرن و أس دثنا أب ى: ح ن موس ف ب دثنا يوس  ح
ي  وسلم رجال من األسدوآله استعمل رسول هللا صلى هللا عليه  الساعدي رضي هللا عنه قال: على صدقات بن

به. اء حاس ا ج ة، فلم ن اللتبي دعى اب ليم، ي   س
  الذين يكلفون بجمع أموال الزكاة من المزكين]. ليها ( العمال العاملين ع  

  وفي صحيح البخاري أيضا: 
ب  ر:أن حويط ن اخت نم د، اب حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الُزهري: أخبرني السائب بن يزي

ره : ن السعدي أخب د هللا ب ره : أن عب ر بن عبد العزى أخب ى عم دم عل ه ق ه  أن ال ل ه، فق ي خالفت م ف ر: أل عم
تَ  إذا أْعِطي ى  أحدَّث أنك تلي من أعمال الناس أعماالً، ف د إل ا تري ر: م ال عم ى، فق ت: بل ا؟ فقل ة كرهتَه العمال

ر: ال  ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساً و ال عم ى المسلمين. ق التي صدقة عل ون عم أعبداً، وأنا بخير، وأريد أن تك
أقول: أعطه  وسلم يعطيني العطاء،وآله  صلى هللا عليه فإني كنت أردُت الذي أردَت، فكان رسول هللا تفعل، ف

ي، ه منِّ ر إلي ة ماالً، فقلت: أعطه أفق ه  أفقر إليه منِّي، حتى أعطاني مرَّ لى هللا علي ي ص ال النب ه فق وسلم: وآل
ال ذا الم ن ه اءك م ا ج ه، فم دَّق ب ه، وتص ل ذه، فتموَّ ه  (خ ال تتبع ذه، وإالَّ ف ائل فخ رف وال س ر مش ت غي وأن

  سك).نف
ي  وعن الُزهري قال: حدثني ان النب سالم بن عبد هللا: أن عبد هللا بن عمر قال: سمعت عمر يقول: ك

ت: وسلم يعطيني العطاء،وآله  صلى هللا عليه ة ماالً، فقل ه  فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرَّ أعط
له، وتصدَّقوسلم: (خذوآله من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى هللا عليه  ذا  ه، فتموَّ ن ه اءك م ا ج به، فم

ك) ه نفس ال تتبع ا ال ف ذه، وم ائل فخ رف وال س ر مش ت غي ال و أن م   الم ال له ن األعم يء م ام بش ولى القي تت
  ما تريد) ما هو قصدك من فعل هذا].)كالقضاء ونحوه.
ا : امِ ((   رابع اِكيِن َواْلعَ َراِء َواْلَمَس َدقَاُت ِلْلفُقَ ا الصَّ وبُُهمْ إِنََّم ِة قُلُ ا َواْلُمَؤلَّفَ ِة ...)) : ِليَن َعلَْيَه َواْلُمَؤلَّفَ

وبُُهمْ  وبهم :  قُلُ ة قل ى المؤلف ن معن اري ع حيح البخ ي ص اء ف ة.: ج ألفهم بالعطي د: يت ال مجاه ة  (  ق المؤلف
ل ور : منقلوبهم ( والمراد بهم  نهم مي ر م ن ظه ي أسلموا مجددا ولم يتمكن اإلسالم في قلوبهم، أو م ة ف غب

الم، لمين]. اإلس الم والمس رة اإلس ي نص ر ف م أث المهم، وله لمون بإس اع يس م أتب ن له   مم
ال: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد رضي هللا     ه ق  عن

ال:وآله بعث إلي النبي صلى هللا عليه  ة وق ين أربع ا) وسلم بشيء فقسمه ب ألفهم). فق ا عدلت، أت ل: م ل رج
  فقال: (يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين).

ابِ : ((  خامسا  قَ ي الّرِ وبُُهْم َوفِ ِة قُلُ ا َواْلُمَؤلَّفَ اِمِليَن َعلَْيَه َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَ ..)): إِنََّما الصَّ
ذكر جاء في صحيح البخاري عن معنى (( وفي الرقاب )) :  ق من وي ا: يعت اس رضي هللا عنهم ن عب عن اب

  ويعطي في الحج. زكاة ماله،
ا  وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، ال: {إنم م ت م يحج، ث والذي ل

ه  الصدقات للفقراء}. اآلية، في أيها أعطيت أجزأت. وقال ه النبي صلى هللا علي بس وآل دا احت لم: (إن خال وس
ه  في سبيل هللا). ويذكر عن أبي أدراعه ه الس: حملنا النبي صلى هللا علي ل الصدقة للحج.وآل ى إب  وسلم عل

  ..  الزكاة معونة للعبيد ليخلصوا من الرق يدفع من مال في الرقاب ( أي
  وجاء في (( نيل األوطار )) : 

رة ق ي هري حسن  ال الترمذي:حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات وحديث أب
الى صحيح. ه تع راد بقول ي الم اء ف ف العلم د اختل ره) ق اب   قوله: (المكاتب وغي ي الرق روي .. )) وف عن  ف

ر افعية وأكث راد  علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والش م أن الم ل العل أه
ل  عن ابن عباسبه المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة. وروي  والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنب

ا  وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن وا بأنه المنذر أن المراد بذلك أنها تشتري رقاب لتعتق واحتج
ب  لو اختصت بالمكاتب لدخل ة المكات ن إعان ى م ق أول ة لتعت أن شراء الرقب ه غارم وب ارمين ألن في حكم الغ

  الكتابة. يعتق ألن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وألن الشراء يتيسر في كل وقت بخالف يعان وال ألنه قد
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اهر ألن ه أشار المصنف وهو الظ رين وإلي ين األم رين  وقال الزهري: إنه يجمع ب ل األم ة تحتم اآلي
ةفك الرقاب غير  وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن  ق وإعان اتب عتقها وعلى أن العت ال المك ى م ين عل

  .الكتابة من األعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار.
ا: اِب ((   سادس قَ ي الّرِ وبُُهْم َوفِ ِة قُلُ ا َواْلُمَؤلَّفَ اِمِليَن َعلَْيَه اِكيِن َواْلعَ َراِء َواْلَمَس َدقَاُت ِلْلفُقَ ا الصَّ إِنََّم

َمه.َغِرَم يَغَرمُ :  َواْلغَاِرِمينَ ...)) : َواْلغَاِرِمينَ  ه  والغُْرُم:  ُغْرماً وَغرامةً، وأغَرَمه وَغرَّ ْيُن. وَرُجٌل غارٌم: علي الدَّ
لّ  ديث: ال تَِح ي الح ٌن. وف أَلة َُدْي ة. المس ة ُمثِْقل ن َغرام ة م ة الزم ٍع أَي ذي حاج رٍم ُمْفِظ ِذي ُغ ي إالَّ ِل   وف

ذنوب والمعاصي،  م،الحديث: أعوذ بك من الَمأْثَم والَمْغَرِم، وهو مصدر وضع موضع االس َرَم ال ه َمْغ د ب ويري
ا  الدَّْين، ويريد به ما اْستُِدين فيما يكرهه هللا أَو فيما يجوز ثم عجز عن وقيل: الَمْغَرم كالغُْرم، وهو ه، فأَم أَدائ

ز ه ع ه. وقول تعاذ من ال يس ه ف ى أَدائ ادر عل و ق ه وه اج إلي ن إحت ال  دي بيل هللا؛ ق ي س اِرِمين وف ل: والغ وج
ْيُن في الَحمالة، وقيل: هم الذين لزمهم الدين في غير معصية : الغارمون هم الذين لَِزَمهمالزجاج   .. الدَّ

ابعا: اِب ((   س قَ ي الّرِ وبُُهْم َوفِ ِة قُلُ ا َواْلُمَؤلَّفَ اِمِليَن َعلَْيَه اِكيِن َواْلعَ َراِء َواْلَمَس َدقَاُت ِلْلفُقَ ا الصَّ إِنََّم
ِ َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِ  َّ ِ ...)).. يِل  َّ بِيِل  ل  َوفِي َس ة هللا عز وج الء كلم ي سبيل إلع دين ف ز المجاه : أي تجهي

  في كل مجال .. قال العلماء  والحج يعتبر كذلك في سبيل هللا .. جاء في صحيح البخاري : 
ال:هللا حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة رضي ه ق   عن

د  وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل،وآله أمر رسول هللا صلى هللا عليه  ن عب اس ب د، وعب وخالد بن الولي
ه  ه المطلب، فقال النبي صلى هللا علي نقموآل ا ي لم: (م وله،  وس اه هللا ورس را فأغن ان فقي ه ك ل إال أن ن جمي اب
م احتبس أدراعه  وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، قد ب: فع د المطل وأعتده في سبيل هللا، وأما العباس ابن عب

ه. هللا عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها). رسول هللا صلى اد، عن أبي ي الزن ن أب ه اب ن  تابع ال اب وق
  .. األعرج: بمثله إسحق، عن أبي الزناد: (هي عليه ومثلها معها). وقال ابن جريج: حدثت عن

  ر )) : وجاء في (( نيل األوطا
لى َّ ص َّ بن سالم عن جدته أم معقل قالت: (لما حج رسول  ه  وعن يوسف بن عبد  ه وآل َّ علي

 َّ ي  وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل  ل وخرج النب و معق وأصابنا مرض وهلك أب
َّ عليه وآله وسلم فلما فرغ من حجته ا أ صلى  ال: ي ا جئته فق د تهيأن ت: لق ك أن تخرجي قال ا منع ل م م معق

ه  فهلك أبو معقل وكان لنا ال خرجت علي ال: فه َّ ق جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل 
). فإن َّ   .رواه أبو داود. الحج في سبيل 

بيل   بههللا وجل: وأَْنِفقُوا في َسبيل هللا، أَي في الجهاد؛ وُكلُّ ما أََمرَ  وقوله عز ن َس و م ر فه ن الخي م
بيل هللا أَي من الطُُّرق إِلى هللا، واستعمل دين، السَّ د ال ى َعْق ه عل ل في ذي يقاتَ بيل ال ه السَّ ر ألَن اد أَكث ي الجه  ف

د في َسبيل هللا أُريد به الذي يريد الغَْزو وال يجد ما يُبَلِّغُه وقوله بِيل أُري لُّ َس ْهمه، وُك ه  َمْغزاه، فيُْعطى من َس ب
ا هللا عز وجل وهو بِرٌّ فهو بَّل ثََمَره ه وَس دةً ل ُل ُعْق ج لَك  داخل في َسبيل هللا، وإِذا َحبَّس الرَّ ه يُس ا فِإن  أَو َغلَّته

بيل السَّبيل والفقيُر والمجاهُد وغيرهم. الَخْير يُْعطى منه ابن بما سبل سبيل  ي َس ا ف هللا.  وَسبَّل َضْيعته: َجعَله
ن أَصلها وَسبِّل ثََمَرتَها أَي اجعلها َمر: اْحبِسْ وفي حديث َوْقف عُ  ا لم بَّلت  وقفاً وأَبِْح ثمرته ه. وَس ا علي وقَْفته

ً  الشيء إِذا أَبَْحته كأَنك بيل جعلت إِليه َطِريقا ر َس ي الحديث ذك رر ف د تك ن  َمْطروقة. قال ابن األَثير: وق هللا واب
ق، والتأْ  السَّبيل، ال:والسَّبيل في األَصل الطري ب. ق ا أَغل ث فيه امّ  ني بيل هللا ع ل خالص  ٌوس ل عم ى ك ع عل يق

الى ى هللا تع ب إِل رُّ ق التق ه طري لك ب أَداء ُس بيالً  ب ذوه َس ات، وإِذا ال يَتَِّخ ع واع التطوُّ ل وأَن رائض والنواف  الف
بيلي ْ وإِن ذه َس ل ه ه: ق ر؛ وفي ذُّكِ ى  يََرْوا َسبيل الغَّيِ يتَّخذوه َسبيالً، ف و إِل ه أَْدُع ث. وقول يرٍة، فأُنِّ ى بص هللا عل

بيلَ  تعالى: وعلى هللا قَْصدُ  َد السَّ ى هللا أَن يَْقِص ال: عل ب فق ائٌر؛ فسره ثعل ا ج ا  السَّبِيل ومنه للمسلمين، ومنه
ه،  جائر أَي ومن الطُُّرق جائٌر على غير السَّبيل، فينبغي أَن داً بعين بيالً واح يكون السَّبيل هنا اسم الجنس ال َس

  .. جائٌر أَي ومنها َسبيل جائر نه قد قال ومنهاألَ 
ا : اِب ((   ثامن قَ ي الّرِ وبُُهْم َوفِ ِة قُلُ ا َواْلُمَؤلَّفَ اِمِليَن َعلَْيَه اِكيِن َواْلعَ َراِء َواْلَمَس َدقَاُت ِلْلفُقَ ا الصَّ إِنََّم

ِ َواِْبِن السَّبِيلِ  َّ   نيل األوطار )) : ...)).. جاء في ((َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل 
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ل الصدقة لغني لم: ال تح ه وس َّ عليه وآل َّ صلى  ي سبيل  وعن أبي سعيد قال: (قال رسول  إال ف
بيل أو  َّ أو  ن الس كاب دي ل ه فيه دق علي ر يتص ار فقي دعوك) ج ل  .. أو ي ظ: (ال تح ي لف و داود. وف رواه أب

دق عليها أو رجل اشترا الصدقة لغني إال لخمسة لعامل َّ أو مسكين تص بيل  ها بماله أو غارم أو غاز في س
  داود وابن ماجة ..  فأهدى منها الغني) رواه أبو  عليه بها

ي اْبناً لها لُمالَزمته وأَما ابن السَّبيل فهو ر  إِياها. وفي الحديث: المسافر الكثير السفر، ُسّمِ ريُم البئ َح
ا ألَْعطان ناإلِ  أَربعون ذراعاً من َحوالَْيه نم، واب ل والغ ازُ  ب بيل المجت ابُِر السَّ ا أَي ع ى شارب منه بيل أَْول  السَّ

م بالبئر أَو ِوْرد والشرب ث ن ال ن م ل:  يََدعه الماء أََحقُّ به من المقيم عليه، يَُمكَّ ز وج ه ع ه. وقول يم علي للمق
بيل؛ ن السَّ ال والغاِرِمين وفي َسبيل هللا واب ُن  ق بيل اب ُن السَّ ن سيده: اب ه اب ع علي ذي قُِط ه ال ق، وتأْويل الطري

ُق، بيل الطري اء السَّ ابِلَة: أَبن لوكة. والس ابلةٌ: َمْس بيٌل س بٌُل. وَس ع ُس ي  والجم ات ف ى الطُُّرق ون عل المختلف
  .. السبيل الغريب الذي أَتى به الطريقُ  حوائجهم، والجمع السوابل؛ قال ابن بري: ابن

ْؤذُوَن ال((   ِذيَن يُ ْنُهْم الَّ ْؤِمنِيَن َوِم ْؤِمُن ِلْلُم ِ َويُ َّ ا ْؤِمُن بِ ْم يُ ٍر لَُك ْل أُذُُن َخْي َو أُذٌُن قُ وَن ُه يَّ َويَقُولُ نَّبِ
يٌم( ذَاٌب أَِل ْم َع ِ لَُه َّ وَل  ْؤذُوَن َرُس ِذيَن يُ ْنُكْم َوالَّ ل أُْذنٌ .)).. )61َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن آَمنُوا ِم ا  ورج تَِمع لم وأُذٌُن: ُمْس

ق له؛ وَصفُو به كما قال: ٌ له قابل يُقال فَى الِمْرفَ وِب أَْش رة العُْرقُ فى ِمئْبَ رٍة وأَْش ي ِمئْبَ ه ألَن ف ف ب ى  فوص معن
أُذُنٌ  الِحدَّة. قال أَبو علي: قال ال أُذٌُن، ف ان يسمع  أَبو زيد رجل أُذٌُن ورج واء إذا ك ك س ي ذل للواحد والجمع ف

ري: ن ب ال اب د. ق ّل أَح اَل ك ال رج مق وهويق مَّ ا س ال: وإنم ع، ق ى وال يجم رأَة أُذٌُن، وال يثن   ل أُذٌُن وام
ين. ِت إال بَُط ا أَن ل  باسم العُْضو تَْهويالً وتشنيعاً كما قالوا للمرأَة: م و أُذٌُن ق ون ه ز: ويقول ل العزي ي التنزي وف

نيقرؤون قل أُذٌُن خير لكم، ومعناه وتْفسيُره أَن ف القّراء أُذٌُن خيٍر لكم؛ أَكثرُ  افِقيَن م ب ي الُمن ان يَعي ي،  ك النب
ت ي شيء َحلَْف ي صلى هللا عليه وسلم، ويقول: إن بَلَغَه عن َل من ه وقَبِ ه أُذُُن  ل الى أَن ه هللا تع ه أُذٌُن، فأَْعلَم ألَن

. وقوله خيٍر ال ال تعالى: أُذُُن خيٍر لكم، أي ُمْستَِمُع خيٍر لكم، ثم أُذُُن شّرٍ ل فق ن يَْقبَ يّن مم الى ب ا تع ؤمُن ب : ي
ق ويؤمُن للمؤمنين؛ أََ◌ي يسمع ه ما أَنَزَل هللا عليه فيصّدِ ه. وقول ه ب ا يخبرون ؤمنين فيم ق الم ه ويصّدِ ي  ب ف
  . ِصْدقَه في إِْخباِره عما سمعَْت أُذُنه. أَْوفَى هللا بأُذُنِه أَي أَظهرَ  حديث زيد بن أَْرقَم: هذا الذي

ِ لَُكْم لِ ((   َّ ْؤِمنِيَن(يَْحِلفُوَن بِا انُوا ُم وهُ إِْن َك قُّ أَْن يُْرُض ُ َوَرُسولُهُ أََح َّ هُ 62يُْرُضوُكْم َو وا أَنَّ ْم يَْعلَُم )أَلَ
يُم( ْزُي اْلعَِظ َك اْلِخ ا ذَِل ًدا فِيَه نََّم َخاِل اَر َجَه هُ نَ أَنَّ لَ َ َوَرُسولَهُ فَ َّ َ َوَرُس .))..)63َمْن يَُحاِدْد  َّ اِدْد  ْن يَُح :  ولَهُ َم

ي حديث ادُّ؛ وف ذلك التَّح ك، وك دهللا والُمحادَّة: المخالفة ومنُع ما يجب علي ا  عب ا لم اً حاّدون الم: إِن قوم ن س ب
ادَّة: وله؛ الُمح اداة صدقنا هللا ورس ا المع د منهم ل واح أَّن ك ّد ك ن الح ة م و ُمفاعل ة والمنازعة، وه  والمخالف

ا  أَن الى: األَشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها، وأَمروُحُدود هللا تع إِلى اآلخر. يجاوز حّده دى شيء منه ال يُتع
  .. من مخالفتها فيتجاوز إِلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عنه منها، ومنع

تَْهِزئُو((   ْل اْس وبِِهْم قُ ي قُلُ ا فِ ئُُهْم بَِم وَرةٌ تُنَبِّ ْيِهْم ُس َل َعلَ زَّ افِقُوَن أَْن تُنَ ذَُر اْلُمنَ ا يَْح ِرٌج َم َ ُمْخ َّ ا إِنَّ 
ذَُروَن( ذَراً ) .)).. 64تَْح ذَُرهُ َح ِذَرهُ يَْح ة. َح ذَُر: الخيف ْذُر والَح ي الِح ن األَعراب ن اب رة ع ذََرهُ؛ األَخي ..  واْحتَ

اِذٌر: وحاذُوَرةٌ وِحْذِرياٌن: متيقظ شديد الَحذَرِ  ذَُر أَن  والفََزعِ، متحّرز؛ وح ه يَْح دٌّ كأَن ب ُمِع أَ؛ والجمعمتأَه  يفاَج
  .. الجوهري: الَحذَُر والِحْذُر التحّرز َحِذُروَن وَحذاَرى.

تَهْ ((   تُْم تَْس وِلِه ُكن ِه َوَرُس ِ َوآيَاتِ َّ .)).. )65ِزئُوَن(َولَئِْن َسأَْلتَُهْم لَيَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَُب قُْل أَبِا
ّ تعالى؛ أَْصل الَخْوض المشُي في َ حديث: ُربّ وفي ال:  ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَبُ  اء ُمتََخّوٍِض في مال  ه  الم وتحريُك

ي رف ف ه، أَي ُربَّ متص رف في األَمر والتص بس ب ي التل تعمل ف م اس ال ث ،  م ّ اه  ا ال يرض الى بم ّ تع
ُض تفعُّل منه، وقيل: هو ُضون في تحصيله من غير وجهه كيف أَمكن. و التخليط والتََّخوُّ في حديث آخر: يَتََخوَّ

ه.  فيه ّ تعالى. والَخْوُض: اللَّْبُس في األَمر. والَخْوُض من الكالم: ما في مال اَض في د خ ل، وق الكذب والباط
وا وفي التنزيل العزيز: وإِذا رأَْيَت الذين  يَُخوضون في آياتنا. وخاَض القوُم في الحديث وتَخاَوُضوا أَي تفاوض

  القوُم خيلَهم الماَء إِخاضةً إِذا خاضوا بها الماء.وأَخاَض  فيه.
انُ ((   أَنَُّهْم َك ةً بِ ْب َطائِفَ ذِّ ْنُكْم نُعَ ٍة ِم ْن َطائِفَ ُف َع انُِكْم إِْن نَْع َد إِيَم ْرتُْم بَْع ْد َكفَ ِذُروا قَ وا الَ تَْعتَ

ي، والُجْرُم: الذنب، والجمع أَ ...)).. )66ُمْجِرِميَن( ِرُم  وهو ْجراٌم وُجُروٌم،والُجْرُم: التَّعّدِ الَجِريَمةُ، وقد َجَرَم يَْج
ن ُمْجِرم َجْرماً واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو اً م لمين ُجْرم ي المس ُم المسلمين ف ي الحديث: أَعظ سأَل عن  وَجِريٌم. وف
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ذنب. شيء لم ْرم: ال ل مسألته؛ الُج ن أج ِرَم م ه فَُح ْم علي ى يَُجرَّ الى: حت ه تع َج الجَ  وقولُ اط يَِل ّمِ الخي ي َس ُل ف َم
زي ذلك نَْج اج: وك ال الزج ِرمين؛ ق ن الُمْج ر م ذي ذك افرون ألن ال م، الك ا، وهللا أعل ون ههن تهم  الُمْجِرم قِصَّ

م َعليَّ فُالٌن أي ادََّعى ذنباً لم بآيات هللا واالستكبار عنها. التكذيب   .. أفعله وتََجرَّ
  
  
  

*********  
  
  
  
  
  

نا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا ل
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الح يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِمينَ (( ون ...  –./.)) )118(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c   : 153الحلقة عدد   

  c( سورة براءة ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ   ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا ول هللا بل رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اْلُمْنَكِر (( ...  أُْمُروَن بِ ٍض يَ ْن بَْع ُهْم ِم اُت بَْعُض وَن اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَ ُروِف َويَْقبُِض ْن اْلَمْع ْوَن َع َويَْنَه

قُوَن( ْم اْلفَاِس افِِقيَن ُه يَُهْم إِنَّ اْلُمنَ َ فَنَِس َّ وا  نََّم  )67أَْيِديَُهْم نَُس اَر َجَه اَر نَ اِت َواْلُكفَّ افِِقيَن َواْلُمنَافِقَ ُ اْلُمنَ َّ َد  َوَع
ُ َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم( َخاِلِديَن فِيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولَعَنَُهمْ  َواالً 68َّ َر أَْم ةً َوأَْكثَ ) َكالَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنُكْم قُوَّ

ْبِلُكْم بَِخالَ  ْن قَ ِذيَن ِم تَْمتََع الَّ ْم وَ َوأَْوالًَدا فَاْستَْمتَعُوا بَِخالَقِِهْم فَاْستَْمتَْعتُْم بَِخالَقُِكْم َكَما اْس وا قِِه ِذي َخاُض تُْم َكالَّ ُخْض
ُروَن( ْنيَا َواْآلِخَرِة َوأُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِس وحٍ 69أُْولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الدُّ ْوِم نُ ْبِلِهْم قَ ْن قَ ِذيَن ِم أُ الَّ أْتِِهْم نَبَ ْم يَ )أَلَ

ْديََن َواْلمُ  َحاِب َم َراِهيَم َوأَْص ْوِم إِْب وَد َوقَ ْن َوَعاٍد َوثَُم يَْظِلَمُهْم َولَِك ُ ِل َّ اَن  ا َك اِت فََم لُُهْم بِالبَيِّنَ تُْهْم ُرُس اِت أَتَ ْؤتَِفَك
  ...)). )70َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة التوبة ) 

  : التحليل  
  

ن ذي ل دق ال د الص ة  ما السمات البارزة للمنافقين ؟.. بماذا وعد هللا المنافقين وع وم القيام ف ي يتخل
ة  ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه بط ؟.. ع ا الح الق ؟.. وم ا الخ ا ؟.. م ي إطالق ك ف ذي ال ش ال

  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

اْلُمْنَكِر َويَ (( ...  أُْمُروَن بِ ٍض يَ ْن بَْع ُهْم ِم اُت بَْعُض وَن اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَ ُروِف َويَْقبُِض ْن اْلَمْع ْوَن َع ْنَه
قُوَن( ْم اْلفَاِس افِِقيَن ُه يَُهْم إِنَّ اْلُمنَ َ فَنَِس َّ وا  ِديَُهْم نَُس و .)).. )67أَْي ق وه اً للنَّفَ افُق ُمنافق مي المن د: س و عبي أَب

ي األَرض، َرب ف ا السَّ ل: إنم ه نا وقي و دخول اليربوع وه افََق ك ه ن اً ألن مي ُمنافق ال: س اءه. يق ه  فق ق ب د نف  ق
النافِقاء ويخرج  من القاِصعاء، فهو يدخل في له القاِصعاء، فإذا طِلَب قَصَّع فخرج آخر يقال ونافََق، وله جحر

ال من القاِصعاء، أو يدخل في اء، فيق ن النافِق رج م ي اإلسالم القاِصعاء ويخ دخل ف افق، ي ل الُمن ذا يفع م  هك ث
رةَ  دخل فيه. يخرج منه من غير الوجه الذي اء إحدى ِجَح ا  الجوهري: والنافِق ر غيره ا ويُْظه وع يكتمه اليَْرب

ل وهو موضع ن قِبَ َي م إذا أُتِ ه، ف اْنتَفَق أَي يرقق ه ف اء برأْس رب النافِق عاء ض ُق.  القاِص ع النََّوافِ خرج، والجم
ول  وع تق ق اليرب ه : نف يمن ل ف افََق أَي دخ اً ون تقاق  تَْنفيق ه اش ه، ومن ينافِقائ افق ف اق،  الُمن دين. والنِّف ال

ل ر، فع ن بالكس الم م ي اإلس دخول ف اُق: ال افِق. والنِّف تقّ  المن ر، مش ن آخ ه م رُوج عن ه والخ اء  َوْج ن نَافِقَ م
ً  ُمنافَقَةً ونِفاقاً، وقد تكرر اليربوع إسالمية، وقد نافَقَ  ه اسما ا تصّرف من اق وم ر النِّف ي الحديث ذك الً،  ف وفع

ترُ  لموهو اسم إسالمّي  ذي يَْس و ال ه، وه وص ب المعنى المخص ه تعرفه العرب ب ر إيمانَ ره ويظه ان  ُكْف وإن ك
َرب  ُمنافقة ونِفاقاً، أَصله في اللغة معروفاً. يقال: نافََق يُنافِق و السَّ ق وه ن النَّفَ اء ال م ن النافق أْخوذ م وهو م

ة  يستتر فيه الذي افََق َحْنَظل ة: ن ديث حنظل ي ح ره. وف انلستره ُكْف ه إذا ك د أَراد أَن ه  عن لى هللا علي ي، ص النب
اطن  وسلم، أخلص وزهد في الدنيا، وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيها، فكأَنه نوع من الظاهر والب

ا؛ أَراد ما كان يرضى أَن يسامح به اؤه ة قُرَّ ذه األُمَّ افِِقي ه ر ُمن اء  نفسه. وفي الحديث: أَكث ا الري اق ههن بالنِّف
اطن؛ألَن  ِديَُهمْ  كليهما إْظهار غير ما في الب وَن أَْي ة، :  َويَْقبُِض ديَهم؛ أَي عن النفق ون أَي الى: ويَْقبُِض ه تع وقول

ل: ال اة. وقي ون الزك وم يُْؤت ى ق يُِّق عل ط أَي يَُض بُِض ويبُس ّ يَْق ا و بََّض م وم. وقَ ى ق ع عل ه  ويَُوّسِ ين عيني ب
ين تَْقبِيضاً: َجَمْعتُه يءَ فَتَقَبََّض: َزواه. وقَبَّْضُت الش ا ب بُِّض م وٌم يُقَ ذلك عن شدة  وَزَوْيتُه. وي ى ب ْيِن: يكن العَْينَ

ْوٍف أَو ْرب َخ قُونَ .. َح ْم اْلفَاِس افِِقيَن ُه ن: إِنَّ اْلُمنَ روج ع ل والخ ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق: العص  الِفْس
ق  ق طري ق يفس ق : فس وقاً و الح قاً وفُس ُق فِْس ر،ويَْفُس اني،أَي فََج ن اللحي م ع َق؛ الض ه  فَُس ال: رواه عن ق

ن األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل: ا  الفُسوق الخروج ع ى المعصية كم ل إل ذلك المي دين، وك ال
َق .. ربه أَي جار ومال عن طاعته ربه. وفََسق عن أمر فََسَق إبليُس عن أَمر ل: فَفََس ه عز وج ي قول راء ف الف
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ر ر ن أَم ربع ه، والع ة رب ن طاع رج م ه، خ ول ب ن  تق ةُ م َطب قَت الرُّ د فََس رها: ق ن قش ةُ م َطب ت الرُّ إذا خرج
اس. وكأَن الفأرة قشرها، ى الن ا عل ن ُجْحره ا م قةً لخروجه ُق: الخروج عن إنما سميت فُوْيِس ر.  والِفْس األَم

  ج ..  وفََسَق عن أَمر ربه أَي خر
ُ اْلُمنَافِِقيَن ((   َّ ذَاٌب َوَعَد  ْم َع ُ َولَُه َّ َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولَعَنَُهْم 

يٌم( ار.)).. )68ُمِق ا:  َواْلُكفَّ ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق رَ  الُكْف اغوت؛ َكفَ وراً  بالط راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ ب
 ً ا  ُ وهو ِضدّ  والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة،. .وُكْفرانا الى: إِن ه تع الشكر. وقول

تَرها. نَْعَمةَ هللا َ بكّلٍ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَر َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ وراً وُكْفران افََره يَْكفُرها ُكفُ ه:  وك َحقَّ
ه  كافر: جاحد جحود النعمة مع إِحسانه. ورجلَجَحَده. ورجل ُمَكفَّر: م ل: ألَن تْر، وقي ن السَّ ألَْنعُِم هللا، مشتق م

َرة قلبه. قال ابن ُمغَطى على ار وَكفَ ع ُكفَّ ول، والجم ى مفع ي معن ل ف ائع دريد: كأَنه فاع ل ج اٌر مث اعٍ  وِكف وِجي
دَ  دوام البقاء في دار ال يخرج منها.الُخْلد: :  نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها.. ونائم ونِيَامٍ  ي  َخلَ وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل يَْخلُ

ام. د: .وأَق وداً، وأَْخلَ د ُخل ان يَْخلُ د بالمك ام وَخلَ بُُهمْ ..  أَق َي َحْس ة ..  ِه ب : الكفاي ُ : الحس َّ نَُهْم  ُن: :  َولَعَ واللَّْع
دُّعاء، اُد منوقيل: الطَّْرد واِإلبع اِإلْبعاُد والطَّْرد من الخير، ةُ االسم، والجمع  هللا، ومن الَخْلق السَّبُّ وال واللَّْعن

ينٌ  ولَعَناٌت. ولَعَنه يَْلعَنه لَْعناً: ِلعانٌ  يبويه َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِع ن س ين؛ ع ع َمالِع وٌن، والجم ْم ..   وَمْلعُ َولَُه
  : دائم .. غير منقطع ..  َعذَاٌب ُمِقيم

ةً َوأَْكثََر أَْمَواالً َوأَْوالًَدا فَاْستَْمتَعُوا بَِخالَقِِهْم فَاْستَْمتَْعتُمْ  َكالَِّذيَن ِمنْ ((   ْم قَْبِلُكْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنُكْم قُوَّ  بَِخالَقُِك
َك َكَما اْستَْمتََع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم بَِخالَقِِهْم َوُخْضتُْم َكالَِّذي َخاُضوا أُْولَئَِك َحبَِطْت أَْعَما َرِة َوأُْولَئِ ْنيَا َواْآلِخ دُّ لُُهْم فِي ال

ُروَن( ْم اْلَخاِس مْ .)).. )69ُه تَْمتَْعتُْم بَِخالَقُِك ْم فَاْس تَْمتَعُوا بَِخالَقِِه ر :  فَاْس ن الخي يب م ظُّ والنَِّص الُق: الَح والَخ
الح  ير وال في اآلخرة والورجل ال خالق له أَي ال َرْغبة له في الخ اآلخرة. له في والصالح. يقال: ال َخالق َص

الق؛ في الدين. يب من وقال المفسرون في قوله تعالى: وما لَه في اآلخرة من َخ ال  الخالق: النص ر. وق الخي
م يب له م ال نص الق ابن األَعرابي: ال خالق له ال: والَخ ر، ق ي الخي يب  ف الق النص ري: الخ ن ب ال اب دين؛ ق ال

ا  وفي آلخرة من خالل؛ الَخالق، بالفتح: الحظ والنصيب.وفي الحديث: ليس لهم في ا الُموفَّر؛ ّي: إنم حديث أُبَ
دين؛ ن ال يبك م ك ونص ك أَي بحّظ ه بَخالق ل من ي تأْك ك ف ه ذل ال ل رآن ق رأَه الق ن أَق ام م ِذي .. طع تُْم َكالَّ َوُخْض

ّ تعالى؛ أَْصل الَخْوض المشُي في َ وفي الحديث: ُربّ : َخاُضوا اء ُمتََخّوٍِض في مال  م استعمل  الم ه ث وتحريُك
ُض تفعُّل منه،  مال في التلبس باألَمر والتصرف فيه، أَي ُربَّ متصرف في ، والتََّخوُّ ّ ّ تعالى بما ال يرضاه 

ال التخليط وقيل: هو ي م ون ف ُض ي حديث آخر: يَتََخوَّ ن. وف ف أَمك الى.  في تحصيله من غير وجهه كي ّ تع
ْبُس  ْوُض: اللَّ اوالَخ الم: م ن الك ْوُض م ر. والَخ ي األَم ه ف ل  في ي التنزي ه. وف اَض في د خ ل، وق ذب والباط الك

ذين َت ال ز: وإِذا رأَْي وا العزي وا أَي تفاوض ديث وتَخاَوُض ي الح وُم ف اَض الق ا. وخ ي آياتن ون ف ه. يَُخوض  في
اء. ا الم وا به ةً إِذا خاض اَء إِخاض يلَهم الم وُم خ اَض الق َك َحبَِط. وأَخ الُُهمأُْولَئِ وهري: :  ْت أَْعَم بط الج ال ح يق

ذ َحبَطاً، بالتحريك، أَي الجرح بَُط وجع يأْخ إل َعِرب ونُكس. ابن سيده: والَح ن َك ه م ي بْطن ر ف تَْوبِلُه،  ٍ البعي يَْس
 أَن تأْكل الماشية وَحبَِطت اِإلبُل تَْحبَُط. قال الجوهري: الَحبَطُ  وإِبِل َحباَطى وَحبَطةٌ، ، ٌ وقد َحبَِط َحبَطاً، فهو َحبِط

ل  فيها. وَحبِطِت الشاة فتُْكثَِر حتى تَْنتَِفَخ لذلك بطونُها وال يخرج عنها ما ن أَك ا ع تفخ بطنه اً: ان بالكسر، َحبَط
  الَحْنَدقُوُق. الذَُّرِق، وهو

ْومِ ((    وَد َوقَ اٍد َوثَُم اِت  أَلَْم يَأْتِِهْم نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم قَْوِم نُوحٍ َوَع ْديََن َواْلُمْؤتَِفَك َحاِب َم َراِهيَم َوأَْص إِْب
وَن( ُهْم يَْظِلُم انُوا أَنفَُس ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكْن َك َّ ْن ...))..  )70أَتَتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالبَيِّنَاِت فََما َكاَن  ِذيَن ِم أُ الَّ أْتِِهْم نَبَ ْم يَ أَلَ

ً ألنه ينتقل من مكان آلخر .. : النبأ هوالخبر .. سمي نبأ قَْبِلِهمْ  أ الن نَبَ اٌء، وإِنَّ لف ع أَْنبَ ر، والجم أُ: الخب أَي  النَّبَ
رآن، ل عن الق يم. قي ِإ العظ مَّ يَتساَءلُون عن النَّبَ ل: َع ِر  خبراً. وقوله عز وج ن أَْم ل ع ث، وقي ن البَْع ل ع وقي

ّ عليه وسلم. وقد أَْنبَأَه إِيّاه ذلك نَ  النبي، صلى  ه، وك ى وب ر. وحك ر حرف، أَي أَخب ة بحرف وغي أَه، متعدي بَّ
لُُهمْ ..  أَْنبُُؤك، على اِإلتباع سيبويه: أَنا تُْهْم ُرُس اِت أَتَ ه :  َواْلُمْؤتَِفَك ا وعلي ى نبين وط، عل دائن ل ات: َم والُمْؤتِفك

ذلك وى، وقول الصالة والسالم، سميت ب ةَ أَْه الى: والُمْؤتَِفك ال تع ف. ق ا بالَخْس الى:النقالبه ات  ه تع والُمْؤتِفك
ُمْؤتَِفكة، ائْتَفََكْت بهم األَرض أَي انقلبت. يقال: إِنهم جمع  أَتتهم رسلهم بالبينات؛ قال الزجاج: المْؤتفكات جمع

ال: من أَهلك كما ه ق ه أَن ن أَبي س ع ن أَن دنيا. وروى النضر ب زلنَّ  يقال للهالك قد انقلبت عليه ال ّي ال تن أَي بن
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ة إِحدى الُمْؤتَِفكات قد ائْتَفََكتالبصرة فِإنها  ي بالُمؤتفك ال شمر: يعن ة ق م الثالث ة به رتين هي ُمْؤتَِفك  بأَهلها م
ْت  االنقالب غرقت مرتين فشبه غرقها بانقالبها. واالئْتِفاك عند أَهل العربية: أَنها ي ائْتَفَك كقريات قوم لوط الت

ل: ت، وقي اتُ  بأَهلها أَي انقلب ُدن الُمْؤتَِفك ي حديث الُم الم. وف ه الس وط، علي وم ل ى ق الى عل ا هللا تع ي قلبه  الت
ه، سعيد بن ة أَهلكت ك االفك ذاب جبير وذكر قصة هالك قوم لوط قال: فمن أَصابته تل د الع ذي أَرسله هللا  يري ال

ت ال: ائْتَفََك ارهم. يق ا دي ب به يهم فقل ا أَي عل دة بأَهله ير ب البل ديث بش ي ح ة. وف ي ُمؤتَِفك ت، فه ن انقلب
تم ، صلى هللا له النبي قال الخصَّاصية: ال: أَن ة، ق ةُ  عليه وسلم: ممن أَنت؟ قال: من ربيع وال ربيع ون ل تزعم

ا. األَرُض بمن عليها أَي انقلبت. الئْتَفَكت ف َمهابُّه ياح تختل ب والُمْؤتَِفكاُت: الّرِ ي تقل اح الت ات: الري  والُمْؤتَِفك
تِ  تفكاتاألَرض، تقول العرب: إِذا كثرت المؤْ  ة: َزَك ول رؤب ا؛ وق اح  األَرُض أَي زكازرعه رٍق بالري ْون َخ وَج

ك بها ُمؤتَف م يص ي ل ي الت ة: وه ه. وأَرض َمأْفوك ل وج ن ك اح م ه الري ت علي ن  أَي اختلف ت. اب ر فأَمحل المط
  ..  الجدب األَعرابي: ائْتَفَكت تلك األَرُض أَي احتَرقْت من

  
*********  

  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c   : 154الحلقة عدد   

  c( سورة براءة ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  ول هللا بل رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
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  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وَن َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمعْ (( ...  ِر َويُِقيُم ُروِف َويَْنَهْوَن َعْن اْلُمنَك

َ َعِزيٌز حَ  َّ ُ إِنَّ  َّ َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك َسيَْرَحُمُهْم  َّ َكاةَ َويُِطيعُوَن  الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ُ اْلُمْؤِمنِيَن  )71ِكيٌم(الصَّ َّ َوَعَد 
ُر َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَحْ  ِ أَْكبَ َّ ْن  َواٌن ِم ْدٍن َوِرْض تَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َطيِّبَةً فِي َجنَّاِت َع

يُم( ْوُز اْلعَِظ َو اْلفَ َك ُه ا )72ذَِل نَّمُ  يَ أَْواُهْم َجَه ْيِهْم َوَم ْظ َعلَ افِِقيَن َواْغلُ اَر َواْلُمنَ ْد اْلُكفَّ يُّ َجاِه ا النَّبِ ئَْس  أَيَُّه َوبِ
وا بَِما لَْم يَ  )73اْلَمِصيُر( ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َكِلَمةَ اْلُكْفِر َوَكفَُروا بَْعَد إِْسالَِمِهْم َوَهمُّ َّ وا يَْحِلفُوَن بِا نَالُوا َوَما نَقَُم

ُ َوَرُسولُهُ ِمْن فَْضِلِه فَِإْن يَتُوبُوا يَُكْن خَ  َّ ْنيَا إِالَّ أَْن أَْغنَاُهْم  دُّ ي ال ا فِ ذَابًا أَِليًم ُ َع َّ ْبُهْم  ذِّ ْوا يُعَ ْم َوإِْن يَتََولَّ ًرا لَُه ْي
يٍر( ّيٍ َوالَ نَِص ْن َوِل ي األَْرِض ِم ْم فِ ا لَُه َرِة َوَم قَنَّ 74َواْآلِخ دَّ ِلِه لَنَصَّ ْن فَْض ا ِم ئِْن آتَانَ َ لَ َّ َد  ْن َعاَه ْنُهْم َم ) َوِم

اِلِحيَن(َولَنَُكونَنَّ ِمْن  وَن( )75الصَّ ْم ُمْعِرُض وا َوُه ِه َوتََولَّ وا بِ ِلِه بَِخلُ ْن فَْض ا آتَاُهْم ِم ي  )76فَلَمَّ ا فِ أَْعقَبَُهْم نِفَاقً فَ
ِذبُوَن( انُوا يَْك ا َك ُدوهُ َوبَِم ا َوَع َ َم َّ وا  ا أَْخلَفُ هُ بَِم ْوِم يَْلقَْونَ ى يَ وبِِهْم إِلَ وا أَنَّ 77قُلُ ْم يَْعلَُم ُهْم )أَلَ رَّ ُم ِس َ يَْعلَ َّ  

ُم اْلغُيُوِب( َ َعالَّ َّ ُدوَن إِالَّ 78َونَْجَواُهْم َوأَنَّ  َدقَاِت َوالَِّذيَن الَ يَِج ِعيَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن فِي الصَّ )الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّّوِ
ُ ِمْنُهْم َولَُه َّ يٌم(ُجْهَدُهْم فَيَْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر  ذَاٌب أَِل ْم 79ْم َع تَْغِفْر لَُه ْم إِْن تَْس تَْغِفْر لَُه ْم أَْو الَ تَْس تَْغِفْر لَُه )اْس

ُ الَ يَْهِدي اْلقَ  َّ ِ َوَرُسوِلِه َو َّ ُ لَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكفَُروا بِا َّ ةً فَلَْن يَْغِفَر    ...)).)80ْوَم اْلفَاِسِقيَن(َسْبِعيَن َمرَّ
   العظيم صدق هللا

  ( سورة التوبة ) 

  * التحليل : 
  

ا  افقين ؟.. م افرين والمن دة الك ون مجاه كيف يحقق المؤمنون مفهوم الوالية فيما بينهم ؟ .. كيف تك
ر  ئلة وأكث ذه األس م ؟.. عن ه تغفرين له تغفار المس افرين رغم اس افقين والك ر هللا للمن اللمز ؟ .. لماذا ال يغف

  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :  تجدون األجوبة الكافية
  
ِر (( ...    ْن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َويَْنَه أُْمُروَن بِ ٍض يَ اُء بَْع ُهْم أَْوِليَ اُت بَْعُض وَن َواْلُمْؤِمنَ َواْلُمْؤِمنُ

ولَهُ  َ َوَرُس َّ وَن  اةَ َويُِطيعُ َك وَن الزَّ الَةَ َويُْؤتُ وَن الصَّ يٌم(َويُِقيُم ٌز َحِك َ َعِزي َّ ُ إِنَّ  َّ يَْرَحُمُهْم  َك َس .)).. )71 أُْولَئِ
ذيب ..  َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاتُ  اُء : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان التصديق ضد التك ُهْم أَْوِليَ بَْعُض

رِ يَأُْمُروَن بِا: الولي : المحب : النصير .. الحليف ..  بَْعٍض  ا  ْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعْن اْلُمنَك ون هللا فيم : أي يطيع
ر  ى نهج الهدى والخي ا .. واإلستقامة عل ي أوقاته الة ف ى الص أمر ونهى .. ومن أهم عالماتهم المحافظة عل

ُ والمحبة .. والعدل واإلعتدال .. والحالل كسبا وإنفاقا ..  َّ ه رح أُْولَئَِك َسيَْرَحُمُهْم  ه وشفق : رحم ة : رق ل م
َ َعِزيٌز َحِكيمٌ وتعطف وغفر له ..  َّ و العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال:  إِنَّ   الزجاج: ه

ل: ل شيء، وقي ب ك ذي الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو القوي الغال و ال ن  ه ه شيء. وم يس كمثل ل
، وهو الذي يَ  . َ َهُب الِعزّ أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ ذُّّلِ الف ال : خ زُّ اده. والِع ل: . لمن يشاء من عب ي األَص زُّ ف والِع
ة: ة الرفعة القوة والشدة والغلبة. والِعزُّ والِعزَّ ؛ وفي التنزيل العزيز: و الِعزَّ ة   ولرسوله ُواالمتناع، والِعزَّ

ة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزي اً؛ أَي من  كان يريد ز: منوللمؤمنين؛ أَي له الِعزَّ ةُ جميع زَّ ه الِع ةَ فللَّ الِعزَّ
ة جميعاً أَي يجمعها غير هللا فِإنما كان يريد بعبادته ة في الدنيا و الِعزَّ أَن له الِعزَّ رة ب دنيا واآلخ ي ال ر  ف يَْنُص

ةً وَعزاَزة، في الدنيا ويغلب؛ وَعزَّ يَِعّز، بالكسر، اءورجل َعزيٌز من  ِعزا وِعزَّ ة وأَِعزَّ ه  قوم أَِعزَّ زاٍز. وقول وِع
ٍة على الكافرين؛ أَي هللاُ بقوم يحبهم ويحبونه أَِذلٍَّة على تعالى: فسوف يأْتي ى  المؤمنين أَِعزَّ يٌظ عل انبُهم غل ج

يِّنٌ  افرين لَ ؤمنين الك ى الم يمٌ .. عل ٌز َحِك يمُ :   َعِزي و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س ُم،  ل الُحْك
ذه  صفات سبحانه وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: من اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك هللا الَحَك

ي األَسماء متقاِربة، وهللا ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس الى  أعلم بما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها م ماء هللا تع أَس
فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها،  ُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي،الَحَكُم والَحِكي

ارة فهو وم.  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عب ل العل ل األشياء بأفض ة أفض معرف
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ناعات ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق لويُتقنها الّصِ اِكِم مث ى الح ون بمعن يُم يجوز أن يك ى : َحِكيٌم، والَحِك ِدير بمعن  قَ
ن ةُ م يمُ  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَم م، والَحِك َم أي  العل د َحُك ة. وق احب الِحْكَم اِلم وص الع

 ً   .. صار َحِكيما
ا((   اِت َجنَّ ُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَ َّ ي َوَعَد  ةً فِ اِكَن َطيِّبَ ا َوَمَس ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم ٍت تَْج

ِ أَْكبَُر ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( َّ ْدنٍ .)).. )72َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمْن  ِدُن :  فِي َجنَّاِت َع ان يَْع الن بالمك َدَن ف َع
 ً ة  وجنّاتُ  وَعَدْنُت البلَد: تََوطَّْنتُه. ومْرَكُز كل شيء َمْعِدنُه، قام.وُعُدوناً: أَ  ويَْعُدُن َعْدنا ات إِقام ه أَي جن ْدٍن من َع

  .. لمكان الُخْلد، وجناُت َعْدٍن بُْطنانُها
  جاء  في صحيح البخاري:

رة رضي ي هري اد، عن األعرج، عن أب و الزن دثنا أب عيب: ح ه: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا ش   هللا عن
ة تدخل الجنة على  وسلم قال: (أول زمرة وآله سول هللا صلى هللا عليه أن ر ر ليل ذين  صورة القم در، وال الب

نهم  على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، ال اختالف بيينهم وال تباغض، لكل امرئ م
ن وراء اقها م خ س رى م ا ي دة منهم ل واح ان، ك بحون  زوجت ن، يس ن الحس ا م يا، ال لحمه رة وعش هللا بك

وة  يسقمون، وال يتمخطون وال يبصقون، ود مجامرهم األل ذهب، وق اطهم ال ذهب والفضة، وأمش تهم ال  -آني
  ورشحهم المسك). -العود  قال أبو اليمان: يعني

ِ أَْكبَرُ  َّ ه وسلم :  َوِرْضَواٌن ِمْن  ه وآل ال رسول هللا صلى هللا علي : أخرج النسائي عن صهيب قال ق
د م موعدا عن ة إن لك ل الجن وه  إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أه د أن ينجزكم هللا يري

فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوهللا ما أعطاهم  قالوا ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا من النار قال
نهم). وخرجه  هللا شيئا أحب إليهم من النظر وال أقر ى األشعري ألعي ي موس ن أب ه ع ي دقائق ارك ف ن المب اب

  ..  موقوفا
يُر( يَا((   ئَْس اْلَمِص نَُّم َوبِ أَْواُهْم َجَه ْيِهْم َوَم ْظ َعلَ افِِقيَن َواْغلُ .)).. ((  )73أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهْد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَ

ا افِِقي يَ اَر َواْلُمنَ ْد اْلُكفَّ يُّ َجاِه ا النَّبِ ي: َن أَيَُّه بيل هللا. وف ي س د ف ه وجاَه اداً: قاتل دة وِجه دوَّ ُمجاَه َد الع  وجاَه
واستفراغ ما في الوسع  وهو المبالغة ِهجرة بعد الفتح ولكن ِجهاد ونِيَّةٌ؛ الجهاد محاربة األَعداء، الحديث: ال

ا أَي أَنه لم ي  عز وجل ..بالنية إِخالص العمل  والطاقة من قول أَو فعل، والمراد بق بعد فتح مكة هجرة ألَنه
ار. إِسالم، وإِنما هو قد صارت دار ة .اِإلخالص في الجهاد وقتال الكف اد: المبالغ ي  والجه تفراغ الوسع ف واس

م أَو اللسان أَو ما أَطاق من شيء. وفي حديث الحرب هُ ث ُل مالَ ال  الحسن: ال يَْجَهُد الرج اس؛ ق د يسأَل الن يقع
ه ال ر: قول ه النض د مال ا يجه ه ههن ه جميع ه ويفرق ز أَي يعطي ه ع ي قول ك ف ن ذل ال الحس ا؛ ق ل:  وههن وج

و. ل العف ون ق اذا ينفق أَلونك م ْيِهمْ   يس ْظ َعلَ ة:  َواْغلُ ة وَغْلظ ة وُغْلظ ه ِغْلظ ه وفي ُت ل ه وأَْغلَْظ ُت علي  وَغلَّْظ
ّ تعالى: وليَِجدوا فيكم ِغْلظة؛ وِغالظةٌ أَي ات ِغلظة وُغلظة  لزجاج: فيهاقال ا ِشدَّة واْستطالة. قال  الث لغ ث

ه ِغْلظة، ذو وأَْغلَظ وأَْغلَظ له في القول وَغلظة؛ وقد غلََّظ عليه ظٌّ في يظ: فَ ر. ورجل َغِل ٍة  ال غي ِغْلظة وفَظاظ
ك. والَمْنِطق الِغلَُظ: ضّد الّرقِّة في الَخْلق والطْبِع والِفْعل..  وقَساوة وشّدة ئَْس ا. والعْيش ونحو ذل يرُ َوبِ :  ْلَمِص

  فعل ماض جامد إلنشاء الذم .. 
ْم يَ ((   وا بَِما لَ ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َكِلَمةَ اْلُكْفِر َوَكفَُروا بَْعَد إِْسالَِمِهْم َوَهمُّ َّ وا يَْحِلفُوَن بِا ا نَقَُم الُوا َوَم نَ

ُ َوَرُسولُهُ ِمْن فَْضِلِه فَِإنْ  َّ ْنيَا إِالَّ أَْن أَْغنَاُهْم  دُّ ي ال ا فِ ذَابًا أَِليًم ُ َع َّ ْبُهْم  ذِّ ْوا يُعَ ْم َوإِْن يَتََولَّ ًرا لَُه  يَتُوبُوا يَُكْن َخْي
يٍر( ّيٍ َوالَ نَِص ْن َوِل ي األَْرِض ِم ْم فِ ا لَُه َرِة َوَم ُ .)).. )74َواْآلِخ َّ اُهْم  وا إِالَّ أَْن أَْغنَ ا نَقَُم ي: : َوَم ن األَعراب اب

ل العقوبة، والنِّْقمةُ اإلنكار. وقوله تعالى: هل ُ النِّْقمة ا؛ أَي ه ون ِمنّ ةُ  تَْنِقم ال النَّْقم ال األَزهري: يق رون. ق تُْنِك
ه: العقوبة؛ ومنه قول عليّ  والنِّْقمةُ  رم هللا وجه ب، ك ي طال ْربُ  بن أَب ْنِقُم الَح ا تَ ي، م واُن ِمنِّ اَمْيِن  العَ اِزل ع ب

ن  أَي ما عاقَب أَحداً على مكروهٍ  لنفِسه قَّط إال أن تُنتََهَك َمحاِرُم هللا أنه ما انتَقَموفي الحديث:  فَتِّي ِسنِّي اه م أت
ُم، قِبَله، وقد تكرر في الحديث. ت الجوهري: نَقَْمُت على الرجل أَنِق اقٌِم إذا َعتَْب ا ن ر، فأَن ا  بالكس ال: م ه. يق علي

ا ت، بالكسر،قال الكسائي: ونَِقمْ  نَِقْمُت منه إال اإلحساَن. ه مم اَن إذا جعل ى  لغة. ونَِقم من فالٍن اإلحس ه إل ي يَُؤّدِ
اة  كان فَقيراً فأَغناه وفي حديث الزكاة: ما يَْنقَُم ابُن َجميٍل إال أَنه ُكفر النعمة. هللا أَي ما يَْنقَُم شيئاً من َمْنع الزك
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ر ة إال أن يَكف ةِ  النِّْعم ِر نِْعم ى ُكْف اه أَدَّاه إل أَنَّ غن رَ فك ُت األَم ه أي   هللا. ونَقَْم تَقََم هللاُ من ه. واْن ه إذا َكرهت ونَِقْمتُ
  .. والجمع نَِقمات ونَِقٌم مثل َكِلمٍة وكِلمات وَكِلمٍ  النَّْقمةُ، عاقَبَه، واالسم منه

قَنَّ َولَنَُكونَنَّ مِ ((   دَّ َ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضِلِه لَنَصَّ َّ اِلِحيَن(َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد  ّد .)).. )75ْن الصَّ الح: ض الصَّ
اد الم )  الفس تح ال لح ( بف لح يص ً  : ص الحا لُح َص لُوحاً؛ ويَْص ن  وُص ن اب رة ع ِليٌح، األَخي الح وَص و ص وه

لَحاء لُوٌح؛ األَعرابي، والجمع ُص ي  وُص ل صالح ف ت. ورج لَُح بثَبَ يس َص د: ول ن دري ال اب لَح، ق لُح: كَص وَص
ا ُصلَحاء من قوم نفسه لَحه هللا، وربم د أَْص ْوا وُمْصِلح في أَعماله وأُموره، وق ذي  َكنَ بالصالح عن الشيء ال

ويين،  األَرض َمْغَرةٌ  هو إِلى الكثرة كقول يعقوب: َمغََرْت في ض النح ول بع الحة، وكق َرةٌ ص من مطر؛ هي َمَط
اء كأَنه دلت الي ذا الشيء يَْص ابن جني: أُب داالً صالحاً. وه واو إِب ن ال كم ك. لُح ل ن بابَتِ واِإلصالح:  أَي هو م

  . نقيض اِإلفساد.
ا آتَاُهْم ِمْن فَْضِلِه بَِخلُوا بِِه َوتََولَّوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن(((     .)).. أعرض : ابتعد ونأى .. )76فَلَمَّ
  )) َ َّ ِذبُوَن(فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِِهْم إِلَى يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما أَْخلَفُوا  انُوا يَْك ا َك ُدوهُ َوبَِم ا َوَع  .))..)77 َم

ه َعِقُب ُكّلِ شيٍء، وَعْقبُه، وعاقِـبتُه، وعاقِـبُه،:  فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِِهمْ  ُ َل ..  وُعْقبَت َب الرج َع. واْعتَقَ أَي َرَج
نَع: ه. خيراً أَو شّراً بما َص أَه ب ـُمعاقَبة أَ  كاف اُب وال وءً والِعق ل ُس ا فَع َل بم زي الرج ا ا .. ن تَْج َ َم َّ وا  ا أَْخلَفُ بَِم

حابي أَي  وقال اللحياني: ُسِرْرتُ  وَخلََف عن أَصحابه كذلك. والِخالُف: الـُمخالَفةُ؛:  َوَعُدوهُ  بَمْقعَدي ِخالَف أَص
ل: ُمخاِلفَهم، َدهم، وقي حابي أَي بع َدهم  وَخْلَف أَص امي بع ِرْرُت بُمق اه ُس دَ معن ُف:  وبع ُف والُخلُ ابهم. والُخْل ذه

لُ  له التَّثِْقي ل: أَص د، وقي اء بالوْع يُض الَوف م نِق ي  ث و ف الف، وه ن اإلخ م م م: االس ُف، بالض ُف. والُخْل يَُخفَّ
االستقبال. والُخلُوُف  يْفعَله على الماضي. ويقال: أَْخلَفه ما َوَعده وهو أَن يقول شيئاً وال كالكذب في المستقبل

ن  ثم ْلِف؛ والُخْلُف والُخلُُف: نِقيُض الَوفاء بالوْعد، وقيل: أَصله التَّثِْقيلُ كالخُ  يَُخفَُّف. والُخْلُف، بالضم: االسم م
ول شيئاً وال كالكذب في اإلخالف، وهو في المستقبل ى الماضي. ويقال: أَْخلَفه ما َوَعده وهو أَن يق ه عل  يْفعَل

لُ  جل ُمْخِلٌف أَي كثير اإلْخالفِ ور االستقبال. والُخلُوُف كالُخْلِف؛ ب الرج الحاجة أَو  لَوْعِده. واإلْخالُف: أَن يطل
ُف: الماء فال يجد ما طلب. أَْخلََف. والُخْل الن ف َي ف اني: ُرِج الِف. اللحي ع اإلْخ َع موِض ذي ال  اسم وِض ال لل ويق

الٌف. ه لِمْخ د: إن ي إذا وع اد يَِف دَ  يك ديث: إذا وَع ي الح م ف ف أَي ل ه أَْخل م من ُدْق، واالس م يَْص ده ول ِف بعه  ي
ا ُمخاِلٌف: ال يكاد يُوفي. والِخالُف: الُمضادَّة. وفي الُخْلُف، بالضم. ورجل ال  الحديث: لمَّ د ق ن زي لَم سعيد ب أَْس

اب أَب ٍبني َعِديّ  له بعض أَهله: إني ألُْحَسبَُك خاِلفةَ  ري: إنَّ الخطَّ ال الزمخش رأَي الكثيَر الِخالِف لهم؛ وق  ا ُعم
وز أَن قاله ه، ويج َن قوم الََف ِدي ا خ د لمَّ ن زي ي سعيد ب ه  لَزْيد بن َعْمرو أَب ده؛ ومن ر عن ذي ال خي ه ال َد ب يُِري

 ً ْت  في خاِلفَتِه أَي فيمن أَقاَم بعَده من أَهله وتخلَّف عنه. وأَْخلَفَتِ  الحديث: أَيُّما ُمسلٍم َخلََف غاِزيا وُم: أَْمَحلَ النج
  .. أَْنوائها كذلك عن لم يكن ِلنَْوئِها مطر، وأَْخلَفَتْ ولم تُْمِطْر و

ُم اْلغُيُوِب(((    َ َعالَّ َّ ُهْم َونَْجَواُهْم َوأَنَّ  َ يَْعلَُم ِسرَّ َّ ُهْم َونَْجَواُهمْ .)).. )78أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ    :  ِسرَّ
ا واً ونَجا فالن يَْنُجو إِذا أَْحَدث ذَْنباً أَو غير ذلك. ونَج .  هُ نَْج رُّ : الّسِ يُّ وى والنَِّج ه. والنَّْج ارَّ وى: س ونَْج

ُو: رّ  والنَّْج ه، ُالّسِ ذلك ناَجْيتُ اَرْرته، وك واً أَي س ه نَْج ال: نََجْوتُ ين، يق ين اثن م ب وى؛ واالس ل  النَّْج ي التنزي وف
ا وى العزيز: وإِذ ُهم نَْجَوى؛ فجعلهم هم النَّْجوى، وإِنم ا ت النَّْج م، كم م. فِعله ا ِرضاً فِْعله وم ِرضاً، وإِنم ول ق ق

، ه، والجمع األَْنِجيَة. قال األَخفش: وقد يكون على فَِعيل: والنَِّجيُّ ة الذي تُسارُّ ال  النَِّجيُّ َجماع ِديق، ق ل الص مث
ون هللا تعالى: َخلَُصوا نَِجيّاً. قال د يك راء: وق ي حديث الف وى اسماً ومصدراً. وف يُّ والنَّْج دُّ  النَِّج م ال عاء: الله

ث وبُموسى نَِجيَّك؛ هو الُمناِجي الُمخاِطب بُمحمد نبيِّك ا لِإلنسان والمحّدِ د تنَاَجي ه، وق ي  ل اء. وف اة واْنتِج ُمناج
ة: ال الحديث: ال يَتناجى ان دون صاحبهما أَي ال اثنان دون الثالث، وفي رواي ي اثن رَدْين  يَْنتَِج اَرران ُمْنفَ يَتَس

رم هللايَسوءُ  عنه ألَن ذلك ي، ك ي حديث عل ه  ه. وف اهُ رسوُل هللا، صلى هللا علي ه: دع ه وجه لم،وآل وَم  وس ي
ه الطائف فاْنتَجاه فقال ا اْنتََجْيتُ ال: م واهُ فق اه الناُس: لقد طاَل نَْج نَّ هللاَ اْنتَج ه.  ولك ي أَن أُناِجي َوأَنَّ .. أَي أََمَرن

ُم اْلغُيُوبِ  َ َعالَّ ه ..  : علم علما : أدركه َّ ه وكنه وبِ بحقيقته وكنهه..  العلم : إدراك الشيء بحقيقت ُم اْلغُيُ الَّ  َع
اَب  بالغَْيِب؛ أَي أَبو إِسحق في قوله تعالى: يؤمنون : الغيب جمع غيوب : كل ما غاب عنك ..   يؤمنون بما غ

ّ عليه ، صلى  رِ  عنهم، مما أَخبرهم به النبـيُّ ن أَم ِة و وسلم، م ِث والجن ا البَْع نهم مم اَب ع ا غ لُّ م ار. وك الن
بُ  به، فهو َغْيٌب؛ أَنبأَهم ال: والغَْي . ق ّ ا ون ب اَب عن وقال ابن األَعرابي: يؤمن ا غ ان  أَيضاً م وِن، وإِن ك العُي
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ر صوتاً من وراء الغَْيب ُمَحصَّالً في القلوب. ويُقال: سمعت ديث ذك ي الح رر ف د تك ن موضع ال أَراه. وق  أَي م
  .. محصل سواء كان ُمَحصَّالً في القلوب، أَو غير ل ما غاب عن العيون،الغيب، وهو ك
َدُهْم فَيَْس((   ُدوَن إِالَّ ُجْه ِذيَن الَ يَِج َدقَاِت َوالَّ ي الصَّ ْؤِمنِيَن فِ ْن اْلُم ِعيَن ِم ّوِ ُزوَن اْلُمطَّ ِذيَن يَْلِم َخُروَن الَّ

ُ ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَ  َّ   .)).. )79ِليٌم(ِمْنُهْم َسِخَر 
  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :

ي ن أب ليمان، ع ن س ن شعبة، ع ر، ع ن جعف ل،  حدثني بشر بن خالد، أبو محمد: أخبرنا محمد ب وائ
ه،  لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف عن أبي مسعود قال: أكثر من اء إنسان ب صاع، وج

ال ال ذافق ل ه ا فع ذا، وم دقة ه ن ص ي ع افقون: إن هللا لغن ت: { من اء، فنزل ر إال رئ ُزوَن  اآلخ ِذيَن يَْلِم الَّ
َدقَاِت َوالَِّذيَن الَ يَِجُدوَن إِالَّ ُجْهَدُهْم }. اآلية. ِعيَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن فِي الصَّ    اْلُمطَّّوِ

نحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت ألبي أسامة: أحدثكم زا ن شقيق، ع ن سليمان، ع دة، ع ي  ئ أب
ه مسعود األنصاري قال: ه كان رسول هللا صلى هللا علي أمر بالصدقة، وآل يء  وسلم ي ى يج دنا حت ال أح فيحت

  .بالمد، وإن ألحدهم اليوم مائة ألف. كأنه يعرض بنفسه.
ِ اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو الَ تَْستَْغِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم سَ ((  َّ ا ُروا بِ أَنَُّهْم َكفَ ُ لَُهْم ذَِلَك بِ َّ ةً فَلَْن يَْغِفَر  ْبِعيَن َمرَّ

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن( َّ   ...)).. )80َوَرُسوِلِه َو
  باآلية السالفة البيان : قجاء في صحيح البخاري فيما يتعل

د هللا ن عمر رضي هللاحدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبي ن اب افع، ع ا  ، عن ن عنهم
ول هللا قال: ى رس د هللا إل ن عب د هللا ب ه عب ه  لما توفي عبد هللا، جاء ابن ه صلى هللا علي وسلم، فسأله أن وآل

م سأله أن يصلي اه، ث اه فأعط ه أب ه  يعطيه قميصه يكفن في ام رسول هللا صلى هللا علي ه، فق ه علي لم وآل وس
لىليصلي، فقام عمر فأخ ول هللا ص ه  ذ بثوب رس ه هللا علي د وآل ه، وق ول هللا تصلي علي ا رس ال: ي وسلم، فق

ال: {وآله رسول هللا صلى هللا عليه  نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال ي هللا فق ا خيرن ْم  وسلم: (إنم تَْغِفْر لَُه اْس
ةً } ه  .أَْو الَ تَْستَْغِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ ال: فصلى علي افق، ق وسأزيده على السبعين). قال: أنه من

  وسلم فأنزل هللا: {وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قبره}.وآله  رسول هللا صلى هللا عليه
  وفي صحيح البخاري أيضا :

هاب" ن ش ل، عن اب ره: حدثني عقي ال غي ل. وق ن عقي ث، ع ر: حدثنا اللي ن بكي ال حدثنا يحيى ب : ق
د هللا  أنه قال: أخبرني عبيد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ات عب لما م

ه  وسلموآله بن أبي سلول، دعي له رسول هللا صلى هللا عليه  لى هللا علي ليصلي عليه، فلما قام رسول هللا ص
ن أ وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول هللا،وآله  ى اب ال: أعدد أتصلي عل ذا، ق ذا وك ذا: ك وم ك ال ي د ق ي، وق ب

ال:  وسلم وقال: (أخروآله هللا صلى هللا عليه  عليه قوله، فتبسم رسول ه، ق رت علي ا أكث ر). فلم ا عم ي ي عن
ه (إني ال: فصلى علي ول هللا  خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها). ق رس

ن وسلموآله صلى هللا عليه  ان م ت اآليت ى نزل م يمكث إال يسيرا، حت ى  ثم انصرف، فل ل عل راءة: {وال تص ب
د -إلى قوله  -أحد منهم مات أبدا  ه  وهم فاسقون}. قال: فعجبت بع ول هللا صلى هللا علي ى رس ي عل من جرأت

  .. وسلم، وهللا ورسوله أعلموآله 
   

  
*********  

  
  

يم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عل
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشر د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي يك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس



  672                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( و –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين رة المؤمن ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

  

 c   : 155الحلقة عدد   
  c( سورة براءة ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول هللا بل غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

أَمْ (( ...   ُدوا بِ وا أَْن يَُجاِه ِ َوَكِرُه َّ وِل  بِيِل فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقعَِدِهْم ِخالََف َرُس ي َس ِهْم فِ َواِلِهْم َوأَنفُِس
وَن( انُوا يَْفقَُه ْو َك را لَ دُّ َح نََّم أََش اُر َجَه ْل نَ ّرِ قُ ِ َوقَالُوا الَ تَنِفُروا فِي اْلَح ًرا 81َّ وا َكثِي يالً َوْليَْبُك َحُكوا قَِل ) فَْليَْض

ُ إِ  )82َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن( َّ ًدا فَِإْن َرَجعََك  ي أَبَ وا َمِع ْن تَْخُرُج ْل لَ ُروجِ فَقُ تَأْذَنُوَك ِلْلُخ لَى َطائِفٍَة ِمْنُهْم فَاْس
ٍة فَاْقعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفيَن( َل َمرَّ اَت  )83َولَْن تُقَاتِلُوا َمِعي َعُدوا إِنَُّكْم َرِضيتُْم بِاْلقُعُوِد أَوَّ ْنُهْم َم ٍد ِم َوالَ تَُصّلِ َعلَى أََح

ِ َوَرُسوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسقُوَن( أَبًَدا َّ ا  )84َوالَ تَقُْم َعلَى قَْبِرِه إِنَُّهْم َكفَُروا بِا ْم إِنََّم َوالُُهْم َوأَْوالَُدُه َك أَْم َوالَ تُْعِجْب
ْنيَا َوتَْزَهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم َكافُِروَن( بَُهْم بَِها فِي الدُّ ُ أَْن يُعَذِّ َّ ُدوا  )85يُِريُد  ِ َوَجاِه َّ َوإِذَا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ أَْن آِمنُوا بِا

ِديَن( َع اْلقَاِع ْن َم ا نَُك الُوا ذَْرنَ ْنُهْم َوقَ ِف  )86َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذَنََك أُْولُوا الطَّْوِل ِم َع اْلَخَواِل وا َم أَْن يَُكونُ وا بِ َرُض
َك  )87وَن(َوُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ يَْفقَُه ِهْم َوأُْولَئِ أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس ُدوا بِ هُ َجاَه وا َمعَ ِذيَن آَمنُ وُل َوالَّ ُس ْن الرَّ لَِك
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َك 88لَُهْم اْلَخْيَراُت َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن( ا ذَِل ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِم َّ ْوُز ) أََعدَّ  اْلفَ
  ...)). )89اْلعَِظيُم(

  صدق هللا العظيم
  ( سورة براءة ) 

  
  * التحليل :

  
ذه األسئلة  ون ؟ .. عن ه من هم المخلفون ؟.. وما قصتهم ؟ .. ما معنى الخوالف ؟.. من  هم المفلح

  وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  
بِ فَ (( ...     ي َس ِهْم فِ ِ َوَكِرُهوا أَْن يَُجاِهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس َّ يِل ِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقعَِدِهْم ِخالََف َرُسوِل 

وَن( انُوا يَْفقَُه ْو َك را لَ دُّ َح نََّم أََش اُر َجَه ْل نَ ّرِ قُ ِ َوقَالُوا الَ تَنِفُروا فِي اْلَح ِرَح اْلمُ .)).. )81َّ ِدِهمْ فَ وَن بَِمْقعَ :  َخلَّفُ
ـُمخالَفةُ؛ الُف: ال حابي والِخ الَف أَص دي ِخ ِرْرُت بَمْقعَ اني: ُس ال اللحي اِلفَهم، وق حابي أَي  أَي ُمخ َف أَص وَخْل

وِل هللا،   ذهابهم. بعَدهم وبعدَ  بعَدهم، وقيل: معناه ُسِرْرُت بُمقامي الَف رس ِدهم ِخ رأُ  فَِرَح الـُمَخلَّفون بَمْقعَ  ويق
رِّ   رسوِل هللا أَي ُمخالَفةَ رسوِل هللا؛ َخْلفَ  ُروه أَي :  َوقَالُوا الَ تَنِفُروا فِي اْلَح ه وأَْنفَ ُروا مع وَم فَنَفَ تَْنفََر الق واْس

اج، نصروه وَمدُّوه. ونَفَُروا جَّ راً؛ هذه عن الزَّ وراً ونَِفي ذل في األَمر يَْنِفُرون نِفاراً ونُفُ وا، وك افَُروا: ذهب ك وتَن
تُْنِفْرتُمْ  ديث: وإِذا اْس ي الح ال. وف ي القت ب ف اُر، أَي إِذا طل تِْنجاُد واالْستِْنص تِْنفاُر: االْس اْنِفُروا. واالْس نكم  ف م

ه الحديث:  النُّْصَرةَ فأَجيبوا واْنِفُروا خارجين إِلى اِإلعانة. ونَفَرُ  ر، ومن ي األَم ُرون ف القوِم جماَعتُهم الذين يَْنِف
ى ةأَنه بعث جماع ُؤوا إِل َرةُ  إِلى أَهل مكة فَنَفََرْت لهم ُهذَْيٌل فلما أََحسُّوا بهم لَج الهم. والنَّْف ْرَدٍد أَي خرجوا لقت قَ

ع؛ القومُ  والنَّْفُر والنَِّفيُر: ونَ  يَْنِفُروَن معك ويَتَنافَُروَن في القتال، وكله اسم للجم انُوا يَْفقَُه ْو َك م :  لَ هُ: العل الِفْق
م همُ بالشيء والف دين له، وغلَب على ِعْل نجُم  ال ب ال ا غل م كم واع العل ى سائر أَن ِله عل ياَدتِه وشرفه وفَْض لِس

قّ  على ن الشَّ تِقاقهُ م ر: واْش ن األَثي ال اب م  ِ الثَُّريَّا والعُوُد على الَمْنَدل؛ ق اً بعل ْرُف خاّص ه العُ د َجعَل تْح، وق والفَ
فَها هللا ً  تعالى، الشريعة، َشرَّ لوتَْخصيصا ي األَص هُ ف ره: والِفْق ال غي ا. ق ال:  بعلم الفروع منه م. يق َي  الفَْه أُوتِ

ل: ال هللا عزوج ه. ق ه هللاُ؛ فالٌن فِْقهاً في الدين أَي فَْهماً في ه، وفَقََّه اء ب وا ُعلَم دين؛ أَي ليَكون ي ال وا ف  ليَتفَقَّه
ه ودعا النبي، م َعلِّْم ال: الله ينَ  صلى هللا عليه وسلم، البن عباس فق ّدِ ي ال ه ف ه  وفَقِّْه ه تأْويلَ ْم ل أَي فَّهِ التأْوي

  .  بمعنى َعِلم ِعْلماً. الناس في زمانه بكتاب هللا تعالى. وفَِقه فِْقهاً: ُدعاءه، وكان من أَعلم ومعناه، فاستجاب هللا
بُوَن(((   انُوا يَْكِس ا َك لُه .)).. )82فَْليَْضَحُكوا قَِليالً َوْليَْبُكوا َكثِيًرا َجَزاًء بَِم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ الَكْس
ن  واْكتََسب: َكْسباً، وتََكسََّب واْكتََسب. قال سيبويه: َكَسَب أَصاَب، يَْكِسبُ  الجمع. َكَسبَ  ال اب د. ق ف واْجتََه رَّ تََص

بَْت، وعن ال جني: قولُه تعالى: لها ما َكَسبَْت، بَْت،وعليها ما اْكتََسبَْت؛ َعبَّر عن الحسنة بَِكَس ألَن  سيئة باْكتََس
اِب السيئة،  معنى َكَسَب دون معنى اْكتََسَب، ِلـما فيه من الزيادة، وذلك أَن َكْسبَ  ى اْكتِس الحسنة، باِإلضافة إِل

ال  أَْمٌر يسير وُمْستَْصغٌَر، وذلك لقوله، اَء بالسيئة ف ا، ومن ج ُر أَمثاله ه َعْش اَء بالحسنة فل ُمه: من ج َعزَّ اْس
ْعفإِ  يُْجَزى ا، ِض ى َجزائه ـِإضافتها إِل غُر ب نةَ تَْص رى أَن الحس ان  ال ِمثْلَها؛ أَفال تَ ا ك رة؟ ولم ى العش ِد إِل الواح

ِإذا  َجزاُء السيئة إِنما هو بمثلها لم تُْحتَقَْر إِلى ِل الحسنة، ف ى فِْع ِل السيئة عل ةُ فِْع وَّ ذلك قُ م ب الَجزاِء عنها، فعُل
مَ فِْعل السيئة ذاهباً بصاحب كان ل:  ه إِلى هذه الغاية البعيدة الـُمتَراِمـيَة، ُعّظِ ا، فقي َم لفظ العبارة عنه قَْدُرها وفُّخِ

هُ  لها ما َكَسبَْت وعليها ما اْكتََسبَْت،  فزيَد في لفظ فِْعل السيئة، واْنتُِقَص من لفظ فِْعل الحسنة، لما ذََكْرنا. وقول
ل: َب؛ قي ه تعالى: ما أَْغنَى عنه مالُه وما َكَس ُده، إِن ا، ولَ َب، هن ا َكَس ـبَة،  م بة، والـَمْكِس ب، والِكْس ُب الَكْس لََطيِّ

  .. وَكَسْبت الرجَل خيراً فَكَسبَه وأَْكَسبَه إِياه والـَمْكَسبَِة، والَكِسـيبِة،
ْن تَْخرُ ((   ْل لَ ُ إِلَى َطائِفٍَة ِمْنُهْم فَاْستَأْذَنُوَك ِلْلُخُروجِ فَقُ َّ ي فَِإْن َرَجعََك  اتِلُوا َمِع ْن تُقَ ًدا َولَ ي أَبَ وا َمِع ُج

ٍة فَاْقعُُدوا َمَع اْلَخاِلِفيَن( َل َمرَّ ن النساء .)).. )83َعُدوا إِنَُّكْم َرِضيتُْم بِاْلقُعُوِد أَوَّ ِدةُ م ةُ القاع ابن األعرابي: الخاِلف
دار.  ي ال ض ف مع األَزهري بع أَله إنسان وس د س اء وق ن م اِدٌر ع و ص رب، وه ال: الع ه فق ق ل ن َرفي و  ع ه
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ي خاِلفتي وم ف ـُمتََخلِّف عن الق اِلُف ال وا  أَي واِرٌد بعدي. قال: وقد يكون الخ الى: َرُض ه تع ره كقول ْزِو وغي الغَ
ى ال: فعل ِف، ق ع الَخواِل وا م ْرن، بأَن يكون د القَ ْرِن بع ة القَ د األَّول بمنزل ذي يجيء بع ُف ال ذا الَخْل ُف  ه والَخْل

َف  الهالك والتابع ول، هالكاً كان أَو حيّاً. والَخْلُف: الباقي بعدالمتخلف عن األَ  ن َخلَ ل أَيضاً م له، هو في األَص
ه مي ب اً، س ُف َخْلف ال: يْخلُ رون؛ ق ْرٍن وق وٌف كقَ ه ُخلُ دل، وجمع ة الب ى جه اِلُف ال عل ف والخ ون  المتخلّ ويك

ا،األَ  مْحُمودا وَمْذموماً؛ فشاهُد المحمود قوُل حساَن بن ثابت ك، وَخْلفُن ى إلي َدُم األُول ي  نصاري:لَنا القَ ا ف ِلن ألَوَّ
البَدُل، قال: وقيل الَخْلُف  الَخْلف ههنا هو التابُع لَمن مَضى وليس من معنى الخلَِف الذي هو هللا، تابِعُف طاعةِ 

  .. هنا المتخلِّفُون عن األَّولين أَي الباقون
ْنُهمْ ((   ٍد ِم ى أََح ّلِ َعلَ ْم  َوالَ تَُص اتُوا َوُه وِلِه َوَم ِ َوَرُس َّ ا ُروا بِ ْم َكفَ ِرِه إِنَُّه ى قَْب ْم َعلَ ًدا َوالَ تَقُ اَت أَبَ َم

  .)).. )84فَاِسقُوَن(
  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :

ر ن عم افع، عن اب ضي هللا ر حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد هللا، عن ن
د عنهما أنه قال: ن عب د هللا ب ه  لما توفي عبد هللا بن أبي، جاء ابنه عب ول هللا صلى هللا علي ى رس ه هللا إل وآل

لي  وسلم، فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام ال: تص ه، فق يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوب
م أو  -أو أخبرني  -(إنما خيرني هللا  تستغفر لهم، قال: عليه وهو منافق، وقد نهاك هللا أن تغفر له ال: {اس فق

ال:  ال تستغفر ر هللا لهم}. فق ن يغف رة فل بعين م بعين  لهم إن تستغفر لهم س ى س ال: فصلى سأزيده عل ). ق
ْنُهمْ (( وسلم وصلينا معه، ثم أنزل هللا عليه:  وآله  صلى هللا عليه عليه رسول هللا ٍد ِم ى أََح اَت َوالَ تَُصّلِ َعلَ  َم

ِ َوَرُسوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسقُونَ  َّ   ))..  أَبًَدا َوالَ تَقُْم َعلَى قَْبِرِه إِنَُّهْم َكفَُروا بِا
َق أَ ((   ْنيَا َوتَْزَه دُّ ي ال ا فِ بَُهْم بَِه ذِّ ُ أَْن يُعَ َّ ُد  ا يُِري ْم إِنََّم َوالُُهْم َوأَْوالَُدُه َك أَْم ُهمْ َوالَ تُْعِجْب ْم نفُُس  َوُه

ل.)).. )85َكافُِروَن( ٌق وَزهوٌق: بَط و زاِه ك زَهَق الشيُء يَْزَهُق ُزهوقاً، فه ل: إنَّ  وهلَ ي التنزي َمَحّل. وف واْض
ُل إذا َق الباط اً. وزَه ان َزهوق ل ك َمَحّل، الباط ُل أي اْض ق الباِط َل. وَزَه قُّ الباط َق الح د زاَه ّق، وق ه الح   َغلَبَ

َق  ز وجل: فإذا هو زاِهٌق، أي باِطٌل ذاِهٌب. وُزهوقُ وأْزَهقَه هللا. وقوله ع ادة: وَزَه ال قت ا. وق نفِس: بُْطالنُه ال
ي الشيطان، ُل يعن تْ  الباط ي الحديث: إن وَزَهقَ ان: خرجت. وف ت، لغت اً وَزِهقَ ُق ُزُهوق ه تَْزَه ي نفُس َر ف  النح

ى تخرج وا األَْنفَُس حتى تَْزَهَق أي حت ن الَحْلق واللَّبّة وأقِرُّ روح م لخ  ال م تس ة، ث ا حرك ى فيه ة وال يبق الذَّبيح
حجاب من  وُهْم كافرون؛ أي تَْخُرج. وفي الحديث: دون هللا سبعون ألف وتَْزَهق أْنفُُسهم وتقطع. وقال تعالى:

ب شيئاً إال نور وُظلمة ت. وما تَْسَمع نفٌس ِمْن ِحّسِ تلك الحُج ت ومات ْت أي هلك د ِزِهقَ ين أي الٌن ب َق ف ينا وَزَه
 ً   ..وُزهوقاً واْنَزهقَ  يَْزَهُق َزْهقا

ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذَنََك أُْولُوا الطَّْوِل ِمْنُهْم َوقَالُ ((   َّ ْن َوإِذَا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ أَْن آِمنُوا بِا وا ذَْرنَا نَُك
ِديَن( َع اْلقَاِع ل.)).. )86َم ي التنزي يهم. وف ل عل وَّ د تََط ز: وق ْوالً  العزي نكم َط تَِطْع م م يَْس ْن ل ال ) وَم ة)؛ ق اآلي

ال: الزجاج: معناه من ة، ق رَّ ِر الُح ى َمْه نكم عل در م م يق ر. ل ى الَمْه درة عل ْوُل الق ز وجل: ذي  والطَّ ه ع وقول
ل: الطَّْول ال إِله إِال هو؛ ى أَي ذي القُْدرة، وقي الن عل ال: لف ل، يق ْوُل الفَْض ى، والطَّ ْول الِغن ال الطَّ ْوٌل أَيف  ن َط

ره. ل على الناس بفضله وخي الفتح: فَْضٌل. ويقال: إِنه لَيَتََطوَّ ْول، ب َل  والطَّ وَّ ه وتَط اَل علي ه: ط ال من ، يق نُّ الَم
ي عليه إِذا اْمتَنَّ  ه. وف ْول، علي ن الطَّ ة م اِول، ُمفاَعل ك أُط اِول وب ك أُح مَّ ب الفتح، الحديث: الله ُل  ب وهو الفَْض

يهموالعُلُوُّ على األَ  اَوَل عل ي  عداء؛ ومنه الحديث: تََط َل ف َت النَّْع اب طاَرْق ن ب و م ل، وه وَّ بُّ بفضله أَي تََط رَّ ال
ي إِطالقها على اً ب نَّ لُحوق لُُك َولُُكنَّ  الواحد؛ ومنه الحديث: قال ألَزواجه أَوَّ الَتُْهنَّ  أَْط اَوْلَن فط اْجتََمْعن يتَط داً، ف ي

لَهنَّ  َسْودةُ فماتت زينبُ  ن ؛أَوَّ ه م ْول فَظنَنَّ ن الطَّ داً بالعطاء م دُُّكنَّ ي ب أَراد أََم ت زين ول، وكان دها  الطُّ ل بي تَْعَم
ل عند ذلك  العرب محمود يوضع موضع وتتصدق؛ قال أَبو منصور: والتََّطوُّ ذموم، وك اُوُل م ن، والتط الَمحاِس

لالتَّطاُوُل واالْستِطا يوَضعاِن موضع التكبر. ابن سيده االستطالة ن لة التَّفَضُّ  وَرْفُع النفس، واشتقاق الطائل م
  : وذر الشيء وذرا : تركه ..  َوقَالُوا ذَْرنَا..  الطُّول. ويقال للشيء الَخِسيس الدُّون

وَن(((   ْم الَ يَْفقَُه وبِِهْم فَُه ى قُلُ أَْن يَ .)).. )87َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطبَِع َعلَ وا بِ وا َرُض ُكونُ
ْبياُن  غزا. والَخواِلُف: الذين ال يَْغُزون، واحدهم خالفةٌ كأَنهم يَْخلُفُون من:  َمَع اْلَخَواِلفِ  والَخواِلُف أَيضاً: الّصِ

الف َد ِخ ـُمتََخلِّفُون. وقَعَ م َال حابه: ل ـُمخالَفةُ  أَص الُف: ال ذلك. والِخ حابه ك ن أَص َف ع م، وَخلَ رج معه ..  يخ
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ُف: المتَ  اد؛والَخِلي ن الِميع ُف ع تِقاء.  َخلِّ الِف. واإلْخالُف:االْس ن اإلْخ م م و اس تِقاء وه ةُ: االْس ُف والِخْلف والَخْل
  ..  لـُمْستَْسِقي والخاِلُف: الـُمْستَِقي. والـُمْستَْخِلفُ 

ِهْم َوأُْولَ ((   أَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس ُدوا بِ هُ َجاَه وا َمعَ ِذيَن آَمنُ وُل َوالَّ ُس ْن الرَّ ْم لَِك َك ُه َراُت َوأُْولَئِ ْم اْلَخْي َك لَُه ئِ
يُم(88اْلُمْفِلُحوَن( ْوُز اْلعَِظ َك اْلفَ ا ذَِل ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ُ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِم َّ ح ...)). )89) أََعدَّ  الفَلَ

اءٍ حديث أَ  والخير؛ وفي والفَالُح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم حٍ أَي بَق ر وفَلَ َرك هللا بخي داحِ: بَشَّ ي الدَّْح  ب
حَ  د أَْفلَ ل: ق ن قائ الح؛  وفَْوز،وهو مقصور من الفالح، وقد أَفلح. قال هللا َعزَّ م ى الف يُروا إِل ون أَي أُِص المؤمن

  ..  ُمْفِلحون لفوزهم ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه قال األَزهري: وإِنما قيل ألَهل الجنة
*********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار  ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح الوكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اغْ (( ون ...  –./.)) )118ِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  أن محمدا رسول هللا وأشهد 

  
  
  
  

 c   : 156الحلقة عدد   
  c( سورة براءة ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ول هللا بل نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُروَن ِمْن األَْعَراِب ِليُ (( ...  ُروا َوَجاَء اْلُمعَذِّ ِذيَن َكفَ يُب الَّ ولَهُ َسيُِص َ َوَرُس َّ ذَبُوا  ْؤذََن لَُهْم َوقَعََد الَِّذيَن َك
يٌم( َرٌج إِذَا  )90ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِل وَن َح ا يُنِفقُ ُدوَن َم ِذيَن الَ يَِج ى الَّ ى َوالَ َعلَ ى اْلَمْرَض عَفَاِء َوالَ َعلَ ى الضُّ ْيَس َعلَ لَ
ِ َوَرسُ  َّ ِ ُ َغفُوٌر َرِحيٌم(نََصُحوا  َّ تَْحِملَُهْم 91وِلِه َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل َو ْوَك ِل ا أَتَ ِذيَن إِذَا َم ى الَّ ) َوالَ َعلَ
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ا يُنفِ  ْمعِ َحَزنًا أَالَّ يَِجُدوا َم ى 92وَن(قُقُْلَت الَ أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعلَْيِه تََولَّوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّ بِيُل َعلَ ا السَّ )إِنََّم
وبِِهْم فَ  ى قُلُ ُ َعلَ َّ َع  ِف َوَطبَ َع اْلَخَواِل وا َم أَْن يَُكونُ وا بِ اُء َرُض ْم أَْغنِيَ تَأِْذنُونََك َوُه ِذيَن يَْس وَن(الَّ ْم الَ يَْعلَُم  )93ُه

ِذرُ  ْل الَ تَْعتَ ْيِهْم قُ تُْم إِلَ ْيُكْم إِذَا َرَجْع ِذُروَن إِلَ ْم يَْعتَ ُ َعَملَُك َّ يََرى  اِرُكْم َوَس ْن أَْخبَ ُ ِم َّ ا  ْد نَبَّأَنَ ْم قَ ْؤِمَن لَُك ْن نُ وا لَ
وَن( تُْم تَْعَملُ ا ُكن ئُُكْم بَِم َهاَدِة فَيُنَبِّ ِب َوالشَّ اِلِم اْلغَْي ى َع ْم إِذَا انقَلَْب )94َوَرُسولُهُ ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَ ِ لَُك َّ ا يَْحِلفُوَن بِ تُْم َس

بُ  انُوا يَْكِس ا َك َزاًء بَِم ْم  )95وَن(إِلَْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم فَأَْعِرُضوا َعْنُهْم إِنَُّهْم ِرْجٌس َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َج وَن لَُك يَْحِلفُ
َ الَ يَْرَضى َعْن اْلقَْوِم اْلفَاسِ  َّ   ...)).)96ِقيَن(ِلتَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإنَّ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة ) 

  * التحليل :
  

ما العذر وما اإلعتذار ؟..  وما المعذر ؟.. وهل في الجهاد والبذل من عذر واعتذار ؟ .. ومن هم 
أصحاب األعذار ؟ .. عن هذه األسئـلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا 

  لى : تعا
  

ِذينَ (( ...  يُب الَّ ولَهُ َسيُِص َ َوَرُس َّ ذَبُوا  ُروَن ِمْن األَْعَراِب ِليُْؤذََن لَُهْم َوقَعََد الَِّذيَن َك ُروا َوَجاَء اْلُمعَذِّ  َكفَ
رَ  واعتذَر رجٌل إِلى عمر بن عبد العزيز فقال.)).. )90ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم( ذَْرتَُك غي ه: َع ِذٍر؛ ل ذَْرتُك  ُمْعتَ ول: َع ق

ون ِذَر يك ِذَر ألَّن الُمْعتَ ر دون أَن تَْعتَ اً وغي ه ُمِحقّ ْن ذنب ذََر م ذلك. واْعتَ اً: ك ر أَيض ذِّ ق؛ والُمعَ   مح
لَ  ر:..  وتَعَذّر: تَنَصَّ ه. وَعذََّر في األَمر: قَصَّر بعد ُجْهد. والتَّْعِذيُر في األَم يُر في اِلغ  التقص م يُب ر ول ذََر: قَصَّ وأَْع

ك أَي..  هو يُِري أَنه ُمباِلغٌ و ذََر هللاُ إِلي د أَْع ك موضعَ  وفي حديث الِمْقداد: لق ذََرَك وَجعَلَ ك  َع قَط عن ْذر، فأَْس العُ
ي الجهاد وَرّخَص لك في تركه اَهى ف د تَن ان ق ال. ألَنه ك َز عن القت َمِن وَعَج د . الّسِ ر بع ر: قَصَّ ي األَم ذََّر ف وَع

ي  ِذيُر ف د. والتَّْع ر:ُجْه ه. األَم يُر في اِلٌغ. التقص ه ُمب ِري أَن و يُ اِلغ وه م يُب ر ول ذََر: قَصَّ   وأَْع
ه: ذََر في نَ  وأَْع غ ِم ْن بَلَ ى َم ذََر هللاُ إِل د أَْع ي الحديث: لق الََغ. وف تّين ب ِر س عاً  العُْم ه موض ِق في م يُْب سنة؛ أَي ل

ْذر. يقال: أَْعذََر الرجل إِذا بَلَغ أَْقصىيَْعتَِذر.  ُطوَل هذه المدة ولم لالْعتِذاِر، حيث أَْمَهلَه ي العُ ى الغايِة ف . والمعن
ك  جاء أهل العذر الحقيقيين إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .. ألنهم اجتهدوا في الذهاب ولم يستطيعوا ذل

ي ألسباب مختلفة .. واللوم إذن ليس على من له عذر .. ولكن على من اتخذ سبيال للتهرب من الجها د الحقيق
  وال عذر له في البقاء ..  

  )) ِ َّ ِ ُحوا  َرٌج إِذَا نََص وَن َح ا يُنِفقُ ُدوَن َم ِذيَن الَ يَِج ى الَّ ى َوالَ َعلَ عَفَاِء َوالَ َعلَى اْلَمْرَض  لَْيَس َعلَى الضُّ
يٌم( وٌر َرِح ُ َغفُ َّ بِيٍل َو ْن َس م؛ .)) .. )91َوَرُسوِلِه َما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِم ارُج: اآلث ُم. والح َرُج: اِإلث ْرُج والَح الِح

ُج: أُراه على النسب، ألَنه ال فعل سيده: قال ابن الكافُّ عن اِإلثم. وقولهم: رجل  له. والَحَرُج والَحِرُج والُمتََحّرِ
أَثِّمٌ  ٌل ُمتَ ولهم: رج ٌج، كق ّرِ َث وال ُمتََح َرَج والِحْن ي الَح ٌث، يُْلِق ٌب وُمتََحنِّ ّوِ نوُمتََح م ع وَب واِإلث   ُح

ه؛ ن نفس ة ع اء المالم د الق األَمر يري ربص ب ٌم إِذا ت ّوِ ٌل ُمتَلَ ه. ورج اَءت  نفس روف ج ذه ح ري: وه ال األَزه ق
ك ال ذل ال: ق ا؛ وق ة ألَلفاظه ا مخالف ى معانيه ن يحي د ب ريج: . أَحم أَثَّم. والتح َج: ت رَّ ه. وتََح ه أَي آثم  وأَْحَرَج

  ..  التضييق
ْن َوالَ َعلَى ا((    ْمِع لَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت الَ أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعلَْيِه تََولَّوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِم دَّ ال

وَن( ا يُنِفقُ ُدوا َم ا أَالَّ يَِج ةً ) .)).. 92َحَزنً اً وفُيُوض يض فَْيض ا يَِف دَّمُع ونحوهم اء وال اض الم ً  ف ا   وفُيُوض
ان تْ وفَيَض وادي. وفاَض فِّة ال ى َض اَل عل ى س ر حت ةً أَي كث ال:  اً وفَْيُضوض الت. ويق اً إِذا س يُض فَْيض ه تَِف عينُ

ي أَفاَضِت العيُن الدمَع تُِفيُضه ر. وف ُر إِذا كث الحديث:  إِفاضة، وأَفاَض فالن َدْمعَه، وفاَض الماء والمطُر والخي
  ..فَْيضاً إِذا كثر يَفيض مُع وغيُرهماويَفيُض الماُل أَي يَْكثُر من فاَض الماء والد



  677                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

   )) ُ َّ َع  ِف َوَطبَ َع اْلَخَواِل وا َم أَْن يَُكونُ وا بِ اُء َرُض ى إِنََّما السَّبِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغنِيَ  َعلَ
فِ ((  والعقوبة ..  : أي اإلثم إِنََّما السَّبِيُل  .))..)93قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ يَْعلَُموَن( َع اْلَخَواِل ))  :  َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َم

  مع النساء والصبيان وأصحاب األعذار ..  
ْن ((   ُ ِم َّ ا  ْد نَبَّأَنَ ْم قَ يََرىيَْعتَِذُروَن إِلَْيُكْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَْيِهْم قُْل الَ تَْعتَِذُروا لَْن نُْؤِمَن لَُك اِرُكْم َوَس ُ  أَْخبَ َّ

وَن( تُْم تَْعَملُ ا ُكن ئُُكْم بَِم َهاَدِة فَيُنَبِّ ِب َوالشَّ اِلِم اْلغَْي ى َع َردُّوَن إِلَ مَّ تُ ولُهُ ثُ ْم َوَرُس ِب ) .)).. 94َعَملَُك اِلِم اْلغَْي ى َع إِلَ
اِلُم و.. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  َوالشََّهاَدةِ  يم والع ل العَِل المن صفات هللا عز وج الَُّم؛ ق ز العَ  هللا ع

وجل: وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة،وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن 
ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال قَْبَل َكْونِه ى يَزاُل عالماً بما كان و ،وبَِما يكوُن ولَمَّ ون، وال يخف ما يك

ا عليه خافيةٌ في األرض وال في ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي ا  السماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُم دقيِقه
ة. ة المبالغ ن أبني ٌل: م يٌم، فَِعي ان. وَعل َهاَدةِ . وجليِلها على أتّم اإلْمك ِب َوالشَّ اِلِم اْلغَْي اب :  َع ا غ لُّ م ُب: ك والغَْي

، صلى  بالغَْيِب؛ أَي إِسحق في قوله تعالى: يؤمنونعنك. أَبو  ـيُّ ه النب رهم ب ا أَخب يؤمنون بما غاَب عنهم، مم
ه رِ  ّ علي ن أَم لم، م أَهم وس ا أَنب نهم مم اَب ع ا غ لُّ م ار. وك ِة والن ِث والجن ٌب؛ البَْع و َغْي ه، فه ن  ب ال اب وق

. قال: والغَْيبُ  ّ وب.  عنأَيضاً ما غابَ  األَعرابي: يؤمنون با ي القل الً ف ان ُمَحصَّ وِن، وإِن ك ِب . العُي اِلِم اْلغَْي َع
ؤّدي  الشهادة: اِإلْخبار بما شاَهَده. ومنه: يأْتي قوم يَْشَهدون وال يُْستَْشَهدون،:  َوالشََّهاَدةِ  ذي يُ هذا عاّم في ال

متُقبل شهاَدتُه وال يُْعَملُ  وال الشهاَدةَ قبل أَن يَْطلُبها صاحُب الحق منه اه ه   بها، والذي قبله خاص؛ وقيل: معن
دهم. الذين ت عن ه وال كان وا الشهاَدةَ علي م يَْحِملُ ذي ل ي يَْشَهدون بالباطل ال ون  وف انون ال يكون الحديث: اللّعَّ

ل: هادتهم؛ وقي َمُع ش هداء أَي ال تُْس   ش
ي حديث اللقطة: ال يكونون ة. وف ُر  ِهْد ذافَْليُْش شهداء يوم القيامة على األُمم الخالي ُر بالشهادة أَْم ْدل؛ األَْم َع

نفس تأْديب وإِْرشاٍد لما ويِل ال ن تس د يُخاُف م ة بع ى الِخيان دعوه إِل ا، في ة فيه ْغب اِث الرَّ ا  واْنبِع ة، وربم األَمان
ه ه ب ل نزل ي جم ا ق ه وجعلوه ا ورثَتُ اِدُث الموت فاّدعاه اهداك ح ي الحديث: ش ه. وف ع  تَِرَكتِ ه؛ ارتف أَو يَِمينُ

اني: شاهداك بفعل مضمر ى اللّحي ال شاِهداَك؛ وحك ا ق ذا معناه م َهدوَن بك هادةَ ليَْش هاَدة،  إِنَّ الشَّ َل الشَّ أَي أَه
وء. المجلس. ابن بُزُرج: َشِهْدُت على َشهاَدة َسْوٍء؛ لَيَْشَهُد بكذا أَي أَهلَ  كما يقال: إِن المجلس  يريد ُشَهداَء س

ٌد وأَْشهادٌ  يَْشَهُدون. والشاِهدُ  اً يَُؤذَّى وقوماوُكالَّ تكون الشَّهاَدة َكالم  والشَّهيد: الحاضر، والجمع ُشَهداء وُشهَّ
هوٌد؛ هيد وُش حق: الش و إِس ال أَب هيد. ق ل: الش ز وج ماء هللا ع ن أَس ماء م ن أَس   م

ة والشهيد: الحاضر. و شيء. هللا األَمين في شهادته. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب عن ِعْلمه ن أَبني فَِعيٌل م
ر ِإذا اعتب ل ف ي فاع ة ف ر، المبالغ و الخبي ة، فه ور الباطن ي األُم يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق   الِعل

ذا أَن ع ه ر م د يعتب هيد، وق و الش اهرة، فه ور الظ ى األُم يف إِل ن  وإِذا أُض ة. اب وم القيام ق ي ى الخل َهَد عل يَْش
  .. َعِلَمهُ، َشِهَد شهادة ما سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيِّنُ 

ٌس َوَم((   ْم ِرْج ْنُهْم إِنَُّه وا َع ْنُهْم فَأَْعِرُض ِ لَُكْم إِذَا انقَلَْبتُْم إِلَْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َع َّ نَُّم َسيَْحِلفُوَن بِا أَْواُهْم َجَه
ْجُس: القَذَُر، وقيل: الشيء .)).. )95َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن( يَْرُجُس َرجاَسةً، وإِنه  الشيءُ  القَِذُر. وَرُجسَ الّرِ

َمْرجوٌس وِرْجٌس: نِْجٌس، وَرِجٌس: نَِجٌس؛ قال ابن دريد: وأَحسبهم  لَِرْجٌس َمْرُجوس، وكلُّ قَذَر ِرْجٌس. ورجل
جاَسةُ والنَّجاَسة. وفي الحديث: أَعوذ بك من قد نالوا ْجِس النَْجِس؛ َرَجٌس نََجٌس، وهي الرَّ ْجُس: القذر،  الرَّ الّرِ

راء:  وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح ال الف ذا الحديث األَول. ق ي ه راد ف ر، والم ة والكف والعذاب واللعن
ْجِس ثم أَتبعوه النِّْجَس، كسروا الجيم، وإِذا بدأُوا إِذا يم  بالنجس بدأُوا بالرَّ ْجس فتحوا الج ّرِ ه ال ذكروا مع ولم ي

تَْقذََرة. يُْستَْنَجى نهى أَنوالنون؛ ومنه الحديث:  ٌس أَي ُمْس ذاب بَِرْوثٍَة، وقال: إِنها ِرْج ْجس: الع ّرِ جز.  وال الّرِ ك
ْجُز فالعذاب والعمل الذي يؤدي ي  التهذيب: وأَما الّرِ ْجز. وجاء ف الّرِ ذاب ك رآن: الع ي الق ْجُس ف إِلى العذاب.الّرِ

 الرجز، وهو العذاب، قلبت بو منصور: الرجس ههنا بمعنىِرْجَسك وعذابك؛ قال أَ  الوتر: وأَْنِزْل عليهم دعاء
راء ال الف د واألَزد. وق ل األَس ا قي يناً، كم زاي س   ال

ْجَس على الذين ال يعقلون؛ إِنه العقاب في قوله تعالى: ويَْجعَلُ  ز، الّرِ ال:  والغضب، وهو مضارع لقوله الرج ق
  ..  ولعلها لغتان
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ِقيَن(يَْحِلفُوَن لَُكْم ِلتَْرَضوْ ((   ْوِم اْلفَاِس ْن اْلقَ َ الَ يَْرَضى َع َّ ِإنَّ  ْنُهْم فَ ْوا َع ِإْن تَْرَض ْنُهْم فَ ) .)).. 96ا َع
ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً  الحق .. فسق يفسق  طريق  الِفْسق: العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن

وق قال: رواه ع وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،أَي فََجر، ائي الضم، وقيل:الفُس نه األَحمر، قال: ولم يعرف الكس
ر الخروج عن ن أَم يُس ع َق إبل ر الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََس ن أم ق ع ه. وفََس ار  رب ه أَي ج رب

َوائَِرا ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: ره َج ن أَم قاً ع ه،  فَواِس ر رب َق عن أَم ل: فَفََس ه عز وج ي قول راء ف الف
َطبةُ من قشرها، من طاعة ربه، والعرب خرج َطبةُ من قشرها: قد فََسقَت الرُّ أَن تقول إذا خرجت الرُّ أرة  وك الف

ه أَي  والِفْسُق: الخروج إنما سميت فُوْيِسقةً لخروجها من ُجْحرها على الناس. ر رب ن أَم َق ع عن األَمر. وفََس
فَفََسق  زهري: عن ثعلب أنه قال: قال األَخفش في قولهَمأْكله. األَ  الطعام أي عن خرج، وهو كقولهم اتَّخَم عن

َم عن ، عن أمر ربه رب اتَّخ ول الع و ق ه، نح ر رب ام، قال: عن رّده أَم ه الطع ام أي عن أَكل ذا  الطع ا َرّد ه فلم
ها وال حاجة به إلى هذا ألن األَمر فََسَق؛ قال أَبو العباس: ر رب َق عن أَم  ي خرجأَ  لفُُسوَق معناه الخروج. فََس

 ..  
  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز  يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي الجب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل رَ (( ون ...  –./.)) )118ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 157الحلقة عدد   
   c( سورة براءة ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده  ول هللا بل ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ًرا َونِفَا(( ...  دُّ ُكْف َراُب أََش يٌم األَْع ُ َعِل َّ وِلِه َو ى َرُس ُ َعلَ َّ َزَل  ا أَن ُدوَد َم وا ُح َدُر أَالَّ يَْعلَُم ا َوأَْج قً
يٌم( ُ  )97َحِك َّ ْوِء َو َرةُ السَّ ْيِهْم َدائِ َوائَِر َعلَ دَّ ْم ال َربَُّص بُِك ا َويَتَ ُق َمْغَرًم ا يُنِف ذُ َم ْن يَتَِّخ َراِب َم ْن األَْع ِميٌع َوِم  َس
لََواِت  )98َعِليٌم( ِ َوَص َّ َد  اٍت ِعْن ُق قُُربَ ا يُنِف ذُ َم ِر َويَتَِّخ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا وِل أَالَ َوِمْن األَْعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِ ُس الرَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ ُ فِي َرْحَمتِِه إِنَّ  َّ اِر  َوالسَّابِقُونَ  )99إِنََّها قُْربَةٌ لَُهْم َسيُْدِخلُُهْم  لُوَن ِمْن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَص األَوَّ
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها األَ  َّ ًدا َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي  ا أَبَ ِديَن فِيَه اُر َخاِل ْنَه

ْن َحْولَ  )100ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( ْم َوِممَّ اِق الَ تَْعلَُمُه ى النِّفَ َرُدوا َعلَ ِة َم ِل اْلَمِدينَ ُكْم ِمْن األَْعَراِب ُمنَافِقُوَن َوِمْن أَْه
يٍم( ذَاٍب َعِظ ى َع َردُّوَن إِلَ مَّ يُ تَْيِن ثُ رَّ بُُهْم َم نُعَذِّ ْم َس ُن نَْعلَُمُه الً  )101نَْح وا َعَم ذُنُوبِِهْم َخلَُط وا بِ ُروَن اْعتََرفُ َوآَخ

الِ  يٌم(َص وٌر َرِح َ َغفُ َّ ْيِهْم إِنَّ  وَب َعلَ ُ أَْن يَتُ َّ ى  يِّئًا َعَس َر َس ُرُهْم 102ًحا َوآَخ َدقَةً تَُطّهِ َواِلِهْم َص ْن أَْم ْذ ِم ) ُخ
ُ َسِميٌع َعِليٌم( َّ يِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَْيِهْم إِنَّ َصالَتََك َسَكٌن لَُهْم َو ْن )أَلَْم يَْعلَُم103َوتَُزّكِ ةَ َع ُل التَّْوبَ َو يَْقبَ َ ُه َّ وا أَنَّ 

ِحيُم( اُب الرَّ َ ُهَو التَّوَّ َّ َدقَاِت َوأَنَّ  وَن  )104ِعبَاِدِه َويَأُْخذُ الصَّ ولُهُ َواْلُمْؤِمنُ ُ َعَملَُكْم َوَرُس َّ َوقُْل اْعَملُوا فََسيََرى 
وَن(َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّها تُْم تَْعَملُ ا ُكن ئُُكْم بَِم بُُهْم  )105َدِة فَيُنَبِّ ذِّ ا يُعَ ِ إِمَّ َّ ِر  ْوَن ِألَْم ُروَن ُمْرَج َوآَخ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم( َّ ا يَتُوُب َعلَْيِهْم َو   ...)).) 106َوإِمَّ

  صدق هللا العظيم
  ( سورة براءة ) 

  * التحليل :
  

ن من هم األعراب ؟.. وهل يستوي األعر اب في الكفر والنفاق ؟.. ومن هم السابقون األولون ؟.. وم
هم مردة النفاق ؟.. وكيف تؤخذ الزكاة ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل 

  التالي إن شاء  هللا تعالى : 
  

َدُر أَالَّ يَعْ (( ...  ا َوأَْج ًرا َونِفَاقً دُّ ُكْف َراُب أََش يٌم األَْع ُ َعِل َّ وِلِه َو ى َرُس ُ َعلَ َّ َزَل  ا أَن ُدوَد َم وا ُح لَُم
يٌم( َرابُ .)).. )97َحِك ي :  ألَْع اء ف راب . وج ع األع ب : جم راب ؛ واألعاري م األع دوي ؛ وه ي : الب واألعراب
نما العرب اسم وإ الفصيح األعاريب ، وقيل : ليس األعراب جمعاً لعرب ، كما كان األنباط جمعاً لنبٍط ، الشعر

د جنس . والنسب إلى األعراب : أعرابي ؛ قال سيبويه إنما قيل في النسب  إلى األعراب أعرابي ، ألنه ال واح
ل المعنى . له على هذا ي إذا قي ب . واألعراب راب واألعاري ى األع ي عل ع األعراب رح  ويجم ي ! ف ا عرب ه : ي ل

ي !  بذلك ا أعراب ه : ي ل ل ي إذا قي ه . والعرب اوروهش ل ة ، أو ج زل البادي ه . فمن ن ن  غضب ل ادين وظع الب
ف واستوطن الد الري زل ب راب ؛ ومن ن ا  بظعنهم ، وانتوى بانتوائهم : فهم أع ة وغيره رى العربي دن والق م

ّ  فهم عرب وإن  ممن ينتمي إلى العرب :  ْم  لم يكونوا فصحاء . وقول  ل لَّ عز وجل : قَالَِت األَْعَراُب آَمنَّا ،قُ
ه  ْؤِمنُوا، َولَِكن قُولُواتُ  ّ علي لى  ه أَْسلَْمنَا . فهؤالء قوم من بوادي العرب قدموا على النبي ، ص  وسلم ،وآل

الى العرب ؛ ّ تع ي  المدينة، طمعاً في الصدقات ، ال رغبة في اإلسالم ، فسماهم  ّ ف رهم  ذين ذك ثْلهم ال وم
ونِفاقاً ؛ اآلية . قال األزهري : والذي ال يفرق بين العربي واألعراب  راسورة التوبة، فقال : األَْعراُب أَشّد ُكف

رب والعربي راب ،  واألعرابي ، ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه اآلية ، وهو ال يميز بين الع واألع
ا  وال يجوز أن يقال للمهاجرين م  واألنصار أعراب ، إنم رى هم عرب ألنه توطنوا الق ة اس ، وسكنوا  العربي

ة رى ، والناشئ بمك توطن الق م اس دو ث نهم الناشئ بالب ت  المدن ، سواء م إن لحق ة ، ف ى المدين اجر إل م ه ث
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 ً اجرة ،  طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم ، واقتنوا نعما انوا حاضرة أو مه ا ك د م ث بع ورعوا مساقط الغي
أعرابي  أعراباً ، بعدما كانوا عرباً . قيل : قد تعربوا أي صاروا يس ب وفي الحديث : تمثل في خطبته مهاجر ل

ي ؛ جعل ون ف ذين ال يقيم األمصار ، وال  المهاجر ضد األعرابي . قال : واألعراب ساكنو البادية من العرب ال
ن لفظه ، وسواء ه م ل،ال واحد ل ذا الجي رب : ه دخلونها إال لحاجة . والع دن ، والنسبة  ي ة والم ام بالبادي أق

  ..   وعربيٌّ إليهما أعرابيٌّ 
  جاء في صحيح البخاري عن األعراب :

دخلونها إال هم األعراب :   رى، وال ي دن والق ي الم ون ف ذين ال يقيم رب، ال ن الع ة م اكنوا البادي  س
ار ام واألبق ن األغن تهم م م ذبيح ان حك رهم) أي بي ة: (ونح ي رواي وهم) ف اتهم. (ونح ل]. لحاج   ونحرهم لإلب

د  -    دني، عنحدثنا محمد بن عبي ن حفص الم ه، عن  هللا: حدثنا أسامة ب ن عروة، عن أبي هشام ب
لى هللا عائشة رضي هللا عنها: ي ص الوا للنب ه  أن قوماً ق ه علي دري: وآل اللحم، ال ن ا ب اً يأتونن وسلم: إن قوم

وا عليه أنتم وكلوه). قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.) أذُكر اسم هللا عليه أم ال؟ فقال:   سمُّ
  صحيح البخاري أيضا : وفي

ا: حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد هللا رضي  هللا عنهم
أبى،  وسلم على اإلسالم،وآله أنَّ أعرابيا بايع رسول هللا صلى هللا عليه  ي، ف ي بيعت ال: أقلن فأصابه وعك، فق
وسلم : (المدينة كالكير، تنفي وآله  فقال رسول هللا صلى هللا عليه ثمَّ جاءه فقال : أقلني بيعتي، فأبى، فخرج،

  خبثها، وتصنع طيِّبها).
  وجاء في سنن أبي داود :

أبِي َرْيَحانَةَ عن ابِن َعبّاٍس قال:  حدثنا َهاُروُن بُن َعْبِد هللا قال أخبرنا َحّماُد بُن ُمْسعََدةَ عن َعْوٍف عن
لى هللا ع وُل هللا ص ى َرُس ه "نََه ه لي لموآل َراِب". وس اقََرِة األْع ْن ُمعَ   َع

  قال أبُو َداُوَد: اْسُم أبي َرْيَحانَةَ َعْبُد هللا بُن َمَطٍر. ابِن َعبّاس. قال أبُو َداُوَد: ُغْنُدٌر أْوقَفَهُ َعلَى
  وجاء في سنن النسائي :

ر: وأخبر ا الزهريأخبرنا محمد بن عبد األعلى قال: حدثنا محمد وهو ابن ثور قال معم ن عامر  ن ع
يئا، وآله هللا عليه  أعطى النبي صلى عن أبيه قال:ص بن سعد بن أبي وقا وسلم رجاال ولم يعط رجال منهم ش

ه  قال سعد: يا رسول هللا، أعطيت فالنا ه وفالنا ولم تعط فالنا شيئا، وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى هللا علي وآل
 وسلم يقول: أو مسلم، ثم قال النبي صلى هللاوآله صلى هللا عليه  أعاد سعد ثالثا والنبي وسلم: أو مسلم حتى

واوآله عليه  ة أن يكب يئا، مخاف ه ش نهم ال أعطي ي م ب إل و أح ار  وسلم: إني ألعطي رجاال وأدع من ه ي الن ف
وههم. ى وج   عل

ه  ش قوله (أو مسلم) بسكون الواو وكأنه أرشده صلى هللا] الى علي ه تع زوآل ه ال يج ى أن ان وسلم إل م باإليم
زم ذي يج ا ال ر وإنم ال يظه ب ف ه القل ى  ألن محل لم عل ل أو مس لم أي ق ال: أو مس وره فق الم لظه و اإلس ه ه ب

د  الترديد او المعنى أو قل ا للتردي مسلم بطريق الجزم باإلسالم والسكوت عن اإليمان بناء على أن كلمة أو إم
ى أو اني وعل د الوجه الث ة تؤي ة اآلتي ل، والرواي ى ب ه ال وجه بمعن رد أن اني ي ول  الوجه الث إلعادة سعد الق

ه عليه وآله  بالجزم باإليمان ألنه يتضمن اإلعراض عن إرشاده صلى هللا تعالى وسلم فكأنه لغلبة ظن سعد في
ذين  بالخير أو لشغل قلبه باألمر الذي كان فيه ما تنبه ك ال لإلرشاد وهللا تعالى أعلم (مخافة أن يكبوا) أي أولئ

ار) أيأعطيهم  ي (في الن قطوا ف ق فس ا ال يلي وا بم م أو يتكلم م أعطه انهم إن ل دوا لضعف إيم ة أن يرت  مخاف
  النار].

الم  ال: حدثنا س ك ق د المل ن عب ال: حدثنا هشام ب ور ق ن منص رو ب ا عم ال:  أخبرن ع ق ي مطي ن أب ب
عد ن س عيد، ع ن س امر ب ن ع ري، ع ن الزه ر ع معت معم   س

تآله وصلى هللا عليه  أن رسول هللا-  وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين، فقلت: يا رسول هللا، أعطي
  (( قالت األعراب آمنا )) .. فالنا ومنعت فالنا وهو مؤمن؟ قال: ال تقل مؤمن، وقل مسلم. قال ابن شهاب: {

ن ر ب ن بش م، ع ن مطع ر ب ن جبي افع ب ن ن رو، ع ن عم اد ع دثنا حم ال: ح ة ق ا قتيب حيم أخبرن   س
ل  وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق: أنه ال يدخلوآله لى هللا عليه أن النبي ص- ام أك الجنة إال مؤمن وهي أي
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ه أن وشرب. ؤمن) وفي اس (إال م ين الن ن ب لمين أو م اإلسالم  ش قوله (أنه ال يدخل الجنة) أي من بين المس
  بال إيمان ال ينفع في دخول دار السالم وهللا تعالى أعلم].

  
مِ َوِمْن األَ ((   ُ َس َّ ْوِء َو َرةُ السَّ ْيِهْم َدائِ َوائَِر َعلَ دَّ ْم ال َربَُّص بُِك ا َويَتَ ُق َمْغَرًم ا يُنِف ذُ َم ْن يَتَِّخ يٌع ْعَراِب َم

ه أجرا من هللا  َوِمْن األَْعَراِب َمْن يَتَِّخذُ َما يُنِفُق َمْغَرًما.)).. )98َعِليٌم( و من ورائ : أي يعتبرها خسارة ال يرج
ه هللا .. العز ة لوج ادة خالص ه عب ر نفقت س .. وال يعتب ب نف ن طي ه ع د .. اليؤدي ز الحمي اً ي َرُم ُغْرم ِرَم يَغ َغ

َمه. لّ  والغُْرُم: وَغرامةً، وأغَرَمه وَغرَّ ديث: ال تَِح ي الح ٌن. وف ه َدْي ٌل غارٌم: علي ْيُن. وَرُج دَّ أَلة ُ ال ِذي  المس إالَّ ِل
ي من َغرامة ُمثِْقلة.ُغرٍم ُمْفِظٍع أَي ذي حاجة الزمة  و مصدر  وف َرِم، وه أْثَم والَمْغ ن الَم ك م وذ ب الحديث: أع

الغُْرم، وهو وضع موضع االسم، َرم ك ل: الَمْغ ذنوب والمعاصي، وقي َرَم ال ه َمْغ د ب ا  ويري ه م د ب دَّْين، ويري ال
وهو قادر على أَدائه فال يستعاذ  أَدائه، فأَما دين إحتاج إليه اْستُِدين فيما يكرهه هللا أَو فيما يجوز ثم عجز عن

َوائِرَ ..  منه ً :  َويَتََربَُّص بُِكْم الدَّ ّراً،  وتََربََّص به: التََّربُُّص: االْنتِظاُر. َربََص بالشيء َرْبصا راً أَو ش ه خي انتظر ب
ل تََربَّ  التََّربُّص وتَربَّص به الشيء: كذلك. الليث: ا، والفع اً م ه يوم يبالشيء أَن تَْنتَِظَر ب ه، وف ت ب ل ْص  التنزي

نَيَْيِن؛ أَي إِال َدى الُحْس ا إِالَّ إِْح َد الشّرين:  العزيز: هل تََربَُّصون بن م أََح ربُّص بك هادةَ، ونحن نتَ َر وإِالّ الشَّ الظَّفَ
ا ّ أَو قَتْالً بأَْيِدينا، فبين ما نَْنتَِظُره وتَْنتَِظرونه فَْرقٌ  عذاباً من ي الحديث: إِنم ر. وف م  كبي َربّص بك ُد أَن يَتَ يُري
ة. الُمْكُث واالنتظاُر. التربُُّص: الدَّوائَِر؛ وء. وَداَرْت عليه الدَّوائُِر أَي نزلت به الدواهي. والدائرة: الهزيم  والس

ة يقال: عليهم دائرة السوء. وفي الحديث: فيجعل الدائرة عليهم أَي ْولَ ه عز وجل:  الدَّ ة والنصر. وقول بالغلب
  . القتل. الموت أَو ُص بكم الدوائر؛ قيل:ويَتََربَّ 

لََواِت ((   ِ َوَص َّ َد  اٍت ِعْن ُق قُُربَ ا يُنِف ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َويَتَِّخذُ َم َّ وِل أَالَ َوِمْن األَْعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِا ُس الرَّ
ِه إِنَّ  ي َرْحَمتِ ُ فِ َّ يٌم(إِنََّها قُْربَةٌ لَُهْم َسيُْدِخلُُهْم  وٌر َرِح َ َغفُ َّ99( ..((. ِ َّ َد  اٍت ِعْن ُق قُُربَ ا يُنِف ذُ َم ي :  َويَتَِّخ وف

ْبُت إِليه ِذراعاً؛ المرادُ  ب إِليَّ ِشـْبراً تَقَرَّ ل  بقُْرِب العَْبدِ  الحديث: َمْن تَقَرَّ ْكر والعم ذِّ ْرُب بال ل، القُ ، عز وج ّ مَن 
ك قُْرُب الذاِت والمكان، الصالح، ال ّ يَتَعالى عن ذل ْرِب  ألَن ذلك من صفات األَجسام، و راد بقُ دَُّس. والم ويَتَقَ

ه. ّ تعالى من العبد، قُْرُب نعَِمه وأَلطافه منه، ه علي ْيُض َمواهب ه وإِحسانُه إِليه، وتَراُدف ِمنَنِه عنده، وفَ  وبِرُّ
اِرُب  في الحديث: إِنوقِراُب الشيِء وقُرابُه وقُرابَتُه: ما قارَب قَْدَره. و لَِقـيتَني بقُراب األَرِض خطيئةً أَي بما يق

اَربَ  دُر ق ر ِمألَها، وهو مص ة األَم راُب: ُمقارب اِرُب. والِق ، عز وجل. .. يُق ّ ى  َب إِل ّرِ ا قُ م: م اُن، بالض والقُْرب
ْبَت به، ّ بش تقول وتَقَرَّ ى  َب إِل رَّ اً. وتَقَ ّ قُْربان ُت  ْب ه: قَرَّ همن َب ب الى يٍء أَي َطلَ ده تع ة عن لََواِت .. القُْرب َوَص

ُسولِ  ُ فِي َرْحَمتِِه إِنَّ : أي دعاؤه واستغفاره للمؤمنين .. ودعاء الرسول مستجاب بإذن هللا ..  الرَّ َّ َسيُْدِخلُُهْم 
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  قَّةُ والتَّعَطُُّف، والمْرَحَمةُ مثله،:  َّ ْحمة: الّرِ َم  قدو الرَّ وُم: َرِح ْمُت عليه. وتَراَحَم الق َرِحْمتُهُ وتََرحَّ
وم بعضهم بعضاً. ةً لق دًى وَرْحم رآن: ُه ف الق ْحَمةُ: المغفرة؛ وقوله تعالى في وص ْلناه  والرَّ ون؛ أَي فَصَّ يؤمن

 ً اً ألَنه كان سبب إِ  ٌآمنوا منكم؛ أَي هو َرْحمة وذا َرْحَمٍة؛ وقوله تعالى: وَرْحمةٌ للذين هاديا هُ ُرْحم انهم، َرِحَم يم
 ً ةً؛ وُرُحما ل: وَرْحمةً وَرَحَم ال هللا عز وج ةً. وق رة سيبويه، وَمرَحَم ى األَخي ْوا حك ْوا  وتَواَص ْبر وتواَص بالصَّ

 ً ْمُت عليه أَي قلت َرْحَمةُ هللا بَِرْحَمة الضعيف بالَمرَحَمِة؛ أَي أَوصى بعُضهم بعضا ه.  والتَّعَطُّف عليه. وتََرحَّ علي
الَن ألَن ..  تعالى: إِن َرْحَمَت هللا قريب من المحسنين قولهو ْحَمُن الرحيم: بنيت الصفة األُولى على فَْع وهللا الرَّ

ِحيمُ  وذلك ألَن رحمته وِسعَْت كل شيء وهو أَْرَحُم الراحمين، فأَما الكثرة، معناه ْحمن ألَن  الرَّ رَّ فِإنما ذكر بعد ال
ْحمن مقصور على هللا عز  رحيم والرحيم وجل،.الرَّ ْحمن ال  قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: إِنما قيل بسم هللا الرَّ

ْحمِن معنى الرْحَمة لتخصيص المؤمنين به في فجيء بالرحيم ان بعد استغراق الرَّ الى: وك المؤمنين  قوله تع ب
اِإلنسان  ٍق؛ فخصَّ بعد أَن َعمَّ لما فياِإلنسان من َعلَ  َخلََق، ثم قال: َخلَق َرِحيماً، كما قال: اْقَرأْ باسم ربك الذي

ناعة ل ووجوه الحكمِة، ونحُوه كثير؛ قال الزجاج: من وجوه الّصِ ماء هللا عز وج ْحمُن اسم من أَس ذكور  الرَّ م
وا م يكون ب األَُول، ول ي الكت ن: ف و الحس ال أَب ماء هللا؛ ق ن أَس ه م ب األَُوِل، يعرفون حاب الكت ي أَص  أَراه يعن

د أَ  اه عن ةِ ومعن ة ذو الرْحم ل اللغ ي ه ة الت ن أَبني اء م الن بن ِة، ألَن فَْع ْحم ي الرَّ دها ف ة بع   ال غاي
يمٌ  ة، وَرِح ديرٌ  المبالغ اِمع وق ى س ِميٌع بمعن الوا َس ا ق ٍل كم ى فاع ٌل بمعن ذلك فَِعي ادر، وك ى ق وٌم  بمعن ل َرُح رج

وصفه،   عز وجل، وفَعَالن من أَبنية ما يُبالَُع فيهللا أَن يقال َرْحمن إِالَّ  وامرأَة َرُحوٌم؛ قال األَزهري وال يجوز



  682                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ْحمن الذي وسعت ي رحمته كل شيء، فال يجوز أَن يقال َرْحمن لغير فالرَّ اس  هللا؛ وحكى األَزهري عن أب العب
حيم: جمع ْحمن الرَّ ْحمن ِعْبرانيّ  في قوله الرَّ حيم َعَربيّ  بينهما ألَن الرَّ   ..  والرَّ

وا َوالسَّابِقُوَن ا((   ْنُهْم َوَرُض ُ َع َّ َي  اٍن َرِض وُهْم بِِإْحَس ِذيَن اتَّبَعُ لُوَن ِمْن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَّ ألَوَّ
يُم( ابِقُ .)).. )100َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظ وَن َوالسَّ لُ وَن األَوَّ

ارِ  اِجِريَن َواألَنَص ْن اْلُمَه ذي ِم م ال اء ه ال العلم لوا  ن: ق ذين ص م ال رون ه ال آخ ة .. وق لح الحديبي وا ص أدرك
بهم .. أو أن  يهم .. أو أن يس دح ف ؤمن أن يق ل لم ال يح اهم ف نهم وأرض ي ع ث إن هللا رض ين .. وحي القبلت

ر  ا بخي ذكرهم دائم ه .. ينتقص من قيمتهم .. وأن ي ل بطاعت ة هللا والعم ي مخاف والهم ف ى من .. وأن ينسج عل
  والتواصل على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .. 

ْم نَْح((   اِق الَ تَْعلَُمُه ى النِّفَ َرُدوا َعلَ ْن َحْولَُكْم ِمْن األَْعَراِب ُمنَافِقُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َم مْ َوِممَّ  ُن نَْعلَُمُه
تَْيِن ثُمَّ يَُردُّوَن إِلَى َعذَاٍب َعِظيٍم( بُُهْم َمرَّ ِر، بالضم، الماِرُد: العاتي..)).. )101َسنُعَذِّ ى األَم رُوداً  َمُرَد عل ُرُد ُم يَْم

َد: أَْقبََل وَعتا؛ وَمرادةً، فهو ماردٌ  ة وَمريٌد، وتََمرَّ ا عل وتأْويُل الُمرُود أَن يبلغ الغاي ة م ي تخرج من جمل ه الت ي
ْنف. ير. وفي حديث ذلك الّصِ ّكِ ير والّسِ يُد: الشديُد الَمرادِة مثل الِخّمِ الً  والِمّرِ ر رُج ان صاحُب خيب الِعْرباض: وك

ان: ماِرداً ُمْنكراً؛ المارُد من الرجال: ه حديث رمض ياطين؛ ومن ن والش َردة الج له من َم ديد، وأَص  العاتي الش
يِء: المخُزونوتَُصفَُّد فيه َمَردة الشياطين، جمع  ى الش ُروُد عل َرَن  ُ مارد. والُم الم أَي َم ى الك َرَد عل ه. وَم علي

وا تعالى: عليه ال يَْعبَأُ به. قال هللا د َمَرنُ راء: يري ال الف اِق؛ ق ى النِّف ه ومن أَهل المدينة َمَرُدوا عل وا  علي بُ وُجّرِ
ْرُد التطاول ي: الَم ن األَعراب ال اب ُدوا. وق رَّ الكِ  كقولك تََم اق أَي  ْبرب ى النف َرُدوا عل ه: َم ه قول والمعاصي؛ ومن

ا. الماِرِد، والَمِريُد: من شياطين اِإلنس والجن. وقد والَمرادةُ: مصدر تَطاَولوا. ا أَي َعت َد علين رَّ ى  تََم َرَد عل وَم
د أَي َعتَا وَطغَى ّرد الشّرِ وتََمرَّ اِرد ومَ  .والَمِريُد: الخبيُث المتم ير. وشيطان م ّرِ الالّشِ د. ق د واح ن سيده:  ِري اب

ي والمريد يكون من الجن ك ف تعمل ذل د اس وان؛ وق ق واِإلنس وجميع الحي ذا البَثْ ّرد ه الوا: تم واِت فق أَي  الَم
   ..َمَردة، وجمع الَمريِد ُمرَداء جاوز حّد مثله، وجمع المارد

وٌر َوآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَمالً َصاِلًحا َوآ((  َ َغفُ َّ ُ أَْن يَتُوَب َعلَْيِهْم إِنَّ  َّ َخَر َسيِّئًا َعَسى 
  .).. جاء في صحيح البخاري:)102َرِحيٌم(

حدثنا سمرة  حدثنا مؤمل، هو ابن هشام: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا عوف: حدثنا أبو رجاء:
اني، )وسلم لنا:وآله  هرسول هللا صلى  هللا علي قال  قال: رضي هللا عنه بن جندب  ان، فابتعث ة آتي اني الليل أت

بن فضة، ب ول بن ذه ة بل ة مبني ى مدين ت راء،  فانتهيا بي إل ا أن ن خلقهم، كأحسن م طر م ا رجال: ش فتلقان
ك  وشطر كأقبح ما أنت راء، قاال لهم: ب ذل د ذه ا، ق وا إلين م رجع ه، ث وا في اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقع

ذينفصارو السوء عنهم، وم ال ا الق انوا  ا في أحسن صورة، قاال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، قاال: أم ك
  .).تجاوز هللا عنهم ) شطر منهم حسن، وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا، 

ْيِهْم ((   ّلِ َعلَ ا َوَص يِهْم بَِه َزّكِ ُرُهْم َوتُ َدقَةً تَُطّهِ َواِلِهْم َص ْن أَْم ْذ ِم ِميٌع ُخ ُ َس َّ ْم َو َكٌن لَُه الَتََك َس إِنَّ َص
ي مصارفها الشرعية )103َعِليٌم( .)).. هي الزكاة المفروضة .. ومن واجب الحاكم المسلم جمعها وصرفها ف

ال (( ث ق ردة حي ل ال ة أه ي محارب ه ف ر رضي هللا عن و بك الة .. وبه احتج أب ين الص رق ب ن ف اتلن م وهللا ألق
  : الصالة هنا هي بمعنى الدعاء ..  َعلَْيِهْم إِنَّ َصالَتََك َسَكنٌ  َوَصلِّ )). والزكاة

وَّ ((   َو التَّ َ ُه َّ َدقَاِت َوأَنَّ  ذُ الصَّ اِدِه َويَأُْخ ْن ِعبَ ةَ َع ُل التَّْوبَ َو يَْقبَ َ ُه َّ وا أَنَّ  ْم يَْعلَُم اُب أَلَ
ِحيُم(   .)).. )104الرَّ

  جاء في صحيح مسلم : 
نحدثنا يحيى ب و اب ر) عن  ن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وه جعف

م وآله  العالء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛أن رجال قال للنبي صلى هللا عليه اال ول رك م ات وت ي م وسلم: إن أب
ن يوص. فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال (نعم)وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ه ام ب ش

ه  عروة. أخبرني أبي عن ه عائشة؛أن رجال قال للنبي صلى هللا علي ي وآل ها. وإن ت نفس وسلم: إن أمي افتلت
م). أظنها ال (نع ت] لو تكلمت تصدقت. فلي أجر أن أتصدق عنها؟ ق ها) أي مات ت نفس أة.  ش (افتلت ة وفج بغت

ا  ا ضبطوه.والفلتة واالفتالت ما كان بغتة. ونفسها يرفع السين ونصبها، هكذ ى م ع عل ا صحيحان. الرف وهم
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دثنا  لم يسم فاعله. والنصب على المفعول الثاني]. ن بشر. ح د ب دثنا محم ر. ح حدثنا محمد بن عبدهللا بن نمي
ه، عن عائشة؛ ه  هشام عن أبي ي صلى هللا علي ى النب ال أت ه أن رج ا رسول هللا! إن أمي وآل ال: ي وسلم فق

م).نفسها. ولم توص. وأظنها  افتلتت ال (نع ا؟ ق ر إن تصدقت عنه ا أج ت تصدقت. أفله و  لو تكلم وحدثناه أب
ن بسطام.  كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني الحكم ابن موسى. ة ب دثني أمي حدثنا شعيب بن إسحاق. ح وح

ر  حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا دثنا جعف يبة. ح ي ش ن أب ر اب و بك روح (وهو ابن القاسم). ح وحدثنا أب
 هشام بن عروة، بهذا اإلسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما: فهل لي أجر؟ كما قال ن عون. كلهم عنب

  يحيى ابن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر.
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّو((  َّ ئُُكْم َوقُْل اْعَملُوا فََسيََرى  َهاَدِة فَيُنَبِّ ِب َوالشَّ اِلِم اْلغَْي َن إِلَى َع

وَن( تُْم تَْعَملُ ا ُكن ه .. )105بَِم ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت ا: أدرك م علم .)).. عل
الم  اطع .. ع ر الق هادة الخب ره .. الش س حض هد المجل هادة : ش ك .. والش اب عن ا غ ل م ب ك ب : ج غي الغي

ها .. ال ي نعيش دنيا الت اة ال ن الحي وس م ي الملم الم المرئ هادة الع اِلُم ش يم والع ل العَِل ز وج فات هللا ع ن ص م
هادِة، هللا عز والعَالَُّم؛ قال ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق و هللاُ  وجل: وهو الَخالَُّق العَِل وب، فه الَّم الغُي ال: َع وق

اً وال َكْونِه،العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل  َزل عاِلم ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يَ ا  وبَِما يكوُن ولَمَّ اً بم زاُل عالم يَ
ع األشياء  كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في السماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجمي

ا ا وظاهِره ي باِطنِه ان. وَعل ّم اإلْمك ى أت ا عل ا وجليِله ة.دقيِقه ة المبالغ ن أبني ٌل: م   ٌم، فَِعي
  .. ويجوز أن يقال لإلنسان الذي َعلَّمه هللاُ ِعْلماً من العُلوم َعِليم

يٌم(((   يٌم َحِك ُ َعِل َّ ْيِهْم َو وُب َعلَ ا يَتُ بُُهْم َوإِمَّ ا يُعَذِّ ِ إِمَّ َّ ة ) 106َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِألَْمِر  م ثالث ...)).. ه
ة غزوة تبوك غزوة العسرة .. قيل هم من األغنياء ويدعون:  نفر تخلفوا عن ن أمي الل ب ك وه ن مال  وكعب ب

يمٌ .. ومرارة بن الربيع يٌم َحِك ُ َعِل َّ يمُ :  َو و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س بحانه  ل ُم، س الُحْك
ماء  فاتص وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: من ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح هللا الَحَكُم والَحِك

ة، وهللا ي متقاِرب ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم   أعل
ذي يُ  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ُم فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو ال ْحِك

معرفة أفضل األشياء  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة األَشياَء ويتقنها، فهو
ناعات بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق ل الّصِ  ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مث

نقادر و قَِدير بمعنى ةُ م م الِحْكَم وهري: الُحْك اِلٍم. الج ى ع يمُ  َعِليٍم بمعن م، والَحِك ة.  العل احب الِحْكَم اِلم وص الع
 ً   .. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

  
*********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي الم وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم حي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا  ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

   

 c   : 158الحلقة عدد  
  c( سورة براءة ) 

 اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 . وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا .. ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َ وَ (( ...  َّ اَرَب  ْن َح اًدا ِلَم ْؤِمنِيَن َوإِْرَص ولَهُ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريقًا بَْيَن اْلُم َرُس
ا  يَْحِلفُنَّ إِْن أََرْدنَ ُل َولَ ْن قَْب اِذبُوَن(ِم ْم لََك َهُد إِنَُّه ُ يَْش َّ نَى َو ى 107إِالَّ اْلُحْس َس َعلَ ِجٌد أُّسِ ًدا لََمْس ِه أَبَ ْم فِي )الَ تَقُ

بُّ اْلمُ  ُ يُِح َّ ُروا َو ِل يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يَتََطهَّ ِريَن(التَّْقَوى ِمْن أَوَّ َس )أَ 108طَّّهِ ْن أَسَّ فََم
ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر بِ  َّ ُ بُْنيَانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمْن  َّ نََّم َو اِر َجَه ِه فِي نَ

اِلِميَن( ْوَم الظَّ ِدي اْلقَ ْوا109الَ يَْه ِذي بَنَ انُُهْم الَّ َزاُل بُْنيَ يٌم  )الَ يَ ُ َعِل َّ وبُُهْم َو َع قُلُ وبِِهْم إِالَّ أَْن تَقَطَّ ي قُلُ ةً فِ ِريبَ
يٌم( ِ 110َحِك َّ بِيِل  ي َس اتِلُوَن فِ ةَ يُقَ ْم اْلَجنَّ أَنَّ لَُه َوالَُهْم بِ ُهْم َوأَْم ْؤِمنِيَن أَنفَُس ْن اْلُم تََرى ِم َ اْش َّ وَن )إِنَّ   فَيَْقتُلُ

ًدا عَ  ْيِعُكمْ َويُْقتَلُوَن َوْع ُروا بِبَ ِ فَاْستَْبِش َّ ْن  ِدِه ِم ى بِعَْه ْن أَْوفَ ْرآِن َوَم ِل َواْلقُ نِجي ْوَراِة َواْإلِ ي التَّ ا فِ ِه َحق ِذي لَْي  الَّ
اكِ 111بَايَْعتُْم بِِه َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( ُروَن ) التَّائِبُوَن اْلعَابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّائُِحوَن الرَّ عُوَن السَّاِجُدوَن اْآلِم

ْر اْلُمْؤِمنِيَن( ِ َوبَّشِ َّ   ...)).)112بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعْن اْلُمنَكِر َواْلَحافُِظوَن ِلُحُدوِد 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة ) 

  * التحليل : 
  

ا المقا ي ما المسجد الضرار ؟.. ماذا اشترى هللا من المؤمنين ؟.. وم ؤمنين ف ا صفات الم ل ؟ .. وم ب
ة  ة الكافي دون األجوب ر تج كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا ؟.. عن هذه األسئلة وأكث

  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  
ولَهُ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريقًا بَْيَن اْلُمؤْ (( ...   َ َوَرُس َّ اَرَب  ْن َح ِمنِيَن َوإِْرَصاًدا ِلَم

ُ يَْشَهُد إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن( َّ هُ .)).. )107ِمْن قَْبُل َولَيَْحِلفُنَّ إِْن أََرْدنَا إِالَّ اْلُحْسنَى َو رَّ ة. وَض والَمَضّرة: خالف الَمْنفع
هُ ُمضَ  بِه يَُضّره َضّراً وَضّر بِه وأََضرّ  نوَضارَّ َرر. وروي ع ةً وِضراراً بمعنى؛ واالسم الضَّ ي، صلى ارَّ هللا  النب

ي اإلسالم؛وآله عليه  ن وسلم، أَنه قال: ال َضَرَر وال ِضراَر ف ل واحد م ال: ولك ر اآلخر:  ق ى غي ين معن اللفظ
ل واحدضد النفع، وقوله: وال ِضرار أَي ال يُضَ  يَُضّر الرجل أَخاه، وهو فمعنى قوله ال َضَرَر أَي ال ا  اّر ك منهم
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َرارُ  احبه، فالّضِ ه: ص ى قول د، ومعن ل واح َرر فع اً والضَّ ا مع رر منهم ْدِخُل الض َرار أَي ال يُ ذي  وال ِض ى ال عل
هُ ولكن يعفو عنه، كقوله ه عز وجل: اْدفَْع بالتي هي أَحسن فِإذا َضرَّ داوة كأَن ه ع ك وبين يٌم؛  الذي بين يٌّ َحِم وِل

ن أَي ال يَُضّر الرجل أَخاه َضَررَ  قال ابن األَثير: قوله ال اٌل م راُر فِعَ الضّر، أَي ال  فَيَْنقُصه شيئاً من حقه، والّضِ
ى ه عل ل يجازي َرر فع ه؛ والضَّ َرر علي ال الضَّ راره بِإدخ ل إِض َراُر فع د، والّضِ داء  الواح َرر ابت ين، والضَّ االثن

َرار الجزاء َرر ما تَُضرّ  عليه؛ وقيل: الفعل، والّضِ رار أَن الضَّ تَُضره من غير  بِه صاحبك وتنتفع أَنت به، والّضِ
َ ..  تنتفع، وقيل: هما بمعنى وتكرارهما للتأْكيد أَن َّ ال :  َوإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب  فالحية ال تُْرِصُد إِال بالشر. ويق

ى ارة عل د الم ي تَْرُص ة الت ق للحي ذي يَرْ  الطري بع ال يُد: الس ِص يد. والرَّ ودلتلسع: رص ُص ب. والرَّ د ِليَثِ ن  ُص م
َصُد: القوم اِإلبل: ع  يَْرُصدون كالَحَرس، التي تَْرُصد شرب اِإلبل ثم تشرب هي. والرَّ يستوي فيه الواحد والجم

ْصَدة، بالضم: والمؤنث، وربما قالوا أَرصاد. دَ  والرُّ هم: أَرَص ال بعض ْبية. وق الخير والشر، ال الزُّ ه ب ال إِال  ل يق
َده ترقبه. وأَرَصَد له األَمر: أَعّده. ل:باألَلف، وقي ْصد. تََرصَّ و اسم  واالرتصاد: الرَّ ُدون، وه د: المرتَِص َص والرَّ

ؤمنين عز وجل: والذين اتخذوا للجمع. وقال هللا ين الم اً ب ن حارب  مسجداً ضراراً وكفراً وتفريق وإِرصاداً لم
ال هللا ورسوله؛ ل يق ان رج امر قال الزجاج: ك و ع ه أَب يا ل اَرب النب ب ح ه َّلراه لى هللا علي ه  ، ص وسلم، وآل

ر المنافقين، فقال المنافقون الذين بنوا مسجد ومضى إِلى ِهَرْقَل وكان أَحد ذا المسجد وننتظ ي ه  الضرار: نبن
ي  االنتظار. وقال غيره: اِإلرصاد أَبا عامر حتى يجيء ويصلي فيه. واِإلرصاد: الوا نَْقض د ق انوا ق اِإلعداد، وك

ا إِذا حاجتنا فيه اب علين ن الشام أَي وال يع ه م ى مجيئ امر حت ي ع ده ألَب ا، ونَْرُص ال األَزهري: خلون ّده؛ ق  نع
معي ن األَص د ع و عبي ة. روى أَب ة اللغ ن جه حيح م ذا ص ً  وه ا ْدت فالن ائي: رَص ه.  والكس ُده إِذا ترقبت أَرُص

  ..  أَعددت له وأَْرَصْدت له شيئاً أُْرِصُده:
وَن أَنْ الَ تَقُْم ((   اٌل يُِحبُّ ِه ِرَج ِه فِي وَم فِي قُّ أَْن تَقُ ْوٍم أََح ِل يَ ْن أَوَّ َوى ِم ى التَّْق َس َعلَ  فِيِه أَبًَدا لََمْسِجٌد أُّسِ

ِريَن( ُ يُِحبُّ اْلُمطَّّهِ َّ ُروا َو ه موضعا )108يَتََطهَّ دم .. وجعل ه وسلم فه ه وآل .)).. أمر رسول هللا صلى هللا علي
الت ..  للقمامة ووضع ِرينَ الفض بُّ اْلُمطَّّهِ ُ يُِح َّ ُروا َو وَن أَْن يَتََطهَّ اٌل يُِحبُّ ِه ِرَج لَه، :  فِي اء: َغَس ره بالم وَطهَّ

ف: اء نظي لُّ م ور. وك اء الطَُّه وٌر، واسُم الم لُّ  َطُه يس ك وٍر طاهٌر، ول لُّ َطه ه، وك ُر ب ور أَي يُتََطهَّ اء َطُه   وم
ي  السماء ماًء طهوراً؛ ي: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأَْنَزْلنا منقال األَزهر طاهٍر َطهوراً. فِإن الطَُّهوَر ف

وراً إِال ون َطه ه ال يك ُر،ألَن اهُر الُمَطّهِ و الط ة ه ذي اللغ اء ال و الم وء ه ه، كالَوُض ر ب و يُتَطّه ه،  وه أُ ب يُتَوضَّ
ا وق م نْ  والنَُّش ه م ر علي ا يُْفَط ور م ه، والفَُط ق ب ولش يُْستَْنش ئِل رس ام. وُس ه  راب أَو طع لى هللا علي هللا، ص

ر، أَراد أَنه فقال: هو الطَُّهور ماؤه الِحلُّ  وسلم، عن ماء البحر ر. َمْيتَتُه؛ أَي الُمَطّهِ افعي، . طاهر يَُطّهِ وقال الش
ٍر ال من السماء أو نابعا ًرضي هللا عنه: كلُّ ماء َخلَقَه هللا نازال ي األَرض أَو بْح ن عين ف ّيٍ  م ه آلَدم ْنعة في  َص

ا عدا  منه، فهو َطُهور، كما قال يُغَيِّر لَْونَه شيٌء يخاِلُطه ولم يتغيّر طعُمه غير االْستِقاء، ولم هللا عز وجل وم
ور. شجٍر أَو ماٍء يَسيل من ذلك من ماء َوْرٍد أَو َوَرقٍ  ي الحديث: ال  َكْرم فِإنه، وإِن كان طاهراً، فليس بَطُه وف

ُل هللاُ  ر:يَْقبَ ن األَثي ال اب وٍر، ق ر ُطُه الةً بغي ور،  ص ه  الطُّه ُر ب ذي يُتََطهَّ اُء ال الفتح: الم ُر، وب م، التطهُّ بالض
ى والُوضوء كالَوُضوء. ع عل الفتح، يق ور، ب اء والسَُّحور والسُُّحور؛ وقال سيبويه: الطَّه ً  الم ا در مع .. والَمْص

ه؛ ومنه قول هللا وط ورجل طاهُر الثياب أَي ُمنَزَّ وم ل ر ق ي ذك م  عز وجل ف وٍط: إِنَّه وِم لُ ؤِمني ق ي ُم ْوِلهم ف وقَ
اسٌ  ُرون؛ أَي أُن ن يَتََطهَّ ون ع ل: يتنّزه ذكور، وقي ان ال ن إِتْي ون ع ُه   يتنزَّ

وم قالهُ قوم لوط تهكُّماً. أَْدبار الرجال والنساء؛ م ق لُّ؛ وه ا ال يَِح ه عم زُّ رون أَي والتَطهُّر: التن ُه يَتََطهَّ ون يتنزَّ
واُك َمْطهرة اهُر  للفم. ٌ من األَدناِس. وفي الحديث: الّسِ ه لَط ى طاهرة، وإِن اهُره، واألُنث ِق وط ُر الُخلُ ل َطِه ورج

   .. َدنَِس األَْخالق أَي ليس بذي َدنٍَس في األَْخالق. ويقال: فالن طاهر الثِّياب إِذا لم يكن ِالثياب
ى تَْق((   اٍر أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَ ُرٍف َه فَا ُج ى َش هُ َعلَ َس بُْنيَانَ ْن أَسَّ ٌر أَْم َم َواٍن َخْي ِ َوِرْض َّ ْن  َوى ِم

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ ن .)).. )109فَاْنَهاَر بِِه فِي نَاِر َجَهنََّم َو وأَْشْفى على الشيء: أَشرَف عليه، وهو م
الك ى اله فى عل ال: أَش ك. ويق َرفُوا، إذا ذل ْرج أَي أَش ى الم فَْوا عل ي الحديث:فأَْش ه. وف رَف علي   أَش

فَت وأَْشفَْو على ه. وَش َرَف علي فُوا: الموِت. وأَشاَف على الشيء وأَشفى أَي أَش روب،  الشمس تَْش ت الغُ قاَربَ
ة. وشفى الهالُل: ة ويائيَّ ة واِويَّ فى والكلم َع، وَش وهري.  َطل ان عن الج َر؛ هات كيت: الشخُص: َظَه ن الس اب

بهه مقصوٌر بقيَّةُ الهاللِ  الشَّفى الة ..  وبقيةُ البصر وبقية النهار وما أَش ى ص روا إل ر: ال تَْنُظ ي حديث عم وف
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ى أَحٍد ول ى اإلى ِصياِمه ولكن انظروا إل َرف عل فَى أَي إذا أَش ه إذا أَْش ديث َوَرع ي ح ه، وف ْت علي نيا وأَقبَلَ دُّ  ال
َع عنه، وقيل: أَراد الَمْعِصية أَْشفَى َوِرع أَي إذا أَشرف على شيءً  ى وإذااآلخر: إذا اْؤْ◌تُِمَن أَدَّ  والِخيانة.  تَورَّ

، صلى هللا عليه  أَصاَب من َمْغنٍَم ذََهباً فأَتى به وفي الحديث: أَن رُجالً  ا  له وسلم، يْدُعووآله النبيَّ ال: م فيه فق
تََزْدَت  ما اْزداَد وَربِحَ  َس آياٍت؛ أَراد:أَفضُل مما َشفَّْيَت تَعَلََّم َخم َشفَّى فالنٌ  بتَعلُِّمه اآليات الخمَس أَفضُل مما اْس

وادي والنَّهر، من هذا الذََّهِب؛ وَربِْحتَ  ّقِ ال فَل ِش ن أَْس يُل م َل الس ا أَك ُرُف م ع ابن سيده: والُج راٌف  والجم أَْج
ه  سْيلٌ وشاطٌئ. و ٌ وُجُروف وِجَرفةٌ، فإن لم يكن من ِشقِّه فهو َشطّ  ُجراٌف وجاروٌف: يَْجُرُف ما َمرَّ به من كثرت

ارف يذَهب بكل ٌث ج ايِل إذا ٌ شيء، وَغْي ناِد المس ن أَس ِوه م وادي ونح ْرُف ال ذلك. وُج ِله ك ي أَْص اُء ف ج الم  نََخ
اٍر،  فاحتَفَره فصار كالدَّْحِل وأَْشَرَف أَعاله، و ه اله فه يل فإذا انصدع أَع د جرف الس ي وق ناده. وف ل أَس التنزي

ال  هاٍر. وقال أَبو خيرة: أَْم َمْن أَسََّس بُْنيانَه على َشفا ُجُرفٍ  العزيز: مر: يق ـْلَِس. ش ل األَم الُجْرُف ُعْرُض الجب
ى وأَْجراف وِجَرفةٌ وهي ُجْرفٌ  ي الـَمْهواة. ابن األَعرابي: أَْجَرَف الرجُل إذا َرعَّ ه ف ُب  إبِلَ و الِخْص ْرف، وه الَج

؛ وأَنشد:والَكألُ الـمُ  ض في  ْلتَفُّ رف وحم ل حبة ج ة،  َهْيك ى الحبّ ي عل زاً يعن َمناً ُمْكتَنِ ا ِس َمُن عليه ل تَْس واإلب
ا و م اثر وه ل تَن َمُن اإلب ل فتَْس يِس البق ا وَرق يَبِ ع معه ول واجتَم وب البُق ن ُحب ا. م ت األَرُض:  عليه وأَْجَرف

زل المالُ  أَصابَها سيٌل ُجراٌف. ابن األَعرابي: الَجْرفُ  ذي ن اِرُف ال  الكثير من الّصاِمِت والنّاطِق. والطاعوُن الج
اِرفُ  ذَريعاً فُسّمي جاِرفاً َجَرَف الناَس كَجْرِف السيل. الجوهري: بالبصرة كان ن  الج ن اب ي زم ان ف اُعوٌن ك ط

اعون ي الحديث ط ره ف بير وورد ذك ْوتٌ  الزُّ اِرِف، وم ْؤٌم أَو بَلِ  الج اِرُف: ُش ه. والج راٌف من ِرفُج ةٌ تَْجتَ اَل  يَّ م
  . والجاِرُف الموُت العامُّ يَْجُرُف ماَل القوِم. القَْوِم. الصحاح:

يمٌ ((   يٌم َحِك ُ َعِل َّ وبُُهْم َو َع قُلُ وبِِهْم إِالَّ أَْن تَقَطَّ ي قُلُ ةً فِ ْوا ِريبَ ِذي بَنَ انُُهْم الَّ َزاُل بُْنيَ .)).. )110(الَ يَ
ْهِر. ْيُب: َصْرُف الدَّ يبةُ: الرَّ ْيُب والّرِ ، والرَّ ٌب. الشَّكُّ ع ِريَ ةُ، بالكسر، والجم يب ةُ. والّرِ ـنَّةُ، والتُّْهَم ُب:  والّظِ ْي والرَّ

ةَ. ما رابَك ِمْن أَْمٍر. وقد رابَنِـي األَْمر، وأَرابَنِـي. يب ه الّرِ ْلُت إِلي ه: أَوَص ةً. وِرْبتُ ه ِريب ُت في َل: َجعَْل ُت الرج  وأََرْب
يبةَ،وقيل: رابَني:  يبة، وأَرابَنِـي؛ أَوَهَمني الّرِ ه. َعِلْمُت منه الّرِ ك ب ُت ذل ـبٍة، . وظنن ار ذا ِري ُل: ص وأَراَب الرج

ن  فهو ُمريٌب. وفي حديث فاطمةَ: يُريبُني ما و م ا؛ ه ا يُْزِعُجه ي م وُءها، ويُْزِعُجن ا يَُس وُءني م يُريبُها أَي يَُس
ذا ي ه َت  رابَن ي إِذا رأَي ُر وأَرابن اقِِف: الاألَم ـي الح ي حديث الظَّْب َرهُ. وف ا تَْك ه م ٌد بشيء أَي ال  من ه أَح يَريبُ

 ّ ُض له ويُْزِعُجه. وُروي عن عمر، رضي  أَلِة  يَتَعَرَّ ن مس ٌر م ِة خي يب ُض الّرِ ا بع بَةٌ فيه ال: َمْكَس ه ق ه، أَن عن
؛ يقول: َكْسٌب يُشَ  الناِس؛ قال يُب الشَّكُّ يبةُ والرَّ اِس،  كُّ فيه، أََحالٌل هو أَمالقتيبي: الّرِ َؤاِل الن ن ُس حراٌم، خيٌر م

  .الـُمْشتَبهاُت. لمن يَْقِدُر على الَكْسِب؛ قال: ونحو ذلك
  )) ِ َّ بِيِل  ي َس اتِلُوَن فِ ةَ يُقَ ْم اْلَجنَّ أَنَّ لَُه َوالَُهْم بِ ُهْم َوأَْم ْؤِمنِيَن أَنفَُس ْن اْلُم تََرى ِم َ اْش َّ وَن  فَيَْقتُ إِنَّ  لُ

ِ فَاسْ  َّ ْن  ِدِه ِم ى بِعَْه ْن أَْوفَ ْرآِن َوَم ِل َواْلقُ نِجي ْوَراِة َواْإلِ ي التَّ ا فِ ِه َحق ًدا َعلَْي ِذي َويُْقتَلُوَن َوْع ْيِعُكْم الَّ ُروا بِبَ تَْبِش
ع: .)).. )111بَايَْعتُْم بِِه َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( ُع: ضّد الشراء، والبَْي نالبي و م راء أَيضاً، وه داد. الش  األَْض

تراء. وقياسه وبِْعُت الشيء: َشَرْيتُه، أَبيعُه بَْيعاً وَمبيعاً، وهو شاذ اُع: االْش اً. واالْبتِي ْفقةُ .. َمباع ةُ: الصَّ والبَْيع
ِة. ِة والطاع ى الُمبايع ع وعل اب البْي ى إِيج ى األَ  عل ايَعُوا عل د تب ةُ. وق ةُ والطاع ةُ: الُمبايع ك والبَْيع ر: كقول م

ه  عليه، وبايَعه عليه ُمبايَعة: عاَهده. وبايَْعتُه من البْيع والبَْيعةِ  أَصفقوا ديث أَن ي الح جميعاً، والتَّبايُع مثله. وف
ى ايِعُوني عل ال: أَال تُب اعَ  ق ا ب د منهم ّل واح أَن ك دِة ك دِة والُمعاَه ن الُمعاقَ ارة ع و عب الم؟ ه   اِإلس

  .تكّرر ذكرها في الحديث. الصة نَْفِسه وطاَعتَه وَدِخيلةَ أَمره، وقدما عنده من صاحبه وأَعطاه خ
  جاء في صحيح البخاري :

ن د ب معت الولي ال: س ول ق ن مغ ك ب دثنا مال ابق: ح ن س د ب دثنا محم باح: ح ن ص ن ب دثنا الحس  ح
 صلى هللا سألت رسول هللا العيزار: ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه:

ر )وسلم، قلت: يا رسول هللا، أي العمل أفضل؟ قال:وآله عليه  م ب الصالة على ميقاتها). قلت: ثم أي؟ قال: (ث
ي الوالدين). قلت: ثم أي؟  اد ف ه  سبيل هللا). قال : (( الجه ول هللا صلى هللا علي ه فسكت عن رس وسلم، وآل

  ولو استزدته لزادني.
  وف صحيح البخاري أيضا :
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دث يح ال: أخبرن ادة ق ن جح د ب دثنا محم ام: ح ان: حدثنا هم ا عف ن منصور: أخبرن حاق ب و  نا إس أب
ال: ه ق ه حدث رة رضي هللا عن ى حصين: أن ذكوان حدثه: أن أبا هري ل إل ه جاء رج ول هللا صلى هللا علي  رس

دخل قال: (هل تستطيع إذا خرج ا وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: (ال أجده).وآله  د أن ت لمجاه
ر). وم وال تفط ر، وتص وم وال تفت جدك، فتق د  مس رس المجاه رة: إن ف و هري ال أب ك. ق تطيع ذل ن يس ال: وم

  .. حسنات ليستن في طوله، فيكتب له
اْلَمْعُروِف َوال((  ُروَن بِ اِجُدوَن اْآلِم وَن السَّ اِكعُ ائُِحوَن الرَّ ْن التَّائِبُوَن اْلعَابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ اُهوَن َع نَّ

ْؤِمنِيَن( ْر اْلُم ِ َوبَّشِ َّ ُدوِد  افُِظوَن ِلُح ِر َواْلَح ائِبُونَ ...)).. )112اْلُمنَك ي : لتَّ ذَّْنِب. وف ن ال وُع م ُج ةُ: الرُّ التَّْوب
ْزٍم. َالنََّدُم تَْوبةٌ. والتَّْوُب مثلُه. وقال األَخفش: التَّْوُب جمع تَْوبٍة مثل الحديث: ابَ  ْزمٍة وَع اً ت وُب تَْوب ِ يَتُ ّ ى   إِل

ةِ  وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ  ى الطاع ـَمْعصيِة إِل ى ..  َرَجَع عن ال وُب علَ ّواٌب: يَتُ ُ تَ ّ ِ. و ّ ى  ٌب إِل اٌب: تائِ وَّ ل تَ وَرج
ل، وأَن يكون جمع تَْوبٍة كالقَو عالى: غافِِر الذَّْنِب وقابِِل التَّْوب، يجوز أَن يكون َعنَى به الـَمْصَدر َعْبِده. وقوله
ْوزٍ  ْوزٍة ولَ ابَ ..  َكلَ اَب. وت َع وأَن ِ وَرَج ّ ى  اَد إِل اَب ع ُل ت ور: أَص و منص ال أَب ه  ههللا علي وق اَد علي أَي ع

 ّ ى  وا إِل الى: وتُوبُ ه تع ـَمْغِفرة. وقول  بال
اً؛ اُب:  َجِميع وَّ ُ الت ّ ه. و وا إِلي ه وأَنيبُ ى َطاعتِ وُدوا إِل ِدهأَي ُع ى َعْب وُب عل ه. يَتُ ن ذَْنب ِه م اَب إِلي له إِذا ت . بفَْض

ُدونَ  ائِبُوَن اْلعَابِ ِة؛:  التَّ ة والعَْبِديَّ وَدة والعُبوِديَّ يِّن العُبُ ٌد بَ الن َعْب ال: ف  ويق
ل ور، وأَص دَّى، مقص ذلُّل. والِعبِ وع والت ة الُخض ا العُبوِديَّ ة م ى تفرق ة عل ع العام ري: اجتم ال األَزه  ق

ين  الوا ب ك فق اد هللا والممالي ن  ِعب د م ذا عب اد هللا ه  الءؤ، وهعب
ادة إِال  ُد ِعب َد يَْعبُ ال َعبَ ال: وال يق ك. ق ٌد ممالي دَعبي ن يعب  هللا، لم

ه   د دون ن عب واله وم َدَم م ٌد َخ ا َعْب رين. قال:وأَم ن الخاس و م اً فه  إِله
ركين  ال للمش ث: ويق ال اللي َده. ق ال َعبَ ال يق دةف م عب ا ه الالط  غوت، ويق

ُد. دون هللا. والعابد:الُمَوّحِ اُد هللا يعب لمين ِعب داً. .للمس اَدة وَمْعبَ ْدُت هللا ِعب اني: َعبَ ال اللحي  ق
ى دون، المعن س إِال ليعب ّن واِإلن ُت الج ا خلق ه تعالى:وم ي قول اج ف ال الزج  وق

وهم  تهم إِال ألَدع ا خلق ادتيم ى عب م إل د عل نهم، وق ادة م د للعب ا مري  وأَن
ن هللا ده مم ن يعب م م ل أن يخلقه ر ب قب ىهيكف رهم عل م ليجب ان خلقه و ك  ، ول

ؤمنين؛  اداً م م ُعبَّ انوا كله ادة لك ريالعب ال األزه ل ق ول أَه ذا ق ة: وه نة والجماع ُدوَن  ..الس ائِبُوَن اْلعَابِ التَّ
ائُِحونَ  ُدوَن السَّ ادة:  اْلَحاِم ي األَرض للعب ذهاب ف ياحةُ: ال  والّسِ

ب؛ يح والتََّرهُّ ي األَرض يَِس ياحةً  وساح ف ياحة  ِس الم؛ أَراد بالّسِ ي اِإلس ياحة ف ي الحديث: ال ِس أَي ذهب؛ وف
ةَ   مفارق

له  ي األَرض، وأَص ذَّهاَب ف ار وال اء  األَمص بح الم ن س ن م ال اب اري؛ ق  الج
ة هود الجمع ْرَك ش راري وتَ ْكنى البَ ار وُس ةَ األَمص ر: أَراد مفارق  األَثي

ال: وق ات؛ ق ةوالجماع ّرِ والنميم ي األَرض بالش عَْوَن ف ذين يَْس ل أَراد ال  ي
ي الم؛ ف ا الس ريم، عليهم ن م يُح ب اح،ومنه الَمس د س اس؛ وق ين الن اد ب  واِإلفس
ه فَّ قدمي ُل َص ه اللي ا أَدرك ي األَرض فأَينم ذهب ف ان ي ل: ك ض األَقاوي  بع

لى حت ياحُ  ىوص ل. والِمْس ى فاع ول بمعن و مفع ذلك، فه ان ك ِإذا ك باح؛ ف ذيالص   ال
دى في األَرض بالنميمة والشر؛ وفي حديث علّي، رضي هللا عنه: أُولئك يَِسيحُ  ةُ الُه اييح وال  أُمَّ وا بالَمس لَْيُس

ذين ي ال ذُِر؛ يعن ذاييع البُ ي األَرض بالَم يحون ف ذاييع يَِس اس، والم ين الن اد ب ر واِإلفس ة والش   بالنميم
واحش. ة  الذين يذيعون الف ذه األُم ياحةُ ه اجد.وِس ُزوُم المس ياُم ولُ دون الص الى: الحام ه تع السائحون؛  وقول

 الصائمون؛ قال الزجاج: السائحون في قول أَهل وأَبكاراً؛ السائحون والسائحات: وقال تعالى: سائحاٍت ثَيِّباتٍ 
ائمون، اً الص ة جميع ير واللغ ومون التفس ذين يص م ال ن أَنه ذهب الحس ال: وم ذين  ق م ال ل: إِنه رض؛ وقي الف

يح وال زاد  إِنما قيل للصائم سائح ألَن الذي يسيح الصياَم، وهو مما في الكتب األَُول؛ قيل: ِديمونَ يُ  داً يس متعب
ن مسعود  أَيضاً فلشبهه به سمي يَْطعَُم إِذا وجد الزاد. والصائم ال يَْطعَمُ  معه إِنما سائحاً؛ وسئل ابن عباس واب

م ال: ه ائحين، فق ن الس ائمون. ع ونَ التَّ. (( الص اِكعُ ائُِحوَن الرَّ ُدوَن السَّ ُدوَن اْلَحاِم وع: :  ائِبُوَن اْلعَابِ ك الرُّ
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ن  وع؛ ع ع  الُخض ع يرك ب رك اً: ثعل اً وُرُكوع ن  َرْكع ْجدتان م وع والس ا الرك ة يتلوه لُّ قَْوم ه. وك أَ رأَْس َطأْط
بُّ ..  َرْكعة الصلوات، فِهي لُّ شيء يَْنَك تَمسُّ فالّراِكُع: المنحني في قول لبيد. وك ه فَ ه  لوجه األَرَض أَو ال  ركبتُ

ع أَو  كرم هللا تمسها بعد أَن يخفض رأْسه، فهو راكع. وفي حديث علي، ا راك رأَ وأَن اني أَن أَق ال: نَه ه، ق وجه
ذكر الخطابي: لما كان ساجد؛ قال وع، مخصوصين بال ذُّّلِ والُخض ة ال بيح  الركوع والسجود، وهما غاي والتس

ن راءة ف نهاه ع الم هللالق ين ك ع ب ِره أَن يجم ه َك ا كأَن ي يهم اس ف الم الن الى وك ى  تع ا عل ْوِطن واحد فيكون َم
ة تسمي وكانت الراكع ركع وركوع  والَمْوقِع؛ وجمع  السَّواء في الَمَحلّ  اً إِذا  العرب في الجاهلي ف راكع الَحنِي

اِجُدونَ التَّائِبُوَن اْلعَ .. (( هللاوتقول ركع إلى  لم يَْعبُد األَوثان  وَن السَّ اِكعُ ائُِحوَن الرَّ ُدوَن السَّ و  ابُِدوَن اْلَحاِم :  أب
جد : إذا  ر س ى األَرض.بك امن إِل ى وتط   انحن

ى، أَ رأْسه وانحن ُل: طأْط َجَد الرج جاُد: وأَس اترة. واِإلس ت ف اجدة إِذا كان ين س رِف. وع وُر الط   واِإلسجاُد: فُت
ي الصحاح: إِد إِدامة ر مع سكون؛ وف ان؛النظ راُض األَجف ة النظر وإِم و وضع  ام الة، وه ه سجود الص ومن

ل من ذل  واالسم الجبهة على األَرض وال خضوع أَعظم منه. الفتح. وك السجدة، بالكسر، وسورة السجدة، ب
 داخرون أَي ومنه قوله تعالى: تتفيأُ ظالله عن اليمين والشمائل سجداً  وهم فقد سجد؛ وخضع لما أُمر به،

عاً م خرتخض ا س خرة لم نجم تس الى: وال ه تع ي قول راء ف ال الف ه. وق جدان؛ ل جر يس تقبالن  والش اه يس معن
ة الشمس ويميالن معها حتى ينكسر الفيء. ى جه ه عز وجل:  ويكون السجود عل الخضوع والتواضع كقول

جد َر أَن هللا يس م ت موات أَل ي الس ن ف ه م د:) ل ة؛ وأَنش ى التحي جود بمعن ون الس ة) ويك   اآلي
ادة؛ وتَْسُجدُ  ه الملوكُ لـِلٌك تَِديُن مَ  ة ال عب ال قال ومن قال في قوله عز وجل: وخروا له سجداً، سجود تحي  وق

اس ن عب وع. اب ة المرور ال السقوط والوق ذه اآلي ي ه وا  األَخفش: معنى الخرور ف ل: وادخل ه، عز وج وقول
اً، ال: سجداً ركع وات م الباب سجداً، قال: باب ضيق، وق ا سخروسجود الم ه لم رآن طاعت ي الق ه ف ه؛  حمل ل

ر م ت الى: أَل ه ومنه قوله تع ق علي ر ح ه: وكثي ى قول ي األَرض، إِل ي السموات ومن ف ن ف ه م  أَن هللا يسجد ل
ا ، العذاب؛ وليس سجود الموات  بأَعجب من هبوط الحجارة من خشية هللا ا  وعلين ان بم التسليم  واِإليم

ن  وفقهه، ألَن السجود أَنزل من غير تطلب كيفية ذلك وات م بيح الم ك تس هللا، عز وجل، لم يفقهناه، ونحو ذل
ال ور الجب ن الطي ا م ن وغيره ا ع ور أَفهامن راف بقص ه واالعت ان ب ا اِإليم دواب يلزمن   وال

ون فهمه، كما قال هللا عز ن ال تفقه ده ولك بح بحم اْلَمْعُروِف  وجل: وإِن من شيء إِال يس بيحهم.اْآلِمُروَن بِ تس
ر ْن اْلُمنَك اُهوَن َع ال: أَْواله:  َوالنَّ ر. يق ّد النُّْك ْرُف: ض ر. والعُ دُّ الُمْنَك ُروف: ض ا والَمْع اً.  ُعرف أَي َمْعروف

روف: والَمْعروف والعارفةُ: خالف النُّكر. والعُْرفُ  ديه؛ والمع ه وتُْس ا تْبذُلُ و اسم م ل: ه ود، وقي ُر  الُج والُمْنَك
والُمْنَكُر، وهو ضد المعروف، وكلُّ ما قبحه الشرع  وقد تكرر في الحديث اِإلْنكارُ من األَمر: خالف المعروف، 

َمهُ وكرهه، فهو و وَحرَّ تَْنَكَره فه وٌر، واْس و َمْنُك راً، فه ُره نََك ن  ُمْنَكٌر، ونَِكَره يَْنَك اِكيُر؛ ع ع َمن تَْنَكٌر، والجم ُمْس
ِ َوبَّشِ سيبويه. َّ ُدوِد  ْؤِمنِينَ َواْلَحافُِظوَن ِلُح ا، :  ْر اْلُم ا وتحليله يَّن تحريمه ي ب ياء الت الى: األَش ُدود هللا تع وُح
ع ال وأَمر أَن ا، ومن ه منه ن يُتعدى شيء منها فيتجاوز إِلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عن ُدها  م ا، واِح مخالفته

امذلك. األَزهري: والح أَقام عليه َحّد؛ وَحدَّ القاذَف ونحَوه يَُحدُّه حّداً: ا يق وه مم اذف ونح  ّد حّد الزاني وحّد الق
دود على من أَتى ال األَزهري: فَُح اطى السرقة. ق ذف أَو تع ل، ضربان: الزنا أَو الق ا  هللا، عز وج ضرب منه

ه  ومناكحهم وغيرها مما أَحل ُحدود َحدَّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم ا نهى عن وحرم وأَمر باالنتهاء عم
ه  جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع ا، والضرب الثاني عقوباتتعّديه منها ونهى عن يمين

رجم،  الزاني البكر وهو جلد مائة وتغريب في ربع ديناِء فصاعداً، وكحد و ال عام، وكحّد المحصن إِذا زنى وه
 وبات فيها، وسميتعق حدوداً ألَنها تَُحّد أَي تمنع من إِتيان ما جعلت القاذف وهو ثمانون جلدة، سميت وكحد

ن ال اب ّديها؛ ق ات نهى هللا عن تع ي األُولى حدوداً ألَنها نهاي ر: وف ر  األَثي ي غي ُدود ف ّدِ والح ر الَح ديث ذك الح
دودَ  التي موضع وهي محارم هللا وعقوباته أَنَّ ُح يئين، فك ين الش  قرنها بالذنوب، وأَصل الَحّدِ المنع والفصل ب

هالشرع فََصلَت بين الحالل والح ة، ومن الفواحش المحرم ك حدود هللا  رام فمنها ما ال يقرب ك الى: تل ه تع قول
ث دى كالمواري ا ال يتع ه م ا؛ ومن ال تقربوه ال  ف دود هللا ف ك ح الى: تل ه تع ه قول ع، ومن زويج األَرب ة وت المعين

ي حديث أَ  الحديث: إِني أَصبحت حّداً فأَقمه علّي أَي أَصبت ذنباً أَوجب علّي حّداً  تعتدوها؛ ومنها ي عقوبة. وف
دَّْين ين الَح د أَبي العالية: إِن اللََّمَم ما ب دود َح ه الُح ب في ا تج دنيا م ّدِ ال د بِِح ّدِ اآلخرة؛ يري دنيا وَح ة ال  المكتوب
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ه الى علي د هللا تع ا أَوع رة م ّدِ اآلخ ذاب كالسرقة والزنا والقذف، ويريد بَِح ل  الع دين وأَك وق الوال ل وعق كالقت
ي ما كان بين أَن اللمم من الذنوب الربا، فأَراد ذيباً ف دنيا وال تع ي ال ّداً ف ه ح ْب علي م يُوِج رة. هذين مما ل  اآلخ

ْر اْلُمْؤِمنِينَ . عن هذا األَمر َحَدٌد أَي بُدٌّ. وما لي ؤمنين :  َوبَّشِ رح .. الم : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المف
  التصديق ضد التكذيب .. آمن به إيمانا : وثق به وصدقه .. اإليمان : 

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  ال إله إال هللاأشهد أن 
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 159الحلقة عدد   
  c( سورة براءة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال ول هللا بل  هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ْم َما َكاَن ِللنَّبِّيِ (( ...   يََّن لَُه َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُْوِلي قُْربَى ِمْن بَْعِد َما تَبَ
ا تَ  )113أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيِم( ُدوٌّ َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ هُ َع هُ أَنَّ يََّن لَ بَ

اهٌ َحِليٌم( أَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراِهيَم َألَوَّ ِ تَبَرَّ َّ وَن إِنَّ 114ِ ا يَتَّقُ ْم َم يَِّن لَُه ى يُبَ َداُهْم َحتَّ َد إِْذ َه ا بَْع ُ ِليُِضلَّ قَْوًم َّ ) َوَما َكاَن 
َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َ لَهُ 115َّ َّ ّيٍ َوالَ  )إِنَّ  ْن َوِل ِ ِم َّ ْن ُدوِن  ْم ِم ا لَُك ُت َوَم يِ َويُِمي َماَواِت َواألَْرِض يُْح ُمْلُك السَّ

دِ  )116نَِصيٍر( ْن بَْع َرِة ِم اَعِة اْلعُْس ي َس وهُ فِ ِذيَن اتَّبَعُ اِر الَّ اِجِريَن َواألَنَص ُ َعلَى النَّبِّيِ َواْلُمَه َّ اَد لَقَْد تَاَب  ا َك  َم
اقَْت 117ُغ قُلُوُب فَِريٍق ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنَّهُ بِِهْم َرُءوٌف َرِحيٌم(يَِزي ى إِذَا َض وا َحتَّ ِذيَن ُخلِّفُ ) َوَعلَى الثَّالَثَِة الَّ

 ِ َّ ْن  وا إِنَّ َعلَْيِهْم األَْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضاقَْت َعلَْيِهْم أَنفُُسُهْم َوَظنُّوا أَْن الَ َمْلَجأَ ِم ْيِهْم ِليَتُوبُ اَب َعلَ مَّ تَ ِه ثُ  إِالَّ إِلَْي
ِحيُم( اُب الرَّ َ ُهَو التَّوَّ اِدقِيَن( يَا )118َّ َع الصَّ وا َم َ َوُكونُ َّ ِة  )119أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا  ِل اْلَمِدينَ اَن ِألَْه ا َك َم

أٌ َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن األَْعَراِب أَْن يَ  ِ َوالَ يَْرَغبُوا بِأَنفُِسِهْم َعْن نَْفِسِه ذَِلَك بِأَنَُّهْم الَ يُِصيبُُهْم َظَم َّ تََخلَّفُوا َعْن َرُسوِل 
ُدوٍّ  ْن َع الُوَن ِم اَر َوالَ يَنَ ِ َوالَ يََطئُوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفَّ َّ ْيالً إِ  َوالَ نََصٌب َوالَ َمْخَمَصةٌ فِي َسبِيِل  ِه نَ ْم بِ َب لَُه الَّ ُكتِ

نِيَن( َر اْلُمْحِس َ الَ يُِضيُع أَْج َّ ا إِالَّ  )120َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ  وَن َواِديً َرةً َوالَ يَْقَطعُ ِغيَرةً َوالَ َكبِي ةً َص وَن نَفَقَ َوالَ يُنِفقُ
ُ أَْحَسَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن( َّ   )....))121ُكتَِب لَُهْم ِليَْجِزيَُهْم 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة ) 

  * التحليل : 
  

ف عن  رحيم عمن تخل واب ال اب هللا الت ل ت هل يحق للمؤمن أن يستغفر ألقاربه إن كانوا كفارا ؟.. ه
لم ؟..   ه وس ه و آل لى هللا علي ول هللا ص الجهاد في غزوة تبوك ؟ .. هل من حق المؤمنين أن يتخلفوا عن رس

يل هللا ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء هللا ما جزاء النفقة في سب
  تعالى  : 

  
ْم َما َكاَن ِللنَّبِّيِ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوا أُْوِلي قُْربَى ِمْن بَْعِد َما (( ...   يََّن لَُه تَبَ

يِم(أَنَُّهْم  يمِ ..)).. )113أَْصَحاُب اْلَجِح َحاُب اْلَجِح ي :   أَْص ة ف اٍر عظيم لُّ ن ار. وك ماء الن ن أَس يُم: اسم م والجح
ن قوله تعالى: قالوا اْبنُوا َجِحيٌم، من َمْهواٍة فهي يم. اب اُر الشديدة  سيده: له بُْنياناً فأَْلقُوه في الجح يُم الن الجح

جوا ناَر إبر ج كما أَجَّ د النبّيِ، على اهيمالتأَجُّ اً أي توقَّ ُم ُجحوم داً،  نبينا وعليه الصالة والسالم، فهي تَْجَح توقُّ
ارٍ  الَجْحمةُ والُجْحمةُ؛ وكذلك يٌم، وهي ورأَيت ُجْحمةَ الناِر أي توقَُّدها. وكلُّ ناٍر تُوقد على ن ةٌ  َجِح اٌر جاِحم ..  ن

يم،  م: هو يَتجاَحُم أَيويقال للنار: جاِحٌم أَي توقُّد والتهاٌب. وقال بعضه ن الجِح و م الً، وه ق ِحْرصاً وبُْخ يتحرَّ
ر ه من وقد تكرر ذكر الجحيم في غي تَدَّ لََهبُ ا اْش له م نم، وأَص ماء جه ن أَس ي الحديث، وهو اسم م  موضع ف

  .. النار. والجاِحُم: المكان الشديد الحرّ 
  وجاء في صحيح البخاري عن اآلية السالفة البيان: 

نحدثنا إسح ر، عن الزهري، عن سعيد ب ا معم المسيب،  اق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق: أخبرن
ال: ه ق ن أبي   ع

ة،  لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي صلى هللا عليه ي أمي ن أب د هللا ب ل وعب و جه ده أب لم وعن وس
د قل ال إله إال هللا، أحاج  وسلم: (أي عم، وآله فقال النبي صلى هللا عليه و جهل وعب لك بها عند هللا). فقال أب

ة: ي أمي ن أب ه هللا ب لى هللا علي ي ص ال النب ب؟ فق د المطل ة عب ن مل ب ع ب، أترغ ا طال ا أب ه ي لم:  وآل وس
انُ  فنزلت:  أنه عنك). لك ما لم   (ألستغفرن ي َما َكاَن ِللنَّبِّيِ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َك وا أُْوِل

  ..  قُْربَى ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ 
دُ ((   هُ َع هُ أَنَّ يََّن لَ ا تَبَ هُ إِنَّ َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ أَ ِمْن رَّ ِ تَبَ َّ ِ وٌّ 

يٌم(إِْب اهٌ َحِل دةٍ .)).. )114َراِهيَم َألَوَّ داً وَمْوِع داً وَمْوع دةً وَوْع ه ِع ر وب َده األَم ادر ..  وَع ن المص ُد م والَوْع
ي ي...  المجموعة، قالوا: الُوعوُد؛ حكاه ابن جن در حقيق ُد: مص در  والَوْع دة: اسم يوضع موضع المص والع
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تعن  هللا عز وجل: إِال وكذلك الَمْوِعدةُ. قال دةُ: وق اُد والُمواَع اه. والميع دها إِي الوعد وموضعه.  َمْوِعدٍة وع
اهٌ َحِليمٌ  اهٌ: كثير الُحزِن، وقيل: هو الدَّعَّاُء إِلى الخير، وقيل::  إِنَّ إِْبَراِهيَم َألَوَّ وقيل: المْؤمن،  الفقيه، ورجل أَوَّ

ل ي التنزي ق. وف رحيم الرقي ل: ال ة الحبشة، وقي ز: إِن بلغ اإِ  العزي ل: األَّواهُ هن ٌب، وقي اهٌ ُمنِي يٌم أَوَّ راهيم لحل  ب
 ً هُ َشفَقا اهُ  ولزوماً للطاعة؛ هذا وفََرقاً، وقيل: المتضرع يقيناً أَي إِيقاناً باِإلجابة الُمتَأَّوِ ل: األَوَّ قول الزجاج، وقي

و ل: ه بُّح، وقي ال: الُمَس اء. ويق ر الثن ن النب الكثي دَّعَّاُء. وروي ع اهُ ال لى هللاألَوَّ   ي ص
اهُ الدَّعَّاُء. وقيل: الكثير البكاء. وفي وسلم، أَنه قال:وآله عليه  اً؛  الحديث: اللهم اْجعَلني األَوَّ اً ُمنِيب اه ُمْخبِتاً أَوَّ

اهُ: ع. األَوَّ هُ الُمتََضّرِ ة، الُمتَأَّوِ ن األَزهري: أَبو عمرو ظبية َمْوُؤوهة ومأْووه زال إِذا نجا م ك أن الغ ب الكل وذل
دا. أَو السهم وقف َوْقفَةً، ثم قال أَْوِه، يمٌ . ثم َع اهٌ َحِل َراِهيَم َألَوَّ ه :  إِنَّ إِْب ل، وجمع اةُ والعق ر: األَن ُم، بالكس والِحْل

ه  َحلَّمه أمره بالِحْلِم. وفي حديث. أَْحالم وُحلُوٌم. ه النبي، صلى هللا علي ي صالة الجماعة:وآل ي  وسلم، ف ِليَِليَنِّ
ي  ِحْلٌم، بالكسر، وكأَنه األَْحالم والنَُّهى أي ذوو األلباب والعقول، واحدها وامنكم أُول من الِحْلم األَناة والتثبُّت ف

الء. األُمور، وذلك من عار العق اء. ِش دت الُحلَم رأَةُ إذا ول ت الم فة وأَْحلََم ي ص يُم ف اه  والَحِل ز وجل: معن هللا ع
بور، وقال: معناه أنه الذي ل ِخفُّهُ ِعْصيانال يْستَ  الصَّ ل لك شيٍء  العُصاة وال يستِفّزه الغضب عليهم، ولكنه جع

ي إليه. وقوله تعالى: إنك ألنت الَحِليمُ  ِمْقداراً، فهو ُمْنتَهٍ  ِشيُد؛ قال األَزهري: جاء ف ةٌ عن  الرَّ ه ِكناي ير أَن التفس
م أَنهم قالوا إنك ل: إنه ل، وقي ة  ألَنَت السَِّفيهُ الجاه ى جه الوه عل نق ال اب تهزاء؛ ق ّد  االس ن أَش ذا م ة: ه عرف

  .. َسِفيهٌ  َحِليُم أَي أنت عند نفسك َحِليٌم وعند الناس الرجل لصاحبه إذا استجهله يا ِسباب العرب أن يقول
 )) َ َّ وَن إِنَّ  ا يَتَّقُ ُ ِليُِضلَّ قَْوًما بَْعَد إِْذ َهَداُهْم َحتَّى يُبَيَِّن لَُهْم َم َّ يٌم( َوَما َكاَن  ْيٍء َعِل ّلِ َش .)).. )115بُِك

  اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 
ِ ِمْن َوِلّيٍ َوالَ نَِصيرٍ ((  َّ َ لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض يُْحيِ َويُِميُت َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن  َّ لَقَْد  )116(إِنَّ 

ُ َعلَى  َّ وبُ تَاَب  ُغ قُلُ اَد يَِزي ا َك ِد َم ْن بَْع َرِة ِم اَعِة اْلعُْس ي َس ٍق  النَّبِّيِ َواْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتَّبَعُوهُ فِ فَِري
ْيُغ: الَمْيُل، زاَغ يَِزيُغ َزْيغاً وَزيَغا.)).. )117ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم إِنَّهُ بِِهْم َرُءوٌف َرِحيٌم( ً الزَّ ً  نا وَزْيغُوغةً  وُزيُوغا

ا ال  وأََزْغتُه أَنا إزاغةً، وهو زائٌِغ من قوم زاغٍة: ماَل. الى: َربَّن ه تع ون. وقول وقوٌم زاغةٌ عن الشيء أَي زائغ
ون وقيل: ال تُِزْغ قلوبَنا ال تَتَ  بعد إِْذ َهَدْيتَنا؛ أَي ال تُِمْلنا عن الُهَدى والقَْصِد وال تُِضلَّنا، تُِزْغ قلوبَنا ا يك ْدنا بم عَبَّ

ال: زاَغ عن  تَُميِّْله والواُو لغة. وفي حديث الدعاء: اللهم ال تُِزْغ قَْلبي أَي ال سبباً لزيغ قلوبِنا، عن اِإليماِن. يق
غ أَبي بكر، الطريق يَِزيُغ إذا عَدَل عنه. وفي حديث ِره أَن أَِزي ن أَم ُت شيئاً م أَي  َرضي هللا عنه: أَخاُف إِن تََرْك

ا وأَْعِدَل عن الحّق، وحديث عائشة: وإْذ زاغت األَبصار أَي ُجورَ أَ  ا كم ن مكانه ْت ع د  مالَ ان عن ِرُض لِإلنس يَْع
ْت، أَمالَه. وزاغِت الشمسُ  الخوف. وأَزاغه عن الطريق أَي ْت وزاَغ ةٌ: مالَ ذلك إِذا  تَِزيُغ َزيُوغاً، فهي زائِغ وك

ا زاُغو فاَء الفيُء؛ قال   ..   قلوبَهم ا أزاَغ هللاهللا تعالى: فلمَّ
ْيِهْم أَنفُُس((   اقَْت َعلَ ْت َوَض ا َرُحبَ ْيِهْم األَْرُض بَِم اقَْت َعلَ ى إِذَا َض وا َحتَّ ِذيَن ُخلِّفُ ِة الَّ ى الثَّالَثَ ُهْم َوَعلَ

وا إِنَّ  ْيِهْم ِليَتُوبُ اَب َعلَ مَّ تَ ِه ثُ ِ إِالَّ إِلَْي َّ ْن  أَ ِم ِحيُم(َوَظنُّوا أَْن الَ َمْلَج رَّ اُب ال وَّ َو التَّ َ ُه َّ ن )118  ة م م ثالث .))..ه
  األغنياء تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك .. 

  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان:  
د: أن ن راش حاق ب دثنا إس ين: ح ن أع ى ب دثنا موس عيب: ح ي ش ن أب د ب دثنا أحم د: ح دثني محم  ح

ال:الزهري حدثه قال: أ ه ق ك، عن أبي ن مال ن كعب ب ن  خبرني عبد الرحمن بن عبد هللا ب ب ب ي كع سمعت أب
ه هللا صلى هللا عليه  عليهم: أنه لم يتخلف عن رسول أحد الثالثة الذين تيب مالك، وهو  ي غزوة وآل لم ف وس

ال: در، ق زوة ب ر غزوتين: غزوة العسرة وغ ه  غزاها قط غي ول هللا صلى هللا علي ه فأجمعت صدق رس وآل
افره إال ي  وسلم ضحى، وكان قلما يقدم من سفر س ين، ونهى النب ع ركعت دأ بالمسجد، فيرك ان يب حى، وك ض

اس  صلى هللا عليه وسلم عن كالمي ب الن ا، فاجتن ين غيرن ن المتخلف الم أحد م وكالم صاحبي، ولم ينه عن ك
ي صلىكذلك حتى طال علي األمر، وما من شيء أهم إلي من أن أمو كالمنا، فلبثت هللا  ت فال يصلي علي النب

كوآله وسلم، أو يموت رسول هللا صلى هللا عليه وآله عليه  اس بتل ي  وسلم فأكون من الن ال يكلمن ة، ف المنزل
ل،  أحد منهم وال يصلي علي، فأنزل هللا توبتنا على نبيه صلى هللا ن اللي ث اآلخر م ي الثل عليه وسلم حين بق

ال  عند أم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي أمري، فق ة ف ي شأني، معني ت أم سلمة محسنة ف سلمة، وكان
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ه ال: (إذا  رسول هللا صلى هللا علي ه فأبشره، ق ل إلي ال أرس ت: أف ب). قال ى كع ب عل ا أم سلمة، تي وسلم: (ي
ه  يحطمكم ه الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة). حتى إذا صلى رسول هللا صلى هللا علي لموآل ن الفجر آذ وس

ر، ن القم ا  بتوبة هللا علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه، حتى كأنه قطعة م وا  وكن ذين خلف ة ال ا الثالث أيه
اهؤالء الذين اعتذروا األمر الذي قبل من  عن  زل هللا لن ين أن ا  ، ح ة، فلم ذبوا التوب ذين ك ر ال ول هللا  ذك رس

ذروا بالبوآله  صلى هللا عليه ال هللا سبحانه:وسلم من المتخلفين واعت ه أحد، ق ر ب ا ذك روا بشر م ل، ذك  اط
اركم} ن أخب ا هللا م د نبأن م ق ؤمن لك ن ن ذروا ل ل التعت يهم ق تم إل يكم إذا رجع ذرون إل م  يعت يرى هللا عملك وس

  ورسوله}. اآلية.
  وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :

ب  ل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد هللاحدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقي بن كع
سمعت كعب بن مالك يحدث  بن مالك: أن عبد هللا بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال:

ه  لم أتخلف عن رسول هللا حين تخلف عن قصة تبوك، قال كعب: ه صلى هللا علي ا وآل ي غزوة غزاه وسلم ف
ول هللا صلى  أني كنت تخلفت في بدر، ولم اإل في غزوة تبوك، غير رج رس ا خ ا، إنم ف عنه ب أحدا تخل يعات

ع  وسلم يريد عير قريش، حتىوآله هللا عليه  هدت م د ش اد، ولق ر ميع ى غي ين عدوهم عل نهم وب ع هللا بي جم
ا موآله  رسول هللا صلى هللا عليه ي به در، وسلم ليلة العقبة، حين تواثقنا على اإلسالم، وما أحب أن ل هد ب ش

ه وإن كانت ك  بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري: أني لم أكن قط أقوى وال أيسر حين تخلفت عن ي تل ف
ولم يكن رسول هللا صلى هللا  الغزاة، وهللا ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة،

ه  كوسلم يريد غزوة إال ورى بغيرها، حتى كانت تلوآله عليه  ول هللا صلى هللا علي ا رس زوة، غزاه ه الغ وآل
دا، فرا بعي تقبل س ديد، واس ر ش ي ح لم ف ة  وس أهبوا أهب رهم ليت لمين أم ى للمس را، فجل دوا كثي ازا وع ومف

م وآله يريد، والمسلمون مع رسول هللا صلى هللا عليه  غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي وسلم كثير، وال يجمعه
ه وحي الديوان. كتاب حافظ، يريد زل في م ين ا ل ه، م يخفى ل ن أن س ب إال ظ د أن يتغي  قال كعب: فما رجل يري

ار والظالل، هللا، وغزا رسول هللا صلى ت الثم زوة حين طاب ك الغ لى  هللا عليه وسلم تل وتجهز رسول هللا ص
موآله هللا عليه  ز معه ي أتجه أقول ، وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لك يئا، ف م أقضى ش أرجع ول ي  ف ف

ه  نفسي: أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد ه بالناس الجد، فأصبح رسول صلى هللا علي لم وآل وس
د أن  والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، دوت بع م، فغ م ألحقه ومين ث وم أو ي ده بي ت أتجهز بع فقل

يئا، فصلوا ألتجهز، فرجعت ولم م أقض ش ت ول م رجع دوت، ث م غ ى أسرعوا  أقض شيئا، ث ي حت زل ب م ي فل
د وتفارط الغزو، اس بع ي الن  وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت ف

اق،  وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني ال أرى إال رجال مغموصاوآله خروج رسول هللا صلى هللا عليه  ه النف علي
ال، وآله  ني رسول هللا صلى هللا عليهأو رجال ممن عذر هللا من الضعفاء، ولم يذكر وك، فق غ تب ى بل وسلم حت

ي  وهو جالس في القوم بتبوك:(ما فعل كعب). فقال رجل من بني سلمة: يا رسول هللا، حبسه برداه، ونظره ف
لى  عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، ول هللا ص را. فسكت رس وهللا يا رسول هللا ما علمنا عليه اإل خي

ه عليه هللا  ذب  وسلم.وآل ذكر الك ت أت ي، وطفق افال حضرني هم ه توجه ق ي أن ا بلغن ك: فلم ن مال ال كعب ب ق
ول وأقول: ل: إن رس ا قي ي، فلم ن أهل ل ذي رأي م ك بك ى ذل دا، واستعنت عل ن سخطه غ اذا أخرج م هللا  بم

دوآله صلى هللا عليه  ه أب ن أخرج من ي ل ذب،  اوسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أن ه ك بشيء في
ه  ه فأجمعت صدقه، وأصبح رسول هللا صلى هللا علي ان إذاوآل ا، وك جد،  وسلم قادم دأ بالمس دم من سفر ب ق

ك جاءه ل ذل ا فع اس، قلم س للن م جل ين، ث ه ركعت ع في ه،  فيرك ون ل ه ويحلف ذرون إلي وا يعت ون، فطفق المخلف
نهم لى هللا  وكانوا بضعة وثمانين رجال، فقبل م ول هللا ص ه رس ه علي ايعهم واستغفر وآل تهم، وب وسلم عالني

ت أمشي  لهم، ووكل سرائرهم إلى ال). فجئ ال: (تع م ق ب، ث ه تبسم تبسم المغض هللا، فجئته، فلما سلمت علي
ي وهللا  حتى جلست ى، إن ت: بل ول -يديه، فقال لي: (ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك). فقل ا رس و  -هللا  ي ل

تجلست عند غيرك من أهل ا د أعطي ذر، ولق د  لدنيا، لرأيت أن سأخرج من سخطه بع ي وهللا، لق دال، ولكن ج
دق  علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن هللا أن ديث ص يسخطك علي، ولئن حدثتك ح

ر من تجد علي فيه، إني ألرجو فيه عفو هللا، ال وهللا، ما وى وال أيس ط أق ت ق ا كن ي من عذر، وهللا م ي كان ل
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ك). وآله صلى هللا عليه  حين تخلفت عنك. فقال رسول هللا ى يقضي هللا في م حت وسلم: (أما هذا فقد صدق، فق
 بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: وهللا ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت فقمت وثار رجال من

د وسلم بماوآله أن ال تكون اعتذرت إلى رسول هللا صلى هللا عليه  ك  اعتذر إليه المتخلفون، ق ك ذنب ان كافي ك
ه  لى هللا علي ول هللا ص تغفار رس ه اس وننيوآل وا يؤنب ا زال وهللا م ك. ف لم ل ذب  وس ع فأك ى أردت أن أرج حت

ك،  نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجالن ل ل ا قي ل م ا مث ل لهم ت، فقي ا قل ل م قاال مث
عفقلت: من هما؟ قالوا: مر ن الربي د  ارة ب الحين، ق ين ص ي رجل ذكروا ل واقفي، ف ة ال ن أمي الل ب العمري وه
ه  شهدا بدرا، فيهما أسوة، ول هللا صلى هللا علي ى رس ه فمضيت حين ذكروهما لي، ونه وسلم المسلمين وآل

ي نفسي ا بين من أيها الثالثة من  عن كالمنا  ى تنكرت ف ألرض تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حت
ا فما هي التي أعرف، ا  فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأم أن

واق ي األس د،  فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصالة مع المسلمين، وأطوف ف ي أح وال يكلمن
ه  دوآتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلس ل حرك  بع ي نفسي: ه أقول ف الة، ف الص

ه، ا من م أصلي قريب ي، وإذا  شفتيه برد السالم علي أم ال؟ ث ل إل ى صالتي أقب ت عل إذا أقبل فأسارقه النظر، ف
ى إذا ي، حت ي  التفت نحوه أعرض عن ائط أب ى تسورت جدار ح يت حت اس، مش وة الن ك من جف ي ذل ال عل ط

دك الناس إلي، فسلم قتادة، وهو ابن عمي وأحب ادة، أنش ا قت ا أب ت: ي ت عليه، فوهللا ما رد علي السالم، فقل
ال: هللا با ه فنشدته، فق دت ل ه فنشدته فسكت، فع دت ل وله  هل تعلمني أحب هللا ورسوله؟ فسكت، فع ورس

ا أمشي بسوق أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. اط  قال: فبينا أن ن أنب ة، إذا نبطي م المدين
ه،  م، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: منأهل الشأ اس يشيرون ل ق الن ك، فطف ن مال ب ب ى كع يدل عل

ك م  حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من مل اك، ول د جف ي أن صاحبك ق د بلغن ه ق د، فإن ا بع ه: أم إذا في ان، ف غس
ذا أي يجعلك هللا بدار ا: وه ا قرأته ت لم بالء، فتيممتهوان وال مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقل ن ال ا م ا  ض به

ول هللا ول رس ين، إذا رس ن الخمس ة م ون ليل ى إذا مضت أربع ه  التنور فسجرته بها، حت ه صلى هللا علي وآل
ه وسلم يأتيني فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه  زلوآل أمرك أن تعت لم ي اذا  وس ا أم م ت: أطلقه ك، فقل امرأت

وني  أرسل إلىأفعل؟ قال: ال، بل اعتزلها وال تقربها. و ك، فتك ي بأهل ي: الحق ت المرأت ك، فقل ل ذل احبي مث ص
ه  األمر. عندهم حتى يقضي هللا في هذا ول هللا صلى هللا علي ة رس ن أمي الل ب ه قال كعب: فجاءت امرأة ه وآل

ال: (ال، يا رسول هللا وسلم فقالت: ه؟ ق ره أن أخدم ل تك ادم، فه ه خ يس ل ة شيخ ضائع ل ن أمي الل ب  ، إن ه
ه  يقربك). قالت: إنه وهللا ما به حركة إلى شيء، وهللا ما زال يبكي منذ كان من ولكن ال ى يوم أمره ما كان إل

ول هللا  و استأذنت رس ي: ل ي بعض أهل ه هذا. فقال ل ه  صلى هللا علي رأة وآل ا أذن الم ك، كم ي امرأت لم ف وس
ا ول هللا صلى هللا هالل بن أميه أن تخدمه؟ فقلت: وهللا ال أستأذن فيه هرس ه   علي ا وآل دريني م ا ي وسلم، وم

ه وسلم ى  يقول رسول هللا صلى هللا علي ال، حت ك عشر لي د ذل ت بع ل شاب؟ فلبث ا رج ا، وأن تأذنته فيه إذا اس
ة ه كملت لنا خمسون ليل لى هللا علي ول هللا ص ين نهى رس ن ح ه  م الة وآل ا صليت ص ا، فلم وسلم عن كالمن

ر هللا،خمسين ليلة، وأنا على ظهر بي الفجر صبح اقت  ت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذك د ض ق
ا  علي نفسي، وضاقت علي األرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ، أوفى على جبل سلع، وته: ي أعلى ص ب

رج، وآذن د جاء ف ت أن ق ررت ساجدا، وعرف ال: فخ ه  كعب بن مالك أبشر، ق ول هللا صلى هللا علي ه رس وآل
يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض  ا حين صلى صالة الفجر، فذهب الناسوسلم بتوبة هللا علين

ى أوفى عل لم، ف ن أس اع م ا جاءني  إلي رجل فرسا، وسعى س رس، فلم ن الف وت أسرع م ان الص ل، وك الجب
وبي ه ث ت ل رني نزع وته يبش معت ص ذي س ذ،  ، ال ا يومئ ك غيرهم ا أمل راه، وهللا م ا ببش وته إياهم فكس

ا، وآله وانطلقت إلى رسول هللا صلى هللا عليه  ن فلبستهما،واستعرت ثوبي ا فوج اس فوج اني الن وسلم، فيتلق
ه  بالتوبة يقولون: لتهنك توبة هللا عليك، قال كعب: حتى دخلت المسجد، فإذا رسول هللا يهونني صلى هللا علي

افحنيوآله  ى ص رول حت ي  وسلم جالس حوله الناس، فقام إلى طلحة بن عبيد هللا يه ام إل ا ق أني، وهللا م وهن
ا ب: فلم ال كع ه  رجل من المهاجرين غيره، وال أنساها لطلحة، ق ول هللا صلى هللا علي ى رس ه سلمت عل وآل

ك  وسلم، وهووآله وسلم، قال رسول هللا صلى هللا عليه  ر علي وم م ر ي ر بخي يبرق وجهه من السرور: (أبش
ان رسول يا رسول هللا منذ ولدتك أمك). قال: قلت: أمن عندك ، أم من عند هللا؟ قال: (ال، بل من عند هللا). وك
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توآله عليه  هللا صلى هللا ا جلس ه، فلم ك من ا نعرف ذل ر، وكن  وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قم
ول هللا  بين يديه قلت: يا رسول هللا، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى هللا وإلى ال رس رسول هللا، ق

ك).وآله ى هللا عليه صل ر ل ك فهو خي ر،  وسلم: (أمسك عليك بعض مال ذي بخيب إني أمسك سهمي ال ت: ف قل
م  فقلت: يا رسول هللا، إن هللا إنما نجاني بالصدق، ا أعل وهللا م وإن من توبتي أن ال أحدث إال صدقا مالقيت. ف

ول هللا أحدا من المسلمين أباله ك لرس رت ذل ذ ذك ه  هللا في صدق الحديث من ه صلى هللا علي وسلم أحسن وآل
يوآله ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه  مما أبالني، ذبا، وإن ألرجو  وسلم إلى يومي هذا ك

ه لى هللا علي وله ص ى رس زل هللا عل ت. وأن ا بقي ي هللا فيم ه أن يحفظن د وآل لم: {لق ي  وس ى النب اب هللا عل ت
ار  ه  -والمهاجرين واألنص ى قول وهللا -إل ادقين}. ف ع الص وا م د أن  وكون ط، بع ة ق ن نعم ي م م هللا عل ا أنع م

ه  هداني لإلسالم، أعظم في نفسي من صدقي لرسول ه هللا صلى هللا علي ك وآل ه فأهل ون كذبت لم، أن ال أك وس
ذبوا  هلك الذين كذبوا كما  وحي  -فإن هللا قال للذين ك زل ال ارك وتع -حين أن ال تب ال ألحد، فق ا ق الى: شر م

وم الفاسقين}. -إلى قوله  -انقلبتم  {سيحلفون با لكم إذا ى عن الق إن هللا ال يرض ا ف ب: وكن ال كع ا  ق  تخلفن
ل  أمر أيها الثالثة عن  ذين قب ه  أولئك ال ول هللا صلى هللا علي نهم رس ه م ايعهم وآل ه، فب وا ل ين حلف لم ح وس

أ م، وأرج تغفر له لم أ واس ه وس لى هللا علي ول هللا ص ال هللا: {رس ذلك ق ه، فب ى هللا في ى قض ا حت ى  مرن وعل
ا، الثالثة الذين خلفوا )) ..  اؤه أمرن ا، وإرج ه إيان و تخليف ا ه زو، إنم ن الغ ا ع ا خلفن ر هللا مم وليس الذي ذك

  حلف له واعتذر إليه فقبل منه. عمن
ادِ  يَا((   َ َوُكونُوا َمَع الصَّ َّ َن  )119قِيَن(أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا  ْولَُهْم ِم ْن َح ِة َوَم ِل اْلَمِدينَ اَن ِألَْه ا َك َم

ي أَنَُّهْم الَ يُِص َك بِ ِه ذَِل ْن نَْفِس ِهْم َع ِ َوالَ يَْرَغبُوا بِأَنفُِس َّ ٌب َوالَ األَْعَراِب أَْن يَتََخلَّفُوا َعْن َرُسوِل  أٌ َوالَ نََص بُُهْم َظَم
ِ وَ  َّ اِلٌح إِ َمْخَمَصةٌ فِي َسبِيِل  ٌل َص ِه َعَم ْم بِ َب لَُه نَّ الَ يََطئُوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوالَ يَنَالُوَن ِمْن َعُدّوٍ نَْيالً إِالَّ ُكتِ

نِيَن( َر اْلُمْحِس يُع أَْج َ الَ يُِض ةٌ .)).. )120َّ ٌب َوالَ َمْخَمَص بَ :  نََص ُل نَِص اِء. والفع ن العَن اُء م ُب: اِإلْعي  النََّص
األَْمُر.وَهمٌّ ناِصٌب ُمْنِصٌب: ذو نََصٍب، مثل تاِمٍر  بالكسر،نََصباً: أَْعيا وتَِعَب؛ وأَْنَصبه هو، وأَْنَصبَني هذا الرجُل،

ى ٌل بمعن و فاع ٍن، وه ُب. والبِ ه ويُتْعَ ُب في ه يُْنَص ول، ألَن بطِن، مفع امُر ال ائُع الض اُن: الج اُن والُخْمص  الَخْمص
ت وُخْمصانةٌ، وَجْمعُها ِخَماصٌ َخْمصانةٌ  واألُنثى ه وسلّم؛ َخْمصاً  وفي حديث جابر: رأَي ّ علي لّى  النبي، ص ب

ه ديداً. ومن ُدو ش الطير تَْغ ديث: ك ي الح رةً وه دو بُْك اً أَي تَْغ ُروُح بِطان اً وتَ اءً  ِخَماص روح ِعش اٌع وت ي  ِجيَ وه
م  ِن ِخفافالبُطو ُمْمتَِلئةُ األَجواِف؛ ومنه الحديث اآلخر: ِخَماصُ  اس، فه وال الن ةٌ عن أَم الظهور أَي أَنهم أَِعفَّ

ون امرو البط ا ض ن أَكله ا. م ِل ِوْزِره ن ثِق وِر م اُف الظه الَخِميص؛ ِخف اُص: ك ُص  والِمْخم ُص والَخَم والَخْم
ل الَمغْ  جوعاً. والَمْخَمَصة: الجوع، وهو َخالء البطن من الطعام ي مصدٌر مث ةُ، وه بَِة والَمْخَمصة: الَمجاع َض

يس وقد َخَمصه والَمْعتَبِة، ال: ل وُع َخْمصاً وَمْخَمصةً. والَخْمصةُ: الَجْوعة. يُق راً  الج ةُ خي ن َخْمصٍة  البِْطن م
ا. تتبعها. وفالن َخِميُص البطِن عن أَموال ٌف عنه وِن ألَن  الناس أَي َعِفي ُص البط اِميُص ُخُم ري: والَمخ ن ب اب

  . يٌب.َمعِ  األَكل وِعَظَم البطنِ  كثرةَ 
ُ أَ ((   َّ ِزيَُهْم  ْم ِليَْج َب لَُه ا إِالَّ ُكتِ وَن َواِديً َرةً َوالَ يَْقَطعُ انُوا َوالَ يُنِفقُوَن نَفَقَةً َصِغيَرةً َوالَ َكبِي ا َك َن َم ْحَس

زَ  َجَزاًء وجازاه الَجزاُء: الُمكافأََ◌ة على الشيء، َجَزاه به وعليه ...)).)121يَْعَملُوَن( ازاةً وِج اَزى  اًء؛ُمج وتَج
ه: لى َدْينَ ول هللا، ص اُء رس نَّ نس د ُك ائض: ق الة الح ي ص اه. وف لم تقاض ه وس أََمَرُهنَّ أَن  ، هللا علي َن أَف يَِحْض

ن هللا خيرا: َجزاه مومنه قولهيَْجِزيَن أَي يَْقضين؟  ر:  أَي أَعطاه َجزاَء ما أَْسلَف من طاعته. وفي حديث اب عم
ديث:أَْجَرْيَت الماَء عل إِذا ي الح الهمز. وف ك، وروي ب َزى عن اِء َج ن  الصومُ  ى الم ال اب ه؛ ق زي ب ا أَْج ي وأَن ل

ذا ت األَثير: أَكثََر الناُس في تأْويل ه ل، وإِن كان ه بنفسه عز وج زاَء علي وَم والَج َم َخصَّ الص ه ِل  الحديث وأَن
ع  أَن له وَجزاؤها منه؟ وذكروا فيه ُوُجوهاً مداُرها كلها على العباداُت كلها د، ال يَطَِّل ين هللا والعب الصوم سرٌّ ب

ً  عليه سواه، فال يكون العبد ر صائما ِإن غي الوا، ف ا ق ان كم ذا وإِن ك ي الطاعة، وه ة إِالَّ وهو مخلص ف  حقيق
ن وم م ي الص ارة، أَو ف ر طه ى غي الة عل ة كالص ر الطاع ي س اركه ف ادات يش   العب

ك و ذل س، ونح ة بال ثوب نج رار المقترن ا إِالّ من األَس ي ال يعرفه ادات الت ال: َعب ا  هللا وصاحبها؛ ق ُن م وأَْحَس
ع ديث أَن جمي ى سمعت في تأْويل هذا الح ا إِل رب به ي ُتق ادات الت اف  العب دقة واعتِك ن صالة وحج وص هللا م

ه  من أَنواع العبادات قد عبد المشركون بها ودعاٍء وقُْربان وَهْدي وغير ذلك وتَبَتُّلٍ  انوا يتخذون من دون ما ك
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ف هللا ن طوائ ة م َمع أَن طائف م يُْس داداً، ول ل أَن اب النَِّح ركين وأَرب ي ِالمش ا  ف دت آلهته ة عب ان المتقدم األَزم
بت إِليها به، وال ي بالصوم وال تقرَّ ل: عرف الصوم ف ال هللا عزَّ وج ذلك ق ة الشرائع، فل ن جه ادات إِالَّ م  العب

اركن الصوُم لي وأَنا م يش ري،أَْجزي به أَي ل ه غي َد ب د وال ُعبِ ه أَح ه ي في زي ب ذ أَْج ا حينئ ولى الجزاء  فأَن وأَت
ب أَو غيره عليه بنفسي، ال أَِكلُه إِلى أَحد د من َملَك ُمقَرَّ رم: ق ن المك ل  على قدر اختصاصه بي؛ قال محمد ب قي
ن في شرح هذا الحديث أَقاويل ذا باالس كلها تستحسن، فما أَدري ِلَم َخصَّ اب ر ه ا، وسأَذكراألَثي  تحسان دونه

ً  األَقاويل هنا ليعلم أَن كلها حسن: ى نفسه تشريفا افه إِل ه أَض ا أَن ة فمنه اً كِإضافة المسجد والكعب  وتخصيص
ذي استحسنه  بينت بذلك شرفه على البيوت، ، تنبيهاً على شرفه ألَنك إِذا قلت بيت هللا ول ال ن الق و م وهذا ه

  ..  ابن األَثير
  في صحيح مسلم: جاء في فضل الجهاد

 ُعَماَرةَ (َوُهَو اْبُن اْلقَْعقَاعِ) َعْن أَبِي ُزْرَعةَ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  وحّدثني ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب. َحّدثَنَا َجِريٌر َعنْ 
ه  ِ صلى هللا علي ّ ه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َرجَ وآل ْن َخ ُ ِلَم ّ ّمَن  بِيِلِه، الَ يُخْ  وسلم: "تََض ي َس ي فِ اداً فِ هُ إِالّ ِجَه ِرُج

ةَ. أَوْ  َسبِيلي، َوإِيَماناً بِي، هُ اْلَجنّ اِمٌن أَْن أُْدِخلَ ّي َض َو َعلَ ِلي. فَُه ِديقاً بُِرُس َرَج  َوتَْص ِذي َخ َكنِِه الّ َى َمْس هُ إلَ أَْرِجعَ
رٍ  ْن أَْج اَل ِم ا نَ ائِالً َم هُ. نَ ٍد بِيَ ِمْن ُس ُمَحّم ِذي نَْف ٍة. َوالّ يأَْو َغنِيَم ُم فِ ٍم يُْكلَ ْن َكْل ا ِم ْوَم  ِدِه َم اَء يَ ِ، إالّ َج ّ بِيِل  َس

ا  لَْونُهُ لَْوُن َدٍم َوِريُحهُ ِمْسٌك. َوالِّذي نَْفُس ُمَحّمٍد بِيَِدِه لَْوالَ  اْلِقيَاَمِة َكَهْيئَتِِه ِحيَن ُكِلَم، أَْن يَُشّق َعلَى اْلُمْسِلِميَن، َم
أَْحِملَُهْم. َوالَ  ُزو فِيقَعَْدُت ِخالََف َسِريٍّة تَغْ  عَةً فَ ُد َس ْن الَ أَِج داً. َولَِك ِ أَبَ ّ ْيِهْم أَْن  َسبِيِل  ّق َعلَ عَةً. َويَُش ُدوَن َس يَِج

ِ فَأُْقتَُل. ثُمّ  يَتََخلّفُوا َعنّي. َوالِّذي نَْفسُ  ّ   ُل. ثُّم أَْغُزو فَأُْقتَُل".أَْغُزو فَأُْقتَ  ُمَحّمٍد بِيَِدِه لََوِدْدُت أَنّي أَْغُزو فِي َسبِيِل 
نُ  ِر ْب و بَْك ّدثناه أَبُ اَرةَ  وح ْن ُعَم ْيٍل َع ُن فَُض ّدثَنَا اْب االَ: َح ٍب قَ و ُكَرْي ْيبَةَ َو أَبُ ي َش نَاِد. أَبِ ذَا اِإلْس   بَِه

ا َى. أَْخبََرنَ ُن يَْحيَ َى ْب ّدثنا يَْحيَ ّي َع وح ّرْحَمِن اْلِحَزاِم ِد ال ُن َعْب َرةُ ْب نِ اْلُمِغي اِد، َع ي الّزنَ ي  ْن أَبِ ْن أَبِ َرجِ، َع األَْع
ه  ه ُهَرْيَرةَ، َعِن النّبِّي صلى هللا علي اَل:وآل ِه إالّ " وسلم قَ ْن بَْيتِ هُ ِم بِيِلِه. الَ يُْخِرُج ي َس َد فِ ْن َجاَه ُ ِلَم ّ َل   تََكفّ

هُ اْلَجنّ أَْن يُْدِخلَ ِه. بِ ِديُق َكِلَمتِ بِيِلِه َوتَْص ْن  ةَ. أَوْ ِجَهاٌد فِي َس اَل ِم ا نَ َع َم هُ. َم َرَج ِمْن ِذي َخ َكنِِه الّ َى َمْس هُ إلَ يَْرِجعَ
   أَْو َغنِيَمٍة". ٍأَْجر

نْ  حّدثنا َعْمٌرو النّاقُِد َو ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب. قَاالَ: َرجِ، َع ِن األَْع  َحّدثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن أَبِي الّزنَاِد َع
ه ةَ، َعِن النّبِّي صلى هللا عليه أَبِي ُهَرْيرَ  دٌ وآل ُم أََح اَل: "الَ يُْكلَ ي  وسلم قَ ُم فِ ْن يُْكلَ ُم بَِم ُ أَْعلَ ّ ِ، َو ّ بِيِل  ي َس فِ

اءَ  بِيِلِه، إالّ َج حُ  َس ّريُح ِري ْوُن َدٍم َوال ْوُن لَ ُب، اللّ هُ يَثْعَ ِة َوُجْرُح ْوَم اْلِقيَاَم ٍك". يَ   ِمْس
و ُن َرافٍِع. َحّدثَنَا َعْبُد الّرّزاِق.وحّدثنا ُمَحّمُد بْ  ّدثَنَا أَبُ ا َح ذَا َم ْن  َحّدثَنَا َمْعَمٌر َعْن َهّماِم ْبِن ُمنَبٍّه قَاَل: َه َرةَ َع ُهَرْي

ِ صلى هللا عليه  ّ ا.وآله َرُسوِل  ه  وسلم. فَذََكَر أََحاِديَث ِمْنَه ِ صلى هللا علي ّ وُل  اَل َرُس ه َوقَ ّل وسلم: "ُكوآل
تْ  َكْلٍم يُْكلَُمهُ اْلُمْسِلمُ  ا إذَا ُطِعنَ ِة َكَهْيئَتَِه ْوَم اْلِقيَاَم وُن يَ ّم تَُك ِ. ثُ ّ بِيِل  ي َس ْرُف  فِ ْوُن َدٍم َواْلعَ ْوُن لَ اً. اللّ ُر َدم تَفَّج

ِ صلى هللا عليه  َعْرُف اْلِمْسِك". َوقَالَ  ّ ٍد وآله َرُسوُل  ُس ُمَحّم ْوالَ وسلم: "َوالِّذي نَْف ِدِه لَ ي يَ َى  فِ ّق َعلَ أَْن أَُش
ي ُدونَ  اْلُمْؤِمنِيَن َما قَعَْدُت َخْلَف َسِريٍّة تَْغُزو فِ أَْحِملَُهْم. َوالَ يَِج عَةً فَ ُد َس ْن الَ أَِج ِ. َولَِك ّ بِيِل  ونِي.  َس عَةً فَيَتّبِعُ َس

   َوالَ تَِطيُب أَْنفُُسُهْم أَْن يَْقعُُدوا بَْعِدي".
وَل  ُن أَبِي ُعَمَر. َحّدثَنَا ُسْفيَاُن َعْن أَبِي الّزنَاِد، َعنْ وحّدثنا ابْ  ِمْعُت َرُس األَْعَرجِ، َعْن أَبِي ُهِريَرةَ قَاَل: َس
ِ صلى هللا عليه الَفَ  وآله ّ ْدُت ِخ ا قَعَ ْؤِمنِيَن َم ى اْلُم ّق َعلَ ْوالَ أَْن أَُش وُل: "لَ ِديثِِهْم. وسلم يَقُ ِل َح ِريٍّة" بِِمثْ  َس

ِديثِ  َوبَِهذَا اِإلْسنَاِد "َوالِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ  ِل َح َى" بِِمثْ ِ. ثُّم أُْحيَ ّ ي  لََوِدْدُت أَنّي أُْقتَُل فِي َسبِيِل  ْن أَبِ ةَ َع ي ُزْرَع أَبِ
   ُهَرْيَرةَ.

نُ َحّدثَنَا َعْبُد الَوّهاِب (يَْعنِي الثّقَِفّي). ح َوحَ  وحّدثنا ُمَحّمُد ْبُن اْلُمثَنَّى. ِر ْب و بَْك ّدثَنَا  ّدثَنَا أَبُ ْيبَةَ. َح ي َش أَبِ
أَبِي َصاِلحٍ، َعْن  َحّدثَنَا َمْرَواُن ْبُن ُمعَاِويَةَ. ُكلُّهْم َعْن يَْحيََى ْبِن َسِعيٍد، َعنْ  أَبُو ُمعَاِويَةَ. ح َوَحّدثَنَا اْبُن أَبِي ُعَمَر.

لى هللا ِ ص ّ وُل  هأَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُس ه   علي َف وآل ُت أَْن الَ أَتََخلّ ي ألَْحبَْب َى أُّمتِ ّق َعلَ ْوالَ أَْن أَُش وسلم: "لَ
فَ  ِديثِِهْم. َخْل َو َح ِريٍّة" نَْح   َس

ِ  حّدثني ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب. َحّدثَنَا َجِريرٌ  ّ وُل  لى  َعْن ُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُس ه ص هللا علي
ه  ه:وآل َى قول بِيِلِه" إلَ ي َس َرَج فِ ْن َخ ُ ِلَم ّ ّمَن  لم: "تََض ِ " وس ّ بِيِل  ي َس ُزو فِ ِريٍّة تَْغ الََف َس ُت ِخ ا تََخلّْف َم

  تَعَالََى".
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  وفي صحيح مسلم أيضا عن فضل الجهاد: 
الزهري، عن  ، عنحدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي

اس وآله هللا عليه  أن رجال أتى النبي صلى عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري؛ ال: أي الن وسلم فق
د  أفضل؟ فقال (رجل يجاهد في سبيل هللا بماله ونفسه) ن الشعاب، يعب ؤمن في شعب م ال (م قال: ثم من؟ ق

ره). ن ش اس م دع الن ه، وي   هللا رب
زال.  انفرج بين جبلين. وليس المراد نفس الشعب خصوصا، بل المرادش (شعب) الشعب ما ] االنفراد واالعت

  وذكر الشعب مثاال، ألنه خال عن الناس غالبا].
د  ن يزي ي، عن  حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عطاء ب الليث

ول  أبي سعيد. قال: ا رس اس أفضل؟ ي ؤمنقال رجل: أي الن ال (م بيل هللا)  هللا! ق ي س ه ف د بنفسه ومال يجاه
عاب. ن الش عب م ي ش زل ف ل معت م رج ال (ث ن؟ ق م م ال: ث ره). ق ن ش اس م دع الن ه وي د رب   يعب

دالرحمن  ن عب دهللا ب دثنا عب ذا  وح هاب، به ن ش ن اب ي، ع ن األوزاع ف ع ن يوس د ب ا محم دارمي. أخبرن ال
  جل).في شعب) ولم يقل (ثم ر اإلسناد. فقال (ورجل

دثنا  ي. ح ى التميم ن يحي ى ب دثنا يحي د ح ي  عب ن أب ة، ع ن بعج ه، ع ن أبي ازم ع ي ح ن أب ز ب العزي
ان  وآله عليه عن رسول هللا صلى هللا هريرة، ل ممسك عن اس لهم، رج اش الن ر مع ن خي ال (م ه ق وسلم؛ أن

ي القت فرسه في سبيل هللا. يطير ه. يبتغ ة أو فزعة طار علي ا سمع هيع ه. كلم ه. أو على متن وت مظان ل والم
ؤتي رجل في يم الصالة وي ة. يق ذه األودي ن ه ذه الشعف. أو بطن واد م اة.  غنيمة في رأس شعفة من ه الزك

ر). ي خي اس إال ف ن الن يس م ين. ل ه اليق ى يأتي ه حت د رب   ويعب
ل ش (معاش] هم رج وال عيش ر أح م: من خي ديره، وهللا أعل اة. وتق و الحي يش، وه و الع اش ه  الناس) المع
ك.م   مس
ه ) ف بنفس ر وواق ب ومنتظ ه) أي متأه ان فرس ك عن بيل ممس ي س اد ف ى الجه   هللا. عل
  متنه) أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير. يطير على)

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي ا وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم لمحي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف  جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

اء يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 160الحلقة عدد   
  c( سورة براءة ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
  ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ي ا(( ...   وا فِ ةٌ ِليَتَفَقَُّه ْنُهْم َطائِفَ ٍة ِم ّلِ فِْرقَ ْن ُك َر ِم ْوالَ نَفَ ةً فَلَ ُروا َكافَّ وَن ِليَنِف اَن اْلُمْؤِمنُ ا َك يِن َوَم ّدِ ل

وا ذَُروَن( َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُ ْم يَْح ْيِهْم لَعَلَُّه ا )122إِلَ اِر  يَ ْن اْلُكفَّ ونَُكْم ِم ِذيَن يَلُ اتِلُوا الَّ وا قَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
َ َمَع اْلُمتَِّقيَن( َّ وُل أَ  )123َوْليَِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظةً َواْعلَُموا أَنَّ  ْن يَقُ ِذِه َوإِذَا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َم هُ َه ْم َزاَدتْ يُُّك

ُروَن( ْم يَْستَْبِش ا الَِّذيَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إِيَمانًا َوُه ا  )124إِيَمانًا فَأَمَّ َزاَدتُْهْم ِرْجًس َرٌض فَ وبِِهْم َم ي قُلُ ِذيَن فِ ا الَّ َوأَمَّ
وَن َوالَ ) أََوالَ يََرْوَن أَنَُّهْم 125إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكافُِروَن( مَّ الَ يَتُوبُ تَْيِن ثُ رَّ ةً أَْو َم رَّ اٍم َم ّلِ َع يُْفتَنُوَن فِي ُك

ُ  )126ُهْم يَذَّكَُّروَن( َّ َرَف  َرفُوا َص مَّ انَص ٍد ثُ ْن أََح َراُكْم ِم ْل يَ ٍض َه ى بَْع ُهْم إِلَ َر بَْعُض وَرةٌ نََظ ْت ُس َوإِذَا َما أُنِزلَ
ْوٌم الَ  أَنَُّهْم قَ وبَُهْم بِ وَن(قُلُ ْيُكْم  )127 يَْفقَُه ِريٌص َعلَ تُّْم َح ا َعنِ ِه َم ٌز َعلَْي ُكْم َعِزي ْن أَنفُِس وٌل ِم اَءُكْم َرُس ْد َج لَقَ

يٌم( اْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِح ْرِش  )128بِ َو َربُّ اْلعَ ُت َوُه ْل ِه تََوكَّ َو َعلَْي هَ إِالَّ ُه ُ الَ إِلَ َّ بِي  ْل َحْس ْوا فَقُ ِإْن تََولَّ  فَ
  .))./).129اْلعَِظيِم(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة براءة) 

  * التحليل : 
  

نهم  اتهم ودي دد وطنهم وممتلك وع خطر يته د وق اد  عن ا للجه وا جميع هل من حق المؤمنين أن يهب
اس  تن الن وشرفهم ووجودهم كمؤمنين ؟.. من هم المكلفون بالتفقه في الدين ؟.. وما التفقه أصال ؟.. كيف يف

لعام مرة أو مرتين ؟.. ما الصفات التي وصف بها هللا سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى هللا عليه وآله في ا
ل  ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه واه ؟.. ع ا س م يختص به ي ل وسلم والت

  التالي إن شاء هللا تعالى : 
  
وَن لِ (( ...    اَن اْلُمْؤِمنُ ا َك يِن َوَم ّدِ ي ال وا فِ ةٌ ِليَتَفَقَُّه ْنُهْم َطائِفَ ٍة ِم ّلِ فِْرقَ ْن ُك َر ِم ْوالَ نَفَ ةً فَلَ ُروا َكافَّ يَنِف

  ...)):  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَنِفُروا َكافَّة.)).. (( ...  )122َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُروَن(
ُرواواْس دُّوه. ونَفَ روه وَم ُروه أَي نص ه وأَْنفَ ُروا مع وَم فَنَفَ وراً  تَْنفََر الق اراً ونُفُ ُرون نِف ر يَْنِف ي األَم ف

اج، جَّ ن الزَّ ذه ع راً؛ ه تُْنِفْرتُمْ  ونَِفي ديث: وإِذا اْس ي الح ال. وف ي القت ذلك ف وا، وك افَُروا: ذهب اْنِفُروا.  وتَن ف
رُ  االْستِْنصاُر، أَي إِذا طلبواالْستِْنفاُر: االْستِْنجاُد و ة. ونَفَ ى اِإلعان ارجين إِل ُروا خ أَجيبوا واْنِف َرةَ ف نكم النُّْص  م

ا  القوِم جماَعتُهم الذين يَْنِفُرون في األَمر، ومنه الحديث: أَنه بعث جماعة ذَْيٌل فلم م ُه َرْت له ة فَنَفَ ل مك ى أَه إِل
ُر: قَْرَدٍد أَي خرجوا أََحسُّوا بهم لَجُؤوا إِلى ُر والنَِّفي َرةُ والنَّْف ومُ  لقتالهم. والنَّْف ي  الق افَُروَن ف ك ويَتَن ُروَن مع يَْنِف
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ينِ .. القتال، وكله اسم للجمع جزء  والطائفةُ من الشيء::  فَلَْوالَ نَفََر ِمْن ُكّلِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِي الّدِ
هَ  ز: وليَْش ل العزي ي التنزي ه. وف ةٌ من ذابَهما طائف ؤمنين؛ د َع ن الم ى  م د إل ل الواح ةُ الرج د: الطائف ال مجاه ق

ه رجالن. فما األَلف، وقيل: الرجل الواحد ال:  فوقه، وروي عنه أَيضاً أَنه قال: أَقَلُّه رجل، وقال عطاء: أَقل يق
ّق؛ طائفة من الناس وطائفة من الليل. وفي الحديث: ال تزاُل طائفةٌ من ى الح ن  أُمتي عل ةُ: الجماعة م الطائف

ه أَراد د كأَن ى الواح ع عل اس وتق ف  الن ةُ دون األَل ال: الطائف ه فق ه عن ن راهوي حق ب ئل إس ة؛ وس اً طائف نفس
يْبلُغ لى وَس ، ص ّ ول  ه رس ان علي ا ك كين بم دد المتمس ون ع ى أَن يك ُر إل ذا األَم ه ه ه ّ علي لم،  وآل وس

ذلك أَن ال  لِّي ب اً يَُس حابه أَلف رةوأَص بهم كث ِق:  ُيُْعِج ه اآلبِ ْين وُغالم ن ُحَص ران ب ديث عم ي ح ل. وف ل الباط أَه
اف. منه َألَْقَطعَنّ  اء والق روى بالب ه، وي ة، أَي بعض أَطراف ي رواي اء ف ذا ج اً؛ هك ةُ: طائف ن  والطائف ةُ م الِقطع

ينِ فَلَْوالَ نَفََر ِمْن ُكّلِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوء .. الشي له، وغلَب على  الِفْقهُ: العلم بالشيء والفهمُ :  ا فِي الّدِ
ال  لِسياَدتِه وشرفه وفَْضِله على سائر أَنواع العلم كما غلب النجُم على الدين ِعْلم َدل؛ ق الثَُّريَّا والعُوُد على الَمْن

فَها هللاوالفَتْح، وقد َجعَله العُْرُف خاّصاً ب ِ ابن األَثير: واْشتِقاقهُ من الشَّقّ  وتَْخصيصاً  ، تعالى علم الشريعة، َشرَّ
ال هللا  الفَْهم. يقال: بعلم الفروع منها. قال غيره: والِفْقهُ في األَصل ه. ق اً في دين أَي فَْهم ي ال أُوتَِي فالٌن فِْقهاً ف

ه هللاُ؛ وجل: عز ه، وفَقََّه اء ب وا ُعلَم ي ليَتفَقَّهوا في الدين؛ أَي ليَكون ا النب لى ، ودع ه  ص ه هللا علي وسلم، وآل
ينَ  اه، فاستجاب هللا وفَقِّْهه في البن عباس فقال: اللهم َعلِّْمه الّدِ ه ومعن ه تأْويلَ ْم ان  التأْويل أَي فَّهِ ُدعاءه، وك

اً: من أَعلم ن الناس في زمانه بكتاب هللا تعالى. وفَِقه فِْقه اً. اب م ِعْلم ى َعِل يده:  بمعن ه فقاهة  س د فق وهو  وق
فُقَهاء، وهي نادرة، قال: وعندي  وحكى اللحياني: نسوة فُقَهاَء، واألُنثى فَِقيهة ِمْن نِْسوٍة فقائِهَ. من قوم فَِقيهٌ 

ً  : فقه الرجل التأْنيث، ونظيرها نسوة فُقَراء. وقال بعضهم لم يَْعتَدَّ بهاء أَن قائل فُقَهاء من العرب ا اً  فَقَه وفِْقه
ه ه. وفَقََّه  وفَِق يَء: َعِلَم   هالش

ال:  تَعَلُّم الِفْقه. له وأَْفقََهه:َعلَّمه. وفي التهذيب: وأَْفقَْهتُه أَنا أَي بَيَّْنتُ  ابن سيده: وفَِقهَ عنه، بالكسر، فَِهَم. ويق
ا  رجل من كالب وهو يَِصف له يَْفقَه فِْقهاً إذا فَِهَمه. قال األَزهري: قال لي عني ما بَيَّْنتُ  فَِقهَ فالنٌ  لي شيئاً فلم

ةٌ  يريد أَفَِهْمَت. ورجل فَقُهٌ: رغ من كالمه قال أَفَِقْهَت؟ف ْيِهْم .. فَِقيهٌ، واألُنثى فَقُه وا إِلَ ْوَمُهْم إِذَا َرَجعُ ِذُروا قَ َوِليُن
ذَُرونَ  ْم يَْح اذرَ :  لَعَلَُّه وهري. تَن ْذر. الج م النُّ اً، واالس هم بعض ذر بعُض وم: أَن اذَر الق ومُ  وتَن ّوف  الق ذا أَي َخ ك

ُدّوهم أَي ُضهم بعضاً؛بع َر َع ون ..  يُعلمهم ونَِذيرة الجيش: َطِليعَتُهم الذي يُْنِذُرهم أَم الغ، وال يك ذاُر: اِإلب واِإلن
ل  تعالى: فكيف كان عذابي ونُذُِر أَي التخويف، واالسم النُّذُر. ومنه قوله إِال في ر، فعي ذِّ إِنذاري. والنَِّذير: الُمح
ير: وجل: وجاءُكمُ  عز ذر . وقوله والجمع ن ُمْفِعل،  بمعنى ل التفس ال أَه ول، وق و الرس ب: ه ال ثعل  النَِّذيُر؛ ق

لى هللا ي، ص ي النب اِهداً  يعن ْلناك ش ا أَرَس ل: إِن ز وج ال ع ا ق لم، كم ه وس   علي
راً ونَِذيراً. ال وُمبَّشِ ْيب، ق ا الشَّ بَه وأَوضح. وقال بعضهم: النَِّذير ههن ري: واألَّول أَش ال  األَزه و منصور: ق أَب

ى الُمْنِذر وكان األَصَل وفعلُه والنِذيُر يكون بمعنى ميُع بمعن ه الس َت، ومثل ى  الثُّالثيُّ أُِمي ديُع بمعن الُمسِمِع والب
   الُمبِدعِ.

ا((   ةً وَ  يَ يُكْم ِغْلَظ ُدوا فِ اِر َوْليَِج ْن اْلُكفَّ ونَُكْم ِم ِذيَن يَلُ اتِلُوا الَّ وا قَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ َع أَيَُّه َ َم َّ وا أَنَّ  اْعلَُم
م  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكْم ِمْن اْلُكفَّارِ  يَا.)).. )123اْلُمتَِّقيَن( رب .. ث ار الع : أمرهم بالبدء بقتال  كف

وا أَنَّ .. التدرج بمقاتلة أهل الكفر المحاربين لإلسالم األقرب فاألقرب على وجه العموم دون تخصيص  َواْعلَُم
َ َمَع اْلُمتَِّقينَ  ينَ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  َّ َع اْلُمتَِّق ة  َم وى : مخاف ه وحذره .. التق اه : خاف : اتق

  هللا والعمل بطاعته .. 
ْم َوإِذَا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن يَقُوُل أَيُُّكْم َزاَدتْهُ َهِذِه إِيَما((   ا َوُه َزاَدتُْهْم إِيَمانً وا فَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ نًا فَأَمَّ
راع،: َوإِذَا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ  .))..)124يَْستَْبِشُروَن( رة عن ك ْوٌر، األَخي َوٌر وُس ع ُس ة، والجم  والسُّوَرةُ: المنزل

َرة من البناء: ما َحُسَن وطال. الجوهري: والسُّْوُر جمع ُسوَرة مثل والسُّوَرةُ  ن  بُْس ة م ل منزل ٍر، وهي ك وبُْس
ا رآن ألَنه وَرةُ الق ه ُس ة البناء؛ ومن د منزل ةٌ بع واو منزل تح ال َوٌر بف ع ُس رى والجم ال: .. مقطوعةٌ عن األُخ ق

ميت يده: س ن س َوَراٍت. اب ْوَراٍت وُس ى ُس ع عل وز أَن يجم ن ويج وَرةُ م ى  السُّ ةٌ إِل ا َدَرَج وَرةً ألَنه رآن ُس الق
ن همز ا، وم ىغيره ا بمعن ا جعله ن ه ة م ل: بقي ا؛ وقي زة فيه رك الهم ى ت راء عل ر الق ة، وأَكث رآن وقِْطعَ  الق

الم؛ التهذيب: القرآن يجوز أَن تكون من ُسْؤَرِة المال، ترك همزه لما كثر في السُّوَرةُ من دة  الك و عبي ا أَب وأَم
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ذلكمن أَعر البناء، وأَن السُّوَرةَ ِعْرقٌ  فِإنه زعم أَنه مشتق من ُسورة ْوراً، وك ع ُس وَرةُ  اق الحائط، ويجم الصُّ
ْور أَبو عبيدة بقوله: تُْجَمُع ُصْوراً؛ واحتج الي السُّ ي أَع ه ف ثم  وروى األَزهري بسنده ِسْرُت إِلي ي الهي عن أَب

وفٍَة م فُْعٍل بسكون العين إِذا سبق الجمَع الواِحدُ  إِنما تجمع فُْعلَةٌ على أَنه رّد على أَبي عبيدة قوله وقال: ل ُص ث
بق وُصوٍف، وُسْوَرةُ  وُر جمع س ْوُرهُ، فالسُّ اء وُس ز البن ال هللا ع ذا الموضع؛ ق ي ه ه ف وجل: فضرب  ُوْحَدانَ

ان، وشبه  حائط المدينة، وهو أَشرف باِطنُهُ فيه الرحمةُ؛ قال: والسُّور عند العرب له بابٌ  بينهم بُسورٍ  الحيط
حائط عرفناه في الدنيا، وهو اسم واحد لشيء  نار وأَهل الجنة بأَشرفال هللا تعالى الحائط الذي حجز بين أَهل

و أَنا إِذا أَردنا واحد، إِال ر، وه ول التم ا نق وَرةٌ كم ف الِعْرَق منه قلنا ُس ا  اسم جامع للجنس، أَن نعّرِ ِإذا أَردن ف
و رفيعة فهي معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة، وكلُّ منزلة ن ُس ة:ُسوَرةٌ مأْخوذة م اء؛ وأَنشد للنابغ  َرِة البن

ْوٌر  تََرى ُكلَّ َمْلٍك ُدونََها يَتَذَْبذَُب؟ أَنَّ هللا أَعطاَك ُسوَرةً، أَلَْم تَرَ  ا ُس ة، وجمعه معناه: أَعطاك رفعة وشرفاً ومنزل
ةٍ  وأَما أَي ِرفٌَع. قال: ل ُغْرفَ َوراً مث ا ُس اؤه، جعله ِإنَّ هللا، جل ثن َرفٍ  ُسوَرةُ القرآن ف ٍة و وُغ ٍب وُزْلفَ ٍة وُرتَ ُرتْبَ

ْورٍ من سور البناء  كانت  ألَنها لو من سور البناء وُزلٍَف، فدل على أَنه لم يجعلها  ِر ُس ه،  لقال: فأْتُوا بِعَْش مثل
ون راء مجتمع َوٍر، والق وا ولم يقل: بعشر ُس ذلك اجتمع َوٍر، وك ى ُس ه: فضرب  عل ي قول ْوٍر ف راءة ُس ى ق عل

وَرةٍ  أَحد: بُِسَوٍر، يقرأْ  بينهم بسور، ولم رآن عن ُس َوِر الق ن ُس وَرٍة م اء.  فدل ذلك على تميز ُس ْوِر البن ن ُس م
ا الَِّذيَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إِيَمانًا ان : التصديق  أَيُُّكْم َزاَدتْهُ َهِذِه إِيَمانًا فَأَمَّ ه .. اإليم ق ب ا : صدقه وث : آمن به إيمان

بَّ : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح ..  ِشُرونَ َوُهْم يَْستَبْ ضد التكذيب ..   ْن أََح دهللا: َم وفي حديث عب
رَ  القُْرآَن فَليَْبَشْر أَي فَْليَْفَرحْ  ن بَِش ان م ى محض اِإليم ل عل رآن دلي ة الق ؛ أَراد أَن محب رَّ الفتح،  ولَيَُس ُر، ب يَْبَش

رآن  ذاومن رواه بالضم، فهو من بََشْرُت األَديم أَْبُشُره إِ  ْر نفسه للق ْفَرِة، فيكون معناه فَْليَُضّمِ أَخذت باطنه بالشَّ
ي . االستكثار من الطعام ينسيه القرآن. فِإن دنيا وف اة ال ي الحي م البشرى ف الى: له ه تع واالسم البُْشرى. وقول

رة؛ ه اآلخ ن في ه م ُروا ب ا بُّشِ دنيا م ي ال راهم ف دها أَن بُْش وال: أَح ة أَق ال ثالث واب، ق َر  الث الى: ويُبَّشِ هللا تع
ه أَو وقيل بُْشراهم المؤمنين؛ وبُْشراُهْم في اآلخرة الجنة، ي منام ْؤمن ف ا الم ا الصالحة يَراه دنيا الرْؤي ي ال  ف

اه تَُرى ل معن ن له، وقي نهم ال تخرج روحه م ل م دنيا أَن الرج ي ال راهم ف ن بُْش رى موضعه م ى ي  جسده حت
ذ الى: إِنَّ ال ال هللا تع ة؛ ق االجن الوا َربُّن تقاموا ين ق م اس وا هللاُ ث افوا وال تحزن ةُ أَن ال تخ يهم المالئك ُل عل زَّ  تَتَنَ

لَ  وأَْبِشُروا بالجنةِ  ْرُت الرج راً  التي كنتم توعدون. الجوهري: بََش ُره، بالضم، بَْش َرى،  أَْبُش ن البُْش وراً م وبُُش
رَ  َرةُ والبُشاَرةُ، بالكشر والضم. يقال:البِشا والتَّْبِشيُر ثالُث لغات، واالسم وكذلك اِإلبشارُ  ود فَأَْبَش  بََشْرتُه بمول

. وتقول: أَْبِشْر بخير   .. إِْبشاراً أَي ُسرَّ
افُِروَن(((   ْم َك اتُوا َوُه ِهْم َوَم ى ِرْجِس ا إِلَ ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجًس ا .)).. )125َوأَمَّ َوأَمَّ

ي ِذيَن فِ َرضٌ  الَّ وبِِهْم َم افقون ..   قُلُ ِهمْ : أي المن ى ِرْجِس ا إِلَ َزاَدتُْهْم ِرْجًس ذاب :  فَ رآن: الع ي الق ْجُس ف ّرِ وال
ْجز. وجاء في دعاء ى الوتر: وأَْنِزْل عليهم كالّرِ ا بمعن رجس ههن الرجز،  ِرْجَسك وعذابك؛ قال أَبو منصور: ال

ت ذاب، قلب د وهو الع ل األَس ا قي زاي سيناً، كم راء ال ال الف لُ  واألَزد. وق الى: ويَْجعَ ه تع ي قول ى  ف ْجَس عل ّرِ ال
ي والغضب، وهو مضارع لقوله الرجز، الذين ال يعقلون؛ إِنه العقاب ي ف ن الكلب ال اب ان. وق ا لغت ال: ولعله  ق

َّ  قوله تعالى: فِإنه ِرْجٌس؛ الرجس: ر في الَمأْتَُم، وقال مجاهد كذلك يجعل  ا ال خي ال: م والرجس، ق ال أَب  ه، ق
نكم ذهب ع َّ لي د  ا يري ال: جعفر: إِنم َركم، ق ت ويَُطّهِ َل البي ْجَس أَه ّرِ ي: ال ن األَعراب ا  الرجل الشك. اب رَّ بن م

ا جماعى َرِجُسون نَِجُسون أَي كفار. وفي ن  التنزيل العزيز: إِنم ٌس م اُب واألَْزالُم ِرْج ر واألَنص ر والميس الخم
ل الشيطان فاجتنبوه؛ قال عمل ن عم ا استقذر م ْجُس في اللغة اسم لكل م َّ  الزجاج: الّرِ الغ  ي ذم  فب الى ف تع

اً. ياء وسماها ِرْجس سَ  هذه األَش ال: َرُج ال ويق َل عم ْرَجُس إِذا َعِم َس يَ اً وَرِج ل َرَجس ْجُس،  ًالرج رَّ اً. وال قبيح
بح بالفتح: ْجَس العمل الذي يق ع ف شدة الصوت، فكأَنَّ الّرِ ره ويرتف نذك ال اب بح. وق ن  ي الق ٌس م ي: ِرْج الكلب

  ..َمأْثَمٌ  عمل الشيطان أَي
ذَّكَُّرونَ  ((    ْم يَ وَن َوالَ ُه مَّ الَ يَتُوبُ تَْيِن ثُ رَّ ةً أَْو َم رَّ اٍم َم ّلِ َع ي ُك وَن فِ ْم يُْفتَنُ .)) .. )126(أََوالَ يََرْوَن أَنَُّه

اس من حولهم .. والمعنى أنهم يختبرون بالجوع .. والجفاف .. والمرض . األَزهري . والموت الذي يأخذ الن
ذهب إِذا واالْمتِحانُ  وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة االبتالء ُت الفضة وال ك فتَْن  واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قول

ار ار أَذبتهما بالن ه الن ي الصحاح: إِذا أَدخلت ِد، وف ن الجيِّ رديء م ز ال ا لتمي ار  لتنظر م ه، ودين ون. َجْوَدتُ َمْفتُ
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ار. ويسمى الصائغ وجل: والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن  يوَم هم عل
وَم  الفَتَّان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قيل للحجارة السُّود التي كأَنها ه: ي ي قول أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِيُن، وقيل ف

ار يُْفتَ  ى الن ْم عل وَن،ه ة. نُ ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ روَن وهللا ب رَّ ال: يُقَ ة  ق ي: الِفتْن ن األَعراب اب
ال، ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن اس االختب تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن اآلراء،  والِفتْن ب

  .. والِفتْنةُ اِإلحراق بالنار
و(( ُ قُلُ َّ َرَف  َرفُوا َص مَّ انَص ٍد ثُ ْن أََح َراُكْم ِم ْل يَ ٍض َه ى بَْع ُهْم إِلَ َر بَْعُض وَرةٌ نََظ ْت ُس ا أُنِزلَ بَُهْم َوإِذَا َم

ِرفُه.)).. )127بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْفقَُهوَن( َرفَه يَْص ه، َص ْرُف: َردُّ الشيء عن وجه ْرفا الصَّ َرَف. وصاَرَف  َص فاْنَص
ل:  َسه عن الشيء: َصرفَها عنه. وقوله تعالى: ثمنفْ  ه، وقي اْنَصَرفوا؛ أَي َرَجعوا عن المكان الذي استمعُوا في

ّ ُمجازاةً على العمل اْنَصَرفُوا عن ّ قلوبَهم أَي أَضلَُّهم  فعلهم؛ وَصرْفُت الرجل  بشيء مـما سمعوا. َصَرَف 
ً عني فاْنَصَرَف، والُمْنَصَرُف: قد يكون  ا د مكان اتي؛ أَي  وق رُف عن آي ه عز وجل: سأَص ون مصدراً، وقول يك

ْرفاً وال اإلْضاللَ  أَْجعَُل َجزاءهم ا عن هداية آياتي. وقوله عز وجل: فما يَْستَِطيعُون َص راً أَي م يستطيعون  نَْص
ذاَب وال أَن هم العَ ن أَنفس ِرفُوا ع ال أَن يَْص هم. ق روا أَنفَس ْرُف ال يَْنُص ونس: الصَّ ْبيان:ي َرْفُت الّصِ ةُ، وَص  ِحيل

 ّ َرَف  تُهم. وَص ّ  قَلَْب َرْفُت  ك األَذى، واْستَْص ذي عن بَُن ال ريُف: اللَّ ْرعِ  الَمكاِرَه.والصَّ ن الضَّ ه ع َرُف ب  يُْنَص
ْرفاِن: الليُل والنهاُر. حاّراً.    .والصَّ

ِه (( ٌز َعلَْي ُكْم َعِزي ْن أَنفُِس وٌل ِم اَءُكْم َرُس ْد َج اْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف لَقَ ْيُكْم بِ ِريٌص َعلَ تُّْم َح ا َعنِ َم
  .)).. )128َرِحيٌم(

  جاء في صحيح البخاري فيا يتعلق باآلية السالفة البيان : 
ت ن ثاب األنصاري  حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني ابن السباق: أن زيد ب

ل أهل قال:رضي هللا عنه، وكان ممن يكتب الوحي،  ر مقت و  أرسل إلي أبو بك ال أب ر، فق ده عم ة، وعن اليمام
ي  بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم القراء ف ل ب تحر القت ي أخشى أن يس اليمامة بالناس، وإن

وه،كثير من القرآن  المواطن، فيذهب  ر:  ، إال أن تجمع ت لعم ر: قل و بك ال أب رآن. ق ع الق ي ألرى أن تجم وإن
ي  صلى هللا عليه يفعله رسول هللا يف أفعل شيئا لم ك ر يراجعن زل عم م ي ر، فل وسلم؟ فقال عمر: هو وهللا خي

ال  فيه حتى شرح هللا لذلك صدري، تكلم، فق ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت، وعمر عنده جالس ال ي
ول هللا ص أبو بكر: إنك وحي لرس ب ال ت تكت ه رجل شاب عاقل وال نتهمك، كن ه لى هللا علي عوآل لم، فتتب  وس

ل  ال  القرآن فاجمعه. فوهللا لو كلفني نق ن الجب ل م ي  جب ا أمرن ي مم ل عل ان أثق ا ك ع  م ن جم ه م رآن.  ب الق
م أزل  وسلم؟ فقال أبووآله صلى هللا عليه  يفعله رسول هللا كيف تفعالن شيئا لم  قلت: ر، فل بكر: هو وهللا خي

دري لل ى شرح هللا ص رأراجعه حت ي بك در أب ه ص رآن  ذي شرح هللا ل ت الق ت فتتبع ر، فقم ه من  وعم أجمع
ى  والعسب، وصدور الرقاع األكتاف  ن سورة الرجال، حت م  وجدت م ة األنصاري ل ين مع خزيم ة آيت التوب

ِريٌص عَ  أجدهما مع أحد غيره: { تُّْم َح ا َعنِ ِه َم ٌز َعلَْي ُكْم َعِزي ْن أَنفُِس ا.لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِم ى آخرهم ْيُكْم }. إل  لَ
ي د أب رآن عن ا الق ع فيه ي جم د  وكانت الصحف الت م عن اه هللا، ث ى توف ر حت د عم م عن اه هللا، ث ى توف ر حت بك

ر. ت عم ه حفصة بن د  تابع دثني عب ث: ح ال اللي هاب. وق ن ش ن اب ونس، ع ن ي ث، ع ر، واللي ن عم ان ب عثم
ة األ الرحمن بن نخالد، عن ابن شهاب، وقال: مع أبي خزيم راهيم: حدثنا اب ن إب ال موسى، ع  نصاري. وق

دثنا ت: ح و ثاب ال أب ه. وق ن أبي راهيم، ع ن إب وب ب ه يعق ة. وتابع ي خزيم ع أب هاب: م ع  ش ال: م راهيم وق إب
  ..  خزيمة، أو أبي خزيمة

تُّمْ (( ا َعنِ ِه َم ٌز َعلَْي ُكْم َعِزي ْن أَنفُِس وٌل ِم اَءُكْم َرُس ْد َج ولُ ..))..  لَقَ ُت: ُدُخ ان،  العَنَ ى اِإلنس قَِّة عل الَمَش
ِة؛ ولقاءُ  اً أَي الشدَّ ه َعنَت ل علي اً إِذا أَْدَخ اً إِعنات الٌن فالن َت ف ال: أَْعنَ َرآَء  يق اُغوَن البُ ديث: الب ي الح قَّةً. وف َمَش

أُ، العَنََت؛ قال ابن األَثير: اء، وال العَنَُت الَمَشقَّةُ، والفساد، والهالُك، واِإلثم، والغَلَُط، والَخَط د ج ك ق لُّ ذل ا: ك زن
اغين؛  وأُْطِلَق العَنَُت عليه، والحديُث يَْحتَِملُ  والن للب ُت منصوبان مفع و والعَنَ ريٍء، وه ع بَ َرآء جم كلَّها؛ والبُ

كم َطلَْبتُه؛ ومنه الحديث: فيُعنِتُوا عليكم دينَ  بَغَْيُت فالناً خيراً، وبَغَْيتُك الشيَء: طلبتُه لك، وبَغَيُت الشيَء: يقال:
ه. أَي يُْدِخلوا عليكم قَّ علي ه أَي تُش ى تُْعنِتَ نكم؛ والحديث اآلخر: حت ي دي َرر ف ي الضَّ ب  وف ا َطبي الحديث: أَيُّم

ّبِ فأَْعنََت، و تََطبََّب، ولم يَْعرْف بالّطِ ريَض وأَفسده. فه رَّ الم اِمٌن؛ أَي أََض اً: سأَله ض ه تَعَنُّت ه وتَعَنَّت عن  وأَْعنَتَ
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ُت.  . َعنَتِي، وتُْسِقَطني تُْعنِتَني أَي تَْطلُبَ  عليه والَمَشقَّةَ. وفي حديث عمر: أََرْدَت أَن اللَّْبسَ شيء أَراد به  والعَنَ
رسوَل هللا، لو يُِطيعُكم في كثير من األَمِر  وأَْعنَتَه أَْوقَعَه في الَهلَكة؛ وقوله عز وجل: واْعلَُموا أَن فيكم الَهالُك.

ن طاعَ لَعَنِتُّم؛ أَي لو أَ  وم م عَى بق اَن َس لى  مثَل الُمْخبِِر الذي أَْخبَره بما ال أَصَل له، وقد ك ي، ص ى النب رب إِل الع
ذين  هللا عليه وسلم، أَمنهم اْرتَدُّوا، لوقَْعتُم في ا ال ا أَيه ز وجل: ي ول هللا، ع َعنٍَت أَي في فَساد وهالك. وهو ق

وا أَ  آمنوا، ة،إِْن جاءكم فاسٌق بنَبٍإ فَتَبَيَنُ اً بجهال يبُوا قوم وا أَن  ن تُِص ادمين، واْعلَُم تُم ن ا فَعَْل ى م بِحوا عل فتُْص
يمٌ ..  يُطيعُكم في كثير من األَمر لَعَنِتُّم فيكم رسوَل هللا، لو اْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِح ْيُكْم بِ ِريٌص َعلَ :  أي يحرص  َح

ن على مصلحتكم وعلى أن تدخلوا الجنة .. وبالتالي يحرص على ه ف .. دي الم الحني ق نهج اإلس دايتكم .. وف
ْرأَفُ الرحمة والتسامح .. والعدل واإلعتدال ..  ه يَ ة؛ َرأََف ب د الرحم فَ  الرأْفة: الرحمة، وقيل: أَش وَرُؤَف  ورئِ

؛ قال الفراء: الرأْفةُ والرآف رأْفة َرأْفَةً وَرآفةً. وفي التنزيل العزيز: وال تأُْخْذُكم بهما ّ ِة في ِديِن  ل الكأَْ◌ب ةُ مث
ن والكآبة، ه م ّ ب ر  ز وجل  وقال الزجاج: أَي ال ترحموهما فَتُْسِقطوا عنهما ما أََم ّ ع فات  ّد. ومن ص الح

ا الرؤوف وهو الرحيُم لعباده العَُطوُف عليهم ، وفيه لغتان قرئ بهم  بأَلطافه. والرأْفةُ أَخصُّ من الرحمِة وأََرقُّ
ولٍ  ك األَنصاري:معاً: َرؤوٌف على فَعُ ن مال ب ب ال كع ا ؛ ق ُع نَبيَّن ا نُِطي ا َرؤوف ان بِن رحمُن ك اً،هو ال ُع َربّ  ونُِطي

رحيم يَرَى ِلْلُمسِلِميَن عليه َحقّاً، ورُؤٌف على فَعٍُل؛ قال جرير: َم.  ِ كِفْعِل الواِلِد الرُؤِف ال ْرأَُف إذا َرِح د َرأََف يَ وق
أْفَةُ أََرقُّ من الرحمة وال د: ادتَك والرَّ و زي لحِة. أَب ة للَمْص ي الكراه ع ف د تق ةُ ق ي الكراهة، والرحم ع ف ال تق  يق

  .. رأَفاً كلٌّ من كالم العرب ورئِْفُت به َرُؤْفُت بالرجل أَرُؤُف به َرأْفَةً ورآفةً ورأَْفُت أَْرأَف به
ُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعلَْيِه تَ ((   َّ يِم(فَِإْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبِي  ْرِش اْلعَِظ ب /).129َوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَ .))..الحس
ٍل أَي:  الكفاية ..  ن َرج بَِك م ٍل َحْس اني. ومررت برج اني أَي كف ا أَْعط بَني م ال: أَْحَس ى وال  ويق َك، ال يُثَنَّ كافِي

ب  ِحْسبةً، انتصب ألَنه حال وقع فيه يُْجمع ألَنه موضوع موضع المصدر؛ وقالوا: هذا عربي ا انتص األَمر، كم
ي ِدْنياً، كأَنك قلت: هذا عَربي اْكتِفاًء، وإِن لم يُتكلم بذلك؛ وتقول: هذا ِدْنياً، في قولك: هو ابن بَُك  َعّمِ َرُجل َحْس

ال: ه ق ل، كأَن ل فِْع ه  من َرُجل، وهو َمْدٌح للنكرة، ألَن فيه تأْوي توي في ره، يس ن غي ك م اٍف ل ك أَي ك ٌب ل ُمْحِس
ى  مع والتثنية، ألَنه مصدر؛الواحد والج بَك عل ل، فتنصب َحْس ن رج ّ َحْسبَك م وتقول في المعرفة: هذا عبُد
ال، وإِن باك، الح رجلين أَْحَس ل، وب ن رج بََك م ل أَْحَس ررت برج ت: م بك، قل ي َحْس ل ف ال  أَردت الفع وبِرج

ُب  داً َحْس ت زي ول: رأَي ردةً، تق ُب ُمف تكلم بَحْس ك أَن ت بُوَك، ول اأَْحَس بَُك،  ي بِي أَو َحْس ت: َحْس ك قل ى، كأَن فتَ
ن، ألَنك أَردت دي. فأَضمرت هذا فلذلك لم تنّوِ ره عن يس غي  اِإلضافة، كما تقول: جاَءني زيد ليس غير، تريد ل

ّلِ شيٍء أَ :  َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ ..  الشيُء: كفاني وأَْحَسبَني ّز وجل، هو َربُّ ك ّ ع : هو  بُّ ه،  يالرَّ مالُك
بوبيَّة على جميع الَخْلق، ال شريك له، وهو َربُّ األَْرباِب، ي  وله الرُّ ربُّ ف ال ال الِك. وال يق وماِلُك الـُملوِك واألَْم

ِ، إِالّ باِإلضافِة، ّ ِ؛ وقد قالوه في الجاهلية َغير  ّ ، باألَِلف والالم، لغيِر  بُّ رَّ .. للـَمِلكِ  قال: ويقال الرَّ ال: ال بُّ ق
اٍف  َر ُمض ق غي ال: وال يُطلَ ـُمْنِعِم؛ ق يِِّم، وال ـُمَربِّي، والقَ إِالّ يُْطلَق في اللغة على المالِك، والسَّـيِِّد، والـُمَدبِّر،وال

، عّز وجّل، وإِذا أُْطِلق على غيِره أُِضـيَف، فقيَل: ربُّ كذا. قال: وقد على ِر  ّ ى غي اً عل ْعر ُمْطلَق ي الّشِ اَء ف ج
ْعر. قال: وأَراد به في هذا وليس بالكثيِر، ولم يُْذَكر  تعالى،ّ  ي أَن  الحديِث الـَمْولَى أَو السَّيِّد، في غير الّشِ يعن

ي ـَّه ف ا، ألَن ر  األََمةَ تَِلُد لسيِّدها ولَداً، فيكون كالـَمْولى له ة تْظَه ر، والنِّْعم ـي يَْكثُ ه. أَراد: أَنَّ السَّْب ـَحَسب كأَبي ال
دعوِة أَي الناس،في  ذه ال مَّ َربَّ ه ِن: اللُه ـُمَؤذِّ ِة ال َم  فتكثُر السَّراري. وفي حديث إِجاب تَّمِ ل: الم ـبَها؛ وقي صاِح

ة ـَمْملُوُك  لَـها، والزائَد في أَهلها والعمِل بها، واِإلجاب ل ال ه: ال يَقُ ّ عن رة، رضي  ي هري ديث أَب ي ح ا. وف له
هَكِرَه أَن  لَسـيِّده: ربِّي؛ ا قول ِة؛ فأَم بُوبي ي الرُّ ّ ف ـُمشارَكِة  ه، ل اً ل ك؛  يجعل مالكه َربّ د رب ي عن الى: اْذُكْرن تع

َك أَي  فِإنه خاَطـبَهم على الـُمتَعاَرِف عندهم، وعلى ما كانوا ونَهم به؛ ومنه قَوُل الساِمِرّي: واْنُظْر إِلى إِلِه يَُسمُّ
ٍة، فهي  َضالَِّة اِإلبل: حتى يَْلقاها َربُّها؛ فِإنّ اتََّخْذتَه إِلهاً. فأَما الحديث في  الذي دٍة وال ُمخاَطب ر ُمتَعَبَّ ائم غي البَه

ه: بمنزلة األَْمواِل التي تَجوز ّ عن ر، رضي  ي حديث عم ا. وف اً له م أَْرباب َربُّ  إِضافةُ ماِلِكـيها إِليها، وَجْعلُه
َرْيمة وَربُّ الغُنَْيمِة. بَِإ،العَْرش: سرير الم. الصُّ ة َس ك سرير مِلك ى ذل دلُّك عل ك، ي اه ِل ز وجل َعْرشاً  سمَّ َّ ع

ل شيٍء،  فقال عز من قائل: إِني وجدُت امرأَة تملكهم ا عرش عظيم وأُوتيْت من ك ره، وله تعار لغي د يُس ؛ وق
َوْحيِ: وال يُحدُّ، والجمع أَعراٌش وُعروٌش وِعَرَشةٌ. وفي حديث بَْدءِ  الباري سبحانه وعرض ي  ال ُت رأْس فرفع

ْرش:  الهواء، وفي رواية: بين السماءعلى عرش في  فِإذا هو قاعٌد  واألَرض، يعني جبريَل على سرير. والعَ
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، البيُت، وجمعه ُعروٌش. وَعْرش َّ ول  راءة رس مع ق ت أَس  البيت: سقفُه، والجمع كالجمع. وفي الحديث: كن
َّ عليه وسلم، وأَنا على َعْرِشي، وقيل ي؛صلى  ِريٍش ل ِريشُ  : على َع ي الحديث:  العَ ْرُش: السقُف، وف والعَ

الَعْ◌رش، ق ب ي أَو كالِقْنديِل المعلَّ ل  يعن ه؛ ويحم ْرش استوى، وفي ى العَ رحمن عل ل: ال ي التنزي قف. وف بالس
ال: الكرسّي موضع ربِّك َ َعْرش ه ق اس أَن ن عب ةٌ؛ روي عن اب ذ ثماني َدمين فوقهم يومئ دَ  الق ْرش ال يُق ر والعَ

ِإن  الرحمن، وأَما ما قدُره، وروي عنه أَنه قال: العَْرش مجِلس وت سعد، ف رُش لم زَّ الع ورد في الحديث: اهت
ل:  الميت، واهتزاُزه فََرُحه بحْمل سعد عليه إِلى الِجنَازة، وهو سرير العَْرش ههنا ه، وقي و عرش هللا  َمْدفنِ  ه

هعر قد جاء في رواية أُخرى: اهتزَّ  تعالى ألَنه ةٌ عن ارتياِح و ِكناي ْوت سعد، وه ين  ُش الرحمن لم بروحه ح
ى َ لكرامته على ربه، وقيل: هو على حذف مضاٍف تقديره: اهتزّ  ُصِعد به ه عل ا رأَْوا  أَهل العرش لقدوم َّ لم

  هللا ..  من منزلته وكرامته عند
  جاء في صحيح البخاري : 

رضي هللا  عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباسحدثنا معلَّى بن أسد: حدثنا وهيب، عن سعيد،  
ه إال  وسلم يقول عند الكرب: (ال إله إال وآله كان النبي صلى هللا عليه عنهما قال:: هللا  هللا العليم الحليم، ال إل

يم رش العظ ه إال رب الع ماوات  ، ال إل ريم  ورب هللا رب الس رش الك   ).األرض رب الع
ه، عنحدثنا محمد بن يوس     ن أبي ى، ع ن يحي عيد الخدري، ف: حدثنا سفيان، عن عمرو ب ي س   أب

يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى ) وسلم:وآله عن النبي صلى هللا عليه وسلم: قال النبي صلى هللا عليه 
د هللامن قوائم العرش )) ..  آخذ بقائمة من  ن عب ون: ع ي  وقال الماجش لمة، عن أب ي س ل، عن أب ن الفض ب

  .من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش). وسلم قال: (فأكون أولوآله هريرة، عن النبي صلى هللا عليه 
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن  ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأد غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي ح الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 161الحلقة عدد   
   c سورة يونس)  10( 

  )  109آياتها : ( 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْر 1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم(((    اَس َوبَّشِ ِذْر النَّ ْنُهْم أَْن أَْن ٍل ِم ى َرُج )أََكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحْينَا إِلَ
وا أَنَّ  ِذيَن آَمنُ يٌن(الَّ اِحٌر ُمبِ ذَا لََس افُِروَن إِنَّ َه اَل اْلَك ْم قَ َد َربِِّه ْدٍق ِعْن َدَم ِص ْم قَ َق 2 لَُه ِذي َخلَ ُ الَّ َّ ْم  )إِنَّ َربَُّك

ْن  ِفيٍع إِالَّ ِم ْن َش ا ِم َر َم َدبُِّر األَْم ْرِش يُ ى اْلعَ تََوى َعلَ ُ السََّماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْس َّ ْم  ِه ذَِلُك ِد إِْذنِ بَْع
وا3َربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ أَفَالَ تَذَكَُّروَن( ِذيَن آَمنُ ِزَي الَّ ُدهُ ِليَْج مَّ يُِعي َق ثُ َدأُ اْلَخْل هُ يَْب ا إِنَّ ِ َحق َّ  )إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم َجِميعًا َوْعَد 

اِلَحاِت بِاْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكفَ ُروَن(َوَعِملُوا الصَّ انُوا يَْكفُ ا َك يٌم بَِم ذَاٌب أَِل يٍم َوَع ْن َحِم َراٌب ِم ْم َش ِذي 4ُروا لَُه َو الَّ )ُه
 ُ َّ َق  ا َخلَ اَب َم نِيَن َواْلِحَس َدَد الّسِ وا َع اِزَل ِلتَْعلَُم دََّرهُ َمنَ وًرا َوقَ َر نُ يَاًء َواْلقََم ْمَس ِض َل الشَّ اْلَحّقِ َجعَ َك إِالَّ بِ  ذَِل

لُ  ْوٍم 5اْآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن( يُفَّصِ اٍت ِلقَ َماَواِت َواألَْرِض َآليَ ي السَّ ُ فِ َّ ) إِنَّ فِي اْختِالَِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما َخلََق 
  ...))..)6يَتَّقُوَن(

  صدق هللا العظم   
  ( سورة يونس )  

  * التحليل :  
    

ا ما فضل يونس عليه السالم ؟ .. لماذا اتهم ا لكافرون رسول هللا عليه الصالة والسالم بالسحر ؟.. م
ار ؟.. عن  ل والنه المرجع ؟.. وما القسط ؟.. ولماذا خلق هللا عز وجل الشمس والقمر ؟.. ولماذا اختالف اللي

  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

  خاري: جاء في صحيح الب  
د هللا رضي هللا   ل، عن عب ي وائ ش، عن أب ال:  حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن األعم ه ق عن

ه لى هللا علي ول هللا ص ال رس ه  ق لم: وآل را )وس ون خي د أن يك ي ألح ا ينبغ ى ) ..  م ن مت ونس ب ن ي   م
ي عامر  أبي، عن هالل حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني      بن علي، من بن

ن ) وسلم قال:وآله عنه، عن النبي صلى هللا عليه  بن لؤي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي هللا م
ر  ا خي ال أن ن  ق ونس ب ن ي ذب)م د ك ى فق  مت

ة  (فقد كذب) أخبر بخالف الحقيقة، والمراد أن األنبياء عليهم السالم، من حيث    كونهم أنبياء، فهم في منزل
  . دة من الخيرية].واح

يِم(((    اِب اْلَحِك اُت اْلِكتَ َك آيَ ر تِْل دليل .. ((  )1ال ة أو ال ات : العالم ع آي ة جم اِب ..)) .. اآلي اُت اْلِكتَ آيَ
  )) : القرآن الكريم .. وصفه هللا عز وجل بالحكمة .. والحكمة هي صواب األمر وسداده .. اْلَحِكيمِ 

ْدٍق أََكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا ((     َدَم ِص ْم قَ وا أَنَّ لَُه ِذيَن آَمنُ ْر الَّ أَْن أَْوَحْينَا إِلَى َرُجٍل ِمْنُهْم أَْن أَْنِذْر النَّاَس َوبَّشِ
وا.)) .. )2ِعْنَد َربِِّهْم قَاَل اْلَكافُِروَن إِنَّ َهذَا لََساِحٌر ُمبِيٌن( ْر الَِّذيَن آَمنُ ر  َوبَّشِ رى : الخب ه .. البش : بشره : فرح
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رح ..الم وا ف ِذيَن آَمنُ ذيب .. ((  الَّ د التك ديق .. ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب اَل : آم قَ
ا)) :  اْلَكافُِرونَ  ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ال  الُكْفُر: نق اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف َر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ بالط
د ألَهل دار رُ  الحرب: ق وا.َكفَ ْوا وامتنع ة، وهو وا أَي َعَص ُر النعم ُر: ُكْف ود  والُكْف ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف نق
رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا النعمة، دون. وَكفَ وراً  بكّلٍ كافرون؛ أَي جاح ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره اً  نَْعَم وُكْفران

د  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل َحَده. ورجلوكافََره َحقَّه: جَ  وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. كافر: جاح
  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على ألَْنعُِم هللا، مشتق من

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يَُدبِّ ((     َّ ُر األَْمَر َما ِمْن إِنَّ َربَُّكْم 
ذَكَُّروَن( الَ تَ ُدوهُ أَفَ ْم فَاْعبُ ُ َربُُّك َّ ْم  َماَواِت َواألَْرضَ .)).. )3َشِفيٍع إِالَّ ِمْن بَْعِد إِْذنِِه ذَِلُك َق السَّ ِذي َخلَ ُق : الَّ والَخْل
بق  خلَقه هللا فهو شيء في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل ُمْبتَِدئه على غير مثال ُس

ه: أَال ق إِلي ه الَخل ر ل ي واألَم ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ن الخ ارك هللا أَحس   تب
تعالى: فتبارك هللا  التقدير؛ وقال في قوله على وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخر كالم العرب

رين حسنأَحسُن الخالقين، معناه أَ  ْرِش .. ((  الُمقّدِ ى اْلعَ تََوى َعلَ ز وجل ..  ثُمَّ اْس ه ع ق بمقام تواء يلي )) : اس
َدبُّراً أَي  عاقبته وَدبََّر األَْمَر وتََدبَّره: نظر في عاقبته، واْستَْدبََره: رأَى في َر تَ َرَف األَْم دره؛ وَع ما لم ير في ص

ال أََخَرٍة؛ ق ر: ب رَّ  جري وَن الشَّ يبَُكْم، وال تَتَّقُ ى يُِص َر إِال حت وَن األَم َدبَُّرا وال تَْعِرفُ  تَ
ه، ن  والتَّْدبِيُر في األَمر: أَن تنظر إِلى ما تَُؤول إِليه عاقبت ِر م اَل األَْم ْدِري قِبَ ا يَ الن م ه. وف ر في َدبُّر: التفك والتَّ

تد ِدباره أَي له من آخره. ويقال: إِن فالناً لو استقبل من أَمره ما اس ي  برهأَوَّ م ف و عل ِره أَي ل ِة أَْم ِدَي ِلِوْجَه لَُه
يَّ ال بَْدِء أَمره ما علمه في آخره ا بَنِ ه: ي ْيِفّيٍ لبني ُن َص ثَُم ْب ال أَْك د  الْستَْرَشَد ألَمره. وق ور ق از أُم َدبَُّروا أَعج تَتَ

ْدبِيُر: أَن َدبَِّره أَي ي َولَّْت ُصُدوُرها. والتَّ ره ويُ ُل أَم َدبََّر الرج ْدبِيرُ يَتَ ه. والتَّ ي عواقب ر : أي نظر ف دبر  األم .. وي
ه .. ((   ى عظمت دل عل ا ي دا .. مم ك أح ي ذل رك ف ه ال يش ه وملكوت ي ملك رف ف يه وينص ْم يقض ُ َربُُّك َّ ْم  ذَِلُك

  )) : عبده عبادة  :  خضع وذل وطاع له .. فَاْعبُُدوهُ 
    )) ِ َّ اِلَحاِت إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم َجِميعًا َوْعَد  وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ِزَي الَّ َحقا إِنَّهُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ ِليَْج

ُروَن( انُوا يَْكفُ ا َك يٌم بَِم ذَاٌب أَِل يٍم َوَع ْن َحِم َراٌب ِم ْم َش ا.)) .. )4بِاْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُه ْرِجعُُكْم َجِميعً ِه َم :   إِلَْي
ً  يرجعرجع  ً  َرْجعاً وُرُجوعا ك وُرْجعَى وُرْجعاناً وَمْرِجعا ى رب ل: إِن إِل ى،  وَمْرِجعةً: انصرف. وفي التنزي ْجع الرُّ

جوعَ  اً، أَي والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا أَي الرُّ وعكم َمْرِجعُكم جميع طِ .. ((   ُرُج ي )) :  بِاْلِقْس ف
ّ تعالى الحسنى ال ال: ُمْقِسُط: هو العاِدُل.أَسماء  و يق ُط، فه َط يَْقِس َدل، وقََس ٌط إِذا ع و ُمْقِس ُط، فه َط يُْقِس  أَْقَس

طٌ  ه قاِس كا إِلي ال َش ا يق ْلب كم َط للسَّ ي أَْقَس أَن الهمزة ف اَر، فك اُم وال  إِذا ج َ ال يَن ّ ي الحديث: أَّن  كاه. وف فأَْش
ضُ  ينبغي َط ويرفَ  له أَن يناَم، يَْخِف ُض الِقْس ّ يَخِف ْدِل،أَراد أَن  ِط العَ ن الِقْس ه م زاُن، سمي ب ُط: الِمي ه؛ الِقْس عُ

ةِ  اِد المرتفع د ويَْرفَُع ِميزاَن أَعماِل الِعب ها عن ده ويَْخِفُض اُن ي وزَّ ع ال ا يرف ده كم ةَ من عن م النازل ه وأَرزاقَه  إِلي
ّ ويُْنِزلُه، وقيل: أَ  ُره  وق،  بالِقْسط رادالَوْزن، وهو تمثيل لما يُقَّدِ ل مخل يُب ك و نَِص ذي ه زِق ال ّرِ الِقْسَم من ال

ه، ه تقليلُ ه وَخْفُض يُب. ورْفعُ ةُ والنَِّص ُط: الِحصَّ ره. والِقْس يمٍ ((  تكثي ْن َحِم َراٌب ِم ةُ )) :  َش يُم والَحِميم والَحِم
اء جميعاً: الماء الحاّر. وشربُت البارحة ةً أي م مُّ، با ..ً سخنا َحميم ه والِمَح ُم الصغير يسخن في ر: القُْمقُ لكس

ةُ:  على ما تَِجُد من الوجع ُحسًى من ماء َحِميٍم؛ يريد جمع ُحْسَوٍة من ماء الماء. ويقال: اشربْ  اّر. والَحِميَم ح
وا لنا الماء أي أَسخنوا.   . الماء يسخن. يقال: أََحمُّ

َق  ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوًرا((     ا َخلَ اَب َم نِيَن َواْلِحَس َدَد الّسِ وا َع اِزَل ِلتَْعلَُم َرهُ َمنَ َوقَدَّ
ُل اْآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن( ُ ذَِلَك إِالَّ بِاْلَحّقِ يُفَّصِ الً : ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاءً .)).. )5َّ ه َجْع َجعََل الشيَء يَْجعَل

ْوَق  وَجعَله َصيََّره. قال سيبويه: َجعَْلت وَجعَلَه يَْجعَلُه َجْعالً: َصنَعه، ؛َوَضعه وَمْجعَالً واجتعله: ه فَ َك بَْعُض َمتاَع
ال أَلقيته، وقال مرة: َعِمْلته، والرفع على بَْعٍض  ام الح ة ُمق يَاءً .. ((إِقامة الجمل ْمَس ِض َل الشَّ )) : الضياء  َجعَ

ف األشياء..  ا يكش رَ جمع ضوء .. أي م وًراَواْلقََم م: :   نُ ي المحك ة. وف ور: ضد الظلم وُر: الضياء. والن والنُّ
ْوُء، ب. أَيا النُّور الضَّ راٌن؛ عن ثعل ارَ  كان، وقيل: هو شعاعه وسطوعه، والجمع أَْنواٌر ونِي د ن اَر  وق ْوراً وأَن نَ

اني، رة عن اللحي َر؛ األَخي وَّ ى واحد، أَي واْستَناَر ونَ اَن  بمعن ال: ب ا يق اء، كم يَّنَ أَض اَن وبَ يََّن  الشيُء وأَب وتَبَ



  705                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

رَ  واْستَباَن بمعنى ه  ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ .. ((   واحد. واْستَنار به: اْستََمدَّ ُشعاَعه. ونَوَّ ه بحقيقت ا : أدرك )) : علم علم
    وكنهه.. 
َماَواتِ ((     ي السَّ ُ فِ َّ َق  ا َخلَ اِر َوَم وَن( إِنَّ فِي اْختِالَِف اللَّْيِل َوالنََّه ْوٍم يَتَّقُ اٍت ِلقَ ...)).. )6َواألَْرِض َآليَ

  : اتقاه : خافه وحذره : التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..  ِلقَْوٍم يَتَّقُونَ 
    

  
  *********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
و ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي له ف

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ر  ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه خل

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  والحمد  رب العالمين إلى تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا 
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  

 c   : 162الحلقة عدد   
   c( سورة يونس ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
  ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْن آيَاتِنَ(( ...  ْم َع ِذيَن ُه ا َوالَّ أَنُّوا بَِه ْنيَا َواْطَم دُّ اِة ال وا بِاْلَحيَ ا َوَرُض وَن ِلقَاَءنَ ِذيَن الَ يَْرُج ا إِنَّ الَّ

انِِهْم 8َما َكانُوا يَْكِسبُوَن()أُْولَئَِك َمأَْواُهْم النَّاُر بِ 7َغاِفلُوَن( ْم بِِإيَم اِلَحاِت يَْهِديِهْم َربُُّه )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
الَمٌ  )9تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم األَْنَهاُر فِي َجنَّاِت النَِّعيِم( ا َس تُُهْم فِيَه رُ  َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوتَِحيَّ َواُهْم  َوآِخ َدْع

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن( َّ ِ ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهْم فَنَذَُر الَِّذيَن الَ  )10أَْن اْلَحْمُد  َّ ُل   َولَْو يُعَّجِ
ْفنَا َوإِذَا َمسَّ  )11يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن( ا َكَش ا فَلَمَّ ًدا أَْو قَائًِم ِه أَْو قَاِع ا ِلَجْنبِ رُّ َدَعانَ ْنَساَن الضُّ اْإلِ

هُ َمرَّ َكأَْن لَْم يَْدُعنَا إِلَى ُضّرٍ َمسَّهُ َكذَِلَك ُزيَِّن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن( ْن 12َعْنهُ ُضرَّ ُروَن ِم ) َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُ
رِ قَْبلِ  ْوَم اْلُمْج ِزي اْلقَ ذَِلَك نَْج وا َك انُوا ِليُْؤِمنُ ا َظلَُموا َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت َوَما َك اُكْم  )13ِميَن(ُكْم لَمَّ مَّ َجعَْلنَ ثُ

  ...)).)14َخالَئَِف فِي األَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم ِلنَْنُظَر َكْيَف تَْعَملُوَن(



  706                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  صدق هللا العظيم 
  ة يونس ) ( سور

  * التحليل : 
  

م  ن ه ه ؟.. م ا العم تهم ؟ .. م ا تحي ة  وم ي الجن ؤمنين ف اء الم ا دع ب ؟.. م ا الكس ة ؟.. وم ا الغفل م
ي  افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ف األَرض ؟.. ع م خالئ ن  ه رفون ؟.. وم المس

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ا إِنَّ (( ...  ْن آيَاتِنَ ْم َع ِذيَن ُه ا َوالَّ أَنُّوا بَِه ْنيَا َواْطَم دُّ اِة ال وا بِاْلَحيَ ا َوَرُض وَن ِلقَاَءنَ ِذيَن الَ يَْرُج الَّ
افِلُوَن( ا) .)).. 7َغ وَن ِلقَاَءنَ ِذيَن الَ يَْرُج دودٌ :  إِنَّ الَّ أِْس، َمْم يُض اليَ ِل: نَِق ن األََم اُء م َج هُ ..  الرَّ ل. وَرِجيَ  واألََم

ىً  اه بَمْعن ال.. وَرَجاهُ واْرتَجاه وتََرجَّ اراً. وق وَن  َوق م ال تَْرُج ا لَُك ز: م ل العزي ي التنزي راء وف ال الف ب: ق  ثعل
جاُء في معنى الَخْوِف ال يكون إِال مع الَجْحِد، ى  تقول: ما َرَجْوتُ  الرَّ ي معن ك ف ول َرَجْوتُ ك، وال تق ا ِخْفتُ َكأَي م

ك ْن آ.. ((  ِخْفتُ افِلُونَ َع ا َغ ه)) :  يَاتِنَ ه عن ةً وأَْغفَلَ والً وَغْفل ُل ُغف ه يَْغفُ َل عن ُره َغفَ ها  غي ه وس ه: ترَك وأَْغفَلَ
  .. عنه

بَ .)).. )8أُْولَئَِك َمأَْواُهْم النَّاُر بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن(((   ْزِق، وأَصلُه الجمع. َكَس بُ  الَكْسُب: َطلَُب الّرِ  يَْكِس
ب: سََّب واْكتََسب. قال سيبويه: َكَسَب أَصاَب،َكْسباً، وتَكَ  الى:  واْكتََس ه تع ي: قولُ ن جن ال اب د. ق ف واْجتََه رَّ تََص

بَْت، لها ما َكَسبَْت، ن السيئة باْكتََس بَْت، وع نة بَِكَس ر عن الحس َب دون  وعليها ما اْكتََسبَْت؛ َعبَّ ى َكَس ألَن معن
ادة، وذ ن الزي ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس بَ معن ك أَن َكْس ير  ل ٌر يس يئة، أَْم اِب الس ى اْكتِس افة إِل نة، باِإلض الحس

  .. وُمْستَْصغَرٌ 
ي((   اُر فِ تِِهْم األَْنَه ْن تَْح ِري ِم انِِهْم تَْج ْم بِِإيَم ِديِهْم َربُُّه اِلَحاِت يَْه وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ اِت  إِنَّ الَّ َجنَّ

  : هداه : هداية  : أرشده .. ضد أضله ..  بُُّهمْ يَْهِديِهْم رَ .)).. )9النَِّعيِم(
الَمٌ ((    ا َس تُُهْم فِيَه مَّ َوتَِحيَّ ْبَحانََك اللَُّه ا ُس َواُهْم فِيَه ِ َرّبِ  َدْع َّ ِ ُد  َواهُْم أَْن اْلَحْم ُر َدْع َوآِخ

مَّ .)).. )10اْلعَالَِميَن( ْبَحانََك اللَُّه ة:  َدْعَواُهْم فِيَها ُس ي اللغ وء؛ وسبحان ف ل، عن الس ز وج ه هللا، ع ال  تنزي ق
بحان اب أَن س و الخط م أَب يبويه: زع ئُ  س ّرِ راَءةَ هللا أَي أُبَ ك ب ل: هللا كقول راءةً؛ وقي وء ب ن الس ه  هللاَ م قول

وان هللا  وروى األَزهري بِإسناده سبحانك أَي أُنزهك يا رب من كل سوء وأُبرئك. ا سأَل عليّاً، رض أَن ابن الَكوَّ
ْبحانَ  ، عن سبحان هللا يه،تعالى عل ول: ُس رب تق ا. والع ذا إِذا فقال: كلمة رضيها هللا لنفسه فأَوصى به ن ك  ِم

ِ َرّبِ اْلعَالَِمينَ .. ((   تعجبت منه َّ ِ ه)):   اْلَحْمُد  ه، ومن ى فعل ه عل ال: َحمْدتُ ذم؛ ويق يض ال دة  الحمد: نق الَمْحَم
د  خالف ز: الحم ل العزي المين.المذّمة. وفي التنزي د،   رب الع ر ي د وعن غي ون عن ي د يك ب: الحم ال ثعل ق

ا. األَخفش: وسيأْتي والشكر ال يكون إِال عن يد رق بينهم د   ذكره؛ وقال اللحياني: الحمد الشكر فلم يف الحم
د ، قال: والحمد  الثناء. قال األَزهري: الشكر ال يكون الشكر د ي إِال ثناء لي د ق ا، والحم ون شكراً أَوليته ك

والحمد  هللا الثناُء عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل، للثناء على الرجل، فحمدُ  للصنيعة ويكون ابتداء
َدةً، أَعم من الشكر. داً وَمْحِم دة وَمْحِم داً وَمْحَم داً وَمْحَم َده َحْم د َحِم ادٌر، وق ود ن د..  فهو محم والشكر  والحم

ه  وعلى ك تحمد اِإلنسان على صفاته الذاتيةمتقاربان والحمد أَعمهما ألَن فاته؛ ومن عطائه وال تشكره على ص
كر هللا ا ش كر؛ م د رأْس الش ديث: الحم ان  الح ا ك ان، وإِنم الص رأْس اِإليم ة اِإلخ ا أَن كلم ده، كم د ال يحم عب

كر رأْس و شكر الش ه، فه م من ه أَع ا، وألَن ادة به ة واِإلش ار النعم ه إِظه ي ألَن في ادة. وف دعاء:  وزي ديث ال ح
   ..وبحمدك سبحت سبحانك اللهم وبحمدك أَي وبحمدك أَبتدئ، وقيل:

ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهْم فَنَذَُر الَِّذيَن الَ ((   َّ ُل  ي َولَْو يُعَّجِ ا فِ  يَْرُجوَن ِلقَاَءنَ
ُل: األََجُل: غايةُ الوقت في الموت وُحلول الدَّين ونحِوه.: لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهم.)).. )11ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن(  واألََج

يء. ا((  ُمدَّةُ الش وَن ِلقَاَءنَ ِذيَن الَ يَْرُج ذَُر الَّ ه .. ((   فَنَ ونَ )) : وذر الشيء وذرا : ترك انِِهْم يَْعَمُه ي ُطْغيَ )) : فِ
ري: العََمهُ: التََّحيُّر ه والتََّردُّد؛ وأَنشد ابن ب اَن تَْعَم ى ُعثْم ْه إل ى تَْعَم ابِ  َمت راِدِق والِقب ْخم السُّ ى َض ُد  إل َرّدِ أَي تُ
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ر اللة والتحي ُد في الض ي النظَر، وقيل: العََمهُ التََّردُّ ة؛  ف رف الُحجَّ و أَن ال يع ب: ه ال ثعل ق؛ ق ُمنازعة أَو طري
ده ال يدر اللحياني: هو وقال يتَرّدِ ذَُرُهم ف ز: ون ل العزي ي التنزي ه. وف انهم ي أَين يتوج ى  ُطْغي ون؛ ومعن يَْعَمُه

هُ  وجهه: فأَينَ  يعمهون: يتحيرون. وفي حديث علّي، كّرم هللا ر: العََم ن األَثي ال اب تَْذَهبُوَن بل كيف تَْعَمُهون؟ ق
ي العمى ف يرة ك َردُّدُ  البص هٌ أَي يتَ هٌ عاِم ل َعِم ر. ورج ي البَص هُمتَحيِّ ف دي لطريق ع  راً ال يهت ه، والجم وَمْذَهبِ

هٌ.  ً وقد عمه وعمه ( بكسر الميم وفتحها )  َعِمهون وُعمَّ ن  يَْعَمهُ َعَمها اَد ع وُعُموهاً وُعُموهةً وَعَمهاناً إذا ح
  ..  الحق

ا فَلَ ((   رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَائًِم ْنَساَن الضُّ ْدُعنَا َوإِذَا َمسَّ اْإلِ ْم يَ أَْن لَ رَّ َك هُ َم رَّ هُ ُض ْفنَا َعْن ا َكَش مَّ
راُف: ُمجاوزةُ :  ُزيَِّن ِلْلُمْسِرفِينَ .)).. )12إِلَى ُضّرٍ َمسَّهُ َكذَِلَك ُزيَِّن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن( َرف واإلْس السَّ

ّ عنه، فهو مامن غير قصد، وأَما السَّ  ماله: َعِجل القَْصِد. وأَسرَف في ي َرُف الذي نََهى  َق ف ر طاعة  أُْنِف غي
، قليالً كان أَو كثيراً. واإلْسراُف في النفقة: روا؛ التبذيُر. ّ  وقوله تعالى: والذين إذا أَْنفَقُوا لم يُْسِرفُوا ولم يَْقتُ

ال م ق روا ل م يَْقتُ عه ول ر موض ي غي عُوه ف م يَض ِرفُوا أَي ل م يُْس فيان: ل ه وال يُقَّصِ س ه؛ وقول ن حق ه ع روا ب
ه، ل أَكل ا ال يح ل م راُف أَك ِرفوا، اإلْس فيان: تُْس ال س ، وق ّ ه  ا أَحلَّ ل مم ي األَك د ف اوزةُ القص و ُمج ل: ه  وقي

ا راُف م ة: اإلس ن معاوي اُس ب ال إي ، وق ّ ة  ر طاع ي غي ق ف ا أُنف ل م راف ك .  اإلْس ّ ّق  ن ح ه ع ر ب قُّصِ
   .َعَجلة. وأََكلَه َسَرفاً أَي فيوالسََّرُف: ضّد القصد. 

ا َظلَُموا َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت َوَما َكانُوا ِليُؤْ ((   ِزي َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبِلُكْم لَمَّ ِمنُوا َكذَِلَك نَْج
ِرِميَن( ْوَم اْلُمْج ُرونَ .)).. )13اْلقَ ا اْلقُ ْد أَْهلَْكنَ وء .. ((  : هلَولَقَ ة س ي ميت تعمل إال  ف ات .. وال يس ي .. م ك : فن

ذنب، )) :  اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ ..  ((  والقَْرُن من الناس: أَهُل زمان واحد)): اْلقُُرون ْرُم: ال ي، والُج والُجْرُم: التَّعّدِ
ُروٌم، راٌم وُج ع أَْج و والجم اً واْجتَ وه ِرُم َجْرم َرَم يَْج د َج ةُ، وق والَجِريَم َرم، فه ِرم َرَم وأَْج ي  ُمْج ِريٌم. وف وَج

اً من لمين ُجْرم ي المس ُم المسلمين ف م الحديث: أَعظ ن شيء ل ألته؛  سأَل ع ِرَم من أجل مس ه فَُح ْم علي رَّ يَُج
  . الُجْرم: الذنب.
وَن(((   َف تَْعَملُ ي ...)).. )14ثُمَّ َجعَْلنَاُكْم َخالَِئَف فِي األَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم ِلنَْنُظَر َكْي َف فِ اُكْم َخالَئِ مَّ َجعَْلنَ ثُ

ة: األَْرِض  ل أُم ال: جع ي األرض، ق َف ف م خالئِ ذي جعلك ّلِ  وقال الفراء في قوله تعالى: هو ال َف ك د َخالئ محم
َوُد أَن  األُمم، قال: وقيل َخالئَف في األرض يَْخلُُف بعضكم ة، واألْج بعضاً؛ ابن السكيت: فإنه وقََع للرجال خاّص

د َمل علىيُحْ  م ق َرى أَنه اء، أَال تَ ه اله ت في ع للرجال، وإن كان ا يق ةُ  معناه فإنه ربم الوا ثالث اء؟ ق وه ُخلف جمع
ى  ُخلفاء ال غير، وقد ُجمَع َخالئَف، فمن قال ة يَْذَهب به إلى المعن خالئَف قال ثالَث خالئَف وثالثة خالئَف، فمرَّ

ا ومَرة الوا ُخلف ال: وق ظ، ق ى اللف ه إل ىيذهب ب ع إال عل ه ال يق ل أَن ن أَج ذكر ء م ى  م وه عل اء، جمع ه اله وفي
   .بالهاء ال تُجَمُع على فُعالء. فَِعيلة إسقاط الهاء فصار مثل َظِريٍف وُظَرفاء ألَن

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده  د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا  ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  والحمد  رب العالمين تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

   
  
  
  
  
  
  

 c   : 163الحلقة عدد   
  c( سورة يونس ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم ع ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ذَا أَْو بَ (( ...  ِر َه ْرآٍن َغْي ِت بِقُ ا ائْ وَن ِلقَاَءنَ ِذيَن الَ يَْرُج اَل الَّ اٍت قَ ا َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَ ْل َم هُ قُ ْل ّدِ
ْومٍ يَُكوُن ِلي أَْن أُ  لَهُ ِمْن تِْلقَاِء نَْفِسي إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَيَّ إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب يَ يٍم( بَّدِ ) 15َعِظ

هِ  ْن قَْبِل ًرا ِم ُ َما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوالَ أَْدَراُكْم بِِه فَقَْد لَبِثُْت فِيُكْم ُعُم َّ وَن( قُْل لَْو َشاَء  الَ تَْعِقلُ ْن  )16أَفَ ُم ِممَّ ْن أَْظلَ فََم
وَن( ُح اْلُمْجِرُم هُ الَ يُْفِل ِه إِنَّ ذََّب بِآيَاتِ ِذبًا أَْو َك ِ َك َّ ى  َرى َعلَ ُهْم َوالَ  )17اْفتَ رُّ ا الَ يَُض ِ َم َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم َويَْعبُ

فَعَاُؤنَا ِعْن ُؤالَِء ُش ْبَحانَهُ يَْنفَعُُهْم َويَقُولُوَن َه ي األَْرِض ُس َماَواِت َوالَ فِ ي السَّ ُم فِ ا الَ يَْعلَ َ بَِم َّ وَن  ُ ْل أَتُنَبِّئ ِ قُ َّ َد 
ا يُْشِرُكوَن( نَ  )18َوتَعَالَى َعمَّ َي بَْي َك لَقُِض ْن َربِّ بَقَْت ِم ةٌ َس ْوالَ َكِلَم اْختَلَفُوا َولَ ةً َواِحَدةً فَ ُهْم َوَما َكاَن النَّاُس إِالَّ أُمَّ

وَن( ِه يَْختَِلفُ ا فِي نْ  )19فِيَم ْم ِم ي َمعَُك اْنتَِظُروا إِنِّ ِ فَ َّ ِ ُب  ا اْلغَْي ْل إِنََّم ِه فَقُ ْن َربِّ ةٌ ِم ِه آيَ ِزَل َعلَْي ْوالَ أُْن وَن لَ  َويَقُولُ
  ...)). )20اْلُمْنتَِظِريَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يونس )

  * التحليل : 
  

ة ماذا يقول الذين ال  ة المبارك ل البعث لم قب ه وس يرجون لقاء هللا ؟.. كم لبث محمد صلى هللا عليه وآل
ي  ة الشافية ف ة الكافي ر تجدون األجوب ذه األسئلة وأكث ن ه ؟.. كيف كان الناس ؟.. ما الغيب ولمن هو ؟ .. ع

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
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ا َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَ (( ...  ْل َم هُ قُ ْل ذَا أَْو بَّدِ ِر َه ْرآٍن َغْي ِت بِقُ ا ائْ وَن ِلقَاَءنَ ِذيَن الَ يَْرُج اَل الَّ اٍت قَ يِّنَ
ْيُت َربِّ اُف إِْن َعَص ي أََخ يَّ إِنِّ وَحى إِلَ ا يُ ُع إِالَّ َم ي إِْن أَتَّبِ اِء نَْفِس ْن تِْلقَ هُ ِم لَ ي أَْن أُبَّدِ وُن ِل ْوٍم يَُك ذَاَب يَ ي َع

انَ :  َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ .)).. )15َعِظيٍم( ا. وب ة وغيِره ن الدالل يُء  والبَياُن: ما بُيَِّن به الشيُء م الش
اً: يِّنٍ  بَيان ل َه اُء، مث ع أَْبيِن يٌِّن، والجم و بَ ح، فه ذلك اتََّض اء، وك ينٌ  وأَْهيِن و ُمب يُء فه اَن الش ه أَي..  أَب  وأَبَْنتُ

ةُ  عَرفتُه. وتَبَيَّنَ  ه. واستَباَن الشيُء: ظَهر. واستَبَْنتُه أَنا:أَْوَضْحتُ  ذه الثالث  الشيُء: َظَهر، وتَبيَّْنتهُ أَنا، تتعدَّى ه
ى وال تتعّدى. يََّن بمعن اَن وبَ يَّن وأَب د؛ وقالوا: باَن الشيُء واْستَباَن وتَب اٍت،  واح اٍت ُمبَيِّن الى: آي ه تع ه قول ومن

ديده اء وتش ر الي ىبكس ي ا، بمعن ا. وف المعنى أَن هللا بَيَّنَه اء ف تح الي ات بف رأَ ُمبَيَّن ن ق ات، وم   ُمتبيِّن
   ..المثل: قد بَيََّن الصبُح لِذي عينَين أَي تَبَيَّن

ْن قَبْ ((   ُ َما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوالَ أَْدَراُكْم بِِه فَقَْد لَبِثُْت فِيُكْم ُعُمًرا ِم َّ وَن(قُْل لَْو َشاَء  الَ تَْعِقلُ ِه أَفَ .)).. )16ِل
ةً :  َوالَ أَْدَراُكْم بِهِ  ً  َدَرى الشيَء َدْرباً وِدْرباً؛ عن اللحياني، وِدْريَ ا ةُ  وِدْريان ْريَ ال سيبويه: الدَّ هُ. ق ةً: َعِلَم وِدرايَ

ْريَِة ال ذا يُْذَهبُ  كالّدِ ى ه ال: أَت ِة الواحدة ولكنه على معنى الحال. ويق ة أَي من  به إلى الَمرَّ ر ِدْري َر من غي األَْم
ت غير ِعْلٍم. ويقال: َدَرْيت الشيَء أَْدِريهِ  ه وَدَرْي وهري: َدَرْيت ه. الج ري إذا أَْعلَْمت اً  َعَرْفته، وأَْدَرْيتُه غي ه َدْري ب

مَّ ال له؛ وأَنشد: وَدْرية وِدْريةً وِدراية أَي علمت دَّاِري، الُه ت ال ِرٍئ مِ  أَْدِري، وأَْن لُّ اْم دارُك ى ِمْق ك عل وأَْدراه  ِْن
ا به: ه، فأَم ْم ب ز: وال أَْدَراُك ل العزي ي التنزي ه. وف م أَْعلَم رأَ: أَْدَرأَُك ن ق وهري:  م ال الج ٌن. ق وز، فلَْح ه، مهم ب

د أَنَّ  أَْدَرأَُكم به؛ قال: والوجه فيه وقرئ وال ري: يري ن ب ال اب ز؛ ق ْرك الهم و تَ ز، ه ر هم ه وأَْدَراهُ، بغي  أَْدَرْيت
تقامة والصالح .. ((   فَقَْد لَبِثُْت فِيُكْم ُعُمًرا.. ((  لصحيحا هورا باإلس الَ )) : أي أقمت فيكم أربعين عاما مش أَفَ

  )): عقل األمر عقال : فهمه وتدبره .. تَْعِقلُونَ 
هُ الَ ((   ِه إِنَّ ِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِ َّ ْن اْفتََرى َعلَى  وَن(فََمْن أَْظلَُم ِممَّ ُح اْلُمْجِرُم ى .)).. )17 يُْفِل َرى َعلَ اْفتَ

ِذبًا ِ َك ِريّ :  َّ ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك ن  ٌوالِفْري ة؛ ع يح الِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن وِمْف
الن َرى ف ال فَ ث: يق اني. اللي ذب. وق اللحي ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري َرىالك ره: اْفتَ ذب ال غي  الك

راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق ه. يَْفتِري راه:  اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ
جُل َعْينَْيِه ما لم الحديث: اختلقه، واالسم الِفْريَة. وفي   .. تََريا ِمن أَْفَرى الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ

َُويَْعبُُدوَن ((   ْل أَتُنَبِّئ ِ قُ َّ َد  فَعَاُؤنَا ِعْن ُهْم َوالَ يَْنفَعُُهْم َويَقُولُوَن َهُؤالَِء ُش ِ َما الَ يَُضرُّ َّ َ ِمْن ُدوِن  َّ وَن 
ِرُكوَن( ا يُْش الَى َعمَّ ْبَحانَهُ َوتَعَ ي األَْرِض ُس َماَواِت َوالَ فِ ي السَّ ُم فِ ا الَ يَْعلَ ُدونَ .)).. )18بَِم ِ َويَْعبُ َّ ْن ُدوِن  :   ِم

َماَواتِ عبده عبادة : خضع وذل وطاع لـه .. والعبادة ال تكون إال  الخالق العليم .. ((   ي السَّ )) بَِما الَ يَْعلَُم فِ
ه .. ((   ه وكنه الَى: علم علما : أدركه بحقيقت ْبَحانَهُ َوتَعَ ه عن الشريك .. ((   ُس الى: نزه بحه تع ا )): س َعمَّ

  )) : أشرك با : جعل له شريكا وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. ونَ يُْشِركُ 
نَُهْم فِيَم((   َي بَْي َك لَقُِض ْن َربِّ بَقَْت ِم ةٌ َس ْوالَ َكِلَم اْختَلَفُوا َولَ َدةً فَ ةً َواِح اُس إِالَّ أُمَّ اَن النَّ ا َك ِه َوَم ا فِي

َدةً َوَما كَ .)).. )19يَْختَِلفُوَن( ةً َواِح ن الفطرة  اَن النَّاُس إِالَّ أُمَّ الم دي ن واحد هو اإلس ى دي اس عل ان الن : أي ك
دين  والتوحيد الخالص .. والعدل واإلعتدال في كل شيء .. وكلمة األمة ( بالضم والكسر ) تعني الطريق أو ال

  أو الشريعة ..  
ِريَن( َويَقُولُوَن لَْوالَ أُْنِزَل َعلَْيِه آيَةٌ ِمنْ ((   ْن اْلُمْنتَِظ ْم ِم ي َمعَُك اْنتَِظُروا إِنِّ ِ فَ َّ ِ  )20َربِِّه فَقُْل إِنََّما اْلغَْيُب 

هِ ...))..  ْن َربِّ ةٌ ِم دليل .. ((   آيَ ة .. ال ة : العالم ِ ك اآلي َّ ِ ُب  ا اْلغَْي ـياٌب )) :  إِنََّم ه ِغ ، وجمع كُّ ُب: الشَّ الغَْي
ه  تَْعلَُم الِغـيابا، * ال قائالً إِْفكاً وال ُمْرتابا أَْنَت نَبـيٌّ  وُغيُوٌب؛ قال: والغَْيُب: كلُّ ما غاب عنك. أَبو إِسحق في قول

ه بالغَْيِب؛ تعالى: يؤمنون ّ علي ، صلى  ـيُّ ه النب رهم ب ا أَخب ن أَي يؤمنون بما غاَب عنهم، مم ِر  وسلم، م أَم
ال:  به، فهو نبأَهمالبَْعِث والجنِة والنار. وكلُّ ما غاَب عنهم مما أَ  . ق ّ ا ون ب ي: يؤمن ن األَعراب ال اب ٌب؛ وق َغْي

الً في القلوب. ويُقال: سمعت أَيضاً ما غاَب عن والغَْيبُ  أَي من  صوتاً من وراء الغَْيب العُيوِن، وإِن كان ُمَحصَّ
ر ديث ذك ي الح رر ف د تك ع ال أَراه. وق ون، موض ن العي اب ع ا غ ل م و ك ب، وه ان مُ  الغي واء ك ي س الً ف َحصَّ

  .. َغْيباً، وِغـياباً، وَغْيبَةً، وَغْيبُوبةً  وغاَب َعنِّي األَْمرُ  محصل. القلوب، أَو غير
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*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ة وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش آم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

اد ه و ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  ابل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء  ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 164الحلقة عدد   
  c( سورة يونس ) 

  
  الم ع الة والس اعة بسم هللا والص ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل ول هللا وعل د رس ى محم ل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ن الرجيمأعوذ با من الشيطا

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َرُع (( ...  ُ أَْس َّ ْل  ا قُ ي آيَاتِنَ ٌر فِ ْم َمْك تُْهْم إِذَا لَُه اَء َمسَّ رَّ ِد َض ْن بَْع ةً ِم اَس َرْحَم ًرا إِنَّ َوإِذَا أَذَْقنَا النَّ َمْك

ِريحٍ ُهَو الَِّذي يَُسيِّرُ  )21ُرُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُروَن( ْم بِ َرْيَن بِِه ِك َوَج ي اْلفُْل تُْم فِ ى إِذَا ُكْن ِر َحتَّ ّرِ َواْلبَْح ُكْم فِي اْلبَ
يَن َطيِّبٍَة َوفَِرُحوا بَِها َجاَءتَْها ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهْم اْلَمْوُج ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحيَط بِهِ  َ ُمْخِلِص َّ ْم َدَعْوا 

يَن لَئِْن أَْنَجْيتَنَا ِمْن َهِذِه لَنَُكونَنَّ ِمْن الشَّاِكِريَن(لَهُ ال ا )22ّدِ ّقِ يَ ِر اْلَح ي األَْرِض بِغَْي وَن فِ ْم يَْبغُ ا أَْنَجاُهْم إِذَا ُه  فَلَمَّ
ْنيَا ثُمَّ إِلَْينَا  وَن(أَيَُّها النَّاُس إِنََّما بَْغيُُكْم َعلَى أَْنفُِسُكْم َمتَاَع اْلَحيَاِة الدُّ تُْم تَْعَملُ ا ُكْن ئُُكْم بَِم ُل 23َمْرِجعُُكْم فَنُنَبِّ ا َمثَ )إِنََّم

ا يَأُْكُل النَّاُس َواألَ  ْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمْن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت األَْرِض ِممَّ ذَْت األَْرُض اْلَحيَاِة الدُّ ى إِذَا أََخ ْنعَاُم َحتَّ
ا َوازَّ  يًدا َكُزْخُرفََه ا َحِص اًرا فََجعَْلنَاَه ْيالً أَْو نََه ا لَ ا أَْمُرنَ ا أَتَاَه اِدُروَن َعلَْيَه ْم قَ ا أَنَُّه نَّ أَْهلَُه ْت َوَظ َن يَّنَ ْم تَْغ أَْن لَ

ُروَن( ْوٍم يَتَفَكَّ اِت ِلقَ ُل اْآليَ ذَِلَك نُفَّصِ األَْمِس َك الَِم َويَْه )24بِ ى َداِر السَّ ْدُعو إِلَ ُ يَ َّ َراٍط َو ى ِص اُء إِلَ ْن يََش ِدي َم
  ...)).)25ُمْستَِقيٍم(

  صدق هللا العظيم
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  ( سورة يونس ) 

  * التحليل :
  

الم ؟..  ا دار الس ا الحصيد ؟.. وم ي األرض ؟.. م ي ف ا البغ ا الشكر ؟ .. م ما المكر في اآليات ؟.. وم
  اء هللا تعالى : عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية في التحليل التالي إن ش

  
َرُع ( ...  ُ أَْس َّ ْل  ا قُ ي آيَاتِنَ ٌر فِ ْم َمْك تُْهْم إِذَا لَُه اَء َمسَّ رَّ ِد َض ْن بَْع ةً ِم اَس َرْحَم ا النَّ ًرا إِنَّ َوإِذَا أَذَْقنَ َمْك

ةً .)).. )21ُرُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما تَْمُكُروَن( ذّْوُق:: َوإِذَا أَذَْقنَا النَّاَس َرْحَم ً  ال ا اً وذَواق ه ذَوق  مصدر ذاَق الشيَء يذُوق
ه وَمذاقاً، ول ذَواقُ ا تق اً، كم ان َطْعم ان مصدرين ويكون ذاق يكون ذَّواق والَم ه فال ُم  ومذاقُ ذاق: َطْع ب؛ والَم طيّ

ذَّْوقِ  الشيء. والذَّواُق: هو المأْكول والمشروب. وفي ن ال ول م ى مفع ال بمعن اً، فَع ، الحديث: لم يكن يَذُمُّ ذَواق
ً  على ويقع ا  وذُْقُت ما المصدر واالسم؛ وما ذُْقُت ذَواقاً أَي شيئاً، وتقول: ذُْقُت فالنا ذلك م ه، وك عنده أَي َخبَْرت

د روه فق ي نزل باِإلنسان من َمك ه. وجاء ف ي ذاقَ اقات؛ يعن ذّوَّ ذّّواقِين وال ّب ال السريِعي  الحديث: إِنَّ هللا ال يح
احِ  ريِعي الطالقِ  النك ةً  .. (( الس ه ..  َرْحَم ر ل ه وشفق تعطف وغف ة : رق ل ه رحم ةُ )) : رحم قَّ ة: الّرِ ْحم الرَّ

ه، ةُ مثل ُف، والمْرَحَم د والتَّعَطُّ اً. وق هم بعض َم بعض وُم: َرِح راَحَم الق ه. وتَ ُت علي ْم هُ وتََرحَّ ةُ:  َرِحْمتُ ْحَم والرَّ
ً يؤمن المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: ُهدًى وَرْحمةً لقوم ا ْلناه هادي ةٍ  ون؛ أَي فَصَّ ..  وسمي وذا َرْحَم

اَء َمسَّتُْهمْ الغيث رحمة .. ((   اُروراُء: القحط والشدة.)) :  ِمْن بَْعِد َضرَّ اُء: السَّنَة. والضَّ رَّ وء  والضَّ : س رُّ والضَّ
َرُع مَ .. ((  وجمعه أَُضرٌّ  الحال، ُ أَْس َّ ًراإِذَا لَُهْم َمْكٌر فِي آيَاتِنَا قُْل  ال: )) : ْك ة، ق ي ُخفي ال ف ُر احتي ث: الَمْك اللي

ا في الحروف وسمعنا أَن الكيد راً ومكرن روا مك الى: ومك ال هللا تع رام. ق ل حالل ح ي ك را حالل، والمكر ف  مك
مي زاء ُس الى ج ن هللا تع ر م ل: المك م بالتأْوي ل العل ال أَه عرون. ق م ال يش ازى   وه ر المج م مك ال  باس ا ق كم

زا الى: وج تتع ة ليس ا، فالثاني يئة منه يئة س ي ء س يئة ف الم،  بس يئة الزدواج الك ميت س ا س ة ولكنه الحقيق
مي فمن اعتدى عليكم وكذلك قوله تعالى: ه س ذنب  فاعتدوا عليه، فاألَول ظلم والثاني ليس بظلم ولكن باسم ال

ه ليُعلم أَنه ول قول ذا الق َرى ه ه، ويجري َمْج ه وجزاٌء ب اب علي الى: يخادعو ِعق وتع خادعهم وهللا  ن هللا وه
ر يستهزئ بهم، مما جاء في كتاب هللا عز ن سيده: الَمْك راً  وجل. اب ُر َمْك َر يَْمُك ال، َمَك ة واالحتي َر  الَخِديعَ وَمَك

دعاء: ديث ال ي ح ه. وف ن ب ال اب ي؛ ق ْر ب ي وال تَْمُك ْر ل م اْمُك ه الله اُع بالئ ُر هللا إِيق ر: َمْك ه دون  األَثي بأَعدائ
دائي  مقبولة وهي مردودة، المعنى: استدراج العبد بالطاعات فَيُتََوهَُّم أَنها ، وقيل: هوأَوليائه َرَك بِأَْع أَْلِحْق َمْك

ت ّالِخداع. وفي حديث علي ال بي: وأَصل الَمْكر ل: كان ٌر، قي ُر َمْك هُ األَْيَس ة: جانِبُ ى  في مسجد الكوف وق إِل الس
ه داع جانب ر والخ ع المك ا يق ر وفيه ُرونَ . ((  .األَيس ا تَْمُك وَن َم لَنَا يَْكتُبُ رام ..  إِنَّ ُرُس ة .. الك ي الحفظ )) : يعن

ورة ((  ي س ائلين ف الى وهو أصدق الق بحانه وتع ال هللا س ث ق ول.. حي ا نق ل وم ا نفع الكتبة الذين يعلمون م
  اإلنفطار ..  –.)) )12ْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن() يَ 11ِكَراًما َكاتِبِيَن( )10َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن(اإلنفطار )) : ((  

ٍة وَ ((   ِريحٍ َطيِّبَ ْم بِ َرْيَن بِِه ِك َوَج ي اْلفُْل تُْم فِ ى إِذَا ُكْن ِر َحتَّ ّرِ َواْلبَْح ا ُهَو الَِّذي يَُسيُِّرُكْم فِي اْلبَ وا بَِه فَِرُح
ا ّلِ َمَك ْن ُك ْوُج ِم ئِْن َجاَءتَْها ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهْم اْلَم يَن َل ّدِ هُ ال يَن لَ َ ُمْخِلِص َّ ْوا  ْم َدَع يَط بِِه ْم أُِح وا أَنَُّه ٍن َوَظنُّ

اِكِريَن( ْن الشَّ ونَنَّ ِم ِذِه لَنَُك ْن َه د .)).. )22أَْنَجْيتَنَا ِم ى الواح ع عل ث وتق ذكر وتؤن ُك: بالضم: السفينة، ت والفُْل
ذا شئت جعلته من باب ُجنٍُب،وإن والجمع، فإن واالثنين اٍن، وه اِب دالٍص وِهج ر هو شئت من ب  الوجه األَخي

ة اء مذهب سيبويه، أَعني أَن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزل ْرد وخ اء بُ ي  ضمة ب اء ف ْرج، وضمة الف ُخ
اد ر وص اُء ُحْم زل ضمة ح ع بمن فر، الجم ر وأَص ع أَحم ْفر جم ك ُص ي الفُْل ذكير: ف د والت ي التوحي ال هللا ف  ق

ال: ُمَوّحداً، ويجوز أَن يؤنث واحده كقول هللا ر الفُْلك وجاء بهالمشحون، فذكَّ   تعالى: جاءتها ريح عاصف، فق
واخر، ه م ك في رى الفُْل ال: وت ث، وق ا فأن ي جاءته ِك الت الى: والفُْل ال تع ع، وق ث  فجم ر، فأَن ي البح ري ف تج

ا  َجَرْيَن بهم،في الفُْلِك و واحداً وجمعاً، وقال تعالى: حتى إذا كنتم ويحتمل أَن يكون ْذهب به فجع وأَنث فكأَنه يُ
ث الَمْرَكب فيذكر وإلى إذا كانت واحدة إلى اِكِرينَ .. ((  السفينة فيؤن ْن الشَّ ونَنَّ ِم ِذِه لَنَُك اُن )) : َه ْكُر: ِعْرف الشُّ

ٍد، والحَ  أَيضاً. اِإلحسان ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ  نقال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يَ د وع ون عن ي ُد يك ر ْم  غي
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ل، اء الجمي ازاة والثن ن هللا: المج ْكُر م ا. والشُّ رق بينهم ذا الف َكَر ل يد، فه َكَرهُ وَش ُكوراً ـَش ْكراً وُش ُكُر ُش ه يَْش
ةً يَ  وما ُكلُّ  َشَكْرتَُك، إِنَّ الشُّْكَر َحْبٌل مَن التُّقَى، نخيلة: وُشْكراناً؛ قال أَبو هُ نِْعَم ْن أَْولَْيتَ يَم ن سيده:  ْقِض ال اب ق

  ..  يكون إِال عن يد وهذا يدل على أَن الشكر ال
ا((   ّقِ يَ ِر اْلَح ي األَْرِض بِغَْي وَن فِ ْم يَْبغُ اُهْم إِذَا ُه ا أَْنَج اَع  فَلَمَّ ُكْم َمتَ ى أَْنفُِس يُُكْم َعلَ ا بَْغ اُس إِنََّم ا النَّ أَيَُّه

ْنيَا ثُمَّ إِلَْينَا َمْرجِ  وَن(اْلَحيَاِة الدُّ تُْم تَْعَملُ ي األَْرِض .)).. )23عُُكْم فَنُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْن وَن فِ ُي::  يَْبغُ ى  والبَْغ ي. وبَغَ ّدِ التَّعَ
ا  الرجُل علينا بَْغياً: َعَدل عن الحق واستطال. م ربِّي الفواحَش ما ظهر منه الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرَّ

م  ق، البَْغي اإلستطالة على الناس؛ وقال األَزهري:واإلثم والبَْغَي بغير الح وما بطن ي الظُّْل ر، والبَْغ اه الكب معن
اق .. َمتَاَع اْلَحيَاةِ . ((  والفساد، والبَْغُي معظم األَمر. ر ب ه هللا )) : المتاع كل ما ينتفع به انتفاعا قليال غي وَمتَّع

ه. تَْمتِع ب اه ِليَْس ذا: أَْبق ه بك ل: وأَ  وأَْمتَع ي التنزي تّعكموف ه يَُم وا إِلي م توب م ث تغِفروا ربك   ن اس
 ً ى َمتاعاً حَسنا ٍة إِل ي عافِي اء ف ْبِقكم بَق اه أَي يُ اتكم وال إِلى أَجٍل ُمسمى، فمعن ت وف ا  وق ذاب كم ْلُكْم بالع يَْستَأِْص

ى أَن كفروا. وَمتََّع هللا استأْصل القُرى الذين بابُهيَ  فالناً وأْمتَعه إِذا أَبقاه وأَْنَسأَه إِل َي َش الى: .. ْنتَِه ول هللا تع وق
ي قال الفراء: اْستَْمتَعُوا يقول فاْستَْمتَْعتُم بَِخالقِكم؛ بائهم ف ن أَنص دنيا م ي ال يبهم ف وا بنص تم  َرُض رة وفعل اآلخ

وا. الن أَي أَنتم كما فعل ن ف ُت ع ال: أَْمتَْع ةُ  ويق ةُ والِمتْع ه. والُمتْع تَْغنَْيُت عن ً  اْس ا ةُ أَيض ولوالَمتْع ةُ؛ ويق  : البُْلغ
يشُ  ةً أَِع ي ُمتْع ه أَو الرجل لصاحبه: اْبِغن يئاً آُكلُ ي ش ِغ ل ا أَي اْب ه به اً أَقتات ُده أَو قوت َزوَّ ا .. ((   زاداً أَتَ مَّ إِلَْينَ ثُ

ً  )).. رجع يرجع  َمْرِجعُُكمْ  ً  َرْجعاً وُرُجوعا ي التنز وُرْجعَى وُرْجعاناً وَمْرِجعا رف. وف ى وَمْرِجعةً: انص ل: إِن إِل ي
ك وعَ  رب ج ى، أَي الرُّ ْجع ى هللا الرُّ ه: إِل ى؛ وفي ى فُْعل َع، مصدر عل اً، أَي والَمرِج ْرِجعُكم جميع وعكم َم .. ((  ُرُج

ان فَنُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  ن مك ل م أ أي ينتق ه ينب )) : نبأه : خبره .. النبأ : الخبر الهام .. سمي النبأ نبا: ألن
  .. نبأ المكان : عال وارتفاع ..  آلخر

لُ ((   ا يَأُْك اُت األَْرِض ِممَّ ِه نَبَ ْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمْن السََّماِء فَاْختَلََط بِ اُم  إِنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ اُس َواألَْنعَ النَّ
نَّ أَْهلُ  ْت َوَظ يَّنَ ا َوازَّ ا َحتَّى إِذَا أََخذَْت األَْرُض ُزْخُرفََه اًرا فََجعَْلنَاَه ْيالً أَْو نََه ا لَ ا أَْمُرنَ ا أَتَاَه اِدُروَن َعلَْيَه ْم قَ ا أَنَُّه َه

ُروَن( ْوٍم يَتَفَكَّ اِت ِلقَ ُل اْآليَ ذَِلَك نُفَّصِ األَْمِس َك َن بِ ْم تَْغ أَْن لَ يًدا َك يده: .)).. )24َحِص ن س ةُ. اب ين ُرُف: الّزِ ْخ الزُّ
ْخرُف الذهب هذا ه. األَصل، الزُّ ٍر ب َزوَّ ه ُم وَّ لُّ ُمَم به ك م ش ي كل ِزينٍة ُزْخُرفاً ث ت ثم ُسّمِ َرَف  وبي رٌف، وَزْخ ُمَزْخ

ه البيت َزْخَرفَةً: َزيَّنَه وأَْكَملَه. وكلُّ ما ّ علي لى  َق وُزيَِّن، فقد ُزْخِرَف. وفي الحديث: أَن النبي، ص وسلم،  ُزّوِ
ْخُرِف فنُ  الزُّ َر ب ى أََم ة حت دخل الكعب م ي ال رف ههن ال: الزخ َي؛ ق ت  ّحِ ةُ وكان ا الكعب َزيَُّن به اويُر تُ وٌش وتَص نُقُ

ى ا حت أَمر به ذهب ف ون بال ا يتكئُ رراً عليه اً وُس وتهم أَْبواب الى: ولبي ه تع ه قول ت؛ ومن   ُحتّ
إذا وُزْخُرفاً؛ قال الفراء: الزخرف الذهب، وجاء في التفسير: إنَّا نجعلها لهم من رف، ف ة ومن ُزْخ ت  فِضَّ أَلقي

ى، أَوقعت الفعل عليه  من الزخرف اً وِغنً ك ذهب ع ذل ل لهم م اه ونجع ل: ومعن ك، قي م ذل  أَي وزخرفاً نجعل له
ه بالذهب، ووجه  المساجدُ  قال: وهو أَشبه الوجهين بالصواب. وفي الحديث: نََهى أَن تُزْخَرفَ  أَي تُْنقََش وتَُموَّ

ن . المصلي تَْشغَل النهي يحتمل أَن يكون لئال ا م ا أَي زينته ذَِت األَرُض ُزْخُرفَه ى إذا أََخ ل: حت ز وج  وقوله ع
ُرفُ  األَْنوارِ  ْخ لم: الزُّ ن أَس ال اب يض. وق اعُ  والّزْهر من بين أَْحمر وأَصفر وأَب ة:  َمت ي اللغ ت. والزخرف ف البي

ن ي ربيعة لّما بعثه إلى اليمن:الُمَزيَُّن، وفي وِصيته ِلعيّاش بن أَب والُمَزْخَرُف: الزينة وكماُل ُحْسِن الشيء.  فل
وُره َب نُ ُرٍف إال ذَه اب ُزْخ ابُ  تأْتِيك ُحّجةٌ إال َدَحَضْت وال ِكت ّ  أَي كت ب  ن كت ه م ون أَن رقيٍش يزعم ه وت تموي

َف أَو ُغيِّرَ  َزيُُّن. ما فيه وقد ُحّرِ ُرُف: التَّ َه. والتََّزْخ ّوِ ر وُم ك التغيي يًدافََجعَْلنَاَه. ((  وُزيَِّن ذل يد )) :  ا َحِص الحص
ن نفسه.  له أَن يُحصد؛ المحصود فعيل بمعنى مفعول. وأَْحَصَد البر والزرع: حان ك م ى ذل واْستَْحَصد: دعا إِل

ي: ن األَعراب ال اب د وق زرع واستحص د ال واء. أَحص ا  س تمكن منه ى ال ي ي تبق زرع الت افل ال يد: أَس والَحِص
ا،الَمْزَرَعة ألَن الِمْنجل. والَحِصيد: ائد.  ها تُْحَصد؛ األَزهري: الحصيدة المزرعة إِذا حصدت كله ع الحص والجم

ة، و حنيف ه أَب دي؛ قال َدتْه األَي ذي َحَص يُد: ال   والحص
ات  والُمْحصُد: الذي قد جف وهو قائم. هو الذي انتزعته الرياح فطارت به. وقيل ن النب َد م والَحَصُد: ما أَحَص
  ..  وجف

ُ يَْدُعو إِ ((   َّ الَمِ ...)).. )25لَى َداِر السَّالَِم َويَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم(َو ة ..  َداِر السَّ : الجن
  ألن من دخلها سلم من اآلفات .. 
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د ع ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس ب

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل  خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العا تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c    : 165الحلقة عدد  
   c( سورة يونس ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم ع ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِة (( ...   َحاُب اْلَجنَّ َك أَْص ا ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ َوالَ يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َوالَ ِذلَّةٌ أُْولَئِ ْم فِيَه ُه

ِ ِمْن َعاِصٍم َكأَنَّ َوالَّذِ  )26َخاِلُدوَن( َّ يَْت يَن َكَسبُوا السَّيِّئَاِت َجَزاُء َسيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمْن  َما أُْغِش
ُدوَن( ا َخاِل ْم فِيَه اِر ُه َحاُب النَّ َك أَْص ا أُْولَئِ ِل ُمْظِلًم ْن اللَّْي ا ِم ْوَم نَْحُش )27ُوُجوُهُهْم قَِطعً وُل َويَ مَّ نَقُ ا ثُ ُرُهْم َجِميعً

ِهيًدا 28ا تَْعبُُدوَن(ِللَِّذيَن أَْشَرُكوا َمَكانَُكْم أَْنتُْم َوُشَرَكاُؤُكْم فََزيَّْلنَا بَْينَُهْم َوقَاَل ُشَرَكاُؤُهْم َما ُكْنتُْم إِيَّانَ  ِ َش َّ ) فََكفَى بِا
اَدتُِكْم  ْن ِعبَ ا َع نَُكْم إِْن ُكنَّ ا َوبَْي افِِليَن(بَْينَنَ ّقِ 29لَغَ ْوالَُهْم اْلَح ِ َم َّ ى  لَفَْت َوُردُّوا إِلَ ا أَْس ٍس َم لُّ نَْف و ُك َك تَْبلُ )ُهنَاِل

ُروَن( انُوا يَْفتَ ا َك ْنُهْم َم لَّ َع ْن  )30َوَض اَر َوَم ْمَع َواألَْبَص ُك السَّ ْن يَْمِل َماِء َواألَْرِض أَمَّ ْن السَّ ْرُزقُُكْم ِم ْن يَ ْل َم قُ
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ُ فَقُْل أَفَالَ يُْخرِ  َّ وَن(ُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحّيِ َوَمْن يَُدبُِّر األَْمَر فََسيَقُولُوَن  ُ  )31 تَتَّقُ َّ ذَِلُكْم  فَ
َرفُوَن( ا تُْص الَُل فَأَنَّ ّقِ إِالَّ الضَّ َد اْلَح ذَِلكَ 32َربُُّكْم اْلَحقُّ فََماذَا بَْع ْم الَ ) َك قُوا أَنَُّه ِذيَن فََس ى الَّ َك َعلَ ةُ َربِّ ْت َكِلَم  َحقَّ

  ...)).)33يُْؤِمنُوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يونس )

  * التحليل :
  

ر  ذه األسئلة وأكث ما الحسنى ؟.. وما القتر ؟.. وما الخلود ؟.. وما اإلفتراء ؟.. وما الفسق ؟.. عن ه
  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :  تجدون األجوبة الكافية الشافية

  
ا ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ َوالَ يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتٌَر َوالَ ِذلَّةٌ أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة (( ...     ُهْم فِيَه
ُدوَن( نَى.)).. )26َخاِل نُوا اْلُحْس ِذيَن أَْحَس الى: :  ِللَّ ه تع ه وقول ذلك قول ة، وك ل أَراد الجنّ نى؛ قي دََّق بالُحْس وَص

ادة النظر للذين تعالى: ي ى وجه أَْحَسنوا الُحْسنى وزيادة؛ فالُحْسنى هي الجنّة، والّزِ الى إل ن سيده:  هللا تع . اب
نى. والُحْسنى هنا الجنّة، وعندي أَنها ازاة الُحْس الى: وقول الُمج ه تع وأَى. وقول دُّ السُّ نى: ض اسوالُحْس  وا للن

ى، قرأَ األَخفش وقولوا للناس ُحْسنى، فقلت: هذا ال ُحْسناً. قال أَبو حاتم: ل فُْعل نى مث وز، ألَن ُحْس ذا ال  يج وه
ن ال اب الم؛ ق األَلف وال وز إال ب ن يج ال اب ال ق ه، وق صُّ لفظ ذا ن يده: ه ي  س ُر الزم ألَب دي غي ذا عن ي: ه جن

و  الحسن، ا ه فة، وإنم ر ص ا غي نى هن درٌ ألَن ُحْس ره: مص راءة غي ن كق ة الُحْس ناً،  بمنزل اس ُحْس وا للن وقول
ل ي الِفْع ه ف ْكرى ومثل ذِّ ْكُر وال ذِّ ى: ال رٌ .. ((  والِفْعل وَهُهْم قَتَ ُق ُوُج ُق: )) :  َوالَ يَْرَه ةُ. والُمَرهَّ ُق: التُّهَم َه والرَّ

ُق: َه ه. والرَّ ي ِدين تَّهم ف ا الُم رأَةُ الف ةُ: الم ْهق ُم. والرَّ ه جرة.اِإلثْ اً: تَبِع الن فالن َق ف ه.  وَرِه اَرب أَن يَْلَحق فق
و  وال تُْرِهْقني من أَْمري ُعسراً، أَي الخْيل: أَلحْقناهم إِياها. وفي التنزيل: وأَْرَهْقناهم ال أب يئاً؛ وق ال تُْغشني ش

راش ذلي: ِخ َهْيبٌ  الُه ه ُص ُن، أَْرَهقَ ْوال نَْح ُروراً  ول ّدِ َمْط اَم الَح يبا ُحس ه و َخِش يبا؛ وأَْرَهق ْذُروباً َخِش روي: م
ول: ال ُحساماً: بمعنى أَْغشاه إِيّاه؛ ك هللاُ  وعليه يصح المعنى. وأَْرهقَه ُعْسراً أَي َكلَّفه إِياه؛ تق ي ال أَرَهق تُْرِهْقن

رٌ ..((  َهق: ِغْشيان الشيءإِثماً أَو أَمراً َصْعباً حتى َرِهقه َرَهقاً، والرَّ  أَي ال تُْعِسْرني ال أَْعَسَرك هللاُ؛ وأَْرَهقَه  قَتَ
ا والقَتَُر: جمع القَتَرِة، وهي الغَبَرة؛ ومنه قوله)) :  ذ عليه وه يومئ الى: وج ي  تع َرةٌ؛ عن أَب ا قَتَ َرةٌ تَْرَهقُه َغبَ

ج وأَنشد للفرزدق: عبيدة، ه ُمتَوَّ ِك يَتْبَعُ ِرداء الُمْل را ب اِت والقَتَ اي ه الرَّ رى فوقَ ْوٌج، تَ ذيب: َم رة  الته رةُ َغبَ القَتَ
مٌ  يعلوها سواد كالدخان، والقُتاُر ريح الِقْدر، وّي. ول ح اللحم المش واِء والعظم الُمْحَرِق وري  وقد يكون من الّشِ

اراً  قاترٌ  ُدونَ ..((  إِذا كان له قُتار لَدَسمه، وربما جعلت العرب الشحم والدسم قُت ا َخاِل ْم فِيَه د: دوام )) : ُه الُخْل
ا يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة َخلَدَ  ر ال يخرج منها.البقاء في دا ا. لبقاِء أَهله ده  فيه وَخلَّ

د  هللا وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد د، وأَخل دون آخر األَب دون ُمَخلَّ فيها وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خال
ه يموت،  عمل داً، وقوله تعالى: أَيحسب أَنَّ ماله أَخلده؛ أَي يعملأَهل الجنة إِخال هللا ع يساره أَن من ال يظن م

ذيب: والُخْلد: اسم من أَسماِء الجنة؛ وفي د: الته وداً، وأَْخلَ د ُخل ان يَْخلُ د بالمك ان؛ وَخلَ ماِء الجن ن أَس ام،  م أَق
  ..ذلك وهو من

يَْت َوالَِّذيَن َكَسبُوا السَّيِّئَاِت َجزَ ((   ا أُْغِش ٍم َكأَنََّم ْن َعاِص ِ ِم َّ اُء َسيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمْن 
ُدوَن( ا َخاِل ْم فِيَه اِر ُه َحاُب النَّ َك أَْص ا أُْولَئِ ِل ُمْظِلًم ْن اللَّْي ا ِم وُهُهْم قَِطعً يِّئَاتِ  .))..)27ُوُج بُوا السَّ ِذيَن َكَس :  َوالَّ

بَ الكَ  ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ بُ  ْس اَب، يَْكِس َب أَص يبويه: َكَس ال س ب. ق َب واْكتََس باً، وتََكسَّ  َكْس
بَْت، واْكتََسب: ف واْجتََهد. قال ابن جني: قولُه تعالى: لها ما َكَس ر عن الحسنة  تََصرَّ بَْت؛ َعبَّ ا اْكتََس ا م وعليه

بَْت،بَِكَسبَْت، وعن السيئة باْكتَ  بَ  َس ك أَن َكْس ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس َب دون معن ى َكَس  ألَن معن
  .. الحسنة، باِإلضافة إِلى اْكتِساِب السيئة، أَْمٌر يسير وُمْستَْصغَرٌ 

َرَكاُؤُهْم َويَْوَم نَْحُشُرُهْم َجِميعًا ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذيَن أَْشَرُكوا َمَكانَُكْم أَْنتُْم َوُشَرَكاؤُ ((   اَل ُش نَُهْم َوقَ ُكْم فََزيَّْلنَا بَْي
ُدوَن( ا تَْعبُ ا).)).. 28َما ُكْنتُْم إِيَّانَ ُرُهْم َجِميعً ْوَم نَْحُش ه:  َويَ راً: جمعهم؛ ومن ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش  َحَش
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ذي يحشر  لقيامة.ا الَمْحَشِر. والَحْشُر: جمع الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم يوم والَمْحَشُر: المجمع ال
ه  ِللَِّذيَن أَْشَرُكوا َمَكانَُكمْ .. ((  إِليه القوم )) : أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذات

  وال في صفاته .. 
اَدتِ ((   ْن ِعبَ ا َع نَُكْم ِإْن ُكنَّ ا َوبَْي ِهيًدا بَْينَنَ ِ َش َّ ا ى بِ افِِليَن(فََكفَ ِهيًدا .)).. )29ُكْم لَغَ ِ َش َّ ا ى بِ ن : فََكفَ م

ماء أَسماء هللا عز وجل: الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد ن أَس ل الشهيُد  م ال: وقي ي شهادته. ق ين ف هللا األَم
ر شيء. الذي ال يَغيب عن ِعْلمه اً،  والشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغة في فاعل فِإذا اعتب م مطلق الِعل

د  فهو العليم، وإِذا أُضيف في األُمور الباطنة، فهو الخبير، هيد، وق و الش وإِذا أُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فه
ذا أَن ع ه ر م ا يعتب يُِّن م ذي يُبَ الم ال اهد الع يده: الش ن س ة. اب وم القيام ق ي ى الخل َهَد عل   يَْش

  .. َعِلَمهُ 
لُّ نَْف((   و ُك َك تَْبلُ انُوا ُهنَاِل ا َك ْنُهْم َم لَّ َع ّقِ َوَض ْوالَهُْم اْلَح ِ َم َّ ى  لَفَْت َوُردُّوا إِلَ ا أَْس ٍس َم

ُرونَ : أي تعلم كل نفس .. ((  ُهنَاِلَك تَْبلُو ُكلُّ نَْفٍس .)).. )30يَْفتَُروَن( انُوا يَْفتَ ا َك َرى )) :  َم ذب. فَ ةُ: الك والِفْري
الن ٌرج فَِريّ كذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. و َرى ف ذب  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَ الك

َرى ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري ز: أَم  الك ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق يَْفتِري
  ..  تراه: اختلقهوفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، واف اختلقه. يقولون اْفتَراه؛ أَي

ْن اْلمَ ((   يَّ ِم ِرُج اْلَح ْن يُْخ اَر َوَم ْمَع َواألَْبَص ُك السَّ ْن يَْمِل َماِء َواألَْرِض أَمَّ ْن السَّ ْرُزقُُكْم ِم ْن يَ ِت قُْل َم يِّ
ُ فَقُْل أَفَالَ تَتَّ  َّ َماِء .)).. )31قُوَن(َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحّيِ َوَمْن يَُدبُِّر األَْمَر فََسيَقُولُوَن  ْن السَّ ْرُزقُُكْم ِم ْن يَ ْل َم قُ

رُزُ◌ق:  َواألَْرِض  ه يَ الى ألَن فة هللا تع ي ص اُق: ف ّرزَّ رازُق وال ق ال ق األَْرزاق  الخل ذي خل و ال ين، وه أَجمع
لها ا وأَوَص ق أَرزاقه ى الخالئ يهم، وأَعط روف. واألَرز إل ْزُق: مع ّرِ ة. وال ة الُمبالغ ن أَبني ال م اِن:وفَعّ  اُق نوع

اهرة ال ظ وم؛ ق اِرف والعل وس كالَمع وب والنُّف ة للقل األَْقوات، وباطن دان ك ي  لألَب ة ف ن دابّ ا م الى: وم هللا تع
د آدم األَرض إِال على هللا رزقها. وأَرزاُق بني ا أُِري الى: م ال هللا تع يهم. ق لة إِل  مكتوبة ُمقدَّرة لهم، وهي واص

تهم إِاليُط أُريد أَن من رزق وما  منهم  ا خلق الى: إِن هللا عمون؛ يقول: بل أَنا رازقهم م ال تع دون. وق و  ليَعب ه
ِة الَمتِيُن. اق ذو القُوَّ   )) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته.. فَقُْل أَفَالَ تَتَّقُونَ .((  الرزَّ

ُ َربُُّكْم اْلَحقُّ فََماذَا بَعْ ((   َّ ن .)).. )32َد اْلَحّقِ إِالَّ الضَّالَُل فَأَنَّا تُْصَرفُوَن(فَذَِلُكْم  ْرُف: َردُّ الشيء ع الصَّ
ً  وجهه، َصَرفَه يَْصِرفُه َرفوا؛  فاْنَصَرَف. وصاَرَف نْفَسه عن الشيء: َصرفَها عنه. وقوله تعالى: ثم َصْرفا اْنَص

ل عنأَي َرَجعوا عن المكان الذي استمعُوا فيه، وقيل: اْنَصَرفُوا  وبَهم  العم ّ قل َرَف  ـما سمعوا. َص بشيء م
ّ ُمجازاةً على ً  أَي أَضلَُّهم  ا ون مكان د يك َرُف: ق َرَف، والُمْنَص ي فاْنَص ل عن رْفُت الرج د فعلهم؛ وَص ون  وق يك

ل اإلْضاللَ  مصدراً، وقوله عز وجل: سأَصرُف عن آياتي؛ أَي أَْجعَُل َجزاءهم : عن هداية آياتي. وقوله عز وج
ا فما يَْستَِطيعُون َصْرفاً وال ذاَب وال أَن نَْصراً أَي م هم العَ ن أَنفس ِرفُوا ع هم.  يستطيعون أَن يَْص روا أَنفَس يَْنُص

ْبيان: قال ْرُف الِحيلةُ، وَصَرْفُت الّصِ ّ  يونس: الصَّ ّ  قَلَْبتُهم. وَصَرَف    ..  الَمكاِرهَ  عنك األَذى، واْستَْصَرْفُت 
كَ ...)).. )33 َحقَّْت َكِلَمةُ َربَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم الَ يُْؤِمنُوَن(َكذَِلكَ ((   ةُ َربِّ ْت َكِلَم قَّ : َكذَِلَك َحقَّ وَح

ب َحقّاً وُحقوقاً: صار َحقّاً وثَبت؛ قال األَمُر يَِحقُّ ويَُحقُّ  ب يَِج اه وَج وُل  األَزهري: معن ه الق قَّ علي اً، وَح وُجوب
م الجنُّ  التنزيل: قال الذي َحقَّ  ْقتُه أنا. وفيوأْحقَ  ال الزجاج: ه ت، ق وُل؛ أي ثب يهم الق ه  عل ياطين. وقول والش

ه  وكذلك: لقد حقَّ القول ولكن حقَّت كلمة العذاب على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت، تعالى: رهم؛ وَحقَّ ى أكث عل
ه:حقّاً  أثبته وصار عنده يَُحقُّه حقّاً وأَحقَّه، كالهما: ه وَحقَّق اً. وحقَّ .. ((  صدَّقه ال يشكُّ فيه. وأحقَّه: صيره حقّ

ق .. فسق يفسق  طريق  الِفْسق: العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن)) : َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا  الح
ائي قال: رواه عنه األَحمر ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،أَي فََجر، م يعرف الكس ، قال: ول

ر الفُسوق الخروج عن الضم، وقيل: ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ق  الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كم ه. وفََس رب
   ..ربه أَي جار ومال عن طاعته عن أمر
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*********  
  
  
  

صلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق و
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ون د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي شهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلينس ين وسالم عل  آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 c   : 166الحلقة عدد   
  cنس ) ( سورة يو

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 ق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا ح ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ا(( ...  ُدهُ فَأَنَّ مَّ يُِعي َق ثُ َدأُ اْلَخْل ُ يَْب َّ و قُْل َهْل ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ قُْل  ْل  )34َن(تُْؤفَُك قُ
قُّ أَ  ُ يَْهِدي ِلْلَحّقِ أَفََمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحّقِ أََح َّ ي إِالَّ َهْل ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحّقِ قُْل  ّدِ ْن الَ يَِه َع أَمَّ ْن يُتَّبَ

ا َوَما يَتَّبُِع أَْكثَُرُهْم  )35أَْن يُْهَدى فََما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُموَن( َ َعِليٌم بَِم َّ إِالَّ َظنا إِنَّ الظَّنَّ الَ يُْغنِي ِمْن اْلَحّقِ َشْيئًا إِنَّ 
ِ َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل اْلكِ 36يَْفعَلُوَن( َّ َب ) َوَما َكاَن َهذَا اْلقُْرآُن أَْن يُْفتََرى ِمْن ُدوِن  تَاِب الَ َرْي
تُْم 37 َرّبِ اْلعَالَِميَن(فِيِه ِمنْ  ِ إِْن ُكْن َّ ْن ُدوِن  تََطْعتُْم ِم ْن اْس وا َم ِه َواْدُع وَرٍة ِمثِْل )أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بُِس

ذَّبَ  )38َصاِدقِيَن( ذَِلَك َك هُ َك أْتِِهْم تَأِْويلُ ا يَ اَن بَْل َكذَّبُوا بَِما لَْم يُِحيُطوا بِِعْلِمِه َولَمَّ َف َك اْنُظْر َكْي ْبِلِهْم فَ ْن قَ ِذيَن ِم  الَّ
ْل  )40َوِمْنُهْم َمْن يُْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن الَ يُْؤِمُن بِِه َوَربَُّك أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِديَن( )39َعاقِبَةُ الظَّاِلِميَن( ذَّبُوَك فَقُ َوإِْن َك

وَن(ِلي َعَمِلي َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنتُْم بَِريئُ  ا تَْعَملُ ا أَْعَمُل َوأَنَا بَِريٌء ِممَّ َت  )41وَن ِممَّ َك أَفَأَْن تَِمعُوَن إِلَْي ْن يَْس ْنُهْم َم َوِم
وَن( انُوا الَ يَْعِقلُ ْو َك مَّ َولَ ِمُع الصُّ انُوا الَ  )42تُْس ْو َك َي َولَ ِدي اْلعُْم َت تَْه َك أَفَأَْن ُر إِلَْي ْن يَْنُظ ْنُهْم َم َوِم

  ...)) .)43يُْبِصُروَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يونس ) 

  
  * التحليل : 

  
ذه  ن ه ا العمى ؟.. ع من يبدأ الخلق ؟.. ما اإلفك ؟.. وما اإلفتراء ؟.. وما التأويل ؟ .. وما الصمم وم

  األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ونَ قُْل َهْل مِ (( ...  ا تُْؤفَُك ُدهُ فَأَنَّ ُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعي َّ .)).. )34(ْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ قُْل 
َ :  َمْن يَْبَدأُ اْلَخْلقَ  ـَْشأ ذي أَن و ال ِ عزَّ وجل الـُمْبدئ: ه ّ ن غي في أَسماِء  داًء م ا اْبتِ ياَء واْختََرَعه ابِق األَش ِر س

ُل الشيءِ  َدأَهُ  مثال. والبَْدء: فِْع َدأَهُ واْبتَ ْدءاً وأَْب َدُؤهُ بَ َدأَهُ يَْب ِه وبَ دأَ ب ُل. بَ داع ..  أَوَّ رب: ابتِ الم الع ي ك ُق ف والَخْل
ل ه: وك ه: أَال شيء الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه ق خلَق ه الَخل  ل

ونَ .((  تبارك هللا أَحسن الخالقين. ألَمروا ك)) : فَأَنَّا تُْؤفَُك َك يَأْفِ ك، أَفَ ةُ: كاِإلْف ذب. واألَفِيك ك: الك كَ  ِإلْف اً  وأَفِ إِْفك
ة: ال رْؤب َك؛ ق اً وأَفَّ اً وأَفَك ي ال وأُفُوكاً وأَْفك ّزِ ُك والتََّح ذُ التَأْفِي َدى ذُو األَزِّ  يأُْخ ول الِع ا، وال ق َك الته فِينَ ذيب: أَفَ

    .يأُْ◌فُِك وأَفَِك يأْفَُك إِذا كذب. ويقال: أَفََك كذب.
قُّ ((   ّقِ أََح ى اْلَح ِدي إِلَ ُ يَْهِدي ِلْلَحّقِ أَفََمْن يَْه َّ َع قُْل َهْل ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحّقِ قُْل   أَْن يُتَّبَ

َدى ي إِالَّ أَْن يُْه ّدِ ْن الَ يَِه وَن( أَمَّ َف تَْحُكُم ْم َكْي ا لَُك دى : )35فََم له .. اله د أض ده .. ض ة :أرش داه هداي .)).. ه
  الرشاد ضد الضالل .. 

ا يَْفعَ ((   يٌم بَِم َ َعِل َّ ْيئًا إِنَّ  ّقِ َش ْن اْلَح ي ِم نَّ الَ يُْغنِ ا إِنَّ الظَّ ُرُهْم إِالَّ َظن ُع أَْكثَ ا يَتَّبِ وَن(َوَم .)).. )36لُ
م،  الظَّنُّ شك ويقين إالَّ أَنه ليس بيقيِن ِعياٍن،إنما هوالمحكم:  ه إالَّ عل ال في ال يق يقيُن تََدبٍُّر، فأَما يقين الِعيَاِن ف

ن يكون وهو راءة م ا ق ون، وأَم م ُظنُ ا،  اسماً ومصدراً، وجمُع الظَّّنِ الذي هو االس ا الظُّنُون وَن ب رأَ: وتَُظنُّ ق
كبالوقف وترك الوصل، فِإنما ف دهم فواصل، ورُؤوس اآلي وفواصلها يجري  علوا ذل ات عن ألَن رُؤوس اآلي

ري ا يج ا م ي فيه ي ف ه ف ا يعقلون رب بم ب الع ا خوط ه إنم ل، ألَن اِت والفواص ِر األَبي   أَواِخ
وال، عل الظُّنُونا المَؤلف، فيَُدلُّ بالوقف في هذه األَشياء وزيادة الحروف فيها نحو الكالم س ى أَنَّ والسَّبيال والرَّ

ة وأَنَّ ما بعده ذلك الكالم قد تمَّ وانقطع، ى مخالف ك إل ..  المصحف مستأْنف، ويكرهون أَن يَصلُوا فيَْدُعوهم ذل
ة: وَظنَْنتُه َظنّاً وأَْظنَْنتُه نَّ ه. والّظِ يده: وهي واْظَطنَْنتُه: اتََّهْمتُ ن س ة. اب اء طاء  التَُّهَم وا الظ ة، قلب نَّ ة والّطِ نَّ الّظِ

ناٌن، كما حكاه سيبويه وإن لم يكن هنالك إدغام لباً،ههنا ق كَر، العتيادهم اطَّنَّ وُمطٌَّن واّطِ ّدِ ولهم ال ن ق الً  م حم
ر. ى ادََّك ديث: عل ي الح كَّ  وف ديث؛ أَراد الش ذُب الح ّنِ أَك إنَّ الظَّ نَّ ف اكم والظَّ ك إي ِرُض ل   يَْع

وء ال اكم وس ل: أَراد إي ه، وقي م ب ه وتحك يء فتحقق ي الش هف ن وتحقيقَ ُك  دون ظَّ ي ال تُْملَ ون الت ادي الظُّنُ مب
  الحديث: وإِذا َظنَْنَت فال تَُحقِّْق؛ وخواطر القلوب التي ال تُْدفع؛ ومنه
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يَل اْلِكتَ((   ِ َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِص َّ َب  ابِ َوَما َكاَن َهذَا اْلقُْرآُن أَْن يُْفتََرى ِمْن ُدوِن  الَ َرْي
الَِميَن( ْن َرّبِ اْلعَ ِه ِم هِ .)).. )37فِي َب فِي ه ..  الَ َرْي ك في ةُ:: ال ش يب ُب والّرِ ْي ْهِر. والرَّ دَّ ْرُف ال ُب: َص ْي ، الرَّ كُّ  الشَّ

يبةُ، بالكسر، والجمع ِريٌَب. ـنَّةُ، والتُّْهَمةُ. والّرِ ـي  والّظِ د رابَنِ ٍر. وق ْن أَْم ْيُب: ما رابَك ِم ـيوالرَّ ر، وأَرابَنِ  . األَْم
ةَ. يب ه الّرِ ْلُت إِلي ه: أَوَص ةً. وِرْبتُ ه ِريب ُت في َل: َجعَْل ُت الرج ـي؛  وأََرْب ة، وأَرابَنِ يب ه الّرِ ُت من ي: َعِلْم ل: رابَن وقي

يبةَ، الَِمينَ . ((  وظننُت ذلك به. أَوَهَمني الّرِ ْن َرّبِ اْلعَ ل، هو َربُّ )) :  ِم ّز وج ّ ع و  : ه بُّ رَّ يٍء أَي ال ّلِ ش  ك
اِب، و َربُّ األَْرب ه، وه ق، ال شريك ل بوبيَّة على جميع الَخْل ال  مالُكه، وله الرُّ الِك. وال يق ـُملوِك واألَْم ُك ال وماِل

ِ، إِالّ باِإلضافةِ  ّ   )): العالم جمع عالمون : الخلق كلهم ..  اْلعَالَِمينَ .. ((   الربُّ في َغير 
وَن اْفتَ((   تُْم أَْم يَقُولُ ِ إِْن ُكْن َّ ْن ُدوِن  تََطْعتُْم ِم ْن اْس وا َم ِه َواْدُع وَرٍة ِمثِْل أْتُوا بُِس ْل فَ َراهُ قُ

ِريّ :  أَْم يَقُولُوَن اْفتََراه.)).. )38َصاِدقِيَن( ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك ًرى  ٌوالِفْري وِمْف
النوإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن  َرى ف ال  اللحياني. الليث: يقال فَ ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك

راه؛ أَي الكذب غيره: اْفتََرى ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. يَْفتِريه اختلقه. وف ذا إِذا  اختلق الن ك َرى ف وفَ
  . خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَة.

اْنُظْر كَ بَْل َكذَّ ((   ْبِلِهْم فَ ْن قَ ِذيَن ِم ذََّب الَّ ذَِلَك َك هُ َك أْتِِهْم تَأِْويلُ ا يَ ِه َولَمَّ وا بِِعْلِم ْم يُِحيُط ا لَ اَن بُوا بَِم َف َك ْي
ْت ِعْلَمه، فقد أَحاَط به. و وكلُّ من بلغ أَْقَصى شيء وأَْحَصى:  لَْم يُِحيُطوا بِِعْلِمهِ .)).. )39َعاقِبَةُ الظَّاِلِميَن( أَحاَط

ه واحتاطت بفالن وأَحاطت إِذا أَحدقت به. الخيُل وحاَطْت واْحتاَطْت: أَْحَدقَْت، به يئاً كلَّ َرز ش ن أَْح لُّ م غ  وك وبلَ
ذا ال: ه ه. يق اَط ب د أَح اه، فق ه ِعْلُمه أَْقص ُت ب ا أََحْط ر م افرين؛ أَي األَْم يٌط بالك ّ ُمِح الى: و ه تع اً. وقول  ِعلم

   .مة.جامعهم يوم القيا
هِ .)).. )40َوِمْنُهْم َمْن يُْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن الَ يُْؤِمُن بِِه َوَربَُّك أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِديَن(((   ْؤِمُن بِ ْن يُ  َوِمْنُهْم َم

  : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. 
وَن( َوإِْن َكذَّبُوَك فَقُْل ِلي َعَمِلي((   ا تَْعَملُ ِريٌء ِممَّ ا بَ ُل َوأَنَ ا أَْعَم .)).. )41َولَُكْم َعَملُُكْم أَْنتُْم بَِريئُوَن ِممَّ

ا أَْعَمُل َوأَنَا بَِريءٌ  ِة.:  أَْنتُْم بَِريئُوَن ِممَّ اِف الُمعاقبَ ْن ِزَح اِلُم ِم ُن  والبََراُء في الـَمِديِد: الُجْزُء السَّ لُّ جزٍء يمِك وك
حاُف كالـُمعاقبَِة، فيَْسلَمُ أَْن يَْدخُ  لُ  منهُ، له الّزِ ُج دَّيِن، والرَّ َن ال ُت ِم ولهم بَِرئْ ا ق ِري: وأَم َرأَ  فهو بَِريٌء. األَزَه أَْب

  . هذه اللغَِة. بَراءة، وبَِرئُت الْيَك ِمْن فالٍن أَْبَرأُ بََراءة، فليَس فيها غير
  )) َ مَّ َولَْو َكانُوا الَ يَْعِقلُوَن(َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمعُوَن إِلَْيَك أَفَأ مَّ  .))..)42ْنَت تُْسِمُع الصُّ ِمُع الصُّ َت تُْس :  أَفَأَْن

مَّ البُْكمَ  دي الناِس، َجْمُع األََصّمِ وهو الذي ال ُرؤوسَ  وفي حديث اإليماِن: الصُّ ذي ال يَْهتَ وال  يَْسَمُع، وأَراد به ال
ِذبٍ  أيضاً: َمِم األُذن؛ وقوله أنشده ثعلبالعَقل ال صَ  يَْقبَُل الَحقَّ من َصَممِ  ن َك ن ُزوٍر وم َك م دا لَ ا بَ ِحْلمي  قُْل م

اءِ  أََصمُّ وأُْذني   )) : عقل األمر عقال : فهمه وتدبره .. َولَْو َكانُوا الَ يَْعِقلُونَ .. ((   َغيُر َصمَّ
يَ  ...)) ..)43لَْو َكانُوا الَ يُْبِصُروَن(َوِمْنُهْم َمْن يَْنُظُر إِلَْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي اْلعُْمَي وَ ((   :  أَفَأَْنَت تَْهِدي اْلعُْم
تْ  ومٌ  يقال: َعِمي اواٌت، وق اٌء َعْمي اواِن، ونس اِن َعْمي اهُ، وامرأت امى َعْين ٌي. وتَع ن نفسه  ُعْم ُل أَي أََرى م الرج

بَة  َجْهلُُهم،  َعُمون. وفيهم َعِميَّتُهم أَيالقَْلِب، على فَِعلة، وقومٌ  وَعِميَةُ  ذلك. واْمَرأَةٌ َعِميةٌ عن الصواب، والنِّْس
. وقال هللا لُّ  عز وجل: إلى أَْعَمى أَْعَمويٌّ وإلى َعٍم َعَمِويٌّ وَمن كان في هذه أَْعَمى فُهو في اآلخرة أَْعَمى وأََض

ْنيا على الُمخاَطبين ثم قال من كان في ه سبيالً؛ قال ي  ذهالفراء: َعدََّد هللا نِعَم الدُّ ْنيا الت أَْعَمى، يَْعني في نِعَم الدُّ
لُّ سبيالً  اْقتََصْصناها علَيكم فهو في ى وأََض رة أَْعَم ب  .. نِعَِم اآلخ اُب ورجل عمي القل ى: ذه ٌل. والعََم أَي جاه
فةُ كالّصفِة، إالَّ أَنه ال يُْبنَى فِْعلُه على اْفعالَّ ألَ  نََظِر القَْلِب، والِفْعُل كالِفْعِل، يسوالّصِ ا هو  نه ل وٍس، وإنم بَمحس

ْونِ  على الَمثَل، واْفعالَّ إنما هو للَمْحسوس في ير وال اللَّ ى والبَص تَِوي األَْعَم ا يَْس الى: وم ه تع ِة. وقول  والعاَه
اُت وال ل الظُّلُم ذا َمثَ اج: ه ال الزج ُروُر؛ ق لُّ وال الَح وُر وال الّظِ   النُّ

والبَِصير، وهو المؤمن  وهو الكافِر، عنى وما يَْستَوي األَْعَمى عن الَحق،للمؤمنين والكافرين، والم َضَربه هللاُ 
َدهُ، وال وُر، الذي يُْبِصر ُرْش اُت وال الن لُّ وال الظُّلم َدى، وال الظ وُر الُه اُت الضالالت، والن روُر أَي ال الظُّلم  الَح

  .. الذين هم في َحّرٍ دائمٍ  الباِطلِ في ظّلٍ من الَحّق وال أَصحاُب  يَْستَوي أَصحاُب الَحّقِ الذيَن هم
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*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس الس يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القرآن من وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  اهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

 
 

   
  
  
  

 c   : 167الحلقة عدد   
  c( سورة يونس ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َ الَ يَْظِلُم النَّاَس َشْيئًا َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن( إِنَّ (( ...  وا إِالَّ  )44َّ ُ ْم يَْلبَث أَْن لَ َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َك

انُوا ُمهْ  ا َك ِ َوَم َّ اِء  ذَّبُوا بِِلقَ ِذيَن َك َر الَّ ِديَن(َساَعةً ِمْن النََّهاِر يَتَعَاَرفُوَن بَْينَُهْم قَْد َخِس َض  )45تَ َك بَْع ا نُِريَنَّ َوإِمَّ
ُ َشِهيٌد َعلَى َما يَْفعَلُوَن( َّ ولُُهْم  )46الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ  اَء َرُس ِإذَا َج وٌل فَ ٍة َرُس َوِلُكّلِ أُمَّ

اِدقِيَن( )47وَن(قُِضَي بَْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم الَ يُْظلَمُ  تُْم َص ي  )48َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكْن ُك ِلنَْفِس ْل الَ أَْمِل قُ
ٍة أََجٌل إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَالَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ  ُ ِلُكّلِ أُمَّ َّ تَْقِدُموَن(َضرا َوالَ نَْفعًا إِالَّ َما َشاَء  ْل أَرَ 49 يَْس تُْم ) قُ أَْي
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وَن( هُ اْلُمْجِرُم تَْعِجُل ِمْن اذَا يَْس اًرا َم ِه 50إِْن أَتَاُكْم َعذَابُهُ بَيَاتًا أَْو نََه تُْم بِ ْد ُكْن ِه أَاْآلَن َوقَ تُْم بِ َع آَمْن ا َوقَ مَّ إِذَا َم ُ )أَث
ْل  )51تَْستَْعِجلُوَن( ِد َه ذَاَب اْلُخْل وا َع بُوَن(ثُمَّ قِيَل ِللَِّذيَن َظلَُموا ذُوقُ تُْم تَْكِس ا ُكْن َزْوَن إِالَّ بَِم تَْنبِئُونََك  )52تُْج َويَْس

ِزيَن( تُْم بُِمْعِج ا أَْن قٌّ َوَم ِه  )53أََحقٌّ ُهَو قُْل إِي َوَربِّي إِنَّهُ لََح َدْت بِ ي األَْرِض الَْفتَ ا فِ ْت َم ٍس َظلََم ّلِ نَْف ْو أَنَّ ِلُك َولَ
ا َرأَ  ةَ لَمَّ وا النََّداَم رُّ وَن(َوأََس ْم الَ يُْظلَُم ِط َوُه نَُهْم بِاْلِقْس َي بَْي ذَاَب َوقُِض َماَواِت 54ْوا اْلعَ ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ )أَالَ إِنَّ 

ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُموَن( َّ   ...)).)56)ُهَو يُْحيِ َويُِميُت َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن(55َواألَْرِض أَالَ إِنَّ َوْعَد 
  صدق هللا العظيم

  ( سورة يونس ) 

  * التحليل :
  

م   ون ؟.. ومن ه ن هم المجرم كيف يتعارف الناس يوم القيامة ؟.. وما القسط ؟.. وما الوعد  ؟.. وم
الي  ل الت ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي المعاجزون ؟ .. ولمن المرجع ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوب

  إن شاء هللا تعالى : 
وَن(( ... ( ُهْم يَْظِلُم اَس أَْنفَُس نَّ النَّ ْيئًا َولَِك اَس َش ُم النَّ َ الَ يَْظِل َّ ُهْم  .))..)44إِنَّ  اَس أَْنفَُس نَّ النَّ َولَِك

ال  في الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب:   يَْظِلُمونَ  م؛ ق ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش به: َم الشَّ
ي ما وضع ما ظلم أي  عي: األصم ئَْب فقد ظلَم. وف ديث  الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى الذِّ ح

ه  فما ظلم يمينا  يقال: أََخذَ في طريٍق  ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ وال ِشماالً؛ ومن
  .. عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحدِّ  َمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدالَسلَمة: أن أبا بكٍر وعُ  أُمِّ  حديث

ِذيَن َك((   َر الَّ ِ َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َكأَْن لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن النََّهاِر يَتَعَاَرفُوَن بَْينَُهْم قَْد َخِس َّ اِء  ذَّبُوا بِِلقَ
ا ِديَن( َوَم انُوا ُمْهتَ نَُهْم .)).. )45َك اَرفُوَن بَْي ه. :  يَتَعَ ه بمكان ه: أَعلم ه بيتَ ف اه. وعرَّ ه إي َر: أَعلم ه األَم ف وعرَّ

فه ْفتُه زيداً، فذَهب إلى تعدية عّرفت بالتثقيل به: وعرَّ ول  إلى وَسمه؛ قال سيبويه: َعرَّ ك تق ي أَن مفعولين، يعن
ه العين فيتعدَّى ثم تثقل عَرفت زيداً فيتعدَّى إلى واحد فت د عرَّ ا تري د فإنم ه بزي فت ا عرَّ ال: وأَم ولين، ق ى مفع  إل

فته بزيد بهذه العالمة ل، وإنما عرَّ يته وأَوَضحته بها فهو ِسوى المعنى األَوَّ اً إذا  كقولك سمَّ ه أَيض د، وقول بزي
و ن النْح يئاً م ل ش يء: أَراد أَن يُفّضِ ى ش ة عل رَ  أَو اللغ وُم  ف؛واألَول أَْع اَرَف الق د تَع هم  وق رف بعض  أي ع

ا وفي حديث ابن مسعود: بعضاً. َرف لن ون: إذا اْعت م؟ فيقول اه أَي فيقال لهم هل تَْعِرفون ربَّك ف  عَرفن إذا وَص
له به له نفسه بصفة نَُحقِّقُه بها عرفناه. واستَعَرف إليه: انتسب فه المكاَن وفيه: تأَمَّ   .. ليَْعِرفَه. وتَعرَّ

ا وَ ((   ى َم ِهيٌد َعلَ ُ َش َّ مَّ  ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُ وَن(إِمَّ .)).. )46يَْفعَلُ
ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهمْ  ْرجِ : من القتل واألسر والتنكيل ك تقر عينك .. ((   َوإِمَّ ا َم  )): رجع يرجع  عُُهمْ فَِإلَْينَ

 ً ً  َرْجعاً وُرُجوعا ك وُرْجعَى وُرْجعاناً وَمْرِجعا وعَ  وَمْرِجعةً: انصرف. وفي التنزيل: إِن إِلى رب ج ى، أَي الرُّ ْجع  الرُّ
اً، أَي والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا وعكم َمْرِجعُكم جميع ِهيدٌ .. ((  ُرُج ُ َش َّ مَّ  ن أَس)) :  ثُ ماء م

ذي ال  من أَسماء هللا عز وجل: الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد ل الشهيُد ال ال: وقي ي شهادته. ق هللا األَمين ف
ر شيء. يَغيب عن ِعْلمه ِإذا اعتب ي فاعل ف ة ف ة المبالغ ن أَبني ٌل م و  والشهيد: الحاضر. وفَِعي اً، فه م مطلق الِعل

ر  الخبير، العليم، وإِذا أُضيف في األُمور الباطنة، فهو وإِذا أُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتب
  . يَْشَهَد على الخلق يوم القيامة. مع هذا أَن

وَن(((   ْم الَ يُْظلَُم ِط َوُه نَُهْم بِاْلِقْس َي بَْي ولُُهْم قُِض اَء َرُس ٍة َرُسوٌل فَِإذَا َج نَُهْم .)).. )47َوِلُكّلِ أُمَّ َي بَْي قُِض
زانٌ  والِقْسط،:  بِاْلِقْسطِ  ال: ِمي ْدل، يق ا كعَ وف به ادر الموص ن المص ْدُل، وهو م اِن  بالكسر: العَ ط، وِميزان قِْس

واِزينَ  ُع الَم الى: ونَض ه تع ٌط. وقول واِزيُن قِْس ط، وَم وا  قس الى: وِزنُ ال تع ط. وق َط؛ أَي ذواِت الِقْس الِقْس
تقيم؛ واِزين، و بالِقْسطاس المس َوُم الَم و أَْق ال: ه ال:يق اِهيُن، ويق و الشَّ هم: ه ال بعض طاٌس.  ق طاٌس وقِْس قُْس

ط ال: أَْقَس ْدُل. ويق ُط: العَ اُط والِقْس َدلوا وإِذا  َواِإلقس وا ع ديث: إِذا حَكُم ض الح ي بع اَء ف َدَل. وج َط إِذا ع وقََس
  ..  أَْقَسُطوا أَي َعَدلُوا قَسموا

  : أي يوم القيامة  ..  َمتَى َهذَا اْلَوْعدُ .)).. )48َصاِدقِيَن( َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُمْ ((  
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ٍة أََجٌل إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَالَ ((   ُ ِلُكّلِ أُمَّ َّ اَعةً  قُْل الَ أَْمِلُك ِلنَْفِسي َضرا َوالَ نَْفعًا إِالَّ َما َشاَء  تَأِْخُروَن َس يَْس
ٍة أََجلٌ ِلُكلِّ .)).. )49َوالَ يَْستَْقِدُموَن( ِوه.:   أُمَّ دَّين ونح ول ال وت وُحل ي الم ت ف ةُ الوق ُل: غاي ُل: األََج دَّةُ  واألََج ُم

ان الشيء. وقوله تعالى: ولوال كلمة سبقت من ربك ٌل مسّمى؛ أَي لك اً  لكان ِلزاماً وأَج الهم الزم ذي ن ل ال القت
الىالمسمى القيا وكان العذاب دائماً بهم، ويعني باألَجل لهم أَبداً  ة ألَن هللا تع ة،  م وم القيام ذاب لي وعدهم بالع

  . آجال. بل الساعة موعدهم، والجمع وذلك قوله تعالى:
وَن(((   هُ اْلُمْجِرُم تَْعِجُل ِمْن اذَا يَْس اًرا َم ا أَْو نََه هُ بَيَاتً اُكْم َعذَابُ تُْم إِْن أَتَ ْل أََرأَْي اَت ) ))..50قُ حاح: ب الص

ة. ذا يَبِيُت ويَباُت بَْيتُوت ذا وك ل ك اَت يفع يده: ب ن س تُ  اب ه يَبِي لَّ يفعل ة أَي َظ اً وبَْيتُوت اً وَمبيت اً وبَيات اُت بَيت   ويَب
ن النَّوم، كما يقال: َظلَّ يفعل كذا إِذا فعله بالنهار. لَْيالً، وليس من ل م ال الزجاج: ك اَت،  وق د ب ُل فق ه اللي أَدرك

ل ي التنزي نَم. وف م يَ ام أَو ل ذين ن ز: وال ك العزي ّلِ ذل ن ك م م اً؛ واالس داً وقيام جَّ ربهم ُس ون ل ةُ. يَبيتُ ال  البِيت ق
ن ى م ا ال يَْرض ون م اج: إِذ يُبَيِّتُ ه أَو الزج َر في ا فُِك لُّ م ول: ك ذا الق ال: ه َت. ويق د بُيِّ ل، فق ه بلَْي يَض في   ِخ

ُ  أَمٌر ُدبَِّر بلَْيل وبُيِّتَ  َّ ه: و ُب م بلَْيل، بمعنى واحد. وقول َدبِّرونَ يَْكتُ ون أَي يُ يالً. ا يُبَيِّت وِء ل ن السُّ روَن م ّدِ  ويُقَ
ر. وفي الحديث: أَنه االً، وال وبُيَِّت الشيُء أَي قُّدِ ُت م ُكه كان ال يُبَيِّ اٌل ال يُْمِس اَءه م ه؛ أَي إِذا ج ل،  يُقَيِّلُ ى اللي إِل

ُل قِْسَمته. وبَيََّت القْومَ  وال إِلى دُ  القائلة، بل يُعَّجِ يالً؛والعَ م ل ع به : أَوق اً أَي وَّ ر بَيات اهم األَم اُت. وأَت  واالسُم البَي
اً، أَتاهم في جوِف الليل. اهم بَيات الٍن إِذا أَت ي ف الٌن بن َت ف م ويقال: بَيَّ هم وه ه  فَكبََس ي الحديث: أَن وَن. وف ارُّ غ

  .. ِمن غير أَن يَْعلم : هو أَن يُْقَصَد في الليلوتَْبيِْيُت العَُدوِّ  لَْيالً. أَي يُصابُون ُسئِل عن أَهل الدار يُبَيَّتُونَ 
تَْعِجلُوَن(((   ِه تَْس تُْم بِ ْد ُكْن ِه أَاْآلَن َوقَ تُْم بِ َع آَمْن ا َوقَ مَّ إِذَا َم ُ وبيخ .. ((  )51أَث ر وت مَّ .)).. تقري ُ )): أَث

  أهنالك ؟.. والمعنى هل تنتظرون أ ن يقع عليكم العذاب حتى تؤمنوا ؟.. 
بُوَن(ثُمَّ ((  تُْم تَْكِس ا ُكْن َزْوَن إِالَّ بَِم ْل تُْج ِد َه ذَاَب اْلُخْل وا َع ذَاَب  .))..)52 قِيَل ِللَِّذيَن َظلَُموا ذُوقُ وا َع ذُوقُ

ا.:   اْلُخْلدِ  دَ  الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منه د: اآلخرة َخلَ ام. ودار الُخْل ي وأَق وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل   يَْخلُ
  . فيها. ِء أَهلهالبقا

ِزيَن(((   ي.)).. )53َويَْستَْنبِئُونََك أََحقٌّ ُهَو قُْل إِي َوَربِّي إِنَّهُ لََحقٌّ َوَما أَْنتُْم بُِمْعِج ْل إِي َوَربِّ ى  قُ ل بل : ق
ِزينَ وربي .. (( تُْم بُِمْعِج ز.)) :  َوَما أَْن ى العَْج بته إِل ذلك إِذا نس يط، وك ُز: التَّثْبِ زَ  والتَّْعِجي اَجَز:  الرجلُ  وَعجَّ وع

ذين ي سورة سبأ: وال الى ف ه تع ه. وقول ل إِلي ي ذهب فلم يُوَص عَْوا ف اه  َس اج: معن ال الزج اِجِزين؛ ق ا ُمع آياتن
ي يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا ظانِّين أَنهم ل ف ار، وقي ة وال ن دين  أَنهم ال يُبعثون وأَنه ال جن اجزين معان التفسير: ُمع

و ى األَ  وه ع إِل اراج زين، وتأْويله ت ُمعَّجِ ع ّول، وقرئ ن اتب ُزون م م يُعَّجِ لم،  أَنه ه وس لى هللا علي ي، ص النب
تم عنه وعن اِإليمان باآليات وقد ويُثَبُِّطونهم ا أَن ز: وم ل العزي ي األَرض وال  أَْعَجزهم. وفي التنزي ِزين ف بُمْعِج

ل كيف وصفهم في ول القائ أَنهم ال يُعْ  السماء؛ قال الفاء: يق ي األَرض والب ُزوَن ف ي  ِج وا ف ي السماء وليس ف
ال فالمعنى ما أَنتم بُمْعِجِزيَن في األَرض وال أَهل السماء؟ اه، وهللا  من في السماء بُمْعِجٍز، وق و إِسحق: معن أَب

تم ا أَن م، م و أَعل ي األَرض وال ل ِزين ف تم بُمْعِج ا أَن اه م ش: معن ال األَخف ماء، وق ي الس تم ف ِزين  كن ي بُمْعِج ف
   ..وال في السماء وال في السماء أَي ال تُْعِجُزوننا َهَرباً في األَرض األَرض

ذَاَب َوقُ ((   ا َرأَْوا اْلعَ ةَ لَمَّ وا النََّداَم نَُهْم َولَْو أَنَّ ِلُكّلِ نَْفٍس َظلََمْت َما فِي األَْرِض الَْفتََدْت بِِه َوأََسرُّ َي بَْي ِض
َدى،  فََدْيتُه فًِدى وفِداء واْفتََدْيتُه؛ قال الشاعر::  الَْفتََدْت بِهِ .)).. )54وَن(بِاْلِقْسِط َوهُْم الَ يُْظلَمُ  ٌت يُْفتَ فلَْو كاَن َمْي

ذ رجالً. ِطيبُ  َ بما لم تَُكْن َعْنهُ النُّفُوسُ  لَفََدْيتُه الً وتأْخ دفع رج اداةُ: أَن ت داء: أَن  وإِنه لََحَسُن الِفْديِة. والُمف والِف
وا النََّداَمةَ .. ((  ْيته بمالي فِداء وفََدْيتُه بِنَْفسيتَشتريه، فَدَ  َدماً )) : َوأََسرُّ ل نَ ا فع ى م ِدَم عل ى الشيء ونَ نَِدَم عل

. أَِسَف. ورجل ناِدٌم ساِدٌم ونَْدماُن َسْدماُن أَي ناِدمٌ  وتَنَدََّم: ونَدامةً    .. وفي الحديث: النََّدُم تَْوبةٌ  ُمْهتمٌّ
  )) ِ َّ ِ وَن(أَالَ إِنَّ  َرُهْم الَ يَْعلَُم نَّ أَْكثَ قٌّ َولَِك ِ َح َّ َد  َماَواِت َواألَْرِض أَالَ إِنَّ َوْع يِ 55 َما فِي السَّ َو يُْح ) ُه

  : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  الَ يَْعلَُمونَ ...)) )56َويُِميُت َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن(
   

*********  
 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا

ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

   

  
 c   : 168الحلقة عدد   

  c( سورة يونس ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس ول هللا بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا(( ...  ي ال يَ ا فِ فَاٌء ِلَم ْم َوِش ْن َربُِّك ةٌ ِم اَءتُْكْم َمْوِعَظ ْد َج اُس قَ ا النَّ ةٌ أَيَُّه ًدى َوَرْحَم ُدوِر َوُه صُّ
ا يَْجَمعُوَن( )57ِلْلُمْؤِمنِيَن( ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَك فَْليَْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّ َّ ْم  )58قُْل بِفَْضِل  ُ لَُك َّ َزَل  ا أَْن تُْم َم ْل أََرأَْي قُ

 ُ َّ ِ تَْفتَُروَن(ِمْن ِرْزٍق فََجعَْلتُْم ِمْنهُ َحَراًما َوَحالَالً قُْل أَ َّ ِ  )59 أَِذَن لَُكْم أَْم َعلَى  َّ ى  ُروَن َعلَ ِذيَن يَْفتَ نُّ الَّ ا َظ َوَم
َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم الَ يَْشُكُروَن( َّ وا  )60اْلَكِذَب يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّ  ا تَتْلُ أٍْن َوَم ي َش وُن فِ ا تَُك َوَم

ْن مِ  ُزُب َع ا يَْع ِه َوَم وَن فِي ٍة ْنهُ ِمْن قُْرآٍن َوالَ تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ ُكنَّا َعلَْيُكْم ُشُهوًدا إِْذ تُِفيُض اِل ذَرَّ ْن ِمثْقَ َك ِم َربِّ
ي اٍب ُمبِ ي ِكتَ َر إِالَّ فِ َك َوالَ أَْكبَ ْن ذَِل غََر ِم َماِء َوالَ أَْص ي السَّ ي األَْرِض َوالَ فِ ْوٌف 61ٍن(فِ ِ الَ َخ َّ اَء  )أَالَ إِنَّ أَْوِليَ

ِديَل  )63)الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن(62َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن( ْنيَا َوفِي اْآلِخَرِة الَ تَْب لَُهْم اْلبُْشَرى فِي اْلَحيَاِة الدُّ
ِ ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ  َّ يُم( )64(ِلَكِلَماِت  ِميُع اْلعَِل َو السَّ ا ُه ِ َجِميعً َّ ِ ةَ  زَّ ْولُُهْم إِنَّ اْلِع ِ 65َوالَ يَْحُزْنَك قَ َّ ِ )أَالَ إِنَّ 

ونَ  َرَكاَء إِْن يَتَّبِعُ ِ ُش َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ِذيَن يَ ُع الَّ نَّ  َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي األَْرِض َوَما يَتَّبِ ْم إِالَّ الظَّ  َوإِْن ُه
  ...)) .)66إِالَّ يَْخُرُصوَن(

  صدق هللا العظيم
  ( سورة يونس ) 

  * التحليل :
  

كَ  ما الموعظة ؟.. ما معنى ((  ذين يخرصون  َوَما يَْعُزُب َعْن َربِّ م ال رى ؟.. ومن ه ا البش )) .. ؟ وم
  اء هللا تعالى : ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية في التحليل التالي إن ش
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ا(( ...  ةٌ  يَ ًدى َوَرْحَم ُدوِر َوُه ي الصُّ ا فِ فَاٌء ِلَم ْم َوِش ْن َربُِّك ةٌ ِم اَءتُْكْم َمْوِعَظ ْد َج اُس قَ ا النَّ أَيَُّه

ْؤِمنِيَن( مْ .)).. )57ِلْلُم ْن َربُِّك ةٌ ِم اَءتُْكْم َمْوِعَظ ْد َج ةُ: النُّْص: قَ ةُ والَمْوِعظ ةُ والعَظ َوْعظ والِعظ ْذكير حال  والت
واب بالعَواقِب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك لِإلنسان بما يُلَيِّن قلبَه من ك ِعظة  ث ي الحديث: ألَْجعلن اب. وف وِعق

عوض من الواو المحذوفة. وفي التنزيل: فَمن جاءه َمْوِعظة من ربه؛  أَي َمْوعظة وِعبرة لغيرك، والهاء فيه
ىبعالمة التأْنيث ألَنه غير حقيق لم يجئ َوْعظ حت ى ال ي معن ن  ي أَو ألَن الموِعظة ف ال: فم ه ق جاءه وعظ  كأَن

ى  َ واتَّعَظ ، وقد َوَعظه َوْعظاً وِعظة،من ربه  هو: قَبِل الموعظة، حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعل
دُّخول الّسراط رأْس اه عن ال ي تَْنه ي ُحَججه الت ّ في قلب كل مسلم، يعن ا واعُظ  ه فيم ه  منع م ه وحرَّ ّ من

   .عليه والبصائر التي جعلها فيه.
ا يَْجَمعُوَن(((   ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَك فَْليَْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّ َّ ونَ .)) .. )58قُْل بِفَْضِل  ا يَْجَمعُ ٌر ِممَّ :  ُهَو َخْي

وع مجموعون، قلت: جمعت القوم، فهم أردت جمع المتفرق قال الفراء: إَذا  وم مجم ه  قال هللا تعالى: ذلك ي ل
الى الناُس، قال: وإِذا أَردت َكْسبَ  ْعُت الماَل كقوله تع اال  :  الماِل قلت: َجمَّ ع م ذي جم د ال دَّده، وق :  يجوز وع

اال ع م أَْجِمعوا ،جم الى: ف ه تع ي قول راء ف ال الف التخفيف. وق فا، ب وا ص م ائتُ َدكم ث ام  كْي اُع اِإلْحك ال: اِإلجم ق
  .. عزيمة على الشيءوال

مْ ((   ُ أَِذَن لَُك َّ ْل أَ الَالً قُ ا َوَح هُ َحَراًم تُْم ِمْن ْن ِرْزٍق فََجعَْل ْم ِم ُ لَُك َّ َزَل  ا أَْن تُْم َم ْل أََرأَْي ِ قُ َّ ى   أَْم َعلَ
ُروَن( ُرونَ .)).. )59تَْفتَ ِ تَْفتَ َّ ى  ً :  َعلَ ا ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك ِريّ  والِفْري ه. ورج فَ راه: اختلق ًرى  ٌواْفتَ وِمْف

الن َرى ف ال  وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فَ ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك
راه؛ أَي الكذب غيره: اْفتََرى ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. يَْفتِريه اختلقه. وف الن اختلق َرى ف ذا إِذا  وفَ ك

  . خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَة.
اِس َولَِك((   ى النَّ ٍل َعلَ ذُو فَْض َ لَ َّ ِ اْلَكِذَب يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّ  َّ َرُهْم الَ َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى  نَّ أَْكثَ

ُكُروَن( َرُهْم الَ يَ .)).. )60يَْش نَّ أَْكثَ ُكُرونَ َولَِك ُكورُ : ْش و الشُّ ُره، وه ان ونَْش اُن اِإلحس ْكُر: ِعْرف اً. الشُّ ال  أَيض ق
د وعن ن ي ون ع ر ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْمُد يك ْكُر من هللا:  غي ا. والشُّ رق بينهم ذا الف د، فه ي

وله يَْشُكُر ُشْكراً وُشكُ  َشَكَرهُ وَشَكرَ  المجازاة والثناء الجميل، ال أَب ة: وراً وُشْكراناً؛ ق ْكَر  نخيل َكْرتَُك، إِنَّ الشُّ َش
  ..  يكون إِال عن يد قال ابن سيده: وهذا يدل على أَن الشكر ال َمْن أَْولَْيتَهُ نِْعَمةً يَْقِضي ُوما ُكلّ  َحْبٌل مَن التُّقَى،

ْرآٍن َوالَ ((   ْن قُ هُ ِم وا ِمْن ا تَتْلُ أٍْن َوَم ي َش وُن فِ ا تَُك ُهوًدا إِْذ  َوَم ْيُكْم ُش ا َعلَ ٍل إِالَّ ُكنَّ ْن َعَم وَن ِم تَْعَملُ
ٍة فِي األَْرِض َوالَ فِي السََّماِء َوالَ أَْصغََر ِمْن ذَلِ  ي تُِفيُضوَن فِيِه َوَما يَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْقَاِل ذَرَّ َك َوالَ أَْكبََر إِالَّ فِ

يٍن( اٍب ُمبِ زُ .)).. )61ِكتَ ا يَْع كَ َوَم ْن َربِّ ه:  ُب َع ب. وأَْعَزبَ اً: ذَه ُزُب ُعزوب ه يَْع َزَب عن ه وَع ه. وقول ُ: أَْذَهبَ ّ 
ي ي السمواِت وال ف ٍة ف اُل ذَرَّ ه ِمثْق ُزب عن ه شيٌء.  تعالى: عاِلُم الغَْيِب ال يَْع ن ِعْلِم ـيُب ع اه ال يَِغ األَرض؛ معن

  )) : اللوح المحفوظ .. فِي ِكتَاٍب ُمبِينٍ ((   ..إِذا غابَ  وفيه لغتان: َعَزَب يَْعُزب، ويَْعِزبُ 
وَن(((    ْم يَْحَزنُ ْيِهْم َوالَ ُه ِ الَ َخْوٌف َعلَ َّ ذكره هللا )62أَالَ إِنَّ أَْوِليَاَء  ن ي اء : م ع أولي ولي جم .)).. ال

  رؤيته .. استقامة وبرا وتقوى .. وتطبيقا واعيا للدين قوال وفعال وعمال .. 
وا.)).. )63آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن( الَِّذينَ ((   ِذيَن آَمنُ ان :  الَّ ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا: ص ه إيمان ن ب : آم

  )): اتقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..  َوَكانُوا يَتَّقُونَ التصديق ضد التكذيب ..((  
ْنيَا((   ِ ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( لَُهْم اْلبُْشَرى فِي اْلَحيَاِة الدُّ َّ لَُهْم .)).. )64َوفِي اْآلِخَرِة الَ تَْبِديَل ِلَكِلَماِت 

رح .. اْلبُْشَرى ر المف ْنيَا : بشره : فرحه .. البشرى : الخب دُّ اِة ال ي اْلَحيَ َرى فِ ْم اْلبُْش ا لَُه ا الصالحة كم : بالرؤي
  ..  جاء في الحديث الشريف يراها أو ترى له 

  وجاء في صحيح البخاري:
ي ن أب رة  حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الُزهري، عن سعيد بن المسيب، ع هري

ستة وأربعين جزءاً من  وسلم قال: (رؤيا المؤمن جزء منوآله أن رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنه:
  .وسلم.وآله أنس، عن النبي صلى هللا عليه  وشعيب، عنرواه ثابت، وحميد، وإسحق بن عبد هللا،  النبوة).

  وفي صحيح البخاري أيضا:
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ن د هللا ب اب، عن  حدثني إبراهيم بن حمزة: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، عن عب خبَّ
دري: عيد الخ ي س ه  أب لى هللا علي ول هللا ص مع رس ه س ه أن ولوآل لم يق زء  وس الحة ج ا الص تة الرؤي ن س م

  .عين جزءاً من النبوة).وأرب
يُم(((   ِميُع اْلعَِل َو السَّ ا ُه ِ َجِميعً َّ ِ ةَ  زَّ ْولُُهْم إِنَّ اْلِع ا.)).. )65َوالَ يَْحُزْنَك قَ ِ َجِميعً َّ ِ ةَ  زَّ ُز: :  إِنَّ اْلِع العَِزي

ره الزجاج: هو من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال ال غي وي الممتنع فال يغلبه شيء، وق و الق : ه
زَّ  هو الذي الغالب كل شيء، وقيل: ُب الِع ذي يََه و ال ، وه ن  ليس كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ لم

. ذُّّلِ الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب اء م ة. يش زَّ زُّ والِع ة. والِع دة والغلب وة والش ل: الق ي األَص زُّ ف ع : والِع  الرف
؛ وفي الت ة  ةُ واالمتناع، والِعزَّ زَّ ز: و الِع وله نزيل العزي ة سبحانه.  ولرس ة والغلب زَّ ه الِع ؤمنين؛ أَي ل وللم

ه كان يريد وفي التنزيل العزيز: من د بعبادت ان يري ن ك ةُ جميعاً؛ أَي م ةَ فللَّه الِعزَّ ا الِعزَّ ر هللا فِإنم ة  غي زَّ ه الِع ل
ة جميعاً أَي يجمعها   .. يَْنُصر في الدنيا ويغلب ة بأَنفي الدنيا واآلخر في الدنيا و الِعزَّ

َرَكا((   ِ ُش َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ِذيَن يَ ُع الَّ ا يَتَّبِ ي األَْرِض َوَم ْن فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ْن فِ ِ َم َّ ِ َء إِْن أَالَ إِنَّ 
وَن( ْم إِالَّ يَْخُرُص نَّ َوإِْن ُه وَن إِالَّ الظَّ ْم إِ  ...)) .)66يَتَّبِعُ ونَ َوإِْن ُه اً :  الَّ يَْخُرُص م، َخْرص ُرُص، بالض َرَص يَْخ خ

ّراٌص: وتَخّرَص أَي َكذَب. ورجل ذّابون. َخ ال الزجاج: الك ون؛ ق ل الخّراُص ل: قُتِ ي التنزي ذّاٌب. وف َص  ك رَّ وتََخ
ون وز أَن يك ال: ويج ه، ق ه أَي اْفتَعَل ل واْختََرَص ى الباط الٌن عل ون ال ف ا يَُظنّ ذين إِنم ون ال يَء وال الَخّراُص ش

ا ال ون بم ه فيعمل اعر، يَُحقُّونَ د ش الوا محم ذين ق ذّابون ال َن الك اه لُِع راء: معن ال الف ون. وق  يعلم
ا وأَشباه ذلك َخَرُصوا بما ال ِعْلم لهم به. ي فيم ْرِص التََّظن ْرُص النخلِ  وأَصل الَخ ه َخ تَْيِقنُه، ومن ْرم  ال تَْس والَك

ا  إِحاطة، واالسم الِخْرص، بالكسر، ثم قيل نما هو تقديٌر بَِظّنٍ الالَحْزَر إِ  إِذا َحَزْرت التمر ألَن ْرٌص لم ِذب َخ للَك
  .  الظُّنون الكاذبة. يدخله من
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ات  ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام وي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور هللا ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة الق ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ادم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 169الحلقة عدد   
  c( سورة يونس ) 

  
 م هللا وال اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس ص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ا من الشيطان الرجيمأعوذ ب

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َمعُونَ (( ...  ْوٍم يَْس اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل ًرا إِنَّ فِ اَر ُمْبِص ِه َوالنََّه ُكنُوا فِي َل ِلتَْس ْم اللَّْي َل لَُك  )67(ُهَو الَِّذي َجعَ

ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ ُهَو اْلغَنِيُّ  َّ وَن قَالُوا اتََّخذَ   لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض إِْن ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن بَِهذَا أَتَقُولُ
وَن( ا الَ تَْعلَُم ِ َم َّ ى  وَن( )68َعلَ ِذَب الَ يُْفِلُح ِ اْلَك َّ ى  ُروَن َعلَ ِذيَن يَْفتَ ْل إِنَّ الَّ ا 69قُ مَّ إِلَْينَ ْنيَا ثُ دُّ ي ال اٌع فِ ) َمتَ

ا )70ْرِجعُُهْم ثُمَّ نُِذيقُُهْم اْلعَذَاَب الشَِّديَد بَِما َكانُوا يَْكفُُروَن(مَ  ِه يَ اَل ِلقَْوِم وحٍ إِْذ قَ أَ نُ ْيِهْم نَبَ ُل َعلَ اَن  َواتْ ْوِم إِْن َك قَ
ِ تََوكَّْلُت فَأَْجِمعُوا  َّ ِ فَعَلَى  َّ ةً َكبَُر َعلَْيُكْم َمقَاِمي َوتَْذِكيِري بِآيَاِت  ْيُكْم ُغمَّ أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ الَ يَُكْن أَْمُرُكْم َعلَ

ْن  )71( ثُمَّ اْقُضوا إِلَيَّ َوالَ تُْنِظُرونِي وَن ِم ْرُت أَْن أَُك ِ َوأُِم َّ ى  ِري إِالَّ َعلَ فَِإْن تََولَّْيتُْم فََما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر إِْن أَْج
ا) فَ 72اْلُمْسِلِميَن( ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ْينَاهُ َوَمْن َمعَهُ فِي اْلفُْلِك َوَجعَْلنَاُهْم َخالَئَِف َوأَْغَرْقنَا الَِّذيَن َك َف  َكذَّبُوهُ فَنَجَّ اْنُظْر َكْي فَ

اُءوُهْم بِاْلبَيِّ  )73َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْنذَِريَن( ذَّبُوا ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِه ُرُسالً إِلَى قَْوِمِهْم فََج ا َك وا بَِم انُوا ِليُْؤِمنُ ا َك اِت فََم نَ
  ...)).)74بِِه ِمْن قَْبُل َكذَِلَك نَْطبَُع َعلَى قُلُوِب اْلُمْعتَِديَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يونس ) 

  * التحليل : 
  

ع  ا الطب ار ؟.. وم ا اإلنظ ة ؟.. وم ا الغم ا السلطان ؟.. وم ي ؟ .. وم و الغن ا السكن ؟ .. من ه ى م عل
  القلوب ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

  
َمعُونَ (( ...  .)).. )67(ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكْم اللَّْيَل ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَْس

ْكنَى و  من باب دخل و السَّكينةُ  :  سسكن الشيء  وا فِيهِ ِلتَْسُكنُ  َك َ داره يسكنها بالضم ُس الوداع والوقار و َس
اِكٍن و أْسَكنَها غيره إْسَكانا ع َس كَّاُن جم كَّاُن أيضا  واالسم من هذا السُّْكنَى كالعتبى اسم من األعتاب و السُّ السُّ

ن أهل  منزل والبيت وأهل الحجازذنب السفينة و الَمْسِكُن بكسر الكاف ال وزن الجف ْكُن ب اف و السَّ يفتحون الك
  )) : اآلية جمع آيات: الحجة والدليل على وجود هللا الواحد الذي ال شريك له .. إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاتٍ .. ((   الدار

ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ ُهَو اْلغَنِيُّ لَهُ َما فِي ((   َّ ْلَطاٍن قَالُوا اتََّخذَ  ْن ُس َدُكْم ِم ي األَْرِض إِْن ِعْن ا فِ السََّماَواِت َوَم
ِ َما الَ تَْعلَُموَن( َّ ر  ُسْبَحانَه.)).. )68بَِهذَا أَتَقُولُوَن َعلَى  بيه والنظي الى ومجده عن الش ه تع : سبح هللا : نزه

يُّ )) :  ُهَو اْلغَنِيُّ والشريك .. ((   ل: الغَنِ ماء هللا عز وج ي أَْس ذيف و ال ر: ه ن األثي ي  ال . اب ٍد ف ى أَح اُج إل يَْحت
ى و الِغن ي،  شيٍء وكلُّ أََحٍد ُمْحتاٌج إليه، وهذا ه مائه الُمْغن ن أَس ُرهُ. وم ه غي الى في اِرك هللا تع ق وال يُش الُمْطلَ

اده. سبحانه ن ِعب ي من يشاُء م ذي يُغن و ال الى، وه ْلَطانٍ . ((  وتع ْن ُس َدُكْم ِم ةُ وال)) :  إِْن ِعْن ْلطاُن: الُحجَّ سُّ
ه  المصدِر، قال والبُْرهان، وال يجمع ألَن مجراه َمْجرى ي قول اج ف ال الزّج محمد بن يزيد: هو من السِليط. وق

ٍة بَيِّنٍة. أَْرَسْلنا تعالى: ولقد ِ  والسُّلطان إِنما سمي موسى بآياتِنا وُسلطاٍن ُمبين، أَي وُحجَّ ّ ةُ  ه حج ْلطاناً ألَن ُس
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ليط السلطان من السَّليط، قال: ، قال: واشتاقفي أَرضه ت: س ل للزي ذا قي ن ه ه، وم اء ب .. ((  والسليُط ما يُض
  )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. َما الَ تَْعلَُمونَ 
وَن(((   ِذَب الَ يُْفِلُح ِ اْلَك َّ ى  ُروَن َعلَ ِذيَن يَْفتَ ْل إِنَّ الَّ ونَ .)).. ) 69قُ وز :  الَ يُْفِلُح الُح: الف ح والفَ الفَلَ

يم ي النع اء ف اة والبق ي والنج ر؛ وف اءٍ  والخي حٍ أَي بَق ر وفَلَ َرك هللا بخي داحِ: بَشَّ ي الدَّْح ديث أَب ْوز، ح و  وفَ وه
ري:  مقصور من الفالح، وقد أَفلح. قال هللا َعزَّ من قائل: قد أَْفلَحَ  المؤمنون أَي أُِصيُروا إِلى الفالح؛ قال األَزه

  .. ذلك فَالَح الدهر ُمْفِلحون لفوزهم ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه، يقال: ال أَفعل قيل ألَهل الجنة وإِنما
ُروَن(((   انُوا يَْكفُ ا َك ِديَد بَِم ذَاَب الشَّ ِذيقُُهْم اْلعَ ْنيَا ثُمَّ إِلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ نُ ي .)).. )70َمتَاٌع فِي الدُّ اٌع فِ َمتَ

  : المتاع : كل ما ينتفع به انتفاعا قليال غير باق .. قل متاع الدنيا قليل ..  ْنيَاالدُّ 
ِ  َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ نُوحٍ إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه يَا((   َّ ى  ِ فَعَلَ َّ اِت  ْذِكيِري بِآيَ اِمي َوتَ ْيُكْم َمقَ قَْوِم إِْن َكاَن َكبَُر َعلَ
يتََوكَّْلُت فَأَْجِمعُ  يَّ َوالَ تُْنِظُرونِ وا إِلَ مَّ اْقُض ةً ثُ ْيُكْم  .))..)71( وا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ الَ يَُكْن أَْمُرُكْم َعلَْيُكْم ُغمَّ َعلَ

ةً  ةُ: الَكْرُب؛:  ُغمَّ ِهْدِت  عن اللحياني؛ قال العجاج: األخيرة الغمُّ: واحد الغُُموِم. والغَمُّ والغُمَّ ْو َش ْل لَ اس إذ بَ النَّ
وا وا تُُكمُّ ْج ُغمُّ رَّ ْم تُفَ ْو ل ٍة، ل ال بغُمَّ ؛ وق الغَّمِ وا ب وا أي ُغطُّ ر: تُُكمُّ ه، اآلخ ي ُغمَّ ِدي ف بَْن أن يَ   ال تَْحَس

ه في قَْعِر نِْحيٍّ أَْستَثِيرُ  اْغتَمَّ  َحمَّ اً ف ه َغّم ه األمُر يَغُمُّ . وقد َغمَّ ا س والغَْماُء: كالغَّمِ مَّ؛ حكاه تَمَّ، واْنغَ د اْغ يبويه بع
ك قال: وهي عربية. . وإنه ويقال: ما أََغمَّ ك عليَّ َك لي وما أََغمَّ ره أي إليَّ وما أََغمَّ ن أم ٍة م م  لَِفي ُغمَّ ْبٍس ول لَ

ةٌ  ِ يَْهتَد ةً؛ قال أَبو أي لَْبٌس. وفي التنزيل له. وأَْمُرهُ عليه ُغمَّ ا عبيد: مجاز العزيز: ثم ال يكن أمركم عليكم ُغمَّ ه
ًى مستوراً. ُظْلمة وضيقٌ  ل: أي ُمغَّط مٌّ، وقي يَّ . ((  وَه وا إِلَ مَّ اْقُض ي .. ((  ثُ وا إل ي)): توجه )) :  َوالَ تُْنِظُرونِ

  أنظره : أمهله .. اإلنظار : اإلمهال .. 
ِ َوأُ ((    َّ ى  ِري إِالَّ َعلَ ِلِميَن(فَِإْن تََولَّْيتُْم فََما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر إِْن أَْج ْن اْلُمْس وَن ِم ْرُت أَْن أَُك .)).. )72ِم

َولَّْيتُمْ  ِإْن تَ د .. ((   فَ رض وابتع ولى : أع ِلِمينَ : ت ْن اْلُمْس وَن ِم ْرُت أَْن أَُك دة َوأُِم ى وح ر عل ل آخ ذا دلي )) : وه
ة .. اإلسالم الح وم القيام ى ي الم إل ه الس ن آدم علي دل الدين اإلسالمي الحنيف .. فالدين واحد م ن الع ف دي ني

  واإلعتدال .. 
ذَّبُوا بِآيَاتِنَ((    ِذيَن َك ا الَّ َف َوأَْغَرْقنَ اُهْم َخالَئِ ِك َوَجعَْلنَ ي اْلفُْل ْينَاهُ َوَمْن َمعَهُ فِ َف فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ اْنُظْر َكْي ا فَ

ذي جعل.)).. )73َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْنذَِريَن( الى: هو ال ه تع ي قول ل وقال الفراء ف ال: جع ي األرض، ق َف ف م خالئِ ك
ة كم أُم ُف بعض ي األرض يَْخلُ َف ف ل َخالئ ال: وقي م، ق ّلِ األُم َف ك د َخالئ َع  محم ه وقَ كيت: فإن ن الس اً؛ اب بعض

د للرجال خاّصة، واألْجَوُد أَن يُْحَمل على م ق َرى أَنه اء، أَال تَ ه اله ت في ع للرجال، وإن كان ا يق  معناه فإنه ربم
َف،  قالوا ثالثةُ ُخلفاء ال غير، وقد ُجمَع َخالئَف، فمن قالجمعوه ُخلفاء؟  خالئَف قال ثالَث خالئَف وثالثة خالئ

ة يَْذَهب به إلى المعنى ومَرة ى فمرَّ ع إال عل ه ال يق ل أَن ن أَج اء م الوا ُخلف ال: وق ظ، ق ذكر يذهب به إلى اللف  م
ٍف وُظرَ  ل َظِري اءوفيه الهاء، جمعوه على إسقاط الهاء فصار مث ذَِرينَ .. ((   ف ةُ اْلُمْن األمر )) :  َعاقِبَ ذره ب وأَن

راع الفتح عن ك ذراً، ب ذاراً ون م وبضمتين، ان اني ويض اني: واللحي راع واللحي ْذراً؛ عن ك ذاراً ونُ ذيراً) إِْن  ون
حيح أَن هُ، والص اً: أَعلََم ذَره أَيض دُر. وأَن ذار المص م واِإلن ْذر االس ي النُّ ذَّره. وف ه وح ز: التن خّوف ل العزي زي
  المصدر، والنِذير االسم. أَنذَْرتهُ إِنذاراً ونِذيراً، والجيِّد أَن اِإلنذار وكذلك حكى الزجاجي: وأَْنِذْرُهْم يَْوَم اآلِزفَِة؛

وا بِ ((   انُوا ِليُْؤِمنُ ا َك اِت فََم اُءوُهْم بِاْلبَيِّنَ ْوِمِهْم فََج ى قَ الً إِلَ ُل ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِه ُرُس ْن قَْب ِه ِم ذَّبُوا بِ ا َك َم
اة)74َكذَِلَك نَْطبَُع َعلَى قُلُوِب اْلُمْعتَِديَن( ل. ....)). يقال طبع الش ى المث تم، عل ه: خ ى قلب ع هللا عل ال وطبَ :  ويق

ع هللا  اطب وذ ب افرين، نع وب الك ى قل ي عل ال يَِع تََم ف ه، أَي َخ حق  من و إِس ال أَب ر. وق ُق لخي ى وال يَُوفَّ وغّط
ا وختممعنى طبع في اللغة  النحوي: ا ق  لواحد، وهو التْغِطيةُ على الشيء واالْستِيثاُق من أَن يدخله شيء كم

وبهم،  تعالى: أَم على قلوب أَْقفالُها، وقال عز وجل: كالَّ بْل راَن على ى قل ى عل ع  قلوبهم؛ معناه َغطَّ ذلك طب ك
ن هللا  ال اب وبهم؛ ق ى قل رون أَ  عل انوا ي ر: ك راألَثي ْيُن أَيس رَّ د: ال ال مجاه ْيُن، ق رَّ و ال َع ه ن ن الطَّْب ع،  م الطب

ذا ه، ه ك كل ن ذل ّد م اُل أَش اِل، واِإلْقف ن اِإلْقف ر م ع أَيس ب،  والطب ُع القل ا َطبَ اء، وأَم كان الب ع، بِإس تفسير الطب
ره. و تلطيخه بتحريك الباء، فهو يف وغي َدأُ يكثر على الس ي الحديث:باألَْدناس، وأَصل الطبَع الصَّ ن ف َرَك  م تَ

  ..  ومنعه أَلطافه على قلبه أَي ختم عليه وغّشاه عذر طبع هللا  ثالث ُجَمٍع من غير 
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*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ة  وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش آم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

اد ه وب ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  ال
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف  تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

   
 
 
 
  

 c   : 170الحلقة عدد   
    c( سورة يونس ) 

  
 ال الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم م عل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  شيطان الرجيمأعوذ با من ال

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا (( ...  انُوا قَْوًم تَْكبَُروا َوَك ا فَاْس ِه بِآيَاتِنَ ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع اُروَن إِلَ ى َوَه ِدِهْم ُموَس ْن بَْع ا ِم مَّ بَعَثْنَ ثُ

ِرِميَن( الُوا إِنَّ َه75ُمْج ِدنَا قَ ْن ِعْن قُّ ِم اَءُهْم اْلَح ا َج يٌن() فَلَمَّ ْحٌر ُمبِ ا  )76ذَا لَِس ّقِ لَمَّ وَن ِلْلَح ى أَتَقُولُ اَل ُموَس قَ
اُء  )77َجاَءُكْم أَِسْحٌر َهذَا َوالَ يُْفِلُح السَّاِحُروَن( ا اْلِكْبِريَ وَن لَُكَم ا َوتَُك ِه آبَاَءنَ ْدنَا َعلَْي ا َوَج قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ

ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَُهْم  )79َوقَاَل فِْرَعْوُن ائْتُونِي بُِكّلِ َساِحٍر َعِليٍم( )78لَُكَما بُِمْؤِمنِيَن(فِي األَْرِض َوَما نَْحُن  فَلَمَّ
َ َسيُْبِطلُهُ إِنَّ  )80ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنتُْم ُمْلقُوَن( َّ ْحُر إِنَّ  ا أَْلقَْوا قَاَل ُموَسى َما ِجئْتُْم بِِه الّسِ َ الَ يُْصِلُح َعَمَل فَلَمَّ َّ  

وَن( )81اْلُمْفِسِديَن( ِرَه اْلُمْجِرُم ُ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه َولَْو َك َّ ى  )82َويُِحقُّ  ِه َعلَ ْن قَْوِم ةٌ ِم يَّ ى إِالَّ ذُّرِ َن ِلُموَس ا آَم فََم
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ِرفِيَن(َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أَْن يَْفتِنَُهْم َوإِنَّ فِْرَعْوَن  ْن اْلُمْس ا )83لَعَاٍل فِي األَْرِض َوإِنَّهُ لَِم ى يَ اَل ُموَس  َوقَ
ِلِميَن( تُْم ُمْس وا إِْن ُكْن ِ فَعَلَْيِه تََوكَّلُ َّ ْوِم  )84قَْوِم إِْن ُكْنتُْم آَمْنتُْم بِا ةً ِلْلقَ ا فِتْنَ ا الَ تَْجعَْلنَ ا َربَّنَ ِ تََوكَّْلنَ َّ ى  الُوا َعلَ فَقَ

افِِريَن( )85اِلِميَن(الظَّ  ْوِم اْلَك نَا بَِرْحَمتَِك ِمْن اْلقَ َر 86َونَّجِ ا بِِمْص أَا ِلقَْوِمُكَم وَّ ِه أَْن تَبَ ى َوأَِخي ى ُموَس ا إِلَ ) َوأَْوَحْينَ
ْؤِمنِيَن( ْر اْلُم الَةَ َوبَّشِ ى  )87بُيُوتًا َواْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً َوأَقِيُموا الصَّ اَل ُموَس َألَهُ َوقَ ْوَن َوَم َت فِْرَع َك آتَْي ا إِنَّ َربَّنَ

َواِلِهْم َواْش ى أَْم ْس َعلَ ا اْطِم بِيِلَك َربَّنَ ْن َس لُّوا َع ا ِليُِض ْنيَا َربَّنَ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ َواالً فِ ةً َوأَْم الَ ِزينَ وبِِهْم فَ ى قُلُ ُدْد َعلَ
وَن(قَالَ  )88يُْؤِمنُوا َحتَّى يََرْوا اْلعَذَاَب األَِليَم( ِذيَن الَ يَْعلَُم بِيَل الَّ ) 89 قَْد أُِجيبَْت َدْعَوتُُكَما فَاْستَِقيَما َوالَ تَتَّبِعَاِن َس

.((...  
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يونس ) 

  * التحليل :
  

ى ((   ا معن تكبار ؟.. م ا اإلس ام ى  ِلتَْلِفتَنَ س عل ا الطم ة ؟.. م ا الفتن ون؟.. م م المجرم ن ه )) ؟.. م
  ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :  األموال

  
ا (( ...  انُوا قَْوًم تَْكبَُروا َوَك ا فَاْس ِه بِآيَاتِنَ ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع اُروَن إِلَ ى َوَه ِدِهْم ُموَس ْن بَْع ا ِم مَّ بَعَثْنَ ثُ

ان فَاْستَْكبَُروا: المأل : علية القوم الذين يملئون صدورة مهابة .. (( هِ َوَملَئِ .)).. )75ُمْجِرِميَن( )) : استكبر : ك
ابَر: من وقدذا عظمة وتجبر ..  ر واالستِكبار:  تََكبَّر واستْكبَر وتَكابَر وقيل تََكبََّر: من الِكْبر، وتَك ّن. والتَكبُّ الّسِ

ن ِرُف ع الى: سأَْص ه تع تَّعّظم. وقول اتَي ا ال لُ آي اج: أَي أَْجعَ ال الزج ق؛ ق ر الح ي األَرض بغي رون ف ذين يَتََكبَّ  ل
ن الحق  جزاَءهم اِإلضالل عن هداية آياتي؛ قال: ومعى يتكبرون أَي أَنهم يََرْونَ  م م ق وأَن له أَنهم أَفضل الخل

ون ذي ما ليس لغيرهم، وهذه الصفة ال تك و ال الى، ه ة ألَن هللا، سبحانه وتع ه ال إِال  خاص درة والفضل ل ق
د ليس ألَحد مثله، وذلك الذي يستحق أَن يقال الذي يس ألَح ر، ول ه الُمتََكبِّ وق  أَن ل ي الحق اس ف ر ألَن الن يتكب

ا ره ف يس لغي ا ل ر سواء، فليس ألَحد م ه إِالَّ هللاُ .. المتكب وا ال إِل ار: أَن ال يقول تِْكباُر الكف ه:  ؛ واْس ه قول ومن
ن  النبي هو الِكْبُر الذي قال ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا كانوا إِذا قيل لهم إِنهم ، صلى هللا عليه وسلم: إِن م

ة من ِكْبٍر لم كان في قلبه ا ..((  يدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا أَعلم ِمثْقاُل ذَرَّ انُوا قَْوًم تَْكبَُروا َوَك فَاْس
ي، وال)) : ُمْجِرِمينَ  اً  وهو ُجْرُم: الذنب، والجمع أَْجراٌم وُجُروٌم،والُجْرُم: التَّعّدِ ِرُم َجْرم َرَم يَْج د َج ةُ، وق الَجِريَم

م وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظُم المسلمين في المسلمين ُجْرماً من ُمْجِرم واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو  سأَل عن شيء ل
ْم عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الُجْرم: الذنب. زي تعالى: حتى وقولُه يَُجرَّ ذلك نَْج  يَِلَج الَجَمُل في َسّمِ الخياط وك

ن الُمْجِرمين؛ قال الزجاج: ر م ذيب الُمْجِرمون ههنا، وهللا أعلم، الكافرون ألن الذي ذك تهم التك ات هللا  قِصَّ بآي
  .واالستكبار عنها.

ا َجاَءُهْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا إِنَّ َهذَا لَِسحْ ((   ا: .)).. )76ٌر ُمبِيٌن(فَلَمَّ ه، كالهم وَحقَّه يَُحقُّه حقّاً وأَحقَّ
ال حقّاً ال يشكُّ فيه. أثبته وصار عنده دَّقه؛ وق ه: ص ه وَحقَّق ه. وأحقَّه: صيره حقّاً. وحقَّ دَّق قائلَ د: ص ن دري  اب

ً  كقولك صدَّق. ويقال: أحقَْقت األَمر  وحقَّق الرجُل إذا قال هذا الشيء هو الحقُّ  ا حتهإحقاق حَّ ه وَص ..  إذا أحكمت
  ..  األَمر وأْحقَْقته إذا كنت على يقين منه َحقَْقتَ  وَحقَّ األَمَر يُحقُّه حقّاً وأحقَّه: كان منه على يقين؛ تقول:

اِحُروَن(((   ُح السَّ ذَا َوالَ يُْفِل ْحٌر َه اَءُكْم أَِس ا َج ّقِ لَمَّ وَن ِلْلَح ى أَتَقُولُ ال )77قَاَل ُموَس ري: األَ .)).. ق زه
َب فيه إِلى الشيطان ْحُر َعَمٌل تُقُّرِ ة الّسِ ي  وبمعون ذَةُ الت حر، ومن السحر األُْخ ة للس ر كينون ك األَم ل ذل ه، ك من

رى؛ تأُْخذُ  ا يُ ى م ذُه  العيَن حتى يَُظنَّ أَن األَْمَر كما يَُرى وليس األَصل عل َف َمأَْخ ا لَُط لُّ م ذَةُ. وك ْحُر: األُْخ والّسِ
، فهو سِ  َره، ورجلٌ  ْحٌر، والجمعوَدقَّ حَّ ْحراً وَس ْحراً وِس َحُره َس َحَره يَْس ُحوٌر، وَس وم  أَسحاٌر وُس ساِحٌر من ق

اِرينَ  اٌر من قوم َسحَّ اٍر، وَسحَّ   .. َسَحَرٍة وُسحَّ
اءُ ((   ا اْلِكْبِريَ وَن لَُكَم ا َوتَُك ِه آبَاَءنَ ْدنَا َعلَْي ا َوَج ا َعمَّ ا ِلتَْلِفتَنَ الُوا أَِجئْتَنَ ا قَ ُن لَُكَم ا نَْح ي األَْرِض َوَم  فِ

و أَن:  قَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا. )).. )78بُِمْؤِمنِيَن( ه  ولَفَتَه يَْلِفتُه لَْفتاً: لواه على غير جهته؛ وقيل: اللَّيُّ ه َي ب تَْرِم
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ه، عز وجل:  ي قول هإِلى جانبك. ولَفَتَه عن الشيء يَْلِفتُه لَْفتاً: َصرفه.الفراء ف ْدنا علي ا َوَج ا عمَّ ا لتَْلِفتَن  أَِجئْتَن
َرفَك ا َص الٍن أَي م ن ف ك ع ا لَفَتَ ال: م ْرُف؛ يق ُت: الصَّ ا؟ اللَّْف ا  آباَءن ه، كم ن جهتِ يِء ع يُّ الش ه؟واللَّْفُت: لَ عن

  .. فتَْلِفتُه تَْقبُِض على ُعنُق إِنسانٍ 
يٍم(((   اِحٍر َعِل ّلِ َس ونِي بُِك ُ ْوُن ائْت اَل فِْرَع يمٍ .)).. )79َوقَ اِحٍر َعِل ّلِ َس ه بُِك ه بحقيقت ا أدرك م علم : عل

  وكنهه.. 
وَن(((   تُْم ُمْلقُ ا أَْن وا َم ى أَْلقُ ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَُهْم ُموَس ْوا .)).. )80فَلَمَّ د تَالقَ َي. وق ا أُلِق ةُ: م واألُْلِقيَّ

اني ن اللحي اَجْوا؛ ع ا: كتَح ه أُلْ  به ت علي د: أَْلقَي و زي هأَب ت علي ك أَلقَي ةً كقول ك ِقيَّ ل ذل ةً، ك ال  أُْحِجيَّ ال؛ ق يق
م األَزهري: معناه كلمة ُمعاياٍة يُلِقيها عليه ال: ه م. ليستخرجها . ويق ٍة له ْون بأُْلِقيَّ ه .  يَتَالقَ ه أَي َطرحت وأَْلقَْيتُ

  .. تقول: أُلِقه ِمن يِدك وأَلِق به من يدك
اَل ُموَس((   ْوا قَ ا أَْلقَ ِديَن(فَلَمَّ َل اْلُمْفِس ِلُح َعَم َ الَ يُْص َّ يُْبِطلُهُ إِنَّ  َ َس َّ ْحُر إِنَّ  ِه الّسِ تُْم بِ ا ِجئْ  81ى َم

ً  يَْبُطل بُْطالً وبُُطوالً  ).)).. بطل الشيء  ب  وبُْطالناً: ذهب ضيَاعا ال: ذه و. ويق ه ه ل، وأَْبَطل و باط راً، فه وُخْس
ه َدراً. َدُم الً أَي َه ل  بُْط ل.وبَِط م البَط َزل، واالس ل: َه ة وأَبط ه بََطال ي حديث يض ف ل: نق ع  والباط الحق، والجم

ال أَو ع إِْبط ه جم اس، كأَن ر قي ى غي ل، عل ذا أَباطي ل؛ ه ل  إِْبِطي ع الباط ذيب: ويجم ي الته يبويه؛ وف ذهب س م
ة. ودَ  واحدة بواطل؛ قال أَبو حاتم: د: واحدتها إِْبطال لٌ األَباطيل أُْبُطولة؛ وقال ابن دري وى باِط ة؛ عن  ْع وبَاِطل

  ..  منه الزجاج. وأَْبَطل: جاء بالباطل؛ والبََطلة: السََّحرة، مأْخوذ
وَن(((   ِرَه اْلُمْجِرُم ْو َك ِه َولَ قَّ بَِكِلَماتِ ُ اْلَح َّ قُّ  وٌق .)).. )82َويُِح ه ُحق ل، وجمع يض الباط : نق قُّ الَح

وعَدد. وفي حديث ا بِناء أدنى له وِحقاٌق، وليس ر باطل، وه د لتلبية: لبَّْيك َحقّاً حقّاً أي غي در مؤك ره  مص لغي
َ◌د به معنى ألَزم طاعتَك الذي دّل عليه لبيك، كما ادة  أي أنه أكَّ ُره لزي ّرِ ه وتُك د ب اً فتَؤّكِ تقول: هذا عبد هللا حقّ

ى..  له وتَعَبُّداً مفعول التأْكيد، ه عل ن سيده: وحقَّ ه ع قال اب ه غلبَ ّق وأحقَّ هالح ب من تَحقَّه طلَ ه، واس ه. لي  حقَّ
ي  واْحتَّق القوُم: قال كل واحد منهم: الحقُّ في يدي. وفي حديث ابن عباس وا ف راء القرآن: متى ما تَْغل في قُرَّ

  ..  في القرآن، ومعنى تحتقُّوا تختصموا فيقول كل واحد منهم: الحقُّ بيدي القرآن تَْحتَقُّوا، يعني الِمراء
ا فََما آَمنَ ((   ْوَن لَعَ نَُهْم َوإِنَّ فِْرَع ئِِهْم أَْن يَْفتِ ْوَن َوَملَ يَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن فِْرَع ٍل ِلُموَسى إِالَّ ذُّرِ

ِرفِيَن( ْن اْلُمْس هُ لَِم ي األَْرِض َوإِنَّ نَُهمْ .)).. )83فِ ال  أَْن يَْفتِ تالء: ق ة االب ى الِفتْن اُع معن ره: ِجم ري وغي  األَزه
ذهب إِذا ْمتِحانُ واال ُت الفضة وال ك فتَْن أْخوذ من قول لها م ار واالختبار، وأَص ا بالن ن  أَذبتهم رديء م ز ال لتمي

ز لتنظر ما الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار ه ع ذا قول  َجْوَدتُه، ودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن ه
ل  أَي يُْحَرقون بالنار. ويسمى الصائغيوَم هم على الناِر يُْفتَنُوَن؛  وجل: ذا قي الفَتَّان، وكذلك الشيطان، ومن ه

وَن، للحجارة السُّود التي كأَنها ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ي قول روَن  أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِيُن، وقيل ف رَّ ال: يُقَ ق
ة ُمْحَرقَة. ال،ابن األَع وهللا بذنوبهم. وَوِرٌق فَتِيٌن أَي فِضَّ ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب ي: الِفتْن  راب

اس تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن ي  والِفتْن ة ف ل: الِفتْن ار؛ وقي راق بالن ةُ اِإلح اآلراء، والِفتْن ب
  . التأْويل الظُّْلم.
ِلِميَن(قَْوِم إِْن ُكْنتُْم آَمْنتُ  َوقَاَل ُموَسى يَا((   ِ فَعَلَْيِه تََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْس َّ ِ .)).. )84ْم بِا َّ ا تُْم بِ ن  آَمْن : آم

ذيب .. ((   وابه إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان .. التصديق ضد التك ِه تََوكَّلُ ى هللا: )) :  فَعَلَْي ل عل والُمتََوّكِ
ل ْرَكنفي الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَْمَره ا وتَوكَّ ه إِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غيره. ابن سيده: َوِكَل ب  علي

ى  توكَّل واتََّكل استَْسلم إِليه، وتكّرر في الحديث ذكر التَّوكُّل؛ يقال: ري إِل ت أَم باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْل
تَْكفاهإِليه واعتمدت فيه عليه، وَوكَّل فال أَلَجأْتُه فالن أَي ةً  ٌن فالناً إِذا اس َره ثِق ام  أَم زاً عن الِقي ه أَو َعْج بِكفايتِ

  .. وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه األَمَر: سلَّمه. بأَمر نفسه. وَوَكل إِليه
ْلنَا َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِلْلقَْوِم الظَّاِلمِ ((   ِ تََوكَّ َّ م :  ِلْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ .)).. )85يَن(فَقَالُوا َعلَى  ل الظُّل وأص

، ومنه حديث الُوُضوء: فمن نَّةَ  زاد أو الَجْوُر وُمجاَوَزة الحّدِ ه السُّ اَء األدَب بتَْرِك َم أي أَس  نَقََص فقد أساء وَظلَ
ْرداِد الَم بأََدِب الشَّْرعِ، وَظلَم نْفسه بما نَقََصها من الثواب والتَّأَدُّبَ  يبتَ ز:  ّرات ف ل العزي ي التنزي الُوضوء. وف

م وا ول ذين آَمنُ ٍم؛ ال انَهم بُِظْل وا إيم وا يَْلبُِس م يَْخِلط ير: ل ل التفس اس وجماعةُ أه ن عب ال اب ْرٍك،  ق انهم بِِش إيم
ي وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن عن ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، وُرِوي ذلك ْرك لَُظْلٌم َعِظ م:الّشِ  م. والظُّْل
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ْوَب وال تَْظِلمْ  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: ل: اْلَزْم هذا الصَّ ْرَك  عنه أي ال تَُجْر عنه. وقوله عزَّ وج إنَّ الّشِ
تُ  لَُظلم َعِظيم؛ يعني ي الُمِمي و الُمْحي ريك أن هللا تعالى ه ده ال ش ْنِعم َوْح رّزاُق الُم ره  ال ه غي ِرك ب إذا أُْش ه، ف ل

ً  الظُّْلِم، ألنه َجعل النعمةَ  أَْعَظمُ  فذلك ،  وُظْلماً وَمْظِلمةً، لغير ربِّها. يقال: َظلََمه يَْظِلُمهُ َظْلما ْلُم َمْصدٌر حقيقيٌّ فالظَّ
  .. وَظلوم المصدر، وهو ظالمٌ  والظُّلُم االسُم يقوم َمقام

افِِريَن(((   ْوِم اْلَك ْن اْلقَ َك ِم ا بَِرْحَمتِ نَ يء.)).. )86َونَّجِ ن الش الص م اُء: الَخ و  النَّج ا ينج واً  .. نج نَْج
اًء، ور ونَج اةً، مقص دود، ونَج افِِرينَ .. ((  مم ْوِم اْلَك ْن اْلقَ ا)) :  ِم ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق  الُكْف

د بالطاغوت؛ َكفََر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَهل دار ُرو الحرب: ق وا.َكفَ ْوا وامتنع ُر:  ا أَي َعَص والُكْف
ا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، ُكْفُر النعمة، وهو الى: إِن ه تع افرون؛ أَي  وهو ِضدُّ الشكر. وقول ّلٍ ك بك
رَ  دون. وَكفَ وراً  جاح ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره تَرها. نَْعَم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ ه: َجَح وُكْفران افََره َحقَّ لوك  َده. ورج

ن ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل تق م ِم هللا، مش افر: جاحد ألَْنعُ ى ك ى عل ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي  السَّ
  ..  وِكفاٌر مثل جائع وِجياعٍ ونائم ونِيَامٍ  مفعول، والجمع ُكفَّار وَكفََرة  قلبه. قال ابن دريد: كأَنه فاعل في معنى

الَةَ َوأَْوَحْينَا إِلَ ((   وا الصَّ ةً َوأَقِيُم وتَُكْم قِْبلَ وا بُيُ ا َواْجعَلُ َر بُيُوتً ا بِِمْص أَا ِلقَْوِمُكَم وَّ ى ُموَسى َوأَِخيِه أَْن تَبَ
ْر اْلُمْؤِمنِيَن( أَا ِلقَْوِمُكَما بِِمْصَر بُيُوتًا..)) .. )87َوبَّشِ أَ :  أَْن تَبَوَّ َده ن وبَوَّ دَّ ه، وَس مَح نحوه: قابَله ب ي الرُّ َوه. وف ْح

الً  ديث: أَنَّ رج أَُهم الح وَّ أَه. وبَ ه وَهيَّ دَّده قِبَلَ ه، أَي َس الً بُرمِح أَ َرج وَّ أُْت  بَ ل. وأََب نَِد َجبَ ى َس م إِل َزَل به ِزالً: نَ َمْن
آ بالَمكان: أَقَْمتُ  أْتَُك بَيتاً: اتََّخْذُت لك بيتاً. وقوله عز وجل: أَْن تَبَوَّ و لقَْوِمُكما بِمِ  به.وبَوَّ ْصَر بُيوتاً، أَي اتَِّخذا. أَب

أْتُهم َمْنِزالً تَْبِويئاً، وذلك إِذا نزْلَت بهم إِلى زيد: أَبَأُْت القومَ  َم  َسنَِد جبل، أَو قِبَِل نَهر. َمْنزالً وبَوَّ ُؤ: أَن يُْعِل والتبوُّ
ه الرجُل الرجَل على لَحه وهَ  . الَمكان إِذا أَعجبه لينزل أَه: أَْص وَّ ل: تَبَ ل:وقي أَه. وقي ر  يَّ ِزالً: إِذا نَظ الن َمْن أَ ف وَّ تَب

تِواءً  ه اْس ان. إِلى أَْسَهِل ما يُرى وأََشّدِ اِن قَريب ام، والَمْعنَي زل وأَق أَ: ن وَّ ذَه؛ وتَب ِه، فاتَّخ ه ِلَمبيتِ اءة:  وأَْمَكنِ والمب
ْم، أَي رجل:  َمْعِطُن القَْوِم لالبِل، حيث تُناُخ في الَمواِرد. وفي الحديث: قال له ال: نَعَ نَم؟ ق اءة الغَ ي َمب أَُصلِّي ف

ه، أُ. َمْنِزلها الذي تَأِْوي إلي وَّ ا الُمتَبَ ة هُهن ي المدين ال: ف ه ق ي الحديث أَن ّوأُ أَيضاً. وف و الُمتَبَ ِزالً  وه اَءه َمْن وأَب
أَهُ فيه، بمعنى أَه له وبَوَّ أَه إِيَّاهُ وبَوَّ نَ  وبَوَّ ه وَمكَّ ه وأَْنَزلَ أَه ل ه. َهيَّ ه في الَةَ . ((  ل وا الصَّ ام الشيء: َوأَقِيُم )) : أق

  أدامه وحافظ عليه .. 
لُّ ((   ا ِليُِض ْنيَا َربَّنَ بِيِلَك َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِنََّك آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمَألَهُ ِزينَةً َوأَْمَواالً فِي اْلَحيَاِة الدُّ ْن َس وا َع

ى ) .)).. 88ْم َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِِهْم فَالَ يُْؤِمنُوا َحتَّى يََرْوا اْلعَذَاَب األَِليَم(َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلهِ  ْس َعلَ ا اْطِم َربَّنَ
َواِلِهمْ  مَ :  أَْم ُق وَطَس س الطري اء. وَطَم دروس واالْنِمح وس: ال سُ  الطُُّم ى  يَْطِم ح اً: دَرَس وامَّ ُس ُطموس ويَْطُم

ُره ب: ..  أَثَ وس القل دوُطُم و زي اُده. أَب ل فس س الرج اً إِذا : ط اَب ُطموس ه  الكت ال: أَن دَّجَّ فة ال ي ص ه. وف َدَرس
ر ن غي وحها م ين أَي َمْمُس وُس الع ْذِحج:  َمْطم ِد َم ديث َوْف ي ح يء. وف ر الش ال أَث ُس: استئص ش. والطَّْم فح

ال الخ ويُْمسي ر: ق ن األَثي ال اب رى. ق رة ويجيء أُخ ذهب م اً أَي ي رابُها طاِمس ابيَس ون  ط به أَن يك ان األَش ك
ه ُ علي َّ س  روى. وَطَم ذا ي ن ك اً ولك رابُها طامي ب  َس ر: ذه ر والبص نجُم والقم َس ال ه، وُطِم ُس وَطَمَس يَْطِم

ْفرُ  الزجاج: ضوُءه. وقال رى ُش ال ي ه ف ِن عين ي الَمْطموس األَعمى الذي ال يبين َحْرُف َجْف ه. وف ل  عيني التنزي
خ للشيء،  نشاء ألَعميناهم، ْسنا على أَعينهم؛ يقول: لوالعزيز: ولو نشاء لَطمَ  ويكون الطموس بمنزلة المس

ً  قبل أَن تَْطِمسَ  وكذلك قوله عز وجل: من والهم، ت في قوله وقال  الزجاج..  ُوُجوها عالى: ربنا اْطِمْس على أَم
ُس: آخرحجارة. وتأْويل َطْمِس الشيء: ذهابُ  ُسكََّرهم أَي َغيِّْرها، قيل: إِنه جعل ورته. والطَّْم ن ص ات ه ع  اآلي

ه ون بدعوت ال فرع ى م َس عل ين ُطِم ه السالم، ح ا موسى، علي ي  التسع التي أُوتيه ارة. جاء ف فصارت حج
اً: ِطماٌس: التفسير: أَنه صير ُسكََّرهم حجارة. وأَْربُعٌ  س ُطُموس ُل يَْطُم  داِرَسة.والطَّاِمُس: البعيُد. وَطَمَس الرج

  ..  طاِمٌس: بعيد ال َمْسلك فيه وَخْرقٌ  بَعَُد.
وَن(((   ِذيَن الَ يَْعلَُم بِيَل الَّ اِن َس تَِقيَما َوالَ تَتَّبِعَ ا فَاْس ْت َدْعَوتُُكَم ْد أُِجيبَ اَل قَ تِقامةُ:  ...))..) 89قَ واالْس

ه إلي له األمر. وقوله تعالى: َ االْعتداُل، يقال: اْستَقام ي التََّوجُّ اَم الشيءُ فاْستَِقيُموا إليه أي ف ِة. وق  ه دون اآلله
م ا هللا ث الوا ربُّن ذين ق الى: إن ال ه تع وا  واْستقاَم: اْعتَدل واستوى. وقول تَقاُموا عمل ه اْس ى قول تَقاموا؛ معن اْس

يئاً،  بطاعته ولَِزموا ُسنة نبيه، صلى هللا ه ش م يشركوا ب م استقاموا ل ك: ث ن مال ود ب ال األَس ه وسلم. وق علي
  .. موا على طاعة هللاقتادة: استقا وقال
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*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب من العزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 

  له إال هللاأشهد أن ال إ
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 171الحلقة عدد   
  c( سورة يونس ) 

  
   اعة ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس بسم هللا والص

غ ونشهد أن ال إله إال هللا ول هللا بل  وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اَل َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسرَ (( ...  َرُق قَ هُ اْلغَ ى إِذَا أَْدَرَك ْدًوا َحتَّ ا َوَع وُدهُ بَْغيً ائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُ

ِلِميَن( ْن اْلُمْس ا ِم َرائِيَل َوأَنَ و إِْس ِه بَنُ ْت بِ ِذي آَمنَ هَ إِالَّ الَّ هُ الَ إِلَ ُت أَنَّ ُل َوُكْن90آَمْن ْيَت قَْب ْد َعَص ْن )أَاْآلَن َوقَ َت ِم
افِلُوَن( )91اْلُمْفِسِديَن( ا لَغَ ْن آيَاتِنَ اِس َع يَك بِبََدنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آيَةً َوإِنَّ َكثِيًرا ِمْن النَّ ْد 92فَاْليَْوَم نُنَّجِ ) َولَقَ

أَ ِصْدٍق َوَرَزْقنَاُهْم ِمْن الطَّيِّبَاِت فََما اخْ  أْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ ْوَم بَوَّ نَُهْم يَ تَلَفُوا َحتَّى َجاَءُهْم اْلِعْلُم إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْي
َك  )93اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن( ْن قَْبِل اَب ِم َرُءوَن اْلِكتَ ِذيَن يَْق ا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَْل الَّ فَِإْن ُكْنَت فِي َشّكٍ ِممَّ

اَءَك اْلَح ْد َج ِريَن(لَقَ ْن الُمْمتَ ونَنَّ ِم الَ تَُك َك فَ ْن َربِّ ْن  )94قُّ ِم وَن ِم ِ فَتَُك َّ اِت  ذَّبُوا بِآيَ ِذيَن َك ْن الَّ ونَنَّ ِم َوالَ تَُك
ِريَن( وَن(95اْلَخاِس َك الَ يُْؤِمنُ ةُ َربِّ ْيِهْم َكِلَم ْت َعلَ ِذيَن َحقَّ ٍة َحت96َّ)إِنَّ الَّ لُّ آيَ اَءتُْهْم ُك ْو َج ذَاَب ) َولَ َرْوا اْلعَ ى يَ

يَم( ذَاَب الْ  )97األَِل ْنُهْم َع ْفنَا َع وا َكَش ا آَمنُ ونَُس لَمَّ ْوَم يُ ا إِالَّ قَ ا إِيَمانَُه ْت فَنَفَعََه ةٌ آَمنَ ْت قَْريَ ْوالَ َكانَ ي فَلَ ْزيِ فِ ِخ
ْنيَا َوَمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحيٍن(   ...)).)98اْلَحيَاِة الدُّ
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  صدق هللا العظيم 
  ة يونس )( سور

  * التحليل :
  

ا  ا ؟ .. م ا إيمانه ي نفعه ة الت ا القري راء ؟.. م ا اإلمت ى أسلم فرعون ؟.. م دو ؟.. مت ما البغي وما الع
ل إن  ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي ر تجدون األجوب ذه األسئلة وأكث الخزي ؟.. وما المتاع إلى حين ؟ .. عن ه

  شاء هللا تعالى : 
  

الَ َوَجاَوْزنَا بِ (( ...  َرُق قَ هُ اْلغَ ى إِذَا أَْدَرَك ْدًوا َحتَّ ا َوَع وُدهُ بَْغيً  بَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُ
ِلِميَن( ْن اْلُمْس ا ِم َرائِيَل َوأَنَ و إِْس أَتْبَعَُهْم فِرْ .)).. )90آَمْنُت أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُ افَ وُدهُ بَْغيً ْوُن َوُجنُ :  َع

ي  : والبَْغيُ  م ربِّ رَّ ا ح ي. وبَغَى الرجُل علينا بَْغياً: َعَدل عن الحق واستطال.الفراء في قوله تعالى: قل إنم التَّعَّدِ
ن ال األَزهري: الفواحَش ما ظهر منها وما بط اس؛ وق ى الن ي اإلستطالة عل ر الحق، البَْغ َي بغي م والبَْغ  واإلث

اه ال ر.معن م األَم ُي معظ اد، والبَْغ م والفس ي الظُّْل ر، والبَْغ ْدًوا.((  كب ذين )) : َوَع بُّوا ال الى: وال تَُس ه تع وقول
ل يَْدعون من دون هللاِ فيَُسبُّوا هللاِ  وا قب رون: نُُه أَن أَِذن  َعْدواً بغير علم، وقرئ: ُعُدّواً مثل ُجلُوس؛ قال المفس
دوها،لهم في قتال المشركين أَن يَْلعَنُ  م؛ أَي فيسبوا هللا  وا األَْصناَم التي َعبَ ر عل ْدواً بغي بُّوا هللا َع ه: فيَُس وقول

 ً اً،  وُظْلماً، وَعْدواً منصوب على المصدر وعلى إرادة الالم، ألَن المعنى ُعْدوانا ون ظلم ْدواً أَي يْظِلم فيَْعُدون َع
م يقال يَُسبُّوا هللا ُعُدّواً فهو بمعنى َعْدواً أَيضاً.للظلم، ومن قرأَ ف له أَي فيُسبُّوا هللا ً ويكون َمْفعوال ي الظُّْل د ف : ق

ً  عدا فال  ُدّواً، وَعَداًء أَي َعْدواً وُعُدّواً وُعْدوانا بُّوا هللا َع رئ: فيَُس ْدر، وق ه القَ اوز في اً ج تح ظلم ظلم ين  بف الع
   ..منصوب على الحال في هذا القول اوَعُدوّ  وهو ههنا في معنى جماعة، كأَنه قال فيُسبُّوا هللا أَعداء،

  وجاء في صحيح البخاري : 
عباس  حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن

ة، واليهود تصوم عاشوراء، قال: لم المدين ه وس ه موسى  قدم النبي صلى هللا علي ر في وم ظه ذا ي الوا: ه فق
  .أنتم أحق بموسى منهم، فصوموا).) وسلم ألصحابه:وآله نبي صلى هللا عليه على فرعون، فقال ال

ُد .)).. )91أَاْآلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُكْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن(((   ُد ويَْفِس َد يَْفُس الفساُد: نقيض الصالح، فََس
دَ  اداً  وفَُس ال انْ  فَس ا، وال يق يٌد فيهم ٌد وفَِس و فاس وداً، فه ْدتُهوفُُس د وأَْفَس ي  فََس عَْوَن ف الى: ويَْس ه تع ا. وقول أَن

  .  له أَراد يَْسعَْون في األَرض للفساد. األَرض فساداً؛ نصب فساداً ألَنه مفعول
افِلُ ((   ا لَغَ ْن آيَاتِنَ يَك بِبََدنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك آيَةً َوإِنَّ َكثِيًرا ِمْن النَّاِس َع ا 92وَن(فَاْليَْوَم نُنَّجِ ) .)).. لم

روا  ن األرض.. لي ع م غرق فرعون لم يصدق الناس .. فأخرجه هللا عز وجل الى البر وقذف بجثته على مرتف
كَ قدرة هللا سبحانه وتعالى وصدق وعده ..  (( ْن َخْلفَ أتي ِلَم ن ي الم .. أي لم تح ال ك .. بف رئ لمن خلًف )) : وق

  هللا الصادق الوعد .. المنتقم الجبار .. بعدك من الحكام .. تكون لهم دليال على صدق 
أَ ِصْدٍق َوَرَزْقنَاُهْم ِمْن الطَّيِّبَاِت فََما اْختَلَفُوا َحتَّى َجاَءُهمْ ((   أْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ َك  َولَقَْد بَوَّ ُم إِنَّ َربَّ اْلِعْل

أَ ِصْدقٍ .)).. )93ْختَِلفُوَن(يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَ  أْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ ُؤ: أَن :  َولَقَْد بَوَّ وُّ والتب
ه. ه لينزل ان إِذا أَعجب ى الَمك ل: يُْعِلَم الرجُل الرجَل عل ِزالً: إِذا  وقي الن َمْن أَ ف وَّ ل: تَب أَه. وقي لَحه وَهيَّ أَه: أَْص وَّ تَبَ

ى ر إِل رى وأََش نَظ ا يُ َهِل م ذَه؛أَْس ِه، فاتَّخ ه ِلَمبيتِ تِواًء وأَْمَكنِ ه اْس ان.  ّدِ اِن قَريب ام، والَمْعنَي زل وأَق أَ: ن وَّ وتَب
ال:  لالبِل، حيث تُناُخ في الَمواِرد. وفي الحديث: قال له رجل: أَُصلِّي في َمباءة والمباءة: َمْعِطُن القَْومِ  الغَنَم؟ ق

اَءه  و الُمتَبَّوأُ أَيضاً.نَعَْم، أَي َمْنِزلها الذي تَأِْوي إليه، وه أُ. وأَب وَّ ا الُمتَبَ ة هُهن ي المدين ال: ف ه ق وفي الحديث أَن
أَهُ فيه، بمعنى َهيَّأَه له وأَْنَزلَه َمْنِزالً  أَه له وبَوَّ أَه إِيَّاهُ وبَوَّ ئَْت في َصِميِم َمْعَشِرها، *  وَمكََّن له فيه. قال: وبَوَّ وبُّوِ

اقَْوِمها، ُمبَوَّ  وتَمَّ، في م ُؤه ِميِم النَّسب. واالس ي َص رم ف ن الَك ت م ةُ. أَي نََزلَ اءة. البِيئ ذَهُ َمب تَباءه أَي اتََّخ  واْس
أُْت منزالً أَي أُوا وتَبَوَّ لَ  نََزْلتُه. وقوله تعالى: والِذين تَبَوَّ ل الداَر واِإليماَن، َجع ى الَمثَ م عل ال له اَن َمَح .. ((  اِإليم

  )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. ْلمُ َحتَّى َجاَءُهْم اْلعِ 
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اَءَك ا((   ا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَْل الَِّذيَن يَْقَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن قَْبِلَك لَقَْد َج َك فَِإْن ُكْنَت فِي َشّكٍ ِممَّ ْن َربِّ قُّ ِم ْلَح
ِريَن( ْن الُمْمتَ ونَنَّ ِم الَ تَُك ونَنَّ ِم.)).. )94فَ الَ تَُك ِرينَ فَ راًء إِذا:  ْن الُمْمتَ ه ِم َل أُماري ُت الرج ا َرْي ه.  وم جادلت

رئ والِمْريةُ والُمْريةُ: ر والضم، وق َدل، بالكس كُّ والج ة َ الشَّ ي ِمْري ُك ف ال تَ ل: ف ز وج ه ع ا قول ال  ٍ بهم ه؛ ق من
ال: ان، ق ا لغت ب: هم ر، ثعل ه إِال الكس يس في ة فل ةُ الناق ا ِمْري ن وأَم ال اب ط. ق م غل ي والض ري: يعن   ب
ةُ  ُدرَّ الناق ْرعِ لتَ راُء:.. َمْسَح الضَّ اري. والِم ذلك التَّم ه، وك كُّ في ي الشيِء: الشَّ راُء ف اراةُ  واالْمتِ َدل،  الُمم والج

. وفي   .. تُماِر فيهم إِالَّ ِمراًء ظاهراً  التنزيل العزيز: فال والِمراُء أَيضاً: من االْمتِراِء والشّكِ
ونَنَّ ((   ِريَن( َوالَ تَُك ْن اْلَخاِس وَن ِم ِ فَتَُك َّ اِت  ذَّبُوا بِآيَ ِذيَن َك ْن الَّ راً .)).. )95ِم َر َخْس راً   ِخِس وَخَس

اَرةً  راناً وَخَس ارة وُخْس ار والَخس . والَخَس لَّ ه: َض ٌر، كل ر وَخِس و خاِس اراً، فه الل  وَخَس َرى: الض والَخْيَس
ز رِ والهالك، والياء فيه زائدة. وفي التنزيل العزي ه  إِن : والعص ة بذنب راء: لفي عقوب ر؛ الف ي ُخْس اِإلنسان لف

  . في الجنة. وقال عز وجل: َخِسَر الدنيا واآلخرة ذلك هو الُخْسران المبين. وأَن يَْخَسر أَهله ومنزله
وَن(((   َك الَ يُْؤِمنُ ةُ َربِّ ْيِهْم َكِلَم ْت َعلَ ِذيَن َحقَّ لُّ ) 96إِنَّ الَّ اَءتُْهْم ُك ْو َج ذَاَب  َولَ َرْوا اْلعَ ى يَ ٍة َحتَّ آيَ

  : حق األمر حقا : ثبت ووجب ..  َحقَّْت َعلَْيِهْم َكِلَمةُ َربِّكَ .)).. )97األَِليَم(
ذَاَب الْ ((   ْنُهْم َع ْفنَا َع وا َكَش ا آَمنُ ونَُس لَمَّ ْوَم يُ ا إِالَّ قَ ا إِيَمانَُه ْت فَنَفَعََه ةٌ آَمنَ ْزيِ فِفَلَْوالَ َكانَْت قَْريَ ي ِخ

ْنيَا َوَمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحيٍن( تْ  ...))..)98اْلَحيَاِة الدُّ ةٌ آَمنَ ْت قَْريَ ة فَلَْوالَ َكانَ ة  إال قري ؤمن قري م ت ه ل ى : أن :  والمعن
ابرة .. ((   رى الغ ي الق ا .. ف ا إيمانه ْزيِ يونس .. آمنت فنفعه ذَاَب اْلِخ ْنُهْم َع ْفنَا َع وُء. )) : َكَش ْزُي: السُّ والِخ

و وُشْهرةٍ  ٍ سيبويه: وقع في بَِليَّة وَشرّ  الرجُل يَْخَزى ِخْزياً وَخزًى؛ األَخيرة عن َخِزيَ  ال أَب  فذَلَّ بذلك وهاَن. وق
ه القيامة؛ الُمْخَزى في اللغة الُمذَلُّ  إِسحق في قوله تعالى: وال تُْخِزنا يومَ  ذلك  الَمْحقُوُر بأَْمٍر قد لزم ة، وك بُحجَّ

ةً إِذاأَْخَزْيته أَْلزَ  ْزُي: مته ُحجَّ ه هللا أَْذلَْلته بها. والِخ زاهُ هللا أَي أَهانَ د أَْخ وان. وق ه . الَه زاه هللا وأَقاَم ى  وأَخ عل
ي الفصيح: اس ف و العب ال أَب ً  َخْزيٍة وَمْخزاٍة. وق ا ُل ِخْزي ِزَي الرج وان َخ ن الَه ينٍ .. ((  م ى ِح اُهْم إِلَ )) : َوَمتَّْعنَ

ا أَْمتََع هللا عه بكذا: أَْبقاه ِليَْستَْمتِع به. يقال:وَمتَّعه هللا وأَْمتَ  ه فيم تَْمتِع ب اه ِليَْس اً أَي أَبق الٍن إِْمتاع بُّ  فُالناً بف يُِح
وا  . وفي وَمتَّعَه بمعنًى االْنتفاعِ به والسُّرور بمكانه، وأَْمتَعه هللا بكذا من م توب م ث التنزيل: وأَن استغِفروا ربك

ىَمت إِليه يَُمتّعكم ناً إِل ى اعاً حَس ٍة إِل ي عافِي اء ف ْبِقكم بَق اه أَي يُ ٍل ُمسمى، فمعن اتكم وال أَج ت وف ْلُكْم  وق يَْستَأِْص
َع هللا بالعذاب كما استأْصل القُرى الذين ى أَن كفروا. وَمتَّ أَه إِل اه وأَْنَس ه إِذا أَبق اً وأْمتَع بابُه فالن َي َش .. ((   يَْنتَِه

ون  األَزمان : الدهُر، وقيل: وقت من الدَّهر مبهم يصلح لجميعالِحينُ )) : إِلَى ِحينٍ  َرْت، يك ت أَو قَُص كلها، طال
ه هم ب ص بعض ك، وخ ن ذل ر م نة وأَكث ين س هرين.  أَربع هر أَو ش تة أَش نتين أَو س نين أَو س بع س نة أَو س س

  ..الوقتُ  والِحيُن:
  

 

*********  
  

 
 

ى  *** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم لى هللا عل .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ...  س ى المرسلين المؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

 
  
  
  
  
  

 c   : 172الحلقة عدد   
    c( سورة يونس ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اَس َحتَّ(( ...  ِرهُ النَّ َت تُْك ْؤِمنِيَن(َولَْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمْن فِي األَْرِض ُكلُُّهْم َجِميعًا أَفَأَْن وا ُم  )99ى يَُكونُ
وَن( ِذيَن الَ يَْعِقلُ ى الَّ ْجَس َعلَ ّرِ ُل ال ِ َويَْجعَ َّ ِإْذِن  ْؤِمَن إِالَّ بِ نَْفٍس أَْن تُ اَن ِل ا َك ي  )100َوَم اذَا فِ ُروا َم ْل اْنُظ قُ

ْوا  )101وَن(السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما تُْغنِي اْآليَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم الَ يُْؤِمنُ  ِذيَن َخلَ فََهْل يَْنتَِظُروَن إِالَّ ِمثَْل أَيَّاِم الَّ
ِريَن( ْن اْلُمْنتَِظ ْم ِم ي َمعَُك اْنتَِظُروا إِنِّ ْنجِ  )102ِمْن قَْبِلِهْم قُْل فَ ا نُ ا َعلَْينَ ذَِلَك َحق وا َك ِذيَن آَمنُ لَنَا َوالَّ ي ُرُس مَّ نُنَّجِ ثُ

ْن أَْعبُ قُْل يَا )103اْلُمْؤِمنِيَن( ِ َولَِك َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ِذيَن تَْعبُ ُد الَّ الَ أَْعبُ ُد أَيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فِي َشّكٍ ِمْن ِدينِي فَ
ْؤِمنِيَن( ْن اْلُم وَن ِم ْرُت أَْن أَُك اُكْم َوأُِم ِذي يَتََوفَّ َ الَّ ا َوالَ 104َّ يِن َحنِيفً ّدِ َك ِلل ْم َوْجَه ْن  ) َوأَْن أَقِ ونَنَّ ِم تَُك

اِلِميَن( )105اْلُمْشِرِكيَن( ْن الظَّ َك إِذًا ِم َت فَِإنَّ ِإْن فَعَْل َك فَ رُّ َك َوالَ يَُض ا الَ يَْنفَعُ ِ َم َّ ْن ُدوِن  ْدُع ِم َوإِْن  )106َوالَ تَ
الَ  ٍر فَ ِرْدَك بَِخْي ُ بُِضّرٍ فَالَ َكاِشَف لَهُ إِالَّ ُهَو َوإِْن يُ َّ َو يَْمَسْسَك  اِدِه َوُه ْن ِعبَ اُء ِم ْن يََش ِه َم يُب بِ ِلِه يُِص َرادَّ ِلفَْض

ِحيُم( لَّ  قُْل يَا )107اْلغَفُوُر الرَّ ْن َض ِه َوَم ِدي ِلنَْفِس ا يَْهتَ َدى فَِإنََّم ْن اْهتَ ْم فََم ْن َربُِّك أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكْم اْلَحقُّ ِم
ا أَ  ا َوَم لُّ َعلَْيَه ا يَِض ٍل(فَِإنََّم ْيُكْم بَِوِكي ا َعلَ ُر 108نَ َو َخْي ُ َوُه َّ َم  ى يَْحُك بِْر َحتَّ َك َواْص وَحى إِلَْي ا يُ ْع َم ) َواتَّبِ

  ./.)).)109اْلَحاِكِميَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يونس ) 

  * التحليل : 
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ا ال ادة ؟.. م ا العب ذر ؟.. م ات والن ي اآلي ل تغن رجس ؟.. ه ا ال ان ؟.. وم ذه ما اإليم ة ؟.. عن ه حنيفي
  األسـئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية لشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
وا (( ...   ى يَُكونُ اَس َحتَّ ِرهُ النَّ َت تُْك ا أَفَأَْن ْم َجِميعً ي األَْرِض ُكلُُّه ْن فِ َن َم َك َآلَم اَء َربُّ ْو َش َولَ
مْ َآلَمَن َمْن ).)).. 99ُمْؤِمنِيَن( ي األَْرِض ُكلُُّه د  فِ ان : التصديق ض ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب : آم

ه زعم أَن)) : أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاسَ التكذيب .. ((   راء فإن ائٌِز، إال الف ع فج ة وق أَّيِ لغ اِن، فب ْرهَ  والُكْرَه لُغت ا  الُك م
 ُكْرهاً وأَْدَخْلتَني َكْرهاً، وقال الزجاج في قوله تقول: جئْتُكَ  َك عليه،أَْكرْهَت نَْفَسك عليه، والَكْره ما أَْكَرَهَك غيرُ 

ل  قال: لكم؛ يقال َكِرْهُت الشيَء َكْرهاً وُكْرهاً وَكراهةً وَكَراِهيَةً، تعالى: وهو ُكْرهٌ  اب هللا عز وج ي كت وكل ما ف
اُء والمَش.. قال من الكْره فالفتح فيه جائز ا،ابن سيده: الَكْرهُ اإلب ا فتَْحتَِملُه ْرهُ، قَّةُ تَُكلِّفُه قةُ  والُك بالضم، المش

ً  تْحتَِملُها من غير أَن تَُكلِّفها. يقال: فعلَ    ..  على ُكْرٍه. وحكى يعقوب: أَقاَمني على َكْرٍه وُكْرهٍ  ذلك َكْرها
ْجسَ ((   ّرِ ُل ال ِ َويَْجعَ َّ ِإْذِن  ْؤِمَن إِالَّ بِ نَْفٍس أَْن تُ اَن ِل وَن( َوَما َك ِذيَن الَ يَْعِقلُ ى الَّ ُل .)).. )100َعلَ َويَْجعَ

ْجسَ  يح:  الّرِ ل القب ْجُس: القذر، وقد يعبر به عن الحرام والفع ة الّرِ ذاب واللعن ذا  والع ي ه راد ف ر، والم والكف
اء. الحديث األَول. ْجز. وجاء في دع ْجُس في القرآن: العذاب كالّرِ يهم والّرِ ِزْل عل وتر: وأَْن ك وعذابك؛ ِرْجَس ال

ت قال أَبو منصور: الرجس ههنا بمعنى ذاب، قلب و الع ً  الرجز، وه ينا زاي س ال .. ال د واألَزد. وق ل األَس ا قي كم
راء ى الف ْجَس عل ّرِ ُل ال الى: ويَْجعَ ه تع ي قول اب ف ه العق ون؛ إِن ذين ال يعقل ه  ال ارع لقول و مض ب، وه والغض

الق لغتان. وقال ابن الكلبي في الرجز، قال: ولعلها أْتَُم، وق رجس: الَم ذلك  وله تعالى: فِإنه ِرْجٌس؛ ال د ك مجاه
 َّ ل  د يجع ا يري ر: إِنم و جعف ال أَب ه، ق ر في ا ال خي ال: م رجس، ق نكم ال ذهب ع ت  َّ لي َل البي ْجَس أَه ّرِ ال

َركم، قال: الرجل الشك.   . ويَُطّهِ
وَن(قُْل اْنُظُروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َومَ ((   ْوٍم الَ يُْؤِمنُ ْن قَ ذُُر َع اُت َوالنُّ ي اْآليَ .)).. )101ا تُْغنِ

ه .. ((  َوَما تُْغنِي اْآليَاُت َوالنُّذُرُ  ذُرُ : اآلية جمع آيات : األدلة الثابتة على وجود هللا الواحد ال شريك ل )) : َوالنُّ
األَمر ذََره ب ر وأَن ن ك الفتح ع ذراً، ب ذاراً ون األمر ان ذره ب متين، اعوأَن م وبض اني ويض ذاراً  واللحي ذيراً) إِْن ون

اني: راع واللحي ن ك ْذراً؛ ع حيح أَن ونُ هُ، والص اً: أَعلََم ذَره أَيض دُر. وأَن ذار المص م واِإلن ْذر االس ه  النُّ خّوف
ع َكذَّبَْت ثَُموُد بالنُّذُ  وقوله تعالى:.. التنزيل العزيز: وأَْنِذْرُهْم يَْوَم اآلِزفَةِ  وحذَّره. وفي ذُر جم ِر؛ قال الزجاج: النُّ

ِذير. ل: نَ ز وج ه ع ا وقول ال: معناهم ذُراً، ق ذُراً أَو نُ ت: ُع ْذراً؛ قرئ ْذراً أَو نُ در ُع   المص
ع  له، المعنى فالُمْلِقيات ذكراً لِإلعذاِر أَو وانتصابُهما على المفعول ذُر: جم ذاراً. والنُّ ه إِن ال: أَنذَْرتُ اِإلنذار. ويق

  .. الُمْنِذر، والجمع نُذُرٌ  من اِإلنذار. والنِذيرة: اِإلنذار. والنِذيُر: اِإلنذار. والنِذير: سمالنِذير، وهو اال
.)).. )102تَِظِريَن(فََهْل يَْنتَِظُروَن إِالَّ ِمثَْل أَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلِهْم قُْل فَاْنتَِظُروا إِنِّي َمعَُكْم ِمْن اْلُمنْ ((  

ٌد،:  َخلَْوا ِمْن قَْبِلِهمْ الَِّذيَن  الًء. وَخلَت الدار َخالًء إِذا لم يَْبَق فيها أََح ا هللا إِْخ ى:  وأَْخاله ك الشيُء وأَْخلَ ال ل وَخ
رغ؛ ى ف َوة بمعن در، والَخْل وُّ المْص الُء والُخلُ ل: الَخ ذه وقي ال؛ ه ه؛ كَخ ى ب م. وأَْخل ال:  االس اني، ق ن اللحي ع

ه ْوت ب ون َخلَ لح أَن يك ِه: ويص ال ب ه. وَخ ِخْرُت من ب أَي َس رف غري ذا ح ري: وه ال األَزه ه. ق ِخَر من   َس
ه. ه حِفَظ ره، وأَظن ه. ال أَْعِرفه لغي الٍن إِذا خاَدَع و بف الن يَْخلُ هِ  وف ي ب الن أُْخِل ت بف هم: أَْخلَْي ال بعض الًء  وق إِْخ

ال: المعنى َخلَْوت به. الَفَني. يق االةً أَي خ يخالَْيت وخاالني فالن ُمخ ن األَعراب ال اب ه؛ ق الًء إِذا تَرْكتَ : خال  ه ِخ
الن ل ف ال إِذا أَك اَت، وخ َب، إِذا م ال: الطَّيِّ ه. ويق ِرَف ب ب قُ ن ذن أَ م رَّ ال إِذا تَبَ د، وخ ال إِذا تعيَّ ى هللاُ  ال وخ أَْخل

  . مكانَك، تدعو له بالبَقاء.
ي ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا َكذَِلَك ((   ْؤِمنِيَن(ثُمَّ نُنَّجِ ْنجِ اْلُم ا نُ ا .))..)103َحقا َعلَْينَ ا َعلَْينَ ُر :  َحق قَّ األَم وَح
قُّ  قُّ ويَُح ال يَِح ت؛ ق اً وثَب ار َحقّ اً: ص اً وُحقوق ب َحقّ ب يَِج اه وَج ري: معن وُل  األَزه ه الق قَّ علي اً، وَح وُجوب

ي ا. وف ه أن قّ  وأْحقَْقتُ ذي َح ال ال ل: ق وُل؛ أي  َالتنزي يهم الق تعل ه .. ثب ا: أثبت ه، كالهم اً وأَحقَّ ه حقّ ه يَُحقُّ وَحقَّ
  .. وأحقَّه: صيره حقّاً. وحقَّه وَحقَّقه: صدَّقه حقّاً ال يشكُّ فيه. وصار عنده
ِ وَ  قُْل يَا((   َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ِذيَن تَْعبُ ُد الَّ الَ أَْعبُ ي فَ ْن ِدينِ ّكٍ ِم َ أَيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فِي َش َّ ُد  ْن أَْعبُ لَِك

َ .)).. )104الَِّذي يَتََوفَّاُكْم َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن( َّ   : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له..  َولَِكْن أَْعبُُد 
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ِرِكيَن(((   يِن َحنِيفًا َوالَ تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْش كَ وَ .)).. )105َوأَْن أَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ ْم َوْجَه يء : أَْن أَقِ ام الش : أق
ا .. ((   افظ عليه يِن أدامه.. أقام الصالة: ح ّدِ د الخالص ..  ((   ِلل ن التوحي الم الحق .. دي ا)) : لإلس )): َحنِيفً

ّق، عن األَْدياِن أَي يَِميلُ  والَحنِيُف: الـُمْسِلُم الذي يَتََحنَّفُ  وَحنََف عن الشيء وتََحنََّف: مال. ى الح و  إل ل: ه وقي
و البيِت الحرام على ِملَّةِ  الذي يَْستَْقبُِل قِْبلةَ  ل: ه ه الصالة والسالم، وقي ا وعلي ى نبين راهيَم، عل ـُمْخِلُص،  إب ال

ّ فلم يَْلتَِو في شيء، وقيل: كلُّ  لم وقيل:هو من أَسلم في أَمر  ن أَس ٌف.  م و حني ِو، فه م يَْلتَ الى ول ّ تع ر  ألَم
ريكا .. وهللا ال يشارك َوالَ تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِكينَ .. ((  الـُمْستَِقيمُ  يفُ أَبو زيد: الَحن ه ش ل ل )) : أشرك با : جع

  في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 
ْن ا((   َك إِذًا ِم َت فَِإنَّ ِإْن فَعَْل َك فَ ِ َما الَ يَْنفَعَُك َوالَ يَُضرُّ َّ اِلِميَن(َوالَ تَْدُع ِمْن ُدوِن  ُم: .)).. )106لظَّ الظُّْل

ن وفي التنزيل العزيز: الذين آَمنُوا ولم.. َوْضع الشيء في غير موِضعه ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم اس  يَْلبُِس عب
لماَن، إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن وجماعةُ أهل التفسير: لم يَْخِلطوا ه  ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَس أَّولوا في وت

ْرك م: قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ يم. والظُّْل ٌم َعِظ ذا لَُظْل َزْم ه ول: اْل رب تَقُ د، والع ن القَص ُل ع ْوَب وال  الَمْي الصَّ
ْركَ  تَْظِلمْ  ل: إنَّ الّشِ ه عزَّ وج ي عنه أي ال تَُجْر عنه. وقول يم؛ يعن م َعِظ ُت  لَُظل ي الُمِمي و الُمْحي الى ه أن هللا تع

ل َوْحده ال شريك الرّزاُق الُمْنِعم ه َجع ِم، ألن ُم الظُّْل ذلك أَْعَظ ة له، فإذا أُْشِرك به غيره ف ال:  النعم ا. يق ر ربِّه لغي
ةً، اً وَمْظِلم اً وُظْلم هُ َظْلم ه يَْظِلُم المٌ  َظلََم و ظ در، وه ام المص وم َمق ُم يق ُم االس ، والظُّل يٌّ دٌر حقيق الظَّْلُم َمْص  ف

  .. وَظلوم
  )) ُ َّ اُء َوإِْن يَْمَسْسَك  ْن يََش ِه َم يُب بِ ِلِه يُِص الَ َرادَّ ِلفَْض ٍر فَ  بُِضّرٍ فَالَ َكاِشَف لَهُ إِالَّ ُهَو َوإِْن يُِرْدَك بَِخْي

ِحيُم( رَّ ِحيمُ .)).. )107ِمْن ِعبَاِدِه َوُهَو اْلغَفُوُر ال رَّ وُر ال َو اْلغَفُ ة :  َوُه ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ الغَفُ
ر ومعناهما بالغةالم مَّ اغف راً  الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله رة وَغْف ا َمْغف لن

ه أَي سترها؛ وُغْفراناً، وإنك أَنت الغَفُور الغَفّار يا أَهل َر هللا ذنوب تر. َغفَ ة والس ِر التغطي ل الغَْف  الَمْغِفرة. وأَص
   .والغَْفر: الغُْفراُن.

لَّ فَِإنَّ  يَاقُْل ((   ْن َض لُّ أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءُكْم اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن اْهتََدى فَِإنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَم ا يَِض َم
ل على هللا: الذ:  َوَما أَنَا َعلَْيُكْم بَِوِكيلٍ .)).. )108َعلَْيَها َوَما أَنَا َعلَْيُكْم بَِوِكيٍل( ه والُمتََوّكِ ي يعلم أَن هللا كافٌِل رزق

ه إِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غيره. ابن سيده: َوِكَل با وتَوكَّل فيْرَكن وأَْمَره ّرر  علي ه، وتك لم إِلي ل استَْس واتََّك
ال: ل؛ يق ر التَّوكُّ ديث ذك ي الح ل ف الن أَي توكَّ ى ف ري إِل ت أَم ه، وَوَكْل اَم ب ِمن الِقي األَمر إِذا َض هأَلَجأْ  ب ه  تُ إِلي

ه ً أَمَره ثِقة واعتمدت فيه عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاه  بِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِلي
  .. وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه األَمَر: سلَّمه.
اِكِميَن(َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر َحتَّى يَحْ ((   ُر اْلَح ُ َوُهَو َخْي َّ الى ./.)).. )109ُكَم  بحانه وتع هللا س

ن له أَْحَكُم الحاكِميَن، وهو الَحِكيمُ  فات الُحْكُم، سبحانه وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: م هللا  ص
ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ن  الَحَك ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم أعل

ى  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، أَسمائه. ابن األَثير: في ٌل بمعن و فِعي فَه
يُم ذو ال فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ارةفَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك ةُ عب ة، والَحْكَم  ِحكم

ناعات معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق عن وز  الّصِ يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه
يمُ  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من قَِدير بمعنى أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل م، والَحِك  العل

ً العالِ  در.. م وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما و مص دل، وه اء بالع ه والقض ُم والفق َم  والُحْكُم: الِعْل َحَك
  .. يَْحُكمُ 

  
  

*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا  ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي والمم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا جاهد ر خل ول هللا خي ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس ف

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي ال اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم حلق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

    
  

 c   : 173الحلقة عدد   
  c  ودـسورة ه) 11(

  )  123( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ٍر(((    يٍم َخبِي ُدْن َحِك ْن لَ لَْت ِم مَّ فُّصِ هُ ثُ ْت آيَاتُ اٌب أُْحِكَم ر ِكتَ ْم مِ 1ال ي لَُك َ إِنَّنِ َّ ُدوا إِالَّ  ِذيٌر )أَالَّ تَْعبُ هُ نَ ْن
لَّ ِذي )2َوبَِشيٌر( ْؤِت ُك مى َويُ ٍل ُمَس لَهُ  َوأَْن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أََج ٍل فَْض فَْض

ِ مَ 3َوإِْن تََولَّْوا فَِإنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َكبِيٍر( َّ ِديٌر()إِلَى  ْيٍء قَ وَن 4ْرِجعُُكْم َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ْم يَثْنُ ) أََال إِنَُّه
هُ َعِل وَن إِنَّ ا يُْعِلنُ وَن َوَم رُّ ا يُِس ُم َم ابَُهْم يَْعلَ ُدوِر(ُصُدوَرُهْم ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ أََال ِحيَن يَْستَْغُشوَن ثِيَ ذَاِت الصُّ  )5يٌم بِ

يٍن(َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي األَرْ  اٍب ُمبِ ي ِكتَ لٌّ فِ تَْوَدَعَها ُك َها َوُمْس تَقَرَّ ُم ُمْس ا َويَْعلَ ِ ِرْزقَُه َّ ى  ِذي  )6ِض إِالَّ َعلَ َو الَّ َوُه
الً  ُن َعَم ْم أَْحَس َوُكْم أَيُُّك اِء ِليَْبلُ ى اْلَم هُ َعلَ اَن َعْرُش اٍم َوَك تَِّة أَيَّ ي ِس َماَواِت َواألَْرَض فِ َق السَّ ئِنْ َخلَ ْم  َولَ َت إِنَُّك  قُْل

يٌن( ْحٌر ُمبِ ذَا إِالَّ ِس ُروا إِْن َه ِذيَن َكفَ ولَنَّ الَّ ْوِت لَيَقُ ٍة  )7َمْبعُوثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَم ى أُمَّ ذَاَب إِلَ ْنُهْم اْلعَ ا َع ْرنَ ئِْن أَخَّ َولَ
ُروفً  ْيَس َمْص أْتِيِهْم لَ ْوَم يَ تَْهِزئُون(َمْعُدوَدٍة لَيَقُولُنَّ َما يَْحبُِسهُ أََال يَ ِه يَْس انُوا بِ ا َك ْم َم اَق بِِه ْنُهْم َوَح ئِْن  )8ا َع َولَ

وٌر( وٌس َكفُ هُ لَيَئُ هُ إِنَّ ا ِمْن مَّ نََزْعنَاَه نَساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُ ولَنَّ  )9أَذَْقنَا اْإلِ تْهُ لَيَقُ اَء َمسَّ رَّ َد َض اَء بَْع اهُ نَْعَم ئِْن أَذَْقنَ َولَ
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يِّئَاُت عَ  َب السَّ وٌر(ذََه ِرٌح فَُخ هُ لَفَ ي إِنَّ ٌر 10نِّ َرةٌ َوأَْج ْم َمْغِف َك لَُه اِلَحاِت أُْولَئِ وا الصَّ بَُروا َوَعِملُ ِذيَن َص ) إِالَّ الَّ
  ...)) .. )11َكبِيٌر(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة هود )   

  * التحليل :   
    

  جاء في مجمع الزوائد عن سورة (( هود )): 
امر أن ر   ن ع ة ب ن عقب الوع بت ق د ش ول هللا ق ا رس ال: ي الً ق ا )) ج ود وأخواته يبتني ه   : (( ش

  . الطبراني ورجاله رجال الصحيح. رواه
  وجاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم :  
ارف   ي التع ار الهود ف دبيب، وص ال  الهود: الرجوع برفق، ومنه: التهويد، وهو مشي كال ة. ق التوب

  .. " أي: تبنا156تعالى: {إنا هدنا إليك} "األعراف/
  وفي : مختار الصحاح :  
ويد مثل الدَّبيب وفي الحديث {أَْسرعوا المشي في الجنازة   ُد  و التَّْهِويُد المشي الرُّ ّوِ ُدوا كما تَُه وال تَُهّوِ

  .. اليهود والنصارى}
  وجاء في المستدرك :   
ن م   ين ب لمة، والحس ن س د ب دثنا أحم مي، ح راهيم الهاش ن إب د ب دثنا محم اال:ح اد ق ن زي د ب   حم

ميمون، عن عبد هللا  حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن
ال:   ق

  .. جلدا.هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.  رجال –صلى هللا عليه وسلم   -كان هو النبي  
  وفي المستدرك أيضا :   
ة، حدثناحدثنا أبو بكر محمد بن ع   ي خيثم ن أب ر ب و بك دثنا أب دي، ح اث العب ن غي ن  بد هللا ب ل ب مؤم

ابط ن س رحمن ب د ال ن عب ائب، ع ن الس اء ب أ عط لمة، أنب ن س اد ب دثنا حم ماعيل، ح ال: إس   ق
  .الحجر وزمزم. قبر هود بين إنه لم تهلك أمة إال لحق نبيها بمكة، فيعبد فيها حتى يموت، وأن 

  وفي لمستدرك أيضا:  
النيسابوري، حدثنا  ا أبو الحسن محمد بن أحمد بن شبويه الرئيس بمرو، حدثنا جعفر بن محمدحدثن  

د ن محم حاق، ع ن إس د ب ن محم ل، ع ن الفض لمة ب دثنا س رازي، ح ران ال عيد  مه ي س ن أب د هللا ب ن عب ب
ال: ة ق ن واثل ل عامر ب ي الخزاعي، عن أبي الطفي ب  سمعت عل ي طال ن أب ه  -ب الى عن ول ي -رضي هللا تع ق

ذا؟ هل رأيت كثيباً أحمر لرجل من حضرموت: ذا وك ة ك ا  يخالطه مدرة حمراء، وسدر كثير بناحي ال: وهللا ي ق
ه. إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. أمير المؤمنين، ن حدثت عن ال: ال، ولك ا شأنه ق ال الحضرمي: وم ر  ق ا أمي ي

  ..   فيه قبر هود عليه السالم قال:  المؤمنين؟
دة  واآلن.. تعالوا   اد البعي تقرئ األبع ة .. ونس ود )) المبارك ندلف العالم النوراني العجيب لسورة (( ه

د ..  ز الحمي ى هللا العزي وقا إل ا وش ال .. وتوق ا وأم لهذه السورة الطيبة.. وننهل من معينها الذي ال يغيض حب
  ذي الحول والطول الرحمن القريب المجيب .. 

ٍر(الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُ ((    يٍم َخبِي ُدْن َحِك ْن لَ لَْت ِم مَّ فُّصِ ْدٌن : ظرف.)).. )1هُ ثُ ْدٌن ولَ ُدْن ولُ اني  ولَ زم
صواٌب، وال تقول هو  تََمكَُّن عند ألَنك تقول هذا القول عندي قال أَبو إِسحق: لَُدْن ال تََمكَّنُ .. ومكاني معناه عند

ى . لما يليك ال غير. لَُدنْ عندي مال عظيم والمال غائب عنك، و لَُدني صواب، وتقول ي معن ُدْن ف وقال الليث: لَ
ىـالناُس ل من عند، تقول: وقف ذا إِل ين ه من لَُدْن ك ا ب ل م ك إِذا اتص و ذل جد ونح ي  المس ذلك ف يئين، وك الش
ي الزمان من لَُدْن طلوع ين. وف د الشمس إِلى غروبها أَي من ح ن حدي اِن م ا ُجنَّت َدقة: عليهم ديث الصَّ من  ح

ُدنْ  ىلَ ِديِّهما إِل ه  ثُ د إِال أَن ى عن ان بمعن رف مك ُدْن؛ ظ ا؛ لَ صُّ  تَراقيهم د وأَخ ن عن اً م رب مكان   أَق
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د ي عن ول: ل ره، تق ان وغي ي منه، فِإن عند تقع على المك ال أَي ف الٍن م ُدنْ  ف ي لَ ك ف ال ذل ه، وال يق .. ((   ذمت
ْرُت  يكون. م بما كان وماالَخبِيُر: من أَسماء هللا عز وجل العال)) :  َحِكيٍم َخبِيرٍ  ه. وَخبَ وَخبُْرُت باألَمر أَي علمت

  خبيراً يَْخبُُر. إِذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاْسأَْل بِه َخبِيراً؛ أَي اسأَل عنه األَمَر أَْخبُُرهُ 
يٌر(((     ِذيٌر َوبَِش َ إِنَّنِي لَُكْم ِمْنهُ نَ َّ َ أَ .)).. )2أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ  َّ ُدوا إِالَّ  ادة : خضع وذل  الَّ تَْعبُ ده عب : عب

  وطاع له .. 
لَّ ِذي((     ْؤِت ُك لَهُ  َوأَْن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أََجٍل ُمَسمى َويُ ٍل فَْض فَْض

ْيكُ  اُف َعلَ ِإنِّي أََخ ٍر(َوإِْن تََولَّْوا فَ ْوٍم َكبِي ذَاَب يَ نًا .))..)3ْم َع ا َحَس تِّْعُكْم َمتَاًع اه :  يَُم ذا: أَْبق ه بك ه هللا وأَْمتَع وَمتَّع
ال: ه. يق تَْمتِع ب َع هللا ِليَْس ا أَْمتَ ه فيم تَْمتِع ب اه ِليَْس اً أَي أَبق الٍن إِْمتاع اً بف ن فُالن بُّ م رور  يُِح ه والسُّ اعِ ب االْنتف

ه هللا ه، وأَْمتَع ذابمكان ي  بك ى. وف ه بمعنً تّعكم وَمتَّعَ ه يَُم وا إِلي م توب م ث تغِفروا ربك ل: وأَن اس   التنزي
ى َمتاعاً حَسناً إِلى ٍة إِل ي عافِي اء ف ْبِقكم بَق اه أَي يُ اتكم وال أَجٍل ُمسمى، فمعن ت وف ا  وق ذاب كم ْلُكْم بالع يَْستَأِْص

بابُه وأْمتَعه إِذا أَبقاه وأَْنَسأَه إِلى أَنفالناً  كفروا. وَمتََّع هللا استأْصل القُرى الذين مى.. ((  يَْنتَِهَي َش ٍل ُمَس )) أََج
   .. ُمدَّةُ الشيء واألََجُل: األََجُل: غايةُ الوقت في الموت وُحلول الدَّين ونحِوه.: 

ِ َمْرِجعُُكْم َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر(((     َّ ً رَ  ).)).. رجع يرجع  4إِلَى  ا اً وُرُجوع اً  ْجع ى وُرْجعان وُرْجعَ
 ً ك وَمْرِجعا ى رب ل: إِن إِل ي التنزي وعَ  وَمْرِجعةً: انصرف. وف ج ى، أَي الرُّ ْجع ى؛  الرُّ ى فُْعل َع، مصدر عل والَمرِج

ُر: من صفات هللا القَِديُر والقادِ )) : َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر .. ((  ُرُجوعكم َمْرِجعُكم جميعاً، أَي وفيه: إِلى هللا
دير؛ من القُْدَرة عز وجل يكونان من ا ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إِن هللا على كل شيء ق ْدرة، ف  القُ

ُر ُكّلِ شيء ن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ اِدُر  وقاضيه. اب الى الق ماء هللا تع ي أَس ر: ف األَثي
ة، فالقادر اسم والُمْقتَِدُر والقَِديُر، و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ در فاعل م ن  والمقت ٌل م ُمْفتَِع
  . اْقتََدَر، وهو أَبلغ.

وَن َومَ ((      هُ ا يُعْ أََال إِنَُّهْم يَثْنُوَن ُصُدوَرُهْم ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ أََال ِحيَن يَْستَْغُشوَن ثِيَابَُهْم يَْعلَُم َما يُِسرُّ ِلنُوَن إِنَّ
ُدوِر( هُ .)).. )5َعِليٌم بِذَاِت الصُّ تَْخفُوا ِمْن ُدوَرُهْم ِليَْس وَن ُص ْم يَثْنُ ز: أَال:  أََال إِنَُّه ل العزي ي التنزي ون  وف م يَثْنُ إِنه

ِويوآله هللا عليه  كان يلقى النبي، صلى ُصدوَرهم؛ قال الفراء: نزلت في بعض من ه  وسلم، بما يحب ويَْنَط ل
ون صدورهم أَي يسّرون والبُْغض، فذلك العداوة على ي الثَّْنُي اِإلْخفاُء؛ وقال الزجاج: يَثْنُ صلى  ، عداوة النب

فيها ويسترونه استخفاء من هللا بذلك.  ويَْطُوون ما وسلم؛ وقال غيره: يَثْنُون صدورهم يُِجنُّونوآله هللا عليه 
رأَ: ه ق اس أَن ن عب ن اب م تَثْ  أَال وروي ع لإِنَّه ن الِفع و م ي، وه ة تَْنثَن ي العربي و ف ال: وه دورهم، ق ْوني ص  نَ

ذلك  افعَْوَعْلت. قال أَبو منصور: وأَصله من ثَنَيت الشيء إِذا َحنَْيته ى أَي اْنعطف، وك ه. واْنثَن ه وطويت وَعَطفت
ه اثْنَْونَى على اْفعَْوَعل. ل شيء عطفت ه. واثْنَْونَى صدره على البغضاء أَي انحنى وانطوى. وك د ثنيت أََال .((  فق

ابَُهمْ  وَن ثِيَ يَن يَْستَْغُش َرى وال)) :  ِح ْي ال يُ ا َك ى به ا: تَغَطَّ ى به ه وتَغَشَّ ى ثِيابَ َمع. واْستَْغش ل  يُْس ي التنزي وف
الى: أَال ال تع ابَُهم. وق ينَ  العزيز: واْستَْغَشْوا ثِي ن الم ح ة م ل: إَنَّ طائف ة ) وقي ابَُهم ( اآلي ون ثي افقين يَْستَْغُش ن

ا أَْغلَْقنا أَبوابَنا وأَْرَخْينا ُستُوَرنا واْستَْغَشْينا إِذا قالوا ا وثَنْين ه ثِيابَن لى هللا علي د، ص داوة محم ى ع ُدوَرنا عل  ُص
ا بنا؟ فأَنزل هللاُ  وسلم كيف يَْعلمُ  وآله م م ون؛ تعالى: أَال حين يَْستَْغُشون ثِيابَُهم يَْعل ا يُْعِلنُ وَن وم رُّ شى اْستَغْ  يُِس

  . بثَْوبِه وتَغَشَّى أَي تَغَطَّى.
ابٍ ((     ي ِكتَ لٌّ فِ تَْوَدَعَها ُك َها َوُمْس تَقَرَّ ُم ُمْس ا َويَْعلَ ِ ِرْزقَُه َّ ى  ي األَْرِض إِالَّ َعلَ ٍة فِ ْن َدابَّ ا ِم  َوَم

ابَّة: اسٌم لما َدبَّ من الحَ :  َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي األَْرِض .)).. )6ُمبِيٍن( ل  ُمَميِّزة. وفي يَوان، ُمَميِّزةً وغيرَ والدَّ التنزي
ى ي عل ّ خلق كلَّ دابٍَّة ِمْن ماٍء، فَِمْنُهم َمْن يَْمِش ل: العزيز: و ُل، قي ا ال يَْعِق ُل، ولم ا يَعِق ان ِلم ا ك ـمَّ ه؛ ول  بَْطنِ

ال: َم فَِمْنُهم؛ ولو كان ، ثم ق ىِلما ال يَْعِقُل، لَِقيل: فَِمْنها، أَو فَِمْنُهنَّ ي عل ا ال  ْن يَْمِش لُها ِلم ان أَْص ه؛ وإِن ك بَْطنِ
ا َخلَط الَجماَعةَ، ل: يَْعِقُل، ألَنـَّه لـمَّ ا  فقال منهم، ُجِعلَت الِعبارةُ بِمْن؛ والمعنى: كلَّ نفس َدابٍَّة. وقوله، عز وج م

، وُكلِّ  ى  ما تََرَك على َظْهِرها من َدابٍَّة؛ قيل من َدابٍَّة من اِإلْنِس والجّنِ ُدلُّ عل وَم؛ يَ ا أَراَد العُم ل: إِنَّم ُل؛ وقي يَْعِق
ينٍ ((    . ّ عنهما: كاَد الُجعَُل يَْهِلُك، في ُجْحِرِه، بذَْنِب ابِن آدَم. ذِلَك قول ابن عباس، رضي اٍب ُمبِ ي ِكتَ )) : فِ

ان .. إح ان والزم ي المك د ف ه دون تحدي الى ب بحانه وتع م هللا س ع عل وظ .. م وح المحف درة الل م والق ة العل اط
  )): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ُمبِينٍ والتمكين .. ((  



  740                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ْم ((     َوُكْم أَيُُّك اِء ِليَْبلُ ى اْلَم هُ َعلَ اَن َعْرُش اٍم َوَك تَِّة أَيَّ ي ِس َماَواِت َواألَْرَض فِ َق السَّ ُن َوُهَو الَِّذي َخلَ أَْحَس
يٌن(َعَمالً َولَئِْن قُْلَت إِنَُّكْم َمْبعُو ْحٌر ُمبِ ذَا إِالَّ ِس ُروا إِْن َه ِذيَن َكفَ ِذي .)).. )7ثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِت لَيَقُولَنَّ الَّ َو الَّ َوُه
ر؛  هو هللا هللا تعالى وتقدَّس الخاِلُق والَخالَُّق، وفي التنزيل::  َخلََق السََّماَواِت َواألَْرضَ  الخاِلق البارئ المصّوِ

ل َوْهلة ألَنه من أَسماء هللا جل وعز. األَزهري: ومن صفات هللا قُّدم ق العَليم؛ وإِنماوفيه: بلى وهو الَخالَّ   أَوَّ
ز ر هللا ع الم لغي األَلف وال فة ب ذه الص وز ه الَّق وال تج الق والخ الى الخ ياء  تع د األَش ذي أَوج و ال ل، وه وج

اِد  التقدير، فهو باْعتبار جميعها بعد أَن لم تكن موجودة، وأَصل الخلق ار لِإليج تقدير ما منه وُجوُدها وباالعتب
ه هللا  لم يُسبق إِليه: وكل والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال َوْفِق التقدير خالٌق. على شيء خلَق

القين. له الَخلق أَال فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: اَن .((  واألَمر تبارك هللا أَحسن الخ ى َوَك هُ َعلَ َعْرُش
  )) : جاء في صحيح البخاري : اْلَماءِ 

رة رضي   ي هري ن أب ن األعرج، ع اد، ع و الزن ه: حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أب   هللا عن
ه  ول هللا صلى هللا علي ه أن رس قوآل ق أنف ل: أنف ال هللا عز وج ال: (ق الئ ال  وسلم ق د هللا م ال: ي ك، وق علي

ده أرأيتم ما الليل والنهار. وقال:تغيضها نفقة، سحاء  ي ي ا ف  أنفق منذ خلق السماء واألرض فإنه لم يغض م
  َوَكاَن َعْرُشهُ َعلَى اْلَماِء وبيده الميزان يخفض ويرفع).

الً ((   ُن َعَم ْم أَْحَس َوُكْم أَيُُّك م)) : ِليَْبلُ ه، واالس تَاله هللا: اْمتََحنَ ةُ  واْب َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل ةُ  البَْل والبَِليَّ
ي والبَالُء، وبُِلَي بالشيء ون ف الءً  بَالًء واْبتُِلَي؛ والبَالُء يك ه ب ال: اْبتَلَيت ر والشر. يق يِّئاً،  الخي الًء س ناً وبَ حس

و يُْبلي العبَد بَالًء حسناً ويُْبِليه وهللا تعالى الى العف ا بالًء سيِّئاً، نسأَل هللا تع ع البَالي ة، والجم ْم إِ ..((  والعافي نَُّك
ونَ  ثُ )) :  َمْبعُوثُ اكم والبَْع م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول ْوتى؛ ومن ا للَم اء من اً: اِإلْحي ن أَيض وتِكم: أَي  م ِد م بَْع

ي  البَْعِث. وبَعََث هللاُ الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعثاً: نََشَرهم؛ من ذلك. وفتح أَحييناكم. وبَعََث اللَمْوتى: نََشَرهم ليوم ين ف الع
   .الَخْلَق أَي يُْحييهم بعد الموت يوم القيامة. لبعث كله لغة. ومن أَسمائه عز وجل: الباِعُث، هو الذي يَْبعَثُ ا
ْيسَ ((      أْتِيِهْم لَ ْوَم يَ هُ أََال يَ ا يَْحبُِس ٍة َمْعُدوَدٍة لَيَقُولُنَّ َم ْرنَا َعْنُهْم اْلعَذَاَب إِلَى أُمَّ ْنهُ  َولَئِْن أَخَّ ُروفًا َع ْم َمْص

ٍة َمْعُدوَدةٍ .)).. )8َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون( ز   : إِلَى أُمَّ ه ع ي قول راء ف ال الف ةُ: الِحيُن. ق واألُمَّ
ٍة، قال وجل: وادََّكَر بعد ذاب أُمَّ نهم العَ ْهِر. وقال تعالى: ولَئِْن أَّخْرنا ع ةٍ  بعد حيٍن من الدَّ ى أُمَّ ال  إل دودٍة. وق مْع

ةاب ك، واألُم ةُ الُمْل اء، ن القطاع: األُمَّ اُع األنبي ُم، أَتْب ةُ األَُم ر، واألُمَّ امُع للخي ةُ الرجل الج ةُ الرجل واألُّم  واألُمَّ
ةُ  هُ  الُمْنفَرد بدينه ال يَْشَرُكه فيه أَحٌد، واألُمَّ تَْهِزئُون.. ((  القامةُ والوج ِه يَْس انُوا بِ ا َك ْم َم اَق بِِه ث:)) : َوَح  اللي

ه  يعمله الَحْيُق ما حاَق باِإلنسان من َمْكر أَو ُسوء عمل اَق ب رهم. وح اق هللا بهم مك ول: أَح ه، تق فينزل ذلك ب
عاقبةُ مكروه فعله،  اِإلنسان نَزل به وأَحاَط به، وقيل: الَحْيُق في اللغة هو أَن يشتمل على َحْيقاً: الشيء يَِحيق

رةَ  به ما كانوا وفي التنزيل: وحاَق بالذين َسِخروا منهم ذاب وال آِخ يَْستَْهِزئُون. قال ثعلب: كانوا يقولون ال َع
م اَق به م فح اَق به ل: ح ه، وقي ه: أَنزل هُ هللا ب ه، وأَحاق ذَّبوا ب ذي ك ذاب ال   الع

ائق. العذابُ  ق، فهو ح ال الزجاج أَي أَحاط بهم ونزل كأَنه وجب عليهم، وقال: حاق يَِحي الى:  وق ه تع ي قول ف
اَط  العذاب الذي هو ما كانوا به يستهزئُون، أَي أَحاط بهموحاق بهم  ول أَح ا تق انوا يستهزئُون كم ا ك جزاء م
   .. أَهلَكه جزاء َكْسبِه وأَهلَكه َكْسبُه أَي بفالن عَملُه

وٌر(((     وٌس َكفُ هُ لَيَئُ هُ إِنَّ ا ِمْن مَّ نََزْعنَاَه ةً ثُ ا َرْحَم اَن ِمنَّ نَس ا اْإلِ ئِْن أَذَْقنَ ورٌ .)).. )9َولَ وٌس َكفُ هُ لَيَئُ :  إِنَّ
ا..اليَأْس: القُنوط، وقيل: اليَأْس نقيض الرجاء ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ ر  الُكْفُر: نقيض اِإليم َر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ بالط

ل دار ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ د ُكْف رب: ق وا. الح ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص رُ  َكفَ ُر: ُكْف ووالُكْف ة، وه   النعم
ا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، الى: إِن ه تع دُّ الشكر. وقول رَ  وهو ِض افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك  بك

ة  وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  ُمَكفَّر: مجحود النعم
   .قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من انه. ورجلمع إِحس
وٌر(((     ِرٌح فَُخ هُ لَفَ ي إِنَّ يِّئَاُت َعنِّ َب السَّ ولَنَّ ذََه تْهُ لَيَقُ اَء َمسَّ رَّ َد َض اَء بَْع هُ .)).. )10َولَئِْن أَذَْقنَاهُ نَْعَم إِنَّ

هالفَرَ : لَفَِرٌح فَُخورٌ  ي قلب و أَن يجد ف ب: ه ال ثعل ْزن؛ وق ةً؛ ُح: نقيض الُح ُرٌح  ِخفَّ ِرٌح وفَ اً، ورجل فَ ِرَح فََرح فَ
وال  فَراَحى وفَْرَحى وامرأَةٌ فَِرحةٌ وفَْرَحى وفَرحانة؛ قال ابن سيده: قوم ومفروح، عن ابن جني، وفَرحاُن من

م: ال  َ ْفَرْح إِنّ أَُحقُّه. والفََرُح أَيضاً: البََطُر. وقوله تعالى: ال تَ  هللا ال يحب الفَِرحيَن؛ قال الزجاج: معناه، وهللا أَعل
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ر تَْفَرحْ  ر أَم ال يصرفه في غي َرُح بالم ذي يَْف دنيا ألَن ال ي ال ال ف رة الم ْر،  بكث َرْح ال تَأَْش ل: ال تَْف رة؛ وقي اآلخ
اُخُر:  فاَخَر القوُم: فََخَر بعُضهم علىوتَ )) : فَُخورٌ  . (( ربما أَِشَر. َ والمعنيان متقاربان ألَنه إِذا ُسرّ  بعض. والتف

ر: الن التعاظم. والتَّفَخُّ ال: ف ر. ويق تعظم والتكب اَخَرةً  ال اَخَره ُمف ٌس. وف تَفَّجِ ٌر ُم الفَْخر ُمتَفَّخِ ه ب اراً: عارض  وفِخ
  ..  فَفََخره

مْ ((     اِلَحاِت أُْولَئَِك لَُه ٌر(إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَعِملُوا الصَّ ٌر َكبِي َرةٌ َوأَْج بَُروا...)) .. )11 َمْغِف ِذيَن َص : إِالَّ الَّ
ْبُر: نِقيض الَجَزع، َصبََر يَْصبُِر َصْبراً، فهو صابِرٌ  ر  وَصبَّار والصَّ بُور أَيضاً، بغي ى َص بُور، واألُنث وَصبِيٌر وَص

بٌُر.الجوهري: ه ُص اء، وجمع بَرَ  ه د َص َزع، وق د الج نفس عن ْبس ال بر َح يبةالصَّ د الُمِص الن عن    ف
  . يَْدُعون َربَّهم. نفَسك مع الذينَ  َصْبراً، وَصبَْرتُه أَنا: َحبَْسته. قال هللا تعالى: واْصبِرْ  يَْصبِرُ 

    
*********  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي ال وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم محي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا ر خل ول هللا خي ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

اء  يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 174الحلقة عدد   
  c( سورة هود ) 

  
 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا(( ...  هُ فَلَعَلََّك تَاِرٌك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوَضائٌِق بِِه َصْدُرَك أَْن يَقُولُوا لَْوَال أُنِزَل َعلَْيِه َكنٌز أَْو َج َء َمعَ

ُ َعلَى َّ وا 12ُكّلِ َشْيٍء َوِكيٌل( َملٌَك إِنََّما أَْنَت نَِذيٌر َو )أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََريَاٍت َواْدُع
ِ إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( َّ ِ  )13َمْن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن  َّ ِم  ِزَل بِِعْل ا أُن اْعلَُموا أَنََّم ْم فَ هَ إِالَّ فَِإلَّْم يَْستَِجيبُوا لَُك  َوأَْن الَ إِلَ
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ِلُموَن( تُْم ُمْس ْل أَْن َو فََه ا الَ  )14ُه ْم فِيَه ا َوُه الَُهْم فِيَه ْيِهْم أَْعَم َوّفِ إِلَ ا نُ ْنيَا َوِزينَتََه دُّ اةَ ال ُد اْلَحيَ اَن يُِري ْن َك َم
وَن( ارُ 15يُْبَخُس َرِة إِالَّ النَّ ي اْآلِخ ْم فِ ْيَس لَُه ِذيَن لَ َك الَّ انُوا  )أُْولَئِ ا َك ٌل َم ا َوبَاِط نَعُوا فِيَه ا َص بَِط َم َوَح

وَن( ةً أُ 16يَْعَملُ ا َوَرْحَم ى إَِماًم اُب ُموَس ِه ِكتَ ْن قَْبِل هُ َوِم اِهٌد ِمْن وهُ َش ِه َويَتْلُ ْن َربِّ ٍة ِم ى بَيِّنَ اَن َعلَ ْن َك َك )أَفََم ْولَئِ
َزاِب فَ  ْن األَْح َر يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن يَْكفُْر بِِه ِم نَّ أَْكثَ َك َولَِك ْن َربِّ قُّ ِم هُ اْلَح هُ إِنَّ ٍة ِمْن ي ِمْريَ ْن فِ الَ تَُك ُدهُ فَ اُر َمْوِع النَّ

  ...)).)17النَّاِس الَ يُْؤِمنُوَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة هود ) 

  * التحليل : 
  

ا المر زاب ؟.. وم ن األح بخس ؟.. وم ا ال راء ؟.. وم ا اإلفت ل ؟ .. وم و الوكي ن ه ذه م ن ه ة ؟.. ع ي
  األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ا(( ...  هُ فَلَعَلََّك تَاِرٌك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوَضائٌِق بِِه َصْدُرَك أَْن يَقُولُوا لَْوَال أُنِزَل َعلَْيِه َكنٌز أَْو َج َء َمعَ
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َوِكيٌل(َملٌَك إِنََّما أَْنَت نَ  َّ ارك ؟.. )12ِذيٌر َو ت ت .)).. معنى اآلية النفي مع اإلستبعاد .. أي هل أن

َك  يَا وكما قال هللا سبحانه وتعالى في سورة المائدة المباركة : (( ...  ْن َربِّ َك ِم ِزَل إِلَْي ا أُن ْغ َم وُل بَلِّ ُس ا الرَّ أَيَُّه
ْل فَ  ْم تَْفعَ افِِريَن(َوإِْن لَ ْوَم اْلَك ِدي اْلقَ َ الَ يَْه َّ اِس إِنَّ  ْن النَّ ُمَك ِم ُ يَْعِص َّ الَتَهُ َو َت ِرَس ا بَلَّْغ دة ..  -.)))67َم المائ

يم .. ((   ز الحك ى فمهمة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم تتمثل في البالغ .. والبقية على هللا العزي ُ َعلَ َّ َو
ْيٍء وَ  ّلِ َش لٌ ُك ل)) : ِكي يم الكفي و المق ُل: ه الى الَوِكي ماء هللا تع ي أَس اد ف أَرزاق العب  ..  ب

ال  العزيز: أَن وحقيقته أَنه يستقلُّ بأَمر الَمْوكول إِليه. وفي التنزيل راء: يق ال الف يالً؛ ق ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِك
يابن األَنباري: وقيل الَوِكيُل الحافظ، و كافِياً؛ َربا ويقال ل  قال أَبو إِسحق: الَوِكيُل ف ذي تَوكَّ الى ال صفة هللا تع

بُنا هللا بالقيام بجميع ما َخلَق، وقال بعضهم: ولهم َحْس ي ق ال ف ا، وق ل بأَرزاقِن َم الَكِفي ل ونِْع ُل الكفي م  الَوِكي ونِْع
  .. الرازق الَوِكيُل: كافِينا هللاُ ونِْعَم الكافي، كقولك: رازقنا هللاُ ونِْعم

  )) ِ َّ ْن ُدوِن  تََطْعتُْم ِم ْن اْس وا َم اٍت َواْدُع ِه ُمْفتََريَ تُْم أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْل  إِْن ُكن
ِريّ .)).. )13َصاِدقِيَن( ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري يح ال ٌوالِفْريةُ: الكذب. فََرى ك ه لقَبِ ًرى وإِن ة؛ وِمْف ِفْري

َرى عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ذب الكذب يَْفريه إِذا اختلقه، والِفْرية م  الك
راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق ه. يَْفتِري راه:  اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ

  . اختلقه، واالسم الِفْريَة.
تُْم مُ   (( ْل أَْن َو فََه هَ إِالَّ ُه ِ َوأَْن الَ إِلَ َّ ِم  ِزَل بِِعْل ا أُن اْعلَُموا أَنََّم ْم فَ تَِجيبُوا لَُك ِإلَّْم يَْس ِلُموَن(فَ  .))..)14ْس

 ِ َّ ِم  ِزَل بِِعْل ا أُن اْعلَُموا أَنََّم ه..  ((   فَ ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم هَ إِالَّ : عل وَ  َوأَْن الَ إِلَ ز )) : ُه هُ: هللا ع اإللَ
  .. متخذه، والجمع آِلَهةٌ. واآلِلَهةُ: األَصنام عند وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ 

ْنيَا َوِزينَتََها نَُوّفِ إِلَْيِهْم أَْعَمالَُهْم فِيَها َوُهْم فِيَها الَ يُْبَخُسوَن(((   َوّفِ نُ.)).. )15َمْن َكاَن يُِريُد اْلَحيَاةَ الدُّ
اه:  إِلَْيِهْم أَْعَمالَُهمْ  ه وَوفَّ َل حقَّ ى الرج ي. وأَْوفَ ن األَعراب ه ل عن اب ى: أَْكَملَ اه بمعن اه  هـإِي ي  وأَعط ا ..وف وافي

ه واْستَْوفاه: لم يََدعْ  هللاَ عنَده فوفَّاه حسابَه. وتََوفَّاه هو منه العزيز: وَوجدَ  التنزيل  منه شيئاً. ويقال أَْوفَْيته َحقَّ
ً )) :  َوُهْم فِيَها الَ يُْبَخُسونَ .((  وَوفَّيته أَْجره. وقوله عز .. إِذا نقصه البَْخُس: النَّْقُص. بََخَسه َحقَّه يَْبَخُسه بَْخسا

  .. وجل: فال يَخاُف بَْخساً وال َرَهقاً؛ أَي ال ينقص من ثواب عمله
َرِة إِالَّ ((   ي اْآلِخ ْم فِ ْيَس لَُه ِذيَن لَ َك الَّ بَِط أُْولَئِ اُر َوَح انُوا   النَّ ا َك ٌل َم ا َوبَاِط نَعُوا فِيَه ا َص َم

ا َوَحبَِط .)).. )16يَْعَملُوَن( نَعُوا فِيَه ل الماشية:  َما َص بَُط أَن تأْك ال الجوهري: الَح ذلك ق تَِفَخ ل ى تَْن َر حت  فتُْكثِ
بَ .. بطونُها وال يخرج عنها ما فيها تفخ يح ه إِذا ان ديث:األَزهري: َحبَِط بطنُ ي الح بٌِط. وف و َح اً، فه وإِنَّ  ُط َحبَط

بِيُع ما يَْقتُُل َحبَطاً أَو يُِلمُّ، وذلك بُِّط، مّما يُْنبُِت الرَّ ن التََّخ ة م اء المعجم هم بالخ ال: ورواه بعض اُط، ق  الدَّاء الُحب
ه  وهو ّ علي ي، صلّى  ه االْضِطراُب. قال األَزهرّي: وأَما قول النب لّم:وآل ُل  وإِنَّ  وس ا يْقتُ ُع م ت الربي ا يُنبِ مم
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ه أَيفقد حبط عمله  والقراءة: .. َحبَطاً أَو يُلمّ  ّ عمل بَط  ر: . وفي الحديث: أَْح ن األَثي ال اب ه، ق ه  أَْبَطلَ وأَْحبَط
ك، إِذا غيُره، قال: وهو من قولهم َحبَِطت اً، بالتحري ةُ َحبط ل الداب ي األَك ت ف اً فأَفرط ابت َمْرعًى طيِّب ى  أَص حت

  . تنتفخ فتموت.
ةً أُوْ ((   ا َوَرْحَم ى إَِماًم اُب ُموَس ِه ِكتَ ْن قَْبِل هُ َوِم اِهٌد ِمْن وهُ َش ِه َويَتْلُ ْن َربِّ ٍة ِم ى بَيِّنَ اَن َعلَ ْن َك َك أَفََم لَئِ

ي ِمْريَ ْن فِ الَ تَُك ُدهُ فَ اُر َمْوِع َزاِب فَالنَّ ْن األَْح َر يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن يَْكفُْر بِِه ِم نَّ أَْكثَ َك َولَِك ْن َربِّ قُّ ِم هُ اْلَح هُ إِنَّ ٍة ِمْن
وَن( اِس الَ يُْؤِمنُ هِ ...)).. ((  )17النَّ ْن َربِّ ٍة ِم ى بَيِّنَ اَن َعلَ ْن َك ة :  أَفََم ن الدالل يُء م ه الش يَِّن ب ا بُ اُن: م والبَي

ا الشيُء بَياناً: وغيِرها. وبانَ  ع أَْبيِن يٌِّن، والجم يِّنٍ اتََّضح، فهو بَ ل َه ذلك ُء، مث اء، وك اَن الشيُء فهو  وأَْهيِن أَب
ا،  عَرفتُه. وتَبَيَّنَ  أَْوَضْحتُه. واستَباَن الشيُء: ظَهر. واستَبَْنتُه أَنا: وأَبَْنتُه أَي..  ُمبينٌ  هُ أَن الشيُء: َظَهر، وتَبيَّْنت

ة ذه الثالث دَّى ه ّدى. ُتتع يَّ  وال تتع تَباَن وتَب يُء واْس اَن الش الوا: ب ىوق يََّن بمعن اَن وبَ د؛ ن وأَب ه  واح ه قول ومن
ى ديدها، بمعن اء وتش ر الي اٍت، بكس اٍت ُمبَيِّن الى: آي المعنى أَن هللا  تع اء ف تح الي ات بف رأَ ُمبَيَّن ن ق ات، وم ُمتبيِّن

ن  أَو كانوا المستقيم واِإلماُم: كل من ائتَمَّ به قوٌم كانوا على الصراط)) :   إَِماًما َوَرْحَمةً . ((  بَيَّنَها. ضالِّين. اب
ْومَ  ل: يَ ز وج ه ع ي قول ي ف اٍس  األَعراب لَّ أُن ْدُعو ك يّهم نَ رون: بنَب ال آخ ابهم، وق ة: بكت ت طائف اِمْهم، قال  بِإم

ه  هللا الذي أَحصى فيه َعَمله. وسيُدنا رسول وَشْرعهم، وقيل: بكتابه ه ، صلى هللا علي امُ وآل ه،  وسلم، إِم تِ أُمَّ
هم. بُسنَّته التي َمضى عليها. ورئيس القوم: ُ ئتمامِ وعليهم جميعاً اال ن . قال أَّمِ ه م تُمَّ ب ا ائْ ابن سيده: واِإلماُم م

ع ة. رئيٍس وغيِره، والجم َزابِ . ((  أَئِمَّ ْن األَْح ِه ِم ْر بِ ْن يَْكفُ زاٌب؛ )): َوَم ع أَْح اِس، والجم ْزُب: َجماعةُ الن الِح
زاُب: أَلَّ  واألَْح ار، ت وُد الُكفَّ هُجن ّ علي لى  ّي، ص زْب النب ى ِح اهروا عل ه بوا وتظ م: وآل لم، وه ريش  وس ق

ومِ  َل ي يكم مث اف عل ي أَخ وم إِن ا ق الى: ي وح  وغطفان وبنو قريظة. وقوله تع وم ن ا: ق زاُب ههن زاِب؛ األَْح األَح
دهم. ك بع ن أُهل ود، وم اد وثم ْزبُ  وع ه، والَجْم وِح ى رأْيِ ذين عل ُده ال حابُه وُجْن ل: أَْص الجمع.الرج  ُع ك

هم  والـُمنافِقُوَن والكافُِروَن ِحْزُب الشَّيطاِن، وكل قوم تَشاَكلَتْ  َق بعُض م يَْل قُلُوبُهم وأَْعمالُهم فهم أَْحزاٌب، وإِن ل
ٌد. فَِرُحون: عاٍد َوثُموَد وفِرَعْوَن أُولئك األَحزاُب. وكل ِحْزٍب بما لََدْيهم بَْعضاً بمنزلة واُهم واح ٍة َه ((   .كلُّ طائف

اتم َوَمْن يَْكفُْر بِِه ِمْن األَْحَزابِ  دين الخ و ال الم ه ا .. ألن اإلس ا عى اختالفه ل كله ان والمل ل األدي ن أه )):أي م
ا ..((  ا إطالق ك فيه ي ال ش َف الذي ارتضاه هللا للناس إلى قيام الساعة الت ا اْختَلَ الَُم َوَم ْس ِ اْإلِ َّ َد  يَن ِعْن ّدِ إِنَّ ال

َ الَِّذيَن أُ  َّ ِإنَّ  ِ فَ َّ اِب(وتُوا اْلِكتَاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم َوَمْن يَْكفُْر بِآيَاِت  ِريُع اْلِحَس .)) )19 َس
ا: ((   – ران أيض هُ آل عمران .. وفي آل عم َل ِمْن ْن يُْقبَ ا فَلَ الَِم ِدينً ْس َر اْإلِ ِغ َغْي ْن يَْبتَ ْن  َوَم َرِة ِم ي اْآلِخ َو فِ َوُه

ِريَن( هُ .)) ..((  )85اْلَخاِس ٍة ِمْن ي ِمْريَ ْن فِ الَ تَُك اري. )) : فَ ذلك التَّم ه، وك كُّ في يِء: الشَّ ي الش راُء ف واالْمتِ
. وفي الُمماراةُ  والِمراُء: ال والجَدل، والِمراُء أَيضاً: من االْمتِراِء والشّكِ يهم  التنزيل العزيز: ف اِر ف راًء تُم إِالَّ ِم

نْ  الِجدال وأَن يَستخرج ظاهراً؛ قال: وأَصله في اللغة ا م ومة وغيره اني الخص اً ومع اظره كالم  الرجُل من ُمن
اةَ إِذا ُت الش اراةً  َمَرْي اراةُ ُمم د م ا، وق تخرجت لبنه ا واس راًء. حلبته ه وِمي رى في ال  واْمتَ ؛ ق كَّ ارى: َش وتَم

ذهب د .. للواح سيبويه: وهذا من األَفعال التي تكون ى م ة عل اراة: المجادل اري والُمم راُء: الجدال. والتَّم الِم
يبة، الشك د صاحبه والّرِ ه ويقال للمناظرة ُمماراة ألَن كل واحد منهما يستخرج ما عن ه ب ري  ويَْمتَري ا يَْمت كم

ْرع   ..  الحالُب اللبَن من الضَّ
  

*********  
  

عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن ا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 
 
 
 

 c   : 175الحلقة عدد   
  c( سورة هود ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول هللا ب غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس ل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْم وَ (( ...  ى َربِِّه وَن َعلَ َك يُْعَرُض ِ َكِذبًا أُْولَئِ َّ ْن اْفتََرى َعلَى  ِذيَن َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ُؤَالِء الَّ َهاُد َه وُل األَْش يَقُ

ِ َعلَى الظَّاِلِميَن( َّ ْم 18َكذَبُوا َعلَى َربِِّهْم أََال لَْعنَةُ  ِ َويَْبغُونََها ِعَوًجا َوُهْم بِاْآلِخَرِة ُه َّ )الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل 
ذَاُب  )أُْولَئَِك لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزيَن فِي19َكافُِروَن( ْم اْلعَ اَعُف لَُه اَء يَُض ْن أَْوِليَ ِ ِم َّ ْن ُدوِن  األَْرِض َوَما َكاَن لَُهْم ِم

ُروَن( انُوا يُْبِص ا َك ْمَع َوَم تَِطيعُوَن السَّ انُوا يَْس ا َك انُوا 20َم ا َك ْنُهْم َم لَّ َع ُهْم َوَض ُروا أَنفَُس ِذيَن َخِس َك الَّ )أُْولَئِ
ْم 22أَنَُّهْم فِي اْآلِخَرِة ُهْم األَْخَسُروَن()الَ َجَرَم 21يَْفتَُروَن( ى َربِِّه وا إِلَ اِلَحاِت َوأَْخبَتُ )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِميعِ  )23أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن( يِر َوالسَّ ّمِ َواْلبَِص األَْعَمى َواألََص ِريقَْيِن َك ُل اْلفَ تَِويَاِن َمثَ ْل يَْس َه
ذَكَُّروَن( يٌن(24َمثَالً أَفَالَ تَ ِذيٌر ُمبِ ْم نَ ي لَُك ِه إِنِّ ى قَْوِم ا إِلَ ْلنَا نُوًح ْد أَْرَس اُف 25) َولَقَ ي أََخ َ إِنِّ َّ ُدوا إِالَّ  )أَْن الَ تَْعبُ

ِذيَن فَقَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمنْ  )26َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم أَِليٍم( َك إِالَّ الَّ َراَك اتَّبَعَ ا نَ ا َوَم  قَْوِمِه َما نََراَك إِالَّ بََشًرا ِمثْلَنَ
اِذبِيَن( نُُّكْم َك ْل نَُظ ٍل بَ ْن فَْض ا ِم أْيِ َوَما نََرى لَُكْم َعلَْينَ ا )27ُهْم أََراِذلُنَا بَاِدي الرَّ اَل يَ ى  قَ ُت َعلَ تُْم إِْن ُكن ْوِم أََرأَْي قَ

اِرُهوَن(بَيِّنٍَة مِ  ا َك تُْم لََه ا َوأَْن ْيُكْم أَنُْلِزُمُكُموَه ْت َعلَ يَ ِدِه فَعُّمِ ْن ِعْن ا28ْن َربِّي َوآتَانِي َرْحَمةً ِم أَلُُكْم  ) َويَ ْوِم الَ أَْس قَ
ِ َوَما أَنَا بَِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا إِنَُّهْم ُمَالقُو َّ وَن( َعلَْيِه َماالً إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى  ا تَْجَهلُ ْم قَْوًم ي أََراُك ْم َولَِكنِّ  )29َربِِّه

ِ إِْن َطَرْدتُُهْم أَفَالَ تَذَكَُّروَن( َويَا َّ َب َوَال  )30قَْوِم َمْن يَنُصُرنِي ِمْن  ُم اْلغَْي ِ َوَال أَْعلَ َّ َوَال أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن 
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وُل لِ  ٌك َوَال أَقُ ي َملَ وُل إِنِّ ْن أَقُ ي إِذًا لَِم ِهْم إِنِّ ي أَنفُِس ا فِ ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ ًرا  ُ َخْي َّ ْؤتِيَُهْم  ْن يُ نُُكْم لَ ْزَدِري أَْعيُ ِذيَن تَ لَّ
  ...)).)31الظَّاِلِميَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة هود ) 

  * التحليل : 
  

ا ؟.. عن من هم األشهاد ؟.. من هم المعاجزون ؟ ..  من هو بادي الرأي ؟.. م ا هي التي نلزموكموه
  هذه األسئلة أكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ُؤَالءِ (( ...   َهاُد َه وُل األَْش ْم َويَقُ ى َربِِّه ِ َكِذبًا أُْولَئَِك يُْعَرُضوَن َعلَ َّ ْن اْفتََرى َعلَى  ِذي َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ َن الَّ

ِ َعلَى الظَّاِلِميَن( َّ َهادُ .)).. )18َكذَبُوا َعلَى َربِِّهْم أََال لَْعنَةُ  ع  والشاِهدُ :  َويَقُوُل األَْش هيد: الحاضر، والجم والشَّ
ٌد وأَْشهاٌد وُشهوٌد؛ وم ُشَهداء وُشهَّ وم يق هاُد: جمع شاهد  وقوله عز وجل: ي ة، واألَش ي المالئك هاُد؛ يعن األَْش

ون وأَنصار وصاحبناصر  مثل اُء والمؤمن م األَنبي هاد ه ل: إِن األَْش ى وأَصحاب، وقي هُدون عل ذبين  يَْش المك
ِهدَ : شهد هللا  وقال أَبو العباس..  بمحمد، صلى هللا عليه وسلم ر. وَش د ، بيَّن هللا وأَظه اكم أَي  الشاِهُد عن الح

اٍء شعَروا  همأَنفس بين ما يعلمه وأَظهره، يدل على ذلك قوله: شاهدين على ون بأَنبي ك أَنهم يؤمن بالكفر؛ وذل
ار يقولوا ثم خالَفوهم فََكذَّبُوه، فبينوا بذلك الكفر على أَنفسهم وإِن لم اتباعه، بمحمد وَحثُّوا على .. ((  نحن كف

 ِ َّ ةُ  ر،)) :  أََال لَْعنَ ن الخي ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع اُد م واللَّْع ْرد واِإلبع ل: الطَّ بُّ   ، هللا نوقي ق السَّ ن الَخْل وم
ع  َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ  ولَعَناٌت. ولَعَنه يَْلعَنه لَْعناً: واللَّْعنةُ االسم، والجمع ِلعانٌ  والدُّعاء، وَمْلعُوٌن، والجم
  . لعَنَهم هللا بُكفرهم؛ أَي أَبعَدهم. وقوله تعالى: بل َمالِعين؛

  وجاء في صحيح البخاري : 
ازنيحدثنا م ن محرز الم ن صفوان ب ادة، ع ي قت ال: أخبرن ام ق دثنا هم ال: وسى بن إسماعيل: ح   ق

لى  كيف سمعت  آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: رضي هللا عنهما بينما أنا أمشي مع ابن عمر  ول هللا ص رس
ال: سمعت  وسلمهللا عليه وآله  وى؟ فق ي النج ه وسلم ف ه وآل ول هللا صلى هللا علي ول:  رس دني إن يق  هللا ي

ى إذا المؤمن، فيضع م أي رب، حت ول: نع  عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا: أتعرف ذنب كذا؟ فيق
ك ا ل ا أغفره دنيا، وأن ي ال ك ف اب  قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها علي وم، فيعطى كت الي

  .الظالمين}. ربهم أال لعنة هللا على كذبوا على  ينحسناته. وأما الكافر والمنافق، فيقول األشهاد: {هؤالء الذ
ِ َويَْبغُونََها ِعَوًجا َوُهْم بِاْآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن(((   َّ راُض .))..)19الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل  ّد: اِإلْع الصَّ

ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدّ  رفه ويقال: صدّ . َصّداً وُصُدوداً: أَعرض. ويَُصدُّ  ُ والصُّ ه وص ّداً منع دُّه َص ر يَُص ن األَم ه ع
ه. ا. ((  عن ا ِعَوًج ش َويَْبغُونََه ذب والغ ة .. والك رق المعوج رك والط ي والش اس بالمعاص رون الن )) : أي يغ

  والخداع .. حتى تعوج الطريق وال تكون مستقيمة .. 
ِ ِمْن أَْوِليَاَء يَُضاَعُف لَُهْم اْلعَذَاُب َما أُْولَئَِك لَْم يَُكونُوا ُمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَما َكاَن لَ ((   َّ ُهْم ِمْن ُدوِن 

ِزينَ .)).. )20َكانُوا يَْستَِطيعُوَن السَّْمَع َوَما َكانُوا يُْبِصُروَن( ذلك :  أُْولَئَِك لَْم يَُكونُوا ُمْعِج يط، وك ُز: التَّثْبِ والتَّْعِجي
زَ  ذين الرجلُ  إِذا نسبته إِلى العَْجز. وَعجَّ بأ: وال عَْوا  وعاَجَز: ذهب فلم يُوَصل إِليه. وقوله تعالى في سورة س َس

ار،  يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا آياتنا ُمعاِجِزين؛ قال الزجاج: معناه ظانِّين أَنهم في ة وال ن أَنهم ال يُبعثون وأَنه ال جن
زين، وتأْويلهاراجع إِلى األَّول، وقرئت ُمعَ  التفسير: ُمعاجزين معاندين وهو وقيل في ُزون من اتبع ّجِ  أَنهم يُعَّجِ

د النبي، صلى هللا عليه وسلم، ويُثَبُِّطونهم ات وق ا  عنه وعن اِإليمان باآلي ز: وم ل العزي ي التنزي زهم. وف أَْعَج
فهم بُمْعِجِزين في األَرض وال في أَنتم ي األَر السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وص ُزوَن ف أَنهم ال يُْعِج ض ب
ي األَرض وال في السماء وليسوا في أَهل السماء؟ وال ِزيَن ف تم بُمْعِج ا أَن المعنى م ٍز،  ف ي السماء بُمْعِج من ف

ماء بُمْعِجِزين في األَرض وال لو أَبو إِسحق: معناه، وهللا أَعلم، ما أَنتم وقال اءَ .. ((  كنتم في الس ْن أَْوِليَ )) : ِم
  ليف .. المحب .. الولي جمع أولياء : النصير .. الح
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ُروَن(((   انُوا يَْفتَ ا َك ْنُهْم َم لَّ َع ُهْم َوَض ُروا أَنفَُس ِذيَن َخِس َك الَّ راً .)).. )21أُْولَئِ َر َخْس راً   ِخِس وَخَس
اَرة راناً وَخَس ارة ًوُخْس ار والَخس . والَخَس لَّ ه: َض ٌر، كل ر وَخِس و خاِس اراً، فه الل  وَخَس َرى: الض والَخْيَس

رِ والهالك، والي ز: والعص ه  إِن اء فيه زائدة. وفي التنزيل العزي ة بذنب راء: لفي عقوب ر؛ الف ي ُخْس اِإلنسان لف
  في الجنة. وقال عز وجل: َخِسَر الدنيا واآلخرة ذلك هو الُخْسران المبين. وأَن يَْخَسر أَهله ومنزله

ُروَن(((   ْم األَْخَس َرِة ُه ي اْآلِخ ْم فِ َرَم أَنَُّه َرمَ الَ  .))..)22الَ َج ا ..  َج ون إال جواب ق وال تك ة تحقي : كلم
  والمعنى : حقا ..  

ا ((   ْم فِيَه ِة ُه َحاُب اْلَجنَّ َك أَْص ْم أُْولَئِ ى َربِِّه وا إِلَ ُ اِلَحاِت َوأَْخبَت وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ إِنَّ الَّ
ى رب:  َوأَْخبَتُوا إِلَى َربِِّهمْ .)).. )23َخاِلُدوَن( ه:وأَْخبََت إِل ي قول د ف ن مجاه ه. وُرِوي ع أَنَّ إِلي رِ  ه أَي اْطَم  وبَّشِ

ي الُمْخبِتيَن؛ قال: الُمْطَمئِنِّين، وقيل: هم الُمتَواِضعون، ال ف ذلك ق عُوا؛  وك م أَي تواَض ى ربه وا إِل ُ ه: وأَْخبَت قول
:  ه َخْبتَة أَي تواضع.وفي لربهم، قال: والعََرُب تَْجعَُل إِلى في موضع الالم. تََخشَّعوا وقال الفراء: أَي َّ َت  وأَْخبَ

ي ِت. وف ن الَخْب ا م َع، وكالهم َت: تواَض َع؛ وأَْخبَ تَ  َخَش ز: فَتُْخبِ ل العزي ه  التنزي ب بأَن ره ثعل وبُهم؛ فس ه قُل ل
ي ع. وف اُت: التواُض اً. واِإلْخب عاً مطيع اً أَي خاش ك ُمْخبِت ي ل دعاء: واْجعَْلن ديث ال   ح
  ..  الُخشوع والتَّواُضع

ذَكَُّروَن((  ( الَ تَ ل )24َمثَُل اْلفَِريقَْيِن َكاألَْعَمى َواألََصّمِ َواْلبَِصيِر َوالسَِّميِع َهْل يَْستَِويَاِن َمثَالً أَفَ .)) .. مث
ذا : كلمة  ال: ه ْبهه تَْسِويٍَة. يق ال ِش ا يق ه كم ه وَمثَل ين ِمثْل رق ب ري: الف ن ب ال اب ى؛ ق بَُهه بمعن ة  وَش الُمماثَل

ْنس اة أَنوالُمساو و الُمساواة تكون بين المختِلفين في الِج اِوي ه ين، ألَن التَّس دار ال  والمتَّفق ي الِمْق افُُؤ ف التك
نقُص، ون يزيد وال ي ال تك ة ف ا الُمماثَل ين وأَم ي المتفق اٌل،.. إِال ف ع أَْمث ل، والجم ُل: كالِمثْ ُل والَمثِي ا  والَمثَ وهم

ولهم: اثَالِن؛ وق تَرا يَتَم الن ُمْس تَرادةٌ ف ةُ ُمْس ه وفالن ب ٌد لِمثِْل ه يُطلَ ا أَي ِمثْلُ اه  لِمثِْله ل: معن ه، وقي حُّ علي ويَُش
  ..  والَمثَُل: الحديُث نفُسه ِمثْله أَو ِمثْلها، والالم زائدة: ُمْستَراد

يٌن(((   ِذيٌر ُمبِ ْم نَ ي لَُك ِه إِنِّ ى قَْوِم ا إِلَ ْلنَا نُوًح ْد أَْرَس ِذيٌر مُ .)).. )25َولَقَ ينٌ نَ ذاراً :  بِ األمر ان ذره ب وأَن
راع اني ويضم وبضمتين، ونذراً، بالفتح عن ك اني: واللحي راع واللحي ْذراً؛ عن ك ذاراً ونُ ذيراً) إِْن هُ،  ون أَعلََم

ي النُّْذر االسم واِإلنذار المصدُر. وأَنذَره أَيضاً: والصحيح أَن ذَّره. وف ْومَ  خّوفه وح ِذْرُهْم يَ ز: وأَْن ل العزي  التنزي
   .المصدر، والنِذير االسم. أَنذَْرتهُ إِنذاراً ونِذيراً، والجيِّد أَن اِإلنذار وكذلك حكى الزجاجي: اآلِزفَِة؛

َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم أَِليٍم(((   َّ َ ) .)).. 26أَْن الَ تَْعبُُدوا إِالَّ  َّ ادة : أَْن الَ تَْعبُُدوا إِالَّ  : عبده عب
  خضع وذل وطاع له .. 

يَن ُهْم أََراِذلُنَا بَاِدي فَقَاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما نََراَك إِالَّ بََشًرا ِمثْلَنَا َوَما نََراَك اتَّبَعََك إِالَّ الَّذِ ((  
اِذبِينَ  نُُّكْم َك أْيِ َوَما نََرى لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل بَْل نَُظ ُروا.)).. )27(الرَّ ِذيَن َكفَ َألُ الَّ اَل اْلَم وم  فَقَ ة الق : المأل : علي

ة .. ((   االذين يملئون صدور الناس مهاب ْم أََراِذلُنَ ل:)) :  ُه اس، وقي ن الن دُّون م ل واألَرذل: ال ِذي ْذل والرَّ رَّ  ال
ديء  الدُّون في نَمْنَظره وحاالته، وقيل: هو الدُّون الَخسيس، وقيل: هو الرَّ ل م اب شيء.  ك ل رذل الثي  ورج

أْي.. (( وُرذَالء وُرذُول وُرذَال والفعل، والجمع أَرذال ُدّواً  ))  : بدا الشيء بَاِدي الرَّ ْدواً وبُ داً؛  يَْبُدو بَ داًء وبَ وبَ
لُ  عن سيبويه: ظهر. وأَْبَدْيته أَنا: أَظهرته. األَخيرة حياني، وقد ذكر ما يبدو منه؛ هذه عن الل وبَُداَوةُ األَمر: أَوَّ

اِديَ  في الهمزة. وبادي عامةُ ذلك ت ب ز. وأَن ي الهم ر ف د ذك ب، وق اهُره؛ عن ثعل رأْي: ظ ذا، ال ُل ك رأْي تَْفعَ  ال
عز وجل: ما نراك اتَّبَعَك إال الذين هم  وقوله الرأْي وظهر. فيما بدا من حكاه اللحياني بغير همز، ومعناه أَنت 

راء أَراذلنا باِدَي الرأْي؛ أَي في الهمز، وسائر الق رأْي، ب ادَى ال رو وحده ب و عم رأَ أَب رأْي، ق رؤوا  ظاهر ال ق
رأْي  باِدَي، بغير همز، وقال الفراء: ال يهمز باِدَي الرأْي ألَن المعنى داء ال و أَراد ابت ُدو، ول ا ويَْب فيما يظهر لن

 ً   .. فَهَمز كان صوابا
ا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت عَ  قَاَل يَا((   ْيُكْم أَنُْلِزُمُكُموَه ْت َعلَ يَ ِدِه فَعُّمِ ْن ِعْن ةً ِم انِي َرْحَم ي َوآتَ لَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّ

يَْت َعلَْيُكمْ  .))..)28َوأَْنتُْم لََها َكاِرُهوَن( يكم .. فَعُّمِ ا : خفيت عل ه ليق ى ألَن وُر َعًم ذه األُم ى، وه ُر َعًم ذا األم : ه
َعِميَةٌ. ورجل َعٍم  َعٍم وأُمورٌ  َهةٌ وِريبةٌ، قال: ومن قرأَ َعٍم فهو نَْعٌت، تقول أَمرٌ ُشبْ  األُمور مصدر، كقولك: هذه

ب ورجل َعٍم إذا كان أَْعَمى القَْلِب.  البصر؛ في أَمِره: ال يُْبِصره، ورجل أَْعَمى في ل عمي القل ٌل.  ورج أَي جاه
ُد  في كتابه ، قال: وُكلَّما ذكَر هللا جل وعز العََمىورجٌل عٍم وقوٌم َعُمونَ ..  ذهاُب نََظِر القَْلبِ  والعََمى: ه يري فَذَمَّ
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ارُ  َعَمى القَْلِب. قال تعالى: فإنَّها ال تَْعَمى ي الصدوِر. األَْبص ي ف وُب الت ى القُل ْن تَْعَم تُْم . (( ولِك ا َوأَْن أَنُْلِزُمُكُموَه
  التوحيد : ال إله إال هللا وحده ال شريك له .. )) .. من اإللزام وهو اإلكراه .. وهي كلمة  لََها َكاِرُهونَ 
ْم مُ  َويَا((   وا إِنَُّه ِذيَن آَمنُ اِرِد الَّ ا بَِط ا أَنَ ِ َوَم َّ ى  ِري إِالَّ َعلَ ْم قَْوِم الَ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماالً إِْن أَْج و َربِِّه َالقُ

وَن( ا تَْجَهلُ ْم قَْوًم ي أََراُك ونَ َولَِكنِّ.)).. )29َولَِكنِّ ا تَْجَهلُ ْم قَْوًم الن :  ي أََراُك ه ف د َجِهل م، وق يض الِعْل ل: نق الَجْه
ال لَ  ًَجْه ة، وجِه يبويه وَجَهال ن س ل؛ ع ر الَجْه ل: أَظه ه. وتََجاه الن.. علي َل ف ر.  وَجِه ذا األَم ل به يَّ وَجِه َعلَ

لٌ ابن شميل: إِن فالناً لََجاِهل م الِعْلم. والَجَهالة: أَن تفعل فعالً بغير ل جاِه ه. ورج ٌل ب الن أَي جاِه ع  ن ف والجم
ال وُجَهالء؛ عن سيبويه ه .. ُجْهٌل وُجُهٌل وُجهَّل وُجهَّ اً فعلي تَْجَهل مْؤمن ن اْس وفي حديث ابن عباس أَنه قال: م

ا إِثمه فيُْغِضبه فِإنم ليس من ُخلُقه المبارك: يريد بقوله من اْستَْجَهل مؤمناً أَي َحَمله على شيء قال ابن إِثْمه؛
  ..  على من أَحوجه إِلى ذلك

ذَكَُّروَن( َويَا((   الَ تَ َرْدتُُهْم أَفَ ِ إِْن َط َّ ره .)).. )30قَْوِم َمْن يَنُصُرنِي ِمْن  وم؛ نَص ة المظل النَّصر: إِعان
ره على عدّوه ينُصره ونَصره ر  ينُص ار ونَْص وم نُصَّ ن ق ر م ل ناِص راً، ورج ر؛.. نْص ال هللا  والنَِّصير:النَّاِص ق

   َشِريف وأَشراٍف. أَْنَصار مثل تعالى: نِعم المولى ونِعم النَّصير، والجمع
ِذيَن تَ((   وُل ِللَّ ٌك َوَال أَقُ ي َملَ ِ َوَال أَْعلَُم اْلغَْيَب َوَال أَقُوُل إِنِّ َّ نُُكْم َوَال أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن  ْزَدِري أَْعيُ

 ُ َّ اِلِميَن(لَْن يُْؤتِيَُهْم  ْن الظَّ ُ أَْعلَُم بَِما فِي أَنفُِسِهْم إِنِّي إِذًا لَِم َّ نُُكمْ ...)).. )31 َخْيًرا  ْزَدِري أَْعيُ ِذيَن تَ وَزَرى :  ِللَّ
ه عليه َعَملَه إِذا عابَه وَعنَّفَه. ى أَخي ه. قال الليث: وإِذا أَدخل عل ْزرًى ب و ُم ه وه د أَْزَرى ب اً فق ه واْزَدَرْيت. عيب

ْزَدَرى َدُر أَن ال تُ و أَْج ةُ  أَي َحقَّرته. وفي الحديث: فه اصُ  نِْعم اُر واالْنتِق ْيُكم؛ االْزِدراء: االْحتِق ُب،  هللاِ َعلَ والعَْي
  .. اْفتِعاٌل من َزَرْيت عليه ِزرايةً إِذا ِعْبتَه وهو

  
  

*********  
  
  
  
  

 سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه وا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون . –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين .. س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c  176د : الحلقة عد   

  c( سورة هود ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةنالرسالة وأدى األما
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اِدقِيَن( قَالُوا يَا (( ...  ْن الصَّ َت ِم ُدنَا إِْن ُكن ا تَِع ا بَِم َدالَنَا فَأْتِنَ أَْكثَْرَت ِج ا فَ ْد َجاَدْلتَنَ ا  )32نُوُح قَ اَل إِنََّم قَ
ُ إِْن َشاَء َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن( َّ ُد أَْن  )33يَأْتِيُكْم بِِه  ُ يُِري َّ اَن  ْم إِْن َك َح لَُك ِحي إِْن أََرْدُت أَْن أَنَص نفَعُُكْم نُْص َوَال يَ

وَن( ِه تُْرَجعُ ْم َوإِلَْي َو َربُُّك ِويَُكْم ُه رَ 34يُْغ وَن اْفتَ ا )أَْم يَقُولُ ِريٌء ِممَّ ا بَ ي َوأَنَ يَّ إِْجَراِم هُ فَعَلَ ْل إِْن اْفتََرْيتُ اهُ قُ
ونَ 35تُْجِرُموَن( انُوا يَْفعَلُ ا َك ئِْس بَِم الَ تَْبتَ َن فَ ْد آَم ْن قَ َك إِالَّ َم ْن قَْوِم ْؤِمَن ِم ْن يُ هُ لَ وحٍ أَنَّ ى نُ  )36() َوأُوِحَي إِلَ

ِه 37يِنَا َوَال تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذيَن َظلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُوَن(َواْصنَْع اْلفُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوحْ  رَّ َعلَْي ا َم َك َوُكلََّم نَُع اْلفُْل ) َويَْص
َخُروَن( ا تَْس ونَ  )38َمَألٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَم ْوَف تَْعلَُم ِه فََس ْن يَأْتِي  َم

يٌم( ذَاٌب ُمِق ْيِن 39َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه َع ّلٍ َزْوَج ْن ُك ا ِم ْل فِيَه ا اْحِم وُر قُْلنَ اَر التَّنُّ ا َوفَ اَء أَْمُرنَ ى إِذَا َج ) َحتَّ
ا  )40هُ إِالَّ قَِليٌل(اثْنَْيِن َوأَْهلََك إِالَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَ  ِ َمْجَراَه َّ َوقَاَل اْرَكبُوا فِيَها بِِاْسِم 

ا )41َوُمْرَساَها إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر َرِحيٌم( ِزٍل يَ ي َمْع اَن فِ هُ َوَك وٌح اْبنَ اَدى نُ اِل َونَ ْوجٍ َكاْلِجبَ ي َم  َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِ
ِر  )42َع اْلَكافِِريَن(بُنَيَّ اْرَكْب َمعَنَا َوَال تَُكْن مَ  ْن أَْم قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمْن اْلَماِء قَاَل الَ َعاِصَم اْليَْوَم ِم

ِ إِالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل بَْينَُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمْن اْلُمْغَرقِيَن( َّ43(.((...  
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة هود ) 

  * التحليل :
  

ا  مرساها ؟.. ما ا ا وم ا مجراه ور ؟.. وم ا التن يم ؟.. وم ذاب المق ا الع لجدال ؟.. وما اإلغواء ؟.. وم
  وما المعزل ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ا (( ...  الُوا يَ دَ  قَ أَْكثَْرَت ِج ا فَ ْد َجاَدْلتَنَ وُح قَ اِدقِيَن(نُ ْن الصَّ َت ِم ُدنَا إِْن ُكن ا تَِع ا بَِم ْد .)).. )32الَنَا فَأْتِنَ قَ

ه:  َجاَدْلتَنَا فَأَْكثَْرَت ِجَدالَنَا داالً. والَجَدل: اللََّدُد في الُخصومة والقدرةُ عليها، وقد جادل ة وِج دل  مجادل ل ج ورج
ال:ومجدل  ت الرجل فَجدَ  وِمْجدال: شديد الَجَدل. ويق ه.جاَدْل ْدالً أَي غلبت ه َج ان ورجل جدل إذا لت ي ك وى ف  أَق

و َدل، وه م الَج داالً، واالس ة وِج ي  شدَّة الِخصام. وجاَدله أَي خاصمه ُمجادل ا أُوتَ ي الحديث: م الخصومة. وف
   ..مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة الَجَدل قوٌم إِالَّ َضلُّوا؛ الَجَدل:

اَل إِ ((   ِزيَن(قَ تُْم بُِمْعِج ا أَْن اَء َوَم ُ إِْن َش َّ ِه  أْتِيُكْم بِ ا يَ ِزينَ .)).. )33نََّم تُْم بُِمْعِج ا أَْن ُز: :  َوَم والتَّْعِجي
زَ  لُ  التَّثْبِيط، وكذلك إِذا نسبته إِلى العَْجز. وَعجَّ ورة  الرج ي س الى ف ه تع ه. وقول ل إِلي م يُوَص اَجَز: ذهب فل وع

م ا فيَسعَوْ  سبأ: والذين انِّين أَنه وا آياتنا ُمعاِجِزين؛ قال الزجاج: معناه ظ ا ألَنهم ظن ون  يُْعِجُزونن م ال يُبعث أَنه
ا التفسير: ُمعاجزين معاندين وهو وأَنه ال جنة وال نار، وقيل في زين، وتأْويله ت ُمعَّجِ ى األَّول، وقرئ  راجع إِل

ع ُزون من اتب ي أَنهم يُعَّجِ ل النب ه وس ونهم، صلى هللا علي د م، ويُثَبُِّط ات وق ان باآلي ن اِإليم ه وع زهم.  عن أَْعَج
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تم ا أَن ز: وم ي وفي التنزيل العزي ي األَرض وال ف ِزين ف فهم بُمْعِج ل كيف وص ول القائ اء: يق ال الف  السماء؛ ق
ل السماء؟ بأَنهم ال يُْعِجُزوَن في األَرض وال ِزينَ  في السماء وليسوا في أَه تم بُمْعِج ا أَن المعنى م ي األَرض  ف ف

و أَبو إِسحق: معناه، وهللا أَعلم، ما أَنتم من في السماء بُمْعِجٍز، وقال وال ي األَرض وال ل ِزين ف ي  بُمْعِج تم ف كن
ي األَرض بُمْعِجِزين في األَرض السماء، وقال األَخفش: معناه ما أَنتم اً ف ا َهَرب  وال في السماء أَي ال تُْعِجُزونن

   .. وال في السماء
ْم َوإِلَ وَ ((   َو َربُُّك ِويَُكْم ُه ُد أَْن يُْغ ُ يُِري َّ اَن  ْم إِْن َك َح لَُك ِحي إِْن أََرْدُت أَْن أَنَص نفَعُُكْم نُْص ِه َال يَ ْي

ِويَُكمْ .)).. )34تُْرَجعُوَن( َوى:  أَْن يُْغ ث: مصدر َغ ال اللي ّيِ. وق ي الغَ اُك ف ةُ االْنِهم ال: والغَواي ، ق يُّ ال:  الغَ ويق
ا ه هللا إِذاأَْغوا ا ُكن اكْم إِنَّ الى: فأَْغوْين ال تع جُ  أَضلَّه. وق َؤّرِ ى الُم اِويَن؛ وحك ى  غ واهُ بمعن رب َغ ض الع عن بع

انغََوى َغواهُ الَهَوى َجْهالً َعنِ  وكائِْن تََرى مْن جاِهٍل بعَد ِعْلِمهِ  أَْغواهُ؛ وأَنشد: ّقِ ف ان  الَح و ك ال األَزهري: ل ق
  .  أَشبَه بكالِم العرب وأَقرب إِلى الصواب. فاْنعََوى كان واهُ وَصَرفهَعواه الَهَوى بمعنى لَ 

وَن(((   ا تُْجِرُم ِريٌء ِممَّ ا بَ ي .)).. )35أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِْن اْفتََرْيتُهُ فَعَلَيَّ إِْجَراِمي َوأَنَ يَّ إِْجَراِم فَعَلَ
ا تُْجِرُمونَ  ي، والُجْرُم: الذنب، والجمع أَْجراٌم وُجُروٌم،والُجْرمُ :  َوأَنَا بَِريٌء ِممَّ َرَم  وهو : التَّعّدِ الَجِريَمةُ، وقد َج

ن ُمْجِرم يَْجِرُم َجْرماً واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو اً م لمين ُجْرم ي المس أَل  وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظُم المسلمين ف س
ْم عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الجُ  عن شيء لم    .ْرم: الذنب.يَُجرَّ

وَن(((    انُوا يَْفعَلُ ا َك ئِْس بَِم الَ تَْبتَ َن فَ ْد آَم .)).. )36َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَ
  : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب..  إِالَّ َمْن قَْد آَمنَ 
كَ .)).. )37فُْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َوَال تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذيَن َظلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُوَن(َواْصنَْع الْ ((    َواْصنَْع اْلفُْل

ين:  ى الواحد واالثن ع عل ث وتق ذكر وتؤن ع والفُْلُك: بالضم: السفينة، ت ا.. ((  والجم ة بِأَْعيُنِنَ )) : أي المالئك
ا ا هللا عيون ي جعله ة ..((  الت ة واإلعان اللمراقب ا َوَوْحيِنَ ق بِأَْعيُنِنَ ن طري ك ع ا ل ي نبينه ة الت )) : أي بالطريق

  الوحي .. ألن نوحا لم يكن عارفا بصناعة المراكب .. 
ا َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمَألٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا ((   ْنُكْم َكَم َخُر ِم فَِإنَّا نَْس

ال  الفراء:: قال  إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا نَْسَخُر ِمْنُكمْ .)).. )38تَْسَخُروَن( يقال َسِخْرُت منه، وال يقال َسِخْرُت به. ق
الى: هللا تعالى: ال يَْسَخرْ  ال تع ِخَر  قَْوٌم ِمْن قَْوٍم. وَسِخْرُت من فالن هي اللغة الفصيحةُ. وق نهم َس َخُروَن م فيَْس

َدرُ  وما تَغَيََّر قَْوِمي وال أَْسَخُر، نَْسَخُر منكم؛ وقال الراعي: هللاُ منهم، وقال: إِن تَْسَخُروا ِمنَّا فِإنَّا  ُحمَّ ِمْن قََدٍر يُْق
و ن راضع قوله أَسَخُر أَي ال أَسَخُر منهم. وقال بعضهم: ل ِخْرُت م ه. ال َس ي فعل وز ب جوهري: لخشيت أَن يج

ه وهو أَْرَدأ حكى أَبو زيد َسِخْرُت به،  وضحكت اللغتين. وقال األَخفش: َسِخْرُت منه وَسِخْرُت به، وَضِحْكُت من
   .. به، وَهِزئُْت منه وَهِزئُْت به؛ كلٌّ يقال، واالسم السُّْخِريَّةُ 

ْل فِي((   ِه َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِم بََق َعلَْي ْن َس َك إِالَّ َم ْيِن َوأَْهلَ ْيِن اثْنَ ّلٍ َزْوَج ْن ُك ا ِم َه
: وجه األرض .. أي إذا رأيت الماء يفور  عيونا  َوفَاَر التَّنُّورُ .)).. )40اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ إِالَّ قَِليٌل(

  على وجه األرض .. فتلك هي العالمة .. 
يٌم(َوقَاَل ا((   وٌر َرِح ي لَغَفُ اَها إِنَّ َربِّ ا َوُمْرَس ِ َمْجَراَه َّ ِم  ا بِِاْس وا فِيَه ا .)).. )41ْرَكبُ ِ َمْجَراَه َّ ِم  بِِاْس

اَها اؤها ..  َوُمْرَس ون إرس م هللا يك ا .. وبس ون انطالقه م هللا يك و: أي بس فينةُ تَْرُس ِت السَّ َغ  وَرَس ّواً: بَلَ ُرُس
وح،  وبقيت ال تَسير، وأَْرساها هو. وفي التنزيل العزيز في قراِر الماِء فَثَبَتَت وانتهى إلى أَسفلُها القَْعرَ  قصة ن

ه رَئ: علي اَها، وق ا وُمْرس م هللا َمْجِريه فينته: بس الم، وس ا الس ل؛  ُمْجِريَه ز وج ت  ع ى النع يها، عل وُمْرِس
نبالضم، من أَْجَريْ  وُمْرساَها، الجوهري: من قرأَ ُمْجراها الفتح، م ا وَمْرساها، ب ْيت، وَمْجراه ت ت وأَْرَس  َرَس

ن ُمْرساها يم م ى ضم الم وا عل م اجتمع اء كله رَّ ي وَجَرت؛ التهذيب: الق وا ف ون  واختلف رأَ الكوفي ا، فق ُمْجراه
و ر وأَب رو َمْجراها وقرأَ نافع وابن كثي ا وُمْرساها عم رأَ ُمْجراه ن ق و إسحق: م ال أَب ا؛ ق امر ُمْجراه ن ع  واب

ال: فالمعنى اها هللاُ، ق فينةُ وأَْرس ت السَّ د َرَس ا وإرساُؤها، وق يها  بسم هللا إْجراُؤه ا وُمْرِس ت ُمْجِريه ْو قُِرئَ ولَ
ا يها، فمعناه أَن هللا يُْجريه ة، ويُْرس ر جاِريَ ا غي ا وثَباتُه اه َجْريُه ا وَمْرساها فمعن رأَ َمْجراه ن ق ائز أَن وم  وج

  ..  ْرساهايكونا بَمعنَى ُمْجراها ومُ 
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َع  َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا((   بُنَيَّ اْرَكْب َمعَنَا َوَال تَُكْن َم
اْعتََزلَ .)).. )42اْلَكافِِريَن( هُ ف لَ ْزالً وَعزَّ ه َع َزلَ  َعَزَل الشيَء يَْعِزلُ َل: نَحَّ واْنعَ زَّ ى.وتَعَ اً فَتَنَحَّ َزُل:  اه جانِب واألَْع

ْمل المنفرد المنقطع الُمْنعَِزل.    الرَّ
الَ ((   َم َوَح ْن َرِح ِ إِالَّ َم َّ ا قَاَل َسآِوي إِلَى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمْن اْلَماِء قَاَل الَ َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر   بَْينَُهَم

َرقِيَن( ْن اْلُمْغ اَن ِم ْوُج فََك مةُ هللا...))..)43اْلَم ُع. وِعْص رب: الَمْن الم الع ي ك مة ف َده: أن الِعْص ا  َعْب َمه مم يَْعِص
ه ماً: منَعَ ُمه َعْص مه يَْعِص ه. َعَص ي يُوبِقُ اه. وف َم؛ أي وَوقَ ْن َرِح ِر هللاِ إال َم ْن أَْم وَم ِم َم الي ل: ال عاِص  ال التنزي

  ..  يكون مفعوالً كما يكون فاعالً  ا ِعْصمٍة، وذو الِعْصمةِ َمْعصوَم إال الَمْرحوُم، وقيل: هو على النَسب أي ذ
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا وبمح ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  ام
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  حمة هللا وبركاته .ور

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   :177الحلقة عدد   
  c( سورة هود ) 

  
 ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
   بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم

وِدّيِ  أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَا َوقِيَل يَا(( ...  َسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَي األَْمُر َواْستََوْت َعلَى اْلُج
اِلِميَن( ْوِم الظَّ ًدا ِلْلقَ دَ  )44َوقِيَل بُْع ي َوإِنَّ َوْع ْن أَْهِل ي ِم اَل َرّبِ إِنَّ اْبنِ هُ فَقَ وٌح َربَّ اَدى نُ ُم َونَ َت أَْحَك قُّ َوأَْن َك اْلَح

كَ  قَاَل يَا )45اْلَحاِكِميَن( ي أَِعُظ ٌم إِنِّ ِه ِعْل َك بِ  نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلحٍ فَالَ تَْسأَْلنِي َما لَْيَس لَ
ْن ) قَاَل َرّبِ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ 46أَْن تَُكوَن ِمْن اْلَجاِهِليَن( ي أَُك ي َوتَْرَحْمنِ ْر ِل ٌم َوإِالَّ تَْغِف ِه ِعْل  أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلي بِ

ُهْم  قِيَل يَا )47ِمْن اْلَخاِسِريَن( مَّ يََمسُّ ْن َمعََك َوأَُمٌم َسنَُمتِّعُُهْم ثُ نُوُح اْهبِْط بَِسَالٍم ِمنَّا َوبََرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ
بِْر إِ  )48أَِليٌم(ِمنَّا َعذَاٌب  ذَا فَاْص ِل َه ْن قَْب َك ِم َت َوَال قَْوُم ا أَْن َت تَْعلَُمَه ا ُكن َك َم نَّ تِْلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَْيِب نُوِحيَها إِلَْي

  ...)).)49اْلعاقِبَةَ ِلْلُمتَِّقيَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة هود ) 

  * التحليل : 
  

هل ابن نوح عليه السالم من أهله ؟.. ما عاقبة المتقين ؟.. عن ما غيض الماء ؟.. وما الجودي ؟ .. 
  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
وِدّيِ َسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَي األَْمُر َواْستَ  أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َويَا َوقِيَل يَا(( ...  َوْت َعلَى اْلُج

اءُ  .))..)44َوقِيَل بُْعًدا ِلْلقَْوِم الظَّاِلِميَن( ً :  َوِغيَض اْلَم ا اً وَمِغيضاً وَمغاض يُض َغْيض اُء يَِغ اَض:  غاَض الم واْنغ
طيح: نقَص ي حديث َس لَّ فنَضب. وف ت أَو غاَر فذهَب، وفي الصحاح: قَ ا  وغاَض اَر ماؤه رةُ ساَوةَ أَي غ بَُحْي

ر وذَهب. ي ذك ة ف ديث ُخزيم نة: وغاَضت وفي ح ف  السَّ ة تَِص ديث عائش ي ح بُن. وف َص اللَّ ّرة أَي نق ّدِ ا ال له
ّ  أَباها، ر. رضي  ا وَظه ع منه ا نَبَ ب م ِة أَي أَْذَه دَّ ّرِ َع ال ا: وغاَض نَْب ه،  عنهم ه وأَغاَض و وَغيََّض ه ه وغاَض

ّدى ّدى وال يتع وِدّيِ ..((  يتع ى اْلُج تََوْت َعلَ ل )) : َواْس و جب اج: ه ال الزج ل، وق ل جب ع، وقي : موض وديُّ والُج
ي بالجزيرة بآمد، وقيل: جبل الم؛ وف ه الصالة والس ل استوت عليه سفينة نوح، على نبينا محمد وعلي  التنزي

ف أَو  بِإرسال الياء العزيز: واستوت على الجودّي؛ وقرأَ األَعمش: واستوت على الجودي، وذلك جائز للتخفي
م يكون سمي ل حطي، ث ى مث ف بفعل األُنث ه األَل ل علي ي الصلت: أُدخ ن أَب ة اب ال أُمي راِء؛ وق الم؛ عن الف  وال

ود بحاناً يع م س بحانه ث ه، س دُ  ل وديُّ والُجُم بَّح الُج ا س ال: وقَبلن ل؛ ق ودّي: رج و الُج د وأَب و ق و  ل داهْن أَب ح
ِوّي، الُجوِدّي، ْوِم ..((  وقد روي أَبو الُجودّي، بالذال نَوى البَْرنيّ كَ  ُمبْستَِوياتٍ  بَِرَجٍز ُمْسَحْنِفِر الرَّ َوقِيَل بُْعًدا ِلْلقَ
ُرهُ شيئاً من َخْلفه. قال سيبويه: وقالوا بُْعَدك)) :  الظَّاِلِمينَ  داً  يَُحذِّ َد بَعَ و باعد. وبَِع رب، فه ك أَو اغت د: هل  وبَعُ

ا بَِع والبُْعد: الهالك؛ قال تعالى: أَال بُْعداً  ود؛لمدين كم ك َدت ثم ال مال ازني: وق ب الم ن الري وَن ال ب ْد،  يَقول تَْبعُ
د وهو وأَيَن مكاُن البُْعِد إِال مكانِيا؟ َوُهْم يَْدفِنونَني، و عب ان أَب َدت، وك  من البُْعِد. وقرأَ الكسائي والناس: كما بَِع

ان م الرحمن ا قريب واء وهم َد س الك والبُْع ل اله واء، نالسُّلمي يقرؤها بَعَُدت، يجع هم  الس رب بعض إِال أَن الع
ل ن يقول بَعَُد وبعضهم يقول بَِعَد مث ِحَق؛ وم ُحَق وَس ن  َس اس م ي  الن د ف ول بع ي الهالك،  يق َد ف ان وبَِع المك

َد إِذا وقال َد الرجل وبَعُ ول بَِع رب تق ي يونس: الع ال ف ر سّب؛ ويق ي غي ر. تباعد ف ِحَق ال غي َد وَس ب: بَِع  الس
اد: د والبِع اً...  ةالمباع ه أَيض ن، من اُد: اللع ُد والبِع   والبُْع

ر ن الخي اه ع ده هللا أَي ال وأَْبعََده هللا: نَحَّ ول: أَبع ده. تق ى ل وأَبع داً ـيُْرثَ ذلك بُْع ه، وك ِزلُّ ب ا يَ ْحقاً ـل ه فيم ه وُس
  .. بُْعٌد له وُسْحقٌ  ونََصَب بُْعداًعلى المصدر ولم يجعله اسماً. وتميم ترفع فتقول:

اِكِميَن(((   ُم اْلَح َت أَْحَك قُّ َوأَْن َدَك اْلَح ي َوإِنَّ َوْع ْن أَْهِل ي ِم اَل َرّبِ إِنَّ اْبنِ هُ فَقَ وٌح َربَّ .)).. )45َونَاَدى نُ
اِكِمينَ  ُم اْلَح َت أَْحَك يمُ :  َوأَْن و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س ال  ل الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك

ث: ن اللي الى. األَزهري: م ُم هللا تع ة،  صفات الَحَك ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك هللا الَحَك
ي وهللا ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم يُم  أعل ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس



  752                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ا، فهوفَه وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن ٌل  و فِعي فَِعي
  .. بمعنى ُمْفِعلٍ 
كَ  قَاَل يَا((   ي أَِعُظ ٌم إِنِّ ِه ِعْل  أَْن نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلحٍ فَالَ تَْسأَْلنِي َما لَْيَس لََك بِ
مٌ : في مستوى الدين والوالية .. ((   لَْيَس ِمْن أَْهِلكَ .)) .. )46اِهِليَن(تَُكوَن ِمْن اْلجَ  م  َما لَْيَس لََك بِِه ِعْل )) : عل

ه..((   ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك كَ علم ي أَِعُظ ح)) :  إِنِّ ةُ: النُّْص ةُ والَمْوِعظ ةُ والعَظ َوْعظ والِعظ ْذكير ال  والت
  ..  وِعقاب ثواب ك لِإلنسان بما يُلَيِّن قلبَه منبالعَواقِب؛ قال ابن سيده: هو تذكير

ْن ((   ْن ِم ي أَُك ي َوتَْرَحْمنِ ْر ِل ٌم َوإِالَّ تَْغِف ِه ِعْل ي بِ ْيَس ِل ا لَ أَلََك َم َك أَْن أَْس وذُ بِ ي أَُع اَل َرّبِ إِنِّ قَ
َ عاذ به يَعُوذُ َعْوذاً وِعياذاً ومَ :  إِنِّي أَُعوذُ بِكَ .)).. )47اْلَخاِسِريَن(   .واعتصم. إِليه عاذاً: الذ فيه ولجأ

ُهْم  قِيَل يَا((   مَّ يََمسُّ نَُمتِّعُُهْم ثُ ٌم َس َك َوأَُم ْن َمعَ ٍم ِممَّ ى أَُم َك َوَعلَ اٍت َعلَْي ا َوبََرَك ا نُوُح اْهبِْط بَِسَالٍم ِمنَّ ِمنَّ
ْن َمعَكَ .)).. )48َعذَاٌب أَِليٌم( لإلنسان  البََركة: النَّماء والزيادة. والتَّْبريك: الدعاء:  َوبََرَكاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُمٍم ِممَّ

ْكُت عليه تَْبريكاً أي قلت أو غيره ه:  .. عليك له بارك هللا بالبركة. يقال: بَرَّ ه وعلي وبارك هللا الشيَء وبارك في
ه  كأنه وضع فيه البََرَكة. وطعام بَِريك: ه رحمة هللا وبركات ي قول راء ف اتُمبارك. وقال الف ال: البرك يكم، ق  عل

   ..السعادة
بِْر إِ ((   ذَا فَاْص ِل َه ْن قَْب َك ِم َت َوَال قَْوُم ا أَْن َت تَْعلَُمَه ا ُكن َك َم ةَ تِْلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَْيِب نُوِحيَها إِلَْي نَّ اْلعاقِبَ

ك جازاه. وأَْعقَبه بطاعته أَي:  إِنَّ اْلعاقِبَةَ ِلْلُمتَِّقينَ  ...)).)49ِلْلُمتَِّقيَن( ـى ل  والعُْقبَـى َجزاُء األَْمر. وقالوا: العُقب
ر ى غي ر عل اٌب، ال يَُكسَّ ِب: أَعق ِب والعَْق ع العَِق ةُ. وجم ر أَي العاقب ي الَخْي ك. ف ه، . ذل يٍء، وَعْقبُ ّلِ ش ُب ُك َعِق

ـبُه، ـبتُه، وعاقِ ه، وعاقِ ُره وُعْقبَتُ ه: آِخ اهُ، وُعْقبانُ ينَ .. ((  وُعْقب وى : )ِلْلُمتَِّق ذره .. التق ه وح اه : خاف ): اتق
  مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

  
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده  ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ارب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 178الحلقة عدد   
  c( سورة هود ) 

  
  ن حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي وااله إل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  ـــــــم بسم هللا الرحمن الرحيـــــــ
ُروَن( َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا(( ...  تُْم إِالَّ ُمْفتَ ُرهُ إِْن أَْن ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ا لَُك َ َم َّ ا )50قَْوِم اْعبُُدوا   يَ

الَ تَْعِقلُ ا )51وَن(قَْوِم الَ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى الَِّذي فََطَرنِي أَفَ وا  َويَ مَّ تُوبُ ْم ثُ تَْغِفُروا َربَُّك ْوِم اْس قَ
تُِكْم َوَال تَتََولَّْوا ُمْجِرِميَن( ةً إِلَى قُوَّ ٍة  قَالُوا يَا )52إِلَْيِه يُْرِسْل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َويَِزْدُكْم قُوَّ ا بِبَيِّنَ ا ِجئْتَنَ ُهوُد َم

ي 53َهتِنَا َعْن قَْوِلَك َوَما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن(َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي آلِ  اَل إِنِّ وٍء قَ ا بُِس )إِْن نَقُوُل إِالَّ اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتِنَ
ِرُكوَن( ا تُْش َ َواْشَهُدوا أَنِّي بَِريٌء ِممَّ َّ ي( )54أُْشِهُد  مَّ الَ تُْنِظُرونِ ا ثُ ُدونِي َجِميعً ِه فَِكي ْن ُدونِ ُت )إِ 55ِم ي تََوكَّْل نِّ

ِ َربِّي َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَتَِها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم( َّ تُُكْم  )56َعلَى  ْد أَْبلَْغ فَِإْن تََولَّْوا فَقَ
يظٌ َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكْم َويَْستَْخِلُف َربِّي قَْوًما َغْيَرُكْم  ْيٍء َحِف ّلِ َش ى ُك ي َعلَ ْيئًا إِنَّ َربِّ ونَهُ َش رُّ ا 57( َوَال تَُض ) َولَمَّ

يٍظ( ذَاٍب َغِل ْينَاُهْم ِمْن َع ْينَا ُهوًدا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َونَجَّ اِت  )58َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ ُدوا بِآيَ اٌد َجَح َك َع َوتِْل
ٍد(َربِِّهْم َوَعَصْوا رُ  اٍر َعنِي ّلِ َجبَّ َر ُك اًدا  )59ُسلَهُ َواتَّبَعُوا أَْم ِة أََال إِنَّ َع ْوَم اْلِقيَاَم ةً َويَ ْنيَا لَْعنَ دُّ ِذِه ال ي َه وا فِ َوأُتْبِعُ

  ...)).)60َكفَُروا َربَُّهْم أََال بُْعًدا ِلعَاٍد قَْوِم ُهوٍد(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة هود )

  * التحليل :
  

يظ ؟.. ما كانت د ذاب الغل عوة هود  لعاد ؟.. ما الفطر ؟.. من هم المجرمون ؟.. وما الدابة ؟.. وما الع
اء  الي إن ش ل الت ي التحلي افية ف ومن هو الجبار العنيد ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الش

  هللا تعالى :
  

ُروَن( قَْومِ  َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا(( ...  تُْم إِالَّ ُمْفتَ ُرهُ إِْن أَْن َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْي َّ  .))..)50اْعبُُدوا 
:  هذه عاد األولى .. وهم سكان البر .. من سكان أحقاف اليمن .. أما عاد اآلخرى فهي َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا

اٍد(المذكورة في سورة الفجر حيث قال هللا عز من قائل : ((   َك بِعَ َل َربُّ َف فَعَ ر َكْي ْم تَ اِد( )6أَلَ  )7إَِرَم ذَاِت اْلِعَم
  الفجر ..  –.) )8الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمثْلَُها فِي اْلبَِالِد(

  )) َ َّ ُرهُ )) : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. ((   اْعبُُدوا  ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ز )) : َما لَُك هُ: هللا ع اإللَ
هٌ وجل،  وداً إلَ ه معب ن دون د وكل ما اتخذ م نام عن ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ه متخذه، والجم وة هود علي .. ودع

الم  ن اإلس ـه ..أي دي ريك ل ده ال ش ه إال هللا وح د هللا : ال إل اس لتوحي ا وال التب بس فيه حة ال ل الم واض الس
ُرونَ ال شك فيها إطالقا .. ((   الخالص .. كما كان من آدم عليه السالم إلى قيام الساعة التي ))  إِْن أَْنتُْم إِالَّ ُمْفتَ
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ِريّ :  ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك اني.  ٌوالِفْري ن اللحي ة؛ ع يح الِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن وِمْف
ذب يره: اْفتََرىالكذب يَْفريه إِذا اختلقه، والِفْرية من الكذب. وقال غ الليث: يقال فََرى فالن ه.  الك ه اختلق يَْفتِري

راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف م  اختلق ه، واالس راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ
  . الِفْريَة.

ا((   الَ  يَ ي أَفَ ِذي فََطَرنِ ى الَّ ِري إِالَّ َعلَ ًرا إِْن أَْج ِه أَْج أَلُُكْم َعلَْي ْوِم الَ أَْس وَن(قَ ِذي .)).. )51 تَْعِقلُ ى الَّ َعلَ
ل يَْفُطُرهم: خلقهم وبدأَهم. والِفْطرةُ: االبتداء وفََطَر هللا الخلق:  فََطَرنِي د  واالختراع. وفي التنزي ز: الحم العزي

ن ال اب ا:  فاِطِر السمواِت واألَرِض؛ ق اس، رضي هللا عنهم اِطُر السموات واألَرض  عب ا ف ت أَدري م ا كن م
و بئر فقال أَحدهما: أَنا فََطْرتُها أَي أَنا ابتدأْت أَعرابيّان يختصمان في أَتانيحتى  ر أَب ا. وذك ه  َحْفره اس أَن العب

  ..  ابتدأَه. والِفْطرةُ، بالكسر: الِخْلقة هذا أَي سمع ابن األَعرابي يقول: أَنا أَول من فََطرَ 
مَّ تُوبُ َويَا((   ْم ثُ تُِكْم َوَال قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّك وَّ ى قُ ةً إِلَ وَّ ِزْدُكْم قُ ْدَراًرا َويَ ْيُكْم ِم َماَء َعلَ ْل السَّ ِه يُْرِس وا إِلَْي

ْدَراًرا.)).. )52تَتََولَّْوا ُمْجِرِميَن( ْيُكْم ِم المطر َدّراً :  يُْرِسْل السََّماَء َعلَ ت السماء ب ا؛  وَدرَّ ر مطره وُدُروراً إِذا كث
دال؛ ِمْدَراٌر. والعرب تقولوسحابة  وسماء ِمْدَرارٌ  ي ُدبَس، بضم ال ي،  للسماء إِذا أَخالت: ُدّرِ ن األَعراب ه اب قال

ةُ في األَمطار: أَن يتبع وهو من رَّ . والّدِ ا َدرَّ يَُدرُّ ع  بعضها بعضاً، وجمعه ، والجم بٌّ ةٌ أَي َص ِدَرٌر. وللسحاب ِدرَّ
ن ِدَرٌر؛ قال ٍب: النَِّمُر ب ِه  تَْولَ الُم اِإلل ه،َس هُ  وَرْيحانُ َماٌء ِدَررْ  وَرْحَمتُ اِد، وَس ُل ِرْزَق الِعبَ ّزِ اٌم يُنَ بِالَد َغم ا ال  فَأَْحيَ

ً  وَطاَب الشََّجرْ  ا و سماٌء َدَرٌر أَي ذاُت ِدَرٍر. وفي حديث االستسقاء: ِديَم ة  ِدَرراً: ه حاب ِدرَّ ال للس ٍة. يق ع ِدرَّ جم
ل: دقاق، وقي بُّ وان َررُ  أَي َص ّدِ ، ال دارُّ ْدرارٌ  ال ماء ِم اً. وس اً؛ أَي قائم اً قِيَم الى: ِدين ه تع المطر.  أَي كقول ِدرُّ ب تَ

ه أَي تَْستَْجلبه   .. والريُح تُِدرُّ السَّحاَب وتَْستَِدرُّ
ؤْ  قَالُوا يَا((   َك بُِم ا  .))..)53ِمنِيَن(ُهوُد َما ِجئْتَنَا بِبَيِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي آِلَهتِنَا َعْن قَْوِلَك َوَما نَْحُن لَ َم

  : البينة : الدليل والحجة .. ِجئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ 
ا ((   ِريٌء ِممَّ ي بَ َهُدوا أَنِّ َ َواْش َّ ِهُد  ي أُْش اَل إِنِّ وٍء قَ ا بُِس ُض آِلَهتِنَ َراَك بَْع وُل إِالَّ اْعتَ إِْن نَقُ

ا تُْشِرُكونَ .)).. )54تُْشِرُكوَن( ل  ِممَّ ا : جع ه وال : أشرك ب ي ذات ه وال ف ي ملك ه شريكا .. وهللا ال يشارك ف ل
  في صفاته .. 
ي(((   مَّ الَ تُْنِظُرونِ ا ثُ ُدونِي َجِميعً ِه فَِكي ْن ُدونِ ي.)).. )55ِم مَّ الَ تُْنِظُرونِ ه .. ثُ ره : أمهل ُر: : أنظ والنََّظ

ى ه بمعن اً واْنتََظْرتُ ْرُت فالن ال: نََظ ار. ويق ِإذا االنتظ د، ف ت  واح ت قل اه وقف ك فمعن اِوْزك فعل م يُج ْرُت فل اْنتََظ
ه ت. ومن الى وتمهل ه تع ا : قول رئ: اْنُظُرون وركم، ق ن نُ بِْس م ا نَْقتَ رأَ  اْنُظُرون ف،فمن ق ع األَل ا بقط وأَْنِظُرون

ل مع ومن قرأَ أَْنِظُرونا اْنُظُرونا، بضم األَلف، فمعناه اْنتَِظُرونا، ال الزجاج: قي ا؛ وق ُرون اه أَّخِ ىفمعن ا  ن أَْنِظُرون
وم: اْنتَِظُرونا أَيضاً؛ ن كلث رو ب ا، ومنه قول عم ْل علين ال تَْعَج ٍد ف ا ِهْن ا أَب ا وأَْنِظْرن ْرَك اليَِقين ّراء:  نَُخبِّ ال الف وق

  . ي.أَْمِهْلنِ  المتكلم لمن يُْعِجلُه: أَْنِظْرني أَْبتَِلع ِريِقي أَي قليالً، ويقول تقول العرب أَْنِظْرني أَي اْنتَِظْرني
رَ ((   ى ِص ي َعلَ يَتَِها إِنَّ َربِّ ذٌ بِنَاِص َو آِخ ٍة إِالَّ ُه ْن َدابَّ ا ِم ْم َم ي َوَربُِّك ِ َربِّ َّ ى  ُت َعلَ ي تََوكَّْل اٍط إِنِّ

ِ  .))..)56ُمْستَِقيٍم( َّ ه وأَْم:  إِنِّي تََوكَّْلُت َعلَى  ٌل رزق م أَن هللا كافِ ذي يعل ى هللا: ال ل عل ْرَكن َرهوالُمتََوّكِ ه  في إِلي
ل ا وتَوكَّ ه وْحَده وال يتَوكَّل على غيره. ابن سيده: َوِكَل ب ر  علي ديث ذك ي الح ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس واتََّك

الن أَي توكَّل التَّوكُّل؛ يقال: ى ف ري إِل ت أَم ه باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْل ه،  أَلَجأْتُ ه علي ه واعتمدت في إِلي
ه  األَمَر: سلَّمه. بِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِليه أَمَره ثِقةً  ل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاهوَوكَّ  وَوَكلَ

رَ )) :  َما ِمْن َدابَّةٍ .. ((  إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه زةً وغي وان، ُمَميِّ ن الَحيَ ا َدبَّ م ابَّة: اسٌم لم زة. ُممَ  والدَّ يِّ
ى وفي ي عل ْن يَْمِش ّ خلق كلَّ دابٍَّة ِمْن ماٍء، فَِمْنُهم َم ا ال  التنزيل العزيز: و ُل، ولم ا يَعِق ان ِلم ا ك ـمَّ ه؛ ول بَْطنِ

ى فَِمْنُهم؛ ولو كان يَْعِقُل، قيل: ي عل ْن يَْمِش ال: َم م ق ، ث ْنُهنَّ ا، أَو فَِم ل: فَِمْنه ُل، لَِقي ه؛ وإِ  ِلما ال يَْعِق ان بَْطنِ ن ك
ا َخلَط الَجماَعةَ، ه،  أَْصلُها ِلما ال يَْعِقُل، ألَنـَّه لـمَّ ٍة. وقول س َدابَّ فقال منهم، ُجِعلَت الِعبارةُ بِمْن؛ والمعنى: كلَّ نف

لِّ  عز وجل: ، وُك ّنِ ِس والج ن اِإلْن ٍة م ن َدابَّ ل م ٍة؛ قي ن َدابَّ ا م ى َظْهِره َرَك عل ا تَ ا أَر م ل: إِنَّم ُل؛ وقي ا يَْعِق اَد م
ِن آدمَ  العُموَم؛ يَُدلُّ على ذِلَك قول ابن عباس، رضي إِالَّ .. ((   ّ عنهما: كاَد الُجعَُل يَْهِلُك، في ُجْحِرِه، بذَْنِب اب

لغة طيئية، قُصاُص الشعر في  والنَّصاةُ، النَّاِصيةُ: واحدة النَّواصي. ابن سيده: الناِصيةُ )) : ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَتَِها
رِ  بَحْرٍب كناصاِة الِحصانِ  ٌ الطائي:لقَْد آذَنَْت أَْهَل اليَمامِة َطّيِء م الرأْس؛ قال ُحَرْيث بن َعتابُمقدَّ  يس  الُمَشهَّ ول
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ل:  لها نظير إِال حرفين: باِديةٌ وباداةٌ وقاِريةٌ وقاراةٌ، وهي يَتِه، وقي ى ناِص بض عل الحاِضرةُ. ونَصاه نَْصواً: ق
ُم رأْسه أَي في َمدَّ بها. وقال الفراء ا أَي  قوله عز وجل: لنَْسفَعَْن بالنّاِصيِة؛ ناِصيَتُه مقدَّ ذَنَّ به َرنَّها لنَأُْخ لنَْهُص

ال ه. ق ه ولَنُِذلَّنَّ رأْس، ال الشعَرُ  لنُِقيَمنَّ دَّم ال ي مق ُت الشعر ف رب َمْنبِ د الع ية عن ميه  األَزهري: الناِص ذي تس ال
رط :  ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ .. ((  اته من ذلك الموضعالعامة الناصية، وسمي الشعر ناصية لنب )): الصراط جمع ص

  الطريق .. 
رُّ ((   ي فَِإْن تََولَّْوا فَقَْد أَْبلَْغتُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكْم َويَْستَْخِلُف َربِّي قَْوًما َغْيَرُكْم َوَال تَُض ْيئًا إِنَّ َربِّ ونَهُ َش

ن )57( ظٌ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َحِفي .)).. بمعنى الحافظ .. أي يحفظني من كل سوء .. وهو هللا الذي يعلم كل شيء م
ا ..  ا ليحاسبهم عليه يظ} أعمال الناس .. ويحفظه يكم بحف ا عل ا أن الى {وم ه تع ه قول افظ ومن يُظ المح و الَحِف

يء  ويقال اْحتَِفْظ بهذا د ش االشيء أي احفظه و تََحفََّظ الكتاب استظهره شيئا بع اب تحفيظ هُ الكت ه  و َحفََّظ حمل
  ..  على حفظه و اْستَْحفَظهُ كذا سأله أن يحفظه

يظٍ ((   ذَاٍب َغِل ْن َع اُهْم ِم ْينَ ا َونَجَّ ٍة ِمنَّ هُ بَِرْحَم وا َمعَ ِذيَن آَمنُ ْينَا ُهوًدا َوالَّ ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ  .))..)58( َولَمَّ
يظٍ  ذَاٍب َغِل ْن َع اهم هللا  ِم وم : أوال نج ذاب ي ن ع اهم م ا نج يم .. وثاني ريح العق ذاب ال ن ع الى م بحانه وتع س

ذاريات : ((   ورة ال يم في س الريح العق ْلنَا القيامة .. وقال هللا سبحانه وتعالى عن عذابهم ب اٍد إِْذ أَْرَس ي َع َوفِ
يَح اْلعَِقيَم( ِميِم(َما تَذَُر ِمْن َشْيٍء أَتَْت َعلَْيِه إِالَّ جَ  )41َعلَْيِهْم الّرِ   الذاريات  ..  -.)))42عَلَتْهُ َكالرَّ

ٍد(((    اٍر َعنِي ّلِ َجبَّ َر ُك وا أَْم لَهُ َواتَّبَعُ ْوا ُرُس ْم َوَعَص اِت َربِِّه ُدوا بِآيَ اٌد َجَح َك َع ُد .)).. )59َوتِْل الَجْح
ة، ار والمعرف رار كاِإلنك يض اِإلق ود: نق َدهُ  والُجُح داً وُجحوداً.ال َجَح ُده َجْح عيَْجَح ار م وهري: الُجحوُد اِإلنك  ج

دُ  ه. والَجْح ر. العلم. َجَحَده حقَّه وبحق ة الخي ُد، بالضم، والجحود: قل دٍ . ((  والُجْح اٍر َعنِي ّلِ َجبَّ َر ُك ال )) :  أَْم ق
راه ال من صفة هللا تعالى أَو في صفة العباد من اِإلْجبار األَزهري: جعل َجبَّاراً في ر واِإلك َر. ا وهو القه ن َجبَ ب
ال وأَْجبََرُهْم، وأَْجبَرَ  األَثير: ويقال َجبََر الخلقَ  ه، وفَعَّ وق خلق ة أَْكثَُر، وقيل: الَجبَّار العالي ف ة المبالغ ن أَبني .. م

ر ي غي ال ف اُر: القَتَّ ِب. والَجبَّ ى الغََض ُل عل تُْم  حق. والَجبَّاُر: الذي يَْقتُ تُْم بََطْش ز: وإِذا بََطْش ل العزي ي التنزي وف
ونَ  قول الرجل اِريَن؛ وكذلكَجبَّ  ي األَرض؛ أَي لموسى في التنزيل العزيز: إِن تُِريُد إِال أَن تك اراً ف ي  َجبَّ االً ف قتَّ

ر. اُر: العظيمُ  غير الحق، وكله راجع إِلى معنى التكب الى: إِن والَجبَّ ال هللا تع اني: ق ن اللحي ُل؛ ع ِويُّ الطوي  القَ
ال ال فيها قوماً َجبَّاِريَن؛ ّوةق وَل والق اني: أَراد الطُّ ه لحي ه ذهب ب ال األَزهري: كأَن َم؛ ق ار من  والِعَظ ى الَجبَّ إِل

ً  فات يََد الُمتَناول. ويقال: رجل النخيل وهو الطويل الذي ن  َجبَّار إِذا كان طويالً عظيما اِر م قويّاً، تشبيهاً بالَجبَّ
اٍر )) :  َعنِيدٍ . ((  .وفات اليد النخل.الجوهري: الَجبَّاُر من النخل ما طال لَّ َكفَّ نَّم ك ي جه ا ف الى: أَْلِقي ال هللا تع ق

لّ  قال .. عنيدٍ  د  ُ قتادة: العنيُد الُمْعِرُض عن طاعة هللا تعالى. وقال تعالى: وخاب ك ُل يَْعنُ َد الرج ٍد. َعنَ اٍر َعني َجبَّ
أَبي بكر، رضي  عانٌِد، وهو من التجبُِّر. وفي خطبة وَطغَا وجاوَز قَْدَره. ورجل َعنِيٌد: َعْنداً وُعنُوداً وَعنَداً: عتا

 العَنُوُد والعَنِيُد بمعنًى وهما فَِعيٌل وفَعُوٌل بمعنى فاعل أَو هللا عنه: وستََرْون بعدي ُمْلكاً َعُضوضاً وَمِلكاً َعنوداً؛
َدةُ . ُمفاَعل. اَل. والُمعانَ ُد: م ُد ويَْعنِ اُد:والعِ  وعنََد عن الحق وعن الطريق يَْعنُ اه  ن ُل الشيء فيأْب ِرَف الرج أَن يَْع

ه، فصار طالب ُمعاندة ويميل عنه؛ وكان كفر أَبي ن أَخي َع اب ال: تَبِ َف أَن يق رَّ وأَنِ رف وأَق افراً. ألَنه ع ذلك ك  ب
كريماً ولم الحديث: إِن هللا جعلني عبداً  َعنِيٌد وعانٌِد. وفي وعانََد ُمعانََدةً أَي خالف وردَّ الحقَّ وهو يعرفه، فهو

  . به. َجبَّاراً عنيداً؛ العنيد:الجائر عن القصد الباغي الذي يرّد الحق مع العلم يجعلني
ادٍ ((    ًدا ِلعَ ْم أََال بُْع ُروا َربَُّه اًدا َكفَ ِة أََال إِنَّ َع ْوَم اْلِقيَاَم ةً َويَ ْنيَا لَْعنَ دُّ ِذِه ال ي َه وا فِ ْوِم  َوأُتْبِعُ قَ

 هللا، ومن الَخْلق السَّبُّ والدُّعاء، وقيل: الطَّْرد واِإلبعاُد من ْعُن: اِإلْبعاُد والطَّْرد من الخير،واللَّ ...)).. )60ُهوٍد(
انٌ  ع ِلع م، والجم ةُ االس اً: واللَّْعن ه لَْعن ه يَْلعَن اٌت. ولَعَن ينٌ  ولَعَن ل لَِع ده. ورج َرَده وأَبع ع  َط وٌن، والجم وَمْلعُ

ن  وقال مالك والبُْعد: الهالك؛ قال تعالى: أَال بُْعداً لمدين كما بَِعَدت ثمود؛)) :  ْوِم ُهودٍ بُْعًدا ِلعَاٍد قَ ..((  َمالِعين ب
ْدفِنونَني، الريب المازني: نَ  يَقولوَن ال تَْبعُْد، َوُهْم يَ ا؟ وأَي ِد إِال مكانِي اُن البُْع رأَ الكسائي  مك ِد. وق ن البُْع و م وه

دَ ا بَِعَدت، وكان أَبو عبد والناس: كما الك والبُْع ل اله َدت، يجع ا بَعُ ان  لرحمن السُّلمي يقرؤه ا قريب واء وهم س
د  َسُحَق وَسِحَق؛ ومن الناس من  بَِعَد مثل السواء، إِال أَن العرب بعضهم يقول بَعَُد وبعضهم يقول من يقول بع

  .. المكان وبَِعَد في الهالك( بضم العين ) في 
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*********  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحمِ (( ون ...  –./.)) )118يَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

  
 c   : 179الحلقة عدد   

  c( سورة هود ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس ول هللا بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا(( ...  ْن إِ  َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَ ْم ِم ا لَُك َ َم َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ ْن األَْرِض قَ أَُكْم ِم َو أَنَش ُرهُ ُه ٍه َغْي لَ
ا )61َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي قَِريٌب ُمِجيٌب( َل  قَالُوا يَ وا قَْب ا َمْرُج َت فِينَ ْد ُكن اِلُح قَ َص

ا تَْدُعونَا إِلَْيِه ُمِريٍب(َهذَا أَتَْنَهانَا أَْن نَْعبَُد َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا  ا )62َوإِنَّنَا لَِفي َشّكٍ ِممَّ اَل يَ ى  قَ ُت َعلَ تُْم إِْن ُكن ْوِم أََرأَْي قَ
َر تَخْ  ُدونَنِي َغْي ا تَِزي ْيتُهُ فََم ِ إِْن َعَص َّ ْن  ُرنِي ِم ْن يَنُص ةً فََم يٍر(بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوآتَانِي ِمْنهُ َرْحَم ا )63ِس ْومِ  َويَ  قَ

ذَاٌب قَ  ذَُكْم َع وٍء فَيَأُْخ ِ َوَال تََمسُّوَها بُِس َّ ِ لَُكْم آيَةً فَذَُروَها تَأُْكْل فِي أَْرِض  َّ ٌب(َهِذِه نَاقَةُ  اَل 64ِري ا فَقَ ) فَعَقَُروَه
ا َجاَء أَ  )65تََمتَّعُوا فِي َداِرُكْم ثََالثَةَ أَيَّاٍم ذَِلَك َوْعٌد َغْيُر َمْكذُوٍب( ٍة فَلَمَّ ْينَا َصاِلًحا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَم ْمُرنَا نَجَّ

ُز( ِويُّ اْلعَِزي َو اْلقَ َك ُه ٍذ إِنَّ َربَّ ْزيِ يَْوِمئِ ْن ِخ ا َوِم اِرِهْم  )66ِمنَّ ي ِديَ بَُحوا فِ ْيَحةُ فَأَْص وا الصَّ ِذيَن َظلَُم ذَ الَّ َوأََخ
  ...)).)68أََال إِنَّ ثَُموَد َكفَُروا َربَُّهْم أََال بُْعًدا ِلثَُموَد(َكأَْن لَْم يَْغنَْوا فِيَها  )67َجاثِِميَن(

  صدق هللا العظيم
  ( سورة هود ) 
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  * التحليل : 
  

ة  ن جاءت ناق ير ؟.. ومن أي ا التخس أ واستعمر ؟.. وم ى أنش ا معن ما كانت دعوة صالح لثمود ؟.. م
ر صالح عليه السالم ؟.. من عقر الناقة ؟.. ما الوعد غير  المكذوب ؟.. وما الصيحة ؟.. عن هذه األسئلة وأكث

  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ا(( ...  ْن األَْرِض  َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَ أَُكْم ِم َو أَنَش ُرهُ ُه ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ا لَُك َ َم َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ  قَ
ٌب( ٌب ُمِجي ي قَِري ِه إِنَّ َربِّ وا إِلَْي مَّ تُوبُ تَْغِفُروهُ ثُ اِلًحا .))..)61َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها فَاْس اُهْم َص وَد أََخ ى ثَُم وم  َوإِلَ : ق

  ثمود : سكنوا منطقة بين الحجاز وتبوك .. 
  جاء في صحيح البخاري :  

سليمان، عن  سان بن حيان أبو زكرياء: حدثناحدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن: حدثنا يحيى بن ح
ه  أن رسول هللا صلى عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر رضي هللا عنهما: ه هللا علي ر وآل زل الحج ا ن وسلم، لم

أمرهم أن  في غزوة تبوك، أمرهم أن ال يشربوا من بئرها، وال يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، ف
لى هللا  ذلك الماء. ، ويهريقوايطرحوا ذلك العجين ي ص ي الشموس: أن النب د وأب ن معب برة ب ن س روى ع وي

  . بمائه). اعتجن وسلم: (منوآله أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر، عن النبي صلى هللا عليه  وسلموآله عليه 
  )) َ َّ ْن إِ )) : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. ((  اْعبُُدوا  ْم ِم ُرهُ َما لَُك ٍه َغْي ز )) : لَ هُ: هللا ع اإللَ

هٌ  د وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَ نام عن ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ذه، والجم الح متخ وة ص .. أي إن دع
دعوة  ه .. أي اإلسالم الخالص .. وهي ال ريك ل عليه السالم كانت دعوة لتوحيد هللا : ال إله إال هللا وحده ال ش

أَه )) : ُهَو أَنَشأَُكْم ِمْن األَْرِض دم عليه السالم إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا .. ((  الموحدة من آ أَْنَش
 ً أ أُ نَْش أَ يَْنَش : َخلَقَه. ونََش َق أَي ّ ُ الَخْل ّ أَ  ي، وأَْنَش اءة: َحي أَةً ونََش اًء ونَْش وءاً ونََش ي  ونُُش م. وف َدأَ َخْلقَه اْبتَ

ل الع رى؛التنزي أَةَ األُْخ ِه النَّْش ز: وأَنَّ َعلَْي ه  زي ي قول ّراُء ف ّد. الف اءةَ، بالم رو: النَّش و عم رأَ أَب ةَ. وق أَي البَْعث
ين تعالى: ى جزم الش ون عل اُء مجتمع رَّ رةَ؛ القُ أَةَ اآلِخ ُ يُْنِشُئ النَّْش ّ ه  ثُمَّ  ، فِإن ِريَّ ِرها إِال الحسَن البِْص وقَْص

ر ا.. ((  آنمدَّها في كّلِ الق تَْعَمَرُكْم فِيَه ره)) :  َواْس ل  وأَْعَم ي التنزي ره. وف ه يَْعُم ه: جعل تَْعَمره في اَن واْس المك
ن العزيز: هو ا واستخراج أَنشأَكم م ي ِعمارته م ف ا؛ أَي أَِذن لك تَْعَمَركم فيه م  ِاألَرض واْس ا وجعَلَك وِمكم منه ق

اَرها. ه جهةوالَمْعَمُر: الَمْنِزُل الواسع من  ُعمَّ اُم في ذي يُق ِإل ال اء والك هِ .. ((  الم وا إِلَْي مَّ تُوبُ تَْغِفُروهُ ثُ )) :  فَاْس
ديث: ي الح ُجوُع من الذَّْنِب. وف ل التَّْوبةُ: الرُّ ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ال األَخفش: التَّ ه. وق ْوُب مثلُ ةٌ. والتَّ َدُم تَْوب  النَّ

ِ يَتُوُب تَ  َعْزمٍة وَعْزٍم. ّ   .. وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِلى الطاعةِ  ْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ وتاَب إِلى 
ا((   ّكٍ مِ  قَالُوا يَ ي َش ا لَِف ا َوإِنَّنَ ُد آبَاُؤنَ ا يَْعبُ َد َم ا أَْن نَْعبُ ذَا أَتَْنَهانَ َل َه وا قَْب ا َمْرُج َت فِينَ ْد ُكن اِلُح قَ ا َص مَّ

ر  : كانوا يرجون أن يكون سيدهم .. ْد ُكنَت فِينَا َمْرُجواقَ .)).. )62تَْدُعونَا إِلَْيِه ُمِريٍب( وقد تكرر في الحديث ذك
اء بمع عِ نالرج ل. ى التََّوقُّ بٍ ((  واألََم ِه ُمِري ْدُعونَا إِلَْي ا تَ ّكٍ ِممَّ ي َش ،)):  لَِف كُّ ةُ: الشَّ يب ُب والّرِ ْي ـنَّةُ،  والرَّ والّظِ

يبةُ، ٌب.بالكسر، والج والتُّْهَمةُ. والّرِ ـي مع ِريَ د رابَنِ ٍر. وق ْن أَْم ك ِم ا رابَ ُب: م ْي ـي والرَّ ر، وأَرابَنِ ُت  . األَْم وأََرْب
ه: ةَ. الرجَل: َجعَْلُت فيه ِريبةً. وِرْبتُ يب ه الّرِ ْلُت إِلي ـي؛ أَوَص ة، وأَرابَنِ يب ه الّرِ ُت من ي: َعِلْم ل: رابَن ي  وقي أَوَهَمن

يبةَ، وظننُت ذلك به. ه. ن يَريبُني إِذا َرأَيَت منهورابَنِـي فال الّرِ ك، وتَْكَرُه الن،  ما يَريبُ ـي ف ول: أَرابَنِ ذيل تق وه
.   .ِريـبٍة، فهو ُمريٌب. وأَراَب الرجُل: صار ذا إِذا رأَيَت منه ما يَريبُك. واْستََرْبُت به واْرتاَب فيه أَي َشكَّ

ْيتُهُ قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت َعلَى بَيِّنٍَة مِ  قَاَل يَا((   ِ إِْن َعَص َّ ْن  ُرنِي ِم ْن َربِّي َوآتَانِي ِمْنهُ َرْحَمةً فََمْن يَنُص
ةٍ .)).. )63فََما تَِزيُدونَنِي َغْيَر تَْخِسيٍر( ة ..  َعلَى بَيِّنَ دليل والحج ة : ال يُر: : البين يُر: اِإلهالك. والَخنَاِس والتَّْخِس

يراً، إِذا ما نُتِْجنا أَْربَعاً عاَم َكْفأٍَة، زهير: كعب بن له؛ قال الُهالَُّك، وال واحد ا َخنَاِس ا بَغَاه َك أَْربَع ه ..  فأَْهلَ وقول
ى: عزل افرون؛ المعن ك الك َر هنال وَن. وَخِس ين وجل: وَخِسَر هنالك الُمْبِطلُ ذاب  تب ا رأَوا الع رانُهم لم لهم ُخْس

    وإِالَّ فهم كانوا خاسرين في كل وقت
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ا((   ذِ  َويَ ْوِم َه ذَاٌب قَ ذَُكْم َع وٍء فَيَأُْخ وَها بُِس ِ َوَال تََمسُّ َّ ي أَْرِض  ْل فِ ذَُروَها تَأُْك ةً فَ ْم آيَ ِ لَُك َّ ةُ  ِه نَاقَ
ِ .)).. )64قَِريٌب( َّ ا  َهِذِه نَاقَةُ  والدة من صخرة صماء عينوه ى وشك ال ة عل : سأله قومه أن يخرج لهم ناق

ا بسوء .. وإال  بأنفسهم .. وخرجت لهم الناقة على وا له يهم أال يتعرض أمرهم نب ادى .. ف وشك الوضع .. تته
  تعرضوا للعذاب .. 

ذُوٍب(((   ُر َمْك ٌد َغْي َك َوْع اٍم ذَِل ةَ أَيَّ ْم ثََالثَ ي َداِرُك وا فِ اَل تََمتَّعُ ا فَقَ يُض .)).. )65فَعَقَُروَه ِذُب: نق الَك
ِذباً  ْدِق؛ َكذََب يَْكِذُب َك ال   الّصِ ُل: ال.. ق ذََب الرج ةٌ. وَك م َمْكذُوب يس له ر ل ي نُمي رب أَن بن راء: يحكى عن الع ف

ـَمعاِذرُ  أَْخبَر الهم: ال ْن أَمث ـَمْكذُوٍب َرأٌْي. وِم يس ل د  بالَكِذِب.وفي المثل: ل ذُوَب ق الهم: أَنَّ الَك ن أَمث اِذُب. وم َمك
  ..  يَْصُدقُ 

ْينَا َصاِلًحا ((   ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ ِويُّ فَلَمَّ َو اْلقَ َك ُه ٍذ إِنَّ َربَّ ْزيِ يَْوِمئِ ْن ِخ ا َوِم َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّ
ُز( ذٍ .)).. )66اْلعَِزي ْزيِ يَْوِمئِ ْن ِخ يحة ..((   َوِم ذاب الص ن ع زُ : م ِويُّ اْلعَِزي َو اْلقَ َك ُه ن )) :  إِنَّ َربَّ ُز: م العَِزي

مائه ال ل وأَس الصفات هللا عز وج و حسنى؛ ق وي  الزجاج: ه و الق ره: ه ال غي ه شيء، وق ال يغلب ع ف الممتن
زّ  هو الذي الغالب كل شيء، وقيل: ُب الِع ذي يََه و ال ، وه ن  َ ليس كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ لم

: خالف الذُّلِّ     .. يشاء من عباده. والِعزُّ
ْيَحةُ فَأَصْ (( اثِِميَن(َوأََخذَ الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ اِرِهْم َج ْيَحةُ ) .)).. 67بَُحوا فِي ِديَ وا الصَّ ِذيَن َظلَُم ذَ الَّ :  َوأََخ

ْيَحةُ: العذاُب، وأَصله من األَّول؛ قال هللا عز وجل: ي  فأََخذَتْهم والصَّ يَح ف ْيحةُ؛ يعني به العذاب؛ ويقال: ِص الصَّ
ْيحةُ أَي أَه آِل فالن إِذا َهلَُكوا. وِجئَ فأََخذَتْهم الصَّ ارةُ إِذا فُ ْيَحةُ  لكتهم. والصَّيحةُ: الغ ا. والصائِحةُ: َص الحيُّ به

ذ مثلَ  َّ الَمناحِة؛ يقال: ما ينتظرون إِال ل: وأََخ ز وج ال هللا ع ذين َ َصْيحِة الُحْبلى أَي َشرا َسيعاِجلُهم؛ ق وا  ال َظلَم
ياُح، ه الّصِ د ب و قي الصيحةُ؛ فذكر الفعل ألَن الصيحة مصدر أُري ث،  ل:ول يحةُ بالتأْني وا الص ذين ظلم ذت ال أَخ

ْيحة كان جائزاً يذهب به إِلى ظ الصَّ اثِِمينَ ..((  لف اِرِهْم َج ي ِديَ بَُحوا فِ ثم اإلنسانفَأَْص ةُ  )) : ج ائُر والنَّعام  والط
و والِخْشف واألَْرنبُ  اً، فه اً وجثُوم ثُم َجثْم ه واليَْربوُع يَْجثِم ويَْج ِزم مكان اثِم: لَ م يَ  ج األَرض، فل د ب َرح أَي تَلَبَّ ْب

   ..صدره وقيل: هو أَن يَقََع على
وَد(((   ًدا ِلثَُم ْم أََال بُْع ُروا َربَُّه ودَ  ...))..)68َكأَْن لَْم يَْغنَْوا فِيَها أََال إِنَّ ثَُموَد َكفَ ًدا ِلثَُم داً :  أََال بُْع َد بَعَ وبَِع

ود؛ ك؛ قالوالبُْعد: الهال وبَعُد: هلك أَو اغترب، فهو باعد. َدت ثم ا بَِع دين كم ك تعالى: أَال بُْعداً لم ال مال ن  وق ب
ْدفِنونَني، الريب المازني: ِد إِال يَقولوَن ال تَْبعُْد، َوُهْم يَ اُن البُْع َن مك ا؟ وأَي رأَ الكسائي  مكانِي ِد. وق ن البُْع و م وه

َدت، والناس: كما بَِعَدت، وكان أَبو عبد ا بَعُ ان  الرحمن السُّلمي يقرؤه ا قريب واء وهم َد س الك والبُْع ل اله يجع
د  وَسِحَق؛ ومن الناس من  َسُحقَ  السواء، إِال أَن العرب بعضهم يقول بَعَُد وبعضهم يقول بَِعَد مثل من يقول بع

  .. المكان وبَِعَد في الهالك ( بضم العين) في 
  
  

*********  
  
  
  

أل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشب د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي يه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة المؤم –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

   
  

 c  180لحلقة عدد : ا   
  c( سورة هود ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةدى األمانالرسالة وأ

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اَء بِ (( ...  َث أَْن َج ا لَبِ َالٌم فََم اَل َس َالًما قَ ٍذ(َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُوا َس ٍل َحنِي ) 69ِعْج

ا َرأَى أَْيِديَُهْم الَ تَِصُل إِلَْيِه نَِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا الَ تََخْف إِنَّا أُْرِسْلنَا  وٍط(فَلَمَّ ْوِم لُ ى قَ هُ  )70إِلَ ُ َواْمَرأَت
ا )71يَْعقُوَب(قَائَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق  ْت يَ ي  قَالَ ذَا بَْعِل وٌز َوَه ا َعُج ُد َوأَنَ ا أَأَِل َوْيلَتَ

ٌب( ْيٌء َعِجي ٌد  )72َشْيًخا إِنَّ َهذَا لََش هُ َحِمي ِت إِنَّ َل اْلبَْي ْيُكْم أَْه هُ َعلَ ِ َوبََرَكاتُ َّ ةُ  ِ َرْحَم َّ ِر  ْن أَْم يَن ِم الُوا أَتَْعَجبِ قَ
ا 73َمِجيٌد( وٍط() فَلَمَّ ْوِم لُ ي قَ ا فِ َرى يَُجاِدلُنَ هُ اْلبُْش ْوُع َوَجاَءتْ رَّ َراِهيَم ال ْن إِْب َب َع اهٌ 74ذََه يٌم أَوَّ َراِهيَم لََحِل )إِنَّ إِْب
ْرُدودٍ  يَا )75ُمنِيٌب( ُر َم ذَاٌب َغْي يِهْم َع اَءْت  )76(إِْبَراِهيُم أَْعِرْض َعْن َهذَا إِنَّهُ قَْد َجاَء أَْمُر َربَِّك َوإِنَُّهْم آتِ ا َج َولَمَّ

يٌب( ْوٌم َعِص ذَا يَ اَل َه ا َوقَ ْم ذَْرًع اَق بِِه ُل  )77ُرُسلُنَا لُوًطا ِسيَء بِِهْم َوَض ْن قَْب ِه َوِم وَن إِلَْي هُ يُْهَرُع اَءهُ قَْوُم َوَج
ْم فَ َكانُوا يَْعَملُوَن السَّيِّئَاِت قَاَل يَا ُر لَُك نَّ أَْطَه ْنُكْم قَْوِم َهُؤَالِء بَنَاتِي ُه ْيَس ِم ْيِفي أَلَ ي َض ي فِ َ َوَال تُْخُزونِ َّ اتَّقُوا 

ُد(78َرُجٌل َرِشيٌد( ا نُِري ةً أَْو  )79) قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لَنَا فِي بَنَاتَِك ِمْن َحّقٍ َوإِنََّك لَتَْعلَُم َم وَّ ْم قُ ي بُِك ْو أَنَّ ِل اَل لَ قَ
ْت  وا يَاقَالُ  )80آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِديٍد( ِل َوَال يَْلتَِف ْن اللَّْي عٍ ِم َك بِِقْط ِر بِأَْهِل َك فَأَْس لُوا إِلَْي ْن يَِص َك لَ ُل َربِّ لُوُط إِنَّا ُرُس

ْبُح بِقَِري ْيَس الصُّ ْبُح أَلَ َدُهْم الصُّ ابَُهْم إِنَّ َمْوِع ا أََص يبَُها َم ا ) فَلَم81ٍَّب(ِمْنُكْم أََحٌد إِالَّ اْمَرأَتََك إِنَّهُ ُمِص اَء أَْمُرنَ ا َج
يٍل َمْنُضوٍد( اِلِميَن  )82َجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ ْن الظَّ َي ِم ا ِه َك َوَم َمةً ِعْنَد َربِّ ُمَسوَّ

  ..)).)83بِبَِعيٍد(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة هود )

  * التحليل : 
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روع ما البشرى التي جاءت إب ا ال راهيم ؟.. م اذا ضحكت زوجة إب ذ ؟.. لم راهيم ؟.. وما العجل الحني
ه  وط إلي وم ل اذا هرع ق ا ؟.. لم ا معناهم ب ؟ وم ؟.. ولماذا يجادل إبراهيم في قوم لوط ؟.. من هو األواه المني

ة ؟.. ما الركن الشديد ؟.. وما السجيل المنضود ؟.. وما المسومة ؟؟... عن هذه األسئلة وأكثر ت جدون األجوب
  الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

  
ٍل (( ...   اَء بِِعْج َث أَْن َج ا لَبِ َالٌم فََم اَل َس َالًما قَ الُوا َس َرى قَ َراِهيَم بِاْلبُْش لُنَا إِْب اَءْت ُرُس ْد َج َولَقَ

ال بِاْلبُْشَرى.)).. )69َحنِيٍذ( ه الس ة بإسحاق علي ذٍ م .. ((  : بشرته المالئك ٍل َحنِي ره )) :  بِِعْج ْدَي وغي ذَ الَج َحنَ
ذلك َسَمَطهُ. ،وقيل: يَْحنِذُه َحْنذاً: شواه فقط وذٌ  ولحٌم َحْنذٌ: مشوّي، على هذه الصفة وصف بالمصدر، وك  َمْحنُ

وذ مشوي. ال: محن ه وَحنِيذٌ. وفي التنزيل العزيز: فجاء بعجل حنيذ. ق ي قول  عز وجل: فجاء بعجل وروى ف
ال: وي. ق ذا حنيذ، قال: هو الذي يقطُر ماؤه وقد ش ي  وه ه ف ْرَت ل ا َحفَ ذُ م راء: الَحْني ه. الف ل في ا قي ن م أَحس

و األَرض ثم غممته، ذَ، فه د ُحنِ ل وق ي األَص وذ ف و محن روف؛ وه ة مع وذٌ،  قال: وهو من فعل أَهل البادي َمْحنُ
  .. نُ كما قيل: طبيخ ومطبوخ. وقال شمر: الحنيذ الماء السُّخْ 

ْلنَا ((   ا أُْرِس ْف إِنَّ الُوا الَ تََخ ةً قَ ا َرأَى أَْيِديَُهْم الَ تَِصُل إِلَْيِه نَِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَ وطٍ فَلَمَّ ْوِم لُ ى قَ  إِلَ
ال ويقال: أَْنَكْرُت الشيء وأَنا:  نَِكَرُهمْ .)).. )70( ه؛ ق ه مثل اراً ونَِكْرتُ ان  األَعشى: أُْنِكُره إِنك ا ك ي، وم وأَْنَكَرتْن

ْيبَ  الذي نَِكَرتْ  ن الحوادِث إِال الشَّ لَعا م ث: وال والصَّ ةً؛ اللي نهم ِخيفَ َس م َرُهْم وأَْوَج ز: نَِك ل العزي ي التنزي  وف
َل، تَنْ  يستعمل نَِكَر في غابر وال أَْمٍر وال نهي. الجوهري: نَِكْرُت الرج ه واْس وراً وأَْنَكْرتُ راً ونُُك َكْرتُه بالكسر، نُْك

ز: أَْوَجَس القلُب فََزعاً: أََحسَّ به. وفي التنزيل)) :  َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَةً .. ((   كله بمعنى نهم  العزي أَْوَجَس م ف
ع  خيفة؛ قال أَبو إِسحق: معناه فأَْضَمر منهم َخْوفاً،وكذلك َس وق ى أَْوَج ع آخر: معن ي موض ال ف التَوجُّس، وق

وت في نفسه الخوُف. الليث: مع من ص ي الس ب أَو ف ي القل ع ف َزع يق َوْجس: الفَ أَو  الَوْجس فَْزعة القلب. وال
ع إِلى الصوت الخفي    ..غير ذلك. والتَوجُّس: التََّسمُّ

وَب(((   هُ قَ .)).. )71َواْمَرأَتُهُ قَائَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق يَْعقُ ُ ةٌ َواْمَرأَت :  ائَِم
  )) : حاضت ..  فََضِحَكتْ )) كانت تصلي .. ((   قَائَِمةٌ زوجته سارة .. ((  

ٌب( قَالَْت يَا((   ْيٌء َعِجي ذَا لََش ْيًخا إِنَّ َه ي َش ذَا بَْعِل وٌز َوَه ا َعُج ُد َوأَنَ ا أَأَِل ا.)).. )72َوْيلَتَ ا يَ ال  َوْيلَتَ : ق
ب.التَّ  وقد يَِرُد الَوْيُل بمعنىالفراء:  ز ْعجُّ ب.  قال ويل بي ك؛  فتعجَّ ى َوْيلَ ك بمعن ال َوْيبَ ري: ويق ن ب ال اب ه. ق من

ٍف، قال الُمَخبَّل: ر يا ِزْبِرقان، أَخا بني َخلَ ك والفَْخ َب أَبي ت، َوْي ا أَن بٌ .. ((   م ْيٌء َعِجي ذَا لََش ُب )) :  إِنَّ َه العُْج
ة، أَن ..  وجمُع العََجِب: أَْعجابٌ  ِده؛اْعتِـيا والعََجُب: إِنكاُر ما يَِرُد عليك لِقلَّةِ  ي اللغ ِب ف ُل العََج اج: أَص قال الزج

 ِمثْلُه، قال: قد َعِجـْبُت من كذا. وعلى هذا معنى قراءة من قرأَ بضم التاِء، ألَن اِإلنسان إِذا رأَى ما ينكره ويَِقلُّ 
ُ، جاز أَن يقول فيه َعِجـْبُت،  ّ ّ اآلدمي إِذا فعل ما يُْنِكُره  ن  ، ، عز وجل و ه، ولك ل كون ره قب ا أَْنَك م م د عل ق

ة عند وقوع الشيِء. اِإلنكاُر والعََجُب الذي تَْلَزُم به   . الـُحجَّ
ِ َوبََرَكاتُهُ َعلَْيُكْم أَْهَل اْلبَْيِت إِنَّهُ َحِميٌد َمِجيٌد(((   َّ ِ َرْحَمةُ  َّ ٌد .)).. )73قَالُوا أَتَْعَجبِيَن ِمْن أَْمِر  إِنَّهُ َحِمي

رش:  َمِجيدٌ  ز: ذو الع ل العزي ي التنزي ي والمجيُد: من صفاِت هللا عز وجل. وف ُد. وف الى:  المجي اسماء هللا تع
ذيب الماجُد. والَمْجد في كالم العرب: الشرف ده : الواسع. الته ه وَمجَّ د بِفعال ُد تََمجَّ و المِجي الى ه ه  هللا تع خلق

رآنٌ  رش المجيِد؛ قال الفراء: خفضه يَحيىذو الع لعظمته. وقوله تعالى: و ق ل ه ال: ب ا ق حابه كم ٌد،  وأَص مجي
ل رأُ: ب ل يق ادة. وقي رآن بالَمج ف الق رآنٌ  فوص راءة ق ٍد، والق رآُن مجي و ق ٍد،  ه رآُن مجي رأَ: ق ن ق ٌد. وم مجي

ي: فالمعنى بل ن األَعراب ٍد. اب رآُن رّبٍ مجي و ق ال ه ع. ق ُد الرفي ٌد، المجي رآٌن مجي و  ق د أَب ى المجي اسحق: معن
ع الكريم، فمن خفض ن رف فة العرش، وم ن ص د؛ المجيد فم رآن المجي الى: ق والق ه تع  فمن صفة ذو. وقول

ه  المجيَد أَي الُمْصَحف؛ هو من وفي حديث عائشة، رضي هللا عنها: ناِوِليني يريد بالمجيد الرفيَع العالي. قول
ديث تعالى: بل هو قرآٌن مجيٌد. راءة الفا وفي ح يق فني وَعظَّمن رَّ دي أَي ش َدني َعْب ة: َمجَّ ن  . تح ان سعد ب وك

ال يقول: اللهمَّ َهْب لي َحْمداً وَمْجداً،  عبادة ال إِال ال مجد إال بفع لُُح إِال وال فِع ِلُحني وال أَْص م ال يُْص ال؛ الله  بم
  ..  عليه
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هُ اْلبُْش((   ْوُع َوَجاَءتْ رَّ َراِهيَم ال ْن إِْب َب َع ا ذََه وٍط(فَلَمَّ ْوِم لُ ي قَ ا فِ ْن  .))..)74َرى يَُجاِدلُنَ َب َع ا ذََه فَلَمَّ
ْوعُ  ع: الفََزُع، راَعني:  إِْبَراِهيَم الرَّ واع والتََّروُّ ْوُع والرُّ ي،  األَمرُ  الرَّ ن األَعراب يَُروُعني َرْوعاً وُرووعاً؛ عن اب

ز، ر هم اس، رضي هللا وإِن شئت كذلك حكاه بغي ن عب ي حديث اب ِمَط اِإلنساُن فيهمزت، وف ا: إِذا َش   عنهم
ْوُع، كأَنه أَراد اِإلنذار بالموت. قال الليث: كل شيء ي  عاِرَضْيه فذلك الرَّ ول راعن رة تق ال وَكث ه جم يَروُعك من

ْوعةُ: الفَْزعة. وفي ّرة الواحدة  فهو رائع. والرَّ ع َرْوعة وهي الم ي جم حديث الدعاء: اللهم آِمْن َروعاتي؛ ه
وْ  من   .  ع الفََزعِ.الرَّ

اهٌ ُمنِيٌب(((   اهٌ .)).. )75إِنَّ إِْبَراِهيَم لََحِليٌم أَوَّ يٌم أَوَّ َراِهيَم لََحِل ل: :  إِنَّ إِْب زِن، وقي ر الُح اهٌ: كثي ل أَوَّ ورج
ل: ر، وقي ى الخي دَّعَّاُء إِل و ال ه، ه ل الفقي ي التنزي ق. وف رحيم الرقي ل: ال ة، وقي ة الحبش ْؤمن، بلغ ل: الم  وقي

اهٌ ُمنِيٌب، وقيل: األَّواهُ هنا ز: إِنالعزي ً  إِبراهيم لحليٌم أَوَّ فَقا هُ َش أَّوِ اً  الُمتَ اً أَي إِيقان ل: المتضرع يقين اً، وقي وفََرق
ة ذا باِإلجاب ة؛ ه اً للطاع و ولزوم ل: ه بُّح، وقي اهُ الُمَس ل: األَوَّ اج، وقي ول الزج ال: ق اء. ويق ر الثن اهُ  الكثي األَوَّ

ال: ي عن النبي صلى هللالدَّعَّاُء. ورو ه ق لم، أَن ي عليه وس اء. وف ر البك ل: الكثي دَّعَّاُء. وقي اهُ ال الحديث:  األَوَّ
ي م اْجعَلن اهُ  الله اً؛ األَوَّ اً ُمنِيب اه اً أَوَّ بٌ .. ((  ُمْخبِت و )) : ُمنِي ةً، فه ه إِناب اَب إِلي الى، وأَن ّ تع ى  الٌن إِل اَب ف ون

اَب، و ُمنِـيٌب: أَْقبَلَ  َع.وت اَب ورَج اَب: ت ِزَم الطاعة، وأَن اَب لَ ل: ن ى الطاعة؛ وقي ع إِل دعاِء:  رَج ي حديث ال وف
ّ بالتَّوبة. ه،  وإِليك أَنَْبُت. اِإلنابةُ: الرجوُع إِلى  َر ب ا أََم ى م ين إِل ه؛ أَي راجع وفي التنزيل العزيز: ُمنِـيبين إِلي

واشيٍء من أَمِره. وقوله عز وجل: وأَ  غير خارجين عن ه؛ أَي تُوب ِلُموا ل م وأَْس وا،  نِـيبُوا إِلى ربك ه واْرِجعُ إِلي
بُوا بمكة، فرَجعُوا عن اِإلسالم، فقيل: إِنَّ هُؤالء ال يُْغفَُر لهم بعد  وقيل إِنها نزلْت في قوم فُتِنُوا في ِدينِهم، وُعذِّ

ُ، عز وجل، ُرجوعهم عن ّ   . ، َغفََر لهم.أَنهم إِن تابوا وأَسلموا اِإلسالم، فأَْعلم 
ا((   ْرُدوٍد( يَ ُر َم ذَاٌب َغْي يِهْم َع ْم آتِ َك َوإِنَُّه ُر َربِّ اَء أَْم ْد َج هُ قَ ذَا إِنَّ ْن َه ِرْض َع َراِهيُم أَْع ا.)).. )76إِْب  يَ

  : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه.. انصرف ..  إِْبَراِهيُم أَْعِرْض َعْن َهذَا
ا َجاَءْت ُرُسلُنَا لُو((   يٌب(َولَمَّ ْم .)).. )77ًطا ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرًعا َوقَاَل َهذَا يَْوٌم َعِص اَق بِِه َوَض

م  ضعُقت طاقتُه ولم يجد والذَّْرُع: الطاقةُ. وضاَق باألَمر ذَْرُعه وِذراُعه أَي: ذَْرًعا اً ول ه َمْخلَص من المكروه في
  .. يُِطقه ولم يَْقو عليه

اَوَجاَءهُ قَْوُمهُ ((   اَل يَ يِّئَاِت قَ وَن السَّ ُر  يُْهَرُعوَن إِلَْيِه َوِمْن قَْبُل َكانُوا يَْعَملُ نَّ أَْطَه اتِي ُه ُؤَالِء بَنَ ْوِم َه قَ
يٌد( ٌل َرِش َ َوَال تُْخُزونِي فِي َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُج َّ هِ .)).. )78لَُكْم فَاتَّقُوا  وَن إِلَْي هُ يُْهَرُع اَءهُ قَْوُم َرُع :  َوَج الَه

اٍت، كأَنَّ ُحُمولَهم، العَْدو؛ قال الشاعر أَورده ابن بري: ُ وُسْرعة والُهراُع واِإلْهراُع: شدَّة السَّْوقِ  ٌل  ُمتتابِع َرِعي
ا واْستُْهِرَعِت اِإلبُل: أَْسَرَعْت إِلى وقد ُهِرُعوا وأُْهِرُعوا. يُْهَرُعوَن إِلى َرعيل ى م ُل، عل ِرَع الرج  الحوِض. وأْْه

ْرعةٍ  لم ن ُس َد م فَّ وأُْرِع ه: َخ ٍب أَو يسم فاعل ْرٍص أَو َغَض ْوٍف أَو ِح ه أَو خ ل: وجاءه قوم ي النزي ى. وف  ُحمَّ
ال يُْستََحثُّون إِليه كأَنه يَُحثُّ بعضهم يُْهَرُعون إِليه؛ قال أَبو عبيدة: َل. ق ه: َعِج َع إِلي اس:  بعضاً. وتََهرَّ و العب أَب

راعٌ  راُع إِْس ي  اِإلْه يف راٌع ف ه: إِْس ل ل م قي ٍة، ث ال ُطَمأْنِين م. وق ال: نع َزعٍ، فق ي  فَ راٌع ف راُع إِْس ائي: اِإلْه الكس
  )) : يمارسون الشذوذ الجنسي : اللواط ..  يَْعَملُوَن السَّيِّئَاتِ .. ((  ِرْعَدةٍ 

افر ال )79 َما نُِريُد(قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لَنَا فِي بَنَاتَِك ِمْن َحّقٍ َوإِنََّك لَتَْعلَمُ ((   رهم .. والك بب كف .)).. بس
ل  فِي بَنَاتِكَ يحل له أن يتزوج مسلمة .. ((   ذي أرس ؤمنين ال و أب للم ي ه ة .. ألن النب )) : على سبيل الوالي

  إليهم .. وليس المقصود بناته من الدم والنسب .. 
ى رُ ((   ةً أَْو آِوي إِلَ وَّ ْم قُ ي بُِك ْو أَنَّ ِل اَل لَ ِديٍد(قَ ٍن َش ِديدٍ  .))..)80ْك ٍن َش ى ُرْك ي :  أَْو آِوي إِلَ َن ف وَرِك

ة المنزل يَرَكُن رْكناً: ْكُن: الناحي رُّ األَقوى. وال ه  َضنَّ به فلم يفارقه. وُرْكن الشيء: جانبه ّوى ب ا تق ة وم القوي
ك  وبذلك فسر قوله عز وجل: من َمِلٍك وُجْنٍد وغيره، ل ذل ه، ودلي َولَّى بُرْكنِ ذناهفتَ الى: فأَخ ه تع وَده؛  قول وجن

ٌن؛ أَنشد أَي أَخذناه ان وأَْرُك ع أَْرك ه، والجم ة: وُرْكنَه الذي تولى ب يبويه لرؤب ِن. س َك شِديَد األَْرُك ُم ُرْكنَْي  وَزْح
ه. وُرْكُن اإلنساِن: ه قّوته وشّدته، وكذلك ُرْكُن الجبل والقصر، وهو جانب ل: قوم ُج ُن الرَّ َدُده ومادّ  وُرْك ه. وَع ت

ةً أَو آِوي  َّ وفي التنزيل العزيز: لو أَن نإلى ركن شديد لي بكم قُوَّ ال اب ى ؛ ق يده: وأُراه عل و  س ال أَب ل. وق المث
ْكُن: ْكُن العشيرة؛ والرُّ    ..األَمر العظيم  الهيثم: الرُّ
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كَ  قَالُوا يَا((   ِر بِأَْهِل َك فَأَْس لُوا إِلَْي ْن يَِص َك لَ ٌد إِالَّ لُوُط إِنَّا ُرُسُل َربِّ ْنُكْم أََح ْت ِم ِل َوَال يَْلتَِف ْن اللَّْي ٍع ِم  بِِقْط
ْبُح بِقَِريٍب( ْبُح أَلَْيَس الصُّ لِ .)).. )81اْمَرأَتََك إِنَّهُ ُمِصيبَُها َما أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهْم الصُّ  فَأَْسِر بِأَْهِلَك بِِقْطٍع ِمْن اللَّْي

ت:  اني  ِه، وقيل: السَُّرى سيُر الليِل كلِّه،والسَُّرى: َسيُر الليِل عامَّ م يعرف اللحي ال: ول هُ، ق رهُ العرب وتَؤنِّث تُذَّكِ
ة إال التأْنيث؛ األَلف لغ يالً، ب ْرت ل ى إذا ِس َرْيت بمعن رًى وأَْس ل وَسَرْيت ُسرًى وَمْس رآُن  أَه اَء الق از، وج الحج

ي  .. سم السُّْريةُ، بالضم، والسَُّرى وأَْسراهُ وأَْسَرى بهواال َسْريةً واحدة، العزيُز بهما جميعاً. ويقال: َسَرْينا وف
تََرى  بالليل، له: ما السَُّرى يا جابُِر؛ السَُّرى: السَّيرُ  حديث جابر قال ت. واْس أَراد ما أَْوجَب َمجيئَك في هذا الوق

ْبُح بِقَِريبٍ .. ((   كأَْسَرى ْبُح أَلَْيَس الصُّ باُح: )) :إِنَّ َمْوِعَدُهْم الصُّ ْبُح: الفجر. والصَّ ار. والصُّ ْبُح: أَّول النه  الصُّ
ي باحُ ض نق باُح واِإلْص بيحةُ والصَّ و الصَّ باٌح، وه ع أَْص اء، والجم اِلُق  الَمس ل: ف ز وج ال هللا ع بَُح؛ ق والُمْص

روه وال خرج لوط عليه السالم مع ابنتيه ال غير .. وأمر بعدم اإللتفات مع ابنتيه حتى ال يصيب ..اِإلْصباحِ  ه مك
  يهوله ما سيقع لقومه من الهالك .. 

وٍد(((   يٍل َمْنُض ّجِ ْن ِس اَرةً ِم ا ِحَج ا َعلَْيَه افِلََها َوأَْمَطْرنَ ا َس ا َعاِليََه ا َجعَْلنَ ا َجاَء أَْمُرنَ ا .)).. )82فَلَمَّ فَلَمَّ
افِلََها ا َس ا َعاِليََه ا َجعَْلنَ ا ..  َجاَء أَْمُرنَ ا معه دن سدوم وم ودٍ حِ : م يٍل َمْنُض ّجِ ْن ِس اَرةً ِم ْلب :  َج ِجيُل: الصُّ والسَّ

ديد. ل الش ي التنزي َدر. وف ارة كالَم يل: حج ّجِ ن والّسِ ْرِميهم بِحجارة م ز: ت ن  العزي ر م ل: هو حج يل؛ وقي ّجِ ِس
ل، ب َدِخي رَّ ين، ُمعَ ارة ط ل أَي حج ْنِك َرِك و َس و وه ال أَب ين؛ ق وال، وط يل أَق ّجِ ي الّسِ اس ف حق: للن ي  إِس وف
لّ  ن ِج ا م ين، ٍ التفسير أَنه ذا؛ وط ذا فارسيٌّ والعرب ال تعرف ه ة: ه ل اللغ ال أَه ارة، وق ّلٍ وحج ن ِج ل م  وقي

ر  قال األَزهري: والذي عندنا، وهللا أَعلم، أَنه إِذا كان التفسير صحيحاً فهو د ذك فارسي أُْعِرب ألَن هللا تعالى ق
ن لنُْرِسل هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: يل. وم ّجِ ى بِس ا َعن رب م يَّن للع  عليهم حجارةً من طين؛ فقد بَ

ال  كالم الفُْرس ما ال يُْحصى مما قد أَْعَربَتْه العرُب نحو جاموس وِديباج، ِرب؛ ق ا أُْع ذا مم فال أُْنِكر أَن يكون ه
يل، ل: أَبو عبيدة: من ِسّجِ ِربونوَرجْ  تأْويله كثيرة شديدة؛ وقال: إِن مثل ذلك قول ابن مقب ٍة يَْض ْيَض عن  ل البَ

ُرٍض، ينا ُع ّجِ اُل ِس ه األَْبط ْت ب ْرباً تََواَص ال: َض ن ق يل م ّجِ هم: ِس ال بعض د، وق ى واح يٌل بمعن ّجِ يٌن وِس ّجِ  وِس
َجْلته أَي هم أَْس ال بعض حق: وق و إِس ال أَب يهم؛ ق لة عل ا ُمْرَس لته فكأَنه ن أَرس يل م ّجِ ت،  ِس َجْلت إِذا أَعطي أَْس

ا  يُساِجْلني يُساِجْل ماجدا اللََّهبي:َمنْ  ْجل؛ وأَنشد بيتوجعله من السِّ  ِجّلٍ أَي م ن ِس ك ِم يٍل: كقول ّجِ ْن ِس ل ِم وقي
ر فهو أَْبيَنُها ألَن من كتاب هللا تعالى لهم، قال: وهذا ُكتِب هللا تعالى: َكالَّ إِن كتاب  دليالً عليه، قال القول إِذا فُّسِ

يٍن وما ار لَِفي ِسّجِ ين، المعنى أَنها دراك ماأَ  الفُجَّ يل في معنى ِسّجِ يٌن كتاٌب َمْرقوٌم؛ وِسّجِ ارة ِسّجِ ب  حج ا َكتَ مم
رّ  ا َم ن م ذا أَحس ال: وه ا؛ ق بهم به ذِّ ه يُعَ الى أَن ا َهللاُ تع ن  فيه ارة م ل: حج ز وج ه ع وهري: وقول دي. الج عن

يل؛ قالوا: حجارة من طين ماء  ِسّجِ ا أَس وب فيه نم مكت ار جه يهمُطبَِخْت بن ل عل ل: لنُْرِس ه عز وج وم لقول  الق
له بالشيء: َرماه به من فوق. داً )) :  َمْنُضودٍ .((  حجارة من طين. وَسجَّ ُده، بالكسر، نَْض اَع أَْنِض ْدُت الَمت  نََض

ْدتُه: ض. ونَضَّ ى بع ه إِل َمْمُت بَْعَض د للمبا َجعَْلُت بعَضه على بعض؛ وفي التهذيب: َض ّدِ ه ُش يُد: مثل ة والتَّْنِض لغ
 ً ُد عليه المتاُع والثياُب. قال.. في وضعه ُمتراِصفا السريُر في بيت النابغة؛  الليث: النََّضدُ  والنََّضُد: السريُر يُنَضَّ

راكم؛  السكيت، وهو بمعنى الَمْنُضود. والنََّضُد: النََّضُد ما فسره ابن قال األَزهري: وهو غلط إِنما السَّحاُب المت
ن د اب ي: أَنش ِر؟ األَعراب الَجَرعِ العُْف الَل ب أَل األَْط ي أَال تَْس قاُهنَّ َربِّ ْمرِ  َس ٍد ُص ْوَب ذي نََض اٌد.  َص ع أَنض والجم

ُد  بعضه على بعض، والنََّضُد االسم، وهو من ُحّرِ المتاعِ  ُمتَِّسقاً أَو ونََضَد الشيَء: َجعََل بعَضه على بعض يُنَضَّ
داً.  بعضه فوق اِل:بعض، وذلك الموضع يسمى نََض اُد الِجب وق وأَنض ها ف اِدُل بعُض اُد  َجن ذلك أَنض بعض؛ وك

  .. السحاب: ما تراكَب منه
ٍد(((  اِلِميَن بِبَِعي ْن الظَّ َمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِم كَ ..)).. )83ُمَسوَّ َد َربِّ َمةً ِعْن وَّ يمةُ :  ُمَس وَمةُ والّسِ والسُّ

يِمياُء: العالمة. وَسوَّ  يماء والّسِ َمةً  الفرَس: مَ والّسِ وَّ يٍن ُمَس ن ط ارةً م يمة. وقوله عز وجل: حج جعل عليه الّسِ
ره: للُمْسرفين؛ قال الزجاج: روي عن الحسن أَنها ُمعَلَّمة ببياض وحمرة، ربك عند ال غي ة  وق مة بعالم وَّ ُمَس

م دنيا ويعل ارة ال ا يعلم بها أَنها ليست من حج ا مم يماها أَنه ا؛ الجو بس ذََّب هللاُ به اَع مة أَي عليه وَّ  هري: ُمَس
ً  السُّومة، بالضم، العالمة تجعل على الشاة وفي أَمثال الخواتيم. الجوهري:    ..الحرب أَيضا
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*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم القيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ق  تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ..  اجه
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف إن شاء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 181الحلقة عدد   
  c( سورد هود ) 

  
  الة م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل والس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  من الشيطان الرجيمأعوذ با 

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا(( ...  اَل يَ عَْيبًا قَ اُهْم ُش ْديََن أََخ ى َم اَل  َوإِلَ وا اْلِمْكيَ ُرهُ َوَال تَنقُُص ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ا لَُك َ َم َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ قَ

يٍط(َواْلِميَزاَن إِنِّي أََراُكْم بَِخْيٍر َوإِنِّي أََخاُف َعلَ  ا84ْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم ُمِح ِط  ) َويَ َزاَن بِاْلِقْس اَل َواْلِمي وا اْلِمْكيَ ْوِم أَْوفُ قَ
ِديَن( ي األَْرِض ُمْفِس ْوا فِ يَاَءُهْم َوَال تَْعثَ ا 85َوَال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْش ا أَنَ ْؤِمنِيَن َوَم تُْم ُم ْم إِْن ُكن ٌر لَُك ِ َخْي َّ ةُ  ) بَِقيَّ

َك  ) قَالُوا يَا86ُكْم بَِحِفيٍظ(َعلَيْ  اُء إِنَّ ا نََش ا َم ُشعَْيُب أََصَالتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَتُْرَك َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا أَْو أَْن نَْفعََل فِي أَْمَواِلنَ
ِشيُد( ُد أَْن قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّ ) قَاَل يَا87َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ ا أُِري نًا َوَم ا َحَس هُ ِرْزقً ي ِمْن ي َوَرَزقَنِ

 ِ َّ ْصَالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِيِقي إِالَّ بِا ُب( أَُخاِلفَُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ إِْن أُِريُد إِالَّ اْإلِ ِه أُنِي ) 88َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْي
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ْنكُ قَْوِم الَ يَْجِرَمنَّ  َويَا وٍط ِم ْوُم لُ ا قَ ْم ُكْم ِشقَاقِي أَْن يُِصيبَُكْم ِمثُْل َما أََصاَب قَْوَم نُوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلحٍ َوَم
يٌم َوُدوٌد(89بِبَِعيٍد( ي َرِح ا90) َواْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّ الُوا يَ ا نَْفقَ ) قَ عَْيُب َم وُل ُش ا تَقُ ًرا ِممَّ هُ َكثِي

ِ  ) قَاَل يَا91َوإِنَّا لَنََراَك فِينَا َضِعيفًا َولَْوَال َرْهُطَك لََرَجْمنَاَك َوَما أَْنَت َعلَْينَا بِعَِزيٍز( َّ ْن  قَْوِم أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيُكْم ِم
يطٌ َواتََّخْذتُُموهُ َوَراَءُكْم ِظْهِريا إِنَّ َربِّي بَِما تَْعمَ  وَن ُمِح ا92( لُ ْوَف  ) َويَ ٌل َس ي َعاِم انَتُِكْم إِنِّ ى َمَك وا َعلَ ْوِم اْعَملُ قَ

ٌب( ْم َرقِي ي َمعَُك وا إِنِّ اِذٌب َواْرتَِقبُ َو َك عَْيبًا 93تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َوَمْن ُه ا ُش ْينَ ا نَجَّ اَء أَْمُرنَ ا َج ) َولَمَّ
اثِِميَن(َوالَِّذيَن آَمنُو اِرِهْم َج ي ِديَ بَُحوا فِ ْيَحةُ فَأَْص ْوا 94ا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوأََخذَْت الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ ْم يَْغنَ أَْن لَ ) َك

  ...)).)95فِيَها أََال بُْعًدا ِلَمْديََن َكَما بَِعَدْت ثَُموُد(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة هود ) 

  * التحليل :
   

و ت دع ا كان ا م رهط ؟.. وم ا ال ة ؟ .. وم ا البين بخس ؟..  م ا ال ه ؟.. م الم لقوم ه الس عيب علي ة ش
ي  ة الشافية ف ة الكافي دون األجوب ر تج ذه األسئلة وأكث ن ه يحة ؟.. ع ا الص ب ؟..  وم ا الرقي الظهري ؟.. وم

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ا َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشعَْيبًا((  (( ...  اَل يَ اَل  قَ وا اْلِمْكيَ ُرهُ َوَال تَنقُُص ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ا لَُك َ َم َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ قَ
يٍط( ْوٍم ُمِح ذَاَب يَ ْيُكْم َع اُف َعلَ ي أََخ ا.)).. )84َواْلِميَزاَن إِنِّي أََراُكْم بَِخْيٍر َوإِنِّ َ  يَ َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ ادة :  قَ ده عب : عب

هٌ )) :  َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ .. ((   خضع وذل وطاع له وداً إلَ ه معب ا اتخذ من دون ل م ل، وك  اإللَهُ: هللا عز وج
د نام عن ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ذه، والجم يطٍ .. ((  متخ ْوٍم ُمِح ذَاَب يَ ْت )) :  َع ُل وحاَط ه الخي ْت ب وأَحاَط

ه واحتاطت بفالن وأَحاطت واْحتاَطْت: أَْحَدقَْت، يئاً كلَّ د إِذا أَحدقت به. وكلُّ من أَْحَرز ش ه أَْقصاه، فق غ ِعْلُم  وبلَ
ه ّ  أَحاَط به. يقال: هذا األَْمر ما أََحْطُت ب الى: و ه تع اً. وقول ة. ِعلم وم القيام امعهم ي افرين؛ أَي ج يٌط بالك  ُمِح

ّ  وأَحاَط باألَمر إِذا أَْحَدَق به الى: و ه تع ه. وقول ه كلِّ ن َجوانِبِ ُزه م يٌط؛ أَي ال يُْعِج م ُمِح ه  من ورائه ٌد قدرت أََح
  ..  مشتملة عليهم

ا((   ي األَْرِض  َويَ ْوا فِ يَاَءُهْم َوَال تَْعثَ اَس أَْش وا النَّ ِط َوَال تَْبَخُس َزاَن بِاْلِقْس اَل َواْلِمي وا اْلِمْكيَ ْوِم أَْوفُ قَ
اَس أَْش.)).. )85ُمْفِسِديَن( ً :  يَاَءُهمْ َوَال تَْبَخُسوا النَّ ا ه بَْخس ه يَْبَخُس ه َحقَّ نَّْقُص. بََخَس بَْخُس: ال .. ((  إِذا نقصه ال

ِدينَ  ي األَْرِض ُمْفِس ن )) : َوَال تَْعثَْوا فِ ال اب وا  ق ا عث يده : عث يَ  س د  وَعثِ ال: وق دَّ اِإلفساِد، وق َد أََش ّواً أَْفَس ُعثُ
ذيبالياء على غير هذه الص الكلمة في المعتل ذكرت هذه ي يغة من الفعل، وقال في الموضع ال َي ف ره: َعثِ  ذك

ن  نادٌر، األرِض ُعثِيا وِعثيِّاً وِعثَياًناً وَعثى يَْعثَى؛ عن كراع وٌب م ى َمقل ى يَْعثَ راع: َعثَ ال ك ك أَفسد. وق لُّ ذل ك
ى. عاث يَعيُث، فكان ي األَرض يَْعثَ َي ف ادٌر، والوجه َعثِ ه ن ْوا  يجب على هذا يَْعثي إالَّ أَن ل: وال تَْعثَ ي التنزي وف

دُّ الفساد، وال في األرض ُمفِسدين؛ العَُّراء كلُّهم قرؤوا و أَش ّواً وه ى ُعثُ ه تَْعثَْوا، بفتح الثاء، من َعثَِي يَْعثَ  وفي
ا:  رأْ بواحدة منهم م يُْق ان ل و  لغتان أُْخَري ا يعث الإحداهما عث ُمو؛ ق َما يَْس ل س و  مث ره، ول ش وغي ك األخف ذل

ه لقرئ وال تَْعثُوا، ولكن القراءة بهذه اللغةجازت  رأَ ب ا قَ رأُ إالَّ بم نَّة وال يُْق راءة ُس ة  الق ة الثاني اء، واللغ رَّ الق
ا يَِعيُث، وتفسيره في بابه. ابن بزرج: وهم عاثَ  عَْون، وَعثَ ة يَْعثَْوَن مثْل يَْس ال األزهري: واللغ ّواً. ق و ُعثُ  يَْعثُ

  ..  ثالثُه أحُد حروف الحلق يَْفعَل ال يكون إالَّ فيما ثانيه أو فَعَل الجيدة َعثَِي يَْعثَى ألن
يٍظ(((   ْيُكْم بَِحِف ا َعلَ ا أَنَ ْؤِمنِيَن َوَم تُْم ُم ْم إِْن ُكن ِ َخْيٌر لَُك َّ مْ  .))..)86بَِقيَّةُ  ٌر لَُك ِ َخْي َّ ةُ  ةُ: :  بَِقيَّ والبقيَّ

ي  هللا خير الشيء. وقوله تعالى: بَِقيَّةُ  ي من ما بق والبِقيَّة أَيضاً:  كالبَْقَوى. اُل الت اه الح لكم. قال الزجاج: معن
م، طاعة تبقى لكم من الخير خير لكم، وقيل: ر لك  هللا خير لكم. وقال الفراء: يا قوم ما أُبقي لكم من الحالل خي

ة وه، ولغ تهم  قال: ويقال مراقبة هللا خير لكم. الليث: والباقي حاصل الَخراج ونح ذلك لغ ى، وك ى يَْبق طيء بَقَ
 ً ر  في كل ياء انكسر ما قبلها، يجعلونها أَلفا نحو بَقَى وَرَضى وفَنَى؛ وقوله عز وجل: والباقياُت الصالحاُت خي

ال دربك عن ل هي األَعم س، وقي ات الصالحات الصلوات الخم ا، ثواباً؛ قيل: الباقي ل: هي  الصالحة كله وقي
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ات إله إال هللا وهللا أَكبر.سبحان هللا والحمد  وال  ال: والباقي ى  ق ل صالح يَْبقَ ل عم م، ك الصالحات، وهللا أَعل
   .ثوابه.

َك  قَالُوا يَا((   اُء إِنَّ ا نََش ا َم ي أَْمَواِلنَ َل فِ َت ُشعَْيُب أََصَالتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَتُْرَك َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا أَْو أَْن نَْفعَ َألَْن
ِشيُد(اْلَحِليُم ال ث  ُشعَْيُب أََصَالتَُك تَأُْمُركَ  قَالُوا يَا.)).. )87رَّ م يبع ى هللا عز وجل ل : قال العلماء في هذا دليل عل

ان  وان اإليم ي عن ر .. وه اء والمنك ن الفحش ى ع الة تنه ى أن الص اة .. وعل الة والزك ره بالص ا إال أم نب
ر توى الف ي مس ق ف ول والتطبي نو الق تقامة وص ع .. ((  والمجت دواإلس يدُ م ِش يُم الرَّ د )) : اْلَحِل َش د والرَّ ْش الرُّ

شاد: نقيض الغيّ  اداً،  ، بالفتح،يَْرُشد.. رشد اإلنسان  والرَّ داً وَرش د َرَش د، بالكسر، يَْرَش داً، بالضم، وَرِش ُرْش
  .  وهو نقيض الضالل، إِذا أَصاب وجه األَمر والطريق. راِشد وَرشيد، فهو

ا  أََرأَْيتُْم إِْن ُكنُت َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمْنهُ ِرْزقًا َحَسنًا َوَما أُِريُد أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَى قَْومِ  قَاَل يَا((   َم
ُت وَ  ِه تََوكَّْل ِ َعلَْي َّ ا ْصَالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِيِقي إِالَّ بِ ُب(أَْنَهاُكْم َعْنهُ إِْن أُِريُد إِالَّ اْإلِ ِه أُنِي ي .)).. )88إِلَْي َوَرَزقَنِ

راء .. ((   ِمْنهُ ِرْزقًا َحَسنًا ان شعيب واسع الث تُ : ك ِه تََوكَّْل ٌل :  َعلَْي م أَن هللا كافِ ذي يعل ى هللا: ال ل عل والُمتََوّكِ
ل فيْرَكن رزقه وأَْمَره ا وتَوكَّ َل ب هعل إِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غيره. ابن سيده: َوِك ه،  ي لم إِلي ل استَْس واتََّك

الن أَي توكَّل وتكّرر في الحديث ذكر التَّوكُّل؛ يقال: ه باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى ف ُ ه  أَلَجأْت إِلي
هبِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَم أَمَره ثِقةً  واعتمدت فيه عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاه  ر نفسه. وَوَكل إِلي

لَ )) : َوإِلَْيِه أُنِيبُ  . ((األَمَر: سلَّمه. ـيٌب: أَْقبَ ّ تعالى، وأَناَب إِليه إِنابةً، فهو ُمنِ ع  وناَب فالٌن إِلى  اَب، ورَج وت
َع. ُت. اِإلنا إِلى الطاعة؛ وقيل: ناَب لَِزَم الطاعة، وأَناَب: تاَب ورَج ك أَنَْب دعاِء: وإِلي ي حديث ال ةُ: الرجوُع وف ب

ّ بالتَّوبة.   .إِلى 
اِلحٍ وَ  َويَا((   ْوَم َص وٍد أَْو قَ ْوَم ُه وحٍ أَْو قَ ْوَم نُ اَب قَ ا أََص ا قَْوِم الَ يَْجِرَمنَُّكْم ِشقَاقِي أَْن يُِصيبَُكْم ِمثُْل َم َم

قَاقِ  َويَا.)).. )89قَْوُم لُوٍط ِمْنُكْم بِبَِعيٍد( ِرَمنَُّكْم ِش ْوِم الَ يَْج ال :  يقَ وم، ق نَآُن ق ِرَمنَّكم ش ل: وال يَْج ه عز وج وقول
راء: رؤوا وال الف ّراُء ق ُش وال القُ اٍب واألَْعَم ن َوثَّ ى ب ا يحي ِرَمنَّكم، وقرأَه ن يَْج ِرَمنَّكم، م الم  يُْج ُت، وك أَْجَرْم

ال:  وال يَْحِملَنَّكم العرب بفتح الياء، وجاء في التفسير: ُدوا، ق ونبُْغُض قوم أن تَْعتَ رب يقول الن  وسمعت الع ف
ى َجريَمة أَهله أي ه أي يَْكسبهم، والمعن ِرُم أَْهلَ ارب ال كاسبهم. وخرج يَْج ا متق وم أن  فيهم ُض ق بَنَّكم بُْغ يَْكِس

ِرمُ  َرَم يَْج دوا. وَج د تعت َب؛ وأنش رم: َكَس وص واْجتَ ِد لُص ْعِدّيِ أَح ُرداِن السَّ دة للَهْي و عبي ْعد: أب ي َس دُ  بن  َطري
ى ِلساني رٍة، ورهيُن ُجْرمٍ َعِشي دي وجنَ ْت يَ ا َجَرَم ِرمُ ..  بم و يَْج اُل. وه ب ويَْحت ُب ويطل ِرُم: يَتََكسَّ ه ويَْجتَ  ألَهل

   ..يقال: فالن جاِرُم أَْهِلِه وَجريَمتُهم أي كاسبهم وَجريمةُ القوم: كاِسبُهم.
يٌم َوُدودٌ .)).. )90ي َرِحيٌم َوُدوٌد(َواْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّ ((   ي َرِح ودُّ: مصدر :  إِنَّ َربِّ ال

ماِء هللا عز وجل، .. َمداِخل الَخْير جميع المودَّة. ابن سيده: الودُّ الُحبُّ يكون في ي أَس َوُدوُد ف ابن األَنباري: ال
ر:َوِدْدت الرجل أََوّده وّداً وِوداداً َوَوداداً  قولك المحبُّ لعباده، من ن األَثي ي . قال اب ودود ف الى،  ال ماِء هللا تع أَس

وب يقال: وددت فَعُوٌل بمعنى َمْفعُول، من الوّد المحبة.  الرجل إِذا أَحببته، فا تعالى َمْوُدود أَي َمْحبوب في قل
  ..أَوليائه

َراَك  قَالُوا يَا((    ا لَنَ ا تَقُوُل َوإِنَّ َت ُشعَْيُب َما نَْفقَهُ َكثِيًرا ِممَّ ا أَْن اَك َوَم َك لََرَجْمنَ ْوَال َرْهُط ِعيفًا َولَ ا َض فِينَ
ٍز( ولُ .)).. )91َعلَْينَا بِعَِزي ا تَقُ ًرا ِممَّ هُ َكثِي ا نَْفقَ م:  َم ى ِعْل َب عل ه، وغل ُم ل م بالشيء والفه هُ: العل دين الِفْق   ال

ى نجُم عل ب ال ا غل م كم واع العل ائر أَن ى س ِله عل ياَدتِه وشرفه وفَْض ن ا لِس ال اب َدل؛ ق ى الَمْن وُد عل ا والعُ لثَُّريَّ
قّ  فَها هللا ِاألَثير: واْشتِقاقهُ من الشَّ رَّ ريعة، َش م الش اً بعل ْرُف خاّص ه العُ د َجعَل تْح، وق الى والفَ وتَْخصيصاً  ، تع

دين أَ  الفَْهم. يقال: بعلم الفروع منها. قال غيره: والِفْقهُ في األَصل ي ال ال هللا أُوتَِي فالٌن فِْقهاً ف ه. ق اً في ي فَْهم
ز ل: ع ه هللاُ  وج ه، وفَقََّه اء ب وا ُعلَم دين؛ أَي ليَكون ي ال وا ف اكَ .. ((  ليَتفَقَّه َك لََرَجْمنَ ْوَال َرْهُط ُط )) :  َولَ َرْه

ة. ن  الرجِل: قوُمه وقبيلته. يقال: هم َرْهطه ِدْني ول م ى عشرة، وبعض يق ة إِل ن ثالث ع م دد يجم ْهُط: ع رَّ وال
بعة ِإ  ادونس رة، وم ى عش ال ال ل ن الّرج رة م ا دون العش ْهُط م رَّ ل: ال ٌر، وقي ة نَفَ ى الثالث بعة إِل   الس

ّ تعالى: وكان في المدينة تِْسعةُ َرْهط، فجمع ل ذَْودٍ  يكون فيهم امرأَة. قال  ال ..  وال واحد له من لفظه مث وق
جاِل أَْرُهطاً، ْهُط من الّرِ   .. أَراِهط ِهطةٌ ثموالعدُد أَرْ  الليث: يجمع الرَّ
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ا((   اَل يَ وَن ُمِح قَ ا تَْعَملُ ي بَِم ا إِنَّ َربِّ ْم ِظْهِري ْذتُُموهُ َوَراَءُك ِ َواتََّخ َّ ْن  ْيُكْم ِم زُّ َعلَ ي أََع ْوِم أََرْهِط  يطٌ قَ
ا.)).. )92( ْم ِظْهِري ْذتُُموهُ َوَراَءُك ر أَ :  َواتََّخ ه بَظْه ذي تَْجعَلُ : ال ِريُّ ْه اه.والّظِ اه ي تنس ذي تَْنس : ال ِريُّ ْه  والّظِ

ْذتَُموه ه: واتََّخ ه قول ه؛ ومن ُل عن م وتَْغفُ اً؛ أَي ل م ِظْهِريّ ه وراءك ذ حاجت يده: واتخ ن س ه. اب وا إِلي اً  تَْلتَِفت ِظْهِريّ
ا اْستَهان بها كأَنه َرة نََسبها إِلى الظَّْهر، على غير قياس، كم ى البَْص ي النسب إِل الوا ف . ق ديث  بِْصريُّ ي ح وف

اً حت علي، عليه السالم: م ِظْهِريّ ْذتُموه َوَراَءك وهى اتََّخ اراُت أَي جعلتم يكم الغ نَّْت عل ال:  ُش وراء ظهوركم، ق
ْذتُمْ  النََّسب؛ وقال ثعلب في قوله وكسر الظاء من تغييرات ر هللا وراء  تعالى: واتخذتموه وراءكم ِظْهِريّاً: نَبَ ذك

ول الفراء: يقول ظهوركم؛ وقال ر هللا وراء ظهوركم، يق الم: تركتم أَم ه الس َر َرْهطي  شعيب، علي تُْم أَْم َعظَّْم
تَْظِهُرون ب في أَثناء وتركتم تعظيم هللا وخوفه. وقال اً تَْس م ِظْهِريّ رهط وراءك ، ه الترجمة: أَي واتخذتم ال يَّ عل

  .. ينجيكم من هللا تعالى وذلك ال
اِذٌب قَْوِم اْعَملُوا َعلَى مَ  َويَا((   َو َك ْن ُه ِه َوَم ذَاٌب يُْخِزي ِه َع ْن يَأْتِي وَن َم ْوَف تَْعلَُم ٌل َس ي َعاِم انَتُِكْم إِنِّ َك

بٌ .)).. )93َواْرتَِقبُوا إِنِّي َمعَُكْم َرقِيٌب( ْم َرقِي ي َمعَُك ه :  َواْرتَِقبُوا إِنِّ اُب. وقول ذلك االْرتِق ار، وك ُب: االنتظ والتََّرقُّ
بْ  م تَْرقُ يٍء. تعالى: ول ُع ش ُر وتََوقُّ ُب: تَنَظُّ ولي. والتََّرقُّ ْر ق م تَنتَِظ اه ل ْولي؛ معن ـيعَتُهم.  قَ ْيِش: َطِل ـيُب الَج وَرقِ

 َ قِـيُب: الـُمْنتَِظرُ  وَرقِـيُب الرُجِل: َخلَفُه من ولِدهأ   .. و َعِشـيرتِه. والرَّ
ِذينَ ((     عَْيبًا َوالَّ ا ُش ْينَ ا نَجَّ اَء أَْمُرنَ ا َج ْيَحةُ  َولَمَّ وا الصَّ ِذيَن َظلَُم ذَْت الَّ ا َوأََخ ٍة ِمنَّ هُ بَِرْحَم وا َمعَ آَمنُ

ْيَحةُ .)).. )94فَأَْصبَُحوا فِي ِديَاِرِهْم َجاثِِميَن( ن األَّول؛ :  َوأََخذَْت الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ له م ذاُب، وأَص ْيَحةُ: الع والصَّ
ْيحةُ؛ يعني فأََخذَتْهم قال هللا عز وجل: وا. الصَّ الن إِذا َهلَُك ي آِل ف يَح ف ْيحةُ  به العذاب؛ ويقال: ِص ذَتْهم الصَّ فأََخ

وِجئَ  ارةُ إِذا فُ يحةُ: الغ تهم. والصَّ ا. أَي أَهلك يُّ به اثِِمينَ . ((  الح اِرِهْم َج ي ِديَ بَُحوا فِ انفَأَْص ثم اإلنس  ))  : ج
ه ويَْجثُم َجثْماً وجثُوماً، فهو واليَْربوُع يَْجثِم والِخْشف واألَْرنبُ  ُوالطائُر والنَّعامة َرح أَي  جاثِم: لَِزم مكان م يَْب فل

   ..صدره تَلَبَّد باألَرض، وقيل: هو أَن يَقََع على
وُد(((   َدْت ثَُم ا بَِع ْديََن َكَم ًدا ِلَم ا أََال بُْع ْوا فِيَه ْم يَْغنَ أَْن لَ ودُ ...)).. )95َك َدْت ثَُم ا بَِع ْديََن َكَم ًدا ِلَم :  أََال بُْع

ود؛ َدت ثم ا بَِع ك والبُْعد: الهالك؛ قال تعالى: أَال بُْعداً لمدين كم ال مال ازني: وق ب الم ن الري ْد،  ب وَن ال تَْبعُ يَقول
د وهو من البُْعِد. وقرأَ الكسائي والناس: كما مكاُن البُْعِد إِال مكانِيا؟ وأَينَ  ، َوُهْم يَْدفِنونَني و عب  بَِعَدت، وكان أَب
دَ الرحمن السُّل الك والبُْع ل اله ان من مي يقرؤها بَعَُدت، يجع ا قريب واء وهم هم  س رب بعض واء، إِال أَن الع الس

ي  َسُحَق وَسِحَق؛ ومن الناس من  بَِعَد مثل يقول بَعَُد وبعضهم يقول ين ) ف َد  يقول بعد ( بضم الع ان وبَِع المك
ييونس: العرب تقول بَِعَد الرجل وبَعَُد إِذا  في الهالك، وقال ال ف ِحَق  تباعد في غير سّب؛ ويق َد وَس السب: بَِع

   .ال غير.
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا وبمح ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  ام
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  حمة هللا وبركاته .ور
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 182الحلقة عدد   
  c( سورة هود ) 

  
 ن وااله إ حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  م بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــ
يٍن( (( ...  ْلَطاٍن ُمبِ ا َوُس ا 96َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاتِنَ ْوَن َوَم َر فِْرَع اتَّبَعُوا أَْم ِه فَ ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع ) إِلَ

ِوْرُد الْ 97أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد( ئَْس اْل اَر َوبِ أَْوَرَدُهْم النَّ ْوُروُد() يَْقُدُم قَْوَمهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ِذِه 98َم ي َه وا فِ ) َوأُتْبِعُ
ْفُد اْلَمْرفُوُد( يٌد(99لَْعنَةً َويَْوَم اْلِقيَاَمِة بِئَْس الّرِ ائٌِم َوَحِص ا قَ َك ِمْنَه هُ َعلَْي َرى نَقُصُّ اِء اْلقُ ا 100) ذَِلَك ِمْن أَْنبَ ) َوَم

ْن َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َظلَُموا أَنفَُسُهْم فََما أَْغنَْت َعْنُهمْ  ِ ِم َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ي يَ تُُهْم الَّتِ ْنُهْم آِلَه ْت َع ا أَْغنَ تُُهْم فََم  آِلَه
ٍب( ا َجاَء أَْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم َغْيَر تَتْبِي ذَهُ 101َشْيٍء لَمَّ ةٌ إِنَّ أَْخ َي َظاِلَم َرى َوِه ذَ اْلقُ َك إِذَا أََخ ذُ َربِّ ذَِلَك أَْخ ) َوَك

يٌم َش ْوٌم 102ِديٌد(أَِل َك يَ اُس َوذَِل هُ النَّ وٌع لَ ْوٌم َمْجُم َك يَ َرِة ذَِل ذَاَب اْآلِخ اَف َع ْن َخ ةً ِلَم َك َآليَ ي ذَِل ) إِنَّ فِ
ُرهُ إِالَّ ِألََجٍل َمْعُدوٍد(103َمْشُهوٌد( ِقيٌّ 104) َوَما نَُؤّخِ ْنُهْم َش ِه فَِم ٌس إِالَّ بِِإْذنِ ُم نَْف أِْت الَ تََكلَّ ِعيٌد() يَْوَم يَ ) 105 َوَس

ا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّاِر لَُهْم فِيَها َزفِيٌر َوَشِهيٌق( ) َخاِلِديَن فِيَها َما َداَمْت السََّماَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاَء 106فَأَمَّ
ا الَِّذيَن ُسِعُدوا فَِفي اْلجَ 107َربَُّك إِنَّ َربََّك فَعَّاٌل ِلَما يُِريُد( َماَواُت َواألَْرُض إِالَّ ) َوأَمَّ ْت السَّ ا َداَم ا َم ِديَن فِيَه نَِّة َخاِل

ْن 108َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْيَر َمْجذُوٍذ( اُؤُهْم ِم ُد آبَ ا يَْعبُ ُدوَن إِالَّ َكَم ا يَْعبُ ُؤَالِء َم ُد َه ا يَْعبُ ) فَالَ تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِممَّ
ْن 109يبَُهْم َغْيَر َمنقُوٍص(قَْبُل َوإِنَّا لَُمَوفُّوُهْم نَِص  بَقَْت ِم ةٌ َس ْوَال َكِلَم ِه َولَ اْختُِلَف فِي ) َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَ

ٍب( هُ ُمِري ّكٍ ِمْن ي َش ْم لَِف نَُهْم َوإِنَُّه َي بَْي َك لَقُِض الَُهْم إِن110ََّربِّ َك أَْعَم َوفِّيَنَُّهْم َربُّ ا لَيُ ال لَمَّ وَن ) َوإِنَّ ُك ا يَْعَملُ هُ بَِم
  ...)).)111َخبِيٌر(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة هود ) 

  * التحليل :
   

ا  يد ؟.. وم ائم والحص ا الق ود ؟.. وم د المرف ا الرف ورود ؟.. وم ورد الم ا ال ما السلطان المبين ؟.. وم
ة ة الكافي ر تجدون األجوب ر المجذوذ ؟.. عن هذه األسئلة وأكث ل  التتبيب ؟.. وما هو غي ي التحلي الشافية  ف

  التالي إن شاء هللا تعالى :  
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يٍن( (( ...  ْلَطاٍن ُمبِ ا َوُس ينٍ .)).. )96َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاتِنَ ْلَطاٍن ُمبِ ه  َوُس : أي عصا موسى علي

ةُ والبُْرهان، وال يجمع ألَن مجراه َمْج)) : َوُسْلَطانٍ السالم .. ((  ال رىوالسُّْلطاُن: الُحجَّ ن  المصدِر، ق د ب محم
د الى: ولق ه تع ي قول اج ف ْلنا يزيد: هو من السِليط. وقال الزّج ٍة  أَْرَس ين، أَي وُحجَّ لطاٍن ُمب ا وُس موسى بآياتِن

ِ في أَرضه، قال: واشتاق والسُّلطان إِنما سمي بَيِّنٍة. ّ ليُط  السلطان من السَّليط، قال: ُسْلطاناً ألَنه حجةُ  والس
  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  ُمبِينٍ .. ((  به، ومن هذا قيل للزيت: سليط ما يُضاء

يٍد(((   ْوَن بَِرِش ُر فِْرَع ا أَْم ْوَن َوَم َر فِْرَع اتَّبَعُوا أَْم ِه فَ ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع هِ .)).. )97إِلَ أل :  َوَملَئِ : الم
ة ..((   اس مهاب دور الن ون ص ذين يملئ راف ال ا األش يدٍ َوَم ْوَن بَِرِش ُر فِْرَع اد: )) :  أَْم ش د والرَّ َش د والرَّ ْش الرُّ

و يَْرُشد ، بالفتح،.. رشد اإلنسان  نقيض الغيّ  داً وَرشاداً، فه د  ُرْشداً، بالضم، وَرِشد، بالكسر، يَْرَشد َرَش راِش
  ..وهو نقيض الضالل، إِذا أَصاب وجه األَمر والطريق وَرشيد،

هُ يَ((   ُدُم قَْوَم ْوُروُد(يَْق ِوْرُد اْلَم ئَْس اْل اَر َوبِ أَْوَرَدُهْم النَّ ِة فَ وم: .)).. )98ْوَم اْلِقيَاَم ِوْرُد ُوورُد الق وال
وَرُد. ذي يُ اء ال ِوْرُد: الم اء. وال ِوْرُد: الم واِردة وال ل ال ُش... االب ِوْرُد: العََط ُدها  وال ُل، واِح واِرُد: الَمناِه والَم

ْوِرٌد. َوَوَرد ْوِرداً  ََم تُ  أَي َم ِوْرُد: وق اء. وال ى الم ق إِل ْوِردةُ: الطري ِوْرد ُوُروداً. والَم وِم ال أَْيِن،  ِي ْم ين الّظِ ب
و ِوْرٌد. ِوْرِدي والَمْصَدُر الُوُروُد. والِوْرُد: اسم من ان، فه ا ك  وِم الِوْرِد. وما َوَرَد من جماعة الطير واِإلبل وم

اَء وِ  ذا الم ر ه ل والطي ول: َوَرَدِت اِإلب هُ أَْوراداً؛تق ي  ْرداً، َوَوَرَدتْ واِردة. وف ِوْرُد: ال اِء. وال واِردةُ: ُوّراُد الم وال
ع المجرمين إِلى جهنم ِوْرداً؛ وقال الزجاج: أَي ُمشاةً ِعطاشاً، ونسوق التنزيل العزيز: ِوْرُد:  والجم أَْوراٌد. وال

و وفي التنزيل العزيز: الُوّراُد وهم الذين يَِرُدون الماء؛ ال الزجاج: أَيونس نم ِوْرداً؛ وق ى جه  ق المجرمين إِل
  ..  والجمع أَْورادٌ  ُمشاةً ِعطاشاً،

وُد(((     ُد اْلَمْرفُ ْف ئَْس الّرِ ِة بِ ْوَم اْلِقيَاَم ةً َويَ ِذِه لَْعنَ ي َه وا فِ اء .))..)99َوأُتْبِعُ ر: العط د، بالكس ْف الّرِ
در. د، بالفتح:المص ْف لة. والرَّ دُ  والص َده يَْرفِ ه،َرفَ ده: أَعان َده وأَْرفَ اه، وَرفَ داً: أَعط م ه َرْف د.  واالس ْف ا الّرِ منهم

ْفُد: الصلة؛ يقال: َرفَْدتُه َرْفداً، واالسم.. المعونة وترافدوا: أَعان بعضهم بعضاً. والَمْرفَُد والُمْرفَُد: د.  والّرِ ْف الّرِ
اد: ة. واِإلْرف دة: الُمعاون ة. والمرافَ اء واِإلعان تِرفاد:والتَّ  اِإلعط اون. واالس د: التع اد:  راف تعانة. واالرتف االس

ب. الن أَي الكس َد ف ال: ُرفِّ ويُد. يق ُد: التَّس د والتَّرفي م. وَرفَّ َد وعظ ّوِ رهم. ُس وه أَم دوه وَملَّك وَّ اً: َس وُم فالن . الق
دُ  ْف ئَْس الّرِ الى: بِ ه تع ي قول دة ف و عبي ْفد: النصيب. وقال أَب ود؛ والرَّ ازُ  المرف ال: مج ون المجاز، ق اُز الع ه مج

ال: يقال: َرفَْدتُه عند األَمير أَي ه، ق ال أَعنت د. وق ف و الرَّ ه فه ل َت أَوَّ ِإذا فتح ور األَول ف و مكس ل  وه الزجاج: ك
ه يء جعلت ه. ش د َرفَْدت يئاً فق ه ش تمددت ب يء أَو اس اً لش ائط عون ْدت الح ال: َعَم ى  يق ه بمعن نَْدته وَرفَْدت وأَْس

   .واحد.
  

يٌد(ذَلِ ((   ائٌِم َوَحِص ا قَ َك ِمْنَه هُ َعلَْي َرى نَقُصُّ اِء اْلقُ ْن أَْنبَ ائِمٌ ) .))..  100َك ِم ا قَ امر .. ِمْنَه ت  : ع وقاَم
ه وُسوق قائِمة: نافِقة. وُسوق السُّوق إذا نفَقت، ونامت إذا كسدت. ..   نائِمة: كاِسدة. وقاَوْمتُه قِواماً: قُْمت مع

يدٌ ((   ك .. َوَحِص تلهم)) : هال داً: ق م َحْص َدهم يَْحِصَ◌ُده ى .. وَحَص الى: حت ه تع ٌد، وقول اس: َحَص ل للن وقي
  .. جعلناهم حصيداً خامدين

تُُهْم الَّ ((   ْنُهْم آِلَه ْت َع ا أَْغنَ تُُهْم فََم ْنُهْم آِلَه ْدُعوَن َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َظلَُموا أَنفَُسُهْم فََما أَْغنَْت َع ي يَ تِ
ْن ُدوِن  ٍب(ِم َر تَتْبِي ْم َغْي ا َزاُدوُه َك َوَم ُر َربِّ اَء أَْم ا َج ْيٍء لَمَّ ْن َش ِ ِم ُب: .)).. )101َّ اُب والتَّتْبِي ُب والتَّب والتَّبَ

ً  الَهالُك. وفي حديث أَبي لََهٍب: الُك. تَبّا : الَه بُّ ا. التَّ ذا َجَمْعتَن ْوِم، أَِله وهم لَك سائَر اليَ اً أَي أَ  وتَتَّبُ وهم.تَتْبِيب  ْهلَُك
ر العزيز: وما زاُدوهم والتَّتْبِيُب: النَّْقُص والَخساُر. وفي التنزيل  غير تَتْبِيٍب؛ قال أَهل التفسير: ما زاُدوهم غي

ُده ا َكْي اٍب؛ أَي م ي تَب ْوَن إِال ف ي تَْخِسير. ومنه قوله تعالى: وما َكْيُد فِْرَع َع. إِال ف راٍن.وتَبَّ إِذا قََط :  ُخْس ابُّ والت
  .. لكبير من الرجالا

ِديٌد(((   يٌم َش ذَهُ أَِل ةٌ .)).. )102َوَكذَِلَك أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخ َي َظاِلَم ُم: :  َوِه الظُّْل
دِّ . َوْضع الشيء في غير موِضعه. اَوَزة الح ذين آ.. وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمج ز: ال ل العزي ي التنزي موف وا ول  َمنُ
ن ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وا يَْلبُِس م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع ن عب ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش  إيم
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لماَن، عود وَس ِن َمْس ة واب ْرك ُحذَْيف ل: إن الّشِ ز وج وَل هللا ع ه ق أَّولوا في م: وت يم. والظُّْل ٌم َعِظ ن  لَُظْل ُل ع الَمْي
رب تَقُ ذاالقَصد، والع َزْم ه مْ  ول: اْل ْوَب وال تَْظِل ْركَ  الصَّ زَّ وجل: إنَّ الّشِ ه ع ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج م  عن لَُظل

ْنِعم َعِظيم؛ يعني رّزاُق الُم ُت ال ي الُمِمي ده ال شريك أن هللا تعالى هو الُمْحي ذلك  َوْح ره ف ه غي ِرك ب إذا أُْش ه، ف ل
  . بِّها.لغير ر َالنعمة أَْعَظُم الظُّْلِم، ألنه َجعل

ْوٌم ((   َك يَ اُس َوذَِل هُ النَّ وٌع لَ ْوٌم َمْجُم َك يَ َرِة ذَِل ذَاَب اْآلِخ اَف َع ْن َخ ةً ِلَم َك َآليَ ي ذَِل إِنَّ فِ
ه ..((   إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً .)).. )103َمْشُهوٌد( : اآلية جمع آيات: الدليل والحجة على وجود هللا الواحد ال شريك ل

اطع ..  ْشُهودٌ َوذَِلَك يَْوٌم مَ  ر الق هاَدةً، )) : شهد المجلس : حضره .. الشهادة : الخب َر َش ر والِمْص هَد األََم وَش
  وقوله تعالى: وذلك يوٌم َمْشهوٌد، أَي محضور يَحُضره أَهل السماءِ  سيبويه. فهو شاهٌد، من قْوم ُشهَّد، حكاه

  . ومالئكة النهار. يَْحُضرها مالئكة الليل الفجر ومثله: إِنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً؛ يعني صالة واألَرض.
ُدوٍد(((   ٍل َمْع ُرهُ إِالَّ ِألََج َؤّخِ ا نُ ُدودٍ ) .)).. 104َوَم ٍل َمْع ول :  ِألََج وت وُحل ي الم ت ف ةُ الوق ُل: غاي األََج
يء واألََجُل: .. الدَّين ونحِوه دَّةُ الش ُدودٍ .. ((   ُم دُّ: إِْحصاُء الشيِء،)) :  َمْع ّداً  العَ دُّه َع دَّه يَعُ داداً  َع دَّةً  وتَْع وَع

َده. والعََدُد في قوله تعالى: وأَْحَصى كلَّ شيءٍ  َدداً؛ وَعدَّ ون  َع دوداً فيك ل شيء مع ون أَحصى ك ان: يك ه معني ل
  ..  الدراهم عّداً وما ُعدَّ فهو َمْعدود عددت نصبه على الحال، يقال:

ِعيٌد(يَْوَم يَأِْت الَ تََكلَُّم نَْفسٌ ((    ا 105 إِالَّ بِِإْذنِِه فَِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَس ْم فِيَه اِر لَُه ي النَّ قُوا فَِف ِذيَن َش ا الَّ ) فَأَمَّ
ِهيقٌ .)).. )106َزفِيٌر َوَشِهيٌق( ٌر َوَش ا َزفِي ْم فِيَه و:  النَّاِر لَُه م ه اً ث ل صدره غّم ألَ الرج ُر: أَن يم فِي ُر والزَّ ْف  الزَّ

ٌل  النفس ثم يرمي به. ابن سيده: َزفََر يَْزفُِر َزْفراً وَزفِيراً أَخرج به، والشهيق يَْزفِرُ  نَفََسه بعد َمدَّه، وإِْزفِيٌر إِْفعَي
َرةُ: ْف َرةُ والزُّ ْف ه. والزَّ ِهيٌق؛ من ٌر وَش ا َزفِي م فيه ز: له ل العزي ي التنزي ث: وف نَفُُّس. اللي ق  التَّ ر: أَول نَهي الزفي

ِهي ْبِهِه، والشَّ ار وِش رالحم ُره، ألَن الزفي ع  ُق: آِخ َرةُ، والجم ْف م الزَّ ه، واالس هيق إِخراج نفس والش ال ال إِدخ
  .. بالتحريك، ألَنه اسم وليس بنعت َزفََراٌت،

ُد(((   ا يُِري اٌل ِلَم َك فَعَّ َك إِنَّ َربَّ اَء َربُّ ا َش َماَواُت َواألَْرُض إِالَّ َم ْت السَّ ا َداَم ا َم ِديَن فِيَه ا ) َوأَم107ََّخاِل
اًء غَ  َك َعَط اَء َربُّ ا َش َماَواُت َواألَْرُض إِالَّ َم ْت السَّ ا َداَم ا َم ِديَن فِيَه ِة َخاِل ي اْلَجنَّ ِعُدوا فَِف ِذيَن ُس َر الَّ ْي

ذُوٍذ( ا..)).. )108َمْج ِديَن فِيَه ا.:  َخاِل ي دار ال يخرج منه اء ف د: دوام البق دَ  الُخْل ي  َخلَ وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل يَْخلُ
رة د: اآلخ ام. ودار الُخْل ا وأَق اِء أَهله ا. لبق د فيه َل دار الُخْل د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ده هللا وأَْخلَ ا  وَخلَّ فيه

د ذُوذٍ .. ((  وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَب َر َمْج اًء َغْي ْلب. )) :   َعَط ذُّ: كسر الشيء الصُّ الَج
يَء: ذَْذُت الش رتُه َج ه كس ذُّ: وقَطْعتُ ره، والَج ن كس ح م مه أَفص ه، وض ر من ا كس ذاذُ: م ذاذُ والِج ع والُج  القَْط

ذَّذَه  بوحاء؛ الوِحيُّ الُمستأِْصُل، وقيل: هو القطع المستأِْصل فلم يُقَيَّدْ  ذ، وَج ذوذ وَجذي ذ، فهو مج ذُّهُ َج ذَّهُ يَُج َج
  . واالْنجذاذُ: االنقطاع. جذوذ؛ فسره أَبو عبيد غير مقطوع،وتََجذَّذ. وفي التنزيل: عطاء غير م َفاْنَجذّ 

ا لَمُ ((   ُل َوإِنَّ ْن قَْب اُؤُهْم ِم ا يَْعبُُد َهُؤَالِء َما يَْعبُُدوَن إِالَّ َكَما يَْعبُُد آبَ يبَُهْم فَالَ تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِممَّ وُهْم نَِص َوفُّ
رئَ :  يَةٍ فَالَ تَُكْن فِي ِمرْ  .))..)109َغْيَر َمنقُوٍص( َدل، بالكسر والضم، وق كُّ والج ةُ: الشَّ ا  والِمْريةُ والُمْري بهم

ال: قوله عز ان، ق ا لغت ب: هم ال ثعل ه؛ ق ٍة من ي ِمْري ُك ف ة وجل: فال تَ ةُ الناق ا ِمْري ه إِال الكسر،  وأَم يس في فل
ْرعِ لتَُدرّ  والضم غلط. قال ابن بري: يعني ال اب َ َمْسَح الضَّ ال: وق ةُ، ق ِة،الناق ة الناق د ُمْري بالضم، وهي  ن دري

ْرفِ  شاِمذاً تَتَّقي الُمبِسَّ على الُمرْ  وأَنشد: اللغة العالية؛   ..  ذي الطُّالَّء يَِة، َكْرهاً، بالّصِ
نَُهمْ ((    َي بَْي َك لَقُِض ْن َربِّ بَقَْت ِم ةٌ َس ّكٍ َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُِلَف فِيِه َولَْوَال َكِلَم ي َش ْم لَِف  َوإِنَُّه

بٍ .)).. )110ِمْنهُ ُمِريٍب( ةُ::  َوإِنَُّهْم لَِفي َشّكٍ ِمْنهُ ُمِري يب ُب والّرِ ْي ْهِر. والرَّ دَّ ْرُف ال ُب: َص ْي ، الرَّ كُّ ـنَّةُ،  الشَّ والّظِ
ٌب. ع ِريَ يبةُ، بالكسر، والجم د ر والتُّْهَمةُ. والّرِ ٍر. وق ْن أَْم ك ِم ا رابَ ُب: م ْي ـي.والرَّ ر، وأَرابَنِ ـي األَْم ُت  ابَنِ وأََرْب

ةَ. يب ه الّرِ ْلُت إِلي ه: أَوَص ي  الرجَل: َجعَْلُت فيه ِريبةً. وِرْبتُ ـي؛ أَوَهَمن ة، وأَرابَنِ يب ه الّرِ ُت من ي: َعِلْم ل: رابَن وقي
يبةَ،   . وتَْكَرُهه. ورابَنِـي فالن يَريبُني إِذا َرأَيَت منه ما يَريبُك، وظننُت ذلك به. الّرِ

ٌر(((   وَن َخبِي ا يَْعَملُ هُ بَِم الَُهْم إِنَّ َك أَْعَم َوفِّيَنَُّهْم َربُّ ا لَيُ ال لَمَّ رٌ ...)).. )111َوإِنَّ ُك وَن َخبِي ا يَْعَملُ هُ بَِم :  إِنَّ
رَ  يكون. الَخبِيُر: من أَسماء هللا عز وجل العالم بما كان وما ْرُت األَم ُرهُ  وَخبُْرُت باألَمر أَي علمته. وَخبَ إِذا  أَْخبُ

   خبيراً يَْخبُُر. عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: فاْسأَْل بِه َخبِيراً؛ أَي اسأَل عنه
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*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ة وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش آم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

اد ه و ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  ابل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء  ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   : 183الحلقة عدد   
  c( سورة هود ) 

  
 الم ع الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم ل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ن الرجيمأعوذ با من الشيطا

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِذيَن 112فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعََك َوَال تَْطغَْوا إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر((( ...  ى الَّ ) َوَال تَْرَكنُوا إِلَ

ِ ِمنْ  َّ ُروَن(َظلَُموا فَتََمسَُّكْم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن  مَّ الَ تُنَص اَء ثُ ا 113 أَْوِليَ اِر َوُزلَفً ي النََّه َالةَ َطَرفِ ْم الصَّ ) َوأَقِ
ذَّاِكِريَن( َرى ِلل َك ِذْك يِّئَاِت ذَِل ْذِهْبَن السَّ نَاِت يُ ِل إِنَّ اْلَحَس ْن اللَّْي َر 114ِم يُع أَْج َ الَ يُِض َّ ِإنَّ  بِْر فَ ) َواْص

ْوالَ  )115اْلُمْحِسنِيَن( ْن فَلَ يالً ِممَّ ي األَْرِض إِالَّ قَِل اِد فِ ْن اْلفََس ْوَن َع ٍة يَْنَه وا بَِقيَّ ْبِلُكْم أُْولُ ْن قَ ُروِن ِم ْن اْلقُ اَن ِم  َك
ا َوَما َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك الْ  )116أَْنَجْينَا ِمْنُهْم َواتَّبََع الَِّذيَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فِيِه َوَكانُوا ُمْجِرِميَن( ٍم َوأَْهلَُه َرى بُِظْل قُ

يَن( )117ُمْصِلُحوَن( وَن ُمْختَِلِف َدةً َوَال يََزالُ ةً َواِح اَس أُمَّ ذَِلَك 118َولَْو َشاَء َربَُّك لََجعََل النَّ َك َوِل َم َربُّ ْن َرِح )إِالَّ َم
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ْت َكِلَمةُ َربَِّك َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة َوال ا 119نَّاِس أَْجَمِعيَن(َخلَقَُهْم َوتَمَّ ِل َم ُس اِء الرُّ ْن أَْنبَ َك ِم ) َوُكال نَقُصُّ َعلَْي
ْؤِمنِيَن( َرى ِلْلُم ى  )120نُثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك فِي َهِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظةٌ َوِذْك وا َعلَ وَن اْعَملُ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ ْل ِللَّ َوقُ

ِ َغْيُب السََّماَواِت َواألَْرِض َوإِلَْيِه يُْرَجُع األَْمُر ُكلُّهُ  )122َوانتَِظُروا إِنَّا ُمنتَِظُروَن( )121وَن(َمَكانَتُِكْم إِنَّا َعاِملُ  َّ ِ َو
ا تَْعَملُوَن(   ./.)).)123فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْيِه َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ

  صدق هللا العظم 
  ( سورة هود )

  * التحليل : 
  

ا  ذهب السيئات ؟.. وم ي ت ا الحسنات الت ل ؟..  وم ف اللي ا زل ار ؟.. وم ا النه ا طرف ان ؟.. م ما الطغي
الي  ل الت ي التحلي ة الشافية ف الترف ؟.. ومن هم المجرمون ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافي

  إن شاء هللا تعالى : 
  
ْن تَ(( ...   يٌر(فَاْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َوَم وَن بَِص ا تَْعَملُ هُ بَِم ْوا إِنَّ َك َوَال تَْطغَ ا .)) .. )112اَب َمعَ تَِقْم َكَم فَاْس

ى  أُِمْرتَ  ة ومسلمة إل : الخطاب موجه لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .. ومن خالله لكل مؤمن ومؤمن
ن َمْن تَاَب َمعَكَ وَ قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا .. ولذلك قال عز من قائل :  ((   )) .. يشمل أصحابه وم

ة .. ((   وم القيام ى ي دهم إل ْواجاء من بع ع )) :  َوَال تَْطغَ ْدَر وارتف اَوَز القَ اً ج و ُطْغيان اً ويَْطغُ ى َطْغي ى يَْطغ َطغَ
ل صاِحبَ  الَمالِ  الُكْفِر. وفي حديث َوْهٍب: إِنَّ ِلْلِعْلم ُطْغياناً كُطْغيانِ  وَغال في تَبَه أَي يَْحِم ا اْش َرخُّص بم ى التَّ ه عل

لُ  ويَتََرفَّع به على َمْن ُدونَه، وال يُْعطي َحقَّه بالعََمِل به ه،ـيَِحلُّ ل منه إِلى ما ال لُّ مجاوز  كما يَْفعَ اِل. وك َربُّ الم
  . حدَّه في الِعْصياِن َطاغٍ.

ُكْم النَّ((   وا فَتََمسَّ ِذيَن َظلَُم ى الَّ وا إِلَ مَّ الَ َوَال تَْرَكنُ اَء ثُ ْن أَْوِليَ ِ ِم َّ ْن ُدوِن  ْم ِم ا لَُك اُر َوَم
ً .)).. )113تُنَصُروَن( ا رُكُن َرْكن ً  َرِكَن إلى الشيِء وَرَكَن يَْرَكُن ويَ ا ه  وُركون ال إلي ةً أَي م ةً وَركانِيَ ا وَركانَ فيهم

مال إلى  يَْرَكُن ُركوناً إذا كاف من َرِكنَ تَْرَكنُوا إلى الذين ظلموا؛ قرئ بفتح ال وفي التنزيل العزيز: وال. وسكن.
  ..   وَرِكَن إلى الدنيا إذا مال إليها.. الشيء واطمأَنَّ إليه

َرى ((   َك ِذْك يِّئَاِت ذَِل ْذِهْبَن السَّ نَاِت يُ ِل إِنَّ اْلَحَس ْن اللَّْي ا ِم اِر َوُزلَفً ي النََّه َالةَ َطَرفِ ْم الصَّ َوأَقِ
ذَّاِكِريَن( َالةَ .)).. )114ِلل ْم الصَّ ه .. ((   َوأَقِ افظ علي ه وح يء : أدام ام الش ارِ : أق ي النََّه ز )) :  َطَرفِ ه ع وقول
لوات وجل: أَقِمِ  ي الص ل؛ يعن ن اللي اً م اِر وُزلَف ي النه الةَ َطَرف ي الص ُد َطَرف س فأَح ار صالة الصبح  الخم النه

ه وُزلَفاً من الليل يعني صالة المغرب والعشاء. والعصر، وقول وهما الظهر والطَرُف اآلخر فيه صالتا العَِشّيِ،
ال عز وجل: ومن وقوله ار؛ ق راف النه بح أَط اِر؛ أَراد وس ار  الليل فَسبِّْح وأَْطراف النه راُف النه الزجاج: أَْط

لِ . ((  الظهر والعصر، وقال ابن الكلبي: أَطراف النهار ساعاته. ْن اللَّْي ةُ: الطائ)) : َوُزلَفًا ِم ْلف ن أَّول والزُّ ةُ م ف
ذةُ من سيده: الليل، والجمع ُزلٌَف وُزلَفاٌت. ابن ل اآلخ اعاُت اللي  وُزلَُف الليِل: ساعات من أَّوله، وقيل: هي س

ار ن النه راءة اب ا ق ةٌ، فأَم ل، واحدتها ُزْلف ن اللي ار اآلخذة م اعات النه ٍن: وس م  ُمَحْيِص ل، بض ن اللي اً م وُزلُف
إنَّ  يل،الزاي والالم، وُزْلفاً من الل الم، ف كون ال رٍ  بس رٍة وبُُس ٍة كبُُس ع ُزلُف ى جم ْذِهْبَن .. (( األُول نَاِت يُ إِنَّ اْلَحَس

اه ِلساَن  هللا على نبينا وقوله تعالى: وآتَْيناه في الدنيا َحَسنةً؛ يعني إبراهيم، صلوات)) : السَّيِّئَاتِ  وعليه، آتَين
نةُ: نَ الَحَسنات يُْذِهبْ  ِصْدٍق، وقوله تعالى: إنَّ  ا. والَحَس ا بينه ر م يِّئة.  السيِّئاِت؛ الصلواُت الخمس تكفِّ ضدُّ الس

ال:  أَمثالها؛ والجمع َحَسنات وال التنزيل العزيز: َمْن جاء بالَحَسنة فله َعْشرُ  وفي ي األَعم يُكسَّر. والَمحاسُن ف
  . لتأْويَل.الُمحِسنين؛ الذين يُْحِسنون ا الَمساوي. وقوله تعالى: إنا نراَك من ُضدّ 

نِيَن(((   َر اْلُمْحِس يُع أَْج َ الَ يُِض َّ ِإنَّ  بِْر فَ بِرْ .))..  )115َواْص بََر :  َواْص َزع، َص يض الَج ْبُر: نِق والصَّ
  ..  يَْصبُِر َصْبراً، فهو صابِرٌ 

ْن الْ ((   ْوَن َع ٍة يَْنَه وا بَِقيَّ ْبِلُكْم أُْولُ ْن قَ ا فَلَْوَال َكاَن ِمْن اْلقُُروِن ِم ْن أَْنَجْينَ يالً ِممَّ ي األَْرِض إِالَّ قَِل اِد فِ فََس
ُرونِ .)) .. )116ِمْنُهْم َواتَّبََع الَِّذيَن َظلَُموا َما أُتِْرفُوا فِيِه َوَكانُوا ُمْجِرِميَن( ْن اْلقُ اَن ِم ن ...((   فَلَْوَال َك م يك : أي ل
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دنِ  والتَّتْريفُ  ْرفةُ النَّْعمةُ،التَرُف: التَّنَعُُّم، والتُّ )) :  َما أُتِْرفُوا فِيهِ  نَعََّم الب ان ُم َرٌف إذا ك  ُحْسُن الِغذاء. وصبيٌّ ُمتْ
ْيِش. ُمَدلَّالً  عة الع ه والـُمتَْرُف: الذي قد أَْبَطَرتْه النعمةُ وَس ه. وأَتَْرفَتْ ةُ أَي أَْطغَتْ ِرِمينَ .((  النَّْعم انُوا ُمْج )) :  َوَك

رْ  ي، والُج ّدِ ْرُم: التَّع ُروٌم،والُج راٌم وُج ع أَْج ذنب، والجم و ُم: ال َرَم  وه اً واْجتَ ِرُم َجْرم َرَم يَْج د َج ةُ، وق الَجِريَم
ن ُمْجِرم وأَْجَرم، فهو اً م م وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظُم المسلمين في المسلمين ُجْرم ن شيء ل ْم  سأَل ع رَّ يَُج

  .. عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الُجْرم: الذنب
ات  ِليُْهِلَك اْلقَُرى.)).. )117ا َكاَن َربَُّك ِليُْهِلَك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن(َومَ ((    ي .. م : هلك : فن

  .. وال يستعمل إال في ميتة سوء .. 
يَن(((   وَن ُمْختَِلِف َدةً َوَال يََزالُ ةً َواِح اَس أُمَّ َل النَّ َك لََجعَ اَء َربُّ دَّيُن.و.)).. )118َولَْو َش ةُ: ال ةُ واِإلمَّ  األُمَّ

ة ةُ: الطريقة والدين. يقال: فالن ال أُمَّ   ..  نِْحلة له له وال له أَي ال ِدينَ  َواألُمَّ
اِس ((   ِة َوالنَّ ْن اْلِجنَّ نََّم ِم َألَنَّ َجَه َك َألَْم ْت َكِلَمةُ َربِّ يَن( أَْجمَ إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوتَمَّ ) 119ِع

ل:  َوِلذَِلَك َخلَقَُهمْ  .)).. ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث داع الشيء عل ه هللا  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِ خلَق
ه: أَال بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ق فه ه الَخل ر ل ن  واألَم ر ب و بك ال أَب القين. ق ن الخ ارك هللا أَحس تب

ر العربكالم  األَنباري: الخلق في ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث ي  على وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء عل ال ف دير؛ وق التق
رين تعالى: فتبارك هللا أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن قوله   .. الُمقّدِ

ِذِه اْلَح((   ي َه اَءَك فِ َؤاَدَك َوَج ِه فُ ُت بِ ا نُثَبِّ ِل َم ُس اِء الرُّ َرى َوُكال نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَ ةٌ َوِذْك قُّ َوَمْوِعَظ
  :  نصب على معنى :  أي كل ما نقصه عليك من أنباء  .. َوُكال نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاءِ  .))..)120ِلْلُمْؤِمنِيَن(

اِملُوَن(((   ا َع انَتُِكْم إِنَّ ى َمَك وا َعلَ وَن اْعَملُ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ ْل ِللَّ انَتِ .)).. )121َوقُ ى َمَك ةُ: :  ُكمْ َعلَ والَمكان
ال تُؤَدتِه التُّؤَدةُ، وقد تََمكََّن. وَمرَّ على َمِكينته أَي على َك. ق ك وِهينَتِ َك وَمكانت ى َمِكينتِ ِش عل  .أَبو زيد: يقال اْم

الن ال ف ل قطرب: يق ي التنزي اده. وف ى اتِّئ ه أَي عل ى َمِكينتِ ل عل ى يعم وا عل ز: اْعَملُ ى  العزي انَتِكم؛ أَي عل َمك
الِ  اه أَيحي ل: معن احيتكم؛ وقي ه كم ون تم علي ا أَن ى م ة عل ةٌ وَمْوقِع ه َمكانَ ي قلب ي ف راء: ل تمكنون. الف   مس

  . المنزلة. َمكين عند فالن بَيُِّن الَمكانَِة، يعني وَمِحلَّةٌ. أَبو زيد: فالن
ُروَن(((   ا ُمنتَِظ ُروا إِنَّ َماَواِت َواألَرْ  )122َوانتَِظ ُب السَّ ِ َغْي َّ ِ ْدهُ َو هُ فَاْعبُ ُر ُكلُّ ُع األَْم ِه يُْرَج ِض َوإِلَْي

ا تَْعَملُوَن( هُ ./.)).. )123َوتََوكَّْل َعلَْيِه َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ ُر ُكلُّ ُع األَْم ً  : رجع يرجع   َوإِلَْيِه يُْرَج ا اً وُرُجوع  َرْجع
 ً ا اً وَمْرِجع ى وُرْجعان ي التنزي وُرْجعَ رف. وف ةً: انص كوَمْرِجع ى رب وعَ  ل: إِن إِل ج ى، أَي الرُّ ْجع َع،  الرُّ والَمرِج

وعكم َمْرِجعُكم جميعاً، أَي مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا ْدهُ .. ((  ُرُج ع وطاع  فَاْعبُ ادة : خض ده عب )) : عب
ل على هللا: الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَ )) : َوتََوكَّْل َعلَْيهِ له .. ((   ل  فيْرَكن ْمَرهوالُمتََوّكِ َده وال يتَوكَّ إِليه وْح

ل واتََّكل استَْسلم إِليه، وتكّرر في الحديث ذكر التَّوكُّل؛ يقال: عليه على غيره. ابن سيده: َوِكَل با وتَوكَّل  توكَّ
الن أَي ه باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى ف ُ ه، ووَ  أَلَجأْت ه علي دت في ه واعتم اً إِذا إِلي الٌن فالن ل ف كَّ

ةً  استَْكفاه ه أَمَره ثِق ل إِلي أَمر نفسه. وَوَك ام ب ن الِقي زاً ع ه أَو َعْج لَّمه. بِكفايتِ َر: س الً  األَم ه َوْك ى رأْي ه إِل وَوَكلَ
  ..  وُوُكوالً: تركه

  
*********  
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توفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى ال
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والح د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي دثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى اس الم عل ين وس لمرسلين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  

 c   : 184الحلقة عدد   
  c  سورة يوسف) 12(

  ) 111( آياتها 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  ر ول هللا بل س

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا لَعَلَُّك1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن(((  ا َعَربِي وَن()إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنً َن  )2ْم تَْعِقلُ َك أَْحَس صُّ َعلَْي ُن نَقُ نَْح
ُت 3اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَك َهذَا اْلقُْرآَن َوإِْن ُكنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمْن اْلغَافِِليَن( ي َرأَْي ِت إِنِّ ِه يَاأَبَ ُف ِألَبِي اَل يُوُس )إِْذ قَ

ا4َر َرأَْيتُُهْم ِلي َساِجِديَن(أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّْمَس َواْلقَمَ  ُدوا  ) قَاَل يَ َك فَيَِكي ى إِْخَوتِ اَك َعلَ ْص ُرْؤيَ يَّ الَ تَْقُص بُنَ
َك َوَكذَِلَك يَْجتَبِيَك َربَُّك َويُعَلُِّمَك ِمْن تَأِْويِل األََحاِديِث َويُتِمُّ نِْعمَ  )5لََك َكْيًدا إِنَّ الشَّْيَطاَن ِلْإلِنَساِن َعُدوٌّ ُمبِيٌن( تَهُ َعلَْي

يٌم( يٌم َحِك َك َعِل َها َعلَى أَبََوْيَك ِمْن قَْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربَّ َف  )6َوَعلَى آِل يَْعقُوَب َكَما أَتَمَّ ي يُوُس اَن فِ ْد َك لَقَ
ائِِليَن( اٌت ِللسَّ ِه آيَ ى أَبِين7ََوإِْخَوتِ بُّ إِلَ وهُ أََح ُف َوأَُخ الُوا لَيُوُس َالٍل )إِْذ قَ ي َض ا لَِف بَةٌ إِنَّ أَبَانَ ُن ُعْص ا َونَْح ا ِمنَّ

اِلِحيَن(8ُمبِيٍن( ا َص ِدِه قَْوًم ْن بَْع وا ِم يُكْم َوتَُكونُ هُ أَبِ ٌل  )9) اْقتُلُوا يُوُسَف أَْو اْطَرُحوهُ أَْرًضا يَْخُل لَُكْم َوْج اَل قَائِ قَ
قَالُوا يَاأَبَانَا َما لََك الَ  )10بَِة اْلُجّبِ يَْلتَِقْطهُ بَْعُض السَّيَّاَرِة إِْن ُكنتُْم فَاِعِليَن(ِمْنُهْم الَ تَْقتُلُوا يُوُسَف َوأَْلقُوهُ فِي َغيَا

ُحوَن( هُ لَنَاِص ا لَ َف َوإِنَّ ى يُوُس ا َعلَ افُِظوَن(11تَأَْمنَّ هُ لََح ا لَ ْب َوإِنَّ ْع َويَْلعَ ًدا يَْرتَ ا َغ ْلهُ َمعَنَ ي  )12)أَْرِس اَل إِنِّ قَ
ئُْب َوأَْنتُْم َعْنهُ َغافِلُوَن(لَيَ  ا 13ْحُزنُنِي أَْن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَْن يَأُْكلَهُ الذِّ بَةٌ إِنَّ ُن ُعْص ئُْب َونَْح ) قَالُوا لَئِْن أََكلَهُ الذِّ

  ...)).)14إِذًا لََخاِسُروَن(
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  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يوسف ) 

  * التحليل :
  

ريم وأفضاله .. وعن كلما قرأت سورة يوسف عل رآن الك ن الق يه السالم لفتت نظري تلك المقدمة ع
ن أن  ان يمك ي نفسي ك ت ف ريم .. وقل رآن الك از الق ن إعج تلك الحروف المفاتيح التي تمثل جزءا ال يتجزأ م

ازه وأرا ا إعج ين لن الى أراد أن يب د تكون السورة بدون مقدمات وبدون ذلك المفتاح .. ولكن هللا سبحانه وتع
رآن  ـه  .. وأن الق ه واحد ال شريك ل أن يبين لنا أنه موجود وأنه محيط  بكل شيء وقادر على كل شيء  وأن

ول بين ت أردد الق ا زل ي م ة .. ولكن ك البت ه ش ي تضاعيفه حق ال يداخل ين  يالكريم حق .. وان ما حواه ف وب
ع ف دون ش ي أدل امقة .. إذ ب ة الس رآن النوراني ائق الق ى حق ي وأتمل ورة نفس وراني للس الم الن ي الع ور .. ف

ا أجد أن  ا لروعة م الطيبة المباركة .. وأسبح في أنوارها السنية وأستقرئ أبعادها البعيدة .. وإذا بي أجد وي
ذي  دالحقيقة واحدة .. والحب واحد .. والكره واحد .. واإليمان واحد .. والدين واحد .. والمعبو واحد .. هللا ال

ين ال إله إال هو الح ي القيوم الخالق المبدع المصور الرحمن الرحيم الذي يدعونا بكل رحمة التباع الحق المب
وازن النفسي  .. اإلسالم الحنيف دين العدل واالعتدال .. كي ننجو بأنفسنا وكي نسعد في الدنيا .. وكي نجد الت

ي نتمت وني ..ك اني والك اعي اإلنس ائلي واإلجتم ردي والع دي والف ري والجس دنيا والفك ي ال ا ف ا بحياتن ع حق
ور ..  ة الن د بواب ي نج ة .. وك ة الزائل ة الحيواني ة المادي رف ال المتع ة الص ة الحقيقي ة اإليماني رة المتع واآلخ
رب  اء والق ة والنم ر والبرك دوام والخي وطريق الخير والسعادة في الدنيا واآلخرة حيث الخلود الحقيقي .. وال

و سبحانه  ي..الكبير المتعال الحقيقي من هللا ذي الحول والطول القريب العفو  الغني الواجد الماجد ال إله إال ه
ة؟..  ة المبارك ف )) الطيب ورة (( يوس ي س ب ال تنقضي ف ن أعاجي د م اذا نج وتعالى عما يصفون ..  واآلن م

ذرات ال ى ش ة .. وإل نفس المكلوم ات ال افي لجراح م الش ى البلس ة وإل ا رحل ا أغربه ة م ى رحل الوا إل ور تع ن
  والخير والسالم نحو أفق أخضر بال انتهاء .. نحو اآلخرة التي ال شك فيها إطالقا .. 

ون )1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن(((  ة تكتب ن أحرف عادي از .. م ان اإلعج .)).. من أحرف بسيطة ك
ن  و بها .. وأنتم أمة اإلبداع كان هذا القرآن المعجز الذي ال يأتيه الباطل م ك ه ه .. وذل ه وال من خلف ين يدي ب

دن هللا  ن ل اإلعجاز وتلك هي المعجزة .. ألنه القرآن ليس من عنديات بشر قاصر مقصر يخطئ ويصيب بل م
الخالق العليم الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لـه وبهم .. كان القرآن واضحا متسق األبعاد .. أبان الشيء : 

و اتضح فهو مبين .. حتى تقتنعوا ب ه ول ى منوال ن تنسجوا عل م أعجز م وس أنك الحجة والدليل المادي الملم
ه  ى ب يكم وكف و حجة عل تم فه إن أبي تعاونتم جميعا .. ثم لتتأكدوا أنكم مدعوون لإليمان به والعمل بمقتضاه ف

  حجة في الدنيا واآلخرة .. 
رة  ا العب ي نأخذ منه اريخ ك ي  وألنه كذلك فإنه يأتي على أروع القصص في الت ا ف ي نمضي حقب وك

  العمل الصالح والتوبة واألوبة الى هللا وحسن عبادته وتوحيده : 
ْن ن(( َ ِه لَِم ْن قَْبِل َت ِم ْرآَن َوإِْن ُكن ذَا اْلقُ َك َه ا إِلَْي ا أَْوَحْينَ ِص بَِم َن اْلقََص َك أَْحَس صُّ َعلَْي ُن نَقُ ْح

ً والِقّصة: الخبر وهو القََصُص. و.)).. )3اْلغَافِِليَن( ا ه قَّص ره يقُصُّ ّي خبَ ُص:  وقََصصاً: قّص عل أَْوَرَده. والقََص
ى الفتح، وضع موضع المصدر حت ُر الَمْقصوص، ب ع  صار الخب اف: جم ه. والِقَصص، بكسر الق َب علي أَْغلَ

ي ب. وف ي تكت ة الت ل الِقّص ديث َغْس وب ح ن الث عه م ضُّ موض ا أَي تعَ ه بريقه يض: فتقُصُّ نانها  َدِم الح بأَْس
ه هاوريق ر؛ ومن ع األَث ّص القطع أَو تتبُّ ن القَ ديث: فجاء ليذهب أَثره كأَنه م َص  الح دم. وتقَّص َر ال تّص أَثَ واْق

ه. كالَمه: َحِفَظه. وتقَّصصَ  ر: تتبّع ه الخب ت الحديث: َرَوْيت ديُث. واْقتََصْص ُر والح ة: األَم ه،  والِقّص ى وجه عل
  .. وأَْغفَلَه: ترَكه وسها عنه غيُره ُل ُغفوالً وَغْفلةً وأَْغفَلَه عنهَغفََل عنه يَْغفُ . عليه الخبََر قصصاً. وقَصَّ 

ن   م م ا وال تعل اهيا عنه ت س ك .. كن ص علي ي نق ة الت ص الرائع ذه القص أي ما كنت يا محمد تعلم ه
اس  ا للن ا وبالغ أسرارها شيئا .. ونحن إذ نقصها عليك فلكي تكون عبرة لك وألمتك .. وكي تكون حجة وبيان

ا وال  .. يس ترف رآن ل ي الق ا ألن القص ف د منه حتى يدركوا من أمرهم رشدا .. وال يطغوا .. وهذه مقدمة ال ب
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د  ر وتنق ي تفك ة الت المية المتوازن ية اإلس اء الشخص ي بن دة وف ي العقي ؤدي دورا ف ي ي ف ك ه موظ ا .. إن عبث
ف .. وتعدل مسارها حسب العدل واإلعتدال .. بكل مصداقية في التوحيد واإلخال ي العواط ص والتوسط حتى ف

طرابها واضطرامها  يس واض ون المشاعر واألحاس ه أت ه .. إن ع إخوت ف م وفي هذا السياق كانت قصة يوس
ور  ها الص زمن تلخص ن ال ود م دى عق ى م ار .. عل ابرة وانتص بر ومص ب وص ره .. وح رة وك د وغي ن حق م

  اه .. تلخيص ربانيا ال يرقى إليه الشك في أنه من لدن هللا دون سو
ا((  ِه يَ ُف ِألَبِي اَل يُوُس ي  إِْذ قَ تُُهْم ِل َر َرأَْي ْمَس َواْلقََم ا َوالشَّ َر َكْوَكبً َد َعَش ُت أََح ي َرأَْي ِت إِنِّ أَبَ

ا )4َساِجِديَن( ى حد هن ه .. إل اه ألبي ا فحك ا وغريب ا عجيب .)).. إنه يوسف القريب الحبيب إلى أبيه .. رأى حلم
ر ؟.. أم  كان األمر يبدو عاديا .. ى الغي ا عل ص أحالمن م .. وهل نق ة الحل و نوعي ولكن ما هو غير عادي .. ه

ا فضله وفضل سورة  هل نحتفظ بأحالمنا ألنفسنا؟.. وما وجه الحقيقة في الحلم ؟.. ومن هو يوسف ؟ .. وم
  يوسف ؟ .. عن جماع ذلك نقدم التحليل التالي وهللا الموفق لما يحبه ويرضى : 

  بخاري : جاء في صحيح ال
ي سعيد، ن أب ي  حدثني عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد هللا قال: أخبرني سعيد ب عن أب

اس؟وآله سئل رسول هللا صلى هللا عليه  هريرة رضي هللا عنه: الوا:  وسلم: من أكرم الن ). ق اهم  ال: (أتق ق
الوا:  هللا، ابن نبي الناس يوسف نبي  ليس عن هذا نسألك، قال: (فأكرم  ل هللا). ق ن خلي ي هللا، اب ن نب هللا، اب

ادن ي  ليس عن هذا نسألك، قال: (فعن مع ارهم ف ة خي ي الجاهلي ارهم ف ادن، خي اس مع ألونني؟ الن العرب تس
  .اإلسالم، إذا فقهوا).

ا((   اَل يَ ًدا إِنَّ الشَّ قَ َك َكْي ُدوا لَ َك فَيَِكي ى إِْخَوتِ اَك َعلَ ْص ُرْؤيَ يَّ الَ تَْقُص ُدوٌّ بُنَ اِن َع ْيَطاَن ِلْإلِنَس
  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  َعُدوٌّ ُمبِينٌ .)).. )5ُمبِيٌن(

وَب ((   ى آِل يَْعقُ َك َوَعلَ هُ َعلَْي تِمُّ نِْعَمتَ ِث َويُ ِل األََحاِدي ْن تَأِْوي َك ِم َك َويُعَلُِّم ا َوَكذَِلَك يَْجتَبِيَك َربُّ َه ا أَتَمَّ َكَم
يٌم( َعلَى أَبََوْيكَ  يٌم َحِك َك َعِل َحاَق إِنَّ َربَّ ا .. )6ِمْن قَْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْس ل الرؤي ذا تأوي كَ .)).. ه َك َربُّ ذَِلَك يَْجتَبِي :  َوَك

اه أَي يده: واْجتَب طفاه.ابن س اره واص ه أَي اخت اه لنفس ه اْجتَب ديث: أَن ي الح طفاه. وف يَء  اْص ى الش واْجتَبَ
  . اختاره.

انَ ((   ْد َك ائِِليَن( لَقَ اٌت ِللسَّ ِه آيَ َف َوإِْخَوتِ ي يُوُس ة عل)7فِ دليل والحج ات : ال ع آي ة : جم  ى.)).. اآلي
  وجود هللا الواحد ال شريك له .. 

يٍن(((   َالٍل ُمبِ ي َض ا لَِف ُن وَ .)).. )8إِْذ قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّ أَبَانَ نَْح
  : أي جماعة ..   ُعْصبَةٌ 

اِلِحيَن(((   ا َص ِدِه قَْوًم ْن بَْع وا ِم أَْو  .))..)9اْقتُلُوا يُوُسَف أَْو اْطَرُحوهُ أَْرًضا يَْخُل لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم َوتَُكونُ
ه. الجوهري:: قال  اْطَرُحوهُ أَْرًضا د في ْرُح الشيء المطروُح ال حاجة ألَح ه األَزهري: والّطِ َح اً إِذا  وَطرَّ تَْطريح

ٌح: مطروح. اْفتَعله؛ أَكثر من َطْرحه. ويقال: اطََّرَحه أَي أَبعده، وهو   .  وشيء َطريح وُطرَّ
تُ ((   يَّاَرِة إِْن ُكن ُض السَّ هُ بَْع ّبِ يَْلتَِقْط ِة اْلُج ي َغيَابَ وهُ فِ َف َوأَْلقُ وا يُوُس ْنُهْم الَ تَْقتُلُ ٌل ِم اَل قَائِ ْم قَ

دةُ : َوأَْلقُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُجبِّ .)).. )10يَن(فَاِعلِ  ي الَجيِّ ل: ه َو. وقي م تُْط ر ل : البِئُر، مذكر. وقيل: هي البِئْ والُجبُّ
ِر. الموضع دةُ القَْع اِء البَعي رة الم ر الكثي ي البِئ يَّاَرةِ . ((  من الَكِإل. وقيل: ه ُض السَّ هُ بَْع يَّاَرةُ: )) :  يَْلتَِقْط والسَّ

ىالقا ى معن ث عل وم يسيرون أُن يَّاَرةُ: الق ة. والسَّ ض فل رأَ: تلتقطه بع ن قَ راَءة م ا ق ة، فأَم ِة أَو الجماع ْفقَ  الرُّ
دفع  َسيَّاَرةَ؛ فِإنه أَنث ألَن بعضها َسيَّاَرةٌ. وقولهم: أََصحُّ من َعْير أَبي السَّيَّارِة؛ ان ي َدواني ك يَّاَرةَ العَ هو أَبو َس

  .. حماره بعين سنة علىأَر ٍبالناس من َجْمع
ا 11قَالُوا يَاأَبَانَا َما لََك الَ تَأَْمنَّا َعلَى يُوُسَف َوإِنَّا لَهُ لَنَاِصُحوَن(((   ْب َوإِنَّ ْع َويَْلعَ ًدا يَْرتَ ا َغ )أَْرِسْلهُ َمعَنَ
تُْع: األَكل والشرب َرَغداً في الرِّ :  يَْرتَْع َويَْلعَبْ .).. )12لَهُ لََحافُِظوَن( اً،  يَْرتَعُ  يف، َرتَعَ الرَّ اً وِرتاع اً وُرتوع َرتْع

ال: ةُ. يق تَع ةُ والرَّ تْع م الرَّ ا واالس بَعٍ  خرجن ي ِش ديث أُّم َزْرع: ف ي ح و. وف ْنعَم ونَْلُه ب أَي نَ ُع ونَْلع   نَْرتَ
عٌ  وِرّيٍ وَرتٍْع أَي تَنَعٍُّم. وقوم ُمْرتِعُون: راتِعُون إِذا كانوا ن َمخاِصيَب، والموضع َمْرتَ ع. اب ب ُمْرتِ لُّ ُمْخِص ، وك

تْع اْرتَعُوا؛ األَعرابي: الرَّ ة ف اِض الجن َرْرتُم بِري ي الحديث: إِذا َم َرٍه. وف ر هللا،  األَكل بَش ة ِذك اض الجن أَراد بِري
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ب. ي الِخْص تْع ف الرَّ ه ب ْوَض في بَّه الَخ عْ  وش داً يَْرتَ ا غ له معن ف: أَرس وة يوس ن إِخ راً ع الى مخب ال هللا تع  وق
   ..ْلعَْب؛ أَي يلهو ويَْنعَم، وقيل: معناه يَْسعَى ويْنبَِسطويَ 

افِلُوَن(((   هُ َغ تُْم َعْن ئُْب َوأَْن ذِّ هُ ال اُف أَْن يَأُْكلَ ِه َوأََخ هُ 13قَاَل إِنِّي لَيَْحُزنُنِي أَْن تَْذَهبُوا بِ ئِْن أََكلَ الُوا لَ ) قَ
ئُْب َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّا إِذًا لََخاِسرُ    : غفل عنه : سها عنه وتركه  .. َوأَْنتُْم َعْنهُ َغافِلُونَ ...)).. )14وَن(الذِّ

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال  هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ة ر الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  اض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   185الحلقة عدد   
  c( سورة يوسف ) 

  
 ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  الرحيــــــــــــــم بسم هللا الرحمن 

أَْمرِ (( ...  نَُّهْم بِ َ ِه لَتُنَبِّئ ا إِلَْي ّبِ َوأَْوَحْينَ ا ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَْن يَْجعَلُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُج ْم الَ فَلَمَّ ذَا َوُه ِهْم َه
وَن( )15يَْشعُُروَن( اًء يَْبُك اُهْم ِعَش اُءوا أَبَ ا )16َوَج الُوا يَ ا  قَ ا أَبَانَ َد َمتَاِعنَ َف ِعْن ا يُوُس تَبُِق َوتََرْكنَ ا نَْس ا ذََهْبنَ إِنَّ

اِدقِيَن( ا َص ْو ُكنَّ ا َولَ ْؤِمٍن لَنَ َت بُِم ا أَْن ئُْب َوَم ذِّ ْم  )17فَأََكلَهُ ال لَْت لَُك وَّ ْل َس اَل بَ ِذٍب قَ َدٍم َك ِه بِ ى قَِميِص اُءوا َعلَ َوَج
 ُ َّ فُوَن(أَنفُُسُكْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل َو ا تَِص َوهُ  )18 اْلُمْستَعَاُن َعلَى َم أَْدلَى َدْل ْم فَ لُوا َواِرَدُه يَّاَرةٌ فَأَْرَس اَءْت َس َوَج

ُ َعِليٌم بَِما يَْعَملُوَن( َّ وهُ بَِضاَعةً َو انُوا َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَك )19قَاَل يَابُْشَرى َهذَا ُغَالٌم َوأََسرُّ
ِديَن( اِه ْن الزَّ ِه ِم ًدا  )20فِي ذَهُ َولَ ا أَْو نَتَِّخ ى أَْن يَنفَعَنَ َواهُ َعَس ي َمثْ ِه أَْكِرِم َر ِالْمَرأَتِ ْن ِمْص تََراهُ ِم ِذي اْش اَل الَّ َوقَ

ُ َغا َّ ِث َو ِل األََحاِدي ْن تَأِْوي هُ ِم ي األَْرِض َوِلنُعَلَِّم َف فِ ا ِليُوُس ذَِلَك َمكَّنَّ اِس الَ َوَك َر النَّ نَّ أَْكثَ ِرِه َولَِك ى أَْم ٌب َعلَ ِل
هُ آتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن( )21يَْعلَُموَن( ا بَلََغ أَُشدَّ ْن  )22َولَمَّ ا َع َوَراَوَدتْهُ الَّتِي ُهَو فِي بَْيتَِه

اِلُموَن( نَْفِسِه َوَغلَّقَْت األَْبَواَب َوقَالَْت َهْيتَ  ُح الظَّ هُ الَ يُْفِل َواَي ِإنَّ َن َمثْ ي أَْحَس هُ َربِّ ِ إِنَّ َّ اذَ  اَل َمعَ ْد  )23لََك قَ َولَقَ
هُ ِم اَء إِنَّ وَء َواْلفَْحَش هُ السُّ ِرَف َعْن ذَِلَك ِلنَْص ِه َك اَن َربِّ ْوَال أَْن َرأَى بُْرَه ا لَ مَّ بَِه ِه َوَه ْت بِ ا َهمَّ ْن ِعبَاِدنَ

  ...)).)24لَِصيَن(اْلُمخْ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة يوسف ) 

  * التحليل : 
  

اذا  تهم ؟ .. وم ى عملي وا عل ف غط يهم ؟ .. كي الوا ألب ماذا قرر إخوة يوسف عليه السالم ؟.. وماذا ق
دون  ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ه ؟.. ع ان رب ا بره ك ؟.. م ت ل ى هي ا معن دهم ؟ .. م ن بع ف م آل يوس ان م ك

  افية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : األجوبة الك
  

أَْمرِ ((     نَُّهْم بِ َ ِه لَتُنَبِّئ ا إِلَْي ّبِ َوأَْوَحْينَ ِة اْلُج ي َغيَابَ وهُ فِ وا أَْن يَْجعَلُ ِه َوأَْجَمعُ وا بِ ا ذََهبُ ْم الَ فَلَمَّ ذَا َوُه ِهْم َه
ا   ِ ابةُ كلّ وَغي:  فِي َغيَابَِة اْلُجبِّ .)).. )15يَْشعُُروَن( ول: َوقَْعن شيء: قَْعُره، منه، كالُجّبِ والوادي وغيرهما؛ تق

اتِ  في ي َغياب ز: ف ل العزي يِء  َغْيبٍة وَغيَابٍة أَي َهْبطة من األَرض؛ وفي التنزي ي الش اَب الشيُء ف ـُجّبِ. وغ ال
  . بِة الُجّبِ.وَغْيبةً، وفي حرِف أُبَّيٍ، في َغيْ  ِغـيابةً، وُغيُوباً، وَغياباً، وِغـياباً،

وَن(((     اًء يَْبُك اهُْم ِعَش اُءوا أَبَ الة.)).. )16َوَج ن ص و م ل: ه ِل، وقي ن اللَّْي الِم م ُل الظَّ اُء: أَوَّ  والِعش
ال الَمْغِرب إِلى التي العَتَمة. والِعشاَءاِن: الَمْغِرب والعَتَمة؛ قال األَزهري: يق اَءاِن،  لص اِء الِعش ِرب والِعش الَمْغ

الِعشاُء  وقال ابن شميل: كما قالوا األَبَوان وهما األَُب واألُمُّ، ومثله كثير. على الَمْغِرب، لِعشاُء فغُلِّبَ واألَصُل ا
  .. حيَن يَُصلّي الناُس العَتَمة

ئُْب وَ  قَالُوا يَا((   ا أَبَانَا إِنَّا ذََهْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا يُوُسَف ِعْنَد َمتَاِعنَا فَأََكلَهُ الذِّ ْو ُكنَّ ا َولَ َما أَْنَت بُِمْؤِمٍن لَنَ
ي. واْستَبَْقنا في العَْدِو أي تَسابَْقنا..)).. )17َصاِدقِيَن( ه. وف ا  وقد َسبَقَه يَْسبُقُه ويَْسبِقُه َسْبقاً: تقدَّم ديث: أن الح

ابِقُ  وم، س رُّ ابُق ال َهْيٌب س الم، وُص ى اإلس ي إل رب، يعن ة، الع ابُق الحبَش الٌل س ْلما وبِ ْرس؛ وس ابُق الفُ ُن س
  . وسابَْقتُه فَسبَْقتُه.

تَعَ ((   ُ اْلُمْس َّ ٌل َو ْبٌر َجِمي ًرا فََص ُكْم أَْم ْم أَنفُُس لَْت لَُك ى َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ اُن َعلَ
لَتْ .)).. )18َما تَِصفُوَن( ل له نفسه كذا: َزيَّنَتْه َسوَّ ر:  لشيطاُن:ا له له. وَسوَّ ذا األَم ي ه ِويلَُك ف ا َس واه. وأَن أَْغ

ر، ديث عم ي ح ِديلُك. وف ي هللا َع يئاً ال رض وت ش د الم ي عن ي نفس َل ل ّوِ مَّ إِال أَن تَُس ه: اللَُّه ُده عن   أَِج
ه ان ليفعل ى اِإلنس ه إِل ه وتَْحبِيبُ يء وتزيينُ ين الش ويل: تحس ل  أَو اآلن؛ التس ز: ب ل العزي ي التنزي ه. وف يقول

لَْت لكم أَْنفُُسكم أَْمرا ذئب َسوَّ ل ال روه بأَك ين أَخب ده ح َف  فَصْبٌر َجِميل؛ هذا قول يعقوب، عليه السالم، لول يوس
ي شأْنه م أَنفسكم ف لَْت لك وَّ ل َس فُون،  فقال لهم: ما أََكلَهُ الذئْب ب ا تَِص ر م راً غي م أَنفسكم أَم ْت لك راً أَي َزيَّنَ أَم



  778                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ويل أَنَّ التس لٌ  وك اتَْفِعي ه أَن يَتََمنَّاه و أُْمنِيَّت ان، وه وِل اِإلنس ن ُس َزيِّن  م رور  فتُ ن ُغ َره م َل وغي ا الباط لطالبه
   ..الدنيا

ا((   يٌم  َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َواِرَدُهْم فَأَْدلَى َدْلَوهُ قَاَل يَ ُ َعِل َّ اَعةً َو وهُ بَِض رُّ َالٌم َوأََس ذَا ُغ َرى َه بُْش
ى:  َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ  .))..)19ْعَملُوَن(بَِما يَ  ى معن ث عل وم يسيرون أُن يَّاَرةُ: الق ِة  والسَّيَّاَرةُ: القافلة. والسَّ ْفقَ الرُّ

يَّارِة؛ أَو الجماعة، فأَما قراَءة من قَرأَ: تلتقطه بعض يَّاَرةٌ. السَّ ها َس ث ألَن بعض ه أَن مْ . ((  فِإن لُوا َواِرَدُه  فَأَْرَس
يقال: وَرْدُت الماَء أَِرُده ..  لم يدخله أَو َد الماَء وغيره َوْرداً وُوُروداً َوَوَرَد عليه: أَشَرَف عليه، دخلهوَورَ )) : 

ذ حضرته لتشرب. والِورد: الماء الذي ُوُروداً إذا ذي  ترد عليه. وفي حديث أَبي بكر: أَخ ذا ال ال: ه انه وق بلس
ْوِردة ْهِلكةَ،الَمواِرَد؛ أَراد الموارد المُ  أَوَرَدني اَعةً .. ((  واحدها َم وهُ بَِض رُّ ة  َوأََس ره عن بقي وا أم )) : أي كتم

  الحافلة حتى ال يشركوهم في قيمته ونفعه .. وقالوا اشتريناه .. 
اِهِديَن(((   يه ِشرًى َشرى الشيَء يَْشر.)).. )20َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكانُوا فِيِه ِمْن الزَّ

ه ُوَشراه وِشراًء واْشتَراه َسواٌء، ري نفَس ن يَْش اس م اءَ  واْشتَراهُ: باَعه. قال هللا تعالى: ومن الن اِة  اْبتِغ َمْرض
  . أَي باعوه. َمْعدودٍة؛ هللاِ، وقال تعالى: وَشَرْوهُ بثَمٍن بَْخٍس َدراِهمَ 

هِ ((    َر ِالْمَرأَتِ ا  َوقَاَل الَِّذي اْشتََراهُ ِمْن ِمْص ذَِلَك َمكَّنَّ ًدا َوَك ذَهُ َولَ ا أَْو نَتَِّخ ى أَْن يَنفَعَنَ َواهُ َعَس ي َمثْ أَْكِرِم
ا َر النَّ ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثَ َّ وَن(ِليُوُسَف فِي األَْرِض َوِلنُعَلَِّمهُ ِمْن تَأِْويِل األََحاِديِث َو .)).. )21ِس الَ يَْعلَُم

ؤول  وأَما التأْويل فهو تفعيل :  األََحاِديثِ  ِمْن تَأِْويلِ  أْويالمن أول ي ئل  ً ت اد. وس ُؤول أَي رجع وع ه آل يَ وثُالثِيُّ
و بن يحيى عن أَبو العباس أَحمد ال أَب ير واحد. ق ى والتفس ل والمعن ال: التأْوي ل فق تُ  التأْوي ال أُْل ور: يق  منص

ه معاني أَلفاظ أَشَكلَت جمع الشيَء أَُؤوله إِذا جمعته وأَصلحته فكان التأْويل ث: ..  بلفظ واضح ال إشكال في اللي
ل والتأْويل تفسير الكالم الذي تختلف الجوهري: التأْويل تفسير ما .. ببيان غير لفظه ّ معانيه وال يصح إِال التأَوُّ

ل والتأْويل: عبارة الرؤيا. وفي ا.. بمعنى وتأَّولته يؤول إِليه الشيء، وقد أَّولته تأْويالً  لتنزيل العزيز: هذا تأْوي
ل. وآل لحه وساسه. رؤياي من قب ة إِذا أَص ه إِيال ه يَؤول رائض مالَ ام والف ل األحك ث أي تأوي ل األحادي . وتأوي

ال  ذلك ق ا .. ول الم جزء منه ير األح م .. وتفس وحي .. و العل اء: ال وحقائق التوحيد .. أي النبوة .. وقال العلم
نْ )) .. و((   ِمْن تَأِْويِل األََحاِديثِ َوِلنُعَلَِّمهُ تعالى : ((   ل  ِم ن دالئ زءا  م الم ج ير األح ان تفس يض .. فك )) للتبع

  نبوته عليه السالم .. وبالتالي جزءا  من علمه .. ومن والوحي الذي أوحاه هللا إليه .. 
ِزي الْ ((   ذَِلَك نَْج ا َوَك ا َوِعْلًم اهُ ُحْكًم هُ آتَْينَ دَّ َغ أَُش ا بَلَ نِيَن(َولَمَّ ا.)).. )22ُمْحِس ا َوِعْلًم اهُ ُحْكًم : أي  آتَْينَ

ة  م : المعرف وة والعل علما بالحكم .. ومكناه من الحكم .. قال العلماء : الفهم والعلم قبل النبوة .. والحكم : النب
 ..  

َواَب َوقَالَ((   ْت األَْب ِه َوَغلَّقَ ْن نَْفِس ا َع ي بَْيتَِه َو فِ ي ُه هُ الَّتِ ي َوَراَوَدتْ هُ َربِّ ِ إِنَّ َّ اذَ  اَل َمعَ َك قَ َت لَ ْت َهْي
تَ :  َوقَالَْت َهْيَت لَكَ .)).. )23أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَّهُ الَ يُْفِلُح الظَّاِلُموَن( م وَهْي ٌب؛ تقول العرب: َهْيَت للِحْل  َهْيَت: تَعَجُّ

الم، عن  ا أَنها قالت،وِهيَت لَك أَي أَْقبِْل. وقال هللا، عز وجل، حكاية عن َزِليخ لك لما راَوَدت يوسَف،عليه الس
ا َ نَْفسه: وقالت ِهيَت لَك أَي َهلُمّ  اج: وأَكثره ال الزج اء وكسرها؛ ق ِت، بضم الت َك، وَهْي ُت لَ َت  وقد قيل: َهْي َهْي

ن عب ِهيتُ  لك، بفتح الهاء والتاء؛ قال: وُرِويَْت عن علّي، عليه السالم: ن اب ْت ع اس، رضي لَك، قال: وُرِويَ
  ..  الهاء، من الَهيئة، كأَنها قالت: تََهيَّأُْت لك هللا عنهما: ِهئُْت لََك،بالهمز وكسر

اَء إِ ((   وَء َواْلفَْحَش هُ السُّ ِرَف َعْن ذَِلَك ِلنَْص ِه َك اَن َربِّ ْوَال أَْن َرأَى بُْرَه ا لَ مَّ ِبَه ِه َوَه ْت بِ ْن َولَقَْد َهمَّ هُ ِم نَّ
ه األَمرُ ...)).. )24ِصيَن(ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَ  ه.  الَهمُّ: الُحْزن، وجمعه ُهموٌم، وَهمَّ تَمَّ ب اْهتَمَّ واْه ه ف ةً وأََهمَّ اً وَمَهمَّ َهّم

. ويقال: ال َمَهّمةَ لي مبنية وال َهماِم لي: ذلك  بالفتح، وال ، على الكسر مثل قَطاِم أَي ال أَُهمُّ ّم ب اِم، أَي ال أَُه َهم
ه؛ بّ وج  وال أَْفعَلُ ديث: أَح ي الح ة: ُاء ف ي رواي اٌم. وف ُد هللا وَهمَّ ى هللا عب ماء إِل ماء األَس دُق األَس ة  أَص حارث

ام، وهو فَعَّال من َهمَّ باألَمر يَُهّم إِذا أَمٍر، عَزم عليه، وإِنما وَهمَّ ّم ب و يَُه د إِال وه ن أَح ا م ه م َدقها ألَن ان أَص  ك
هِ . ((   َهّماً: نواه وأَراَده وعَزم عليه.وَهمَّ بالشيَء يهمُّ . َغِوَي. َرَشِ◌َد أَم اء  لَْوَال أَْن َرأَى بُْرَهاَن َربِّ )) : األنبي

معصومون .. وبالتالي فشتان بين ما ابتغت (( زليخا )) .. وبين ما ابتغى يوسف عليه السالم المعصوم .. إن 
ال هللا عز وجل تعهد ووعد وعد الصدق في كل زمان ومكان بنجاة الرسل وال ث ق ة .. حي ل فتن مؤمنين من ك
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ي ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا َكذَِلَك َحقا َعلَْينَا نُْنجِ اْلُمْؤِمنِيَن(في سورة يونس : ((   د  -.)))103ثُمَّ نُنَّجِ يونس .. ووع
  هللا هو وعد الصدق الذي لن يتخلف إلى قيام الساعة التي الشك فيها إطالقا  .. 

  
  

*********  
  
  

// هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * **
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السميع  ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنْ (( ون ...  –./.)) )118َت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  

 c   : 186الحلقة عدد   
  c( سورة يوسف ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم ا ول هللا بل لنصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َك َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمْن ُدبٍُر َوأَْلفَ  (( ...  ْن أََراَد بِأَْهِل َزاُء َم ا َج ْت َم اِب قَالَ َدى اْلبَ يَِّدَها لَ يَا َس
دَّ  )25ُسوًءا إِالَّ أَْن يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم( هُ قُ قَاَل ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن نَْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِْن َكاَن قَِميُص
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اِدقِيَن( )26 اْلَكاِذبِيَن(ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوُهَو ِمنْ  ا َرأَى  )27َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََكذَبَْت َوُهَو ِمْن الصَّ فَلَمَّ
يٌم( قَِميَصهُ  َدُكنَّ َعِظ ِدُكنَّ إِنَّ َكْي ْن َكْي ذَْنبِ  )28قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل إِنَّهُ ِم تَْغِفِري ِل ذَا َواْس ْن َه ِرْض َع ُف أَْع ِك يُوُس ِك إِنَّ

ا لَنََراَه )29ُكنِت ِمْن اْلَخاِطئِيَن( ا إِنَّ غَفََها ُحب ْد َش ِه قَ ا َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلَمِدينَِة اْمَرأَةُ اْلعَِزيِز تَُراِوُد فَتَاَها َعْن نَْفِس
يٍن( ْيِهنَّ َوأَْعتَ )30فِي َضَالٍل ُمبِ لَْت إِلَ ِرِهنَّ أَْرَس ِمعَْت بَِمْك ا َس ينًا فَلَمَّ ّكِ ْنُهنَّ ِس َدٍة ِم لَّ َواِح ْت ُك أً َوآتَ نَّ ُمتََّك َدْت لَُه

ِ َما َهذَا بََش َّ ِ ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقُْلَن َحاَش  ِريٌم(َوقَالَْت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ فَلَمَّ ٌك َك ذَا إِالَّ َملَ ) 31ًرا إِْن َه
َجنَنَّ وَ قَالَْت فَذَِلُكنَّ الَّ  ُرهُ لَيُْس ا آُم ْل َم ْم يَْفعَ ئِْن لَ َم َولَ ِه فَاْستَْعَص َن ِذي لُْمتُنَّنِي فِيِه َولَقَْد َراَودتُّهُ َعْن نَْفِس وَن ِم لَيَُك

اِغِريَن( ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْيدَ  )32الصَّ ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ ْن قَاَل َرّبِ الّسِ ْن ِم ْيِهنَّ َوأَُك ُب إِلَ ُهنَّ أَْص
يُم( )33اْلَجاِهِليَن( ِميُع اْلعَِل َو السَّ ا َرأَْوا  )34فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َكْيَدُهنَّ إِنَّهُ ُه ِد َم ْن بَْع ْم ِم َدا لَُه مَّ بَ ثُ

  ...)).) 35اْآليَاِت لَيَْسُجنُنَّهُ َحتَّى ِحيٍن(
  يمصدق هللا العظ

  ( سورة يوسف ) 

  
  * التحليل :

  
ه السالم ؟.. وكيف ظهرت  هل اقتنعت (( زليخا )) بعصمة األنبياء ؟.. كيف تآمرت على يوسف علي
ر  ئلة وأكث ذه األس معتها ؟ .. عن ه ويه س ة لتش ز الحرب الدعائي رأة العزي ف واجهت ام براءة يوسف ؟.. كي

  لي إن شاء هللا تعالى : تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التا
  

ْن أََراَد  (( ...  َزاُء َم ا َج ْت َم اِب قَالَ َدى اْلبَ يَِّدَها لَ َك َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمْن ُدبٍُر َوأَْلفَيَا َس بِأَْهِل
يٌم( ْن ُدبُ.)).. )25ُسوًءا إِالَّ أَْن يُْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِل هُ ِم دَّْت قَِميَص دُّ أيضا :  رٍ َوقَ ه رد والقَ وال وباب ق ط دُّ الش القَ

  )) : من خلف .. لما كان هاربا ..فأمسكت بأعلى القميص فتمزق طوال ..   ِمْن ُدبُرٍ .. ((   القامة والتقطيع
ْن قَاَل ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن نَْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن قُ ((    َو ِم بٍُل فََصَدقَْت َوُه
اِدقِيَن( )26اْلَكاِذبِيَن( ا.)).. )27َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََكذَبَْت َوُهَو ِمْن الصَّ ْن أَْهِلَه اِهٌد ِم ِهَد َش ال  َوَش : ق

  ثا .. أهل العلم : كان صبيا في المهد أنطقه هللا تبرئة ليوسف عليه السالم .. ولم يتكلم إال ثال
ا َرأَى قَِميَصهُ ((   يٌم( فَلَمَّ َدُكنَّ َعِظ ِدُكنَّ إِنَّ َكْي ْن َكْي ِدُكنَّ  .))..)28قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل إِنَّهُ ِم ْن َكْي هُ ِم اَل إِنَّ :  قَ

ثُ  الليث:قال  ُد: الُخبِ دةً. والَكْي اده َمِكي د ك َدة، وق ن الَمِكي ُر؛ الَكْيُد م َدُ◌هُ كَ  والَمْك اده يَكِمي ذلك ك َدةً، وك داً وَمِكي ْي
ا المكايَدةُ. وكلُّ شيء وٍل كاده ي ُعقُ ك ف ا قول اص: م ن الع رو ب ي حديث عم ا؟  تعالُجه، فأَنت تَِكيُده. وف خالقه

اد،  وفي رواية: تلك عقوٌل كادها باِرئُها أَي أَرادها بسوء. يقال: اُل واالجته ُد: االحتي ُده. والَكْي َل أَِكي ِكْدُت الرج
  . كيداً. حربوبه سميت ال
اِطئِيَن(((   ْن اْلَخ ِت ِم ْن .)).. )29يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهذَا َواْستَْغِفِري ِلذَْنبِِك إِنَِّك ُكن ِرْض َع ُف أَْع يُوُس

ه السالم .. ((  َهذَا  اِطئِينَ : أي إن الشاهد توجه بالكالم إلى يوسف علي ْن اْلَخ ِت ِم ِك ُكن اِطُئ: من )) : إِنَّ والخ
د ل ين. ويقال: قد َخِطئُْت إِذا أَثِْمت، فأَنا  ما ال ينبغي، وتقول: ألَن تُْخِطئ في العلم أَيَسُر من أَنتعمَّ تُْخِطئ في الّدِ

ا  خاِطٌئ؛ قال الـُمْنِذري: سمعُت أَبا الَهْيثَم يقول: َخِطئُْت: لما َصنَعه أَْخَطأُ وأَنا أُْت: لم َعْمداً، وهو الذَّْنب، وأَْخَط
 ً أً،  ، غير عمد. قال: والَخَطأُ،َصنعه َخَطأ ُت ِخْط ال: وَخِطئ اًء؛ ق أً وإِْخط أُْت َخَط ن أَْخَط ور: اسم م وز مقص مهم

  .  الخاء، مقصور، إِذا أَثمت. بكسر
ا لَنَ ((   ا إِنَّ غَفََها ُحب ْد َش ِه قَ ْن نَْفِس ا َع َالٍل َوقَاَل نِْسَوةٌ فِي اْلَمِدينَِة اْمَرأَةُ اْلعَِزيِز تَُراِوُد فَتَاَه ي َض ا فِ َراَه

يٍن( ا.)).. )30ُمبِ غَفََها ُحب ْد َش َوْيداؤه.التهذيب:: قَ اب وُس ه كالحج دة ُدونَ و جل ب، وه الُف القَْل غاُف: ِغ  والشَّ
ه.  الُحبُّ  الشَّغاُف َمْوِلُج البَْلغم، ويقال: بل هو غشاء القلب. وَشغَفَه غاِف قلب ى َش يَْشغَفُه َشْغفاً وَشغَفاً: وَصل إل

نوق د رأَ اب اس: ق ى عب ل: َغشَّ غاف، وقي ت الشَّ ه تح ل ُحبُّ ال: دخ اً، ق غَفَها ُحبّ ا، َش بُّ قَْلبَه اب  الح ل: أَص وقي
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ين  فِي َضَالٍل ُمبِينٍ .. ((  ِغالفُه َشغافها؛ قال أَبو بكر: َشغاُف القلب وَشغَفُه و مب ان الشيء : اتضح فه )) : أب
 ..  

ا َسِمعَْت بَِمْكِرِهنَّ ((   ُرْج  فَلَمَّ ْت اْخ ينًا َوقَالَ ّكِ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعتََدْت لَُهنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِس
ذَا إِ  ِ َما َهذَا بََشًرا إِْن َه َّ ِ ا َرأَْينَهُ أَْكبَْرنَهُ َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقُْلَن َحاَش  ٌك َكَعلَْيِهنَّ فَلَمَّ َدْت .)).. )31ِريٌم(الَّ َملَ َوأَْعتَ

 ً َ :  لَُهنَّ ُمتََّكأ ُجَل: َجعل وأَتَْكأ ام أَو  ُمتََّكأً. َ له ُمتََّكأً، وقُرَئ: وأَْعتََدْت لَُهنّ  الرَّ ه لَطع أُ علي ا يُتََّك اج: هو م وقال الزج
ً  شراب أَو حديٍث. وقال وَم  ، وقيلالمفسرون في قوله تعالى: وأَْعتََدْت لهنَّ ُمتََّكأً، أَي طعاما أٌ ألَنَّ الق للطَّعاِم ُمتََّك

لُ  إِذا قَعَدوا على الطعام اتََّكُؤوا، وقد ا يأَُك ُل كم لم: آُك ه وس ّ علي ةُ عن ذلك. قال النبي، صلى   نُِهيَْت هذه األُمَّ
لُّ  ِة ُك ي العََربِيَّ ـُمتَِّكُئ ف ُل ُمتَِّكئاً.ال تََوى قاِع العَْبُد. وفي الحديث: ال آُك ن اْس ةُ ال َم اً، والعاّم ن اٍء ُمتََمّكِ ى ِوط داً عل

دل من تعرف الـُمتَِّكئَ  ه ب اُء في قَّْيه؛ والت اِء،  إِالّ َمْن ماَل في قُعُوِده ُمْعتَِمداً على أََحِد ِش ن الِوك له م واو، وأَص ال
َ  وهو أ ى الِوط ما يَُشدُّ به الِكيُس وغيره، كأَنه أَْوَك القُعود َعل دَّها ب ه وَش ر: َمْقعََدتَ ن األَثي ال اب ه. ق ذي تْحتَ اِء ال

ناً فِْعَل َمن يُِريدُ  الحديث: أَنـِّي إِذا ومعنى ودي أََكْلُت لم أَْقعُْد ُمتََمّكِ ون قُعُ ةً، فيك ُل بُْلغ ه  االْستِْكثاَر منه، ولِكْن آُك ل
قَّْيِن تأَوَّ  ُمْستَْوفِزاً. قال: د الّش ى أََح ِل إِل ى الَمْي اَء عل ل االتِّك ن َحَم ْذَهبوَم ى َم ه عل ي  لَ ِدُر ف ه ال يَْنَح ّبِ، فِإن الّطِ

  . وُربَّما تأَذَّى به. وقال األَخفش: ُمتََّكأً هو في معنى َمْجِلٍس. َمجاري الطعاِم َسْهالً، وال يُِسيغُه َهنِيئاً،
ِه فَاْستَ ((   ْن نَْفِس هُ َع َجنَنَّ قَالَْت فَذَِلُكنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِيِه َولَقَْد َراَودتُّ ُرهُ لَيُْس ا آُم ْل َم ْم يَْفعَ ئِْن لَ َم َولَ ْعَص

اِغِريَن( َن الصَّ وَن ِم غارةُ .)).. )32َولَيَُك غَر والصَّ يده: الّصِ ن س ر. اب د الكب غَُر: ض الف الّصِ ل:  ِخ م، وقي الِعَظ
فارة في القَْدر؛ َصغُرَ  غَر في الِجْرم، والصَّ   .. غَراً؛ بفتح الصاد والغينوِصغَراً وَصِغَر يَْصغَُر صَ  ًَصغارة الّصِ

ْيِهنَّ وَ ((   ُب إِلَ َدُهنَّ أَْص ي َكْي ِرْف َعنِّ ِه َوإِالَّ تَْص ْدُعونَنِي إِلَْي ا يَ يَّ ِممَّ بُّ إِلَ ْجُن أََح اَل َرّبِ الّسِ ْن قَ ْن ِم أَُك
ى  َضبَّة: ْبوةً؛ قال زيُد بنُ اللَّْهِو َصباً وُصبُّواً وصَ : يقال صبا إلى  أَْصُب إِلَْيِهنَّ  .))..)33اْلَجاِهِليَن( با  إِل د ص هن

ا: وهللاِ ..  وِهْنٌد ِمثْلُها يُْصبِيقلبي   ي، رضي هللا عنهم ن عل ن ب اً وال وفي حديث الحس َرَك ذََهب ا تَ ةً وال  م فِضَّ
ْبوةٌ أَي ليست ٌ شيئاً يُْصبَى إِليه. وفي الحديث: وشابّ  ه َص ه.  ل ةُ من رَّ َوى، وهي الَم ى الَه ٌل إِل ي حديث َمْي وف

ان : النخعي اب ك ه إِذا ت ك ألَن ْبوةٌ، وذل أَ َص الِم إِذا نَش ون للغ بُهم أَن يك َوى يُْعِج ي  واْرَع اده ف ّد الجته ان أَش ك
ةُ  الطاعة وأَكثَر لنََدِمه على ما فََرط منه، بَتْه الجاري ه. وأَْص َل علي ه أَو يتَِّك َب بعَمل بَِي  وأَْبعََد له من أَْن يُْعَج وَص

ْبياِن. وَصباَصباًء م حاب  ثُل َسِمَع َسماعاً أَي لَِعَب مع الّصِ مي أَص ريٌش تَُس ت ق . وكان نَّ بُّواً: َح إِليه َصْبوةً وُص
ا.  هللا عليه وسلم، ُصباةً. وأَْصبَتْه المرأَةُ وتََصبَّتْه: شاقَتْه وَدَعتْه النبي، صلى با إِليه ا وَص نَّ له با فَح إِلى الّصِ

  .. وفَتَنها أَيضاً: خَدعها وَصبِيَْت، وتََصبَّاها هو: َدعاها إِلى ِمثْل ذلك، وتََصبَّاها إِليه ْبَتوَصبَِي: ماَل، وكذلك صَ 
يُم(((   ِميُع اْلعَِل َو السَّ هُ ُه َدُهنَّ إِنَّ هُ َكْي َرَف َعْن هُ فََص هُ َربُّ تََجاَب لَ ه  )34فَاْس ا : أدرك م علم ..)).. عل

  بحقيقته وكنهه .. 
اتِ ...)).. ) 35ُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَْوا اْآليَاِت لَيَْسُجنُنَّهُ َحتَّى ِحيٍن(ثُمَّ بََدا لَ ((   ا َرأَْوا اْآليَ ِد َم ة  ِمْن بَْع : اآلي

ـه .. ((   ريك ل ى وجود هللا الواحد ال ش ينٍ جمع آيات : األدلة والحجج على صدقه وعل ى ِح ل  َحتَّ ى أج )): إل
ون  األَزمان : وقت من الدَّهر مبهم يصلح لجميعالِحيُن: الدهُر، وقيلغير محدد ..  َرْت، يك ت أَو قَُص كلها، طال

ه هم ب ص بعض ك، وخ ن ذل ر م نة وأَكث ين س هرين.  أَربع هر أَو ش تة أَش نتين أَو س نين أَو س نة أَو سبع س س
  .. الوقتُ  والِحيُن:

  
*********  

  

حانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سب
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين آمس ين وسالم عل
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  

 c   187: الحلقة عدد   
  c( سورة يوسف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْجَن فَتَيَاِن قَاَل أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اْآلَخُر إِنِّي أََرانِ (( ...  ْوَق َوَدَخَل َمعَهُ الّسِ ي أَْحِمُل فَ

ا  )36َرأِْسي ُخْبًزا تَأُْكُل الطَّْيُر ِمْنهُ نَبِّئْنَا بِتَأِْويِلِه إِنَّا نََراَك ِمْن اْلُمْحِسنِيَن( ِه إِالَّ نَبَّأْتُُكَم اٌم تُْرَزقَانِ ا َطعَ قَاَل الَ يَأْتِيُكَم
ا َعلََّمنِ ا ِممَّ ا ذَِلُكَم َل أَْن يَأْتِيَُكَم ِه قَْب ْم بِتَأِْويِل اْآلِخَرِة ُه ْم بِ ِ َوُه َّ ا وَن بِ ْوٍم الَ يُْؤِمنُ ةَ قَ ُت ِملَّ ي تََرْك ي إِنِّ ي َربِّ

َك  )37َكافُِروَن( ْيٍء ذَِل ِ ِمْن َش َّ ِل َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك بِا ْن فَْض ِم
ِ َعلَ  ُكُروَن(َّ اِس الَ يَْش َر النَّ نَّ أَْكثَ اِس َولَِك ى النَّ ا َوَعلَ ا )38ْينَ ُ  يَ َّ ٌر أَْم  وَن َخْي قُ اٌب ُمتَفَّرِ ْجِن أَأَْربَ اِحبَيِ الّسِ َص

اُر( ا )39اْلَواِحُد اْلقَهَّ اُؤُكْم َم تُْم َوآبَ ْيتُُموَها أَْن مَّ َماًء َس ِه إِالَّ أَْس ْن ُدونِ ُدوَن ِم ْلَطاٍن إِْن  َما تَْعبُ ْن ُس ا ِم ُ بَِه َّ َزَل  أَن
اِس الَ  َر النَّ نَّ أَْكثَ يُِّم َولَِك يُن اْلقَ ّدِ ِ أََمَر أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ ذَِلَك ال َّ ِ وَن(اْلُحْكُم إِالَّ  ا )40يَْعلَُم ا  يَ ْجِن أَمَّ اِحبَيِ الّسِ َص

ًرا َوأَ  هُ َخْم تَْفتِيَاِن(أََحُدُكَما فَيَْسِقي َربَّ ِه تَْس ِذي فِي ُر الَّ َي األَْم ِه قُِض ْن َرأِْس ُر ِم ُل الطَّْي لَُب فَتَأُْك ُر فَيُْص ا اْآلَخ  )41مَّ
ي  َث فِ ِه فَلَبِ نِ َوقَاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَّهُ نَاجٍ ِمْنُهَما اْذُكْرنِي ِعْنَد َربَِّك فَأَنَساهُ الشَّْيَطاُن ِذْكَر َربِّ َع ِس ْجِن بِْض  )42يَن(الّسِ

 ..((...  
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة يوسف ) 

  * التحليل : 
  



  783                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ا   ت رؤي ا كان ه ؟ .. وم ف داخل ث يوس م لب جن ؟.. وك ل الس الم داخ ه الس ف علي آل يوس ان م ف ك كي
ت دعوت ا كان ه السالم ؟.. وم ف علي ا يوس ف أوله دون  هالسجينين وكي ر تج ئلة وأكث ذه األس ا ؟.. عن ه لهم

  لشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :   األجوبة الكافية ا
  

ْجَن فَتَيَاِن قَاَل أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اْآلَخُر إِنِّي أََرانِي أَْحمِ (( ...  ْوَق َوَدَخَل َمعَهُ الّسِ ُل فَ
ا بِتَأِْويِل هُ نَبِّئْنَ ُر ِمْن ُل الطَّْي ًزا تَأُْك ي ُخْب نِيَن(َرأِْس ْن اْلُمْحِس َراَك ِم ا نَ ًرا.)).. )36ِه إِنَّ ُر َخْم ي أَْعِص ي أََرانِ :   إِنِّ

اءك.  والتَّْخِميُر: والَخْمُر: ما أَْسَكَر من عصير العنب ألَنها خامرت العقل. ْر إِن هُ وَخّمِ َر وْجَه التغطية، يقال: َخمَّ
ن ْمُر من الحبوب فجعل الخمر منوقال أَبو حنيفة: قد تكون الخَ  والُمخاَمَرةُ:المخالطة؛ سيده:  الحبوب؛ قال اب

حاً منه ألَن حقيقة الخمر إِنما هي العنب ال:  دون سائر وأَظنه تََسمُّ ث؛ يق ِر التأْني ي الَخْم َرُف ف ياء، واألَْع األَش
ه؛ ِصْرٌف، وقد َخْمَرة ا من ك لكونه ن ذل ال: وأَظ راً؛ ق ب خم و ح يذكَّر، والعرب تسمي العن ا أَب ةحكاه ال:  نيف ق

الى ه تع ي قول ال ف ي وهي لغة يمانية. وق ي أَران راً؛ إِن : إِن ُر َخْم ال: وأُراه سماها  أَْعِص ب؛ ق ا العن ر هن الخم
ِشواَء  ٍ يُناِزُعنِي بها نُْدماُن ِصْدق فكأَنه قال: إِني أَعصر عنباً؛ قال الراعي: اِإلمكان أَن تؤول إِليه، باسم ما في

ة: أَعصر..  ِقيناالطَّيِر، والِعنََب الحَ  ن عرف ال اب ر يريد الخمر. وق ر، وإِذا عص تخرج الخم راً أَي أَس ب  خم العن
ال: ذلك ق ة: فِإنما يستخرج به الخمر، فل و حنيف ال أَب راً. ق د  أَعصر خم اً ق ه رأَى يمانيّ رواة أَن وزعم بعض ال

 ً ا ل عنب ال حم ال: فق ل؟ فق ا تحم ه: م و ل ع ُخم راً، والجم ب خم مى العن راً، فس يخم ن ر، وه ال اب َرةُ. ق  الَخْم
تْ  ا تُِرَك راً ألَنه ر خم ميت الخم ي: وس ا األَعراب اْختََمَرْت، واُختِماُره ذلك  ف ميت ب ال: س ا؛ ويق ُر ريحه تَغَيُّ

  ..  لمخامرتها العقل
ُت قَاَل الَ يَأْتِيُكَما َطعَاٌم تُْرَزقَانِِه إِالَّ نَبَّأْتُُكَما بِتَأِْويِلِه قَْبَل أَْن يَأْتِ ((   ي تََرْك ي إِنِّ ي َربِّ ا َعلََّمنِ ا ِممَّ ا ذَِلُكَم يَُكَم

افُِروَن( ْم َك ِ َوُهْم بِاْآلِخَرِة ُه َّ ي.)).. )37ِملَّةَ قَْوٍم الَ يُْؤِمنُوَن بِا ا َعلََّمنِ ا ِممَّ ه  ذَِلُكَم ه بحقيقت ا : أدرك م علم : عل
افُِرونَ وكنهه .. ((   ْم َك اْآلِخَرِة ُه اال)) :  َوُهْم بِ ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق ر  ُكْف ر يَْكفُ بالطاغوت؛ َكفَ

ل دار ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ د ُكْف رب: ق وا. الح ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف  والُكْف
الى: إِ  نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، ه تع دُّ الشكر. وقول اوهو ِض رَ  ن افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك  بك

ة  وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  ُمَكفَّر: مجحود النعم
  . به.قل السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على ، مشتق من كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا مع إِحسانه. ورجل

َك ((   ْيٍء ذَِل ْن َش ِ ِم َّ ا ِرَك بِ ا أَْن نُْش ِل َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َما َكاَن لَنَ ْن فَْض ِم
ُكُروَن( ِ َعلَْينَا َوَعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْش ةَ .)).. )38َّ ُت ِملَّ َراِهيمَ َواتَّبَْع ائِي إِْب ة  آبَ ة : الطريق : المل

دال  دل واإلعت ن الع أو الشريعة في الدين .. وهو هو يقول إن اتبع دين اإلسالم .. دين الحنيفية السمحاء .. دي
ِ ِمْن َشْيءٍ .. ((   َّ ه وال في )) : أشرك با : جعل  لـه شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكَما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك بِا

ُكُرونَ ذاته وال في صفاته .. ((   اِس الَ يَْش ُكورُ )) : َولَِكنَّ أَْكثََر النَّ و الشُّ ُره، وه ان ونَْش اُن اِإلحس ْكُر: ِعْرف  الشُّ
ر قال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْمُد يكون عن يد وعن أَيضاً. ْكُر  غي ا. والشُّ رق بينهم ذا الف د، فه ي

ً لـَشَكَرهُ وَشَكَر  : المجازاة والثناء الجميل،من هللا   ..  ه يَْشُكُر ُشْكراً وُشُكوراً وُشْكرانا
ا((   اُر( يَ ُد اْلقَهَّ ُ اْلَواِح َّ ٌر أَْم  وَن َخْي قُ اٌب ُمتَفَّرِ ْجِن أَأَْربَ اِحبَيِ الّسِ ة )39َص ى كلم ا إل اهم هن .)).. دع

ه إال هللا ..  الص : ال إل د:اإلخ ريك والتوحي ده ال ش ا وح ان ب ُد: ذو اِإليم ُد األََح ه. وهللا الواِح ة  ل الوحداني
ُد وذُو ُد والُمتََوّحِ يده: وهللا األَوح ن س ِد. اب ور  والتوحُّ و منص ال أَب د؛ ق د األَح فاته الواح ن ص ة، وم الوْحداني

اَءني وغيره: الفرق بينهما ا ج ول م دد، تق ن الع ه م ذكر مع ا ي ي م ي لنف د أَن األَحد بن د، والواح ي  أَح اسم بن
ول جاءني اس، وال تق ن الن د م اءني واح ول ج دد، تق ل  ِلُمْفتَتَح الع ي عدم المث ذات ف رد بال د؛ فالواحد منف أَح

ل االنقسام وال نظي ى وال يقب هر والنظير، واألَحد منفرد بالمعنى؛وقيل: الواحد هو الذي ال يتجزأُ وال يثن وال  ل
رد  ال هللا عز وجل؛ وقال ابن األَثير: فيمثل وال يجمع هذين الوصفين إِ  و الف ال: ه أَسماء هللا تعالى الواحد، ق

ه ن مع م يك ده ول زل وح م ي ذي ل يء ال ف ش ه ال يوص د فِإن ل أَح ز وج م هللا ع ا اس ري: وأَم ال األَزه ر؛ ق  آخ
ارُ .. ((  باألَحدية غيره اُر: من صفاتالقَْهُر: الغَلَبة واألَخذ من فوق. وا)) :  اْلَواِحُد اْلقَهَّ ال  هللا عز لقَهَّ ل. ق وج



  784                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

لطانه ه بس َر َخْلقَ ار، قََه اهُر القَّه ري: وهللا الق ار  األَزه اً، والقَهَّ اً وكره ا أَراد طوع ى م فهم عل رَّ ه وَص وقدرت
  . غلبه. األَثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وقََهَره يَْقَهُره قَْهراً: للمبالغة. وقال ابن

ْلَطاٍن إِْن اْلحُ َما تَْعبُ ((    ْن ُس ا ِم ُ بَِه َّ َزَل  ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَن ُم إِالَّ ُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماًء َسمَّ ْك
يُن اْلقَيُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ  ِ أََمَر أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ ذَِلَك الّدِ َّ َماءً  .))..)40(ِ  َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْس

ُ بَِها ِمْن ُسْلَطانٍ : عبده : عبادة : خضع وذل وطاع له .. ((   َّ ديث)) : السلطان : الحجة ..  َما أَنَزَل   وفي ح
ن و ُدْه ِليٍط؛ ه راجا َس ه ِس أَنَّ َعيَنَْي ْلطاُن: ابن عباس: رأَيت عليّاً وك ع  الزيِت.والسُّ ان، وال يجم ةُ والبُْره الُحجَّ

د ألَن مجراه َمْجرى الى: ولق ه تع ي قول اج ف ال الزّج ِليط. وق ْلنا  المصدِر، قال محمد بن يزيد: هو من الس أَْرَس
ٍة. ٍة بَيِّن ال:  موسى بآياتِنا وُسلطاٍن ُمبين، أَي وُحجَّ ي أَرضه، ق ِ ف ّ ةُ  ه حج ْلطاناً ألَن ا سمي ُس لطان إِنم والسُّ

قال: وقوله جّل وعّز:  ، السلطان من السَّليط، قال: والسليُط ما يُضاء به، ومن هذا قيل للزيت: سليط تاقواش
ّ تعالى وُسلطاناً يدل على أَنه واحد. فاْنفُذوا إِال بسلطان، أَي حيثما كنتم شاَهْدتم ةً    . ُحجَّ

ا أََحُدُكَما فَيَْسِقي َربَّ  يَا((   ْجِن أَمَّ َي َصاِحبَيِ الّسِ ِه قُِض ْن َرأِْس ا اْآلَخُر فَيُْصلَُب فَتَأُْكُل الطَّْيُر ِم هُ َخْمًرا َوأَمَّ
ا أََحُدُكَما فَيَْسِقي َربَّهُ َخْمًرا.)).. )41األَْمُر الَِّذي فِيِه تَْستَْفتِيَاِن( ه : أي سيده ومالكه ..  أَمَّ ّلِ شيٍء: ماِلُك وربُّ ك

ه. َربُّ هذا : فالنٌ وُمْستَِحقُّه؛ وقيل: صاحبُه. ويقال ال: هو  الشيِء أَي ِمْلُكه له. وُكلُّ َمْن َملَك شيئاً، فهو َربُّ يق
ال: َربُّ  ـِحجاِل؛ ويق اُت ال نَّ َربَّ ِت، وُه الٌن َربُّ البي داِر، وف د  الدابِة، وَربُّ ال ف؛ وأَنش دَّد؛ وَرٌب، مخفَّ ، ُمَش َربٌّ

ل: واُل أَنْ  المفض َم األَْق د َعِل ه وق يَس فوقَ ْرُزقُ  ل ـُحظوَظ، ويَ ـي ال ْن يُْعِط ُر َم راط * َرٌب، غي ديث أَش ي ح  وف
ي ق ف بُّ يُْطلَ رَّ ال: ال تَها. ق ـيِّدِ  الساعة: وأَن تَِلَد األََمـةُ َربَّها، أَو َربـَّ ِك، والسَّ ى المال ة عل ُر ..((   اللغ َي األَْم قُِض

تَْفتِيَانِ  ِه تَْس ِذي فِي ي)) :  الَّ ُر قاِض ى األَمي روقَضَّ ول أَم ا تق يَّة اً: كم نهم قَِض ى بي ول: قَض راً. وتق ايا.  أَمي وقَض
ذا والقَضايا: األَحكام، ِة: ه و واحدتها قَِضيَّةٌ. وفي صلح الُحَدْيبِي د، ه ه محم ا قاضى علي اء  م ن القَض َل م فاَع

ه ان بين رر الفَْصِل والُحْكم ألَنه ك د تك ة، وق ل مك ين أَه له وب اء، وأَص ر القَض ي الحديث ذك ع والفصل.  ف القَْط
ه قََضى يَْقِضي يقال: ون  وإِْمضاُؤه قَضاء فهو قاٍض إِذا َحَكم وفََصَل. وقَضاء الشيء: إِْحكاُم ه فيك راغ من والف

  بمعنى الَخْلق.
ِه ((   َع َوقَاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَّهُ نَاجٍ ِمْنُهَما اْذُكْرنِي ِعْنَد َربَِّك فَأَنَساهُ الشَّْيَطاُن ِذْكَر َربِّ ْجِن بِْض ي الّسِ َث فِ فَلَبِ

نِيَن( نِينَ ...))..  )42ِس َع ِس ْجِن بِْض ي الّسِ َث فِ ى :  فَلَبِ ثالث إِل ين ال ا ب ر: م الفتح والكس ُع، ب ع والبِْض والبَْض
ة من من العشر، وبالهاء ه قِْطع اد ألَن ه اآلح دد الثالثة إِلى العشرة يضاف إِلى ما تضاف إِلي الى:  الع ه تع كقول

  ..   سنينفي بِْضعِ 
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز ال يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي جب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118 اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

 c   : 188الحلقة عدد   
  c( سورة يوسف ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر ول هللا بل يك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْبَع بَ (( ...  ي أََرى َس ُك إِنِّ اَل اْلَمِل َر َوقَ ٍر َوأَُخ ْنبَُالٍت ُخْض ْبَع ُس اٌف َوَس ْبٌع ِعَج أُْكلُُهنَّ َس َماٍن يَ َراٍت ِس قَ
ُروَن( يَابَِساٍت يَا ا تَْعبُ ْؤيَ تُْم ِللرُّ اي إِْن ُكن ي ُرْؤيَ ونِي فِ َألُ أَْفتُ ِل 43أَيَُّها اْلَم ُن بِتَأِْوي ا نَْح َالٍم َوَم غَاُث أَْح الُوا أَْض ) قَ

اِلِمي َالِم بِعَ لُونِي( )44َن(األَْح ِه فَأَْرِس ئُُكْم بِتَأِْويِل ا أُنَبِّ ٍة أَنَ َد أُمَّ َر بَْع َك ا َواِدَّ ا ِمْنُهَم ِذي نََج اَل الَّ ا  )45َوقَ ُف أَيَُّه يُوُس
َر يَا يُق أَْفتِنَا فِي َسْبِع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنبَُالٍت ُخْضٍر َوأَُخ ّدِ ى الّصِ ُع إِلَ ي أَْرِج اٍت لَعَلِّ بَِس

وَن( ْم يَْعلَُم اِس لَعَلَُّه ا  )46النَّ يالً ِممَّ ْنبُِلِه إِالَّ قَِل ي ُس ذَُروهُ فِ ْدتُْم فَ ا َحَص ا فََم نِيَن َدأَبً ْبَع ِس وَن َس اَل تَْزَرُع قَ
ا تُْحِصنُوَن() ثُمَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْكْلَن َما قَ 47تَأُْكلُوَن( ْمتُْم لَُهنَّ إِالَّ قَِليالً ِممَّ ِد  )48دَّ ْن بَْع أْتِي ِم مَّ يَ ثُ

َك  )49ذَِلَك َعاٌم فِيِه يُغَاُث النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن( ى َربِّ ْع إِلَ اَل اْرِج وُل قَ ُس اَءهُ الرَّ ا َج َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِِه فَلَمَّ
تِي قَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعِليٌم(فَاْسأَْلهُ َما بَاُل ال ْن  )50نِّْسَوِة الالَّ َف َع نَّ يُوُس بُُكنَّ إِْذ َراَودتُّ ا َخْط اَل َم قَ

قُّ أَ  َحَص اْلَح ِز اْآلَن َحْص َرأَةُ اْلعَِزي ْت اْم وٍء قَالَ ْن ُس ِ َما َعِلْمنَا َعلَْيِه ِم َّ ِ ِه نَْفِسِه قُْلَن َحاَش  ْن نَْفِس هُ َع ا َراَودتُّ نَ
اِدقِيَن( ائِنِيَن( )51َوإِنَّهُ لَِمْن الصَّ َد اْلَخ َ الَ يَْهِدي َكْي َّ ي  )52ذَِلَك ِليَْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنهُ بِاْلغَْيِب َوأَنَّ  ُئ نَْفِس ّرِ ا أُبَ َوَم

اَرةٌ بِالسُّوِء إِالَّ َما َرِحَم َربِّ  ي  )53ي إِنَّ َربِّي َغفُوٌر َرِحيٌم(إِنَّ النَّْفَس َألَمَّ هُ ِلنَْفِس ِه أَْستَْخِلْص ونِي بِ ُ ُك ائْت َوقَاَل اْلَمِل
ا َكلََّمهُ قَاَل إِنََّك اْليَْوَم لََدْينَا َمِكيٌن أَِميٌن( يٌم( )54فَلَمَّ يٌظ َعِل ي َحِف َزائِِن األَْرِض إِنِّ ى َخ ي َعلَ اَل اْجعَْلنِ ذَِلَك 55قَ ) َوَك

ا  نِ َمكَّنَّ َر اْلُمْحِس يُع أَْج اُء َوَال نُِض ْن نََش ا َم يُب بَِرْحَمتِنَ اُء نُِص ُث يََش ا َحْي أُ ِمْنَه وَّ ي األَْرِض يَتَبَ َف فِ  )56يَن(ِليُوُس
  ...)).)57َوَألَْجُر اْآلِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يوسف ) 

  * التحليل : 
  

رت  ي األَرض ؟.. وكيف ظه ـه ف ن ل ف مك ف ؟.. وكي ا يوس ف أوله ر ؟.. كي ك مص ا مل ت رؤي ا كان م
الي إن  ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي براءة يوسف عليه السالم ؟.. عن هذه األسئلة واكثر تجدون األجوب

  شاء هللا تعالى :
  

َراٍت ِس(( ...  ْبَع بَقَ ي أََرى َس ُك إِنِّ اَل اْلَمِل َر َوقَ ٍر َوأَُخ ْنبَُالٍت ُخْض ْبَع ُس اٌف َوَس ْبٌع ِعَج أُْكلُُهنَّ َس َماٍن يَ
ُروَن( يَابَِساٍت يَا ا تَْعبُ ْؤيَ تُْم ِللرُّ اي إِْن ُكن ي ُرْؤيَ ونِي فِ َألُ أَْفتُ ا اْلَم افٌ .)).. )43أَيَُّه ْبٌع ِعَج أُْكلُُهنَّ َس ُف: :  يَ والعََج

َمنِ  ى بالكسر، وَعُجف، بالضم، فهو والُهزاُل، وقد َعِجَف، ذهاب الّسِ ٌف، واألُنث ُف وَعِج ٌف،  أَْعج اء وعِج عجف
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وه اٌف حمل ا ِعج ع منهم اء، والجم ر ه ماٍن، بغي ظ ِس ى لف زال  عل ن الُه اء م ف وَعْجف ع أَعَج وهري: جم الج
ل اس، ألَن أَفع ر قي د تبن َ ِعجاف، على غي رب ق ماٍن، والع ى ِس وه عل نهم بن ال ولك ى فع الء ال يجمع عل  يوفَْع

ْرداُس  ال على ضّده كما قالوا َعُدّوةٌ بناء على صديقة، وفعول إذا كان بمعنى فاعل الشيء ال ِم تدخله الهاء؛ ق
ةَ: ن أَذَنَ واري، ب َي الَج َرْيَن إْن ُكِس افِ  وإْن يَْع َرٍم ِعج ن َك ْيُن ع و العَ الى: فَتَْنبُ ه تع ه. وقول ه أَي َهَزل  وأَْعَجف

ِخْصَب.  لسبع ِسنين ال قَْطر فيها وال ً َهْزلَى التي ال لحم عليها وال شحم ُضِربت مثالال يأْكلُهّن َسْبع ِعجاٌف؛ هي
زاً  وق أَْعنُ اء، وهي وفي حديث أُم َمْعبَد: يَُس اً؛ جمع عجف ي الحديث:  عجاف ا. وف نم وغيره ن الغ ةُ م الَمْهزول

  .. يُْصقَلْ  راً لمفيه أَي أْهَزلها. وسيف َمْعُجوف إذا كان داث أَْعَجفَها ردَّها حتى إذا
ه )44قَالُوا أَْضغَاُث أَْحَالٍم َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل األَْحَالِم بِعَاِلِميَن(((   ه وكنه .)).. علم علما : أدركه بحقيقت

 ..  
لُونِي((   ٍة أَنَا أُنَبِّئُُكْم بِتَأِْويِلِه فَأَْرِس َكَر بَْعَد أُمَّ ةٍ .)).. )45(َوقَاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهَما َواِدَّ َد أُمَّ َر بَْع َك د  َواِدَّ : بع

  نسيان .. بعد سنين .. 
ٍر ((   ْنبَُالٍت ُخْض يُق أَْفتِنَا فِي َسْبِع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبعِ ُس ّدِ َر يُوُسُف أَيَُّها الّصِ َوأَُخ

يقُ  .))..)46ْم يَْعلَُموَن(يَابَِساٍت لَعَلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لَعَلَّهُ  ّدِ   : الصديق هو كثير الصدق ..  يُوُسُف أَيَُّها الّصِ
أُْكلُوَن(((   ا تَ يالً ِممَّ ْنبُِلِه إِالَّ قَِل ي ُس ذَُروهُ فِ ْدتُْم فَ ْبَع .)).. )47قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن َدأَبًا فََما َحَص َس

أُْب: العاَدة و:  ِسنِيَن َدأَبًا  َدأَبَ  وَدأْبََك، وَدْيَدنََك وَدْيَدبُونََك، كلُّه من العاَدة. ِدينَكَ  الـُمالَزَمة. يقال: ما زال ذلكالدَّ
و اً، فه اً وُدُؤوب اً وَدأَب ْدأَُب َدأْب َب، يَ دَّ وتَِع ه أَي َج ي َعَمِل الٌن ف بٌ  ف اً إِذا .. َدئِ اً وُدُؤوب اً وَدأَب ُت أَْدأَُب َدأْب ال َدأَْب يق

  . والدائِباِن: الليُل والنهاُر. شيِء.اجتهدت في ال
نُوَن(((   ا تُْحِص يالً ِممَّ نَّ إِالَّ قَِل ْمتُْم لَُه دَّ ا قَ أُْكْلَن َم َداٌد يَ يالً ) .)) .. 48ثُمَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َسْبٌع ِش إِالَّ قَِل

ا تُْحِصنُونَ  ع،َحُصَن المكاُن يَ : اإلحصان هو بمعنى : اإلدخار ..   ِممَّ نَه ْحُصُن َحصانةً، فهو َحِصين: َمنُ  وأَْحَص
نه. والِحْصُن: كلُّ موضع َحِصين ال يُوَصل إلى ما في يٌن:  صاحبُه وَحصَّ ٌن َحِص َجْوفِه، والجمع ُحصوٌن. وِحْص

ْنُت القرية إذا َن في من الَحصانة. وَحصَّ . وفي حديث األَشعث: تََحصَّ َن العَُدوُّ   ..  ْحَصنٍ مِ  بنيَت حولَها، وتََحصَّ
ُروَن(((   ِه يَْعِص اُس َوفِي اُث النَّ ِه يُغَ اٌم فِي َك َع ُرونَ .)).. )49ثُمَّ يَأْتِي ِمْن بَْعِد ذَِل ِه يَْعِص زل  َوفِي : أي ين

رات ..  ر.عليهم المطر .. وتكثر عليهم الخي رة: موضع العَْص ب. والَمْعَص ا العن ر فيه ي يُْعَص رة: الت  والَمْعَص
اؤه. والِمْعصاُر: الذي ب م ى يتحلَّ ر حت م يُْعَص ل:  يجعل فيه الشيء ث ر، وقي ا المط رات: السحاب فيه والُمْعِص

اُس: السحائب تُْعتََصر بالمطر؛ وفي َر الن اً. وأُْعِص اًء ثّجاج ذلك  التنزيل: وأَنَزْلنا من الُمْعِصرات م ُروا؛ وب أُْمِط
وث: يستِغلُّون، يُْمَطُرو قرأَ بعضهم: فيه يغاث الناس وفيه يُْعَصُرون؛ أَي و الغ ال أَب ن، ومن قرأَ: يَْعِصُرون، ق

و ، والزيتمن عصر العنب  وهو  ال أَب ر  وقرئ: وفيه تَْعِصُرون، من العَْصر أَيضاً، وق ن العََص و م دة: ه عبي
  ..  الَمْنجاة والعُْصرة والُمْعتََصر والُمعَصَّر وهو

ا َجاءَ ((   َن َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِِه فَلَمَّ ي قَطَّْع تِ َوِة الالَّ اُل النِّْس ُسوُل قَاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّك فَاْسأَْلهُ َما بَ هُ الرَّ
  .. واالحتيال: الكيد : المكر  إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعِليمٌ .)).. )50أَْيِديَُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعِليٌم(

َرأَةُ قَاَل َما َخْطبُُكنَّ إِْذ َراوَ ((    ْت اْم وٍء قَالَ ْن ُس ِه ِم ا َعلَْي ا َعِلْمنَ ِ َم َّ ِ اَش  دتُّنَّ يُوُسَف َعْن نَْفِسِه قُْلَن َح
اِدقِيَن( ْن الصَّ هُ لَِم ِه َوإِنَّ ْن نَْفِس هُ َع ا َراَودتُّ قُّ أَنَ َحَص اْلَح ِز اْآلَن َحْص قُّ .)).. )51اْلعَِزي َحَص اْلَح :  اْآلَن َحْص

ى  ويثبت، وقيل، كةُ في شيء حتى يَْستَِقّر فيه ويَْستَْمكن منهوالَحْصَحصةُ: الحر تَْحِريك الشيء في الشيء حت
ل؛ إِذا أَثْبَتَ  يستمكن ويستقر فيه، وكذلك البعيرُ  ِه،  ُرْكبتيه للنُّهوض بالثِّْق د ِكتْمانِ ّقِ بع اُن الَح ةُ: بَي والَحْصَحَص

؛ُحْصِحَص. وقوله عّز وجلّ  َحْصَحَص. وال يقال: وقد َحَص الحقُّ وةَ  : اآلن َحْص ا النِّْس ا َدَع َف،  لم أَْن يوُس رَّ فَبَ
. تقول: يُْقبِْلَن علّي بالتقرير قالت: لم يَْبَق إِال أَن يَّن فأَقَّرت وذلك قولُها: اآلن َحْصَحَص الحقُّ  صاَف الكذُب وتب

َحصَ  ل: َحْص ز؛ وقي رأَة العزي ول ام ن ق ذا م ، وه قُّ َر وب الح قُّ أَي َظَه ةُ  َرَز.الح اس: الَحْصَحَص و العب ال أَب ق
ّقِ  أَمره، وقيل: اشتقاقُه من اللغة من يقال: َحْصحَص الرجُل إِذا بالَغ في المبالغةُ. ة الح ت ِحّص ة أَي بان الِحصَّ

ةِ    ..  الباطل من ِحصَّ
دَ ((  ِدي َكْي َ الَ يَْه َّ ِب َوأَنَّ  هُ بِاْلغَْي ْم أَُخْن ي لَ ائِنِيَن(ذَِلَك ِليَْعلََم أَنِّ ه )52 اْلَخ ف علي ة يوس ذه مقول .)): ه

  السالم حيث أكد صدق طويته .. وأنه لم يخن سيده في غيابه .. رغم وجوده في عقر داره .. 
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يٌم(((   وٌر َرِح ي َغفُ ي إِنَّ َربِّ َم َربِّ ا َرِح وِء إِالَّ َم اَرةٌ بِالسُّ نَّْفَس َألَمَّ ُئ نَْفِسي إِنَّ ال ذا .)).)53َوَما أُبَّرِ . ه
  ملك مصر .. حين تأكد من الظروف الحافة بتضاعيف المشكلة .. 

ينٌ ((   ا َكلََّمهُ قَاَل إِنََّك اْليَْوَم لََدْينَا َمِكيٌن أَِم َك ) .)) .. 54(َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِِه أَْستَْخِلْصهُ ِلنَْفِسي فَلَمَّ إِنَّ
د  العرب: إن بني فالن لذوو َمِكنٍة من السلطان أي تَمكٍُّن، تقول:  اْليَْوَم لََدْينَا َمِكيٌن أَِميٌن  والَمكانةُ: التُّؤَدةُ، وق

قطرب: يقال  أَبو زيد: يقال اْمِش على َمِكينتَِك وَمكانتك وِهينَتَِك. قال..  تُؤَدتِه تََمكََّن. وَمرَّ على َمِكينته أَي على
احيتكم؛  العزيز: اْعَملُوا على تنزيليعمل على َمِكينتِه أَي على اتِّئاده. وفي ال فالن اِلكم ون َمكانَتِكم؛ أَي على حي

ه وقيل: معناه أَي تم علي ا أَن ة على م ةٌ وَمْوقِع ه َمكانَ ي قلب ي ف راء: ل تمكنون. الف الن مس د: ف و زي ةٌ. أَب  وَمِحلَّ
ي ِة، يعن ة. َمكين عند فالن بَيُِّن الَمكانَ ينٌ  . (( المنزل يٌن أَِم ن ال)) :  َمِك ؤتِمن.اب يُن الم ين:  سكيت: واألَم واألَم

ن داد؛ وأَنشد اب ن األَض ي المؤتََمن، م وُن يَِمين ث أَيضاً: ال أَخ ال اللي د يق وهري: وق أْتَِمنُني. الج ذي ي  أََ◌ي ال
يٍن؛ أَي وجل: إن المتِقيَن في الشاعر: ال أَخون أَميني أَي مأْمونِي. وقوله عز األَميُن المأْموُن كما قال  مقاٍم أَم

نٍ  قد أَِمنُوا فيه الِغيََر. وأَنَت في ي أَْم ي آِمٍن أَي ف ك أَي ف ن ذل ٍن م ي أَْم ت ف اد: أَن و زي ال أَب اتح. وق اٍن.  كالف أَم
اُس وال يخافون ورجل ه؛ أَُمنَةٌ: يأَْمُن كلَّ أَحد، وقيل: يأَْمنُه الن ان  غائلَت أْموٌن، وك ه م وٌق ب اً: موث ةٌ أَيض وأَُمنَ

ةً، النٌ واْس قياُسه أُْمن تَأَْمنني ف ول: اْس ذلك. وتق اً. تَأَْمنه ك هُ إيمان ه أُوِمنُ ؤتََمٌن؛  فآَمْنتُ ُن م َؤذِّ ديث: الُم ي الح وف
َن الرجل، القوم: الذي يثِقون إليه ُمْؤتََمنُ  ول: اؤتُِم ي أَن ويتخذونه أَِميناً حافظاً، تق ْؤتََمن، يعن و ُم َن  فه ؤذِّ الم

ي الحديث: الَمجاِلسُ  وفيأَميُن الناِس على صالتهم وصيامهم.  ِري ف ا يَْج ادِة م  باألَمانِة؛ هذا نْدٌب إلى ترِك إع
     ..فكأَنَّ ذلك أَمانةٌ عند َمن َسِمعه أَو رآه المجلس من قوٍل أَو فعٍل،

  . .)).. علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه.)55قَاَل اْجعَْلنِي َعلَى َخَزائِِن األَْرِض إِنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم(((  
  أي على التموين والطعام .. 

ي((     اُء َوَال نُِض ْن نََش ا َم يُب بَِرْحَمتِنَ أُ ِمْنَها َحْيُث يََشاُء نُِص َر َوَكذَِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف فِي األَْرِض يَتَبَوَّ ُع أَْج
أُ ِمْنَها َحْيُث يََشاءُ .)).. )56اْلُمْحِسنِيَن( أَ المكاَن: َحلَّ:  يَتَبَوَّ ةوتَبَوَّ ِة أَي هيئ ُن البِيئ ه لََحَس ةُ  ه. وإِن ِء.والبيئ التَّبَوُّ

اءة:  والباءة والمباءة: المنزل، وقيل َمْنِزل القوم حيث أُوَن من قِبَِل واٍد، أَو َسنَِد َجبٍَل. وفي الصحاح: الَمب يَتَبَوَّ
  .القوم في كل موضع، ويقال: كلُّ َمْنِزل يَْنِزله القوُم. َمْنِزلُ 

ة )57ُر اْآلِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُوَن(َوَألَجْ ((   وى : مخاف ...)).. اتقاه : خافه وحذره .. التق
  هللا والعمل بطاعته..

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وله  ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي ف

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق ر خل ول هللا خي ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف هللا جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إلى ال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

   c   : 189الحلقة عدد   
    c( سورة يوسف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 حمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ور ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُروَن((( ...  هُ ُمنِك ْم لَ َرفَُهْم َوُه ِه فَعَ َدَخلُوا َعلَْي َف فَ َوةُ يُوُس اَء إِْخ اَل  )58َوَج اِزِهْم قَ َزهُْم بَِجَه ا َجهَّ َولَمَّ

ِزِليَن(ائْتُونِي بِأَخٍ لَُكْم ِمْن أَبِيُكْم أَ  ُر اْلُمن ا َخْي َل َوأَنَ ي اْلَكْي ي أُوفِ َرْوَن أَنِّ ْم  )59َال تَ َل لَُك الَ َكْي ِه فَ أْتُونِي بِ ْم تَ ِإْن لَ فَ
اِلِهْم َوقَاَل ِلِفتْيَانِِه اْجعَلُوا بَِضاَعتَُهْم ِف  )61) قَالُوا َسنَُراِوُد َعْنهُ أَبَاهُ َوإِنَّا لَفَاِعلُوَن(60ِعنِدي َوَال تَْقَربُونِي( ي ِرَح

ا )62لَعَلَُّهْم يَْعِرفُونََها إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَْهِلِهْم لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن( الُوا يَ يِهْم قَ ى أَبِ ا َرَجعُوا إِلَ ُل  فَلَمَّ ا اْلَكْي َع ِمنَّ ا ُمنِ أَبَانَ
ٌر  قَالَ  )63فَأَْرِسْل َمعَنَا أََخانَا نَْكتَْل َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن( ُ َخْي َّ ا ُل فَ ْن قَْب ِه ِم َهْل آَمنُُكْم َعلَْيِه إِالَّ َكَما أَِمنتُُكْم َعلَى أَِخي

اِحِميَن( ا64َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ الُوا يَ ْت إِلَْيِهْم قَ ا فَتَُحوا َمتَاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعتَُهْم ُردَّ ِذِه  ) َولَمَّ ي َه ا نَْبِغ ا َم أَبَانَ
يٌر(بَِضاَعتُ  ٌل يَِس ى  )65نَا ُردَّْت إِلَْينَا َونَِميُر أَْهلَنَا َونَْحفَُظ أََخانَا َونَْزَداُد َكْيَل بَِعيٍر ذَِلَك َكْي ْم َحتَّ لَهُ َمعَُك ْن أُْرِس اَل لَ قَ

ا آتَْوهُ َموْ  ِ لَتَأْتُونَنِي بِِه إِالَّ أَْن يَُحاَط بُِكْم فَلَمَّ َّ ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل(تُْؤتُونِي َمْوثِقًا ِمْن  َّ ا )66ثِقَُهْم قَاَل  اَل يَ  َوقَ
ْن َش ِ ِم َّ ْن  نُكْم ِم ي َع ا أُْغنِ ٍة َوَم قَ َواٍب ُمتَفَّرِ ْن أَْب وا ِم ٍد َواْدُخلُ ِ بَنِيَّ الَ تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِح َّ ِ ُم إِالَّ  ْيٍء إِْن اْلُحْك

لُوَن( َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوَعلَْيهِ  ِ ِمْن  )67فَْليَتََوكَّْل اْلُمتََوّكِ َّ ا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث أََمَرهُْم أَبُوُهْم َما َكاَن يُْغنِي َعْنُهْم ِمْن  َولَمَّ
  ...)).)68الَ يَْعلَُموَن( َشْيٍء إِالَّ َحاَجةً فِي نَْفِس يَْعقُوَب قََضاَها َوإِنَّهُ لَذُو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمنَاهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يوسف ) 

  * التحليل : 
  

اذا  ه ؟.. لم ترجاع أهل كيف كان التعامل بين يوسف عليه السالم وإخوته .. ما كانت خطة يوسف الس
الم ؟.. ه الس وب علي ت حاجة  يعق  أمر يعقوب بنيه الدخول من أبواب متفرقة وليس من باب واحد ؟..  ما كان

  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ُروَن((( ...  هُ ُمنِك ْم لَ ُرونَ  .))..)58َوَجاَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فَعََرفَُهْم َوُه هُ ُمنِك ْم لَ ي :   َوُه وف
ي أََش : بن عبد العزيز حديث عمر َت ل ك:كن رة، بالتحري َرٍة؛ النك ن دَّ نََك اق،  االسم م ن اِإلنف ِة م اِر كالنَّفَقَ اِإلْنك

رَ  قال: والنَِّكَرةُ إِنكارك َر األَم ة. ونَِك راً  الشيء،وهو نقيض المعرفة. والنَِّكَرةُ: خالف المعرف اراً  نَِكي َره إِْنك وأَْنَك
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ْرُت الشيء اإلِ  أَن ونُْكراً: جهله؛ عن كراع. قال ابن سيده: والصحيح ال: أَْنَك ر االسم. ويق ار المصدر والنُّْك نك
  ..  أُْنِكُره إِنكاراً ونَِكْرتُه مثله وأَنا

َل َوأَنَ((   ي اْلَكْي ي أُوفِ َرْوَن أَنِّ يُكْم أََال تَ ْن أَبِ ْم ِم أَخٍ لَُك ونِي بِ ُ اَل ائْت اِزِهْم قَ َزُهْم بَِجَه ا َجهَّ ُر َولَمَّ ا َخْي
َزُهْم بَِجَهاِزِهمْ  ))...)59اْلُمنِزِليَن( ا َجهَّ م:   َولَمَّ زاً إِذا تكلَّفت له وم تَْجِهي زت الق ذلك  وَجهَّ اِزِهْم للسفر، وك بِجه

ث: له في وجهه، وقد العروس والميت، وهو ما يحتاج ِجَهاز ال اللي ازاً. ق ُزوا َجه ل البصرة  تََجهَّ وسمعت أَه
اَز، ون الِجَه ري: وال يخطئُ ال األَزه ر. ق ىبالكس م عل راء كله ا ق الى: ولم ه تع ي قول يم ف تح الج   ف

َزُهْم بِجَهاِزهم؛ قال: وِجَهاز، بالكسر، د َجهَّ ن عب ر ب ال عم ة؛ ق ز: لغة رديئ ه، العزي يَن ب اٍز تَْبلُِغ زي بِجه   تََجهَّ
َدى، لم تُْخلَقي َعبَثا ا يا نَْفُس، قبل الرَّ ُر اْلمُ .. ((   وَجهاز الراحلة: ما عليه ا َخْي ِزِلينَ َوأَنَ تح )) :  ن َزل، بف والَمْن

ى، وَمْنَزالً؛ ً نُزوال الميم والزاي: النُّزول وهو الحلول، تقول: نزْلت تنزله بمعن ُره واس ه غي ل  وأَنَزل ورجل نَزي
َئ للضيف  والنُُّزل وتلنُّْزل: ما ناِزل. وأَْنزاُل القوِم: أَرزاقهم. ه ُهيِّ زل علي ال: إِنإذا ن اً لحسن . ويق ْزل النُّ فالن

  .. والنُُّزل أَي الضيافة
ونِي((   ِدي َوَال تَْقَربُ ْم ِعن َل لَُك الَ َكْي ِه فَ أْتُونِي بِ ْم تَ ِإْن لَ ا 60( فَ اهُ َوإِنَّ هُ أَبَ نَُراِوُد َعْن الُوا َس ) قَ

  ناعه ..إلق د: سنسأل عنه أباه .. وسنبذل قصارى الجه قَالُوا َسنَُراِوُد َعْنهُ أَبَاهُ .)) .. )61لَفَاِعلُوَن(
ْم لَ ((   ى أَْهِلِه وا إِلَ ا إِذَا انقَلَبُ ْم يَْعِرفُونََه اِلِهْم لَعَلَُّه ي ِرَح اَعتَُهْم فِ وا بَِض ِه اْجعَلُ اَل ِلِفتْيَانِ ْم َوقَ عَلَُّه

وَن( اَعتَُهمْ .)).. )62يَْرِجعُ وا بَِض من  اْجعَلُ ى يض م .. وحت ا له انيرهم .. إكرام م ودن والهم .. أي دراهمه : أم
  تهم .. عود

ا((   الُوا يَ يِهْم قَ ى أَبِ وا إِلَ ا َرَجعُ هُ  فَلَمَّ ا لَ ْل َوإِنَّ ا نَْكتَ ا أََخانَ ْل َمعَنَ ُل فَأَْرِس ا اْلَكْي َع ِمنَّ ا ُمنِ أَبَانَ
  : على عدد رؤوسهم .. وليس المنع البات ..  ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيلُ .)).. )63لََحافُِظوَن(

نُُكْم عَ ((   ْل آَم اَل َه ُم قَ َو أَْرَح ا َوُه ٌر َحافًِظ ُ َخْي َّ ا ُل فَ ْن قَْب ِه ِم ى أَِخي تُُكْم َعلَ ا أَِمن ِه إِالَّ َكَم لَْي
اِحِميَن( ُ َخْيٌر َحافًِظا.)).. )64الرَّ َّ   : منكم ..  فَا

ا((   الُوا يَ ْيِهْم قَ ْت إِلَ ا فَتَُحوا َمتَاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعتَُهْم ُردَّ ا َولَمَّ ا  أَبَانَ اَعتُنَا ُردَّْت إِلَْينَ ِذِه بَِض ي َه ا نَْبِغ َم
يٌر( ٌل يَِس َك َكْي ٍر ذَِل َل بَِعي ْزَداُد َكْي ا َونَ ُظ أََخانَ ا َونَْحفَ ُر أَْهلَنَ ا.)).. )65َونَِمي ُر أَْهلَنَ اُره :  َونَِمي اُم يَْمت َرةُ: الطع الِمي

اُرون الطعام، وفي التهذيب: الِميَرةُ َجلَب اِإلنسان. ابن سيده: م يَمت ُرون  ألَنفسهم جلَب الطعام للبيع؛ وه ويَِمي
راً  ُرهم َمْي ه يَِمي ه وأَهلَ ارَ  غيرهم َمْيراً، وقد مار عيالَ يس  واْمت ة ل اُر: َجالّب َرة. والُميَّ ُب الِمي اُر: جال م. والَميَّ له

اه بِجْمعِ  وُره إِذا أَت اَره يُم ال م معي: يق ده بِ  َميَّار إِنما هو جمع مائٍِر. األَص ا عن ال: م ه يق ام، ومن َرة أَي بطع ِمي
ارُ  ر، واالْمتِي ه َخْير وال َمْي ة..  ِمثلُ ديث: والَحُمولَ ي الح لُ  وف ي تُْحَم ل الت ي اِإلب ةٌ؛ يعن م الِغي ائَِرةُ له ا  الم عليه

ام ي الطع رة وه ا المي اةٌ ألَنه ا زك ذُ منه ع، ال يُْؤَخ ب للبي ا يجل وه مم ال ونح ُل. ويق اَرهم يَِمي َعواِم ُرهم إِذا م
  . أَعطاهم الميرة.

ْم فَلَمَّ((   اَط بُِك ِه إِالَّ أَْن يَُح أْتُونَنِي بِ ِ لَتَ َّ ْن  ا ِم ْوثِقَُهْم قَاَل لَْن أُْرِسلَهُ َمعَُكْم َحتَّى تُْؤتُونِي َمْوثِقً ْوهُ َم ا آتَ
ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل( َّ ونِي َمْوثِقً.)).. )66قَاَل  ى تُْؤتُ ه:  اَحتَّ د أَْوثَقَ ُق  وق ق. والَمْوثِ ُق الخل ه لُمَوثَّ ه وإن وَوثَّقَ

ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيلٌ ..((  العهد والِميثاُق: َّ ل)) :  قَاَل  يم الكفي و المق ُل: ه الى الَوِكي أَرزاق  في أَسماء هللا تع ب
اد، ل العب ي التنزي ه. وف ول إِلي أَمر الَمْوك تقلُّ ب ه يس ه أَن ز: أَنالعز وحقيقت ال  ي يالً؛ ق ي وِك ن ُدون ذوا م ال تَتَِّخ

الى  ابن األَنباري: وقيل الَوِكيُل الحافظ، وقال أَبو إِسحق: الَوِكيُل في كافِياً؛ الفراء: يقال َربا ويقال صفة هللا تع
بُنا  الَوِكيُل الكفيل ونِْعَم الَكِفيل بأَرزاقِنا، الذي تَوكَّل بالقيام بجميع ما َخلَق، وقال بعضهم: ولهم َحْس ي ق ال ف وق

  ..  الرازق ونِْعم الَوِكيُل: كافِينا هللاُ ونِْعَم الكافي، كقولك: رازقنا هللاُ ونِْعم هللا
ِ ِمْن شَ  َوقَاَل يَا((   َّ قٍَة َوَما أُْغنِي َعنُكْم ِمْن  ْيٍء بَنِيَّ الَ تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ

وَن( لُ ْل اْلُمتََوّكِ ِ َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوَعلَْيِه فَْليَتََوكَّ َّ ِ ةٍ .)) .. )67إِْن اْلُحْكُم إِالَّ  قَ َواٍب ُمتَفَّرِ ْن أَْب وا ِم اء  َواْدُخلُ ال العلم : ق
دد ..((   رة الع ة .. وكث ال والهيب انوا من ذوي الجم م ك ين .. ألنه ْل َوَعلَْيخشي عليهم يعقوب من الع ِه فَْليَتََوكَّ

ونَ  لُ َره)) :  اْلُمتََوّكِ ه وأَْم ٌل رزق م أَن هللا كافِ ذي يعل ى هللا: ال ل عل ْرَكن والُمتََوّكِ ى  في ل عل َده وال يتَوكَّ ه وْح إِلي
ل ا وتَوكَّ َل ب ه غيره. ابن سيده: َوِك ال: علي ل؛ يق ر التَّوكُّ ي الحديث ذك ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس  لتوكَّ واتََّك

الن أَي ه باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى ف اً إِذا  أَلَجأْتُ الٌن فالن ل ف ه، وَوكَّ ه علي ه واعتمدت في إِلي
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ة استَْكفاه ه أَمَره ثِق ل إِلي أَمر نفسه. وَوَك ام ب ن الِقي زاً ع ه أَو َعْج لَّمه. بِكفايتِ َر: س الً  األَم ه َوْك ى رأْي ه إِل وَوَكلَ
  ه .. الً: تركوُوُكو

ي نَْف((   ةً فِ ْيٍء إِالَّ َحاَج ْن َش ِ ِم َّ ْن  ْنُهْم ِم ي َع اَن يُْغنِ ا َك وُهْم َم َرُهْم أَبُ ُث أََم ْن َحْي وا ِم ا َدَخلُ ِس َولَمَّ
وَن( اِس الَ يَْعلَُم َر النَّ نَّ أَْكثَ اهُ َولَِك ا َعلَّْمنَ وَب ..)).. .)68يَْعقُوَب قََضاَها َوإِنَّهُ لَذُو ِعْلٍم ِلَم ِس يَْعقُ ي نَْف ةً فِ إِالَّ َحاَج

ه  َوإِنَّهُ لَذُو ِعْلمٍ : مخافةأن تصيب العين بنيه .. (( قََضاَها )): أي قرن القول بالفعل في مستوى العلم والعمل ب
 ..  

  
*********  

  

هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم وال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف حمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c   190قة عدد : الحل   
  c( سورة يوسف ) 

  
  

  ((  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  (( بسم هللا الرحمن الرحيم

وَن(((  انُوا يَْعَملُ ا َك ئِْس بَِم الَ تَْبتَ ا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاهُ قَاَل إِنِّي أَنَا أَُخوَك فَ ا  )69َولَمَّ فَلَمَّ
ارِ  ْم لََس ُر إِنَُّك ا اْلِعي ٌن أَيَّتَُه َؤذِّ مَّ أَذََّن ُم ِه ثُ ِل أَِخي ي َرْح قَايَةَ فِ َل الّسِ اِزِهْم َجعَ َزُهْم بَِجَه وا  )70قُوَن(َجهَّ الُوا َوأَْقبَلُ قَ

ِه حِ  )71َعلَْيِهْم َماذَا تَْفِقُدوَن( يٌم(قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِ ِه َزِع ا بِ ٍر َوأَنَ ُل بَِعي ْد  )72ْم ِ لَقَ َّ ا الُوا تَ قَ
ْن  )74قَالُوا فََما َجَزاُؤهُ إِْن ُكنتُْم َكاِذبِيَن( )73َعِلْمتُْم َما ِجئْنَا ِلنُْفِسَد فِي األَْرِض َوَما ُكنَّا َساِرقِيَن( َزاُؤهُ َم قَالُوا َج
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اِء 75َك نَْجِزي الظَّاِلِميَن(ُوِجَد فِي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤهُ َكذَلِ  ْن ِوَع ) فَبََدأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاِء أَِخيِه ثُمَّ اْستَْخَرَجَها ِم
ُع َدرَ  ُ نَْرفَ َّ اَء  ِك إِالَّ أَْن يََش اءُ أَِخيِه َكذَِلَك ِكْدنَا ِليُوُسَف َما َكاَن ِليَأُْخذَ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَمِل ْن نََش اٍت َم ّلِ  َج ْوَق ُك َوفَ

اَل أَْن )76ِذي ِعْلٍم َعِليٌم( ْم قَ ِدَها لَُه َها يُوُسُف فِي نَْفِسِه َولَْم يُْب تُْم قَالُوا إِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن قَْبُل فَأََسرَّ
ُ أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن( َّ ْن أَيَُّها اْلعَِزيُز  قَالُوا يَا )77َشرٌّ َمَكانًا َو َراَك ِم ا نَ هُ إِنَّ إِنَّ لَهُ أَبًا َشْيًخا َكبِيًرا فَُخْذ أََحَدنَا َمَكانَ

نِيَن( اِلُموَن(78اْلُمْحِس ا إِذًا لََظ َدهُ إِنَّ ا ِعْن ْدنَا َمتَاَعنَ ْن َوَج ذَ إِالَّ َم ِ أَْن نَأُْخ َّ اذَ  اَل َمعَ هُ  )79) قَ وا ِمْن ا اْستَْيئَُس فَلَمَّ
طتُمْ َخلَُصوا نَِجيا  رَّ ا فَ ُل َم ْن قَْب ِ َوِم َّ ْن  ْن قَاَل َكبِيُرُهْم أَلَْم تَْعلَُموا أَنَّ أَبَاُكْم قَْد أََخذَ َعلَْيُكْم َمْوثِقًا ِم َف فَلَ ي يُوُس  فِ

ُ ِلي َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن( َّ وا80أَْبَرَح األَْرَض َحتَّى يَأْذََن ِلي أَبِي أَْو يَْحُكَم  ا )اْرِجعُ وا يَ يُكْم فَقُولُ ى أَبِ ا إِنَّ  إِلَ أَبَانَ
افِِظيَن( ِب ح ا ِلْلغَْي ا ُكنَّ ا َوَم ا َعِلْمنَ ِهْدنَا إِالَّ بَِم ي 81اْبنََك َسَرَق َوَما َش َر الَّتِ ا َواْلِعي ا فِيَه ي ُكنَّ ةَ الَّتِ أَْل اْلقَْريَ ) َواْس

هُ  قَاَل بَلْ  )82أَْقبَْلنَا فِيَها َوإِنَّا لََصاِدقُوَن( ُ أَْن يَأْتِيَنِي بِِهْم َجِميعًا إِنَّ َّ لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل َعَسى  َسوَّ
ا )83ُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم( اَل يَ يٌم( َوتََولَّى َعْنُهْم َوقَ َو َكِظ ْزِن فَُه َن اْلُح اهُ ِم ْت َعْينَ َف َواْبيَضَّ ى يُوُس فَى َعلَ  )84أََس

ِ تَْفتَأُ تَْذُكُر يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرًضا أَْو تَُكوَن ِمْن اْلَهاِلِكيَن(قَالُ  َّ ِ  )85وا تَا َّ ى  ي إِلَ ي َوُحْزنِ ُكو بَثِّ قَاَل إِنََّما أَْش
ِ َما الَ تَْعلَُموَن( َّ   ...)).)86َوأَْعلَُم ِمْن 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يوسف ) 

  * التحليل : 
  

ا  كيف يم ؟.. وم ا الكظ استقبل يوسف أخاه ؟.. وكيف واجه يعقوب عليه السالم نبأ احتجاز إبنه ؟.. م
ة الشافية  ة الكافي ر تجدون األجوب الحرض ؟.. ما الذي استأثر به يعقوب من العلم ؟ .. عن هذه األسئلة وأكث

  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ا َدَخلُوا َعلَ ((  ((  وَن(َولَمَّ .)) )69ى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاهُ قَاَل إِنِّي أَنَا أَُخوَك فَالَ تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا يَْعَملُ
اءُ  والبُْؤسى من البُْؤس، قال ذلك ابن دريد، وقال غيره: هي الزجاج: البأْساءُ :  فَالَ تَْبتَئِسْ ..   البُْؤسى والبأْس

ئِْس أَي ال  البَأُْس. ي الشجاعة والشدة فيقالضد النُّْعمى والنَّْعماء، وأَما ف ئِس. وال تَْبتَ واْبتَأََس الرجل، فهو ُمْبتَ
   ..والُمْبتَئُِس: الكاره والحزين تَْشتَِك. تحزن وال

ا الْ ((   ٌن أَيَّتَُه َؤذِّ مَّ أَذََّن ُم ِه ثُ ِل أَِخي ي َرْح قَايَةَ فِ َل الّسِ اِزِهْم َجعَ َزُهْم بَِجَه ا َجهَّ ْم فَلَمَّ ُر إِنَُّك ِعي
قَايَةَ فِي َرْحِل أَِخيهِ .)).. )70لََساِرقُوَن( قايةُ: اإلناُء يُْسقى: َجعََل الّسِ و الصاع  والّسِ قايةُ ه ب: الّسِ به. وقال ثعل
واع قايةُ: والصُّ ه. والّسِ ا. بعين م وغيره ي المواس راب ف ه الشَّ ذ في ذي يُتَّخ ع ال رآن: الموض ي الق قاية ف  والّسِ
ه،  فلما : ذي كان يَْشَرب فيه المِلك، وهو قوله تعالىالصُّواع ال ل أَخي ي َرْح قاية ف ل الّسِ اِزهم َجع َزهم بَجه َجهَّ

ن اًء م ان إن انوا وك ٍة ك اء فِضَّ اً للم ذ َمْجَمع ذي يُتَّخ ت ال ال للبي ه. ويق ام ب ون الطع قى يَكيل اُس:  ويُْس ه الن من
ْقيُهم الشراب. وفي اّجِ: َس قاية الح قاية. وِس ا؛  حديث الّسِ أَكثر من وْزنِه ن ذهب ب قايةً م اَع ِس ه ب ة. أَن معاوي

قايةُ: إناءٌ  ة. الّسِ اء: معروف قاية الم اِرقُونَ .((  يُشرب فيه. وِس ْم لََس ُر إِنَُّك ا اْلِعي ى)) :  أَيَّتَُه األَزهري عن  وحك
م ابن األَعرابي قال: العيُر من اِإلبل ما كان عليه حملُه أَو ي حديث عث ل ن. وف َر يك ان يشتري الِعي ه ك ان: أَن م

ن ول: م م يق ر إِذا ُحْكرة، ث اَر يَعي ٌل من ع ا. فِْع ل بأَْحماله ُر: اِإلب ا؟ الِعي ي ُعْقلَه ة  سار، يُْربُِحن ل: هي قافل وقي
رٌ  ة ِعي ل قافل ة، فك ل قافل ا ك ى سميت به الً،  الَحِمير، وكثرت حت ون فُْع ان قياسها أَن يك ر، وك ع َعْي ا جم كأَنه

انوا َسْقف ْقف فيبالضم، كسُ  م ك ي الحديث: أَنه ين. وف و ِع اء بالكسرة نح ى الي ه حوفظ عل دون  إِالَّ أَن يترّص
از  ِعيَرات قَُرْيش؛ هو جمع ِعير، يريد إِبلهم ودوابهم التي كانوا اس: أَج ن عب ي حديث اب يتاجرون عليها. وف

ى ٍلها الْعيَرات؛ هي جمع ِعير اء، أَيضاً؛ قال سيبويه: اجتمعوا فيها عل ك الي ي تحري ذيل، يعن ة ه اس لغ  والقي
  .. التسكين

ِه  )71قَالُوا َوأَْقبَلُوا َعلَْيِهْم َماذَا تَْفِقُدوَن(((   ا بِ ٍر َوأَنَ ُل بَِعي ِه ِحْم اَء بِ ْن َج ِك َوِلَم قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِل
يٌم( كِ .)).. )72َزِع َواَع اْلَمِل ُد ُص الُوا نَْفِق واُع و:  قَ ه،والصُّ رب في اء يش ه: إِن وُع، كل ْوُع والصُّ واُع والصَّ  الّصِ
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منه. وقال سعيد بن جبير  الملك يشرب التنزيل: قالوا نَْفِقُد ُصواَع المِلك؛ قال: هو اِإلناء الذي كان مذكر. وفي
واُع والّسِ الَمكُّوُك الفارسي الذي في قوله ُصواَع الملك، قال: هو ن: الصُّ  قايةُ شيءيلتقي طَرفاه، وقال الحس

ن من َوِرق فكان يُكاُل به، وربما شربوا به. وأَما واحد، وقد قيل: إِنه كان ِوعاء  قوله تعالى: ثم استخرجها م
قاية ث،  من قوله جعل السقاية في َرْحل أَخيه، فِإّن الضمير رجع إِلى الّسِ ذكر ويؤن و ي اج: ه ال الزج ه، وق أَخي

وْ  وقرأَ  ع غَ بعضهم: َصْوَع المِلك، ويقرأُ: ص ع َموِض ه مصدر ُوِض ك، كأَن و  المِل رأَ أَب وَغه، وق ول أَي َمُص مفع
ه  التفسير أَنه كان إِناًء مستطيالً يشبه المكُّوكَ  المِلك، قال الزجاج: جاء في هريرة: صاع ك ب ان يشَرب المِل ك

ً  وهو ها يمٌ َوأَنَا بِِه .. ((  بالذهب السقاية، قال: وقيل إِنه كان مصوغاً من فضة ُمَموَّ ِعيُم: )) :  َزِع زَّ اً. وال َزِعيم
ِعيُم: َكفَل. َزْعماً وَزعاَمةً أَي  الكفيل. َزَعَم به يَْزُعمُ  زَّ اِرم؛ وال ِعيُم غ زَّ ْين َمْقِضّي وال ل، وفي الحديث: الدَّ  الكفي

اً: الوا جميع يٌم؛ ق ِه َزع ا ب الى: وأَن ال هللا تع امن. وق ارم: الض ا والغ اه وأن د معن ه ح ل؛ ومن ه كفي ي، ب يث عل
ة ي َرهين ت ه: ِذمَّ وان هللا علي يٌم. رض ه زِع ا ب ُت. وأَن ةً أَي َكفَْل اً وَزعام ُم َزْعم ه أَْزُع ت ب وم:  وَزَعْم يُم الق وَزِع

   .. وسيدهم، وقيل: رئيسهم المتكلم عنهم وِمْدَرُهُهمْ  رئيسهم
ي األَرْ ((   َد فِ ِ لَقَْد َعِلْمتُْم َما ِجئْنَا ِلنُْفِس َّ اِرقِيَن(قَالُوا تَا ا َس ا ُكنَّ تُْم  )73ِض َوَم َزاُؤهُ إِْن ُكن ا َج الُوا فََم قَ

اِلِميَن( )74َكاِذبِيَن( ِزي الظَّ ذَِلَك نَْج َزاُؤهُ َك ِه .)).. )75قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجَد فِي َرْحِلِه فَُهَو َج ي َرْحِل َد فِ ْن ُوِج َم
  ء السرقة : اإلسترقاق .. : أي يصبح عبدا رقيقا .. أي جزا فَُهَو َجَزاُؤهُ 

ا((   ا َك َف َم ْدنَا ِليُوُس ذَِلَك ِك ِه َك اِء أَِخي ْن ِوَع تَْخَرَجَها ِم مَّ اْس ِه ثُ ذَ فَبََدأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاِء أَِخي َن ِليَأُْخ
ُ نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء  َّ يٌم(أََخاهُ فِي ِديِن اْلَمِلِك إِالَّ أَْن يََشاَء  ٍم َعِل ّلِ ِذي ِعْل ي .)).. )76َوفَْوَق ُك اهُ فِ ذَ أََخ ِليَأُْخ

ه.. ِديِن اْلَمِلكِ  ه وكنه ه بحقيقت ا :أدرك الَُّم؛ : في حكمه .. علم علم اِلُم والعَ يم والع ل العَِل من صفات هللا عز وج
هادِة، هللا عز قال ا  وجل: وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّ الُم بم و هللاُ الع وب، فه الَّم الغُي ال: َع وق

اً وال كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، َزل عاِلم ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يَ ا  وبَِما يكوُن ولَمَّ ان وم ا ك اً بم زاُل عالم يَ
ع ا يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح ا السماء سبحانه وتع ياء باِطنِه ألش

  .دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة. وظاهِرها
اَل أَْن((   ْم قَ ِدَها لَُه ْم يُْب ِه َولَ ي نَْفِس ُف فِ َها يُوُس رَّ ُل فَأََس رٌّ قَالُوا إِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَهُ ِمْن قَْب تُْم َش

 ُ َّ وى  قَاَل أَْنتُْم َشرٌّ َمَكانًا.)).. )77 أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن(َمَكانًا َو : قالها في نفسه ولم يبدها لهم .. ولم يقل لهم س
ُ أَْعلَُم بَِما تَِصفُونَ ((   ل  َّ ول والفع ن الق ق م ي المزال وع ف )) .. وذلك من خلق األنبياء التي تترفع عن الوق

  في كل الحاالت .. 
نِيَن( ا يَاقَالُو((   الُوا .)).. )78أَيَُّها اْلعَِزيُز إِنَّ لَهُ أَبًا َشْيًخا َكبِيًرا فَُخْذ أََحَدنَا َمَكانَهُ إِنَّا نََراَك ِمْن اْلُمْحِس قَ

  : خاطبوه بصفة الملك .. وهذا معناه أنه تولى السلطة كاملة ..  أَيَُّها اْلعَِزيزُ  يَا
ِ أَْن نَ ((   َّ وا  )79أُْخذَ إِالَّ َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْنَدهُ إِنَّا إِذًا لََظاِلُموَن(قَاَل َمعَاذَ  هُ َخلَُص ا اْستَْيئَُسوا ِمْن فَلَمَّ

ا  ُل َم ْن قَْب ِ َوِم َّ ْن  ا ِم ْيُكْم َمْوثِقً ذَ َعلَ ْد أََخ طتُْم فِنَِجيا قَاَل َكبِيُرُهْم أَلَْم تَْعلَُموا أَنَّ أَبَاُكْم قَ رَّ َرَح فَ ْن أَْب َف فَلَ ي يُوُس
ُ ِلي َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن( َّ ا.)).. )80األَْرَض َحتَّى يَأْذََن ِلي أَبِي أَْو يَْحُكَم  واً :  َخلَُصوا نَِجي اهُ نَْج وى:  ونَج ونَْج

. رُّ : الّسِ ه. والنَّْجوى والنَِّجيُّ ُو: سارَّ ال: نََجْوتُ والنَّْج ين، يق ين اثن رُّ ب ذلكالّسِ واً أَي ساَرْرته، وك ه، ه نَْج  ناَجْيتُ
ً  واالسم النَّْجوى؛ وقال: َوَرعُ  تَُكلِّفُني فبِتُّ أَْنُجو بها نَْفسا ةُ ال ز: ما ال يَُهمُّ به الَجثَّام ل العزي ي التنزي م  وف وإِذ ُه

ا وى، وإِنم وم نَْجَوى؛ فجعلهم هم النَّْج ول ق ا تق وى فِعلهم، كم ا رِ  النَّْج ،ِرضاً، وإِنم يُّ م. والنَِّج ى  ضاً فِْعله عل
ه، والجمع ون فَِعيل: الذي تُسارُّ د يك ش: وق ال األَخف ة. ق ال هللا األَْنِجيَ ِديق، ق ل الص يُّ َجماعة مث الى:  النَِّج تع

ً  َخلَُصوا نَِجيّاً. قال ي حديث الفراء: وقد يكون النَِّجيُّ والنَّْجوى اسما د نبيِّ ومصدراً. وف م بُمحم دُّعاء: الله ك ال
ث الُمناِجي الُمخاِطب وبُموسى نَِجيَّك؛ هو ّدِ اء. لِإلنسان والمح اة واْنتِج ا ُمناج د تنَاَجي ه، وق ي الحديث: ال  ل وف

َرَح األَْرضَ ..((  اثنان دون الثالث يَتناجى ْن أَْب ي فَلَ ي أَبِ أْذََن ِل ى يَ راُح: )) :  َحتَّ اً: زال. والبَ اً وبُُروح ِرَح بََرح بَ
ب بَِرحَ  مصدر قولك ولهم مكانَه أَي زال عنه وصار في البَراحِ. وقولهم: ال بَراَح، منصوب كما نص َب،  ق ال َرْي

ذا  وما بَِرحَ  موضعه. األَزهري: بَِرَح الرجُل يَْبَرُح بَراحاً إِذا راَم من..  ويجوز رفعه فيكون بمنزلة ليس يفعل ك
َرَح األَرضَ  وبَِرحَ  أَفعله. أَي ما زال، وال أَْبَرُح أَفعل ذاك أَي ال أَزال ى  األَرَض: فاَرقَها. وفي التنزيل: فلن أَْب حت
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دُ  وقوله تعالى: لن نَْبَرَح عليه عاكفين أَي لن يَأْذََن لي أَبي؛ راحٍ: األََس ُل بَ ال  نَزاَل.وَحبِي ال ف ّد بالحب د ُش ه ق كأَن
  .. ابن األَعرابي: َظَهر َرَح، األَخيرة عنوبَِرَح الَخفاء وبَ  الشجاُع. والبَراُح: الظهور والبيان. يَْبَرح، وكذلك
ا((   وا يَ يُكْم فَقُولُ ى أَبِ وا إِلَ ِب  اْرِجعُ ا ِلْلغَْي ا ُكنَّ ا َوَم ا َعِلْمنَ ِهْدنَا إِالَّ بَِم ا َش َرَق َوَم َك َس ا إِنَّ اْبنَ أَبَانَ

افِِظيَن( ي81ح َر الَّتِ ا َواْلِعي ا فِيَه ي ُكنَّ ةَ الَّتِ أَْل اْلقَْريَ اِدقُوَن( ) َواْس ا لََص ا َوإِنَّ ا فِيَه ِب .)) .. َ)82أَْقبَْلنَ ا ِلْلغَْي ا ُكنَّ َم
  : أي ما كنا نعلم أن إبنك سيسرق ..  حافِِظينَ 

َو ((   هُ ُه ا إِنَّ ْم َجِميعً أْتِيَنِي بِِه ُ أَْن يَ َّ ى  ٌل َعَس ْبٌر َجِمي ًرا فََص ُكْم أَْم ْم أَنفُُس لَْت لَُك وَّ ْل َس اَل بَ يُم اْلعَِلقَ
يُم( ًرا .))..)83اْلَحِك ُكْم أَْم ْم أَنفُُس لَْت لَُك وَّ ْل َس اَل بَ ه:  قَ ل ل وَّ ه. وَس ه ل ذا: َزيَّنَتْ ه نفسه ك لَْت ل وَّ يطاُن: َس   الش

د  رضي هللا أَْغواه. وأَنا َسِويلَُك في هذا األَمر: َعِديلُك. وفي حديث عمر، َل لي نفسي عن عنه: اللَُّهمَّ إِال أَن تَُسّوِ
يئاً الال وت ش ُده م ه أَِج ان ليفعل ى اِإلنس ه إِل ه وتَْحبِيبُ يء وتزيينُ ين الش ويل: تحس ي  أَو اآلن؛ التس ه. وف يقول

لَْت لكم أَْنفُُسكم أَْمراً  روه  التنزيل العزيز: بل َسوَّ ده حين أَخب الم، لول ه الس وب، علي ول يعق فَصْبٌر َجِميل؛ هذا ق
ي شأْنهيوسَف فقال لهم: ما أََكلَ  بأَكل الذئب م أَنفسكم ف لَْت لك راً  هُ الذئْب بل َسوَّ م أَنفسكم أَم ْت لك راً أَي َزيَّنَ أَم

َره  فتَُزيِّن تَْفِعيٌل من ُسوِل اِإلنسان، وهو أُْمنِيَّته أَن يَتََمنَّاها غير ما تَِصفُون، وكأَنَّ التسويل طالبها الباطَل وغي
د وز عن ول مهم ل السُّ ر من ُغرور الدنيا، وأَص ف  ب،الع ى تخفي ه عل وا ب ه فتكلم زة في ْغطة الهم استثقلوا َض

  ..  الهمز
يٌم( َوتََولَّى َعْنُهْم َوقَاَل يَا((   ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظ ْت  .))..)84أََسفَى َعلَى يُوُسَف َواْبيَضَّ َواْبيَضَّ

يمٌ فَُهست سنوات .. ((    ر: فقد نعمة البص َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزنِ  ل َو َكِظ ث : كظم الرج ال  اللي ه إذا  )) :  ق غيَظ
ل يَْكِظمه َكْظماً: اجترعه. َكَظمه ز: ردَّه وحبََسه، فهو رجل َكِظيٌم، والغيظ مكظوم. وفي التنزي اظمين  العزي والك

ة لل ليه، وقال الغيظ؛ فسره ثعلب فقال: يعني الخابسين الغيظ ال يُجاُزون دَِّت الجن اه أُِع ذين جرى لزجاج: معن
ون ذي يَْكِظم رهم ولل يظ. ذك ة الغ ن ُجْرع ا م ال: م ه ق لم، أن ه وس لى هللا علي ي، ص ن النب ا وروي ع ُعه  يَتََجرَّ

ال: ت اإلنسان أَعظم أَجراً من ُجْرعة غيظ في هللا عز وجل. ويق ا  َكَظْم ى م اً إذا أَمسكت عل ه َكْظم يظ أَْكِظم الغ
ه. فلهمن كظم غيظا  في نفسك منه. وفي الحديث:  ُعه واحتمال سببه والصبر علي  كذا وكذا؛ َكْظُم الغيظ: تجرُّ

ٌر  أَمكنه. ومنه حديث عبد تثاءب أَحدكم فليَْكِظْم ما استطاع أي ليحبْسه مهما وفي الحديث: إذا ه فَْخ المطلب: ل
بُه.  يَْكِظم عليه أي ال يُْبديه و َحَس ر  ويظهره، وه ال : كظم البعي ى ويق ه إذا ردَّد عل ت ه.ِجرَّ ي حلق ا ف م  ه وَكَظ

ن ك ع اً إذا أَمس م ُكظوم ُر يَْكِظ م البعي اِظٌم. وَكَظ و ك ّرة، فه رَّ  الِج م يَْجتَ ُر إذا ل وم.. البعي ل مكظ يم:  ورج وَكِظ
لَّ  ز: َظ كوت.  مكروب قد أَخذ الغمُّ بَكَظمه. وفي التنزيل العزي وم: السُّ يم. والُكظ و َكِظ َوّداً وه ه ُمْس وم  وجُه وق

اِظٌم وَكظيم: سكت.و.. ساكنون كظم و ك الن قد ُكِظَم وَكَظَم على غيظه يَْكِظم َكْظماً، فه ه  وف تِ ى ِجرَّ م عل ال يَْكِظ
   .. أي ال يسكت على ما في جوفه حتى يتكلم به

ِ تَْفتَأُ تَْذُكُر يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرًضا أَْو تَُكوَن ِمْن اْلَهاِلِكيَن(((   َّ اَحتَّ .)).. )85قَالُوا تَا وَن َحَرًض  ى تَُك
 أَفسدها. ورجل َحِرٌض وَحَرٌض أَي فاسد الرجُل نْفَسه يَْحِرُضها َحْرضاً: والَحِرُض والَحَرُض الفاسد. َحَرضَ : 

واء. ه س ُده وجمع ه، واح ي بنائ ريض ف فى م ه إِذا أَش رُض وأَْحَرَض ه الم وت،  وَحَرض رف الم ى ش ه عل من
ه و نفَس َرَض ه ذلك. وأَْح ري: ال ك تاألَزه ى وال مي يٌّ فيُْرَج ذي ال ح اً ال ك َمَرض َرُض الهال   ُمْح

ً .. فيُوأَس منه ا. ً وُحُروضاً: هلك. ويقال: َكذََب ِكْذبة وَحَرَض يَْحِرُض ويَْحُرُض َحْرضا  فأَْحَرَض نفَسه أَي أَهلكه
ك، وجاَء بقول َحَرٍض أَي هالك. وناقة ُحْرضان: ان: هال ة بغ ساقطة. وجمل ُحْرض ذلك الناق ال وك اء. وق ر ه ي

اً أَو : الفراء في قوله تعالى وَن َحَرض ى تك َرضٌ  حت وم َح َرٌض وق ل َح ال: رج الكين، يق ن اله وَن م رأَة  تك وام
ون َرٌض، يك واء، َح ه س ع في ى والجم ذكر واألُنث ال، ال ل ح ى ك داً عل ن ُمَوّح رب م ن الع ال: وم ذكر  ق ول لل يق

ىألَ  حاِرٌض ولألُنثى حاِرضة، ويثنَّى ههنا ويجمع ه خرج عل اِرُض  ن ال: والح ع. ق ٌل يجم ورة فاعل، وفاع ص
فٌ  قال: وأَما الفاسد في جسمه وعقله، وم َدنَ نًى، ق ٍف وَض نىً  الَحَرُض فترك جمعه ألَنه مصدر بمنزلة َدنَ  وَض

َرٍض  اه ذو َح َرٌض فمعن ل َح ال رج ذلك  ورجل َدنٌَف وَضنًى. وقال الزجاج: من ق ع، وك ى وال يجم ذلك ال يثنَّ ول
و َدنٌَف ذو َدنٍَف، وكذلك كل ما نعت رجل ْدنَفاً، وه وَن َحَرضاً، أَي ُم  بالمصدر. وقال أَبو زيد في قوله: حتى تك

د.. ُمْحَرض َرض، وق ى ُمْح ي معن ِرَض، والَحَرُض: الذي أَذابه الحزن أَو العشق وهو ف ه  َح بالكسر، وأَْحَرَض
  ..  الُحبُّ أَي أَفسده
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ِ َما الَ تَْعلَُموَن(قَاَل إِنََّما أَْشُكو ((   َّ ِ َوأَْعلَُم ِمْن  َّ ْزُن، .)).. )86بَثِّي َوُحْزنِي إِلَى  اُل والُح : الح ثُّ والبَ
ك ْرُت ل ي. يقال: أَْبثَثْتُك أَي أَْظَه ، بَثِّ ثُّ روى تَنُ اً؛ وي ديثَنا تَْبثيث ثُّ ح ي حديث أُم زرع: ال تَبُ النون، وف اه. ب  بمعن

اه: طَ  تَبَثَّه إِي اه.واْس ه إِي ه أَن يَبُثَّ َب إِلي : لَ ثُّ احبك. والبَ ى ص ه إِل ي ب ذي تُْفِض مُّ ال ْزُن والغَ   الُح
؛ قال: البَثّ  وفي حديث أُم زرع: ال يُوِلجُ  ه من  في األَصل شدَّة الُحْزن، والمرضُ  ُالَكفَّ ليَْعلَم البَثَّ ديُد، كأَن الش

ك  داء، فكان ال يُْدِخُل يََده في ْيٌب أَوصاحبَه. المعنى: أَنه كان بجسدها عَ  شَدته يَبُثُّه ه أَن ذل ثوبها فيََمسَّه، لِعْلِم
ا إِن ذلك ذَمٌّ له أَي ال يَتَفَقَّد أُموَرها تَِصفُه باللُّْطِف؛ وقيل: يُْؤذيها؛ ولهم: م ذا  ومصالَحها، كق ي ه دي ف ُل ي أُْدِخ

ي ُده. وف ر أَي ال أَتَفَقَّ ا األَْم ك: فلم ن مال ب ب ديث كع تَدَّ تَوَ  ح ي أَي اْش رني بَثِّ وَك َحَض ن تب افِالً م ه ق ي. جَّ  ُحْزن
ي، باألَلف، إِْبثاثاً أَي أَْطلَْعتُه ثَّ أَي له. عليه وأَْظَهْرته ويقال: أَْبثَثُْت فالناً ِسّرِ د للمبالغة، فاْنبَ  وبَثَّثُْت الَخبر، ُشّدِ

ه. الَخبَر ته. وبَثْبَثْتُ وبَثْبَثُْت األَْمَر إِذا فَتَّْشَت عنه وتََخبَرْ  اْنتََشر. اَر: َهيَّجتُ ْرتُه، والغُب ْن . ((  بَثْبَثةً: نََش ُم ِم َوأَْعلَ
وَن( ا الَ تَْعلَُم ِ َم ن )86َّ ق ول د هللا ح رهم أن وع الي أخب ه .. وبالت ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك ا علم .)).. علم

  يتخلف في جعل رؤيا يوسف عليه السالم حق من حيث سجودهم له .. 
  

  
*********  

  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار ا ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح لوكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغفِ (( ون ...  –./.)) )118ْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  أشهد أن محمدا رسول هللاو 
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 c   : 191الحلقة عدد   
  c( سورة يوسف ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر ول هللا بل يك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِ بَنِيَّ اْذَهبُوا فَتََحسَُّسوا ِمنْ  يَا (( ...  َّ ْن َرْوحِ  ئَُس ِم هُ الَ يَْي ِ إِنَّ َّ  يُوُسَف َوأَِخيِه َوَال تَْيئَُسوا ِمْن َرْوحِ 
ا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا يَا )87إِالَّ اْلقَْوُم الَكافُِروَن( َ  فَلَمَّ أ اٍة فَ اَعٍة ُمْزَج رُّ َوِجئْنَا بِبَِض ْوِف أَيَُّها اْلعَِزيُز َمسَّنَا َوأَْهلَنَا الضُّ

قِيَن( ّدِ ِزي اْلُمتََص َ يَْج َّ ا إِنَّ  دَّْق َعلَْينَ َل َوتََص ا اْلَكْي تُْم  )88لَنَ ِه إِْذ أَْن َف َوأَِخي تُْم بِيُوُس ا فَعَْل تُْم َم ْل َعِلْم اَل َه قَ
ُ  )89َجاِهلُوَن( َّ َ الَ قَالُوا أَئِنََّك َألَْنَت يُوُسُف قَاَل أَنَا يُوُسُف َوهذَا أَِخي قَْد َمنَّ  َّ  َعلَْينَا إِنَّهُ َمْن يَتَِّق َويَْصبِْر فَِإنَّ 

نِيَن( اِطئِيَن( )90يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِس ا لََخ ا َوإِْن ُكنَّ ُ َعلَْينَ َّ َرَك  ْد آثَ ِ لَقَ َّ ا الُوا تَ ْوَم  )91قَ ْيُكْم اْليَ َب َعلَ اَل الَ تَثِْري قَ
ُ لَُكْم َوُهَو أَ  َّ اِحِميَن(يَْغِفُر  أَْهِلُكْم  )92ْرَحُم الرَّ ونِي بِ ُ يًرا َوأْت اْذَهبُوا بِقَِميِصي َهذَا فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِه أَبِي يَأِْت بَِص

ُدونِي )93أَْجَمِعيَن( ْوَال أَْن تُفَنِّ َف لَ َح يُوُس ُد ِري ا فََصلَْت اْلِعيُر قَاَل أَبُوُهْم إِنِّي َألَِج ا )94( َولَمَّ الُوا تَ ي قَ َك لَِف ِ إِنَّ َّ
نْ 95َضَالِلَك اْلقَِديِم( ُم ِم ي أَْعلَ ْم إِنِّ ْل لَُك ا أَْن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَاهُ َعلَى َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيًرا قَاَل أَلَْم أَقُ ا الَ  ) فَلَمَّ ِ َم َّ

وُر  )97ا ُكنَّا َخاِطئِيَن(أَبَانَا اْستَْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّ  قَالُوا يَا )96تَْعلَُموَن( َو اْلغَفُ هُ ُه ي إِنَّ ْم َربِّ تَْغِفُر لَُك قَاَل َسْوَف أَْس
ِحيُم( يَن( )98الرَّ ُ آِمنِ َّ اَء  َر إِْن َش وا ِمْص ا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَاَل اْدُخلُ ِه  )99فَلَمَّ َع أَبََوْي َوَرفَ

اَعلَى اْلعَْرِش وَ  ًدا َوقَاَل يَ وا لَهُ ُسجَّ ي إِْذ  َخرُّ َن بِ ْد أَْحَس ا َوقَ ي َحق ا َربِّ ْد َجعَلََه ُل قَ ْن قَْب اي ِم ُل ُرْؤيَ ذَا تَأِْوي ِت َه أَبَ
ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمْن اْلبَْدِو ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشَّْيَطاُن بَْينِي َوبَْيَن إِْخَوتِي إِنَّ  اُء أَْخَرَجنِي ِمْن الّسِ ا يََش  َربِّي لَِطيٌف ِلَم

َماَواِت َواألَْرِض  )100إِنَّهُ ُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم( اِطَر السَّ ِث فَ ِل األََحاِدي ْن تَأِْوي ي ِم َرّبِ قَْد آتَْيتَنِي ِمْن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِ
ْنيَا َواْآلِخَرِة تََوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَْلحِ  اِلِحيَن(أَْنَت َوِلّيِ فِي الدُّ ي بِالصَّ ا  )101ْقنِ َك َوَم ِه إِلَْي ِب نُوِحي اِء اْلغَْي ْن أَْنبَ َك ِم ذَِل

  ...))..)103) َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِيَن(102ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ أَْجَمعُوا أَْمَرُهْم َوُهْم يَْمُكُروَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة يوسف ) 

  ليل : * التح
  

ماذا طلب يعقوب من  بنيه لما تأكد أن وعد هللا حق ؟.. ما البضاعة المزجاة ؟.. كيف تعرف إخوة 
يوسف عليه ؟.. كيف وجد يعقوب ريح يوسف ؟ .. كيف تحققت رؤيا يوسف عليه السالم ؟.. ماذا طلب 

الكافية الشافية في  يوسف من ربه على عكس بقية األنبياء ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة
  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

  
ْن َرْوحِ  يَا (( ...  ئَُس ِم هُ الَ يَْي ِ إِنَّ َّ ِ بَنِيَّ اْذَهبُوا فَتََحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َوَال تَْيئَُسوا ِمْن َرْوحِ  َّ

ِ  َوَال تَْيئَُسوا.)).. )87إِالَّ اْلقَْوُم الَكافُِروَن( َّ الى:  ِمْن َرْوحِ  راءة  التهذيب: وقوله تع ى ق ان؛ عل روح وريح : ف
اه: ضم الراء، تفسيره: فحياة من َرْوٌح فمعن ال فَ ن ق ه: دائمة ال موت معها، وم ا قول تراحة، وأَم َدُهْم  فاس وأَيَّ

ال: ه، ق د بُِروحٍ منه؛ فمعناه برحمة من ال: وق ال المفسرون؛ ق ذلك ق ْوح بمع ك رَّ ون ال ال هللا يك ة؛ ق ى الرحم ن
ْوَح والراحةَ بها؛ قال األَزهري: وكذلك  هللا؛ سماها َرْوحاً ألَن أَي من رحمة من روح هللا ال تَْيأَُسوا  تعالى: الرَّ
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ة:  والعرب تقول: سبحان هللا رحمة منه، تعالى ذكره. عيسى: وُروٌح منه أَي قوله في ل اللغ وَرْيحانَه؛ قال أَه
ي وهو عند سيبويه من األَسماء معناه واسترزاقَه، ت أَبتغ ول: خرج اَن  الموضوعة موضع المصادر، تق َرْيح
نُ  ُر ب ال النَِّم ب: هللا؛ ق ه، تَْولَ ه وَرْيحانُ الُم اِإلل ماٌء ِدَررْ  س ه وَس امٌ  وَرْحَمتُ بالَد،  َغَم ا ال ُل ِرْزَق العباِد،فأَْحي ّزِ يُنَ

   .. وطاَب الشََّجرْ 
ا َدَخلُوا َعلَ ((   َل  ْيِه قَالُوا يَافَلَمَّ ا اْلَكْي أَْوِف لَنَ اٍة فَ اَعٍة ُمْزَج ا بِبَِض رُّ َوِجئْنَ ا الضُّ نَا َوأَْهلَنَ ُز َمسَّ أَيَُّها اْلعَِزي

قِيَن( ّدِ ِزي اْلُمتََص َ يَْج َّ ا إِنَّ  دَّْق َعلَْينَ رُّ .)).. )88َوتََص ا الضُّ نَا َوأَْهلَنَ نَة. والضَّ:  َمسَّ اُء: السَّ رَّ اُروراُء: والضَّ
: سوء الحال، القحط والشدة. رُّ ادي: والضَّ د العبّ ن زي ال عدّي ب ؛ ق ـ وجمعه أَُضرٌّ ن العَْي مٌّ م ّر َج الَل األَُض   وِخ

ة ِش يُعَفِّي ُكلُوَمُهنَّ البَواقي رَّ َرُر والتَِّض يبويه وكذلك الضَّ ا س ل به رة مث ة؛ األَخي رَّ وفسرها السيرافي؛  والتَُّض
ّر، َراعي الضأِْن لو ُمَحلى بأَْطَواٍق ِعتاٍق يُبِينُها، علب:وقوله أَنشده ث فُ  على الضَّ وء  يَتَقَوَّ ه عن س ى ب ا كن إِنم

ه ول: كرُم ز؛ يق ة التميي ي الجهل وقل ه ف اُء:  وجوده حال رَّ م؟ والضَّ ف بمن يفه ر فكي م الخي ن ال يفه يُن لم يَبِ
اء. نقيض رَّ ا.((  السَّ اَعٍة ُمْزَج ا بِبَِض ة ..  ةٍ َوِجئْنَ ر نافق ة وغي ال:)) :  أي رديئ ر. يق ي األَم اذُ ف اُء: النَّف ج  والزَّ

التنزيل  والُمْزَجى: القَِليل. وبضاعةٌ ُمْزجاةٌ: قليلة. وفي أََشدُّ نَفاذاً فيه منه. فالن أَْزَجى بهذا األَمر من فالن أَي
ز: اةٌ فيه العزي اعةٌ ُمزج ب: بِض ال ثعل اٍة؛ وق اعٍة ُمزج ا ببِض م اوِجئْن اٌض ل يرة  إِْغم ل: يس الُحها، وقي تِمَّ ص يَ

ةَ  ُمْزجاٍة ِمَن الحاج وحاجة غيرْ  قليلة؛ وأَنشد: راءِ  وروي عن أَبي صالح في قوله ُمْزجاٍة قال: كانت َحبَّ  الخض
ة، ا إِالَّ القليل ا أُراه نْوبَِر، وقال إِبراهيم النخعي: م ت والصَّ ل: كان وَف والسَّ وقي راب الصُّ اَع األَع ال َمت ْمَن، وق

م ي دراه ر: ه ن جبي ْوء؛ سعيد ب ر ال َس ن كثي ر م و خي ل يَْزُج اء: قلي ال عط ةُ، وق ي الناقِص ة: ه ال عكرم  وق
ِديء. ي  يَْزُجو. وقوله: فتصدَّْق علينا؛ أَي بفَْضِل ما بين الَجيِّد والرَّ و. وف ه نَْزُج ا علي ويقال: هذا أَمر قد َزَجْون

تُ يُقْ  الحديث: ال تَْزُجو صالةٌ ال ن أَْزَجي و م اب، ه ة الكت ا بفاتح ا إِذا رأُ فيه يَء فََزح ر،  الشَّ راَج وتيسَّ ه فَ ْجت َروَّ
ِحَك  وتصحُّ صالةٌ إِالَّ بالفاتحة. المعنى ال تُجِزئ ا أي وَض ى زج ِحُكه. حت ع َض ل شيء:  انقَط ى من ك والُمَزجَّ

  .. المحمودة من الِخالل الذي ليس بِتاّمِ الشَّرف وال غيره
اِهلُوَن(قَ((   تُْم َج ِه إِْذ أَْن َف َوأَِخي تُْم بِيُوُس ا فَعَْل تُْم َم ْل َعِلْم ا  )89اَل َه اَل أَنَ ُف قَ َت يُوُس َك َألَْن الُوا أَئِنَّ قَ

َ الَ يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحسِ  َّ ُ َعلَْينَا إِنَّهُ َمْن يَتَِّق َويَْصبِْر فَِإنَّ  َّ ِق .)).. )90نِيَن(يُوُسُف َوهذَا أَِخي قَْد َمنَّ  ْن يَتَّ إِنَّهُ َم
  : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..  : اتقى هللاَويَْصبِرْ 

اِطئِيَن(((    ا لََخ ا َوإِْن ُكنَّ ُ َعلَْينَ َّ َرَك  ْد آثَ ِ لَقَ َّ ا الُوا تَ ر:.)).. )91قَ ل أَثِي ه. ورج َره: أَكرم ين  وآثَ مك
َر أَن أَثِيَرة. أُثََراُء واألُنثىُمْكَرم، والجمع  ا. وأَثِ رك هللا علين د آث ذا  وآثََره عليه: فضله. وفي التنزيل: لق ل ك يفع

ْلتُك أَثَراً وأَثَر وآثََر، كله: فَّضل وقَّدم. وآثَْرُت فالناً على   ..  نفسي: من اِإليثار. األَصمعي: آثَْرتُك إِيثاراً أَي فَضَّ
اِحِميَن(قَاَل الَ تَثِْريَب ((   رَّ ُم ال َو أَْرَح ْم َوُه ُ لَُك َّ ُر  ْيُكمْ .)).. )92َعلَْيُكْم اْليَْوَم يَْغِف َب َعلَ َب :  الَ تَثِْري رَّ وثَ

ال: ال ز ق ل العزي اه ال  عليه: الَمه وَعيَّره بذَْنبه، وذكََّره به. وفي التنزي ال الزجاج: معن ْوَم. ق يكم اليَ َب عل تَثِْري
ن ثعلب: وقال إِفساَد عليكم. ْغِف م ْرِب كالشَّ ن الثَّ و م ال الجوهرّي: وه ال  معناه ال تُْذَكُر ذنُوبُكم. ق غاف. ق الّشِ

رِ  بِْشر، وقيل هو لتُبٍَّع: َو َغْي ْنُهم َعْف ْوُت َع ْرَمدِ  فَعَفَ ْوٍم َس اِب يَ َرْكتُُهم لِعق ٍب، * وتَ ّرِ يهم ُمثَ ُت عل ْب ُت  وثَرَّ ْب وَعرَّ
ى، إِذا قَبَّْح يهم، بمعن يهمعل م. َت عل ُب: فْعلَه ـُمثَّرِ ـُمْفِسُد. َوال ـُمَخلُِّط ال ل: ال ـُمعَيُِّر، وقي ادُ  ال ُب: اِإلْفس  والتَّثِْري

  ..  والتَْخِليطُ 
يَن(((   أَْهِلُكْم أَْجَمِع ونِي بِ ُ لَ  )93اْذَهبُوا بِقَِميِصي َهذَا فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِه أَبِي يَأِْت بَِصيًرا َوأْت ا فََص ْت َولَمَّ

ُدونِي ْوَال أَْن تُفَنِّ فَ  .))..)94( اْلِعيُر قَاَل أَبُوُهْم إِنِّي َألَِجُد ِريَح يُوُسَف لَ َح يُوُس ُد ِري ي َألَِج ف  إِنِّ ر يوس ين مق : ب
ه .. ((  ن وأبي ا لإلب ْوَال أَْن ويعقوب مسيرة ثماني ليال .. وأنعم هللا على نبيه بأن ساق إليه رائحة إبنه تكريم لَ

ر،  الَمرِض، وقد الفَنَُد: الَخَرُف وإِنكار العقل من الَهَرم أَو)):  ُدونِيتُفَنِّ  ي الكب له ف ر وأَص يستعمل في غير الِكبَ
اد وقد أَفند؛ قال:قد ْوٍل إِْفن ْت أَْرَوى بِقَ َض ه َعرَّ ْوٍل في اد وقَ ْوٍل ذي إِفن ا أَراد بقَ ٌد وال إِنم اد، وشيخ ُمْفنِ ال  إِفن يق

ن ذات رأْيلألُنثى عجوز ُمْفنِ م تك ا ل ي شبابها َدة ألَنه ول. ف رأْي والق ي ال أُ ف ُد: الخط ا. والفَنَ ي ِكبَره َد ف  فَتُفَنَّ
 َ ه السالم: وأَْفنََده: خطَّأ وال أَن َرأْيَه. وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب، علي ول  ل راء: يق ال الف ُدوِن؛ ق تُفَنِّ

ُزوني بوني وتُعَّجِ رأْي. وتَُضعِّ  لوال أَن تَُكذِّ ُد:اللَّْوُم وتضعيُف ال عَّفَه. والتَّْفني فُوني. ابن األَعرابي: فَنََّد رأْيه إِذا َض
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ويّ  ان ق رأْي وإِن ك ال:  َ الفراء: الُمفَنَُّد الضعيُف ال ديداً. ق ه س ان رأْي ُد: الضعيُف الجسم وإِن ك الجسم. والُمفَنَّ
زَ  فوالمفند الضعي   .ه وأَْضعَفَه.الرأْي والجسم معاً. وفَنََّده: َعجَّ

ِ إِنََّك لَِفي َضَالِلَك اْلقَِديِم(((   َّ ْم 95قَالُوا تَا اَل أَلَ يًرا قَ ا أَْن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَاهُ َعلَى َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِص ) فَلَمَّ
ِ َما الَ تَْعلَُموَن( َّ ِ إِ .)).. )96أَقُْل لَُكْم إِنِّي أَْعلَُم ِمْن  َّ ِديمِ قَالُوا تَا َالِلَك اْلقَ ي َض َك لَِف و  نَّ الم هم بن ذا الك ل ه : قائ

ر  وازن الفك بنيه .. ومن بقي عنده .. حيث لم يعلموا بالحقيقة .. والضالل هنا هو بمعنى العشق الذي يضيع ت
  والجسد .. 

اِطئِيَن( قَالُوا يَا((   الَ  )97أَبَانَا اْستَْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا َخ وُر قَ َو اْلغَفُ هُ ُه ي إِنَّ ْم َربِّ تَْغِفُر لَُك ْوَف أَْس  َس
ِحيُم( ا.)).. )98الرَّ ا ذُنُوبَنَ تَْغِفْر لَنَ ف ..  اْس ى يوس ه وإل اءوا إلي ذين أس ه ال الم بني ذا ك ّل : ه اُر، ج وُر الغَفّ الغَفُ

اده المتجاوز عن خطاي ومعناهما ثناؤه، وهما من أَبنية المبالغة مَّ الساتر لذنوب عب ال: الله وبهم. يق اهم وذن
َر  لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإنك أَنت الغَفُور الغَفّار يا أَهل اغفر ة والستر. َغفَ ِر التغطي ل الغَْف الَمْغِفرة. وأَص

  .. هللا ذنوبه أَي سترها
وا مِ ((   اَل اْدُخلُ ا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَ يَن(فَلَمَّ ُ آِمنِ َّ اَء  َر إِْن َش ِه  )99ْص َع أَبََوْي َوَرفَ

ا ًدا َوقَاَل يَ وا لَهُ ُسجَّ ي إِْذ  َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ َن بِ ْد أَْحَس ا َوقَ ي َحق ا َربِّ ْد َجعَلََه ُل قَ ْن قَْب اي ِم ُل ُرْؤيَ ذَا تَأِْوي ِت َه أَبَ
ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمْن الْ  اُء أَْخَرَجنِي ِمْن الّسِ ا يََش بَْدِو ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشَّْيَطاُن بَْينِي َوبَْيَن إِْخَوتِي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف ِلَم

يُم( يُم اْلَحِك اي.))..  )100إِنَّهُ ُهَو اْلعَِل ُل ُرْؤيَ ذَا تَأِْوي ا  َه ا ثالث ق للرؤي ا والتحقي ين الرؤي ان ب اء : ك ال العلم : ق
َوتِيحبا في هللا وطاعة له .. ((  وعشرين عاما .. صبر يعقوب  ْيَن إِْخ ي َوبَ ْيَطاُن بَْينِ َزَغ الشَّ ِد أَْن نَ )) : ِمْن بَْع

ى بعض هم عل َل بعض وم فتَْحِم ين ق َرى  بفسادٍ  النَّْزُغ: أَن تَْنِزَغ ب اً: أَْغ ِزُغ نَْزغ َزُغ ويَْن نهم يَْن َزَغ بي نهم. ونَ بي
ه: وحمل بعَضهم على بعض. والنْزُغ: وأَْفَسدَ  اس. ونََزَغ ين الن َزغ  الكالم الذي يُْغِري ب ة. ون ى حرك ه أَدن ك حرَّ

الى الشيطاُن بينهم يَنَزُغ ويَنِزُغ نَْزغاً أَي ه تع ْزغٌ  أَفسد وأَغرى. وقول يطان نَ ن الش َك م ا يَْنَزَغنَّ تَِعْذ  : وإّم فاْس
لُ  ّوِ ا يَُس ب بم ؛ نَْزُغ الشيطاِن: وَساِوُسه ونَْخُسه في القل ا لإلِ  با ه م ي قلب ي ف ي يُْلِق ن الَمعاصي، يعن ان ِم نس

   ..يُْفِسُده على أَصحابه
ّيِ ((   َت َوِل َماَواِت َواألَْرِض أَْن اِطَر السَّ ِث فَ ِل األََحاِدي ْن تَأِْوي ي ِم ِك َوَعلَّْمتَنِ ْن اْلُمْل ي ِم ي َرّبِ قَْد آتَْيتَنِ  ِف

ِلًما َوأَلْ  َوفَّنِي ُمْس َرِة تَ ْنيَا َواْآلِخ اِلِحيَن(الدُّ ي بِالصَّ َماَواِت َواألَْرِض .)).. )101ِحْقنِ اِطَر السَّ ق:  فَ َر هللا الخل  وفََط
داء رةُ: االبت دأَهم. والِفْط م وب ُرهم: خلقه ل يَْفُط ي التنزي راع. وف اِطِر  واالخت د  ف ز: الحم ماواتالعزي  الس

اِطرُ  عباس، رضي هللا عنهما: واألَرِض؛ قال ابن اني ما كنت أَدري ما ف ى أَت ان  السموات واألَرض حت أَعرابيّ
و بئر فقال أَحدهما: أَنا فََطْرتُها أَي أَنا ابتدأْت يختصمان في ر أَب ا. وذك ي  َحْفره ن األَعراب ه سمع اب اس أَن العب

اِلِحينَ تََوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَْلحِ .. ((  ابتدأَه. والِفْطرةُ، بالكسر: الِخْلقة هذا أَي يقول: أَنا أَول من فََطرَ  ي بِالصَّ )) :  ْقنِ
ادة هللا  د الخالص.. وعب ن التوحي ن اإلسالم .. دي وفي هذا دليل آخر على أن يوسف عليه السالم كان على دي
د رسول هللا  صلى هللا  ى محم ه السالم إل الواحد ال شريك له .. وعلى أن الدين واحد من البدء .. من آدم علي

دين عليه وآله وسلم.. إلى قيام الساع اء والمرسلين جاءوا ب ل األنبي ى أن ك ا .. وعل ة التي ال شك فيها إطالق
ِلًماواحد هو اإلسالم .. هو دين الحنيفية السمحة .. دين العدل واإلعتدال .. ودين  الفطرة .. ((   ))  تََوفَّنِي ُمْس

ه م ه .. وان وقا إلي ي هللا وش ة وسبعة : قال العلماء إن يوسف هو أول من تمنى الموت حبا ف ات وعمره مائ
ا  دس .. تحقيق ت المق ى بي نة إل ة س د أربعمائ ه بع ل تابوت ى نق اء موس ا ج ر .. ولم ل مص ن بني وام .. ودف أع

اِلِحينَ لدعوته ((     )) .. أي باألنبياء في الجنة .. َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ
ُروَن(ذَِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكنَت لَدَ ((    ُر 102ْيِهْم إِْذ أَْجَمعُوا أَْمَرُهْم َوُهْم يَْمُك ا أَْكثَ ) َوَم

بِ ...)).. )103النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِيَن( اِء اْلغَْي ْن أَْنبَ أ  ذَِلَك ِم ام .. سمي نب ر اله اء : الخب ع أنب أ جم : النب
ى الُحَجج ألنه ينتقل من مكان آلخر ..  ،  أَنـْبَاًء، وهي جمع النَّبَِإ، ألَنَّ الُحَججَ قال أَبو منصور: سمَّ ّ أَْنبَاٌء عن 

، عز وجل، ّ ال  عز وجل. الجوهري: والنَبِيُء: الـُمْخبِر عن  ٍل. ق ى فاِع يَّةٌ، ألَنه أَْنبَأَ عنه، وهو فَِعيٌل بمعن َمّكِ
ِذر ابن بري: صوابه أَن ى ُمْن ِذير بمعن ل نَ ل مث ي يقول فَِعيل بمعنى ُمْفِع ْؤِلٍم. وف ى ُم يٍم بمعن ل  وأَِل ة: فَِعي النهاي

يهم. . ّ أَي أَْخبََر. بمعنى فاِعل للمبالغة من النَّبَِإ الَخبَر، ألَنه أَْنبَأَ عن ت عل أً إِذا طلع أُ نَْب وم أَْنبَ ى الق ونَبَأُْت عل
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ابُِئ:  بلد كذااألَرض إِلى أَرض أُخرى إِذا خرجَت منها إليها. ونَبَأَ من  ويقال نَبَأُْت من يَْنبَأُ نَْبأً ونُبُوءاً: َطرأَ.والن
  إِلى أَرض أَي يَْخُرج. الثور الذي يَْنبَأُ من أَرض

   
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

اد ه  ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  اوبل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   : 192الحلقة عدد   
  c( سورة يوسف ) 

  
  الم الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم عل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ان الرجيمأعوذ با من الشيط

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
الَِميَن((( ...  ٌر ِلْلعَ َو إِالَّ ِذْك ٍر إِْن ُه ْن أَْج ِه ِم أَلُُهْم َعلَْي ا تَْس َماَواِت  )104َوَم ي السَّ ٍة فِ ْن آيَ أَيِّْن ِم َوَك

وَن َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن( ِ إِالَّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن(َوَما يُْؤمِ  )105َواألَْرِض يَُمرُّ َّ )أَفَأَِمنُوا أَْن 106ُن أَْكثَُرُهْم بِا
ِ أَْو تَأْتِيَُهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً َوُهْم الَ يَْشعُُروَن( َّ ى  )107تَأْتِيَُهْم َغاِشيَةٌ ِمْن َعذَاِب  ِ َعلَ َّ ى  قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَ

ِ َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشِرِكيَن(بَِصيَرٍة أَنَا َوَمْن  َّ ْيِهْم 108اتَّبَعَنِي َوُسْبَحاَن  وِحي إِلَ االً نُ َك إِالَّ ِرَج ) َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِل
دَ  ْبِلِهْم َولَ ْن قَ ِذيَن ِم ةُ الَّ اَن َعاقِبَ َف َك ُروا َكْي ِذيَن ِمْن أَْهِل اْلقَُرى أَفَلَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَْنُظ ٌر ِللَّ َرِة َخْي اُر اْآلِخ



  799                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

َردُّ  )109اتَّقَْوا أَفَالَ تَْعِقلُوَن( َي َمْن نََشاُء َوَال يُ ُسُل َوَظنُّوا أَنَُّهْم قَْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم نَْصُرنَا فَنُّجِ  َحتَّى إِذَا اْستَْيئََس الرُّ
ِرِميَن( ْوِم اْلُمْج ْن اْلقَ نَا َع ي  )110بَأُْس اَن فِ ْد َك ْن لَقَ َرى َولَِك ِديثًا يُْفتَ اَن َح ا َك اِب َم ي األَْلبَ َرةٌ ِألُْوِل ِهْم ِعْب قََصِص

  ./.)) .)111تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل ُكّلِ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة يوسف ) 

  * التحليل :
  

ودة كيف كان موقف األمم ا ة الموج ة الثابت ن األدل اس م تفيد الن لسابقة من الرسل والدين ؟.. هل يس
ر هللا  أتي نص ى ي غ ؟.. مت ة التبلي ون أمان ل يتلق ة الرس ان بقي ف ك ماوات واألَرض ؟..  كي اعيف الس ي تض ف

الي إن  ل الت ي التحلي ة الشافية ف شاء هللا للرسل وللمؤمنين ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافي
  تعالى :

  
الَِمينَ .)).. )104َوَما تَْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن((( ...  ٌر ِلْلعَ َو إِالَّ ِذْك الم  إِْن ُه : الع

  جمع عالمون : الخلق كلهم .. 
وَن َعلَ  ةٍ ) .)).. 105ْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن(َوَكأَيِّْن ِمْن آيٍَة فِي السََّماَواِت َواألَْرِض يَُمرُّ ْن آيَ  َوَكأَيِّْن ِم

ة ..  ل: أين : تستعمل للتكثير  غالبا مثلها مث ن آي م  م ى : ك ون المعن (( كم )) الخبرية والكاف للتشبيه .. فيك
  أي من عالمة ودليل يثبت أن هللا موجود وأنه واحد ال شريك له .. 

ِرُكوَن(َوَما يُْؤِمُن أَكْ ((   ِ إِالَّ َوُهْم ُمْش َّ ِرُكونَ ) .)).. 106ثَُرُهْم بِا ْم ُمْش ه  إِالَّ َوُه ل ل ا : جع : أشرك ب
  شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته ..

اعَ ((   أْتِيَُهْم السَّ ِ أَْو تَ َّ ذَاِب  ْن َع يَةٌ ِم أْتِيَُهْم َغاِش أَِمنُوا أَْن تَ عُُروَن(أَفَ ْم الَ يَْش ةً َوُه .)).. )107ةُ بَْغتَ
ا قيل: الغاِشية الناُر ألَنَّها تَْغشى وُجوه:  أَفَأَِمنُوا أَْن تَأْتِيَُهْم َغاِشيَةٌ  اه كِغشاِء  الُكفَّار. وِغشاُء كّلِ شيٍء: م تَغَشَّ

ْحِل والسَّْيِف ونحِوها. القَْلب والسَّْرجِ  ة غاِشيةٌ من عذاِب هللاِ  وا أَن تَأْتِيَهموقوله تعالى: أَفَأَِمنُ  والرَّ  ؛ أَي ُعقوب
هم.   . ُمَجلِّلة تَعُمُّ
ْن ((   ا ِم ا أَنَ ِ َوَم َّ ْبَحاَن  ي َوُس ْن اتَّبَعَنِ ا َوَم يَرٍة أَنَ ى بَِص ِ َعلَ َّ ى  و إِلَ بِيِلي أَْدُع ِذِه َس ْل َه قُ
ه  ن هللا: معناه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل:وسبحا والتَّسبيح: التنزيه.) .)) ..  108اْلُمْشِرِكيَن( تنزي

ى له أَن يوصف، قال: ونَْصبُه أَنه في موضع تعالى عن كل ما ال ينبغي هللا ل عل ول:  فع ه، تق بيحاً ل ى تس معن
  ..  قال: وكذلك روي عن النبي، صلى هللا عليه وسلم َسبَّْحُت هللا تسبيحاً له أَي نزهته تنزيهاً،

ي األَْرِض فَيَْنُظوَ ((   َف َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل اْلقَُرى أَفَلَْم يَِسيُروا فِ ُروا َكْي
وَن( الَ تَْعِقلُ ْوا أَفَ ِذيَن اتَّقَ ٌر ِللَّ َرِة َخْي َداُر اْآلِخ ْبِلِهْم َولَ ْن قَ ِذيَن ِم ْيِهمْ . .)).)109َكاَن َعاقِبَةُ الَّ وِحي إِلَ االً نُ :  إِالَّ ِرَج

سالة واِإلْلهام المَ  والكالم الَوْحُي: اِإلشارة والكتابة والّرِ ه الك ُت إِلي  الَخِفيُّ وكلُّ ما أَلقيته إِلى غيرك. يقال: وَحْي
ب اً أَي كت ى.. وأَْوَحْيُت. وَوَحى َوْحياً وأَْوَحى أَيض اً، وعل اب أَيض وب والِكت َوْحُي: المكت الوا  وال وا فق ك جمع ذل

َوْحيُ ..  وُحِلّيٍ  َحْليٍ  ُوِحيٌّ مثل يٌِّن، ال راءة فقال الحرُث: القرآن َه القرآن الِق ه؛ أَراد ب دُّ من ة  أَش الَوْحي الِكتاب وب
   .أَْلَهَمه. وَحْيُت الِكتاب َوْحياً، فأَنا واحٍ؛ وأَْوحى إِليه: بَعَثه. وأَْوحى إِليه: والَخطَّ. يقال:
َردُّ بَأُْسَحتَّى ((   اُء َوَال يُ ْن نََش َي َم ُسُل َوَظنُّوا أَنَُّهْم قَْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم نَْصُرنَا فَنُّجِ ْن إِذَا اْستَْيئََس الرُّ نَا َع

لُ .)).. )110اْلقَْوِم اْلُمْجِرِميَن( ُس تَْيئََس الرُّ ى إِذَا اْس ئِسَ :  َحتَّ اء، يَ يض الرج أْس نق ل: اليَ وط، وقي أْس: القُن  اليَ
اذ، الشيء من ة  يَْيأَس ويَْيئِس؛ نادر عن سيبويه، ويَئَِس ويَُؤس عنه أَيضاً، وهو ش ا حذفوا كراهي ال: وإِنم ق

أْسُ  ل، والمصدر اليَ اء وهو قلي ئِس الكسرة مع الي ائٌِس ويَ ه لَيَ ته وإِن تَْيأََس وأَْيأَْس د اس أَس، وق ة واليَ  واليَآَس
رب. )) :  َوَال يَُردُّ بَأُْسنَا.. ((   ويَُؤوس ويَُؤس، والجمع يُُؤوس قة والض رب والمش اُء اسم الح الليث: والبَأْس

ا إِذا العذاب. والبَأُْس: ه: كن َّ علي وان  ا  والبأُْس: الشدة في الحرب. وفي حديث علي، رض أُْس اتَّقَْين اشتدَّ الب
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َّ عليه وسلم؛ يريد الخوف ، صلى  َّ ى وال يكون إِال مع الشدَّ  برسول  ئُِس، عل أُْس والبَ ي: الب ة. ابن األَعراب
  ..  عليك، وال بَأَْس أَي ال خوف فَِعٍل، العذاب الشديد. ابن سيده: البأْس الحرب ثم كثر حتى قيل ال بَأْسَ  مثال

دِ ((   ْن تَْص َرى َولَِك ِديثًا يُْفتَ اَن َح ا َك اِب َم ي األَْلبَ َرةٌ ِألُْوِل ِهْم ِعْب ي قََصِص اَن فِ ْد َك ِه لَقَ ْيَن يََدْي ِذي بَ يَق الَّ
وَن( ْوٍم يُْؤِمنُ ةً ِلقَ َرى./.)) .. )111َوتَْفِصيَل ُكّلِ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَم ِديثًا يُْفتَ اَن َح ا َك َرى : َم ذب. فَ ةُ: الك والِفْري

النوِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الل ٌكذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريّ  َرى ف ذب  يث: يقال فَ الك
َرى ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري ز: أَم  الك ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق يَْفتِري

ة اختلقه. يقولون اْفتَراه؛ أَي ونَ .. ((   وفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَ ْوٍم يُْؤِمنُ ) ) ِلقَ
  : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. 

  
*********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
    

 c   : 193الحلقة عدد   
  c  سورة الرعد) 13(

  ) 43( آياتها : 
  

 م هللا اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس والص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  
  وذ با من الشيطان الرجيمأع

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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وَن(((    اِس الَ يُْؤِمنُ َر النَّ نَّ أَْكثَ قُّ َولَِك َك اْلَح ْن َربِّ ِذي  )1المر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب َوالَِّذي أُنِزَل إِلَْيَك ِم ُ الَّ َّ
َدبُِّر َرفََع السََّماَواِت بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونَ  مى يُ ٍل ُمَس َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ِألََج َها ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َوَسخَّ

ُل اآليَاِت لَعَلَُّكْم بِِلقَاِء َربُِّكْم تُوقِنُوَن( اًرا َوِم )2األَْمَر يُفَّصِ َي َوأَْنَه ا َرَواِس َل فِيَه ّلِ َوُهَو الَِّذي َمدَّ األَْرَض َوَجعَ ْن ُك
ُرونَ  ْوٍم يَتَفَكَّ اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل اَر إِنَّ فِ َل النََّه ي اللَّْي ٌع  )3(الثََّمَراِت َجعََل فِيَها َزْوَجْيِن اثْنَْيِن يُْغِش ي األَْرِض قَِط َوفِ

قَ  ْنَواٍن يُْس ُر ِص ْنَواٌن َوَغْي ٌل ِص اٍب َوَزْرٌع َونَِخي ْن أَْعنَ ى ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِم َها َعلَ ُل بَْعَض ٍد َونُفَّضِ اٍء َواِح ى بَِم
ٍد  )4بَْعٍض فِي اْألُُكِل إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن( ٍق َجِدي ي َخْل ا لَِف ا أَئِنَّ َوإِْن تَْعَجْب فَعََجٌب قَْولُُهْم أَئِذَا ُكنَّا تَُرابً

َويَْستَْعِجلُونََك  )5ئَِك األَْغَالُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن(أُْولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم َوأُْولَ 
ى اِس َعلَ َرٍة ِللنَّ ذُو َمْغِف َك لَ ثَُالُت َوإِنَّ َربَّ ْبِلِهْم اْلَم ْن قَ ْت ِم ْم َوإِنَّ  بِالسَّيِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة َوقَْد َخلَ ِديُد ُظْلِمِه َك لََش  َربَّ

  ...)).)7( َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَْوَال أُنِزَل َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َربِِّه إِنََّما أَْنَت ُمنِذٌر َوِلُكّلِ قَْوٍم َهادٍ  )6اْلِعقَاِب(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الرعد )   

  * التحليل :   
    

نوان ؟..  ما األدلة التي يسوقها هللا سبحانه وتعالى ا الص ه ؟.. م إلثبات وجوده إلها واحدا ال شريك ل
ة الكافي ر تجدون األجوب ل  ةوما المثالت ؟.. ومن هادي كل قوم ؟ .. عن هذه األسئلة وأكث ي التحلي الشافية ف

  التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

وَن(المر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب َوالَِّذي أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ ((     اِس الَ يُْؤِمنُ َر النَّ ر .)).. )1 اْلَحقُّ َولَِكنَّ أَْكثَ الم
ابِ  اُت اْلِكتَ َك آيَ دق  تِْل ى ص ـه .. وعل ريك ل د ال ش ود هللا الواح ى وج ج عل ة والحج ات .. األدل ع آي ة جم : اآلي

ريم .. ((   رآن الك و الق ام ه اِس الكتاب .. والكتاب في هذا المق َر النَّ نَّ أَْكثَ ونَ َولَِك ا : الَ يُْؤِمنُ ه إيمان ن ب )) : آم
  صدقه ووثق به ..اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. 

ْمَس َواْلقََم((     َر الشَّ خَّ ْرِش َوَس ى اْلعَ تََوى َعلَ مَّ اْس ا ثُ ٍد تََرْونََه ِر َعَم َماَواِت بِغَْي ُ الَِّذي َرفََع السَّ لٌّ َّ َر ُك
َدبِّ  مى يُ ٍل ُمَس وَن(يَْجِري ِألََج ْم تُوقِنُ اِء َربُِّك ْم بِِلقَ اِت لَعَلَُّك ُل اآليَ َر يُفَّصِ ا.)).. )2ُر األَْم ٍد تََرْونََه ِر َعَم د :  بِغَْي وَعَم

لُ  ه الحائط يَْعِمُده َعْمداً: دَعَمه؛ والعمود الذي تحامل الثِّْق اطيِن المنصوبة.  علي ُد باألَس وق كالسقف يُْعَم من ف
د عمداً:يَْعِمُده  وَعَمد الشيءَ  يَء فانعََم دُت الش ه. وعم يَم ب ادٍ  أَقامه. والِعماُد: ما أُقِ ه بِِعم ه.  أَي أَقمت ُد علي يَْعتَِم

ان ويَؤنث، الواحدة ِعمادة؛ والِعماُد: األَبنية الرفيعة، يذكر ل  وقال الفراء: العََمد والعُُمد جميعاً جمع ود مث للعم
ا  خلق السموات  ٍم. وقوله تعالى:وقَضيم وقََضٍم وقُضُ  أَديٍم وأََدٍم وأُُدمٍ  د ترونه ي  بغير عم ل ف اج: قي ال الزج ق

ي  ترونها؛ قال: بغير عمد وكذلك  ترونها أَي ال ترون تلك العمد، وقيل خلقها  إِنها بعمد ال تفسيره ى ف والمعن
دبغير عمد ترونها   التفسير يؤول إِلى شيء واحد، ويكون تأْويل  ذي فسر بعم ل ال ون ال تر التأْوي ا، وتك ونه

ه العمد قدرته التي يمسك بها السموات ا مرفوعة  واألَرض؛ وقال الفراء: في ه خلقه دهما أَن والن: أَح ر  ق بغي
ي ال  والقول الثاني انه خلقها بعمد ال ترون تلك يحتاجون مع الرؤية إِلى خبر،عمد وال  العمد؛ وقيل: العمد الت

ل نقدرته، وقال الليث: معناه أَنكم ال ترو ترى أَن عمدها جب تج ب د، واح ا عم د وله دنيا  العم يط بال اف المح ق
الجبل فيصير  ويقال: إِن خضرة السماء من ذلك القبة، أَطرافها على قاف من زبرجدة خضراء، والسماء مثل

ى اس إِل اراً تحشر الن ر. يوم القيامة ن واُم األُذن الت المحش و قِ وق الشحمة وه ا استدار ف وُد األُذُِن: م ي وَعُم
و تثبت ل: ه ذلك، وقي ب ك وُد القل ُطه طوالً، وعم ان: وَس ود اللس ذلك  عليه ومعظمها. وعم عرق يسقيه، وك

ل: اً وشماالً.  عمود الَكبِد. ويقال للَوتِيِن: َعُموُد السَّْحر، وقي رة يمين ابَتَي السُّ ان ضخمان َجنَ د عرق ود الكب عم
مى. ((  العموُد: الَوتِيُن.فالناً لخارج عموده من كبده من الجوع. و ويقال: إِن ٍل ُمَس ِري ِألََج لٌّ يَْج ))  َواْلقََمَر ُك

بقت  ُمدَّةُ الشيء. واألََجُل: األََجُل: غايةُ الوقت في الموت وُحلول الدَّين ونحِوه.:  ة س وال كلم وقوله تعالى: ول
م أَ  لكان ِلزاماً وأَجٌل مسّمى؛ أَي لكان من ربك اً له الهم الزم ذي ن داً القتل ال ي  ب م، ويعن اً به ذاب دائم ان الع وك
الى المسمى القيامة ألَن هللا تعالى باألَجل دهم،  : وعدهم بالعذاب ليوم القيامة، وذلك قوله تع ل الساعة موع ب
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ل: والجمع ي التنزي ِل. وف لَ  آجال. والتأْجيل: تحديد األََج ؤجالً. وأَِج اً م ل،  كتاب يُء يأَْج ل  الش ل وأجي و أج : فه
و أَخر، وه ل. ت يض العاج ل: نق ت واألَِجي ى وق ل إِل ونَ .. ((  الُمَؤجَّ ْم تُوقِنُ اِء َربُِّك ْم بِِلقَ م )) :  لَعَلَُّك يُن: الِعْل اليَِق

ٌن. أَْيقَنَ  وإزاحة الشك وتحقيُق األَمر، وقد و يَق اً، فه يض  يُوقُِن إيقاناً، فهو ُموقٌِن، ويَِقَن يَْيقَن يَقَن ين: نَق واليَِق
يالشك، والعلم ن اً. وف ه يَقين ول َعِلْمتُ ل، تق يُض الجه ل ق ى  التنزي اف الحق إل ين؛ أَض قُّ اليَِق ه لََح ز: وإنَّ العزي

ه، اليقين وليس هو من حُّ ه وأََص و خالُص ا ه ين، إنم ر اليق و غي فجرى  إضافة الشيء إلى نفسه، ألَن الحق ه
  .. اليَِقيُن؛ أَي حتى يأْتيك الموتُ  يكيأْت مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واْعبُْد َربَّك حتى

ْيِن اثْنَ((     ا َزْوَج َل فِيَه َراِت َجعَ ّلِ الثََّم ْن ُك اًرا َوِم َي َوأَْنَه ا َرَواِس َل فِيَه دَّ األَْرَض َوَجعَ ِذي َم َو الَّ ْيِن َوُه
ا الشيء   َوَجعََل فِيَها َرَواِسيَ  ))...)3يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن( ّواً  : رس و ُرُس  يَْرُس

و. ي وأَْرَسى: ثَبََت، وأَْرساه ه لهُ ف ت أَص و إذا ثَبَ ُل يَْرُس ا الَجبَ ياٌت. وَرَس اٌل راِس ن  األَرض، وجب ي م واِس والرَّ
واسُخ؛ قال ه: ث األَخفش: واحدتها الجبال: الثَّوابُت الرَّ ْت قََدُم يةٌ. وَرَس ْرب.راِس ي الَح ْت ف َل . ((  بَتَ ي اللَّْي يُْغِش

ه جاَءهُ، وَغشَّاهُ تَْغِشيةً إِذا يقال: َغِشيَةُ يَْغشاهُ ِغْشياناً إِذا)) :  النََّهارَ  ول: ..  َغطَّاه. وَغِشَي الشيء إِذا البََس تق
ى ِره َغشَّْيت الشيَء تَْغِشيةً إِذا َغطَّْيته، وقد َغشَّى هللاُ عل م ال وأَْغشى؛ و بََص ْيناهم فه الى: فأَْغَش ه تع ه قول من

ُرون. اه يُْبِص ُر وتغَشَّ يَه األَْم ل وَغِش ي التنزي ْيته. وف اه وَغشَّ ْيته إِيَّ اَر. وأَْغَش َل النه ي اللي ز: يُْغِش ال  العزي وق
اَر، ي الليَل النه ي اللحياني: وقرئ يُغَّشِ رئ ف ال: وق كم ا ق اَس، ويُغَّشِ يُكم النُّع ال: يُْغِش اَس، ويَْغشاُكماألَْنف  لنع

    .. النُّعاسُ 
اءٍ ((     قَى بَِم ْنَواٍن يُْس  َوفِي األَْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِص

ْومٍ  اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل ِل إِنَّ فِ ي اْألُُك ٍض فِ ى بَْع َها َعلَ ُل بَْعَض ٍد َونُفَّضِ وَن(َواِح ُر .)).. )4 يَْعِقلُ ْنَواٌن َوَغْي ٌل ِص َونَِخي
ْنُو: األَخ الشقيق والعمُّ واالبُن، والجمع أَصناٌء وِصْنواٌن،:  ِصْنَوانٍ  ي،  والّصِ ي حديث النب ْنوة. وف ى ِص واألُْنث

ال:  صلى هللا عليه وسلم: عمُّ الرجل ِضْنوُ  ٌد، ق لُهما واح اه أَن أَص ْنوأَبيه؛ قال أَبو عبيد: معن ل الّصِ ا وأَص  إنم
ى هو في النَّْخل. قال شمر: يقال فُالٌن ِصْنُو فالن أَي أَخوه، وال ذ  يسمَّ ا حينئ ه آخر، فهم ون مع ى يك ِصْنواً حت

ا ٍد منهم لُّ واح ْنواِن، وك ْنو ِص ْنوي. ِص ة: ِص ي رواي ي، وف ْنٌو أَب اُس ِص ديث: العَبَّ ي ح اِحبه. وف ْنُو: ص  والّصِ
د أَنّ الِمثُل، وأصله أن تطل ْرق واحد، يري ن ِع اس َع نخلتاِن م ل العبَّ ي أو  أَص ُل أَب ٌد، هو مث ي واح َل أَب وأََ◌ص

ه ي، وجمع ان ِمثْل ت نخلت ْنواٌن، وإذا كان ا ِص د منه ل واح د فك لها واح ُر أَص الٌث أو أَكث ان  أو ث ْنٌو، واالثن ِص
ه ِصْنوان، ْنٌو، بصم  والجمع ِصْنواٌن، برفع النون، وحكى الزجاجي في الُص د يق جر إذا  الصاد، وق ائر الشَّ لس

رى.  من أَصل واحد فكل واحدة منهما كالجمع. وقال أَبو حنيفة: إذا نبتت الشجرتان تشابه، والجمعُ  ِصْنو األُخ
الى:  َعين واحدٍة. وروي عن البَراِء بن عاِزٍب في قوله إذا تقاربتا ونَبَعتا من ورِكيَّتان ِصْنوان: متجاورتان تع

رُ ِصْنواٌن وغ رُ  ي ُع وغي ْنواُن الُمْجتَِم ال الّصِ ْنواٍن؛ ق ُق، ِص ّرِ ْنواِن الُمتف لُُهنَّ  الّصِ نَّخالُت أَْص ْنواُن ال ال: الّصِ وق
ٌد، ْنوانُ  واح ال: والّصِ دٌ  ق لُهنَّ واح تُّ أَص ُس والس ثالُث والخم ان وال رُ  النَّخلت ، وغي تىَّ روُعهنَّ ش ْنواٍن  وف ِص
  )) : عقل األمر عقال : فهمه وتدبره..  ٍم يَْعِقلُونَ َآليَاٍت ِلقَوْ .. ((  الفاِرَدةُ 

َربِّ ((     ُروا بِ ِذيَن َكفَ َك الَّ ٍد أُْولَئِ ٍق َجِدي ي َخْل ا لَِف ا أَئِنَّ ا تَُرابً ذَا ُكنَّ ْولُُهْم أَئِ ٌب قَ ْب فَعََج َك َوإِْن تَْعَج ِهْم َوأُْولَئِ
دٍ .)) .. )5النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن(األَْغَالُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب  ٍق َجِدي ي َخْل ا لَِف الم :   أَئِنَّ ي ك ُق ف والَخْل

ه: أَال شيء العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل  خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِلي
  ..  تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر له الَخلق
ذُو َمْغِف((     َك لَ ثَُالُت َوإِنَّ َربَّ ى َويَْستَْعِجلُونََك بِالسَّيِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم اْلَم اِس َعلَ َرٍة ِللنَّ

بالرجل يَْمثُل َمثْالً وُمثْلة؛ األَخيرة وَمثََل :  َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِهْم اْلَمثَُالتُ .)) .. )6ُظْلِمِهْم َوإِنَّ َربََّك لََشِديُد اْلِعقَاِب(
د وَمثَّل، عن ابن األَعرابي، بلهمُ  كالهما: نكَّل به، وهي الَمثُلَة والُمثْلة، وقوله تعالى: وق ن ق ت م ثُالُت؛  َخلَ الَم

ا ذلك أَبو علي وقال: قال الزجاج: الضمة فيها ِعَوض من الحذف، وردّ  ياهٌ لَِجب ة وِش اب شاةٌ لَِجبَ ت. هو من ب
م الجوهري: يم وض ه الَمثُلة، بفتح الم ذيب: وقول ثُالت. الته ع الَم ة، والجم اء، العقوب تعجلونك  الث الى ويس تع

أُعاجلهم به، وقد علموا  يستعجلونك بالعذاب الذي لم قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الَمثُالت؛ يقول: بالسيئة
ه باألَُمِم الخالية فلم يعتبروا ما نزل من ُعقوبَتِنا ة َمثُلَ ا  بهم، والعرب تقول للعقوب ه جمعه ال َمثُل ن ق ة فم وُمثْل

ثُالت على َمثُالت، ول: ومن قال ُمثْلة جمعها على ُم اء، يق ثْالت، بِإسكان الث ثَالت وُم ذاب  وُم تعجلونك بالع يس
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ة وما فيه نَكاٌل هو ُمثْل السماء؛ وقد تقدم من العذاب ما العذاب في قولهم: فأَمطر علينا حجارةً من أَي يطلبُون
  . وَعلَماً. الَمثَل ألَنه إِذا َشنََّع في ُعقوبته جعله َمثَالً  وكأَن الَمثْل مأْخوذ من لهم لو اتَّعظوا،

ادٍ ((     ْوٍم َه ّلِ قَ ْوٍم وَ  .))..)7( َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَْوَال أُنِزَل َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َربِِّه إِنََّما أَْنَت ُمنِذٌر َوِلُك ّلِ قَ ِلُك
  :  أي قائد أو إمام أو نبي يهتدون به ..  َهادٍ 

      
    

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ال ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل  ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا  ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ارب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم  ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c     : 194الحلقة عدد  

  c( سورة الرعد ) 
  

 ن وا حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي اله إل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ـــــم بسم هللا الرحمن الرحيـــــــــ

َداٍر(((    َدهُ بِِمْق ْيٍء ِعْن لُّ َش ْزَداُد َوُك ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَى َوَما تَِغيُض األَْرَحاُم َوَما تَ ِب 8َّ اِلُم اْلغَْي ) َع
اِلي( ُر اْلُمتَعَ َهاَدِة اْلَكبِي ِه  )9َوالشَّ َر بِ ْن َجَه ْوَل َوَم رَّ اْلقَ ْن أََس ْنُكْم َم َواٌء ِم اِرٌب َس ِل َوَس تَْخٍف بِاللَّْي َو ُمْس ْن ُه َوَم

َ الَ يُغَيُِّر َما بِقَ )10بِالنََّهاِر( َّ ِ إِنَّ  َّ ا لَهُ ُمعَقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر  ُروا َم ى يُغَيِّ ْوٍم َحتَّ
ُ بِقَ  َّ ْن َواٍل(بِأَنفُِسِهْم َوإِذَا أََراَد  ِه ِم ْن ُدونِ ْم ِم ا لَُه هُ َوَم َردَّ لَ الَ َم وًءا فَ ا 11ْوٍم ُس ْرَق َخْوفً ِريُكْم اْلبَ ِذي يُ َو الَّ )ُه

ي12َوَطَمعًا َويُْنِشُئ السََّحاَب الثِّقَاَل( َواِعَق فَيُِص ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمَالئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه َويُْرِسُل الصَّ ا ) َويَُسبُِّح الرَّ ُب بَِه
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ِ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل( َّ تَِجيبُوَن  )13َمْن يََشاُء َوُهْم يَُجاِدلُوَن فِي  ِه الَ يَْس لَهُ َدْعَوةُ اْلَحّقِ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِ
َو بِبَاِلِغ ا ُه اهُ َوَم َغ فَ اِء ِليَْبلُ ى اْلَم ِه إِلَ ِط َكفَّْي ْيٍء إِالَّ َكبَاِس َالٍل(لَُهْم بَِش ي َض افِِريَن ِإالَّ فِ اُء اْلَك ا ُدَع ِ  )14ِه َوَم َّ ِ َو

اِل( ُدّوِ َواْآلَص ْم بِاْلغُ ا َوِظَاللُُه ا َوَكْرًه َماَواِت َواألَْرِض َطْوًع ي السَّ ْن فِ ُجُد َم َماَواِت  )15يَْس ْن َربُّ السَّ ْل َم قُ
هِ  ْن ُدونِ ْذتُْم ِم ْل أَفَاتََّخ ُ قُ َّ ْل  ى  َواألَْرِض قُ تَِوي األَْعَم ْل يَْس ْل َه را قُ ا َوَال َض ِهْم نَْفعً وَن ِألَنفُِس اَء الَ يَْمِلُك أَْوِليَ

ابَهَ اْلخَ  ِ ُشَرَكاَء َخلَقُوا َكَخْلِقِه فَتََش َّ ِ اِلقُ َواْلبَِصيُر أَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجعَلُوا  ُ َخ َّ ْل  ْيِهْم قُ ُق َعلَ  ْل
اُر( ا 16ُكّلِ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَهَّ ا َوِممَّ ًدا َرابِيً ْيُل َزبَ َل السَّ َدِرَها فَاْحتََم ةٌ بِقَ )أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَْوِديَ

اًء يُوقُِدوَن َعلَْيِه فِي النَّاِر اْبتِغَاَء ِحْليٍَة أَْو َمتَاعٍ َزبٌَد ِمثْلُهُ َكذَِلَك يَْضِربُ  ْذَهُب ُجفَ ُد فَيَ بَ ا الزَّ ُ اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل فَأَمَّ َّ  
اَل( ُ األَْمثَ َّ ا َما يَنفَُع النَّاَس فَيَْمُكُث فِي األَْرِض َكذَِلَك يَْضِرُب  ِذيَن  )17َوأَمَّ نَى َوالَّ َربِِّهْم اْلُحْس تََجابُوا ِل ِذيَن اْس ِللَّ

نَُّم نَّ لَُهْم َما فِي األَْرِض َجِميعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ َالْفتََدْوا بِِه أُْولَئَِك لَُهْم ُسوُء اْلِحَساِب َوَمأَْواُهْم َجهَ لَْم يَْستَِجيبُوا لَهُ لَْو أَ 
  ...)).)18َوبِئَْس اْلِمَهاُد(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الرعد )   

  * التحليل :  
    

ن ار ؟.. م ارب بالنه ن الس ام ؟ .. م يض األرح ا غ ا  م ي ؟.. وم د الراب ا الزب ال ؟.. م ديد المح و ش ه
الي إن شاء هللا  ل الت ي التحلي الحلية وما المتاع ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية ف

  تعالى :
  

لُّ َش((    ْزَداُد َوُك ا تَ اُم َوَم يُض األَْرَح ا تَِغ ى َوَم لُّ أُنثَ ُل ُك ا تَْحِم ُ يَْعلَُم َم َداٍر(َّ َدهُ بِِمْق ا .)).. )8ْيٍء ِعْن َوَم
ً :  تَِغيُض األَْرَحاُم َوَما تَْزَدادُ  ي  واْنغاَض: نقَص غاَض الماُء يَِغيُض َغْيضاً وَمِغيضاً وَمغاضا ذهَب، وف أَو غاَر ف

مة في بَُحْيرةُ ساَوةَ أَي غاَر ماؤها وذَهب. وفي حديث ُخزي وغاَضت الصحاح: قَلَّ فنَضب. وفي حديث َسطيح:
ّرة أَي نقَص اللَّبُن. السَّنة: وغاَضت ذكر ال الزجاج:  : وقوله تعالى. لها الّدِ ْزداُد؛ ق ا تَ ام وم يض األَرح وما تَِغ

وت الَحْمل عن معناه ما نقَص ى يَم تم حت ا تسعة أَشهر وما زاد على التسعة، وقيل: ما نقَص عن أَن ي زاد  وم
   .حتى يتمَّ الحْمل.

ال.)).. )9ْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكبِيُر اْلُمتَعَاِلي(َعاِلُم اْلغَ ((     الَُّم؛ ق  من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَ
ان  وجل: وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، هللا عز ا ك الُم بم و هللاُ الع وب، فه الَّم الغُي وقال: َع

ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال ،وما يكوُن قَْبَل َكْونِه ون،  وبَِما يكوُن ولَمَّ يَزاُل عالماً بما كان وما يك
ي ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ا  وال يخف ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س الس

  . يٌل: من أبنية المبالغة.دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَعِ  وظاهِرها
اِر(((     اِرٌب بِالنََّه ِل َوَس تَْخٍف بِاللَّْي َو ُمْس ْن ُه ِه َوَم َر بِ ْن َجَه ْوَل َوَم رَّ اْلقَ ْن أََس ْنُكْم َم َواٌء ِم  .))..)10َس

ارِ  اِرٌب بِالنََّه َل.:  َوَس ال اِإلبِ ي بالم ي؛ أَْعن اع اُل الرَّ ْرُب: الم ن السَّ ال اب ي: ا وق ا، األَعراب يَةُ ُكلُّه ْرُب الماش لسَّ
ْب عليَّ اِإلبَِل أَي أَْرِسْلَها قِْطعَةً قِْطعَة. وَسَرب وجمُع كّلِ ذلك ُسروٌب. َرَب  تقول: َسّرِ َرَج. وَس يَْسُرب ُسُروباً: َخ

ا وفي في األَرِض يَْسُرُب ُسُروباً: ذََهَب. اِرٌب بالنه ل وس تَْخٍف باللي َو ُمْس ْن ُه ز: وَم اهٌر التنزيل العزي ر؛ أَي ظ
ي في ِسْربِه. ويقال: َخّلِ ِسْربَه أَي َطِريقَه، بالنهارِ  المعنى: الظاهُر ف اِت،  ف ي الظُّلُم ـي ف اِت، والـُمْستَْخِف الطُُّرق

ل والجاهُر بنُْطِقه، والـُمْضِمُر في تَْخٍف باللي ال: ُمْس ه ق ش أَن ن األَْخف ِ فيهم سواٌء. وُروي ع ّ أَي  نفِسه، ِعْلُم 
ال:ظاه ـُمْستَتُِر؛ ق تخفي ال اس: المس ده  ٌر، والسارُب الـُمتواري. وقال أَبو العب ، عن يُّ اهُر والَخف والسارُب الظ

  .يقال اْنَسَرَب الوحشيُّ إِذا دخل في ِكناِسه. واحٌد. وقال قُْطرب: ساِرٌب بالنهار ُمْستَتٌِر.
ا لَهُ ُمعَقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفهِ ((     ُروا َم ى يُغَيِّ ْوٍم َحتَّ ا بِقَ ُر َم َ الَ يُغَيِّ َّ ِ إِنَّ  َّ  يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر 

ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فَالَ َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ  َّ :  هِ لَهُ ُمعَقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْي.))..  )11( بِأَنفُِسِهْم َوإِذَا أََراَد 
داولون  ة يت اك مالئك الحديث في هذا المقام عن رسول هللا صلى هللا عله وسلم حيث يؤكد هللا عز وجل أن هن
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روه ..  ل مك ن ك ه م ته وحمايت ار لحراس ل والنه ـُمْنتَِظُر.باللي ـُمعَقُِّب: ال وع وال ُج ُب: الرُّ ذه  والعَْق ميت ه .. س
و ه  المالئكة معقبات ألنها تعقب أي ترجع المرة تل لى هللا علي ول هللا ص ى حراسة رس داول عل األخرى .. وتت

  وسلم .. 
  :  َويُْنِشُئ السََّحاَب الثِّقَالَ .)).. )12ُهَو الَِّذي يُِريُكْم اْلبَْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َويُْنِشُئ السََّحاَب الثِّقَاَل(((    

 ً أ أُ نَْش : َخلَقَه. ونََشأَ يَْنَش ّ وءاً  أَْنَشأَه  َق أَيونُُش ُ الَخْل ّ أَ  ي، وأَْنَش اءة: َحي أَةً ونََش اًء ونَْش م.  ونََش َدأَ َخْلقَه اْبتَ
  . أَي البَْعثةَ. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ األُْخرى؛

َواِعَق فَ ((     ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمَالئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه َويُْرِسُل الصَّ اِدلُوَن َويَُسبُِّح الرَّ يُِصيُب بَِها َمْن يََشاُء َوُهْم يَُج
ِ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل( َّ ْعُد بَِحْمِدهِ .)).. )13فِي  اً   والتَّسبيح: التنزيه.:  َويَُسبُِّح الرَّ اه تنزيه وسبحان هللا: معن

ا تعالى عن كل ما ال ينبغي تنزيه هللا من الصاحبة والولد، وقيل: ف، ق ه أَن يوص ي موضعل ه ف بُه أَن  ل: ونَْص
ى ل عل اً، فع ه تنزيه ه أَي نزهت بيحاً ل بَّْحُت هللا تس ول: َس ه، تق بيحاً ل ى تس الِ ((  معن ِديُد اْلِمَح َو َش )) :  َوُه

لُ  الن يُماِح . وف الحّقِ ر ب ال: المك د. والِمح ر والكي ل: الَمْك ن والَمْح اُل:  ع دافِع. والِمح اِكر ويُ الم أَي يُم اِإلس
  .. والُمماَحلة: الُمماَكرة والُمكايَدة؛ ومنه قوله تعالى: شِديد الِمحال ِمحاُل: التدبير.الغضب. وال

ى((     ِه إِلَ َغ  لَهُ َدْعَوةُ اْلَحّقِ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الَ يَْستَِجيبُوَن لَُهْم بَِشْيٍء إِالَّ َكبَاِسِط َكفَّْي اِء ِليَْبلُ اْلَم
قِّ .)) .. )14بِبَاِلِغِه َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضَالٍل(فَاهُ َوَما ُهَو  َوةُ اْلَح هُ َدْع ه إال هللا  لَ د : ال إل ة التوحي : كلم

ـه .. ((   ريك ل ده ال ش َاللٍ وح ي َض افِِريَن إِالَّ فِ اُء اْلَك ا ُدَع ادَوَم ى العب ا بمعن دعاء هن ا  ة)) : ال ى م .. والمعن
  وهالك دنيا وآخرة .. ةار وخسارعبادتهم إال في تب

اِل(((     ُدّوِ َواْآلَص ْم بِاْلغُ ا َوِظَاللُُه ا َوَكْرًه َماَواِت َواألَْرِض َطْوًع ي السَّ ِ يَْسُجُد َمْن فِ َّ ِ .)).. أي إن )15َو
وع  ى الخض ا بمعن افرهم .. والسجود هن ؤمنهم وك ا .. م كل ما في الكون من مخلوقات يسجد  طوعا وكره

ى األَرض.: سجد إذا  أَبو بكراجة  الواحد القهار .. قال والح أَ رأْسه  انحنى وتطامن إِل ُل: طأْط َجَد الرج وأَس
ى وقلنَ  أَنشده أَبو عبيد: البعير؛ قال األَسدي وانحنى، وكذلك ِجْد ِللَْيل َجَدا له أَس أَ ..  فأَس ه طأْط ا أَن ي بعيره يعن

افر رأْسه لتركبه الق .. .. فرغم أنفه يسجد الك ة الخ ه بوحداني ر بدن ر مع سكون؛  واِإلسجاُد:.. يق ة النظ إِدام
ة النظر وإِمراضُ  ان؛ وفي الصحاح: إِدام ت.  األَجف ة إِذا مال جدت النخل ا. وس ا حمله اجدة إِذا أَماله ة س ونخل

ه عن ال وكل من ذل وخضع لما أُمر به، مائلة؛ ونخل سواجد: أُ ظالل الى: تتفي ه تع ينفقد سجد؛ ومنه قول  يم
ي والشمائل سجداً  وهم راء ف ال الف ه. وق ا سخرت ل عاً متسخرة لم رون أَي خض نجم داخ الى: وال ه تع  قول

ى ا حت يالن معه اه يستقبالن الشمس ويم جر يسجدان؛ معن يء. والش ر الف ة  ينكس ى جه جود عل ون الس ويك
  .. (اآلية)له من في السموات  هللا يسجد الخضوع والتواضع كقوله عز وجل: أَلم تَر أَن

وَن ِألَنفُِس((        اَء الَ يَْمِلُك ِه أَْوِليَ ْن ُدونِ ُ قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِم َّ ا َوَال قُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض قُْل  ِهْم نَْفعً
ورُ  اُت َوالنُّ تَِوي الظُّلَُم ْل تَْس يُر أَْم َه ى َواْلبَِص تَِوي األَْعَم ْل يَْس ْل َه را قُ ِه َض وا َكَخْلِق َرَكاَء َخلَقُ ِ ُش َّ ِ وا   أَْم َجعَلُ

اُر( ُ َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَهَّ َّ ولي :  أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاءَ .)) .. )16فَتََشابَهَ اْلَخْلُق َعلَْيِهْم قُْل  : ال
ِ ُشَرَكاءَ ((  جمع أولياء : المحب .. النصير .. الحليف ..   َّ ِ :  أَْم َجعَلُوا  ا رك ب )) : الشريك : المشارك .. أش

ارُ جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال  في صفاته .. ((   ُد اْلقَهَّ َو اْلَواِح ُر: )) :  َوُه القَْه
فات ن ص اُر: م وق. والقَهَّ ن ف ذ م ة واألَخ ز الغَلَب ال األَ  هللا ع ل. ق ه وج َر َخْلقَ ار، قََه اهُر القَّه ري: وهللا الق زه

ن بسلطانه ال اب ة. وق ار للمبالغ فهم على ما أَراد طوعاً وكرهاً، والقَهَّ ب  وقدرته وَصرَّ و الغال اهر ه ر: الق األَثي
راً: ُره قَْه َره يَْقَه ق. وقََه ع الخل ه. جمي َر ا غلب اهم. وأَْقَه ر رض ن غي راً أَي م ْذتُُهم قَْه ول: أََخ اروتق ُل: ص  لرج

   ..َمْقُهورين. وأَْقَهَر الرجَل: َوَجَده مقهوراً  أَصحابُه
ا يُوقُِدوَن َعلَ ((     اِر أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَْوِديَةٌ بِقََدِرَها فَاْحتََمَل السَّْيُل َزبًَدا َرابِيًا َوِممَّ ي النَّ ِه فِ ْي

اسَ اْبتِغَاَء ِحْليٍَة أَْو َمتَاعٍ َزبَدٌ  ُع النَّ ا يَنفَ ا َم اًء َوأَمَّ ْذَهُب ُجفَ ُد فَيَ بَ ا الزَّ َل فَأَمَّ قَّ َواْلبَاِط ُ اْلَح َّ ِرُب  ذَِلَك يَْض   ِمثْلُهُ َك
ُ األَْمثَاَل( َّ ّواً: وَربا السويُق ون:  فَاْحتََمَل السَّْيُل َزبًَدا َرابِيًا) .)).. 17فَيَْمُكُث فِي األَْرِض َكذَِلَك يَْضِرُب  حوه ُربُ

ز ه ع اْنتَفَخ. وقول اُء ف ه الم ي ُصبَّ علي ل ف تْ  وج اه َعُظَم ل: معن ْت؛ قي ْت وَربَ زَّ ْت،  صفِة األَرِض: اْهتَ واْنتَفََخ
ى فهو ربا يربو  وَربأَْت، فمن قرأَ وَربَْت  وقرئ اه  ِأَيّ  إِذا زاد عل الهمز فمعن أَْت ب رأَ وَرب ن ق اِت زاد، وم الجه

بَُد فَيَْذَهُب ُجفَاءً فَ ((   اْرتَفَعَْت. ا الزَّ ن  لَْم يلزم مكانَه، يَْجفُو َجفَاًء وتَجافَى: ))  : جفا الشيء أَمَّ و ع كالسَّْرجِ يَْجفُ
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ن و ع ب يَْجفُ ر وكالَجْن راِش؛ الظَّْه أَه واْجتَفأَه. الِف وله كَجف ن أُص ه م ه: اقتلعت َل واْجتَفَْيت ت البَْق ال وَجفَْي نق  اب
ي الشعر ه، فهو َمْجفُّو، قال: وال يقال َجفَْيت، وقدالسكيت: يقال َجفَْوت ّي؛ َ جاء ف م يفسر  ْجِف ن سيده: ل ال اب ق

ى ُجفاء، قال: وعندي أَنه من النُّبُّوِ والتباعد اللحياني ُزوق. وأَْجفَ ة اللُّ م  وقل ا ول اة: أَتعبه يةَ، فهي ُمْجف الماش
   .سوقاً شديداً. ذلك، وذلك إِذا ساقها وال َعلَفها قبلَ  يََدْعها تأْكل،

هُ ِللَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهْم اْلُحْسنَى َوالَِّذيَن لَْم يَْستَِجيبُوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي األَْرِض َجِميعً ((     ا َوِمثْلَهُ َمعَ
اُد(َالْفتََدْوا بِِه أُْولَئَِك لَُهْم ُسوُء اْلِحَساِب َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس الْ  نَى.)).. )18ِمَه َربِِّهْم اْلُحْس تََجابُوا ِل ِذيَن اْس :  ِللَّ

ادُ )) : بئس : فعل ماض جامد إلنشاء الذم ..((  َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهادُ  الجنة .. ((  ئَْس اْلِمَه َد لنفسه )) :  َوبِ َمَه
ْطتُهوالِمهاُد: الِفراش. وقد َمَهْدُت ال يَْمَهُد َمْهداً: كَسَب وَعِمَل. داً: بََس اد  ِفراَش َمْه راِش: ِمه ال للِف ه. يق ُ وَوطَّأْت

ع  ِمهاٌد وِمن فَْوقِِهْم َغواٍش؛ والجمع أَْمِهدةٌ وُمُهٌد. األَزهري: ِلِوثاَرتِه. وفي التنزيل: لهم من َجَهنَّم اُد أَجم الِمه
  ..  التَّْوثِيرُ  من الَمْهد كاألَرض جعلها هللا ِمهاداً للعباد، وأَصل الَمْهد

    
  *********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ا ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ر الوكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ ا(( ون ...  –./.)) )118ْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  هد أن محمدا رسول هللاوأش 

  
  c   : 195الحلقة عدد   

  c( سورة الرعد ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ل ول هللا بل ه نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 



  807                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

َك ِم((     ِزَل إِلَْي ا أُن ُم أَنََّم ْن يَْعلَ اِب(أَفََم وا األَْلبَ ذَكَُّر أُْولُ ا يَتَ ى إِنََّم َو أَْعَم ْن ُه قُّ َكَم َك اْلَح ِذيَن  )19ْن َربِّ الَّ
ِ َوَال يَنقُُضوَن اْلِميثَاَق( َّ افُوَن 20يُوفُوَن بِعَْهِد  ْم َويََخ ْوَن َربَُّه ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويَْخَش َّ ) َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر 

وَء  اِب(ُس ةً  )21اْلِحَس را َوَعَالنِيَ اُهْم ِس ا َرَزْقنَ وا ِممَّ َالةَ َوأَنفَقُ اُموا الصَّ ْم َوأَقَ ِه َربِِّه اَء َوْج بَُروا اْبتِغَ ِذيَن َص  َوالَّ
ْم َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها َومَ  )22َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة السَّيِّئَةَ أُْولَئَِك لَُهْم ُعْقبَى الدَّاِر( ائِِهْم َوأَْزَواِجِه ْن َصلََح ِمْن آبَ
اٍب( يَّاتِِهْم َواْلَمَالئَِكةُ يَْدُخلُوَن َعلَْيِهْم ِمْن ُكّلِ بَ اِر( )23َوذُّرِ دَّ ى ال نِْعَم ُعْقبَ بَْرتُْم فَ ا َص ْيُكْم بَِم َالٌم َعلَ ِذيَن 24َس ) َوالَّ

ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقطَ  َّ ةُ يَنقُُضوَن َعْهَد  ُم اللَّْعنَ َك لَُه ي األَْرِض أُْولَئِ ُدوَن فِ َل َويُْفِس ِه أَْن يُوَص ُ بِ َّ َر  عُوَن َما أََم
اِر( ي اْآلِخ )25َولَُهْم ُسوُء الدَّ ْنيَا فِ دُّ اةُ ال ا اْلَحيَ ْنيَا َوَم دُّ اِة ال ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر َوفَِرُحوا بِاْلَحيَ ُ يَْبُسُط الّرِ ِة رَ َّ

ِدي إِ  )26إِالَّ َمتَاٌع( اُء َويَْه ْن يََش لُّ َم َ يُِض َّ ْل إِنَّ  ِه قُ ْن َربِّ ةٌ ِم ِه آيَ ِزَل َعلَْي ْوَال أُن ُروا لَ ِذيَن َكفَ وُل الَّ ْن َويَقُ ِه َم لَْي
اَب( ِ تَ 27أَنَ َّ ِذْكِر  ِ أََال بِ َّ ِذْكِر  وبُُهْم بِ ئِنُّ قُلُ وا َوتَْطَم ِذيَن آَمنُ وُب()الَّ ئِنُّ اْلقُلُ وا 28ْطَم وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ )الَّ

اِلَحاِت ُطوبَى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب(   ...)).)29الصَّ
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الرعد )   

  * التحليل :   
    

دار  ؟  ى ال ا عقب من هم أولو األلباب ؟.. وما الميثاق الذي تتحدث عنه اآليات الطيبة المباركة ؟.. وم
دون .. و ر تج ئلة وأكث ذه األس آب ؟.. عن ه ن الم ا حس ة ؟.. وم ا اإلناب ه أن يوصل ؟.. وم ر هللا ب ذي أم ا ال م

  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
  

اِب( أَفََمْن يَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى إِنََّما((      وا األَْلبَ ْن .))..  )19يَتَذَكَُّر أُْولُ أَفََم
اب :  إِنََّما يَتَذَكَُّر أُْولُوا األَْلبَابِ : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. ((   يَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَْيكَ  ع ألب )) : اللب جم

  العقل الخالص من الشوائب ..
    )) ِ َّ ِ   .)).. )20 َوَال يَنقُُضوَن اْلِميثَاَق(الَِّذيَن يُوفُوَن بِعَْهِد  َّ ِد  وَن بِعَْه ِذيَن يُوفُ ا  الَّ ع م : أي بجمي

))  َوَال يَنقُُضوَن اْلِميثَاقَ أمر هللا به من أوامر ونواه .. أي يلتزمون التزاما عمليا بفرائض هللا يطبقونها .. ((  
الخلق  : ميثاق التوحيد .. أي عبادة هللا وحده ال شريك له .. حيث أشهد هللا خلقه جميعا على وجوده وتفرده ب

ذي  وائب .. ال ن الش الص م د الخ ن التوحي ان دي ان ومك ل زم ي ك دين ف ان ال الي ك ة .. وبالت ادة والعظم والعب
  يتماشى والفطرة بكل عدل واعتدال ..

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويَْخَشْونَ ((     َّ َوالَِّذيَن .)).. )21 َربَُّهْم َويََخافُوَن ُسوَء اْلِحَساِب(َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر 
ُ بِهِ  َّ ل  يَِصلُوَن َما أََمَر  ي ك الق ف د بالخ ل العب ه ويص : أي صلة الرحم .. وقال بعض العلماء كل ما أمر هللا ب

  الطاعات .. 
اُموا الصَّ((     ْدَرُءوَن َوالَِّذيَن َصبَُروا اْبتِغَاَء َوْجِه َربِِّهْم َوأَقَ ةً َويَ را َوَعَالنِيَ اُهْم ِس ا َرَزْقنَ وا ِممَّ َالةَ َوأَنفَقُ

َالةَ .)).. )22بِاْلَحَسنَِة السَّيِّئَةَ أُْولَئَِك لَُهْم ُعْقبَى الدَّاِر( ((    : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه ..  َوأَقَاُموا الصَّ
يِّئَةَ  نَِة السَّ ْدَرُءوَن بِاْلَحَس ْدَرُؤهُ َدْرءاً ا)) : َويَ ْفع. َدَرأَهُ يَ دَّ دَّْرُء: ال هُ. ل ي  وَدْرأَةً: َدفَعَ دافَعوا ف وُم: تَ داَرأَ الق وتَ

قال أَبو منصور: من ..  َدَرأْتَه ودارأُْت، بالهمز: دافَْعُت. وكلُّ َمن َدفَْعتَه عنك فقد واْختَلَفوا. الُخصومة ونحوها
ه، ومن لم ي تُ همز، فمعناه االتّقاُء لَشّرِ ن َدَرْي ال:  همز جعله م ن السائب ق يس ب ي حديث ق ُت؛ وف ى َختَْل بمعن

ّ عليه وسلم دَّارِ .((  َشِريكي، فكاَن َخْيَر َشِريٍك ال يُداِرُئ وال يُماِري. ، كان النبي، صلى  ى ال ْم ُعْقبَ َك لَُه  أُْولَئِ
  )) :  الجنة .. 

ْن َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها َوَمْن َصلَ ((      ْيِهْم ِم ْدُخلُوَن َعلَ ةُ يَ اتِِهْم َواْلَمَالئَِك يَّ ْم َوذُّرِ ائِِهْم َوأَْزَواِجِه َح ِمْن آبَ
ً :  َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها.)).. )23ُكّلِ بَاٍب( ْدنا ُدُن َع ام. َعَدَن فالن بالمكان يَْعِدُن ويَْع ُدوناً: أَق َد:  وُع َدْنُت البل وَع

زُ  ه. ومْرَك ه،تََوطَّْنتُ يء َمْعِدنُ ل ش اتُ   ك ا، وجنّ ْدٍن بُْطنانُه اُت َع د، وجن ان الُخْل ة لمك ات إِقام ه أَي جن ْدٍن من  َع
  . وبُْطنانها وَسُطها.
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اِر(((     دَّ ى ال نِْعَم ُعْقبَ بَْرتُْم فَ ا َص ْيُكْم بَِم َالٌم َعلَ دَّارِ .)).. )24َس ى ال نِْعَم ُعْقبَ د  فَ اض جام ل م م: فع : نع
    إلنشاء المدح .. 

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُْفِسُدونَ ((     َّ ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر  َّ ي األَْرِض  َوالَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد  فِ
ِ .)).. )25أُْولَئَِك لَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر( َّ ٍد أَو النَّقْ :  َوالَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد  ن َعْق َت م ا أَْبَرْم ُض: إِْفساُد م

نْقضُ  وفي بِناء، ره: ال ِد. غي ِل والعَْه اء والَحْب ُض البِن نَّْقُض نَْق دّ  الصحاح: ال ه نَْقضاً  ُ ِض ه يَْنقُُض رام، نقََض اِإلْب
ع واْنتَقََض وتَناقََض. والنَّْقُض: وُّ وم التََّط ي حديث ص دم. وف نياسُم البِناء الَمْنقُوِض إِذا ُه تُه،  : فناقََض وناقَْض

ةٌ  ي ُمفاَعل اء ه ض البن ن نق ْنقُضُ  م ه، أَي يَ و َهْدُم رادَّةَ.  وه ةَ والُم ه الُمراَجع ه، وأَراد ب ُض قول ولي وأَْنقُ ق
ةُ .. ((  الشيء ُمناقَضةً ونِقاضاً: خالَفَه وناقَضه في ْرد م)) :   أُْولَئَِك لَُهُم اللَّْعنَ اُد والطَّ ُن: اِإلْبع ر،واللَّْع  ن الخي

ن اُد م ْرد واِإلبع ل: الطَّ دُّعاء،  ، هللا وقي بُّ وال ق السَّ ن الَخْل انٌ  وم ع ِلع م، والجم ةُ االس ه  واللَّْعن اٌت. ولَعَن ولَعَن
    .. وَمْلعُوٌن، والجمع َمالِعين؛ عن سيبويه َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ  يَْلعَنه لَْعناً:

ْزَق ِلَم((     ّرِ ُط ال ُ يَْبُس َرِة إِالَّ َّ ي اْآلِخ ْنيَا فِ دُّ اةُ ال ا اْلَحيَ ْنيَا َوَم دُّ اِة ال وا بِاْلَحيَ ِدُر َوفَِرُح اُء َويَْق ْن يََش
اني.  َضيَّقه؛ وقََدَر عليه الشيَء يَْقِدُره ويَْقُدره قَْدراً وقََدراً وقَدََّره::  ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدرُ .)).. )26َمتَاٌع( عن اللحي

  ..  قََدُره؛ قال الفراء: قرئ قََدُره وقَْدُره الُمْقتِرِ  لعزيز: على الُموِسِع قََدُره وعلىوفي التنزيل ا
ِدي إِ ((     اُء َويَْه ْن يََش لُّ َم َ يُِض َّ ْل إِنَّ  ِه قُ ْن َربِّ ةٌ ِم ِه آيَ ِزَل َعلَْي ْوَال أُن ُروا لَ ِذيَن َكفَ وُل الَّ ْن َويَقُ ِه َم لَْي

اَب( ُرواَويَقُ .))..)27أَنَ ِذيَن َكفَ ا:  وُل الَّ ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق راً  الُكْف ر ُكْف َر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ بالط
ل دار د وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف يض  والُكْف نق

رَ  ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِناوهو  الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك ةَ هللا  بك نَْعَم
تَرها يَْكفُرها ُكفُوراً  َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ ل . وُكْفران َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ع  وك ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ

ن إِحسانه. ورجل تْر، كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق م ى السَّ ى عل ه ُمغَط ل: ألَن ه وقي ْن ..((  قلب ِه َم ِدي إِلَْي َويَْه
الٌن )) :  َمْن أَنَابَ )) : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد .. ضد الضالل ..  ((  أَنَابَ  اَب ف ون

ّ تعالى، وأَناَب إِليه إِنابةً، فهو ُمنِـيٌب: أَْقبَلَ  اَب: وتاَب، ورَجع إِلى الط إِلى  ة، وأَن اعة؛ وقيل: ناَب لَِزَم الطاع
ة. تاَب ورَجَع. ّ بالتَّوب ى  ـيبين  وفي حديث الدعاِء: وإِليك أَنَْبُت. اِإلنابةُ: الرجوُع إِل ز: ُمنِ ل العزي ي التنزي وف

ر خارجين عن ه، غي َر ب ا أََم ى م ين إِل ه؛ أَي راجع ى إِلي ـيبُوا إِل ل: وأَنِ ه عز وج ِره. وقول ن أَم م  شيٍء م ربك
  .. إِليه واْرِجعُوا وأَْسِلُموا له؛ أَي تُوبوا

وُب(((     ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُ َّ ِ أََال بِِذْكِر  َّ ئِنُّ .)) .. )28الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر  وا َوتَْطَم ِذيَن آَمنُ الَّ
وبُ مان : التصديق ضد التكذيب .. ((  : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به.. اإلي قُلُوبُُهمْ  ئِنُّ اْلقُلُ ِ تَْطَم َّ ِذْكِر   أََال بِ

ينِ )) :  ّدِ يل ال ه تفص ذي في اب ال ْكُر: الكت ذِّ ن وال اب م لُّ كت ِل، وُك ُع الِملَ ر وَوْض الم، ِذْك يهم الس اء، عل  . ٌاألَنبي
ْكُر: الصالةُ  والدعاُء إِليه ي الحديث والذِّ ه. وف اء علي توالثن َزبَُهمْ  : كان يهم السالم، إِذا َح اء، عل ٌر  األَنبي أَْم

: فَِزُعوا إِلى الذكر، أَي ّقِ ُر الَح ورُ  إِلى الصالة يقومون فيصلون. وِذْك ع ذُُك ، والجم كُّ و الصَّ ال:  ه وٍق، ويق ُحقُ
م ْكَرى: اس ذِّ . وال ّقٍ وُر َح و ذُُك ال أَب ْذِكَرِة. ق راء للتَّ ذكر ق الة وال ذكر الص اس: ال ذكرالعب رآن وال بيح  ة الق التس

  .والذكر الشكر والذكر الطاعة. والذكر الدعاء
آٍب(((     اِلَحاِت ُطوبَى لَُهْم َوُحْسُن َم ة، عن .)).. )29الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ة الطَّيِّب وبى: جماع والطُّ

َضيِّقة. قال ابن سيده: وعندي في كل  َكيَِّسة، والضُّوقى في جمع له إِالَّ الُكوسى في جمع كراع؛ قال: وال نظير
يبى،  األَْطيَِب واألَْضيَِق واألَْكيَِس، ألَنَّ ْعلى ليَست من أَبنية الجموع. وقال ذلك أَنه تأْنيثُ  كراع: ولم يقولوا الّطِ

يقَى في فُْعلى من وُطوبى:  . والطُّوبى: الطيُِّب، عن السيرافي . الضُّوقى كما قالوا الِكـيَسى في الكوسى، والّضِ
يِب؛ اك، الّطِ وب:  باِإلضافة. كأَن أَصله ُطْيبَـى، فقلبوا الياء واواً للضمة قبلها؛ ويقال: ُطوبى لَك وُطوبَ ال يعق ق

ول رب تق ذيب: والع اِء. الته ـيَك، بالي ل ُطوبِ ويين إِال  وال تَقُ ر النح ول أَكث ذا ق اك. وه ل ُطوبَ ك، وال تق وبى ل ُط
ذا العرب األَخفش فِإنه قال: من ال: ه ذا، ق ت ك اَك إِن فعل ا  من يُضيفها فيقول: ُطوباك. وقال أَبو بكر: ُطوب مم

ة، ي الجن وبى: شجرة ف ذا. وُط ذا وك ت ك ك إِن فعل ز:  يلحن فيه العوام، والصواب ُطوبى ل ل العزي ي التنزي وف
ُع: قال: هو في موضع رفع يدلّ  ُطوبى لهم وُحْسن مآٍب. وذهب سيبويه باآلية َمْذهَب الدُّعاء، ه رف ى رفع ك عل

ن  وُحْسُن مآٍب. قال ثعلب: وقرَئ ُطوبى لهم ره م ه. ونظي ْقياً ل ك: َس وبى مصدراً كقول ل ُط آٍب، فجع وُحْسَن م
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ْجعَى، اتم سهُل  المصادر الرُّ و ح ى أَب ي: وحك ن جن ال اب آٍب. ق واستدل على أَن موضعه نصب بقوله وُحْسَن م
ر  بن ه الكبي ي كتاب تاني، ف ِجْس يمحمد الّسِ يَّ أَعراب رأَ عل ال: ق راَءات، ق ي الق ْدُت  ف م، فأََع ـيبَى له الحرم: ِط ب

ت: فقلُت: ُطوبى، فقال: ْدُت فقل ـيبى، فأََع ـي  ِط ال: ِط و، فق ت: ُطوُط يَّ قل ا طال عل ـى. فلم ال: ِطـيبَ وبى، فق ُط
ي ِطـي. قال الزجاج: ن النب ي التفسير ع اَء ف وبى شجرة  ج ه وسلم، أَن ُط ّ علي ة.، صلى  ي الجن ل:  ف وقي

  .. ُطوبى لهم ُحْسنَى لهم
  

  *********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القرآ وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  ان منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  . ورحمة هللا وبركاته

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

c    : 196الحلقة عدد   
  c( سورة الرعد ) 

  
 ى آ ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  الرحيــــــــــــــم  بسم هللا الرحمن
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مْ (( ...  َك َوُه ا إِلَْي ِذي أَْوَحْينَ ْيِهْم الَّ َو َعلَ ٌم ِلتَتْلُ ا أَُم ْن قَْبِلَه ْت ِم ْد َخلَ ٍة قَ ي أُمَّ ْلنَاَك فِ ذَِلَك أَْرَس ُروَن َك  يَْكفُ
ْحَماِن قُْل ُهَو َربِّي الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه  ِه  )30َمتَاِب(بِالرَّ ْت بِ عَ اُل أَْو قُّطِ َولَْو أَنَّ قُْرآنًا ُسيَِّرْت بِِه اْلِجبَ

 ُ َّ اُء  ْو يََش وا أَْن لَ ِذيَن آَمنُ ئَْس الَّ ِ األَْمُر َجِميعًا أَفَلَْم يَْي َّ ِ ا َوَال األَْرُض أَْو ُكلَِّم بِِه اْلَمْوتَى بَْل  اَس َجِميعً َدى النَّ  لََه
ذِ  ِ إِنَّ يََزاُل الَّ َّ ُد  أْتَِي َوْع ى يَ ْم َحتَّ ْن َداِرِه ا ِم لُّ قَِريبً ةٌ أَْو تَُح نَعُوا قَاِرَع ا َص يبُُهْم بَِم ُروا تُِص ُف يَن َكفَ َ الَ يُْخِل َّ
ْذتُُهمْ  )31اْلِميعَاَد( مَّ أََخ ُروا ثُ ِذيَن َكفَ ُت ِللَّ َك فَأَْملَْي اِب(َولَقَْد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِل اَن ِعقَ َف َك َو 32 فََكْي ْن ُه )أَفََم

مُ  ا الَ يَْعلَ هُ بَِم وُهْم أَْم تُنَبِّئُونَ مُّ ْل َس ِ ُشَرَكاَء قُ َّ ِ ْن  قَائٌِم َعلَى ُكّلِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َوَجعَلُوا  اِهٍر ِم ي األَْرِض أَْم بَِظ فِ
ُرُهْم وَ  ُروا َمْك اٍد(اْلقَْوِل بَْل ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكفَ ْن َه هُ ِم ا لَ ُ فََم َّ ِلْل  ْن يُْض بِيِل َوَم ْن السَّ دُّوا َع ي  )33ُص ذَاٌب فِ ْم َع لَُه

ِ ِمْن َواٍق( َّ ْنيَا َولَعَذَاُب اْآلِخَرِة أََشقُّ َوَما لَُهْم ِمْن    ...)).)34اْلَحيَاِة الدُّ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الرعد ) 

  * التحليل : 
  

اب ؟ ..  ى : ((  ما المت ا معن ةٌ م نَعُوا قَاِرَع ا َص يبُُهْم بَِم ى  تُِص ائم عل و الق اد ؟.. من ه ا الميع )) ؟.. م
النفس؟.. ومن  الواقي ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء 

  هللا تعالى : 
  

ْد خَ (( ...  ٍة قَ ي أُمَّ ْلنَاَك فِ ذَِلَك أَْرَس ُروَن َك ْم يَْكفُ َك َوُه ا إِلَْي ِذي أَْوَحْينَ ْيِهْم الَّ َو َعلَ ٌم ِلتَتْلُ ا أَُم ْن قَْبِلَه ْت ِم لَ
ْحَماِن قُْل ُهَو َربِّي الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه َمتَاِب( ل على هللا: الذي :  َعلَْيِه تََوكَّْلتُ .)).. )30بِالرَّ والُمتََوّكِ

َرهيعل ه وأَْم ٌل رزق ْرَكن م أَن هللا كافِ ل في ا وتَوكَّ َل ب يده: َوِك ن س ره. اب ى غي ل عل َده وال يتَوكَّ ه وْح   إِلي
ال: عليه ل؛ يق ر التَّوكُّ ي الحديث ذك ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس ل واتََّك ت  توكَّ ه، وَوَكْل اَم ب ِمن الِقي األَمر إِذا َض ب

اً إِذا استَْكفاه أَلَجأْتُه أَمري إِلى فالن أَي الٌن فالن ة إِليه واعتمدت فيه عليه، وَوكَّل ف َره ثِق زاً  ً أَم ه أَو َعْج بِكفايتِ
ه ل إِلي أَمر نفسه. وَوَك ام ب لَّمه. عن الِقي َر: س ه األَم والً: ترك الً وُوُك ه َوْك ى رأْي ه إِل ابِ ..((  وَوَكلَ ِه َمتَ )) : َوإِلَْي

ُجوُع من الذَّْنبِ  ي الحديث:التَّْوبةُ: الرُّ ل . وف ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ال األَخفش: التَّ ه. وق ْوُب مثلُ ةٌ. والتَّ َدُم تَْوب  النَّ
ِ يَتُوُب تَْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ  . َعْزمٍة وَعْزمٍ  ّ   .. وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِلى الطاعةِ  وتاَب إِلى 
ِه اْلِجبَ((   يَِّرْت بِ ا ُس ْم َولَْو أَنَّ قُْرآنً ا أَفَلَ ُر َجِميعً ِ األَْم َّ ِ ْل  ْوتَى بَ ِه اْلَم َم بِ ِه األَْرُض أَْو ُكلِّ ْت بِ عَ اُل أَْو قُّطِ

يبُُهْم بِ  ُروا تُِص ِذيَن َكفَ َزاُل الَّ ا َوَال يَ اَس َجِميعً َدى النَّ ُ لََه َّ ةٌ أَْو يَْيئَْس الَِّذيَن آَمنُوا أَْن لَْو يََشاُء  نَعُوا قَاِرَع ا َص َم
اَد( ُف اْلِميعَ َ الَ يُْخِل َّ ِ إِنَّ  َّ ُد  أْتَِي َوْع ى يَ وا.)).. )31تَُحلُّ قَِريبًا ِمْن َداِرِهْم َحتَّ ِذيَن آَمنُ ئَْس الَّ ْم يَْي ى  أَفَلَ : المعن

ذي ال ي ال ي والنقل دليل العقل زة بال ر معج ل أفلم يعلموا ؟؟ .. أفلم يتبينوا ؟ .. أن هذا القرآن الكريم هو أكب  يقب
ن  دير .. وأن م ل شيء ق ى ك الدحض يثبت وجود هللا الواحد الذي ال شريك له..  له الملك وله الحمد وهو عل
دارين ..  ي ال وء المصير ف ذاب وس ن ينتظر إال الع أنكره فإنما أنكر نفسه .. وأنكر الحق المبين .. وبالتالي فل

ة:)) : َما َصنَعُوا قَاِرَعةٌ َوَال يََزاُل الَِّذيَن َكفَُروا تُِصيبُُهْم بِ ((   ال رؤب  والقاِرعةُ من شدائِد الدْهِر وهي الداِهيةُ؛ ق
ة لُكدَّهِ  وخاَف َصْدَع القارعاتِ  راء:  قال يعقوب: القاِرعةُ هنا كل َهنٍة شديدِة القَْرعِ، وهي القيام ال الف اً؛ ق أَيض

ه: ةُ؛ وقول ا القارع ى وال وفي التنزيل: وما أَدراك م ُت عل ٍة، َرَمْي ٍم بقاِرع ذَعا َخْص ي َج رَّ ل ٍم فُ ُت بَِخْص  إِالَّ ُمنِي
ل  كفروا يعني ُحّجة، وكله من القَْرع الذي هو الضْرُب. وقوله تعالى: وال يزال تصيبهم بما صنعوا قاِرعةٌ؛ قي

ول رايا رس ن َس ِريّةٌ م ير: َس ي التفس لى ف ه  هللا، ص ه هللا علي ة النازوآل ي اللغ ة ف ى القارع لم، ومعن ةُ وس ل
ابتهم،  قَوارُع الدْهِر أَي عظيم، ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة. ويقال: قََرَعتْهم عليهم بأَمر الشديدة تنزل أَص

ه ديث ونعوذ با من قَواِرعِ فالن ولواِذِع ي ح واِرِص لسانه. وف ً  وقَ ا ْز غاِزي ز أَو يَُجّهِ م يَْغ ن ل ة: م ي أُمام  أَب
واِرُع. ٍة تُْهِلُكه. يقال: قََرَعه أَمٌر إِذابداهي أَصابه هللا بقارعٍة أَي ا قَ ابته  أَتاه فَْجأَةً، وجمعه ال أَص معي: يق األَص

  ..  عظيماً يَْقَرُعه قارعة يعني أَمراً 
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ابِ ((   اَن ِعقَ ُت  .))..)32(َولَقَْد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن َكفَُروا ثُمَّ أََخْذتُُهْم فََكْيَف َك فَأَْملَْي
،:  ِللَِّذيَن َكفَُروا اله هللا  كله: َمدَّة الِمالوةُ والُمالوةُ والَمالوةُ والَمال والَمِليُّ ه وأَْم العيش. وقد تََملَّى العَْيَش وُملِّيَ

ى هللاُ ل وَمالَّهُ  إِياه َل لـوأَْمل وَّ ه وط ي الحديث: إنَّ هللاَ ـه: أَْمهلَ ي ه. وف ال لَيُْمل أْخير للظ اُل والت الء: اِإلْمه م؛ اِإلْم
  ..  وأَعاَشك معه طويالً  إِْخوانَه: ُمتَِّع بهم. يقال: َمالَّك هللا َحبيبَك أَي َمتَّعَك به وإِطالةُ العُُمر. وتََملَّى

وهُ ((   مُّ ْل َس َرَكاَء قُ ِ ُش َّ ِ ي أَفََمْن ُهَو قَائٌِم َعلَى ُكّلِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َوَجعَلُوا  ُم فِ ا الَ يَْعلَ هُ بَِم ْم أَْم تُنَبِّئُونَ
ِلْل  ْن يُْض بِيِل َوَم ْن السَّ دُّوا َع ُرُهْم َوُص ُروا َمْك ِذيَن َكفَ َن ِللَّ ْل ُزيِّ ْوِل بَ ْن اْلقَ اِهٍر ِم ْن األَْرِض أَْم بَِظ هُ ِم ا لَ ُ فََم َّ

ٍس .)) .. )33َهاٍد( ّلِ نَْف م .. ((  :  ا أَفََمْن ُهَو قَائٌِم َعلَى ُك ظ والعل ى الحف ا بمعن ائم هن َرَكاءَ لق ِ ُش َّ ِ وا  )) :  َوَجعَلُ
  أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 

نْ ((   ِ ِم َّ ْن  ْنيَا َولَعَذَاُب اْآلِخَرِة أََشقُّ َوَما لَُهْم ِم ْن .)).. )34 َواٍق(لَُهْم َعذَاٌب فِي اْلَحيَاِة الدُّ ْم ِم ا لَُه َوَم
ْن َواقٍ  ِ ِم و:  َّ ال أَب انَه؛ ق ةً: ص ةً وواقِي اً َوِوقاي اهُ هللاُ َوْقي ل وق ذلّي: َمْعِق اً، الُه نَّ َحّظ ِك إنَّ لُك اَد علي  فَع

ةِ  ةً كواقِي البِ  وواقِي ه الِك ُت الشيء أَقِي اَر؛ َوقَْي ه الن ُدكم وْجَه وقَى أََح ديث: فَ ي الح ن  ذاإ وف تَْرتَه ع ْنتَه وَس ُص
اذ:  األَذى، وهذا اللفظ خبر أُريد به األمر أي ِليَقِ  ي حديث مع ه ف َدقة. وقول اَر بالطاعة والصَّ ه الن أَحُدكم وجَه

َط ال َكرائََم أَمواِلهم أَي تََجنَّْبها وال تأُْخْذها في الصَدقة ألَنها َ وتََوقّ  ، فخذ الوَس الي  تَكْرُم على أَْصحابها وتَِعزُّ الع
ن  وتَوقَّى واتَّقى بمعنى؛ ومنه الحديث: تَبَقَّْه وتَوقَّْه أَي اْستَْبق وال التَّاِزَل، ْز م رَّ ْضها للتَّلَف وتََح نَْفسك وال تُعَّرِ

  .. اآلفات واتَِّقها
  
  

*********  
  
  
  
  
  

وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلس ين وسالم عل ين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 197الحلقة عدد   
  cلرعد ) ( سورة ا

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
  حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ذِ  َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر أُُكلَُها َدائٌِم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقبَى(( ...  وا الَّ يَن اتَّقَ

ْل  )35َوُعْقبَى اْلَكافِِريَن النَّاُر( هُ قُ ُر بَْعَض ْن يُنِك َزاِب َم ْن األَْح َك َوِم ِزَل إِلَْي َوالَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَاَب يَْفَرُحوَن بَِما أُن
ِه َم و َوإِلَْي ِه أَْدُع ِه إِلَْي ِرَك بِ َ َوَال أُْش َّ َد  ْرُت أَْن أَْعبُ ا أُِم َت 36آِب(إِنََّم ئِْن اتَّبَْع ا َولَ ا َعَربِي اهُ ُحْكًم ذَِلَك أَنَزْلنَ ) َوَك

ِ ِمْن َوِلّيٍ َوَال َواٍق( َّ ْم  )37أَْهَواَءُهْم بَْعَدَما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما لََك ِمْن  ا لَُه َك َوَجعَْلنَ ْن قَْبِل الً ِم ْلنَا ُرُس َولَقَْد أَْرَس
ةً  يَّ ا َوذُّرِ اٌب(أَْزَواًج ٍل ِكتَ ّلِ أََج ِ ِلُك َّ ِإْذِن  ٍة إِالَّ بِ أْتَِي بِآيَ وٍل أَْن يَ اَن ِلَرُس ا َك و )38َوَم ُت   يَْمُح اُء َويُثْبِ ا يََش ُ َم َّ

اِب( َدهُ أُمُّ اْلِكتَ كَ  )39َوِعْن ا َعلَْي َك فَِإنََّم ُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنَّ ِذي نَِع َض الَّ َك بَْع ا نُِريَنَّ ا َوإِْن َم بََالُغ َوَعلَْينَ  اْل
اُب( َو َس40اْلِحَس ِه َوُه َب ِلُحْكِم ُم الَ ُمعَقِّ ُ يَْحُك َّ ا َو ْن أَْطَرافَِه َها ِم أْتِي األَْرَض نَْنقُُص ا نَ َرْوا أَنَّ ْم يَ ِريُع )أََولَ
ى َوقَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَِللَِّه اْلَمْكُر َجِميعًا يَعْ  )41اْلِحَساِب( ْن ُعْقبَ اُر ِلَم يَْعلَُم اْلُكفَّ ٍس َوَس لُّ نَْف ُب ُك ا تَْكِس لَُم َم

اِر( ِ َشِهيًدا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلكِ  )42الدَّ َّ   ./.)).)43تَاِب(َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسالً قُْل َكفَى بِا
  صدق هللا العظيم 

  ) ( سورة الرعد 

  * التحليل :
  

ت  ما العقبى ؟.. ومن األحزاب ؟.. هل تزوج الرسل من قبل محمد صلى هللا عليه وآله وسلم وهل كان
ى ((   ا معن الهم ذرية ؟.. وما البالغ ؟ .. م ْن أَْطَرافَِه َها ِم ذه األسئلة  نَْنقُُص اب ؟.. عن ه م الكت ا عل )) ؟.. وم
  التحليل التال إن شاء هللا تعالى :وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في 

  
وا  َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر أُُكلَُها َدائٌِم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقبَى(( ...  ِذيَن اتَّقَ الَّ

اُر( افِِريَن النَّ ى اْلَك ونَ .)).. )35َوُعْقبَ َد اْلُمتَّقُ ي ُوِع ل  الَّتِ ة هللا والعم وى :  مخاف ذره .. التق ه وح اه : خاف : اتق
ـبُه،)) :  تِْلَك ُعْقبَى الَِّذيَن اتَّقَوا َوُعْقبَى اْلَكافِِريَن النَّارُ بطاعته .. ((   ـبتُه، وعاقِ ه، وعاقِ  َعِقُب ُكّلِ شيٍء، وَعْقبُ

ر وُعْقبَتُه، ن ُزَهْي ُد اب ال خال ُره؛ ق ه: آِخ ـُهذلي: وُعْقباهُ، وُعْقبانُ َك  ال ةً، * فتِْل ٍل َمخاف ن َخلي ُكو م َت تَْش ِإْن كن ف
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وُرها ا ونُُص واِزي ُعْقبُه ُب. الج ُب والعُقُ ُع: العَواقِ َوْيمر. والجم ابن ُع َت ب ا فَعَْل َك بم ول: َجَزْيتُ اُن،  يق والعُْقب
افُ  ل: وال يَخ ي التنزي ِب. وف ِة، والعُْق ـى: كالعاقب ب:  والعُْقبَ ال ثعل ا؛ ق ل، ُعْقباه ز وج ُ، ع ّ اُف  اه ال يَخ معن

ه  والعُْقُب والعُقُُب: العاقبةُ، مثل يَرجَع عليه في العاقبِة، كما نَخاُف نحُن. َعِمَل أَن عاقِـبةَ ما ُعْسٍر وُعُسٍر. وِمْن
  .عاقِـبةً. هو َخْيٌر ثواباً، وَخْيٌر ُعْقباً أَي : قوله تعالى

ْرُت أَْن  َوالَِّذيَن آتَْينَاُهْم اْلِكتَابَ ((   ا أُِم ْل إِنََّم هُ قُ ُر بَْعَض ْن يُنِك َزاِب َم ْن األَْح َك َوِم ِزَل إِلَْي ا أُن يَْفَرُحوَن بَِم
آِب( َ َوَال أُْشِرَك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َم َّ ونَ .)).. )36أَْعبَُد  اَب يَْفَرُح اُهْم اْلِكتَ ِذيَن آتَْينَ ظ  َوالَّ اء : اللف ال العلم : ق

وا بمقتضاه ..((   ع ه وعمل ْن ام والمعنى مخصوص .. أي بعض من آتيناهم الكتاب .. من الذين صدقوا ب َوِم
هُ  ُر بَْعَض ْن يُنِك َزاِب َم واألَْح ادى الرس ن ع ل م مل ك ي تش ا .. الت ل كله زاب أي المل اء : األح ال العلم  ل)) : ق

ل حزبنواإلسالم والقرآ ارى وك ود والنص ة واليه ى الحز .. من مشركي مك ه .. ألن معن ان توجه ا ك  بمهم
زاُب:غير محصور بفئة دون أخرى .. و زاٌب؛ واألَْح ع أَْح اِس، والجم أَلَّبوا  الِحْزُب: َجماعةُ الن ار، ت وُد الُكفَّ ُجن

ّ عليه وسلم، وهم: وم  وتظاهروا على ِحزْب النبّي، صلى  ا ق الى: ي ه تع قريش وغطفان وبنو قريظة. وقول
ْزبُ  األَحزاِب؛ األَْحزاُب ههنا: قوم نوح وعاد وثمود، ومن أُهلك بعدهم. يكم مثَل يومِ إِني أَخاف عل الرجل:  وِح

اَكلَتْ  أَْصحابُه وُجْنُده الذين على رأْيِه، والَجْمُع كالجمع. وم تَش ل ق يطاِن، وك  والـُمنافِقُوَن والكافُِروَن ِحْزُب الشَّ
ة قُلُوبُهم وأَْعمالُهم فهم أَْحزاٌب، وإِن ل  لم يَْلَق بعُضهم بَْعضاً بمنزل زاُب. وك ك األَح ْوَن أُولئ وَد وفِرَع اٍد َوثُم ع

َدْيهم ا لَ ون: ِحْزٍب بم دٌ  فَِرُح واُهم واح ٍة َه لُّ طائف آبِ .. ((   ك ِه َم و َوإِلَْي ِه أَْدُع ى )) :  إِلَْي وُع.آَب إِل ُج األَْوُب: الرُّ
اً وأَ  الشيِء: َرَجَع، اً وإِياب ةيَُؤوُب أَْوب ةً، ٌْوبَ ـُمعاقبة، وإِيبَ ى ال ةً، عل اني: رجع. وأَْيبَ ن اللحي ر، ع َب  بالكس وأوَّ

َب وأَيََّب ُكلُّه: َرَجَع وآبَ  ِب أَي وتَأَوَّ ةُ الغائِ َك أَْوب ال: ِليَْهنِئْ ع، ويق ه. الغائُب يَُؤوُب مآباً إِذا َرَج ديث  إِيابُ ي ح وف
ّ عليه وسلم: أَنه كان إِذا أَقْ  ُدوَن، وهو جمع سالمة  بََل منالنبي، صلى  َسفَر قال: آيِبُوَن تائِبُون، لربنا حاِم

رة.  ِ الـَمرِجع ه عندنا لَُزْلفَى وُحْسَن مآب أَي ُحْسنَ ـالتنزيل العزيز: وإِّن ل وفي آليب. ي اآلخ ه ف الذي يَِصيُر إِلي
  ..عيَُؤوُب إِياباً إِذا َرجَ  قال شمر: ُكلُّ شيء رَجَع إِلى َمكانِه فقد آبَ 

   )) ِ َّ ْن  َك ِم ا لَ ِم َم ْن اْلِعْل اَءَك ِم َدَما َج َواَءُهْم بَْع ّيٍ َوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ ُحْكًما َعَربِيا َولَئِْن اتَّبَْعَت أَْه ْن َوِل  ِم
ا) .)) .. 37َوَال َواٍق( ا َعَربِي ا هَوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ ُحْكًم م هن ين .. والحك ي مب ريم ..: أي بلسان عرب رآن الك  و الق

اٌم،  قال ابن سيده: الُحْكمُ .. َحَكَم يَْحُكمُ  والُحْكُم: الِعْلُم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر القَضاء، وجمعه أَْحك
ُم: َحَكَم عليه باألمر ال يَكسَّر على غير ذلك، وقد ذلك. والُحْك نهم ك م بي ةً وحك ك  يَْحُكُم ُحْكماً وُحكوم در قول مص

  ..   بالعدل الُحْكُم القضاء ه وحكم عليه. األزهري:ـينهم يَْحُكُم أي قضى، وَحَكَم لب َحَكمَ 
أْتَِي بِآ((   وٍل أَْن يَ يَّةً َوَما َكاَن ِلَرُس ِ َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا لَُهْم أَْزَواًجا َوذُّرِ َّ ِإْذِن  ٍة إِالَّ بِ يَ
ٍل كِ  ّلِ أََج اٌب(ِلُك ةً .)).. )38تَ يَّ ا َوذُّرِ ْم أَْزَواًج ا لَُه ربون  َوَجعَْلنَ أكلون ويش ق .. ي ن خل را مم م بش : أي جعله

ى  أَْن يَأْتَِي بِآيَةٍ ويتناسلون .. ولم يجعلهم مالئكة ..  ((   دليل والحجة عل ة .. ال ات : العالم ع آي ة جم )) : اآلي
ِوه.)) :  ِلُكّلِ أََجٍل ِكتَابٌ وجود هللا الواحد ال شريك له .. ((   دَّين ونح ول ال وت وُحل ي الم  األََجُل: غايةُ الوقت ف

  والمعنىلكل شيء قدره هللا أجل معين ال يتجاوزه ..   ُمدَّةُ الشيء. واألََجُل:
ُ َما يََشاُء َويُثْبُِت َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَاِب(  يَْمُحو((   َدهُ أُمُّ .)).. )39َّ ابِ َوِعْن : أم الشيء : أصله .. أي اْلِكتَ

د ..  ا يري ال لم َدأُ حقيقة الشيء من ناسخ ومنسوخ .. ومحو وتثبيت .. وهو الفع ه يُْبتَ ه ألَن اب: فاتَِحتُ وأُمُّ الِكت
ذيب: أُمّ  الزجاج: بها في كل صالة، وقال وظ. الته ْوُح المحف ل: اللَّ اب، وقي اب ُأُمُّ الكتاب أَْصُل الكت لُّ آي الكت ة ك

ا هي  في الحديث: ُمْحَكمة من آيات الشَّرائع واألَْحكام والفرائض، وجاء اب ألنه اب هي فاتحة الكت أنَّ أُم الِكت
مت وهي أَماَم كّلِ ُسورٍة في الُمقَدَّمة ّدِ ول  جميع الصلوات واْبتُِدئ بها في الُمْصحف فق ا ق يم. وأَم رآن العظ الق

ن فقال: هو اللَّْوح الَمْحفوظ، وقال قَتادة: ْينا،في أُّمِ الكتاب لَدَ  هللا عز وجل: وإنه اب. وع ُل الِكت اب أَْص  أُمُّ الكت
ه الى: ابن عباس: أُمُّ الِكتاب القرآن من أَول ه تع وهري: وقول ى آخره. الج ات إل ه ل أُمَّ م يق اب، ول نَّ أُمُّ الِكت  ُه

ا كلي ُمعين، فتقول: نحن ُمِعين ألَنه على الِحكاية كما يقول الرجل ليس الى: واْجعَْلن ه تع ذلك قول ه، وك  فتَْحِكي
ة ألنها ُمْجتََمع النُّجوم. ُللُمتَّقين إماماً. وأُمّ  ازةُ  النُّجوم: الَمَجرَّ ا  وأُمُّ التَّنائف: المف ق: ُمْعَظمه دة. وأُمُّ الطري البعي

 ً   ..  ُمعظمه  الطريقِصغار فاألَْعظم أُمُّ الطريق؛ الجوهري: وأُمُّ  عظيماً وَحْوله َطُرق إذا كان طريقا
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اُب(((   ا اْلِحَس بََالُغ َوَعلَْينَ َك اْل ا َعلَْي ا .)) .. )40َوإِْن َما نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإنََّم فَِإنََّم
لَ :  َعلَْيَك اْلبََالغُ  اً: وَص اً وبَالغ ُغ بُلُوغ َغ الشيُء يَْبلُ ى، بَل ً وأَْبلَ  واْنتََه ا ه تَْبِليغ اً وبَلَّغَ و إِْبالغ اً ه ه هو إِْبالغ ..  غَ

ُل إِلى الشيء المطلوب. والبَالُغ: ما البَالُغ: ما   .. بَلَغََك. والبَالُغ: الِكفايةُ  يُتَبَلَُّغ به ويُتََوصَّ
مُ ((   ُ يَْحُك َّ ا َو ْن أَْطَرافَِه َها ِم أْتِي األَْرَض نَْنقُُص ا نَ َرْوا أَنَّ ْم يَ ِريُع أََولَ َو َس ِه َوُه َب ِلُحْكِم  الَ ُمعَقِّ

اِب( ا.)).. )41اْلِحَس ْن أَْطَرافَِه َها ِم أْتِي األَْرَض نَْنقُُص لم  نَ ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ر لرس : أي بالنص
ا  ي موت علماؤه وللمؤمنين .. فتدخل في دين هللا قطعة بعد قطعة .. وقال علماء آخرون : نقص أطرافها يعن

  اؤها والصالحون فيها .. وموتهم نقص في البركة والكرامة والنور في األَرض .. وفقه
يَْعلَُم اْلُكفَّ((   ٍس َوَس لُّ نَْف ُب ُك ا تَْكِس ُم َم ا يَْعلَ ُر َجِميعً ِه اْلَمْك ْبِلِهْم فَِللَّ ى َوقَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَ ْن ُعْقبَ اُر ِلَم

اِر( د: ْكُر َجِميعًافَِللَِّه اْلمَ  .)) ..)42الدَّ ي الحروف الليث: الَمْكُر احتيال في ُخفية، قال: وسمعنا أَن الكي حالل،  ف
ا راً ومكرن روا مك الى: ومك ال هللا تع رام. ق الل ح ل ح ي ك ر ف راً  والمك م  مك ل العل ال أَه عرون. ق م ال يش وه

مي زاء ُس الى ج ن هللا تع ر م ل: المك ازى بالتأْوي ر المج م مك الى: و باس ال تع ا ق ا، كم يئة منه يئة س زاء س ج
 فمن اعتدى عليكم : الحقيقة ولكنها سميت سيئة الزدواج الكالم، وكذلك قوله تعالى بسيئة في فالثانية ليست

ه فاعتدوا عليه، فاألَول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي ه باسم الذنب ليُعلم أَن ه وجزاٌء ب اب علي ..  ((   ِعق
  علما أدركه بحقيقته وكنهه..  )): علمَوَسيَْعلَُم اْلُكفَّارُ 

ُم ((   َدهُ ِعْل ْن ِعْن نَُكْم َوَم ي َوبَْي ِهيًدا بَْينِ ِ َش َّ ا ى بِ ْل َكفَ الً قُ َت ُمْرَس ُروا لَْس ِذيَن َكفَ وُل الَّ َويَقُ
ِ َشِهيًدا ./.))..)43اْلِكتَاِب( َّ ماء من أَسماء هللا عز وجل: الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد:  َكفَى بِا هللا  من أَس

ن ِعْلمه ب ع ذي ال يَغي ة  شيء. األَمين في شهادته. قال: وقيل الشهيُد ال ن أَبني ٌل م هيد: الحاضر. وفَِعي والش
ر ِإذا اعتب ل ف ي فاع ة ف ر، المبالغ و الخبي ة، فه ور الباطن ي األُم يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق وإِذا  الِعل

ذا أَنأُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو ا ع ه ر م د يعتب ن سيده:  لشهيد، وق ة. اب وم القيام ق ي ى الخل َهَد عل يَْش
ا يُِّن م ذي يُبَ الم ال اهد الع هُ  الش ابِ ..((  َعِلَم ُم اْلِكتَ َدهُ ِعْل ْن ِعْن ن  َوَم انوا م ؤمنين سواء ك اء الم ن العلم )):  م

  م دين التوحيد الخالص ..اليهود والنصارى .. الذين تأكدوا من حقيقة الرسول والرسالة وصدق اإلسال
   

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن ا يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي لمه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

   إله إال هللاأشهد أن ال
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 198الحلقة عدد  
   c سورة إبراهيم) 14(

  ) 52( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ و ول هللا بل نشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِز اْلحَ الر ِكتَابٌ ((  َراِط اْلعَِزي ى ِص ْم إِلَ ِإْذِن َربِِّه وِر بِ دِ  أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّ  ِمي
ِديٍد( )1( ذَاٍب َش ْن َع ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَوْيٌل ِلْلَكافِِريَن ِم ِذيَن يَ 2َّ اةَ )الَّ تَِحبُّوَن اْلَحيَ ْس

ِ َويَْبغُونََها ِعَوًجا أُْولَئَِك فِي َضَالٍل بَِعيٍد( َّ ْنيَا َعلَى اْآلِخَرِة َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل  ) َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ 3الدُّ
اُء َويَْه ْن يََش ُ َم َّ لُّ  ْم فَيُِض يَِّن لَُه يُم(بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَ ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي اُء َوُه ْن يََش ى  )4ِدي َم ْلنَا ُموَس ْد أَْرَس َولَقَ

اتٍ  َك َآليَ ي ذَِل ِ إِنَّ فِ َّ اِم  ْرُهْم بِأَيَّ وِر َوذَّكِ ُكوٍر(بِآيَاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّ بَّاٍر َش ّلِ َص َوإِْذ  )5 ِلُك
ذَبِّحُ قَاَل ُموَسى ِلقَ  ذَاِب َويُ وَء اْلعَ ِ َعلَْيُكْم إِْذ أَنَجاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُس َّ اَءُكْم ْوِمِه اْذُكُروا نِْعَمةَ  وَن أَْبنَ

يٌم( ْم َعِظ ْن َربُِّك َالٌء ِم ئِْن َش )6َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي ذَِلُكْم بَ ْم لَ أَذََّن َربُُّك ْرتُْم إِنَّ َوإِْذ تَ ئِْن َكفَ َدنَُّكْم َولَ َكْرتُْم َألَِزي
َ لَغَنِيٌّ َحِميٌد( )7َعذَابِي لََشِديٌد( َّ   ...)).)8َوقَاَل ُموَسى إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعًا فَِإنَّ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة إبراهيم ) 

  * التحليل : 
  

ه ا راهيم علي م أن إب ة رغ ة الخامس ن اآلي ورة م ن الس ات م بع آي ي س وى ف ره س رد ذك م ي الم ل لس
و ت تج س وأن ك تح ين .. إال أن دة واألربع ى الواح ين إل ا سوالثالث ر اآلي ة وأن وراء  تعب دة متكامل ا وح أنه

ة  ات السورة الطيب ع آي ي تجم ة الت تسميتها بسورة إبراهيم سرا دفينا .. ترى ما هو هذا السر ؟.. وما الرابط
  لمباركة ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء هللا تعالى وبا التوفيق: ا

  
َراِط اْلعَ ((  ى ِص ْم إِلَ ِإْذِن َربِِّه وِر بِ دِ الر ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّ ِز اْلَحِمي  ِزي

رف مع)1( ن أح م .)).. م ريم البلس رآن الك ان الق ور .. ك ان الن دور.. ك در هللا المق ان ق از .. ك ان اإلعج ة ك ين
ة  ة .. من أحرف قليل انية قاطب ع .. واإلنس ة والمجتم الشافي للجراحات .. والحل األمثل لمشاكل الفرد والعائل

اعة متناثرة كانت معجزة القرآن الربانية الخالدة التي ال يرقى إليها الشك .. حتى يق ام الس ى قي رد إل ل ف ع ك تن
ة  دال .. وأن القيام دل واإلعت ن الع ف دي و اإلسالم الحني أن هللا حق .. وأنه ال شريك لـه .. وأن الدين حق وه

ْن حق .. وأن الجنة حق والنار حق .. وأن موعد ال يتخلف إطالقا .. ((  اَس ِم الر ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ِلتُْخِرَج النَّ
ورِ الظُّلُ  ى النُّ اِت إِلَ راك َم ر واإلش ف والكف د والتخل ة والحق ل والجهال ات الجه ي ظلم اس ف ان الن د ك ))..  لق

ه  ه وآل لى هللا علي د ص ول محم ذا الرس الى به بحانه وتع ث هللا س ويم .. فبع ج هللا الق ن نه ي ع اد الكل واإلبتع
ى ق اس إل ل الن اس ك اذا للن ى وسلم.. وبهذا القرآن نورا وشفاء .. وإنق ن الشقاء ال دهم م ي يبع ام الساعة ك ي

وزان  ى الت ين .. وال رد اليق ى ب ين إل ران المب ياع والخس السعادة ومن الظالم الى النور .. ومن التمزق والض
دِ النفسي والفكري والجسدي وسعادة الدنيا واآلخرة .. ((  ِز اْلَحِمي َراِط اْلعَِزي ى ِص ع )1( إِلَ .)).. الصراط : جم

و الطري رط  وه ة ص ة طريق ت أي دال وليس دل واعت ا ع تقيمة .. فيه ق هللا مس ه .. فطري تقام من ا اس ق أو م
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و العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قالأخرى..  ال  الزجاج: ه ه شيء، وق ال يغلب ع ف الممتن
ل: يء، وقي ل ش ب ك وي الغال و الق ره: ه ذي غي و ال يء ه ه ش يس كمثل فات هللا..  ل ن ص د: م الى والحمي  تع

رم:  األَسماء وتقدس بمعنى المحمود على كل حال، وهو من ن المك د ب ال محم الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ ق
ل هذه اللفظة في ول فعي ان، األُص ع اِإليم ا طب و عنه ان ينب ذا المك ي ه ول ف ول ولفظة مفع ى مفع دلت  بمعن فع

ا ن التف عنه داً، لك ى واح ان المعن ود، وإِن ك ى محم د بمعن ت حمي حوقل ا ال اص ل هن ي التفعي ض  ف ابق مح يط
فاته  والحمد..  التنزيه والتقديس  عز وجل ى ص د اِإلنسان عل ك تحم ا ألَن د أَعمهم والشكر متقاربان والحم

كر هللا وعلى الذاتية ا ش ده،  عطائه وال تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحمد رأْس الشكر؛ م د ال يحم عب
م  الشكر ِإليمان، وإِنما كان رأْسكما أَن كلمة اِإلخالص رأْس ا ه أَع ا، وألَن ادة به ة واِإلش ار النعم ألَن فيه إِظه

كر و ش ه، فه ي من ادة. وف ل: وزي دئ، وقي دك أَبت دك أَي وبحم م وبحم دعاء: سبحانك الله دك  حديث ال وبحم
  .. سبحت

ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَوْيٌل لِ ((   ة .)).. )2ْلَكافِِريَن ِمْن َعذَاٍب َشِديٍد(َّ ٌل: كلم َوْي
ذاب ة َع ا كلم حٍ إِالَّ أَنه ل َوْي ة..  مث يحة والبَِليَّ ةُ: الفض . والَوْيل ّرِ وُل الش ل: ُحل الك .. والَوْي ْزن والَه ُل: الُح الَوْي

ة والمشقَّة ي َهلَك ع ف ل من العَذاب، وكلُّ َمن َوق ا بالَوْي ل اسم وادَدع نم .. .. والوي ي جه افِِرينَ ي ف ٌل ِلْلَك :  َوَوْي
ً  بالطاغوت؛ َكفَرَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ا  وَكفَرَ .. با يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفرانا نَْعَمةَ هللا يَْكفُره

َدها تَرها. ُكفُوراً وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَح َده. و وَس ه: َجَح افََره َحقَّ انه.وك ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ل ُمَكفَّ  رج
ى ورجل ى عل ه ُمغَط ي  كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من السَّتْر، وقيل: ألَن ه فاعل ف د: كأَن ن دري ال اب ه. ق قلب

  ..  معنى مفعول، والجمع ُكفَّار
دُّ ((   َرِة َويَُص ى اْآلِخ ْنيَا َعلَ دُّ اةَ ال تَِحبُّوَن اْلَحيَ ِذيَن يَْس ي الَّ َك فِ ا أُْولَئِ ا ِعَوًج ِ َويَْبغُونََه َّ بِيِل  ْن َس وَن َع

ٍد( َالٍل بَِعي ه..))..  )3َض تََحبَّه كأََحبَّ اِن. واْس تِْحباُب كاالْستِْحس ِ . واالْس َّ بِيِل  ْن َس دُّوَن َع ّد: :     َويَُص الصَّ
ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدُّ  ال: صّده ..  اً: أَعرض. ورجل صادٌّ من قوم ُصدَّاَصّداً وُصُدود ويَُصدُّ  اِإلْعراُض والصُّ ويق

ف هو:  َويَْبغُونََها ِعَوًجا..  عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه ال: ..  بَغَى الشيَء بَْغواً: نََظراً إليه كي ويق
بالَمأْتَي والَمبْ  األَمر من َمأتاته، يريد بَغَْيُت المال من َمْبغاتِه كما تقول أَتيت ان  غَى. وفالن ذو بُغاية للكس إذا ك

ك يَبِغي ذلك. واْرتَدَّتْ  اني: على فالن بُْغيَتُه أَي َطِلبَتُه، وذل ال اللحي ب. وق ا َطلَ م يجد م ر  إذا ل ُل الخي ى الرج بَغَ
م  .. والبُْغيَةُ: الحاجة بعضهم: بُْغيَةً وبُغًى. يطلبه بُغاًء وبِْغيَة وبِغًى، مقصور. وقال والشر وكلَّ ما والمعنى أنه

ا  ا معوج ه دين اولتهم جعل دال .. بمح دل واإلعت ن الع الص . دي د الخ ن التوحي ح دي ن هللا الواض ون دي يحرف
  بالسلوك والقول والفعل والممارسة حتى يلتبس على الناس .. 

  )) ُ َّ لُّ  ْم فَيُِض يَِّن لَُه ِه ِليُبَ اِن قَْوِم وٍل إِالَّ بِِلَس ْن َرُس َو َوَما أَْرَسْلنَا ِم اُء َوُه ْن يََش ِدي َم اُء َويَْه ْن يََش  َم
يمُ  ).)).. 4اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( ه وهو الَحِك الى. ل ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق ُم، سبحانه وتع ن  الُحْك األَزهري: م

ماء صفات ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ة، وهللا هللا الَحَكُم والَحِك ا أَرا متقاِرب م بم اُن أعل ا اإليم ا، وعلين د به
ي بأَنها من أَسمائه. ابن و األَثير: ف اِكم، وه ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع و  القاضي، أَس فَه

و ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ة،  فِعيٌل بمعن يُم ذو الِحكم ل: الَحِك ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي
ناعات معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق عن َمةُ عبارةوالَحكْ  يٌم،  الّصِ ا: َحِك ويُتقنه

ن قَِدير بمعنى والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل ةُ م  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَم
ً العاِلم وصاحب الِحكْ  العلم، والَحِكيمُ    ..َمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

 )) ِ َّ اِم  ْرُهْم بِأَيَّ وِر َوذَّكِ ى النُّ اِت إِلَ ْن الظُّلَُم َك ِم َك َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَم ي ذَِل  إِنَّ فِ
ه.)).. )5َآليَاٍت ِلُكّلِ َصبَّاٍر َشُكوٍر( ى طاعت بر عل ى الصَّ بر عل ْرك معصيته. والصَّ ال  وتَ ي: ق ن األَعراب ال اب وق

ر: ْبرٌ  ُعم ه: فََص بر. وقول بر التََّص ل الصَّ ل. أَفض ْبٌر َجِمي ْبِري َص ل؛ أَي َص بُِروا  َجِمي ل: اْص ز وج ه ع وقول
ابُِروا؛ نِكم، وَص ى ِدي وا عل بُِروا واثْبُتُ داَءُكم أَي اْص ابروا أَع ابروا أَي ص ل:  وص ز وج ه ع اد. وقول ي الِجه ف

ْبِر؛ أَي بالثبات على ما ِعينوااْستَ  ْبِر: بالصَّ ْهُر الصَّ ْوم.  أَنتم عليه من اِإليمان. وَش هر الصَّ رو: . ش و عم ال أَب ق
ة سأَلت ى طاع ْبُر عل واع: الصَّ ة أَن ال: ثالث بر فق ن الص ار، الحليحي ع ي الَجبَّ ى معاِص ْبُر عل ار،   والصَّ الَجبَّ

بر على طاعته وتَرْ  بر على الصَّ ى معصيته. كوالصَّ . والمعنى ذكرهم بنعم هللا سبحانه وتعالى ومن ضمنها عل
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لوى  ن والس ر .. والم ق البح امهم .. وفل رعن أم راق ف ون .. وإغ ن فرع اذهم م ر .. إنق ذكر ال الحص بيل ال س
رك  ن الش الص م دين الخ د .. وال ة التوحي ي نعم ة ه ر نعم ل .. وأكب ربون دون مقاب ون ويش أكلون ويتنعم ي

  .. واإلنحراف 
وءَ ((   وُمونَُكْم ُس ْوَن يَُس ْن آِل فِْرَع اُكْم ِم ْيُكْم إِْذ أَنَج ِ َعلَ َّ ذَاِب  َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه اْذُكُروا نِْعَمةَ  اْلعَ

يٌم( ْم َعِظ ْن َربُِّك َالٌء ِم ْم بَ وُمونَُكمْ .. ) ..)) 6َويُذَبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساَءُكْم َوفِي ذَِلُك ْوُم سرعة :  يَُس السَّ
يِ .. الَمرِّ  ْع َمها،أََسْمتُها أَنا: أَخرجتها إِلى الرَّ ..  والسَّواُم والسائمةُ: اِإلبل الراعية. وأَساَمها هو: أَرعاها، وَسوَّ

اه، ا وسامه األَمَر َسْوماً: َكلَّفَه إِياه، وقال الزجاج: أَواله إِي ر م ذاب وا وأَكث ي الع ي يستعمل ف م. وف لشر والظل
ه العذاب؛ وقال التنزيل: يَُسومونكم ُسوءَ  ن قول ْوم م ذيب: والسَّ ونَكم؛ الته ومونكم يُولُ و إِسحق: يس الى  أَب تع

مَ  يسومونكم وءاً أَو سوء العذاب؛ قال الليث: السَّْوُم أَن تَُجّشِ اُموهم  إِنساناً مشقة أَو س ال شمر: س اً، وق ظلم
ال الكسائي: وهو ا عليهم، والعرب تقول:َعَرُضو أَرادوهم به، وقيل: ٍة؛ ق ْوَم عالَّ ول  َعَرَض عليَّ َس ى ق بمعن

ن العامة َعْرضٌ  ثالً لم ذا م َرُب ه ؛ قال شمر: يُْض ّي، سابِريٌّ ه َغن ت عن ا أَن ك م ِرُض علي ك  يَْع م أَن ل يعل كالرج
 ً ً  نزلت دار رجل ضيفا اَءُكمْ . إِياه وأَردته عليه.أَي أَوليته  فَيَْعِرُض عليك الِقرى. وُسْمتُه َخْسفا :  َويَْستَْحيُوَن نَِس

تَْحيُون نِساَءكم؛ واْستَْحياه: أَبقاهُ َحيّاً. وقال اللحياني: الى: ويَْس ه تع ر قول  استَْحياه استَبقاه ولم يقتله،وبه فس
ةُ البَْلَوى والبِْل واْبتَاله هللا: اْمتََحنَه، واالسم:  بََالءٌ ..  أَي يَْستَْبقُونَُهنَّ  َي بالشيء َوةُ والبِْليَ بَالُء، وبُِل ةُ وال  والبَِليَّ

الًء  حسناً وبَالًء سيِّئاً، وهللا تعالى الخير والشر. يقال: اْبتَلَيته بالءً  بَالًء واْبتُِلَي؛ والبَالُء يكون في َد بَ يُْبلي العب
  .. البَالياوالعافية، والجمع  بالًء سيِّئاً، نسأَل هللا تعالى العفو حسناً ويُْبِليه
تُْم  )7َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم َألَِزيَدنَُّكْم َولَئِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد(((   ُروا أَْن َوقَاَل ُموَسى إِْن تَْكفُ

َ لَغَنِيٌّ َحِميٌد( َّ   ...)).)8َوَمْن فِي األَْرِض َجِميعًا فَِإنَّ 
 ً ال: أَِذَن  : َعِلَم به. وحكى أَبو عبيد عن األَصمعي: كونوا علىوأَِذَن به إِْذنا ه. ويق ٍم ب ى ِعْل إِْذنِِه أَي عل
وم  إْعالٌم. َعِلَم. وقوله عز وجل: وأَذاٌن من هللا ورسوِلِه إلى الناِس؛ أَي فالٌن يأْذَُن به إِْذناً إذا واألَذاُن: اسٌم يق

ه ل: وإِذ عز مقاَم اإليذاِن، وهو المصدر الحقيقي. وقول مَ  وج اه وإِذ َعِل دنَّكم؛ معن كرتُم ألَزي ئن َش م ل أَذََّن ربُّك  ت
يَن به من أَحٍد إالَّ بِإْذنِ  ربُّكم، وقوله عز ون إالَّ من  هللا؛ معناه بِعْلِم هللا، وجل: وما ُهْم بِضاّرِ ا ال يك واإلْذُن ههن

ن السْحرِ  تعالى وتقدَّس ال يأْمر هللا، ألَن هللا تُ  بالفحشاء م ال: فَعْل اَكلَه. ويق ا ش تُ  وم ه أَي فعْل ذا بِإْذنِ ذا وك  ك
دٌ .. من كّلِ ناحيةٍ  قوٌم: األَذيُن المكاُن يأْتيه األَذانُ  بِعْلِمه، ويكون بِإْذنِه بأَمره. وقال يٌّ َحِمي ماء هللا :  لَغَنِ ي أَْس ف

ذي و ال ر: ه ن األثي . اب ٍد في شيءٍ  ال عز وجل: الغَنِيُّ ى أَح اُج إل ى يَْحت و الِغن ذا ه ه، وه اٌج إلي ٍد ُمْحت لُّ أََح  وك
ن  الُمْطلَق وال يُشاِرك هللا تعالى فيه غيُرهُ. ومن أَسمائه الُمْغني، سبحانه وتعالى، وهو الذي يُغني من يشاُء م

تَْغنى هللا. ِعباده. ارٍة اْس ٍو أَو تِج تَْغنى بلَْه ن اْس ة: َم ديث الُجمع ه، وفي ح د، عن يٌّ َحِمي ه هللاُ  وهللاُ َغنِ أَي اطََّرَح
ه َل من وَرَمى به من َعْين زاءَ  فِْع زاهُ َج ل: َج ه، وقي ْت إلي م يَْلتَِف ن الشيء فل تَْغنى ع ا اْس تِْغنائه عنه ه  اْس كقول

انَى ُغْنية وأَْغناه هللا. تعالى: نَُسوا هللا فنَِسيَُهم. وقد َغنَِي به عنه ى وتَغَ تَْغنى واْغتَن ى وتَغَ  وقد َغنَِي ِغنًى واْس نَّ
  ..  فهو َغنِيٌّ 
     

  
*********  

  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 

  ن ال إله إال هللاأشهد أ
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

   
  
  

 c   : 199الحلقة عدد   
  c( سورة ابراهيم ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال ول هللا بل إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ أَلَْم يَأْتُِكمْ (( ...  َّ ْم إِالَّ  ِدِهْم الَ يَْعلَُمُه اَءتُْهْم   نَبَأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَْع َج

هِ  ْلتُْم بِ ا أُْرِس ا بَِم ا َكفَْرنَ الُوا إِنَّ َواِهِهْم َوقَ ي أَْف ا ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فََردُّوا أَْيِديَُهْم فِ ِه  َوإِنَّ ْدُعونَنَا إِلَْي ا تَ ّكٍ ِممَّ ي َش لَِف
وبُِكْم َوي9ُُمِريٍب( ْن ذُنُ ْم ِم َر لَُك ْدُعوُكْم ِليَْغِف َماَواِت َواألَْرِض يَ اِطِر السَّ كٌّ فَ ِ َش َّ ي  ى ) قَالَْت ُرُسلُُهْم أَفِ َرُكْم إِلَ َؤّخِ

ٌر مِ  يٍن(أََجٍل ُمَسمى قَالُوا إِْن أَْنتُْم إِالَّ بََش ْلَطاٍن ُمبِ ا بُِس ا فَأْتُونَ ُد آبَاُؤنَ اَن يَْعبُ ا َك دُّونَا َعمَّ ُدوَن أَْن تَُص ا تُِري  )10ثْلُنَ
اِدِه وَ  ْن ِعبَ اُء ِم ْن يََش ى َم نُّ َعلَ َ يَُم َّ نَّ  ثْلُُكْم َولَِك ٌر ِم ُن إِالَّ بََش لُُهْم إِْن نَْح ْم ُرُس ْت لَُه أْتِ قَالَ ا أَْن نَ اَن لَنَ ا َك يَُكْم َم

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن( َّ ِ َوَعلَى  َّ بَِرنَّ 11بُِسْلَطاٍن إِالَّ بِِإْذِن  بُلَنَا َولَنَْص َدانَا ُس ْد َه ِ َوقَ َّ ) َوَما لَنَا أَالَّ نَتََوكََّل َعلَى 
وَن( لُ ْل اْلُمتََوّكِ ِ فَْليَتََوكَّ َّ ى  ا َوَعلَ ا آذَْيتُُمونَ ى َم نَا أَْو  )12َعلَ ْن أَْرِض ِرَجنَُّكْم ِم ِلِهْم لَنُْخ ُروا ِلُرُس ِذيَن َكفَ اَل الَّ َوقَ

اِلِميَن( نُْهِلَكنَّ الظَّ ْم لَ ْيِهْم َربُُّه أَْوَحى إِلَ ا فَ ي ِملَّتِنَ وُدنَّ فِ اَف  )13لَتَعُ ْن َخ َك ِلَم ِدِهْم ذَِل ْن بَْع ِكنَنَُّكْم األَْرَض ِم َولَنُْس
ِديٍد( )15َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد( )14ِعيِد(َمقَاِمي َوَخاَف وَ  اٍء َص ) 16ِمْن َوَرائِِه َجَهنَُّم َويُْسقَى ِمْن َم

ذَاٌب  ِه َع ْن َوَرائِ ٍت َوِم ُعهُ َوَال يََكاُد يُِسيغُهُ َويَأْتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِميِّ يظيَتََجرَّ ِذيَن  )17( ٌَغِل ُل الَّ َمثَ
بُوا َعلَ ا َكَس ِدُروَن ِممَّ ٍف الَ يَْق ْوٍم َعاِص ي يَ يُح فِ ّرِ ِه ال تَدَّْت بِ اٍد اْش الُُهْم َكَرَم َربِِّهْم أَْعَم َو َكفَُروا بِ َك ُه ْيٍء ذَِل ى َش

َالُل اْلبَِعيُد(   ...)).)18الضَّ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة ابراهيم ) 
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  * التحليل : 
  

ابقة المؤمن في ك م الس اريخ األم ي ت ار .. خصوصا ف ر واإلعتب ل والتفك دعو للتأم ان م ان وزم ل مك
ان  ى اإليم ي إل ى ينته ارى حت ي ال تم ة الت ي الحقيق ي األرض وتمل ير ف دعو للس ؤمن م ا .. الم بب هالكه وس

ار ا ل .. اآلث ة أو جه د أو وراث ن تقلي يس ع وس ول ا العملي .. اإليمان بالحجة والدليل المادي الملم ي خلفه لت
ا ..  األقدمون تتكلم وحدها .. وتشهد وحدها و تقر وحدها بأن سبب الهالك واإلهالك هو الدين حضورا وغياب
دوا  روا وجح ى تنك دنيا واآلخرة.. ومت ي ال تقرار والسعادة ف هم اإلس منوا ألنفس ومتى كان الناس مؤمنين ض

دة . ة واح عرون .. الحقيق ث ال يش ن حي ذاب م اءهم الع روا ج اوكف ة األنبي د .. وكلم دين واح دة ..  ء. وال واح
ان  د وال يحده المك ه وال ول ة ل ه وال زوج د ال شريك ل ادة هللا الواح ودعوة المرسلين واحدة وهي الدعوة لعب

اد حل  كوال الزمان .. فإذا انتفى اإليمان بها أو داخلها الشك أو اإلشرا ق األبع ان الواضح المتس د البي ن بع م
ن آدم  الهالك واإلهالك ان م ان وزم ل مك ي ك ه ف بمن أنكر وعاند وكابر وحارب اإليمان وأهله واإلسالم وأهل

اس  ة وبأن اكن مختلف رر .. بأم ة تتك س الحقيق ا .. نف ا إطالق ك فيه ي الش اعة الت ام الس ى قي الم إل ه الس علي
د ا تسعى مختلفين .. الشكل مختلف والزمان مختلف .. ولكن التاريخ يعيد نفسه ال ريب في ذلك أب ذا م ا .. وه

دين  ة وهي أن ال ة ثابت اآليات البينات لقوله بكل وسيلة وباختالف الطرق البيانية كي تصبح لدى الناس حقيق
اء مرضاة هللا  ذل وعطاء .. ابتغ تقامة وب د .. واس يسر ال عسر .. وعدل واعتدال .. ورحمة وإنسانية وتوحي

ذه المعادل منت وحده قوال وفعال ونية .. متى حصلت ه من المجتمع وض ة وض منت العائل رد وض من الف ة ض
ل  ى ك ورا عل اء وتط ذال وعط اإلنسانية كلها اإلستقرار النفسي والفكري واإلجتماعي واإلنساني حبا وأمال وب
يش  اس .. وضنك الع الجبهات.. ومتى وقع الخلل واإلخالل بهذه القاعدة كان التفكك والضياع واللبس واإللتب

  با ..  .. والمقت والعياذ
مْ (((( ...  ِدِهْم الَ يَْعلَُمُه ْن بَْع ِذيَن ِم وَد َوالَّ اٍد َوثَُم وحٍ َوَع ْوِم نُ ْبِلُكْم قَ ْن قَ ِذيَن ِم أُ الَّ أْتُِكْم نَبَ ْم يَ ُ أَلَ َّ  إِالَّ 

اَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فََردُّوا أَْيِديَُهْم فِي أَْفَواِهِهْم َوقَالُوا إِنَّ  ْدُعونَنَا  ا َكفَْرنَا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َوإِنَّ ا تَ ّكٍ ِممَّ ي َش لَِف
ُ .)).. )9إِلَْيِه ُمِريٍب( ام ..  نَبَأ ع : سمي نبأ ألنه ينتقل من مكان آلخر .. والنبأ هو الخبر اله ر، والجم أُ: الخب النَّبَ

 ً جَ قال أَبو منصور: . أَي خبراً. أَْنبَاٌء، وإِنَّ لفالن نَبَأ ِإ، ألَنَّ الُحَج ع النَّبَ ى الُحَجج أَنـْبَاًء، وهي جم اٌء عن  سمَّ أَْنبَ
، عز وجل، ّ ، عز وجل. الجوهري: والنَبِيُء: الـُمْخبِر عن  يَّةٌ، ألَنه أَْنبَأَ عنه ّ ْرُف :  ُمِريبٍ  ..َمّكِ ُب: َص ْي الرَّ

يبةُ: ْيُب والّرِ ْهِر. والرَّ ، الدَّ ـنَّةُ  الشَّكُّ يبةُ، بالكسر، والجمع ِريٌَب.والّظِ ٍر.  ، والتُّْهَمةُ. والّرِ ْيُب: ما رابَك ِمْن أَْم والرَّ
. واْستََرْبُت به. وقد رابَنِـي األَْمر، وأَرابَنِـي. ا  إِذا وهذيل تقول: أَرابَنِـي فالن، واْرتاَب فيه أَي َشكَّ ه م َت من رأَي

ك. و مُ  يَريبُ ـبٍة، فه ار ذا ِري ُل: ص بٌ وأَراَب الرج ُ ..  ري َّ ْم إِالَّ  ه  الَ يَْعلَُمُه ه بحقيقت ا : أدرك يء علم م الش : عل
ين ..  بِاْلبَيِّنَاتِ وكنهه..   بٍ : البينة هي الحجة والدليل .. أبان الشيء : اتضح فهو مب ةُ: :  ُمِري يب ُب والّرِ ْي والرَّ

، كُّ ةُ، الشَّ يب ةُ. والّرِ ـنَّةُ، والتُّْهَم ع رِ  والّظِ ر، والجم ٌب.بالكس ـي يَ د رابَنِ ٍر. وق ْن أَْم ك ِم ا رابَ ُب: م ْي ر،  والرَّ األَْم
ه:  وأَرابَنِـي ةً. وِرْبتُ ه ِريب ُت في َل: َجعَْل ةَ. .وأََرْبُت الرج يب ه الّرِ ْلُت إِلي ة،  أَوَص يب ه الّرِ ُت من ي: َعِلْم ل: رابَن وقي

يبةَ، وظننُت ذلك به. وأَرابَنِـي؛ هورابَنِـي فالن يَ  أَوَهَمني الّرِ ه. ريبُني إِذا َرأَيَت من ك، وتَْكَرُه ا يَريبُ ى م . والمعن
نهم  دين حق .. ولك أن ال دهم ب ع تأك ودا م ارا وجح أنهم ردوا أيديهم إلى أفواههم يغضونها حقدا وغال .. وإنك

  عاندوه وأخفوه وحاربوه .. 
ِ َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواألَْرِض ((   َّ ى  قَالَْت ُرُسلُُهْم أَفِي  َرُكْم إِلَ َؤّخِ وبُِكْم َويُ ْن ذُنُ ْم ِم َر لَُك يَْدُعوُكْم ِليَْغِف

 ْ ا فَأ ُد آبَاُؤنَ اَن يَْعبُ ا َك دُّونَا َعمَّ ُدوَن أَْن تَُص ا تُِري ٌر ِمثْلُنَ تُْم إِالَّ بََش الُوا إِْن أَْن مى قَ ٍل ُمَس ْلَطاٍن أََج ا بُِس تُونَ
ل ُرهم: خلقهم وبدأَهم. والِفْطرةُ: االبتداءيَْفطُ  وفََطَر هللا الخلق.)).. )10ُمبِيٍن( ي التنزي ز:  واالختراع. وف العزي

اِطِر  د  ف ماواتالحم ن الس ال اب ا: واألَرِض؛ ق ي هللا عنهم اس، رض موات  عب اِطُر الس ا ف ت أَدري م ا كن م
ا ا أَعرابيّان يختصمان في واألَرض حتى أَتاني ا أَي أَن ا فََطْرتُه دهما: أَن ال أَح دأْتبئر فق و بت ر أَب ا. وذك  َحْفره

ة هذا أَي العباس أَنه سمع ابن األَعرابي يقول: أَنا أَول من فََطرَ  مْ .. ابتدأَه. والِفْطرةُ، بالكسر: الِخْلق َر لَُك :  ِليَْغِف
ذنو ومعناهما الغَفُوُر الغَفّاُر، جّل ثناؤه، وهما من أَبنية المبالغة.. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها اده الساتر ل ب عب
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وبهم. اهم وذن ن خطاي اوز ع دُّونَا. المتج دُّ :   أَْن تَُص ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص راُض والصُّ ّد: اِإلْع صُ  الصَّ ّداً  ويَ َص
دَّا وم ُص ن ق ادٌّ م ل ص رض. ورج ُدوداً: أَع ه..  وُص رفه عن ه وص ّداً منع دُّه َص ر يَُص ن األَم ّده ع ال: ص ..  ويق

ةُ والبُْرهان، وال يجمع ألَن مجراه َمْجرىوالسُّْلطانُ :  بُِسْلَطاٍن ُمبِينٍ    .. المصدرِ  : الُحجَّ
اِدِه وَ ((    َ يَُمنُّ َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَ َّ ا أَْن قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِْن نَْحُن إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم َولَِكنَّ  اَن لَنَ ا َك َم

 ِ َّ ِإْذِن  ْلَطاٍن إِالَّ بِ أْتِيَُكْم بُِس وَن(نَ ْل اْلُمْؤِمنُ ِ فَْليَتََوكَّ َّ ى  بُلَنَا 11 َوَعلَ َدانَا ُس ْد َه ِ َوقَ َّ ى  َل َعلَ ا أَالَّ نَتََوكَّ ا لَنَ ) َوَم
لُوَن( ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمتََوّكِ َّ م، وَمنَّ عليه يَُمنُّ :  يَُمنُّ .)).. )12َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى َما آذَْيتُُمونَا َوَعلَى  اً: أَحسن وأَنع  َمنّ

َعه بِِمنَّةٍ  عليه َ واالسم الِمنَّةُ. وَمنّ  َره..  واْمتَنَّ وتَمنََّن: قَرَّ ل على هللا: الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَْم  والُمتََوّكِ
ل فيْرَكن ا وتَوكَّ َل ب ن سيده: َوِك ره. اب ه إِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غي ل استَْس علي ي واتََّك ّرر ف ه، وتك لم إِلي

الن أَي توكَّل الحديث ذكر التَّوكُّل؛ يقال: ه باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى ف دت  أَلَجأْتُ ه واعتم إِلي
ل إِ  أَمَره ثِقةً  فيه عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاه ه. وَوَك أَمر نفس ام ب ن الِقي زاً ع ه أَو َعْج هبِكفايتِ َر:  لي األَم

  ..  وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه سلَّمه.
ْيِهمْ ((   أَْوَحى إِلَ ا فَ ي ِملَّتِنَ وُدنَّ فِ نُْهِلَكنَّ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلُرُسِلِهْم لَنُْخِرَجنَُّكْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُ ْم لَ  َربُُّه

ل : الملة : هي الطريقة أو الشريعة ..  اِملَّتِنَ .)).. )13الظَّاِلِميَن( ال ُمَمثَّ ه مث ة، أَراد كأَن ن الِملَّ ول م ال: الممل ق
كُ : ا لَنُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمينَ في ملل المشركين ..  مما يعبد  ك والُهْل ال الَهْل د: يق و عبي ُك  لَهْلُك: الهالك. قال أَب اوالُمْل

ات.والَمْلُك؛ َهلََك يَْهِلُك ُهْلكاً وَهْلك اً: م ياء. اً وَهالك ا أَش ى وَمْرَضى ألَنه ى وَزْمنَ الوا َهْلَك ا ق ل: إِنم ال الخلي  وق
ر . وال يستعمل غال في ميتة سوء .. بها وأُْدِخلوا فيها وهم لها كارهون. ُضِربُوا ي غي ع الشيء ف ُم: َوْض الظُّْل

ْوَب والالمَ  والظُّْلم:.. وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحدِّ .. موِضعه  ْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا الصَّ
يم؛ تَْظِلمْ  م َعِظ ْرَك لَُظل ه عزَّ وجل: إنَّ الّشِ ي عنه أي ال تَُجْر عنه. وقول ُت  يعن ي الُمِمي و الُمْحي الى ه أن هللا تع

مِ  الرّزاُق الُمْنِعم َوْحده ال شريك ُم الظُّْل ذلك أَْعَظ ةله، فإذا أُْشِرك به غيره ف ل النعم ه َجع ر َ، ألن ال:  لغي ا. يق ربِّه
المٌ  فالظَّْلمُ  َظلََمه يَْظِلُمهُ َظْلماً وُظْلماً وَمْظِلمةً، ، والظُّلُم االسُم يقوم َمقام المصدر، وهو ظ وم َمْصدٌر حقيقيٌّ  وَظل

..  
ا((    اِمي َوَخ ِد(َولَنُْسِكنَنَُّكْم األَْرَض ِمْن بَْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَ ُد: .))..  )14َف َوِعي ُد والتََّوعُّ والَوِعي

ال َده. ق َده وتََوعَّ ُد، وقد أَْوع ر التََّهدُّ ي الخي ن سيده: وف ال اب ّر، ق ر والش ي الخي ُد يستعمل ف  الجوهري: الَوْع
ه الوا أَْوَعْدتُ ِإذا ق ع ا الَوْعُد والِعدةُ، وفي الشر اِإليعاُد والَوِعيُد، ف ف م وا األَل اءبالشر أَثبت ري: ..  لب ال األَزه ق

ْدُت الرجلَ  رب وع الم الع ه ك ّراً، وأَْوَعْدتُ ه ش راً ووعدت ذكروا َخي م ي ِإذا ل ّراً، ف ه ش راً وأَوَعْدتُ الوا:  خي الشر ق
  .. أَوعدته ولم يسقطوا األَلف أَلفاً، وإِذا لم يذكروا الشر قالوا: وعدته ولم يدخلوا

ه )15ٍر َعنِيٍد(َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّا((   وا ب ا جوبه ن هللا بسبب م .)) .. أي طلب الرسل النصر م
ام الحجة والمعجزة  ع قي ه م ن أجل وا م من صد وإعراض ومتاعب ومخاطر تستهدف حياتهم وتكذيب لما بعث

قال دون نتيجة .. ومتى طلب الرسول النصر فإن دعوته مستجابة وبالتالي يحيق الهالك بكل عاص متمرد .. 
راه ال من صفة هللا تعالى أَو في صفة العباد من اِإلْجبار ري: جعل َجبَّاراً فياألَزه ر واِإلك ن  وهو القه َر. اب َجبَ

ال وأَْجبََرُهْم، وأَْجبَرَ  األَثير: ويقال َجبََر الخلقَ  ه، وفَعَّ وق خلق ة أَْكثَُر، وقيل: الَجبَّار العالي ف ة المبالغ ن أَبني .. م
وَطغَا وجاوَز قَْدَره. ورجل َعنِيٌد:  وُعنُوداً وَعنَداً: عتا بَّاٍر َعنيٍد. َعنََد الرجُل يَْعنُد َعْنداً جَ  وقال تعالى: وخاب كلُّ 

ة عانٌِد، وهو من ً  التجبُِّر. وفي خطب اً َعُضوضا دي ُمْلك تََرْون بع ه: وس ر، رضي هللا عن ي بك وداً؛ أَب اً َعن  وَمِلك
ٌل  ا فَِعي ًى وهم ُد بمعن وُد والعَنِي ىالعَنُ وٌل بمعن ل أَو وفَعُ ى  فاع ْيَن عل أَْقِص األَْدنَ دعاء: فَ ي حديث ال ل. وف ُمفاَع

ك وِدِهم عن ْوِرِهم. أَي ُعنُ ْيِلهم وَج ُد: َم ُد ويَْعنِ ق يَْعنُ ن الطري ق وع ن الح َد ع َدةُ  وعنَ اَل. والُمعانَ اُد: أَن  م والِعن
  .. يَْعِرَف الرجُل الشيء فيأْباه ويميل عنه

ذّب  .))..  الجوهري : جهنم من )16ِه َجَهنَُّم َويُْسقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد(ِمْن َوَرائِ ((   ي يع أَسماء النار الت
ان  هللا بها عباده، نعوذ با منها؛ هذه عبارة ده ك ن عبي ذاب م تحق الع ن اس ا م الجوهري ولو قال: يعذب به

و ال: وه ه، وال يُ  أجود، ق ث من ق بالخماسي، بتشديد الحرف الثال ةُمْلَح َرى للمعرف ال: هو  ْج ث: ويق والتأْني
والن فارسي معّرب األَزهري:  نم ق ي جه نف ونس ب ال ي ب : ق ر  حبي نم اسم وأَكث ويين : جه ي  النح ار الت الن

ال  اآلخرة، وهي يعذّب هللا بها في ة، وق ف والعُْجم نم  أَعجمية ال تُْجَرى للتعري رون جه ّي سميتآخ ار  عرب ن
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ن  ، وإِنما لم تُْجَر ِلثقَِل التعريف وثِقَلاآلخرة بها لبُْعد قَْعِرها التأْنيث، وقيل: هو تعريب ِكِهنَّام بالِعْبرانية؛ قال اب
ثمن جعل جهنم عربيا  بري:  رفها للتأْني اع ص ون امتن ام ويك ر ِجِهنَّ ف، ومن  احتج بقولهم بئ ل  والتعري جع

ما  نم اس اً جه ِديدٍ  أَعجميّ اٍء َص اؤُ :  َم ْرحِ: م ِديُد الُج قُ وَص ي ه الرقي دَّة. وف ظ الِم ل أَن تَْغلُ دم قب تلط بال  المخ
ِديدِ  ن َص قَى م ديث: يُْس د؛ الح ن الجس يل م ذي يس يح ال دم والق و ال اِر؛ وه ِل الن ي أَه يق ف ّدِ ديث الص ه ح  ومن

ِديِد؛ ابن سيده: الصديد دَّ  القَْيح الذي الكفن: إِنما هو للُمْهِل والصَّ َد  كأَنه ماء وفيه ُشْكلةٌ. وقد أََص دَّ الجرُح وَص
ِديُد في القرآن: ما يَِسيُل من جلود أَهل النار، وقيل: هو أَي صار فيه َر.  الِمدَّة. والصَّ ى َخثُ َي حت الَحِميم إِذا أُْغِل

ِة: ذؤابَتُها، على ي الُمْهلَةُ. وقال أَبو إِسحق في قوله تعالى: ويُْسقَى من وصديد الِفضَّ ماٍء  التشبيه، وبذلك ُسّمِ
ُعه؛ قال: الصديد ما يسيل الدُم المختلط بالقيحَصِدي   . الُجْرح. في ٍد: يَتََجرَّ

ذَاٌب ((   ِه َع ْن َوَرائِ ٍت َوِم َو بَِميِّ ا ُه اٍن َوَم ّلِ َمَك ْن ُك ْوُت ِم ِه اْلَم يغُهُ َويَأْتِي اُد يُِس هُ َوَال يََك ُع يَتََجرَّ
ه َجرْ .)).. )17( ٌ َغِليظ اَء وَجَرعه يَْجَرُع رَجِرَع الم اً، وأَنك معي ع ه:  األَص َع ه وتََجرَّ الفتح، واْجتََرَع ت، ب َجَرْع

ابع ل: إِذا ت ه. وقي ْرع بَِلعَ ل: الَج زَّ وج ال هللا ع ه، ق َع ل: تََجرَّ اِره قي رى كالُمتك د أُخ رة بع ه م ُع اُد  يَتجرَّ وال يَك
رَّ  له يُِسيغُه؛ وفي حديث الحسن بن علي، رضي هللا عنهما، وقيل : تَج ُل في يوم حاّرٍ ُع أَه ا يَتجرَّ ال: إِنم ْع، فق

ن ال اب ار؛ ق ار الن يالً، أَش يالً قل رب قل و الش ل: ه ٍة، وقي ي َعَجل ْرٌب ف ُع ُش رُّ ر: التج الى:  األَثي ه تع ى قول ه إِل ب
ُعه وال يَكاد يُِسيغُه، واالسم الُجْرعة ه يتجرَّ وة من يغُهُ .. والَجْرعةُ وهي ُحْس اُد يُِس ي ساَغ الشراُب ف:  َوَال يََك

واغاً: ُهلَ  الَحْلِق يَُسُوُغ َسْوغاً وَس اَغه َس ِق، وأَس ي الحل زل ف ْوغاً: ن اُم َس ِق. وساَغ الطع ي الحل هُ ف و َمْدَخل  ه
َغه  وساَغه يَُسوُغه ويَِسيغُه َسْوغاً وَسْيغاً وأَساَغه هللا إِيّاه. ويقال: وَّ يغُه وَس راَب يُِس اَم والش الٌن الطع أَساَغ ف

ه ،ما أَصاَب: َهنَّأَه ل: تََرَك دَّى وقي وُغه يَتَعَ ْغتُه أَُس يغُه وُس ْغتُه أَِس اً. وِس ه خالص ْغتُه  ل َوُد أََس دَّى، واألَْج وال يَتَعَ
ادُ  إِساغةً. يقال: أَِسْغ لي ُغصَّتي ه وال يَك ُع الى: يَتََجرَّ ال تع ي. وق ي وال تُْعِجْلن يغُه. أَي أَْمِهْلنِ يظ: . يَِس اء َغِل وم

.   .ُمرٌّ
ا َكَس َمثَلُ ((    ِدُروَن ِممَّ ٍف الَ يَْق ْوٍم َعاِص يُح فِي يَ بُوا الَِّذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِه الّرِ

ُد( َالُل اْلبَِعي َو الضَّ َك ُه ْيٍء ذَِل ى َش بَ  ...)).)18َعلَ ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ بُ  الَكْس باً، يَْكِس  َكْس
ا  واْكتََسب: وتََكسََّب واْكتََسب. قال سيبويه: َكَسَب أَصاَب، ا م الى: له ه تع ي: قولُ ن جن ال اب د. ق ف واْجتََه تََصرَّ

بَْت، َكَسبَْت، بَْت، وعن السيئة باْكتََس نة بَِكَس ر عن الحس بَْت؛ َعبَّ ى  وعليها ما اْكتََس َب دون معن ى َكَس ألَن معن
غَرٌ  دة، وذلك أَن َكْسبَ اْكتََسَب، ِلـما فيه من الزيا ير وُمْستَْص ٌر يس ..  الحسنة، باِإلضافة إِلى اْكتِساِب السيئة، أَْم

لَْلتَ  شاد، َض َدى والرَّ اللةُ: ضدُّ الُه لّ  الضَّالُل والضَّ اللةً؛  ُ تَِض الالً وَض لُّ َض ِلْلَت تََض يحة، وَض ة الفص ذه اللغ ه
،  ِلْلُت أَِضلُّ؛ وقال اللحياني: أَهلتميم يقولون َضِلْلُت أََضلُّ وضَ  وبنو وقال كراع: لُّ ِلْلُت أََض ون َض از يقول الحج

ال لُّ، ق لَْلت أَِض ون َض ى وأَهل نجد يقول لُّ عل ا أَِض لَْلُت فِإنم ْل إِن َض ل: قُ ه عز وج اً قول ا جميع رئ بهم د ق  وق
  .. نفسي؛ وأَهل العالية يقولون َضِلْلُت، بالكسر، أََضلُّ، وهو ضالٌّ تالٌّ 

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرحَ (( ون ...  –./.)) )118ْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  رسول هللا وأشهد أن محمدا 

  
  
  

 c   : 200الحلقة عدد   
    c( سورة ابراهيم ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم  ول هللا بل المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َ َخلََق السََّماَواِت وَ   أَلَْم تَرَ (( ...  َّ ٍد(أَنَّ  َك  )19األَْرَض بِاْلَحّقِ إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَأِْت بَِخْلٍق َجِدي ا ذَِل َوَم
ِ بِعَِزيٍز( َّ عَفَاُء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعًا فََهْل أَْنتُْم ُمغْ 20َعلَى  ِ َجِميعًا فَقَاَل الضُّ َّ ِ نْ ) َوبََرُزوا  ا ِم وَن َعنَّ  نُ

ا لَ  بَْرنَا َم ا أَْم َص ا أََجِزْعنَ ُ لََهَدْينَاُكْم َسَواٌء َعلَْينَ َّ ِ ِمْن َشْيٍء قَالُوا لَْو َهَدانَا  َّ يٍص(َعذَاِب  ْن َمِح ا ِم اَل  )21نَ َوقَ
أَْخلَفْ  ْدتُُكْم فَ َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحّقِ َوَوَع َّ ا قُِضَي األَْمُر إِنَّ  ْلَطاٍن إِالَّ أَْن الشَّْيَطاُن لَمَّ ْن ُس ْيُكْم ِم ي َعلَ اَن ِل ا َك تُُكْم َوَم

ِرِخيَّ  تُْم بُِمْص ا أَْن ِرِخُكْم َوَم ا بُِمْص ا أَنَ ُكْم َم وا أَْنفَُس ونِي َولُوُم الَ تَلُوُم ي فَ تََجْبتُْم ِل ْوتُُكْم فَاْس ا َدَع ْرُت بَِم ي َكفَ  إِنِّ
ْن  )22يَن لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم(أَْشَرْكتُُمونِي ِمْن قَْبُل إِنَّ الظَّاِلمِ  ِري ِم اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْج َوأُْدِخَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

رَ 23تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها بِِإْذِن َربِِّهْم تَِحيَّتُُهْم فِيَها َسَالٌم( ةً َطيِّبَ )أَلَْم تَ ثَالً َكِلَم ُ َم َّ َرَب  َف َض َجَرٍة َكْي ةً َكَش
ْم  )24َطيِّبٍَة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها فِي السََّماِء( اِس لَعَلَُّه اَل ِللنَّ ُ األَْمثَ َّ ِرُب  ا َويَْض تُْؤتِي أُُكلََها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن َربَِّه

َراٍر() َوَمثَُل َكِلَمٍة َخبِيثٍَة َكَشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجتُثَّْت مِ 25يَتَذَكَُّروَن( ْن قَ ِذيَن  )26ْن فَْوِق األَْرِض َما لََها ِم ُ الَّ َّ ُت  يُثَبِّ
 ُ َّ ُ الظَّاِلِميَن َويَْفعَُل  َّ ْنيَا َوفِي اْآلِخَرِة َويُِضلُّ  )أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن 27َما يََشاُء(آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحيَاِة الدُّ

لُوا نِعْ  دَّ َواِر(بَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ وا قَ ًرا َوأََحلُّ ِ ُكْف َّ ةَ  َراُر( )28َم ئَْس اْلقَ لَْونََها َوبِ نََّم يَْص َداًدا  )29َجَه ِ أَن َّ ِ وا  َوَجعَلُ
  ...)).) 30ِليُِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُْل تََمتَّعُوا فَِإنَّ َمِصيَرُكْم إِلَى النَّاِر(

  صدق هللا العظيم 
  ابراهيم ) ( سورة 

  * التحليل :
  

ى التوحي ل  دإن المتأمل في الكون والحياة ينتهي حتما إل وعيا .. ألن ك ه موض ان تأمل ان إن ك واإليم
  األدلة الحياتية والكونية تثبت بالدليل المادي الملموس وجود هللا الخالق البارئ المصور الذي ال شريك له :

   
رَ (( ...  ْم تَ َ َخلَ  أَلَ َّ ٍد(أَنَّ  ٍق َجِدي أِْت بَِخْل ْذِهْبُكْم َويَ أْ يُ اْلَحّقِ إِْن يََش َماَواِت َواألَْرَض بِ .)).. )19َق السَّ

ل ه: وك ر  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق
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ر له الَخلق مثال ُسبق إِليه: أَال ارك هللا واألَم القينتب ي ..   أَحسن الخ الَُّق، وف اِلُق والَخ دَّس الخ الى وتق هللا تع
ر؛ وفيه: بلى وهو الَخالَّق العَليم؛ وإِنما هو هللا التنزيل: ماء  قُّدم الخاِلق البارئ المصّوِ ه من أَس ة ألَن ل َوْهل أَوَّ

ر هللا تعالى الخالق والخالَّق وال تجوز هذه  هللا جل وعز. األَزهري: ومن صفات هللا الم لغي األَلف وال الصفة ب
دير  وجل، وهو الذي أَوجد األَشياء جميعها بعد أَن لم تكن موجودة، وأَصل الخلق عز التقدير، فهو باْعتبار تق

  . َوْفِق التقدير خالٌق. ما منه وُجوُدها وباالعتبار لِإليجاِد على
ِ بِعَِزيٍز(((   َّ ك ذاهب.قال سيبو.)).. )20َوَما ذَِلَك َعلَى  اً أَن  يه: وقالوا َعزَّ ما أَنَّك ذاهٌب، كقولك: حقّ

اد َ وَعزّ  ى ك لَّ حت ز: قَ ةً وَعزاَزةً وهو َعِزي ل شيء. ال الشيُء يَِعزُّ ِعّزاً وِعزَّ امع لك ذا ج ُم . يوجد،وه ز لح زَّ وتَعَ
َز الشيُء: اشتدّ  ز عِزيٌز: َمنِيع ال يُْغلب  ورجل.. الناقة: اشتدَّ وَصلَُب. وتَعَزَّ فات هللا ع وال يُْقهر. العَِزيُز: من ص

ل شيء،  الزجاج: هو وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال ب ك وي الغال ره: هو الق ال غي الممتنع فال يغلبه شيء، وق
ل: ذي وقي و ال زَّ  ه ُب الِع ذي يََه و ال ، وه زُّ ل الُمِع ز وج مائه ع ن أَس يء. وم ه ش يس كمثل   ل

ذُّ  : خالف ال .لمن يشاء من عباده. والِعزُّ ل شيء وال ّلِ ى ك ادر عل ى هللا الق ذر عل يس بمتع ك ل ى أن ذل . والمعن
  يعجزه شيء .. 

تُْم ُمْغنُ((   ْل أَْن ا فََه عَفَاُء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعً ِ َجِميعًا فَقَاَل الضُّ َّ ِ ذَاِب َوبََرُزوا  ْن َع ا ِم وَن َعنَّ
ِ ِمْن َشْيٍء قَالُو يٍص(َّ ْن َمِح ا ِم ا لَنَ بَْرنَا َم ُ لََهَدْينَاُكْم َسَواٌء َعلَْينَا أََجِزْعنَا أَْم َص َّ ا .)).. )21ا لَْو َهَدانَا  لُّ م وك

َرَز. د بَ اء، فق ذلك ظهر بعد خف ى أصحابه، وك اق عل ُل: ف َز الرج رَّ بََق. وبَ اَرَزةً  الفرس إِذا َس ْرَن ُمب اَرَز الِق وب
ع :  إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعًا..  يَتَباَرزاِن.وامرأَة بَْرَزةٌ: باِرَزةُ الَمحاِسنِ  ليه، وهماوبِرازاً: بََرَز إِ  الي، والجم ابُِع: التَّ والت

ُع: ة. والتَّبَ اٌع وتَبَع ٌع وتُبَّ ع تُبَّ م للجم اِلفٌ  اس ٌب وس ٌب وَغيَ ٌب وغائ ٌب وطلَ َدم وطال اِدٌم وَخ ره خ لٌَف  ونظي وَس
َرسٌ وَرَصٌد و وراِصدٌ  لٌ  رائٌح وَرَوٌح وفاِرٌط وفَرٌط وحاِرٌس وَح ٌس وقافِ اسٌّ وَعَس ٌل  وع ٌل وخائ فَره وقَفَ من س

ٌل، ٌل وَخبَ َوٌل وخابِ لٌ  وَخ ر هاِم يطان، وبعي و الش ذا وه ل ه راع: ك ال ك ل؛ ق الُّ المهم و الض ٌل، وه ع  وَهَم جم
اس قول والصحيح ما بدأْنا به، وهو ذا وقي ر من ه ا ذَك ول سيبويه فيم ون هق ُع يك ه: والتَّبَ ذكره من م يَ ا ل  فيم

ا ل: إِنَّ ز وج ه ع ة. وقول داً وجماع ابِع واح ع ت ماً لجم ون اس اً، يك م تَبَع ا لك دراً أَي ذَِوي ُكن ون مص ٍع،  ويك تَبَ
يضُ :   َسَواٌء َعلَْينَا أََجِزْعنَا. ويجمع على أَتْباع. َزُع نَِق ، والَج ّرِ بُوِر على الش ِزَع،الصَّ الَجُزوع: ضد الصَّ  ْبِر. َج

يٍص .. وَجُزوعٌ  بالكسر، يَْجَزُع َجَزعاً، فهو جازع وَجِزٌع وَجُزعٌ  ْن َمِح ا ِم ا لَنَ ُد عن الشيء. :  َم ْيُص: الَحْي الَح
َع. حاَص عنه يَِحيُص َحْيصاً: ذلك الَمحاُص، َرَج َرٌب، وك ٌد وَمْه يٌص أَي َمحي ه َمح ا عن ال: م اصُ  ويق  واالنحي

ال ِلألَْولِ  ه. يق داء:مثلُ ، ولألَْع ُدّوِ ن العَ وا ع اء: حاُص وا. ي اً  اْنَهَزُم اً وُحيُوص يُص َحْيص رُس يَِح اَص الف وح
اَد. وحاَص عن وَحيَصاناً وَحْيُصوصةً  َدَل وح ه: ع اَد  وَمحاصاً وَمِحيصاً وحايَصه وتَحايََص عنه، كلُّ : ح ّرِ الش

  . عنه فَسِلَم منه، وهو يُحايُصني.
ْيُكْم  َوقَاَل الشَّْيَطانُ ((    ي َعلَ اَن ِل ا َك أَْخلَْفتُُكْم َوَم ْدتُُكْم فَ ّقِ َوَوَع َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَح َّ ا قُِضَي األَْمُر إِنَّ  لَمَّ

ي َوَما  ِمْن ُسْلَطاٍن إِالَّ أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم ِلي فَالَ تَلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسُكْم َما أَنَا بُِمْصِرِخُكمْ  أَْنتُْم بُِمْصِرِخيَّ إِنِّ
يٌم( ذَاٌب أَِل ْم َع َطنَه.)).. )22َكفَْرُت بَِما أَْشَرْكتُُمونِي ِمْن قَْبُل إِنَّ الظَّاِلِميَن لَُه ْطُن: مصدر َش ً  والشَّ ْطنا ُطنُه َش  يَْش

ْرٌف. والشاِطُن: والشيطاُن: َحيَّة خالفه عن وْجهه ونيته. ْيطاُن: فَيْ  له ُع ث. والشَّ نالخبي ال م َد  ع َطَن إذا بَعُ َش
ك. فيمن جعل النون أَصالً، ى ذل ن الجن وقولهم الشياطين دليل عل رد م ل عات متم روف، وك  والشيطان: مع

لُ :  َوَوَعْدتُُكْم فَأَْخلَْفتُُكمْ .. واِإلنس والدواب شيطان  والُخْلُف والُخلُُف: نِقيُض الَوفاء بالوْعد، وقيل: أَصله التَّثِْقي
م تقبليَُخفَّ ث ي المس و ف الف، وه ن اإلخ م م م: االس ُف، بالض   ُف. والُخْل

.. االستقبال. والُخلُوُف كالُخْلفِ  يْفعَله على الماضي. ويقال: أَْخلَفه ما َوَعده وهو أَن يقول شيئاً وال كالكذب في
دَ  د وأَن يَِع ي بالعه الُف أَن ال يَف ل وقال اللحياني: اإلْخ ُل الرج ال يُنجزا الرج دةَ ف ر لِع ٌف أَي كثي ل ُمْخِل ا. ورج ه

الن لَوْعِده. واإلْخالُف: اإلْخالفِ  َي ف اني: ُرِج ا طلب.اللحي أَْخلََف.  أَن يطلب الرجُل الحاجة أَو الماء فال يجد م ف
دَ  ويقال للذي ال يكاد يَِفي والُخْلُف: اسم وِضَع موِضع اإلْخالِف. ديث: إذا وَع ي الح الٌف. وف ه لِمْخ  إذا وعد: إن

ُف، بالضم أَي لم يِف بعهده ولمأَْخلف  ه الُخْل ِرِخُكمْ ..  يَْصُدْق، واالسم من ا بُِمْص ا أَنَ والصارخ والصريخ: :  َم
ةٌ أَي ريُخهُ أََم ٌد َص ل: َعْب ي المث تغيث. وف ره أَذل المس تغيث  ناص ارخ المس ل: الص عف؛ وقي ه وأَض من

رخ تغيث والمص رخ المس ث والمستص ا..  المغي ْرُت بَِم ي َكفَ َرْكتُُمونِي إِنِّ ث  أَْش ه هللا حي يس لعن الم إبل ذا ك : ه
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يتبرأ يوم القيامة من الذين اتبعوه .. أي يتبرأ من كفر الكافر .. ومن كل من أطاعه.. في محاولة منه للتهرب 
ه وال أَْشَرْكتُُمونِيمن العذاب المحيط به وبأتباعه ..  ي ملك ارك ف ريكا ..وهللا ال يش ه ش ل ل ا : جع  : أشرك ب

  في ذاته وال في صفاته .. 
ِإْذِن ((   ا بِ ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍت تَْج اِلَحاِت َجنَّ ْم َوأُْدِخَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َربِِّه

َالٌم( ا َس تُُهْم فِيَه ذيب . )23تَِحيَّ د التك ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ه ص ن ب ا. .)). آم ِديَن فِيَه :  َخاِل
د: اآلخرة َخلَدَ  الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منها. ا يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْل اِء أَهله  لبق

دون مُ  وَخلَّده هللا وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد فيها. ة خال ل الجن دون آخر فيها وَخلَّدهم، وأَه َخلَّ
تُ :  بِِإْذِن َربِِّهمْ .. أَهل الجنة إِخالداً  األَبد، وأَخلد هللا ه  ويقال: فَعْل ون بِإْذنِ ه، ويك ُت بِعْلِم ه أَي فعْل ذا بِإْذنِ ذا وك ك

  . بأَمره.
ُ َمثَالً َكِلَمةً َطيِّبَةً َكَشَجَرٍة َطيِّبٍَة أَْصلَُها ثَابِ  أَلَْم تَرَ ((   َّ َماِء(َكْيَف َضَرَب  ي السَّ ا فِ ْؤتِي  )24ٌت َوفَْرُعَه تُ

ذَكَُّروَن( ْم يَتَ اِس لَعَلَُّه ُ األَْمثَاَل ِللنَّ َّ ه إال هللا .. )25أُُكلََها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن َربَِّها َويَْضِرُب  .)).. هي شهادة أن ال إل
ا  ة تعطي ثمره ي الجن ة ف رة يانع ه بناء على إسالم الفرد .. تكون شجرة مثم ا يقدم ل لحظة بم ا ك أي نتائجه

هادة أن ال  وره ش المؤمن من أقوال وأفعال ونوايا وبذل وعطاء .. القاعدة في قبول العمل هي اإلسالم .. ومح
وى  ق لمحت اك تطبي ة هللا .. وهن رار بوحداني هادة أي إق اك إذا ش ول هللا .. فهن دا رس ه إال هللا .. وأن محم إل

ذي ال لشهادة من حيث العبادة والصال ة ال وم القيام ؤمن ي ا الم ل عليه ائج يتحص ذر ونت ة .. وهناك غرس وب
  شك فيه إطالقا .. 

َراٍر(((   ْن قَ ا ِم ا لََه ْوِق األَْرِض َم ْن فَ ْت ِم ٍة اْجتُثَّ َجَرٍة َخبِيثَ ٍة َكَش ٍة َخبِيثَ ُل َكِلَم ة )26َوَمثَ .)).. الكلم
رار له ر .. الق ة الكف دار الخبيثة في هذا المقام هي كلم ول .. ألن م اء والقب ة والنم ن البرك ة م ا خالي ا .. ألنه

ا  افر ينكره ول هللا )).. والك دا رس ه إال هللا وأن محم هادة أن (( ال إل ي ش د ه ز الحمي د هللا العزي ول عن القب
  ويجحدها ويحاربها ويسترها .. ويغمطها .. ويغبنها حقها .. كمثله كمثل شجرة  ..

: القَْطُع؛ وقيل:  ل: الَجثُّ له؛ وقي ن أَص زاعُ  قَْطُع الشيء م اث أَْوحى  انت وله؛ واالْجتث ن أُص الشجر م
ه واْجتَثَثْتُه، منه؛ يقال: َجثَثْتُه، اً، واْجتَثَّ ه َجثّ ه يَُجثُّ يده: َجثَّ ن س . اب ثَّ ، فانَج ثَّ . فانَج ثَّ ة:  واْجتَ جرة ُمْجتَثَّ وش

رار؛  لها من الخبيثة: اْجتُثَّْت من فَوِق األَرض ما التنزيل العزيز في الشجرة وفي ليس لها أَصل في األَرض. قَ
اج: ال الزج ة، ق ة الُمْقتَلَع ا الُمْنتَزع َرْت بأَنه ي  أَي فُّسِ يُء ف ثَّ الش ى اْجتُ وق األَرض. ومعن ن ف لَْت م اْستُْؤِص

ي وَجثَّه: قَلَعه. ُجثَّتُه بكمالها. أُِخذَتْ  اللغة: ديث أَب ي، صلى هللاه واْجتَثَّه: اْقتَلَعه. وفي ح ل للنب ال رج رة: ق  ري
ْت: الشَجرة التي اْجتُثَّْت من فوق ّعليه وسلم: فما نُرى هذه الَكْمأَة إِال ّن. اْجتُثَّ ن الَم ل هي م ال: ب  األَرض؟ فق

  .                                             قُِطعَْت.
ُ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّ ((    َّ ُ يُثَبُِّت  َّ ُل  اِلِميَن َويَْفعَ ُ الظَّ َّ لُّ  َرِة َويُِض ْنيَا َوفِي اْآلِخ ابِِت فِي اْلَحيَاِة الدُّ
ول هللا .. )27َما يََشاُء( دا رس هد أن محم .)).. والمعنى يثبت هللا الممؤمنين بقول : أشهد أن ال إله إال هللا وأش

ى عند نزع الروح .. وفي القبر .. وعند البعث للجزا ء .. أما الكافر وأضرابه فال يجد إليها سبيال  وال يقدر عل
  قولها .. 

رَ ((   ْم تَ َواِر(  أَلَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ وا قَ ًرا َوأََحلُّ ِ ُكْف َّ ةَ  لُوا نِْعَم دَّ ِذيَن بَ ى الَّ ئَْس  )28إِلَ لَْونََها َوبِ نََّم يَْص َجَه
ارهم هللا، اْلبَواُر: الهالك، بارَ .)).. )29اْلقََراُر( ورٌ  ورجل بَْوراً وبَواراً وأَب ك،.. بُ ائُِر الهال ثم: الب و الهي ال أَب  ق

ب، والبائر الكاسد، وُسوقٌ  الرجل الفاسد الهالك الذي ال خير  بائرة أَي كاسدة. الجوهري: البُورُ  والبائر المجّرِ
اره فيه. وقد ه. باَر فالٌن أَي هلك. وأَب ُج. هللا: أَهلك اَر الرَّ ال: ب ْوراً،يق ور بَ ر. ودارُ  ُل يَبُ و ُمبِي َرهُ، فه اَر َغْي  وأَب

م البَواِر: داُر الَهالك. ونزلْت بَوارِ  ام اس ةِ  على الناس، بكسر الراء، مثل قط لَْونََها..  الَهلََك نََّم يَْص لَى :  َجَه وَص
 ً تَرَمْيتُه رَ  مثالُ  اللَّْحَم وغيرهُ يَْصليِه َصْلياً: َشواهُ، وَصلَْيتهُ َصْليا ك وأَْن ت ذل ْلياً إذا فَعَْل د  ْمياً وأَنا أَْصليِه َص تُري

دُ  تَْشويَه، فإذا أََرْدت أَنَّك تُْلِقيه فيها إْلقاءً  أَنْ  ذلك كأَنََّك تُري الًء، وك األَلف، إْص لَْيته، ب َت أَْص راَق قل لَّْيتُه  اإلْح َص
التَّخفيِف، أَُصلِّيه َم، ب لَْيُت اللَّْح ِليةً. التهذيب: َص ى تَْص الح عل ِه الَص لَّْيتُه  َوْج لَْيتُه وَص ا أَْص َوْيته، فأَمَّ اه َش معن
  .. واإلْحراق؛ ومنه قوله: فََسْوَف نُْصِليِه ناراً  وْجِه الفَسادِ  فَعَلَى
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اِر(((   ى النَّ يَرُكْم إِلَ ِإنَّ َمِص وا فَ ْل تََمتَّعُ بِيِلِه قُ ْن َس لُّوا َع َداًدا ِليُِض ِ أَن َّ ِ وا  و  )30َوَجعَلُ د ه ...)).. الن
ار  ز الجب المساوي لآلخر .. وهو هنا بمعنى األصنام والوسائل التي عبدوها من دون هللا وسووها با  العزي

َع::   قُْل تََمتَّعُواتعالى عن ذلك علوا كبيرا لو كانوا يستخدمون العقل حق اإلستخذام ..  ُل وَمتُ َع الرُج اَد  وَمتَ ج
ادَ  ا ج َع، وهو وَظُرَف، وقيل: كا م د َمتُ ل فق ن ك اتُِع م اتٌِع. والم ه م ي باب ة ف ْودِة الغاي ي الَج الُغ ف .. شيء: الب

تَْمتَع: دام ه واْس َع ب يء وتََمتَّ َع بالش تَِمدُّه وأَْمتَ ا يْس ه م ه. ل ال:. من اه  يق اً أَي أَبق الٍن إِْمتاع اً بف َع هللا فُالن أَْمتَ
ه تَْمتِع ب ا ِليَْس اعِ  فيم ن االْنتف بُّ م ذايُِح ه هللا بك ه، وأَْمتَع رور بمكان ه والسُّ ى ب ه بمعنً اً ..  وَمتَّعَ َع هللا فالن وَمتَّ

  .وكثيِرها. والمتاُع: كل ما يُْنتَفُع به من ُعروِض الدنيا قليِلها.. َشبابُه يَْنتَِهيَ  وأْمتَعه إِذا أَبقاه وأَْنَسأَه إِلى أَن
   

*********  
  

كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –.)) ./)118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 

  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 201الحلقة عدد   
  c( سورة ابراهيم ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول هللا  غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس بل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا َرَزْقنَاُهْم ِسرا وَ ((...  َالةَ َويُنِفقُوا ِممَّ ْوٌم قُْل ِلِعبَاِدي الَِّذيَن آَمنُوا يُِقيُموا الصَّ أْتَِي يَ ِل أَْن يَ ْن قَْب ةً ِم َعَالنِيَ

َالٌل( َراِت 31الَ بَْيٌع فِيِه َوَال ِخ ْن الثََّم ِه ِم أَْخَرَج بِ اًء فَ َماِء َم ْن السَّ َزَل ِم َماَواِت َواألَْرَض َوأَن َق السَّ ِذي َخلَ ُ الَّ َّ (
َر لَُكْم اْلفُْلَك ِلتَْجِرَي فِي اْلبَ  َر لَُكْم األَنَهاَر(ِرْزقًا لَُكْم َوَسخَّ ْيِن  )32ْحِر بِأَْمِرِه َوَسخَّ َر َدائِبَ ْمَس َواْلقََم َر لَُكْم الشَّ َوَسخَّ
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َر لَُكْم اللَّْيَل َوالنََّهاَر( اَن لََظلُ )33َوَسخَّ نَس وَها إِنَّ اْإلِ ِ الَ تُْحُص َّ ةَ  دُّوا نِْعَم أَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُ ا َس وٌم َوآتَاُكْم ِمْن ُكّلِ َم
نَاَم( )34َكفَّاٌر( َد األَْص يَّ أَْن نَْعبُ ي َوبَنِ ا َواْجنُْبنِ َد آِمنً ذَا اْلبَلَ ْل َه َراِهيُم َرّبِ اْجعَ اَل إِْب لَْلَن  )35َوإِْذ قَ نَّ أَْض َرّبِ إِنَُّه

َواٍد  )36يٌم(َكثِيًرا ِمْن النَّاِس فََمْن تَبِعَنِي فَِإنَّهُ ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَِإنََّك َغفُوٌر َرِح ي بِ يَّتِ ْن ذُّرِ َكنُت ِم ي أَْس ا إِنِّ َربَّنَ
ِوي إِلَ اِس تَْه ْن النَّ َدةً ِم ْل أَْفئِ َالةَ فَاْجعَ وا الصَّ ا ِليُِقيُم ِم َربَّنَ رَّ َك اْلُمَح َد بَْيتِ ِر ِذي َزْرعٍ ِعْن ْن َغْي ْم ِم ْيِهْم َواْرُزْقُه

ي األَْرِض َوَال َربَّ  )37الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَْشُكُروَن( ْيٍء فِ ْن َش ِ ِم َّ ى  ى َعلَ ا يَْخفَ ُن َوَم نَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِل
َماِء( ي السَّ دَُّعاِء(38فِ ِميُع ال ي لََس َحاَق إِنَّ َربِّ َماِعيَل َوإِْس ِر إِْس ى اْلِكبَ ي َعلَ َب ِل ِذي َوَه ِ الَّ َّ ِ ُد  َرّبِ  )39)اْلَحْم

اِء(اْجعَْلنِ ْل ُدَع ا َوتَقَبَّ ي َربَّنَ يَّتِ ْن ذُّرِ َالِة َوِم يَم الصَّ وُم  )40ي ُمِق ْوَم يَقُ ْؤِمنِيَن يَ َديَّ َوِلْلُم ي َوِلَواِل ْر ِل ا اْغِف َربَّنَ
اُب( ْوٍم تَ  )41اْلِحَس ُرهُْم ِليَ َؤّخِ ا يُ اِلُموَن إِنََّم ُل الظَّ ا يَْعَم افِالً َعمَّ َ َغ َّ بَنَّ  اُر(َوَال تَْحَس ِه األَْبَص َخُص فِي ) 42ْش

  ...)).)43ُمْهِطِعيَن ُمْقنِِعي ُرُءوِسِهْم الَ يَْرتَدُّ إِلَْيِهْم َطْرفُُهْم َوأَْفئَِدتُُهْم َهَواٌء(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة ابراهيم ) 

  * التحليل : 
  

اة هللا وز بمرض ي أف ه كثيرا ما يتساءل المؤمن بينه وبين نفسه ما المطلوب  مني ك  ؟.. الجواب يأتي
دال دون  دل واإلعت ن الع ف دي الم الحني ق اإلس ق هللا طري ي طري ي ف ي يمض ه وك ئن قلب ي يطم ور ك ى الف عل

  مواربة : 
  

ِل أَنْ ((  ((...  ْن قَْب ةً ِم را َوَعَالنِيَ اُهْم ِس ا َرَزْقنَ َالةَ َويُنِفقُوا ِممَّ أْتَِي  قُْل ِلِعبَاِدي الَِّذيَن آَمنُوا يُِقيُموا الصَّ يَ
ه .. )31يَْوٌم الَ بَْيٌع فِيِه َوَال ِخَالٌل( ق ب ا صدقه ووث ه إيمان ه ب .)).. عبده عبادة : ذل وخضع وطاع له .. آمن ب

ال:  َوَال ِخَاللٌ أقام الشيء : أدامه..  ل. وق ي الرج ون ف لة تك ة الخص راع: الَخلَّ ن والَخلَّة: كالَخْصلة، وقال ك  اب
بدريد: الَخلَّة الخصلة. يق ا ذه ه إِنم نة، فكأَن ة ال: في فالن َخلَّة حس د  بالَخلَّ لة الحسنة خاصة، وق ى الخص إِل

ة لمكان فضلها على يجوز أَن يكون َمثَّل بالحسنة ة صالحة وَخلَّ ه َخلَّ ال في ذيب: يق سيئة،  السَِّمجة. وفي الته
الل. ِع خ ي والجم الل، وه يم الِخ الل ولئ ريم الِخ الن ك ال: ف ال. وَخ ويق هالِخص ي دعائ ا:  لَّ ف ل، كالهم وَخلَّ

الل،  في َعفاف الُحبِّ  فيها خالل تكون  والُخلَّة: الصداقة المختصة التي ليس .. َخصَّص ا ِخ وَدعارته، وجمعه
الل.. وهي الَخاللة والِخاللة والُخلولة والُخاللة ة: الُمصاَدقة والِخ ه وال .. والُمخالَّ ٌع في ل: ال بي ه عز وج وقول

ه اعة، قال الزجاج: يعني يومُخلَّة وال شف الالً. وقول َل ِخ ت الرج ال: خالَْل داقة، يق ة الصَّ الى: القيامة. والُخلَّ  تع
لُّ:  خالَْلت، وقيل: ِمن قَْبِل أَن يأْتي يوم ال بَْيع فيه وال ِخالل؛ قيل: هو مصدر الل. والِخ ة وِج ة كُجلَّ هو جمع ُخلَّ

ِديق. ُودُّ والصَّ ه ل ال ال اللحياني:إِن ريموق ر، أَي ك ا بالكس ة، كالهم ّلِ والِخلَّ ريم الِخ وادَّة ك اَدقة والُم  الُمص
  ..واِإلخاءِ 

ا لَُك((    َراِت ِرْزقً ْن الثََّم ِه ِم أَْخَرَج بِ اًء فَ َماِء َم ْن السَّ َزَل ِم َماَواِت َواألَْرَض َوأَن َق السَّ ِذي َخلَ ُ الَّ ْم َّ
َر لَُكْم اْلفُْلَك ِلتَْجِرَي فِ  َر لَُكْم األَنَهاَر(َوَسخَّ داع الشيء .)).. )32ي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َوَسخَّ والَخْلُق في كالم العرب: ابتِ

ل ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث يء عل ق ش ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه   خلَق
ل: هللا تعالى وتقدَّس..  تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر ي التنزي ارئ  هو هللا الخاِلُق والَخالَُّق، وف اِلق الب الخ

ر؛ وفيه: بلى وهو الَخالَّق العَليم؛ وإِنما ن  قُّدم المصّوِ ري: وم ل وعز. األَزه ماء هللا ج ن أَس ه م ل َوْهلة ألَن أَوَّ
ر هللا عز صفات هللا الم لغي األَلف وال ذه الصفة ب وز ه ذي أَوجد  وجل، تعالى الخالق والخالَّق وال تج و ال وه

التقدير، فهو باْعتبار تقدير ما منه وُجوُدها وباالعتبار  األَشياء جميعها بعد أَن لم تكن موجودة، وأَصل الخلق
الٌق. لِإليجاِد على دير خ ِق التق كَ . َوْف ْم اْلفُْل َر لَُك خَّ ر وال :  َوَس ال أَج ادم ب ة أَو خ ن دابَّ ْرَت م خَّ ا تَس ْخَرةُ: م والسُّ

ن. الى: ال:ويق ثم ال هللا تع ه. ق ه وذللت ْرتُه أَي قََهْرتُ خَّ ى َس َخْرتُه بمعن م َس خر لك ر؛ أَي  وس مس والقم الش
ر والنجوم.. ذللهما مس والقم خير الش و قال الزجاج: تسخير ما في السموات تس ين، وه ا  لآلدمي اُع به االنتف

ي ا ف داُء به ابِتِهم واالقت وغِ َمن ي بل ي ف ا ف خيُر م الكهم، وتس ا األَ  مس ا ودوابِّه ا وأَنهاره خيُر بِحاِره رض تس
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عِ  ي وجمي ْخَرةٌ ل و ُس ا؛ وه ْخِريٌّ  منافِِعه ْخِريٌّ وِس ل .. وُس ه. ورج ْرتُه أَي قهرت خَّ ى َس َخْرتُه بمعن ال: َس ويق
رُ  ت وجرت في ُسْخَرة: يَُسخَّ َخَرِت السفينةُ: أَطاع ره. وَس ن قََه ُره م خَّ ال ويَتََس ا األَعم يُر، وهللا وطاب له  الس

ذليلُ  خيُر: الت َرها تسِخيراً. والتس ين..  سخَّ ى الواحد واالثن ع عل ث وتق ذكر وتؤن فينة، ت ُك: بالضم: الس  والفُْل
ي .. شئت جعلته من باب ُجنٍُب،وإن شئت من باِب دالٍص وِهجانٍ  والجمع، فإن قال هللا في التوحيد والتذكير: ف

ح عاصف،  اً، ويجوز أَن يؤنث واحده كقول هللاُمَوّحد المشحون، فذكَّر الفُْلك وجاء به الفُْلك تعالى: جاءتها ري
ال: واخر، فق ه م ك في رى الفُْل ال: وت ث، وق ا فأن   جاءته

واحداً وجمعاً، وقال تعالى: حتى إذا  تجري في البحر، فأَنث ويحتمل أَن يكون فجمع، وقال تعالى: والفُْلِك التي
تم ث ف كن ع وأَن َرْيَن بهم،فج ِك وَج ي الفُْل ىف دة إل ت واح ا إذا كان ْذهب به ه يُ ى كأَن ذكر وإل ب في   الَمْرَك

  .. السفينة فيؤنث
اَر(((   َل َوالنََّه َر لَُكْم اللَّْي َر لَُكْم الشَّْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْيِن َوَسخَّ ـُمالَزَمة. .)).. )33َوَسخَّ اَدة وال دَّأُْب: الع ال

أْن. .. نََك وَدْيَدبُونََك، كلُّه من العاَدةوَدأْبََك، وَدْيدَ  ِدينَكَ  يقال: ما زال ذلك والدَّأُْب والدَّأَب، بالتَّْحِريك: العادةُ والشَّ
لَْت معناه إِلى الشَّأِْن. وفي أَصله قال الفّراُء: يكم من َدأَْبت إِالّ أَن العرب َحوَّ ديث: عل ه َدأُْب  الح ِل، فِإن اِم اللي بقي

أُْب: دَّ ْبلَكم. ال الِحيَن قَ ا الص أْنُ  دةُ الع يِء...  والشَّ ي الش دت ف اً إِذا اجته اً وُدُؤوب اً وَدأَب ُت أَْدأَُب َدأْب ال َدأَْب  يق
  .والدائِباِن: الليُل والنهاُر.

ارٌ ((   وٌم َكفَّ نَساَن لََظلُ ِ الَ تُْحُصوَها إِنَّ اْإلِ َّ اه .)34(َوآتَاُكْم ِمْن ُكّلِ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ  )).. ات
االشيء: أعطاه .. أوصله إليه ..  اً وأُتِيّ ً  اِإلِ◌تْيان: الَمجيء. أَتَْيته أَتْي ا اً وإِتْيان ُر النِّساء  وإِتِيّ ي الحديث: َخْي وف
ه وَ  وأَتَى األَمَر من مأْتاهُ وَمأْتاتِه..  الُمطاوعِة والُموافقةِ  الُمواتِيةُ ِلَزْوجها؛ الُمواتاةُ: ُحْسنُ  ه أَي من جهتِ َوْجه

ه.. الذي يُْؤتَى منه ي  له له َمْجرًى. ويقال: أَّتِ لهذا الماء فتَُهيِّئَ  وأَتَّى للماء: َوجَّ ان ف ي حديث َظْبي طريقه. وف
ْوا ال: وأَتَّ ود ق ار ثَُم فة ِدي داِولَها أَي ِص اء إِذا َج ت الم ال: أَتَّْي ا. يق اه إِليه ُرق الِمي لوا ُط هَّ   َس

هحتى يَجْ  أَْصلَْحت َمْجراه ي..  ِري إِلى َمقاّرِ اه. وف اه إِيَّ ّلِ  وآتاه الشيَء أَي أَعط ن ك ْت م ز: وأُوتِيَ ل العزي التنزي
ً  أَراد وأُوتِيَْت من كل شيء شيء؛   ..شيئا

ى اإلنسا  الى عل ر  نمن الغريب بعد كل النعم التي أنعمها هللا سبحانه وتع ر اإلنسان وأن يتنك أن يكف
ل  للحق المبين .. غريب أمر اإلنس ا ك ه.. بينم ه وتعنت ي ظلم ان السادر في غيه الماضي في غلوائه الماضي ف

ف  الشواهد من حوله تؤكد حقيقة الكون والحياة .. وتثبت له حقيقة الموت التي ال مهرب منها إال إليها .. فكي
ي م ة ف ه وال قيم ل ال وزن ل زان اآلخرة بعدها يضحك اإلنسان وينام؟.. أم كيف يطمئن لدنيا زائلة ومتاع قلي ي

.. أم كيف يناقض اإلنسان نفسه بعبادة ما سوى هللا ؟ .. بينما يؤكد له هللا سبحانه وتعالى أن الدين واحد من 
دال  دل واإلعت ذل والعطاء والع ة والب ة والمحب ن الرحم ف دي الم الحني آدم إلى محمد عليهما السالم وهو اإلس

  ولنأخذ على ذلك دعوة إبراهيم عليه السالم :  في كل شيء ممارسة وتطبيقا وقوال وفعال ونية ..
نَاَم(((  يَء ).))..  35َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجعَْل َهذَا اْلبَلََد آِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَْن نَْعبَُد األَْص ه الش وَجنَبَ

ه. اهُ عن ه: نَحَّ ه وأَْجنَبَ ه يَْجنُبُ اه وَجنَبَ ه إِيَّ ي التن وَجنَّبَ ه وف ا وعلي ى نبيِّن راهيم، عل ن إِب اراً ع ز إِخب ل العزي زي
ني. الصالة والسالم: ، بالقَْطع. ويقال: َجنَْبتُه  وقد قُرَئ: واْجنُْبني وبَنيَّ أَْن نَْعبَُد األَْصنام؛ أَي نَّجِ وأَْجنِْبني وبَنيَّ

  .. وَجنَّْبتُه، بمعنى واحد الشَّرَّ وأَْجنَْبتُه
يٌم(َرّبِ إِنَُّهنَّ أَضْ ((   وٌر َرِح َك َغفُ انِي فَِإنَّ ) .)) 36لَْلَن َكثِيًرا ِمْن النَّاِس فََمْن تَبِعَنِي فَِإنَّهُ ِمنِّي َوَمْن َعَص

ورة  الى في س بحانه وتع ال س ث ق ران الشرك .. حي دم غف ل ان يعلمه هللا سبحانه بع ذا قب اء : ه .. قال العلم
ِريَن(َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى االزمر : (( ْن اْلَخاِس ونَنَّ ِم َك َولَتَُك بََطنَّ َعَملُ ْل  )65لَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْح بَ

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن( َّ66 ..((. (  
  

يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَْيتَِك اْلمُ ((  َدةً َربَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمْن ذُّرِ ْل أَْفئِ َالةَ فَاْجعَ ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا الصَّ َحرَّ
  .)).. )37ِمْن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمْن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَْشُكُروَن(

ا هللا  رفة زاده ة المش ن الكعب دث ع ك يتح ع ذل ا .. وم ت وقته اء البي م ببن م يق راهيم ل ب أن إب الغري
اه .. تشريفا  ه إي د عرف الم .. وق ه الس راهيم علي وتعظيما .. مما يدل على أن البيت الحرام كان موجودا قبل إب
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الم ..((  ه الس ا آدم علي و أبون ت ه اف بالبي ن ط ان .. وأن أول م ل الطوف ودا قب ان موج ه ك ال إن وا ويق ِليُِقيُم
َالةَ   فَأْداً: شواها. وفي التهذيب: في الَملَّة يَْفأَُدها فأد الخبزة  ِس أَْفئَِدةً ِمْن النَّا))..  أقام الشيء : أدامه ..   الصَّ

 
وق في الَملَِّة. فأَْدُت الُخْبَزةَ إِذا َملَْلتَها وَخبَْزتَها ُم ف وي اللح ِر،  والفَئِيُد: ما ُشِوَي وِخبَِز على النار. وإِذا ش الجْم

أَُد في ذي تُْف ع ال ُؤوُد: الموض د. واألُف أٌَد وفئي و ُمْف واه. ه.فه ه: ش أََده في أْداً واْفتَ أَُده فَ ار يَْف ي الن َم ف أََد اللح . وفَ
ِده وتوقُِّده ُد: التََّوقُّد. والفؤاد: القلُب ِلتَفَوُّ ِب، .. والتَّفَؤُّ اُء القل ؤاد ِغش ل: الف ُطه، وقي والفؤاُد: القلب، وقيل: وَس

اكم نعلمه والجمع أَفئدةٌ؛ قال سيبويه: وال.. وُسَوْيداُؤه حبته والقلبُ  ر على غير ذلك. وفي الحديث: أَت ُل  ُكّسِ أَه
فَأَداً: شكا فَُؤاَده وأَصابه داء في فَؤاده،  أَصاب فؤاده. وفَئِدَ  وأَْليَُن قلوباً. وفأَده يَْفأَُده فَأْداً: اليمن هم أَرقُّ أَفئِدةً 

د:الثََّمُر: َحْمُل ا:  َواْرُزْقُهْم ِمْن الثََّمَراتِ ..  َمفُؤودٌ  فهو ال والول َرةُ  لشََّجِر. وأَنواع الم ي الحديث:  ثََم ب. وف القل
ا  قبضتم إِذا مات ولد العبد قال هللا تعالى لمالئكته: رة م رة ألَن الثم د ثم ل للول م؛ قي ون: نع َؤاده، فيقول ثََمَرةَ فُ

ن الشجر ينتجه أَل عم ا تس ة: م ال لمعاوي ن مسعود ق رو ب ي حديث عم َرتُه ذَبُ  والولد ينتجه األَب. وف ْت بََش لَ
َرةَ  وقُِطعَْت ثََمَرتُه، يعني نسله، وقيل: انقطاع شهوته ِدِه وثََم ْفقَةَ يَ اه َص ة: فأَعط ي حديث المبايع اع. وف للجم

ر:  خالص عهده. وفي حديث ابن عباس: أَنه أَخذ بِثََمَرِة لسانه أَي طرفه الذي قلبه أَي فله. والثم يكون في أَس
ب وأَن جمع َمِر ثماٌر، وثُُمرٌ أَنواع المال، وجمُع الثَّ  بٍَة وُخُش َرٍة كَخَش  الجمع، وقد يجوز أَن يكون الثُُّمر جمع ثََم

  .. جمَع ثِماٍر ألَن باب خشبٍة وُخُشٍب أَكثر من باب ِرهان وُرُهن ال يكون
ْن ((   ِ ِم َّ ى  ى َعلَ ا يَْخفَ ُن َوَم ا نُْعِل ي َوَم ا نُْخِف ُم َم َك تَْعلَ ا إِنَّ ي َربَّنَ ي األَْرِض َوَال فِ ْيٍء فِ َش

  .)).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. )38السََّماِء(
َعاِء(((   دُّ ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِنَّ َربِّي لََسِميُع ال َّ ِ د  الح.)).. )39اْلَحْمُد  م

، قال: والحمد  الثناء. قال األَزهري: الشكر ال يكون ون شكراً  الشكر  د يك د ق ا، والحم د أَوليته إِال ثناء لي
 والحمد على الرجل، فحمُد هللا الثناُء عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل، للثناء للصنيعة ويكون ابتداء

د. أَعم من الشكر. ا والحم ةوالشكر متقارب ى صفاته الذاتي ان عل د اِإلنس ك تحم ا ألَن د أَعمهم ى ن والحم  وعل
ا شكر هللا د رأْس الشكر؛ م ة  عطائه وال تشكره على صفاته؛ ومنه الحديث: الحم ا أَن كلم ده، كم د ال يحم عب

ان رأْس ا ك ه الشكر اِإلخالص رأْس اِإليمان، وإِنم م من ه أَع ا، وألَن ادة به ة واِإلش ار النعم ه إِظه ، فهو ألَن في
بحت حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أَي وبحمدك أَبتدئ، وقيل: وزيادة. وفي شكر دك س َب .. وبحم َوَه
ي اُب.:  ِل الى: الَوهَّ ّ تع ماِء  ي أَس ـِهبةُ: ف ي  ال ّمِ َرْت ُس ِإذا َكثُ راِض، ف واِض واألَْغ ةُ عن األَْع ـيَّة الخالي العَِط

ن أَبني صاِحـبُها اً، وهو م ،َوهَّاب ّ فاِت  ن ص اُب، م ره: الَوهَّ ـُمبالغة. غي الى  ة ال ُ تع ّ اد، و ى العب ـُمنِعُم عل ال
وٌب. وكلُّ ما ُوِهَب لك، الوهَّاُب الواِهُب. و َموُه ره: فه د وغي دَُّعاءِ . من ولَ ِميُع ال ي لََس  والسميع: من:  إِنَّ َربِّ

ه مسموع ُزُب عن إِْدراِك مائه ال يَْع ٌل: من  فهو يسمع ، وإِن خفي،صفاته عز وجل، وأَس ر جارحة. وفَِعي بغي
لى  هللا أَْبنِيِة الُمبالغة. وفي التنزيل: وكان ي، ص ال النب ا ق ل شيء كم سميعاً بصيراً، وهو الذي َوِسَع َسْمعُه ك

بون  قول التي تجادلك في زوجها، وقال قد سمع هللا  عليه وسلم، قال هللا تعالى:  هللا في موضع آخر: أَم يحس
ن  أَنَّا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى؛ قال األَزهري: راراً م ِمع فِ ى الُمْس روا السميَع بمعن وم فسَّ ن ق ب م والعج

ٍف وال  َسْمعٍ  ه َسْمعاً، وقد ذكر هللا الفعل في غير موضع من كتابه، فهو َسِميٌع ذوــــــل بأَن وصف هللا ال تَكيِي ب
ف،  ونحن نصف خلقه، تشبيه بالسمع من خلقه وال َسْمعُه كَسْمعِ  د وال تكيي ال تحدي ه نفسه ب ف ب هللا بما وص

ً  كالم العرب أَن قال: ولست أُنكر في   .  كون السميع ساِمعاً ويكون ُمْسِمعا
يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاِء(((   َالِة َوِمْن ذُّرِ   ) .)).. أقام الشيء : أدامه .. 40َرّبِ اْجعَْلنِي ُمِقيَم الصَّ
يءُ  وقامَ  ا الش الوا ربُّن ذين ق الى: إن ال ه تع َدل واستوى. وقول تقاَم: اْعت م واْس ى  هللا ث تَقاموا؛ معن اْس

م  صلى هللا قوله اْستَقاُموا عملوا بطاعته ولَِزموا ُسنة نبيه، عليه وسلم. وقال األَسود بن مالك: ثم استقاموا ل
ـ قتادة: استقاموا على طاعة هللا وقال يشركوا به شيئاً، ي . يَّتِ ْن ذُّرِ َرُهم :  َوِم ي األَرض: نََش َق ف وذَرَّ هللا الخل

يَّةُ فُْعِليَّةٌ  يَّةٌ، بفتح منسوبة إِلى الذَّّرِ الذي هو النمل الصغار، وكان قياسه منه، وهي والذُّّرِ ٌب  ذَّرِ الذال، لكنه نََس
ةُ َربَُّك ن  تعالى: وإِْذ أََخذَ  شاذ لم يجئ إِالَّ مضموم األَول. وقوله يَّ اتِهم؛ وذُّرِ يَّ ورهم ذُّرِ ي آدم من ظه الرجل:  بن

يَّاُت. َولَُدهُ، دعاء  وقال أَبو إسحق في. والجمع الذََّراِري والذُّّرِ ى ال اِن؛ معن دَّاعِ إذا َدع ُب دعوة ال  قوله: أُِجي
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ُد، إذا  أَنت، فضرٌب منها توحيدهُ والثناُء عليه كقولك: يا هللاُ ال إله إال على ثالثة أَوجه: وكقولك: ربَّنا لَك الحم
م قُْلتَه فقَد دَعْوته بقولك ربَّنا، ثم ذين  أَتيَت بالثناء والتوحيد، ومثله قوله: وقال ربُّكم ادعوني أَْستَِجْب لك إنَّ ال

اني ه  يَْستَكبرون عن ِعبادتي؛ فهذا َضْرٌب من الدعاء، والضرب الث ب من ّرِ ا يُقَ ة وم َو والرحم مسأَلة هللا العف
داً، كقولك: اللهم اغفر لنا، االً وول ا سمي  والضرب الثالث مسأَلة الَحّظِ من الدنيا كقولك: اللهم ارزقني م وإنم

ي  يا هذا جميعه دعاء ألَن اإلنسان يَُصّدر في هذه األَشياء بقوله اًء. وف ي دع ّمِ ذلك ُس ُن، فل ا رحم ا رّب ي هللا ي
ريكاألَنبياء قَ  ُدعائي ودعاء حديث عَرفة: أَكثر دَه ال ش ه ْبلي بعَرفات ال إله إال هللاُ وح ُك ول ه الُمل ه، ل ُد  ل الحم

  .. وهو على كل شيء قدير
اُب(((   وُم اْلِحَس ْوَم يَقُ ْؤِمنِيَن يَ َديَّ َوِلْلُم ي َوِلَواِل ْر ِل ا اْغِف ى )41َربَّنَ دي حت هم لول رأ  بعض .)).. وق

وين ينصرف المعني إلى ابنيه إسماعيل إسحاق .. وقال الع ا األب ى آدم وحواء.. ألنهم ى إل لماء ينصرف المعن
ث  األصليين .. مع أن المعنى ينصف حتما إلى أبيه قبل أن ينهاه هللا عن اإلستغفار للكافر ولو كان ذا قربى حي

هُ َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة وَ قال هللا تعالى في سورة براءة : (( هُ أَنَّ ا تَبَيََّن لَ َعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ
اهٌ َحِليٌم( أَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراِهيَم َألَوَّ ِ تَبَرَّ َّ ِ   .)).. )114َعُدوٌّ 

ِه األَْبَص((   َخُص فِي ْوٍم تَْش ُرُهْم ِليَ َؤّخِ ا يُ اِلُموَن إِنََّم ُل الظَّ ا يَْعَم افِالً َعمَّ َ َغ َّ بَنَّ  .)).. )42اُر(َوَال تَْحَس
َخصَ  يَْشَخُص ُشُخوصاً: َرفَعَه فلم يَْطِرْف، وَشَخَص الرجل بِبََصِره عند الموت ال َش ك. شمر: يق  مشتق من ذل

و  َسما وَطَمَح وَشصا كلُّ  الرجل بََصَره فََشَخَص البََصُر نَْفُسه إِذا الٍن، فه ُر ف ذلك مثُل الُشُخوص. وَشَخَص بََص
َخصَ  ْيهإِذا فَتََح َعْينَ  شاخصٌ  ت: إِذا َش ر الَميّ ُره؛ وَجعََل ال يَْطِرف. وفي حديث ذك اُع  بََص ِر ارتف ُخوُص البََص ُش

  .  واْنِزعاُجه. األَجفاِن إِلى فَْوُق وتَْحديُد النَظر
َواٌء(((   َدتُُهْم َه ْرفُُهْم َوأَْفئِ ْيِهْم َط دُّ إِلَ ِهْم الَ يَْرتَ ي ُرُءوِس يَن ُمْقنِِع اً  ...)).)43ُمْهِطِع ُع ُهُطوع َع يَْهَط َهَط

م وأَْهَطَع: أَْقبََل على الشيء ل: ببصره فل هم؛ وقي ي رؤوس يَن ُمْقنِِع ل: ُمْهِطِع ي التنزي ه. وف ه عن ُع  يرفع الُمْهِط
ه ع رأَْس ذي يَْرفَ ُع ال وعٍ، والُمْقنِ اً  ينظر الذي يَْنُظُر في ذُّلٍ وُخش ِرعاً خائف ل ُمْس َع: أَقب َع وأَْهَط . وَهَط ي ذّلٍ ال ف

ال يكون إِال مع ه، وق َب رأْس وَّ ه وَص دَّ عنق بعض المفسرين  خوف، وقيل: نظَر بُخُضوعٍ؛ عن ثعلب، وقيل: َم
ِجين، والتَّْحِميُج إِدامة ث:  ُ في قوله ُمْهِطِعين: ُمَحّمِ ال اللي النظر مع فتح العْينَْيِن، وإِلى هذا مال أَبو العباس: وق

ِويٌب خِ  بعير :ُمْهِطٌع في ُعنُِقه تص رَّ وذَلَّ ال للرجل إِذا أَقَ ة. يق عَ  ْلق َخ وأَْهَط َواءٌ ..  أَْريَ َدتُُهْم َه ارغٍ :  َوأَْفئِ لُّ ف وك
واء: واء. والَه د َه ارٌغ، الواح ه ف ه، فكأَن ب ل ه ال قل اُن ألَن واء: الَجب ب ه واء. وقل ك س ي ذل ع ف ارٌغ،  والجم ف

ثم: يقالوأَْفئَِدتُهم َهواء؛  وكذلك الجمع. وفي التنزيل العزيز: و الهي م. أَب وَل له واء  فيه: إِنه ال ُعق َدتُهم َه وأَْفئِ
ال قال كأَنهم ال ة، وق وم القيام واء أَي يَْعِقلون من َهْوِل ي َدتُهم َه ة الزجاج: وأَْفئِ ه ُمْنَحِرف ة« قول ي » منحرف ف

  .. افِهمأَْجو ال تَِعي شيئاً من الَخْوِف، وقيل: نُِزَعْت أَْفئَدتُهم من. منخرقة. التهذيب:
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز الج يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 202الحلقة عدد   
  c( سورة ابراهيم ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ول هللا بل ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َك َوأَنِذْر النَّاَس يَْوَم يَأْتِيهِ (( ...  ْب َدْعَوتَ ٍب نُِج ٍل قَِري ى أََج ا إِلَ ْرنَ ا أَّخِ وا َربَّنَ ِذيَن َظلَُم وُل الَّ ذَاُب فَيَقُ ْم اْلعَ

ْن َزَواٍل( ْم ِم ا لَُك ُل َم ْن قَْب ْمتُْم ِم وا أَْقَس ُسَل أََولَْم تَُكونُ ُهْم  )44َونَتَّبِْع الرُّ وا أَنفَُس ِذيَن َظلَُم اِكِن الَّ ي َمَس َكنتُْم فِ َوَس
اَل(وَ  ْم األَْمثَ َرْبنَا لَُك ْم َوَض ا بِِه َف فَعَْلنَ ْم َكْي يََّن لَُك ُرهُْم  )45تَبَ اَن َمْك ُرُهْم َوإِْن َك ِ َمْك َّ َد  َرُهْم َوِعْن ُروا َمْك ْد َمَك َوقَ

َ عَ 46ِلتَُزوَل ِمْنهُ اْلِجبَاُل( َّ َ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَهُ إِنَّ  َّ َر  )47ِزيٌز ذُو انتِقَاٍم() فَالَ تَْحَسبَنَّ  ُل األَْرُض َغْي دَّ يَْوَم تُبَ
اِر( ِد اْلقَهَّ ِ اْلَواِح َّ ِ َرُزوا  َماَواُت َوبَ فَاِد( )48األَْرِض َوالسَّ ي األَْص نِيَن فِ رَّ ٍذ ُمقَ ِرِميَن يَْوَمئِ َرى اْلُمْج  )49َوتَ

اِب( )50َسَرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوتَْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر( ِريُع اْلِحَس َ َس َّ بَْت إِنَّ  ا َكَس ٍس َم لَّ نَْف ُ ُك َّ  )51ِليَْجِزَي 
  ./.)).)52َهذَا بََالٌغ ِللنَّاِس َوِليُنذَُروا بِِه َوِليَْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلَهٌ َواِحٌد َوِليَذَّكََّر أُْولُوا األَْلبَاِب(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة ابراهيم ) 

  التحليل : * 
  

ي  ام الساعة الت ى قي ة إل ما المطلوب بالضبط من كل رسول ؟ ومن كل نبي؟.. ومن خاللهما كل داعي
ى  الى إل اهم هللا سبحانه وتع ال شك فيها إطالقا ؟ .. هل المطلوب منهم إدخال الرعب على خلق هللا ؟.. هل دع

ون ى يك ب حت ات  ممارسة الضغط النفسي أو الفكري أو الجسدي أو الرع ات البين ن هللا ؟.. اآلي ي دي اس ف الن
ن  تزيد م ا السنية نس ي أنواره التي أنزلها هللا العلي القدير واضحة ال لبس فيها وال التباس .. تعالوا نسبح ف

  علمها ونتدبر أحكامها السامقة  : 
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ِذيَن َظلَُم(( ...  وُل الَّ ذَاُب فَيَقُ َك َوأَنِذْر النَّاَس يَْوَم يَأْتِيِهْم اْلعَ ْب َدْعَوتَ ٍب نُِج ٍل قَِري ى أََج ا إِلَ ْرنَ ا أَّخِ وا َربَّنَ
ُسَل أََولَْم تَُكونُوا أَْقَسْمتُْم ِمْن قَْبُل َما لَُكْم ِمْن َزَواٍل( الفتح عن .)).. )44َونَتَّبِْع الرُّ ذراً، ب ذاراً ون األمر ان ذره ب وأَن

ذْ  واللحياني ويضم وبضمتين، كراع ذاراً ونُ ذيراً) إِْن اني:ون راع واللحي هُ، والصحيح أَن راً؛ عن ك ْذر  أَعلََم النُّ
ِة؛ خّوفه وحذَّره. وفي االسم واِإلنذار المصدُر. وأَنذَره أَيضاً: ْوَم اآلِزفَ ى  التنزيل العزيز: وأَْنِذْرُهْم يَ ذلك حك وك

  . سم.المصدر، والنِذير اال أَنذَْرتهُ إِنذاراً ونِذيراً، والجيِّد أَن اِإلنذار الزجاجي:
أن  الطلب واضح ومتسق األبعاد أعلم الناس بأن يوم القيامة حق .. وبأن الجنة حق والنار حق .. وب
العذاب سيحيط بمن أنكر وحدانية هللا وحقيقة البعث والجزاء .. ال عنف .. ال مادي وال معنوي .. وال فكري .. 

ون وال جسدي .. الدعوة  بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الع ي الك ولكم ف ا ح أملوا م ة .. وت ملية الطيب
اذا  ا .. م ي تقيمون به ن تسكنون ؟.. والمساكن الت أنتم أي دا.. ف ذهبون بعي والحياة .. وفي أنفسكم .. ولماذا ت
اة  ركم؟ .. غرتهم الحي اس غي اكن ألن ل مس ن قب ن م م تك ريخ ؟.. أل ن الم ذا وحدها م كانت ؟ .. هل جاءت هك

ا .. الدنيا .. فجحدوا نعم  دوا تراب الحق .. فغ هللا وتناسوها .. وكفروا .. وظلموا .. حتى أخذتهم سكرة الموت ب
ك  يكم .. خذوا من ذل ت إل ا انتقل ركم م وانتقلت اليكم األرض والمساكن .. فهل ستخلدون فيها ؟؟ لو دامت لغي

  عبرة ودرسا قبل فوات األوان بالموت الزؤام ..
اَل(َوَسَكنتُْم فِي َمَساِكِن ا((   ْم األَْمثَ .)).. )45لَِّذيَن َظلَُموا أَنفَُسُهْم َوتَبَيََّن لَُكْم َكْيَف فَعَْلنَا بِِهْم َوَضَرْبنَا لَُك

ْوَب وال والظُّْلم: مْ  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا الصَّ ه عزَّ وجل:  تَْظِل ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج عن
م عَ  ْرَك لَُظل يم؛إنَّ الّشِ ي ِظ ريك يعن ده ال ش ْنِعم َوْح رّزاُق الُم ُت ال ي الُمِمي و الُمْحي الى ه  أن هللا تع

ةَ  ل النعم ه َجع ِم، ألن ُم الظُّْل ذلك أَْعَظ ره ف ه غي ِرك ب إذا أُْش ه، ف ر ل اً  لغي اً وُظْلم هُ َظْلم ه يَْظِلُم ال: َظلََم ا. يق ربِّه
، والظُّلُم اال فالظَّْلمُ  وَمْظِلمةً، وم سُم يقوم َمقام المصدر، وهو ظالمٌ َمْصدٌر حقيقيٌّ الَ ..  وَظل ْم األَْمثَ َرْبنَا لَُك :  َوَض

ي والَمثَُل: الحديُث نفُسه. وقوله عز وجل: ه إِالَّ هللا و الَمثَُل األَْعلى؛ جاء ف ْوُل ال إِل ه قَ ير: أَن ه  التفس وتأْويلُ
  .. وتََمثَّله واْمتَثَلَهُ وتََمثََّل به مثال؛ قال ابن سيده: وقد َمثََّل بهاألَ  ونَفى كلَّ إِلٍه ِسواهُ، وهي أَن هللا أََمر بالتوحيد

اُل(((   هُ اْلِجبَ ُزوَل ِمْن ُرُهْم ِلتَ اَن َمْك ُرهُْم َوإِْن َك ِ َمْك َّ َد  ُر .)).. )46َوقَْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْن ث: الَمْك اللي
د معنا أَن الكي ال: وس ة، ق ي ُخفي ال ف ي ال احتي روفف الى:  ح ال هللا تع رام. ق الل ح ل ح ي ك ر ف الل، والمك ح

مي مكراً  ومكروا مكراً ومكرنا الى جزاء ُس ن هللا تع ر م ل: المك م بالتأْوي ل العل ال أَه باسم  وهم ال يشعرون. ق
يئة  بسيئة في كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة منها، فالثانية ليست مكر المجازى الحقيقة ولكنها سميت س

ه ج الكالمالزدوا زول من ر واه ال ت و مك ر والضالل ه ل الكف .. والمعنى الذي ورد في اآلية الكريمة أن مكر أه
  الجبال .. حطا من قيمته .. واستخفافا به .. وردا على أهله .. 

اٍم(((   ٌز ذُو انتِقَ َ َعِزي َّ لَهُ إِنَّ  َ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُس َّ تُ حَ .)).. )47فَالَ تَْحَسبَنَّ  ُب، أَي َظنَْن ْبُت أَْحِس .. ِس
فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو  عهو الممتنالزجاج:  العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال

ذي القوي الغالب كل شيء، وقيل: ُب  هو ال ذي يََه و ال ، وه زُّ ل الُمِع مائه عز وج ن أَس ه شيء. وم يس كمثل ل
.لمن يشاء من عباده.  الِعزَّ  : خالف الذُّّلِ ةُ،. والِعزُّ ات واْنتَقََم هللاُ منه أي عاقَبَه، واالسم منه النَّْقم ع نَِقم  والجم

ل  القاف ونقلت حركتَها إلى ونَِقٌم مثل َكِلمٍة وكِلمات وَكِلٍم، وإن شئَت سّكنت ٌم مث ع نِقَ النون فقلت نِْقمة، والجم
  .ونَقََمه: أَنكره. نَقَماً. واْنتَقََم ونَِقَم الشيءَ  ونَِقمَ  ونِعَم؛ وقد نَقََم منه يَْنِقمُ  نِْعمة

اِر(((    ِ اْلَواِحِد اْلقَهَّ َّ ِ ُل األَْرُض َغْيَر األَْرِض َوالسََّماَواُت َوبََرُزوا  والتوحيد: اِإليمان .)).. )48يَْوَم تُبَدَّ
ُد: ذو با وحده ال شريك ُد األََح ه. وهللا الواِح ة والتوحُّ ل ُد وذُوالوحداني ُد والُمتََوّحِ ن سيده: وهللا األَوح  ِد. اب

ه.. الوْحدانية، ومن صفاته الواحد األَحد  وقيل: الواحد هو الذي ال يتجزأُ وال يثنى وال يقبل االنقسام وال نظيرل
ي وال ر: ف ن األَثي ال اب ماء هللا مثل وال يجمع هذين الوصفين إِال هللا عز وجل؛ وق ال: أَس د، ق الى الواح و  تع ه

ف شيء آخر؛ قال األَزهري: الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه ه ال يوص د فِإن  وأَما اسم هللا عز وجل أَح
ل ال: رج ره؛ ال يق ة غي رد باألَحدي ٌد أَي ف ل وَح ال رج ا يق د كم م أََح د وال دره  أََح

د شيء؛  عز وجل التي استخلصها لنفسه وال يشركه فيها ألَن أَحداً صفة من صفات هللا وليس كقولك هللا واح
ن صفات..  واحد؛ وال يقال شيء أَحد وهذا شيء اُر: م وق. والقَهَّ ن ف ذ م ة واألَخ ُر: الغَلَب وجل.  هللا عز القَْه

ار  قال األَزهري: وهللا القاهُر القَّهار، قََهَر َخْلقَه بسلطانه اً، والقَهَّ اً وكره ا أَراد طوع ى م فهم عل وقدرته وَصرَّ
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راً  ابن للمبالغة. وقال ُره قَْه َره يَْقَه ق. وقََه ع الخل ب جمي و الغال اهر ه ر: الق ٍذ .. ((األَثي ِرِميَن يَْوَمئِ َرى اْلُمْج َوتَ
نِيَن فِي األَْصفَاِد( ي، والُجْرُم: الذنب، والجمع أَْجراٌم وُجُروٌم،.)) .. )49ُمقَرَّ و والُجْرُم: التَّعّدِ د  وه ةُ، وق الَجِريَم

ن ُمْجِرم اً واْجتََرَم وأَْجَرم، فهوَجَرَم يَْجِرُم َجْرم اً م ي المسلمين ُجْرم ُم المسلمين ف  وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظ
ْم عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الُجْرم: الذنب. سأَل عن شيء لم نِينَ . يَُجرَّ ه:  ُمقَرَّ يِء وقََرنَ يَء بالش  وقََرن الش

د للكثرة. نِت األُساَرى بالحبال،وقُرِّ  إِليه يَْقِرنه قَْرناً: َشدَّه إِليه. ه  والقَريُن: األَسير. وفي ُشّدِ ه، علي الحديث: أَن
َرجلين رَّ ب الم، َم ران؟ الس اُل الِق ا ب ال: م رنين فق اال: ُمقت ل.  ق ر بحب ى اآلخ دهما إِل دودين أَح ذَْرنا، أَي مش ن
ك: َرٌن أَيض والقََرُن، بالتحري ع نفسه قَ ه، والجم ّدان ب ذي يُش ل ال ي. اً.الحب نين ف رَّ ِرين ُمقَ الى: وآخ ه تع  وقول

و  بقوله َمقُرونين، وإِما أَن يكون األَصفاد، إِما أَن يكون أَراد به ما أَراد ذا ه ن سيده: وه ال اب ر؛ ق د للتكثي ُشّدِ
فَادِ  ..إِلينا من أَول َوْهلة السابق ي:  األَْص دُّ. وف فاُد: الشَّ ْفد والصَّ ال والصَّ ر: ق ديث عم د هللا ح ه عب ي ل ن أَب  ب
افِِد؛ ُهَو أَنْ  َمْصفُوداً أَي ُمقَيَّداً. وفي الحديث: نَهى عن لقَْد أََرْدُت أَن آتَي به عمار: ِه  صالة الصَّ ين قََدَمْي يَْقُرَن ب

ه وشده معاً كأَنهما في قَيد. فََّده: أَْوثَقَ ده وَصفَده يَْصِفُده َصْفداً وُصفُوداً وَص و وقَيَّ ره، ويك ي الحديث وغي ن ف
فاُد:..  من نِْسع أَو قِدٍّ  فاُد. والّصِ اُق، واالسم الصَّ فد: الَوث لٌ  وكذلك التَّصِفيد. والصَّ و  َحْب لٌّ، وه ه أَو ُغ ُق ب يُوثَ

فَُد، والجمع ْفد والصَّ ى األَْصفاُد؛ قال ابن الصَّ ر على غير ذلك، قصروه على بناء أَدن دد.  سيده: ال نعلمه ُكّسِ الع
ل ي التنزي ز:  وف ل: هيالعزي فاد، قي ي األَْص نِين ف رَّ رين ُمقَ ل: القيود، وآَخ الل، وقي ال األَغ  واحدها صفد يق

فَد القيد، َصفَْدتُه بالحديد وفي الحديد فاُد  وجمعها أَصفاد. الجوهري: وَصفَّْدتُه، مخفف ومثقل؛ وقيل: الصَّ الّصِ
وقَْيدٍ  . وروي عن النبي، ما يُوثَُق به األَسير من قِّدٍ  هللا عليه وسلم، أَنه قال: إِذا دخل شهر رمضان صلى وُغّلٍ

ه: ُصفَِّدت الشياطين؛ ال من األَْغالل. يق ت ب دَّت وأُوثِقَ و ُصفَِّدت يعني ُش ل، فه فَْدت الرج فَّْدته  َص فود، وَص َمْص
  ..فهو ُمَصفَّد

ْربا) .)).. 50َسَرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوتَْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّاُر(((   ا الّسِ لُّ م ل: ُك ْرع، وقي ُل: القَميص والّدِ
ْربَل فهو َ لُبِس ْربَْلتُه فَتََس اه. وَس ْربَلَه إِي ه وَس ان،  أَي ِسْرباٌل، وقد تََسْربََل ب ديث عثم ي ح ْرباَل. وف ته الّسِ أَلبس

ع ه: ال أَْخلَ ه ع رضي هللا عن ى ب يُص وَكنَ ْرباُل: القَِم الى؛ الّسِ ْربَلَنِيه هللاُ تع ْرباالً َس ى  نِس ع عل ة ويُْجَم الِخالف
دروع َسرابِيَل. وفي الحديث: النَّوائُح عليهنَّ َسرابِيُل من وَهُهمْ .. قَِطراٍن، وتطلق السَّرابيُل على ال ى ُوُج  َوتَْغَش

ى هللاُ تقول: َغشَّْيت الشيَء تَْغِشيةً إِذا َغطَّْيته، و..  َغطَّْيته الِغشاُء: الِغطاُء. َغشَّْيت الشيَء تَْغِشية إِذا:  د َغشَّ ق
  . وأَْغشى؛ ومنه قوله تعالى: فأَْغَشْيناهم فهم ال يُْبِصُرون. بََصِره على

اِب(((   َ َسِريُع اْلِحَس َّ ُ ُكلَّ نَْفٍس َما َكَسبَْت إِنَّ  َّ ى الشيء، .)).. )51ِليَْجِزَي  أََ◌ة عل زاُء: الُمكاف الَج
زاءُ .. َزاءً ُمجازاةً وجِ  َجَزاًء وجازاه َجَزاه به وعليه ثم: الَج و الهي ة. أَب  والجاِزيةُ: الَجزاُء، اسم للمصدر كالعافِي

ون ً  يك ا َ  ثواب ا ون عقاب بَتْ .. ويك ا َكَس بَ :   َم ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ بُ  الَكْس   يَْكِس
ب: َكْسباً، وتََكسََّب واْكتََسب. قال سيبويه: َكَسَب أَصاَب، ف و واْكتََس رَّ الى: تََص ه تع ي: قولُ ن جن ال اب د. ق اْجتََه

  ..  وعليها ما اْكتََسبَْت؛ َعبَّر عن الحسنة بَِكَسبَْت، وعن السيئة باْكتََسبَتْ  لها ما َكَسبَْت،
وا األَْلبَ((   ذَّكََّر أُْولُ ٌد َوِليَ هٌ َواِح َو إِلَ ا ُه وا أَنََّم ِه َوِليَْعلَُم ذَُروا بِ اِس َوِليُن َالٌغ ِللنَّ ذَا بَ َغ  ./.)).)52اِب(َه بَل

لَ  ى، الشيُء يَْبلُُغ بُلُوغاً وبَالغاً: وَص ً  واْنتََه ا ه تَْبِليغ اً وبَلَّغَ و إِْبالغ اً ه و إِْبالغ ه ه ا.. وأَْبلَغَ بَالُغ: م ه  ال ُغ ب يُتَبَلَّ
ُل إِلى الشيء المطلوب. والبَالُغ: ما ٌغ أَي  وتقول: له في هذا.. بَلَغََك. والبَالُغ: الِكفايةُ  ويُتََوصَّ ةٌ وتَبَلُّ بَالٌغ وبُْلغ

سا ِكفايةٌ، وبَلَّْغتُ  ن هللالةالّرِ ل: إِالَّ بَالغاً م ي التنزي الُغ. وف بَالُغ: اِإلْب ُد َمْنحجى إِال أَن  . وال رساالتِه، أَي ال أَِج
بَال أُبَلَِّغ عن هللاِ ما أُْرِسْلتُ  ه ال ُغ، واالسم من ذلك التْبِلي اُل، وك هِ .. غُ ه. واِإلبالُغ: اِإليص ذَُروا بِ ذاُر: :   َوِليُن واِإلن

ي ون إِال ف الغ، وال يك ه اِإلب ه قول ذُر. ومن م النُّ ف، واالس ذُِر أَي لتخوي ذابي ونُ ان ع ف ك الى: فكي   تع
ر، فعيل  ل، بمعنىإِنذاري. والنَِّذير: الُمحذِّ ه ُمْفِع ذر وقول ع ن و  : وجاءُكمُ لعز وج والجم ب: ه ال ثعل ِذيُر؛ ق النَّ

ول،  ل الرس ال أَه ير يعنوق لى هللا يالتفس ي، ص اِهداً  النب ْلناك ش ا أَرَس ل: إِن ز وج ال ع ا ق لم، كم ه وس   علي
راً ونَِذيراً. ل الخالص من الشوائب ..  األَْلبَابِ .. وقال بعضهم: النَِّذير ههنا الشَّْيب وُمبَّشِ : مفرد اللب وهو العق

نو..  لُبُّ كّلِ شيٍء، ولُبابُه: خاِلُصه وِخـياُره اِلٌص. اب اٌب: خ ُجل: ما ُجِعل في قَْلبه من العَْقل.وشيٌء لُب  لُبُّ الرَّ
  ..  جني: هو لُباُب قَوِمه، وهم لُباُب قومهم، وهي لُباُب قَْومها
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*********  

  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده و د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف رس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا خ ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  
  

c    : 203الحلقة عدد  
   c سورة الحجر) 15(

  )  99( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةأدى األمانالرسالة و
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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يٍن(((  ْرآٍن ُمبِ اِب َوقُ ِلِميَن(1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَ انُوا ُمْس ْو َك ُروا لَ ِذيَن َكفَ َودُّ الَّ ا يَ أُْكلُوا  )2) ُربََم ْم يَ ذَْرُه
وٌم(3َويَتََمتَّعُوا َويُْلِهِهْم األََمُل فََسْوَف يَْعلَُموَن( اٌب َمْعلُ ا ِكتَ ٍة إِالَّ َولََه ْن قَْريَ ا ِم ٍة 4) َوَما أَْهلَْكنَ ْن أُمَّ بُِق ِم ا تَْس ) َم

َل َعلَيْ  ) َوقَالُوا يَا5أََجلََها َوَما يَْستَأِْخُروَن( ْكُر إِنََّك لََمْجنُوٌن(أَيَُّها الَِّذي نُّزِ َت 6ِه الذِّ ِة إِْن ُكْن ا بِاْلَمَالئَِك ا تَأْتِينَ ) لَْو َم
اِدقِيَن( ْن الصَّ ِريَن(7ِم انُوا إِذًا ُمْنَظ ا َك اْلَحّقِ َوَم ةَ إِالَّ بِ ُل اْلَمَالئَِك ّزِ ا نُنَ هُ 8) َم ا لَ ْكَر َوإِنَّ ذِّ ا ال ْلنَ ُن نَزَّ ا نَْح ) إِنَّ

ِليَن() وَ 9لََحافُِظوَن( تَْهِزئُون10لَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك فِي ِشيَِع األَوَّ ) 11( َ) َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكانُوا بِِه يَْس
يَن(12َكذَِلَك نَْسلُُكهُ فِي قُلُوِب اْلُمْجِرِميَن( ِل نَّةُ األَوَّ ْت ُس ْد َخلَ ْو فَتَ 13) الَ يُْؤِمنُوَن بِِه َوقَ ْن ) َولَ ا ِم ْيِهْم بَابً ا َعلَ ْحنَ

َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُروَن(14السََّماِء فََظلُّوا فِيِه يَْعُرُجوَن(   ...)).. )15) لَقَالُوا إِنََّما ُسّكِ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الحجر ) 

  : التحليل  
  

؟..  وما سنة األولين ؟.. وما الذي يسلك في لماذا يتهم الكفار الرسول بالجنون ؟.. وما شيع األولين 
الي إن شاء هللا  ل الت ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي قلوب المجرمين ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوب

  تعالى : 
  
ة  آيَاُت اْلِكتَابِ .)) .. )1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب َوقُْرآٍن ُمبِيٍن(((   ات : األدل ع آي ى : اآلية جم والحجج عل

  )): أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  َوقُْرآٍن ُمبِينٍ صدق الرسالة وعلى أن هللا واحد ال شريك لـه .. ((  
آلهم )2ُربََما يََودُّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِميَن(((   ار م رى الكف دما ي .)).. يحدث هذا يوم القيامة عن

  مسلمين .... وما أعده هللا من جزاء لل
وَن(((    ْوَف يَْعلَُم ُل فََس ْم األََم وا َويُْلِهِه أُْكلُوا َويَتََمتَّعُ ْم يَ وا.)).. )3ذَْرُه أُْكلُوا َويَتََمتَّعُ ْم يَ : وذر  ذَْرُه

  الشيء وذرا : تركه .. 
ة سوء  .)) .. هلك : فني ..)4َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم(((   مات وال يكون إال في ميت

  )) : معين في اللوح المحفوظ .. ال تتجاوزه .. إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُومٌ .. ((  
تَأِْخُروَن(((   ا يَْس ا َوَم ٍة أََجلََه ْن أُمَّ دَّين .)).. )5َما تَْسبُِق ِم ول ال ي الموت وُحل ت ف ةُ الوق ُل: غاي األََج

ةُ  واألََجُل: ونحِوه.   . الشيء. ُمدَّ
ْكُر إِنََّك لََمْجنُوٌن( َوقَالُوا يَا((   َل َعلَْيِه الذِّ ْكرُ .)).. )6أَيَُّها الَِّذي نُّزِ َل َعلَْيِه الذِّ   : القرآن الكريم .. نُّزِ
اِدقِيَن(((   ْن الصَّ َت ِم ِة إِْن ُكْن ا بِاْلَمَالئَِك ا تَأْتِينَ ْو َم ةَ إِالَّ 7لَ ُل اْلَمَالئَِك ّزِ ا نُنَ انُوا إِذًا  ) َم ا َك اْلَحّقِ َوَم بِ

ِرينَ .)) .. )8ُمْنَظِريَن( رَ :  َوَما َكانُوا إِذًا ُمْنَظ ره. ونََظ ه أُْنِظ ال: أَْنَظْرتُ ال. يق أْخير واِإلمه ار: الت  الشيَء: اِإلنظ
َرٍة. يء بِنَِظ ه الش اع من َل: ب َر الرج َرة. وأَْنَظ ه بِنَِظ تَْنَظره: باع َرةَ وا واْس ه النَّظ ب من د طل ول أَح تَْمَهلَه. ويق ْس

  . ُمْهلٍَة. أَي اْنتَِظْرهُ في نِْظٌر أَي أَْنِظْرني حتى أَْشتَِرَي منك. وتَنَظَّْره بْيٌع، فيقول: الرجلين لصاحبه:
افُِظوَن(((   هُ لََح ا لَ ْكَر َوإِنَّ ذِّ ا ال ْلنَ ُن نَزَّ ا نَْح ام )9إِنَّ ى قي ان إل ادة والنقص ن الزي ه هللا م .)).. أي حفظ

  لساعة .. معجزة خالدة ودليال على صدقه ووجود هللا الواحد ال شريك له .. ا
ِليَن(((   يعةُ: القوم الذين يَْجتَِمعون على األَمر. وكلُّ .)).. )10َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك فِي ِشيَِع األَوَّ والّشِ
هم رأْي بعض،أَْمر، فهم ِشيعةٌ. وكلُّ قوم أَمُرهم واحد  على قوم اجتََمعوا م يَتْبَُع بعُض ال األَزهري:  فه يٌَع. ق ِش

يس ين، ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً ول انوا  كلهم متفق نَهم وك وا ِدي ق ذين فرَّ ل: ال ال هللا عز وج ق
ر ِشيَعاً؛ كلُّ  ٍة تكفِّ ه اليهود والنصارى ألَنّ  فِْرق ي ب ا، يعن ة له ة المخالف راً  الفرق ُهم بكف ارى بعُض عضاً، ب النص

ُر اليهود روا وكذلك اليهود، والنصارى تكفِّ انوا أُم رهم وك وُد تكف ا  واليه ابر لم ي حديث ج بشيء واحد. وف
 وسلم: هاتان أَْهَوُن وأَْيَسُر؛ بأْس بعض، قال رسول هللا، صلى هللا عليه يُْلبَِسُكْم ِشيَعاً ويُذيَق بعَضكم نزلت: أَو

يَُع الِفَرُق، أَي يَْجعَلَُكم   . فرقاً مختلفين. الّشِ
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تَْهِزئُون((  ِه يَْس انُوا بِ وٍل إِالَّ َك ْن َرُس أْتِيِهْم ِم ا يَ ْخِريةُ..)).. )11( ََوَم ُزُؤ: السُّ ْزُء والُه ه  الُه ِزَئ ب ُه
أَ واْستَْهَزأَ  ومنه.   ..  به: َسِخرَ  وَهَزأَ يَْهَزأُ فيهما ُهْزءاً وُهُزؤاً وَمْهَزأَةً، وتََهزَّ

ِرِميَن(َكذَِلَك نَسْ ((   وِب اْلُمْج ي قُلُ ي الشيء .)).. )12لُُكهُ فِ لَْكُت الشيء ف در َس الفتح: مص ْلُك، ب والسَّ
ر: أَدخلته فيه فاْنِسَ◌لَك أَي ما، فدخل؛ ومنه قول زهي ُر هللا، ذا قََس ا، لَعَْم دْ  تَعَلَّماه ن  واْفِص ُر أَي ذَْرِعَك، وانظ بِ

ل..  وهْم َسلَُكوَك في أَْمٍر َعِصيبِ  ْصِمَك لم أَُعّرْد،خَ  وكنُت ِلزازَ  وقال عديُّ بن زيد: ُ تَْنَسِلك ي التنزي ز:  وف العزي
ا، أَْسلَْكتُهُ فيه. كذلك َسلَْكناه في قلوب المجرمين، وفيه لغة أخرى:  وهللا يُْسِلُك الكفَّاَر في جهنم أي يدخلهم فيه

ن اف ب م وأنشد بيت عبد من ز: أَل ل العزي ي التزي ّدم. وف د تق ٍع، وق ر أَن ِرْب اءً  ت ن السماء م زل م لََكه  هللا أَن فَس
و في األرض. يقال: َسلَْكتُ  يَنابِيَع في األرض، أي أَدخله ينابيع د عن  الَخْيَط في الِمْخيَِط أَي أَدخلته فيه. أَب عبي

  . الَمكاِن وأَْسلَْكتُه بمعنى واحد. أصحابه: سلَْكتُه في
ِليَن(الَ يُْؤِمنُوَن بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّ ((   ينَ .)).. )13ةُ األَوَّ ِل نَّةُ األَوَّ ان ..   َوقَْد َخلَْت ُس والشيُء : خال المك

و د وال يَْخلُ ه أَح ن في م يك ى إِذا ل الًء وأَْخلَ ّواً وَخ اٍل. ُخلُ و خ ه، وه يء في اٍل.  ش راٌر خ ن األَرض: قَ الُء م والَخ
ه واْستَْخلَى: كَخال ن قو من باب عال قِْرنَ تَْعاله. وم ةواْس الى: وإِذا رأَْوا آي ه تع ي ل ذكره أَب ن ت ِخرون؛ م  يَْستَس

ِلينَ ((  علي. ومكان َخالء: ال أَحد به وال شيء فيه. ره)) : ُسنَّةُ األَوَّ ه وأَم نَّةُ هللا: أَحكام ذه عن  وُس ه؛ ه ونهي
نَّ هللا اللحياني. وَسنَّها هللا للناس: اً. ق بَيَّنها. وَس اً قويم يَّن طريق نَّة أَي بَ الىُس ذين : ال هللا تع ي ال نَّةَ هللا ف  ُس

ل أَي ى إرادة الفع نة هللا عل َب س ُل؛ نََص ن قب ْوا م ي َخلَ ك ف نَّ هللا ذل م أَن  َس وا به اَء وأَْرَجفُ افقوا األَنبي ذين ن ال
  ..  ُوِجُدوا. والسُّنَّة: السيرة، حسنة كانت أَو قبيحة أَين ثُِقفُوا أَي يُْقتَلُوا

ونَ .)).. )14َعلَْيِهْم بَابًا ِمْن السََّماِء فََظلُّوا فِيِه يَْعُرُجوَن( َولَْو فَتَْحنَا((   ِه يَْعُرُج وا فِي ي :  فََظلُّ َرَج ف َوَع
َرج  الشيءِ  الدََّرَجة والسُّلَّم يعُرج ُعُروجاً أَي ارتقى. وَعَرج في َي. وَع اً أَيضاً: َرق ُرج ُعُروج وعليه يَْعِرج ويَْع

ر الِمْصباُح للعُْجِم أَْمَرُهْم، ع وَعال؛ قال أَبو ذَؤيب:ارتف فهو َعريج: الشيُء، ريجُ  كما نَوَّ ائمين، َع اِد الن  بُعَْيَد ُرق
وح ن :عرج يعرج إِليه؛ أَي تصعد؛ يقال وفي التنزيل: تَْعُرج المالئكة والرُّ ارج؛  ُعُروجاً؛ وفيه: م هللا ذي الَمع

اِعد اِرج: الَمص ادة: ذي ا الَمع ال قت دََّرج. ق ارج ذيوال ارج لَمع ل: َمع نِّعَم؛ وقي ل وال ي  الفواض ة وه المالئك
  ..وتعُرج فيها َمصاِعدها التي تَْصعَد فيها

ُحوُروَن(((  ْوٌم َمْس ُن قَ ْل نَْح اُرنَا بَ َرْت أَْبَص ّكِ ا ُس الُوا إِنََّم اُرنَا...)).. )15لَقَ َرْت أَْبَص ّكِ ا ُس َر :  إِنََّم ّكِ وُس
َرتْ  لتنزيلبََصُره: ُغِشَي عليه. وفي ا ّكِ ا ُس الوا إِنم ْت عن النظر العزيز: لق ال  أَبصاُرنا؛ أَي ُحبَِس َرْت. وق وُحيِّ

الء: ن الع رو ب و عم ا أَب يَْت، وقرأَه ْت وُغّشِ يَ ا ُغّطِ ذيب: معناه ِحَرْت. الته ة وفسرها: ُس رئ  الحسن مخفف ق
رت، بالتخفيف حْ  ُسِكرت وُسّكِ وقال  فيتخايل بأَبصارنا غير ما نرى. ِ روالتشديد، ومعناهما أُغشيت وُسّدت بالّسِ

َرْت أَبصارنا أَي ُسدَّت؛ قال د مجاهد: ُسّكِ ذهب مجاه ر  أَبو عبيد: ي ن النظ ا م ا منعه ى أَن األَبصار غشيها م إِل
رَ  السَّْكُر الماء من كما يمنع َرْت أَبصار القوم إِذا ِدي م الجري، فقال أَبو عبيدة: ُسّكِ مادِ  بِِه يَُهم كالسَّ م وَغِش يِر فل

الء: ن الع رو ب َرتْ  يُْبِصُروا؛ وقال أَبو عم ّكِ ا يلحق  ُس ا م ين لحقه أَن الع ْكِر الشراب ك ن ُس أْخوذ م اُرنا م أَبص
ال شارب ُكُر إِذا  الُمسِكِر إِذا سِكَر؛ وقال الفراء: معناه حبست ومنعت من النظر. الزجاج: يق ه تَْس َكَرْت َعْينُ َس

تاُء واْجثَأَلَّ القُبَُّر، يَْسُكُر؛ وأَنشد: ُالَحرّ  تحيرت وَسكنت عن النظر، وسَكرَ  ُكرُ  وَجعَلَتْ  جاء الّشِ  عيُن الَحُروِر تَْس
ِإذا عزم  والتَّْسِكيُر للحاجة: قال أَبو بكر: اْجثَأَلَّ معناه اجتمع وتقبَّض. ا ف اختالط الرأْي فيها قبل أَن يعزم عليه

   ..ذهب اسم التكسير عليها
  
  

*********  
  
  

* // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * *
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل المحيط السميع ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل العل
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ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنْ (( ون ...  –./.)) )118َت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c   : 204الحلقة عدد   

   c( سورة الحجر ) 
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم الن ول هللا بل صير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يٍم( )16اِظِريَن(َولَقَْد َجعَْلنَا فِي السََّماِء بُُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّ  (( ...  إِالَّ  )17َوَحِفْظنَاَها ِمْن ُكّلِ َشْيَطاٍن َرِج

ْيٍء  )18َمْن اْستََرَق السَّْمَع فَأَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ُمبِيٌن( ّلِ َش ْن ُك ا ِم ا فِيَه َواألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَ
هُ  )20َها َمعَايَِش َوَمْن لَْستُْم لَهُ بَِراِزقِيَن(َوَجعَْلنَا لَُكْم فِي )19َمْوُزوٍن( لُ ا نُنَّزِ هُ َوَم َدنَا َخَزائِنُ َوإِْن ِمْن َشْيٍء إِالَّ ِعْن

تُْم لَ )21إِالَّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم( ا أَْن قَْينَاُكُموهُ َوَم اًء فَأَْس َماِء َم ْن السَّ ا ِم َواقَِح فَأَْنَزْلنَ يَاَح لَ اِزنِيَن(َوأَْرَسْلنَا الّرِ  )22هُ بَِخ
تَأِْخِريَن( )23َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحيِ َونُِميُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن( َوإِنَّ  )24َولَقَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَْقِدِميَن ِمْنُكْم َولَقَْد َعِلْمنَا اْلُمْس

نُوٍن(َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ  )25َربََّك ُهَو يَْحُشُرُهْم إِنَّهُ َحِكيٌم َعِليٌم( ٍإ َمْس ْن َحَم اهُ  )26ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِم انَّ َخلَْقنَ َواْلَج
نُوٍن( )27ِمْن قَْبُل ِمْن نَاِر السَُّموِم( ٍإ َمْس ْن َحَم اٍل ِم ْن َصْلَص ًرا ِم اِلٌق بََش ِإذَا 28َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِنِّي َخ ) فَ
ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن  اِجِديَن(َسوَّ هُ َس وَن( )29ُروِحي فَقَعُوا لَ ْم أَْجَمعُ ةُ ُكلُُّه َجَد اْلَمَالئَِك ى أَْن  )30فََس يَس أَبَ إِالَّ إِْبِل

ٍر َخلَقْ  )32إِْبِليُس َما لََك أَالَّ تَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن( قَاَل يَا )31يَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن( ْن قَاَل لَْم أَُكْن ِألَْسُجَد ِلبََش هُ ِم تَ
يِن( )34قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم( )33َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن( قَاَل َرّبِ  )35َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعنَةَ إِلَى يَْوِم الّدِ
  ..)). )38ْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم() إِلَى يَْوِم ا37قَاَل فَِإنََّك ِمْن اْلُمْنَظِريَن( )36فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الحجر ) 

  * التحليل : 
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ا  أ المسنون ؟ .. وم ا الحم ما بروج السماء ؟.. وما الشهاب المبين ؟.. وما الشيء الموزون ؟ .. وم
الي اإلنظار ؟ .. وما الوقت المعلوم ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية  ل الت ي التحلي ف

  إن شاء هللا تعالى : 
  

اِظِريَن( (( ...  ا ِللنَّ ا َوَزيَّنَّاَه َماِء بُُروًج ي السَّ ا فِ ْد َجعَْلنَ ا .. )16َولَقَ وم .. لظهوره روج : النج .)).. الب
  وقال آخرون : منازل الشمس والقمر ..  

يٍم(((    ْيَطاٍن َرِج ّلِ َش ْن ُك ا ِم َطنَه) .)).. 17َوَحِفْظنَاَه در َش ْطُن: مص ً  والشَّ ْطنا ُطنُه َش ن  يَْش ه ع خالف
ْرٌف. والشاِطُن: وْجهه ونيته. ال من والشيطاُن: َحيَّةٌ له ُع ْيطاُن: فَْيع ث. والشَّ ل  لخبي يمن جع َد ف َطَن إذا بَعُ َش
ك النون أَصالً، ى ذل ل عل ن الجن..  وقولهم الشياطين دلي ل عات متمرد م روف، وك س واِإلن والشيطان: مع

يطان دواب ش ِجيمُ .. وال رَّ يطان ال ه الش ن، ومن ْجُم: اللع رَّ ِرفَ  وال ب، ُص وُم بالَكواك ن  أَي الَمْرُج ٍل م ى فَِعي إِل
  ..  مطرود، وهو قول أَهل التفسير َرِجيم ملعون َمْرجوم باللعنة ُمْبعَدٌ  َمْفعُوٍل، وقيل:

َهاٌب مُ ((   هُ ِش ْمَع فَأَتْبَعَ تََرَق السَّ ْن اْس يٌن(إِالَّ َم ال: .)).. )18بِ كيت، ق ن الس ن اب ري ع وروى األَزه
و ال أَب ال وق اٌر؛ ق ه ن ذي في وُد ال هاُب العُ ارٌ  الّشِ ا ن وٍد فيه بٍَة أَو ع ُل َخَش هاُب أَْص ـَهْيثم: الّشِ  ال

ِل: ساِطعَة؛ ويقال ْيطان باللْي ر الشَّ ى أَث ْنقَضُّ عل ذي يَ ّ  ِلْلَكْوَكِب ال ال  هاٌب. ق الى: فأَتْ  ِش ٌب. تع هاٌب ثاقِ هُ ِش بَعَ
ْمِع: النُّجوُم السَّْبعَة، والشُُّهُب: تِراِق السَّ ي حديث اْس دَّراري. وف ه المْعروفَة بال ـما أَْدَرَك ل أَن  فَُربَّ هاُب، قب الّشِ

هاِب: الذي يَْنقَضُّ باللَّْيِل ِشـْبهَ الَكوَكِب، يُْلِقـيَها؛ يعني الَكِلَمة الـُمْستََرقَة؛ وأَراد ل، بالّشِ ي األَص ْعلَة  وهو، ف الشُّ
ي من النَّاِر؛ ويقال للرُجِل الماضي في الحرب: ِشهاُب َحْرٍب أَي ماٍض  ِب ف بيِه بِالَكْوَك ـيِّه،  فيها، على التَّْش ُمِض

  )) :أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ُمبِينٌ .. ((  والجمُع ُشُهٌب وُشْهبانٌ 
ْوُزوٍن(َواألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْينَ ((   ْيٍء .)).. )19ا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُكّلِ َشْيٍء َم ّلِ َش ْن ُك ِم

ا  وقوله عز: أي مقدر ومضبوط ومعلوم وليس صدفة كما يتصور بعض الناس ..  َمْوُزونٍ  ا فيه ل: وأَنبتن وج
ه وال ال يجاوز ما  هللاُ  من كل شيء َمْوزوٍن؛ جرى على َوَزَن، َمْن قَّدر قدَّره هللا عليه ال يستطيع َخْلٌق زيادةٌ في

صاص نقصاناً، ْرنيخ؛ هذا  والنحاس وقيل: من كل شيء َمْوزوٍن أَي من كل شيء يوزن نحو الحديد والرَّ والّزِ
ى ْوزوَن عل َر الَم ة: فَسَّ ي النهاي اج، وف ول الزج ين: ق ل  وجه وَزُن مث ا ي ا مم واهر كلَّه ذه الج دهما أَن ه أَح

وَزُن وال والنُّحاس والحديدالرصاص  ل شيء يُ د ك ه قص ذهب والفضة، كأَن ي ال ْيِن، أَعن ل: والثََّمنَ ال، وقي  يك
دار المعلوم َوْزنُه وقَْدُره عند معنى قوله من كل شيء َمْوُزوٍن أَنه القَْدرُ  زاُن: الِمْق الى. والِمي الحديث: .. هللا تع

ي عظموِزنَةَ َعْرِشه أَ  سبحان هللا َعَدَد َخْلِقه ه ف َوْزن َعْرِش ِزنُ  ي ب ن َوَزَن يَ ْدره، م َدةً،  قَ َد ِع ةً كَوَع اً وِزنَ َوْزن
  ..  الواو المحذوفة من أَولها والهاء فيها عوض من وأَصل الكلمة الواو،

َراِزقِيَن(((   هُ بِ تُْم لَ ْن لَْس ايَِش َوَم ا َمعَ ْم فِيَه .))..)20َوَجعَْلنَا لَُكْم فِيَه ا لَُك ايِشَ َوَجعَْلنَ اُش :  ا َمعَ والَمع
ِرَئ  َمعايُِش على والَمِعيُش والَمِعيشةُ: ما يُعاُش به، وجمع الَمِعيشة القياس، وَمعائُِش على غير قياس، وقد قُ

ايش إِال وَجعَْلنا لكم بهما قوله تعالى: ي مع ز ف رك الهم ى ت افع فيها َمعايَِش؛ وأَكثر القراء عل ا روي عن ن  م
ع  ون أَنفِإنه هَمزها، وجمي روا أَن النحويين البصريين يْزُعم أٌ، وذك ا خط ذه  همَزه ي ه ون ف ا تك زة إِنم الهم

ل دة مث ت زائ اء إِذا كان ا الي ِحيفة وصحائف، فأَم ال َص ليّةُ. ق اُء أَْص ْيش الي ن العَ ايُش فم ُع  َمع وهري: جم الج
لها الَمِعيشة َمعايشُ  ة،َمْعيِشةٌ، وتق بال همز إِذا جمعتها على األَصل، وأَص ة  ديرها ُمْفِعل لها متحرك اُء أَص والي

ايِعُ  فال تنقلب في الجمع ُل وَمب ذلك َمكايِ زةً، وك ْرع همزتَ  هم ى الفَ ا عل ا، وإِن جمعته ة  ونحُوه بّهَت َمْفِعل وش
ا  األَزهري في تفسير هذه اآلية: ويحتمل أَن يكون الَمصائب ألَن الياء ساكنة؛ قال بفَِعيلة كما همزت َمعايش م

و ليَِعيش ه، ويحتم ه، ن ب ون ب ا يَِعيش ى م لةَ إِل ون الُوْص ي أَن يك ى أَب ول إِل ذا الق نِد ه   وأُس
  ..والَمعُوشةُ لغة األَزد إِسحق، وقال المؤّرج: هي الَمِعيشة. قال:

وٍم(((   َدٍر َمْعلُ هُ إِالَّ بِقَ لُ ومٍ َوَم.)).. )21َوإِْن ِمْن َشْيٍء إِالَّ ِعْنَدنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَّزِ َدٍر َمْعلُ هُ إِالَّ بِقَ لُ :  ا نُنَّزِ
ه  لجاء في التهذيب قا َر اِإلل دَّ ال: قَ ُق. يق اء الُمَوفَّ َدُر القَض ذا الليث: القَ ق الشيُء الشيَء  ك ديراً، وإِذا واف تق

ره هللا عز وجل من ا القَْدرُ  قلت: جاءه قََدُره. ابن سيده: ه لقضاءوالقََدُر القضاء والُحْكم، وهو ما يُقَّدِ م ب  ويحك
يم الُحْكِم، من األُمور. قال هللا عز وجل: إِنا أَنزلناه في ليلة القَْدِر؛ أَي ر حك ..  كما قال تعالى: فيها يُْفَرُق ُكلُّ أَم
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ى  القُْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان منو الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول ن التق ويكونان م
ّلِ شيء القُْدرة، فا ر؛ منكل شيء قدي ُر ُك ّدِ دير، وهللا سبحانه ُمقَ ل شيء ق ى ك ل عل ن عز وج  وقاضيه. اب

ِديُر، ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ ادر اسم األَثير: في أَسماء هللا تعالى الق ه،  فالق ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ ل م فاع
  َر، وهو أَبلغ.ُمْفتَِعٌل من اْقتَدَ  والمقتدر وهو للمبالغة،

اِزنِيَن(((   هُ بَِخ تُْم لَ ا أَْن قَْينَاُكُموهُ َوَم اًء فَأَْس َماِء َم ْن السَّ ا ِم َواقَِح فَأَْنَزْلنَ اَح لَ يَ ْلنَا الّرِ .)).. )22َوأَْرَس
يَاَح لََواقِحَ  ال ليَُدسَّ في:  َوأَْرَسْلنَا الّرِ اللَّقَاح أَي التْلقيحِ. وقد  َمنُ اآلخر؛ وجاءنا زَ  واللَّقَُح: اسم ما أُخذَ من الفُحَّ

وأَْلقََحِت الريُح  لها أَن تُْلقَح. لُِقحْت، بالتخفيف، واْستَْلقََحِت النخلةُ أَي آن ويقال للنخلة الواحدة: لُقَِّحِت النخيُل،
ل ي ك ك ف و ذل جرة ونح حابةَ والش ل. الس يء يحم م تَمُ  ش َدى ث ُل النَّ ي تَْحِم اح: الت ن الري واقُِح م ي واللَّ ه ف جُّ

ولهم السحاب، ا ق ُح، فأَم ا هي َمالقِ د؛  فِإذا اجتمع في السحاب صار مطراً؛ وقيل: إِنم ذف الزائ ى ح واقُِح فعل ل
وز أَن قال قال هللا سبحانه: وأَرسلنا الرياح لَواقَِح؛ د يج ُح السحاَب، وق  ابن جني: قياسه َمالقِح ألَن الريح تُْلِق

ى ون عل إِ  يك ح، ف ي القِ ت، فه حابَ لَِقَح ت الس ْت أَْلقَح ت فََزَك ا ذا لَِقَح ذا مم ون ه ن  فيك بب م ه بالس ي في اكتف
ِإذا الى؛ ف ول هللا تع دُّه ق رآن المسبب، وِض رأَْت الق راءة ق ِإذا أَردت ق رجيم؛ أَي ف ن الشيطان ال ا م  فاستعذ ب

ذين  ل هللاونظيره قو بالُمَسبَّب الذي هو القراءة من السبب الذي هو اِإلرادة؛ القرآن، فاكتفِ  ا ال ا أَيه الى: ي تع
ام آمنوا إِذا قمتم إِلى الصالة؛ أَي ال األَزهري: إِذا أَردتم القي يده؛ وق ن س الم اب ه ك ذا كل ى الصالة، ه ا  إِل قرأَه

ي  الريح ُمْلِقَحة تُْلِقحُ  الرياَح لَواقَِح، فهو بَيٌِّن ولكن يقال: إِنما حمزة: وأرسلنا واقح؟ فف ف ل ل: كي الشجر، فقي
ا أَن تجعل الريح هي التي معنيان: أَحدهما ذلك ون فيه اء فيك راب والم ى الت ا عل ال:  تَْلقَُح بمروره اُح فيق اللِّق

ا ح كم ح ريح القِ ف ري ه وص ك أَن ى ذل هد عل ح ويش ة الق ال ناق اً إِذ يق ا عقيم العقيم فجعله ذاب ب ْح،  الع م تُْلِق ل
ا  والوجه اآلخر وصفها ح كم ت تُْلِق اللَّْقح وإِن كان لٌ ب ل لي اتم، قي رٌّ ك ه وِس وم في ائٌم والن ُروز  ن ل الَمْب ا قي وكم

ول والمحتوم فجعله مبروزاً ولم از مفع ِرزاً، فج ل ُمْب ِزدِ  يق م يَ ل، إِذا ل ل لُمْفعَ از فاع ا ج ل كم ى  لُمْفِع اُء عل البن
ل، واحدتها الفعل كما واقح حوام و قال: ماء دافق؛ وقال ابن السكيت: ل ال أَب ح؛ وق ثم الق ح أَي الهي ح الق : ري

ل رامح ذات لقاح كما يقال درهم وازن أَي ذو َل،  َوْزن، ورج َح وال ساَف وال نَبَ ال َرَم ل، وال يق وسائف وناب
واقح أَي سيف وذو يُراُد ذو اح ل ريح  ُرْمح وذو نَْبٍل؛ قال األَزهري: ومعنى قوله: أَرسلنا الري ل ال ل، جع حوام

فه، ثمالقحاً ألَنها تحمل الماء والسحاب وت ه فالرياح لواقح أَي حوامل على هذا المعنى قلِّبه وتصّرِ   ..  تَْستَِدرُّ
وَن(((   ُن اْلَواِرثُ ونَ .)).. )23َوإِنَّا لَنَْحُن نُْحيِ َونُِميُت َونَْح ُن اْلَواِرثُ ن صفات :  َونَْح فة م وارث: ص ال

ذي دائم ال ِرثُ  هللا عز وجل، وهو الباقي ال د ف يَ ى بع َق، ويبق ن الخالئ رث األَرض وَم ائهم، وهللا عز وجل، ي ن
كَ  خير عليها،وهو ان ِمْل ا ك ن سواه فيرجع م ى َم ل، ويَْفن ه وحده ال  الوارثين أَي يبقى بعد فناء الك اد إِلي الِعب

  ..  يرثون الفردوس شريك له. وقوله تعالى: أُولئك هم الوارثون الذين
ْنكُ ((   تَْقِدِميَن ِم ا اْلُمْس ْد َعِلْمنَ تَأِْخِريَن(َولَقَ ا اْلُمْس ْد َعِلْمنَ ه )24ْم َولَقَ ه بحقيقت ا : أدرك م علم .)) .. عل
اِلُم  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ قالوكنهه .. و ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل وجل: وهو الَخ

ُد  بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالمُ  الغَْيِب والشَّهادِة، ْن بْع ا يُك وُن ولَمَّ ا يك وبَِم
اً وال َزل عاِلم ي قَْبل أن يكون، لم يَ ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم  يَ

ا ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ا وجليِله الس ان. دقيِقه ّم اإلْمك ى أت ا عل
  ..   وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة

يٌم(((   يٌم َعِل هُ َحِك ُرُهْم إِنَّ ُرُهمْ .. )) ..  )25َوإِنَّ َربََّك ُهَو يَْحُش َو يَْحُش َك ُه ُرهم :  َوإِنَّ َربَّ َرُهم يَْحُش َحَش
ه م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش وم ويَْحِش ُر: جم ي ِر. والَحْش ومالَمْحَش ُر ي ُر: َحْش ة. والَحْش وم القيام اس ي  ع الن

  .. أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه بلد والَمْحَشُر: المجمع الذي يحشر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلى القيامة.
نُوٍن(((   ٍإ َمْس ْن َحَم اٍل ِم ْنَساَن ِمْن َصْلَص نُونٍ .)).. )26َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ ٍإ َمْس ْن َحَم أُ: الحَ :  ِم أَةُ والَحَم ْم

ن الطين األَسود الُمنتن؛ وفي ع التنزيل: م ق اسم جم أٍَة َكَحلَ ع َحْم أٌ: اسم لجم ل َحَم نون، وقي ٍإ مس ة؛  َحَم َحْلق
ب. بة، واحدة القََص أَة كقََص ِإ َحَم ةٌ إِذا  وقال أَبو عبيدة: واحدة الَحَم ي َحِمئ ك، فه أً، بالتحري ر َحَم ت البئ وَحِمئَ

   .رائحته. وكثرت. وَحِمَئ الماُء َحْمأً وَحَمأً خالطته الَحْمأَة فَكِدَر وتَغَيرت أَةُ صارت فيها الَحمْ 
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ُموِم(((   اِر السَّ ْن نَ ُل ِم ْن قَْب اهُ ِم انَّ َخلَْقنَ ُمومِ .)).. )27َواْلَج اِر السَّ ْن نَ اب ..  ِم ار دون حج ن ن : م
ي اردة ل ة، تؤنث، وقيل: هي الب ان أَووالسَُّموُم: الريُح الحارَّ اراً، الً ك مائم.  نه ع َس ون اسماً وصفة، والجم تك

ن ويوٌم سامٌّ وُمِسمٌّ؛ األَخيرة ل،والَحُرور  قليلة عن اب ون باللي د تك ار، وق موُم بالنه دة: السَّ و عبي ي. أَب األَعراب
و بالليل، ا فه مَّ يوُمن ه: ُس ال من ذي وقد تكون بالنهار؛ يق ري ل ن ب موٌم؛ وأَنشد اب ة: َمْس ا هَ  الرمَّ اء راِكبُه ْوج

ُمومُ  ناُن َمْس ي هللا َوْس ة، رض ديث عائش ي ح ا وف ى أَْذلَقَه فَر حت ي الس وم ف ت تص ا: كان   عنه
  ..   َمْسُموٌم: ذو َسمومٍ  ٌَمْسُموٌم: أَصابتْه السَّموُم. ويوم السَُّموُم؛ هو حرُّ النهار. ونَْبتٌ 

نُوٍن( َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِنِّي َخاِلقٌ ((   ْن ) .)) .. 28بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْس اٍل ِم ْن َصْلَص ِم
  : أي له صلصلة أي له صوت ..   َحَمٍإ َمْسنُونٍ 
اِجِديَن(((   ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَهُ َس و )29فَِإذَا َسوَّ ة ه ي اآلي ود  ف .)).. السجود المقص

  جود العبادة .. ألن السجود ال يكون إال  رب العالمين .. سجود التحية وليس س
ى.)).. )31إِالَّ إِْبِليَس أَبَى أَْن يَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن( )30فََسَجَد اْلَمَالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن(((    إِالَّ إِْبِليَس أَبَ

يس  ْبلََس منوأَ  أَْبلََس الرجُل: قُِطَع به؛ عن ثعلب. وأَْبلَس: سكت.:  ه سمي إبل ِدَم، ومن ئَِس ونَ َّ أَي يَ ة  رحم
: عزازيَل. وفي وكان اسمه َّ َس  مشتق التنزيل العزيز: يومئذ يُْبِلُس المجرمون. وإِبليس، لعنة  ه أُْبِل ه ألَن من

َّ أَي أُويَِس. وقال أَبو إِسحق: لم يصرف   . ألَنه أَعجمي معرفة. من رحمة 
ْن  )32إِْبِليُس َما لََك أَالَّ تَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن( قَاَل يَا((   اٍل ِم ْن َصْلَص هُ ِم قَاَل لَْم أَُكْن ِألَْسُجَد ِلبََشٍر َخلَْقتَ
يمٌ .)).. )34قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم( )33َحَمٍإ َمْسنُوٍن( َك َرِج جِ : فَِإنَّ رَّ يطان ال ه الش ن، ومن ْجُم: اللع رَّ  يمُ وال

دٌ  : إِلى فَِعيٍل من َمْفعُوٍل، وقيل أَي الَمْرُجوُم بالَكواكب، ُصِرفَ  ة ُمْبعَ و  َرِجيم ملعون َمْرجوم باللعن مطرود، وه
  .. قول أَهل التفسير

يِن(((   ّدِ ْوِم ال ى يَ ةَ إِلَ َك اللَّْعنَ ر،.)).. )35َوإِنَّ َعلَْي ن الخي ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع ل: ال واللَّْع ْرد وقي طَّ
ن اُد م دُّعاء، واِإلبع بُّ وال ق السَّ ن الَخْل انٌ  هللا، وم ع ِلع م، والجم ةُ االس اً: واللَّْعن ه لَْعن ه يَْلعَن اٌت. ولَعَن   ولَعَن

  .. وَمْلعُوٌن، والجمع َمالِعين؛ عن سيبويه َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ 
وِم(37قَاَل فَِإنََّك ِمْن اْلُمْنَظِريَن( )36(قَاَل َرّبِ فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبعَثُونَ ((    )38) إِلَى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُ

رَ ..)).. ره. ونََظ ه أُْنِظ ال: أَْنَظْرتُ ه  الشيَء: اِإلنظار: التأْخير واِإلمهال. يق اع من َل: ب َر الرج َرة. وأَْنَظ باعه بِنَِظ
رجلين لصاحبه:طلب منه النَّظَرةَ  واْستَْنَظره: الشيء بِنَِظَرٍة. د ال ول:  واْستَْمَهلَه. ويقول أَح ٌع، فيق ٌر أَي  بْي نِْظ

   .ُمْهلٍَة. أَي اْنتَِظْرهُ في أَْنِظْرني حتى أَْشتَِرَي منك. وتَنَظَّْره
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل  خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف مين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

c    : 205الحلقة عدد   
  c ( سورة الحجر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 لسالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يَن((( ...  ِويَنَُّهْم أَْجَمِع ي األَْرِض َوَألُْغ ْم فِ نَنَّ لَُه َوْيتَنِي َألَُزيِّ ا أَْغ اَل َرّبِ بَِم ْنُهْم  )39قَ اَدَك ِم إِالَّ ِعبَ

يَن( الَ  )40اْلُمْخلَِص تَِقيٌم( قَ يَّ ُمْس َراٌط َعلَ ذَا ِص ْن  )41َه َك ِم ْن اتَّبَعَ ْلَطاٌن إِالَّ َم ْيِهْم ُس َك َعلَ ْيَس لَ اِدي لَ إِنَّ ِعبَ
يَن إِنَّ ا )44لََها َسْبعَةُ أَْبَواٍب ِلُكّلِ بَاٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم( )43َوإِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم أَْجَمِعيَن( )42اْلغَاِويَن( ْلُمتَِّق

وٍن( اٍت َوُعيُ ي َجنَّ يَن( )45فِ َالٍم آِمنِ ا بَِس ُرٍر 46اْدُخلُوَه ى ُس ا َعلَ ّلٍ إِْخَوانً ْن ِغ ُدوِرِهْم ِم ي ُص ا فِ ا َم ) َونََزْعنَ
ِحيُم(نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَ  )48الَ يََمسُُّهْم فِيَها نََصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمْخَرِجيَن( )47ُمتَقَابِِليَن( رَّ وُر ال َوأَنَّ  )49ا اْلغَفُ

يُم( ذَاُب األَِل َو اْلعَ ذَابِي ُه َراِهيَم( )50َع ْيِف إِْب ْن َض ئُْهْم َع ْنُكْم  )51َونَبِّ ا ِم اَل إِنَّ َالًما قَ الُوا َس ِه فَقَ وا َعلَْي إِْذ َدَخلُ
وَن( يٍم( )52َوِجلُ َالٍم َعِل ُرَك بِغُ ا نُبَّشِ ْل إِنَّ الُوا الَ تَْوَج بَِم  )53قَ ُر فَ نِي اْلِكبَ ى أَْن َمسَّ ْرتُُمونِي َعلَ اَل أَبَشَّ قَ

ُروَن( انِِطيَن(54تُبَّشِ ْن اْلقَ ْن ِم الَ تَُك اْلَحّقِ فَ ْرنَاَك بِ الُوا بَشَّ ِه إِالَّ  )55) قَ ِة َربِّ ْن َرْحَم نَُط ِم ْن يَْق اَل َوَم قَ
الُّوَن( ا اْلُمْرَس )56الضَّ بُُكْم أَيَُّه ِرِمينَ  )57لُوَن(قَاَل فََما َخْط ْوٍم ُمْج ى قَ ْلنَا إِلَ ا أُْرِس الُوا إِنَّ ا  )58( قَ وٍط إِنَّ إِالَّ آَل لُ

وُهْم أَْجَمِعيَن( ابِِريَن( )59لَُمنَجُّ ْن اْلغَ ا لَِم ْرنَا إِنََّه دَّ لُوَن( )60إِالَّ اْمَرأَتَهُ قَ وٍط اْلُمْرَس اَء آَل لُ ا َج ْم  )61فَلَمَّ اَل إِنَُّك قَ
َك 64َوأَتَْينَاَك بِاْلَحّقِ َوإِنَّا لََصاِدقُوَن( )63قَالُوا بَْل ِجئْنَاَك بَِما َكانُوا فِيِه يَْمتَُروَن( )62ْنَكُروَن(قَْوٌم مُ  ) فَأَْسِر بِأَْهِل

ْؤَمُروَن( ُث تُ وا َحْي ٌد َواْمُض ْنُكْم أََح ْت ِم اَرُهْم َوَال يَْلتَِف َر أَنَّ  )65بِِقْطٍع ِمْن اللَّْيِل َواتَّبِْع أَْدبَ َك األَْم ِه ذَِل ْينَا إِلَْي َوقََض
بِِحيَن( وٌع ُمْص ُؤَالِء َمْقُط َر َه ُروَن( )66َدابِ ِة يَْستَْبِش ُل اْلَمِدينَ اَء أَْه الَ  )67َوَج ْيِفي فَ ُؤَالِء َض اَل إِنَّ َه قَ

َ َوَال تُْخُزونِي )68تَْفَضُحونِي( َّ كَ  )69( َواتَّقُوا  ْم نَْنَه الُوا أََولَ الَِميَن(قَ ْن اْلعَ تُْم  )70 َع اتِي إِْن ُكْن ُؤَالِء بَنَ اَل َه قَ
وَن( )71فَاِعِليَن( ِرقِيَن(72لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُه ْيَحةُ ُمْش ذَتُْهْم الصَّ افِلََها  )73) فَأََخ ا َس ا َعاِليََه فََجعَْلنَ

جِّ  ْن ِس ِميَن( )74يٍل(َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِم اٍت ِلْلُمتََوّسِ َك َآليَ ي ذَِل يٍم( )75إِنَّ فِ بِيٍل ُمِق ا لَبَِس ي  )76َوإِنََّه إِنَّ فِ
  ...)). )79فَاْنتَقَْمنَا ِمْنُهْم َوإِنَُّهَما لَبِِإَماٍم ُمبِيٍن( )78َوإِْن َكاَن أَْصَحاُب األَْيَكِة لََظاِلِميَن( )77ذَِلَك َآليَةً ِلْلُمْؤِمنِيَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الحجر ) 
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  *التحليل : 
  

ه  راهيم علي يف إب ان ض تثناء ؟.. من ك ا اإلس ه ؟.. م ى نفس رجيم عل يطان ال ما العهد الذي أخذه الش
ين ؟ .. عن  ام المب ا اإلم يم ؟.. وم بيل المق ا الس ه ؟.. وم ا العم راء ؟.. وم السالم ؟.. وما القنوط ؟.. وما اإلمت

  ر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : هذه األسئلة وأكث
  

يَن((( ...  ِويَنَُّهْم أَْجَمِع ي األَْرِض َوَألُْغ ْم فِ نَنَّ لَُه َوْيتَنِي َألَُزيِّ ا أَْغ اَل َرّبِ بَِم الُل .)).. )39قَ : الضَّ يُّ الغَ
 ً ِويّ َغوايَةً  وَغِويَ  والَخْيبَة. َغَوى، بالفَتح، َغيّا ٍو وَغ اٍو وَغ ٌل غ لَّ. ورج د: َض ي عبي ان:  ٌ ؛ األَخيرة عن أَب وَغيَّ

، وأَْغواه هو لِ .. وقال  ضالٌّ و اسُم الفاِع ٍو ه ري: َغ ن ب ال اب اُد، ق نْ  ابن األَعرابي: الغَيُّ الفَس ن  ِم ِوَي ال م َغ
، ونظيره َرَشَد فهو راِشدٌ  د َرِشيٌد. وفي ال وَرِشَد فهو َغَوى، وكذلك َغِويٌّ حديث: َمْن يُِطع هللاَ وَرُسولَه فقَْد َرَش

  .. فقَْد َغَوى يَْعِصمها ومن
ً ) .)).. خلص الشيء  40إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهْم اْلُمْخلَِصيَن(((   ص ُخلُوصا الفتح، يَْخلُ ان  ، ب اً إِذا ك وَخالص

ّ  قد ص  ِلم. وأَْخلَصه وَخلَّصه وأَْخلَ ا وَس م نَج َب ث ه: أَمْ  نَِش ه.ِدينَ رئ: إِالَّ  َحَض اره، وق يَء: اخت َص الش وأَْخلَ
نهم اَدك م ين، عب وا الُمْخِلص ذين أَْخلَص ين ال ي بالُمْخِلص ب: يعن ال ثعل ين؛ ق ّ  والُمْخلَِص ادة    العب

ُ عّز وجّل. الزجاج: ّ ً  وقوله: تعالى، وبالُمْخلَِصين الذين أَْخلَصهم  ا ان ُمْخلَص ، واْذُكْر في الكتاب موسى إِنه ك
رئ ُمْخِلصاً، ص وق ص: : والُمْخلَ دنس، والُمْخِل اً من ال اراً خالص ه ُمخت ُ جعل ّ ه  ذي أَْخلَص ذي ال ّ  ال د  وّح

ّ أَحد، سورة ة  تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو  ا خالص ذلك ألَنه ميت ب اِإلخالص؛ قال ابن األَثير: س
ّ تعالى وتقّدس   .. في صفة 

  .)).. الصراط جمع صرط : الطريق .. )41ا ِصَراٌط َعلَيَّ ُمْستَِقيٌم(قَاَل َهذَ ((  
اِويَن(((   ْن اْلغَ اِدي .))..)42إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن إِالَّ َمْن اتَّبَعََك ِم ادة:  إِنَّ ِعبَ ده عب : عب

ْيهِ خضع وذل وطاع له ..  ((   َك َعلَ ْيَس لَ اِدي لَ ْلَطانٌ إِنَّ ِعبَ لَّطَ )):   ْم ُس ُ فتََس ّ لََّطه  د َس ُر، وق الطةُ: القَْه  السَّ
يهم، م عل ْلطة، بالض م ُس رى..  واالس راه َمْج ع ألَن مج ان، وال يجم ةُ والبُْره ْلطاُن: الُحجَّ ال والسُّ دِر، ق  المص

ْلنا محمد بن يزيد: هو من السِليط. وقال الزّجاج في قوله تعالى: ولقد ين، أَي  موسى أَْرَس لطاٍن ُمب ا وُس بآياتِن
ٍة بَيِّنٍة. ِ في أَرضه، قال: واشتاق والسُّلطان إِنما سمي وُحجَّ ّ ال: ُسْلطاناً ألَنه حجةُ  ليط، ق ن السَّ لطان م  الس

  ..  والسليُط ما يُضاء به، ومن هذا قيل للزيت: سليط
يَن(((   ُدُهْم أَْجَمِع ا َس )43َوإِنَّ َجَهنََّم لََمْوِع وٌم(لََه ْزٌء َمْقُس ْنُهْم ُج اٍب ِم ّلِ بَ َواٍب ِلُك ال  )44ْبعَةُ أَْب .)).. ق

مة. ابن سيده: وعنده قَْسٌم يَْقِسمه أَي َعطاء، وال يجمع، وهو من موا أَي  الِقْس مهم فتَقَسَّ دَّهر يَْقِس َمهم ال وقَس
قوا، قهم فتَفَرَّ قهم قِْسماً هنا وقِسماً هنا. ونَوىً  وقَسََّمهم فَرَّ قةفرَّ   .. ُمبَعَّدة  قَُسوٌم: ُمفَّرِ

: اتقاه :  إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاتٍ .)).. )46اْدُخلُوَها بَِسَالٍم آِمنِيَن( )45إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن(((  
  خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 

ابِِليَن(َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ((   ُرٍر ُمتَقَ ى ُس ا َعلَ ّلٍ إِْخَوانً ُدوِرِهْم .)).. )47ِمْن ِغ ي ُص ا فِ ا َم َونََزْعنَ
، بالكسر،:  ِمْن ِغلٍّ  ْغُن والحْقد والحسد. والِغلُّ ا  وفي التنزيل العزيز: والغَِليُل: الِغشُّ والعَداوة والّضِ ا م ونزعن

ة  أَعلم، أَنه في صدورهم من ِغّلٍ ؛ قال الزجاج: حقيقته، وهللا ّوِ المرتب ال يَْحُسُد بعض أَهل الجنة بعضاً في ُعلُ
، بالكسر، ٌِغلّ  ألَن الحسد ْغن  وهو أَيضاً َكدر، والجنة مبّرأَة من ذلك، َغلَّ صدُره يَِغلُّ ِغال إِذا كان ذا ِغّشٍ أَو ِض

. وَغلَّ يَغُلُّ ُغلوالً وأَغَ  وحقد. ورجل ُمِغلٌّ: ُمِضبٌّ على حقد   .. لَّ: خانَ وِغّلٍ
َرِجيَن(((   بٌ .)).. )48الَ يََمسُُّهْم فِيَها نََصٌب َوَما هُْم ِمْنَها بُِمْخ ا نََص ُهْم فِيَه اُء :  الَ يََمسُّ ُب: اِإلْعي النََّص

ُل، من العَناِء. والفعُل نَِصبَ  ذا الرج بَني ه به هو، وأَْنَص َب؛ وأَْنَص ا وتَِع باً: أَْعي ُر.وَهمٌّ  بالكسر،نََص ٌب األَْم  ناِص
ى ٌل بمعن و فاع ٍن، وه اِمٍر والبِ ل ت ٍب، مث ٌب: ذو نََص ُب. ُمْنِص ه ويُتْعَ ُب في ه يُْنَص ول، ألَن   مفع

  ..  التَّعَبُ  والنََّصُب: يُتِْعـبُني ما أَتْعَبَها. يُْنِصـبُني ما أَْنَصبَها أَي وفي الحديث: فاطمةُ بَْضعَةٌ ِمنِّي،
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ِحيُم( نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا((   رَّ ة.)).. )49اْلغَفُوُر ال ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ  الغَفُ
اً،  الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفر ومعناهما راً وُغْفران لنا َمْغفرة وَغْف

  .. ِر التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترهاالَمْغِفرة. وأَصل الغَفْ  وإنك أَنت الغَفُور الغَفّار يا أَهل
لُ .)).. )50َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو اْلعَذَاُب األَِليُم(((   َم الرج أْلَمُ  األَلَُم: الوَجُع، والجمع آالٌم. وقد أَِل و  يَ اً، فه أَلَم

  .. ِ◌ الُموِجُع مثل السَِّميع بمعنى الُمْسِمعواألَِليُم: الُمؤِلمُ  وآلَْمتُه. أَِلٌم. ويُْجَمُع األَلَُم آالماً، وتَأَلَّم
وَن( )51َونَبِّئُْهْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيَم(((   ْنُكْم َوِجلُ ا ِم اَل إِنَّ َالًما قَ الُوا َس ِه فَقَ وا َعلَْي ا .)).. )52إِْذ َدَخلُ إِنَّ
  : أي خائفون .. الوجل هو الخوف والرعب .. ِمْنُكْم َوِجلُونَ 
الُوا الَ ((   يٍم(قَ َالٍم َعِل ُرَك بِغُ ا نُبَّشِ ْل إِنَّ بَِم  )53 تَْوَج ُر فَ نِي اْلِكبَ ى أَْن َمسَّ ْرتُُمونِي َعلَ اَل أَبَشَّ قَ

ُروَن( ُرَك بِغَُالٍم َعِليٍم .)).. )54تُبَّشِ ن : إِنَّا نُبَّشِ و م ل: ه ارب، وقي ارُّ الش والغُالُم معروف. ابن سيده: الغُالُم الطَّ
  )) : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه..  َعِليمٍ .. ((   يشيب، والجمع أَْغِلَمةٌ وِغْلَمةٌ وِغْلمانٌ  إلى أَن يولد حين

انِِطيَن(((   ْن اْلقَ ْن ِم الَ تَُك اْلَحّقِ فَ ْرنَاَك بِ الُوا بَشَّ ِه إِالَّ  )55قَ ِة َربِّ ْن َرْحَم نَُط ِم ْن يَْق اَل َوَم قَ
الُّوَن( ْن .)).. )56الضَّ الَ تَُك انِِطينَ فَ ْن اْلقَ ل::  ِم ر، وقي ن الخي أْس م ذيب: الي ي الته أْس، وف وط: الي دّ  القُنُ  أَش

اً  اليأْس من الشيء. والقُنُوط، بالضم، المصدر. وقَنَط يقنُِط ويَْقنُطُ  نَِط قَنَط اً، وقَ س ُجلوس قُنُوطاً مثل جلَس يجِل
  ..  وهو قانٌِط: يَئِسَ 

ا ((   بُُكْم أَيَُّه ا َخْط لُوَن(قَاَل فََم م؛.)).. )57اْلُمْرَس غُر أَو َعُظ ُر، َص أُْن أَو األَْم ُب: الشَّ و الَخْط ل: ه   وقي
ع  َخْطبٌ  َسبَُب األَمـْر. يقال: ما َخْطبُك؟ أَي ما أَمُرَك؟ وتقول: هذا جليٌل، وَخْطٌب يَسير. والَخْطُب: األمر الذي تَقَ

ة، ه المخاَطب لَّ ا في ولهم: َج ه ق اُل؛ ومن ديثوالشأُْن والح ي ح ُر والشأْن. وف م األَم ُب أَي َعُظ د  لَخْط ر، وق عم
ـُمرْسلون؟  أَْفَطروا في يوِم غيٍم من رمضان، فقال: الَخْطُب يَسيٌر. وفي التنزيل ـُّها ال العزيز: قال فما َخْطبُُكم أَي

  .. وجمعه ُخُطوبٌ 
ِرِمينَ ((   ْوٍم ُمْج ى قَ ْلنَا إِلَ ا أُْرِس الُوا إِنَّ يَن(إِالَّ آلَ  )58( قَ وُهْم أَْجَمِع ا لَُمنَجُّ وٍط إِنَّ ْوٍم .)).. )59 لُ ى قَ إِلَ

ُروٌم،:  ُمْجِرِمينَ  راٌم وُج ع أَْج ذنب، والجم ي، والُجْرُم: ال و والُجْرُم: التَّعّدِ اً  وه ِرُم َجْرم َرَم يَْج د َج ةُ، وق الَجِريَم
م لمين في المسلمين ُجْرماً منوَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظُم المس ُمْجِرم واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو  سأَل عن شيء ل

ْم عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الُجْرم: الذنب.   )) : هو وابنتاه ..  إِالَّ آَل لُوطٍ . ((  يَُجرَّ
ابِِريَن(((   ْن اْلغَ ا لَِم ْرنَا إِنََّه دَّ هُ قَ ب. وغَ .)).. )60إِالَّ اْمَرأَتَ ث وذه وراً: مك ر ُغب يُء يَْغبُ َر الش َر َغبَ بَ

ال يَْغبُر الشيءُ  ي  أَي بقي.والغابُِر: الباقي. والغابُِر: الماضي، وهو من األَضداد؛ ق ابُِر ف يء الغ د يَِج ث: وق اللي
ه،  النعت كالماضي. ورجل غابٌِر وقوم ُغبٌَّر: ل شيء: بقيَّت ُر ك ه. وُغْب ي من ا بق ل: م ن اللي غابِرون. والغابُِر م

  .. أَغبارٌ  والجمع
ا ((   وفي حديث : إِنَُّكْم قَْوٌم ُمْنَكُروَن .)).. )62قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم ُمْنَكُروَن( )61َجاَء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن(فَلَمَّ

ك: عمر رة، بالتحري َرٍة؛ النك دَّ نََك ي أََش َت ل ز) كن د العزي ن عب ن ب م م ال:  االس اق، ق ن اِإلنف ِة م اِر كالنَّفَقَ اِإلْنك
ارك َرةُ إِنك يء،ال والنَِّك رَ  ش َر األَم ة. ونَِك الف المعرف َرةُ: خ ة. والنَِّك يض المعرف و نق راً  وه اراً  نَِكي َره إِْنك وأَْنَك

ْرُت الشيء  أَن ونُْكراً: جهله؛ عن كراع. قال ابن سيده: والصحيح ال: أَْنَك ر االسم. ويق در والنُّْك ار المص اِإلنك
  ..  أُْنِكُره إِنكاراً ونَِكْرتُه مثله وأَنا

ٍع 64َوأَتَْينَاَك بِاْلَحّقِ َوإِنَّا لََصاِدقُوَن( )63الُوا بَْل ِجئْنَاَك بَِما َكانُوا فِيِه يَْمتَُروَن(قَ ((   َك بِِقْط ) فَأَْسِر بِأَْهِل
ْؤَمُروَن( ُث تُ وا َحْي ٌد َواْمُض ْنُكْم أََح ْت ِم اَرُهْم َوَال يَْلتَِف ْع أَْدبَ ِل َواتَّبِ ْن اللَّْي ا َك.)).. )65ِم ُرونَ بَِم ِه يَْمتَ :  انُوا فِي

اراةُ  : واالْمتِراُء في الشيِء: الشَّكُّ فيه، وكذلك التَّماري. والِمراءُ  راِء  الُمم ن االْمتِ راُء أَيضاً: م َدل، والِم والج
. وفي ال والشّكِ ز: ف ل العزي ة التنزي ي اللغ له ف ال: وأَص راًء ظاهراً؛ ق يهم إِالَّ ِم اِر ف تخرج تُم دال وأَن يَس  الِج

اراةُ  َمَرْيُت الشاةَ إِذا لرجُل من ُمناظره كالماً ومعاني الخصومة وغيرها منْ ا د م حلبتها واستخرجت لبنها، وق
  ..  وتَمارى: َشكَّ  واْمتَرى فيه وِميراًء. ُمماراةً 

بِِحيَن(((   وٌع ُمْص ُؤَالِء َمْقُط َر َه َر أَنَّ َدابِ َك األَْم ِه ذَِل ْينَا إِلَْي ره. ودابِ.)).. )66َوقََض يء: آخ ُر الش
ابَِرةُ آخر الرمل. وقطع . الدَّ وم هللا الشَّْيبانِيُّ ُر الق َع دابِ ل: فَقُِط ذين دابَِرهم أَي آخر من بقي منهم. وفي التنزي  ال

رَ  هللا تعالى ظلموا؛ أَي اْستُْؤِصَل آخُرهم؛ وَدابَِرةُ الشيء: َكَدابِِره. وقال  في موضع آخر: وقََضْينا إِليه ذلك األَْم
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دابر مقطوع أَن َدابَِر هؤالء ره: ال معي وغي ال األَص ره؛ ق ع هللا داب ل أَي ُمْصبِِحين. قولُهم: قط أَذهب هللا  األَص
  .. أَصله

ُروَن(((   ِة يَْستَْبِش ُل اْلَمِدينَ اَء أَْه ُحونِي( )67َوَج الَ تَْفَض ْيِفي فَ ُؤَالِء َض اَل إِنَّ َه َ َوَال  )68قَ َّ وا  َواتَّقُ
ي(تُْخُزو الَِميَن( )69نِ ْن اْلعَ َك َع ْم نَْنَه الُوا أََولَ الَِمينَ  .)) ..)70قَ ْن اْلعَ َك َع ْم نَْنَه ك أن  أََولَ م ننه ى أو ل : والمعن

  تخاطبنا في فعل الفاحشة ..  
الل .. واإلعراض ع )71قَاَل َهُؤَالِء بَنَاتِي إِْن ُكْنتُْم فَاِعِليَن(((   زواج الح يهم ال رض عل ن .)).. أي ع
  الفواحش .. 
وَن(((   ْكَرتِِهْم يَْعَمُه ي َس ُركَ .)) .. )72لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِف اة  لَعَْم ل بحي ز وج ك .. يقسم هللا ع : أي وحيات

ُرهمحمد ..  ال َعْم د ط ال ق اة. يق ر: الحي ر والعُْم ر والعُُم ُره، العَْم الوا:  وُعْم ِإذا أَقسموا فق يحتان، ف ان فص لغت
ي والجمع  غير،لَعَْمُرك فتحوا ال ول ف ى. والعرب تق اؤالً أَن يبق ي الرجل َعْمراً تف ِري  أَْعمار. وُسّمِ م: لَعَْم القَس

رُ .. لَعَْمُرك قََسِمي أَو يميني أَو ما أَْحِلُف به ولَعَْمُرك، يرفعونه باالبتداء ويضمرون الخبر كأَنه قال:  وقيل: العَْم
يُن؛ وأَيّاً كان فِإنه ال يستعم م إِالههنا الّدِ اً. ل في القَس ْكرتِهم  مفتوح ي َس م لف ُرك إِنّه ز: لَعَْم ل العزي ي التنزي وف

ي إِال بالفتح؛ واستعمله أَبو خراش في الطير فقال: يقرأْ  يَْعَمُهون؛ لم ْذرةً  لَعَْمُر أَب ة ُع ِر الُمِرنّ ٍد،  الطَّْي ى خال عل
الىأَي لحم شريف كريم. وروي عن ابن ..  لقد َوقَْعَت على لَْحمِ  ُرك أَي : عباس في قوله تع ال:  لَعَْم ك. ق لحيات

ي اة النب د إِال بحي اة أَح َف هللا بحي ا َحلَ لى وم ه ، ص ذا  هللا علي رون ه ون ينك ثم: النحوي و الهي ال أَب لم. وق وس
ُرك ة: ويقولون معنى لعَْم ي ربيع ربن أَب ر وأَنشد لعم ذي تَْعُم ِدينُك ال ْنِكحُ  لَ ا الُم هَ  أَيُّه ا ُس َرَك هللاَ  ، ًْيالالثَُّريّ َعْم

ثِينا عبادتك هللاَ، فنصب؛ وأَنشد: قال: َعْمَرك هللاَ  ؟ كيف يَْجتَِمعان ن  وذَِرينا ، َعْمَرِك هللاَ ساعةً، َحّدِ ْوِل َم ن قَ ِم
ونَ .((  هللا. فأَْوقَع الفعَل على هللا عز وجل في قوله َعْمَرك يُْؤِذينا ْكَرتِِهْم يَْعَمُه ر )) :  إِنَُّهْم لَِفي َس هُ: التََّحيُّ العََم

ه والتََّردُّد؛ وأَنشد ابن بري: اَن تَْعَم ى ُعثْم ْه إل ى تَْعَم اب َمت راِدِق والِقب ْخم السُّ ى َض ل:  ِإل َر، وقي ُد النظ َرّدِ أَي تُ
ُد في الضاللة والتحير ال في العََمهُ التََّردُّ ة؛ وق و أَن ال يعرف الُحجَّ ب: ه اني: ال ُمنازعة أَو طريق؛ قال ثعل لحي

و ي ه ذَُرُهم ف ز: ون ل العزي ي التنزي ه. وف ن يتوج دري أَي ده ال ي َرّدِ انهم ت ون:  ُطْغي ى يعمه ون؛ ومعن يَْعَمُه
ّرم هللا ّي، ك ديث عل ي ح رون. وف أَينَ  يتحي ه: ف ي وجه هُ ف ر: العََم ن األَثي ال اب ون؟ ق ف تَْعَمُه ل كي ْذَهبُوَن ب  تَ

ه ِمهٌ أَي يتََردُّدُ في البَصر. ورجل َعِمهٌ عا البصيرة كالعمى ع َعِمهون  ُمتَحيِّراً ال يهتدي لطريق ه، والجم وَمْذَهبِ
هٌ.   . وُعمَّ

ِرقِيَن(((   ْيَحةُ ُمْش ذَتُْهْم الصَّ مس ..  )73فَأََخ روق الش د ش ي .)).. أي عن ل ف ُل أَي دخ َرق الرج وأَْش
ذَتْهم ل: فأََخ ي التنزي ْيحةُ  شروِق الشمس. وف ِرقِيَن؛ أَي مُ  الصَّ تُمْش ي وق وا ف وُم: دخل َرَق الق بِحين. وأَْش   ْص

قُوا الشروق كما تقول رَّ ا َش ُروا، فأم بَُحوا وأَْظَه وا فساُروا نحوَ  أَْفَجُروا وأَْص ب ي  وَغرَّ رب. وف ِرق والمغ الَمْش
  .دخولهم في شروق الشمس وهو طلوعها. ُمْشرقيَن، أي لَِحقوهم وقت التنزيل: فأَتْبَعُوهم

ا َعا((   يٍل(فََجعَْلنَ ّجِ ْن ِس اَرةً ِم ْيِهْم ِحَج ا َعلَ افِلََها َوأَْمَطْرنَ ا َس َدر. .)).. )74ِليََه ارة كالَم يل: حج ّجِ والّسِ
ل وفي التنزيل العزيز: تْرِميهم بِحجارة من ْنِك َرِك و َس ل، وه ب َدِخي يل؛ وقيل: هو حجر من طين، ُمعَرَّ أَي  ِسّجِ

ي الّسِ حجارة وطين؛ قال أَبو اس ف ّلٍ وطين،إِسحق: للن ن ِج ا م ي التفسير أَنه وال، وف يل أَق ل ّجِ ّلٍ  وقي ن ِج م
ه إِذا  قال وحجارة، وقال أَهل اللغة: هذا فارسيٌّ والعرب ال تعرف هذا؛ م، أَن دنا، وهللا أَعل ذي عن األَزهري: وال

وط ف فارسي كان التفسير صحيحاً فهو وم ل ي قصة ق ال:أُْعِرب ألَن هللا تعالى قد ذكر هذه الحجارة ف ل ق  لنُْرِس
يل. ومن رُب  كالم الفُْرس ما عليهم حجارةً من طين؛ فقد بَيَّن للعرب ما َعنى بِسّجِ ه الع ال يُْحصى مما قد أَْعَربَتْ

يل، فال أُْنِكر أَن يكون نحو جاموس وِديباج، ّجِ ن ِس دة: م و عبي ال أَب ِرب؛ ق ا أُْع ذا مم رة شديدة؛  ه ه كثي تأْويل
ُرٍض، ن مقبل:مثل ذلك قول اب وقال: إِن ً  وَرْجلٍة يَْضِربون البَْيَض عن ُع ْربا ينا َض ّجِ اُل ِس ه األَْبط ْت ب ..  تََواَص

يٌل بمعنى واحد، وقال يٌن وِسّجِ ن قال: وِسّجِ يل م ال  بعضهم: ِسّجِ يهم؛ ق لة عل ا ُمْرَس َجْلته أَي أَرسلته فكأَنه أَْس
يل من أَْسَجْلت ِإذا أَعطي إِسحق: وقال بعضهم أَبو ْجل؛ِسّجِ اِجْلني  وأَنشد بيت ت، وجعله من الّسِ ي:َمْن يُس اللََّهب

يٍل: يُساِجْل ماجدا ر فهو كقولك ِمن ِسِجّلٍ أَي ما ُكتِب لهم، قال: وهذا وقيل ِمْن ِسّجِ أَْبيَنُها ألَن من  القول إِذا فُّسِ
ار لَفِ  هللا تعالى: َكالَّ إِن كتاب هللا تعالى دليالً عليه، قال يٍن وما أَدراك ماكتاب الفُجَّ وٌم؛ ي ِسّجِ اٌب َمْرق يٌن كت ّجِ  ِس

ين، المعنى أَنها حجارة يل في معنى ِسّجِ بهم بها مما َكتَب هللاُ تعالى أَنه وِسّجِ   .. يُعَذِّ
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ِميَن(((   اٍت ِلْلُمتََوّسِ ُر هللا.)) .. )75إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَ ئَْس، لَعَْم ي الحديث: ب لُ  وف م الشيخ الُمتََوّسِ ، َعَم
ابّ  ي ِوالش م: الُمتََحلِّ ِم؛ الُمتََوّسِ ّوِ ومٌ  الُمتَلَ الٌن َمْوس يوخ، وف َمِة الش الخير. بِس ر أَي  ب ه الخي ْمت في د تََوسَّ وق
ْست. راً أي.. تفرَّ الن خي ي ف ْمُت ف ال: تَوسَّ ه. يق ه وتَوسَّم فيه الشيَء: تََخيَّلَ ت في ه  رأَي ْمُت في ه. وتَوسَّ راً من أَث

رهم عَرْفت فيه ِسَمتَه وعالمتَه. الَوْسِم أي ْسُت، مأْخذه منالخير أي تَفَرَّ  ا وغي  والَوْسمةُ، أهل الحجاز يُثَقِّلونه
  .. ورٌق يُْختََضُب به له يَُخفِّفُها، كالهم شجرٌ 

ْؤِمنِيَن( )76َوإِنََّها لَبَِسبِيٍل ُمِقيٍم(((   ةً ِلْلُم َك َآليَ ا لَبَِس.)) .. )77إِنَّ فِي ذَِل يمٍ َوإِنََّه ق  بِيٍل ُمِق ي الطري : ف
  إلى الشام .. أي في طريق واضحة .. لها عالمة.. 

اِلِميَن(((   ِة لََظ َحاُب األَْيَك اَن أَْص يٍن( )78َوإِْن َك اٍم ُمبِ ا لَبِِإَم ْنُهْم َوإِنَُّهَم ا ِم َحاُب ...))..  )79فَاْنتَقَْمنَ أَْص
 تُْنبِتُ  األَْيكةَ: الشمر الكثير الملتّف، وقيل: هي الغَْيضةملتف .. : قوم شعب .. واأليكة : الشجر الكثير ال األَْيَكةِ 

ل ت األَثْ ه منب هم ب ص بعض جر، وخ اعم الش ن ن ا م ة جماعة  السَّْدر واألَراك ونحوهم ل: األَْيك ه، وقي وُمجتَمع
ال: واألَول  األَراك، وقال أَبو حنيفة: قد تكون األَْيكة ل، ق ع الجماع من كل الشجر حتى من النخ رق، والجم أَع

ْعِب،أَْيِك األَراِك  قال: وأَيَِك األَراك فهو أَيٌِك واْستَأْيَك، كالهما: التّفٍ وصار أَيكة؛ أَْيٌك. أَْعلَى ِش جٍ ب ن فَْل ونحُن م
ذيب  على قال ابن سيده: أراه أيِِك األََراك فخفف، وأْيك أيٌِك ُمثْمر، وقيل هو ُمتَداني القَْضبِ  ي الته المبالغة. وف

ان  الُمْرَسلين؛ وقرئ قوله تعالى: كذَّب أصحاُب األَْيكة في ة ك ير أن اسم المدين ي التفس أصحاب لَيكة، وجاء ف
  )) : اإلمام : الطريق .. قرى قوم لوط .. مبين : أبان الشيء :اتضح فهو مبين .. لَبِِإَماٍم ُمبِينٍ .. ((  لَْيكة

   
  
  

*********  
  
  
  

فوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا و
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )811َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 206الحلقة عدد   
  c ( سورة الحجر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس هللا بل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِليَن((( ...  ِر اْلُمْرَس انُو )80َولَقَْد َكذََّب أَْصَحاُب اْلِحْج ا فََك اُهْم آيَاتِنَ يَن(َوآتَْينَ ا ُمْعِرِض انُوا  )81ا َعْنَه َوَك

ْيَحةُ ُمْصبِِحيَن(82يَْنِحتُوَن ِمْن اْلِجبَاِل بُيُوتًا آِمنِيَن( بُوَن( )83) فَأََخذَتُْهْم الصَّ انُوا يَْكِس ا َك  )84فََما أَْغنَى َعْنُهْم َم
اْلَحقِّ  َل( َوَما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما إِالَّ بِ ْفَح اْلَجِمي فَْح الصَّ ةٌ فَاْص اَعةَ َآلتِيَ َك  )85َوإِنَّ السَّ إِنَّ َربَّ

ُق اْلعَِليُم( يَم( )86ُهَو اْلَخالَّ ْرآَن اْلعَِظ انِي َواْلقُ ْن اْلَمثَ ْبعًا ِم اَك َس ِه  )87َولَقَْد آتَْينَ ا بِ ا َمتَّْعنَ ى َم َك إِلَ دَّنَّ َعْينَْي الَ تَُم
ى 89َوقُْل إِنِّي أَنَا النَِّذيُر اْلُمبِيُن( )88َوَال تَْحَزْن َعلَْيِهْم َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلْلُمْؤِمنِيَن(أَْزَواًجا ِمْنُهْم  ) َكَما أَْنَزْلنَا َعلَ
ِميَن( يَن( )90اْلُمْقتَِس ْرآَن ِعِض وا اْلقُ ِذيَن َجعَلُ يَن( )91الَّ أَلَنَُّهْم أَْجَمِع َك لَنَْس انُ 92فََوَربِّ ا َك وَن()َعمَّ  )93وا يَْعَملُ

تَْهِزئِيَن( )94فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِكيَن( َر  )95إِنَّا َكفَْينَاَك اْلُمْس ا آَخ ِ إِلًَه َّ َع  وَن َم ِذيَن يَْجعَلُ الَّ
 )98فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوُكْن ِمْن السَّاِجِديَن( )97َولَقَْد نَْعلَُم أَنََّك يَِضيُق َصْدُرَك بَِما يَقُولُوَن( )96فََسْوَف يَْعلَُموَن(

  ./.)). )99َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَأْتِيََك اْليَِقيُن(
  صدق هللا العظيم 

  
  ( سورة الحجر ) 

  * التحليل : 
  

ن  اني؟..  وم ن المث بع م ا الس من هم أصحاب الحجر ؟.. وما الصيحة ؟ .. وما الصفح الجميل ؟.. وم
ة الشافية  هم ة الكافي ر تجدون األجوب ذه األسئلة وأكث ن ه المقتسمون؟ .. وما العضين ؟ .. وما اليقين ؟.. ع

  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
  

ِليَن((( ...  ر علي)80َولَقَْد َكذََّب أَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَس ان م  رسول هللا صلى هللا ه.)).. والحجر : مك
وادي .. عليه وآله و ر : ال وك .. والحج ى تب ه إل ي طريق ةسلم ف ود ناحي ار ثم ُر: دي د، وادي  والِحْج ام عن الش

ذََّب أَصحاب ، وجاءعليه السالم  القَُرى، وهم قوم صالح النبي د َك ل: ولق ي التنزي راً. وف  ذكره في الحديث كثي
   .المرسلين؛ والِحْجُر أَيضاً: موضٌع سوى ذلك. الِحْجرِ 

  البخاري فيمل يتعلق باآلية السالفة البيان  :  وجاء في صحيح
ة والشام.أصحب الحجر وهم  ين المدين و ب  ثمود، والذين كانوا يسكنون الوادي المسمى الحجر، وه

  ..  هو صالح عليه السالم، وتكذيبه تكذيب لغيره : المرسلين
ربن المنذر: حدثنا معن قال: حدثني مالك، عن عبد هللا بن  حدثنا إبراهيم   دينار، عن عبد هللا بن عم

ا: ه  رضي هللا عنهم ول هللا صلى هللا علي ه أن رس ال وآل لم ق حاب الحجر : ال  وس ى ألص دخلوا عل ؤالء  ت ه
  .مثل ما أصابهم). القوم إال أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم، أن يصيبكم

انُوا َعْنَه((   ا فََك اُهْم آيَاتِنَ يَن(َوآتَْينَ يَن( )81ا ُمْعِرِض ا آِمنِ اِل بُيُوتً ْن اْلِجبَ وَن ِم انُوا يَْنِحتُ .)).. )82َوَك
  : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه ..  فََكانُوا َعْنَها ُمْعِرِضينَ 
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بِِحيَن(((   ْيَحةُ ُمْص ل:.)).. )83فَأََخذَتُْهْم الصَّ ال هللا عز وج ن األَّول؛ ق له م ذاُب، وأَص ْيَحةُ: الع  والصَّ
ذَتْهم وا. فأََخ الن إِذا َهلَُك ي آِل ف يَح ف ال: ِص ذاب؛ ويق ه الع ي ب ْيحةُ؛ يعن تهم.  الصَّ ْيحةُ أَي أَهلك ذَتْهم الصَّ فأََخ

لَ  َ الحيُّ بها. والصائِحةُ: َصْيَحةُ الَمناحِة؛ يقال: ما ينتظرون إِالّ  والصَّيحةُ: الغارةُ إِذا فُوِجئَ  ى  مث ْيحِة الُحْبل َص
ذين ِجلُهم؛ قال هللا عز وجل: وأََخذَ أَي َشرا َسيعا ه  ال د ب ل ألَن الصيحة مصدر أُري ذكر الفع يحةُ؛ ف وا الص َظلَم

ياُح، ْيحة أَخذت الذين ظلموا الصيحةُ بالتأْنيث، كان جائزاً يذهب به إِلى ولو قيل: الّصِ   ..  لفظ الصَّ
بُوَن(((   انُوا يَْكِس بَ الكَ .)).. )84فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َك ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ بُ  ْس  يَْكِس

ب: َكْسباً، وتََكسََّب واْكتََسب. قال سيبويه: َكَسَب أَصاَب، الى:  واْكتََس ه تع ي: قولُ ن جن ال اب د. ق ف واْجتََه رَّ تََص
ن السيئة باْكتَ  لها ما َكَسبَْت، بَْت، وع نة بَِكَس ر عن الحس بَْت،وعليها ما اْكتََسبَْت؛ َعبَّ َب دون  َس ى َكَس ألَن معن

بَ  ك أَن َكْس ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس ير  معن ٌر يس يئة، أَْم اِب الس ى اْكتِس افة إِل نة، باِإلض الحس
َزى وُمْستَْصغٌَر، وذلك لقوله، ال يُْج اَء بالسيئة ف ا، ومن ج ُر أَمثاله ه َعْش اَء بالحسنة فل إِال  َعزَّ اْسُمه: من ج

  .. ِمثْلَها
ْفحَ ((   فَْح الصَّ ةٌ فَاْص اَعةَ َآلتِيَ اْلَحّقِ َوإِنَّ السَّ ا إِالَّ بِ ا بَْينَُهَم َماَواِت َواألَْرَض َوَم ا السَّ ا َخلَْقنَ  َوَم

بق :  َوَما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواألَْرضَ .)).. )85اْلَجِميَل( م يُس والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال ل
لإِ  ه: وك يء لي ه: أَال ش بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه ق خلَق ه الَخل ر ل ن  واألَم ارك هللا أَحس تب

ْفَح اْلَجِميلَ . ((  الخالقين. ة المكرم فَاْصفَْح الصَّ ت بمك ا نزل وخة .. ألنه ة منس ا هللا تشريفا  ة)) : هذه آي زاده
  رة .. نسختها آية السيف .. وخصوصا في سورة براءة .. وتعظيما  .. والقتال شرع في المدينة المنو

ُق اْلعَِليُم(((   ال.)).. )86إِنَّ َربََّك ُهَو اْلَخالَّ الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ل العَِل ز من صفات هللا عز وج  هللا ع
هادِة، ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق و وجل: وهو الَخالَُّق العَِل الَّم الغُي ال: َع ا وق ان وم ا ك الُم بم و هللاُ الع ب، فه

ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال يكوُن قَْبَل َكْونِه، ون، وال  وبَِما يكوُن ولَمَّ ا يك يَزاُل عالماً بما كان وم
ا وظاه يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع االسماء س  ِره

  . دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.
يَم(((   ن .)).. )87َولَقَْد آتَْينَاَك َسْبعًا ِمْن اْلَمثَانِي َواْلقُْرآَن اْلعَِظ بعاً م اك س د آتين ل: ولق ه عز وج وقول

 عد مرة، وقيل: فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات، قيلالقرآن: ما ثُنَِّي مرة ب المثاني والقرآن العظيم؛ المثاني من
ل ي ك اد ف ات الصالة وتع ة من ركع ل ركع ات  لها َمثَاٍن ألَنها يُثْنى بها في ك ثم: سميت آي و الهي ال أَب ة؛ ق ركع

ال الشاعر: الحمد مثاني، واحدتها َمثْناة، وهي سبع ورة؛ ق ل س د   آيات؛ وقال ثعلب: ألَنها تثنى مع ك الحم
اني،عا الذي اني، ف ٍر صالحٍ أَعط لَّ خي رآن وك اني اآليِ والق ي َرّبِ َمث ر الفاتحة: هي  وورد ف ي ذك الحديث ف

لها البقرة السبع المثاني، وقيل: المثاني ُسَور ري: أَوَّ ن ب ال اب ين؛ ق ان دون الِمئِ ا ك ل: م راءة، وقي  وآخرها ب
ت: ويدل على ذلك قول حسان بن قرآن كله؛مباِدَي والتي تليها َمثاني، وقيل: هي ال كأَن الِمئِين جعلت ْن  ثاب َم

ا  ثابِت؟ وَمْن للمثاني بعَد َزْيِد بنِ  للقَوافي بعَد َحسَّاَن واْبنِه؟ اني مم قال: ويجوز أَن يكون، وهللا أَعلم، من المث
دين،المعنى؛  أُثْني به على هللا وَم ال ه ي ر ُمْلك َده وذك د هللا وتوحي بع تبارك وتقدَّس ألَن فيها حم اك س د آتَين ولق

ى هللا عز ا عل ى به ي يُثْنَ ات الت ه عز  آيات من جملة اآلي ي قول راء ف ال الف يم؛ وق رآن العظ اك الق ل وآتين وج
لَ  ه وجل: هللاُ نَزَّ َر في د:  أَحَسن الحديث كتاباً ُمتشابهاً َمثانَي؛ أَي مكرراً أَي ُكّرِ و عبي ال أَب اُب؛ وق واُب والعق الث

زل أَحسن   ثالثة أَشياء،الَمثاني من كتاب هللا ل: هللا ن ز وج ه ع ي قول انَي ف ه مث رآن كل ى هللاُ عز وجل الق َسمَّ
ل: الحديث ز وج ه ع ى فاتحةَ الكتاب مثاني في قول د كتاباً متشابهاً َمثاني؛ وَسمَّ اني  ولق ن المث بعاً م اك س آتين

اني رآن َمث ال: وسمي الق يم؛ ق رآن العظ َص ثُ  ألَن والق اء والِقَص انَي األَْنب رآن َمث ع الق ه، ويسمى جمي ْت في نِّيَ
 ً ة آية الرحمة بآية العذاب. قال األَزهري: قرأْت بخط َشِمٍر قال القتران أَيضا ن طلح د ب ف  روى محم ّرِ ن ُمَص ب

رون ت وعش اني س د هللا أَن المث حاب عب ن أَص ج، ع ورة الح ي: س ورة وه ور،  س ل، والن ص، والنم والقص
ريم، ال، وم وت، واألَنف ان، والعنكب س، والفرق روم، وي راهيم، وال ة، وإِب بأ، والمالئك د، وس ر، والرع  والحج

خرف، والسجدة، واألَحقاف، وص، ومحمد، ولقمان، والغَُرف، والجاثِيَة، والدخان، فهذه هي  والمؤمن، والزُّ
اني دتها المث ذا وج د هللا، وهك حاب عب د أَص رين، عن اً وعش ا خمس ت منه ي نقل خ الت ي النس اهر أَ  ف ن والظ
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ن  وإِّما أَن يكون َغنَي عن ذكرها سورة الفاتحة، فِإما أَن أَسقطها النساخ السادسة والعشرين هي ه م ا قدَّم بم
  .. ذلك وإِما أَن يكون غير ذلك

كَ ((   ْض َجنَاَح ْيِهْم َواْخِف َزْن َعلَ ْنُهْم َوَال تَْح ا ِم ِه أَْزَواًج ا بِ ا َمتَّْعنَ ى َم َك إِلَ دَّنَّ َعْينَْي  الَ تَُم
ريم )88ِلْلُمْؤِمنِيَن( القرآن الك تغناء ب ه وسلم باإلس ل الرسول صلى هللا علي .)).. والمعنى :  أمر هللا عز  وج

ل  ال يح اعة .. ف ام الس ى قي ؤمنين إل ائر الم ر لس و أم الم ه الة والس ه الص ول علي ر للرس ال .. واألم ن الم ع
ة أخي ى زوال نعم ؤمن أن يتمن ه ..  هلم ل إلي ي تنتق ؤمن ك ة أخيالم ى نعم ر إل ال أن ينظ ه أص ل ل ل ال يح  هب

ين: ((   د الع ه بم ر عن ق .. وعب ر للتحقي رد النظ ى مج ؤمن حت ا الم ِه أَْزَواًج ا بِ ا َمتَّْعنَ ى َم َك إِلَ دَّنَّ َعْينَْي الَ تَُم
  )) .. وأن يكتفي المؤمن بما  عنده من باب الرضا والقناعة بم قسمه هللا عز وجل ..  ِمْنُهمْ 

يُن(َوقُ((   ِذيُر اْلُمبِ ا النَّ ي أَنَ راع.)).. )89ْل إِنِّ ن ك الفتح ع ذراً، ب ذاراً ون األمر ان ذره ب اني  وأَن واللحي
م وبضمتين، اني: ويض راع واللحي ْذراً؛ عن ك ذاراً ونُ ذيراً) إِْن حيح أَن ون هُ، والص ذار  أَعلََم ْذر االسم واِإلن النُّ

اً: ذَّره. وف المصدُر. وأَنذَره أَيض ه وح ِة؛ يخّوف ْوَم اآلِزفَ ِذْرُهْم يَ ز: وأَْن ل العزي ى الزجاجي: التنزي ذلك حك  وك
ِذير.  أَنذَْرتهُ إِنذاراً ونِذيراً، والجيِّد أَن اِإلنذار ف نَ تعلمون كي ز: فس ل العزي ِذير االسم.وفي التنزي المصدر، والن

  . نذار.نَِذيِر؛معناه فكيف كان إِنذاري. والنِذير: اسُم اإلِ  وقوله تعالى: فكيف كان
ِميَن(((     ى اْلُمْقتَِس ا َعلَ ا أَْنَزْلنَ يَن( )90َكَم ْرآَن ِعِض وا اْلقُ ِذيَن َجعَلُ ة .)).. )91الَّ ة: الِقْطعَ والِعَض

يَن؛ رآن ِعِض َدتها والِفْرقة.وفي التنزيل: جعَلُوا الق اب  واح ي ب ره ف د ذك اء، وق واو أَو اله انها ال ة ونقص عض
الوا اءمن األسم الهاء. والِعَضةُ: لُها الناقِصة، وأَصلُها ِعْضَوة، فنُِقَصت الواُو، كما ق َزة وأَْص ة  ِع ْزَوةُ، وثُبَ ِع

يء إِذا ت الش ن ثَبَّي َوة م لُها ثُْب ديث وأَص ي ح ه؛ وف ين: أَي جَمْعت رآن ِعِض وا الق ير َجعَل ي تفس اس ف ن عب  اب
ُؤوه أَْجزاًء، وقال الليث: قواأَي َجعَلُوا القرآن ِعَضةً ِعضَ  َجزَّ ببَعضه، وكلُّ  فيه أَي آَمنوا ببَْعِضه وكفَروا ة فتفَرَّ

ن ين قِطعة ِعَضةٌ؛ وقال اب رآن ِعِض وا الق ي: َجعَلُ ْحر األَعراب ْعر وِس الوا ِش ْول فق ه القَ وا في ق ال  فرَّ ة، ق وَكهان
ِلين، وقالوا ِسْحٌر، وقالوا المشركون: أَساِطيرُ  ْوه أَْعضاًء،  ذهِشْعٌر، وقالوا َكهانة فقّسُموه ه األَوَّ األَْقسام وَعضَّ

ل: بعٍض  وقي وا ب اِب آَمنُ َل الِكت ركون أَي إِنَّ أَه ل المش ا فع بعٍض كم ُروا ب ال وكفَ اةُ؛ ق ى الش ا تُعَضَّ وه كم ق  فرَّ
ين ير ِعِض ل تفس ن َجعَ ري: م ي األَزه ال: وهي ف ةً، ق دتها ِعَض ل واح ْحَر جع ن  الّسِ ال اب َهة، وق ل ِعَض األَص

ا أَنز عباس: مين؛ الُمْقسمونكم ى الُمْقتَِس ا عل اَرى، والِعضةُ  لن وُد والنص الجمع.  اليَه ع ك ه، والجم ِذُب من الَك
يِّن اٍض ب ل ع اٍس  ورج ٌم ك : َطِع ّوِ اس العُُض ن الن َرٌق م دار فِ ي ال معي: ف ال األَص . ق يٌّ ونَ  َمْكِف ُزون وِعُض  وِع

  . وأَْصناف بمعنى واحٍد.
أَلَنَُّهْم ((   َك لَنَْس يَن(فََوَربِّ وَن(92أَْجَمِع انُوا يَْعَملُ ا َك ْن  )93)َعمَّ ِرْض َع ْؤَمُر َوأَْع ا تُ َدْع بَِم فَاْص
: أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في  َوأَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِكينَ .)).. )94اْلُمْشِرِكيَن(

  ذاته وال في صفاته .. 
تَ ((   اَك اْلُمْس وَن( )95ْهِزئِيَن(إِنَّا َكفَْينَ ْوَف يَْعلَُم َر فََس ا آَخ ِ إِلًَه َّ َع  وَن َم ِذيَن يَْجعَلُ ْوَف .)).. )96الَّ فََس

  : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. يَْعلَُمونَ 
وَن(((   ا يَقُولُ ْدُرَك بَِم يُق َص َك يَِض نْ  )97َولَقَْد نَْعلَُم أَنَّ ْن ِم َك َوُك ِد َربِّ بِّْح بَِحْم اِجِديَن( فََس .)).. )98السَّ

وسبحان هللا:  والتَّسبيح: التنزيه.)) :  فََسبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ : تفيد التحقيق .. أي نعلم حقيقة العلم ..((   َولَقَْد نَْعلَمُ 
بُه تنزيه هللا معناه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل: ال: ونَْص ه أَن يوصف، ق  تعالى عن كل ما ال ينبغي ل

ً  فعل على أَنه في موضع   .. معنى تسبيحاً له، تقول: َسبَّْحُت هللا تسبيحاً له أَي نزهته تنزيها
د./.))..  )99َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَأْتِيََك اْليَِقيُن(((   ر، وق ُق األَم ك وتحقي ة الش م وإزاح نَ  اليَِقيُن: الِعْل  أَْيقَ

واليَِقين: نَقيض الشك، والعلم نقيُض الجهل، تقول َعِلْمتُه  قَن يَقَناً، فهو يَقٌن.يُوقُِن إيقاناً، فهو ُموقٌِن، ويَِقَن يَيْ 
ي اً. وف ل يَقين ن التنزي يس هو م ين ول ى اليق اف الحق إل ين؛ أَض قُّ اليَِق ه لََح ز: وإنَّ ى  العزي يء إل إضافة الش

ه، حُّ ه وأََص و خالُص ا ه رى مجرى إضا نفسه، ألَن الحق هو غير اليقين، إنم ه فج ل. وقول ى الك بعض إل فة ال
  .. اليَِقيُن؛ أَي حتى يأْتيك الموتُ  يأْتيك تعالى: واْعبُْد َربَّك حتى

  
  



  848                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ونش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ ا اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان ..  الرس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا  ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
   

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 207الحلقة عدد   
   cسورة النحل    - )  16( 

  )  128( آياتها : 
  
  

   اعة ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس بسم هللا والص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةاألمان الرسالة وأدى
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا يُْشِرُكوَن( ((  ِ فَالَ تَْستَْعِجلُوهُ ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ َّ ُل اْلَمَالئَِكةَ بِ  )1أَتَى أَْمُر  ى يُنَّزِ وحِ ِمْن أَْمِرِه َعلَ الرُّ
اتَّقُونِي( ا فَ هَ إِالَّ أَنَ هُ الَ إِلَ ِذُروا أَنَّ اِدِه أَْن أَن ْن ِعبَ اُء ِم ْن يََش ا  )2َم الَى َعمَّ اْلَحّقِ تَعَ َماَواِت َواألَْرَض بِ َق السَّ َخلَ

ينٌ  )3يُْشِرُكوَن( يٌم ُمبِ َو َخِص ِإذَا ُه نَساَن ِمْن نُْطفٍَة فَ ا  )4(َخلََق اْإلِ افُِع َوِمْنَه ا ِدْفٌء َوَمنَ ْم فِيَه ا لَُك اَم َخلَقََه َواألَْنعَ
َرُحوَن(5تَأُْكلُوَن( يَن تَْس وَن َوِح يَن تُِريُح اٌل ِح ا َجَم ِه إِالَّ  )6) َولَُكْم فِيَه وا بَاِلِغي ْم تَُكونُ ٍد لَ ى بَلَ الَُكْم إِلَ ُل أَثْقَ َوتَْحِم

وَن( )7َرُءوٌف َرِحيٌم(بِِشّقِ األَنفُِس إِنَّ َربَُّكْم لَ  ا الَ تَْعلَُم ُق َم ةً َويَْخلُ ا َوِزينَ َر ِلتَْرَكبُوَه اَل َواْلَحِمي َل َواْلبِغَ  )8َواْلَخْي
ِ قَْصُد السَّبِيِل َوِمْنَها َجائٌِر َولَْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعيَن( َّ َراٌب )ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء لَُكمْ 9َوَعلَى   ِمْنهُ َش
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َك 10َوِمْنهُ َشَجٌر فِيِه تُِسيُموَن( ي ذَِل َراِت إِنَّ فِ ّلِ الثََّم ْن ُك اَب َوِم ْيتُوَن َوالنَِّخيَل َواألَْعنَ ْرَع َوالزَّ ) يُْنبُِت لَُكْم بِِه الزَّ
ُروَن( ْوٍم يَتَفَكَّ ةً ِلقَ ْمسَ  )11َآليَ اَر َوالشَّ َل َوالنََّه ْم اللَّْي َر لَُك خَّ َك َوَس ي ذَِل أَْمِرِه إِنَّ فِ َراٌت بِ خَّ وُم ُمَس َر َوالنُُّج  َواْلقََم
ِذي  )13َوَما ذََرأَ لَُكْم فِي األَْرِض ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً ِلقَْوٍم يَذَّكَُّروَن( )12َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن( َو الَّ َوُه
َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُوا رَ  َسخَّ ونََها َوتَ ةً تَْلبَُس هُ ِحْليَ تَْخِرُجوا ِمْن ونََها َوتَْس ةً تَْلبَُس ى ِمْنهُ لَْحًما َطِريا َوتَْستَْخِرُجوا ِمْنهُ ِحْليَ

  ...)).)14اْلفُْلَك َمَواِخَر فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النحل ) 

  لتحليل : * ا
  

ى ذرأ  ا معن ائر ؟.. م ا الج ا قصد السبيل ؟.. وم ين ؟.. م ما أمر هللا عز وجل ؟.. من هو الخصيم المب
  ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

  
ْبَحانَهُ  ((   تَْعِجلُوهُ ُس الَ تَْس ِ فَ َّ ُر  ِرُكوَن( أَتَى أَْم ا يُْش الَى َعمَّ ار من هللا )1َوتَعَ اء اإلخب ال العلم .)).. ق

ان  ان وال بزم دد بمك ه ال يتح اؤه .. وألن ه قض العزيز الحميد في الماضي أو الحاضر أو المستقبل سواء .. ألن
  .. والمعنى إن عقاب الكافرين آت ال محالة .. 

ْن أَ ((   وحِ ِم الرُّ ةَ بِ ُل اْلَمَالئَِك ّزِ ا يُنَ هَ إِالَّ أَنَ هُ الَ إِلَ ِذُروا أَنَّ اِدِه أَْن أَن ْن ِعبَ اُء ِم ْن يََش ى َم ِرِه َعلَ ْم
  : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..  الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَا فَاتَّقُونِي.)) .. )2فَاتَّقُونِي(

ا يُْشِرُكوَن( َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحقِّ ((   داع .)).. )3تَعَالَى َعمَّ ُق في كالم العرب: ابتِ والَخْل
ق شيء الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي   خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُس

  . تبارك هللا أَحسن الخالقين. واألَمر
ِإذَ ((   ٍة فَ ْن نُْطفَ اَن ِم نَس َق اْإلِ يٌن(َخلَ يٌم ُمبِ َو َخِص ينٌ  .))..)4ا ُه يٌم ُمبِ َو َخِص ِإذَا ُه وَمةُ: :  فَ الُخص

َمةً  اماً وُمخاَص َمه ِخص َدُل. خاَص َمهُ  الَج ن  فََخَص م م وَمةُ االس ة، والُخص ه بالحج ماً: غلب مهُ َخْص يَْخِص
وُم وتَخاَصموا، وَخْص التَّخاُصمِ  ذي ُمَك:واالْختِصاِم. والَخْصُم: معروف، واْختََصَم الق ه  ال ُمَك، وجمع يُخاِص

ث. ين والجمع والمؤن ُم لالثن ع ُخُصوٌم، وقد يكون الَخْص ِم، والجم يُم: كالَخْص ماٌن. والَخِص ماُء وُخْص .  ُخَص
  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  ُمبِينٌ ((  

أْكُ ((   ا تَ افُِع َوِمْنَه ا ِدْفٌء َوَمنَ ْم فِيَه ا لَُك اَم َخلَقََه ا.)).. )5لُوَن(َواألَْنعَ اَم َخلَقََه ن :  َواألَْنعَ ال اب وق
  . األَعرابي: النعم اإلبل خاصة، واألَنعام اإلبل والبقر والغنم.

َرُحوَن(((   يَن تَْس وَن َوِح يَن تُِريُح اٌل ِح ا َجَم ْم فِيَه تُها .)).. )6َولَُك يةَ وأَْنفَْش ُت الماش ول: أََرْح تق
ونَ  : َسْرحاً، هذه وحدها بال أَلف. وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى تُهاوَسَرحْ  وأََسْمتُها وأَْهَمْلتُها  حين تُِريُح

يةَ أَي َرْحُت الماش ال َس ال: يق َرُحوَن؛ ق ين تَْس ى وح داِة إل ا بالغَ هُ إِذا  أَخرجته اُل نَْفُس َرَح الم ى. وَس المرع
ى الضحى. َرَعى بالغَداةِ  اُل السارُح، وال يسمى إِل ْرُح: الم ا والسَّ ْرحاً إِالَّ م ال َس َدى من الم راُح؛  يُْغ ه ويُ ب

داة وقيل: السَّْرُح من المال ما َسَرَح عليك. ا يقال: َسَرَحْت بالغ َرْحُت أَن ال: َس ّيِ، ويق َرُح  وراحْت بالعَِش أَْس
  ..  ُسُروحاً أَي َغَدْوتُ 

ِه إِ ((   وا بَاِلِغي ْم تَُكونُ ٍد لَ ى بَلَ يٌم(َوتَْحِمُل أَثْقَالَُكْم إِلَ َرُءوٌف َرِح ْم لَ ِس إِنَّ َربَُّك ّقِ األَنفُ إِنَّ .)).. )7الَّ بِِش
يٌم  َرُءوٌف َرِح ْم لَ يهم: َربَُّك وُف عل اده العَُط رحيُم لعب و ال رؤوف وه ل ال ز وج ّ ع فات  ن ص ه. وم  بأَلطاف

، وفيه لغتان قرئ بهما   ..  لٍ فَعُو معاً: َرؤوٌف على والرأْفةُ أَخصُّ من الرحمِة وأََرقُّ
وَن(((   ا الَ تَْعلَُم ُق َم ةً َويَْخلُ ونَ .)) .. )8َواْلَخْيَل َواْلبِغَاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزينَ ا الَ تَْعلَُم ُق َم :  َويَْخلُ

  علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه..
َدا((   ِ قَْصُد السَّبِيِل َوِمْنَها َجائٌِر َولَْو َشاَء لََه َّ يَن(َوَعلَى  بِيلِ .))..  )9ُكْم أَْجَمِع ُد السَّ ِ قَْص َّ ى   َوَعلَ

ه ..  ((   ائِرٌ : أي حسن التوكل على هللا الذي ال شريك ل ا َج وُر )) :   َوِمْنَه اَر يَُج ْدِل، ج يُض العَ ْوُر: نق الَج
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ركُ  َجَوَرة َجْوراً. وقوم ْوُر: ت دُّ القصِد. والَج اَر  ِ القصد وجاَرةٌ أَي َظلََمةٌ. والَجْوْر: ِض ل ج ي السير، والفع ف
م  يَُجوُر، وكل ما مال، فقد جاَر. وجاَر عن الطريق: ي الحك ه ف َعَدَل. والَجْوُر: الَمْيُل عن القصِد. وجار علي

َرهُ    .. تَْجويراً: نَسبه إِلى الَجْورِ  وَجوَّ
ِه  .))..)10هُ َشَجٌر فِيِه تُِسيُموَن(ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء لَُكْم ِمْنهُ َشَراٌب َوِمنْ ((   َجٌر فِي َوِمْنهُ َش

  : أي ترعون حيواناتكم ..  تُِسيُمونَ 
ةً لِ ((    َك َآليَ ي ذَِل َراِت إِنَّ فِ ّلِ الثََّم ْن ُك اَب َوِم َل َواألَْعنَ وَن َوالنَِّخي ْيتُ ْرَع َوالزَّ زَّ ِه ال ْم بِ ُت لَُك ْوٍم يُْنبِ قَ
ال سيبويه:.)).. )11يَتَفَكَُّروَن( ي الشيء؛ ق ال الخاطر ف ع الفَْكُر والِفْكُر: إِعم ُم وال  وال يجم ُر وال الِعْل الِفْك

   ..التأَمل، واالسم الِفْكُر والِفْكَرة التَّفَكُّر .. قال جوهري :النظرُ 
َراتٌ ((   خَّ وُم ُمَس َر َوالنُُّج ْمَس َواْلقََم اَر َوالشَّ َل َوالنََّه ْم اللَّْي َر لَُك خَّ ْوٍم  َوَس اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل أَْمِرِه إِنَّ فِ بِ

  : عقل األمر عقال : فهمه وتدبره ..  ِلقَْوٍم يَْعِقلُونَ .)).. )12يَْعِقلُوَن(
ذَّكَُّروَن(((   ْوٍم يَ ةً ِلقَ َك َآليَ ا ذََرأَ لَ .)).. )13َوَما ذََرأَ لَُكْم فِي األَْرِض ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ إِنَّ فِي ذَِل مْ َوَم :  ُك

ذي ذََرأ ذّاِرُئ، وهو ال ِ، عز وجل، ال ّ ل:  َفي صفاِت  ّ عز وج ال  اِرُئ: ق ذلك الب م، وك َق أَي َخلَقَه الَخْل
نم ا لجه د ذََرأْنَ ن ولق اً وِم كم أَْزواج ْن أَْنفُِس ْم ِم ق لَُك ل: َخلَ ز وج ال ع ا. وق راً أَي خلقن اً  كثي ام أَْزواج األَْنع
ه أَييَْذَرُؤكم فيه. قال أَب ذَرُؤكم ب ر  و إِسحق: المعنى يَ ذلك ذَك اً، ول ام أَزواج نكم ومن األَنع ه م ركم بجعل يُكثِّ

  ..   الهاء في فيه
َرى((   ونََها َوتَ ةً تَْلبَُس هُ ِحْليَ تَْخِرُجوا ِمْن ا َوتَْس ا َطِري هُ لَْحًم أُْكلُوا ِمْن َر ِلتَ َر اْلبَْح خَّ ِذي َس َو الَّ َك  َوُه اْلفُْل

ُكُروَن(َمَواِخَر  ْم تَْش ِلِه َولَعَلَُّك ْن فَْض َواِخرَ .)).. )14فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِم َك َم َرى اْلفُْل ُك: بالضم: السفينة، :  َوتَ والفُْل
ين د واالثن ى الواح ع عل ث وتق ذكر وتؤن إن ت ع، ف اِب  والجم ن ب ئت م ٍب،وإن ش اب ُجنُ ن ب ه م ئت جعلت ش

ذا اٍن، وه و دالٍص وِهج ر ه ة مذهب الوجه األَخي د بمنزل ن الواح اء م مة الف ون ض ي أَن تك يبويه، أَعن  س
اء ْرد وخ اء بُ مة ب اد ض ر وص اُء ُحْم مة ح زل ض ع بمن ي الجم اء ف مة الف ْرج، وض ر  ُخ ع أَحم ْفر جم ُص

ث  لمشحون، فذكَّر الفُْلك وجاء به  قال هللا في التوحيد والتذكير: في الفُْلك وأَصفر، ُمَوّحداً، ويجوز أَن يؤن
ول ال: هللا واحده كق ح عاصف، فق ا ري الى: جاءته ه مواخر، تع ك في رى الفُْل ال: وت ث، وق ا فأن   جاءته

ي ِك الت الى: والفُْل ال تع ل أَن يكون فجمع، وق ث ويحتم ي البحر، فأَن الى:  تجري ف ال تع اً، وق واحداً وجمع
ت وا في الفُْلِك وَجَرْيَن بهم، حتى إذا كنتم ىفجع وأَنث فكأَنه يُْذهب بها إذا كان ى حدة إل ذكر وإل ب في   الَمْرَك

  .. السفينة فيؤنث
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

وال و د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج ..  اب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  بركاته .ورحمة هللا و
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c    : 208الحلقة عدد   
  c( سورة النحل ) 

  
 ام ا ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس لس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُدوَن( (( ... ْم تَْهتَ بُالً لَّعَلَُّك اًرا َوُس ْم َوأَْنَه َد بُِك النَّْجِم  )15َوأَْلقَى فِي األَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِمي اٍت َوبِ َوَعَالَم
ُدوَن( ذَكَُّروَن(16ُهْم يَْهتَ الَ تَ ُق أَفَ ْن الَ يَْخلُ ُق َكَم ْن يَْخلُ ِ الَ تُ  )17)أَفََم َّ ةَ  دُّوا نِْعَم وٌر َوإِْن تَعُ َ لَغَفُ َّ وَها إِنَّ  ْحُص

يٌم( وَن( )18َرِح ا تُْعِلنُ وَن َوَم رُّ ا تُِس ُم َم ُ يَْعلَ َّ ْم 19َو ْيئًا َوُه وَن َش ِ الَ يَْخلُقُ َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ِذيَن يَ ) َوالَّ
وَن(20يُْخلَقُوَن( اَن يُْبعَثُ عُُروَن أَيَّ ا يَْش اٍء َوَم ُر أَْحيَ َواٌت َغْي اْآلِخَرِة 21)أَْم وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ ٌد فَالَّ هٌ َواِح ْم إِلَ )إِلَُهُك

تَْكبِِريَن(22قُلُوبُُهْم ُمنِكَرةٌ َوُهْم ُمْستَْكبُِروَن( بُّ اْلُمْس هُ الَ يُِح وَن إِنَّ ا يُْعِلنُ وَن َوَم رُّ َ يَْعلَُم َما يُِس َّ  )23)الَ َجَرَم أَنَّ 
ِليَن(َوإِذَا قِيَل لَُهْم َماذَا أَ  ِذيَن  )24نَزَل َربُُّكْم قَالُوا أََساِطيُر األَوَّ ْن أَْوَزاِر الَّ ِليَْحِملُوا أَْوَزاَرُهْم َكاِملَةً يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوِم

ُ بُْنيَ )25يُِضلُّونَُهْم بِغَْيِر ِعْلٍم أََال َساَء َما يَِزُروَن( َّ ْيِهْم قَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَأَتَى  رَّ َعلَ ِد فََخ َن اْلقََواِع انَُهْم ِم
ِذيَن  )26السَّْقُف ِمْن فَْوقِِهْم َوأَتَاُهْم اْلعَذَاُب ِمْن َحْيُث الَ يَْشعُُروَن( َرَكائِي الَّ ثُمَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة يُْخِزيِهْم َويَقُوُل أَْيَن ُش

  ...)).)27اْلِعْلَم إِنَّ اْلِخْزَي اْليَْوَم َوالسُّوَء َعلَى اْلَكافِِريَن(ُكْنتُْم تَُشاقُّوَن فِيِهْم قَاَل الَِّذيَن أُوتُوا 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النحل ) 

  * التحليل : 
  

ما العالمات التي تتحدث عنها اآليات المباركة ؟.. ما نعمة هللا التي ال تحصوها ؟.. وما اإلستكبار ؟.. 
الي إن ما األوزار ؟.. وما الخزي ؟.. عن هذ ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي دون األجوب ر تج ه األسئلة وأكث

  شاء هللا تعالى :
  

ُدوَن((( ...  ْم تَْهتَ بُالً لَّعَلَُّك اًرا َوُس ْم َوأَْنَه َد بُِك َي أَْن تَِمي ي األَْرِض َرَواِس ي .)).. )15َوأَْلقَى فِ ى فِ َوأَْلقَ
ّواً يَْرُس : رسا الشيء :   األَْرِض َرَواِسيَ  َت، وأَْرساه هو. و ُرُس ى: ثَبَ ت  وأَْرَس و إذا ثَبَ ُل يَْرُس ا الَجبَ وَرَس

ي لهُ ف ياٌت. أَص اٌل راِس ال األَرض، وجب واسُخ؛ ق ُت الرَّ ال: الثَّواب ن الجب ي م واِس دتها والرَّ  األَخفش: واح
ية مْ   ((..راِس َد بُِك ال)) :  أَْن تَِمي ّرك وم داً: تح ُد َمْي يُء يَِمي اَد الش قوم ا خل ديث: لم ي الح األَرَض  َُّ  . وف
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اس: ن عب ديث اب ي ح ال. وف اها بالجب ُد فَأَْرس ْت تِمي َّ  جعل َدَحا  ديث  ُف ي ح اَدْت. وف ا فم ن تحته األَرَض م
دنيا: الجبال، وهو بفتح الياء، مصدر ماَد يَميُد. وفي حديثه الَميَداِن بُِرُسوبِ  علي: فََسَكنَْت من  أَيضاً يَذُمُّ ال

ادَ َ هي الَحيُوُد الَميُوُد، قَعُوٌل منه. ومادف راُب: اضَطَرَب: وم ى السَّ ُد إِذا تَثَنَّ اَد يَِمي ل. وم داً: تماي َر.  َمْي وتَبَْختَ
اُن: ادت األَْغص ل. وم اد: مائ دةٌ وميَّ ن مائ ت. وغص ن تمايل رِة ع ن الَحْي يُب م ا يُِص ُد: م ْكر أَو  والَمْي السُّ

د ، وقد ماد، فهو مائد، من قوم َمْيدىالبحر الغَثَياِن أَو ركوب ثم: المائ ذي يركب  كرائب وَرْوبى. أَبو الهي ال
دُ  البحر فَتَْغثي نَفُسه من نَتْن ُر يَِمي ه البح اَد ب ال: م ه فيق داً.  ماء البحر حتى يُداَر بِِه،ويَكاد يُْغَشى علي ه َمْي ب

و ال أَب كَ  وق رَّ ال: تََح م، فق َد بك ه: أَن تَمي ي قول اس ف م العب ال بك َزَل. ق ول:  وتََزْل رب تق معت الع راء: س الف
  .. في حديث أُّم َحراٍم: المائُد في البحر له أَْجُر شهيد الدُّواِر. الَمْيدى الذين أَصابهم الَمْيُد من

اتٍ  .)) ..)16َوَعَالَماٍت َوبِالنَّْجِم هُْم يَْهتَُدوَن(((   ا اإلنسان َوَعَالَم دي به ي يهت ات الت ي  : أي العالم ف
ي  ات الت ن العالم ك م ر ذل اح .. أو غي اه الري وم .. أو اتج رق أو النج ي الط وفر ف ا ت ا م واء منه يره .. س س

  اكتسبها بالخبرة .. 
ى  .))..)17أَفََمْن يَْخلُُق َكَمْن الَ يَْخلُُق أَفَالَ تَذَكَُّروَن(((   داع الشيء عل والَخْلُق في كالم العرب: ابتِ

ق خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال شيء وكلِمثال لم يُسبق إِليه:  ر له الَخل ارك  واألَم تب
  . هللا أَحسن الخالقين.

َ لَغَفُوٌر َرِحيٌم(((   َّ ِ الَ تُْحُصوَها إِنَّ  َّ ُد البَْيضاء الصاحلة .)).. )18َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ  والنِّْعمةُ: الي
نيعةُ وا دَ  أُْنِعم به لِمنَّة وماوالصَّ ا ال يُْمكن عليك. ونِْعمةُ هللا، بكسر النون: َمنُّه وما أَعطاه هللا العب ره  مم غي

اء فصار  نِعٌَم وأَْنعٌُم؛ أَن يُْعطيَه إياه كالسَّْمع والبَصر، والجمُع منهما ى حذف الت قال ابن جني: جاء ذلك عل
اعُ وأَْنُطع، ومث وأَْذؤب ونِْطع كقولهم ِذئْبٌ  اٌت، اإلتب اٌت ونِعَم ر، ونِِعم اه له كثي ل الحجاز، وحك اني  ألَه اللحي

ال: ويجوز بِنِْعمات هللا ، البَْحِر بنِعَمات هللا قال: وقرأَ بعضهم: أَن الفُْلَك تجِري في ين وكسِرها، ق  بفتح الع
رأ فعلى بإسكان العين، فأَما الكسرُ  ، ْن ق رات، وَم ات،بِنِ  ََمْن جمَع ِكْسَرةً ِكِس تح أخفُّ الحرك إن الف ات ف  عَم

  .. نِعََمه ظاهرةً وباطنةً  الكسر. وقوله عز وجل: وأَْسبََغ عليكم ، وهو أَكثر في الكالم من نِِعمات هللا
وَن َوَما تُْعِلنُوَن(((   ُ يَْعلَُم َما تُِسرُّ َّ   .)).. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. )19َو
ْدُعونَ ((   وَن( َوالَِّذيَن يَ ْم يُْخلَقُ ْيئًا َوُه وَن َش ِ الَ يَْخلُقُ َّ ْن ُدوِن  الى.)).. )20ِم ال هللا تع : واْدعوا  ق

تم ن دون هللا إن كن هداءكم م ادقين؛ ُش ْوتم  ص ه ورَج تَدَعيتُم طاعتَ ن اْس وا م ول اْدع حق: يق و إس ال أَب ق
ه ي َمعونتَ ن  ف هداءكم م وا ش راء: وادع ال الف ه، وق ورة مثل ان بس ول اإلتي ول:آِلَهتَكم، يق دون هللا، يق

دوّ  َت الع ل إذا لَِقي ك للرج و كقول م، وه تَِغيثوا به لمين،  اْس تغث بالمس اه اس لمين، ومعن اْدُع المس اً ف خالي
ى ا بمعن دعاء ههن ادٌ  فال ن دون هللا ِعب ْدعون م ذين تَ ادةً: إم ال دُّعاُء ِعب ون ال د يك تغاثة، وق الُكم،  االس أَمث
ول: ادعوهم فيوقوله بعد ذلك: فاْدعُ  ا  وهم فْليَْستجيبوا لكم، يق انوا آلهة كم م إن ك زل بك ي تن وازل الت الن

  ..  َدَعْوتُموهم فلم يُجيبوكم فأَنتم كاذبون أَنهم آلهةٌ  تقولون يُجيبوا دعاءكم، فإن
ونَ أَيَّاَن يُْبعَ .)).. )21أَْمَواٌت َغْيُر أَْحيَاٍء َوَما يَْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبعَثُوَن(((   اه أَيُّ حيٍن، :  ثُ اَن: معن وأَيّ

و ل وه ي التنزي ى. وف ل مت اٍن مث ن زم َؤاٌل ع اها.  ُس ان ُمْرس ز: أَيَّ ال العزي نق ى  اب ى َمت ان بمعن يده: أَيَّ س
َن وأَيٌّ  شرطاً، قال: ولم يذكرها أَصحابنا فينبغي أَن تكون ى وأَي يَن،  في الظروف المشروط بها نحو َمت وِح
ً  وقد هذا هو الوجه، ى  كِإذا في غالب يمكن أَن يكون فيها معنى الشرط ولم يكن شرطاً صحيحا األمر؛ وحك

ا ز: وم ل العزي ي التنزي زة. وف ر الهم اَن، بكس ه إيَّ اج في عُرون الزج ى  يَْش ون مت ون؛ أَي ال يعلم اَن يُْبعَث أَيّ
و رأَ أَب راء: ق ال الف ث؛ ق د البَْع ون، بكسر عب اَن يُْبعَث لَمي إيّ رحمن السُّ بعض ال ة ل ف، وهي لغ رب،  األَل الع

ون و منصور: وال يجوز أَن يقول ال أَب ك، والكالم أَوان. ق ى إواُن ذل انَ  مت وَل أَيّ ه عز  تق ت هذا. وقول فعل
ين،   ..   استفهاماً عن الوقت الذي لم يجئ ال يكون إال وجل: يَْسأَلون أَيّاَن يوُم الّدِ

ِذيَن الَ ((   ٌد فَالَّ هٌ َواِح ْم إِلَ تَْكبُِروَن(إِلَُهُك ْم ُمْس َرةٌ َوُه وبُُهْم ُمنِك اْآلِخَرِة قُلُ وَن بِ ْم .)).. )22 يُْؤِمنُ َوُه
ه إِالَّ هللاُ :  ُمْستَْكبُِرونَ  وا ال إِل ار: أَن ال يقول تِْكباُر الكف ه: إِنهم ؛ واْس ه قول ه إِال  ومن ل لهم ال إِل انوا إِذا قي ك



  853                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ال هللا يستكبرون؛ وهذا ذي ق يا هو الِكْبُر ال ه  لنب ه ، صلى هللا علي هوآل ي قلب ان ف اُل  وسلم: إِن من ك ِمثْق
ة من ِكْبٍر لم وق يدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا أَعلم، ذَرَّ ه وهو  ال أَن يتكبر اِإلنسان على مخل مثل

  .مؤمن بريه. واالستكبار:االمتناع عن قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّراً.
  )) َ َّ َرَم أَنَّ  تَْكبِِريَن(الَ َج بُّ اْلُمْس هُ الَ يُِح وَن إِنَّ ا يُْعِلنُ وَن َوَم رُّ ا يُِس ُم َم َرمَ .)).. )23 يَْعلَ :  وال  الَ َج

  قال أهل الذكر : ال جرم كلمة تحقيق وال تكون إال جوابا.. وال محالة، وقيل: معناه َحقّاً؛ ال بدّ جرم أي 
يَن(َوإِذَا قِيَل لَُهْم َماذَا أَنَزَل َربُّ ((   ِل اِطيُر األَوَّ ينَ  .)) ..)24ُكْم قَالُوا أََس ِل اِطيُر األَوَّ الُوا أََس ال: :  قَ ويق

ة، ي بَنى َسْطراً وَغَرَس َسْطراً. والسَّْطُر: الَخطُّ والكتاب ٍب  وهو ف ْطٌر من ُكتُ ال َس ث: يق األَصل مصدر. اللي
ذي  محذوف، ّولين؛ َخبٌَر البتداءوقال الزجاج في قوله تعالى: وقالوا أَساطير األَ ..  وَسْطرٌ  الوا ال المعنى وق

لون، جاء به أَساطير األَولين، معناه َسطََّرهُ    .وواحُد األَساطير أُْسُطوَرةٌ، كما قالوا أُْحُدوثَةٌ وأَحاديث. األَوَّ
ِذيَن يُِض((    ْن أَْوَزاِر الَّ ِة َوِم ْوَم اْلِقيَاَم ةً يَ ْم َكاِملَ وا أَْوَزاَرُه ا ِليَْحِملُ اَء َم ٍم أََال َس ِر ِعْل لُّونَُهْم بِغَْي
ي  والكاَرةُ والسالُح. قال ابن األَثير: الجوهري: الَوَزُر اِإلثم والثِّْقلُ .)).. فال )25يَِزُروَن( ق ف ا يطل ر م وأَكث

ذنب ى ال ديث عل ا الح ل م ِزُر إِذا حم ال: َوَزَر يَ م. يق ياء واِإلث ن األَش َره م ُل ظه ِة  يُثِْق ذنوب. الُمثِْقلَ ن ال وم
ه. ز: وال وَوَزَر ِوْزراً: حمل ل العزي ي التنزي ذنب وف د ب رى؛ أَي ال يؤخذ أَح ِزُر وازَرةٌ ِوْزَر أُخ ره وال  تَ غي

لُ  ه. تحم ِزيٌّ بعلم لٌّ َمْج ن ك رى، ولك ٍس أُخ ةٌ ِوْزَر نَْف ٌس آثم مى نف ام تس ه،  واآلث ال تُثِْقلُ ا أَحم أَْوزاراً ألَنه
  .تأْثَُم آثَِمةٌ بِإثم أُخرى. ال خفش:واحدها ِوْزٌر، وقال األَ 

ْوقِ ((   ْن فَ ْقُف ِم ْيِهْم السَّ رَّ َعلَ ِد فََخ َن اْلقََواِع انَُهْم ِم ُ بُْنيَ َّ أَتَى  ْبِلِهْم فَ اُهْم قَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَ َ ِهْم َوأَت
عُُروَن( ُث الَ يَْش ا .))..)26اْلعَذَاُب ِمْن َحْي ُ بُْنيَ َّ أَتَى  دِ فَ َن اْلقََواِع ُد: :  نَُهْم ِم ، والقَواِع ُل األُّسِ َدِة: أَص والقاِع

  . إِساُسه. اِإلساُس، وقواِعد البيت
ِذيَن أُوتُ((   اَل الَّ يِهْم قَ َم إِنَّ ثُمَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة يُْخِزيِهْم َويَقُوُل أَْيَن ُشَرَكائِي الَِّذيَن ُكْنتُْم تَُشاقُّوَن فِ وا اْلِعْل

افِِريَن(اْلِخ ى اْلَك وَء َعلَ ْوَم َوالسُّ يِهمْ  .))..)27ْزَي اْليَ اقُّوَن فِ تُْم تَُش ِذيَن ُكْن ة :  الَّ قاق: غلب اقَّةُ والّش والُمش
قاقاً: َالعداوِة والخالف، شاقَّهُ ُمشاقَّة قاقٍ  وِش الى: إن الظالمين لفي ِش ه تع ي قول ال الزجاج ف ه. وق  خالَفَ

قاُق: العدواةُ  بَِعيد؛ ً الّشِ ل  بين فريقين والخالُف بين اثنين، سمي ذلك ِشقاقا دواة  ألن ك ي الع ق من فِْرقَتَ فري
قّ  ر ِش ة غي قّ  ِ قصد ِشقَّاً أَي ناحي اً. َ صاحبه.وَش ّدد اختالف َرَق وتب : اْنفَ قَّ قّاً فاْنَش قُّه َش َره يَُش النٌ  اْم قَّ ف  وَش

  . منه. العصا أي فارق الجماعة، وَشقَّ عصا الطاعة فاْنَشقَّت وهو
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ (( ون ...  –./.)) )118اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  أشهد أن محمدا رسول هللاو 

  
  
  
  

 c   : 209الحلقة عدد   
  c( سورة النحل ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر ول هللا بل يك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا الَِّذيَن تَتََوفَّاُهْم اْلَمَالئَِكةُ (( ...  يٌم بَِم َ َعِل َّ ى إِنَّ  وٍء بَلَ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم فَأَْلقَْوا السَّلََم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُس
َزَل َوقِيَل ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َما )29) فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها فَلَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكبِِّريَن(28ُكْنتُْم تَْعَملُوَن( ذَا أَْن

نِْعَم َداُر ا ٌر َولَ َرِة َخْي َداُر اْآلِخ نَةٌ َولَ ْنيَا َحَس دُّ ِذِه ال ي َه يَن(َربُُّكْم قَالُوا َخْيًرا ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِ ْدٍن  )30ْلُمتَِّق اُت َع َجنَّ
يَن(يَْدُخلُونََها تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر لَُهْم فِيَها َما يََشاُءوَن َكذَلِ  ُ اْلُمتَِّق َّ ةُ 31َك يَْجِزي  اُهْم اْلَمَالئَِك ِذيَن تَتََوفَّ )الَّ
وَن( تُْم تَْعَملُ ا ُكن ةَ بَِم وا اْلَجنَّ أْتَِي 32َطيِّبِيَن يَقُولُوَن َسَالٌم َعلَْيُكْم اْدُخلُ ةُ أَْو يَ أْتِيَُهْم اْلَمَالئَِك ُروَن إِالَّ أَْن تَ ْل يَنُظ ) َه

ذَ  وَن(أَْمُر َربَِّك َك ُهْم يَْظِلُم انُوا أَْنفَُس ْن َك ُ َولَِك َّ ْم  ا َظلََمُه ْبِلِهْم َوَم ْن قَ ِذيَن ِم َل الَّ ا  )33ِلَك فَعَ يِّئَاُت َم ابَُهْم َس فَأََص
دْ  )34َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون( ا َعبَ ُ َم َّ اَء  ْو َش ْيٍء َوقَاَل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَ ْن َش ِه ِم ْن ُدونِ نَا ِم

ى الرُّ  ْل َعلَ ْبِلِهْم فََه ْن قَ ِذيَن ِم َل الَّ ذَِلَك فَعَ ْيٍء َك ْن َش ِه ِم ْن ُدونِ ا ِم ْمنَ ا َوَال َحرَّ ُن َوَال آبَاُؤنَ بََالُغ نَْح ِل إِالَّ اْل ُس
َ 35اْلُمبِيُن( َّ ُدوا  والً أَْن اُْعبُ ٍة َرُس ْن ) َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكّلِ أُمَّ ْنُهْم َم ُ َوِم َّ َدى  ْن َه ْنُهْم َم اُغوَت فَِم وا الطَّ  َواْجتَنِبُ

بِيَن( ذِّ ةُ اْلُمَك اَن َعاقِبَ َف َك َاللَةُ فَِسيُروا فِي األَْرِض فَاْنُظُروا َكْي ِإنَّ 36َحقَّْت َعلَْيِه الضَّ َداُهْم فَ ى ُه ِرْص َعلَ )إِْن تَْح
َ الَ يَْهِدي َمْن يُِضلُّ  ًدا  )37َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن( َّ ى َوْع وُت بَلَ ُ َمْن يَُم َّ ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم الَ يَْبعَُث  َّ َوأَْقَسُموا بِا

وَن( اِس الَ يَْعلَُم َر النَّ نَّ أَْكثَ ا َولَِك ِه َحق ذِ 38َعلَْي يَْعلََم الَّ ِه َوِل وَن فِي ِذي يَْختَِلفُ ْم الَّ يَِّن لَُه انُوا ) ِليُبَ ْم َك ُروا أَنَُّه يَن َكفَ
  ...)).)40)إِنََّما قَْولُنَا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن نَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن(39َكاِذبِيَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النحل ) 

  * التحليل: 
  

ي اذا ماذا يقول الظالمون عندما تتوفاهم المالئكة ؟.. ماذا تقول المالئكة للمؤمنين ح اهم ؟.. لم ن تتوف
دون  ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ويني ؟.. ع ر التك ا األم اغوت ؟.. م ا الط زاء ؟.. وم ث والج اس البع ر الن ينك

  األجوبة الكافية  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
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يٌم الَِّذيَن تَتََوفَّاُهْم اْلَمَالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِهْم فَأَْلقَ (( ...   َ َعِل َّ ى إِنَّ  وٍء بَلَ ْن ُس ْوا السَّلََم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِم
 في الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب:  َظاِلِمي أَنفُِسِهمْ .)) .. )28بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن(

ل: من  وضعما  م ظلم أي الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  ي المث الشَّبَه في غير َمْوضعه وف
ئَْب فقد ظلَم. وفي ه؛ اْستْرَعى الذِّ ِدلوا عن م يَْع وه أي ل م يَْظِلُم ق فل وا الطَِّري ٍل: لَِزم ذَ  حديث ابن ِزْم ال: أََخ يق

ر  أُمِّ  وال ِشماالً؛ ومنه حديث فما ظلم يمينا في طريٍق  ا األَْم َر ثََكم ٍر وُعَم م َسلَمة: أن أبا بك اه أي ل ا َظلَم فم
، ومنه حديث الُوُضوء: فمن يَْعِدال َم  عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحّدِ د أساء وَظلَ َص فق زاد أو نَقَ

واب أي أَساَء األدَب بتَْرِكه السُّنَّةَ  ها من الث ا نَقََص ي  والتَّأَدَُّب بأََدِب الشَّْرعِ، وَظلَم نْفسه بم ّرات ف ْرداِد الَم بتَ
م وا ول ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ي التنزي وء. وف ل  الُوض ةُ أه اس وجماع ن عب ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم يَْلبُِس

لماَن، التفسير: لم يَْخِلطوا عود وَس ِن َمْس ة واب ك عن ُحذَْيف وَل هللا  إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذل ه ق أَّولوا في وت
يم. والظُّ  ٌم َعِظ ْرك لَُظْل م:عز وجل: إن الّشِ مْ  ْل ْوَب وال تَْظِل َزْم هذا الصَّ ول: اْل د، والعرب تَقُ ُل عن القَص  الَمْي

ي يم؛ يعن م َعِظ ْرَك لَُظل ل: إنَّ الّشِ زَّ وج ه ع ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج ُت  عن ي الُمِمي و الُمْحي الى ه أن هللا تع
ده ال شريك ْنِعم َوْح مُ  الرّزاُق الُم ذلك أَْعَظ ره ف ه غي ِرك ب إذا أُْش ه، ف ل النعمة ل ه َجع ِم، ألن ر َ الظُّْل ا.  لغي ربِّه

ةً، اً وَمْظِلم الظَّْلمُ  يقال: َظلََمه يَْظِلُمهُ َظْلماً وُظْلم ام المصدر، وهو  ف وم َمق ُم االسُم يق ، والظُّل يٌّ دٌر حقيق َمْص
  .. وَظلوم ظالمٌ 

َوى الْ ((   ئَْس َمثْ ا فَلَبِ ِديَن فِيَه نََّم َخاِل ِريَن(فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَه َوى.)).. )29ُمتََكبِّ ئَْس َمثْ ئس :  فَلَبِ : ب
ِرينَ فعل ماض جامد إلنشاء الذم .. ((   َوى اْلُمتََكبِّ تُ )) :  َمثْ واًء وثََوْي وي ثَ َوى يَثْ ام، ثَ واُء: طوُل الُمق  الثَّ

يّاً؛ بالمكان ل َمَضى يَْمِضي َمضاًء وُمِض اً مث رة وثََوْيته ثَواًء وثُِويّ ت عن سيب األَخي ه: أَطل ت ب ويه، وأَثَْوْي
ه سمي  اإلقامة به. وأَثَْوْيته أَنا زل فيه،وب ان: ن ْيته؛ األَخيرة عن كراع: أَلزمته الثَّواء فيه. وثََوى بالمك وثَوَّ

ه ه، وجمع ام ب ذي يُق ع ال وى: الموض وًى. والَمثْ زل َمثْ َوى:  المن ه. والَمثْ ل: منزل َوى الرج اِوي. وَمثْ الَمث
  .. وَمثْوىً  ِوي ثَواءً مصدر ثََوْيت أَثْ 

نَةٌ وَ ((   ْنيَا َحَس دُّ ِذِه ال ي َه نُوا فِ ِذيَن أَْحَس ًرا ِللَّ الُوا َخْي ْم قَ َزَل َربُُّك َرِة َوقِيَل ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَْن َداُر اْآلِخ لَ
يَن( نِْعَم َداُر اْلُمتَِّق ٌر َولَ ْوا.)).. )30َخْي ِذيَن اتَّقَ َل ِللَّ اه َوقِي ل  : اتق ة هللا والعم وى : مخاف ذره .. التق ه وح : خاف

  بطاعته .. 
  )) ُ َّ ِزي  ذَِلَك يَْج اُءوَن َك ا يََش ا َم ْم فِيَه اُر لَُه ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم ْدُخلُونََها تَْج ْدٍن يَ اُت َع َجنَّ

ْدُخلُونََها) .)).. 31اْلُمتَِّقيَن( ْدٍن يَ ان :  َجنَّاُت َع َدَن فالن بالمك ً َع ْدنا ُدُن َع ِدُن ويَْع ام. يَْع ُدوناً: أَق َدْنُت  وُع وَع
ه، ل شيء َمْعِدنُ ُز ك ه. ومْرَك َد: تََوطَّْنتُ اتُ  البل ْدٍن  وجنّ اُت َع د، وجن ان الُخْل ة لمك ات إِقام ه أَي جن ْدٍن من َع

  ..  وبُْطنانها وَسُطها بُْطنانُها،
ينَ ((   وَن(الَِّذيَن تَتََوفَّاُهْم اْلَمَالئَِكةُ َطيِّبِ تُْم تَْعَملُ ا ُكن ةَ بَِم وا اْلَجنَّ ْيُكْم اْدُخلُ َالٌم َعلَ وَن َس .)).. )32 يَقُولُ

يَن  ةُ َطيِّبِ اُهْم اْلَمَالئَِك ِذيَن تَتََوفَّ حاح:: الَّ ي الص ت. وف ب، نع ل، والطَّيِّ اء فِْع ى بن ُب، عل ي الف  الّطِ ُب خ الطَّيِّ
ر، إِال أَ  ا ذك ر كم د تتسعالَخبيث؛ قال ابن بري: األَم ه ق ات؛  ن لُح للنب ي تَْص ـبة للت ال: أَرٌض َطيِّ ه، فيق معاني

ت ـبَةٌ إِذا كان ٌح َطيِّ ة إِذا وِري رأَةٌ َطيِّب ت حالالً؛ وام ة إِذا كان ة َطيِّب ةً ليست بشديدة؛ وُطْعم ت َحصاناً  لَيِّن كان
ة إِذا ةٌ َطيِّب ـبين؛ وكلم اُت للطَّيِّ الى: الطيب م يكن عفيفةً، ومنه قوله تع ةٌ  ل ة أَي آمن َدة َطيِّب روه؛ وبَْل ا مك فيه

  .. كثيرةُ الخير
ْبِلِهمْ ((   ْن قَ ِذيَن ِم َل الَّ ذَِلَك فَعَ َك َك ُر َربِّ أْتَِي أَْم ُ َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَْن تَأْتِيَُهْم اْلَمَالئَِكةُ أَْو يَ َّ ْم  ا َظلََمُه  َوَم

ل الشيء :  َهْل يَنُظُروَن إِالَّ أَْن تَأْتِيَُهْم اْلَمَالئَِكةُ .)).. )33َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن( ر تأَمُّ الجوهري: النََّظ
ذلك العين، وك د ب ك، وق راُن، بالتحري ين النََّظ ن ُحَص ران ب ديث ِعم ي ح يء. وف ى الش رت إِل ال  نََظ ال: ق ق

اه أَنقا عليه وسلم: النََّظر إِلى وجه علّي ِعبادة؛ رسول هللا، صلى هللا رم هللا  ل ابن األَثير: قيل معن ا، ك علي
ه إِال  أَشرَف هذا الفتى ال إِله إِال هللا قال الناس: ال إِله إِال هللا ما وجهه، كان إِذا بََرزَ  ى ال إِل ذا الفت َم ه ما أَعل
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ا ا هللا م ى أَي م ذا الفت رم ه ت أَك ى فكان ذا الفت َجع ه ا أَْش ه إِال هللا م ى، ال إِل الم،رؤي أَتْقَ ه الس ه، علي   ت
  . والنظر يكون بمعنى اإلنتظار ..تحملُهم على كلمة التوحيد.

ِه .)).. )34فَأََصابَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون(((   انُوا بِ َوَحاَق بِِهْم َما َك
اق هللا  يعمله من َمْكر أَو ُسوء عملالليث: الَحْيُق ما حاَق باِإلنسان :  يَْستَْهِزئُون ول: أَح ه، تق ك ب فينزل ذل

ى َحْيقاً: بهم مكرهم. وحاَق به الشيء يَِحيق و أَن يشتمل عل ة ه ي اللغ ُق ف  نَزل به وأَحاَط به، وقيل: الَحْي
انوا اِإلنسان ه عاقبةُ مكروه فعله، وفي التنزيل: وحاَق بالذين َسِخروا منهم ما ك تَْهِزئُون. ب ب:  يَْس ال ثعل ق

ل: حاَق بهم كانوا يقولون ال َعذاب وال آِخرةَ فحاَق بهم   العذاب الذي كذَّبوا به، وأَحاقهُ هللا به: أَنزله، وقي
ذابُ  ائق. الع و ح ق، فه اق يَِحي ال: ح يهم، وق ب عل ه وج زل كأَن م ون اط به اج أَي أَح ال الزج ه  وق ي قول ف

متعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئُون، أَي أَ  ذي هو حاط به ذاب ال ا  الع انوا يستهزئُون كم ا ك جزاء م
  .. أَهلَكه جزاء َكْسبِه وأَهلَكه َكْسبُه أَي تقول أَحاَط بفالن عَملُه

ْمنَ((   ا َوَال َحرَّ ُن َوَال آبَاُؤنَ ْيٍء نَْح ْن َش ِه ِم ْن ُدونِ ْدنَا ِم ا َعبَ ُ َم َّ اَء  نْ َوقَاَل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َش  ا ِم
ُسِل إِالَّ اْلبََالُغ اْلُمبِيُن( ِل إِالَّ .)).. )35ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َكذَِلَك فَعََل الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََهْل َعلَى الرُّ ُس ى الرُّ ْل َعلَ فََه

ه هو إِْبال واْنتََهى، بَلَغ الشيُء يَْبلُُغ بُلُوغاً وبَالغاً: وَصلَ :  اْلبََالُغ اْلُمبِينُ  اً؛وأَْبلَغَ ه تَْبِليغ اً وبَلَّغَ  غاً هو إِْبالغ
ُل إِلى الشيء المطلوب. والبَالُغ: ما البَالُغ: ما ةُ  يُتَبَلَُّغ به ويُتََوصَّ بَالُغ: الِكفاي ينُ .. ((  بَلَغََك. وال بََالُغ اْلُمبِ  اْل

  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
ٍة َرُسو((   ْن َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكّلِ أُمَّ ْنُهْم َم ُ َوِم َّ َ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى  َّ الً أَْن اُْعبُُدوا 

بِيَن( ذِّ ةُ اْلُمَك اَن َعاقِبَ َف َك اْنُظُروا َكْي ي األَْرِض فَ يُروا فِ َاللَةُ فَِس ِه الضَّ ْت َعلَْي َ ) .)).. 36َحقَّ َّ ُدوا  :  أَْن اُْعبُ
ه .. ((   عبده عبادة : خضع اُغوتَ وذل وطاع ل وا الطَّ ع )) :  َواْجتَنِبُ ى الواحد والجم ُع عل والطاغوُت، يق

وتٌ  ه فَعَلُ ث: وْزنُ ذكر والمؤن و والم ا ه ا إنم ة وقبله ي مفتوح ْين، وه ل الغَ اُء قب مِت الي ّدِ وٌت، قُ ة َطغَيُ  فَتَْح
هَمقْ  فَقُِلبَْت أَِلفاً. وطاُغوٌت، وإِن جاء على وزن الُهوٍت فهو وٌب ألَن ه  لُ وٍب ألَن ر َمْقل وت غي ى، والُه من َطغَ

َغبُوت من اله بَمْنِزلة م الرَّ وٍت، ث َهبُوِت، وأَصل َوْزن طاُغوٍت َطغَيُوت على فَعَلُ َمتِ  والرَّ ّدِ يِن  قُ ل الغ اُء قب الي
وت، وت، ُمحافََظة على بَقائِها فَصار َطيَغُ ه فَلَعُ اً لتََحرُّ  وَوْزنُ اء أَلف ت الي م قُِلب ا فصارث ا قبله اح م ا وانفت  كه

دةٌ وهي : تعالى: يُْؤمنُون بالِجْبِت والطَّاُغوت؛ قال الليث طاُغوت. وقوله ا زائ تَقَّةٌ من  الطاُغوت تاؤه ُمْش
  .. ِجْبٌت وطاُغوتٌ  معبوٍد من دون هللا عز وجلّ  َطغَى، وقال أَبو إِسحق: كلُّ 

  )) َ َّ ِريَن(إِْن تَْحِرْص َعلَى ُهَداُهْم فَِإنَّ  ْن نَاِص ْم ِم ا لَُه لُّ َوَم ة : )37 الَ يَْهِدي َمْن يُِض داه هداي .)).. ه
  أرشده ضد أضله .. الهدى: الرشاد .. ضد الضالل ..

رَ ((   نَّ أَْكثَ ا َولَِك ِه َحق ًدا َعلَْي ى َوْع وُت بَلَ ْن يَُم ُ َم َّ ُث  انِِهْم الَ يَْبعَ َد أَْيَم ِ َجْه َّ اِس الَ  َوأَْقَسُموا بِا النَّ
ُ َمْن يَُموتُ .)).. )38يَْعلَُموَن( َّ اكم والبَْعثُ :  الَ يَْبعَُث  م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول  : اِإلْحياء منا للَمْوتى؛ ومن

وم من َرهم لي ثُُهم بَعْ  بَْعِد موتِكم: أَي أَحييناكم. وبَعََث اللَمْوتى: نََش َق يَْبعَ َث هللاُ الَخْل ِث. وبَعَ َرهم؛ البَْع اً: نََش ث
تح ك. وف ن ذل ث م ذي يَْبعَ و ال ُث، ه ل: الباِع ز وج مائه ع ن أَس ة. وم ه لغ ث كل ي البع ين ف َق أَي  ُالع الَخْل

  . يُْحييهم بعد الموت يوم القيامة.
اِذبِينَ ((   انُوا َك ْم َك ُروا أَنَُّه ِذيَن َكفَ يَْعلََم الَّ ِه َوِل وَن فِي ِذي يَْختَِلفُ ْم الَّ ِذيَن .)).. )39(ِليُبَيَِّن لَُه يَْعلََم الَّ َوِل

رَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا: علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه..  َكفَُروا ر  بالطاغوت؛ َكفَ يَْكفُ
وا. الحرب: قد ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَهل دار ْوا وامتنع ُر  َكفَُروا أَي َعَص ُر: ُكْف  النعمة، وهووالُكْف
 بكّلٍ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة،

تَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  َدها وَس ا: َجَح ر به َده. ورجل وُكْفراناً وَكفَ ه: َجَح افََره َحقَّ ر: مجحود  وك ُمَكفَّ
ى كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من ه. ورجلالنعمة مع إِحسان ى عل ن  السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَط ال اب ه. ق قلب

  ..  وِكفارٌ  مفعول، والجمع ُكفَّار وَكفََرة دريد: كأَنه فاعل في معنى
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ا)40إِنََّما قَْولُنَا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن نَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن(((   ا : وجدوصار .. و(( ...)).. ك ون كن ن يك
ا  ا فيه ا وم ا وزمانه ا مكانه در له ث يوجد األشياء ويق كن)) : أمر تكويني من اختصاص هللا تعالى وحده حي

  لألجل الذي يقدره تقديرا .. 
  

*********  
  

 * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والحمد   تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 210الحلقة عدد   
  c( سورة النحل ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 لسالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْنيَا َحَسنَةً َوَألَْجُر اْآلِخَرِة أَ (( ...  ئَنَُّهْم فِي الدُّ ِ ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا لَنُبَّوِ َّ انُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي  ْو َك ْكبَُر لَ

َل  )42)الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن(41وَن(يَْعلَمُ  أَلُوا أَْه َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْس
وَن( تُْم الَ تَْعلَُم ْكِر إِْن ُكْن ذِّ ْكَر ِلتُ  )43ال ذِّ َك ال ا إِلَْي ِر َوأَنَزْلنَ بُ اِت َوالزُّ ْم بِاْلبَيِّنَ ْيِهْم َولَعَلَُّه َل إِلَ ّزِ ا نُ اِس َم يَِّن ِللنَّ بَ

ُروَن( ُث الَ 44يَتَفَكَّ ْن َحْي ذَاُب ِم أْتِيَُهْم اْلعَ ْم األَْرَض أَْو يَ ُ بِِه َّ َف  يِّئَاِت أَْن يَْخِس ُروا السَّ ِذيَن َمَك أَِمَن الَّ  )أَفَ
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عُُروَن( بِِهْم فََم45يَْش ي تَقَلُّ ذَُهْم فِ ِزيَن()أَْو يَأُْخ ْم بُِمْعِج َرُءوٌف 46ا ُه ْم لَ ِإنَّ َربَُّك ٍف فَ وُّ ى تََخ ذَُهْم َعلَ )أَْو يَأُْخ
ِ 47َرِحيٌم( َّ ِ ًدا  جَّ ُ ِمْن َشْيٍء يَتَفَيَّأُ ِظَاللُهُ َعْن اْليَِميِن َوالشََّمائِِل ُس َّ ُروَن()أََولَْم يََرْوا إِلَى َما َخلََق  ْم َداِخ ) 48َوُه

ِ يَسْ  َّ ِ تَْكبُِروَن( ُجدُ َو ْم الَ يَْس ةُ َوُه ٍة َواْلَمَالئَِك ْن َدابَّ ي األَْرِض ِم ا فِ َماَواِت َوَم ْن  )49َما فِي السَّ ْم ِم افُوَن َربَُّه يََخ
ُ الَ تَتَِّخذُوا إِلََهْيِن اثْنَْيِن إِنََّما ُهَو إِلَهٌ وَ  )50فَْوقِِهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن( َّ هُ  )51اِحٌد فَِإيَّاَي فَاْرَهبُونِي(َوقَاَل  َولَ

ِ تَتَّقُوَن( َّ يُن َواِصبًا أَفَغَْيَر    ...)).)52َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َولَهُ الّدِ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النحل ) 

  * التحليل :
  

ر ات والزب ا البين ذكر ؟.. وم ل ال داخرون  من هم الذين هاجروا في هللا ؟.. ومن هم أه م ال ؟.. ومن ه
ة  ة الكافي ر تجدون األجوب ن هذه األسئلة وأكث دين الواصب ؟ .. ع ا ال ا الرهب ؟.. وم ة  ؟.. وم ؟.. وما الداب

  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
  

ي (( ...  ئَنَُّهْم فِ ّوِ وا لَنُبَ ِ ِمْن بَْعِد َما ُظِلُم َّ ْو َوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي  ُر لَ َرِة أَْكبَ ُر اْآلِخ نَةً َوَألَْج ْنيَا َحَس دُّ ال
وَن( انُوا يَْعلَُم راً .))..)41َك ُره َهْج ره يَْهُج ل. َهَج د الوص ُر: ض اً: الَهْج راِن  وِهْجران ا يَْهتَِج َرَمه، وهم َص

ر َ ض الحديث: ال ويَتَهاَجراِن، واالسم الِهْجَرةُ. وفي ه الَهْج د ب الٍث؛ يري د ث َرةَ بع ا ِهْج ي فيم دَّ الوصِل، يعن
َرة بين يكون وق الِعْش ي حق ك  المسلمين من َعتٍْب وَمْوِجَدٍة أَو تقصير يقع ف ان من ذل ا ك ْحبَِة دون م والصُّ

ين، فِإن ِهْجَرة أَهل األَهواء ة والرجوع  في جانب الّدِ والبدع دائمة على َمّرِ األَوقات ما لم تظهر منهم التوب
اقفِإنه، عليه ا إِلى الحق، حابه النف ك وأَص ن مال ى كعب اب وا عن  حين لصالة والسالم، لما خاف عل تخلف

اً،  ين يوم رانهم خمس ر بِِهْج وَك أَم زوة تَبُ هرا ً غ اء ش ر نس د هج نَ وق ة اب رت عائش دَّةً،  ، وهج ِر ُم بَْي الزُّ
ال وَهَجر جماعة من اتوا متهاجرين؛ ق د األَ  الصحابة جماعة منهم وم ل أَح ر: ولع ن األَثي منسوخ  مريناب

ذكر هللا إِال باآلخر، ومن ذلك ما جاء في الحديث: ومن ْرَك  الناس من ال ي ب وتَ راَن القل د ِهْج اِجراً؛ يري ُمه
درداء، في الذكر فكأَنَّ قلبه اِإلخالص ي ال ه حديث أَب ه؛ ومن ٍل ل ه:  مهاجر للسانه غير ُمواِص رضي هللا عن

ى  له واِإلعراض عنه. يسمعون القرآن إِال َهْجراً؛ يريد الترك وال والِهْجَرةُ والُهْجَرةُ: الخروج من أَرض إِل
ي الذين أَرض. والُمهاِجُروَن: ع النب َر فالن أَي ذهبوا م ه. وتََهجَّ ه وسلم، مشتق من  تشبه ، صلي هللا علي

اِجُروا وال ه: ه ال بالمهاجرين. وقال عمر بن الخطاب، رضي هللا عن روا؛ ق ول أَ  تََهجَّ د: يق و عبي وا أَب ْخِلُص
ر بالمهاِجِريَن على الِهْجَرةَ  وال تََشبَُّهوا   ..  غير صحة منكم، فهذا هو التََّهجُّ

وَن(((   ْم يَتََوكَّلُ ى َربِِّه بَُروا َوَعلَ ِذيَن َص ونَ .)).. )42الَّ ْم يَتََوكَّلُ ى َربِِّه ى هللا: :  َوَعلَ ل عل والُمتََوّكِ
ل فيْرَكن َرهالذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَمْ  ا وتَوكَّ َل ب ن سيده: َوِك ره. اب ى غي   إِليه وْحَده وال يتَوكَّل عل

ال: عليه ل؛ يق ل واتََّكل استَْسلم إِليه، وتكّرر في الحديث ذكر التَّوكُّ ت  توكَّ ه، وَوَكْل اَم ب ِمن الِقي األَمر إِذا َض ب
ى فالن أَي ري إِل ه أَم ه، ووَ  أَلَجأْتُ ه علي ه واعتمدت في اً إِذا استَْكفاهإِلي الٌن فالن ل ف ةً  كَّ َره ثِق ه أَو  أَم بِكفايتِ

  ..  وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه األَمَر: سلَّمه. َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِليه
أَلُوا أَْه((   ْيِهْم فَاْس وِحي إِلَ االً نُ َك إِالَّ ِرَج ْن قَْبِل ْلنَا ِم وَن(َوَما أَْرَس تُْم الَ تَْعلَُم ْكِر إِْن ُكْن ذِّ  .))..)43َل ال

ْكِر إِْن ُكْنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  رآن وفي الحديث: فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ لُ  : أهل الق م أَْه رآن  ه ة الق ته أَي َحفَظ هللا وخاصَّ
ي استخالفه به اختصاَص أَْهِل اِإلنسان به. وفي حديث  والمختصون العاملون به هم أَولياء هللا ر ف ي بك أَب

َل  له، إِذا لَِقيتُه، اْستعملُت عليهم َخْيَر أَْهِلَك؛ يريد خير عمر:أَقول ون أَْه انوا يسمُّ ة أهل  المهاجرين وك مك
ون  ، هللا تعظيماً لهم كما يقال بيت هللا ل بيت ويجوز أَن يك ت أراد أه كَّان بي انوا ُس م ك   هللا. وفي هللا ألَنه

ه،حديث أُم سلمة: ل ل نَْفَس َواٌن؛ أَراد باألَه ِك َه ى أَْهل ِك عل ه يس ب يبِك  علي ِك وال يُص ق ب السالم، أَي ال يَْعلَ
أْهيالً. وأَهَّلَك هللا للخير.  الرجُل: اتخذ أَْهالً  واتََّهل َهَواٌن عليهم. ه. وآل هللا وآل رسوله: ت  وآُل الرجل: أَْهلُ
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م  أَولياؤه،  اء همزة أصلها أهل ث دلت اله ي أُب دير أَأْل، فصارت ف رآن  التق م والق ل العل ذكر أي أه ل ال وأه
  والورعو الصالح واإلستقامة ..

ْم يَتَفَ ((   ْيِهْم َولَعَلَُّه َل إِلَ ّزِ ا نُ اِس َم يَِّن ِللنَّ ْكَر ِلتُبَ ذِّ َك ال ا إِلَْي ِر َوأَنَزْلنَ بُ اِت َوالزُّ ُروَن(بِاْلبَيِّنَ .)).. )44كَّ
ه .. (( بُرِ بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ  ى وجود هللا الواحد ال شريك ل رِ  : البينة جمع بينات : الدليل والحجة عل بُ )) : َوالزُّ

ْبُر: الصبر، ا والزَّ ال: م ة يق ذه حكاي ن سيده: ه ال اب ْبٌر. ق ٌر وال َص ه َزْب ال: ل ي، ق ن األَعراب دي أَن  اب وعن
نُ  ٌر: َرِزي ل. ورجل َزبِي ا العق ْبَر ههن رأْي. الزَّ ى بعض.والزَّ  ال ان بعضه عل ُع البني ُر: َوْض ابَ  ْب ْرُت الكت  وَزبَ

رَ  ة. وَزبَ ُر: الكتاب ْب ه. والزَّ ه: قرأْت ُره وذَبَْرتُ ُره ويَزبِ اَب يَْزبُ ي الكت نَّْقَش ف ه ال ال: وأَعرف ه، ق راً: كتب  َزْب
ْكرَ .. ((  الحجارة   )) : القرآن الكريم ..  َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ

أَِمَن ا((   ُث الَ أَفَ ْن َحْي ذَاُب ِم أْتِيَُهْم اْلعَ ْم األَْرَض أَْو يَ ُ بِِه َّ َف  يِّئَاِت أَْن يَْخِس ُروا السَّ ِذيَن َمَك لَّ
عُُروَن( ْم األَْرضَ  .)) ..)45يَْش ُ بِِه َّ َف  فَْت تَْخِسفُ :    أَْن يَْخِس ا. َخَس ا عليه ُؤوُخ األَرض بم  الخسف: ُس

 ً ّ به األَرضَ وُخسوفاً واْنَخَسفَ  َخْسفا ّ وَخَسف  الى:  َخْسفاً أَي ْت وَخَسفَها  ه تع ه قول ا؛ ومن ه فيه غاَب ب
داِره األَرَض. ه وب ْفنا ب فَ  فََخَس مَّ  وَخَس م يس ا ل ى م ا، عل ف بن رئ: لُخِس ه، وق َف ب ي األَرض وُخِس و ف ه

ه. ي فاعل ّ  وف د  رف عب ا، وانْ  ح َق بن ال اْنُطِل ا يق ا كم َف بن ه: ال ْنُخِس َف ب ه  َخَس ّ ب َف  األَرُض وَخَس
َف بالرجل  األَرَض وَخَسَف المكاُن يَْخِسُف ُخسوفاً: ذَهب الى. األَزهري: وُخِس ّ تع فَه  ي األَرض، وَخَس ف

  . أَخذته األَرُض ودخل فيها. إذا وبالقومِ 
ِزيَن(((   ِزينَ فَ .)).. )46أَْو يَأُْخذَُهْم فِي تَقَلُّبِِهْم فََما ُهْم بُِمْعِج ْم بُِمْعِج ا ُه َز :  َم َزه الشيُء: َعَج وأَْعَج

ز والتَّْعِجيُز: التَّثْبِيط، وكذلك إِذا نسبته عنه. ه  َ إِلى العَْجز. وَعجَّ ه. وقول ل إِلي م يُوَص الرجُل وعاَجَز: ذهب فل
انِّين سورة سبأ: والذين تعالى في اه ظ ال الزجاج: معن اِجِزين؛ ق ا ُمع ي آياتن م  أَنهم َسعَْوا ف ا ألَنه يُْعِجُزونن

ل ار، وقي ة وال ن ه ال جن ون وأَن م ال يُبعث ى األَّول،  في ظنوا أَنه دين وهو راجع إِل اجزين معان التفسير: ُمع
زين، ت ُمعَّجِ ا وقرئ ه وسلم، وتأْويله ي، صلى هللا علي ع النب ُزون من اتب م يُعَّجِ ونهم أَنه ن  ويُثَبُِّط ه وع عن

زهم د أَْعَج ز:اِإليمان باآليات وق ل العزي ي التنزي تم . وف ا أَن ال  وم ي السماء؛ ق ي األَرض وال ف ِزين ف بُمْعِج
ف ل السماء؟ وصفهم الفاء: يقول القائل كي ي أَه ي السماء وليسوا ف ي األَرض وال ف ُزوَن ف أَنهم ال يُْعِج  ب

ال ٍز، وق حق:  فالمعنى ما أَنتم بُمْعِجِزيَن في األَرض وال من في السماء بُمْعِج و إِس ا أَب م، م اه، وهللا أَعل معن
ي األَرض أَنتم بُمْعِجِزين في األَرض وال لو ِزين ف تم بُمْعِج  وال كنتم في السماء، وقال األَخفش: معناه ما أَن

  .. في السماء أَي ال تُْعِجُزوننا َهَرباً في األَرض وال في السماء
َرءُ ((   ْم لَ ِإنَّ َربَُّك ٍف فَ وُّ ى تََخ ذَُهْم َعلَ يٌم(أَْو يَأُْخ فٍ  .)) .. )47وٌف َرِح وُّ ى تََخ ذَُهْم َعلَ ى  أَْو يَأُْخ : أي عل

  نقص في األموال والثمرات والمكاسب ليكونوا عبرة لغيرهم .. وحتى يتوبوا ويتعظ غيرهم بالدرس .. 
يِن وَ ((    ْن اْليَِم هُ َع أُ ِظَاللُ ْيٍء يَتَفَيَّ ْن َش ُ ِم َّ َق  ا َخلَ ى َم َرْوا إِلَ ْم يَ ْم أََولَ ِ َوُه َّ ِ ًدا  جَّ َمائِِل ُس الشَّ
خ:  يَتَفَيَّأُ ِظَاللُهُ .)).. )48َداِخُروَن( ا نََس ْيُء: م َختْه الشمُس، والفَ لُّ: ما نََس يت: الّظِ ّكِ   الشمَس. َقال ابن الّسِ

ه فَزالَْت عنه فهو فَْيٌء وِظلٌّ، وم وحكى أَبو ُعبيدةَ عن ُرْؤبَة، قال: كلُّ ما كانت عليه الشمسُ  م تكن علي ا ل
لّ  و ِظ مُس فه ز: ٌالش ل العزي ي التنزي ْت. وف الُل أَي تَقَلَّبَ أَِت الّظِ أ .وتَفَيَّ مائل.  تَتَفَيَّ يِن والشَّ ن اليَم ه ع ِظاللُ

اثِ  والتَّفَيُُّؤ تَفَعٌُّل من الفَْيِء، وهو ار واْبتع الِل: رُجوُعها بعَد انتصاف النه لُّ بالعَِشّيِ. وتَفَيُُّؤ الّظِ ياِء  الّظِ األَش
داِة، لُّ بالغَ ّيِ، والّظِ ون إِال بالعَِش ُؤ ال يك ا. والتَّفَيُّ ا  ِظاللَه ّيِ م ْيُء بالعَِش مس، والفَ ه الش ْم تَنَْل ا لَ و م وه

ُرونَ .. ((  انَصَرفَْت عنه الشمسُ  ْم َداِخ ِ َوُه َّ ِ ًدا  جَّ ٌر،)) :  ُس و َداِخ وراً، فه ْدَخُر ُدُخ الفتح، يَ ُل، ب َر الرج  َدَخ
ه، َدِخرَ و ؤمر ب دََّخُر:  شاء َدَخراً: ذَلَّ وَصغَُر يَْصغُُر َصغَاراً، وهو الذي يفعل ما ي اً. وال ى صاِغراً قَِميئ أَو أَب

دُُّخوُر: ر. وال اج: التحي ال الزج رون؛ ق م داخ الى: وه ال هللا تع ره. ق َرهُ غي ذل، وأَْدَخ غَاُر وال  أَي الصَّ
روا م ي ة: أَو ل ى اآلي ال: ومعن ق هللا من شيء صاغرون، ق ا خل ى م ين والشمائل  إِل ه عن اليم أُ ظالل يَتَفيَّ

ه ا خلق ل م داً  وهم داخرون؛ إِن ك ال:  ُسجَّ ، ق هللا من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد 
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ر افر وإِن كف عة  والك ات خاض جر والحيوان ع الش ه وجمي ه ولحم مه وعظم نفس جس انه ف ه ولس  بقلب
. ساجدة. وروي عن ابن    .عباس أَنه قال: الكافر يسجد لغير هللا وظله يسجد 

ِ يَْسُجدُ ((   َّ ِ تَْكبُِروَن( َو ْم الَ يَْس ةُ َوُه ٍة َواْلَمَالئَِك ْن َدابَّ ي األَْرِض ِم ا فِ .)).. )49َما فِي السََّماَواِت َوَم
ابَّة: اسٌم لما َدبَّ من الحَ :  َوَما فِي األَْرِض ِمْن َدابَّةٍ  رَ والدَّ زةً وغي وان، ُمَميِّ ي يَ زة. وف ز:  ُمَميِّ ل العزي التنزي

ّ خلق كلَّ دابٍَّة ِمْن ماٍء، فَِمْنُهم َمْن يَْمِشي على ل: و ُل، قي ا ال يَْعِق ُل، ولم ا يَعِق ا كان ِلم ْنُهم؛  بَْطنِه؛ ولـمَّ فَِم
، ثم قال: مَ  ولو كان ُل،  ْن يَْمِشي علىِلما ال يَْعِقُل، لَِقيل: فَِمْنها، أَو فَِمْنُهنَّ ا ال يَْعِق لُها ِلم بَْطنِه؛ وإِن كان أَْص

ا َخلَط الَجماَعةَ، ه، عز وجل: ألَنـَّه لـمَّ ٍة. وقول لَّ نفس َدابَّ ى: ك ْن؛ والمعن ارةُ بِم ا  فقال منهم، ُجِعلَت الِعب م
لِّ  ، وُك ّنِ ِس والج ٍة من اِإلْن ا تََرَك على َظْهِرها من َدابٍَّة؛ قيل من َدابَّ ُدلُّ  م وَم؛ يَ ا أَراَد العُم ل: إِنَّم ُل؛ وقي يَْعِق

  ..  ّ عنهما: كاَد الُجعَُل يَْهِلُك، في ُجْحِرِه، بذَْنِب ابِن آدمَ  على ذِلَك قول ابن عباس، رضي
ْؤَمُروَن(((   ا يُ وَن َم ْوقِِهْم َويَْفعَلُ ْن فَ ْم ِم ة يخافون ر)50يََخافُوَن َربَُّه ي ان المالئك ن .)) .. يعن م م به

  فوقهم .. ألنهم يفعلون ما يؤمرون .. بعكس بقية بني آدم .. وكان اإلنسان أكثر شيء جدال ..
اْرَهبُونِي(((   اَي فَ ٌد فَِإيَّ ُ الَ تَتَِّخذُوا إِلََهْيِن اثْنَْيِن إِنََّما ُهَو إِلَهٌ َواِح َّ اْرَهبُونِي.)).. )51َوقَاَل  اَي فَ  فَِإيَّ

اً، بالضم،َرِهَب، بالكسر، :  ةً وُرْهب ا يَْرَهُب َرْهبَ اً  ، ًوَرَهب اً وَرَهب َب الشيَء َرْهب ك، أَي خاَف. وَرِه بالتحري
  . خافَه. وَرْهبةً:

وَن(((   ِ تَتَّقُ َّ َر  يُن َواِصبًا أَفَغَْي بًا.)).. )52َولَهُ َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َولَهُ الّدِ يُن َواِص ّدِ هُ ال  َولَ
ةوالوُ :  وُب: َديموم ي ُُص َب: داَم. وف وباً، وأَْوَص ُب ُوُص َب يَِص يِء. وَوَص يُن  الش ّدِ هُ ال ز: ولَ ل العزي التنزي

 ً ـبا اه: دائِ ي معن ل ف و إِسحق قي ال أَب م، أَن  واِصـباً؛ ق ّ أَعل ال ويجوز، و داً؛ ق ةٌ أَب ةٌ واجب ه دائم أَي طاعتُ
ه،واِصـباً أَي له الديُن وا يكون: ولَهُ الدينُ  ْرَض ب م يَ ه أَو ل ْؤمر ب ه أَو  لطاعة؛ َرِضـَي العبُد بما يُ ُهَل علي َس

دَّة ُب: ِش ه الَوَصُب.والَوَص ان في ديُن وإِن ك ه ال ُهْل، فل م يَْس ت،  ل م ثاب ٍب أَي دائ ذاٍب واِص ه: بع ب. وفي التَّعَ
م يَْنُضبُ   السَّنا، يَْبُدو لَنا،تَنَبَّْه ِلبْرٍق، آِخَر اللَّْيِل، ُموِصٍب * َرفيعِ  وقيل: موجع؛ قال ُملَْيٌح: ال  ث م. وق أَي دائ

ك. ى ذل ع  أَبو حنيفة: َوَصَب الشحُم دام، وهو محمول عل ت م حُمها، وكان َت َش ةُ الشحم: ثَبَ بَِت الناق وأَْوَص
َمن.ويقال: واَظَب على الشيِء، وواَصَب عليه إِذا ثابََر عليه. يقال: ذلك باقية ى األَ  الّسِ َب الرجُل عل ر َوَص ْم

ُب،  إِذا واظب عليه؛ وأَْوَصَب القوُم على الشيِء إِذا ه يَِص ى ماِل ه وعل ي ماِل َب الرجُل ف ثابَروا عليه؛ وَوَص
نَ  كَوَعَد يَِعُد، وهو ه وأَْحَس ادٌر إِذا لَِزَم اً، ن ا جميع ه؛  القياس؛ وَوِصَب يَِصُب، بكسر الصاد فيهم اَم علي القي

َم الناِدرَ  ُق،   على القياس، ولم يذكر اللغويونكالهما عن ُكراع، وقدَّ ق يَثِ وا من َوثِ َوِصَب يَِصُب، مع ما َحَك
دةٌ ال وَوِمَق يَِمُق، وَوفَِق يَِفُق، ـبَة: بعي ازة واِص دها. وَمف ن بُْع ة  وسائره. وفَالةٌ واِصـبةٌ: ال غاية لها ِم غاي

ِ تَتَّقُونَ . ((  لها. َّ    .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. )) : اتقاه : خافه وحذره أَفَغَْيَر 
  

  
*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه الق يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي دوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ال وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  اقرآن منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  اته .ورحمة هللا وبرك

 
 

  
  
   

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c   211الحلقة عدد  
  c( سورة النحل ) 

  
 ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
أَُروَن(وَ (( ...  ِه تَْج رُّ فَِإلَْي ِ ثُمَّ إِذَا َمسَُّكْم الضُّ َّ ْنُكْم إِذَا 53َما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمْن  رَّ َع َف الضُّ مَّ إِذَا َكَش ) ثُ

وَن( )54فَِريٌق ِمْنُكْم بَِربِِّهْم يُْشِرُكوَن( ْوَف تَْعلَُم وا فََس اُهْم فَتََمتَّعُ ا آتَْينَ وَن  )55ِليَْكفُُروا بَِم ا الَ يَْعلَُم وَن ِلَم َويَْجعَلُ
ُروَن( تُْم تَْفتَ ا ُكْن أَلُنَّ َعمَّ ِ لَتُْس َّ ا اُهْم تَ ا َرَزْقنَ يبًا ِممَّ ا  )56نَِص ْم َم ْبَحانَهُ َولَُه اِت ُس ِ اْلبَنَ َّ ِ وَن  َويَْجعَلُ

َر أََحُدُهْم بِاْألُنثَى َظلَّ َوْجُههُ ُمسْ و َ )57يَْشتَُهوَن( َر  )58َودا َوُهَو َكِظيٌم(إِذَا بُّشِ يَتََواَرى ِمْن اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُّشِ
ِ  )59بِِه أَيُْمِسُكهُ َعلَى ُهوٍن أَْم يَُدسُّهُ فِي التَُّراِب أََال َساَء َما يَْحُكُموَن( َّ ِ ْوِء َو ُل السَّ ِللَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة َمثَ
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ُرُهْم  )60ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(اْلَمثَُل األَْعلَى وَ  َؤّخِ ْن يُ ٍة َولَِك ْن َدابَّ ا ِم َرَك َعلَْيَه ا تَ ْم َم اَس بُِظْلِمِه ُ النَّ َّ ذُ  َولَْو يَُؤاِخ
تَْقِدُموَن( اَعةً َوَال يَْس تَأِْخُروَن َس ْم الَ يَْس اَء أََجلُُه ِ  )61إِلَى أََجٍل ُمَسمى فَِإذَا َج َّ ِ وَن  ُف َويَْجعَلُ وَن َوتَِص ا يَْكَرُه  َم
وَن( ْم ُمْفَرُط اَر َوأَنَُّه َك 62أَْلِسنَتُُهْم اْلَكِذَب أَنَّ لَُهْم اْلُحْسنَى الَ َجَرَم أَنَّ لَُهْم النَّ ْن قَْبِل ٍم ِم ى أَُم ْلنَا إِلَ ْد أَْرَس ِ لَقَ َّ ا ) تَ

ِذي  )63اْليَْوَم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم( فََزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فَُهَو َوِليُُّهمْ  َوَما أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب إِالَّ ِلتُبَيَِّن لَُهْم الَّ
ا إِ  )64اْختَلَفُوا فِيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( َد َمْوتَِه ِه األَْرَض بَْع ا بِ اًء فَأَْحيَ ُ أَنَزَل ِمْن السََّماِء َم َّ ي َو نَّ فِ

ا  )65ذَِلَك َآليَةً ِلقَْوٍم يَْسَمعُوَن( ا َخاِلًص ْرٍث َوَدٍم لَبَنً ْيِن فَ ْن بَ ِه ِم ي بُُطونِ ا فِ َوإِنَّ لَُكْم فِي األَْنعَاِم لَِعْبَرةً نُْسِقيُكْم ِممَّ
هُ 66َسائِغًا ِللشَّاِربِيَن( ذُوَن ِمْن اِب تَتَِّخ ِل َواألَْعنَ َراِت النَِّخي ْوٍم ) َوِمْن ثََم ةً ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل نًا إِنَّ فِ ا َحَس َكًرا َوِرْزقً َس

  ...)).)67يَْعِقلُوَن(
  صدق هللا العظيم 

  
  

  ( سورة النحل ) 

  * التحليل : 
  

دم ؟..  ا ال رث وم ا الف ون؟ .. وم م المفَرط ن ه يم ؟.. وم ن الكظ راء ؟.. وم ما معنى جأر ؟.. وما اإلفت
الي إن شاء وما السائغ للشاربين ؟.. عن هذه األ ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي سئلة وأكثر تجدون األجوب

  هللا تعالى : 
  

أَُروَن((( ...  رُّ فَِإلَْيِه تَْج ِ ثُمَّ إِذَا َمسَُّكْم الضُّ َّ أَُرونَ .)).. )53َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمْن  ِه تَْج أََر :  فَِإلَْي َج
ع  استغاثة. فع صوته مع تضرعيَْجأَُر َجأَْ◌راً وُجَؤاراً: ر وفي التنزيل: إِذا ُهْم يَْجأَُرون؛ وقال ثعلب: هو رف

ه ي الحديث: الصوت إِلي دعاِء. وف ى هللا عز وجل إِذا تضّرع بال ُل إِل أَر الرج دعاء. وَج ى  بال أَني أَنظر إِل ك
ى ر: موس ديث اآلخ ه الح ة؛ ومن ه بالتلبي ى رب َؤاُر إِل ه ُج عَداتِ  ل ى الصُّ رجتم إِل ال لخ ى هللا. وق أَُرون إِل  تَْج

ال قتادة في قوله: إِذا : يصيحون، وق يُّ ّدِ مجاهد: يضرعون  ُهْم يَجأَُرون؛ قال: إِذا هم يَْجزُعون، وقال السُّ
عين.  دعاء، وجأََر القوُم ُجَؤاراً: وهو أَن يرفعوا أَصواتهم دعاء متضّرِ أََر بال ال: وج عين. ق بالدعاء متضّرِ

  ..  إِذا رفع صوته ءقال: وجأََر بالدعا
رَّ َعْنُكْم إِذَا فَِريٌق ِمْنُكْم بَِربِِّهْم يُْشِرُكوَن(((   ا :  بَِربِِّهْم يُْشِرُكونَ .)).. )54ثُمَّ إِذَا َكَشَف الضُّ : أشرك ب

  جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 
اهُ ((   ا آتَْينَ ُروا بَِم وَن(ِليَْكفُ ْوَف تَْعلَُم وا فََس اُهمْ .)).. )55ْم فَتََمتَّعُ ا آتَْينَ ُروا بَِم يض :  ِليَْكفُ ُر: نق الُكْف

ل دار اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ د بالطاغوت؛ َكفَر يَْكفُر ُكْف ُروا  الحرب: ق َكفَ
ة، ُر النعمة، وهووالُكْفُر: ُكْف أَي َعَصْوا وامتنعوا. ُر: ُجحود النعم دُّ الشكر.  نقيض الشكر. والُكْف وهو ِض

ا الى: إِن ه تع رَ  وقول افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره َدها  نَْعَم ا: َجَح ر به اً وَكفَ وُكْفران
َده. ورجل وَستَرها. ه: َجَح افََره َحقَّ ة مع إِح وك ر: مجحود النعم ِم هللا،  سانه. ورجلُمَكفَّ افر: جاحد ألَْنعُ ك

  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على مشتق من
ُروَن(((   تُْم تَْفتَ ا ُكْن أَلُنَّ َعمَّ ِ لَتُْس َّ ا ا َرَزْقنَاُهْم تَ أَلُنَّ .)).. )56َويَْجعَلُوَن ِلَما الَ يَْعلَُموَن نَِصيبًا ِممَّ لَتُْس

تُْم تَْفتَ ا ُكْن ِريّ :  ُرونَ َعمَّ ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك يح  ٌوالِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن وِمْف
الن َرى ف ال فَ ث: يق اني. اللي ره:  الِفْرية؛ عن اللحي ال غي ة من الكذب. وق ه، والِفْري ه إِذا اختلق الكذب يَْفري

َرى ذب اْفتَ ز الك ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق راه؛ أَييَْفتِري ون اْفتَ ه. : أَم يقول ذا إِذا  اختلق الن ك َرى ف وفَ
  . خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَة.

تَُهوَن(((   ا يَْش ْم َم ْبَحانَهُ َولَُه اِت ُس ِ اْلبَنَ َّ ِ وَن  تَُهونَ .)).. )57َويَْجعَلُ ا يَْش ْم َم ْبَحانَهُ َولَُه :  ُس
ه هللا معناه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل: وسبحان هللا: والتَّسبيح: التنزيه. ا  تنزي ل م الى عن ك تع
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بَّْحُت هللا تسبيحاً  فعل على ال ينبغي له أَن يوصف، قال: ونَْصبُه أَنه في موضع ول: َس معنى تسبيحاً له، تق
 ً   .. له أَي نزهته تنزيها

هُ مُ و((  َ لَّ َوْجُه اْألُنثَى َظ ُدُهْم بِ َر أََح يٌم(إِذَا بُّشِ َو َكِظ َودا َوُه يمٌ .)).. )58ْس َو َكِظ ث :  َوُه ال  اللي : ق
  .  ردَّه وحبََسه، فهو رجل َكِظيٌم، والغيظ مكظوم. يَْكِظمه َكْظماً:  غيَظه إذا اجترعه. َكَظمهكظم الرجلُ 

وٍن أَْم يَ ((   ى ُه ُكهُ َعلَ ِه أَيُْمِس َر بِ ا بُّشِ وِء َم ْن ُس ْوِم ِم ْن اْلقَ ا يَتََواَرى ِم اَء َم َراِب أََال َس ي التُّ هُ فِ ُدسُّ
وَن( ونٍ .)).. )59يَْحُكُم ى ُه ُكهُ َعلَ ْزيُ :  أَيُْمِس وُن: الِخ ونُ ..  الُه وُن  والُه اَن يَُه ، ه ّزِ يض الِع واُن: نق والَه

 ً    ..َهوانا
ُل األَْعلَ((   ِ اْلَمثَ َّ ِ ْوِء َو ُل السَّ اْآلِخَرِة َمثَ وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ يُم(ِللَّ ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي َو .)).. )60ى َوُه َوُه

يمُ :  اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  ُم الحاكِميَن، وهو الَحِك ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَك ث:  ل ال اللي الى. ق ُم، سبحانه وتع الُحْك
م صفات الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: من اني هذه األَس اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ة، وهللاهللا الَحَك  اء متقاِرب

ا  أعلم بما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: في يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس
ي و القاض اِكم، وه ى الح و ، بمعن ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن و فِعي ٌل  فَه فَِعي

ارةبمعنى ُمْفِعٍل، وق ال  عن يل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عب وم. ويق ة أفضل األشياء بأفضل العل معرف
ناعات لَمْن يُْحِسُن دقائق ل الّصِ ى ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مث ِدير بمعن ادر  قَ ق

ةُ من م الِحْكَم اِلٍم. الجوهري: الُحْك ى ع يٍم بمعن يمالعل وَعِل َم أي  ُم، والَحِك د َحُك ة. وق اِلم وصاحب الِحْكَم الع
 ً   .. صار َحِكيما

م ((   ٍل ُمَس ُرُهْم إِلَى أََج ُ النَّاَس بُِظْلِمِهْم َما تََرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤّخِ َّ اَء َولَْو يَُؤاِخذُ  ِإذَا َج ى فَ
مى.)).. )61 يَْستَْقِدُموَن(أََجلُُهْم الَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ  ٍل ُمَس ى أََج ُرُهْم إِلَ ت : َولَِكْن يَُؤّخِ ةُ الوق ُل: غاي األََج

  )) : معين ال يتجاوزونه .. ُمَسمى.. ((  ُمدَّةُ الشيء واألََجُل: في الموت وُحلول الدَّين ونحِوه.
نَتُهُ ((   ُف أَْلِس وَن َوتَِص ا يَْكَرُه ِ َم َّ ِ وَن  ْم َويَْجعَلُ اَر َوأَنَُّه ْم النَّ َرَم أَنَّ لَُه نَى الَ َج ْم اْلُحْس ِذَب أَنَّ لَُه ْم اْلَك

وَن( ونَ .)).. )62ُمْفَرُط ْم ُمْفَرُط ه:  َوأَنَُّه اَوٌن ب ُرٌط أَي مته ٌر فُ ثم: أَم و الهي ال أَب اج:  ق ال الزج يَّع؛ وق مض
انتقديم العَ  أَمُره فُُرطاً، أَي كان أَمُره التفريَط وهو وكان ره: وك ال غي ز، وق ال ْج َدماً ويق اً أَي نَ ُره فُرط   أَم
ه: َسَرفاً. ّ علي اً أَو وفي حديث علي، رضوان  ُل إِال ُمْفِرط رى الجاه التخفيف الُمسرف  ال يُ و ب اً؛ ه ط ُمفَّرِ

ه في العمل، ه؛ ومن ر في ات وبالتشديد المقّصِ ى تفّرطت أَي ف ام عن العشاء حت ه ن ا قب الحديث: أَن ل وقتُه
ْزُو أَي أَدائها. وفي اَرَط الغَ رعوا وتَف ى أَس ٍب: حت ِة كع ه.  حديث توب ات وقتُ رط : أي ف ر ف ه  وأم اَوٌز في مج

ه : وكان أَمُره فُُرطاً. تعالى الحّد؛ ومنه قوله ر في اً أَي قصَّ ُرط فَْرط ر يَْف ات،  وفََرط في األَم ى ف وضيَّعه حت
طالتفريُط. والفُُرط: الفَرس السريعة  وكذلك   . الخيَل أُي تتقدَُّمها. التي تَتَفَرَّ

وْ ((   يُُّهْم اْليَ َو َوِل الَُهْم فَُه ْيَطاُن أَْعَم ْم الشَّ َزيََّن لَُه َك فَ ْن قَْبِل ٍم ِم ى أَُم ْلنَا إِلَ ْد أَْرَس ِ لَقَ َّ ا ذَاٌب تَ ْم َع َم َولَُه
ِ لَقَْد أَْرَسْلنَا.)).. )63أَِليٌم( َّ ا هي (( واو))  تَا ي اسم : إنم تعمل إال ف ا )) .. وال تس ي (( ت اء )) ف ت (( ت قلب

  هللا وحده للتفخيم والتعظيم .. 
ْوٍم يُْؤِمنُ((   ةً ِلقَ ًدى َوَرْحَم ِه َوُه وا فِي ِذي اْختَلَفُ ْم الَّ يَِّن لَُه .)).. )64وَن(َوَما أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب إِالَّ ِلتُبَ
  ه إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..  : آمن ب ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ 
َمعُونَ ((   ْوٍم يَْس ةً ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل ا إِنَّ فِ ُ أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْحيَا بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِه َّ .)).. )65(َو

  حجة على وجود هللا الواحد ال شريك له.. : اآلية جمع عالمات: الدليل وال إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً 
ائِغً ((   ا َس ا َخاِلًص ْرٍث َوَدٍم لَبَنً ْيِن فَ ْن بَ ِه ِم ي بُُطونِ ا فِ ِقيُكْم ِممَّ َرةً نُْس اِم لَِعْب ي األَْنعَ ْم فِ ا َوإِنَّ لَُك
اِربِيَن( ْرٍث َوَدمٍ .)).. )66ِللشَّ ْيِن فَ ْن بَ ي ا:  ِم ا دام ف ْرجيُن، م ْرُث: الّسِ عالفَ ِرِش، والجم ال فُُروٌث. لَك ن ق  اب

ْرقِين ة: ِس ْرُث والفُراث ْرقِيُن، والفَ ْرُث الّسِ يده: الفَ رِش. ُس اِربِينَ ((  الَك ائِغًا ِللشَّ ا َس ا َخاِلًص اَغ )) :  لَبَنً س
ز َسُهلَ  الشراُب في الَحْلِق يَُسُوُغ َسْوغاً وَسواغاً: ْوغاً: ن اُم َس ِق، َمْدَخلهُ في الحلِق. وساَغ الطع ي الحل ل ف
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ال: هو وأَساَغه اَم والشراَب  وساَغه يَُسوُغه ويَِسيغُه َسْوغاً وَسْيغاً وأَساَغه هللا إِيّاه. ويق الٌن الطع اَغ ف أَس
َغه ما أَصاَب: َهنَّأَه    ..يُِسيغُه وَسوَّ

ا َحَس((   َكًرا َوِرْزقً هُ َس ذُوَن ِمْن اِب تَتَِّخ ِل َواألَْعنَ َراِت النَِّخي ْن ثََم ْوٍم َوِم ةً ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل نًا إِنَّ فِ
ار.. أي )67يَْعِقلُوَن( ى سبيل اإلنك ك .. وهي عل ...)).. نزلت هذه اآلية قبل تحريم الخمرة  .. ثم حرمت بعد ذل

حا  الال واض ه ح ا من ذون جانب يم  .. تتخ اح العل رزاق الفت الى ال بحانه وتع م هللا س ره لك ذي وف رزق ال إن ال
خذون جانبا آخر يتنافى والعقل .. والمنطق .. وسواء  السبيل .. والدليل على ذلك أنه أشار تتمتعون به .. وتت

ا ِلقَْوٍم يَْعِقلُونَ إلى العقل في آخر اآلية بقوله عز من قائل : ((   ة كم دبره .. واآلي ه وت ر : فهم ل األم )) : وعق
وعي الكا قيبينها السيا المي نحو ال دين هي مرحلية لنقلة المجتمع اإلس اع بال ي عن اقتن ق العمل ل والتطبي م

  ومستلزماته .. وجاء في سنن النسائي فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :
ن  د ب ا حمي ر وأخبرن أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد هللا عن األوزاعي قال: حدثني أبو كثي

ال رسول سم مسعدة عن سفيان بن حبيب، عن األوزاعي قال: حدثنا أبو كثير قال: ول: ق عت أبا هريرة يق
ه  لى هللا علي ه هللا ص الوآل اتين وق ن ه لم:الخمر م ة. وس ل والعنب جرتين النخ اتين الش ي ه ويد ف   س

ن - ال:  أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا اب ر ق ي كثي ن أب ى ب ال: حدثنا الحجاج الصواف عن يحي ة ق علي
ي ن أب ر ع و كثي دثنا أب ول هللا ص ح ال رس ال: ق رة ق ه هري ه لى هللا علي لم:وآل اتين   وس ن ه ر م الخم

ى] النخلة والعنبة. الشجرتين: ل عل ا ب ى وجه القصر عليهم ى  ش قوله (من هاتين الشجرتين) ال عل معن
م ة، ول ك ألهل المدين ان ذل دهم مشروب إال  أنه منهما وال يقتصر على العنب، وقيل: المقصود ببي يكن عن

ا  يتخذ من الخمر أو أشد ما من هذين النوعين، وقيل: إن معظم ما ى المخامة واإلسكار إنم ي معن ون ف يك
رة، عن  أخبرنا -هو من هاتين وهللا تعالى أعلم]. سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد هللا عن شريك، عن مغي

ر. كر خم عبي قاال:الس راهيم والش ريم  .إب ل تح ت قب ة نزل ل: اآلي ين قي كر بفتحت ر) الس كر خم ه (الس  قول
اب والتمور،  ابن عباس: السكر ما حرم وهو الخمر، والرزق الحسن ما بقي حالال وهوالخمر. قال  األعن

ل من شرح السنة] ذا نق د -  والسكر اسم لما يسكر ك ا عب ال: أخبرن ا سويد ق هللا عن سفيان، عن  أخبرن
  .حالل. السكر حرام والرزق الحسن-أبي حصين، عن سعيد بن جبير قال:

   
*********  

  
  

هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت خَ (( ون ...  –./.)) )118ْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  
  
  

 c   212الحلقة عدد   
  c( سورة النحل ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير  ول هللا بل ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِل بُيُ (( ...  ْن اْلِجبَ وَن(َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَْن اتَِّخِذي ِم ا يَْعِرُش َجِر َوِممَّ ْن الشَّ ا َوِم ي  )68وتً مَّ ُكِل ثُ

فَا ِه ِش هُ فِي َك ِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي ُسبَُل َربِِّك ذُلُالً يَْخُرُج ِمْن بُُطونَِها َشَراٌب ُمْختَِلٌف أَْلَوانُ ي ذَِل اِس إِنَّ فِ ٌء ِللنَّ
ُ  )69َآليَةً ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن( َّ ْيئً َو ٍم َش َد ِعْل َم بَْع ْي الَ يَْعلَ ِر ِلَك ى أَْرذَِل اْلعُُم ا إِنَّ  َخلَقَُكْم ثُمَّ يَتََوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إِلَ

َ َعِليٌم قَِديٌر( ي ِرزْ  )70َّ َراّدِ لُوا بِ ِذيَن فُّضِ ا الَّ ْزِق فََم ّرِ ي ال َل بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض فِ ُ فَضَّ َّ ْت َو ا َملََك ى َم ْم َعلَ قِِه
ِ يَْجَحُدوَن( َّ ْم  )71أَْيَمانُُهْم فَُهْم فِيِه َسَواٌء أَفَبِنِْعَمِة  ْن أَْزَواِجُك ْم ِم َل لَُك ا َوَجعَ ُكْم أَْزَواًج ْن أَنفُِس ْم ِم َل لَُك ُ َجعَ َّ َو
ُروَن(بَنِيَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكْم ِمْن الطَّيِّبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل  ِ ُهْم يَْكفُ َّ ا الَ 72يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة  ِ َم َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ) َويَْعبُ

تُْم الَ  )73يَْمِلُك لَُهْم ِرْزقًا ِمْن السََّماَواِت َواألَْرِض َشْيئًا َوَال يَْستَِطيعُوَن( ُم َوأَْن َ يَْعلَ َّ اَل إِنَّ  ِ األَْمثَ َّ ِ ِربُوا  الَ تَْض  فَ
ُق  )74تَْعلَُموَن( َو يُنِف ُ َمثَالً َعْبًدا َمْملُوًكا الَ يَْقِدُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َرَزْقنَاهُ ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا فَُه َّ را َضَرَب  هُ ِس ِمْن

وَن( ُرُهْم الَ يَْعلَُم ِ بَْل أَْكثَ َّ ِ ُ  )75َوَجْهًرا َهْل يَْستَُووَن اْلَحْمُد  َّ َرَب  ى َوَض ِدُر َعلَ ُم الَ يَْق ُدُهَما أَْبَك ْيِن أََح ثَالً َرُجلَ َم
ْدِل  أُْمُر بِاْلعَ ْن يَ َو َوَم تَِوي ُه ْل يَْس ٍر َه أِْت بَِخْي هُّ الَ يَ ا يَُوّجِ ْوَالهُ أَْينََم ى َم لٌّ َعلَ َو َك ْيٍء َوُه َراٍط َش ى ِص َو َعلَ َوُه

تَِقيٍم( َماَواِت َواألَ  )76ُمْس ُب السَّ ِ َغْي َّ ِ ّلِ َو ى ُك َ َعلَ َّ َرُب إِنَّ  َو أَْق ِر أَْو ُه حِ اْلبََص اَعِة إِالَّ َكلَْم ُر السَّ ا أَْم ْرِض َوَم
اَر َواألَْفئِ )77َشْيٍء قَِديٌر( ْمَع َواألَْبَص ْم السَّ َل لَُك َهاتُِكْم الَ تَْعلَُموَن َشْيئًا َوَجعَ ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ َّ ْم َدةَ لَعَلَّ َو ُك
ُكُروَن( اٍت 78تَْش َك َآليَ ي ذَِل ُ إِنَّ فِ َّ ُكُهنَّ إِالَّ  ا يُْمِس َماِء َم ّوِ السَّ ي َج َراٍت فِ خَّ ِر ُمَس ى الطَّْي َرْوا إِلَ ْم يَ ْوٍم )أَلَ ِلقَ
  ...)).)79يُْؤِمنُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النحل ) 

  * التحليل :
  

ات ماذا أوحى هللا عز وجل إلى النحل ؟ ي اآلي وقها هللا عز وجل ف .. ما العلم ؟.. وما األمثال التي يس
الي  ل الت السالفة البيان ؟ .. وما اإليمان ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحلي

  إن شاء هللا تعالى : 
  

ْن اْلجِ (( ...  ِذي ِم ِل أَْن اتَِّخ ى النَّْح وَن(َوأَْوَحى َربَُّك إِلَ ا يَْعِرُش َجِر َوِممَّ ْن الشَّ ا َوِم اِل بُيُوتً .)).. )68بَ
ا يَْعِرُشوَن  َرشَ : َوِممَّ ل وَع ه: َعِم َش ه ويعُرشه َعْرشاً وُعُروشاً وَعرَّ ْرَم يَْعِرُش ه الَك ه إِذا  َعْرشاً، ل َش وَعرَّ
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ْرم، بان الَك ا قُْض ل عليه ع  َعَطف الِعيدان التي تُْرَس روشالواحد عرش والجم ه ُع ِريش وجمع ال: َع ، ويق
الى: الِعنَُب العَريشَ  ُعُرٌش. ويقال: اْعتََرشَ  ه تع راش. وقول ى الِع اله عل اٍت َمْعُروشات؛ اْعتِراشاً إِذا َع  َجنَّ

ْشتَه به    .. المعروشاُت: الُكُروم. والعَِريُش ما َعرَّ
ِك ذُ ((   بَُل َربِّ ِه ثُمَّ ُكِلي ِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي ُس هُ فِي ٌف أَْلَوانُ َراٌب ُمْختَِل ا َش ْن بُُطونَِه ُرُج ِم الً يَْخ لُ

ُروَن( ْوٍم يَتَفَكَّ ةً ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل اِس إِنَّ فِ فَاٌء ِللنَّ الً .)).. )69ِش ِك ذُلُ بَُل َربِّ لُِكي ُس ان :  فَاْس ذَلَّل إِذا ك ق ُم وطري
ئَ  ا ُوْط ه َمْوُطوءاً َسْهالً. وِذلُّ الطريق: م لُكيوُس من الى: فاْس ه تع ل، وقول ُرق ذُلُ ٌل من ُط ق ذَِلي ل. وطري  ّهِ

يالً وتكون هي ُسبَُل َربِّكِ  ق ذَل ون الطري راء: ذُلُالً؛ فسره ثعلب فقال: يك ال الف ة؛ وق بُل،  ذَِليل الً نعت السُّ ذُلُ
بُل وٌل وُس ال: سبيل ذَلُ ذُّلُل يق ال: إِن ال ٌل، ويق ت ليخرج ذُلُ ا.  الشراب من من صفات النحل أَي ذُلِّل بطونه

ت ْرُم: ُدلِّي ل الَك وية وذُلِّ ْدليل تس ة: الت و حنيف ال أَب ده. ق ْذليل عناقي ْدِليتها، والت ْرم وتَ د الك اً أَن  عناقي أَيض
  .. الجريدة لتحمله يوضع الِعْذق على

ى أَْرذَِل الْ ((   َردُّ إِلَ ُ َخلَقَُكْم ثُمَّ يَتََوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن يُ َّ يٌم َو َ َعِل َّ ْيئًا إِنَّ  ٍم َش َد ِعْل َم بَْع ْي الَ يَْعلَ ِر ِلَك عُُم
َرف من وقوله تعالى: ومنكم من يُردُّ إِلى أَرذل العمر؛ قيل: هو الذي:  إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمرِ  .)) ..)70قَِديٌر(  يَْخ

م د عل م من بع ى  وفيشيئاً.  الِكبَر حتى ال يَْعِقل، وبَيَّنه بقوله: لكيال يعل ك من أَن أَُردَّ إِل وذ ب الحديث: وأَع
ه. حال الِكبَر أَرذل العمر أَي آخره في ديء من رَّ ل شيء: ال ِديرٌ ((   والعجز. واألَْرذَل من ك يٌم قَ َ َعِل َّ )) إِنَّ 

ِب وجل: وهو الَخالَُّق العَِليُم، و هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ قال:  اِلُم الغَْي ال: ع ق
ل  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، والشَّهادِة، ُد قَْب ْن بْع ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ

اً وال َزل عاِلم م يَ ون، ل ي أن يك ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم  يَ
االسماء سب ا وظاهِره ع األشياء باِطنِه ه بجمي اَط ِعْلُم ان.  حانه وتعالى، أح ّم اإلْمك ى أت ا عل ا وجليِله دقيِقه

ان من)) :  َعِليٌم قَِديرٌ .((  وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.  القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكون
ل  القُْدرة، فا  على كل شيء قدير؛ منويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إِن هللا القُْدَرة ى ك عز وجل عل

يء ّلِ ش ُر ُك ّدِ بحانه ُمقَ دير، وهللا س يء ق ن ش يه. اب ِدُر  وقاض اِدُر والُمْقتَ الى الق ماء هللا تع ي أَس ر: ف األَثي
ة، فالقادر اسم والقَِديُر، ه، وهو للمبالغ ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ در فاعل من قََدَر يَْق َدَر، مُ  والمقت ٌل من اْقتَ ْفتَِع

غ. ْت .((  وهو أَبل ا َملََك ى َم ْم َعلَ ي ِرْزقِِه َراّدِ لُوا بِ ِذيَن فُّضِ ا الَّ ْزِق فََم ّرِ ي ال ٍض فِ ى بَْع ُكْم َعلَ َل بَْعَض ُ فَضَّ َّ َو
ِ يَْجَحُدوَن( َّ ُدونَ أَفَبِنِْعَمِة .))..(( )71أَْيَمانُُهْم فَُهْم فِيِه َسَواٌء أَفَبِنِْعَمِة  ِ يَْجَح ود: نقيض )): َّ ُد والُجُح الَجْح

ع َجَحَده اِإلقرار كاِإلنكار والمعرفة، ار م ه  يَْجَحُده َجْحداً وُجحوداً.الجوهري: الُجحوُد اِإلنك َده حقَّ م. َجَح العل
دُ  ر. وبحقه. والَجْح ة الخي ُد، بالضم، والجحود: قل ٌد وأَ  والُجْح ٌد وَجْح و َجِح داً، فه َد َجَح ان وَجِح ُد إِذا ك ْجَح

    .الفراء: الَجْحُد والُجْحُد الضيق في المعيشة. الخير. ضيقاً قليل
ْن ا((   ْم ِم َدةً َوَرَزقَُك يَن َوَحفَ ْم بَنِ ْن أَْزَواِجُك ْم ِم َل لَُك ا َوَجعَ ُكْم أَْزَواًج ُ َجعََل لَُكْم ِمْن أَنفُِس َّ اِت َو لطَّيِّبَ

ِ ُهْم يَْكفُُروَن(أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن وَ  َّ والً  : بطل الشيء   أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُونَ .)).. )72بِنِْعَمِة  الً وبُُط  يَْبُطل بُْط
 ً َدراً. وُخْسراً، فهو باطل، وأَْبَطله هو. ويقال: ذهب َدُمه وبُْطالناً: ذهب ضيَاعا الً أَي َه ه  بُْط ل في حديث وبَِط

ع  والباطل: نقيض البَطل.بََطالة وأَبطل: َهَزل، واالسم  ه جم اس، كأَن ر قي ى غي ل، عل الحق، والجمع أَباطي
  .. مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل بواطل إِْبِطيل؛ هذا إِْبطال أَو

ِ َما الَ يَْمِلُك لَُهْم ِرْزقًا ِمْن السََّماَواِت َواألَْرِض َشْيئًا َوَال يَ ((   َّ .)).. )73ْستَِطيعُوَن(َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن 
 ِ َّ   : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له ..  َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن 

َ يَْعلَُم َوأَْنتُْم الَ تَْعلَُموَن(((   َّ ِ األَْمثَاَل إِنَّ  َّ ِ ُ َمثَالً َعْبًدا َمْملُوًكا الَ يَْقِدُر َعلَى  )74فَالَ تَْضِربُوا  َّ َضَرَب 
ْيٍء وَ  ْل أَْكثََش ِ بَ َّ ِ ُد  تَُووَن اْلَحْم ْل يَْس ًرا َه را َوَجْه هُ ِس ُق ِمْن َو يُنِف نًا فَُه ا َحَس ا ِرْزقً اهُ ِمنَّ ْن َرَزْقنَ ُرُهْم الَ َم
ر .. )75يَْعلَُموَن( .)).. وتفصيل المثل : ال يستوي من كان عبدا مملوكا .. ال يقدر على شيء .. واإلنسان الح

  بالرزق والحياة .. الذي يملك ويتمتع 
ا يُوَ ((   ْوَالهُ أَْينََم ى َم لٌّ َعلَ َو َك ْيٍء َوُه ى َش ِدُر َعلَ ُم الَ يَْق ُدُهَما أَْبَك ْيِن أََح ُ َمثَالً َرُجلَ َّ هُّ الَ َوَضَرَب  ّجِ

ْوَالهُ  .))..)76(يَأِْت بَِخْيٍر َهْل يَْستَِوي ُهَو َوَمْن يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َوُهَو َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ  ى َم لٌّ َعلَ لَّ : َوُهَو َك وَك
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ذلك  يَِكلُّ َكال وَكالالً وَكاللة؛ األَخيرة عن اللحياني: أَْعيا. ت، وك ة أَي أَْعيَْي وَكلَْلت من المشي أَِكلُّ َكالالً وَكالل
ً  البعير لَّ أَي كَ  إِذا أَعيا. وأََكلَّ الرجُل بعيَره أَي أَعياه. وأََكلَّ الرجُل أَيضا ه السيُر وأََك ن سيده: أََكلَّ لَّ بعيُره. اب

لّ  إِبلُهم. القوُم َكلَّت . وَك اّدٍ يس بح ذي ل ين ال ّكِ ره من الشيء  ُ السيف َ والَكلُّ: قَفَا السيف والّسِ والبصُر وغي
ة ة وُكلول ة وَكالل ال وِكلَّ لُّ َك د يَِك ع؛ الحدي م يقط لٌّ: ل ل وَك و َكِلي ل، فه والً وَكلَّ لُّ  وُكل دث، والَك يبة تح : المص
ز واألَصل من َكلَّ عنه أَي نبا وضعُف. ين هللا العزي م .. وب ين الصنم وهو األبك ة ب ل مقارن .  وتفصيل المث

  الحكيم الرزاق الفتاح العليم .. فكيف يعبد اإلنسان جمادا ال ينفع وال يضر ؟.. 
ُر السَّ((   ا أَْم ِ َغْيُب السََّماَواِت َواألَْرِض َوَم َّ ِ ّلِ َو ى ُك َ َعلَ َّ َرُب إِنَّ  َو أَْق ِر أَْو ُه حِ اْلبََص اَعِة إِالَّ َكلَْم
ِديٌر( ْيٍء قَ رِ .)) .. )77َش حِ اْلبََص اَعِة إِالَّ َكلَْم ُر السَّ ا أَْم ه :  َوَم ي قول راء ف ِة؛ الف َرةُ بالعََجل ةُ: النَّْظ واللَّْمَح
حٍ  الى: َكلَْم ر؛ تع ر. ولَ  بالبص ة بالبص ال: كَخْطفَ ره،ق ه ببص ُر ولََمح َح البَص الٌ  َم اُح تَْفع َح  والتَّْلم ه، ولََم من

  . كلَمع. البرُق والنجم يَْلَمُح لَْمحاً ولََمحاناً:
اَر َواألَْفئِ((   ْمَع َواألَْبَص ْم السَّ َل لَُك ْيئًا َوَجعَ وَن َش اتُِكْم الَ تَْعلَُم َه وِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُُط َّ ْم َدةَ لَعَلَّ َو ُك

َدةَ ..)).. )78تَْشُكُروَن( اَر َواألَْفئِ ْمَع َواألَْبَص اراً.:  َوَجعََل لَُكْم السَّ دوا ن أَُدوا: أَوق ها؛  واْفتَ اُر نفُس ُد: الن والفئِي
يفاِن إِْذ ُحبَّ الفَئِيد أَبي َربيعاً لليَتَاَمى، وَجْدتُ  قال لبيد: ال النابغ والُمْفتَأَُد: ُ وللّضِ ود؛ ق فُّود  ة:موضع الَوقُ َس

أَدِ  َ د ُمفّت وهُ عن ْرٍب نَُس ِده، َش ِده وتوقُّ وُّ ُب ِلتَفَ ؤاد: القل د. والف ُد: التََّوقُّ ؤُّ ذكر والتَّفَ ذلك  م رح ب ر؛ ص ال غي
   .. الذي له قلب الحيوان اللحياني، يكون ذلك لنوع اِإلنسان وغيره من أَنواع

ي ((   َراٍت فِ خَّ ِر ُمَس ى الطَّْي َرْوا إِلَ ْم يَ ْوٍم أَلَ اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل ُ إِنَّ فِ َّ ُكُهنَّ إِالَّ  ا يُْمِس َماِء َم ّوِ السَّ َج
د  إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ .)).. )79يُْؤِمنُوَن( ود هللا الواح ى وج دليل والحجة عل : اآلية جمع آيات : ال

  ال شريك له .. 
  

*********  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   213الحلقة عدد   
   c( سورة النحل ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم الم ول هللا بل ولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ َجعََل لَُكْم ِمْن بُيُوتُِكْم َسَكنًا َوجَ (( ...  َّ ْوَم َو نُِكْم َويَ ْوَم َظْع تَِخفُّونََها يَ ا تَْس اِم بُيُوتً عََل لَُكْم ِمْن ُجلُوِد األَْنعَ
يٍن( ى ِح ا إِلَ َل  )80إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا َوَمتَاًع َالالً َوَجعَ َق ِظ ا َخلَ ْم ِممَّ َل لَُك ُ َجعَ َّ َو

ْم ِم تِمُّ نِعْ لَُك ذَِلَك يُ ُكْم َك يُكْم بَأَْس َرابِيَل تَِق رَّ َوَس يُكْم اْلَح َرابِيَل تَِق ْم َس َل لَُك ا َوَجعَ اِل أَْكنَانً ْم ْن اْلِجبَ ْيُكْم لَعَلَُّك هُ َعلَ َمتَ
ِلُموَن( يُن(81تُْس بََالُغ اْلُمبِ َك اْل ا َعلَْي ْوا فَِإنََّم ِإْن تََولَّ ةَ  )82) فَ وَن نِْعَم ُرُهْم  يَْعِرفُ ا َوأَْكثَ مَّ يُنِكُرونََه ِ ثُ َّ
تَْعتَبُوَن( )83اْلَكافُِروَن( ْم يُْس ٍة َشِهيًدا ثُمَّ الَ يُْؤذَُن ِللَِّذيَن َكفَُروا َوَال ُه ِذيَن  )84َويَْوَم نَْبعَُث ِمْن ُكّلِ أُمَّ َوإِذَا َرأَى الَّ

مْ  ْنُهْم َوَال ُه ُف َع الَ يَُخفَّ ذَاَب فَ وا اْلعَ ُروَن(َظلَُم ُؤَالء  )85 يُنَظ ا َه الُوا َربَّنَ َرَكاَءُهْم قَ َرُكوا ُش ِذيَن أَْش َوإِذَا َرأَى الَّ
اِذبُوَن( ْم لََك ْوَل إِنَُّك ْيِهْم اْلقَ أَْلقَْوا إِلَ لَّ 86ُشَرَكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا نَْدُعو ِمْن ُدونَِك فَ لََم َوَض ٍذ السَّ ِ يَْوَمئِ َّ ى  ْوا إِلَ  ) َوأَْلقَ

ُروَن( انُوا يَْفتَ ا َك ْنُهْم َم انُوا 87َع ا َك ذَاِب بَِم ْوَق العَ ذَابًا فَ اُهْم َع ِ ِزْدنَ َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع ُروا َوَص ِذيَن َكفَ )الَّ
ِهيًدا َعلَ )88يُْفِسُدوَن( َك َش ا بِ ِهْم َوِجئْنَ ْن أَنفُِس ْيِهْم ِم ِهيًدا َعلَ ٍة َش َك َويَْوَم نَْبعَُث فِي ُكّلِ أُمَّ ا َعلَْي ْلنَ ُؤَالء َونَزَّ ى َه

ِلِميَن( َرى ِلْلُمْس ةً َوبُْش ًدى َوَرْحَم ْيٍء َوُه ّلِ َش ا ِلُك اَب تِْبيَانً اِء ِذي 89اْلِكتَ اِن َوإِيتَ ْدِل َواِإلْحَس أُْمُر بِاْلعَ َ يَ َّ )إِنَّ 
  ...)).)90 لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن(اْلقُْربَى َويَْنَهى َعْن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ يَِعُظُكمْ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النحل ) 

  * التحليل : 
  

اء  ا الفحش ان ؟.. وم ا التبي راء ؟.. وم ا اإلفت رابيل ؟.. وم ا الس ان ؟.. وم ا األكن ن ؟.. وم وم الظع ما ي
  الي إن شاء هللا تعالى :والمنكر ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل الت

  
ْوَم ظَ (( ...  تَِخفُّونََها يَ ا تَْس اِم بُيُوتً وِد األَْنعَ ْن ُجلُ ْم ِم َل لَُك َكنًا َوَجعَ وتُِكْم َس ْن بُيُ ْم ِم ُ َجعََل لَُك َّ نُِكْم َو ْع

نُِكمْ .))..  )80ًعا إِلَى ِحيٍن(َويَْوَم إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا َوَمتَا ْوَم َظْع تَِخفُّونََها يَ : تَْس
اً: ك، وُظعون اً، بالتحري اً وَظعَن ُن َظْعن َن يَْظعَ ار. َظعَ ب وس نِكم.  ذه نِكم، وَظعَ وم َظْع الى: ي ه تع رئ قول وق

يََّره اٍء أَو َطلَ.. وأَْظعَنه هو: َس ٍة أَو ُحُضوره م ة لنُْجعَ ْيُر البادي ُن: َس ع ِبوالظَّْع ى  ٍَمْربَ اء إل ٍل من م وُّ أَو تََح
ل ال لك د يق د؛ وق ى بل د إل ن بل اء أَو م ي م فر ف اخص لس رى  ش ى أُخ ة إل ن مدين ير م زو أَو َمس ج أَو غ ح

   أَظاِعٌن أَنت أَم ُمقيم؟ والظُّْعنة: السَّْفَرة القصيرة. الخافِِض، ويقال: ظاِعٌن، وهو ضدّ 
ا خَ ((    ُ َجعََل لَُكْم ِممَّ َّ ْيُكْم َو هُ َعلَ تِمُّ نِْعَمتَ ذَِلَك يُ ْم َك َل لَُك ا َوَجعَ اِل أَْكنَانً ْن اْلِجبَ ْم ِم لََق ِظَالالً َوَجعََل لَُك

ُكمْ .)).. )81لَعَلَُّكْم تُْسِلُموَن( يُكْم بَأَْس َرابِيَل تَِق رَّ َوَس يُكْم اْلَح َرابِيَل تَِق ل: :  َس ْرع، وقي ّدِ يص وال ْرباُل: القَم الّسِ
ْربَل فهو ا لُبِسَ ُكلُّ م ْربَْلتُه فَتََس اه. وَس ْربَلَه إِي ي حديث  أَي ِسْرباٌل، وقد تََسْربََل به وَس ْرباَل. وف أَلبسته الّسِ

ع ه: ال أَْخلَ ي هللا عن ان، رض ن عثم ه ع ى ب يُص وَكنَ ْرباُل: القَِم الى؛ الّسِ ْربَلَنِيه هللاُ تع ْرباالً َس ة  ِس الِخالف
رابِيُل منويُْجَمع على َسرابِيَل. و يهنَّ َس وائُح عل دروع؛  في الحديث: النَّ ى ال رابيُل عل ق السَّ راٍن، وتطل قَِط

رابِيلُ  العَرانِيِن أَْبطاٌل لبَوُسُهمُ  ُ ُشمّ  ومنه قول كعب بن زهير: ي الَهْيجا، َس ه  من نَْسجِ َداُوَد، ف ي قول ل ف وقي
ي ص تَق ا القُُم ؛ إِنه رَّ يكم الَح رابِيَل تَِق الى: َس رَّ  تع ى الَح رَّ َوق ى الَح ا َوق أَنَّ م ّرِ ك ذكر الَح اكتفى ب ْرد، ف  والبَ

   .وأَما قوله تعالى: وَسراِبيَل تَِقيُكم بَأَْسكم؛ فهي الدُُّروع. البرد.



  869                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ُغ بُلُ :  اْلبََالُغ اْلُمبِينُ .)).. )82فَِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيَك اْلبََالُغ اْلُمبِيُن(((   َغ الشيُء يَْبلُ اً: بَل اً وبَالغ وغ
ً  واْنتََهى، وَصلَ  ةُ  والبَالُغ: ما..  وأَْبلَغَه هو إِْبالغاً هو إِْبالغاً وبَلَّغَه تَْبِليغا بَالُغ: الِكفاي ين.. ((  بَلَغََك. وال  اْلُمبِ

  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
ُرُهمْ ((   ا َوأَْكثَ مَّ يُنِكُرونََه ِ ثُ َّ ةَ  وَن نِْعَم افُِروَن(يَْعِرفُ اء ) .)).. 83 اْلَك ى والنَّْعم يُم والنُّْعم النَِّع

نْ  الَخْفض والنِّْعمة، كله: ةَ هللا  والدَّعةُ والماُل، وهو ضد البَأْساء والبُْؤسى. وقوله عز وجل: وَم ْل نِْعَم ّدِ يُبَ
َج هللا ي، صلى من بَْعِد ما جاءته؛ يعني في هذا الموضع ُحَج ر النب ى أَم ةَ عل ه  الدالَّ ه وسلم. وقول هللا علي

ه تعالى: ثم ا استمتعتم ب ل م وم القيامة عن ك أَلون ي يم؛ أي تُْس ذ عن النع أَلُنَّ يومئ ي لَتُْس ُع  ف دنيا، وجم ال
ٍة وأَُشٍدّ؛ حكاه   .. سيبويه النِّْعمِة نِعٌَم وأََ◌ْنعٌُم كِشدَّ

ْؤذَ ((   مَّ الَ يُ ِهيًدا ثُ ٍة َش ّلِ أُمَّ ْن ُك ُث ِم ْوَم نَْبعَ تَْعتَبُوَن(َويَ ْم يُْس ُروا َوَال ُه ِذيَن َكفَ ْم .)).. )84ُن ِللَّ َوَال ُه
ا:  يُْستَْعتَبُونَ  اِب، إِنم ى اِإلْعت اب بمعن اَن والِعت َب والعُتْب ك  قال األَزهري: لم أَسمع العَتْ اُن لوُم ُب والعُتْب العَتْ

ي منها. وكلُّ واح الرجَل على إِساءة كانت له إِليك، فاْستَْعتَْبتَه ِإذا اشتركا ف ب، ف ُص للعاتِ د من اللفظين يَْخلُ
ـُمعاتَبة. ُ ذلك، وذَكََّر كلّ  اُب وال ه من اِإلساءة، فهو الِعت ه إِلي َرَط من اُب  واحٍد منهما صاحبَه ما فَ ـَّا اِإلْعت فأَم

ا ى م ه إِل َب. والعُتْبَـى: فهو ُرجوُع الـَمْعتُوب علي ـي العاتِ ك يُْرِض تِْعتاُب: َطلَبُ وعَ  واالْس ُج ـيِء الرُّ ى الـُمِس  إِل
ال عن إِساَءته. َدة. ق اُب:  والتَّعَتُُّب والتَّعاتُُب والـُمعاتَبَةُ: تواصف الموِج ـُمعاتَبَةُ والِعت ُب وال األَزهري: التَّعَتُّ

ةُ اِإلْداللِ  ك ُمخاَطبَ ل ذل ذاكرة بعِض ك راجعتهم، وم َن ُم البين ُحْس ـُمِدلِّيَن أَِخالََّءهم، ط الُم ال ً وك ا  هم بعضا م
   .َكِرُهوه مما كسبَهم الـَمْوِجَدةَ.

ُروَن(((   ْم يُنَظ ْنُهْم َوَال ُه ُف َع الَ يَُخفَّ ُرونَ  .)) ..)85َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن َظلَُموا اْلعَذَاَب فَ ْم يُنَظ :  َوَال ُه
ه ..  ره : أمهل ره. ونَ أنظ ه أُْنِظ ال: أَْنَظْرتُ ال. يق أْخير واِإلمه ار: الت رَ اِإلنظ يَء: َظ َر  الش َرة. وأَْنَظ ه بِنَِظ باع

تَْنَظره: الرجَل: باع منه الشيء بِنَِظَرٍة. رجلين لصاحبه: واْس د ال ول أَح تَْمَهلَه. ويق ه النَّظَرةَ واْس ب من   طل
ْره بْيٌع، فيقول: ك. وتَنَظَّ تَِرَي من ى أَْش ي نِْظٌر أَي أَْنِظْرني حت ْرهُ ف ٍة. أَي اْنتَِظ ا وفي حديث أَ  ُمْهلَ نس: نََظْرن

، صلى هللا عليه وسلم، ذاَت ليلة حتى   ..   حضوَره كان َشْطُر الليِل. يقال: نََظرتُهُ واْنتََظْرتُه إِذا اْرتَقَْبتَ  النبيَّ
نْ ((   ْدُعو ِم ا نَ ِذيَن ُكنَّ َرَكاُؤنَا الَّ ُؤَالء ُش ا َه الُوا َربَّنَ َرَكاَءُهْم قَ أَْلقَْوا  َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن أَْشَرُكوا ُش َك فَ ُدونِ

ه  َهُؤَالء ُشَرَكاُؤنَا.)).. )86إِلَْيِهْم اْلقَْوَل إِنَُّكْم لََكاِذبُوَن( ي ملك ارك ف : أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يش
  وال في ذاته وال فبي صفاته .. 

انُ ((   ا َك ْنُهْم َم لَّ َع لََم َوَض ٍذ السَّ ِ يَْوَمئِ َّ ى  ْوا إِلَ ُروَن(َوأَْلقَ ٍذ  .))..)87وا يَْفتَ ِ يَْوَمئِ َّ ى  ْوا إِلَ َوأَْلقَ
لَمَ  لموا ..((  السَّ وا واستس ُرونَ :  أي ذل انُوا يَْفتَ ا َك ْنُهْم َم لَّ َع اً )) :  َوَض ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك والِفْري

ه  ني. الليث: يقال فََرى فالنوِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحيا ٌ واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريّ  الكذب يَْفري
ون  الكذب إِذا اختلقه، والِفْرية من الكذب. وقال غيره: اْفتََرى ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف يَْفتِريه اختلق

  ..   وفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَة اختلقه. اْفتَراه؛ أَي
ِذيَن َكفَ((   ُدوَن(الَّ انُوا يُْفِس ا َك ذَاِب بَِم ْوَق العَ ذَابًا فَ اُهْم َع ِ ِزْدنَ َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع .).. )88ُروا َوَص

 ِ َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع دُّ :  َوَص ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص راُض والصُّ ّد: اِإلْع دّ  الصَّ رض ُويَُص ُدوداً: أَع ّداً وُص ..  َص
  . ه َصّداً منعه وصرفه عنه.ويقال: صّده عن األَمر يَُصدُّ 

ا ((   ْلنَ ُؤَالء َونَزَّ ى َه ِهيًدا َعلَ َك َش ا بِ ِهْم َوِجئْنَ ْن أَنفُِس ْيِهْم ِم ِهيًدا َعلَ ٍة َش ّلِ أُمَّ ي ُك ُث فِ ْوَم نَْبعَ َك َويَ َعلَْي
ِلِميَن( َرى ِلْلُمْس ةً َوبُْش ًدى َوَرْحَم ْيٍء َوُه ّلِ َش ا ِلُك اَب تِْبيَانً هادة :  .))..)89اْلِكتَ ره .. الش س : حض هد المجل ش

  البيان : ةجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفالخبر القاطع .. و
د هللا. ال  حدثنا صدقة: أخبرنا يحيى، عن سفيان، عن سليمان، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عب ق

ال: ن مرة، ق ه  يحيى: بعض الحديث عن عمرو ب ي صلى هللا علي ي النب ال ل ه وآق ي). : (وسلمل رأ عل اق
ى بلغت:  قلت: آقرأ عليك أنزل؟ قال: (فإني أحب أن أسمعه من غيري). فقرأت عليه (( سورة النساء، حت

  . قال: (أمسك). فإذا عيناه تذرفان.بك على هؤالء شهيدا )) ..  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
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ْدِل َواِإلحْ ((   أُْمُر بِاْلعَ َ يَ َّ ْم إِنَّ  يِ يَِعُظُك ِر َواْلبَْغ اِء َواْلُمنَك ْن اْلفَْحَش ى َع ى َويَْنَه اِء ِذي اْلقُْربَ اِن َوإِيتَ َس
ى .))..)90لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن( اِء ِذي اْلقُْربَ ا  َوإِيتَ ا ومعنوي يهم مادي رحم .. وباإلحسان إل لة ال اء : بص ال العلم : ق

  ه الشيء إيتاء : أوصله إليه .. بكل ما أمكنه ذلك وإن أساءوا إليه .. وآتا
  

*********  
 

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم الم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اتورهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

 

  
   

  

c    : 214الحلقة عدد   
    c( سورة النحل ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشه ول هللا بل د أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْيُكْم َكِفَوأَْوفُو(( ...  َ َعلَ َّ ِ إِذَا َعاَهْدتُْم َوَال تَنقُُضوا األَْيَماَن بَْعَد تَْوِكيِدَها َوقَْد َجعَْلتُْم  َّ َ ا بِعَْهِد  َّ يالً إِنَّ 

ٍة أَنَكاثًا تَتَِّخ )91يَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن( وَن َوَال تَُكونُوا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد قُوَّ نَُكْم أَْن تَُك الً بَْي انَُكْم َدَخ ذُوَن أَْيَم
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تُْم  ا ُكْن ِة َم ْوَم اْلِقيَاَم ْم يَ نَنَّ لَُك ِه َولَيُبَيِّ ُ بِ َّ وُكْم  ا يَْبلُ ٍة إِنََّم ةٌ ِهَي أَْربَى ِمْن أُمَّ وَن(أُمَّ ِه تَْختَِلفُ ُ 92فِي َّ اَء  ْو َش ) َولَ
ةً َواِحَدةً َولَ  ا ُكنتُْم تَْعَملُوَن(لََجعَلَُكْم أُمَّ انَُكْم  )93ِكْن يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َولَتُْسأَلُنَّ َعمَّ َوَال تَتَِّخذُوا أَْيَم

ِ َولَُكْم َعذَ  َّ يٌم(اَدَخالً بَْينَُكْم فَتَِزلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوتَِها َوتَذُوقُوا السُّوَء بَِما َصَدْدتُْم َعْن َسبِيِل  تَُروا  )94ٌب َعِظ َوَال تَْش
ِ ُهَو َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن( َّ ِ ثََمنًا قَِليالً إِنََّما ِعْنَد  َّ ِزيَنَّ  )95بِعَْهِد  اٍق َولَنَْج ِ بَ َّ َد  ا ِعْن ُد َوَم َدُكْم يَنفَ ا ِعْن َم

انُوا وَن( الَِّذيَن َصبَُروا أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َك هُ 96يَْعَملُ ْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّ َو ُم ى َوُه ٍر أَْو أُنثَ ْن ذََك اِلًحا ِم َل َص ْن َعِم ) َم
وَن( انُوا يَْعَملُ ا َك ِن َم َرُهْم بِأَْحَس ِزيَنَُّهْم أَْج ةً َولَنَْج اةً َطيِّبَ ْيَطاِن  )97َحيَ ْن الشَّ ِ ِم َّ ا تَِعْذ بِ ْرآَن فَاْس َرأَْت اْلقُ ِإذَا قَ فَ

وَن(98ِجيِم(الرَّ  هُ 99)إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُ ِذيَن يَتََولَّْونَ ى الَّ ْلَطانُهُ َعلَ ا ُس )إِنََّم
ُ أَْعلَُم بَِما  )100َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِرُكوَن( َّ ْلنَا آيَةً َمَكاَن آيٍَة َو ُرُهْم الَ َوإِذَا بَدَّ ْل أَْكثَ ٍر بَ َت ُمْفتَ ا أَْن الُوا إِنََّم ُل قَ ّزِ يُنَ

لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َربَِّك بِاْلَحّقِ ِليُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن(101يَْعلَُموَن(   ...)) .)102) قُْل نَزَّ
  صدق هللا العظيم
  ( سورة النحل ) 

   * التحليل :
  

ون ؟..  م المتوكل ما العهد الذي تتحدث عنه اآليات المباركة ؟.. وما األنكاث ؟.. وما الدخل ؟.. ومن ه
الي إن شاء  ل الت ي التحلي افية ف ة الش ومن هو روح القدس ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافي

  هللا تعالى :
   

ِ إِذَا َعاهَ (( ...  َّ يالً إِنَّ َوأَْوفُوا بِعَْهِد  ْيُكْم َكِف َ َعلَ َّ تُْم  ْد َجعَْل ْدتُْم َوَال تَنقُُضوا األَْيَماَن بَْعَد تَْوِكيِدَها َوقَ
وَن( ا تَْفعَلُ ُم َم َ يَْعلَ ْدتُمْ .)).. )91َّ ِ إِذَا َعاَه َّ ِد  وا بِعَْه ان :  َوأَْوفُ َد ك د إِن العه وا بالعه الى: وأَوف ال هللا تع ق

دَ  قال مسؤوالً؛ ا ُعوِه ل م ا  الزجاج: قال بعضهم: ما أَدري ما العهد، وقال غيره: العَْهُد ك لُّ م ه، وك ُ علي َّ
ى  بين العباِد من المواثِيِق، فهو َعْهٌد. وأَْمرُ  ات ونَه ي هذه اآلي ه ف َر هللا ب اليتيم من العهِد، وكذلك كلُّ ما أََم

ِدَك ووَ  عنه. ى َعْه ا عل دُّعاِء: وأَن اوفي حديث ال ا استََطْعُت أَي أَن ِدَك م ه من  ْع ْدتُك علي ا عاَه ى م يٌم عل ُمِق
  ..  أَزول عنه ال اِإليمان بك واِإلقرار بَوْحدانيَّتِك

نَُكْم أَنْ (  ( الً بَْي انَُكْم َدَخ ذُوَن أَْيَم َِّخ ا تَت ٍة أَنَكاثً وَّ ِد قُ وَن أُ  َوَال تَُكونُوا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلََها ِمْن بَْع ةٌ تَُك مَّ
ِه تَ  تُْم فِي ا ُكْن ِة َم ْوَم اْلِقيَاَم ْم يَ نَنَّ لَُك ِه َولَيُبَيِّ ُ بِ َّ ٍة إِنََّما يَْبلُوُكْم  وَن(ِهَي أَْربَى ِمْن أُمَّ وا .)).. )92ْختَِلفُ َوَال تَُكونُ

وَّ : الحمقاء التي تغزل ثم تمزق ما جمعت .. ((   َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلََها ِد قُ ْن بَْع اِم ُض )) :  ٍة أَنَكاثً ُث: نَْق النَّْك
ى  نََكثَه يَْنُكثُه نَْكثاً فاْنتََكَث، وتَناَكَث القوُم ُعهوَدهم: وغيرها. ما تَْعِقُده وتُْصِلُحه من بَْيعَةٍ  نقضوها، وهو عل

ال ْرت بقت ه: أُِم ّرم هللا وجه ي، ك ديث عل ي ح ل. وف اِرقِين؛ النَّ  المث ِطين والم اِكثِيَن والقاِس ُض الن ُث: نَْق ْك
د ةٍ .. العه وَّ د قُ ن بع ا م ْت َغْزله التي نَقََض وا ك ز: وال تكون ل العزي ي التنزي ٌث،  وف اث: نِْك د األَْنك اً؛ واح أَْنكاث

غاراً، وهو الغَْزُل من الصوف أَو الشعر، عَْت قَِطعاً ِص ا  تُْبَرُم وتُْنَسُج، فِإذا َخلَقَِت النسيجةُ قُّطِ ْت خيوُطه ونُِكثَ
م المبرومة، ه، ث بَْت ب د ونَِش ذي  ُضربت وُخِلطت بالصوف الجدي ة واستعملت، وال ت ثاني بالمطارق وغزل
وُط الصوف هذا له: نَكَّاٌث؛ ومن ينُكثها يقال ث خي ا تُْنَك د إِْحكامه، كم زول  نَْكُث العهد، وهو نَْقضه بع المغ

  . إِْبرامه. بعد
ةً َواِح((   ْم أُمَّ ُ لََجعَلَُك َّ اَء  ْو َش تُْم َولَ ا ُكن أَلُنَّ َعمَّ اُء َولَتُْس ْن يََش ِدي َم اُء َويَْه ْن يََش لُّ َم ْن يُِض َدةً َولَِك

ةً َواِحَدةً .)).. )93تَْعَملُوَن( ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ َّ ه أَي ال :  َولَْو َشاَء  ةَ ل ال: فالن ال أُمَّ دين. يق ة وال ةُ: الطريق واألُمَّ
ن ه وال ِدي ة ل اع نِْحل ال الش ه؛ ق وُر؟ ر:ل ٍة وَكفُ تَوي ذو أُمَّ ْل يَْس الى وَه ه تع ال  : وقول ٍة؛ ق ر أُمَّ تُْم خي ُكْن

  .. خير أَْهِل دينٍ  األَخفش: يريد أَْهل أُّمٍة أَي
َدْدتُمْ ((    َِّخذُوا أَْيَمانَُكْم َدَخالً بَْينَُكْم فَتَِزلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوتَِها َوتَذُوقُوا السُّوَء بَِما َص ِ َوَال تَت َّ بِيِل  ْن َس  َع

ل :  َوَال تَتَِّخذُوا أَْيَمانَُكْم َدَخالً بَْينَُكمْ .)).. )94َولَُكْم َعذَاٌب َعِظيٌم( والدََّخل: ما داَخل اِإلنساَن من فساد في عق
ن ًَدَخال أَو جسم، وقد َدِخلَ  ا وُدِخَل َدْخالً، فهو َمْدخول أَي في عقله َدَخٌل. وفي حديث قتادة ب ت  ن:النعم وكن
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ب ك: العي دََّخل، بالتحري ْدخوالً؛ ال المه َم اد، أَرى إِْس شُّ والفَس ي  والِغ اق. وف ه نِفَ ان في ه ك ي أَن إِيمان يعن
ر: إِذا بَلَغ بنو العاص حديث أَبي هريرة: ن األَثي ال اب الً؛ ق ُن هللا َدَخ ان ِدي ي  ثالثين ك ْدِخلوا ف ه أَن يُ وحقيقت

   ..َدِخيل وداٌء َدِخيل: داخل، وكذلك ُحبٌّ  السُّنَّة. هللا أُموراً لم تَْجِر بها دين
وَن(((   تُْم تَْعلَُم ِ ُهَو َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكن َّ ِ ثََمنًا قَِليالً إِنََّما ِعْنَد  َّ ا )95َوَال تَْشتَُروا بِعَْهِد  م علم .)) .. عل

  : أدركه بحقيقته وكنهه ..
وَن(َما ِعْنَدُكْم يَنفَُد َوَما  )((   انُوا يَْعَملُ ا َك ِن َم َرُهْم بِأَْحَس بَُروا أَْج ِذيَن َص ِ بَاٍق َولَنَْجِزيَنَّ الَّ َّ ) 96ِعْنَد 

َرهُ  ِزيَنَُّهْم أَْج ةً َولَنَْج اةً َطيِّبَ هُ َحيَ ْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّ َو ُم ى َوُه ٍر أَْو أُنثَ ْن ذََك اِلًحا ِم َل َص ْن َعِم انُواَم ا َك ِن َم  ْم بِأَْحَس
  : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان :  التصديق ضد التكذيب .. َوُهَو ُمْؤِمنٌ .)).. )97يَْعَملُوَن(

ِجيِم(((   رَّ ْيَطاِن ال ْن الشَّ ِ ِم َّ ا تَِعْذ بِ ْرآَن فَاْس َرأَْت اْلقُ ِإذَا قَ ِ .)).. )98فَ َّ ا تَِعْذ بِ وذُ :  فَاْس ه يَعُ اذ ب ع
َ َعْوذاً وِعياذاً ومَ  . إِليه عاذاً: الذ فيه ولجأ   . واعتصم. ومعاذَ هللاِ أَي عياذاً با

وَن(((   ْم يَتََوكَّلُ ى َربِِّه وا َوَعلَ ونَ  .))..)99إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُ ْم يَتََوكَّلُ ى َربِِّه :   َوَعلَ
ٌل رز م أَن هللا كافِ ذي يعل ى هللا: ال ل عل َرهوالُمتََوّكِ ه وأَْم ْرَكن ق ن  في ره. اب ى غي ل عل َده وال يتَوكَّ ه وْح إِلي

ال: عليه سيده: َوِكَل با وتَوكَّل ل؛ يق ر التَّوكُّ ي الحديث ذك ّرر ف ه، وتك ل واتََّكل استَْسلم إِلي األَمر إِذا  توكَّ ب
اً إِذا استَْكفاهإِليه واعتمدت فيه عل أَلَجأْتُه َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى فالن أَي الٌن فالن ل ف   يه، وَوكَّ

والً:  األَمَر: سلَّمه. بِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِليه ًأَمَره ثِقة الً وُوُك ه َوْك ى رأْي ه إِل وَوَكلَ
  .. تركه

ِه مُ ((   ْم بِ ِذيَن ُه هُ َوالَّ ِرُكوَن(إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَ ِرُكونَ .)).. )100ْش ِه ُمْش ْم بِ ِذيَن ُه :  َوالَّ
  أشرك با : جعل له شريكا : وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 

ْل أَكْ ((   ٍر بَ َت ُمْفتَ ا أَْن الُوا إِنََّم ُل قَ ّزِ ا يُنَ ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ ٍة َو اَن آيَ ةً َمَك ْلنَا آيَ دَّ ُرُهْم الَ َوإِذَا بَ ثَ
رٍ .)).. )101يَْعلَُموَن( َت ُمْفتَ ا أَْن َرى:  قَالُوا إِنََّم ون  اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق الكذب يَْفتِري
  . اختلقه. وفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَة. أَي اْفتَراه؛

لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ((   قُْل .)) .. )102 ِمْن َربَِّك بِاْلَحّقِ ِليُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن(قُْل نَزَّ
لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمْن َربِّكَ  وحي  نَزَّ ين ال و أم ه .. وه : روح القدس هو جبريل عليه السالم .. الموكل بالوحي كل

  القا .. .. فال يداخلنك شك في الرسالة والقرآن إط
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز الج يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  



  873                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 215الحلقة عدد   
  c ( سورة النحل ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال ش ول هللا بل ريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وَن (( ...  يٌّ َولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَقُولُ اٌن َعَربِ ذَا ِلَس يٌّ َوَه ِه أَْعَجِم ُدوَن إِلَْي ِذي يُْلِح اُن الَّ ٌر ِلَس هُ بََش ا يُعَلُِّم إِنََّم
يٌن( يٌم(103ُمبِ ذَاٌب أَِل ْم َع ُ َولَُه َّ ِديِهْم  ِ الَ يَْه َّ اِت  وَن بِآيَ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ ِذيَن 104)إِنَّ الَّ ِذَب الَّ ِري اْلَك ا يَْفتَ الَ )إِنََّم

ِ َوأُْولَئَِك ُهْم اْلَكاِذبُوَن( َّ اِن 105يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت  يَم ئِنٌّ بِاْإلِ ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إِالَّ َمْن أُْكِرَه َوقَْلبُهُ ُمْطَم َّ ) َمْن َكفََر بِا
ِ َولَُهْم  َّ ْنيَا  )106َعذَاٌب َعِظيٌم(َولَِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا فَعَلَْيِهْم َغَضٌب ِمْن  دُّ اةَ ال ذَِلَك بِأَنَُّهْم اْستََحبُّوا اْلَحيَ

افِِريَن( ْوَم اْلَك ِدي اْلقَ َ الَ يَْه َّ َرِة َوأَنَّ  اِرِهْم 107َعلَى اْآلِخ ْمِعِهْم َوأَْبَص وبِِهْم َوَس ى قُلُ ُ َعلَ َّ َع  ِذيَن َطبَ َك الَّ )أُْولَئِ
ا 109)الَ َجَرَم أَنَُّهْم فِي اْآلِخَرِة ُهْم اْلَخاِسُروَن(108لُوَن(َوأُْولَئَِك ُهْم اْلغَافِ  ِد َم ْن بَْع اَجُروا ِم ) ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َه

اِدُل َع )110فُتِنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصبَُروا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لَغَفُوٌر َرِحيٌم( ٍس تَُج َوفَّى يَْوَم تَأْتِي ُكلُّ نَْف َها َوتُ ْن نَْفِس
ّلِ  )111ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوُهْم الَ يُْظلَُموَن( ُ َمثَالً قَْريَةً َكانَْت آِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغًدا ِمْن ُك َّ َوَضَرَب 

ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ  َّ ِ فَأَذَاقََها  َّ ْنُهْم 112 َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَعُوَن(َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَْنعُِم  وٌل ِم اَءُهْم َرُس ْد َج ) َولَقَ
  ...)).)113فََكذَّبُوهُ فَأََخذَهُْم اْلعَذَاُب َوُهْم َظاِلُموَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النحل ) 

  * التحليل : 
  

اس ما اللسان الذي يلحدون إليه ؟.. ما الطبع على القلوب ؟.. ما القر ز وجل لب ها هللا ع ية التي ألبس
الي إن شاء هللا  ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي ر تجدون األجوب ئلة وأكث ذه األس الجوع والخوف ؟.. عن ه

  تعالى : 
  

ِه أَْعجَ (( ...  يٌّ َولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَقُولُوَن إِنََّما يُعَلُِّمهُ بََشٌر ِلَساُن الَِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْي اٌن َعَربِ ذَا ِلَس يٌّ َوَه ِم
ين ..  َولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَقُولُونَ .))..  )103ُمبِيٌن( م اليق م عل ى : نعل : قد مع المضارع تفيد التحقيق .. والمعن

ه.. ((   ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم يٌّ وعل ِه أَْعَجِم ُدوَن إِلَْي ِذي يُْلِح اُن الَّ دة: ل)):  ِلَس و عبي ْدتأَب ه  َح ل
دُ  ى الشيء يَْلَح َد إِل ه ولََح َد: وأَلَحْدُت ل دَ  والتََح ل: لََح اَل وعَدل، وقي َد: م ُد وأَلَح يِن يَْلَح ّدِ ي ال َد ف ال. ولَح   م

َد أَي  وجاَر.ابن السكيت: الُمْلِحُد العاِدُل عن الحق الُمْدِخُل فيه ما ليس فيه، َ مال دين ولَح يقال قد أَلَحَد في ال
 إِليه، والتََحَد مثله. وروي عن األَحمر: لَحْدت ُجْرت وِمْلت، وأَلحْدت رئ: لسان الذي يَْلَحدونحاد عنه، وق
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ِرْد  ماَرْيت وجاَدْلت. وأَلَحَد: ماَرى وجاَدل. وأَلَحَد الرجل أَي ظلَم في ن يُ الى: وَم الَحَرم، وأَصله من قوله تع
م؛ أَي اٍد بظل ه بِِإلح ه  في اء في م، والب اداً بظل دةإِلح يٌّ .. ((  زائ ْرِب )) : أَْعَجِم الُف العُ ُم: ِخ ُم والعََج العُْج

َرِب، ذان والعَ ُب ه يّ  ِيَْعتَِق ال َعَجِم راً، يق االِن كثي ه ٌالِمث ٌم، وخالف ه َعَج ل  وجمع َرٌب، ورج ه َع ّي وجمع َعَرب
  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. َعَربِيٌّ ُمبِينٌ .. ((  أَْعَجم وقوم أْعَجمُ 

يٌم(  (( ذَاٌب أَِل ْم َع ُ َولَُه َّ ِديِهْم  ِ الَ يَْه َّ ِ .)).. )104إِنَّ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت  َّ اِت  وَن بِآيَ :  الَ يُْؤِمنُ
  آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب  ..

ِذيَن الَ ((   ِذَب الَّ ِري اْلَك ا يَْفتَ اِذبُوَن( إِنََّم ْم اْلَك َك ُه ِ َوأُْولَئِ َّ اِت  وَن بِآيَ ِري  .)) ..)105يُْؤِمنُ ا يَْفتَ إِنََّم
ِذبَ  ِريّ :  اْلَك ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك ن  ٌوالِفْري ة؛ ع يح الِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن وِمْف

ه اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ذب يَْفري َرى الك ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ة من الك ه، والِفْري ذب إِذا اختلق  الك
راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق ه. يَْفتِري راه:  اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ

جُل َعْينَْيهِ  الحديث: اختلقه، واالسم الِفْريَة. وفي   ..  تََريا  ما لمِمن أَْفَرى الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ
َرَح بِ((   ْن َش ْن َم اِن َولَِك يَم ئِنٌّ بِاْإلِ هُ ُمْطَم ِرَه َوقَْلبُ ْن أُْك ِه إِالَّ َم ِد إِيَمانِ ْن بَْع ِ ِم َّ ْدًرا َمْن َكفََر بِا اْلُكْفِر َص

يٌم( ذَاٌب َعِظ ْم َع ِ َولَُه َّ ْن  ئِنٌّ .)).. )106فَعَلَْيِهْم َغَضٌب ِم هُ ُمْطَم انِ َوقَْلبُ يَم ر ..   بِاْإلِ ن ياس ار اب ي عم ت ف : نزل
ا  ان وب امر باإليم ه ع ف .. وقلب غط والعن ت الض ر تح ق الكف ى نط ره عل ؤمن يك ل م ى ك ق عل ا تنطب ولكنه

  والواحد القهار ال شريك له .. في أي ظرف .. إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا ..
افِِريَن(ذَِلَك بِأَنَُّهْم اْستََحبُّوا الْ ((   َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَك َّ ْنيَا َعلَى اْآلِخَرِة َوأَنَّ  َ  .))..)107َحيَاةَ الدُّ َّ َوأَنَّ 

  : هداه هداية : أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضالل ..   الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ 
ُ َعلَ ((   َّ افِلُوَن(أُْولَئَِك الَِّذيَن َطبََع  ْم اْلغَ َك ُه اِرِهْم َوأُْولَئِ ْمِعِهْم َوأَْبَص ُ .)).. )108ى قُلُوبِِهْم َوَس َّ َع  َطبَ

ى يقال : طبع الشاة  ِميَسم الفرائض.  والطابُِع والطابَُع::  َعلَى قُلُوبِِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهمْ  ع هللا عل . وطبَ
ي على قلوب الكافرين، نعوذ با هللا : طبع  ويقال على المثل. قلبه: ختم، ى وال  منه، أَي َختََم فال يَِع وغّط

وي: حق النح و إِس ال أَب ر. وق ُق لخي ي  يَُوفَّ ع ف ى طب ة معن تم اللغ يء  وخ ى الش ةُ عل و التْغِطي د، وه واح
الَّ   واالْستِيثاُق من أَن يدخله شيء كما قال ال عز وجل: ك ا، وق ىتعالى: أَم على قلوب أَْقفالُه ْل راَن عل    ب

َع هو  على قلوبهم؛ قال ابن وكذلك طبع هللا قلوبهم؛ معناه َغطَّى على قلوبهم،  رون أَن الطَّْب األَثير: كانوا ي
ْيُن أَيسر رَّ د: ال ال مجاه ْيُن، ق رَّ ذا من ال ه، ه ك كل ّد من ذل اُل أَش اِل، واِإلْقف ع أَيسر من اِإلْقف ع، والطب  الطب

َدأُ  تلطيخه اء، وأَما َطبَُع القلب، بتحريك الباء، فهوتفسير الطبع، بِإسكان الب ع الصَّ ل الطبَ اس، وأَص باألَْدن
  .يكثر على السيف وغيره.

ُروَن(((   ْم اْلَخاِس َرِة ُه ي اْآلِخ ْم فِ َرَم أَنَُّه ي.)).. )109الَ َج ل ف ِرمنَّكم: ال  وقي الى ال يُْج ه تع قول
ومآثَْمتُ  يُْدِخلَنَّكم في الُجرم، كما يقال نآُن ق ِرَمنَّكم َش ه وال يَْج ي قول م. األَخفش ف ي اإلث ه ف أي ال  ه أي أَدخلت

ق و َح ا ه ار، إنم م الن َرَم أن له ه: ال َج م ألن قول نَّ لك د: أن ٌّيُِحقَّ ار؛ وأَنش م الن َدها أن  له زارةُ بع ْت فَ َجَرَم
  : أي حق .. أو ال بد ..  الَ َجَرمَ . يقول: َحقَّ لها. يَْغَضبوا

مَّ ((   ِدَها لَغَفُثُ ْن بَْع َك ِم بَُروا إِنَّ َربَّ ُدوا َوَص مَّ َجاَه وا ثُ ا فُتِنُ ِد َم ْن بَْع اَجُروا ِم ِذيَن َه َك ِللَّ وٌر  إِنَّ َربَّ
يٌم( يمٌ .)).. )110َرِح وٌر َرِح ِدَها لَغَفُ ْن بَْع َك ِم ة:  إِنَّ َربَّ ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ  الغَفُ

اومعن ر اهم مَّ اغف ال: الله وبهم. يق اهم وذن ن خطاي اوز ع اده المتج ذنوب عب اتر ل راً  الس رة وَغْف ا َمْغف لن
ل ا أَه ار ي ور الغَفّ ت الغَفُ ك أَن اً، وإن ه أَي  وُغْفران َر هللا ذنوب تر. َغفَ ة والس ِر التغطي ل الغَْف رة. وأَص الَمْغِف

  .والغَْفر: الغُْفراُن. سترها؛
وَن(يَْوَم تَأْتِي كُ ((   ْم الَ يُْظلَُم ْت َوُه ا َعِملَ ٍس َم لُّ نَْف َوفَّى ُك َها َوتُ ْن نَْفِس اِدُل َع .)).. )111لُّ نَْفٍس تَُج

َها ْن نَْفِس اِدُل َع ٍس تَُج ه:  يَْوَم تَأْتِي ُكلُّ نَْف د جادل ا، وق درةُ عليه ي الُخصومة والق َدُد ف َدل: اللَّ ة  والَج مجادل
ه ْجدال: شديد الَجَدل. ويقال:ومِ  ورجل جدل ومجدل  وِجداالً. ْدالً أَي غلبت .. ورجل  جاَدْلت الرجل فَجَدلته َج

َدل، وهو أَقوى في كانجدل إذا  الخصومة.  شدَّة الِخصام. وجاَدله أَي خاصمه ُمجادلة وِجداالً، واالسم الَج
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َدل لُّوا؛ الَج وٌم إِالَّ َض َدل ق ي الَج ا أُوتَ ديث: م ي الح ة بالح : وف ة الحج اظرة مقابل ة: المن ة؛ والمجادل ج
  ..  والمخاصمة
َرْت بِ((   اٍن فََكفَ ّلِ َمَك ْن ُك ًدا ِم ا َرَغ ا ِرْزقَُه ةً يَأْتِيَه ةً ُمْطَمئِنَّ ْت آِمنَ ةً َكانَ ثَالً قَْريَ ُ َم َّ َرَب  ِ َوَض َّ أَْنعُِم 

ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَعُ  َّ ذَاُب 112وَن(فَأَذَاقََها  ذَُهْم اْلعَ ذَّبُوهُ فَأََخ ْنُهْم فََك ) َولَقَْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِم
اِلُموَن( ْم َظ ًدا...)).. )113َوُه ا َرَغ ا ِرْزقَُه ةً يَأْتِيَه ةً ُمْطَمئِنَّ ْت آِمنَ ةً َكانَ ا هللا  قَْريَ ة .. زاده ة المكرم ي مك : ه

ة  ل قري ى ك ق عل ة ينطب ل مك ريفا .. ومث ا وتش رف تعظيم ف وال تعت المي الحني دين اإلس ر ال ة تنك أو مدين
  بوحدانية هللا عز وجل .. في كل مكان وفي كل زمان إلى قيام الساعة التي ال شك  فيها  إطالقا .. 

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمي تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ن إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

c    : 216الحلقة عدد   
  cسورة النحل )  (
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُدوَن(((  اهُ تَْعبُ تُْم إِيَّ ِ إِْن ُكْن َّ ةَ  ُكُروا نِْعَم ا َواْش َالالً َطيِّبً ُ َح َّ ْم  ا َرَزقَُك وا ِممَّ ا114فَُكلُ ْيُكْم  )إِنََّم َم َعلَ رَّ َح
إِ  اٍد فَ اغٍ َوَال َع َر بَ ِ بِِه فََمْن اْضُطرَّ َغْي َّ َم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر  يٌم(اْلَمْيتَةَ َوالدَّ وٌر َرِح َ َغفُ َّ )َوَال 115نَّ 

رَ  ذَا َح َالٌل َوَه ذَا َح ِذَب َه نَتُُكْم اْلَك ُف أَْلِس ا تَِص وا ِلَم ِ تَقُولُ َّ ى  ُروَن َعلَ ِذيَن يَْفتَ ِذَب إِنَّ الَّ ِ اْلَك َّ ى  ُروا َعلَ اٌم ِلتَْفتَ
ْمنَا َما قََصْصنَا َعلَْيَك ِمْن قَْبُل  )117َمتَاٌع قَِليٌل َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم( )116اْلَكِذَب الَ يُْفِلُحوَن( َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

َك  )118ِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن(َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَ  ِد ذَِل ْن بَْع ابُوا ِم ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَ
يٌم( وٌر َرِح ِدَها لَغَفُ ْن بَْع َك ِم لَُحوا إِنَّ َربَّ ِ َحنِي119َوأَْص َّ ِ ا  ةً قَانِتً اَن أُمَّ َراِهيَم َك َن )إِنَّ إِْب ْن ِم ْم يَُك ا َولَ فً

ِرِكيَن( تَِقيٍم( )120اْلُمْش َراٍط ُمْس ى ِص َداهُ إِلَ اهُ َوَه ِه اْجتَبَ اِكًرا ِألَْنعُِم ي 121َش هُ فِ نَةً َوإِنَّ ْنيَا َحَس دُّ ي ال اهُ فِ ) َوآتَْينَ
اِلِحيَن( ةَ إِ  )122اْآلِخَرِة لَِمْن الصَّ ْع ِملَّ َك أَْن اتَّبِ ا إِلَْي ِرِكيَن(ثُمَّ أَْوَحْينَ ْن اْلُمْش اَن ِم ا َك ا َوَم َراِهيَم َحنِيفً ا 123ْب )إِنََّم

وَن(ُجِعَل السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِه َوإِنَّ َربََّك لَيَْحُكُم بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِ  ى  )124يِه يَْختَِلفُ اْدُع إِلَ
بِيِلِه َوُهَسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة  ْن َس َو َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َع

ابِِريَن() َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُْم بِِه َولَئِْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخْيٌر لِ 125أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن( َواْصبِْر  )126لصَّ
ُروَن( ا يَْمُك ْيٍق ِممَّ ِ َوَال تَْحَزْن َعلَْيِهْم َوَال تَُك فِي َض َّ ْم 127َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِا ِذيَن ُه ْوا َوالَّ ِذيَن اتَّقَ َع الَّ َ َم َّ )إِنَّ 

  ./.)).)128ُمْحِسنُوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النحل ) 

  * التحليل : 
  

ماذا حرم هللا من المطاعم والمشارب في اآليات السالفة البيان؟ .. كيف كان إبراهيم أمة قانتا ؟ .. ما 
ذه  الفين ؟.. عن ه ع المخ دال م ون الج ف يك دعوة اإلسالمية ؟ .. وكي ون ال ف تك ه ؟ .. كي ا حقيقت السبت وم

  إن شاء هللا تعالى : األسئلة وأكثر تجدون األجوبة  الكافية الشافية في التحليل التالي 
  

ُدوَن(((  اهُ تَْعبُ تُْم إِيَّ ِ إِْن ُكْن َّ ةَ  ُكُروا نِْعَم ا َواْش َالالً َطيِّبً ُ َح َّ ا َرَزقَُكْم  ُكُروا  .))..)114فَُكلُوا ِممَّ َواْش
 ِ َّ ُكورُ :  نِْعَمةَ  ُره، وهو الشُّ اُن اِإلحسان ونَْش ْكُر: ِعْرف ب: ا أَيضاً. الشُّ ال ثعل ٍد، ق ون إِالَّ عن يَ ْكُر ال يك لشُّ

ل، غير والَحْمُد يكون عن يد وعن اء الجمي ْكُر من هللا: المجازاة والثن َكَرهُ  يد، فهذا الفرق بينهما. والشُّ َش
ة: له يَْشُكُر ُشْكراً وُشُكوراً وُشْكراناً؛ قال أَبو َوَشَكر ى، نخيل َن التُّقَ ٌل م ْكَر َحْب َكْرتَُك، إِنَّ الشُّ لُّ وم َش ْن  ا ُك َم

رى قال ابن سيده: وهذا يدل على أَن الشكر ال أَْولَْيتَهُ نِْعَمةً يَْقِضي د، أَال ت ل  يكون إِال عن ي ا ك ال: وم ه ق أَن
اني: شكرت اللهوشكرت  من أَوليته نعمة يشكرك من أَوليته نعمة يقضي؟ أَي ليس كل عليها. وحكى اللحي

، وكذلك شكرت  وَشَكْرتُ  ل له بالَءه: كَشَكَرهُ. وتََشكَّْرتُ  َ، وتََشكَّرنعمة هللا با ه: مث ه. ل َكْرُت ل إِْن . (( َش
  )) : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له ..  ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدونَ 

  )) ِ َّ ِر  لَّ ِلغَْي ا أُِه ِر َوَم َم َولَْحَم اْلِخْنِزي َم َعلَْيُكْم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ اٍد إِنََّما َحرَّ اغٍ َوَال َع َر بَ ُطرَّ َغْي ْن اْض ِه فََم بِ
َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ َم َعلَْيُكْم اْلَمْيتَةَ  .)).. )115فَِإنَّ  روح  إِنََّما َحرَّ ه ال ا فارقت ل م اء : ك الح العلم : والميتة في اص

دم  )) : حرم شرب الدم .. أو أكله بأي شكل من األشكال َوالدَّمَ دون ذبح أو ذكاة.. ((   و ال .. والدم المقصود ه
ام :  ورة األنع ي س الى ف المسفوح الذي يسيل من الذبيحة ..هذا هو ما وقع تحريمه شربا واستهالكا .. قال تع

فُوحً ((   ا َمْس ةً أَْو َدًم وَن َمْيتَ هُ إِالَّ أَْن يَُك اِعٍم يَْطعَُم ى َط ا َعلَ ًم يَّ ُمَحرَّ َي إِلَ ٍر ا أَ قُْل الَ أَِجُد فِي َما أُوِح َم ِخنِزي ْو لَْح
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وٌر  َك َغفُ ِإنَّ َربَّ ِ بِِه فََمْن اْضُطرَّ َغْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَ َّ يٌم(فَِإنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسقًا أُِهلَّ ِلغَْيِر  ام ..  -.)))145َرِح األنع
ة.. ((  )) : ذكره بعينه .. أي جملة وتفصيال .. فال مجل فيه ألية تح َولَْحَم اْلِخْنِزيرِ ((   اغٍ ل َر بَ ُطرَّ َغْي ْن اْض فََم

ة أو السفر وانقطاع  َوَال َعادٍ  ة المجاع ي حال )) : أي في حالة الضرورة القصوى لدفع الموت جوعا .. كما ف
ا يسد  ر المتجاوز لم اء .. وغي ال العلم ا ق أي مورد آخر .. فيجوز عندها األكل البسيط العادي غير المتلذذ كم

رورات  ق .. والض ن الرم اء رك ال بانتف ي أص اني وتنتف اني والزم ا المك ي إطاره ورات .. ف يح المحظ تب
  اإلضطرار .. 
ِذَب إِنَّ ((   ِ اْلَك َّ ى  ُروا َعلَ َراٌم ِلتَْفتَ ذَا َح َالٌل َوَه ذَا َح ِذَب َه نَتُُكْم اْلَك ُف أَْلِس ِذيَن َوَال تَقُولُوا ِلَما تَِص  الَّ

ذِ  ِ اْلَك َّ ى  ُروَن َعلَ وَن(يَْفتَ يٌم( )116َب الَ يُْفِلُح ذَاٌب أَِل ْم َع ٌل َولَُه اٌع قَِلي ونَ .))..  )117َمتَ ح :  الَ يُْفِلُح الفَلَ
يم ي النع اء ف اة والبق ي والفَالُح: الفوز والنج ر؛ وف حٍ أَي  والخي ر وفَلَ َرك هللا بخي داحِ: بَشَّ ي الدَّْح حديث أَب

حوهو مقصور من الفالح، وقد أَفلح وفَْوز، بَقاءٍ  د أَْفلَ ل: ق ى  َ. قال هللا َعزَّ من قائ يُروا إِل ون أَي أُِص المؤمن
  .. ُمْفِلحون لفوزهم ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه الفالح؛ قال األَزهري: وإِنما قيل ألَهل الجنة

ا َظلَ ((    ُل َوَم ْن قَْب َك ِم نَا َعلَْي ا قََصْص ا َم ْمنَ اُدوا َحرَّ ِذيَن َه ى الَّ ُهْم َوَعلَ انُوا أَنفَُس ْن َك اُهْم َولَِك ْمنَ
نْ  )118يَْظِلُموَن( َك ِم لَُحوا إِنَّ َربَّ َك َوأَْص ِد ذَِل ْن بَْع ابُوا ِم ِدَها  ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَ بَْع

يٌم( وٌر َرِح اُدوا.)).. )119لَغَفُ ِذيَن َه ى الَّ و َوَعلَ ونَ د .. ((  : أي اليه ُهْم يَْظِلُم انُوا أَنفَُس ْن َك ُم: )):  َولَِك الظُّْل
ال األصمعي:  في َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب م؛ ق ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش ا  الشَّبه: َم م

ئَْب فقد ظلَم. وفي ما وضع ظلم : أي ٍل:  الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى الذِّ ن ِزْم حديث اب
ه حديث فما ظلم يمينا يقال: أََخذَ في طريٍق  لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛  وال ِشماالً؛ ومن

ِدال ِ أُمّ  م يَْع اه أي ل ا َظلَم ر فم ،  َسلَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْم ّدِ اَوَزة الح ْوُر وُمج م الَج ه؛ وأصل الظُّل عن
نومن وء: فم ديث الُوُض نَّة ه ح ه السُّ اَء األدَب بتَْرِك َم أي أَس اء وَظلَ د أس َص فق أََدِب  زاد أو نَقَ أَدَُّب ب والتَّ

وا  الشَّْرعِ، وَظلَم نْفسه بما نَقََصها من الثواب ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ي التنزي بتَْرداِد الَمّرات في الُوضوء. وف
م يَْخِلطوايَْلبُِسوا إيمانَهم بُِظْلٍم؛  ولم اس وجماعةُ أهل التفسير: ل ن عب ك  قال اب ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش إيم

م: عن ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، يم. والظُّْل ٌم َعِظ ْرك لَُظْل وَل هللا عز وجل: إن الّشِ ه ق ُل  وتأَّولوا في الَمْي
ْوَب وال تَْظِلمْ    ..  ه أي ال تَُجْر عنهعن عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا الصَّ

ِرِكيَن(((   َن اْلُمْش ِ َحنِيفًا َولَْم يَُكْن ِم َّ ِ ةً قَانِتًا  َداهُ  )120إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ اهُ َوَه ِه اْجتَبَ اِكًرا ِألَْنعُِم َش
ي اْآلِخ121إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم( ْنيَا َحَسنَةً َوإِنَّهُ فِ اِلِحيَن() َوآتَْينَاهُ فِي الدُّ ْن الصَّ َراِهيَم .)).. )122َرِة لَِم إِنَّ إِْب

ةً  ةُ: الِجيُل والِجْنُس من كل َحّي.:  َكاَن أُمَّ ان، فهو واألُمَّ اً لسائر األَْدي ّقِ ُمخالف ِن الَح ى دي ان عل ن ك  وكل َم
ةٌ وحده. ه السالم، أُمَّ ةُ  وكان إبراهيُم خليُل الرحمن، على نبينا وعلي ةً؛ واألُمَّ ه؛  :أُمَّ ر ل ذي ال نِظي الرجل ال

راهيم ل: إن إب ز وج ه ع ه قول ً  ومن ا ةً قانِت ان أُمَّ و ك اً. أَب ةً أي إمام ان أُمَّ دة: ك و عبي ال أب رو  ؛ وق عم
ر تقول للشيخ إذا كان باقَِي القّوة: فالن الشَّيباني: إن العرب ى الخي ٍة، معناه راجع إل اء  بِإمَّ والنِّْعمة ألن بَق

ه من ظمقُّوتِه من أَع اب كل ذا الب ْدته، النِّْعمة، وأصل ه ه إذا قََص ُت إلي ال: أََمْم د. يق ي  القَْص ة ف ى األُمَّ فمعن
يِن أَنَّ  ة الّدِ ذي َمْقِصَدهم مْقِصد واحد، ومعنى اإلمَّ ا هو الشيء ال ة إنم ي النِّْعم ه،  ف ق ويَْطلُبون ده الخْل يَْقِص
ى ذي ال ومعن رد ال ل الُمْنفَ ي الرُج ة ف رنَ  األُمَّ د ِظي ن قَْص رد م ده منف ه أن قَْص اس ل ائر الن ِ .. ((  س َّ ِ ا  ً قَانِت

ة،  القُنوُت: اِإلمساُك عن الكالم، وقيل: الدعاُء في الصالة.)) : َحنِيفًا راُر بالعُبودي وُع واِإلق والقُنُوُت: الُخُش
ه  والقياُم بالطاعة التي ليس معها ٌب أَن اُم، وزعم ثعل ل: القي يَةٌ؛ وقي ام.َمْعِص ةُ القي ل: إِطال ل؛ وقي . ((  األَص

ا ال.)) : َحنِيفً َف: م يء وتََحنَّ ن الش َف ع فُ  وَحنَ ذي يَتََحنَّ ـُمْسِلُم ال ُف: ال لُ  والَحنِي اِن أَي يَِمي ن األَْدي ى  ع إل
ةَ  تَْقبُِل قِْبل ةِ  الحّق، وقيل: هو الذي يَْس ى ِملَّ ِت الحرام عل ه الصالة وا البي ا وعلي ى نبين راهيَم، عل لسالم، إب

ل: وقيل: هو ل الـُمْخِلُص، وقي ل: ك ِو في شيء، وقي م يَْلتَ ّ فل ر  ي أَم لم ف لم ُّ هو من أَس ّ  من أَس ر  ألَم
  ..  تعالى ولم يَْلتَِو، فهو حنيفٌ 

ْومَ ((    نَُهْم يَ يَْحُكُم بَْي َك لَ ِه َوإِنَّ َربَّ وا فِي ِذيَن اْختَلَفُ ى الَّ ْبُت َعلَ ِه إِنََّما ُجِعَل السَّ انُوا فِي ا َك ِة فِيَم  اْلِقيَاَم
هِ .))..  )124يَْختَِلفُوَن( وا فِي ِذيَن اْختَلَفُ ى الَّ ْبُت َعلَ َل السَّ ا ُجِع ْبُت: الراحةُ.:  إِنََّم ْبتاً:  والسَّ بُُت َس بََت يَْس وَس
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داُء ال اْستَراَح وَسَكَن.والسُّباُت: نوم َخِفّي، يكالغَْشيَِة. وقال ثعلب: السُّباُت ابت وم ف غ ن ى يبل رأْس حت ى  ال إِل
ى بَِت، عل ي؛ القلب. ورجل َمْسبُوٌت، من السُّباِت، وقد ُس ن األَعراب بوتا، وأَنشد: اب ا َمْس ْت راِعيَه د  وتََرَك ق

ا َهمَّ، لما ام، أَْن يموت ذي ال ن بُِت: ال باُت. والُمْس ْبُت السُّ بََت. التهذيب: والسَّ د أَْس ُك، وق رَّ بَِت  يَتََح ال: ُس ويق
بُوت. و َمْس ريُض، فه هِ . ((  الم وا فِي ِذيَن اْختَلَفُ ى الَّ وم  َعلَ ل ي وا فض وه ونس م اتبع ود .. ألنه )) : أي اليه

  الجمعة .. وألن السبت لم يكن في شريعة إبراهيم عليه السالم .. 
اِدْلُهْم ((   نَِة َوَج ِة اْلَحَس ُم اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظ َو أَْعلَ َك ُه ُن إِنَّ َربَّ َي أَْحَس الَّتِي ِه بِ

ِديَن( ُم بِاْلُمْهتَ َو أَْعلَ بِيِلِه َوُه ْن َس لَّ َع ْن َض دًى أَو ضاللة، .)).. )125بَِم ة ُه ى بيع ْدُعوَن إل وٌم يَ دُّعاةُ: ق وال
ت ورجل واحُدهم داعٍ. ٍن، أُْدِخلَ ى بِْدعة أَو دي اس إل ْدُعو الن ان يَ ةٌ إذا ك ه داِعي اُء في ي،  اله ة. والنب للمبالغ

ُن. صلى هللا عليه وسلم، داعي هللا تعالى، وكذلك ّي، صلى هللا  الُمَؤذِّ ُن داعي هللا والنب وفي التهذيب: الُمَؤذِّ
ه ي علي لم، داع ن وس راً ع ل مخب ز وج ال هللا ع ِه. ق ِد هللا وطاعت ى توحي ِة إل ذين األُمَّ ّن ال تَمعوا  الج اْس

ْوا إل رآن: وولَّ االق الوا ي ِذِرين ق ومهم ُمْن وا ى ق ا أَِجيبُ اب. قَْوَمن َي فأَج ات ُدِع ن م ّل م ال لك َي هللاِ. ويق  داِع
ك ان إلي ى اإلحس اني إل ال: دع ي ويق ة ف ديث: الخالف ي الح ّي. وف انُك إل ارِ  إحس ي األَْنص ُم ف َرْيٍش والُحْك  قُ
يهم تفض والدَّْعوة في الَحبَشة؛ أَراَد بالدعوة ه ف ي يالً األَذاَن َجعل ل ف ة: صِريُخ الخي الٍل. والداعي ِه ب نِ   لمؤذِّ

  . يَْستَْصِرُخه. الحروب لدعائه َمنْ 
ابِِريَن(((   ٌر ِللصَّ َو َخْي بَْرتُْم لَُه ئِْن َص ِه َولَ وقِْبتُْم بِ ا ُع ِل َم اقِبُوا بِِمثْ اقَْبتُْم فَعَ ال  )126َوإِْن َع .)) .. ق

  يبدؤوهم .. فاإلسالم دين سالم وليس دين حرب وظلم وتعد .. العلماء : أي ال يبدؤوا الكفار بقتال حتى 
ُروَن(((   ا يَْمُك ْيٍق ِممَّ ي َض ُك فِ ْيِهْم َوَال تَ َزْن َعلَ ِ َوَال تَْح َّ ال  )127َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِا .)).. ق

ال حالل، و في الحروف الليث: الَمْكُر احتيال في ُخفية، قال: وسمعنا أَن الكيد ل حالل حرام. ق ر في ك المك
الى جزاء  مكراً  هللا تعالى: ومكروا مكراً ومكرنا ر من هللا تع وهم ال يشعرون. قال أَهل العلم بالتأْويل: المك

مي ازى ُس ر المج م مك ة ليست باس ا، فالثاني يئة منه الى: وجزاء سيئة س ال تع ا ق ي كم ة  بسيئة ف الحقيق
الىولكنها سميت سيئة الزدواج الكالم، وك ه تع يكم : ذلك قول دى عل م  فمن اعت األَول ظل ه، ف دوا علي فاعت

ه والثاني ليس بظلم ولكنه سمي يُعلم أَن ذنب ل ول  باسم ال ذا الق َرى ه ه، ويجري َمْج ه وجزاٌء ب اب علي ِعق
اب هللا عز تعالى: يخادعون هللا وهو قوله ي كت ن سيده:  خادعهم وهللا يستهزئ بهم، مما جاء ف ل. اب وج
ي وَمَكَر به. وفي حديث الدعاء: الَخِديعَة واالحتيال، َمَكَر يَْمُكُر َمْكراً  الَمْكرُ  ْر ب ي وال تَْمُك ْر ل م اْمُك .. ((  الله

نُوَن( ْم ُمْحِس ِذيَن ُه ْوا َوالَّ ِذيَن اتَّقَ َ َمَع الَّ َّ ْوا./.)).. )128إِنَّ  ِذيَن اتَّقَ َع الَّ َ َم َّ ه وحذره ..إِنَّ  اه : خاف  : اتق
   التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته ..

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس الس يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القرآن من وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  اهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  

 c   : 217الحلقة عدد   
  c  سورة اإلسراء) 17( 

  )  111( آياتها : 
  

 ن وااله حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي إل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ــم بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــ

ا َحْولَ((    ِذي بَاَرْكنَ ى الَّ ِجِد األَْقَص ى اْلَمْس هُ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَ هُ ِلنُِريَ
ًدى ِلبَنِ )1ِمْن آيَاتِنَا إِنَّه ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر( اهُ ُه ي َوآتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَ ْن ُدونِ ذُوا ِم َرائِيَل أَالَّ تَتَِّخ ي إِْس

يَّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ إِنَّهُ َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا( )2َوِكيالً( ي 3ذُّرِ ُدنَّ فِ اِب لَتُْفِس ي اْلِكتَ رائِيَل فِ ي إْس ) َوقََضْينَا إِلَى بَنِ
تَْيِن َولَتَْعلُنَّ ُعلُوا َكبِيًرا( وا فَإِ  )4األَْرِض َمرَّ ِديٍد فََجاُس أٍْس َش ي بَ ا أُوِل اًدا لَنَ ْيُكْم ِعبَ ا َعلَ ذَا َجاَء َوْعُد أُوَالُهَما بَعَثْنَ
والً( ًدا َمْفعُ اَن َوْع يَاِر َوَك ّدِ َالَل ال رَ  )5ِخ اُكْم أَْكثَ يَن َوَجعَْلنَ أَْمَواٍل َوبَنِ َدْدنَاُكْم بِ ْيِهْم َوأَْم ةَ َعلَ رَّ ْم اْلَك ا لَُك مَّ َرَدْدنَ  ثُ

ًرا( وَهُكمْ 6نَِفي وُءوا ُوُج َرِة ِليَُس ُد اْآلِخ اَء َوْع ِإذَا َج ا فَ أْتُْم فَلََه ُكْم َوإِْن أََس نتُْم ِألَنفُِس نتُْم أَْحَس ْدُخلُوا  )إِْن أَْحَس َوِليَ
ٍة َوِليُتَبُِّروا َما َعلَْوا تَتِْبيًرا( َل َمرَّ نََّم )َعَسى َربُُّكْم أَنْ 7اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ ا َجَه ْدنَا َوَجعَْلنَ ْدتُْم ُع  يَْرَحَمُكْم َوإِْن ُع

اِلَحاِت أَنَّ لَ 8ِلْلَكافِِريَن َحِصيًرا( وَن الصَّ ِذيَن يَْعَملُ ْؤِمنِيَن الَّ ُر اْلُم َوُم َويُبَّشِ َي أَْق ي ِه ِدي ِللَّتِ ْم )إِنَّ َهذَا اْلقُْرآَن يَْه ُه
اْلَخْيِر 10 يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا أَِليًما(َوأَنَّ الَِّذيَن الَ  )9أَْجًرا َكبِيًرا( اَءهُ بِ ّرِ ُدَع اُن بِالشَّ نَس ) َويَْدُع اْإلِ

نَساُن َعُجوالً(   ...)).)11َوَكاَن اْإلِ
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة اإلسراء )   

  * التحليل :   
    

وس ا الج ل ؟.. م ر ؟.. عن  ما اإلسراء ؟.. ومن هو الوكي ا التتبي ر ؟.. وم ا النفي ديار ؟.. وم الل  ال خ
  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ِذي بَا((    ى الَّ ِجِد األَْقَص ى اْلَمْس َراِم إِلَ ِجِد اْلَح ْن اْلَمْس ْيالً ِم ِدِه لَ َرى بِعَْب ِذي أَْس ْبَحاَن الَّ هُ ُس ا َحْولَ َرْكنَ

يُر( ِميُع اْلبَِص َو السَّ ه ُه ا إِنَّ ْن آيَاتِنَ هُ ِم ْيالً .)).. )1ِلنُِريَ ِدِه لَ َرى بِعَْب ِذي أَْس ْبَحاَن الَّ ه.:   ُس بيح: التنزي  والتَّس
ل: د، وقي احبة والول ن الص اً  م اه تنزيه بحان هللا: معن ه هللا وس ي تنزي ا ال ينبغ ل م ن ك الى ع ه أَن  تع ل

ه  فعل على ، قال: ونَْصبُه أَنه في موضعيوصف ه أَي نزهت بَّْحُت هللا تسبيحاً ل ول: َس ه، تق ى تسبيحاً ل معن
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الى تنزيهاً، ه تع ي قول ال الزجاج ف ذي :  قال: وكذلك روي عن النبي، صلى هللا عليه وسلم؛ وق ْبحاَن ال ُس
ى در؛ المعن ى المص بِّح أَْسَرى بعبده ليالً؛ قال: منصوب عل ه هللا  أُس ة تنزي ي اللغ ال: وسبحان ف تسبيحاً. ق

ْيالً .. ((  هللا، عز وجل، عن السوء ِدِه لَ َرى بِعَْب َرى سيُر )) :  أَْس ل: السُّ ِه، وقي ت ِل عامَّ يُر اللي َرى: َس والسُّ
ول الليِل كلِّه، ث؛ وق اني إال التأْني م يعرف اللحي رهُ العرب وتَؤنِّثهُ، قال: ول د: تُذَّكِ ْدن لبي ُت: َهّجِ د طال قل ا فق

ل السَُّرى، ى اللي ل ِ وقََدْرنا إْن َخن َرى َغفَ ِت السُّ د طالَ د يجوز أَن يُري ال: وق ر، ق ة من ذكَّ ى لغ د يكون عل  ق
ْريَة رًى وَس َرى ُس د َس يس بمؤنث حقيقي، وق ه ل ث ألَن ة التأْني ال: ً فحذََف عالم ْريَةً فهو ساٍر؛ ق ْوا  وُس أَتَ

الوا: َرا ناري فقْلُت: َمنُوَن؟ ق باحاُس وا َص ُت: ِعُم ، قل ّنِ َرْيت ةُ الِج رًى وأَْس رًى وَمْس َرْيت ُس ى إذا  وَس بمعن
َسْريةً واحدة، واالسم  جميعاً. ويقال: َسَرْينا أَهل الحجاز، وجاَء القرآُن العزيُز بهما ِسْرت ليالً، باألَلف لغة

َرى ه. السُّْريةُ، بالضم، والسُّ َرى ب راهُ وأَْس ِدِه . ((  وأَْس ْيالً بِعَْب ا  لَ ه وسلم .. لحم )) : بمحمد صلى هللا علي
ه العبد: اِإلنسان، حّراً كان أَو رقيقاً، يُْذَهُب بذلكودما .. والعبد يطلق على اإلنسان روحا وجسدا ..   إِلى أَن

.. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. فاإلسراء كان روحا وجسدا وهو أمر ال  مربوب لباريه، جل وعز
   التباس .. لبس فيه وال

يالً(((     ي َوِك ْن ُدونِ ذُوا ِم َرائِيَل أَالَّ تَتَِّخ ي إِْس ًدى ِلبَنِ اهُ ُه اَب َوَجعَْلنَ ى اْلِكتَ ا ُموَس أَالَّ  .))..)2َوآتَْينَ
يالً  ي َوِك ْن ُدونِ ذُوا ِم ل:  تَتَِّخ يم الكفي و المق ُل: ه الى الَوِكي ماء هللا تع ي أَس اد، ف أَرزاق العب ه  ب ه أَن وحقيقت

ال العزيز: أَن يستقلُّ بأَمر الَمْوكول إِليه. وفي التنزيل  ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِكيالً؛ قال الفراء: يقال َربا ويق
ي كافِياً؛ ام  ابن األَنباري: وقيل الَوِكيُل الحافظ، وقال أَبو إِسحق: الَوِكيُل ف ل بالقي ذي تَوكَّ الى ال صفة هللا تع

هم ال بعض ق، وق ا َخلَ ع م بُنا هللا :بجمي ولهم َحْس ي ق ال ف ا، وق ل بأَرزاقِن َم الَكِفي ل ونِْع ُل الكفي م  الَوِكي ونِْع
  ..   الرازق الَوِكيُل: كافِينا هللاُ ونِْعَم الكافي، كقولك: رازقنا هللاُ ونِْعم

ُكوًرا(((     ًدا َش اَن َعْب هُ َك وحٍ إِنَّ َع نُ ا َم ْن َحَمْلنَ ةَ َم يَّ دً .)).. )3ذُّرِ اَن َعْب ُكوًراَك اُن :  ا َش ْكُر: ِعْرف الشُّ
د وعن أَيضاً. اِإلحسان ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ  ُد يكون عن ي ٍد، والَحْم ْكُر ال يكون إِالَّ عن يَ ب: الشُّ ال ثعل  ق

ر ل، غي اء الجمي ازاة والثن ن هللا: المج ْكُر م ا. والشُّ رق بينهم ذا الف د، فه َكرَ  ي َكَرهُ وَش ْكراً  َش ُكُر ُش ه يَْش ل
ً وشُ  اد هللا..  ُكوراً وُشْكرانا ُكوُر من عب ا الشَّ ذي والشَُّكوُر: من أَبنية المبالغة. وأَم د  فهو ال ي شكر  يجته ف

اِديَ  وقال هللا تعالى: اْعَملُوا آلَ  بطاعته وأَدائه ما َوظََّف عليه من عبادته.ربه ..   داوَد ُشْكراً وقليٌل من ِعب
ه مصدر  له،كأَنه قال: اعملوا  ُشْكراً، وإِن الشَُّكوُر؛ نصب ُشْكراً ألَنه مفعول ى أَن ان انتصابه عل شئت ك

د. د إِال أَن مؤك ل الحم ْكُر: مث ى والشُّ اَن عل ُد اِإلنس ك تَْحَم ه، فِإن م من د أَع ى  الحم ة وعل فاته الجميل ص
ْكُر: معروفه، ه دون صفاته. والشُّ ى معروف القول وال تشكره إِال عل ة ب ة النعم ل و مقابل ي والفع ة، فيثن الني

  ..   ُموِليها طاعته ويعتقد أَنه على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في
ًرا(((      وا َكبِي تَْعلُنَّ ُعلُ تَْيِن َولَ رَّ ي األَْرِض َم ُدنَّ فِ .)) ..  )4َوقََضْينَا إِلَى بَنِي إْسرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِس

ي الْ  رائِيَل فِ ي إْس ى بَنِ ْينَا إِلَ ابِ َوقََض ي:  ِكتَ ى يَْقِض ال: قََض اء  يق َل. وقَض م وفََص اٍض إِذا َحَك و ق اء فه قَض
 اللغة على وجوه والفراغ منه فيكون بمعنى الَخْلق. وقال الزهري: القضاء في إِْحكاُمه وإِْمضاُؤه الشيء:

ه. يء وتمام اع الش ى انقط ا إِل ية،  مرجعه اه الوص ذه ، ومعن اه وأَنف داً: أَوص ه َعْه ى علي روقَض ه يفس  وب
ل: ز وج ه ع ى قول و بمعن ْدنا وه اب؛ أَي َعِه ي الكت رائيل ف ي إس ى بن ينا إل اء وقََض ول: . األَداء واإلْنه تق

ي إسرائيل : قََضْيُت َدْيني، وهو أَيضاً من قوله تعالى ي بن اب وقََضينا إل ي الكت ًرا..  ((  ف وا َكبِي تَْعلُنَّ ُعلُ  َولَ
ة)) :  : العََظم وُّ هوالتَّ  والعُلُ ي قول ين ف لم البَِط ن البصري ومس ال الحس ر. وق ك َجبُّ الى: تِْل رةُ  َتع داُر اآلِخ ال

اُد  وال فَساداً؛ نْجعَلها للذين ال يريدون ُعلُّواً في األَرض ال الحسن: الفَس ي األَرض، وق ر ف و التكبُّ ال: العُلُ ق
الى: إن  وقال الَمعاصي، ال تع ر حق، وق ال بغي ذ الم اُد أَخ ي  مسلم: الفَس  األرض؛ جاء فيفرعون عال ف

ي : فالن عال التفسير أَن معناه َطغَى في األَرض. يقال تَْكبَرَ  ف تَْعلُنَّ  األرض إذا اْس الى: ولَ ه تع ى. وقول وَطغَ
  قد عال وتعظم ..  ولَتَتَعَظَُّمّن. ويقال لكل ُمتََجبِّر:  معناه لَتَْبغُنّ  ُعلُوا كبيراً؛
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ًدا فَِإذَا َجاَء َوْعُد أُ ((     اَن َوْع يَاِر َوَك ّدِ َالَل ال وا ِخ وَالُهَما بَعَثْنَا َعلَْيُكْم ِعبَاًدا لَنَا أُوِلي بَأٍْس َشِديٍد فََجاُس
والً( داءهم ..  ((  )5َمْفعُ يهم أع لط هللا عل ا .. فس ا ويحي ود زكري ل اليه يَارِ .)).. قت ّدِ َالَل ال وا ِخ )):  فََجاُس

اً وَجوَ  اَس َجْوس در ج ْوُس: مص يالَج رّدد. وف اناً، ت ل س رّددوا  التنزي يار؛ أَي ت ّدِ الل ال وا ِخ ز: فَجاُس العزي
و ارة، وه ا للغ انُ  بينه ى واحد ، الَجَوس وا بمعن وا وحاُس ال: وجاُس وتكم، ق ين بي وكم ب راء: قتل ال الف  وق

ي أَ  ويجيثون؛ وقال الزجاج: فجاسوا خالل الديار أَي فطافوا في خالل الديار يذهبون م ينظرون هل بق حد ل
ا ديار أَي تخللوه حاح: جاسوا خالل ال ي الص ار أَي  يقتلوه؛ وف ُل األَخب وس الرج ا يَُج ا، كم ا فيه وا م فطلب

  ..  االْجتِياُس. والَجَوسان، بالتحريك: الطوفان بالليل يطلبها، وكذلك
أَْمَواٍل َوبَ ((     َدْدنَاُكْم بِ ْيِهْم َوأَْم ةَ َعلَ رَّ ْم اْلَك ًرا(ثُمَّ َرَدْدنَا لَُك َر نَِفي اُكْم أَْكثَ يَن َوَجعَْلنَ اُكْم  ) .)) ..6نِ َوَجعَْلنَ

ًرا َر نَِفي تُْنِفْرتُمْ : أَْكثَ ديث: وإِذا اْس ي الح ال. وف ي القت ذلك ف وا، وك افَُروا: ذهب تِْنفاُر:  وتَن اْنِفُروا. واالْس ف
ب اُر، أَي إِذا طل تِْنجاُد واالْستِْنص أَجيبوا وانْ  االْس َرةَ ف نكم النُّْص رم ة. ونَفَ ى اِإلعان ارجين إِل ُروا خ وِم  ُِف الق

ه بعث جماعة ه الحديث: أَن ر، ومن ي األَم ا  جماَعتُهم الذين يَْنِفُرون ف ذَْيٌل فلم م ُه َرْت له ة فَنَفَ ل مك ى أَه إِل
ُر: أََحسُّوا بهم لَجُؤوا إِلى ُر والنَِّفي َرةُ والنَّْف الهم. والنَّْف ْرَدٍد أَي خرجوا لقت ومُ  قَ افَُروَن يَنْ  الق ُروَن معك ويَتَن ِف

ا في القتال، وكله اسم للجمع؛ قال: ا، إِنَّ له َطا، فَواِرساً وفََرَط ى َوَس ّيِ وَمْرًع َرةَ الَح ا من ونَْف أَْن  يَْحُمونَه
َطَطا اَم الشَّ ذين تُس وم ال ُر: الق ك مذكور في موضعه. والنَِّفي ل ذل ه. وك دَُّموَن في ن  يتَقَ ُر: الجماعةُ م والنَّفي

   .. ذلك أَْنفارٌ  الناس كالنَّْفِر، والجمع من كل
وَهُكْم ((     وُءوا ُوُج َرِة ِليَُس ُد اْآلِخ اَء َوْع ِإذَا َج ا فَ أْتُْم فَلََه ُكْم َوإِْن أََس نتُْم ِألَنفُِس نتُْم أَْحَس إِْن أَْحَس

ٍة َوِليُتَبُِّروا َما َل َمرَّ ًرا))..  )7َعلَْوا تَتْبِيًرا( َوِليَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ ْوا تَتْبِي ا َعلَ اُر: :  َوِليُتَبُِّروا َم والتَّبَ
ّرم وهؤالء الهالك. وتَبََّره تَتْبِيراً أَي َكسََّره وأَهلكه. ّيٍ، ك ٌك. وفي حديث عل ٌر ُمْهلَ ه أَي ُمَكسَّ  ُمتَبٌَّر ما هم في

َرهُ هو: كسره َعْجٌز حاضر وَرأٌْي ُمتَبَّر، أَي مهلَك. هللا وجهه: ي وتَبَّ ه. وف زد  وأَذهب ز: وال ت ل العزي التنزي
اه إِالَّ  الظالمين إِال تَبَاراً؛ قال ه الزجاج: معن ي قول ال ف راً. وق ٍر تِْب ل ُمَكسَّ ذلك سمي ك اً، ول عز وجل:  هالك

  .. تَبَّْرتَهُ  كسرته وفتتته، فقد تَبَّْرنا تَتْبِيراً، قال: التتبير التدمير؛ وكل شيء وُكال 
يًرا(((     افِِريَن َحِص نََّم ِلْلَك ا َجَه ْدنَا َوَجعَْلنَ نََّم .)).. )8َعَسى َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكْم َوإِْن ُعْدتُْم ُع ا َجَه َوَجعَْلنَ

افرين:  ِلْلَكافِِريَن َحِصيًرا نم للك ال والَحِصيُر: الَمْحبُِس. وفي التنزيل: وجعلنا جه يراً؛ وق ي: هو  َحِص القتيب
ل.  أَي َمْحبُِسه، ن َحَصْرته أَي حبسته، فهو محصور. وهذا َحِصيُرهم ى المث َرهُ المرض: حبسه، عل وَحَص

  ..  وهو الَجِرينُ  الموضع الذي يُْحَصُر فيه وَحِصيَرةُ التمر:
ِذيَن يَعْ ((     ْؤِمنِيَن الَّ ُر اْلُم َوُم َويُبَّشِ َي أَْق ي ِه ًرا إِنَّ َهذَا اْلقُْرآَن يَْهِدي ِللَّتِ ْم أَْج اِلَحاِت أَنَّ لَُه وَن الصَّ َملُ

ت  يَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَومُ .)).. )9َكبِيًرا( ود : إذا أزل : أي أقوم المسالك نحو هللا .. ونحو الجنة .. وقومت الع
تَقامَ ما به من عوج ..  ال: اْس داُل، يق تِقامةُ: االْعت الى واالْس ه تع ر. وقول ه األم تَِقيُموا  : ل ي فاْس ه أي ف إلي

ه إليه دون اآللهِة. وقاَم الشيءُ  م التََّوجُّ ا هللا ث الوا ربُّن   واْستقاَم: اْعتَدل واستوى. وقوله تعالى: إن الذين ق
ود وآله عليه  اْستَقاموا؛ معنى قوله اْستَقاُموا عملوا بطاعته ولَِزموا ُسنة نبيه، صلى هللا ال األَس وسلم. وق

ر: ركوا به شيئاً، وقالبن مالك: ثم استقاموا لم يش ن زهي ْم  قتادة: استقاموا على طاعة هللا؛ قال كعب ب فَُه
ينَ  رفُوكم، ح َدى، َص ِن الُه ْزتُْم ع يَمْ  ُج ى الِق تَقَْمتُْم عل ى اْس يافِِهِ◌ْم َحتَّ ي  بأَْس تِقامةُ. وف يَُم االْس ال: الِق ق

تَِقْم؛ م اْس ا ث ُت ب ل آَمن ديث: ق و اال الح ل ه ين: قي ى وجه رك فسر عل و ت ل ه ة، وقي ى الطاع تقامة عل ْس
رك. ال  الّشِ وق ال: أَب تقام، ق ى اْس اَم بمعن ه فَق ْمت يء وقَوَّ ُت الش د: أَقْم دال زي تِقامة اعت يء  واالْس الش

     .واْستِواؤه. واْستَقاَم فالن بفالن أي مَدحه وأَثنى عليه.
ْدنَا ((     اْآلِخَرِة أَْعتَ ا(َوأَنَّ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِ ذَابًا أَِليًم ْم َع اْلَخْيِر 10لَُه اَءهُ بِ ّرِ ُدَع اُن بِالشَّ نَس ْدُع اْإلِ ) َويَ

نَساُن َعُجوالً( نَساُن بِالشَّرِّ .)).. )11َوَكاَن اْإلِ دعاء بالشر .. خاصة إذ أن  َويَْدُع اْإلِ ي ال دم التسرع ف : دعانا لع
ت اإلنسان عادة ما يتسرع في الدعاء على نفسه وعلى الزوج و الولد والمكسب .. ولو استجاب هللا له .. لكان

  ..  ىالطامة الكبر
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  *********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسال ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق م عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c    : 218الحلقة عدد   
  c( سورة اإلسراء ) 

  
 ى الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس محم

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  الرجيمأعوذ با من الشيطان 

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وا(( ...  ْم  َوَجعَْلنَا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آيَتَْيِن فََمَحْونَا آيَةَ اللَّْيِل َوَجعَْلنَا آيَةَ النََّهاِر ُمْبِصَرةً ِلتَْبتَغُ ْن َربُِّك الً ِم فَْض

نِيَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ شَ  ْلنَاهُ تَْفِصيالً(َوِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ ِرُج  )12ْيٍء فَصَّ ِه َونُْخ ي ُعنُِق ائَِرهُ فِ َوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َط
ي ) َمْن اْهتََدى فَِإنََّما يَْهتَدِ 14)اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا(13لَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِكتَابًا يَْلقَاهُ َمنُشوًرا(

ى نَ  بِيَن َحتَّ ذِّ ا ُمعَ ا ُكنَّ َرى َوَم ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ ا َوَال تَ والً(ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما يَِضلُّ َعلَْيَه َث َرُس َوإِذَا  )15ْبعَ
ْولُ  ا اْلقَ قَّ َعلَْيَه ا فََح قُوا فِيَه ا فَفََس ا ُمتَْرفِيَه ةً أََمْرنَ َك قَْريَ ا أَْن نُْهِل ْدِميًرا(أََرْدنَ ْرنَاَها تَ َدمَّ ْن  )16 فَ ا ِم ْم أَْهلَْكنَ َوَك

يًرا( ًرا بَِص اِدِه َخبِي ذُنُوِب ِعبَ َك بِ ا  )17اْلقُُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َوَكفَى بَِربِّ ا َم هُ فِيَه ا لَ ْلنَ ةَ َعجَّ ُد اْلعَاِجلَ اَن يُِري ْن َك َم
نَّ  هُ َجَه ا لَ ْدُحوًرا(نََشاُء ِلَمْن نُِريُد ثُمَّ َجعَْلنَ ْذُموًما َم َالَها َم َو  )18َم يَْص ْعيََها َوُه ا َس عَى لََه َرةَ َوَس ْن أََراَد اْآلِخ َوَم

ُكوًرا( ْعيُُهْم َمْش اَن َس َك َك ْؤِمٌن فَأُْولَئِ َك  )19ُم اُء َربِّ اَن َعَط ا َك َك َوَم اِء َربِّ ْن َعَط ُؤَالِء ِم ُؤَالء َوَه دُّ َه ال نُِم ُك
يالً(انُظرْ  )20َمْحُظوًرا( ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َولَْآلِخَرةُ أَْكبَُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِض ِ  )21 َكْيَف فَضَّ َّ َع  ْل َم الَ تَْجعَ
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ا )22إِلًَها آَخَر فَتَْقعَُد َمْذُموًما َمْخذُوالً( َدْيِن إِْحَس َر َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِل َدَك اْلِكبَ ْبلُغَنَّ ِعْن ا يَ نًا إِمَّ
ا( ْوالً َكِريًم ا قَ ْل لَُهَم ا َوقُ ا أُّفٍ َوَال تَْنَهْرُهَم ْل لَُهَم الَ تَقُ ا فَ ُدُهَما أَْو ِكَالُهَم ْن  )23أََح ذُّّلِ ِم اَح ال ا َجنَ ْض لَُهَم َواْخِف

ّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيرً  ْحَمِة َوقُْل رَّ اَن  )24ا(الرَّ هُ َك اِلِحيَن فَِإنَّ وا َص ُكْم إِْن تَُكونُ ي نُفُوِس ا فِ ُم بَِم َربُُّكْم أَْعلَ
وًرا( يَن َغفُ ابِ ِذيًرا( )25ِلْألَوَّ ْر تَْب ذِّ بِيِل َوَال تُبَ َن السَّ ِكيَن َواْب هُ َواْلِمْس ى َحقَّ انُوا  )26َوآِت ذَا اْلقُْربَ ِريَن َك ذِّ إِنَّ اْلُمبَ

  ...)).) 27يَاِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َكفُوًرا(إِْخَواَن الشَّ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة اإلسراء ) 

  * التحليل : 
  

ون ؟.. ومن  م المترف ن ه وازرة ؟ .. وم ا ال ان ؟.. وم ما الطائر الذي تتحدث عنه اآليات السالفة البي
ئلة وأكث ذه األس ن ه ل هو المدحور ؟.. ومن هو المخذول ؟.. ع ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي ر تجدون األجوب

  التالي إن شاء هللا تعالى :
  

وا(( ...  َرةً ِلتَْبتَغُ اِر ُمْبِص ةَ النََّه ا آيَ ِل َوَجعَْلنَ ةَ اللَّْي ا آيَ ْيِن فََمَحْونَ َ ْن  َوَجعَْلنَا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آيَت الً ِم فَْض
نِ  يالً(َربُِّكْم َوِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ ْلنَاهُ تَْفِص ْيٍء فَصَّ لَّ َش اَب َوُك يالً  .))..)12يَن َواْلِحَس ْلنَاهُ تَْفِص ْيٍء فَصَّ لَّ َش :  َوُك

لناه، ه وقوله عز وجل: كتاب فصَّ يل آياتِ دهما تَْفِص ان: أَح ه معني ل، ل لناه  بالفواِص ي فَصَّ اني ف ى الث والمعن
ة،  آيتين فصل تمضي  مفصَّالت، بين كل بيَّنَّاه. وقوله عز وجل: آيات ين مهل ل آيت ين ك أْتي هذه، ب هذه وت

ل: م وقي ات، وهللا أَعل الت مبيَّن داد ، مفصَّ ر أَع الً لِقَص ل َمفصَّ مي الُمفَصَّ ْيلة:  وس ن اآلي. وفَُص َوِره م ُس
  .اسم.

وًرا(َوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َطائَِرهُ فِي ُعنُِقِه َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ ((   اهُ َمنُش ا يَْلقَ لَّ .)).. )13 ِكتَابً َوُك
هِ  ي ُعنُِق ائَِرهُ فِ اهُ َط اٍن أَْلَزْمنَ و:  إِنَس ال أَب رب  وق ميه الع ذي تس و ال ظُّ، وه رب الَح د الع ائُر عن د: الط عبي

ذي وقال البَْخَت. ه ال ائُر اِإلنساِن َعَملُ ُل، وط دهم العَم ل الفراء: الطائُر معناه عن َده، وقي ائُر  قُلِّ ه، والط ِرْزقُ
ون الَحظُّ من الخير والشر. وفي حديث أُمّ  ن َمْظعُ اُن ب   العَالء األَنصارية: اْقتََسْمنا المهاجرين فطاَر لنا عثم

ُدنا ان أََح ٍع: إِْن ك ان رسول هللا أَي َحَصل نَِصيبنا منهم عثماُن؛ ومنه حديث ُرَوْيِف ه  في زم ، صلى هللا علي
ر لم، لَيَِطي ه النَّ  وس رل ُل ولآلَخ دهما ْص ع ألَح ْهَم فيق ماِن السَّ ا يَْقتَِس رُجلين كان اه أَن ال ْدح؛ معن لُه  الِق نَْص

ا ائُِره؛ أَي  ولآلخر قِْدُحه. وطائُر اِإلنساِن: ما حَصَل له في عْلِم هللا مم الَمْيموِن ط ه الحديث: ب ه. ومن ّدَر ل قُ
ه عز وجل:ويجوز أَن يكون أَصله من الطَّْي بالُمباَرِك َحظُّه؛ اِرحِ. وقول لَّ  ِر السانحِ والب اه  وك إِْنساٍن أَْلَزْمن

راً  وقال طائَره في ُعنُِقه؛ قيل َحظُّه، وقيل َعَملُه، ه إِْن خي   المفسرون: ما َعِمل من خير أَو شّر أَْلَزْمناه ُعنُقَ
ل فخيراً وإِن ر: أَن لك ُل النّظ اه هللا فهو الزٌم  َر والشرَّ امرئ الخي شّراً فشّراً، والمعنى فيما يََرى أَه د قَض ق

ائرٌ  ُعنُقَه، وإِنما قيل للحّظِ من َرى الخير والشّر ط ول العرب: َج ى لق ذا من الشر، عل ه الطائُر بك ق  ل طري
يََرةِ  ه سبباً، الفَأِْل والّطِ ا يستعملون على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان ل اَطبَُهم هللاُ بم م أَن  فخ وأَْعلََمه

ّمونهذلك األَ  ائَره مَر الذي يَُس رئ ط ه؛ وق ائر يَْلَزُم ه بالط ل: عملُ ا قي ى فيهم َره، والمعن ه،  وَطْي ُره وشرُّ خي
م أَبو منصور: واألَصل في هذا كله وقيل: َشقاؤه وَسعادتُه؛ قال َق آدَم َعِل ا َخلَ الى لم ل  أَن هللا تبارك وتع قْب

ه يَّتَ ه ذُّرِ ه  َخْلِق ده وطاعتِ أْمرهم بتوحي ه ي يته،أَن ن مْعص اهم ع نهم وينه َع م م الُمِطي الَم  وَعِل َي الظ والعاص
ه عاصياً، فصار أَجمعين وقضى بسعادة ِلنْفسه، فكتََب ما عِلَمه منهم قاوِة من َعِلَم اً، وَش  من َعِلَمه ُمِطيع

لّ  لكّلِ َمْن َعِلمه ا إِنسان َما هو صائٌر إِليه عند ِحَسابِه، فذلك قولُه عز وجل: وك ا طار أَْلَزْمن ائَره؛ أَي م ه ط
َزمُهم له بَْدأً في ِعْلم هللا من الخير والشر َم الغيب، والحجةُ تَْل ُق عْل ْونِهم يُواف د َك هادِة عن ذي  وِعْلُم الشَّ بال

وِم  يعملون، وهو غيُر ُمخالف لما َعِلَمه هللاُ منهم قبل َكْونِهم. والعرب يَن الق ه ب ال وَطيَّْرتُ ْرُت الم ول: أََط تق
  ..  أَي صاَر له وخرج لََدْيه َسْهُمه لكّلٍ منهم َسْهُمه فطارَ 
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يبًا(((   َك َحِس ْوَم َعلَْي َك اْليَ ى بِنَْفِس َك َكفَ يبًا.)).. )14اْقَرأْ ِكتَابَ َك َحِس ْوَم َعلَْي َك اْليَ ى بِنَْفِس ي : و َكفَ ف
لٌ  افي، فَِعي و الك يُب: ه الى الَحِس ّ تع ماِء  ن أَحْ  أَس ل، ِم ى ُمْفِع اني.بمعن يُء إِذا َكف بَنِي الش و . َس ال أَب وق

ِ َحِسيباً: يكون بمعنى ُمحاِسباً، ّ ه  إِسحق في قوله، عز وجل: وَكفَى با ي قول ال ف اً؛ وق ى كافِي ويكون بمعن
ّ كان على كل شيٍء َحِسيباً؛ أَي ا يُْحِس تعالى: إِن  داَر م زاِء ِمْق ظ والَج م والِحْف بُه يُْعِطي كلَّ شيٍء من الِعل

ِه. أَي رو، يَْكِفي ن َعْم ّ ب د ديث عب ي ح ذا. وف ِف به ذا أَي اْكتَ بَُك ه ول: َحْس ه  تق ال ل ا، ق ّ عنهم ي  رض
ّ عليه وسلم: يُْحِسبُك أَن تَُصوَم من كل   .. شهر ثالثة أَيام أَي يَْكِفيكَ  النبي، صلى 

ْن َض((   ا َمْن اْهتََدى فَِإنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَم ا ُكنَّ َرى َوَم ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ ا َوَال تَ لُّ َعلَْيَه ا يَِض لَّ فَِإنََّم
والً( بِيَن َحتَّى نَْبعََث َرُس َرى.)).. )15ُمعَذِّ ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ لُ :  َوَال تَ م والثِّْق َوَزُر اِإلث اَرةُ  الجوهري: ال والك

ذنبوأَكثر ما ي والسالُح. قال ابن األَثير: ا طلق في الحديث على ال ل م ِزُر إِذا حم ال: َوَزَر يَ م. يق ُل  واِإلث يُثِْق
ياء ن األَش َره م ه. ظه ذنوب. وَوَزَر ِوْزراً: حمل ن ال ِة وم ز: وال الُمثِْقلَ ل العزي ي التنزي ِزُر وازَرةٌ ِوْزَر  وف تَ

ذنب د ب ذ أَح رى؛ أَي ال يؤخ لُ  أُخ ره وال تحم ٍس أُ  غي ةٌ ِوْزَر نَْف ٌس آثم ه.نف ِزيٌّ بعلم لٌّ َمْج ن ك رى، ولك  خ
مى ام تس ش: واآلث ال األَخف دها ِوْزٌر، وق ه، واح ال تُثِْقلُ ا أَحم ي  ال أَْوزاراً ألَنه رى. وف ِإثم أُخ ةٌ ب أْثَُم آثَِم ت

ى ا أَي انق رب أَوزاره عت الح د وض ديث: ق ال. وَوَزَر َوْزراً وِوْزراً  الح ق قت م يب ا فل ت أَثقاله ا وخف أَمره
ديث: :َوِوْزَرةً  ي الح ِوْزٍر. وف َي بِ ُل: ُرِم اج. َوُوِزَر الرج ن الزج م؛ ع نَ  أَث أْجورات؛  اْرِجْع ر م أُْزورات غي م

  .. أَصله مْوزورات ولكنه أَتبع مأْجورات
دَ ((   ْوُل فَ ا اْلقَ قَّ َعلَْيَه ا فََح قُوا فِيَه ا فَفََس ا ُمتَْرفِيَه ةً أََمْرنَ َك قَْريَ ا أَْن نُْهِل ْرنَاَها َوإِذَا أََرْدنَ مَّ

ا.)).. )16تَْدِميًرا( قُوا فِيَه ةُ،:   أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََس ةُ النَّْعم نَعُُّم، والتُّْرف َرُف: التَّ فُ  الت ذاء.  والتَّتْري ُن الِغ ُحْس
يْ  ً ُمَدلَّال وصبيٌّ ُمتَْرٌف إذا كان ُمنَعََّم البدنِ  عة الع ةُ وَس ه النعم ه ِش.والـُمتَْرُف: الذي قد أَْبَطَرتْ ةُ  وأَتَْرفَتْ النَّْعم

ه. دٍ  أَي أَْطغَتْ راخِ محم ديث: أَْوِه لِف ي الح فٍ  وف تَْخلَُف ِعتْري ة يُْس ن خليف مُ  م ـُمتَنَعِّ ـُمتَْرُف: ال َرٍف؛ ال  ُمتْ
دنيا الذِّ ال ُع في َم ه الـُمتََوّسِ راهيم، علي ي الحديث: أَنَّ إب هواتِها. وف ه من وَش رَّ ب اٍر َجبَّ الصالة والسالم، فُ

ٌف: رَّ َرٌف وُمتَ َرٍف. ورجل ُمتْ ف ُمتْ رَّ ه. وتَ ٌع علي الى: َُمَوسَّ ه تع ه. وقول َ وَملََّك َّ ه: َد َل وأَتَْرفَ ال  الرج إال ق
  .أَي أُولو الترفِة وأَراد رؤساَءها وقادةَ الشّر منها. ُمتَْرفُوها؛

ا .)).. )17بَِربَِّك بِذُنُوِب ِعبَاِدِه َخبِيًرا بَِصيًرا( َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن اْلقُُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َوَكفَى((   ْم أَْهلَْكنَ َوَك
  : هلك : فني .. مات .. وال يكون إال في ميتة سوء ..  ِمْن اْلقُُرونِ 

نَّ ((   هُ َجَه ا لَ مَّ َجعَْلنَ ُد ثُ ْن نُِري اُء ِلَم ا نََش ا َم هُ فِيَه ا لَ ْلنَ ةَ َعجَّ ْذُموًما َمْن َكاَن يُِريُد اْلعَاِجلَ َالَها َم َم يَْص
ْدُحوًرا.)).. )18َمْدُحوًرا( ْفعُ :   َمْذُموًما َم دَّ دَّْحُر: ال ْحُق: الطرد ال دَّ ة واِإلذالل، وال ى سبيل اِإلهان ٍف عل  بِعُْن
  ..  واِإلبعاد

عْ ((   اَن َس َك َك ْؤِمٌن فَأُْولَئِ َو ُم ْعيََها َوُه ا َس عَى لََه َرةَ َوَس ْن أََراَد اْآلِخ ُكوًرا(َوَم َو .)).. )19يُُهْم َمْش َوُه
  : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..  ُمْؤِمنٌ 

اُء .)).. )20ُكال نُِمدُّ َهُؤَالء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك َمْحُظوًرا(((   اَن َعَط ا َك َوَم
ورً  َك َمْحُظ وُر:: ا َربِّ ِة. والَمْحُظ الف اِإلباَح و خ ُر، وه ُر: الَحْج راً  الَحْط ُره َحْظ يَء يَْحُظ َر الش ُم. َحَظ رَّ الُمَح

ا  ُ وكلّ  وِحظاراً وَحَظَر عليه: منعه، ز: وم ل العزي ي التنزي ك. وف َرهُ علي د َحَظ ين شيء، فق ك وب ما حال بين
  ..  َعطاُء َربَّك َمْحُظوراً  كان

يالً(انُظْر َكْيَف فَ ((   ُر تَْفِض اٍت َوأَْكبَ ُر َدَرَج َرةُ أَْكبَ ٍض َولَْآلِخ ى بَْع ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَ َع  )21ضَّ ْل َم الَ تَْجعَ
ذُوالً( ْذُموًما َمْخ َد َم َر فَتَْقعُ ِ إِلًَها آَخ ذُوالً )).. )22َّ ْذُموًما َمْخ َد َم ذَل :  فَتَْقعُ ه وَخ اِذُل: ضد الناصر. َخذَل الخ

ْذالن ً َخْذال عنه يَْخذُله ى ِخ ُل الرجل عل ذيل: َحْم ه عن  وِخْذالناً: تََرَك نُْصرته وَعْونه. والتَّْخ صاحبه وتَثْبِيُط
ك الشُّبَه فيقع فيها، نعوذ بلطف وِخْذالُن هللا العبَد: أَن ال يَْعِصَمه من..  نْصرته ي..  هللا من ذل الحديث:  وف

زال  رك اِإلعانة والنصرة.المؤمن أَخو المؤمن ال يَْخذُله؛ الَخْذل: ت زة، أَي خاذل ال ي ال ُهَم ورجل ُخذَلة، مث
  . الَخاِذل المنهزم، وتََخاذَل القوُم: تََدابَروا. يَْخذُل. ابن األَعرابي:
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َدَك اْلِكبَ((   ا يَْبلُغَنَّ ِعْن الَ َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ ا فَ ُدُهَما أَْو ِكَالُهَم َر أََح
اهُ .)).. )23تَقُْل لَُهَما أُّفٍ َوَال تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوالً َكِريًما( ُدوا إِالَّ إِيَّ م:  َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُ  وقَضى أَي حك

ر  .. ((   ا أُفٍّ وأم ْل لَُهَم الَ تَقُ ٍر وفيه)) : فَ جُّ ة تََض ه: أُفّ وأُّف: كلم رة أَوج ه وأُّفِ وأُفّ  َا عش ً  ُل ا وأُّفٍ  وأُفّ
ا أُّفٍ وال ْل لهم ز: وال تَقُ ل العزي ي التنزي ، وف ا، وأُفٌّ ةً من أُّف  تَْنَهْرُهم ةٌ وأُْف خفيف ى وأُفَّ ـماٌل وأُفَّ ي ُم وأُفِّ

ي التهذيب: ه:ونََهَر الرجَل يَْنَهُره نَْهراً واْنتََهرَ )) :  َوَال تَْنَهْرُهَما.. ((  المشددة ه  َزَجَره. وف ه واْنتَهْرتُ نََهْرتَ
  . تزجره عن خبر. إِذا استقبلته بكالم

ِغيًرا(((   انِي َص ا َربَّيَ ا َكَم ّبِ اْرَحْمُهَم ْل رَّ ِة َوقُ ْحَم ْن الرَّ ذُّّلِ ِم اَح ال ا َجنَ ْض لَُهَم .)).. )24َواْخِف
ةِ  ْحَم ْن الرَّ ذُّّلِ ِم ه؛ : َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح ال اُح الشيء: نَْفُس ي وَجن ه ف لُّ شيء جعلت اٌح. وك اٍم، فهو َجن  نِظ

لُوع تحت ا  الترائب مما يلي الصدر، كالضلوع مما والَجوانح: أَوائل الضُّ ذلك لجنوحه يلي الظهر، سميت ب
ب، ى القل اه. عل د اِإلنسان: َجناح ُده. وي ان: يَ اُح اِإلنس داه. وَجن ائر: ي ا الط ي وَجناح ل: وا وف ْض التنزي ْخِف

ن ة؛ أَي أَِل ْحم ا ْ لهما َجناَح الذُّّلِ من الرَّ ال الزجاج: لهم ب؛ ق ْه ك من الرَّ ك َجناَح ُمْم إِلي ه: واْض َك. وفي  جانِبَ
  ..  ابن جني وأَْجنٌُح، حكى األَخيرة العَُضُد، ويقال اليد كلُّها َجناٌح، وجمعه أَْجنِحة معنى َجناحك
وًرا(َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما فِي نُ ((   يَن َغفُ ابِ اَن ِلْألَوَّ اَن ) .)) .. 25فُوِسُكْم إِْن تَُكونُوا َصاِلِحيَن فَِإنَّهُ َك هُ َك فَِإنَّ

ابِيَن َغفُوًرا جوع، كالتَّْوبِة.: ِلْألَوَّ ر: في واألَْوبَةُ: الرُّ و بك اُب: التائُِب. قال أَب اٌب سبعةُ  واألَوَّ ٌل أَوَّ ولهم رج   ق
وم:أَقوال: قال قوم: األَوّ  ال ق ال اُب الراِحُم؛ وق ُب؛ وق ال  األَّواُب التائِ ـُمسَّبُِّح؛ وق ر: األَّواُب ال ن ُجبَْي سعيد ب

ادةُ: المسيب: األَّواب ابن ال قَت وُب، وق م يت ذنُِب ث ن  األَّوابُ  الذي يُذنُِب ثم يَتُوب ثم يُ د ب ال ُعبَي ـُمطيُع؛ وق ال
اعالخَ  ُعَمْير: األَّواب الذي يَْذكر ذَْنبَه في جَّ ة: األَّواُب الرَّ ل اللغ ال أَه َ منه، وق ّ ُع  ُ الِء، فيَْستَْغِفُر  ذي يَْرِج ال

ُ تعالى: لُكّلِ أَّواٍب حفيٍظ. إِلى التَّْوبِة والطاعِة، ِمن آَب يَُؤوُب إِذا َرَجَع. قال ّ.   
بِيِل َوَال تُ ((   َن السَّ ِكيَن َواْب هُ َواْلِمْس ى َحقَّ ِذيًرا(َوآِت ذَا اْلقُْربَ ْر تَْب ذِّ َواَن  )26بَ انُوا إِْخ ِريَن َك ذِّ إِنَّ اْلُمبَ

ْر تَْبِذيًرا.)) .. ) 27الشَّيَاِطيِن َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َكفُوًرا( َرِف. :  َوَال تُبَذِّ ي السَّ ه ف هُ: أَفسده وأَنفق وبَذََّر مال
ذارَّ  وأَفسدته، فقد وُكلُّ ما فرقته ه بَ ةبَذَّْرتَهُ. وفي ذاَرةٌ، مخفف راء، وبَ راء، أَي ةٌ، مشّددة ال ا  ال ِذيٌر؛ كالهم تَْب

ه ال: تفريق ذيُر الم اني. وتَْب ن اللحي لٌ  ع رافاً. ورج ِذيُر: إِس ده. والتَّْب ه ويفس ُر مالَ ذِّ ذي يُبَ ذاَرةٌ: لل اُد  تِْب إِفس
رْ  المال ل:تَْبذيراً. وق وإِنفاقه في السََّرِف. قال هللا عز وجل: وال تُبَذِّ ي المعاصي،  ي ال ف ق الم ذير أَن ينف التب

ي ده ف ى ال وقيل: هو أَن يبسط ي ه حت ْطها إِنفاق الى: وال تَبُس ه تع اره بقول ه، واعتب ا يقتات ه م ى من لَّ  يبق ُك
اء: أَبو عمرو: البَْيذََرةُ التبذير. فَتَْقعَُد َملُوماً َمحسوراً. البَْسطِ  النون والب ذََرةُ، ب ال والنَّْب ُق الم ر  تفري في غي

اِذرُ  رضي هللا عنه: َوِلَوِليِّه أَن حقه. وفي حديث وقف عمر، اِذٍر؛ الُمب َر ُمب ِرُف  يأْكَل منه َغْي ُر: الُمْس ذِّ والُمبَ
  ..النفقة؛ باذَر وبَذََّر ُمباذََرةً وتَْبِذيراً  في

  
*********  

  

عالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وت
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقص د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالس ى المرسلين آم م عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 219الحلقة عدد   

  c( سورة اإلسراء ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول هللا غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس  بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وْ (( ...  ْم قَ ْل لَُه ا فَقُ ا تُْعِرَضنَّ َعْنُهْم اْبتِغَاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك تَْرُجوَه وًرا(َوإِمَّ َدَك  )28الً َمْيُس ْل يَ َوَال تَْجعَ
هُ 29َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َوَال تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعَُد َملُوًما َمْحُسوًرا( ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّ )إِنَّ َربََّك يَْبُسُط الّرِ

يًرا( ًرا بَِص اِدِه َخبِي اَن بِِعبَ ا َوَال تَْقتُلُ )30َك اَن ِخْطئً تْلَُهْم َك اُكْم إِنَّ قَ ْرُزقُُهْم َوإِيَّ ُن نَ َالٍق نَْح يَةَ إِْم ْم َخْش وا أَْوَالَدُك
نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيالً( )31َكبِيًرا( ُ إِالَّ بِاْلَحّقِ وَ 32َوَال تَْقَربُوا الّزِ َّ َم  ْن ) َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ َم

َوَال تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إِالَّ بِالَّتِي  )33قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِِّه ُسْلَطانًا فَالَ يُْسِرْف فِي اْلقَتِْل إِنَّهُ َكاَن َمنُصوًرا(
هُ َوأَْوفُوا بِاْلعَْهِد إِنَّ اْلعَْهَد َكاَن  َطاِس  )34َمْسئُوالً(ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّ وا بِاْلِقْس تُْم َوِزنُ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذَا ِكْل

اَن  )35اْلُمْستَِقيِم ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً( َك َك لُّ أُْولَئِ َوَال تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُك
والً( )36َعْنهُ َمْسئُوالً( اَل ُط اَن  )37َوَال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرًحا إِنََّك لَْن تَْخِرَق األَْرَض َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَ َك َك لُّ ذَِل ُك

ِ إِلًَها آ )38َسيِّئُهُ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًها( َّ ا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمْن اْلِحْكَمِة َوَال تَْجعَْل َمَع  نََّم ذَِلَك ِممَّ ي َجَه ى فِ َر فَتُْلقَ َخ
  ...)).)40)أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنِيَن َواتََّخذَ ِمْن اْلَمَالئَِكِة إِنَاثًا إِنَُّكْم لَتَقُولُوَن قَْوالً َعِظيًما(39َملُوًما َمْدُحوًرا(

  صدق العظيم 
  ( سورة اإلسراء ) 

  * التحليل : 
   

ارب واألبا ة األق ون معامل ف تك طاس كي ا القس الق ؟ .. وم ا اإلم اق ؟.. وم ون اإلنف ف يك د ؟.. وكي ع
ي  افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه فاء ؟.. ع ا اإلص دحر ؟.. وم ا ال تقيم ؟ .. وم المس

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ْن رَ (( ...  ٍة ِم اَء َرْحَم ْنُهْم اْبتِغَ نَّ َع ا تُْعِرَض وًرا(َوإِمَّ ْوالً َمْيُس ْم قَ ْل لَُه ا فَقُ َك تَْرُجوَه اَء .))..  )28بِّ اْبتِغَ
ا َك تَْرُجوَه ْن َربِّ ه  َرْحَمٍة ِم لى هللا علي ول هللا ص ى رس ه إل اب موج رزق .. الخط ائم .. أو ال يء .. أو الغن : الف
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الطيبة والقدوة الحسنة إن وآله وسلم .. ومن خالله إلى كل مؤمن في حسن معاملة األقارب واألباعد بالكلمة 
  لم يجد ما ينفقه عليهم ..  

وًرا(((   ا َمْحُس َد َملُوًم َد .)).. )29َوَال تَْجعَْل يََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َوَال تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعُ فَتَْقعُ
وًرا ا َمْحُس ة: ا:  َملُوًم ْوَمى والالئم اُء واللَّ وُم واللّْوم ْدُل.اللَّ ى لعَ ه عل ةً  الَم اً ومالم اً وَمالم ه لَْوم ذا يَلوُم ك

  .. استحقَّ اللَّْوَم؛ حكاها سيبويه : ولْومةً، فهو َملُوم وَمِليمٌ 
يًرا(((   ًرا بَِص اِدِه َخبِي اَن بِِعبَ هُ َك ِدُر إِنَّ اُء َويَْق ْن يََش ْزَق ِلَم ّرِ ُط ال َك يَْبُس اُء .)).. )30إِنَّ َربَّ ْن يََش ِلَم

يَّقه؛ وقََدَر عليه الشيَء يَْقِدُره ويَْقُدره قَْدراً وقََدراً وقَدََّره::  ْقِدرُ َويَ  ز:  َض ل العزي ي التنزي اني. وف عن اللحي
  .. قََدُره؛ قال الفراء: قرئ قََدُره وقَْدُره الُمْقتِرِ  على الُموِسِع قََدُره وعلى

َالقٍ ((   يَةَ إِْم ْم َخْش وا أَْوَالَدُك ًرا( َوَال تَْقتُلُ ا َكبِي اَن ِخْطئً تْلَُهْم َك اُكْم إِنَّ قَ ْرُزقُُهْم َوإِيَّ ُن نَ .)).. )31نَْح
ة  وفي واإلْمالق: االْفتِقار. قال هللا تعالى: وال تقتلوا أَوالدكم من إْمالق. ا معاوي حديث فاطمة بنت قيس: أَم

د فرجل أْْملق من المال أَي فقير منه ق الرج قد نَِف ال: أَْملَ ه. يق ل اإلمالقمال ق، وأَص و ُمْمِل اق.  ل، فه اإلْنف
ده يقال: ر أَْملَق ما معه إْمالقاً، وَملَقه َمْلقاً إذا أَخرجه من ي م يحبسه، والفق ظ  ول ذلك، فاستعملوا لف ابع ل ت

ى صار ي حديث السبب في موضع المسبب حت هر. وف ه أَش ا. ب ي فقيره ا أَي يغن ِريُش ُمْمِلقَه  عائشة: ويَ
رة  الق: كث الواإلْم اق الم ه إنف َق وأَْملَقَ د أَْملَ ة، وق ورث حاج ى ي ذيره حت ذي ال وتب ق ال ل: الُمْمِل  هللا، وقي

ا  عباس: أَأُنفق من مالي ما شئت؟ قال: له. وفي الحديث: أَن امرأَة سأَلت ابن شيء ك م نعم أَْملقي من مال
  . شئت.

نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساءَ ((   ةً  .)) ..)32َسبِيالً( َوَال تَْقَربُوا الّزِ اَن فَاِحَش الفُْحش: معروف. :  إِنَّهُ َك
ي والفاِحشةُ القبيحُ  ابن سيده: الفُْحش والفَْحشاءُ  ه ف َش علي واِحُش. وأَْفَح ا الفَ ل، وجمعه  من القول والفع

  .. قال الفُْحش. والفَْحشاُء: اسم الفاحشة الَمْنِطق أَي
ِرْف َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِ ((   الَ يُْس ُ إِالَّ بِاْلَحّقِ َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِِّه ُسْلَطانًا فَ َّ َم  ي َحرَّ

وًرا( اَن َمنُص هُ َك ْلَطانًا.)).. )33فِي اْلقَتِْل إِنَّ ِه ُس ا ِلَوِليِّ ْد َجعَْلنَ ع :  فَقَ ةُ والبُْرهان، وال يجم ْلطاُن: الُحجَّ والسُّ
رىألَن  راه َمْج ال مج الى المصدِر، ق ه تع ي قول اج ف ال الزّج ن السِليط. وق و م د: ه ن يزي د ب د محم  : ولق

ْلنا ٍة. أَْرَس ٍة بَيِّن ين، أَي وُحجَّ لطاٍن ُمب ا وُس ى بآياتِن مي موس ا س لطان إِنم ي  والسُّ ِ ف ّ ةُ  ه حج ْلطاناً ألَن ُس
ت: سليط،والسلي السلطان من السَّليط، قال: أَرضه، قال: واشتاق ل للزي ذا قي ال:  ُط ما يُضاء به، ومن ه ق

ً  فاْنفُذوا إِال بسلطان، أَي حيثما كنتم شاَهْدتم وقوله جّل وعّز: ّ تعالى وُسلطانا ةً    يدل على أَنه واحد. ُحجَّ
هُ َوأَ ((   دَّ َغ أَُش ى يَْبلُ ُن َحتَّ َي أَْحَس الَّتِي ِه يِم إِالَّ بِ اَل اْليَتِ وا َم اَن َوَال تَْقَربُ َد َك ِد إِنَّ اْلعَْه وا بِاْلعَْه ْوفُ

دَّهُ .)).. )34َمْسئُوالً( َغ أَُش ال هللا عز وجل::   َحتَّى يَْبلُ ةَ؛ ق ةَ والَمْعِرفَ ُغ الرجل الُحْنَك دُّ: َمْبلَ ى واألَُش إِذا  حت
غ الرجل اب أَسمع لها بواحد؛ قال: ولم ، بلغ أَُشده؛ قال الفراء: األَُشدُّ واحدها َشدٌّ في القياس ن سيده: وبل

ل. هُ إِذا اْكتََه ال الزجاج: هو من نحو سبع أَُشدَّ ين وق ا ب ال مرة: هو م ين. وق ى األَربع ين  عشرة إِل الثالث
ي واألَربعين، وهو يذكر ا بواحدة؛ ويَؤنث؛ قال أَبو عبيد: واحدها َشدٌّ ف مع له م أَس ال: ول اس؛ ق ال  القي وق

  مبلغ الحلم والزواج ..  غ.. والمقصود : حتى يبل ْنعُمأَ و سيبويه: واحدتها ِشدَّة كنِْعَمة
أِْويالً(((   ُن تَ ٌر َوأَْحَس َك َخْي تَِقيِم ذَِل َطاِس اْلُمْس وا بِاْلِقْس تُْم َوِزنُ َل إِذَا ِكْل وا اْلَكْي وا .)).. )35َوأَْوفُ َوِزنُ

ْدُل، وهو من الم ، والِقْسط:  بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيمِ  زانٌ بالكسر: العَ ال: ِمي ْدل، يق ا كعَ  صادر الموصوف به
واِزينَ  قِْسط ُع الَم الى: ونَض ه تع ٌط. وقول واِزيُن قِْس اِن قسط، وَم ال  ، وِميزان ط. وق َط؛ أَي ذواِت الِقْس الِقْس

تقيم؛ طاس المس وا بالِقْس الى: وِزنُ ال: تع اِهيُن، ويق و الشَّ هم: ه ال بعض واِزين، وق َوُم الَم و أَْق ال: ه  يق
وقََسَط إِذا عَدَل. وجاَء في بعض الحديث: إِذا  َ وقِْسطاٌس. واِإلقساُط والِقْسُط: العَْدُل. ويقال: أَْقَسطقُْسطاسٌ 

  ..  أَْقَسُطوا أَي َعَدلُوا حَكُموا عَدلوا وإِذا قَسموا
لُّ أُ ((   َؤاَد ُك ئُوالً(َوَال تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفُ هُ َمْس اَن َعْن َك َك .)).. )36ْولَئِ

مٌ  ث::  َوَال تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْل ه. اللي اه: تَبِعَ اه وتَقَفَّ ّواً واْقتَف واً وقُفُ اه قَْف ُو مصدر وقَف ا   القَْف ك : قف قول
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اليقفو  ع الشيء. ق الى قَْفواً وقُفُّواً، وهو أَن يتب ك هللا تع يس ل ا ل ُف م ر  : وال تَْق راء: أَكث ال الف م؛ ق ه ِعل ب
دع من القراء فْ  يجعلونها من قَفَْوت كما تقول ال ت رأَ بعضهم وال تَقُ ال: وق ال  دعوت، ق ْل، وق ل وال تَقُ مث

م؛ األَخفش في قوله ه عل ك ب ل تعالى: وال تقف ما ليس ل ل: وال تق م، وقي ا ال تعل ع م َّبِ م  أَي ال تَت سمعت ول
ه علمت ولم تعلم، إِن السمع والبصر والفؤاد تر، وال تسمع، وال رأَيت ولم و  كل أُولئك كان عن مسؤوالً. أَب

ع ال عبيد: هو يَْقفُو ويَقُوُف ويَْقتاُف أَي يتب ر. وق ال  األَث ُرْم؛ وق م ال تَ ه عل ك ب يس ل ا ل مجاهد: وال تقف م
ِو والتَّق معناه ال ابن الحنفية: ي القَْف ل ف د: األَص و عبي ال أَب ان افيتشهد بالزور. وق ه الرجل  البُْهت يَرمي ب

اعَ  ن  الجمل صاحبه، والعرب تقول قُْفُت أَثره وقَفَْوته مثل ق ا. اب ل عاَث وَعث ا، ومث ا إِذا ركبه ة وقَعاه الناق
وادر قَفَْوت األَعرابي: يقال ي ن يح. وف أَمر قب راب فالناً اتبعت أَثره، وقَفَْوته أَْقفُوه رميته ب ره:  األَع ا أث  : قف

  .. هأَي تَبِعَ 
والً(((   اَل ُط َغ اْلِجبَ ْن تَْبلُ ِرَق األَْرَض َولَ ْن تَْخ َك لَ ا إِنَّ ي األَْرِض َمَرًح ِش فِ اَن  )37َوَال تَْم َك َك لُّ ذَِل ُك

ا.)).. )38َسيِّئُهُ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًها( ي األَْرِض َمَرًح ِش فِ ى يجاوزَ :  َوَال تَْم َرحِ والنشاط حت َرُح: شدَّة الفَ  الَم
ر وقد قَْدَره؛ َرُح التبخت ل: وال  أَْمَرَحه غيره، واالسم الِمراُح، بكسر الميم؛ وقيل: الَم ي التنزي اُل. وف واالختي

االً؛ راً مخت اً أَي متبخت ي األَرض َمَرح ِش ف تم  تَْم ا كن الى: بم ه تع ه قول ُر؛ ومن ُر والبََط َرُح األََش ل: الَم وقي
وم َمْرحى  نتم تَْمَرُحوَن. وقد َمِرَح َمَرحاً وِمراحاً،في األَرض بغير الحق وبما ك تَْفَرحونَ  ِرٌح من ق ورجل َم

يٍر، يٌح، بالتشديد، مثل ِسّكِ َط. من وَمراحى؛ وِمّرِ اً: نَِش يحيَن، وال يَُكسَُّر؛ وَمِرَح، بالكسر، َمَرح ي  قوم ِمّرِ وف
ن حديث ال اب ةُ تِْمراحة؛ ق ر: هو مناألَ  علّي: َزَعَم ابن النابغة أَني تِْلعابَ ة،  ثي و النَّشاُط والِخفَّ َرح، وه الَم

  ..أَبنية المبالغة والتاُء زائدة، وهو من
نََّم َملُ ((    ي َجَه ى فِ َر فَتُْلقَ ا آَخ ِ إِلًَه َّ َع  ْل َم ِة َوَال تَْجعَ ْن اْلِحْكَم َك ِم َك َربُّ ى إِلَْي ا أَْوَح َك ِممَّ ا ذَِل وًم
ْدُحوًرافَتُْلقَى فِي جَ  .))..)39َمْدُحوًرا( ا َم هُ :  َهنََّم َملُوًم وراً: َدفَعَ راً وُدُح ْدَحُرهُ َدْح َرهُ يَ ده.األَزهري:  َدَح وأَبع

ْحُر تبعيدك الشيء عن الشيء. وفي التنزيل العزيز:   ..  من كّلِ جانٍب ُدُحوراً  ويُْقذَفُونَ  الدَّ
ا(أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنِيَن َواتََّخذَ ِمْن اْلَمَال ((   ْوالً َعِظيًم وَن قَ ْم لَتَقُولُ فَاُكْم .)).. )40ئَِكِة إِنَاثًا إِنَُّك أَفَأَْص

اْلبَنِينَ  ْم بِ نا.:  َربُُّك افَْينا: تخالَْص افيتُه. وتَص ته وَص ُودَّ: أَْخلَْص فَْيتُه ال افَى وأَْص اَء.  وص َدقَهُ اإلخ َل: َص الرج
: الخاِلصُ  وَصِفيَُّك: الذي يُصافِيَك. ِفيُّ ً  والصَّ   ..  من كّلِ شيٍء. واْصطفاه: أَخذَه صفيّا

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القد يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي وس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الق وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  ارآن منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ته .ورحمة هللا وبركا
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    : 220الحلقة عدد   
  c( سورة اإلسراء ) 

 ى ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص آل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  من الرحيــــــــــــــم بسم هللا الرح

وًرا((( ...  ُدُهْم إِالَّ نُفُ ا يَِزي ذَّكَُّروا َوَم ْرآِن ِليَ ذَا اْلقُ ي َه ْفنَا فِ رَّ ْد َص ا 41َولَقَ ةٌ َكَم هُ آِلَه اَن َمعَ ْو َك ْل لَ ) قُ
بِيالً( ْرِش َس ى ِذي اْلعَ ْوا إِلَ وَن إِذًا َالْبتَغَ ا  )42يَقُولُ الَى َعمَّ ْبَحانَهُ َوتَعَ ًرا(ُس وا َكبِي وَن ُعلُ هُ  )43يَقُولُ بُِّح لَ تَُس

وَن تَ  ْن الَ تَْفقَُه ِدِه َولَِك بُِّح بَِحْم ْيٍء إِالَّ يَُس ْن َش يِهنَّ َوإِْن ِم ْن فِ ْبُع َواألَْرُض َوَم َماَواُت السَّ اَن السَّ هُ َك بِيَحُهْم إِنَّ ْس
تُوًرا(َوإِذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن َجعَْلنَ  )44َحِليًما َغفُوًرا( ا َمْس اْآلِخَرِة ِحَجابً وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ ا  )45ا بَْينََك َوبَْيَن الَّ َوَجعَْلنَ

وْ  َدهُ َولَّ ْرآِن َوْح ي اْلقُ َك فِ ْرَت َربَّ ًرا َوإِذَا ذََك ْم َوْق ي آذَانِِه وهُ َوفِ ةً أَْن يَْفقَُه وبِِهْم أَِكنَّ ى قُلُ اِرِهْم َعلَ ى أَْدبَ ا َعلَ
بِعُوَن إِالَّ َرُجالً نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَْستَِمعُوَن بِِه إِْذ يَْستَِمعُوَن إِلَْيَك َوإِْذ ُهْم نَْجَوى إِْذ يَقُوُل الظَّاِلُموَن إِْن تَتَّ  )46نُفُوًرا(

بِيالً(47َمْسُحوًرا( تَِطيعُوَن َس الَ يَْس الُو )48)انُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك األَْمثَاَل فََضلُّوا فَ ا َوقَ ا َوُرفَاتً ا ِعَظاًم ذَا ُكنَّ ا أَئِ
ْن 50قُْل ُكونُوا ِحَجاَرةً أَْو َحِديًدا( )49أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن َخْلقًا َجِديًدا( يَقُولُوَن َم ُدوِرُكْم فََس ي ُص ا يَْكبُُر فِ )أَْو َخْلقًا ِممَّ

ٍة فََسيُْنِغُضوَن إِ  َل َمرَّ ا(يُِعيُدنَا قُْل الَِّذي فََطَرُكْم أَوَّ وَن قَِريبً ى أَْن يَُك ْل َعَس َو قُ ى ُه وَن َمتَ  )51لَْيَك ُرُءوَسُهْم َويَقُولُ
يالً( تُْم إِالَّ قَِل وَن إِْن لَبِثْ ِدِه َوتَُظنُّ تَِجيبُوَن بَِحْم ْدُعوُكْم فَتَْس ْوَم يَ ُن إِنَّ  )52يَ َي أَْحَس ي ِه وا الَّتِ اِدي يَقُولُ ْل ِلِعبَ َوقُ

ا(الشَّْيَطاَن يَنَزُغ بَيْ  ُدوا ُمبِينً اِن َع اَن ِلْإلِنَس ْيَطاَن َك أْ  )53نَُهْم إِنَّ الشَّ ْرَحْمُكْم أَْو إِْن يََش أْ يَ ْم إِْن يََش ُم بُِك ْم أَْعلَ َربُُّك
يالً( ْيِهْم َوِك ْلنَاَك َعلَ ا أَْرَس ْبُكْم َوَم دْ 54يُعَذِّ َماَواِت َواألَْرِض َولَقَ ي السَّ ْن فِ ُم بَِم َك أَْعلَ يَن ) َوَربُّ َض النَّبِيِّ ْلنَا بَْع  فَضَّ

وًرا( ا َداُووَد َزبُ ٍض َوآتَْينَ ى بَْع نُكْم َوَال  )55َعلَ ّرِ َع َف الضُّ وَن َكْش الَ يَْمِلُك ِه فَ ْن ُدونِ تُْم ِم ِذيَن َزَعْم وا الَّ ْل اْدُع قُ
ي56تَْحِويالً( ْم اْلَوِس ى َربِِّه هُ إِنَّ )أُْولَئَِك الَِّذيَن يَْدُعوَن يَْبتَغُوَن إِلَ افُوَن َعذَابَ هُ َويََخ وَن َرْحَمتَ َرُب َويَْرُج ْم أَْق لَةَ أَيُُّه

  ...)).. )57َعذَاَب َربَِّك َكاَن َمْحذُوًرا(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة اإلسراء ) 

  * التحليل : 
  

ن ه يلة ؟.. ع ا الوس ات ؟.. وم ا الرف وقر ؟.. وم ا ال ة ؟.. وم ا األكن تور ؟.. وم اب المس ا الحج ذه م
  األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
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ْفنَا فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِليَذَّكَُّروا َوَما يَِزيُدُهْم إِالَّ نُفُوًرا((( ...  وًرا.)).. )41َولَقَْد َصرَّ ُدُهْم إِالَّ نُفُ ا يَِزي :  َوَم
ُق. وي َرتِ  ونَْفٍر أَي قال: لقيته قبل كل َصْيحٍ النَّْفُر: التَّفَرُّ ياُح. والنَّْفُر: التفرق؛ نَفَ ْيُح: الّصِ ةُ  أَوالً، والصَّ  الداب

لُّ جاِزعٍ من  وال تَْنِفُر وتَْنفُر نِفاراً ونُفُوراً ودابة نافٌِر، قال ابن األَعرابي: يقال نافَِرةٌ، وكذلك دابة نَفُوٌر، وك
  . شيء نَفُوٌر.
بِيالً(قُْل لَوْ ((   ْرِش َس ى ِذي اْلعَ ْوا إِلَ وَن إِذًا َالْبتَغَ ْرِش  .))..)42 َكاَن َمعَهُ آِلَهةٌ َكَما يَقُولُ ى ِذي اْلعَ إِلَ

ذ وفي التنزيل: الرحمن على العَْرش استوى، وفيه؛ ويحمل َعْرشَ :  َسبِيالً  وقهم يومئ ةٌ؛ روي  ربِّك ف ثماني
ال: الكرسّي موضع ه ق اس أَن ن عب دَ  عن اب َدرالق ْرش ال يُق ْرش  مين والعَ ال: العَ ه ق ه أَن دُره، وروي عن ق

س ديث: مجِل ي الح ا ورد ف ا م رحمن، وأَم ا ال ْرش ههن ِإن العَ عد، ف وت س رُش لم زَّ الع و  اهت ازة، وه الِجنَ
ل:  واهتزاُزه فََرُحه بحْمل سعد عليه إِلى سرير الميت، د جاء فيهو عرش هللا  َمْدفنِه، وقي ه ق الى ألَن  تع

زّ رو ه بروحه حين َ اية أُخرى: اهت ةٌ عن ارتياِح ْوت سعد، وهو ِكناي رحمن لم ه عرُش ال ِعد ب ه  ُص لكرامت
ل العرش زَّ أَه ديره: اهت ى على ربه، وقيل: هو على حذف مضاٍف تق ه  لقدومه عل ا رأَْوا من منزلت َّ لم

  .. والعَْرش: الُمْلك. وكرامته عند.
الَى َعمَّ((   ْبَحانَهُ َوتَعَ ًرا(ُس وا َكبِي وَن ُعلُ ه..)).. )43ا يَقُولُ بيح: التنزي اه  والتَّس بحان هللا: معن وس

ه  تنزيه هللا تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل: بُه أَن تعالى عن كل ما ال ينبغي له أَن يوصف، قال: ونَْص
ً  فعل على في موضع ً  معنى تسبيحا بَّْحُت هللا تسبيحا ه أَي نزه له، تقول: َس اً،ل ه تنزيه ذلك روي  ت ال: وك ق

الى: ه تع ي قول اج ف ال الزج لم؛ وق ه وس لى هللا علي ي، ص ن النب ال:  ع يالً؛ ق ده ل َرى بعب ذي أَْس ْبحاَن ال ُس
ى در؛ المعن ى المص وب عل بِّح منص ن  أُس ل، ع ز وج ه هللا، ع ة تنزي ي اللغ بحان ف ال: وس بيحاً. ق هللا تس

رى  إِنساناً فسر لي سبحان هللا، فقال:شميل: رأَيت في المنام كأَنَّ  قال ابن السوء؛ ا ت ي  أَم بَُح ف الفرس يَْس
ه، سرعته؟ وقال: سبحان هللا السرعةُ إِليه ةُ في طاعت الى، عن أَن  والِخفَّ ارك وتع ُده، تب اه بُْع اُع معن وِجم

  .. أَو ضدّ  ثٌْل أَو شريك أَو ندٌّ مِ  يكون له
ْبُع وَ ((   َماَواُت السَّ هُ السَّ بُِّح لَ ْن الَ تَُس ِدِه َولَِك بُِّح بَِحْم ْيٍء إِالَّ يَُس ْن َش يِهنَّ َوإِْن ِم ْن فِ األَْرُض َوَم

وًرا( ا َغفُ اَن َحِليًم هُ َك بِيَحُهْم إِنَّ وَن تَْس بِيَحُهم.)) ..  )44تَْفقَُه وَن تَْس ْن الَ تَْفقَُه يء :  َولَِك م بالش هُ: العل الِفْق
م ُ والفهم دين له، وغلَب على ِعْل يا ال ىلِس نجُم عل ب ال ا غل م كم واع العل ى سائر أَن ِله عل  َدتِه وشرفه وفَْض

قِّ  ن الشَّ تِقاقهُ م ر: واْش ن األَثي ال اب َدل؛ ق ى الَمْن وُد عل ا والعُ م  الثَُّريَّ اً بعل ْرُف خاّص ه العُ د َجعَل تْح، وق والفَ
فَها هللا رَّ الى الشريعة، َش ره: والفِ  ، تع ال غي ا. ق روع منه م الف لوتَْخصيصاً بعل ي األَص هُ ف ال: ْق م. يق  الفَْه

ال هللا عز ه. ق اً في دين أَي فَْهم ي ال اً ف الٌن فِْقه َي ف ل: أُوتِ ه،  وج اء ب وا ُعلَم دين؛ أَي ليَكون ي ال وا ف ليَتفَقَّه
  .. وفَقََّهه هللاُ 

اْآلخِ ((   وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ تُوًرا(َوإِذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن َجعَْلنَا بَْينََك َوبَْيَن الَّ ا َمْس ا .)).. )45َرِة ِحَجابً ِحَجابً
تُْر.:  َمْستُوًرا ه الِحجاُب: الّسِ َب الشيَء يَْحُجبُ َب إِذا  َحَج َب وتَحجَّ د اْحتََج تَره. وق ه: َس بَ اً وَحجَّ اً وِحجاب َحْجب
َؤاِد وسائره؛ يَ  وراِء ِحجاٍب. وامرأَة َمْحُجوبةٌ: قد ُستَِرْت بِِستٍر. وِحجاُب الَجْوِف: ما اْكتنَّ من ْحُجُب بين الف

ائر َؤاِد وس ين الف دة بَ ي ِجْل رّي: ه ال األَزه بَْطن. ق ةٌ  ال ه َحَجب ةٌ، وجمع فةٌ غاِلب اُب، ِص وَّ ُب: البَ والحاِج
اٌب،   . وَحَجبَه: أَي َمنَعَه عن الدخول. وُخطَّتُه الِحجابةُ. وُحجَّ

ْوا َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَ ((   َدهُ َولَّ ْرآِن َوْح ي اْلقُ َك فِ ْرَت َربَّ ُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا َوإِذَا ذََك
ةً ) .)).. 46َعلَى أَْدبَاِرِهْم نُفُوًرا( تُْره.:  َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّ ل شيٍء وِس اء ك اُن: ِوق ةُ والِكنَ نُّ والِكنَّ  الِك

ع أَ  ت أَيضاً، والجم :البي ىوالِكنُّ م يكسروه عل ال سيبويه: ول ةٌ، ق اٌن وأَِكن ي  ْكن ة التضعيف. وف ٍل كراهي فُعُ
  .. أَْكناناً. وفي حديث االستسقاء: فلما رأَى ُسْرَعتَهم إِلى الِكّنِ َضِحكَ  التنزيل العزيز: وجعََل لكم من الجبالِ 

كَ ((   وَن إِالَّ نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَْستَِمعُوَن بِِه إِْذ يَْستَِمعُوَن إِلَْي اِلُموَن إِْن تَتَّبِعُ وُل الظَّ َوى إِْذ يَقُ ْم نَْج  َوإِْذ ُه
بِيالً(47َرُجالً َمْسُحوًرا( تَِطيعُوَن َس الَ يَْس لُّوا فَ َوى.)).. )48)انُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك األَْمثَاَل فََض ْم نَْج :  َوإِْذ ُه

ر ذ اً أَو غي َدث ذَْنب و إِذا أَْح الن يَْنُج ا ف واً ونَج اهُ نَْج ك. ونَج .  ل رُّ : الّسِ يُّ وى والنَِّج ه. والنَّْج ارَّ وى: س ونَْج
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رّ  والنَّْجُو: ه، ُ الّسِ ذلك ناَجْيتُ واً أَي ساَرْرته، وك ه نَْج ال: نََجْوتُ ين، يق ين اثن ال: واالسم ب وى؛ وق تُّ  النَّْج فبِ
ي اً تَُكلِّفُن ا نَْفس و به ه أَْنُج مُّ ب ا ال يَُه َورَ  م ةُ ال م عُ الَجثَّام م ه َوى؛ فجعله م نَْج ز: وإِذ ُه ل العزي ي التنزي  وف

ً  النَّْجوى، وإِنما ، النَّْجوى فِعلهم، كما تقول قوم ِرضاً، وإِنما ِرضا يُّ ه،  فِْعلهم. والنَِّج ارُّ ذي تُس ل: ال ى فَِعي عل
الى األَخفش: وقد يكون والجمع األَْنِجيَة. قال ال هللا تع ل الصِديق، ق واالنَِّجيُّ َجماعة مث ال : َخلَُص اً. ق   نَِجيّ

ديث ي ح دراً. وف ماً ومص وى اس يُّ والنَّْج ون النَِّج د يك راء: وق ى  الف ك وبُموس د نبيِّ م بُمحم دُّعاء: الله ال
ث ل نَِجيَّك؛ هو الُمناِجي الُمخاِطب ي الحديث: الـلِإلنسان والمحّدِ اجى ه، وقد تنَاَجيا ُمناجاة واْنتِجاء. وف  يَتن

ث، ان دون الثال احبهما أَي ال اثن ان دون ص ي اثن ة: ال يَْنتَِج ي رواي ك  وف ه ألَن ذل رَدْين عن اَرران ُمْنفَ يَتَس
رم هللا ي، ك اه  يَسوُءه. وفي حديث عل وَم الطائف فاْنتَج ه وسلم، ي وجهه: دعاهُ رسوُل هللا، صلى هللا علي

  ..  أَي أََمَرني أَن أُناِجيه جاهالناُس: لقد طاَل نَْجواهُ فقال: ما اْنتََجْيتُه ولكنَّ هللاَ اْنتَ  فقال
ًدا(((   ا َجِدي وَن َخْلقً ا لََمْبعُوثُ ا أَئِنَّ ا َوُرفَاتً ا ِعَظاًم ذَا ُكنَّ الُوا أَئِ ا.)).. )49َوقَ ا َوُرفَاتً َت :   ِعَظاًم َرفَ

َره وَدقَّ قبيحةً، عن ً الشيَء يَْرفُتُه ويَْرفِتُه َرْفتاً، وِرْفتة اٌت: َكَس اني: وهو ُرف تُّ الشيءَ اللحي ال: َرفَ  ه؛ ويق
ر. يء تَكسَّ ل ش ن ك ام م اُت: الُحط ف رتُه. والرُّ ه وَكَس تَ  وَحَطْمتُ وٌت. وُرفِ و َمْرف يُء، فه ه  الش َت ُعنُقَ وَرفَ

تَ  يَْرفُتُها ويَْرفِتُها َرْفتاً، عن اني. وَرفَ اً. اللحي اً: صار ُرفات ُت َرْفت ُم يَْرفِ ل العَْظ ي التنزي ذا كنَّ وف ز: أَئِ ا العزي
ي اً. وف اً؛ أَي ُدقاق اً وُرفات ا ِعظام ر، لم ن الزبي ديث اب ل ل ح الَوْرِس، قي ا ب ة، وبناَءه ْدَم الكعب إِن  ه:ـأَراد َه

تُ  َوْرَس يَتَفَتَّ ا ُدقَّ  ال ل م اُت: ك ف اً. والرُّ ير ُرفات َر. ويَص امَ  فُكِس َت ِعظ ال: َرفَ رها  ويق اً إِذا ِكَس زور َرْفت الَج
  . َج إِهالَتَها.ويَْستَْخرِ  ليَْطبَُخها،

ِذي 50قُْل ُكونُوا ِحَجاَرةً أَْو َحِديًدا(((   ْل الَّ ُدنَا قُ ْن يُِعي يَقُولُوَن َم ُدوِرُكْم فََس ا يَْكبُُر فِي ُص )أَْو َخْلقًا ِممَّ
ى أَْن يَ  ٍة فََسيُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويَقُولُوَن َمتَى ُهَو قُْل َعَس َل َمرَّ ا(فََطَرُكْم أَوَّ وَن قَِريبً ْدُعوُكْم  )51ُك ْوَم يَ يَ

ُهمْ .)).. )52فَتَْستَِجيبُوَن بَِحْمِدِه َوتَُظنُّوَن إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ قَِليالً( ْنغُُض :  فََسيُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَس َض الشيُء يَ نَغَ
 ً انا ا ونَغَض اً ونُغُوض نَغَّض نَْغض َطَرَب، وأَْنغَ  وتَ ك واْض رَّ ض: تح بوأَْنغَ ه كالمتعَّجِ ك و أَي حرَّ ه ه ن ض  م

دَّى. دَّى وال يتع ه، يَتَع اً رأَْس الن أَيض َض ف ال: نَغَ يء. ويق ي  الش ناِن ف رأِْس واألَس نَغُُّض ال اُن: تَ والنَّغَض
تْ  اْرتِجاٍف إِذا َرَجفَْت تقول ناني أَي قَِلقَ ْت أَْس ْولي ونَغََض ِلَس بَ ان: َس ه حديث عثم ْت؛ ومن ت.  نَغََض َك وتحرَّ

َكه؛ ك، وأَْنغََضه إِذا حرَّ ال  ويقال: نَغََض رأَْسه إِذا تحرَّ ا يق ومنه الحديث: وأَخذ يُْنِغُض رأْسه كأَنه يستفهم م
كه ال له أَي يَُحّرِ ك ُرُؤوسهم. ق ز: فَسيُْنِغضون إِلي ه إِذا  ويَِميُل إِليه. وفي التنزيل العزي َض رأَْس راء: أَْنغَ الف

َكه إِلى فَوُق وإِلى أَ    .. سفلُ حرَّ
انِ ((   اَن ِلْإلِنَس ْيَطاَن َك نَُهْم إِنَّ الشَّ َزُغ بَْي ْيَطاَن يَن ُن إِنَّ الشَّ َي أَْحَس ي ِه وا الَّتِ اِدي يَقُولُ ْل ِلِعبَ ُدوا  َوقُ َع

ا( لْ  )53ُمبِينً ا أَْرَس ْبُكْم َوَم ذِّ أْ يُعَ ْرَحْمُكْم أَْو إِْن يََش أْ يَ ْم إِْن يََش ُم بُِك ْم أَْعلَ يالً(َربُُّك ْيِهْم َوِك إِنَّ .)).. )54نَاَك َعلَ
نَُهمْ  َزُغ بَْي ْيَطاَن يَن ض:  الشَّ ى بع َل بعضهم عل وم فتَْحِم ين ق ِزَغ ب ْزُغ: أَن تَْن ادٍ  النَّ نهم  بفس َزَغ بي نهم. ونَ بي

د َرى وأَْفَس اً: أَْغ ِزُغ نَْزغ َزُغ ويَْن ِري  َيَْن ذي يُْغ الم ال ْزُغ: الك ض. والن ى بع هم عل ل بعَض اس. وحم ين الن ب
كه أَدنى حركة. ونَزغ الشيطاُن بينهم يَنَزُغ ويَنِزُغ نَْزغاً أَي ونََزَغه: ا  حرَّ الى: وإّم ه تع رى. وقول أَفسد وأَغ

ْزغ لُ  ٌ يَْنَزَغنََّك من الشيطان نَ ّوِ ا يَُس ب بم ه في القل ه ونَْخُس ْزُغ الشيطاِن: وَساِوُس ؛ نَ ا تَِعْذ ب لِإلنسان  فاْس
  .. عني يُْلِقي في قلبه ما يُْفِسُده على أَصحابهِمن الَمعاصي، ي

ا َداوُ ((   ٍض َوآتَْينَ ى بَْع يَن َعلَ َض النَّبِيِّ ْلنَا بَْع ْد فَضَّ َماَواِت َواألَْرِض َولَقَ ي السَّ ْن فِ ُم بَِم وَد َوَربَُّك أَْعلَ
رَ وَزبَْرُت الكتاَب وذَبَْرتُ :  َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا.)).. )55َزبُوًرا( ْبُر: الكتابة. وَزبَ ابَ  ه: قرأْته. والزَّ ُره  الكت يَْزبُ

ا  الحجارة، وقال ويَزبُِره َزْبراً: كتبه، قال: وأَعرفه النَّْقَش في ي، فِإم رف تَْزبَرتِ ا أَع ّراء: م يعقوب: قال الف
رَ  أَن يكون هذا ا أَن يكون َمْصَدَر َزبَ ا مشّددة، وإِم ال: وال أَعرفه ب، ق ِة لمنتهىاسماً ك أَي كت اء  التَّْنبِيَ الم

ا دُّ به ي يَُش بة الت ِة للخش يبويه. والتَّْوِديَ ا س ة؛ حكاه ُف الناق ي ِخْل رف تَْزبَِرتِ ي ال أَع ي: إِن ال أَعراب أَي  وق
اب ْرُت الكت ُر: كتابتي وخطي. وَزبَ ْب ه. والزَّ َت كتابت ْدرٍ  إِذا أَتْقَْن ل قِ وٌر مث ع ُزبُ اُب، والجم ه  الكت ُدوٍر؛ ومن وقُ
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بُوُر: الكتاب رأَ بعضهم: وآتيناق الوا داود ُزبُوراً. والزَّ ا ق ٌر، كم ع ُزبُ وُر، والجم ا  الَمزبُ ل. وإِنم رسول وُرُس
  ..  َزبُوراً ورسوالً في معنى مفعول مثلته به ألَن

نُكْم َوالَ ((    ّرِ َع َف الضُّ وَن َكْش الَ يَْمِلُك ِه فَ ْن ُدونِ تُْم ِم ِذيَن َزَعْم وا الَّ ِويالً(قُْل اْدُع ِذيَن 56 تَْح َك الَّ )أُْولَئِ
ذَ  هُ إِنَّ َع افُوَن َعذَابَ هُ َويََخ وَن َرْحَمتَ َرُب َويَْرُج ْم أَْق يلَةَ أَيُُّه ْم اْلَوِس ى َربِِّه وَن إِلَ ْدُعوَن يَْبتَغُ اَن يَ َك َك اَب َربِّ

ذُوًرا( ولهم: إِ ...)).. )57َمْح اذََرةُ. وق ذاُر: الُمح ف. والح ذير: التخوي ذاٍر أَيوالتح ُن أَْح ه الْب ْزٍم  ن ُن َح الْب
ز: ل العزي ي التنزي ه. وف زع بعين ذُوَرةُ: الف ذُروَن  وَحذٍَر. والَمْح ِذُروَن وَح رئ: َح اِذُروَن، وق ٌع ح ا لجمي وإِن

ذال، م ال اً، بض ى أَيض ل: معن ائفون، وقي ذرون خ ى ح أَهبون، ومعن اذرون مت ى ح ش؛ ومعن اه األَخف  حك
اِذُر  َحذَراً، فَأَنا حاِذٌر وَحِذٌر، هري: الَحذَُر مصدر قولك َحِذْرُت أَْحذَرُ حذرون ُمِعدُّوَن. األَز وقال الزجاج: الح

  ..  الُمْؤِدي الشَّاكُّ في السالح والَحِذُر المتيقظ؛ وقال شمر: الحاِذرُ  المستعدُّ،
  
  

*********  
  
  
  

نه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير و د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي النقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين  آمينس وسالم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  

c    221الحلقة عدد   
  c( سورة اإلسراء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول هللا غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس  بل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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بُوَها(( ...  ذِّ اِب  َوإِْن ِمْن قَْريٍَة إِالَّ نَْحُن ُمْهِلُكوَها قَْبَل يَْوِم اْلِقيَاَمِة أَْو ُمعَ ي اْلِكتَ َك فِ اَن ذَِل ِديًدا َك ذَابًا َش َع
لُوَن َوآتَْينَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَ  )58َمْسُطوًرا( ا َوَما َمنَعَنَا أَْن نُْرِسَل بِاْآليَاِت إِالَّ أَْن َكذََّب بَِها األَوَّ لَُموا بَِها َوَم

اِس  َوإِذْ  )59نُْرِسُل بِاْآليَاِت إِالَّ تَْخِويفًا( ةً ِللنَّ اَك إِالَّ فِتْنَ ي أََرْينَ ْؤيَا الَّتِ قُْلنَا لََك إِنَّ َربََّك أََحاَط بِالنَّاِس َوَما َجعَْلنَا الرُّ
ًرا( ا َكبِي ُدهُْم إِالَّ ُطْغيَانً ا يَِزي فُُهْم فََم ّوِ ْرآِن َونَُخ ي اْلقُ ةَ فِ َجَرةَ اْلَمْلعُونَ ا ِلْلَمَالئَِك )60َوالشَّ ُجُدوا ِآلَدَم َوإِْذ قُْلنَ ِة اْس

ا( َت ِطينً ْوِم 61فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس قَاَل أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَْق ى يَ ي إِلَ ْرتَنِ ئِْن أَخَّ يَّ لَ َت َعلَ ْم ِذي َكرَّ ذَا الَّ َك َه اَل أََرأَْيتَ ) قَ
يالً( هُ إِالَّ قَِل يَّتَ نَِكنَّ ذُّرِ ِة َألَْحتَ ْب فَ  )62اْلِقيَاَم اَل اْذَه وًرا(قَ َزاًء َمْوفُ َزاُؤُكْم َج نََّم َج ِإنَّ َجَه ْنُهْم فَ َك ِم ْن تَبِعَ  )63َم

ا َواْستَْفِزْز َمْن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك َوأَْجِلْب َعلَْيِهْم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم فِي األَْمَواِل  ْدُهْم َوَم َواألَوَالِد َوِع
يالً(64الَّ ُغُروًرا(يَِعُدُهْم الشَّْيَطاُن إِ  َك َوِك ى بَِربِّ ْلَطاٌن َوَكفَ ْيِهْم ُس َك َعلَ ي 65)إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لَ ِذي يُْزِج ْم الَّ ) َربُُّك

رُّ فِي اْلبَْحِر  )66لَُكْم اْلفُْلَك فِي اْلبَْحِر ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ َكاَن بُِكْم َرِحيًما( ْدُعوَن إِالَّ َوإِذَا َمسَُّكْم الضُّ ْن تَ َضلَّ َم
ْنَساُن َكفُوًرا( اُكْم إِلَى اْلبَّرِ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن اْإلِ ا نَجَّ ْيُكْم 67إِيَّاهُ فَلَمَّ َل َعلَ ّرِ أَْو يُْرِس َب اْلبَ )أَفَأَِمنتُْم أَْن يَْخِسَف بُِكْم َجانِ

ِرقَُكْم  )أَْم أَِمنتُمْ 68َحاِصبًا ثُمَّ الَ تَِجُدوا لَُكْم َوِكيالً( يحِ فَيُْغ ّرِ ْن ال فًا ِم أَْن يُِعيَدُكْم فِيِه تَاَرةً أُْخَرى فَيُْرِسَل َعلَْيُكْم قَاِص
  ...))..)69بَِما َكفَْرتُْم ثُمَّ الَ تَِجُدوا لَُكْم َعلَْينَا بِِه تَبِيعًا(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة اإلسراء ) 

  * التحليل :
  
ا متى يتوفر شرط هالك كل قرية ؟.  . وما الشجرة الملعونة ؟ .. وما اإلحتناك ؟.. وما الخسف ؟.. وم

افي ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ع ؟ .. ع ا التبي ف ؟ .. وم ي  ةالحاصب ؟.. وما القاص ف
  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ا قَْب(( ...   ُن ُمْهِلُكوَه ٍة إِالَّ نَْح ْن قَْريَ ي َوإِْن ِم َك فِ اَن ذَِل ِديًدا َك ذَابًا َش بُوَها َع ذِّ ِة أَْو ُمعَ ْوِم اْلِقيَاَم َل يَ

ا.)).. )58اْلِكتَاِب َمْسُطوًرا( ُن ُمْهِلُكوَه ٍة إِالَّ نَْح ة  َوإِْن ِمْن قَْريَ ي ميت ون إال ف ات .. وال يك ي .. م ك : فن : هل
يس سوء .. والمعنى : كل قرية ظالمة .. قال العلماء : كل قرية ت وفر فيها شرطان من شروط العصيان ل

ف .. ((   دة ال تتخل ك قاع ذاب .. وتل ا الع ق عليه د ح ا .. فق ا والرب ا: الزن ُطوًراأقلهم اِب َمْس ي اْلِكتَ )) :  فِ
اَب  أَي وما ؛ وَسَطَر بَْسُطُر إِذا كتب؛ قال هللا تعالى: ن والقلم وما يَْسُطُرونَ  َطَر الكت د َس ة؛ وق ب المالئك تكت

ُطر واْستََطَره. ُطُره َسْطراً وَسطََّرهيَسْ  َطَر يَْس تََطٌر. وَس ر ُمْس ل صغير وكبي ل: وك ي التنزي ب، ُوف ْطراً: كت  َس
   .. واْستََطَر ِمثْلُهُ 
َرةً ((   ةَ ُمْبِص وَد النَّاقَ ا ثَُم وَن َوآتَْينَ لُ ا األَوَّ ذََّب بَِه اِت إِالَّ أَْن َك َل بِاْآليَ ا أَْن نُْرِس ا َوَما َمنَعَنَ وا بَِه  فََظلَُم

ا( اِت إِالَّ تَْخِويفً ُل بِاْآليَ َرةً .)).. )59َوَما نُْرِس ةَ ُمْبِص وَد النَّاقَ ا ثَُم ْرُت بالشيء: :  َوآتَْينَ م. وبَُص ُر: العل والبََص
م علمته؛ قال عز وجل: ا ل اَرةً. بَُصْرُت بم َر بَص د بَُص الم، وق ه. والبصير: الع ُروا ب ر: يَْبُص ل ال والتَّبَصُّ تَّأَمُّ

ُف. والتَّْبِصيُر: التعريف يرٌ  والتَّعَرُّ ٌل بَِص ه. واِإليضاح. ورج العلم: عالم ب ا جاءتهم  ب ه عز وجل: فلم وقول
ال: آياتُنا َرةً أَي ُمْبِصَرةً؛ قال الزجاج: معناه واضحةً؛ ق الى:  ويجوز ُمْبَص ه تع َرى. وقول ُر وتُ ةً تُْبَص ُمتَبَيِّنَ
َرة مضيئة، ِصَرةً؛ثموَد الناقةَ ُمبْ  وآتينا ى ُمْبِص ا، ومعن ل له ل الفع ل: قال الفراء: جع ال عز من قائ ا ق   كم

ى حق: معن و إِس ال أَب يئاً. وق راً؛ أَي مض اَر ُمْبِص َرة والنه َرةً  ُمْبِص رأَ ُمْبِص ن ق م، وم يُِّن له ُرهم أَي تُبَ تُبَّصِ
َرة أَي  بتكذيبها. وقال وا بها أَي ظلمواقرأَ ُمْبَصَرةً فالمعنى متبينة فََظلَمُ  بَيِّنَة، ومن فالمعنى األَخفش: ُمْبَص

 لفّراء أَراد آتينا ثمود الناقة آية ُمْبِصَرة أَي مضيئة. الجوهري: قال ُمْبَصراً بها؛ قال األَزهري: والقول ما
ا تُبَ  الُمْبِصَرةُ المضيئة؛ ومنه قوله تعالى: فلما جاَءتهم آياتنا ُمْبِصَرةً؛ قال رهم أَي تجعلهم األَخفش: إِنه ّصِ

ي والَمْبَصَرةُ، بالفتح: بَُصراء. يَرةُ: الحجةُ واالستبصار ف ة. والبَِص ْروُ  الشيء. الُحجَّ َر الَج تبصيراً:  وبَصَّ
ي  األَْعياُن ورأَى بعضها فتح عينيه. ولقيه بََصراً أَي حين تباصرت ل الظالم إِذا بق ي أَوَّ بعضاً، وقيل: هو ف

   .األَشباح، ال يُستعمل إِالَّ ظرفاً. ن بهالضوء قدر ما تتباي من
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اِس ((   ةً ِللنَّ اَك إِالَّ فِتْنَ ي أََرْينَ ا الَّتِ ْؤيَ ا الرُّ ا َجعَْلنَ اِس َوَم اَط بِالنَّ َك أََح َك إِنَّ َربَّ ا لَ َجَرةَ  َوإِْذ قُْلنَ َوالشَّ
ُدُهْم إِالَّ  ا يَِزي فُُهْم فََم ّوِ ْرآِن َونَُخ ي اْلقُ ةَ فِ ًرا( اْلَمْلعُونَ ا َكبِي اِس .)).. )60ُطْغيَانً ةً ِللنَّ ال   إِالَّ فِتْنَ ري : ق األَزه

ذهب واالمتحان واالختبار وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة االبتالء ُت الفضة وال ك فتَْن أْخوذ من قول ، وأَصلها م
ار إِذا ا بالن ار أَذبتهم ه الن حاح: إِذا أَدخلت ي الص ِد، وف ن الجيِّ رديء م ز ال التنظ لتمي ار  ر م ه، ودين َجْوَدتُ

ز ه ع ذا قول ن ه راُق، وم تُْن: اِإلْح ون. والفَ ل: َمْفتُ ار.  وج ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل وَم ه ي
ا ويسمى الصائغ ي كأَنه يُن،  الفَتَّان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قيل للحجارة السُّود الت ار: الفَتِ ْت بالن أُْحِرقَ

و ه: ي ي قول ل ف وَن،وقي ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل ذنوبهم َم ه روَن وهللا ب رَّ ال: يُقَ ةَ .. ((   ق َجَرةَ اْلَمْلعُونَ )) :  َوالشَّ
  شجرة الزقوم ..

اَل أََرأَيْ 61َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس قَاَل أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَْقَت ِطينًا(((    َك ) قَ تَ
يالً( هُ إِالَّ قَِل يَّتَ نَِكنَّ ذُّرِ ِة َألَْحتَ ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ ي إِلَ ْرتَنِ ئِْن أَخَّ يَّ لَ َت َعلَ ْم ِذي َكرَّ ذَا الَّ هُ .)).. )62َه يَّتَ نَِكنَّ ذُّرِ :  َألَْحتَ

َ◌ك به. والِحناُك: وثاق يربط به لٌّ  والِمْحنَُك والِحناُك: الخيط الذي يُحنَّ اب األَسير، وهو ُغ ِذَب أَص ا ُج ، كلم
ذكر رجالً  هُ  حنكه؛ قال الراعي ي يرة، َعضَّ َم العَِش تََكى ظْل ا اْش وراً:إذا م اٌص شديدُ  مأَس رَّ اٌك وقَ كائم ِحن  الشَّ

ه ي َحنَك وداً ف رز ُع ة تغ َدٍث يحدث  األَزهري: التَّْحنِيك أَن تَُحنِّك الداب ه لَح ى تُْدِمي ْرٍن حت ى أَو طرَف قَ األَعل
ي  ه. وف لىفي ي، ص ديث النب ك ح ال: والتَّْحنِي ار؛ ق ُك أَوالد األَنص ان يَُحنِّ ه ك لم: أَن ه وس غ  هللا علي أَن تمض

ن أُم  التمر ثم تدلُكه بَحنَك الصبي داخل فمه؛ يقال منه: َحنَْكتُه ك. وفي حديث اب وَحنَّْكتُه فهو َمْحنوك وُمَحنَّ
ه وبعثت ا ولدت ي سليم لم ى النب ه إل ه  ب ه وسلم: فمضغ، صلى هللا علي ك ب ه أَي دل راً وَحنَّك ه تم ه.  ل َحنََك

َك  وَحنَك الصبيَّ بالتمر وَحنَّكه: دلََك به َحنَكه. وأَخذ بِحناكِ  ه. وَحنَ م جره إِلي ه ث ه ولَبَّت صاحبه إِذا أَخذ بَحنَك
ة ا َالداب ك؛ رواه يَحنِكه ن الحن تق م ر أَن يش ن غي ا م ي فيه َن ف َس ل الرَّ ا: جع و عب ويَْحنُكه د،أَب ن  ي ال اب ق

كُ  سيده: والصحيح عندي أَنه مشتق منه، وكذلك اْحتَنَكه. ا  ويقال: أَْحنَ رين أَي آَكلُهم ُك البعي الشاتين وأَْحنَ
ا. واحتنك الجراُد األَرض: أتى  بالَحنَك؛  ا عليه ون  على نبتها وأَكل م اس يَْنتَِجع ك: الجماعة من الن والَحنَ

اً عن   ناُك في أَرضنا شيئاً، يعني الجماعات المارة؛األَحْ  يرعونه. يقال: ما تَرك بلدا وقوله عز وجل، حاكي
ال ذريته إِال قليال؛ إِبليس. ألَْحتَنَِكنَّ  ا؛ ق ى نبته ى عل َك الجراُد األرض إذا أَت ول مأَخوذ من اْحتَنَ راء: يق   الف

ونس عن ألستوليّن عليهم إال قليالً يعني المعصومين؛ قال محمد بن سالم: ال  سألت ي ال: يق ة فق هذه اآلي
ت  أَتى كان في األَرض كأل فاْحتَنَكه الجراد أَي ي أَي أَلقي ُت دابت اً فاْحتَنَْك د لجام م أَج دهم: ل ول أَح عليه، ويق

   .ألَستأْصلنهم وألَستِميلَنَّهم. َحنَكها حبالً وقُدتها. وقال األَخفش. في قوله ألْحتَنَِكنَّ ذريته، قال: في
ْنُهْم  )63فََمْن تَبِعََك ِمْنُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤُكْم َجَزاًء َمْوفُوًرا(قَاَل اْذَهْب ((   تََطْعَت ِم ْن اْس َواْستَْفِزْز َم

ُدُهمْ  ا يَِع ْدُهْم َوَم َواِل َواألَوَالِد َوِع ي األَْم اِرْكُهْم فِ َك َوَش َك َوَرِجِل ْيِهْم بَِخْيِل ْب َعلَ ْوتَِك َوأَْجِل ْيَطانُ  بَِص إِالَّ  الشَّ
اه :  َواْستَْفِزْز َمْن اْستََطْعَت ِمْنُهمْ .)).. )64ُغُروًرا( ى أَلق ه حت ه: َختَلَ تَفَزَّ ه من الشيء: أَخرجه. واْس واْستَفَزَّ

بُه َمْهلكة. في ه الخوُف أَي استخفه. وفي حديث صفيَّة: ال يُْغِض ه أَي ال يستخفه.  شيء وال واْستَفَزَّ تَِفزُّ يَْس
راء: أَي استخف  العزيز: خفيف. وفي التنزيل ورجل فَزٌّ أَي ال الف نهم بصوتك؛ ق واْستَفِزْز من استطعت م

وتك ك بص كَ .. ((   ودعائ ْيِهْم بَِخْيِل ْب َعلَ كَ   َوأَْجِل ر.)) :  َوَرِجِل ى آَخ ع إِل ن موض يء م ْوُق الش ُب: َس  الَجْل
ييَْجِلبُه ويَْجلُبه َجْلباً وَجلَباً واْجتَلَبَه وَجلَ  َجلَبَه ى. ْبُت الشيَء إِلى نْفِس ه، بمعن كَ . ((واْجتَلَْبتُ رأ  َوَرِجِل )) : وق

ل ..  ى المترج ك : بمعن هم : ورجال لٌ بعض ٌل وَرْج ٌل وَرِجي ل وَرِج ل وَرُج و راج الً، فه ُل َرَج ُج َل الرَّ  وَرِج
ه؛ ه ظهر في سفر يركب الٌ  وَرْجالن؛ األَخيرة عن ابن األَعرابي؛ إِذا لم يكن ل ع ِرَج ال والجم ة وُرجَّ ال  وَرجَّ

الى وَرَجالى     .. وَرْجلة وِرْجلة وِرَجلة وأَْرِجلة وأَراجل وأَراجيل وُرْجالن وُرَجالى وُرجَّ
يالً(((   اِدي.)).. )65إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكفَى بَِربَِّك َوِك ادة : خضع  إِنَّ ِعبَ ده عب : عب

د   ىادة   هنا هي بمعنوذل وطاع له .. والعب ه وال ول ة ل ه وال زوج د ال شريك ل ادة هللا الواح التوحيد : أي عب
ر ونهى  وال يحده المكان وال الزمان .. وليس  كمثله شيء .. سبحانه وتعالى عما يصفون .. وطاعته فيما أم

اد،أَسماء هللا تعالى الوَ )) :  َوَكفَى بَِربَِّك َوِكيالً أو شرط  .. ((  دون قيد  أَرزاق العب ل ب يم الكفي  ِكيُل: هو المق
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ز: أَن وحقيقته أَنه ل العزي ي التنزي ذوا من يستقلُّ بأَمر الَمْوكول إِليه. وف راء:  ال تَتَِّخ ال الف يالً؛ ق ي وِك ُدون
ل اري: وقي اً؛ابن األَنب ال كافِي ا ويق ال َرب ي يق ُل ف حق: الَوِكي و إِس ال أَب افظ، وق ُل الح فة هللا ت الَوِكي الى ص ع

ال بعضهم: الذي تَوكَّل ق، وق ا َخلَ ع م ام بجمي ل بالقي َم الَكِفي ل ونِْع ُل الكفي ولهم  الَوِكي ي ق ال ف ا، وق بأَرزاقِن
  .. الرازق ونِْعَم الكافي، كقولك: رازقنا هللاُ ونِْعم ونِْعم الَوِكيُل: كافِينا هللاُ  َحْسبُنا هللا

ْم اْلفُْل((   ي لَُك ا(َربُُّكْم الَِّذي يُْزِج ْم َرِحيًم اَن بُِك هُ َك ِلِه إِنَّ ْن فَْض وا ِم ِر ِلتَْبتَغُ ي اْلبَْح ْم  .)).. 66َك فِ َربُُّك
ر يَْزُجو َزْجواً  :  زجا الشيء :  الَِّذي يُْزِجي لَُكْم اْلفُْلكَ  اًء: تَيَسَّ و  وُزُجّواً وَزح َراُج يَْزُج ا الخ تقام. وَزج واْس

  ..  ِجيةُ: َدْفُع الشيء والتَّزْ  تيَسُّر ِجبايتِه. َزجاًء: هو
تُمْ ((   ّرِ أَْعَرْض ى اْلبَ اُكْم إِلَ ا نَجَّ اهُ فَلَمَّ ْدُعوَن إِالَّ إِيَّ ْن تَ لَّ َم ِر َض ي اْلبَْح رُّ فِ ُكْم الضُّ اَن  َوإِذَا َمسَّ َوَك

ْنَساُن َكفُوًرا( ْنَساُن َكفُوًرا.)).. )67اْإلِ االُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّ :  َوَكاَن اْإلِ ا وَكفَْرن رَ  ا ب   بالطاغوت؛ َكفَ
ل دار   ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف د يَْكفُ رب: ق وا الح ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص ُر ..  َكفَ ُر: ُكْف والُكْف

ة، النعمة، وهو ا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعم الى: إِن ه تع دُّ الشكر. وقول افرون؛ أَي  وهو ِض ّلٍ ك بك
تَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  َجاحدون. وَكفَر َدها وَس َده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَح ه: َجَح افََره َحقَّ  وك

 السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل
  . قلبه.

أَِمنتُمْ ((   يالً(أَفَ ْم َوِك ُدوا لَُك مَّ الَ تَِج بًا ثُ ْيُكْم َحاِص َل َعلَ ّرِ أَْو يُْرِس َب اْلبَ ْم َجانِ َف بُِك  .))..)68 أَْن يَْخِس
رِّ  فَْت تَْخِسفُ :   أَفَأَِمنتُْم أَْن يَْخِسَف بُِكْم َجانَِب اْلبَ ا. َخَس ا عليه ُؤوُخ األَرض بم ً  الخسف: ُس فا وُخسوفاً  َخْس

فَْت وخَ  ه األَرضواْنَخَس ّ ب ف  ّ وَخَس فَها  فاً أَي ََس ه  َخْس ْفنا ب الى: فََخَس ه تع ه قول ا؛ ومن ه فيه اَب ب غ
داِره األَرَض. فَ  وب ه. وَخَس مَّ فاعل م يس ا ل ى م ا، عل ف بن رئ: لُخِس ه، وق َف ب ي األَرض وُخِس و ف ي ه  وف

َف  ا، واْنَخَس َق بن ال اْنُطِل ا يق ا كم َف بن : ال ْنُخِس ّ د  هحرف عب َف  ب ه األَرَض وَخَس ّ ب َف  األَرُض وَخَس
بًا.. ((  في األَرض المكاُن يَْخِسُف ُخسوفاً: ذَهب ل )) :  أَْو يُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِص ِديدة تَْحِم ٌح َش ُب: ِري والحاِص

ً من ُدقاِق البََرد والثَّْلجِ. وفي التنزيل: إِنَّا  تَناثَر التُّراَب والَحْصباَء؛ وقيل: هو ما   ..  أَْرَسْلنا عليهم حاِصبا
رْ ((   ا َكفَ ِرقَُكْم بَِم يحِ فَيُْغ ّرِ ْن ال فًا ِم ْيُكْم قَاِص َل َعلَ َرى فَيُْرِس اَرةً أُْخ ِه تَ مَّ الَ أَْم أَِمنتُْم أَْن يُِعيَدُكْم فِي تُْم ثُ

ا( ِه تَبِيعً ا بِ ْم َعلَْينَ يكم ...)).. )69تَِجُدوا لَُك َل عل الى: أَو يُرِس ه تع ً وقول ا يح؛ أَي ريح ّرِ تَْقِصف  قاصفاً من ال
ال )) :  ثُمَّ الَ تَِجُدوا لَُكْم َعلَْينَا بِِه تَبِيعًا.((  تَْكِسُرها كما تُْقَصف الِعيدان وغيرها. األَشياء ِريُم؛ ق ُع: الغَ والتَّبِي

عِ  تَلُوذُ ثَعاِلُب الشََّرفَْين منها، الشماخ: ُع:وتابَعَ كما الذَ الغَِريُم من التَّبِي ه. والتَّبِ ال أَي َطلَب َك  ه بم ذي يَتْبَعُ ال
ه. بحق يُطالبك به ل علي الى: وهو الذي يَتْبع الغريم بما أُحي ه تع ابع. وقول ع: الت رتم  والتبي ا كف ِرقَكم بم فيُْغ

ا به تَبِيعاً؛ قال الفراء: ثم ال تَِجُدوا لكم علينا أِْر ِإلْغراقِن اً بالثَّ اكم أَي ثائراً وال طالب ال الزجاج:إِيّ اه  ، وق معن
ً  يتبعنا بأَن يصرفه ال تجدوا من يَتْبَعُنا بِإنكار ما نزل بكم وال    ..عنكم، وقيل: تَبِيعاً ُمطاِلبا

   
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا وال ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي مم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
د في ق هللا جاه ر خل ول هللا خي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  
  

  
  

c    : 222الحلقة عدد   
  c( سورة اإلسراء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْلنَاُهْم (( ...  اِت َوفَضَّ ْن الطَّيِّبَ اُهْم ِم ِر َوَرَزْقنَ ّرِ َواْلبَْح ي اْلبَ اُهْم فِ ي آَدَم َوَحَمْلنَ ا بَنِ ْمنَ ٍر َولَقَْد َكرَّ ى َكثِي َعلَ

نْ  يالً( ِممَّ ا تَْفِض ابَُهْم َوَال  )70َخلَْقنَ َرُءوَن ِكتَ َك يَْق ِه فَأُْولَئِ هُ بِيَِمينِ َي ِكتَابَ ْن أُوتِ اِمِهْم فََم اٍس بِِإَم لَّ أُنَ ْدُعو ُك ْوَم نَ يَ
ْن 72َوَمْن َكاَن فِي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو فِي اْآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيالً( )71يُْظلَُموَن فَتِيالً( ) َوإِْن َكاُدوا لَيَْفتِنُونََك َع

يالً( ذُوَك َخِل َرهُ َوإِذًا َالتََّخ ا َغْي ِري َعلَْينَ ْيئًا  )73الَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِلتَْفتَ ْيِهْم َش ْرَكُن إِلَ ْدَت تَ ْد ِك اَك لَقَ ْوَال أَْن ثَبَّتْنَ َولَ
ْن  )75ِضْعَف اْلَمَماِت ثُمَّ الَ تَِجُد لََك َعلَْينَا نَِصيًرا()إِذًا َألَذَْقنَاَك ِضْعَف اْلَحيَاِة وَ 74قَِليالً( ونََك ِم تَِفزُّ َوِإْن َكاُدوا لَيَْس

ُد لِ  )76األَْرِض ِليُْخِرُجوَك ِمْنَها َوإِذًا الَ يَْلبَثُوَن ِخَالفََك إِالَّ قَِليالً( نَّتِنَا ُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمْن ُرُسِلنَا َوَال تَِج ُس
ُهوًدا(77تَْحِويالً( اَن َمْش َالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس إِلَى َغَسِق اللَّْيِل َوقُْرآَن اْلفَْجِر إِنَّ قُْرآَن اْلفَْجِر َك ْن  )78) أَقِْم الصَّ َوِم

وًدا( ا َمْحُم َك َمقَاًم َك َربُّ ى أَْن يَْبعَثَ َك َعَس ْد بِِه نَافِلَةً لَ ي وَ  )79اللَّْيِل فَتََهجَّ ْدٍق َوأَْخِرْجنِ ْدَخَل ِص ي ُم ْل َرّبِ أَْدِخْلنِ قُ
يًرا( ْلَطانًا نَِص ُدْنَك ُس ْن لَ ي ِم ْل ِل ْدٍق َواْجعَ َرَج ِص اَن  )80ُمْخ َل َك ُل إِنَّ اْلبَاِط َق اْلبَاِط قُّ َوَزَه اَء اْلَح ْل َج َوقُ

ةٌ 81َزُهوقًا( فَاٌء َوَرْحَم ُل ِمْن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِش اًرا() َونُنَّزِ اِلِميَن إِالَّ َخَس ُد الظَّ ْؤِمنِيَن َوَال يَِزي ا  )82ِلْلُم َوإِذَا أَْنعَْمنَ
نَساِن أَْعَرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن يَئُوًسا( ْن  )83َعلَى اْإلِ ُم بَِم قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه فََربُُّكْم أَْعلَ

  ...)) ..)84بِيالً(ُهَو أَْهَدى سَ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة اإلسراء ) 

  * التحليل : 
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دخل  ا م د؟.. وم ما اإلمام ؟ .. وما اإلستفزاز ؟.. وما دلوك الشمس ؟.. وما غسق الليل ؟.. وما التهج
ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ل الصدق وما مخرجه ؟.. وما الزهوق ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تج

  التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ْلنَاُهْم ( ...  اِت َوفَضَّ ْن الطَّيِّبَ اُهْم ِم ِر َوَرَزْقنَ ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْح ٍر َولَقَْد َكرَّ ى َكثِي َعلَ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيالً( اِمِهْم فََم )70ِممَّ ابَُهْم َوَال يَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَم َرُءوَن ِكتَ َك يَْق ِه فَأُْولَئِ هُ بِيَِمينِ َي ِكتَابَ ْن أُوتِ

اِمِهمْ .)).. )71يُْظلَُموَن فَتِيالً( ة :  يَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَم ْيش.ابن سيده: واِإلمَّ ه الَج ذي يَتْبَعُ م ال واألَمُّ: العَلَ
ة م به وأْتَمَّ: السُّنَّةُ. واألُمَّ ةً. وأَمَّ القوَم وأَمَّ بهم: وتَأَمَّ تَمَّ  جعله أَمَّ ل من ائ اُم: ك ةُ. واِإلم تقدَّمهم، وهي اِإلمام

ى الصراط انوا عل ْومَ  به قوٌم ك ه عز وجل: يَ ي في قول ن األَعراب انوا ضالِّين. اب ْدُعو المستقيم أَو ك لَّ  نَ ك
يّهم رون: بنَب ال آخ ابهم، وق ة: بكت ت طائف اِمْهم، قال اٍس بِإم ْرعهم،و أُن ه  َش ى في ذي أَحص ه ال ل: بكتاب وقي

ه وسلم َعَمله. وسيُدنا رسولُ  امِ  ، هللا، صلى هللا علي اً االئتم يهم جميع ه، وعل تِ اُم أُمَّ ي َمضى  ُإِم نَّته الت بُس
هم. عليها. ورئيس ة. ابن سيده: واِإلماُم ما ائْتُمَّ به من رئيٍس وغيِره، والجمع القوم: أَّمِ   . أَئِمَّ

بِيالً(َوَمنْ ((   لُّ َس ى َوأََض َرِة أَْعَم ي اْآلِخ َو فِ ى فَُه ِذِه أَْعَم ي َه ْن 72 َكاَن فِ َك َع اُدوا لَيَْفتِنُونَ ) َوإِْن َك
يالً( ذُوَك َخِل َرهُ َوإِذًا َالتََّخ ا َغْي ِري َعلَْينَ َك ِلتَْفتَ ا إِلَْي ِذي أَْوَحْينَ كَ .)).. )73الَّ اُدوا لَيَْفتِنُونَ ةُ: والِفتْ :  َوإِْن َك ن

اتٌِن، إِعجابُك بالشيء، فتَنَه اً، فهو ف اً وفُتُون ه فَتْن ه يَْفتِنُ ه وأَْفتَنَ .. ولكن هللا عصم رسول هللا صلى هللا علي
   وآله وسلم ..
يالً(((   ْيئًا قَِل ْيِهْم َش ْرَكُن إِلَ ْدَت تَ ْد ِك اَك لَقَ ْوَال أَْن ثَبَّتْنَ ْعَف اْلَحيَ )74َولَ اَك ِض ْعَف إِذًا َألَذَْقنَ اِة َوِض

ْيِهمْ .)).. )75اْلَمَماِت ثُمَّ الَ تَِجُد لََك َعلَْينَا نَِصيًرا( ْرَكُن إِلَ رُكُن :  لَقَْد ِكْدَت تَ ْرَكُن ويَ َن يَ ى الشيِء وَرَك َن إل َرِك
 ً ا ً  َرْكن ا نَ  وُركون هم: َرَك ال بعض كن. وق ه وس ال إلي ةً أَي م ةً وَركانِيَ ا وَركانَ اف فيهم تح الك ْرَكن، بف ي  يَ ف

ى الجمع ْرُكُن، وهو  الماضي واآلتي، وهو نادر؛ قال الجوهري: وهو عل َن يَ راع: َرِك ال ك ين. ق ين اللغت ب
لَ  ره فَِض ز: وال نادر أَيضاً، ونظي ل العزي ي التنزي ْنعُم؛ وف َم يَ ر ونَِع َر يَْحُض ل وَحِض ذين  يَْفُض ى ال وا إل تَْرَكنُ

   .. مال إلى الشيء واطمأَنَّ إليه كوناً إذاظلموا؛ قرئ بفتح الكاف من َرِكَن يَْرَكُن رُ 
يالً(((   َك إِالَّ قَِل وَن ِخَالفَ ا َوإِذًا الَ يَْلبَثُ وَك ِمْنَه ْن األَْرِض ِليُْخِرُج ونََك ِم تَِفزُّ اُدوا لَيَْس نَّةَ  )76َوإِْن َك ُس

وِ  نَّتِنَا تَْح ُد ِلُس ِلنَا َوَال تَِج ْن ُرُس َك ِم ْلنَا قَْبلَ ْد أَْرَس ْن قَ ْن األَْرِض .)).. )77يالً(َم ونََك ِم تَِفزُّ اُدوا لَيَْس :  َوإِْن َك
ي اه ف ى أَلق ه: َختَلَه حت ه من الشيء: أَخرجه. واْستَفَزَّ ة. واْستَفَزَّ ي  َمْهلك ه الخوُف أَي استخفه. وف تَفَزَّ واْس

بُه فيَّة: ال يُْغِض ديث ص يء وال ح زٌّ أَي خف ش ل فَ تخفه. ورج ه أَي ال يس تَِفزُّ ليَْس ي التنزي ف. وف ز: ي  العزي
راء: أَي استخف بصوتك ال الف نهم بصوتك؛ ق ال: واْستَفِزْز من استطعت م ك، ق ه عز  ودعائ ذلك قول وك

ن األَرض ونََك م تَِفزُّ ادوا لَيَْس ل: وإِن ك ونَك: أَي أَي وج تَِفزُّ ه ليَْس ي قول حق ف و إِس ال أَب تَِخفُّونَك. وق  ليس
و  إِفزاعاً يحملك على ل أَهل اللغة: كادوا ليَْستَِخفُّونَكليقتلونك، رواهألَهل التفسير؛ وقا ال أَب َرب. ق خفة الَه

  . سواء. عبيد: أَْفَزْزُت القوَم وأَفزعتهم
ُهوًدا(((   اَن َمْش ِر َك َالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس إِلَى َغَسِق اللَّْيِل َوقُْرآَن اْلفَْجِر إِنَّ قُْرآَن اْلفَْج .)) )78أَقِْم الصَّ

ت..  فرَّ ل اص ت، وقي اً: غرب ْدلُك ُدلوك مُس تَ ت الش ل وَدلََك ي التزي ت للغروب. وف الة  ومال م الص ز: أَقِ العزي
ت عن لُدلُوك الشمس إلى َغَسق ال: الليل. وقد َدلََكْت: زال ِد السماء؛ ق ه َكبِ ْذَو مْنكبِ ْدلُُك الشمُس إال َح ا تَ  م

نواسم ذلك ا دونها الهاماُت والقََصرُ  في َحْومٍة، راء: جابر عن اب ال الف لَُك: ق دَّ وك لوقت ال ي ُدلُ اس ف   عب
د  الشمس؛  إلى غياب الشمس أنه زوالها الظهَر، قال: ورأَيت العرب يذهبون بالدُّلُوك ال أَبومنصور: وق ق

ال ه ق عود أَن ن مس ن اب ا ع وك روين وك  ُدلُ ال: ُدلُ ه ق ش أَن ن األَخف انئ ع ن ه ا. وروى اب مس غروبه الش
ن مس م ازوا الش ا له ك ميله ر، وذل ت الظه ي وق ا ف مس زواله وك الش اج: ُدلُ ال الزج ا. وق ى غروبه  إل

ت د مال راحِ أي ق راحِ وبِ ْت بَ د دلََك ال: ق ا أَيضاً. يق اج إذا  للغروب وهو ُدلُوكه اظر يحت اد الن ى ك زوال حت لل
ن براحته. وبَراحِ، مثل قطاِم: اسم للشمس. ورو تَبَصَّرها أَن يكسر الشُّعاع عن بصره افع عن اب ي عن ن
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تْ  عمر قال: ه َدلََك ي قول ا.  ُدلُوكها ميلها بعد نصف النهار. وروي عن ابن األَعرابي ف راحِ: استريح منه بِ
ف ا نص مس زواله وك الش دي أَن ُدل ول عن ري: والق ال األَزه لوات  ق ة للص ة جامع ون اآلي ار لتك النه

م م، أَقِ ى، وهللا أَعل س، والمعن د أَي الخم ا محم الة ي ل  الص ق اللي ى غس مس إل ت زوال الش ن وق ا م أَِدْمه
ع صلوات فيدخل فيها ذه أَرب ا العشاَءان فه ل هم ِق اللي ى والعصر، وصالتا َغَس ه:  ، األول والخامسة قول

ه  وقرآَن الفَْجر، المعنى وأَقم صالة الفجر فهذه خمس صلوات ه، صلى هللا علي ى نبي الى عل فرضها هللا تع
  .. وسلم، وعلى أَمته

وًدا(((   ا َمْحُم َك َمقَاًم َك َربُّ َ ى أَْن يَْبعَث َك َعَس ةً لَ ْد بِِه نَافِلَ ِد .)).. )79َوِمْن اللَّْيِل فَتََهجَّ ذلك الُمتََهّجِ وك
َد القوم: استيقظوا ةً  للصالة أَو يكون ُمَصلِّباً. وتََهجَّ ه نافل ْد ب ل فَتََهجَّ غيرها؛ وفي التنزيل العزيز: ومن اللي

ك؛ ِهَر،الجوهري:هَ  ل َد أَي َس َد وتََهجَّ يالً. وَهَج ام ل َد أَي ن َد وتَهجَّ ن َج و م الة  وه ل لص ه قي داِد، ومن األَض
دُّ. والتْهِجيُد: ى.. التَّْنويمُ  الليل: التََّهجُّ ُد، فهو القائم إِل ه وأَما الُمتََهّجِ ل ل ه قي وم، وكأَن د  الصالة من الن ُمتََهّجِ

ى ل للعابد ُمتََحنٌِّث ِإللقائهكما يقا ِإللقائه الُهُجود عن نفسه، َث عن نفسه. وفي حديث يحي ا،  الِحْن ن زكري ب
دي بيت المقدس أَي المصلِّين عليهما السالم: فنظر إِلى ِهْرت ُمتََهّجِ دت إِذا َس ال: تهجَّ ت،  بالليل. يق وإِذا نِْم

  : جاء في صحيح البخاري : )) َعَسى أَْن يَْبعَثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا. ((  وهو من األَضداد.
د ن عب هللا  حدثنا علي بن عياش: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر ب

ه  رضي هللا عنهما: ه أن رسول هللا صلى هللا علي ال حين يسمعوآل ال: (من ق داء: اللهم رب  وسلم ق الن
ذي  لفضيلة،هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت محمدا الوسيلة وا ا محمودا ال ه مقام ه،  وابعث وعدت

   وآله وسلم .. النبي صلى هللا عليه رواه حمزة بن عبد هللا، عن أبيه، عن حلت له شفاعتي يوم القيامة).
ْلَطانًا ((   ُدْنَك ُس ْن لَ ي ِم ْل ِل ْدٍق َواْجعَ َرَج ِص ي ُمْخ ْدٍق َوأَْخِرْجنِ ْدَخَل ِص ي ُم ْل َرّبِ أَْدِخْلنِ َوقُ

تُ .)).. )80يًرا(نَِص ول َدَخْل اً، تق دُّخول أَيض ع ال دُّخول وموض الفتح: ال ْدَخل، ب ْدَخالً  والَم ُت  َم ناً وَدَخْل حس
دََّخل: اِإلْدخال والمفعول : َمْدَخَل ِصْدٍق. والُمْدَخل، بضم الميم ْدٍق. والُم ْدَخَل ِص ه ُم ول أَْدَخْلت ه، تق  من أَْدَخل

الفيه، وهو ُمفْ  شبه الغار يُْدَخل ال شمر: ويق دُّخول. ق ْدَخل تَعَل من ال ن الَم الَن حَس ن  ف َرج أَي َحَس والَمْخ
ن ْذَهب. وفي حديث الطريقة محموُدها، وكذلك هو َحَس اق اختالفَ  الَم ال إِن من النف ان يق ال: ك  الحسن ق

ّرِ والعالنية الَمْدَخل والَمْخَرج واختالفَ  منورة .. ومخرج صدق .. قال العلماء : مدخل  صدق المدينة الالّسِ
ر .. ومخرج الصدق   ي القب مكة المكرمة .. زادها هللا تشريفا وتعظيما .. وقال آخرون : مدخل الصدق يعن

  : يوم القيامة للبعث والجزاء ..  
ا(((   اَن َزُهوقً َل َك ُل إِنَّ اْلبَاِط َق اْلبَاِط قُّ َوَزَه قُ ) .)).. 81َوقُْل َجاَء اْلَح َق الشيُء يَْزَه اً،  زَه ُزهوق

ك فهو زاِهٌق وَزهوٌق: بَطل ُل إذا وهلَ َق الباط اً. وزَه ان َزهوق ل: إنَّ الباطل ك َمَحّل. وفي التنزي ه  واْض َغلَبَ
ٌق،  الحّق، وقد زاَهَق الحقُّ الباطَل. وَزَهق الباِطُل أي اْضَمَحّل، إذا هو زاِه وأْزَهقَه هللا. وقوله عز وجل: ف

ُق  وَزَهقَتْ  نفِس: بُْطالنُها. وقال قتادة: وَزَهَق الباطُل يعني الشيطان،ال أي باِطٌل ذاِهٌب. وُزهوقُ  ه تَْزَه نفُس
ي ُزُهوقاً وَزِهقَت، لغتان: خرجت. وفي الحديث: إن َق أي  النحَر ف ى تَْزَه َس حت وا األَْنفُ رُّ ة وأقِ ق واللَّبّ الَحْل

الىالذَّبيحة وال يبقى فيها حركة، ثم تسلخ وتق الروح من حتى تخرج ال تع هم : طع. وق ق أْنفُُس ْم  وتَْزَه وُه
ّسِ  حجاب من نور وُظلمة كافرون؛ أي تَْخُرج. وفي الحديث: دون هللا سبعون ألف ْن ِح ٌس ِم َمع نف وما تَْس

  ..  ِزِهقَْت أي هلكت وماتت تلك الحُجب شيئاً إال
ؤْ ((   ةٌ ِلْلُم فَاٌء َوَرْحَم َو ِش ا ُه ْرآِن َم ْن اْلقُ ُل ِم ّزِ اًرا(َونُنَ اِلِميَن إِالَّ َخَس ُد الظَّ َوإِذَا  )82ِمنِيَن َوَال يَِزي

نَساِن أَْعَرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن يَئُوًسا( َربُُّكْم  )83أَْنعَْمنَا َعلَى اْإلِ اِكلَتِِه فَ ى َش قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَ
ه:  قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِهِ ...)) .. )84أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسبِيالً( ة، والتَّشاُكُل مثل اَكلَة: الُموافَق  . والُمَش

ْكلُه والشاِكلةُ: الناحية والطَّريقة ة. وشاِكلَةُ اِإلنساِن: َش ل والَجِديل ي التنزي ه. وف ه وطريقت ز:  وناحيت العزي
ى َجِديلَتهعلى طريقته و قُْل ُكلُّ يَْعَمل على شاِكلَته؛ أَي اِكلته أَي عل ه  وَمْذَهبه؛ وقال األَخفش: على َش ناحيت

ه  ، صلىعن شكل النبي  الحديث: فسأَلت أَبي  وجهته وَخِليقته. وفي ه هللا علي ه  ، وسلموآل أَي عن َمْذَهب
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ه. اكُل أَفعالَ ا يَُش ل: عم ده، وقي ْكل، بالكسر: وقَْص ْذهب. والّشِ ل والَم الفتح: الِمثْ دَّلُّ، وب ٌق ذو ال   وهذا َطِري
   .. منه ُطُرٌق جماعةٌ  َشواِكل أَي تَتََشعَّب

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  اوبمحم
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف كم والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  

 c   : 223الحلقة عدد   
  c( سورة اإلسراء ) 

  
 ن حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي وااله إل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  ــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيــــــ
يالً((( ...  ِم إِالَّ قَِل ْن اْلِعْل تُْم ِم ا أُوتِي ي َوَم ِر َربِّ ْن أَْم وُح ِم رُّ وحِ قُْل ال ئْنَا  )85َويَْسأَلُونََك َعْن الرُّ ئِْن ِش َولَ

ًرا()إِالَّ َرْحمَ 86لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ثُمَّ الَ تَِجُد لََك بِِه َعلَْينَا َوِكيالً( َك َكبِي اَن َعلَْي  )87ةً ِمْن َربَِّك إِنَّ فَْضلَهُ َك
ا ْو َك ِه َولَ أْتُوَن بِِمثِْل ْرآِن الَ يَ ذَا اْلقُ ِل َه أْتُوا بِِمثْ ى أَْن يَ نُّ َعلَ ُس َواْلِج ن ْت اْإلِ ئِْن اْجتََمعَ ْل لَ بَْعٍض قُ ُهْم ِل َن بَْعُض

ْفنَا ِللنَّاِس فِي هَ  )88َظِهيًرا( وًرا(َولَقَْد َصرَّ اِس إِالَّ ُكفُ ُر النَّ ْؤِمَن  )89ذَا اْلقُْرآِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل فَأَبَى أَْكثَ ْن نُ الُوا لَ َوقَ
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َر األَنَهاَر ِخَاللََها تَْفِجيًرا(90لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمْن األَْرِض يَْنبُوًعا(  )91)أَْو تَُكوَن لََك َجنَّةٌ ِمْن نَِخيٍل َوِعنٍَب فَتُفَّجِ
يالً( أو  ِة قَبِ ِ َواْلَمَالئَِك َّ ا أْتَِي بِ ُرٍف أَْو 92تُْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعلَْينَا ِكَسفًا أَْو تَ ْن ُزْخ ٌت ِم َك بَْي وَن لَ )أَْو يَُك

ْل  َرُؤه قُ ا نَْق ا ِكتَابً َل َعلَْينَ ّزِ ى تُنَ َك َحتَّ ْؤِمَن ِلُرقِيِّ ْن نُ َماِء َولَ ي السَّ ى فِ ًرا تَْرقَ ُت إِالَّ بََش ْل ُكن ي َه ْبَحاَن َربِّ ُس
والً( )93َرُسوالً( ًرا َرُس ُ بََش َّ َث  الُوا أَبَعَ َدى إِالَّ أَْن قَ اَن  )94َوَما َمنََع النَّاَس أَْن يُْؤِمنُوا إِْذ َجاَءُهْم اْلُه ْو َك ْل لَ قُ

ا عَ  ْلنَ يَن لَنَزَّ وَن ُمْطَمئِنِّ ةٌ يَْمُش والً(فِي األَْرِض َمَالئَِك ا َرُس َماِء َملًَك ْن السَّ ْيِهْم ِم ي 95لَ ِهيًدا بَْينِ ِ َش َّ ا ى بِ ْل َكفَ ) قُ
  ...))..)96َوبَْينَُكْم إِنَّهُ َكاَن بِِعبَاِدِه َخبِيًرا بَِصيًرا(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة اإلسراء ) 

  * التحليل : 
  

ا ف سلماذا يسأل الن ا الكس ر ؟.. وم ا الظهي روح ؟.. وم ن ال ا الزخرف ؟..  ع ل ؟.. وم ا القبي ؟.. وم
  ومن الشهيد؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

   
يالً (( ...  ِم إِالَّ قَِل ْن اْلِعْل تُْم ِم ا أُوتِي ي َوَم ِر َربِّ ْن أَْم وُح ِم وحِ قُْل الرُّ ا .)).. )85(َويَْسأَلُونََك َعْن الرُّ َوَم

يالً  ه وكنهه..  و أُوتِيتُْم ِمْن اْلِعْلِم إِالَّ قَِل ه بحقيقت ا : أدرك م علم اِلُم : عل يم والع من صفات هللا عز وجل العَِل
هادِة، هللا عز والعَالَُّم؛ قال ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل وب، فهو  وجل: وهو الَخ الَّم الغُي ال: َع وق

ه،هللاُ  َل َكْونِ اً وال  العالُم بما كان وما يكوُن قَْب َزل عاِلم م يَ ل أن يكون، ل ُد قَْب ْن بْع ا يُك وُن ولَمَّ ا يك زاُل  وبَِم يَ
ي ه  عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال ف اَط ِعْلُم الى، أح السماء سبحانه وتع

  .. ها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغةدقيقِ  بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرها
يالً(((    ا َوِك ِه َعلَْينَ َك إِنَّ 86َولَئِْن ِشئْنَا لَنَْذَهبَنَّ بِالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ثُمَّ الَ تَِجُد لََك بِ ْن َربِّ ةً ِم )إِالَّ َرْحَم

يالً .)).. )87فَْضلَهُ َكاَن َعلَْيَك َكبِيًرا( ا َوِك ِه َعلَْينَ َك بِ ُد لَ مَّ الَ تَِج يم :  ثُ ُل: هو المق الى الَوِكي ماء هللا تع ي أَس ف
ل اد، الكفي أَرزاق العب ل ب ي التنزي ه. وف ول إِلي أَمر الَمْوك تقلُّ ب ه يس ه أَن ز: أَن وحقيقت ن  العزي ذوا م ال تَتَِّخ

ال ا ويق ال َرب راء: يق ال الف يالً؛ ق ي وِك ً  ُدون ا حق:  ؛كافِي و إِس ال أَب افظ، وق ُل الح ل الَوِكي اري: وقي ن األَنب اب
ال بعضهم الَوِكيُل في ق، وق ا َخلَ ع م ام بجمي ل  : صفة هللا تعالى الذي تَوكَّل بالقي َم الَكِفي ل ونِْع ُل الكفي الَوِكي

بُنا هللا ولهم َحْس ي ق ال ف ا، وق افي بأَرزاقِن َم الك ا هللاُ ونِْع ُل: كافِين م الَوِكي مونِْع ا هللاُ ونِْع ك: رازقن  ، كقول
  .. الرازق

ا((   ْو َك ِه َولَ نُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن يَأْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلقُْرآِن الَ يَأْتُوَن بِِمثِْل ُهْم قُْل لَئِْن اْجتََمعَْت اْإلِ َن بَْعُض
ًرا( بَْعٍض َظِهي رً .)).. )88ِل بَْعٍض َظِهي ُهْم ِل اَن بَْعُض ْو َك :وظَ ا : َولَ يَّ َر َعل ه. وَظَه ه: أَعنت ْرُت علي انني؛  َه أَع

ى كالهما عن ثعلب. وتَظاهُروا اونوا، وأَظهره هللا عل اَهَرا عليه: تع ز: وإن تََظ ل العزي ي التنزي ه. وف ُدّوِ  َع
اً: هم بعض اَهَر بعض ه. وظ الن علي اَهَر ف اُون. وظ اُهُر: التع ه، والتَّظ ه. أَعان اً: عاون اَهَرة:  فالن والُمظ

هالمعا ه السالم: أَن ْدرٍ  ونة، وفي حديث علي، علي ْوَم بَ اَرَز يَ ْوُن،  ب ُر: العَ ان. والظَِّهي ر وأَع اَهَر أَي نََص وظ
د يستوي والجمع في ذلك الواحد والً ق يالً وفَعُ ر ألَن فَع ا المذكر سواء، وإِنما لم يجمع َظِهي ث  فيهم والمُؤن

وُل رب ا ا رس ل: إِنَّ ز وج ال هللا ع ا ق غ، كم المين.والجم ي لع ه  وف ى رب افُر عل ان الك ز: وك ل العزي التنزي
  .. ولذلك أَفرد؛ وفيه أَيضاً: والمالئكة بعد ذلك ظهير ، َظهيراً؛ يعني بالكافر الِجْنسَ 

وًرا(((   اِس إِالَّ ُكفُ ُر النَّ أَبَى أَْكثَ ٍل فَ ّلِ َمثَ ْن ُك ْرآِن ِم ذَا اْلقُ ي َه اِس فِ ْفنَا ِللنَّ رَّ ْد َص ْن وَ  )89َولَقَ الُوا لَ قَ
ا 90نُْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمْن األَْرِض يَْنبُوًعا( اَر ِخَاللََه َر األَنَه ٍب فَتُفَّجِ ٍل َوِعنَ ْن نَِخي ةٌ ِم َك َجنَّ وَن لَ )أَْو تَُك

ًرا( ا .).. )91تَْفِجي ْن األَْرِض يَْنبُوًع ا ِم َر لَنَ ى تَْفُج عَ :  َحتَّ َع ونَْب اُء ونبِ َع الم عُ نَبَ اني، يَْنبِ عُ  ؛ عن اللحي   ويْنبَ
ال  خرج من ويَْنبُع؛ األَخيرة عن اللحياني، نَْبعاً ونُبُوعاً: تَفعَّر، وقيل: اً؛ ق العين، ولذلك سميت العين يَْنبُوع
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عَ  ال األَزهري: هو يفعول من نَبَ اء يق ة الحجاز عين م ابِيُع، وبناحي ه يَن ين وجمع اء إِذا جرى من الع   الم
  .. ُع تَْسِقي نخيالً آلِل علّي بن أَبي طالب، رضي هللا عنهيَْنبُ  لها

يالً( ((  أو  ِة قَبِ ِ َواْلَمَالئَِك َّ ا أْتَِي بِ فًا أَْو تَ ا ِكَس َت َعلَْينَ ا َزَعْم َماَء َكَم ِقَط السَّ ف .)).. )92تُْس والِكْس
ه ر، وهي جمع بثري جاء والِكْسفةُ والَكِسيفة: الِقْطعة مما قَطْعت. وفي الحديث: أَن ز مكّس ٍف أَي خب دة ِكْس

ه ِكساٌف أَي حديث أَبي ِكْسفة للقطعة من الشيء. وفي ه وعلي ال بعضهم رأَيت ه: ق ّ عن   الدرداء، رضي 
فُه: السحاب أو كسف ويكسف األَثير: وكأَنها جمع ِكْسفة  قطعة ثوب؛ قال ابن ت  وِكَس ل إذا كان ه، وقي قَِطعُ

: أَو تسقط السماء  ِكْسفاً من السماء؛ الفراء في قوله تعالى ل: وإن يرواالتنزي فهي كسف وفي  عريضة 
ال: علينا كما زعمت اُع، ق ُف: الِجم ان، والِكْس ُف وجه ُف والِكَس ال: الِكْس فاً، ق ول  وسمعت ِكَس اً يق أَعرابي

ة، ك َخْرق ة، كقول د قِْطع ك يري ل، أَعطني ِكْسفة من ثوب َف فع ً  وُكِس ا د يكون الِكْسف جماع ل وق  للِكسفة مث
ً  ُعْشبة وُعْشب؛ وقال فا فة وهي الزجاج: قرئ ِكْس ع ِكْس ا جم فاً جعله رأَ ِكَس فاً، فمن ق ة، ومن  وِكَس الِقْطع

 ً    .غطَّيته. واشتقاقه من كَسْفت الشيء إذا جعله واحداً، قال: أَو تسقطها َطبَقاً علينا، قرأَ ِكْسفا
ُرٍف ((   ْن ُزْخ ٌت ِم َك بَْي وَن لَ ا أَْو يَُك ا ِكتَابً َل َعلَْينَ ّزِ ى تُنَ َك َحتَّ ْؤِمَن ِلُرقِيِّ ْن نُ َماِء َولَ ي السَّ ى فِ أَْو تَْرقَ

والً( ًرا َرُس ُت إِالَّ بََش ْل ُكن ي َه ْبَحاَن َربِّ ْل ُس َرُؤه قُ ُرفٍ .)).. )93نَْق ْن ُزْخ ٌت ِم َك بَْي وَن لَ ب ..  أَْو يَُك ن ذه : م
يده: الزُّ  ن س ةُ. اب ين ُرُف: الّزِ ْخ ذاالزُّ ذهب ه رُف ال ل، ْخ ه  األَص وَّ لُّ ُمَم به ك م ش اً ث ٍة ُزْخُرف ل ِزين ي ك ّمِ م ُس ث

ٍر به. ا وبيت ُمَزوَّ لُّ م ه. وك ه وأَْكَملَ ةً: َزيَّنَ ي  ُمَزْخرٌف، وَزْخَرَف البيت َزْخَرفَ ِرَف. وف د ُزْخ َن، فق َق وُزيِّ ُزّوِ
ّ عليه اوسلم، لم يدخل الكعبة  الحديث: أَن النبي، صلى  ال: الزخرف ههن َي؛ ق ْخُرِف فنُّحِ الزُّ   حتى أََمَر ب

اً  نُقُوٌش وتَصاويُر تَُزيَُّن بها الكعبةُ وكانت بالذهب فأَمر بها حتى وتهم أَْبواب الى: ولبي ه تع ه قول ت؛ ومن ُحتّ
م  وُسرراً عليها يتكئُون ا له ا نجعله ة  منوُزْخُرفاً؛ قال الفراء: الزخرف الذهب، وجاء في التفسير: إنَّ فِضَّ

ل  أَوقعت الفعل عليه  ومن ُزْخرف، فإذا أَلقيت من الزخرف اه ونجع ل: ومعن أَي وزخرفاً نجعل لهم ذلك، قي
َرفَ  لهم مع ذلك ذهباً وِغنًى، ى أَن تُزْخ أَي  المساجدُ  قال: وهو أَشبه الوجهين بالصواب. وفي الحديث: نََه

ه بالذهب   .. تُْنقََش وتَُموَّ
َع ا((   ا َمنَ والً(َوَم ًرا َرُس ُ بََش َّ َث  الُوا أَبَعَ َدى إِالَّ أَْن قَ اَءُهْم اْلُه وا إِْذ َج اَس أَْن يُْؤِمنُ ْو  )94لنَّ ْل لَ قُ

والً( ا َرُس َماِء َملًَك ْن السَّ ْيِهْم ِم ْلنَا َعلَ ِ َش95َكاَن فِي األَْرِض َمَالئَِكةٌ يَْمُشوَن ُمْطَمئِنِّيَن لَنَزَّ َّ ا ى بِ ْل َكفَ ِهيًدا ) قُ
يًرا( ًرا بَِص اِدِه َخبِي اَن بِِعبَ هُ َك نَُكْم إِنَّ ي َوبَْي ِهيًدا...)).. )96بَْينِ ِ َش َّ ا ى بِ ْل َكفَ ل: :  قُ ز وج ماء هللا ع ن أَس م

ب عن  من أَسماء الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد ذي ال يَغي ل الشهيُد ال ال: وقي ين في شهادته. ق هللا األَم
روالشهي شيء. ِعْلمه ِإذا اعتب ي فاعل ف ة ف ة المبالغ يم،  د: الحاضر. وفَِعيٌل من أَبني اً، فهو العل م مطلق الِعل

ع  وإِذا أُضيف في األُمور الباطنة، فهو الخبير، ر م د يعتب وإِذا أُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وق
  .. َعِلَمهُ  ي يُبَيُِّن مايَْشَهَد على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذ هذا أَن

  
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  إله إال هللا أشهد أن ال
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c   : 224الحلقة عدد   

  c( سورة اإلسراء ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال  ول هللا بل هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ فَهُ (( ...  َّ ِة َوَمْن يَْهِد  ْوَم اْلِقيَاَم ُرُهْم يَ ِه َونَْحُش ْن ُدونِ اَء ِم ْم أَْوِليَ َد لَُه ْن تَِج َو اْلُمْهتَِدي َوَمْن يُْضِلْل فَلَ

ِعيًرا( اُهْم َس ْت ِزْدنَ ا َخبَ نَُّم ُكلََّم أَْواُهْم َجَه ما َم ا َوُص ا َوبُْكًم وِهِهْم ُعْميً ى َوُج أَنَُّهْم َكفَ )97َعلَ َزاُؤُهْم بِ َك َج ُروا ذَِل
ًدا( ا َجِدي وَن َخْلقً ا لََمْبعُوثُ ا أَئِنَّ ا َوُرفَاتً َماَواِت 98بِآيَاتِنَا َوقَالُوا أَئِذَا ُكنَّا ِعَظاًم َق السَّ ِذي َخلَ َ الَّ َّ َرْوا أَنَّ  ْم يَ ) أََولَ
َب فِي الً الَ َرْي ْم أََج َل لَُه ثْلَُهْم َوَجعَ َق ِم ى أَْن يَْخلُ اِدٌر َعلَ وًرا(َواألَْرَض قَ اِلُموَن إِالَّ ُكفُ أَبَى الظَّ تُْم  )99ِه فَ ْو أَن ْل لَ قُ

ْنَساُن قَتُوًرا( نفَاِق َوَكاَن اْإلِ اٍت  )100تَْمِلُكوَن َخَزائَِن َرْحَمِة َربِّي إِذًا َألَْمَسْكتُْم َخْشيَةَ اْإلِ َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى تِْسَع آيَ
ُحوًرا(بَيِّنَاٍت فَاْسأْل بَنِي إِْسَرائِيَل  ى َمْس َك يَاُموَس ي َألَُظنُّ ا 101إِْذ َجاَءُهْم فَقَاَل لَهُ فِْرَعْوُن إِنِّ َت َم ْد َعِلْم اَل لَقَ ) قَ

ا َك يَ وًرا( أَنَزَل َهُؤَالء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض بََصائَِر َوإِنِّي َألَُظنُّ ْوُن َمثْبُ ُهمْ  )102فِْرَع تَِفزَّ أََراَد أَْن يَْس ْن فَ  ِم
َرِة  )103األَْرِض فَأَْغَرْقنَاهُ َوَمْن َمعَهُ َجِميعًا( ُد اْآلِخ اَء َوْع ِإذَا َج ُكنُوا األَْرَض فَ َرائِيَل اْس َوقُْلنَا ِمْن بَْعِدِه ِلبَنِي إِْس

ًرا َونَِذيًرا(َوبِاْلَحّقِ أَنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّقِ نََزَل َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ  )104ِجئْنَا بُِكْم لَِفيفًا( َرأَهُ  )105 ُمبَّشِ اهُ ِلتَْق ا فََرْقنَ َوقُْرآنً
ْلنَاهُ تَنِزيالً( ى  )106َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث َونَزَّ ِه إِذَا يُتْلَ ْن قَْبِل َم ِم وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ قُْل آِمنُوا بِِه أَْو الَ تُْؤِمنُوا إِنَّ الَّ

وَن ِلْألَْذقَاَعلَْيِهْم  ًدايَِخرُّ والً(107(ِن ُسجَّ اِن 108) َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا إِْن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفعُ وَن ِلْألَْذقَ رُّ ) َويَِخ
نَى  )109يَْبُكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُشوًعا( َماُء اْلُحْس هُ األَْس ْدُعوا فَلَ ْحَماَن أَيا َما تَ َ أَْو اْدُعوا الرَّ َّ ْر قُْل اْدُعوا  َوَال تَْجَه

ي 110بَِصَالتَِك َوَال تَُخافِْت بَِها َواْبتَِغ بَْيَن ذَِلَك َسبِيالً( ِريٌك فِ هُ َش ْن لَ ْم يَُك ًدا َولَ ْذ َولَ ِ الَِّذي لَْم يَتَِّخ َّ ِ ) َوقُْل اْلَحْمُد 
  ).. ./.))111اْلُمْلِك َولَْم يَُكْن لَهُ َوِليٌّ ِمْن الذُّّلِ َوَكبِّْرهُ تَْكبِيًرا(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة اإلسراء ) 

  * التحليل :
  

ا  ف ؟.. وم ا اللفي ور ؟.. وم ن المثب ات ؟ .. وم ات البين ا التسع اآلي ات ؟.. وم ا الرف ما الحشر ؟.. وم
  الخشوع ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ْومَ (( ...  ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجَد لَُهْم أَْوِليَاَء ِمْن ُدونِِه َونَْحُشُرُهْم يَ َّ ِة  َوَمْن يَْهِد  اْلِقيَاَم

ِعيًرا( اُهْم َس ْت ِزْدنَ ا َخبَ نَُّم ُكلََّم أَْواُهْم َجَه ما َم ا َوُص ا َوبُْكًم وِهِهْم ُعْميً ى َوُج ُرهم َحَش.))  : )97َعلَ َرُهم يَْحُش
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ه وم ويَْحِشُرهم َحْشراً: جمعهم؛ ومن وم ي ُر ي ُر: َحْش ة. والَحْش وم القيام اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش  الَمْحَش
   ..أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه بلد والَمْحَشُر: المجمع الذي يحشر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلى القيامة.

أَنَّ ((   َزاُؤُهْم بِ َك َج ا ذَِل وَن َخْلقً ا لََمْبعُوثُ ا أَئِنَّ ا َوُرفَاتً ا ِعَظاًم ذَا ُكنَّ الُوا أَئِ ا َوقَ ُروا بِآيَاتِنَ ُهْم َكفَ
ه؛  قبيحةً، عن ً َرفََت الشيَء يَْرفُتُه ويَْرفِتُه َرْفتاً، وِرْفتة.)) : )98َجِديًدا( َره وَدقَّ اٌت: َكَس اني: وهو ُرف اللحي

يء تُّ الش ال: َرفَ ه ويق ر. وَحَطْمتُ يء تَكسَّ ل ش ن ك ام م اُت: الُحط ف رتُه. والرُّ تَ  وَكَس و  وُرفِ يُء، فه الش
وتٌ  ن . َمْرف اً، ع ا َرْفت ا ويَْرفِتُه ه يَْرفُتُه َت ُعنُقَ تَ  وَرفَ اني. وَرفَ اً. اللحي ار ُرفات اً: ص ُت َرْفت ُم يَْرفِ ي  العَْظ وف
  . العزيز: أَئِذا كنَّا ِعظاماً وُرفاتاً؛ أَي ُدقاقاً. التنزيل

مْ ((   َل لَُه ثْلَُهْم َوَجعَ َق ِم ى أَْن يَْخلُ َ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض قَاِدٌر َعلَ َّ الً الَ  أََولَْم يََرْوا أَنَّ  أََج
م يُ .)) : )99َرْيَب فِيِه فَأَبَى الظَّاِلُموَن إِالَّ ُكفُوًرا( ال ل ى ِمث داع الشيء عل سبق والَخْلُق في كالم العرب: ابتِ

ه: أَال شيء إِليه: وكل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل ه هللا فهو ُمْبتَِدئ ق خلَق ه الَخل ر ل ارك هللا أَحسن  واألَم تب
ي ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق رب الخ الم الع ال  ك ى مث اء عل دهما اِإلْنش ين: أَح ى وجه عل

اه أَحسنتعالى: فتبا التقدير؛ وقال في قوله أَْبدَعه، واآلخر ذلك  رك هللا أَحسُن الخالقين، معن رين؛ وك ّدِ الُمق
رون كذباً. قوله ق تعالى: وتَْخلقُون إِْفكاً؛ أَي تُقّدِ ي أَْخلُ م  وقوله تعالى: أَنِّ ديره، ول ه؛ تق م من الطين َخْلق لك

  ..  نلم يك خلقاً أَحدثه بعد أَن الشيء يَخلُقه يده : خلق هللا يُحِدث معدوماً. ابن س يرد أَنه
اُن ((   ْنَس اَن اْإلِ اِق َوَك نفَ يَةَ اْإلِ ْكتُْم َخْش ي إِذًا َألَْمَس ِة َربِّ َزائَِن َرْحَم وَن َخ تُْم تَْمِلُك ْو أَن ْل لَ قُ

ْمقةُ من العيش..)).. )100قَتُوًرا( ور َقَتَر القَتُْر والتَّْقتِيُر: الرُّ اتٌِر وقَتُ ُر، و يَْقتُِر ويَْقتُر قَتْراً وقُتوراً، فهو ق أَْقتَ
  .. الرجل: افتقر وأَْقتَرَ 

ي َألَ ((   ْوُن إِنِّ هُ فِْرَع اَل لَ اَءُهْم فَقَ َرائِيَل إِْذ َج ي إِْس أْل بَنِ اٍت فَاْس اٍت بَيِّنَ َع آيَ ى تِْس ا ُموَس َك َولَقَْد آتَْينَ ُظنُّ
ُحوًرا( ى َمْس ان وال)101يَاُموَس رات والطوف ص الثم نين ونق ا والس د والعص ي الي ل .)) :  ه راد والقم ج
  والضفادع والدم .. 

ا((   َك يَ ي َألَُظنُّ ائَِر َوإِنِّ َماَواِت َواألَْرِض بََص ُؤَالء إِالَّ َربُّ السَّ َزَل َه ا أَن َت َم ْد َعِلْم اَل لَقَ ْوُن  قَ فِْرَع
ْونُ .)) : )102َمثْبُوًرا( ا فِْرَع اً َمثْبُ والتَّْبُر: الَحْبُس. وقوله تعالى: وإِنِّي ألَُظنَُّك ي ّراء: أَي مغلوب ال الف وراً؛ ق

ُره، بالضم، ذا يَثْبُ َرهُ عن ك ذب. وثَبَ ور الملعون المطرود المع راً  ممنوعاً من الخير؛ ابن األَعرابي:المثب ثَْب
ا صرفك ه وم ا منعك من وراً أَي  أَي حبسه؛ والعرب تقول: ما ثَبََرك عن هذا أَي م ال مجاهد: َمثْبُ ه؟ وق عن

ن في قوله: ُهناِلكَ هالكاً. وقال قتادة  أِْوي َم ِه يَ ى أُّمِ َرِب: إِل ُل العَ َر أَي من  ثُبوراً؛ قال: ويالً وهالكاً. وَمثَ ثُبِ
  ..  أُْهِلَك. والتُّبُوُر: الهالك والخسران والويل

ا(((   هُ َجِميعً ْن َمعَ اهُ َوَم ْن األَْرِض فَأَْغَرْقنَ ُهْم ِم تَِفزَّ أََراَد أَْن يَْس تَ .)): )103فَ يء: واْس ن الش ه م فَزَّ
ه: َختَلَه حتى أَلقاه في ه الخوُف أَي استخفه. وفي حديث صفيَّة: ال يُْغِضبُه َمْهلكة. أَخرجه. واْستَفَزَّ  واْستَفَزَّ

ه أَي ال يستخفه. ورجل فَزٌّ أَي خفيف. وفي التنزيل شيء وال ز: يَْستَِفزُّ نهم  العزي تَفِزْز من استطعت م واْس
ونََك من  ودعائك، قال: أَي استخف بصوتكبصوتك؛ قال الفراء:  تَِفزُّ وكذلك قوله عز وجل: وإِن كادوا لَيَْس

ونَك: أَي أَي األَرض تَِفزُّ ه ليَْس ي قول و إِسحق ف ال أَب ك، رواه ليستَِخفُّونَك. وق ال  ليقتلون ل التفسير؛ وق ألَه
تَِخفُّونَك ادوا ليَْس ة: ك ل اللغ ى أَه ك عل اً يحمل َرب.  إِفزاع ة الَه زعتهمخف وَم وأَف َزْزُت الق د: أَْف و عبي ال أَب  ق

صّ  سواء. وفَّز الُجْرحُ  صَّ يَِف زاً وفَ زا وفَِزي زُّ فَ ا ُ والماُء يِف ِدَي وسال بم ه. فَِصيصاً: نَ ْدُي؛  في ُز: الثَّ والفَُزفِ
رد َز إِذا ط ي: فَْزفَ ن األَعراب راع. اب ن ك زَ  ع َزْزُت واْبتَ وادر: اْفتَ ي الن ره. وف اناً وغي دإِنس ذَْذُت وق  ْزُت واْبتَ

ر تباذَْذنا وتَباَزْزنا وقد بَذَْذتُه وبََزْزتُه وفََزْزتُه إِذا تَْوفِزاً أَي غي َد ُمْس : وقَعَ ر الجوهريُّ   َغَرْرتَهُ وَغلَْبتَه. وذَك
  . مطمئن.

ُد ا((   اَء َوْع ا(َوقُْلنَا ِمْن بَْعِدِه ِلبَنِي إِْسَرائِيَل اْسُكنُوا األَْرَض فَِإذَا َج ْم لَِفيفً ا بُِك َرِة ِجئْنَ .)) : )104ْآلِخ
م، وجاء ُف:  وجاء القوم بلَفِّهم ولَفَّتهم ولَِفيِفهم أَي بجماعتهم وأَخالطه ذلك. واللَِّفي يفُهم ك م ولَفُّهم ولَِف ِلفُّه

و  فالن شتى ليس أَصلهم واحداً. وجاؤوا أَلفافاً أَي لَِفيفاً. ويقال: كان بنو القوم يجتمعون من قبائل اً وبن لَفّ
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يهم.  جاؤوا وَمن فالن لقوم آَخرين لَفّاً إذا تحزبوا ِحْزبين. وقولهم: ب إل يهم وتأَشَّ دَّ ف ن ُع م أَي وَم فَّ لَفَّه لَ
ذ  وَمن لَفَّ لَفَّهم وِلفَّهم وإن شئت رفَعت جاء بنو فالن ابن سيده: ي: ومن أَخ ذهم  والقول فيه كالقول ف إْخ

الط شتَّى  أَبو عمرو: اللفيف الجمع اجتمع من الناس من قبائَل شتَّى.واللَِّفيُف: ما  وأَْخذهم. العظيم من أَْخ
ا  ّوالمطيع والعاصي والقوي فيهم الشريف والَدنيء اً،أَي أَتين م لفيف ا بك ّ عز وجل: جئن ال  والضعيف. ق

ي ة، وف ل قبيل وم بكم من ك ال للق ين مختلطين. يق فٌّ  الصحاح: أَي مجتمع ٌف.إذا اختلطوا: لَ ّف:   ولَفي واللِّ
ال سافرت ل: ق ر أَو شر. وفي حديث ناب نف من الناس من خي ع ُ الّصِ ّ  م موالي عثمان وعمر، رضي 

ي  وابن عمر، عنهما، في حج أَو عمرة فكان عمر وعثمان ر ف ن الزبي ا واب ت أَن اً، وكن ّ عنهم، ِلفّ رضي 
د ِلفّاً، فكنا َشبَبة معنا ا يزي ذاك النترامى بالحنظل فم ول ك ا؛ نا عمر عن أَن يق ْذَعُروا علين ْزب  تَ : الِح فُّ اللِّ

  .. والطائفة من االلتفاف، وجمعه أَلفاف
ِذيًرا(((   ًرا َونَ ى  )105َوبِاْلَحّقِ أَنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّقِ نََزَل َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ ُمبَّشِ َرأَهُ َعلَ اهُ ِلتَْق ا فََرْقنَ َوقُْرآنً

اِس  ِزيالً(النَّ اهُ تَن ْلنَ ٍث َونَزَّ ى ُمْك ثَ .)).. )106َعلَ ار؛ َمَك ُث واالنتظ اةُ واللَّبَ ُث: األَن ُث، الُمْك اً  يَْمُك َث َمْكث وَمُك
ن ى؛ ع يثَ ةً وِمّكِ اً وَمكاث اً وَمكاث اً وُمكوث راع وُمْكث َث. ك َث: َمَك ر. وتََمكَّ ّد ويقص اني، يم ُث:  واللحي والَمِكي

زينُ    .. َرِزينٌ  والَمِكيثون، ورجل َمِكيٌث أَي ل في أَمره، وهم الُمَكثاءُ الذي ال يَْعجَ  الرَّ
ْيِهْم ((   ى َعلَ ِه إِذَا يُتْلَ ْن قَْبِل َم ِم وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ وا إِنَّ الَّ ِه أَْو الَ تُْؤِمنُ وا بِ ْل آِمنُ اِن قُ وَن ِلْألَْذقَ رُّ يَِخ

ًدا ّرا.)).. )108ْن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفعُوالً() َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا إِ 107(ُسجَّ رُّ َخ ُروراً:  ً وَخرَّ لوجهه يَِخ وُخ
ز: ل العزي ي التنزي ان يبكون. وقع كذلك. وف وَن لألَذق رُّ ُروراً أَي سقط. ويَِخ رُّ ُخ رَّ  ساجداً يَِخ ه  وَخ وقول

وا عز وجل: ورفع أَبويه على داً؛ قيل: َخرُّ  العرش وخرُّ وا ليوسف  سجداً، وقيل: إِنهم إِنما وا له ُسجَّ رُّ َخ
 والشمَس والقََمَر َرأَْيتُُهْم لي ساجدين؛ وقوله عز وجل: ًأََحَد َعَشَر كوكبا لقوله في أَّول السورة: إِني رأَيتُ 

اً؛ والذين إِذا ّماً وُعميان ا ُص وا عليه رُّ م يَِخ ُروا بآيات ربهم ل ه: إِذا ذُّكِ يهم َخ تأْويل ت عل اً تلي داً وبكي جَّ وا ُس رُّ
  .. عنه ونهوا سامعين مبصرين لما أُمروا به

وًعا(((   وَن ِلْألَْذقَاِن يَْبُكوَن َويَِزيُدُهْم ُخُش ال )109َويَِخرُّ ن.)).. ق ي الصوت  اب ر: والُخشوع ف األَثي
اب مسلم والبَصر كالُخضوع في البَدن. قال: وهكذا جاء ي كت ْعنا،  في كتاب أَبي موسى، والذي جاء ف فَجِش

ع: نحو بالجيم، وشرحه ْوُف. والتخشُّ َزُع والَخ وُع:  الحميدي في غريبه فقال: الَجَشُع الفَ عِ. والخُش التضرُّ
ذلُُّل. الخُضوُع. والخاشع: الراكع في بعض اللغات. والتخشُُّع: اُت والت : اِإلْخب ُع    تَكلُّف الُخشوع. والتخشُّ

عةُ: ه ال والُخْش ت علي فٌّ َغلب ْبرة:قُ ال الصُّ عةُ، مث هولةُ. والُخْش عةٌ. سُّ ةٌ ُمتواِض ت  أََكم ديث: كان ي الح وف
  .. فَُدِحيَت األَرُض من تَْحتِها الكعبة ُخْشعةً على الماء

َال ((   ْر بَِص نَى َوَال تَْجَه َماُء اْلُحْس هُ األَْس ْدُعوا فَلَ ا تَ ا َم اَن أَي ْحَم وا الرَّ َ أَْو اْدُع َّ وا  ْل اْدُع تَِك َوَال قُ
ْحَمانَ  .))..)110تَُخافِْت بَِها َواْبتَِغ بَْيَن ذَِلَك َسبِيالً( َ أَْو اْدُعوا الرَّ َّ   :  قُْل اْدُعوا 

  جاء في صحيح البخاري :
ن ر ب ان، عن جري ي ظبي ن وهب وأب د ب  حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن األعمش، عن زي

ال: د هللا ق لى هللا عب ول هللا ص ال رس ه ق ه  علي رحموآل ن ال ي رحم هللا م لم: (ال ي اس). وس   الن
اد بن زيد، عن عاصم      ان النهدي، عن أسامة  حدنا أبو النعمان: حدثنا حمَّ ي عثم األحول، عن أب

ي صلى هللا بن زيد قال: د النب ه  كنا عن ه علي ي وآل ا ف ى ابنه دعوه إل ه ت وسلم إذ جاءه رسول إحدى بنات
ده  هللالموت، فقال النبي صلى  ل شيء عن ا أعطى، وك ه م عليه وسلم: (ارجع، فأخبرها أن  ما أخذ ول

ي صلى هللا بأجل مسمى، ه فمرها فلتصبر ولتحتسب). فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينَّها، فقام النب  علي
ه  ه ونفسهوآل ُدفَِع الصبي إلي ل، ف ن جب اذ ب ادة ومع ن عب ه سعد ب ام مع ا  وسلم، وق ُع كأنه ، تَقَْعقَ ّنٍ ي َش ف

ال: ذا؟ ق ا ه ا رسول هللا م ا ) ففاضت عيناه، فقال له سعد: ي اده، وإنم وب عب ي قل ا هللا ف هذه رحمة جعله
  .يرحم هللا من عباده الرحماء).

  )) :  َوَال تَْجَهْر بَِصَالتَِك َوَال تَُخافِْت بَِها َواْبتَِغ بَْيَن ذَِلَك َسبِيالً ((  
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  جاء في صحيح البخاري : 
اسحدثنا ي ن عب ر، عن اب ن جبي و بشر، عن سعيد اب راهيم: حدثنا هشيم: حدثنا أب  عقوب بن إب

ا: الى رضي هللا عنهم ه تع ي قول ت ورسول هللا : ف ال: نزل ا ق ْت بَِه َالتَِك َوَال تَُخافِ ْر بَِص صلى هللا  َوَال تَْجَه
إذا سم وآله عليه القرآن، ف وته ب ع ص المشركون سبوا  عهوسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رف

ه ه صلى هللا علي ه  القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال هللا تعالى لنبي َالتَِك    ((  وسلم:وآل ْر بَِص َوَال تَْجَه
ك } أصحابك فال تسمعهمعن أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن  َوَال تَُخافِْت بَِها  ين ذل غ ب وابت

  .)) سبيال
ذُّّلِ وَ َوقُْل اْلَحْمدُ ((    ْن ال يٌّ ِم هُ َوِل ْن لَ ْم يَُك ِك َولَ ِ الَِّذي لَْم يَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك فِي اْلُمْل َّ ِ ْرهُ   َكبِّ

ة َولَْم يَُكْن لَهُ َوِليٌّ ِمْن الذُّلِّ ./.)).. )111تَْكبِيًرا( يس بحاج د .. ول ز الحمي  : أي لم يحالف أحدا .. ألنه هو العزي
  ألحد كي يحالف .. وإنما يحالف من كان به النقص والضعف والذل .. وهللا هو قوي عزيز ال يغالب .. 

  
*********  

  
ى  لى هللا عل *** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص

هد ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح أن ال إل
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اوأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

الى  اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

    

c    : 225الحلقة عدد   
   cف ) ( سورة الكه -  18

  ) 110( آياتها : 
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   اعة ام الس ى قي ن وااله إل ه وصحبه وم ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس بسم هللا والص
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محم ول هللا بل دا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

هُ ِعوَ  ((   ْل لَ ْم يَْجعَ اَب َولَ ِدِه اْلِكتَ ى َعْب ِ الَِّذي أَنَزَل َعلَ َّ ِ ا(اْلَحْمُد  هُ  )1َج ْن لَُدْن ِديًدا ِم ا َش ِذَر بَأًْس ا ِليُن قَيًِّم
اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسنًا( َر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ ًدا( )2َويُبَّشِ ذَ  )3َماِكثِيَن فِيِه أَبَ الُوا اتََّخ ِذيَن قَ ِذَر الَّ َويُن

ُ َولًَدا( ِذبًا(َما لَُهْم بِِه ِمنْ  )4َّ اِخٌع 5 ِعْلٍم َوَال ِآلبَائِِهْم َكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن يَقُولُوَن إِالَّ َك َك بَ ) فَلَعَلَّ
ا لِ 6نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم يُْؤِمنُوا بَِهذَا اْلَحِديِث أََسفًا( ُن )إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى األَْرِض ِزينَةً لََه ْم أَْحَس َوُهْم أَيُُّه نَْبلُ

الً( ُرًزا( )7َعَم ِعيًدا ُج ا َص ا َعلَْيَه اِعلُوَن َم ا لََج ا 8َوإِنَّ ْن آيَاتِنَ انُوا ِم قِيِم َك رَّ ِف َوال َحاَب اْلَكْه ْبَت أَنَّ أَْص )أَْم َحِس
ْن ل9ََعَجبًا( ا ِم ا آتِنَ الُوا َربَّنَ ًدا()إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقَ ا َرَش ْن أَْمِرنَ ا ِم ْئ لَنَ ةً َوَهيِّ َرْبنَا  )10ُدْنَك َرْحَم فََض

ًدا(11َعلَى آذَانِِهْم فِي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدًدا( وا أََم ُ ا لَبِث ى ِلَم صُّ  )12) ثُمَّ بَعَثْنَاُهْم ِلنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَْيِن أَْحَص ُن نَقُ نَْح
ًدى(َعلَْيَك نَبَأَُهْم بِاْلَحّقِ إِ  اُهْم ُه َربِِّهْم َوِزْدنَ ا َربُّ  )13نَُّهْم فِتْيَةٌ آَمنُوا بِ الُوا َربُّنَ اُموا فَقَ وبِِهْم إِْذ قَ ى قُلُ ا َعلَ َوَربَْطنَ

َطًطا( ا إِذًا َش نْ 14السََّماَواِت َواألَْرِض لَْن نَْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلًَها لَقَْد قُْلنَ ذُوا ِم ا اتََّخ ُؤَالِء قَْوُمنَ ْوَال  )َه ةً لَ ِه آِلَه ُدونِ
ِ َكِذبًا( َّ ْن اْفتََرى َعلَى  أُْووا 15يَأْتُوَن َعلَْيِهْم بُِسْلَطاٍن بَيٍِّن فََمْن أَْظلَُم ِممَّ َ فَ َّ ) َوإِْذ اْعتََزْلتُُموُهْم َوَما يَْعبُُدوَن إِالَّ 

  ...)).)16يِّْئ لَُكْم ِمْن أَْمِرُكْم ِمرفَقًا(إِلَى اْلَكْهِف يَنُشْر لَُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْحَمتِِه َويُهَ 
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الكهف )  

  * التحليل :   
    

ين  ئول .. بع واعي المس ين ال ه بع ل محيط ه .. ويتأم ل نفس اة .. ويتأم ون والحي ان الك ل اإلنس يتأم
وق الحكمة والتجرد .. بعين التفكر واإلعتبار .. وال يلبث أن يتأكد بالحجة وال ه مخل وس أن ادي الملم دليل الم

ريم .. أوجده  ي الك مه هللا العل دعا اس ا مب .. وأن وراء المخلوق خالقا .. ووراء اإلنسان والكون والحياة خالق
ارئ المصور .. هللا  الق الب ا أراد هللا الخ ون كم ا يك ن م ى أحس وأوجد كل شيء من عدم .. فكان كل شيء عل

ي ال الذي ال إله إال هو سبحانه وتع نعم الت ك ال ة تل ة وقيم دى وبأهمي س اإلنسان بم ا يصفون .. ويح الى عم
الى  بحانه وتع ه س تقدر بثمن والتي وهبها هللا بال مقابل .. ولم يرد منه شيئا سوى اإلقرار .. اإلقرار بوحدانيت

اد ب العب راف يوج راف .. واالعت ب االعت رار يوج ـه .. واإلق ريك ل د ال ش ه واح راف بأن ادة .. واالعت ة والعب
ه  ذي ال يأتي ريم ال تستوجب االستقامة على نهج الهدى والصدق واألمن واألمانة نهج هللا عز وجل القرآن الك
ا أسلفنا ..  الباطل من بين يديه وال من خلفه .. والحمد يتأتى أوال وآخرا من خالل التأمل والتفكير االعتبار كم

التي تترى بال انتهاء في  ةوالتقصي .. من خالل األدلة الماديخاصة عندما تتجلى الحقائق .. من خالل البحث 
ان  ل زم ي ك ود ف ه موج ى أن ه واحد وعل ى أن ه شك عل ى إلي يال ال يرق الى دل بحانه وتع أعاجيب جعلها هللا س
ى  ا مت ا وينهيهم تمكن منهم ه م ا.. ألن ا .. وال يتحدد بهم ان وهو خارج عنهم ومكان ألنه خلق المكان والزم

اء .. وبا بحانه ش ي هللا س ا ف ا وحب منها وعي ؤمن ض درج الم ائق وين ى الحق ا تتجل اء .. ولم ي يش ة الت لطريق
رى  ا ي ا لروعة م ؤمن وي وتعالى وتعلقا به .. ولما تتبدى روائع القرآن الكريم حبا وأمال وتواصال .. يرى الم

ن بلسم جمال الحقيقة .. ويجد حالوة اإليمان .. فيغوص في بحار القرآن الكريم ال يبغ ا ع ي عنها حوال .. بحث
رآن  ي تضاعيف الق ال يجدها إال ف دارين ف دي والسعادة لل شاف .. يكفل لـه التوازن النفسي والفكري والجس

  الكريم .. ويدلف العالم النوراني للحقيقة .. لهدية الرحمان .. فيزداد حبا  .. وحمدا له بال انتهاء : 
ِ الَِّذي أَ  ((   َّ ِ   .)).. )1نَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَْل لَهُ ِعَوَجا(اْلَحْمُد 
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ون شكراً  قال األَزهري: الشكر ال يكون    د يك د ق ا، والحم د أَوليته اء لي داء إِال ثن ون ابت نيعة ويك   للص
  . ن الشكر.والحمد أَعم م لنعمه التي شملت الكل، للثناء على الرجل، فحمُد هللا الثناُء عليه ويكون شكراً 

ين، تقول: في اش دينه ِعَوٌج؛ وفيما كان والِعَوُج، بكسر العين، في الّدِ ل األَرض والَمع ي . التَّْعويُج يكثُُر ِمثْ وف
ً  التنزيل: الحمد  الذي أَنزل على عبده الكتاب لم يجعل زل  له ِعَوجا قَيِّماً؛ قال الفراء: معناه الحمد  الذي أَن

اب ده الكت ى عب لقَ  عل م يجع اً ول ق يِّم َوُج الطري ديم. وِع ه التق د ب أْخير أُري ه ت اً، وفي ه ِعَوج ه.  ل ه: َزْيغُ وَعَوُج
ين والُخلُق: فساده وَمْيلُه على  والِفْعُل من كل ذلك َعِوَج َعَوجاً وِعَوجاً واْعَوجَّ واْنعاَج، وهو الَمثل، وِعَوُج الّدِ

  ..   أَْعَوُج، لكل َمْرئّيٍ   
و ا   ذي ال تنقضي والكتاب ه اده .. وال ذي ارتضى لعب ي األرض ومنهجه ال دة هللا ف ريم مائ رآن الك لق

ِذيَن عجائبه إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا .. ((  ْؤِمنِيَن الَّ َر اْلُم قَيًِّما ِليُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا ِمْن لَُدْنهُ َويُبَّشِ
اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَ  ًدا( )2ْجًرا َحَسنًا(يَْعَملُوَن الصَّ ِه أَبَ دال .. أي  )3َماِكثِيَن فِي دل واإلعت ى الع ا بمعن يم هن .)).. والق

افرين  ؤمنين .. أجر الك ديد .. ويبشر الم اب ش افرين بعق ذر الك اد ين إن منهج هللا مستقيم واضح متسق األبع
ؤمنين ع َماِكثِيَن فِيِه أَبًَداعلى الدوام في العذاب (( يم (()) .. وأجر الم ي النع دوام ف ى ال ًدال ِه أَبَ اِكثِيَن فِي ))..  َم

   ..والَمكيُث أَيضاً: الُمقيم الثابت..  والُمْكُث: اِإلقامةُ مع االنتظار والتَّلَبُّث في المكان
ُ َولًَدا(((    َّ الق)4َويُنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ  ه هللا الخ ذي  .)).. كل قوم نسبوا  الولد .. مع ان يم ال العظ

وم نسبوا  الول ل ق إن ك الي ف اة من عدم .. وبالت ون والحي ق اإلنسان والك سواء  دليس كمثله شيء .. خل
ن هللا أو المسيحيين  را اب الوا إن عزي ذين ق ود ال ا أو اليه كانوا من جهال العرب الذين نسبوا لـه المالئكة بنات

ى الذين نسبوا له عيسى أو غيرهم كلهم يندرجون تح م حت ا له ة تنبيه ت طائلة اإلنذار الوارد في اآلية الكريم
ك  رحيم شيئا من ذل رحمن ال ا ال ب لخالقن يم أن ننس إ الجس يتأكدوا أـن هللا واحد ال شريك له .. وأنه من الخط

  تعالى هللا عن ذلك علوا عظيما ..
ةً ((     َرْت َكِلَم ائِِهْم َكبُ ٍم َوَال ِآلبَ ِذبًا(َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْل وَن إِالَّ َك َواِهِهْم إِْن يَقُولُ ْن أَْف ُرُج ِم م )5تَْخ .)).. عل

ى  ة عل ة الربوبي اد األلوهي درك أبع ذي ي م ال الشيء علم أدركه بحقيقته وكنهه .. وبالتالي نفا عنهم صفة العل
د للموروث  خ التقلي ي ف وا ف د وقع م فق ال حقيقتها من حيث إنها تفرد ووحدانية أو ال تكون.. ومن ث دون إعم

  عقل ودون اتباع للحق المبين .. 
فًا(((    ِديِث أََس ذَا اْلَح وا بَِه اً .)).. )6فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم يُْؤِمنُ ا بَْخع ه يَْبَخعُه َع نْفَس بَخ

ا أَو ً وبُخوعاً: قتلَها غْيظا ى آث ك عل اخٌع نْفَس ك ب ل: فلعلَّ ي التنزي اً. وف ّراء: أَيَغّم ال الف ك  ِرهم؛ ق ِرٌج نفَس ُمْخ
عُ .. وقاتٌل نفَسك ْدتها أَْبَخ ِحي أَي َجَه ك نْفسي ونُْص ُت ل ال بََخْع ش: يق اً. قال األَخف ة،  بُخوع ديث عائش ي ح وف

ه، عَ  رضي هللا عنها، أَنها ذكرت عمر، رضي هللا عن ت: بََخ م فقال ا وأَذلَّه ر أَهلَه ا أَي قَه اءْت أُُكلَه  األَرَض فق
راعةِ  واستخَرج ما فيها من ُت األَرَض بالّزِ وك. وبََخْع ا إِذا الُكنوز وأَموال الُمل ا  أَْبَخعُه ت ِحراثَته ا وتابَْع نََهْكتَُه

ها عاماً.   . إِذا نََهَكها. وبَخع الَوْجُد نفَسه ولم تُِجمَّ
ز   ن الح اه ع ك .. نه د ذل تم بع الغ وال ته ة اإلب م بمهم يهم وق زن عل ى : ال تح زن والمعن ن .. ألن الح

ولى  ارى ويت ي ال تم ة الت مهلكة .. والحزن ال يتفق مع الرسالة التي هي أمانة بيان وبالغ حتى تتضح الحقيق
    هللا أمر الناس في إيمانهم وكفرهم ونياتهم.. 

الًء .))..   )7إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى األَْرِض ِزينَةً لََها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً(((    واً وبَ َل بَْل ْوُت الرج بَلَ
بَه واْختَبَره. اْختَبَْرته، واْبتَلَْيته: ه، واالسم. وبَالهُ يَْبلُوه بَْلواً إذا َجرَّ تَاله هللا: اْمتََحنَ ةُ  واْب َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل  البَْل

يء َي بالش بَالُء، وبُِل ةُ وال بَالُء يك والبَِليَّ َي؛ وال الًء واْبتُِل يبَ الءً  ون ف ه ب ال: اْبتَلَيت ر. يق ر والش  الخي
الى يِّئاً، وهللا تع الًء س ناً وبَ ه حس ناً ويُْبِلي الًء حس َد بَ ي العب و يُْبل الى العف أَل هللا تع يِّئاً، نس الًء س ة،  ب والعافي

  .. والجمع البَاليا
ُرًزا(((    ِعيًدا ُج ا َص ا َعلَْيَه اِعلُوَن َم ا لََج عيُد:) .)).. 8َوإِنَّ ل: األَرض  والص ن األَرض، وقي ُع م المرتف

ْزٌر: .. وقيل: ما لم يخالطه رمل وال َسبََخةٌ  المنخفضِة، المرتفعة من األَرض وأَرض َمْجُروَزةٌ وُجُرٌز وُجْرٌز وَج
ت ل النب ا تأْك ت كأَنه بها ال تنب م يص ي ل ي األَرض الت ل: ه ا، وقي ل نباته د أُك ي ق ي الت ل: ه الً، وقي   أَك

  ..نبات فيها ء: الُجُرُز أَن تكون األَرُض القال الفرا.. مطر
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ا ..    بح مستوية الشيء عليه ا وتص ع مرتفعاته ي جمي إشارة إلى حال األَرض يوم القيامة حيث تختف
اس حق  دره الن م يق ذي ل ل شيء وال ى ك ادر عل ين الق وي المت يم الق وفي ذلك بيان إلى قدرة هللا الخالق العل

ان قدره فنسبوا لـه الولد والنقصا ي لبي ن .. وهو الكمال المطلق .. وبالتالي نفهم سر االلتفات إلى الزمن القبل
ه  قدرة هللا ي ذات على اإلحياء واإلماتة دحضا لحجة كل محتج ينسب  الولد والشريك وهللا واحد ال يشارك ف

  وال في ملكه وال في صفاته ..  
  .)).. )9قِيِم َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا(أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ ((   
حاب    ن من هم أص الى .. ولك قد علمنا أهل الكهف حيث سنأتي على قصتهم بالتفصيل إن شاء هللا تع

  الرقيم ؟.. 
ل: اسم   قِيُم اسم الجبل الذي كان فيه الكهف، وقي ة وقال الزجاج: قيل الرَّ ا، وهللا  القري انوا فيه ي ك الت

وا؛ وسأَل ابن عباس كتبت فيه لفراء: الّرقِيُم لوُح َرصاٍص أعلم. وقال ا  أَسماؤهم وأَنسابهم وقصصهم وِممَّ فَرُّ
قِيم قِيمُ  كعباً عن الرَّ   .. الكتاب فقال: هي القرية التي خرجوا منها، وقيل: الرَّ

  وجاء في صحيح البخاري عن أصحاب الرقيم : 
ن حدثنا إسماعيل بن خليل: أخبرنا علي بن مسهر، افع، عن اب ن عمر، عن ن د هللا اب ر  عن عبي عم

روآله أن رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنهما: بلكم يمشون، إذ  وسلم قال: (بينما ثالثة نف ان ق ممن ك
ؤالء، ال ينجيكم إال الصدق،  أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: ا ه ه وهللا ي إن

ي  فيه. م بما يعلم أنه قد صدقفليدع كل رجل منك ل ل فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عم
ه على فرق من تريت من ي اش ره أن ن أم ه، فصار م رق فزرعت ك الف ى ذل دت إل ي عم  أرز، فذهب وتركه، وإن

دك ي عن رق بقرا، وأنه أتاني يطب أجره، فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما ل ت  ف من أرز، فقل
ا،  له: اعمد إلى تلك البقر، فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت رج عن ن خشيتك فف ك م ت ذل ي فعل تعلم أن

إن كنت تعلم: كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة  فقال اآلخر: اللهم فانساحت عنهم الصخرة.
قيهم عليهما ليلة، فجئت وقد رقدا بلبن غنم لي، فأبطأت ت ال أس ن الجوع، فكن الي يتضاغون م ، وأهلي وعي

ى ى حت ر حت م أزل أنتظ ربتهما، فل تكنا لش ا فيس ت أن أدعهم ا وكره واي، فكرهت أن أوقظهم ع  يشرب أب طل
 نظروا إلى السماء. الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى

ت إال  تعلم أنه كان لي ابنة عم، من أحبفقال اآلخر: اللهم إن كنت  ها فأب ن نفس ا ع ي راودته الناس إلي، وأن
ى ا حت ار، فطلبته ة دين ا بمائ ين  أن آتيه دت ب ا قع ها، فلم ن نفس أمكنتني م ا ف دفعتها إليه ا ف ت به درت، فأتي ق

م رجليها، قالت: اتق ت تعل إن كن ار، ف ة دين ت المائ ك هللا وال تفض الخاتم إال بحقه، فقمت وترك ت ذل ي فعل  أن
  من خشيتك ففرج عنا، ففرج هللا عنهم فخرجوا).

قِيِم َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا(((   أَرض )9أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ و ب رقيم ه ل إن ال .)).. وقد قي
  (( أيلة )) .. 

ك  والمعنى أن األدلة التي تثبت وجود هللا واحد ال شريك له .. ال   ار .. ألن تل ب .. وال لإلنك دعو للعج ت
ر  بيه والنظي د والش األدلة تثبت بما ال يدع مجاال للشك أن هللا على كل شيء قدير .. وتنفي هنه الشريك والول
م كاسح  ن رفض مسبق وحك .. وتنزهه تعالى عن كل نقصان .. وبالتالي نتقبل األدلة بكل وعي واقتناع ال ع

قِيِم َكانُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا(أَْم َحِسْبَت أَنَّ .. ((  ك .)).. )9 أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ ِرُد علي ا يَ العُْجُب والعََجُب: إِنكاُر م
ل شيء وجمُع العََجِب: أَْعجابٌ  ْعتِـياِده؛ لِقلَّةِ  ى ك ادر عل .. ال داعي للتنكر والتهرب .. فا هو الخالق وهو الق

ان  ل زم يء وبك ل ش يط بك ا ال والمح ا وزمان ؤطر مكان ان م ي امتح بي ف ن نس ونه زم ا تعيش ان .. وم ومك
ن من هم  ر .. ولك را  فش ر وإن ش تستطيعون منه فكاكا إلى أجل معين وامتحان تحاسبون عليه إن خيرا فخي

  اآلن أصحاب الكهف وما قصتهم ؟ .. 
  ..)) .. )10ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدا(إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ((   

اع   ن أتب ل المؤمنين م دة األصنام .. فقت ان من عب انوس .. وك دعى دقي ة ي وقعت القصة في عهد ملك طاغي
ي  ف ف ى كه وا إل وم .. هرب ة الق ن علي ة م ان فتي أرض المسيحية الخالصة أي دين التوحيد قبل تحريفه .. وك

ه  ذي ال شريك ل الروم .. هربوا بدينهم .. وخوفا من انتقام الملك الكافر وأتباعه .. وتوكلوا على هللا الواحد ال
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رهم ..((   ه أم وا إلي ةً وفوض ُدْنَك َرْحَم ْن لَ ا ِم ا آتِنَ ه،)) :  َربَّنَ ةُ مثل ُف، والمْرَحَم ةُ والتَّعَطُّ قَّ ة: الّرِ ْحم د الرَّ  وق
اً.َرِحْمتُهُ وتََرحَّ  هم بعض َم بعض رة ْمُت عليه. وتَراَحَم القوُم: َرِح ةُ: المغف ْحَم وا .. والرَّ وا .. وتوكل د أمن م ق .. فه

وفوضوا األمر  من قبل ومن بعده .. وذلك حال المؤمن في كل مكان وزمان .. ال يجزع وال يقنط من رحمة 
يض الرُّ )) ..َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًداهللا ..((   شاد: نق د والرَّ َش د والرَّ ان ْش ي , رشد اإلنس الفتح، الغ د ب  يَْرُش

وهو نقيض الضالل، إِذا أَصاب وجه  راِشد وَرشيد، ُرْشداً، بالضم، وَرِشد، بالكسر، يَْرَشد َرَشداً وَرشاداً، فهو
  ..  األَمر والطريق

َدًدا(((    نِيَن َع ِف ِس ي اْلَكْه ْم فِ ى آذَانِِه ير.)).. )11فََضَرْبنَا َعلَ ي السَّ ْرب: اِإلسراع ف َرَب ..  والضَّ وَض
ال..  على يَِده: َكفَّهُ عن الشيءِ  ها، ف زُّ أَْنفَُس اح، فتُِع د اللِّق ع بع ي تمتن واِرُب من اِإلبل الت ى  وقيل: الضَّ َدُر عل يُْق

. ذاويقال: َضَرْبُت فالناً عن فالن أَي كففته عنه، فأَْضَرَب عنه إِْضراباً إِ ..  َحْلبها   .َكفَّ
تَأْذَنَه:  إِْذناً: أَباَحهُ  له في الشيءِ  وفَعَلَه بِإْذني وأَذَني أَي بِعْلمي. وأَِذنَ . وأَِذَن به إِْذناً: َعِلَم به.   ه. واْس ل

و  والذي حكاه سيبويه أُْذن، بالضم، والجمع آذاٌن ال..  َطلَب منه اإلْذنَ  يُكسَّر على غير ذلك،صغيرها أُذَْينة، ول
د  وقوله..  تَؤنِّث لزواِل التأْنيث عنه بالنقل إلى المذكر صغَّْرته قلت أُذَْين، فلم ْيت بها رجالً ثمَسمَّ  في حديث زي

رَ  يمُ  بن أَْرقَم: هذا الذي أَْوفَى هللا بأُذُنِه أَي أَظه ّي وآذَُن: عظ ل أُذانِ ه. ورج ا سمعَْت أُذُن اِره عم ي إِْخب ْدقَه ف  ِص
ْبشٌ األُذُنَْيِن طويلُهما، و اُء وَك ةٌ أَْذن ال كذلك هو من اإلبِل والغنم، ونَْعج ه ق س: أَن ي حديث أَن ا ذا  آذَُن. وف ه ي ل

ْمعَ  األَثير: األُذُنَْيِن؛ قاَل ابن ة قيل معناه الحضُّ على ُحْسِن االستِماعِ والَوْعي ألَن السَّ ق  بحاسَّ ْن خلَ األُذُِن، وَم
ة َمْزحه، صلى يُْحِسن ولم ه أُذُنَْيِن فأََ◌ْغفََل االستِماعـهللا ل ول من جمل ذا الق ل: إن ه هللا  الَوْعَي لم يُْعذَْر، وقي

ه عليه وسلم،ولَطيف أَخالقه كما قال للمرأَة عن زوجها: أَذاك الذي في اٌض؟ وأَذَنَ أْذوٌن:  عينِه بي و م اً، فه أَْذن
   . يَطَِّرد في األَعضاء. أَصاب أُذُنَه، على ما

ه .)).. )12ْم ِلنَْعلََم أَيُّ اْلِحْزبَْيِن أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا(ثُمَّ بَعَثْنَاهُ ((    َث: أَْيقََظ اً، فاْنبَعَ وبَعَثَه من نَْومه بَعَث
ه. ن. وأََهبَّ اني م اني أَي أَيقَظ اِن فاْبتَعَثَ ةَ آتِي اني الليل ديث: أَت ي الح ومي وف ان .  ن ا ك ةُ م ِث: إِزال ُل البَْع وتأْوي

فيَْحبُِسه عن  اكم والبَْعثُ . واالْنبِعاِث. التََّصرُّ م بَعَثْن الى: ث ن أَيضاً: اِإلْحياء منا للَمْوتى؛ ومنه قوله تع ِد  م بَْع
اكم. وتِكم: أَي أَحيين زاُب:. م زاٌب؛ واألَْح ع أَْح اِس، والجم ةُ الن ْزُب: َجماع ار الِح وُد الُكفَّ ل: .. ُجن ْزُب الرج وِح

اَكلَتْ  رأْيِه، والَجْمُع كالجمع.أَْصحابُه وُجْنُده الذين على  وم تَش ل ق يطاِن، وك  والـُمنافِقُوَن والكافُِروَن ِحْزُب الشَّ
زاُب. قُلُوبُهم وأَْعمالُهم فهم أَْحزاٌب، وإِن لم يَْلَق بعُضهم بَْعضاً بمنزلة ُد: . عاٍد َوثُموَد وفِرَعْوَن أُولئك األَح األََم

ال: ولِإلنسان..  عمرك ي منتهىالغاية كالَمَدى؛ يقال: ما أَمُدك؟ أَ  ر  ق ذي يظه ه ال داء خلق دهما ابت داِن: أَح أََم
  .. والحزبان المقصودان هم أهل الكفر واإليمان ..  الثاني الموت عند مولده، واألَمد

اُهْم ُه((    َربِِّهْم َوِزْدنَ وا بِ ةٌ آَمنُ ْم فِتْيَ اْلَحّقِ إِنَُّه أَُهْم بِ َك نَبَ صُّ َعلَْي ُن نَقُ ر، ) .)).. 13ًدى(نَْح أُ: الخب النَّبَ
 ً أ الن نَبَ اٌء، وإِنَّ لف ع أَْنبَ راً  والجم ن..  أَي خب أُْت م ال نَبَ يهم. ويق ت عل أً إِذا طلع أُ نَْب وم أَْنبَ ى الق أُْت عل  ونَبَ

رأَ. األَرض إِلى أَرض أُخرى إِذا خرجَت منها إليها. ونَبَأَ من بلد كذا وءاً: َط أً ونُبُ أُ نَْب ةٌ إِ . يَْنبَ ْم فِتْيَ اء: :    نَُّه الفت
اء. والشابَّةُ ، ُّ ابشالشَّباب. والفَتى والفَتِيَّةُ: ال و فَت َو يَْفتُ ُ ال..  والفعل فَت اّب  ق ى الش ى بمعن يس الفَت ي: ل القتيب

ْزل ل الَج ى الكام و بمعن ا ه َدث إنم الن م والَح ت.. الرج بيا وفُتّيَ ع الّصِ ب م ن اللع ت م ةً: ُمنِع ة تَْفتِي ن الجاري
م ْدو معه ت والعَ ة إذاراَهق ِت الجاري ال تَفَتَّ ذيب: يق ت . الته ي البي تِرت ف رت وُس ّدِ رت وُخ ّدِ   فُخ

: هداه هداية أرشده ضد أضله .. الهدى الرشاد ضد الضالل  َوِزْدنَاُهْم ُهًدى. وُمنعت من اللعب مع الصبيان.
 ..  

ا َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِهْم إِْذ قَاُموا فَقَالُ ((    ْد قُْلنَ ا لَقَ ِه إِلًَه ْن ُدونِ وا َربُّنَا َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض لَْن نَْدُعَو ِم
باُط: الفَُؤاد كأَنَّ الجسم ُربَِط به. ورجل رابُِط الَجأِْش .)).. )14إِذًا َشَطًطا( ب  وَربِيطُ  والّرِ ديد القل الجأِْش أََ◌ي ش

هب كأَنه يْربُط نْفَسه عن الِفرار يُكفُّها قَ  ُجْرأَت ه وَوثُ تدَّ قلبُ ه ِرباطةً: اش َط جأُْش جاعته. وربَ ّر  وَش م يَِف ُزَم فل وَح
ْوعِ  عند ه..  الرَّ ُ على قلبِه بالصبِر أَي أَلَهم ّ سٌ  وربََط  ّواه. ونَفَ ْبَر وشدَّه وقَ ٌع أَريضٌ  الص ٌط: واِس ْد ..  رابِ لَقَ

كوالشََّطُط: ُمجاَوزةُ القَ ا : قُْلنَا إِذًا َشَططً  ر ذل ام أَو غي ب أَو احتك ع أَو طلَ ن ك ْدِر في بي ـم تق  لـــــــ شيٍء، مش
طَّ ..  منه ق. وَش ن الح َد ع ْدَر وتباع اَوَز القَ طَّ: ج ْلعَتِه وأَش ي ِس ّط ف ي وَش ه ف تَطَّ  علي َططاً واْش طُّ َش ه يَِش ُحْكِم
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د الخالصوأََشطَّ: جاَر في قضيَّتِه. ان التوحي ه وال  . ومن هنا نفهم أن دينهم ك ادة هللا وحده ال شريك ل أي عب
  شبيه وال نظير وال زوج له وال ولد وتنزه عن كل نقصان .. 

ْن ((    ِ َهُؤَالِء قَْوُمنَا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَْوَال يَأْتُوَن َعلَْيِهْم بُِسْلَطاٍن بَيٍِّن فََمْن أَْظلَُم ِممَّ َّ ى  َرى َعلَ اْفتَ
ِذبًا( اه.. .)))15َك ْلطانِيَْه، معن ي ُس ك عنِّ الى: هلَ ه تع ة. وقول رآن حج ي الق لطان ف ل س ي ك ب عن ه.  ذه حجتُ

ذين م ال الطين ألَنه م والسلطاُن: الحجة ولذلك قيل لألُمراء َس ام به وق تق َرى..  الحجة والُحق ةُ: :   اْفتَ والِفْري
  . الكذب. فََرى كذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه.

ئْ َوإِْذ اعْ ((    ِه َويَُهيِّ ْن َرْحَمتِ ْم ِم ْم َربُُّك َ فَأُْووا إِلَى اْلَكْهِف يَنُشْر لَُك َّ ْن تََزْلتُُموُهْم َوَما يَْعبُُدوَن إِالَّ  ْم ِم  لَُك
ذي ال )16أَْمِرُكْم ِمرفَقًا( د ال ون إال  الواح ادة ال تك ه .. والعب ...)). عبده : عبده عبادة : ذل وخضع وطاع ل

ر واإلشراك .. شريك له  ل الكف وا أه ل اعتزل ل الكه اْعتََزلَ .. وأه هُ ف لَ ْزالً وَعزَّ ه َع َزَل الشيَء يَْعِزلُ َزلَ  َع  واْنعَ
ى. اً فَتَنَحَّ اه جانِب َل: نَحَّ زَّ ت. وتَعَ ي اَرْقتهم وتَنَحَّ وَم أَي ف ُت الق نهم واْعتََزْل ُق ..  ع ُق والَمْرفِ ُق والِمْرفَ ْف والّرِ

ركم تُِعيَن به، وقدوالَمرفَُق: ما اسْ  ن أَم م م ُئ لك اً؛ تََرفََّق به واْرتفَق. وفي التنزيل: ويَُهيِّ اً  ِمْرفَق رأَه ِمْرفَق ن ق َم
 ً ه اسما ل جعله مثل مْقَطع، ومن قرأَه َمْرفِقاً جعل ه؛ مث رأْ ب م يُق ع ول ل َمْطلَ اً مث اً أَي ِرْفق جد، ويجوز َمْرفَق  مس

  ..من ِمْرفَق، ونصبَها أَهل المدينة وعاصمالحسُن واألَعمش الميم  التهذيب: كسر
    

  *********  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القرآ وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  ان منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  . ورحمة هللا وبركاته

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

c    : 226الحلقة عدد   
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  c( سورة الكهف ) 
 ى آ ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  الرحيــــــــــــــم  بسم هللا الرحمن
َماِل (( ...  ْم َوتََرى الشَّْمَس إِذَا َطلَعَْت تَتََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت اْليَِميِن َوإِذَا َغَربَْت تَْقِرُضُهْم ذَاَت الّشِ َوُه

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن  َّ ِ َمْن يَْهِد  َّ ًدا(فِي فَْجَوٍة ِمْنهُ ذَِلَك ِمْن آيَاِت  ا ُمْرِش بُُهْم  )17يُْضِلْل فَلَْن تَِجَد لَهُ َوِلي َوتَْحَس
يِد لَ ِه بِاْلَوِص ٌط ِذَراَعْي بُُهْم بَاِس َماِل َوَكْل َت أَْيقَاًظا َوُهْم ُرقُوٌد َونُقَلِّبُُهْم ذَاَت اْليَِميِن َوذَاَت الّشِ ْيِهْم لََولَّْي َت َعلَ ْو اطَّلَْع

ا  )18َت ِمْنُهْم ُرْعبًا(ِمْنُهْم فَِراًرا َولَُمِلئْ  ا يَْوًم الُوا لَبِثْنَ تُْم قَ ْم لَبِثْ ْنُهْم َك ٌل ِم َوَكذَِلَك بَعَثْنَاُهْم ِليَتََساَءلُوا بَْينَُهْم قَاَل قَائِ
أْتُِكْم أَْو بَْعَض يَْوٍم قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم فَاْبعَثُوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى الْ  َمِدينَِة فَْليَنُظْر أَيَُّها أَْزَكى َطعَاًما فَْليَ

ْن 19بِِرْزٍق ِمْنهُ َوْليَتَلَطَّْف َوَال يُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحًدا( تِِهْم َولَ ي ِملَّ ُدوُكْم فِ وُكْم أَْو يُِعي ْيُكْم يَْرُجُم ُروا َعلَ ْم إِْن يَْظَه ) إِنَُّه
ًدا( وا إِذًا أَبَ اَزعُ وَ  )20تُْفِلُح ا إِْذ يَتَنَ َب فِيَه اَعةَ الَ َرْي قٌّ َوأَنَّ السَّ ِ َح َّ َد  وا أَنَّ َوْع ْيِهْم ِليَْعلَُم ا َعلَ ذَِلَك أَْعثَْرنَ وَن َك

ِجًدا(هِ بَْينَُهْم أَْمَرُهْم فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيِهْم بُْنيَانًا َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمرِ  ْيِهْم َمْس  )21ْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَ
ْل َسيَقُولُوَن ثََالثَةٌ َرابِعُُهْم َكْلبُُهْم َويَقُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم َرْجًما بِاْلغَْيِب َويَقُولُوَن سَ  ْبعَةٌ َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم قُ

تِِهْم َما يَْعلَُمُهْم إِالَّ  ولَنَّ  )22 قَِليٌل فَالَ تَُماِر فِيِهْم إِالَّ ِمَراًء َظاِهًرا َوَال تَْستَْفِت فِيِهْم ِمْنُهْم أََحًدا(َربِّي أَْعلَُم بِِعدَّ َوَال تَقُ
ِديَنِي َرب23ِِّلَشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل ذَِلَك َغًدا( ى أَْن يَْه ْل َعَس يَت َوقُ َك إِذَا نَِس ْر َربَّ ُ َواْذُك َّ اَء  ْن )إِالَّ أَْن يََش َرَب ِم ي ِألَْق

ًدا( ذَا َرَش عًا( )24َه نِيَن َواْزَداُدوا تِْس ٍة ِس َالَث ِمائَ ْم ثَ ي َكْهِفِه وا فِ ُ ُب  )25َولَبِث هُ َغْي وا لَ ُ ا لَبِث ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ ْل  قُ
َي  )26ِرُك فِي ُحْكِمِه أََحًدا(السََّماَواِت َواألَْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلّيٍ َوَال يُشْ  ا أُوِح ُل َم َواتْ

َل ِلَكِلَماتِِه َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحًدا(   ...)).)27إِلَْيَك ِمْن ِكتَاِب َربَِّك الَ ُمبَّدِ
  صدق هللا العظيم

  ( سورة الكهف ) 

  * التحليل : 
  

م دين التوحيد الخالص من شوائب الشرك نحن اآلن في الكهف نعاين حال الفتية الذين هربوا بدينه
انوس  ك دقي روت المل ن جب ف م ى الكه ـه )) إل ريك ل ده ال ش ه إال هللا وح ة (( ال إل وا بمقول راك .. هرب واإلش
ارى  ي ال تم ة الت ى الحقيق الى عل وعبدة األوثان .. بمنطقة (( أيلة )) .. وداخل الكهف يطلعنا هللا سبحانه وتع

ا من في صورة تقريبية لألذه ا وإيمانن ان واألفهام كي نزداد إيمانا ويقينا بالبعث والجزاء .. وكي نخلص دينن
ه  ن آدم علي ان م ان وزم ل مك شوائب النقص .. وكي نستقيم على اإلسالم الخالص دين العدل واإلعتدال في ك

  السالم إلى قيام الساعة لو يعقل العاقلون .. وداخل الكهف تطالعنا الصورة التالية :
  
َماِل ((( ... ( ُهْم ذَاَت الّشِ ْت تَْقِرُض يِن َوإِذَا َغَربَ ْم ذَاَت اْليَِم ْن َكْهِفِه َزاَوُر َع ْت تَتَ َوتََرى الشَّْمَس إِذَا َطلَعَ

دَ  ْن تَِج ُ فَُهَو اْلُمْهتَِدي َوَمْن يُْضِلْل فَلَ َّ ِ َمْن يَْهِد  َّ ًدا( َوُهْم فِي فَْجَوٍة ِمْنهُ ذَِلَك ِمْن آيَاِت  ا ُمْرِش هُ َوِلي .)).. )17لَ
ال  فيها ومفازة َزْوراُء: مائلة عن السَّْمِت والقصِد. وفالة َزْوراُء: بعيدة ة. وق ْوٌس َزْوراُء: معطوف اْزِوَراٌر. وقَ

الى: ه تع ي قول رى الشمسَ  الفراء ف هم: وت رأَ بعض ين؛ ق ْم ذاَت اليم زاَوُر عن َكْهِفِه ْت تَ د إِذا طلع ْزَواُر يري  تَ
ال ، ق ْزَوارُّ ْزَورُّ وتَ هم: تَ رأَ بعض زاَوُر، وق ذا تَتَ ي ه ا ف م ذات  واْزِوراُره ى كهفه ع عل ت تَْطلُ ا كان ع أَنه الموض

ال تصيبهم تصيبهم وتَْغُرُب على اليمين فال ْرضُ .. كهفهم ذات الشمال ف د: القَ و عبي ال أَب ا  ق ياء: فمنه ي أَش ف
واَز  إِلى ُظعُنٍ  السْيُر في البِالِد إِذا قطعتها؛ ومنه قوله: ٌع، وكذلكقَطْ  القَْطُع، ومنها قَْرُض الفأْر ألَنه يَْقِرْضَن أَْج

ًدا ومنه قوله عّز وجّل: وإِذا َغَربَْت تَْقِرُضهم ُمْشِرف ا ُمْرِش هُ َوِلي َد لَ ماِل. َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِج َده : ذاَت الّشِ أَرَش
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ه منه هداه. واستَْرَشده: طلبهللا وأَرَشَده إِلى األَمر ورشَّده:  دى ل ره إِذا اهت الن ألَم  الرشد. ويقال: استَْرَشد ف
 ..  

هِ ((  ٌط ِذَراَعْي بُُهْم بَاِس َماِل َوَكْل ْو  َوتَْحَسبُُهْم أَْيقَاًظا َوُهْم ُرقُوٌد َونُقَلِّبُُهْم ذَاَت اْليَِميِن َوذَاَت الّشِ يِد لَ بِاْلَوِص
  .)).. )18ْيَت ِمْنُهْم فَِراًرا َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعبًا(اطَّلَْعَت َعلَْيِهْم لََولَّ 

يُد  باسط الَوِصيُد: فِناُء الدار والبيت. قال هللا عز وجل: وكلبهم راء: الَوِص ال الف يِد؛ ق ِه بالَوِص ِذراَعْي
ٌت يُتخذ من والوَ  واِإلكاِف وهما الِفناُء، قال: قال ذلك يونس واألَخفش. الِوكافِ  واألَصيُد لغتان مثل يدةُ: بي ِص

ه، الحجارة للمال في الجبال. والِوصاُد: ل أَوَجعَ ٌد، مث و ُموَص ه، فه َده: أَْغلَقَ و  الُمْطبَُق. وأَْوَصَد الباَب وآَص فه
  .موَجع.

الُوا لَبِثْنَ((  تُْم قَ ْم َوَكذَِلَك بَعَثْنَاُهْم ِليَتََساَءلُوا بَْينَُهْم قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم َكْم لَبِثْ الُوا َربُُّك ْوٍم قَ َض يَ ا أَْو بَْع ا يَْوًم
ْف َوَال  أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم فَاْبعَثُوا أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَْليَنُظْر أَيَُّها أَْزَكى َطعَاًما فَْليَأْتُِكْم بِِرْزٍق ِمْنهُ َوْليَتَلَطَّ

  .))..  )19يُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحًدا(
ديث: وبَعَثَه من نَْومه بَعَثاً، فاْنبَعََث: أَْيقََظه وأََهبَّه. اني  وفي الح اني أَي أَيقَظ اِن فاْبتَعَثَ ةَ آتِي اني الليل أَت

ف نومي. وتأْويلُ  من الوا . واالْنبِعاِث. البَْعِث: إِزالةُ ما كان يَْحبُِسه عن التََّصرُّ والجمع: أَْبعاث: وفي التنزيل: ق
ه عز َمْرقَِدنا؟ ْيلَنا َمْن بَعَثَنا منيا وَ  وم النُّشور. وقولُ ول المشركين ي و ق ام، وه ا هذا َوْقُف التَّم ذا م ل: ه  وج

ْؤِمنين؛ ْوُل الم عٌ  َوَعَد الرحمُن وَصَدَق الُمْرَسلون؛ قَ ذا َرْف ا  وه رئ: ي رحمُن؛ وق َد ال ا َوَع ُر م داء، والَخبَ باالبت
نمَ  َمْن بَعَثَنا ِمن َوْيلَنا ا م الم ْرقَِدنا؟ أَي ِمن بَْعِث هللا إِيَّان ي ك ُث ف ِدنا. والبَْع دهما  َمْرقَ ين: أَح ى وجه العرب عل

ارٍك أَو ثم بَعَثْنا من بعدهم موسى؛ اِإلْرسال، كقوله تعالى: ارةُ ب ُث: إِث ُت  معناه أَرسلنا. والبَْع ول: بَعَثْ ٍد، تق قاع
ار. والبَ  البعير ه فَث َث أَي أَثَْرتُ ثُ فانبَعَ ْوتى؛ ْع ا للَم اء من ن أَيضاً: اِإلْحي اكم م م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول ِد  ومن بَْع

ثَ  اكم. وبَعَ وتِكم: أَي أَحيين وم م َرهم لي ْوتى: نََش ثُُهم اللَم َق يَْبعَ َث هللاُ الَخْل ِث. وبَعَ َرهم البَْع اً: نََش اْبعَثُوا ..  بَْعث فَ
ة: َمِدينَةِ أََحَدُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى الْ  م ِرقَ ف دره اه أَل ال: أَعط اً. يق ة َوَرق ا سميت الفض  ال قال ابن سيده: وربم

قِة ربع العشر. وقال  قال: في يخالطها شيٌء من المال غيرها. وروي عن النبي، صلى هللا عليه وسلم، أنه الّرِ
قَةُ  ر الدراهم خاصة. أَبو الهيثم: الَوِرُق والّرِ اُق: الرجل الكثي ه والَورَّ ال كل َوَرُق: الم َوِرق. وال ديث .. ال ي ح وف

اً من ذ أَنف ه اتخ ذ َعْرفجة: لما قطع أنف ه فاتخ أَنتن علي ة؛ َوِرٍق ف راء: الفض َوِرُق، بكسر ال ب؛ ال ن ذََه اً م  أَنف
ه ألن الفضة ال أَنفاً من َوَرٍق، بفتح الراء، أَراد وحكي عن األَصمعي أنه إنما اتخذ ب في ذي يكت قَّ ال رَّ ت ال ن؛ تن

ي قال: وكنت أَحسب أَن قول األصمعي ى أَخبرن ذهب ال إن الفضة ال تنتن صحيحاً حت رة أن ال ل الخب  بعض أَه
َدى وال دئه النَّ َرى وال يُْص ه الثَّ ار، يُْبِلي ه الن ه األرض وال تأْكل ا تَنقُُص َدأُ ويعلوه ى وتَْص ا تَْبل ا الفضة فإنه  فأَم

قَةالَوِرِق والَورْ  السواد وتُْنتُِن، وجمع   .أَْوَرق الرجل كثر ماله. ويقال:.. ِرقُونَ  ق والِوْرِق أَْوراق، وجْمع الّرِ
ًدا(((  وا إِذًا أَبَ ْن تُْفِلُح تِِهْم َولَ ي ِملَّ ُدوُكْم فِ وُكْم أَْو يُِعي ْيُكْم يَْرُجُم ُروا َعلَ ْم إِْن يَْظَه ْرُت .)).. )20إِنَُّه َوَظَه

الن:  ْرُت بف ه. وأَْظَه ت: َعلَْوتُ هالبي ت ب اونوا..  أَعلي ه: تع اهُروا علي ْونُ .. وتَظ ُر: العَ ي.. والظَِّهي ل  وف التنزي
ْنَس، افر الِج ي بالك رد العزيز: وكان الكافُر على ربه َظهيراً؛ يعن ذلك أَف ل:.. ول ه عز وج ى  وقول اَهُروا عل وظ

اَهُرونَ  ه: تََظ اَونُوا. وقول راجكم؛ أَي ع يهم؛ أَي إِخ ْه عل اونُوَن. والّظِ وانُ تَتَع ُر ..  َرةُ: األَْع ور: الظَّفَ والظُُّه
ٌر أَي  يَْظَهر ظهر عليه  الظفر بالّسيء واِإلطالع عليه. ابن سيده: الظُّهور ه َظْه ه. ول ره هللا علي ُظُهوراً وأَْظَه

ه وغلَظْهراً: فََخرَ  من إِبل وغنم. وَظَهر بالشيء مال ه .. والمعنى أي إذا ظفروا بكم .. ألن ظهرعليه حاز فوق ب
تِِهمْ .. ((   ي ِملَّ ادة  يُِعيُدوُكْم فِ ى عب ام بمعن ذا المق ي ه دين وهي ف ي ال ة أو الشريعة ف ة هي الطريق ))  : المل

  األصنام والشرك والكفر با عز وجل ..
ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ الَ َرْيبَ ((   َّ َرُهْم َوَكذَِلَك أَْعثَْرنَا َعلَْيِهْم ِليَْعلَُموا أَنَّ َوْعَد   فِيَها إِْذ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَُهْم أَْم

ِجًدا(فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيِهْم بُْنيَانًا َربُُّهْم أَْعلَُم بِِهْم قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَتَِّخذَنَّ عَ  روى .)).. )21لَْيِهْم َمْس وي
رٍة؛  ِلسانُه: ِ ه فرُسهُ فسقط، وتَعَّثروالعَثْرةُ: الزلَّةُ، ويقال: َعثََر ب أَْعثُر، يم إِالَّ ذُو َعثْ ديث: ال َحِل تَلَْعثَم. وفي الح

تَبين مواضع  لِحلم ويوصف به حتى يركب األُمور وتَْنَخِرَق عليه ويَْعثُر فيها فيعتبر بها لها أَي ال يحصل ويَْس
ا ِإ فيجتنبه ري: َعث.. الخط ال األَزه ه، ق ره هللا: أَتْعََس رُ وأَْعثَ ل يَْعثُ َرةً  َر الرج ال:  َعثْ اراً، ق رس ِعثَ ر الف وَعثَ

ل ال مث ى فِعَ اِض  وُعيوب الدواب تجيء عل ا شاكلها. الِعَض اح وم َم َراح والّرِ َراط والّضِ ار والِخ ال:  والِعثَ ويق
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ه ت من اثورُ  لقي اُر والع اثوراً أَي شدة. والِعثَ ه ع ر ب ا عث ٍر أَي: م اثوِر ّش ي ع وا ف ي اختالط من ووقع ّرٍ  ف ش
وفي الصحاح: .. آخَر. والعاثُور من األَرضين: الَمْهلَكة والعاثوُر: ما أَعّده ليُوقع فيه وشدة، على المثل أَيضاً.

ْيالً  وَحْفراً لَنَا العَاثُوَر؛ قال ابن سيده: يكون صفة ويكون رك لَ ى ال أَذك ك حت لُو عن بدالً.األَزهري: يقول هل أَْس
ْوتُ  إِذا لَْمُت  َخلَ يوأَْس ه الواِش ه في ا يوقع ثَالً لم ربه َم اثُوُر ض ي؟ والعَ ا ب  لم

رُ .. من الشر ر يَْعثُ ى األَم ر عل ّر الرجل. وَعثَ ى ِس راً  والعَثُْر: اِإلطالع عل ه:  َعثْ ه علي ع. وأَْعثَْرتُ وراً: اّطل وُعثُ
ز: ل العزي ي التنزي ه. وف ذلك أَطلعت َرهم،  وك يهم غي ا عل يهم؛ أَي أَْعثَْرنَ ا عل الأَْعثَرنَ ول؛ وق ذف المفع  فح

عَ  تعالى: د فِإن ُعثَِر على أَنهما اْستََحقَّا إِثماً؛ معناه فِإن اّطل ا ق ى أَنهم ُر  عل ُل يَْعثُ َر الرج ث: َعثَ ال اللي ا. وق خان
  .َضَرب؛ عن اللحياني. يَْهِجْم عليه غيره. وَعثََر الِعْرُق، بتخفيف الثاء: هجم على أَمر لم ُعثُوراً إِذا

ِ َحقٌّ ِليَْعلَ ((  َّ ه.. ُموا أَنَّ َوْعَد  ه وكنه ه بحقيقت َب ((  )) : علم الشيء علما : أدرك اَعةَ الَ َرْي َوأَنَّ السَّ
زاء ..  فِيَها وم البعث والج ة .. ي ه)) : يوم القيام وم في ذي تق ت ال اعة الوق ي بالس ِرَك أَن  يعن ذلك تُ ة فل القيام

ف أَيّ  ِإن سميت القيام ُيُعَرَّ ال الزجاج: ةساعٍة هي، ف ة. وق ذا، والساعة: القيام ى ه الساعة اسم  ساعة فعَل
ذي ت ال وم للوق ه وتق ون في ذي يبعث ِت ال اُد والوق ه الِعب عَُق في اعة تَْص ميت س ة، س ه القيام   في

ت  الصيحة األُولى ألَنها تَْفَجأُ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند ال: إِن كان ا هللا عز وجل فق التي ذكره
ه. ون.دهم خام صيحة واحدة فِإذاإِال  يس ل اٌق، ول وٌق وِحق : نقيض الباطل، وجمعه ُحق ى الَحقُّ اء أدن َدد.  بِن ع

ك  مصدر مؤكد وفي حديث التلبية: لبَّْيك َحقّاً حقّاً أي غير باطل، وهو َزم طاعتَ ى أل ه معن َ◌د ب لغيره أي أنه أكَّ
يُن ذاكسيبويه: لََحقُّ أنه ذاهب  وحكى.. الذي دّل عليه لبيك ت  بإضافة حّق إلى أنه كأنه قال: لَيِق ُرك، وليس أم

ه في كالم كل العرب، فأمرك هو خبر يقيُن ألنه قد أضافه إلى ذاك .. وإذا أضافه إليه لم يجز أن يكون خبراً عن
ِجًدا((  ْيِهْم َمْس ذَنَّ َعلَ د المس)) :  لَنَتَِّخ ي الصحاح: واح ه، وف ذي يسجد في َجد والمسِجد: ال الوالمس  اجد. وق

  .. موضع يتعبد فيه فهو مسجَِ◌د الزجاج: كل
وَن َس((  ِب َويَقُولُ ا بِاْلغَْي بُُهْم َرْجًم ُهْم َكْل ةٌ َساِدُس وَن َخْمَس بُُهْم َويَقُولُ ْم َكْل ةٌ َرابِعُُه يَقُولُوَن ثََالثَ ْبعَةٌ َس

تِِهْم َما يَْعلَ  ْنُهْم َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم قُْل َربِّي أَْعلَُم بِِعدَّ يِهْم ِم تَْفِت فِ اِهًرا َوَال تَْس َراًء َظ يِهْم إِالَّ ِم اِر فِ الَ تَُم ُمُهْم إِالَّ قَِليٌل فَ
ب والشتم..)).. )22أََحًدا( رجم السَّ ْجُم الظن، وال رَّ ْرُد، وال ْجُم الطَّ رَّ ي .وال الى ف ال هللا تع ا  ق ُهب: وجعلناه الشُّ

جوم الظُّنون التي هم.ل ُرجوماً للشياطين؛ أَي جعلناها َمرامي الى: وقيل: أَراد بالرُّ ه تع ؛ ومنه قول  تُْحَزُر وتَُظنُّ
م ةٌ رابعه يقُولوَن ثَالث بُُهمْ  َس هم َكْل ةٌ ساِدُس ون َخْمَس بُُهْم ويقول ه َكْل ا يعاني ب؛ وم اً بالغي ن  َرْجم وَن م ُم الُمنَّجِ

وم وانفصالها، الَحْدِس والظن والُحْكِم على اهم  اتصال النج ال:وإِي س، ق ياطين اِإلْن ياطين ألَنهم ش ى بالش  عن
ر هللا وقد جاء في بعد ا ذك ر م م النجوم لغي ن عل اً م بََس باب ن اْقتَ بس األَحاديث: م د اقت ن السحر،  فق ْعبَةً م ُش

افر؛ احر ك احر والس اهن س اِهٌن والك ُم ك نَّجِ ل الُم ب  فجع ا وينس ا وعليه م به وم للحك تعلم النج ذي ي َم ال نَّجِ الُم
الظن الخير ثيرات منالتأْ  ول ب ْجُم: الق رَّ ك. وال ن ذل ا م وذ ب ْدِس  والشر إِليها كافراً، نع ُم .. والَح ي أَْعلَ ْل َربِّ قُ

تِِهمْ  ه ..  بِِعدَّ ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك اِهًرا: علم الشيء علم َراًء َظ يِهْم إِالَّ ِم اِر فِ الَ تَُم اَر :  فَ رى. وم اَر: َج وم
وْراً إِذا .عل يَْذَهُب ويجيء ويَتَرّدد.يَموُر َمْوراً إِذا ج وَف َم ْرُت الصُّ َوراُن. والَمْوُر: مصدر ُم هُ  والَمْوُر: الدَّ نَتَْفتَ

ار: َوبََر فاْنم ْرُت ال ةُ: وُم َواَرةُ والُمراَط اْنتَتََف. وهي الُم هُ ف ْوراً: . نَتَْفتُ ار الشيُء َم اراةُ: الُمعاَرضةُ. وم والُمم
  ..وتحّرك اْضَطَرب

ًدا(( (  َك َغ ٌل ذَِل ي فَاِع ْيٍء إِنِّ ولَنَّ ِلَش ى أَْن 23َوَال تَقُ ْل َعَس يَت َوقُ َك ِإذَا نَِس ْر َربَّ ُ َواْذُك َّ اَء  )إِالَّ أَْن يََش
  .)).. )24يَْهِديَنِي َربِّي ِألَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشًدا(

ْكُر أَيضاً: ْكُر: الِحْفُظ للشيء تَْذُكُره. والذِّ ى  ءالشي الذِّ ْرُي الشيء عل ْكُر: َج ذِّ ى اللسان. وال يجري عل
ا لسانك، وقال الفراء: ال: م ب. يق ذُّْكُر بالقل ه. وال ه بلسانك وأَظهرت ا ذكرت ْكُر م ى الذِّ ي عل م  زال من ٍر أَي ل ذُْك

ه ال..  أَْنَس فة؛ وق ّرِ ِر الُمتََص ال غي ن األَفع و م فاٌق، وه ٌع وإش ى: َطَم  وَعَس
ن  ى حرف م الاألَزهري:َعَس ٌع؛ ق َرّجٍ وَطَم ه تَ ِة، وفي روف الُمقاَرب وهري: ال ح ظ  الج ع بلف ه وق ف ألَن رَّ يَتََص

ى ول: َعَس ال، تق ي الح اء ف ا ج ي ِلم ٌد أَن الماض ى زي ُل َعَس ٌد فاع ُرَج، فَزْي ةُ أَن تَْخ ْت فالن ُرَج، َوَعَس وأَن  يَْخ
ُرج ا َيَْخ ِري َمْج..  مفعولُه ى تَْج ث: َعَس ن اللي ري ع ى األَزه ْيتَ وحك ول َعَس لَّ، تق  رى لع

ِه،  وَعَسْيتُما وَعَسْيتُْم وَعَسِت المرأَة وَعَستا وَعَسْيَن؛ يُتَكلَّم بها على فعٍل ماٍض وأُِميَت ما سواه من وجوِه فِْعِل
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ولَ  ال يقاُل يَْعسى وال بٌ  مفع اُؤه، واج لَّ ثَن رآِن من هللاِ َج ي الق ى، ف َل. وَعَس ه وال فاع اِد  ل َن الِعب و ِم ، وه نٌّ َظ
نّ  كقوله تعالى: َعسى هللاُ أَن يأْتي بالفتح، وقد ه ان َطلَّقَُك  أَن َأَتى هللاُ به؛ قال الجوهري: إال في قوله َعسى ربُّ

دى ى إْح ين ألَن يُْبِدلَه؛ قال أَبو عبيدة: َعسى من هللا إيجاٌب فجاَءت عل ين؛  اللغت اٌء ويَِق م رج ي كالمه عسى ف
ً  للّشك ة تكونقال ابن سيده: وقيل عسى كلم   ..  واليَقيِن؛ قال األزهري: وقد قال ابن مقبل فجعله يَِقينا

َماَواِت  )25َولَبِثُوا فِي َكْهِفِهْم ثََالَث ِمائٍَة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسعًا(((  ُب السَّ هُ َغْي وا لَ ا لَبِثُ ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ قُْل 
  .)).. )26ُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلّيٍ َوَال يُْشِرُك فِي ُحْكِمِه أََحًدا(َواألَْرِض أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَ 

بحانه  ين هللا س اب القمري .. يب نوات بالحس أي ثالثمائة سنة بالحساب الشمسي وثالثمائة وتسع س
العلم واإلحاطة ((  ة ب ه العلي دح ذات م .. وم ي كهفه ا ف ا نيام وا فيه ي بق دة الت م بالم ه أعل ِه وتعالى أن ْر بِ أَْبِص

يهم  َوأَْسِمعْ  ادر عل ه والق )) .. أي ليس هناك من هو أبصر منه وال أعلم منه .. ألنه هو الخالق المحيط  بخلق
داعا ..  ا وإب ه بنفسه خلق ور خلق ولي أم ه المت ه .. ألن ي حكم ي قضائه وال ف في كل شيء .. وال يتدخل أحد ف

در .. من ونصرا وتمكينا .. ورفعا وخفضا .. وال يملك أح ذي يشاء ويق و ال ى النح ه عل د أن يغير ما يقضي ب
  هنا علينا أن نأخذ القرآن مأخذ الجد .. وأن نثق فيه وفي مصدره .. وأن نعمل بمحتواه دون مواربة .. 

   
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه م ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب حم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا ر د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي س

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  والحمد  رب تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

   

 c   : 227الحلقة عدد   
  c( سورة الكهف ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 الم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  الس ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُد َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغََداِة َواْلعَِشّيِ يُِريُدوَن َوْجَههُ َوَال تَْعُد َعْينَاَك عَ (( ...  ْنُهْم تُِري
ا(ِزينَةَ اْلَحيَ  ُرهُ فُُرًط اَن أَْم ْنيَا َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَك ْم  )28اِة الدُّ ْن َربُِّك قُّ ِم ْل اْلَح َوقُ

ْم  اَط بِِه اًرا أََح اِلِميَن نَ ْدنَا ِللظَّ ا أَْعتَ ْر إِنَّ اٍء فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُ اثُوا بَِم تَِغيثُوا يُغَ َراِدقَُها َوإِْن يَْس ُس
َر 29َكاْلُمْهِل يَْشِوي اْلُوُجوَه بِئَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقًا( يُع أَْج ا الَ نُِض اِلَحاِت إِنَّ )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

الً( َن َعَم ْن أَْحَس اُت َع )30َم ْم َجنَّ َك لَُه ٍب أُْولَئِ ْن ذََه اِوَر ِم ْن أََس ا ِم ْوَن فِيَه اُر يَُحلَّ تِِهْم األَْنَه ْن تَْح ِري ِم ْدٍن تَْج
نَتْ  َواُب َوَحُس َم الثَّ ِك نِْع ى األََرائِ ا َعلَ يَن فِيَه تَْبَرٍق ُمتَِّكئِ نُدٍس َوإِْس ْن ُس ًرا ِم ا ُخْض وَن ثِيَابً ا( َويَْلبَُس ) 31ُمْرتَفَقً

ا(َواْضِرْب لَُهْم َمثَالً رَ  ا َزْرًع ا بَْينَُهَم ٍل َوَجعَْلنَ ا بِنَْخ اٍب َوَحفَْفنَاُهَم ْن أَْعنَ ْيِن ِم ِدِهَما َجنَّتَ ا  )32ُجلَْيِن َجعَْلنَا ِألََح ِكْلتَ
ْرنَا ِخَاللَُهَما نََهًرا( ا َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَالَ  )33اْلَجنَّتَْيِن آتَْت أُُكلََها َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َشْيئًا َوفَجَّ اِوُرهُ أَنَ  ِلَصاِحبِِه َوُهَو يَُح

ًرا( زُّ نَفَ االً َوأََع ًدا( )34أَْكثَُر ِمْنَك َم ِذِه أَبَ َد َه نُّ أَْن تَبِي ا أَُظ اَل َم ِه قَ اِلٌم ِلنَْفِس َو َظ هُ َوُه َل َجنَّتَ نُّ  )35َوَدَخ ا أَُظ َوَم
ِذي 36َخْيًرا ِمْنَها ُمنقَلَبًا( السَّاَعةَ قَائَِمةً َولَئِْن ُرِدْدُت ِإلَى َربِّي َألَِجَدنَّ  ْرَت بِالَّ اِوُرهُ أََكفَ َو يَُح اِحبُهُ َوُه هُ َص اَل لَ ) قَ

اَك َرُجالً( ًدا( )37َخلَقََك ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ ي أََح ِرُك بَِربِّ ُ َربِّي َوَال أُْش َّ َت  )38لَِكنَّا ُهَو  ْوَال إِْذ َدَخْل َولَ
ًدا(َجنَّ  االً َوَولَ َك َم لَّ ِمْن ِ إِْن تَُرنِي أَنَا أَقَ َّ ةَ إِالَّ بِا ُ الَ قُوَّ َّ ْن  )39تََك قُْلَت َما َشاَء  ًرا ِم ْؤتِيَنِي َخْي ي أَْن يُ ى َربِّ فَعََس

ا( ِعيًدا َزلَقً بَِح َص َماِء فَتُْص ْن السَّ بَانًا ِم ا ُحْس َل َعلَْيَه َك َويُْرِس هُ )أَْو يُْص40َجنَّتِ تَِطيَع لَ ْن تَْس ْوًرا فَلَ ا َغ بَِح َماُؤَه
وُل ي41ََطلَبًا( َها َويَقُ ى ُعُروِش ةٌ َعلَ ْم  ا) َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَلُِّب َكفَّْيِه َعلَى َما أَنفََق فِيَها َوِهَي َخاِويَ ي لَ لَْيتَنِ

ًرا(َولَْم تَُكْن لَهُ فِئَةٌ يَ  )42أُْشِرْك بَِربِّي أََحًدا( اَن ُمنتَِص ا َك ِ َوَم َّ ْن ُدوِن  ُرونَهُ ِم ّقِ 43نُص ِ اْلَح َّ ِ ةُ  َك اْلَوَاليَ )ُهنَاِل
ا( ٌر ُعْقبً ا َوَخْي ٌر ثََوابً َو َخْي اُت  )44ُه ِه نَبَ اْختَلََط بِ َماِء فَ ْن السَّ اهُ ِم اٍء أَنَزْلنَ ْنيَا َكَم دُّ اِة ال َل اْلَحيَ ْم َمثَ ِرْب لَُه َواْض

ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء ُمْقتَِدًرا(األَْرِض  َّ يَاُح َوَكاَن    ...)).)45فَأَْصبََح َهِشيًما تَْذُروهُ الّرِ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الكهف ) 

  * التحليل : 
  

ا  من العناصر الرئيسة في الحياة اإلسالمية الفردية منها والجماعية عنصر (( الصبر )) .. وقد دعان
ل هللا العزيز الحكيم  ي الح الى الصبر قوال وفعال .. ممارسة وتنظيرا .. ودعانا الى جعله نصب أعيينا وزادنا ف

والترحال .. وعملتنا التي ال زيف فيها وال تزوير .. حتى نكون بحق خير أمة أخرجت للناس تقول وتفعل بكل 
وم ى مرضاته ي ا إل ل وتطلع ذي ال شك  عدل واعتدال تمارس الصبر على الذات حبا في هللا عز وج ة ال القيام

اكل  ا المش اة قوامه ل الحي الورود .. ب ة ب ا مفروش ابرة وال طريق ة ع ت نزه اة ليس ا .. ذاك أن الحي ه إطالق في
وتضاعفيها الهموم واألحزان .. وأكلها اليومي عراقيل من وراء عراقيل .. ومتاعب تليها متاعب في تصاعد 

ق ال يني ينذر بما هو أشد وأنكى .. وال يعقل ال التطبيق .. والتطبي بتة أن يواجه المؤمن كل ذلك بالكالم .. بل ب
ؤمنين  ن الم راء والضعفاء  م نصفه الصبر على المكاره .. والصبر على ميول النفس وأهوائها .. وحب الفق

  والمؤمنين ابتغاء وجه هللا : 
  
دَ (( ...   ْم بِاْلغَ ْدُعوَن َربَُّه ِذيَن يَ َع الَّ َك َم ْنُهْم َواْصبِْر نَْفَس اَك َع ُد َعْينَ هُ َوَال تَْع ُدوَن َوْجَه ّيِ يُِري اِة َواْلعَِش

رُ  اَن أَْم َواهُ َوَك َع َه ا َواتَّبَ ْن ِذْكِرنَ هُ َع ا قَْلبَ ْن أَْغفَْلنَ ْع َم ْنيَا َوَال تُِط دُّ ا(تُِريُد ِزينَةَ اْلَحيَاِة ال ال  28هُ فُُرًط دا ف .)).. ع
دوا  َداءً ع ْدواناً وَع ُدّواً وُع   أَيوُع
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ك الظالم والعادي: الظالم، يقال: ال أَْشَمتَ .. ظلم ظلماً جاوز فيه القَْدر ر:  هللاُ بك عاِديََك أَي َعُدوَّ و بك لََك. قال أَب
ا:. بالَمْكروه ويَْظِلُمه. فالٌن َعدوُّ فالٍن معناه فالن يعدو على فالن قوُل العََرب  وَعَدا األَمَر يَْعُدوه وتَعَدَّاه، كالهم

َرك أَي م وقَْدَرهُ: جاَوَزهُ على الَمثَل. ويقال: ما يَْعُدو اَوَزة. وَعَدا َطْوَرهتَج ـفالٌن أَْم ي:  اــــــــــ ّدِ اِوزه. والتَّعَ يُج
ى يء إِل اَوَزةُ الش ه ُمج ْيتُ ال: َعدَّ ِره، يق اوَز. َغْي دَّى أَي تَج ال:. فتَعَ ه أَي  يق ه وَعَدْوت قَّ واْعتََدْيت دَّْيت الَح تَعَ

  )) :  يَْدُعوَن َربَُّهْم بِاْلغََداِة َواْلعَِشّيِ .(( َوْزته.جا
ي حديث  مثالُكم،أ تَْدعون من دون هللا ِعبادٌ  نإن الذيقد يكون الدُّعاُء ِعبادةً: يدعون أي  يعبدون   وف

ه إال  أكثر دعائيعَرفة:  ات ال إل ي بعَرف ُك هشريك لال  هللا وحدهودعاء األَنبياء قَْبل ه الُمل ُد وهو ، ل ه الحم ول
دير يء ق ل ش ى ك َداةِ  ..عل داة بِاْلغَ الِة الغَ ين َص ا ب َرة م م: البُْك ْدوة ، بالض مس. الغُ وعِ الش   وطلُ

ة  وُغْدَوةُ ، من يوٍم بعينِه، غير ُمْجراة: َعلٌَم للوقت.والغداة :كالغُْدوة، وجمعها َغَدوات. التهذيب: وُغْدوة معرف
ال َرُف؛ ق ذا ي ال تُْص ري: هك فألزه ا األَِل دخل فيه ن وال يَ وَّ ا ال تُنَ ون: إنه ال النحوي وُل، ق  ق

؛ وهي قراءةُ جميع القُّراء إال يريدون وجهه والالُم، وإذا قالوا الغَداة َصَرفوا، قال هللا تعالى: بالغداة والعَِشيِّيُ 
امٍر  ن ع ن اب رأما ُروي ع ه ق اذة فإن ْدَوِة، وهي ش ّيِ ..  بالغُ ا العَ :  َواْلعَِش ت وأَم ثم: إِذا زال و الهي ال أَب يُّ فق ِش

ي  ْمُس ُدِع ت العالشَّ ك الوق ة؛ذل ْمُس َغْربيَّ ت الش ل ْرقِيّاً وتحوَّ لُّ َش َل الظ وَّ ، فَتََح يَّ  ِش
رةألَزهري: وصالتا العَِشّيِ هما الظُّْهر والعَْصر. وفي حديث  قال ي هري وُل  رضي هللا، أب ا رس لى بن ه: ص عن

ال:  العشّيِ، حدى صالتيإهللا، صلى هللا عليه وسلم،  ر فق ن األَثي اقه اب اوأَْكبَُر َظني أَنها العَْصر، وس لى بن  ص
ْيَن  العَْصر؛ وقال الظهر أوّيِ فَسلَّم من اثْنَتَْين، يريُد صالةَ العش إْحدى صالتي ا بَ ى م األَزهري: يَقَع العشيُّ عل

مس ل زوال الش ا، ك ت ُغروبه ى َوْق ي إل ك عش مْ  ذل ِت الشَّ إذا غابَ وف  ُس فه
باح الِعشاُء، وقيل: العَِشيُّ مْن َزوالِ    ..  الشَّْمس إِلى الصَّ

ا((  ُرهُ فُُرًط اَن أَْم ال)) : َوَك اً. ق ُرط فُروط َرَط يَْف ابُق، ف ّدم الس اِرُط: المتق ي الف ا  أَعراب ا أَب ن: ي للحَس
 ً ا وطاً، ال ذاهب اً َوُس ي دين ِعيٍد، َعلِّْمن اً، َس ً  فُروط قوطا اقِطاً ُس الغُلُوّ  وال س ماً ب ّدِ طاً ال ُمتق اً ُمتوّسِ  وال ِأَي ِدين

، قال راً بالتُّلُّوِ داء..  أَْوساُطها ِ له الحسن: أَحسنت يا أَعرابي خيُر األُمور متأَّخِ ّ ..  والفُُرُط: الظُّْلم واالعت ال  ق
ة تعالى: وكان أَ  وقوله تعالى: وكان أَْمُرهُ فُُرطاً. وأَمره فُُرٌط أَي َمتْروك. ه الطاع مُره فُُرطاً، أَي متروكاً تََرك في

ه..  إِيّاك والفُُرطَ  عنها، ويقال: وَغفَل اَوٌن ب ُرٌط أَي مته ٌر فُ ثم: أَم ان وقال أَبو الهي ال الزجاج: وك يَّع؛ وق  مض
ً  تقديم العَْجز، وقال غيره: وكان أَمُره فُُرطاً، أَي كان أَمُره التفريَط وهو   . َسَرفاً. ويقال أَمُره فُرطاً أَي نََدما

ى األذى  م عل بر معه دقا .. واص ا وص دين هللا .. حق ين ل راء المتبع ة الفق ه لمجالس ى  :  توج والمعن
أنفون م ذين ي ر ال ى والبط ل الغن ع أه اة .. وال تط اعب الحي ى مص ى  نوعل دعون إل راء وي ة الفق مجالس

ات  مقاطعتهم .. وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قدوة في حب ض طلب تهم .. ورف راء ومجالس الفق
  أهل الغنى والنفوذ الذين يتكبرون في األَرض ..

اًرا أَ ((  اِلِميَن نَ ْدنَا ِللظَّ ا أَْعتَ ْر إِنَّ اَء فَْليَْكفُ ْن َش ْؤِمْن َوَم اَء فَْليُ ْن َش ْم فََم ْن َربُِّك قُّ ِم ْل اْلَح ْم َوقُ اَط بِِه َح
  .)).. )29غَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل يَْشِوي اْلُوُجوَه بِئَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقًا(ُسَراِدقَُها َوإِْن يَْستَِغيثُوا يُ 

ال راِدقات؛ ق م  سيبويه: السُّراِدق: ما أحاط بالبناء، والجمع ُس يَن ل ذكراً ِح ان م اء وإن ك وه بالت جمع
ا هللا يكّسر. وفي التنزيل: أحاَط بهم ار أعاذن فة الن راِدٌق ُسراِدقُها، في ص يهم ُس اج: صار عل ال الزج ا؛ ق  منه

َرب أو من ي الِمْض قَّة ف اَط بشيٍء نحو الشُّ ن  العذاب. والسُّراِدُق: كل ما أح ى الشيء. اب تمل عل ائط المش الح
لِ ..  األثير اٍء َكاْلُمْه ة::  بَِم ل والُمْهل ِرب والُمْه و يض ت، وه به الزي ق يُْش اِهيُّ َرقِي ران م ن القَِط ى إِل ضْرب م

و ُدْرِديُّ  والقَِطران َمهاَوتِه، وهو َدِسم تُْدَهن به اِإلبل في الشتاء؛ قال: الصفرة من ل: ه الخاثر ال يُْهنَأُ به، وقي
و ل: ه ِت، وقي ر الزي ت العََك ق الزي و َرقِي ل: ه ى، وقي اء..  الُمْغل اثوا بم ل: يُغ ز وج ه ع   وقول

ِديد. ُ رو: الُمْهل ُدْرِديّ عم كالُمْهل؛ يقال: هو النُّحاس المذاب. وقال أَبو ْيح والصَّ اً القَ  الزيت؛ قال: والُمْهل أَيض
ول و َمْمه ه بالَخْضخاض فه َر إِذا طليت ت البعي ا.. وَمَهْل اَءْت ُمْرتَفَقً قَ :  َوَس د تََمْرفَ أَ، وق َق: تََوكَّ ذَ  واْرتَفَ إِذا أَخ

ً .. هُمرتَِفقاً أَي ُمتَِّكئاً على ِمرفَق يد ِمْرفَقةً. وبات فالن ا ن السكيت: مرتفَق أَ  اب ق إِذا اتَّك د اْرتفَ ال: ق أً. يق أَي ُمتَّك
ر الِمرفق مكسور من كل شيء من الُمتََّكِأ ومن اليد ومن ِمْرفَقٍة. وقال الليث: على ئ ..  األَم ُق: الُمْمتِل والُمْرتَِف

  ..الواقف الثابت الدائم
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اِلَحا((  الً(إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َن َعَم ْن أَْحَس ْدٍن  )30ِت إِنَّا الَ نُِضيُع أَْجَر َم اُت َع ْم َجنَّ َك لَُه أُْولَئِ
َوإِْستَْبَرٍق ُمتَِّكئِيَن  تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم األَْنَهاُر يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َويَْلبَُسوَن ثِيَابًا ُخْضًرا ِمْن ُسنُدٍس 

ً .)).. )31األََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسنَْت ُمْرتَفَقًا(فِيَها َعلَى  ْدنا ُدُن َع ِدُن ويَْع ان يَْع ام. َعَدَن فالن بالمك ُدوناً: أَق  وُع
ْدٍن  وجنّاتُ  وَعَدْنُت البلَد: تََوطَّْنتُه. ومْرَكُز كل شيء َمْعِدنُه، اُت َع د، وجن ان الُخْل ة لمك َعْدٍن منه أَي جنات إِقام

ي..  وبُْطنانها وَسُطه نُها،بُْطنا ه، وف يباج وَرفيعُ ّدِ ير قال المفسرون في السندس: إِنه َرقيق ال تَْبَرِق:  تفس اِإلْس
ث: ْربٌ  إِنه غليظ الديباج ولم يختلفوا فيه اللي ْنُدُس َض ل  السُّ ف أَه م يختل ى ول زَّ ن الِمْرِع ون يتخذ م ن البُْزي م

اً؛ . ْنُدس ضرب من البُرود.وقيل: السُّ  أَنهما معّربان، اللغة فيهما نَت ُمْرتَفَق واُب وَحُس َم الث ل: نِْع ال عز وج وق
ثَ  راء: أُنِّ ل قال الف ً  الفع ا ن السكيت: مرتفَق واباً؛ اب ان ص َر ك و ذُّكِ ة، ول ى الجن ى معن أً. عل ال: . أَي ُمتَّك د  يق ق

ْفقةاتَّكأَ على ِمْرفَقٍة. وتَرافَق القوم واْرتفَقُوا: صاروا ُرفَ  ارتفق إذا فاقةُ والرُّ ْفقة واحد: الجماعة  قاء. والرُّ والّرِ
دي يده: وعن ع أَن الُمترافِقون في السفر؛ قال ابن س ة اسم للجم ْفق ق، والرُّ ع َرفِي ةَ جم ْفق ُق:.. الّرِ دُّ  والرفي ض

ال: اني؛ ق ن اللحي ذه ع ه؛ ه ل: امرأَت ةُ الرج َرق. وَرفِيق ال األَْخ أَلني َرفيق وق ه س ي حديث اد ف و زي ي؛ أَراد أَب
  ..  وَمْرتٌَع َرفٌَق: سهل الَمْطلَبِ .. زوجها زوجتي، قال: وَرفيُق المرأَة

ا ((  ٍل َوَجعَْلنَ ا بِنَْخ اٍب َوَحفَْفنَاُهَم ْن أَْعنَ ْيِن ِم ِدِهَما َجنَّتَ ا ِألََح ْيِن َجعَْلنَ ثَالً َرُجلَ ْم َم ِرْب لَُه ا َواْض بَْينَُهَم
ْرنَا ِخَاللَُهَما نََهًرا( ِكْلتَا اْلَجنَّتَْينِ  )32َزْرًعا( اِحبِِه  )33آتَْت أُُكلََها َولَْم تَْظِلْم ِمْنهُ َشْيئًا َوفَجَّ اَل ِلَص ٌر فَقَ هُ ثََم َوَكاَن لَ

  .)).. )34َوُهَو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمْنَك َماالً َوأََعزُّ نَفًَرا(
ً أَي الِعنَُب: معروف، واحدتُه ِعنَبة؛ ويُْجَمُع الِعنبُ  ا ّد، أَيض ْرُع ..  ضاً على أَعناب. وهو الِعنَباُء، بالم زَّ ال

ل ات ك زرع نب ل: ال ه ُزُروع، وقي ِعير، وجمع ّر والشَّ ى البُ ب عل ال، .. شيء يحرث وقد غل واع الم ر: أَن والثم
رٌ  اٌر، وثُُم ِر ثم ُع الثََّم وز أَن وجم د يج ع، وق ع الجم ب جم بٍَة وُخُش َرٍة كَخَش ع ثََم ر جم ون الثُُّم   وأَن يك

ن ال يكون جمَع ثِماٍر ألَن ان وُرُه اب ِره ن ب ب ..  باب خشبٍة وُخُشٍب أَكثر م اِر ويغل ل الثِّم ى ك ُر عل ع الثََّم ويق
اهم النخل. ِعلى ثَمر ؤالء معن ْهُط ه رَّ وُم وال ُر والق اس: النَّفَ و العب م قال أَب ع ال واحد له ال  الجم م. ق ن لفظه م

ه..  سيبويه: والنسُب إِليه نَفَِريٌّ  ُرهُ َرْهُط َرةُ الرجل ونَفَ ه إِذا..  نَْف ُروَن مع ذين يَْنِف ل وال ال لألَصحاب الرج   يق
ه ر. نَْفَرتُ ه أَم ه. َحَزبَ ه ونُفُوَرتُ ُرهُ ونافَِرتُ يتَه. ونَْف افََرةً إِذا قاض َل ُمن افَْرُت الرج اخرة ون افََرةُ: المف  والُمن

  .. بِ والمحاكمة. والُمنافََرةُ: المحاكمة في الَحسَ 
ه ..    د مال ى نف وهذه قصة أخوين اقتسما مخلفا هاما .. فاألول أنفقه في طاعة هللا وفي سبيل هللا حت

ه يستقرضه ..  اني ذهب إلي اج األول للث ا احت ارة .. فلم ي الحرث والتج ر ف ى كث بينما استثمر الثاني ماله حت
ا فسخر منه وعيره .. بما وقع اإللماع إليه آنفا .. ورفض مساعد ب أن م زاء .. وحس ر البعث والج ته .. وأنك

  أوتيه لن ينفد .. وتكبر بماله وشرفه وحسبه على المؤمن .. 
ًدا(((  ِذِه أَبَ َد َه نُّ أَْن تَبِي ا أَُظ اَل َم ِه قَ اِلٌم ِلنَْفِس َو َظ ئِْن  )35َوَدَخَل َجنَّتَهُ َوُه ةً َولَ اَعةَ قَائَِم نُّ السَّ ا أَُظ َوَم

والَجنَّةُ: الَحديقةُ ذات الشجر والنخل، وجمعها ِجنان، وفيها .)).. )36ي َألَِجَدنَّ َخْيًرا ِمْنَها ُمنقَلَبًا(ُرِدْدُت إِلَى َربِّ 
الم ويقال تخصيص، ي ك ة ف ون الَجنَّ ذكرة: ال تك ي الت ي ف و عل رب إال للنخل وغيرها. وقال أَب ا نخلٌ  الع  وفيه

ه  وبَدَّد الشيءَ :  أَْن تَبِيدَ .. بَجنَّةٍ  حديقة وليستوعنٌب، فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي  َد: فّرق فتَبَدَّ
ّدد ّرق. فتفّرق. وتبّدد القوم إِذا تفّرقوا. وتب ة الشيُء: تف داِد أَي متفرق ل بَ اَءت الخي ه. وج ّداً: فّرق دُّه ب دَّه يَبُ  وبَ

ّددة ا..  متب دراً، :  ُمنقَلَبً ون مص اً، ويك ون مكان ـُمْنقَلَُب يك ـُمْنَصَرف.وال ل ال  مث
ة والـُمْنقَلَُب: ن كآب َك م ن  َمِصـيُر الِعـباِد إِلى اآلخرة. وفي حديث دعاِء السفر: أَعوذُ بِ الِب م ـُمْنقَلَب أَي االْنِق ال

  ..  السفر، والعَْوِد إِلى الَوَطن؛ يعني أَنه يعود إِلى بيته فَيرى فيه ما يَْحُزنه
زاء.. لم يكتف الكافر بنعم هللا بجحد النع ن الج ى السخرية م ل ذهب إل مة ونكران البعث والجزاء .. ب

ان  باعتقاده أن هللا سيعطيه خيرا مما عنده إكراما لـه .. وهو منتهى التحدي واالستخفاف با وبدينه وباإليم
  وأهله .. 

الً( قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوُهَو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن تَُرابٍ ((  اَك َرُج وَّ مَّ َس ٍة ثُ ْن نُْطفَ مَّ ِم ا  )37ثُ لَِكنَّ
ًدا( ي أََح ِرُك بَِربِّ ي َوَال أُْش ُ َربِّ َّ َو  ا.)).. )38ُه ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق رَ  الُكْف اغوت؛ َكفَ   بالط

 ً ا وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ و..  ب ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ة، والُكْف ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف يض الش  نق
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ر ُوهو ِضدّ  دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك ا بك الى: إِن ةَ هللا َالشكر. وقوله تع ر  نَْعَم اً وَكفَ وراً وُكْفران ا ُكفُ يَْكفُره
ِم  ر: جاحدكاف َحقَّه: َجَحَده. ورجل ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره بها: َجَحَدها وَستَرها. ألَْنعُ

ن عدم  بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن تَُرابٍ . قلبه. هللا، مشتق من السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على ه م : خلقه : أوجده وأبدع
ُ َربِّي .. َّ د هللا لَِكنَّا ُهَو  ا أعب د .. وأن  : فيه تقديم وتأخير لإلبراز .. والمعنى  : األمر في حقيقته هو هللا الواح

ان ..  اق صنوان ال يفترق ي الصالة واإلنف ب الطاعة .. والطاعة تعن وحده وال أشرك به أحدا .. والعبادة توج
أعطى  ه  دون شريك .. ف العطاء الروحي والمادي وفسرسبب بذله لكل ماله في سبيل هللا على أساس محبت

  إطالقا ..  كل ثروته للفوز بما وعد هللا من خير دائم في الجنة التي الشك فيها
ا((  َك َم لَّ ِمْن ِ إِْن تَُرنِي أَنَا أَقَ َّ ةَ إِالَّ بِا ُ الَ قُوَّ َّ ًدا(َولَْوَال إِْذ َدَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاَء  ى  )39الً َوَولَ فَعََس

مَ  ْن السَّ بَانًا ِم ا ُحْس ا(َربِّي أَْن يُْؤتِيَنِي َخْيًرا ِمْن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعلَْيَه ِعيًدا َزلَقً بَِح َص ا 40اِء فَتُْص بَِح َماُؤَه )أَْو يُْص
  .))..)41َغْوًرا فَلَْن تَْستَِطيَع لَهُ َطلَبًا(

َر:  ن يَْعَم ى ب ديث يحي ي ح بَالُء. وف ذاب وال باُن، بالضم: العَ ان، إِذا والُحْس ول: ال  ك يُح، يق ّرِ ِت ال َهبَّ
ال تَْجعَْلها ُحْسباناً أَي َعذاباً. اراً. ى:وقوله تع ي ن ماِء؛ يعن َن السَّ باناً ِم ا ُحْس َل عليه باُن أَيضاً: أَو يُْرِس  والُحْس

يَِّة،  وبَالٌء، والُحسباُن: ٌ الجراُد والعَجاُج. قال أَبو زياد: الُحْسباُن َشرّ  ِسهاٌم ِصغاٌر يُْرَمى بها عن الِقِسّيِ الفاِرِس
لَُق::  َصِعيًدا َزلَقًا .. واحدتها ُحْسبانةٌ  لُل، َزِلَق َزلَقاً وأَْزلَقَه هو. الزَّ لَُق: الزَّ المكان الَمْزلَقة. وأَرض َمْزلقة  والزَّ

بِحَ  وَمْزلَق: ال وُمْزلقة وَزلٌَق وَزِلقٌ  الى: فتُْص الَّقة؛ ومنه قوله تع عيداً  يثبت عليها قدم، وكذلك الزَّ اً؛ أَي  َص َزلَق
ا شي يس به اء ل ا أَو ملس ات فيه الأَْرضاً َمْلساء ال نب ال  ء؛ ق ُق: َص لَ دمان. والزَّ ا الق ت عليه ش: ال يثب األَخف

َر: ذهب في األَرض وَسفََل فيها.:  َماُؤَها َغْوًرا..  الدابة اَر  وقال وغار الماُء َغْوراً وُغؤوراً وَغوَّ اني: غ اللحي
َر ذهب في العيون. وماٌء َغْوٌر: غائر،   .. بالمصدر وصف الماُء وَغوَّ

وفرة لدي وبالتالي نستنتج أن ات المت ال واإلمكان روة والم د الث ي  هالمؤمن الحقيقي ال يعب ي ه .. والت
ذل  ى .. وب دق وتزك ن وص اء إن آم ذل والعط ل الب وى فض ل س ا أي فض يس فيه في حقيقتها نعمة من هللا ول

ورة ة ص أي شكل وبأي ادة ب ال وال للم ادة  .. وليست للم ى  المال حبا في هللا وتعلقا بمرضاته .. العب .. ومت
د هللا  ا عن ي م ال ف ال حد أو عد .. أم نو العطاء ب كانت العبادة  وحده ال شريك له ..  كانت قرينة البذل و ص
ة وال شيء  دنيا من نطف ذه ال ى ه ان إل أتي اإلنس الذي ال ينفد .. من هنا كانت الدعوة للتأمل واإلعتبار كيف ي

رة و ذ العب ه .. يأخ ه معه .. ويغادرها وال شيء مع ي مال تحن ف ى ومم ابر سبيل .. مبتل اره ع درس .. باعتب ال
ب  اها .. ويحس م هللا ويتناس ذي يجحد نع افر ال ذا للك وفر ه ى يت ا .. وأن وفي عقله وصحته صبرا وبذال وإنفاق
رة   ون عب ا .. ليك ه هللا منه ا .. فيحرم ق هللا فيه أنها مخلد في مظاهرها الخالبة وبرقها الخلب .. وال يعطي ح

  ولمن يعتبر .. للناس
لَْيتَنِي لَْم  َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَلُِّب َكفَّْيِه َعلَى َما أَنفََق فِيَها َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها َويَقُوُل يَا((   

ا َك )42أُْشِرْك بَِربِّي أََحًدا( ِ َوَم َّ ْن ُدوِن  ُرونَهُ ِم ًرا(َولَْم تَُكْن لَهُ فِئَةٌ يَنُص ّقِ 43اَن ُمنتَِص ِ اْلَح َّ ِ ةُ  َك اْلَوَاليَ )ُهنَاِل
ى  وقوله عز وجل: وكأَيِّْن من.)).. )44ُهَو َخْيٌر ثََوابًا َوَخْيٌر ُعْقبًا( ةٌ عل ة فهي خاوي قرية أَهلكناها وهي ظالم

قُوفها قال الزجاج: المعنى ُعروِشها؛ ن ،أَنها َخلَْت وخّرت على أَركانها، وقيل: صارت على س ال عز م ا ق  كم
د ة وق ا قائم افِلَها، أَراد أَن حيطانه ا س ا عاِليَه ل: فجعلن َدمت قائ َرت  ته ا وانقَعَ ي قَراِره ارت ف قوفُها فص ُس

ى على الحيطاُن من قواعِدها فتساقطت دلُّك عل رة واحد ي ة والمنقِع ى الخاِوي ا، ومعن ة قَْبله قوف المتهّدم  السُّ
ة ق ذلك َّ عز وجل في قصَّ ةٍ قول  ٍل خاِوي اٌز نَخ أَنهم أَعج اد: ك ي.. وم مع قوفها، يعن ها: ُس د سقَط  وُعروُش ق

قوفُ  قُط الس ك أَن تس ل ذل ض، وأَص ى بع ه عل ان بعُض قُط الحيِط م تس   ث
اً: ْرش أَيض اس. والعَ ن األَس ةً م ارت خاِوي َوْت: ص ا. َخ بة، عليه َرش  الخَش روٌش. وع راٌش وُع ع أَع والجم

ه عَ  ه ويعُرش ْرَش يعِرش اً:العَ ه. ْرش ه: َعِملَ لَّ َعْرُش ك. وثُ ْرش: الُمْل ه. والعَ ره، من وام أَم ل: قِ ْرُش الرج   وَع
ه ِ اْلَحقِّ ..  ُهِدم ما هو عليه من قِوام أَمره، وقيل: َوَهى أَمريه وذَهب ِعزُّ َّ ِ ى  ُهنَاِلَك اْلَوَاليَةُ  ا بمعن : الوالية هن

  ر للمؤمن في الدنيا واآلخرة.. المواالة .. وهللا هو الولي أي المحب والناص
  جاء في مجمع الزوائد : 
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ن  إن من موجبات والية هللا ثالثاً: إذا وسلم قال:وآله عن جابر عن النبي صلى هللا عليه  اً م رأى حق
ي الح ف ل الص ل العم دركها، وأن يعم ام ال ي ى أي ؤخره إل م ي وق هللا ل ي  حق ه ف ن عمل وام م ى ق ة عل العالني

ه رسول هللا صلى هللا عليه  قال ع مع ما يعجل صالح ما يأملالسريرة، وهو يجم ي هللا وآل ذا ول وسلم: "فهك
  ..  الطبراني في األوسط رواه)). وعقد وثالثين

ا ٌر ُعْقبً ة ..  َوَخْي ى العاقب ـبُه،: بمعن ـبتُه، وعاقِ ه، وعاقِ يٍء، وَعْقبُ ّلِ ش ُب ُك ه، َعِق ُ   وُعْقبَت
ر . .وُعْقباهُ، وُعْقبانُه: آِخُره ي الَخْي ك ف ـى ل الوا: العُقب ر. وق زاُء األَْم ـى َج ِب. والعُْقبَ والعُْقبَـى: كالعاقبِة، والعُْق

ه ..  أَي العاقبةُ  د نواهي ه وانتهى عن ا أمر هللا ب .. أي إن ما عند هللا خير وأبقى لمن آمن با الواحد وطبق م
اة اإلمتحان .. وال  ى الحي ؤمن إل دوم .. ويتخذها من هذا المنظور ينظر الم ن ت ا ل د أنه ا متأك ا .. ألنه ه به يأب

  مطية لآلخرة الدائمة بحق  ..
بَ ((  اُت األَْرِض فَأَْص ِه نَبَ اْختَلََط بِ َماِء فَ ْن السَّ اهُ ِم اٍء أَنَزْلنَ ْنيَا َكَم دُّ يًما َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحيَاِة ال َح َهِش

ُ َعلَ  َّ يَاُح َوَكاَن    ...)).)45ى ُكّلِ َشْيٍء ُمْقتَِدًرا(تَْذُروهُ الّرِ
ر، والشجرةُ البالية يأْخذها الحاطب ز:  كيف يشاء. والَهشيم: النبت اليابس الُمتكّسِ ل العزي وفي التنزي

إل ّلِ َك ابس ك و ي ل: ه يماً؛ وقي ابسَ  ٍفأَصبَح َهش ل  إالَّ ي ابس من ك و الي ل: ه يم، وقي ِرٌب ال َهش ه َع البُْهمى فإن
الى: إِن هللا  القُْدَرة  والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان منالقَِديرُ . شيء. ه تع ويكونان من التقدير. وقول

ّلِ شيء القُْدرة، فا على كل شيء قدير؛ من ُر ُك ّدِ بحانه ُمقَ دير، وهللا س ل شيء ق وقاضيه.  عز وجل على ك
ه،  فالقادر اسم قَِديُر،األَثير: في أَسماء هللا تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر وال ابن ل من فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَِدير فعي

  .ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر وهو للمبالغة،
  
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي  وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم المحي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف  جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ا يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق ء ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    228الحلقة عدد   
  c( سورة الكهف ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ٌر أََم (( ... ا َوَخْي َك ثََوابً َد َربِّ ٌر ِعْن اِلَحاُت َخْي اُت الصَّ ْنيَا َواْلبَاقِيَ دُّ اِة ال ةُ اْلَحيَ وَن ِزينَ اُل َواْلبَنُ  )46الً(اْلَم
ًدا(َويَْوَم نُسَ  ْنُهْم أََح اِدْر ِم ْم نُغَ ْد  )47يُِّر اْلِجبَاَل َوتََرى األَْرَض بَاِرَزةً َوَحَشْرنَاُهْم فَلَ فا لَقَ َك َص ى َربِّ وا َعلَ َوُعِرُض

ٍة بَْل َزَعْمتُْم أَلَّْن نَْجعََل لَُكْم َمْوِعًدا( َل َمرَّ َع اْلِكتَ )48ِجئْتُُمونَا َكَما َخلَْقنَاُكْم أَوَّ ِفِقيَن َوُوِض ِرِميَن ُمْش َرى اْلُمْج اُب فَتَ
اَها َووَ  َرةً إِالَّ أَْحَص ِغيَرةً َوَال َكبِي اِدُر َص ا فِيِه َويَقُولُوَن يَاَوْيلَتَنَا َماِل َهذَا اْلِكتَاِب الَ يُغَ ًرا ِممَّ وا َحاِض ا َعِملُ ُدوا َم َج

ِه َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمَالئِ  )49َوَال يَْظِلُم َربَُّك أََحًدا( ِر َربِّ ْن أَْم َق َع ّنِ فَفََس ْن اْلِج َكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس َكاَن ِم
َدالً( اِلِميَن بَ ئَْس ِللظَّ ُدوٌّ بِ ْم َع ْم لَُك ي َوُه ْن ُدونِ اَء ِم هُ أَْوِليَ يَّتَ هُ َوذُّرِ َماَواِت  )50أَفَتَتَِّخذُونَ َق السَّ َهْدتُُهْم َخْل ا أَْش َم

ًدا(وَ  لِّيَن َعُض ذَ اْلُمِض ُت ُمتَِّخ ا ُكن ِهْم َوَم َق أَنفُِس تُْم  )51األَْرِض َوَال َخْل ِذيَن َزَعْم َرَكائِي الَّ اُدوا ُش وُل نَ ْوَم يَقُ َويَ
ُدوا ) َوَرأَى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظن52ُّفََدَعْوُهْم فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَُهْم َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َمْوبِقًا( ْم يَِج ا َولَ ْم ُمَواقِعُوَه وا أَنَُّه

  ...)).)53َعْنَها َمْصِرفًا(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الكهف ) 

  * التحليل : 
  

ار ..  ر واإلعتب ؤمن التفك د الم ي يعي وة ك ا .. وهي دع هي دعوة  لتأمل الحياة وعظاتها على حقيقته
ي وتعديل المسار .. والتوبة إلى هللا العزيز الغفار . ي ال تن ا الت دنيا .. ومتطلباته واغل ال ؤمن تتنازعه ش . الم

تتضاعف وتتعقد وتنصب عليه بهمومها وأحزانها ومتاعبها .. وبين الشواغل الحقيقية لحياة الدائمة التي قد 
  يغفل عنها : 

  
اِلَحاتُ  (( ... ْنيَا َواْلبَاقِيَاُت الصَّ   .))..)46َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْيٌر أََمالً( اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاِة الدُّ

ةما بقي من  والبِقيَّة أَيضاً:  والبقيَّةُ: كالبَْقَوى الى: بَِقيَّ ر الشيء. وقوله تع ال الزجاج:  هللا خي م. ق لك
م من هللا خير لكم. وقال الفراء: يا قوم  طاعة معناه الحاُل التي تبقى لكم من الخير خير لكم، وقيل: ما أُبقي لك

م، ة الحالل خير لك وه، ولغ راج ونح ل الَخ اقي حاص ث: والب م. اللي ر لك ة هللا خي ال مراقب ال: ويق ى  ق طيء بَقَ
 ً ا ا أَلف ا، يجعلونه ا قبله ر م اء انكس ل ي ي ك تهم ف ذلك لغ ى، وك ى يَْبق ى وفَنَ ى وَرَض و بَقَ ل:  نح ز وج ه ع وقول

د ر عن اُت الصالحاُت خي اً؛ ق والباقي ك ثواب اترب ل: الباقي ال ي ل هي األَعم س، وقي  الصالحات الصلوات الخم
بحان هللا ر. الصالحة كلها، وقيل: هي س ه إال هللا وهللا أَكب د  وال إل الحات، وهللا والحم ات الص ال: والباقي  ق

  .أَعلم، كل عمل صالح يَْبقَى ثوابه.
ل رابطة  ل .. جع ن األه ى م ادة أهم وأبق ل العب ف جع اس ولنتأمل جيدا كي الح هي المقي دين والص ال

ون  ي الك ك ف ة حق ال .. وممارس د .. والم الزوج والول ع ب ك التمت ا من حق ان .. طبع ان ومك ل زم ي ك الدائم ف
ق  ن طري ي ع والحياة .. ولكن ال تنس مصيرك ومآلك .. وبالتالي اتخاذ كل ذلك وسيلة لمزيد التحصيل والترق

اة و ة .. والزك اة وللذري ي اآلخرة .. اإلحسان لشريك الحي ك ف ك كسبا ل اع ذل ى يصبح جم اء حت ذل والعط الب
ل  ادة   .. ق واجعل الرحيل عن الدنيا  شغلك الشاغل .. وهاجسك في كل قول أو فعل أو نية .. أو معاملة أو عب
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ل  ي ك ك وف ك وترحال ي حل ذكر هللا ف ل لسانك يلهج ب  .. وابذل  .. وانو  .. وصل صالة مودع .. واجع
  ك مخافة من هللا وأمال في مرضاته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. أحوال

ة )47َويَْوَم نَُسيُِّر اْلِجبَاَل َوتََرى األَْرَض بَاِرَزةً َوَحَشْرنَاُهْم فَلَْم نُغَاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا(((  دث حال .)).. أي تح
ا .. وتخ ا وقيمته ياء وزنه د األش ث تفق وزن .. بحي دام ال بح انع ا .. وتص ن فيه ا كم ا وم رج األرض مواتاه

ا ..  توائها تمام اجز الس ا ح ب عنه يء .. وال يحج ا ش ى منه اهرة ال يخف توية ظ ْرنَاُهممس َرُهم :  َوَحَش َحَش
ُر  يوم يَْحُشُرهم ويَْحِشُرهم َحْشراً: جمعهم؛ ومنه ُر: َحْش ة. والَحْش وم القيام اس ي ع الن ُر: جم الَمْحَشِر. والَحْش

وم ة.الق ي وم يام ه الق ر إِلي ذي يحش ع ال ُر: المجم ًدا..  والَمْحَش ْنُهْم أََح اِدْر ِم ْم نُغَ اَدرة :  فَلَ يء ُمغَ اَدَر الش وغ
  .. وأَْغَدَره: تركه وِغداراً 

ْن ((   تُْم أَلَّ ْل َزَعْم ٍة بَ رَّ َل َم اُكْم أَوَّ ا َخلَْقنَ ا َكَم ْد ِجئْتُُمونَ فا لَقَ َك َص ى َربِّ وا َعلَ ْم َوُعِرُض َل لَُك نَْجعَ
اه:  َوُعِرُضوا َعلَى َربِّكَ .)).. (( )48َمْوِعًدا( اً: أَراهُ إِيّ ه َعْرض ه يَْعِرُض َد .. وَعَرَض الشيَء علي ُت الُجْن وَعَرْض

َرْرتَهم ْيِن إِذا أَْم ْرَض العَ ا ع ْرَت م ك ونََظ وا علي َد واْعتََرُض اِرُض الُجْن َرَض الع د َع الُهم، وق ال:  ح م. ويق ه
ىاْعتَ  ُت عل ال َرْض اً، ق ْرض راكب َت العَ َت وْق ِة إِذا كن تُ  الداب وهري وَعَرْض ال الج ري: ق ن ب ى  اب البعير عل ب

تُ  وابه َعَرْض ر الحوض، وص اُكْم  ..  البعي ا َخلَْقنَ م : َكَم ال ل ى ِمث داع الشيء عل رب: ابتِ الم الع ي ك ُق ف والَخْل
ق غير مثال ُسبق إِليه: أَال خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على شيء يُسبق إِليه: وكل ه الَخل ر ل ارك هللا أَحسن  واألَم تب

ْعُم الظن، وقيل: الكذب،:  بَْل َزَعْمتُمْ . الخالقين. ة، وقيل: الزَّ ْعُم تميميَّ زُّ هُ، وال ة َزَعَمهُ يَْزُعُم ْعُم حجازي زَّ .. وال
داً :  َمْوِعًدا ون مت..  وَعَده األَمر وبه ِعدةً وَوْعداً وَمْوع ذاويقول اُز ه تم صادقين؛ أَي إِنج ُد إِن كن ذا الَوْع  ى ه

  .. والمقصود : يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا ..  ذلك الَوْعد أَُرونا
ا((  وَن يَ ِه َويَقُولُ ا فِي ِفِقيَن ِممَّ ِرِميَن ُمْش َرى اْلُمْج اُب فَتَ َع اْلِكتَ اِدرُ  َوُوِض اِب الَ يُغَ ذَا اْلِكتَ اِل َه ا َم  َوْيلَتَنَ

ًدا( َك أََح ُم َربُّ ًرا َوَال يَْظِل وا َحاِض ا َعِملُ ُدوا َم اَها َوَوَج َرةً إِالَّ أَْحَص ِغيَرةً َوَال َكبِي ال )49َص حائف أعم .)).. أي ص
دليل  الخلق .. وهي تحصي كل عمل بني آدم موثقة صوتا وصورة ونية ما ظهر منها وما خفي .. بالحجة وال

ل الملموس الذي ال يرقى إليه شك . ال ك ى أعم الي تتجل ه .. وبالت ت علي را وال صغيرا إال أت . ال تترك إثما كبي
فَق:واحد بالحق والعدل فال مجال للظلم وال للمغالطة..  فاق. والشَّ ن اإلْش فَقة: االسم م فَق والشَّ ة. الّش  .الِخيف

  ..  الليث: الشَّفَُق الخوف
ا ان للعب ق هللا اإلنس د خل ا .. ولق ن المسالة لعب م تك اة ل ه مسئولية الحي ل .. وحمل ه بالعق دة .. وأكرم

ا ..  ه إطالق ذي الشك في ة  ال وم القيام ي ي ه ف به علي ان سيحاس ي امتح ي األَرض ف والدين .. وجعله خليفته ف
ر ..  اة األكب ان الحي الق امتح ية وانط والمنطلق كان بتكريم كامل لإلنسان أمام المالئكة قبل بدء الرحلة األَرض

ل إن درك ك ي ي ه ك اره وأن ه بانتظ ة .. وأن خالق دفه مقيت ا وال ص ت عبث ه ليس اعة أن حيات ام الس ى قي ان إل س
مجزي عن أفعاله إن خيرا فخير وإن شرا فشر .. وبالتالي فإن على كل إنسان في كل زمان ومكان أن يتوجه 

يس كمث د ول ه وال ول ة ل ه وال زوج يم ال شريك ل ع فورا إلى عبادة هللا الواحد الخالق العل ه شيء .. وأن يقل ل
ادة   ل العب ة وأن يجع ة والمعنوي ذوات المادي ة وال ادة واألشخاص والمتع عن عبادة الشيطان والهوى والم

رة ..  (( دنيا واآلخ ي ال اته ف ى  مرض ا إل ي هللا وتطلع ا ف ار حب د القه ُجُدوا ِآلَدَم الواح ِة اْس ا ِلْلَمَالئَِك َوإِْذ قُْلنَ
مْ فََسَجُدوا إِالَّ إِْبلِ  ْم لَُك ي َوُه يَّتَهُ أَْوِليَاَء ِمْن ُدونِ ئَْس  يَس َكاَن ِمْن اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّه أَفَتَتَِّخذُونَهُ َوذُّرِ ُدوٌّ بِ َع
ه )50ِللظَّاِلِميَن بََدالً( .)).. السجود هنا هو بمعنى التكريم .. ال بمعنى العبادة .. ألن العبادة  وحده ال شريك ل

ادة وقوله تعالى: وإِذ..  ادة قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم؛ قال أَبو إِسحق: السجود عب ز   ال عب آلدم ألَن هللا، ع
س: سكت.:  إِالَّ إِْبِليسَ . وجل، إِنما خلق ما يعقل لعبادته. ب. وأَْبلَ ن ثعل ه؛ ع َع ب ن أَْبلََس الرجُل: قُِط َس م  وأَْبلَ

ِدمَ  ئَِس ونَ َّ أَي يَ ة  مهرحم ان اس يس وك مي إبل ه س ي ، ومن َل. وف ْبِلُس  عزازي ذ يُ ز: يومئ ل العزي التنزي
: َّ م يصرف مشتق المجرمون. وإِبليس، لعنة  و إِسحق: ل ال أَب َس. وق َّ أَي أُويِ ة   منه ألَنه أُْبِلَس من رحم

د  عنده ته وال يكونوالُمْبِلُس: اليائُس، ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حج. ألَنه أَعجمي معرفة. جواب: ق
سَ  وقيل: إِن..  أَْبلَسَ  َّ أَْبلَ ة  َس من رحم ا أُويِ ه لم م ألَن اً. إِبليس سمي بهذا االس َب  يأَس ديث. فتأَشَّ ي الح وف

حوا ا أَوض ى م وا حت ه وأَْبلَُس حابُه حول اِحكة؛ أَص  بض
وف. رةواإلِ  أَبلسوا أَي سكتوا. والُمْبِلُس: الساكت من الحزن أَو الخ الُس: الَحْي قَ .. ْب ق: العصيان :  فَفََس الِفْس
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ن  الحق فسق يفسق  طريق  والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن َق؛ الضم ع وقاً وفَُس ويَْفُسُق فِْسقاً وفُس
اني، ر، اللحي ل: أَي فََج م، وقي ائي الض رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن  ق

ر الدين، وكذلك الفُسوق الخروج عن يُس عن أَم َق إبل ر الميل إلى المعصية كما فََس ق عن أم ه. وفََس ه  رب رب
ولي .. (( أَْوِليَاءَ .. أَي جار ومال عن طاعته َدالً : الولي ج أولياء : المحب أو النصير .. أو ال اِلِميَن بَ ئَْس ِللظَّ  بِ

يء  ء: َغْيُره. والبَِديل: البََدل. وبََدُل الشي)) : بئس فعل ماضي جامد إلنشاء الذم ..  دل الش ه ابن سيده ب وبََدل
ال سيبوبه: إِنّ  وبَِديله دال. ق ع أَب ديلك َالَخلَف منه، والجم د أَي إِنَّ بَ َدلك َزي ل  بَ ل للرج ول الرج ال: ويق د، ق َزْي

ك ب مع ل اذه ه أَي رج ل بََدلُ ي رج ول: مع الن، فيق ه. بف ي مكان ون ف اءه ويك ي َغن   يُْغن
ه به واستبدله واستبدلوتَبَدَّل الشيَء وتَبدل  ه: اتخذ من ذَه  به، ُكلُّ ه: تَِخ ن الشيء وبَّدل َدل الشيَء م َدالً. وأَْب بَ

  . بدالً. منه
  .)). )51َما أَْشَهْدتُُهْم َخْلَق السََّماَواِت َواألَْرِض َوَال َخْلَق أَنفُِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ اْلُمِضلِّيَن َعُضًدا((( 

ُده  َده يَْعِض تَ وَعَض ه وكن ذلك إِذا أََعْنتَ َده؛ وك اب َعُض داً: أَص ه َعْض داً. ل وة ألَن . عض ُد: الق والعَُض
ه. ّوة ب ميت الق ده فس وى بعض ا يَْق ان إِنم ي  .اِإلنس اِء. وف ن األَعض د م ل بالعض ى المث ين عل ُد: الُمع والعَُض

ذ  لتعتدل رؤوس اآلي فردُمتَِّخذَ الُمِضلِّيَن َعُضداً؛ أَي أَعضاداً وإِنما أَ  وما كنتَ  التنزيل: َت متخ باِإلفراد. وما كن
ا ت ي ا كن داً؛ أَي م لين عض لين المض ذ المض د لتتخ رب محم ه. والع اره وأَعوان ِل: أَنص ُد الرج اراً. وَعُض  أَنص

تُّ  الٌن يَفُ الن  تقول: ف ي عضد ف دح في ف اقه ويق ه وس ل بيت ّوِي  ساقه؛ فالعضد أَه اُد: التَّقَ نفسه. واالْعتِض
تع اً أَي انة.واالس ُد فالن الن يَْعُض اَدتُه وف الٍن وِعض ُد ف الن َعُض ال: ف ه. ويق ه يُِعني ان يعاون ُده إِذا ك  وُمعاِض
  .أَهل تِهامة يقولون العُُضد والعُُجُز ويُذكرون. قال أَبو زيد:..  ويرافقه

ا(َويَْوَم يَقُوُل نَاُدوا ُشَرَكائِي الَِّذيَن َزَعْمتُْم فََدَعْوُهْم فَلَْم ((  نَُهْم َمْوبِقً ا بَْي .)) .. )52يَْستَِجيبُوا لَُهْم َوَجعَْلنَ
ي صفاته ..  ه وال ف تُمْ أشرك با : جعله لـه شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذات ْعُم : َزَعْم زَّ ل: ال وقي

ا.. ((الظن، وقيل: الكذب نَُهْم َمْوبِقً اء )   بَْي تح الب ل ( بف ق الرج ُق َوْبق وب ً يَبِ ا ً  اً ووبُوق ا َق َوْبق تَْوبَق:  وَوبِ واْس
. َّ ه والَمْوبُِق َمْفِعل هلك، وأَوبَقَهُ هو؛ وأَْوبَقه أَيضاً: ذَ ه قول ُد؛ ومن َد يَِع ن َوَع ل م د َمْفِع ه، كالَمْوِع الى:  من تع

اً: وجعلنا بينهم ه: َمْوبِقاً؛ وفيه لغة أُخرى: َوبَِق يَْوبَُق َوبَق ال ا وأَْوبَق ه. ق نهم أَهلك ا بي ه: وجعلن ي قول راء ف لف
َمْوبِقاً أي حاجزاً؛  الدنيا َمْوبِقاً أي َمْهِلكاً لهم في اآلخرة. وقال ابن األَعرابي: تواصلهم في َمْوبِقاً؛ يقول جعلنا

  ..  الَمْوبِق الموعد في قوله وجعلنا بينهم َمْوبِق وكل حاجز بين شيئين فهو َمْوبِق؛ وقال أَبو عبيد:
  ...)).)53ْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُمَواقِعُوَها َولَْم يَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفًا(َوَرأَى ا((

و  يَُظنُّ  يقول: اليقين منهم كعسى، وعسى شك؛ وقال شمر: قال أَبو عمرو معناه ما بهم من الخير فه
زَّ أَني مُ  َظنَْنتُ  واجب وعسى من هللا واجب. وفي التنزيل العزيز: إني ه ع ذلك قول الٍق ِحَسابيه؛ أَي علمت، وك

ال أَنهم قد وجل: وَظنُّوا بُوا؛ أَي علموا، يعني الرسل، أَنَّ قومهم قد كذبوهم ف دقونهم، وهي ُكذِّ ي  يص راءة أَب ق
ا..  قرأَت عائشة وفسرته عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بالتشديد، وبه ْم ُمَواقِعُوَه وا أَنَُّه وهم واقَ :  فََظنُّ عُ

ْدمةُ الحرب، وأَْوقَعُوا بهم إِيقاعاً. والَوْقعةُ  ةُ: َص ال والواقِع اً. وق ةً َوِوقاع اِل ُمواقَع ي القت وهم ف ث: ا وواقَعُ للي
عُ . َصْدمةٌ بعد َصْدمٍة. الوْقعَةُ في الحرب ذيب: الَوْق ي الته ل، وف ن الجب ع م ان المرتف ُع، بالتسكين: المك  والَوْق

ِرفًا. (( الجبل. المرتفع وهو دون المكان ا َمْص ُدوا َعْنَه ْم يَِج ً ..)) : َولَ ا ون مكان د يك َرُف: ق ون  والُمْنَص د يك وق
ن رُف ع ل: سأَص ز وج ه ع دراً، وقول زاءهم مص ُل َج اتي؛ أَي أَْجعَ   آي

ا ز وجل: فم ه ع ْرفاً وال اإلْضالَل عن هداية آياتي. وقول تَِطيعُون َص رِ  يَْس ا يستطيعون أَن يَْص راً أَي م فُوا نَْص
ْرُف الِحيلةُ، وَصَرْفتُ  العَذاَب وال أَن عن أَنفسهم ْبيان: يَْنُصروا أَنفَسهم. قال يونس: الصَّ َرَف  الّصِ تُهم. وَص قَلَْب

 ّ َرْفُت  ك األَذى، واْستَْص ْرعِ  ّ عن ن الضَّ ه ع َرُف ب ذي يُْنَص بَُن ال ريُف: اللَّ  الَمكاِرَه.والصَّ
ْرفاِن: الليلُ  ْرُف: أَن تَْصِرَف إنساناً عن وْجٍه يريده إلى َمْصِرٍف غير ذلك..  والنهاُر.حاّراً.والصَّ   . والصَّ

  
  

*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن ال ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى  غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  ااألمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس هللا  دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  
  

 c   : 229الحلقة عدد   
  c( سورة الكهف ) 

  
  ول د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل هللا وعل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم 
َدالً((( ...  ْيٍء َج َر َش اُن أَْكثَ نَس اَن اْإلِ ٍل َوَك ّلِ َمثَ ْفنَا فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن ُك َع  )54َولَقَْد َصرَّ ا َمنَ َوَم

ِليَن أَْو يَأْتِيَُهْم اْلعَذَاُب قُبُالً(النَّاَس أَْن يُْؤِمنُوا إِْذ َجاَءُهْم اْلُهَدى َويَْستَْغِفُروا َربَُّهْم إِالَّ أَ  َوَما  )55ْن تَأْتِيَُهْم ُسنَّةُ األَوَّ
قَّ  ِه اْلَح وا بِ ِل ِليُْدِحُض ُروا بِاْلبَاِط ِذيَن َكفَ اِدُل الَّ ِريَن َوُمنِذِريَن َويَُج ا نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إِالَّ ُمبَّشِ اتِي َوَم ذُوا آيَ  َواتََّخ

ى قُ 56ا(أُْنِذُروا ُهُزوً  ا َعلَ ا َجعَْلنَ َداهُ إِنَّ َمْت يَ دَّ ا قَ َر بِآيَاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنَها َونَِسَي َم ْن ذُّكِ وبِِهْم ) َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ لُ
ْو  )57(أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا َوإِْن تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهَدى فَلَْن يَْهتَُدوا إِذًا أَبًَدا ِة لَ ْحَم َوَربَُّك اْلغَفُوُر ذُو الرَّ

َل لَُهْم اْلعَذَاَب بَْل لَُهْم َمْوِعٌد لَْن يَِجُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئالً( ا  )58يَُؤاِخذُُهْم بَِما َكَسبُوا لَعَجَّ اُهْم لَمَّ َرى أَْهلَْكنَ َك اْلقُ َوتِْل
ًدا( ْم َمْوِع ا ِلَمْهِلِكِه وا َوَجعَْلنَ َي  )59َظلَُم َرْيِن أَْو أَْمِض َع اْلبَْح َغ َمْجَم ى أَْبلُ َرُح َحتَّ اهُ الَ أَْب ى ِلفَتَ اَل ُموَس َوإِْذ قَ
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َربًا( )60ُحقُبًا( ِر َس ي اْلبَْح بِيلَهُ فِ ا بَلَغَا َمْجَمَع بَْينِِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما فَاتََّخذَ َس ا  )61فَلَمَّ اهُ آتِنَ اَل ِلفَتَ اَوَزا قَ ا َج فَلَمَّ
انِي إِالَّ  )62َداَءنَا لَقَْد لَِقينَا ِمْن َسفَِرنَا َهذَا نََصبًا(غَ  ْخَرِة فَِإنِّي نَِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَس قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

ا( ا ُكنَّ )63الشَّْيَطاُن أَْن أَْذُكَرهُ َواتََّخذَ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َعَجبً َك َم اَل ذَِل ا(قَ ا قََصًص ى آثَاِرِهَم دَّا َعلَ ِغ فَاْرتَ ) 64ا نَْب
ا( ُدنَّا ِعْلًم ى أَْن  )65فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمْن لَ َك َعلَ ْل أَتَّبِعُ ى َه هُ ُموَس اَل لَ قَ

ًدا( َت ُرْش ا ُعلِّْم ي ِممَّ اَل إِ  )66تُعَلَِّمنِ ْبًرا(قَ ي َص تَِطيَع َمِع ْن تَْس َك لَ ِه  )67نَّ ْط بِ ْم تُِح ا لَ ى َم بُِر َعلَ َف تَْص َوَكْي
ًرا( )68ُخْبًرا( ُ َصابًِرا َوَال أَْعِصي لََك أَْم َّ ْيٍء  )69قَاَل َستَِجُدنِي إِْن َشاَء  ْن َش أَْلنِي َع الَ تَْس ي فَ ِإْن اتَّبَْعتَنِ اَل فَ قَ

  ...)).)70ْنهُ ِذْكًرا(َحتَّى أُْحِدَث لََك مِ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة  الكهف ) 

  * التحليل :
  

ة  ن األدل ي تضاعيفه م ماء .. وف ي الس ي األرض وف الى ف بحانه وتع زة هللا س و معج القرآن لكريم ه
الملموسة ما ال يرقى إليه شك البتة في أنه منزل من لدن هللا عز وجل .. وفي أن ما جاء به الحق دون سواه 

ك . ى مح ان عل ل إنس ان ك ع اإلنس ة ليض ع األدل اقش ويض و ين ل .. وه ب العق و يخاط ريم وه رآن الك . إن الق
  الواقع .. في مواجهة الواقع الدنيوي واألخروي حتى ال تبقى حجة لمحتج :

  
اُن (( ...   نَس اَن اْإلِ ٍل َوَك ّلِ َمثَ ْن ُك اِس ِم ْرآِن ِللنَّ ذَا اْلقُ ي َه ْفنَا فِ رَّ ْد َص َدالً(َولَقَ ْيٍء َج َر َش .)).. )54أَْكثَ

ا. ات تَْبيينُه ريُف اآلي ا. وتَْص اِت أَي بيَّْناه ْفنا اآلي رَّ َدل، . وَص م الَج داالً، واالس ة وِج مه ُمجادل ه أَي خاص وجاَدل
ة الحجة بالحجة؛ الحديث: ما أُوتَي الَجَدل قوٌم إِالَّ َضلُّوا؛ الَجَدل: الخصومة. وفي وهو شدَّة ة: والمجاد مقابل ل

ك الحديث الَجَدُل على الباطل المناظرة والمخاصمة، والمراد به في ِإن ذل ار الحق ف ه ال إَظه ة ب  وَطلَُب المغالب
ان محمود لقوله عز وجل: وجادلهم ِدل إِذا ك ه لََج ال: إِن ن. ويق دول  بالتي هي أَحس ه لمج شديد الِخصام، وإِن

  ..جادل وقد
أْتِيَُهْم َوَما َمنََع النَّاَس أَْن يُْؤمِ ((  يَن أَْو يَ ِل نَّةُ األَوَّ نُوا إِْذ َجاَءُهْم اْلُهَدى َويَْستَْغِفُروا َربَُّهْم إِالَّ أَْن تَأْتِيَُهْم ُس
اس:  وُسنَّةُ هللا: أَحكامه وأَمره.)).. )55اْلعَذَاُب قُبُالً( نَّها هللا للن اني. وَس ذه عن اللحي ه؛ ه نَّ  ونهي ا. وَس بَيَّنه

َخلَْوا من قبُل؛ نََصَب سنة هللا على إرادة الفعل  ُسنَّةَ هللا في الذين بَيَّن طريقاً قويماً. قال هللا تعالى: ُسنَّة أَي هللا
ي أَي ك ف نَّ هللا ذل وا َس م أَن يُْقتَلُ وا به اَء وأَْرَجفُ افقوا األَنبي ذين ن وا أَي ال ن ثُِقفُ  أَي

وا إذا جاءهم . . ُوِجُدوا. والسُّنَّة: السيرة، حسنة كانت أَو قبيحة اَس أَن يُؤمن وفي التنزيل العزيز: وما َمنََع الن
دى ال الزجاج: ويستغفروا الُه ين؛ ق ل نَّةُ األَوَّ أْتيهم ُس م إالَّ أَن ت ين َربَّه ل نَّةُ األَوَّ ب  ُس ذاب فطل اينوا الع أَنهم ع

قَّ من المشركون أَن قالوا: اللهم إن و الَح ا كان هذا ه ا حج أَْمِطْر علين دك ف ن السماء.عن نّاً  رةً م نَْنتُها َس وَس
َل  الحديث: من َسنَّ ُسنَّةً  ِسْرتُها، وَسنَْنُت لكم ُسنَّةً فاتبعوها. وفي واْستَنَْنتُها: ن َعِم ُر م ا وأَْج ه أَْجُره َحَسنةً فل

ذي  بعده قيل: هو ابتدأَ أَمراً عمل به قوم من عملها ليُْقتََدى به فيها، وكل من ومن َسنَّ ُسنَّةً سيّئَةً يريد بها، ال
  : أي معاينة .. مباشرة ..  اْلعَذَاُب قُبُالً .. َسنَّه

ِه (( وا بِ ِل ِليُْدِحُض ُروا بِاْلبَاِط ِذيَن َكفَ اِدُل الَّ ِذِريَن َويَُج ِريَن َوُمن ِليَن إِالَّ ُمبَّشِ ُل اْلُمْرَس ا نُْرِس قَّ َوَم اْلَح
اُض: اِإلْزالُق، َدَحَضتْ .)).. )56َواتََّخذُوا آيَاتِي َوَما أُْنِذُروا ُهُزًوا( ُق، واِإلْدح لَ ل الدَّْحُض: الزَّ ي  ِرْج ر، وف البعي

 ً ص، تَْدَحُض َدْحضا ا. المحكم: َدَحَضْت ِرجله، فلم يَُخّصِ ها أَْزلَقَه ُض: . وُدُحوضاً َزِلقَْت، وَدَحَضها وأَْدَحَض دُّحَّ ال
ذين م ال ٍض وه ع داِح و جم ي األُم ة ف م وال عزيم ات له ي،. ر.ال ثب ي ذر: أَن خليل ديث أَب ي ح  وف

ّ عليه وسلّم، قال: إِن دون ِجْسرِ  ل . َجَهنَّم طريقاً ذا َدْحٍض. صلّى  ى المث ذلك عل ه ُدُحوضاً: ك تُ وَدَحَضْت ُحجَّ
. إِذا بطلت، وأَْدَحَضها ه إِذا ّ ت َض ُحجَّ ة. وأَْدَح تهم داِحض الى: ُحجَّ ّ تع ا. قال  دَّْحُض:  أَبطله ذي وال اء ال الم

أَ  ُهِزَئ به ومنه. الُهْزُء والُهُزُؤ: السُّْخِريةُ.. يكون عنه الزلَق. زَّ َزأَةً، وتََه ُزؤاً وَمْه ْزءاً وُه ا ُه َزأُ فيهم وَهَزأَ يَْه
  ..  به: َسِخرَ  واْستَْهَزأَ 



  925                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

َر بِآيَاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنَها َونَِسَي َما قَ (( ْن ذُّكِ ةً أَْن َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ وبِِهْم أَِكنَّ ى قُلُ ا َعلَ ا َجعَْلنَ َداهُ إِنَّ دََّمْت يَ
ةُ :  َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً .)).. )57يَْفقَُهوهُ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا َوإِْن تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهَدى فَلَْن يَْهتَُدوا إِذًا أَبًَدا( نُّ والِكنَّ الِك

: ُره.والِكنَاُن: ِوقاء كل شيٍء وِستْ  تََكنَّ أَي .. البيت أَيضاً، والجمع أَْكناٌن وأَِكنةٌ  والِكنُّ ا اْس وفي الحديث: على م
: نُّ تَتَر. والِك ً  اْس ئا ى ش يٍء َوقَ لُّ ش يء ك ُت الش ك َكنَْن ن ذل ل م ه، والفع ه وِكنانُ و ِكنُّ .  فه ّنٍ ي ِك ه ف أَي جعلت

ى ـالِفْقهُ: العلم بالشيء والفهُم ل:  أَْن يَْفقَُهوهُ .. نَه: سترهوَكنَّ  الشيَء يَُكنُّه َكنّاً وُكنوناً وأََكنَّه َ وَكنّ  َب عل ه، وغل
ى الدين ِعْلم نجُم عل ب ال ا غل م كم واع العل َدل لِسياَدتِه وشرفه وفَْضِله على سائر أَن ى الَمْن وُد عل ا والعُ .. الثَُّريَّ

دين؛  فَْهماً فيه. قال هللا عز دين أَيالفَْهم. يقال: أُوتَِي فالٌن فِْقهاً في ال والِفْقهُ في األَصل ي ال وا ف ل: ليَتفَقَّه وج
ه.. به أَي ليَكونوا ُعلَماء ي التهذيب: وفَِقه الشيَء: َعِلَمه. وفَقََّه ه. وف ه: َعلَّم تُ  وأَْفقََه ا أَي بَيَّْن ه أَن ه وأَْفقَْهتُ  ل

اً إذا ِقهَ فالنٌ بالكسر، فَِهَم. ويقال: فَ  تَعَلُّم الِفْقه. ابن سيده: وفَِقهَ عنه، ه فِْقه ه. عني ما بَيَّْنُت له يَْفقَ ي . فَِهَم َوفِ
ًرا ْم َوْق ذهب:  آذَانِِه و أَن ي ل: ه الفتح، وقي ي األُذن، ب ٌل ف َوْقُر: ثِقَ ه، ال مع كل   الس

تْ  والثِّقَُل أََخفُّ من ذلك. وقد َوقَِرْت أُذنه، بالكسر، تَْوقَرُ    .. وْقراً أَي َصمَّ
ْن َوَربَُّك اْلغَ (( ُدوا ِم ْن يَِج ٌد لَ ْم َمْوِع ْل لَُه ذَاَب بَ ْم اْلعَ َل لَُه بُوا لَعَجَّ ا َكَس ذُُهْم بَِم ْو يَُؤاِخ ِة لَ ْحَم فُوُر ذُو الرَّ

  .)).. )58ُدونِِه َمْوئِالً(
ة  ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ ا الغَفُ ن  ومعناهم اده المتجاوز ع ذنوب عب اتر ل الس

رخطاياه مَّ اغف ال: الله ل م وذنوبهم. يق ا أَه ار ي ور الغَفّ ت الغَفُ ك أَن اً، وإن راً وُغْفران رة وَغْف ا َمْغف رة.  لن الَمْغِف
ترها ه أَي س َر هللا ذنوب تر. َغفَ ة والس ِر التغطي ل الغَْف ْوئِالً .. (( وأَص ِه َم ْن ُدونِ ه َوأْالً وُوُؤوالً )) :  ِم َوأََل إِلي

ال وِوئاالً: لجأَ. واْلَوأُْل والَمْوئُِل: الملجأُ، وكذلك اَءلَةُمو َوَوئيالً وَواَءلَ  ُل  الَمْوأَلَةُ مث ه يَئِ د وأََل إِلي ة؛ وق الَمْهلَك
  ..لجأَ، وَواءل منه على فاَعل أَي طلب النجاة فُعول أَي َوأْالً وُوُؤوالً على

ا َظلَُموا َوَجعَْلنَا لِ (( ًدا(َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاُهْم لَمَّ دين .. )59َمْهِلِكِهْم َمْوِع اد وم وط وع وام ل ل أق .)).. مث
رر  درس يتك س ال ا .. ونف اذ ب وء والعي ة س ي ميت ون إال ف جعل لهالكهم وقتا ال يتجاوزونه .. والهالك ال يك
دروس ومن  ن ال رة .. وال يستفيدون م ذون عب على مر األيام وتوالي السنين والقرون .. ولكن الناس ال يأخ

م من حق المؤمن  أن ا اإلثم .. نع آلثار .. ويحسبون أنهم مخلدون في األرض .. ويأخذهم الغرور .. والعزة ب
ه  ه أن يحدث نفسه مجرد حديث أن ن حق يس م ن ل ه .. ولك يعتز بدينه .. وبكرامته .. وبعلمه وأن يستزيد من

ى  أعلم الناس .. حتى األنبياء يتواضعون للخلق .. حبا في الخلق وحبا في الخالق الذي أبدع وأعطى ومن عل
ه أن  أوحى إلي م أهل األرض ف ن أعل ه م ه السالم  رب أل موسى علي د س د .. وق نعم ال  تحصى وال تع الخلق ب
ل  ب ك ذا مطل م .. وه زداد العل ه لي ه ب يم أن يعرف ز الحك الخضر عليه السالم هو أعلمهم .. فطلب من هللا العزي

الى  أن الخضر  عالم ال يشيع من العلم .. ويستزيد ه هللا سبحانه و تع ل تواضع .. وأعلم ه بك منه طوال حيات
ى  ل موسى عل ا .. فتوك ر هرب ى البح ود إل ذي يع عليه السالنم يوجد بمكان معين عالمته أن فقد فيه سمكه ال

  هللا وسار يطلب علما ويستزيد حكمة : 
ا(َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلفَتَاهُ الَ أَْبَرُح َحتَّى أَْبلُ((  َي ُحقُبً َرْيِن أَْو أَْمِض َع اْلبَْح ِرَح .)).. )60َغ َمْجَم األَزهري: بَ

ل ذاك أَي ال أَزال وما بَِرحَ  موضعه. الرجُل يَْبَرُح بَراحاً إِذا راَم من َرُح أَفع ا زال، وال أَْب ذا أَي م ل ك ه. يفع . أَفعل
اء ان خاف بَِرَح الَخف ا ك اه ظهر م ل: معن اُء، وقي اه زال الَخف ف،معن اً وانكش ن ي أْخوذ م راحِ األَرض، وهو  م بَ

ِرٌح: البارز الظاهر، وقيل: معناه ظهر ما كنت أُْخِفي. ٌح بنا وُمْب َح بنا فالن تَْبريحاً، وأَْبَرَح، فهو ُمبَّرِ ا وبَرَّ  آذان
قة ذيب: آذاك بِإلحاح المش ي الته ً ..  باِإللحاح، وف ُب أَيضا ِريُح: التَّعَ َح هللاُ .. والبَ رَّ هوبَ ج هللا عن رَّ ه أَي فَ .. عن

عٌ  ع َمْجَم ٌع: والموض وم َجِمي ع، وق ٍع وَمْطِل ال َمْطلَ ٌع مث ون وَمْجِم ع: يك ون. والَمْجَم اس  ُمْجتَِمع ماً للن اس
ذلك الحديث: فضرب بيده َمْجَمعَ  وللموضع الذي يجتمعون فيه. وفي ان، وك  بين ُعنُقي وكتفي أَي حيث يَْجتِمع

رين ُع البح ولُمْلتَ  َمْجَم ا تق ا كم ا بينكم ةَ م ال: أَداَم هللاُ ُجْمع ا. ويق ةَ  قاهم  أَدام هللا أُْلفَ
رة  َمْجَمَع اْلبَْحَرْينِ . ما بينكما. ون العب ى تك را .. وحت ى س ى يبق م يحدده .. حت : مكان التقاء البحر والمحيط  ل

ا من  ي موضع م ه ف ى أن ون إل يط من القصة وليس من المكان وإن كان بعض العلماء يميل اء المح اط التق نق
ااألطلسي بالبحر األبيض المتوسط .. وهللا أعلم .. ((  بُ )): أَْو أَْمِضَي ُحقُبً انُون سنةً  الُحْق ري: .. ثم ال األَزه ق

أَقَلَّ من ثمانين سنة، ألَّن موسى، عليه  وجاء في التفسير: أَنه ثمانون سنة، فالُحقُب على تفسير ثعلب، يكون
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ك؛ ن يَِسيَر ثَمانينالسالم، لم يَْنِو أَ  ُل ذل ت ال تَْحتَِم ك الَوْق ي ذل ِره ف ةَ ُعُم ك أَّن بَِقيَّ ع  َسنةً، وال أَكثر، وذل والجم
  .. من كل ذلك أَْحقاٌب وأَْحقُبٌ 

َربًا(((  ِر َس ي اْلبَْح بِيلَهُ فِ ذَ َس ا فَاتََّخ يَا ُحوتَُهَم ا نَِس َع بَْينِِهَم ا َمْجَم ا بَلَغَ رَ ) .))..  61 فَلَمَّ ُرب وَس ب يَْس
ُرُب، .  ُسُروباً: َخَرَج. وَسَرَب في األَرِض يَْسُرُب ُسُروباً: ذََهَب. ُل تَْس َربَِت اِإلب ول العرب: َس ال األَزهري: تق ق

ً  وَسَرَب الفحل ي األَرض ُسروبا ه ف ى وجِه ذاهُب عل .. أَي َمَضْت في األَرِض ظاهرة حيُث شاَءْت. والساِرُب: ال
ابَه  الـُحوت فاتخذَ سبيلَه في البحِر َسَرباً؛ قال: كان الفراُء في قوله تعالى: ذي أَص اِء ال ـَي بالم ا َحيِ مالحاً، فلم

د من العَيِن فوقَع في ةً،  البحِر، َجَم مكةً مملوح ت س و إِسحق: كان ال أَب َرِب، وق ان كالسَّ ِر، فك ي البح ه ف َمْذَهبُ
ت َر، فات وكان ى الَخِض ذي يَْلقَ ي الموضعِ ال ةً لموسى ف َرباً؛آي ي البحر َس ى  خذ سبيلَه ف ّ السمكة حت ا  أَْحي

ي البحر. ين:. َسَربَْت ف ى جهتَ َرباً منصوٌب عل ال: وَس َرب،  ق ي السَّ ـي ف ْذُت طريِق ك اتخ وِل، كقول ى المفع عل
رَ  واتخذُت طريقي مكاَن كذا وكذا، وَن َس وز أَن يك ال ويج يالً؛ ق داً وك ذت زي ً فيكون مفعوالً ثانياً، كقولك اتخ  با

ا، م  مصدراً يَُدلُّ عليه اتخذ سبيلَه في البحر، فيكون المعنى: نَِسـيَـا ُحوتَهم ي البحر؛ ث ه ف وُت طريقَ ل الح فَجعَ
وتُ  ِرَب الح ال: َس ه ق ك، فكأَن ف ذل يَّن كي ً  بَ َربا ى .. َس ذا معن ى ه يم: اسم واٍد؛ وعل ُق. والمخ َرب: الطري والسَّ

ي بيلَه ف ة: فاتخذ س َرباً، اآلي ر َس ى: اتخذ البح ه. المعن ـيُد عن ه، ال يَِح اً لنفِس وُت  أَي سبيل الحوت طريق الح
ي البحر ه ف اتم: اتخذ طريقَ و ح ال أَب ه. ق ِرب  سبيلَه الذي َسلََكه طريقاً َطَرقَ اً كَس د ذَهاب ه يري ال: أَُظنُّ رباً، ق َس

ن اً. اب ذَهب ذَهاب ك يَ ا ا َسَرباً، كقول ي حديث الخضر وموسى، عليهم ر: وف َرباً؛ األَثي وت َس ان للح لسالم: فك
  . بالتحريك: الـَمْسلَك في ُخْفيٍة. السََّرب،

بًا(((  ذَا نََص فَِرنَا َه ْن َس ا ِم ْد لَِقينَ َداَءنَا لَقَ ا َغ اهُ آتِنَ اَل ِلفَتَ ا َجاَوَزا قَ ن .)).. )62فَلَمَّ اُء م ُب: اِإلْعي النََّص
بَ  ُل نَِص اِء. والفع ُل، العَن باً: أَ  الرج ذابالكسر،نََص بَني ه و، وأَْنَص به ه َب؛ وأَْنَص ا وتَِع ٌب  ْعي ُر.وَهمٌّ ناِص األَْم

  .مفعول، ألَنه يُْنَصُب فيه ويُتْعَُب. ُمْنِصٌب: ذو نََصٍب، مثل تاِمٍر والبٍِن، وهو فاعٌل بمعنى
ْخَرِة فَِإنِّي نَِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِ (( ي إِالَّ الشَّْيَطاُن أَْن أَْذُكَرهُ َواتََّخذَ َسبِيلَهُ قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

ا )63فِي اْلبَْحِر َعَجبًا( اة ال تصيب كائن .)).. قال العلماء هي صخرة توجد بها عين يسيل منها يسمى ماء الحي
ادت إلي ى موسى .. فع ع فت ان م ذي ك ح ال ف والممل ه ميتا إال عاد حيا .. فأصاب ماؤها السمك الميت والمجف

ه  د تملك ب وق ع عن كث ب  الوض ى يراق ي الفت ا بق ه .. بينم لك في ر فس الحياة وسار السمك بقدرة هللا إلى البح
  العجب .. فيما كان موسى عليه السالم يخلد إلى النوم .. ونسي الفتى أن يخبر موسى القصة العجيبة .. 

ا(( ى آثَاِرِهَم ا َعلَ دَّ ِغ فَاْرتَ ا نَْب ا ُكنَّ َك َم اَل ذَِل ا( قَ اً .)).. )64قََصًص اً وقََصص ها قَّص اَرهم يَقُصُّ صَّ آث وقَ
ا وتَقَّصَصها: تتبّعها بالليل، ى آثارهم ّدا عل ذلك وقيل:هو تتبع األَثر أَيَّ وقت كان. قال تعالى: فارت  قَصصاً. وك

ل قََصصاً أَي َرَجعا من اْقتَصَّ أَثره وتَقَّصَص، ومعنى فارتّدا على آثارهما ر أَي الطريق الذي س ان األَث كاه يَقُّص
  .. يتّبعانه

ا((( ُدنَّا ِعْلًم ْن لَ اهُ ِم ِدنَا َوَعلَّْمنَ ه )65فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعْن و الخضر علي .)).. ه
  السالم .. أعطاه هللا العلم ببواطن األشياء .. علم الشيء: أدركه بحقيقته وكنهه.. 

ًدا(قَاَل لَ(( َت ُرْش ا ُعلِّْم ي ِممَّ ى أَْن تُعَلَِّمنِ َك َعلَ ْل أَتَّبِعُ ى َه شاد: ) .))..  66هُ ُموَس د والرَّ َش د والرَّ ْش الرُّ
يض  ان  نق د اإلنس ي رش الفتح، الغ د ب و يَْرُش اداً، فه داً وَرش د َرَش ر، يَْرَش د، بالكس م، وَرِش داً، بالض  ُرْش

الل، إِذا أَ  راِشد وَرشيد، قوهو نقيض الض ر والطري ه األَم دُ ..  صاب وج ُد: مقاِص ُق  والمراِش الطرق. والطري
  . األَْرَشد نحو األَقصد.

ْبًرا((( ي َص تَِطيَع َمِع ًرا( )67قَاَل إِنََّك لَْن تَْس ِه ُخْب ْط بِ ْم تُِح ا لَ ى َم بُِر َعلَ َف تَْص ابُِر: .)).. )68َوَكْي والخ
ر:  ابر وَخبِي ل خ ُب ورج ّرِ ُر الُمَج المالُمْختَبِ الَخبَِر. ع جر:  ب ف ش ي وص ة ف و حنيف ال أَب ُر؛ وق ُر: الُمْخبِ والَخبِي

اد يعرف أَْخبََرني بذلك ذا ال يك ن سيده: وه ال اب ٍل؛ ق ى النسب.  الَخبُِر، فجاء به على مثال فَِع ون عل إِالَّ أَن يك
  ..  كله: الِعْلُم بالشيء ُخْبَرةُ والَمْخبََرةُ والَمْخبَُرةُ،والِخْبُر والُخْبُر والِخْبَرةُ وال. وأَْخبََرهُ ُخبُوَرهُ: أَْنبأَهُ ما عنده.

ًرا((( ُ َصابًِرا َوَال أَْعِصي لََك أَْم َّ ْيٍء  )69قَاَل َستَِجُدنِي إِْن َشاَء  ْن َش أَْلنِي َع الَ تَْس ي فَ ِإْن اتَّبَْعتَنِ اَل فَ قَ
ًرا( هُ ِذْك َك ِمْن ِدَث لَ ى أُْح ر  ...)).)70َحتَّ ى أش ى أي حت بر موس و ص اء ل ال العلم بب .. ق ببا ومس ك س حه ل

  لرأىالعجب من الخضر .. ولكن ما شاء هللا كان .. 
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*********  
  

 
 

ى  لى هللا عل *** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص
ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  الة وأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ال ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف ى ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

c    : 230الحلقة عدد   
  c( سورة الكهف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
  ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ْيئًا إِ (( ...  َت َش ْد ِجئْ ا لَقَ ِرَق أَْهلََه ا ِلتُْغ اَل أََخَرْقتََه ا قَ ِفينَِة َخَرقََه ًرا(فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَا َرِكبَا فِي السَّ  )71ْم
ْبًرا(قَاَل أَلَْم أَقُْل إِنََّك لَْن تَْس ي َص ًرا( )72تَِطيَع َمِع ِري ُعْس ْن أَْم ي ِم يُت َوَال تُْرِهْقنِ ا نَِس ْذنِي بَِم اَل الَ تَُؤاِخ  )73قَ

َك  قَاَل أَلَمْ  )74نُْكًرا( فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَا لَِقيَا ُغَالًما فَقَتَلَهُ قَاَل أَقَتَْلَت نَْفًسا َزِكيَّةً بِغَْيِر نَْفٍس لَقَْد ِجئَْت َشْيئًا َك إِنَّ ْل لَ أَقُ
ْبًرا( ي َص تَِطيَع َمِع ْن تَْس ْذًرا( )75لَ ُدنِّي ُع ْن لَ َت ِم ْد بَلَْغ اِحْبنِي قَ الَ تَُص َدَها فَ ْيٍء بَْع ْن َش أَْلتَُك َع اَل إِْن َس ) 76قَ

يِّفُو أَبَْوا أَْن يَُض ا فَ هُ فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَا أَتَيَا أَْهَل قَْريٍَة اْستَْطعََما أَْهلََه نقَضَّ فَأَقَاَم ُد أَْن يَ َداًرا يُِري ا ِج َدا فِيَه ُهَما فََوَج
ًرا( ِه أَْج ْذَت َعلَْي ئَْت َالتََّخ ْو ِش اَل لَ ِه  )77قَ تَِطْع َعلَْي ْم تَْس ا لَ ِل َم أُنَبِّئَُك بِتَأِْوي َك َس ي َوبَْينِ َراُق بَْينِ ذَا فِ اَل َه قَ

ا السَِّفينَةُ فََكانَْت ِلمَ 78َصْبًرا( َساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََرْدُت أَْن أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينٍَة )أَمَّ
ًرا(79َغْصبًا( ا َوُكْف ا ُطْغيَانً ا اْلغَُالُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا أَْن يُْرِهقَُهَم دِ 80) َوأَمَّ ا أَْن يُْب ا ) فَأََرْدنَ لَُهَما َربُُّهَم

اَن 81َخْيًرا ِمْنهُ َزَكاةً َوأَْقَرَب ُرْحًما( ا َوَك ٌز لَُهَم هُ َكن اَن تَْحتَ ِة َوَك ي اْلَمِدينَ ْيِن فِ ْيِن يَتِيَم ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلغَُالَم ) َوأَمَّ
ُهَما َويَْستَْخِرَجا ُل  أَبُوُهَما َصاِلًحا فَأََراَد َربَُّك أَْن يَْبلُغَا أَُشدَّ َك تَأِْوي ِري ذَِل َكنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن َربَِّك َوَما فَعَْلتُهُ َعْن أَْم

  ...)).)82َما لَْم تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبًرا(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الكهف ) 

  * التحليل : 
  

ا السالم ..  فموسى بدأت الرحلة العلمية بكوامن األشياء وما خفي منها بين موسى والخضر عليهم
واطن  م ب يئا من عل الى ش بحانه وتع ه هللا س ذي علم الم  ال ه الس تعلم من الخضر علي ي هللا أراد أن ي وهو نب
ف  األشياء وهو شيء مختلف عن النبوة .. ألنه النبوة وحي .. يعلم ظواهر األشياء .. بينما علم الخضر مختل

ى عن علم موسى .. من  هنا كان استباق الخير من موسى .. وانطل ر عل ترط الخض ث اش قت رحلة التعليم حي
ن  لمات ولك واهر  والمس اقض الظ د تن ي ق ه الت ن وراء أعمال بب م ن الس أله ع بر .. أي أن ال س ى الص موس

  وراءها قدر آخر مقدور يغيب عن العقل وما أوتي من قدرة على اإلستكناه واإلستنتاج : 
  

ًرا(فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَا َرِكبَا فِي السَّ (((( ...  ْيئًا إِْم َت َش ْد ِجئْ ) 71ِفينَِة َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها ِلتُْغِرَق أَْهلََها لَقَ
 ..((. ً ا ه َخْرق ه الَخْرق: الفُرجة، وجمعه ُخروق؛ َخَرقه يَْخِرقُ ق ًرا..  وخرَّ ْيئًا إِْم را ..  َش اً. : أي منك ال: َعَجب ويق

اً من لقد يل العزيز:وأَْمٌر إِْمٌر: َعَجٌب ُمْنَكٌر. وفي التنز ت شيئاً عظيم و إِسحق: أَي جئ ال أَب  ِجئَْت شيئاً إِْمراً؛ ق
ل: ال: المنكر، وقي ب، ق ل: العجي نيع، وقي يم الش ُر العظ ُر، بالكسر، واألَْم لُّ  اإلْم راً أَق راً، ألَن  ونُْك ه إِْم ن قول م

ن تغريق من في السفينة أَنكُر من ال اب دة؛ ق س واح ل نف يده: وذهب ال قت ً س راً شيئا ى إِْم ى أَن معن ائي إِل  كس
  .واشتقه من قولهم أَِمَر القوم إِذا كثُروا. داهياً ُمْنَكراً َعَجباً،

ْبًرا(((  ي َص تَِطيَع َمِع ْن تَْس َك لَ ِري  )72قَاَل أَلَْم أَقُْل إِنَّ ْن أَْم ي ِم يُت َوَال تُْرِهْقنِ ا نَِس ْذنِي بَِم اَل الَ تَُؤاِخ قَ
اهمورَ .)).. )73ُعْسًرا( ه. وأَْرَهْقن اَرب أَن يَْلَحق ل: ِهَق فالن فالناً: تَبِعه فق ل:  الخْي ي التنزي ا. وف اهم إِياه أَلحْقن

ري ُعسراً، أَي ن أَْم ً  ال وال تُْرِهْقني م يئا اه .. تُْغشني ش ى أَْغش اماً: بمعن ه ُحس يبا؛ وأَْرَهق ْذُروباً َخِش وروي: م
اه؛ ح إِيّ ه يص ر وعلي ه ُعْس ى. وأَْرهقَ ول: الالمعن اه؛ تق ه إِي ك اً أَي َكلَّف ي ال أَرَهق ْرني ال  تُْرِهْقن هللاُ أَي ال تُْعِس

َهق: ِغْشيان الشيء إِثماً أَو أَمراً  أَْعَسَرك هللاُ؛ وأَْرَهقَه   ..  َصْعباً حتى َرِهقه َرَهقاً، والرَّ
ًرا(فَانَطلَقَا َحتَّى إِذَا لَِقيَا ُغَالًما فَقَتَلَهُ قَاَل أَقَتَْلَت نَ (( ْيئًا نُْك ْم  )74ْفًسا َزِكيَّةً بِغَْيِر نَْفٍس لَقَْد ِجئَْت َش اَل أَلَ قَ

ْبًرا( ي َص تَِطيَع َمِع ْن تَْس َك لَ َك إِنَّ ُدنِّي  )75أَقُْل لَ ْن لَ َت ِم ْد بَلَْغ اِحْبنِي قَ الَ تَُص َدَها فَ ْيٍء بَْع ْن َش أَْلتَُك َع اَل إِْن َس قَ
ْذًرا( ر) .)).. 76ُع ديث عم ي ح ك: وف رة، بالتحري َرٍة؛ النك دَّ نََك ي أََش َت ل ز) كن د العزي ن عب ن ب م م   االس

ارك َرةُ إِنك ال: والنَِّك اق، ق ن اِإلنف ِة م ة.  الشيء، اِإلْنكاِر كالنَّفَقَ َرةُ: خالف المعرف ة. والنَِّك يض المعرف وهو نق
ر  أَن قال ابن سيده: والصحيح وأَْنَكَره إِْنكاراً ونُْكراً: جهله؛ عن كراع. نَِكيراً  ونَِكَر األَمرَ  اِإلنكار المصدر والنُّْك

رر ..  أُْنِكُره إِنكاراً ونَِكْرتُه مثله االسم. ويقال: أَْنَكْرُت الشيء وأَنا د تك والُمْنَكُر من األَمر: خالف المعروف، وق
هُ و في الحديث اِإلْنكارُ  َم رع وَحرَّ ا قبحه الش لُّ م روف، وك َره  كرهه، فهووالُمْنَكُر، وهو ضد المع ٌر، ونَِك ُمْنَك
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ع  قال أَبو الحسن: وإِنما ُمْستَْنَكٌر، والجمع َمناِكيُر؛ يَْنَكُره نََكراً، فهو َمْنُكوٌر، واْستَْنَكَره فهو أَذُكُر مثل هذا الجم
الواو ع ب ه أَن الجم م مثل ذكر ألَن حك ي الم ون ف راءُ  والن ُر والنَّْك ث. والنُّْك ي المؤن اء ف األَلف والت دود:وب  ، مم

  ..  وُعُسرٍ  ُعْسر التنزيل العزيز: لقد جئت شيئاً نُْكراً، قال: وقد يحرك مثل الُمْنَكُر. وفي
ذُِرة  العُْذر: الحجة التي يُْعتَذر بها؛ والجمع أَعذاٌر.:  لَُدنِّي ُعْذًرا يقال: اْعتَذَر فالن اْعتِذاراً وِعْذرةً وَمْع

  ..  فعَذَْرته من ِدْينهِ 
َداًرا يُرِ فَانَطلَ ((  ا ِج َدا فِيَه يِّفُوُهَما فََوَج أَبَْوا أَْن يَُض ا فَ تَْطعََما أَْهلََه ٍة اْس َل قَْريَ ا أَْه ى إِذَا أَتَيَ ا َحتَّ ُد أَْن قَ ي

ًرا( ِه أَْج ْذَت َعلَْي ئَْت َالتََّخ ْو ِش اَل لَ هُ قَ نقَضَّ فَأَقَاَم ي.).. )77يَ ه. وف أله أَن يُْطِعم تَْطعََمه: س ديث: واْس إذا  الح
ي اْستَْطعََمُكُم اإلمامُ  ه ف اْفتَُحوا فأَْطِعُموه أَي إذا أُْرتَِج علي تَْفتَحُكم ف راءة الصالِة واْس ن  ق و م وهُ، وه ه ولَقِّنُ علي

اب ْدِخلُون ب أنهم يُ ام، ك بيهاً بالطع ل تش ْدَخلُ  التمثي ا يُ ه كم ي في راءة ف تَْطعَْمتُه  الق ولهم: فاْس ه ق اُم؛ ومن الطع
امُ  بت منه أنطل الحديَث أَي ي الحديث: طع ا ورد ف ا م ه، وأَم ثَني وأَن يُِذيقَني حديث ي يَُحّدِ ِد يكف ين،  الواح االثن

بَُع الواحد ي ِش ين وطعاُم االثنين يكفي األَربعة، فيعن وُت اإلثن ة قُ وُت األَربع ين ق بَُع االثن نقَضَّ .. وِش ُد أَْن يَ يُِري
دَّعَ :  فَأَقَاَمهُ  ضَّ سقَط. واْنقَضَّ الِجدار: تََص ل: اْنقَ ر أَن يسقط، وقي ي من غي ا  وف دا فيه ز: فوَج ل العزي التنزي

ي  وغيره ثنائيّاً وجعله أَبو علي ثالثياً من نقض فهو عنده اْفعَلَّ. عبيد ِجداراً يُريد أَن ينقّض؛ هكذا عدَّه أَبو وف
ال: التهذيب َر. يق ؛ أَي يَْنَكِس ْنقَضَّ د أَْن يَ الى: يُري ه تع ي قول يءَ قَضَ  ف ُت الش ل للَحصى  ْض ه قي ه، ومن إِذا َدقَْقتَ

ٌض. غار قََض ضَّ الجدارُ  الّصِ ر أَن واْنقَ دََّع من غي اَض اْنِقياضاً إِذا تََص ِإذا سقَط اْنِقضاضاً واْنق قُط، ف ل:  يَْس قي
  .تَقَيَّض تَقَيُّضاً.

ه: ) .)).. 78ْم تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبًرا(قَاَل َهذَا فَِراُق بَْينِي َوبَْينَِك َسأُنَبِّئَُك بِتَأِْويِل َما لَ (( ل الَم وتَأَوَّ َل الك وأَوَّ
ه: ل ه وتَأَوَّ ل دَّره، وأَوَّ ره وق ره. َدبَّ م فَسَّ م عل ن معه م يك ه؛ أَي ل أْتهم تأْويلُ ا ي ل: ولَمَّ ز وج ه ع   وقول

م تأْويله، وهذا اه ل ل: معن ه، وقي أْت دليل على أَن علم التأْويل ينبغي أَن ينظر في ُؤولي ا ي ي  هم م رهم ف ه أَم إِلي
ن وفي حديث..  التكذيب به من العقوبة ال اب ل؛ ق ه التَّأْوي دين وَعلِّم ي ال و  ابن عباس: اللهم فَقِّهه ف ر: ه األَثي

َرك أَيالعرب : أول هللا  وقال بعض ..  من آَل الشيُء يَُؤول إِلى كذا أَي َرَجع وصار إِليه وا  أَم ه، وإِذا َدَع َجَمعَ
ي: ال أول هللا  الواعليه ق لِّ  عليك َشْملَك. ويقال ف دعاء للُمِض ك ال ك أَي َردّ  : أول هللا علي ا  علي ضالَّتك وَجَمعه

َر إِذا الن األَْج ي ف ت ف ل ال: تَأَوَّ ك. ويق ه ل يت ف تََحرَّ ذي تختل الم ال ير الك ل تفس ل والتأْوي أَوُّ ث: الت ه. اللي  وطلبت
ع ..إِالّ ببيان غير لفظه معانيه وال يصح ل الَمرِج ار  قال: التأْوي ذا أَي ص ى ك ؤول إِل ن آل ي أْخوذ م والَمصير م

ه. يَّرته إِلي ه: َص لت د وأَوَّ يء، وق ه الش ؤول إِلي ا ي ير م ل تفس وهري: التأْوي ه. الج أْويالً  إِلي ه ت  ..   أَّولت
ا السَِّفينَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََرْدتُ ((    ِفينٍَة  أَمَّ أَْن أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك يَأُْخذُ ُكلَّ َس

به  َغَصَب الشيءَ  الغَْصُب: أَْخذُ الشيِء ُظْلماً..)).. )79َغْصبًا( ٌب، وَغَص و غاِص يَْغِصـبُه َغْصباً، واْغتََصبَه، فه
ْيُء غَ  على الشيِء: قََهره، ه، والشَّ اُب ِمثْلُ ه. واالْغتَِص ٌب وَمْغُصوب. األَزهري: سمعتوَغَصبَه من رب  ْص الع

ـًدى أَو  تقول: َغَصْبُت الِجْلَد َغْصباً إِذا َكَدْدَت عنه َشعََره، أَو َوبَره ي نَ اٍل ف باغِ، وال إِْعم قَْسراً، بِال َعْطن في الّدِ
ْوٍل، وال إِدراج. اً  بَ ِر ُظْلم اِل الغَْي ذُ م و أَْخ ِب، وه ُر الغَْص ديِث ِذْك ي الح ّرر ف ْدواناً.وتك ه  وُع ديث: أَن ي الح وف

  ..  للِجماعِ  َغَصبَها نَْفَسها: أَراد أَنه واقَعَها ُكْرهاً، فاستعاره
ًرا((( ا َوُكْف ا ُطْغيَانً ينَا أَْن يُْرِهقَُهَم ْؤِمنَْيِن فََخِش َواهُ ُم اَن أَبَ َالُم فََك ا اْلغُ ي .)).. )80َوأَمَّ ل ف ُق: جه َه والرَّ

ُق:ـفِعل ل ُمَرهٌَّق: موصوف بذلك وال به رهق( بفتح الهاء) ورجل تقول:  اِإلنسان وِخفَّة في عقله؛  ه. والُمَرهَّ
َهق: السَّفَه ِحدَّة وِخفَّة. وإِنه لََرِهٌق أَي فيه..  فيه رهق ( بفتح الهاء ) : أي  الفاِسد وُك.  حّدة وسفَه. والرَّ والنُّ

ن بَُك م ديث: َحْس ي الح اء أَن ال يُع وف ق والجف َه ك؛الرَّ ك َرَف بيتُ ى بيت اُس إِل ْدعو الن اه ال تَ   معن
ي ي للطعام، أَراد بالرَهق النُّوَك والُحمق. وف الً ف ظ رج ه وَع ي: أَن قٍ  حديث عل ل َرِه حبة رج ة  ُص ه ِخفَّ أَي في

اء ) إذا  يقال: رجل  وِحدَّة. تح اله ق ( بف ىفيه ره ّف إِل ان يَِخ ّر ويَغشاه ك ي.. الش تَّهم ف ُق: الُم ه.  والُمَرهَّ ِدين
َهُق: ْهقةُ: والرَّ   .المرأَةُ الفاجرة. اِإلثُْم. والرَّ
ا(((  رم هللا وجهه: .)).. )81فَأََرْدنَا أَْن يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنهُ َزَكاةً َوأَْقَرَب ُرْحًم ي، ك ديث عل ي ح ف

و م يَْزُك ة والِعل ه النَّفق اُل تنقُص ى الم ه الزَّ  عل تعار ل اِق، فاس اهاِإلْنف د َزكَّ ْرٍم، وق ك ذا ِج م ي اء وإِن ل   ك
ةٌ: هللاُ  ر. وأَرٌض َزِكيَّ ه هللا من الثم ا أَخرج كاء: م ةٌ  وأَْزكاه. والزَّ رع  طيِّب زَّ ا، وال ة. زك و حنيف اه أَب سمينة؛ حك
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ول: أَي نما. وأَْزكاه يَْزكو َزكاء، ممدود، اء وتق ذا األَ  هللا، وكلُّ شيء يزداد ويَْنمي فهو يَْزكو زك وه ر ال يَْزك  م
كاةُ: الصالُح. ورجل تقيٌّ َزِكيٌّ أَي زاٍك من.. بفالن َزكاء أَي ال يليق به اء  قوم أَتْقياء أَْزِكياء، والزَّ ا زك د زك وق

ى، َي وتََزكَّ ّواً وَزِك َدحها. وُزُك ةً: م ه تَْزِكي ى نفَس اه هللا، وَزكَّ ا . وَزكَّ َرَب ُرْحًم ةُ والتَّ : َوأَْق قَّ ة: الّرِ ْحم ُف، الرَّ عَطُّ
اً. وقد والمْرَحَمةُ مثله، هم بعض َم بعض وُم: َرِح ْمُت عليه. وتَراَحَم الق ه  َرِحْمتُهُ وتََرحَّ رة؛ وقول ةُ: المغف ْحَم والرَّ

وم ةً لق دًى وَرْحم رآن: ُه ف الق ً  تعالى في وص ا ْلناه هادي ون؛ أَي فَصَّ ةٌ  يؤمن الى: وَرْحم ه تع ٍة؛ وقول وذا َرْحَم
ً  ٌأَي هو َرْحمةآمنوا منكم؛  للذين   .. َرْحمةً وَرَحَمة ألَنه كان سبب إِيمانهم، َرِحَمهُ ُرْحماً وُرُحما

الِ (( ا َص ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلغَُالَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكنٌز لَُهَما َوَكاَن أَبُوُهَم َك َوأَمَّ أََراَد َربُّ ًحا فَ
دَّ  ا أَُش تَِطْع عَ أَْن يَْبلُغَ ْم تَْس ا لَ ُل َم َك تَأِْوي ِري ذَِل ْن أَْم هُ َع ا فَعَْلتُ َك َوَم ْن َربِّ ةً ِم ا َرْحَم تَْخِرَجا َكنَزُهَم ِه ُهَما َويَْس لَْي

  ...)).)82َصْبًرا(
ْرُد. يم: الفَ وب. واليَت راُد؛ عن يعق تُْم: االنف تْمُ  اليُ كيت: ا واليُ ن الس ال اب داُن األَب. وق تَُم: فِْق تْمُ واليَ   ليُ

ن من قِبَل األَب، وفي البهائم من قِبَل األُم، وال يقال لمن في الناس د األُمَّ م ال  فَقَ ن منقطع. ق يٌم، ولك اس يَت الن
ال يموت أَبوه، والعَِجيّ  ابن بري: اليَتيُم الذي واه. وق وُت أَبَ ذي يم يم ال ه، واللَّط وت أُم ذي تم ه:  ال ن خالوي اب

ل األَب واألُمِّ  يكون اليُتُْم في ينبغي أَن انِ  الطير من قِبَ ا يَُزقّ ا ِكلَْيِهم ، بالكسر، ألَنهم بيُّ تَِم الص د يَ ا، وق  فِراَخهم
  . الُحلُم. ى يبلغَ ــــــــــوأَْيتََمه هللاُ، وهو يَتِيٌم حت فيهما. ويقال: يَتََم ويَتِمَ  يَْيتَُم يُتْماً ويَتْماً، بالتسكين

  
  

*********  
  
  
  
  

يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه  يم ل ل المحيط السميع العل ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه األس
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر ا(( ون ...  –./.)) )118لرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
   

  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c  : 231الحلقة عدد   
  c( سورة الكهف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير  ول هللا بل ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْن 83هُ ِذْكًرا(َويَْسأَلُونََك َعْن ِذي اْلقَْرنَْيِن قُْل َسأَتْلُو َعلَْيُكْم ِمنْ  (( ...  اهُ ِم ي األَْرِض َوآتَْينَ ) إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فِ
َدَها 85فَأَتْبََع َسبَبًا( )84ُكّلِ َشْيٍء َسبَبًا( َد ِعْن ٍة َوَوَج ْيٍن َحِمئَ ي َع ُرُب فِ َدَها تَْغ ْمِس َوَج ) َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّ

ا أَْن تَتَِّخذَ فِيِهْم ُحْسنًا(قَْوًما قُْلنَا يَاذَا اْلقَْرنَْيِن إِمَّ  َب َوإِمَّ ى 86ا أَْن تُعَذِّ َردُّ إِلَ مَّ يُ هُ ثُ بُ ْوَف نُعَذِّ َم فََس ْن َظلَ ا َم ) قَاَل أَمَّ
بُهُ َعذَابًا نُْكًرا( ْن 87َربِِّه فَيُعَذِّ هُ ِم نَقُوُل لَ نَى َوَس ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَهُ َجَزاًء اْلُحْس ًرا() َوأَمَّ ا يُْس ) 88أَْمِرنَ

تًْرا( )89ثُمَّ أَتْبََع َسبَبًا( ا ِس ْن ُدونَِه ذَِلَك 90َحتَّى إِذَا بَلََغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى قَْوٍم لَْم نَْجعَْل لَُهْم ِم ) َك
ى إِ 92) ثُمَّ أَتْبََع َسبَبًا(91َوقَْد أََحْطنَا بَِما لََدْيِه ُخْبًرا( اُدوَن ) َحتَّ ا الَ يََك ا قَْوًم ْن ُدونِِهَم َد ِم ْيِن َوَج دَّ ْيَن السَّ َغ بَ ذَا بَلَ

ى أَْن 93يَْفقَُهوَن قَْوالً( ا َعلَ َك َخْرًج ُل لَ ْل نَْجعَ ي األَْرِض فََه ُدوَن فِ ) قَالُوا يَاذَا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِس
ا(94دا(تَْجعََل بَْينَنَا َوبَْينَُهْم سَ  نَُهْم َرْدًم ٍة أَْجعَْل بَْينَُكْم َوبَْي ونِي 95) قَاَل َما َمكَّنَنِي فِيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوَّ ) آتُ

ِرغْ  َدفَْيِن قَاَل انفُُخوا َحتَّى إِذَا َجعَلَهُ نَاًرا قَاَل آتُونِي أُْف ًرا(عَ  ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى إِذَا َساَوى بَْيَن الصَّ ِه قِْط ا 96لَْي ) فََم
ا( هُ نَْقبً اَء 97اْستََطاُعوا أَْن يَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاُعوا لَ هُ َدكَّ ي َجعَلَ ُد َربِّ اَء َوْع ِإذَا َج ي فَ ْن َربِّ ةٌ ِم ذَا َرْحَم اَل َه ) قَ

ا( ي َحق ُد َربِّ اَن َوْع ٍض 98َوَك ي بَْع وُج فِ ٍذ يَُم ُهْم يَْوَمئِ ا بَْعَض ا() َوتََرْكنَ اُهْم َجْمعً وِر فََجَمْعنَ ي الصُّ َخ فِ ) 99َونُِف
تَِطيعُوَن 100َوَعَرْضنَا َجَهنََّم يَْوَمئٍِذ ِلْلَكافِِريَن َعْرًضا( انُوا الَ يَْس ِري َوَك ْن ِذْك اٍء َع ي ِغَط ) الَِّذيَن َكانَْت أَْعيُنُُهْم فِ

ْل 102ِعبَاِدي ِمْن ُدونِي أَْوِليَاَء إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِريَن نُُزالً() أَفََحِسَب الَِّذيَن َكفَُروا أَْن يَتَِّخذُوا 101َسْمعًا( ) قُ
االً( ِريَن أَْعَم ئُُكْم بِاألَْخَس ْل نُنَبِّ نُوَن 103َه ْم يُْحِس بُوَن أَنَُّه ْم يَْحَس ْنيَا َوُه دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ْعيُُهْم فِ لَّ َس ِذيَن َض ) الَّ

َك 105ْزنًا(لَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت َربِِّهْم َوِلقَائِِه فََحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فَالَ نُِقيُم لَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة وَ ) أُو104ُصْنعًا( ) ذَِل
ُزًوا( ِلي ُه اتِي َوُرُس ذُوا آيَ ُروا َواتََّخ وا َوَعِمل106َُجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بَِما َكفَ ِذيَن آَمنُ ْم ) إِنَّ الَّ ْت لَُه اِلَحاِت َكانَ وا الصَّ

َد 108َخاِلِديَن فِيَها الَ يَْبغُوَن َعْنَها ِحَوالً( )107َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُُزالً( ي لَنَِف اِت َربِّ ) قُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَم
هِ  َدًدا( اْلبَْحُر قَْبَل أَْن تَنفََد َكِلَماُت َربِّي َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْل هٌ 109َم ْم إِلَ ا إِلَُهُك يَّ أَنََّم وَحى إِلَ ثْلُُكْم يُ ٌر ِم ا بََش ا أَنَ ْل إِنََّم ) قُ

  ./.)).)110َواِحٌد فََمْن َكاَن يَْرُجوا ِلقَاَء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعَمالً َصاِلًحا َوَال يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الكهف ) 

  * التحليل : 
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ي الصدور  ل ف ا يعتم إن القرآن الكريم هو البلسم الشافي للجراح .. وهو الجواب الكافي والشافي لم
دنيا واآلخرة  اتيح السعادة لل .. والحل األمثل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع .. وبناء على ذلك فهو يقدم مف

الى  .. لمن أراد أن يستقيم وأن يجد حالوة اإليمان وصدق اليقين .. والطريق األقرب لمرضاة هللا سبحانه وتع
ة  في الدنيا واآلخرة التي ال شك فيها إطالقا .. وانطالقا من ذلك يقدم لمريديه وعشاقه أنوارا سنية من المعرف

  .. وحقيقة ال مراء فيها .. فمن هو ذو القرنين .. وما أسباب قوته ؟ : 
  

) إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ فِي األَْرِض َوآتَْينَاهُ ِمْن 83اْلقَْرنَْيِن قُْل َسأَتْلُو َعلَْيُكْم ِمْنهُ ِذْكًرا( َويَْسأَلُونََك َعْن ِذي ((( ... 
ّي، سمي.)).. )85فَأَتْبََع َسبَبًا( )84ُكّلِ َشْيٍء َسبَبًا( وم َكْنَدَر الرُّ ب إلْس ل: لق  وذو القَْرنَْيِن الموصوُف في التنزي

ين مشرق  ى قُرون الشمسألَنه قَبََض عل بذلك ا ب ك م ه مل ى أن حسب ما قال العالء القدامى ويذهب المعنى إل
ي األرض .. ين ف وة والتمك ى الق ة عل ا .. كناي مس ومغربه ى الش ه إل ا قوم ه دع ه ألَن مي ب ل: س ادة وقي  العب

ل: له فَقََرنُوه أَي ضربوه على قَْرنَْي رأْسه، وقيل: ألَنه كانت ه بل َضفيرتان، وقي َري األَرض مشرقها ألَن غ قُْط
ذو ومغربها، وقوله، صلى ك ل ة وإن ي الجن اً ف ي  هللا عليه وسلم، لعلي،عليه السالم: إن لك بيت ل ف ا؛ قي قَْرنَْيه

ه أَراد قَْرنَي الجنة أَي طرفيها؛ قال أَبو عبيد: وال تفسيره: ذو ذا، ولكن ا أَي ذو  أَحسبه أَراد ه ه ذو قرنيه بقول
اً::  اِذْكرً ..  قرني األُمة ْكُر أَيض ذِّ ْكُر: الِحْفُظ للشيء تَْذُكُره. وال ْرُي  الشيء الذِّ ْكُر: َج ذِّ ى اللسان. وال ري عل يج

دم أَن ذكر الشيء على لسانك، وقد تق ي ال ة ف ْكَر لغ ذِّ يض النسيان،.. ال ر: نق ْكرى، بالكس ذِّ ْكُر وال ذِّ ذلك  وال وك
ْكُر ما ذكرته ب وقال الفراء:.. الذُّْكَرةُ  االذِّ ال: م ب. يق ذُّْكُر بالقل ه. وال انك وأَظهرت ى لس ي عل م  زال من ٍر أَي ل ذُْك
ْكُر: الشرف..  وقَْوٌل ذََكٌر: ُصْلٌب َمتِين .أَْنَسه. ع  والَمكانةُ ..  والذِّ اٌت، وال يجم ع َمكان الَمْنزلة عند الملك. والجم

د.  َمكََّن َكَمُكَن.َمكانَةً فهو َمِكيٌن، والجمع ُمَكناء. وتَ  َمُكنَ  جمع التكسير، وقد ةُ واح أَبو منصور: الَمكاُن والَمكان
ر تقدير التهذيب: الليث: مكاٌن في أَصل ا كث ه لم ر أَن َرْوهُ  الفعل َمْفعٌَل، ألَنه موضع لَكْينونِة الشيء فيه، غي  أَْج

ا الوا: َمْكن ال، فق د ً في التصريف ُمْجَرى فَع ه وق ذا ل يس ه َن، ول ن تََمْس تََمكَّ ب م ال: بأَْعَج َكن، ق ن الَمْس َكن م
ى أَن دليل عل ل وال اَن َمْفعَ ذا إال الَمك ذا وك اَن ك ي َمك و منِّ ى ه ي معن ول ف رب ال تق ذا، أَن الع ذا وك َل ك  َمْفعَ

ه. بالنصب. الن ال يُْمِكنُ ى. وف ه بمعن ه من يِء وأَْمَكنَ ن الش ه هللاُ م وضُ  َمكَّنَ ن سيده:  النُُّه ه. اب در علي أَي ال يق
ةُ. َظِفر، واالسم َمن الشيِء واْستَْمَكنوتََمكََّن  ك المكانَ ل ذل ن ك ره؛  .م ى غي ه إِل ُل ب لُّ شيٍء يُتََوصَّ بَُب: ك والسَّ

وكلُّ شيٍء يُتَوّصُل به إِلى  يُتََوسَّل به إِلى شيٍء غيِره، وقد تََسبََّب إِليه، والجمُع أَْسباٌب؛ وفي نُْسخٍة: كلُّ شيءٍ 
يالشيِء، فهو َسبٌَب. وَجعَْل اً ل ة. ُت فُالن لَة وذَريعَ اً أَي ُوْص اَجتي َوَوَدج ي ح الٍن ف ى فُ بَباً إِل د:  َس و زي ال أَب وق

بِّبُ  ، عز وجل، ُمَس ّ باِب، األَسباُب المنازُل، وقيل الموّدةُ؛ فيه الوجهان َمعاً. المودة، والمناِزُل. و ه  األَْس ومن
  .. سباُب السماء: َمراقِـيهاالتَّْسبِـيُب. والسَّبَُب: اْعتِالُق قَرابة. وأَ 

رب .. أي  ين المشرق والمغ ا ب ك م الحا .. مل ا ص ان ملك رنين ك دة أن ذا الق ن فائ ه م والذي نخرج ب
ة  س مدين ه أس ه من أصل مصري .. وأن الم .. وأن أرض الروم وفارس .. ويقال إنه من ذرية نوح عليه الس

ه  ر علي ة .. وأن الخض ر العربي ة مص كندرية بجمهوري بحانه اإلس دح هللا س د م اره .. وق ان مستش الم ك الس
دل  ة والع وتعالى ذا القرنين ألنه أخذ باألسباب .. أسباب القوة والتمكين وهي القوة المادية والعلمية والروحي

  .. وجماع ذلك حقق له ملكا واسعا ال يضاهى .. 
اَحتَّى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب فِي َعيْ (( ا يَ ا قُْلنَ َدَها قَْوًم ا  ٍن َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْن ْرنَْيِن إِمَّ ذَا اْلقَ

ا أَْن تَتَِّخذَ فِيِهْم ُحْسنًا( َب َوإِمَّ تن؛.)).. )86أَْن تُعَذِّ ود الُمن ين األَس أُ: الط أً  الَحْمأَةُ والَحَم أً وَحَم اُء َحْم َئ الم وَحِم
ْينٍ  وعين .خالطته الَحْمأَة فَكِدَر وتَغَيرت رائحته ي َع ُرب ف دها تَْغ ل: وَج ي التنزي ٍة،  َحِمئَةٌ: فيها َحْمأَة؛ وف َحِمئ

ون وقرأَ  د تك اّرةً، وق ز، أَراد ح ر هم ة، بغي أَة،  ابن مسعود وابن الزبير: حاميٍة، ومن قرأَ حاِمي اّرة ذاَت َحْم ح
ا  وبئر َحِمئةٌ أَيضأ م (( َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوًم ل العل ال أه ل: ق م أه ا بالسريانية: جرجيسا؛  ه ال له ابرس، ويق ج

ذين تهم ال ود بقي ل ثم ن نس وم م كنها ق هيلي يس ره الس الح؛ ذك وا بص ي  آمن و ف ين أن يقس ره هللا ب )) .. خي
نمعاملته لهم أو أن يختار سبيل اإلحسان ..  ال: ونح ناً، ق ى  قال: واألُخرى مصدر َحُسَن يَحُسن ُحْس ذهب إل ن

و ْسن، والُحْسن شيٌء من الكل، ويجوز هذاشيٌء من الحُ  أَن الَحَسن ال  وهذا، قال: واْختار أَب ناً، وق اتم ُحْس ح
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 ً دهما الزجاج: من قرأَ ُحْسنا والن أَح ه ق ال: وزعم بالتنوين ففي ٍن، ق والً ذا ُحْس اس ق وا للن ه  وقول ش أَن األَخف
 ً ً  يجوز أَن يكون ُحْسنا   .. في معنى َحَسنا

ا َمْن َظلََم فَ (( بُهُ َعذَابًا نُْكًرا(قَاَل أَمَّ بُهُ ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َربِِّه فَيُعَذِّ اِلًحا 87َسْوَف نُعَذِّ َل َص َن َوَعِم ْن آَم ا َم ) َوأَمَّ
ًرا( ا يُْس ْن أَْمِرنَ رٌ .)).. )88فَلَهُ َجَزاًء اْلُحْسنَى َوَسنَقُوُل لَهُ ِم ل نَِك ة. ورج دَّهاُء والِفطن راُء: ال ُر والنَّْك  رٌ ونَُك النُّْك

اَكَرهُ أَي..  ونُُكٌر وُمْنَكٌر من قوم َمناِكير: َداٍه فَِطٌن؛ حكاه سيبويه ةُ. ون د  والُمناَكَرةُ: الُمحاَربَ ل واح هُ ألَن ك قاتَلَ
اِكرُ  المتحاربين يُناِكُر اآلخر أَي يُداِهيه من اداة ويُخاِدُعه. يقال: فالن يُن اَكَرةٌ أَي ُمع ا ُمن اً. وبينهم اٌل. فالن . وقِت

عَُب ..  ونَكاَرتِه النُّْكُر نعت لألَمر الشديد والرجل الداهي، تقول: فَعَلَه من نُْكِرهو ر، بالضم، أَي َص َر األَم وقد نَُك
ال..  واشتَدَّ  ى ح َك إِل رُّ اٍل تَُس ن ح ذيب: ع ُر، زاد الته ذي  والتَّنَكُُّر: التَّغَيُّ اِر ال ُر: اسم اِإلْنك ه. والنَِّكي ا من تَْكَرُهه
الى:. لتغيير.معناه ا ه تع ذلك قول ة، وك ل أَراد الجنّ ذين وقوله تعالى: وَصدََّق بالُحْسنى؛ قي نى  لل نوا الُحْس أَْحَس

ادة النظر ي ه وزيادة؛ فالُحْسنى هي الجنّة، والّزِ ى وج دي  إل ة، وعن ا الجنّ نى هن يده: والُحْس ن س الى. اب هللا تع
  .ى.والُحْسنى: ضدُّ السُّوأَ  الُمجازاة الُحْسنى. أَنها

بَبًا(((  َع َس مَّ أَتْبَ ا  )89ثُ ْن ُدونَِه ْم ِم ْل لَُه ْم نَْجعَ ْوٍم لَ ى قَ ُع َعلَ َدَها تَْطلُ ْمِس َوَج َع الشَّ َغ َمْطِل ى إِذَا بَلَ َحتَّ
تًْرا( ة )90ِس ة طيب ي األرض .. وكلم داال ف دال واعت ن هللا ع يم دي ا يق ي هللا وبم ا يرض ات بم ي الفتوح .)).. ف

ي وممارسة طيبة ..  غ ف ه بل وسيرة طيبة مع األخذ بأسباب العلم والثقافة والرقي في كل مجال حالل .. أي إن
يطر عل ود  ىفتوحاته من أدنى األرض إلى أقصاها .. في حر الشمس واختفائها .. حيث انه س يض واألس األَب

غ  ث تبل ارة حي اطق الح ا المن ى أنه ترا عل ا س ن دونه م م ل له م نجع ياق ل م الس ذلك نفه مس .. وب عة الش أش
راف الجنسي ..  ة .. واالنح ث الوثني م .. حي ن له اس ال دي ال أن ا فع ا .. وفيه أقصاها وتتأثر بشرة اإلنسان به

  وكل أشكال الجهالة .. 
ًرا((( ِه ُخْب ا لََدْي ا بَِم ه) .)).. 91َكذَِلَك َوقَْد أََحْطنَ ةً: َحِفَظ ةً وِحياط اً وِحيط ه َحْوط ه يَُحوُط ده حاَط .. تعَهَّ

ً وحا ّ َحْوطا رنين وَرعاه. وِحياطةً، واالسم الَحْيطةُ والِحيطة: صانه وَكألَه َطه  ق ذي الق ه توفي الي فإن . وبالت
ير ..  ولي النص ن هللا ال ن إال م م يك َرةُ،ل َرةُ والَمْخبُ َرةُ والَمْخبَ َرةُ والُخْب ُر والِخْب ُر والُخْب  والِخْب

ن  ، وقد َخبََرهُ يَْخبُره ُخْبراً كله: الِعْلُم بالشيء؛ تقول: لي به ِخْبرٌ  ن أَي ال: م رهُ؛ يق وُخْبَرةً وِخْبراً واْختَبَره وتََخبَّ
  ..  األَمر أَي من أَين علمت؟ َخبَْرَت هذا
بَبًا((( َع َس مَّ أَتْبَ ونَ 92ثُ اُدوَن يَْفقَُه ا الَ يََك ا قَْوًم ْن ُدونِِهَم َد ِم ْيِن َوَج دَّ ْيَن السَّ َغ بَ ى إِذَا بَلَ  ) َحتَّ

ة )93قَْوالً( ى لغ درون عل ة ال يق ك المنطق ى أن سكان تل ان .. والمعن ه وأذربيج ين أرميني .)).. وهما جبالن ب
غ الحوار .. بسبب انغالقهم .. في ذلك الزمن ..  ى إِذا بل الى: حت ه تع والسَّدُّ والسُّّد: الجبل والحاجز. وقرئ قول

ل  أَنه قال: بين السُّّدين، الّسدَّين، بالفتح والضم. وروي عن أَبي عبيدة بين مضموم، إِذا جعلوه مخلوقاً من فع
ُم ل..  َسد، بالفتح هللا، وإِن كان من فعل اآلدميين، فهو مـالِفْقهُ: العلم بالشيء والفه ى ِعْل َب عل دين ه، وغل  ال

ى وُد  لِسياَدتِه وشرفه وفَْضِله على سائر أَنواع العلم كما غلب النجُم عل ا والعُ َدلالثَُّريَّ ى الَمْن ي ..  عل هُ ف والِفْق
  .. تَعَلُّم الِفْقه هـوأَْفقَْهتُه أَنا أَي بَيَّْنُت ل وأَْفقََهه: َعلَّمه. وفي التهذيب: الفَْهم وفَِقه الشيَء: َعِلَمه. وفَقََّهه األَصل

ي األَْرِض فَ ((  ُدوَن فِ أُْجوَج ُمْفِس أُْجوَج َوَم َل قَالُوا يَاذَا اْلقَْرنَْيِن إِنَّ يَ ى أَْن تَْجعَ ا َعلَ َك َخْرًج ُل لَ ْل نَْجعَ َه
دا( نَُهْم َس نَةِ .)).. )94بَْينَنَا َوبَْي ي السَّ وُم ف ه الق ٌد: وهو شيء يُْخِرُج َراُج، واح ْرُج والَخ الهم والَخ ن م َدٍر  ِم بقَ

مٌ  َراُج: اس در، والَخ ْرُج المص اج: الَخ ال الزج وم. وق َرُج. معل ا يُْخ َراُج: َغلَّ لم ْرُج والَخ ة. والَخ د واألَم ةُ العب
ن والَخراج: ك اِإلتاَوةُ تُْؤخذ م َؤدي إِلي ْرُج أَن ي اس؛ األَزهري: والَخ وال الن ةُ  أَم ِعيَّ ه أَي غلته،الرَّ ُد َخَراَج العب

ى ْرَج إِل ي الَخ َؤّدِ ُوالةِ  تُ ثَّْلِم...  ال ِل وَرْدُم ال الق الَخلَ دُّ: إِغ دَّه السَّ دّ  َس ّداً فانس دُّه َس لحه  يَُس ّدده: أَص تّد وس واس
ل السُّدُّ. وحكى وأَوثقه، واالسم ان من عم ا ك دٌّ، وم دٌّ، الزجاج: ما كان مسدوداً خلقه، فهو ُس و َس اس، فه  الن

دَّْينِ  ين السُّ رأَ ب ن ق راَءة م ت ق ه ك ُوّجِ ذيب: وعلى ذل ْين. الته دَّ ّداً. والسَّ َدْدُت الشيء َس ك َس دُّ مصدر قول  السَّ
ين ّد: الجبل والحاجز.والسَّدُّ والسُّ  ي وقرئ قوله تعالى: حتى إِذا بلغ ب الفتح والضم. وروي عن أَب دَّين، ب  الّس

ل هللا، وإِن عبيدة أَنه قال: بين السُّّدين، و مضموم، إِذا جعلوه مخلوقاً من فع ين، فه ل اآلدمي ن فع ان م د،  ك َس
  بالفتح، ونحو ذلك قال األخفش.
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ٍة أَْجعَْل بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم َرْدًما(قَاَل َما َمكَّنَنِي فِيِه رَ (( ه .)).. )95بِّي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِقُوَّ َك باباً كلّ ْدُم: َسدُّ الرَّ
هُ، بالكسر، نحو ذلك. أو ثُْلَمةً أو مدخالً أو ا يَْرِدُم ةَ ونحَوهم اَب والثُّْلَم ً  يقال: َرَدَم الب ا ْدم  َرْدم رَّ ل: ال سدَّه، وقي

ىأكثر من السَّ  ل بعضه عل ْدَم ما جع ا ّد، ألن الرَّ ذي بينن دُّ ال ْدُم: السَّ رَّ ه ُرُدوٌم. وال ْدُم وجمع رَّ  بعض، واالسم ال
نهم نكم وبي ْل بي ز: أَْجعَ ل العزي ي التنزي أْجوج. وف أْجوج وَم ين يَ ن َرْدِم  وب وَم م تِح الي ديث: فُ ي الح اً. وف َرْدم

در بيده تسعين، يأْجوج ومأْجوج مثُل هذه، وَعقَدَ  ددتها، واالسم والمص اً إذا َس ة َرْدم ُت الثُّْلَم سواء؛  من َرَدْم
ْدُم وَعْقُد التسعين: من ُمواَضعات الُحّساب، وهو أن يجعل ام ويضمها  رأس الرَّ اإلصبع السَّبابة في أصل اإلبه

ا  َخلٌَل يسير. حتى ال يَبين بينهما إال ل م دم. وك ن الجدار إذا انه قط م ا يس ْدُم: م رَّ هوال َق بعُض د لُِف بعض فق  ب
  .ُرِدَم.

ونِي ((  اَل آتُ اًرا قَ هُ نَ ى إِذَا َجعَلَ وا َحتَّ اَل انفُُخ َدفَْيِن قَ ْيَن الصَّ ِرْغ آتُونِي ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى إِذَا َساَوى بَ أُْف
ًرا( ِه قِْط ض.) .)) .. 96َعلَْي ى بع ه عل ان بعض ُع البني ُر: َوْض ْب د: . والزَّ َرةُ الحدي ةوُزْب ه،  القطع خمة من الض

وني الى: آت ٌر، والجمع ُزبٌَر. قال هللا تع د، وُزبُ َر الحدي نهم ُزبَ رهم بي وا أَم الى: فتقطع ال هللا تع الرفع أَيضاً ق  ب
َدفَْينِ  ْيَن الصَّ اً. بَ راً؛ أَي قَِطع ل. :  ُزبُ ائط والجب َدف والح يم كاله ع عظ يء مرتف ل ش دُف ك معي: الص األَص

ُدُف: ُمْنقََطعُ والصَدفَةُ:  والصَدفُ  َدُف والصُّ ب  الجبل الجانُِب والناِحيةُ. والصَّ المرتِفع. ابن سيده: والصَدُف جان
راع. الجبلين، الجبل، وقيل الصَدُف ما بين ُدُف لغة فيه؛ عن ك اِن . والصُّ بالن ُمتالقِي ُدفاِن: ج َدفاِن والصُّ والصَّ

ز: ح وبين يأْجوَج ومأْجوَج. بيننا ل العزي ينوفي التنزي ى إذا ساَوى ب َدفَْينِ  ت رئ الصَّ َدفَْيِن؛ ق ُدفَْيِن  الصَّ والصُّ
َدفَْينِ  ه:  قِْطًرا..  والصُّ   ..  والِقْطُر: النُّحاُس واآلني الذي قد انتهى َحرُّ
ا((( هُ نَْقبً تََطاُعوا لَ ا اْس ُروهُ َوَم تََطاُعوا أَْن يَْظَه ا اْس وِ .)).. )97فََم ُر: قَ ه يَْظَه ه وعلي َر ب ..  يَ وَظَه
. األَرض: ما غلظ وارتفع، والبطن ما الَن منها وَسُهَل وَرقَّ  والظَّْهُر من وسال الوادي َظْهراً إذا سال  واْطمأَنَّ

راً  سال بَمَطِر نفسه، فإن سال بمطر غيره قيل: ك َظْه راً كقول وادي ُظْه ال ال ل .. ُدْرأً؛ وقال مرة: س اِهَرةُ ك وظ
توى اله، اس تو ظ شيء أَع م يس تأَو ل ره فأَن وت َظْه ه اهره، وإِذا عل ْوَق ظاِهَرت ة،.. فَ اَهَرة: المعاون .. والُمظ

ُر: ين والظَِّهي ه:.. الُمِع اهَر علي األَمر: وَظ ه ب تََظْهَر علي تعانه. واْس ه: اس تََظَهره علي ان. واْس تعان أَع .  اس
يده: الظُّهور ر ظ  والظُُّهور: الظَّفَُر بالّسيء واِإلطالع عليه. ابن س ه الظف ر علي ر ه ره هللا  يَْظَه وراً وأَْظَه ُظُه

ال ٌر أَي م ر بالشيء عليه. وله َظْه ل وغنم. وَظَه رَ  من إِب راً: فََخ الن َظْه ر ف ال ظه ِوَي ..  يق الن أَي قَ ى ف عل
ى عليه. وفالن ظاِهٌر على فالن أَي غالب ان  عليه. وَظَهْرُت عل ذين ك ر ال ي الحديث: فَظَه ه. وف ل: غلبت الرج

يدعو عليهم؛ أَي َغلَبُوهم؛ وأَْظَهَرنَا  عليه وسلم، َعْهٌد فَقَنََت شهراً بعد الركوع رسوُل هللا، صلى هللا بين بينهم
ى ا هللا عل ز: فم ل العزي ي التنزي ه ف َع. وقول ر: أَْطلَ ُروه؛ األَم ه  استطاُعوا أَن يَْظَه وا علي َدُروا أَن يَْعلُ ا قَ أَي م

 ويقال: َظَهرَ  وعلى السَّْطح صار فوقه. وَظَهَر على الشيء إِذا غلبه وعاله. َظَهَر على الحائط الرتفاعه. يقال:
  ..  فالٌن الَجبََل إِذا عاله. وَظَهر السَّْطَح ُظُهوراً: عاله

ا((( ي َحق ُد َربِّ اَن َوْع اَء َوَك هُ َدكَّ ي َجعَلَ دم ال.)).. )98قَاَل َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَِإذَا َجاَء َوْعُد َربِّ : ه دَّكُّ
ةٌ  َدّكاً. الجبل والحائط ونحوهما، َدكَّه يَُدكُّه : ذليل، وجمعه ِدَكَك ل الليث: الدَّّك كسر الحائط والجبل. وجبل ُدكٌّ  مث

اء. ُجْحر وِجحَرة. وقد تََدْكَدَكِت الجباُل أَي صارت َدكَّاَوات، وهي رواب من اءُ . طين، واحدتها َدكَّ ة َدكَّ إذا  وناق
ه. .ذهب سنَامها د جعل ال المفسرون قال األَزهري: وأَفادني ابن اليزيدي عن أَبي زي اً، ق ي األرض  َدكَّ ساخ ف

اءَ  رأَ َدكَّ ن ق ى اآلن، وم ذهب حت و ي ث فه ث فلتأْني ى التأَني ش: أَرض عل اء. األَخف ه أَرضاً َدكَّ َدكٌّ  األَرض َجعَل
ل أَ  والجمع ُدُكوك. قال هللا ال: ويحتم ا، ق ونتعالى: جعله َدكَّ ه ن يك ه كأَن ال جعَلَ ين ق ه ح ه  مصدراً ألن ال َدكَّ ق
ذكر. بالمد، أي جعله أرضاً َدكَّاء محذف أَراد َجعله ذا َدّكٍ فحذف، وقد قُرئ فقال َدكَّهُ فقال َدّكاً، أَو ل م  ألَن الجب

و يَ  المكان. وَدكَّ الترابَ  َدّكاً: َسّوى َصعُوَدها وَهبُوطها، وقد اْنَدكَّ  وَدكَّ األَرضَ  ال أَب ُدكُّه َدّكاً: كبسه وَسّواه. وق
اً. وَدكَّ  أَبي زيد: إِذا كبس السطح حنيفة عن ه َدّك راب علي ل َدّك الت التراب قي ه ب ت يَُدكُّ ى المي راب عل اً:  الت َدّك

  .هاله.
وِر فََجَمْعنَاُهْم جَ ((   ا(َوتََرْكنَا بَْعَضُهْم يَْوَمئٍِذ يَُموُج فِي بَْعٍض َونُِفَخ فِي الصُّ وج إِذا .)).. )99ْمعً اَج يَم م

لٌ  ر. ورج طَرب وتَحيَّ ائجٌ  اض ُؤوٌج: م اج ..  َم ض. وم ي بع هم ف ل بعُض اُس: دخ اَج الن ون، وم اُس يَموج والن
ال   َونُِفَخ فِي الصُّورِ . َمِرَج. أَْمُرهم: ى األجساد .. ق رد األرواح إل ث ت ى حي : الصور هو البوق .. النفخة األول
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ة األ اء النفخ ور العلم ور ص ود بالص رون إن المقص اء آخ ال علم اء .. وق ة لإلنش ة الثاني اء والنفخ ى للفن ول
  الخلق جمع صور .. تنفخ فيها الحياة فتعود كما كانت للبعث والجزاء .. 

  جاء في صحيح البخاري : 
ا رة،  حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا األعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أب هري

ا(( وسلم قال:وآله النبي صلى هللا عليه عن  ال:  بين النفختين أربعون). قالوا: يا أب ا؟ ق ون يوم رة، أربع هري
ب  أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: أربعون شهرا؟ ان إال عج ن اإلنس قال: أبيت. (ويبلى كل شيء م

  .).)ذنبه، فيه يركب الخلق
انُوا الَ 100ْلَكافِِريَن َعْرًضا(َوَعَرْضنَا َجَهنََّم يَْوَمئٍِذ لِ ((  ِري َوَك ْن ِذْك اٍء َع ي ِغَط نُُهْم فِ ) الَِّذيَن َكانَْت أَْعيُ

افِِرينَ 101يَْستَِطيعُوَن َسْمعًا( نََّم ِلْلَك ْدنَا َجَه ا أَْعتَ اَء إِنَّ ي أَْوِليَ ْن ُدونِ اِدي ِم ذُوا ِعبَ  ) أَفََحِسَب الَِّذيَن َكفَُروا أَْن يَتَِّخ
اه.)).. )102(نُُزالً  َد عْرَض .. وَعَرَض الشيَء عليه يَْعِرُضه َعْرضاً: أَراهُ إِيّ ُت الُجْن اب، وَعَرْض ُت الِكت وَعَرْض

وا عليك العَْيِن إِذا أَْمَرْرتَهم َد واْعتََرُض اِرُض الُجْن َرَض الع د َع اءَ . هم. ونََظْرَت ما حالُهم، وق و  أَْوِليَ ولي ه : ال
ؤُ ـوأََعّده ألَمر كذا: هيَّأَه ل:  نُُزالً  ا أَْعتَْدنَا َجَهنَّمَ إِنَّ المحب أو النصير ..  ه. ه. واالستعداد لألَمر: التََّهيُّ ُزول:  .ل النُّ

ذلك  يَْنزل الحلول، وقد نََزلَهم ونََزل عليهم ونََزل بهم اج، وب ِزل؛ عن الزج ُزل: الَمْن ِزالً، والنُّ نُُزوالً وَمْنَزالً وَمْن
الى: و ه تع ر قول نمفس ا جه افرين جعلن ارُ  للك ا األَنه ن تحته ري م اٌت تج ل: جن ز وج ه ع ي قول ال ف ُزالً؛ وق  نُ

ال  ألَن ُخلودهم نُُزالً من ِعند هللا؛ قال: نُُزالًمصدر مؤكد لقوله خالدين فيها خالدين فيها ا. وق زالُهم فيه ا إِْن فيه
ْرَدْوِس  ال األَخفش: الجوهري: جناُت الِف ُزالً؛ ق زول  نُ ن نُ و م ْدناه ا وج ال: م ى بعض. يق هم عل اس بعض  الن

  .عندكم نُُزالً.
االً(((   ْم 103قُْل َهْل نُنَبِّئُُكْم بِاألَْخَسِريَن أَْعَم بُوَن أَنَُّه ْم يَْحَس ْنيَا َوُه دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ْعيُُهْم فِ لَّ َس ِذيَن َض ) الَّ

ْنعًا( نُوَن ُص اتِ 104يُْحِس ُروا بِآيَ ِذيَن َكفَ َك الَّ ِة ) أُولَئِ ْوَم اْلِقيَاَم ْم يَ يُم لَُه الَ نُِق الُُهْم فَ ْت أَْعَم ِه فََحبَِط ْم َوِلقَائِ  َربِِّه
ُزًوا(105َوْزنًا( ِلي ُه اتِي َوُرُس ذُوا آيَ ُروا َواتََّخ ا َكفَ نَُّم بَِم َرِب: من .)).. )106) ذَِلَك َجَزاُؤُهْم َجَه ل العَ بَط مث الَح

ً  آثاِر الُجْرحِ. وقد َحبِطَ  رح  وأَْحبََطه الضْرُب. الجوهري:  َحبَطا ك،  يقال حبط ( بكسر الباء )الج اً، بالتحري َحبَط
بٌِط،  ٍَعِرب ونُكس. ابن سيده: والَحبَُط وجع يأْخذ البعير في بْطنه من َكإل أَي و َح اً، فه بَِط َحبَط يَْستَْوبِلُه، وقد َح

ةٌ، ال ال وإِبِل َحباَطى وَحبَط بَُط. ق ُل تَْح ت اِإلب يةوَحبَِط ل الماش بَُط أَن تأْك ذلك  جوهري: الَح تَِفَخ ل ى تَْن َر حت فتُْكثِ
و  ذَُّرِق، وه ل ال ن أَك ا ع تفخ بطنه اً: ان ر، َحبَط ِت الشاة،بالكس ا. وَحبِط ا فيه ا م رج عنه ا وال يخ بطونُه

  . الَحْنَدقُوُق.األَزهري: َحبَِط بطنُه إِذا انتفخ يحبَُط َحبَطاً، فهو َحبٌِط.
ُزالً(إِنَّ الَِّذينَ (( ْرَدْوِس نُ اُت اْلِف ْم َجنَّ ْت لَُه اِلَحاِت َكانَ وا الصَّ وا َوَعِملُ ه : صدقه 107 آَمنُ ن ب ) .)).. آم

ر ..  د الكف ان التصديق ض ه .. اإليم ق ب الووث ّي. ق و عَرب اء: ه رَّ ال الف تان؛ ق ْرَدْوُس: البُس ن سيده: الِف   اب
تان رب كالبُس د الع يب عن وادي الَخِص ْرَدْوس ال انالِف و بِِلس وم ، وه رُّ ن  ال ْوضة؛ ع ْرَدْوس: الرَّ تان. والِف البُْس

ْرَدْوس: يرافي. والِف رة الس ي ُخْض ون ف ا يك ع م ذي يجم تان ال ه البس ه أَن اج: وحقيقت ال الزج اب. ق  األَْعن
ه ة. وقول ي الجن ة ف ْرَدْوُس: َحديق ة. والِف ل لغ ل ك د أَه ذين يَ  البَساتين، وكذلك هو عن دََّس ال الى: وتق ون تع ِرث

اج: ال الزج ُدون؛ ق ا خاِل م فيه ْرَدْوس ه ار الِف ي الن اً وف ة بيت ي الجن رٍئ ف ل ام ل لك ل جع َّ عز وج  ُروي أَن 
ة بَْيتاً، ل الجن ل أَه ل َعَم ه، ومن عم ار َوِرَث بيتَ ّي  َوِرث فمن َعِمَل َعَمل أَهل الن له ُروم ْرَدْوس أَص ه؛ والِف بيت

ي اء ف ير. عّرب، وهو البُستان، كذلك ج ل التفس ال أَه اً. وق ْرم: فِْرَدْوس ه َك ذي في ي الموضع ال ّمِ َرب تُس   والع
ة: ه اللغ ا، ألَن م فيه الى: ه ه تع ي قول ث ف ا أُن ذكر وإِنم ْرَدْوس م ة. الِف ه الجن ى ب أَلك  َعن ديث: نس ي الح وف

ش َكْرم ُمفَْرَدس أَي والُكروم: الفَراديس؛ وقال الليث: يقولون لْلبَساتين الِفْرَدْوس األَعلى. وأَهل الشأْم   ..  ُمعَرَّ
ا..)).. )108َخاِلِديَن فِيَها الَ يَْبغُوَن َعْنَها ِحَوالً((( ي دار ال يخرج منه اء ف د: دوام البق دَ  الُخْل ُد  َخلَ يَْخلُ

ا ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة ا. لبقاِء أَهله داً؛  فيه ده تخلي ده هللا وأَْخلَ َل وَخلَّ د هللا أَه د أَْخلَ وق
د د هللا دار الُخْل د، وأَخل ر األَب دون آخ دون ُمَخلَّ ة خال ل الجن دهم، وأَه ا وَخلَّ الداً  فيه ة إِخ ل الجن ةُ: ..  أَه والبَِغيَّ

ً  وبَْغيتي الطَِّلبَةُ، وكذلك البِْغية. يقال: بَِغيَّتي عندك ال:عندك. ويقال: أَْبِغني شيئاً أَي أَعطني وأَْبِغ لي شيئا  . ويق
ة.  اْستَْبغَْيُت القوم فَبَغَْوا لي وبَغَْوني أَي َطلَبوا لي. والبِْغية الة الَمْبِغيَّ ةُ: الض ي. والبَِغيّ ا اْبتُِغ والبُْغيَةُ والبَِغيَّةُ: م

تُ  بينهما والِحوال: كلُّ شيء حال بين اثنين، يقال هذا ِحوال بينهما أَي حائل د: ُحْل و زي از. أَب اجز والِحج  كالح
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ول أََشدَّ الحول بينه وبين الشَّّرِ أَُحول ين الشيئين يَُح يُء ب اَل الش ال ح ْوال والَمحالة. قال الليث: يق ِويالً  ًَح وتَْح
ز. ْوالً،. أَي َحَج ا َح ال بينهم د ح ين فق ين اثن ز ب ا َحَج ل م يده: وك ن س  اب

رُ  واسم ذلك الشيء دهِر: تَغَيُّ واُل ال الِحوال. وَح ْرفُه هالِحوال، والَحَول ك ه .. وَص ن الشيء: زال عن ل ع وَّ وتََح
ره ى غي ا.. إِل وا عنه ال: حّولُ ل، يق رى التَّْحوي ري َمْج َول يَْج ذيب: والِح ويالً  الته ري:  تَْح ال األَزه َوالً. ق وِح

ْلت، والِحَول َوالً  اسم يقوم والتحويل مصدر حقيقي من َحوَّ ؛ مقام المصدر؛ قال هللا عز وجل: ال يَْبغُون عنها ِح
الً. تَْحِويالً، وقال أَي   .الزجاج: ال يريدون عنها تََحوُّ

ا ((  ْو ِجئْنَ ي َولَ اُت َربِّ َد َكِلَم َل أَْن تَنفَ ُر قَْب َد اْلبَْح ي لَنَِف اِت َربِّ َداًدا ِلَكِلَم ُر ِم اَن اْلبَْح ْو َك ْل لَ ِه قُ بِِمثِْل
ال: والَمَدُد: ما مدَّهم به أَو أََمدَّهم؛. )) .. )109َمَدًدا( داد، ق ع أَْم م سيبويه، والجم اء،  ول ذا البن ه ه يجاوزوا ب

َدُد: َدداً. والَم ه َم ي سبيل هللا. العساكرُ  واستَمدَّه: طلََب من ازي ف ق بالَمغ ي تُلَح َل الرجل  الت داُد: أَْن يُْرِس واِإلْم
ل َدداً،  للرج َدْدتَ .. َم ا أَْم َدُد م ام أَ  فالَم ن طع ك م ر ذل ْرب أَو غي ي ح ك ف ه قوم وانب نِّْقس.  ..و أَع داُد: ال والِم

ل شيء والِمداُد: الذي يُكتب به وهو مما تقدم. قال شمر: ارُ  ك دَّ النه ا. وَم ه أَن دَّ؛ وأَْمَدْدتُ د َم ع فق تَألَ وارتف   ام
دَّه.جعل فيها ِمداداً، وك وَمدَّها وأََمدَّها: وَمدَّ الدَّواةَ وأََمدَّها: زاد في مائِها ونِْقِسها؛ إِذا ارتفع.  ذلك َمدَّ القَلم وأََم

ل: هو واْستََمدَّ من الدواِة: أَخذ ّدة منها ِمداداً؛ والَمدُّ: االستمداُد منها، وقي ا َم تَِمدَّ منه ن  أَن يَْس ال اب واحدة؛ ق
  .. أَْمَدْدت الجيش بَمدد ِمداداً ِإلٌ◌مداده الكاتِب، من قولهم األَنباري: سمي الِمدادُ 

ْل َعَمقُْل إِنََّما أَنَ ((   ِه فَْليَْعَم اَء َربِّ وا ِلقَ اَن يَْرُج ْن َك ٌد فََم هٌ َواِح ْم إِلَ ا إِلَُهُك يَّ أَنََّم وَحى إِلَ ثْلُُكْم يُ الً ا بََشٌر ِم
هٌ  ./.)).)110َصاِلًحا َوَال يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحًدا( وداً إلَ ه معب ن دون ا اتخذ م ل م ل، وك د اإللَهُ: هللا عز وج  عن

ذ ادهم أَنمتخ ذلك العتق موا ب نام، س ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ُع  ه، والجم ماُؤهم تَتْبَ ا، وأَس قُّ له ادة تَُح العب
َوْرد: اعتقاداتهم ال ما عليه الشيء في ن ال ب اب ي حديث ُوَهْي ِة: وف ِة واألُْلهانيَّ ع  نفسه، وهو بَيُِّن اإللَه إذا وق
ّبِ، وُمَهيْ  رَّ ة ال ي أُْلهانيَّ د ف يقين،العب ّدِ ة الّصِ د ِمنِيَّ م يج ه أَي ل ذ بقلب داً يأْخ ْد أَح م يَِج رار ل ِة األَْب  وَرْهبانِيَّ

ٍه، أَحداً  ن إلَ أْخوذ م ديرها ولم يُِحبَّ إالَّ هللا سبحانه؛ قال ابن األَثير: هو م يُِّن  وتق هٌ بَ ول إلَ ة، بالضم، تق فُْعالنِيَّ
له اإللَهيَّة هَ  واألُْلهانِيَّة، وأَص ن أَِل يم د ف ع العب د إذا وق ر، يري هُ إذا تََحيَّ ر  يَأْلَ ه وغي ك من  عظمة هللا وجالل ذل

ه ا أَن  صفات الربوبية وَصَرَف َوْهَمه إليها،أَْبغََض الناس حتى ال يميل قلب ث بلغن ال اللي د. األَزهري: ق ى أَح إل
ه شريكا وهللا ال  ِة َربِِّه أََحًداَوَال يُْشِرْك بِِعبَادَ ..  هو وحده الإله إال  هللا األَكبر هو هللا  اسم : أشرك با : جعل ل

  يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ن ونش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ  اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان ..  االرس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف تع
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  

c    : 232الحلقة عدد   
   c رة مريمسو) 19(

  -  98آياتها :  -
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محم ول هللا بل دا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َداًء خَ 2) ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدهُ َزَكِريَّا(1كهيعص(((  ا() إِْذ نَاَدى َربَّهُ نِ ُم 3ِفي َن اْلعَْظ ي َوَه اَل َرّبِ إِنِّ ) قَ

أُْس َشْيبًا َولَْم أَُكْن بُِدَعائَِك َرّبِ َشِقيا( اقًِرا 4ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ ي َع ْت اْمَرأَتِ ي َوَكانَ ) َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَرائِ
ُمهُ  ) يَا6ِمْن آِل يَْعقُوَب َواْجعَْلهُ َرّبِ َرِضيا( ) يَِرثُنِي َويَِرثُ 5فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك َوِليا( َالٍم اْس ُرَك بِغُ َزَكِريَّا إِنَّا نُبَّشِ

ِميا( ُل َس ْن قَْب ِر 7يَْحيَى لَْم نَْجعَْل لَهُ ِم ْن اْلِكبَ ُت ِم ْد بَلَْغ اقًِرا َوقَ ي َع ْت اْمَرأَتِ َالٌم َوَكانَ ي ُغ وُن ِل ى يَُك اَل َرّبِ أَنَّ ) قَ
َك 9) قَاَل َكذَِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوقَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَْبُل َولَْم تَُكْن َشْيئًا(8يا(ِعتِ  ) قَاَل َرّبِ اْجعَل ِلي آيَةً قَاَل آيَتُ

ِويا( اٍل َس َالَث لَيَ اَس ثَ َم النَّ َراِب ف10َأَالَّ تَُكلِّ ْن اْلِمْح ِه ِم ى قَْوِم َرَج َعلَ َرةً ) فََخ بُِّحوا بُْك ْيِهْم أَْن َس أَْوَحى إِلَ
بِيا( ) يَا11َوَعِشيا( َم َص ٍة َوآتَْينَاهُ اْلُحْك ا(12يَْحيَى ُخْذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ اَن تَِقي اةً َوَك ُدنَّا َوَزَك ْن لَ ا ِم را 13) َوَحنَانً ) َوبَ

  ...)).)15 َعلَْيِه يَْوَم ُوِلَد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبعَُث َحيا() َوَسَالمٌ 14بَِواِلَدْيِه َولَْم يَُكْن َجبَّاًرا َعِصيا(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة مريم )

  * التحليل : 
  

و هللا  كلما قرأت أو سمعت سورة (( مريم )) أحسست بمدى قيمة وأهمية المرأة في اإلسالم .. فها ه
ريف  19سورة (( مريم )) رقمها سبحانه وتعالى يفرد المرأة بسورة كاملة اسمها  ب المصحف الش ي ترتي ف

ات  وراني السامق لآلي الم الن دلف الع الوا ن ة ؟.. تع ة المبارك ورة الطيب .. فما الجديد الوارد في تضاعيف الس
  ونستشرف األبعاد البعيدة لسبيل هللا القويم : 

   
  .. .)))2) ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدهُ َزَكِريَّا(1كهيعص((( 
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راءما معنى زكريا ؟ ..  ةٌ  ُ وتََزكََّر بطُن الصبي: امتألَ. ومن العُنُوِز الُحْمِر عنز َحْم ٌز َزْكِريَّ ة. وَعْن َزَكِريَّ
: وَزَكِريَّةٌ: شديدة الحمرة. رئ: اسم. وفي التنزيل: وَكفَّلَها َزَكِريَّا؛ وقرئ: وَكفَلَها وَزَكِريٌّ اُء، وق ا،  َزَكِريَّ زكريَّ

و عمروبالقصر؛  افع وأَب ر ون ن كثي رأَ اب ا، ق وب: وكفله ن عامر ويعق وز  واب دود مهم اء، مم ف، زكري خفي
و رأَ أَب وع، وق دداً، مرف ا، مش م: وكفَّله ن عاص ر ع رأَ  بك اً، وق وزاً أَيض دوداً مهم اء، مم   زكري

  .. مقصوراً في كل القرآن حمزة والكسائي وحفص: وكفلها زكريا،
  جاء في المستدرك : 

ن طلحة القناد،حدثنا حدثنا مح اد ب ن حم رو ب ن نصر، حدثنا عم د ب مد بن إسحاق السلمي، أنبأ أحم
اس  ن عب ن اب ك، ع ي مال رة، وأب ن م دي، ع ن الس ر، ع ن نص باط ب الى -أس ي هللا تع ا  رض ن -عنهم ، وع

ن  كان آخر أنبياء بني إسرائيل السدي، عن مرة، عن عبد هللا قالوا: ن زكربا ب ان من ذ آدن ب لم، وك ة مس ري
وب. وة. يعق وب النب ن آل يعق رث م ي، وي ي ملك ال: يرثن   ق

دثنا    بهاني، ح ن سليمان األص ارون ب وب، حدثنا ه ن يعق ن  حدثنا أبو العباس محمد ب رحمن ب د ال عب
ي ع، عن أب ي راف ن أب اني، ع ت البن رة  مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثاب ه  -هري الى عن  :-رضي هللا تع

  هذا حديث صحيح ).كان زكريا نجارا  قال: ( -وسلم وآله يه صلى هللا عل -عن النبي 
غاء.).. )3إِْذ نَاَدى َربَّهُ نَِداًء َخِفيا(((   دود: ..  والنَّداُء والنُّداء: الصوت مثل الدُّعاء والرُّ والنِّداِء ، مم

  .. الدُّعاِء بأَرفع الصوت
تَ ((  ي َواْش ُم ِمنِّ َن اْلعَْظ ي َوَه ِقيا(قَاَل َرّبِ إِنِّ ُدَعائَِك َرّبِ َش ْن بِ ْم أَُك ْيبًا َولَ أُْس َش رَّ َوْهن: .)).. )4عََل ال ال

ة  وقيل:. ونحوه. الضَّعف في العمل واألَمر، وكذلك في العَْظمِ  َوَهُن لغ ٍد، وال َوْهناً على َوْهٍن أَي َجْهداً على َجْه
اَك  د: كنُت ُمْستَجابَ تعالى: ولم أَُكْن بُدعائَِك َرّبِ َشِقيّاً؛ أَرا وقوله.. فيه ْن َدع ون أَراد َم وز أَن يك الدَّْعوة، ويج

َدَك وَعبََدك   .أَكْن بِعباَدتَِك َشِقيّاً؛ هذا قوُل الزجاج. فلم مخِلصاً فقد وحَّ
ا(((  ُدْنَك َوِلي ْن ) 5َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَرائِي َوَكانَْت اْمَرأَتِي َعاقًِرا فََهْب ِلي ِمْن لَ ِرُث ِم ي َويَ يَِرثُنِ

ورث بنو العم والعصبة الذين يلونه في النسب..)).. الموالي: )6آِل يَْعقُوَب َواْجعَْلهُ َرّبِ َرِضيا( . أي خاف أن ي
  كاللة بسبب انعدام الولد .. والمعنى هب من يرث العلم والنبوة .. 

ا((  ُمهُ يَ  يَ َالٍم اْس ُرَك بِغُ ا نُبَّشِ ا إِنَّ ِميا(َزَكِريَّ ُل َس ْن قَْب هُ ِم ْل لَ ْم نَْجعَ ى لَ ى .)).. )7ْحيَ مَّ ِميَُّك: الُمس وَس
الن إذا ِميُّ ف و َس ول ه ِمك، تق َمه باْس ُمه اس ق اس لْ  وافَ م نَْجع ز: ل ل العزي ي التنزي ه. وف و َكنِيُّ ول ه ا تق  كم

ه منوقيل قال ابن عباس: لم يَُسمَّ قبلَه أَحٌد بيَْحيى، له ِمن قَْبُل َسِميّاً؛ ْل ل م نَْجع راً  : معنى ل ِميّاً أَي نَِظي ُل َس قب
َي بيَْحيى ألَنه َحيِيَ  وِمثالً، وقيل: ل ُسّمِ ل: ه راً  بالِعْلِم والحْكمة. وقوله عز وج ِميّاً؛ أَي نَِظي ه َس ُم ل تَِحقُّ  تَْعلَ يس

 ً   ..تَْعلَُم له ِمثْالً  يُساِميه؛ قال ابن سيده: ويقال هل مثَل اسِمه، ويقال ُمساِميا
ا(((   ِر ِعتِي ْن اْلِكبَ ُت ِم ْد بَلَْغ ا الشيُخ .)).. )8قَاَل َرّبِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَكانَْت اْمَرأَتِي َعاقًِرا َوقَ وَعت

ر العين: أََسنَّ وَكبَِر وَولَّى. وفي ُعتِيّاً وَعتِيّاً، فتح ن الِكبَ ُت م ا ِ التنزيل: وقد بَلَْغ رَئ: ِعتيَّ ا، وق ي ُعتِي ول أب . وق
اُء، ِعتْياً وُعتُْواً،فقد عتا يعتو  كلُّ قد انتهى  إسحق: بَّ زكري ه،  وَعَسا يَْعسو ُعُسّواً وُعِسيّاً، فأَح سالم هللا علي

اه اْمَرأَته ال تَِلُد وِمْثْ◌لُه له ولٌد، وِمثْلُ  يَْعلَم من أَّيِ ِجْهٍة يكونُ  أَن ذلك، معن ال هللا عز وجل: َك  ،ال يُولَُد له، ق
  .قيَل لك. وهللاُ أَعلم، األَمُر كما

ْيئًا(((   ْن َش ْم تَُك ُل َولَ ْن قَْب َك ِم ْد َخلَْقتُ يٌِّن َوقَ يَّ َه َو َعلَ َك ُه اَل َربُّ الم .)).. )9قَاَل َكذَِلَك قَ ي ك ُق ف والَخْل
ه: أَالخلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غ شيء العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل  ير مثال ُسبق إِلي

ي واألَمر له الَخلق ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب الم العرب تبارك هللا أَحسن الخالقين. قال أَبو بك ين:  ك ى وجه عل
ه أَحدهما اِإلْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخر ي قول ال ف اه  التقدير؛ وق القين، معن ارك هللا أَحسُن الخ الى: فتب تع

رين أَحسن   .. الُمقّدِ
ة .. )10قَاَل َرّبِ اْجعَل ِلي آيَةً قَاَل آيَتَُك أَالَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثََالَث لَيَاٍل َسِويا(((    ال: .)).. اآلية : العالم وق

ه زكريّا لربّه اجعَْل لي آيةً  ثالَث لياٍل َسِويّاً؛ قال الزجاج: لما قال ْرُت ب ا بُّشِ وَع م ا وق ال:  أَي عالَمةً أَعلم به ق
رسُ  الكالُم وأَنت َسِويٌّ  الناَس ثالث لياٍل َسِويّاً؛ أَي تُْمنَع تَُك أَن ال تكلِّمَ آيَ  ك  ال أَخ َب ل د وه ذلك أَن هللا ق تعلَم ب ف

 ً   ..الحاِل  على منصوبٌ  الَولَد، قال: وَسِويّا
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ا )11ةً َوَعِشيا(فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمْن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحى إِلَْيِهْم أَْن َسبُِّحوا بُْكرَ ((   م كتاب .)).. أي كتب له
  .. ألن الوحي في لغة العرب يعني الكتابة .. 

بِيا( يَا((   َم َص ٍة َوآتَْينَاهُ اْلُحْك اه هللا )12يَْحيَى ُخْذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ ث آت ى الجد حي ا هي بمعن وة هن .)).. الق
  العلم قبل أن يبلغ الحلم .. 

ي:.)).. )13نَّا َوَزَكاةً َوَكاَن تَِقيا(َوَحنَانًا ِمْن لَدُ ((  ن األَعراب ال اب ماء هللا عز وجل. ق  الَحنّاُن: من أَس
رحيم الَحنّاُن، اُن ال ر: الَحنَّ ن األَثي ال اب رحيم، ق ى ال ة بتشديد النون، بمعن ة للمبالغ ن الرحم اٌل م اِده، فعّ ..  بعب

ن رحيم م ان ال ى الَحنّ ا معن ة؛ وإنم و الرحم ان، وه ا الَحن الى: وحنَان ه تع ه قول ة ومن ُدنَّا؛ أَي َرْحم ْن لَ  ِم
فِ  هللا، هو بالتشديد، ذو مْن لَُدنّا؛ قال أَبو إسحق: الَحنَّاُن في صفة ة والتعطُّ حم ة ..  الرَّ ي اللغ اة ف ل الزك وأَص

ة اء والبَرك ارة والنَّم ْدح ُالطه ة  والَم وى : مخاف ذره .. التق ه وح اه خاف ن اتق وى فم ا التق ل .. وأم هللا والعم
  بطاعته .. 
ن ).)).. 14َوبَرا بَِواِلَدْيِه َولَْم يَُكْن َجبَّاًرا َعِصيا((( ارٌّ م راٍر، وب وم أَب ن ق رٌّ م ل بَ : الصادُق. ورج والبَرُّ

اَء. أَنه قال: قوم بََرَرٍة؛ وروي عن ابن عمر اَء واألَبن وا اآلب رُّ ال: كم إِنما سماهم هللا أَْبراراً ألَنهم بَ ك  ا أَنوق ل
ه  حقُّ الولِد على والده على ولدك حقّاً كذلك لولدك عليك حق. وكان سفيان يقول: أَن يحسن اسمه وأَن يزّوج

ه غ وأَن يُِحجَّ د إِذا بل ال: ق ه. ويق تَ  وأَن يحسن أَدب ْج ا أَي تََحرَّ ي أَمرن ْرَت ف رَّ ْلعَتُه إِذا  ..تَبَ ْت ِس رَّ و سعيد: بَ أَب
ثمن تُكافئه ي ذلك أَننَفَقَْت، قال واألَصل ف ي ال الغالء ف ه ب ا، تكافئ ْلعَةُ بما َحِفظها وقام عليه دُّ .. الّسِ : ِض رُّ والبِ

ةُ مثله. وبَِرْرُت والدي، ّراً  بالكسر، العُقُوُق، والَمبَرَّ ه بِ رُّ ه ويَبِ رُّ َده يَبَ ُه بِّراً وقد بَرَّ وال ى .. أَبَرُّ ّرِ واِإلحسان إِل البِ
  .هللا تعالى.الناس والتقّرب إِلى 

ْوتى؛  والبَْعثُ  ...)).)15َوَسَالٌم َعلَْيِه يَْوَم ُوِلَد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبعَُث َحيا((( ا للَم اء من أَيضاً: اِإلْحي
اكم م بَعَثْن الى: ث ه تع وم من ومنه قول َرهم لي ْوتى: نََش َث اللَم اكم. وبَعَ وتِكم: أَي أَحيين ِد م ِث. وبَعَ بَْع َث هللاُ البَْع

تح و  الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعثاً: نََشَرهم؛ من ذلك. وف ُث، ه ل: الباِع مائه عز وج ن أَس ة. وم ه لغ ث كل ي البع ين ف الع
  الَخْلَق أَي يُْحييهم بعد الموت يوم القيامة. الذي يَْبعَثُ 
  

*********  
  

وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والن د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي قصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسس ى المرسلين آم الم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  

  
  
  

c   : 233الحلقة عدد   
   c( سورة مريم ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 هد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْرقِيا((( ...  ا َش ا َمَكانً ْن أَْهِلَه ذَْت ِم ْريََم إِْذ انتَبَ اِب َم ي اْلِكتَ ْر فِ ْم ِحَجاب16ًَواْذُك ْن ُدونِِه ذَْت ِم ا ) فَاتََّخ

ا(17فَأَْرَسْلنَا إِلَْيَها ُروَحنَا فَتََمثََّل لََها بََشًرا َسِويا( ْحَماِن ِمْنَك إِْن ُكنَت تَِقي ا 18) قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّ ا أَنَ اَل إِنََّم ) قَ
ا( َالٌم َول19ََرُسوُل َربِِّك ِألََهَب لَِك ُغَالًما َزِكي ي ُغ وُن ِل ى يَُك ْت أَنَّ ا() قَالَ ْن بَِغي ْم أَُك ٌر َولَ نِي بََش اَل 20ْم يَْمَسْس ) قَ

ا 21َكذَِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوِلنَْجعَلَهُ آيَةً ِللنَّاِس َوَرْحَمةً ِمنَّا َوَكاَن أَْمًرا َمْقِضيا( ِه َمَكانً ذَْت بِ ) فََحَملَتْهُ فَانتَبَ
يا( إِلَى ِجْذعِ النَّْخلَِة قَالَْت يَا) فَأََجاَءَها اْلَمَخاُض 22قَِصيا( يًا َمْنِس ُت نَْس ْن 23لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوُكن ا ِم ) فَنَاَداَه

ا َجنِي24تَْحتَِها أَالَّ تَْحَزنِي قَْد َجعََل َربُِّك تَْحتَِك َسِريا( ِك ُرَطبً اقِْط َعلَْي ِة تَُس ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَ ي 25ا() َوُهّزِ ) فَُكِل
ْن أُ  ْوًما فَلَ اِن َص ْحَم ذَْرُت ِللرَّ ي نَ ا تََرْيَن ِمْن اْلبََشِر أََحًدا فَقُوِلي إِنِّ ي َعْينًا فَِإمَّ يا(َواْشَربِي َوقَّرِ ْوَم إِنِس َم اْليَ ) 26َكلِّ

ْيئًا فَِري فَأَتَْت بِِه قَْوَمَها تَْحِملُهُ قَالُوا يَا ِت َش ْد ِجئْ ْريَُم لَقَ ا27ا(َم ا  ) يَ ْوٍء َوَم َرأَ َس وِك اْم اَن أَبُ ا َك اُروَن َم َت َه أُْخ
ِك بَِغيا( اَب 29) فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِيا(28َكانَْت أُمُّ انِي اْلِكتَ ِ آتَ َّ ُد  ي َعْب ) قَاَل إِنِّ

َكاِة َما ُدْمُت َحيا(لَنِي ُمبَاَرًكا أَْيَن َما ُكنُت ) َوَجعَ 30َوَجعَلَنِي نَبِيا( َالِة َوالزَّ ْم 31َوأَْوَصانِي بِالصَّ َدتِي َولَ ) َوبَرا بَِواِل
ْوَل  ) ذَِلَك ِعيَسى33يَْوَم ُوِلْدُت َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُْبعَُث َحيا( ) َوالسََّالُم َعلَيَّ 32يَْجعَْلنِي َجبَّاًرا َشِقيا( ْريََم قَ اْبُن َم

ِ أَْن يَتَِّخذَ ِمْن َولٍَد ُسْبَحانَهُ إِذَا قََضى أَْمًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن(34اْلَحّقِ الَِّذي فِيِه يَْمتَُروَن( َّ ِ ) 35) َما َكاَن 
تَِقيٌم( َراٌط ُمْس ذَا ِص ُدوهُ َه ْم فَاْعبُ ي َوَربُُّك َ َربِّ َّ ْن 36َوإِنَّ  ُروا ِم ِذيَن َكفَ ٌل ِللَّ نِِهْم فََوْي ْن بَْي َزاُب ِم اْختَلََف األَْح ) فَ

يٍن(37َمْشَهِد يَْوٍم َعِظيٍم( َالٍل ُمبِ ي َض ْوَم 38) أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا لَِكْن الظَّاِلُموَن اْليَْوَم فِ ِذْرُهْم يَ ) َوأَن
َي األَ  َرِة إِْذ قُِض وَن(اْلَحْس ْم الَ يُْؤِمنُ ٍة َوُه ي َغْفلَ ْم فِ ُر َوُه ا 39ْم ا َوإِلَْينَ ْن َعلَْيَه ِرُث األَْرَض َوَم ُن نَ ا نَْح ) إِنَّ

  ...)).)40يُْرَجعُوَن(
  صدق هللا العظيم
  ( سورة مريم ) 

  * التحليل : 
  

  جاء في صحيح البخاري : 
ال: حدثني سع وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري ق ال أب ال: ق يب ق ن المس رة  يد اب هري

مولود إال يمسه الشيطان  وسلم يقول: (ما من بني آدموآله سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنه:
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ك  ثم يقول أبو غير مريم وابنها )) .. حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان،  هريرة: {وإني أعيذها ب
  وذريتها من الشيطان الرجيم}.

  اء أيضا : وج
ي موسى ذاني يحدث: عن أب رة الهم ال: سمعت م رة ق ن م رو ب ن عم دثنا آدم: حدثنا شعبة، ع  ح

اوآله قال النبي صلى هللا عليه  األشعري رضي هللا عنه قال: د  وسلم: (فضل عائشة على ل الثري لنساء كفض
اء:  ن النس ل م م يكم ر، ول ال كثي ن الرج ل م ام، كم ائر الطع ى س ة عل ريم ابن ران، إال م رأة  عم ية ام وآس

ون).   فرع
ال: وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن      رة ق ا هري ن المسيب: أن أب  شهاب قال: حدثني سعيد ب

ل، وآله عليه  سمعت رسول هللا صلى هللا ى طف اه عل ل، أحن بن اإلب اء رك ر نس ريش خي اء ق ول: (نس وسلم يق
ه  عمران بعيرا قط.تركب مريم بنت  إثر ذلك: ولم ذات يده). يقول أبو هريرة على  وأرعاه على زوج في تابع

  أخي الزهري وإسحاق الكلبي، عن الزهري. ابن
ن رحمن ب د ال ي، عن عب ن عل الل ب دثنا ه ليمان: ح ن س يح ب ن سنان: حدثنا فل د ب دثنا محم ي  ح أب

ي  ى الناس بعيس وسلم: (أنا أولىوآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  عمرة، عن أبي هريرة قال: ريم ف ن م  ب
  الدنيا واآلخرة، واألنبياء أخوة لعالت، أمهاتهم شتى ودينهم واحد).

هاب: أن سعيد ن ش ن اب ن صالح، ع ي، ع راهيم: حدثنا أب ن إب وب ب ا يعق دثنا إسحاق: أخبرن ن  ح ب
دهوآله  قال رسول هللا صلى هللا عليه عنه قال: المسيب: سمع أبا هريرة رضي هللا ذي نفسي بي ، وسلم: (وال

ال  عدال، فيكسر الصليب، ويقتل ابن مريم حكما ليوشكن أن ينزل فيكم  يض الم ة، ويف الخنزير، ويضع الجزي
ر جدة الواحدة خي رؤوا إن  حتى ال يقبله أحد، حتى تكون الس رة: واق و هري ول أب م يق ا). ث ا فيه دنيا وم ن ال م

  .ة يكون عليهم شهيدا}.ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيام شئتم: {وإن من أهل الكتاب إال
هاب: أن سعيد ن ش ن اب ن صالح، ع ي، ع راهيم: حدثنا أب ن إب وب ب ا يعق دثنا إسحاق: أخبرن ن  ح ب

ده، وآله  قال رسول هللا صلى هللا عليه عنه قال: المسيب: سمع أبا هريرة رضي هللا ذي نفسي بي وسلم: (وال
ال  ويقتل عدال، فيكسر الصليب، ابن مريم حكما  ليوشكن أن ينزل فيكم  يض الم الخنزير، ويضع الجزية، ويف

ر جدة الواحدة خي رؤوا إن  حتى ال يقبله أحد، حتى تكون الس رة: واق و هري ول أب م يق ا). ث ا فيه دنيا وم ن ال م
  ليؤمنن به من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا}. شئتم: {وإن من أهل الكتاب إال

  
ه من هي مريم ؟ .. وما قصتها ؟.. وماذ نتعرف علي ا س ك م ا في تضاعيف قصتها من مفاجآت ؟.. ذل

  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ْرقِيا((( ...  ا َش ا َمَكانً ْن أَْهِلَه ذَْت ِم ْريََم إِْذ انتَبَ اِب َم ه: تنحى. .)).. )16َواْذُكْر فِي اْلِكتَ ذ عن قوم وانتب
ن المسجد المتنحي ناحية لمنتبذ:وا.. وانتبذ فالن إِلى ناحية أَي تنحى ناحية ة شرقية م دت ناحي ريم ابتع .. فم

  األقصى اتخذته مكانا للعبادة .. 
ِويا((( ًرا َس ا بََش َل لََه ا فَتََمثَّ تُْر..)).. )17فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجابًا فَأَْرَسْلنَا إِلَْيَها ُروَحنَ اُب: الّسِ  الِحج

تنَّ منَحجْ  َحَجَب الشيَء يَْحُجبُه َب إِذا اْك َب وتَحجَّ د اْحتََج تَره. وق ه: َس بَ اً وَحجَّ رأَة  باً وِحجاب اٍب. وام وراِء ِحج
ا ائره َمْحُجوبةٌ: قد ُستَِرْت بِِستٍر. وِحجاُب الَجْوِف: م َؤاِد وس ين الف ُب ب ه السالم يَْحُج ل علي ا جبري .. أي جاءه

  في صورة رجل تام الخلقة .. 
ا(قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ (( َت تَِقي ْحَماِن ِمْنَك إِْن ُكن ه .)).. )18 بِالرَّ اذاً: الذ في اذاً وَمع ْوذاً وِعي وذُ َع ه يَعُ اذ ب ع

ه َ ولجأ . إِلي ا اذاً ب اذَ هللاِ أَي عي ل واعتصم. ومع ه فع ي ال يمكن ريم أن التق ه وحذره .. فعلمت م اه : خاف . اتق
  المعاصي إذا ذكر با العزيز الجبار .. 

ا(قَالَ (( ا َزِكي ِك ُغَالًم ارُّ .)).. )19 إِنََّما أَنَا َرُسوُل َربِِّك ِألََهَب لَ الُم الطَّ ن سيده: الغُ روف. اب الُم مع والغُ
د الشارب، وقيل: هو من حين انٌ  يول ةٌ وِغْلم ةٌ وِغْلَم ع أَْغِلَم ى أَن يشيب، والجم اء .. إل دود: النَّم اء، مم ك  الزَّ

و  ا يزك ع زك اء والري موزُ  َزك ة والِعل ه النَّفق اُل تنقُص ه: الم رم هللا وجه ي، ك ديث عل ي ح ّواً. وف و ُك ى  يَْزُك عل
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كاء وإِن لم يك ذا ِجْرٍم، وقد اِإلْنفاِق، فاستعار يٌّ أَي  .. هللاُ وأَْزكاه َزكَّاه له الزَّ يٌّ َزِك كاةُ: الصالُح. ورجل تق والزَّ
  ..  وَزكَّاه هللا، وَزكَّى نفَسه تَْزِكيةً: مَدحها ُكّواً وَزِكَي وتََزكَّى،وزُ وقد زكا زكاء  قوم أَتْقياء أَْزِكياء، زاٍك من

ا(((  ى: 20قَالَْت أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغَالٌم َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم أَُكْن بَِغي َن. ).)).. أن اه أَْي ى  معن ذا أَي أن ه
أتني تق وهي من الظروف التي يُجازى بها،  أَْين لك هذا، من ى ت ن ول أن اه م َك؛ معن َك،  آتِ أْتِني آتِ ة تَ أَّي جه

ا بعضهم أنى أداة  أَي َكْيَف لَك ذلك. التهذيب: قال  تَْفتََح الِحْصنَ  أَنْ  تقول أنى لك  وقد تكون بمعنى كيَف،  وله
ذاقلتم أنى هذا أَن تكون بمعنى َمتى؛ قال هللا تعالى:  معنيان: أَحدهما ف ه ذا وكي ى ه ى  ،؛ أَي َمت ون بمعن وتك
ٍد؛ من أَْيَن، قال هللا اٍن بَِعي نَ  تعالى: وأَنَّى لَُهُم التَّناُوُش من َمك ن أَْي ول: م ك يق م ذل نِي..((   له ْم يَْمَسْس ))..  َولَ

؛ سُّ ن والَم وُهنَّ م الى: وإِن طلَّْقتُُم َّ تع ال  دك. ق يَء بي ك الش ِل أَن َمسُّ ل أَ  قَْب ن قب رئ: م ، وق وُهنَّ ن تَُماسُّ
ر موضع تََمسُّوُهّن، قال أَحمد بن يحيى: ي غي ذا الحرف ف دنا ه  اختار بعضهم ما لم تََمسُّوُهّن، وقال: ألَنَّا وَج

و اب، فه ذا الكت ن ه ل شيء م ٌر، فك نِي بََش ف: يَْمَسْس ل من الكتاب بغير أَل ي  فع يان. وف اب الغش ي ب ل ف الرج
ا أَي وفي. عاقَبَه. حديث فتح خيبر: فََمسَّهُ بعذاب أَي وا منه ال: َمسُّ ا فق ه به  حديث أَبي قتادة والِميَضأَة: فأَتيت

ذوا ً  خ ا ه َمّس ُت الشيَء أََمسُّ ال: َمِسْس ُؤوا. ويق اء وتوضَّ ا الم تَه منه رب  لََمْس ذ والض م استعير لألَخ دك، ث بي
هوللُجنون كأَن الجن َمسَّتْه؛ يقال: به مَ  ألَنه لَْمٌس، ألَنهما باليد، واستعير للجماع ون. وقول الى:  سٌّ من جن تع

جٍ، ولم ولم ج. أَُك بغيّاً أَي وال يَْمَسْسني بََشٌر أَي لم يَْمَسْسني على جهة تزوُّ زوُّ د الت ر ح اسَّ  قُِرْبُت على غي وم
اه إِ  الِجْرماِن: َمسَّ أَحُدهما اآلخر. وحكى ابن جني: أََمسَّهُ  بذاته. وتََماسّ  الشيُء ُمَماسَّةً وِمساساً: لَِقيَه دَّ اه فع ي

  .. مفعولين كما ترى إِلى
يا(( ًرا َمْقِض ة : )21(قَاَل َكذَِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوِلنَْجعَلَهُ آيَةً ِللنَّاِس َوَرْحَمةً ِمنَّا َوَكاَن أَْم .)).. آي

يم .. عالمة .. دليال على وجود هللا الواحد ال شريك له وال زوجة له وال ولد .. الخالق  ياالعل ًرا َمْقِض اَن أَْم  َوَك
ى  والفراغ منه فيكون بمعنى الَخْلق. وقال وقَضاء الشيء: إِْحكاُمه وإِْمضاُؤه:  ة عل الزهري: القضاء في اللغ

ا وجوه مَّ أَو مرجعها إِلى انقطاع الشيء وتمامه. وكلُّ م ه أَو أُتِ م عمل َب أَو أُْحِك َي أَداء أَو أُوِج تَِم أَو أُّدِ َم  ُخ أُْعِل
اء .. أُْمِضَي فقد قُِضيَ  أَو أُْنِفذَ أَو ه القَض َدر، قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث، ومن رون بالقَ  المق

موات؛ والمراد بالقََدر التقدير، وبالقَضاء الَخلق كقوله بع س اهن س َدُر  تعالى: فقَض اء والقَ ن، فالقَض أَي خلقه
در، حدهما عن اآلخر،ال يَْنفك أَ  أَمران ُمتَالزمان و القَ اس وه ة األَس ي  ألَن أَحدهما بمنزل در ف ه مق ى أن والمعن

  اللوح المحفوظ ال رجعة فيه .. 
يا((( ا قَِص ِه َمَكانً ذَْت بِ هُ فَانتَبَ وا 22فََحَملَتْ ً  ) قصا قص ا وا وقَص ا وقُُص َد. وقَص َي: بَعُ اء وقَِص   وقَص

ت لحم .. . الَمكاُن يَْقُصو قُُصّواً: بَعَُد. ذت من بي ل واتخ ا لألقاوي دس اجتناب ت المق ن بي دت ع اء ابتع ال العلم ق
  على بعد ثمانية أميال من بين المقدس مكانا لها ال يراها فيه أحد .. 

ُي: .)).. )23(لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهذَا َوُكنُت نَْسيًا َمْنِسيا فَأََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذعِ النَّْخلَِة قَالَْت يَا((  النِّْس
ة ل حكاي ز وج ه ع يُّ . وقول ً  الَمْنِس يا ُت نِْس ريم: وكن ن م َرقُ  ع ُي ِخ ال: النِّْس ب فق ره ثعل يا ؛ فس   َمْنِس

اه فتُْنَسى ، وقرئ: نِْسياً ونَْسياً ، بالكسر الَحْيَض التي يُرَمى بها اة  والفتح ، فمن قرأ بالكسر فمعن َحْيضة ملق
ا..  شيئاً َمنِسيا ال أُْعَرفُ  فمعناه، ومن قَرأَ نَْسياً  ي وم ا نُس ن  والنِّْسُي أَيضاً: م رتحلين م ازل الم ي من قَط ف َس

يّاً أَي وفي حديث عائشة، رضي هللا ُرذال أَْمتعتهم. ياً َمْنِس ُت نِْس ي كن ا: وَدْدُت أَنِّ راً  عنه يئاً حِقي اً ال  ش ُمطََّرح
ائِض: نِ  ة الح ال لِخرق ه. ويق ت إِلي ٌي،يُْلتَفَ اء. ّس ه أَْنس روا  وجمع زل: انظ ن المن وا م رب إذا ارتحل ول الع تق

د اَءكم، تري ياء أَنس ظاظ أَي األَش َدح والّشِ ا والقَ ل العَص ال مث دهم بب ت عن ي ليس رة الت   الَحقي
ن ل م ا أُغف ُي م ش: النِّْس ال األَخف زل، وق ي المن ال الزج شيء اْعتَبُِروها لئال تَْنَسْوها ف َي، وق ر ونُِس اج: حقي

  .. يُْؤبَهُ له النِّْسي في كالم العرب الشيء الَمْطُروح ال
ِريا(((   ِك َس ِك تَْحتَ َل َربُّ ِرياءَ .)).. )24فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِها أَالَّ تَْحَزنِي قَْد َجعَ وم أَْس ن ق ريٌّ م   ورجل َس

د ع عن يس بجم ع، ول م للجم اني. والسََّراةُ:اس ن اللحي ا ع َرَواَء؛ كالهم يبويه، وُس ولهم  س ك ق ل ذل ال: ودلي ق
اعر: ال الش َرواٌت؛ ق ه، َس ال بِنفس ن الرج ِريَّ م ى السَّ َرا، تَْلقَ ِرّيِ، إذا َس ُن السَّ راُهما واب َرفُهما.  أَْس أَي أَْش

ر ى غي اء عل ِرّيٍ، ج ُع َس راةٌ جم وٌم س ولهم: ق اس وق ره،  قي َرف غي ال: وال يُع ة، ق ى فَعَلَ ٌل عل ع فَِعي أَن يُْجَم
رو أَبو..  اس ُسراةٌ والقي ُل يَْس ُرَو الرج ى َس رب، ومعن الم الع ي ك فيع ف ع،  أَي العباس: السَِّريُّ الرَّ ع يَْرتَِف اْرتَفَ
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ا ّلِ شيء م َراِة ك ال فهو َرفِيٌع، مأْخوذ من َس ه وَع ع من ار.. اْرتَفَ : الُمْخت ِريُّ اله ..  والسَّ ّلِ شيٍء: أَْع راةُ ُك وَس
طه ُره ووَس رِ .. وَظْه غيروالسَّ ر الص ل: النَّْه ْدول، وقي ل: الَج ب، وقي ن ثعل ر؛ ع : النَّْه ى  يُّ ري إل ْدول يج كالَج

ل ل النَّْخ د جع ه إن هللا ق ا بقول ن بطنه ه م ور خروج ه ف م أم الم فكل ه الس ى علي ق عيس ى أن هللا أنط .. والمعن
أج ريم تحتها رجال عظيما مختارا .. وجعل تحتها جدول ماء تتطهر منه وكان من قبل جافا ف ا لم راه هللا تكريم

  وابنها عيسى عليه السالم .. 
ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطبًا َجنِيا(((  ْن 25َوُهّزِ َرْيَن ِم ا تَ ا فَِإمَّ ي َعْينً ّرِ َربِي َوقَ ي َواْش ) فَُكِل

ْحَماِن َصْوًما  ب )26فَلَْن أَُكلَِّم اْليَْوَم إِنِسيا(اْلبََشِر أََحًدا فَقُوِلي إِنِّي نَذَْرُت ِللرَّ ي طل باب ف .)).. أمر هللا باتخاذ األس
ة  ة جاف ة .. وهي نخل الرزق .. وليس بالتواكل والكسل .. والدليل على ذلك أن مريم أمرها أن تهز جذع النخل

ن ي الجدول .. وأثمرت وأينعت م ا ف اء من تحته ع الم ي لحظات نب ذي  .. تعطلت عن اإلنتاج .. وف رزق ال ال
ة  د الجم ا الفوائ ب .. وفيه ا الرط اقط عليه ة لتتس ى النخل ختمه هللا .. ولم يكن على مريم إال أن تضع يدها عل
وي  ة تق الح معدني ات وأم ن فيتامين ة وم رات مرتفع للمرأة التي تضع المولود الجديد .. لما في التمر من حري

اء  مة أشياء : تناول الطعاالجسم وتعوضه ما فقد من طاقة .. فأمرها هنا بثالث ر .. وشرب الم ي التم متمثال ف
فهاء  والت الس ا من تق ارة .. هرب .. والنوم .. حتى تستعيد نشاطها .. وأن تعرض عن الكالم مستعيضة باإلش

 ..  
ان  : فالن يَْفِرييقال.)).. )27َمْريَُم لَقَْد ِجئِْت َشْيئًا فَِريا( فَأَتَْت بِِه قَْوَمَها تَْحِملُهُ قَالُوا يَا((  ِريَّ إِذا ك الفَ

َستْ ..  يأْتي بالعََجب في عمله ت األَرُض بالعُيون: تَبَجَّ والِفْريةُ: الكذب. فََرى كذباً فَْرياً واْفتَراه: اختلقه. .. وتَفَرَّ
ه إِ  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ٌورج فَِريّ  ذب يَْفري ة الك ه، والِفْري ذا اختلق
ذ ن الك ى هللا أَيب.. م ةَ عل م الِفْري د أَعظ ا: فق ي هللا عنه ة، رض ديث عائش ي ح ي وف ِذب. وف ة  الَك ديث بَْيع ح

  . افتعال من الكذب. النساء: وال يأْتِين ببُهتاٍن يَْفتَِرينه؛ هو
ا(أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكانَْت  يَا((  ِك بَِغي ل )28أُمُّ ا باسم رج وا به ا عرض .)).. هن

ف سنة ..   والي أل ا ح فاسق في زمانها يدعى هارون .. وليس هارون شقيق موسى عليهما السالم .. وبينهم
ة  فجعلوها قرينة الشر في جمعها مع أفسق رجل في مدتها .. وهذا التعريض يمارسه السفهاء للحط من قيم

ى  الشرفاء دون أن يدركوا د األشرار ضعة عل ة .. ويزي بغيتهم ألن هللا يحفظ الشريف ويزيده رفعة على رفع
ّد، وهي وبَغَِت األَمة تَْبِغي: بَِغياضعة ..  ر والم اء، بالكس يّ  بَْغياً وباَغْت ُمباغاة وبِغ ْت،  ٌ بَِغ َرْت وَزنَ ٌو: َعَه وبَغُ

يغير فاجرة، وقي وقيل: البَِغيُّ األََمةُ، فاجرة كانت أَو ة. وف ت أَو أَم اجرة، حرة كان ل  ل: البَِغيُّ أَيضاً الف التنزي
ِك بغيّاً؛ أَي ما كانت فاجرة   .. العزيز: وما كانت أُمُّ

بِيا(((  ِد َص ي اْلَمْه اَن فِ ْن َك ُم َم َف نَُكلِّ الُوا َكْي ِه قَ اَرْت إِلَْي ُد .)).. )29فَأََش بّي. وَمْه ُد الص د: َمْه والَمْه
ُ  له ُيَُهيّأ الصبي: موضعه الذي   . لينام فيه. وفي التنزيل: من كان في الَمْهد صبيّاً؛ والجمع ُمُهود. ويَُوطَّأ

ِ آتَانِي اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِي نَبِيا(((  َّ ه هللا )30قَاَل إِنِّي َعْبُد  ث أنطق الم حي ه الس .))..هذا كالم عيسى علي
ه وهو في المهد ردا على األراجيف التي واجهت أمه  ادة : ذل وخضع وطاع ل الطاهرة البتول ..  عبد هللا عب

ن عدم ..  دع م ذي أوجد وأب د ال ز الحمي ث ان هللا هو العزي ا  .. حي .. وصف ذاته بأنه عبد هللا .. وليس إبن
يم ون هللا العظ ة أن يك ل البت ه.. وال يعق  ولم يتخذ زوجة وال ولدا .. والكون العظيم .. والخلق العظيم من إبداع
ل وال المنطق ..((  ه العق ذي ال يقبل اقض الصارخ ال ه منتهى التن ه .. إن الكبير المتعالي زوجا المرأة من خلق

 ِ َّ ُد  ي َعْب اَل إِنِّ د  قَ يء .. وأوج ن الش ل م ن قب ق هللا آدم م د خل ات .. وق ة المخلوق وق كبقي ى مخل )) : فعيس
ن فيك ويني : (( ك أمر تك اة من الشيء .. ب زه أن الكون والحي ف يعج ى شيء .. فكي ادر عل و الق ون )).. وه

ابَ يخلق مولودا من غير أب ؟ .. ((  انِي اْلِكتَ ِ آتَ َّ ذ األزل  قَاَل إِنِّي َعْبُد  ل .. أي البشارة .. من ..)).. أي اإلنجي
ِ آتَانِي اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِيأعطاه هللا الرسالة والنبوة.. ((  َّ   .)).. )30نَبِيا( قَاَل إِنِّي َعْبُد 

َكاِة َما ُدْمُت َحيا(َوَجعَلَنِي ُمبَاَرًكا أَْيَن َما ُكنُت ((  َالِة َوالزَّ ة )31َوأَْوَصانِي بِالصَّ ه بالبرك .)).. وصف ذات
ه ..  ريك ل د ال ش ادة  الواح ث العب ن حي ف م اط التكلي انه من ى لس اء عل دعاء .. وج تجابة ال اء واس والنم

اة .. أي  ذهوالزك ى ال ي ا .. حت ا له ادة وبيان را للعب ة .. حص ة والمادي ادة الروحي اة .. أي العب م الزك ي  بنع ف
اس  ة الن ي إذاي ون ف م يمض اعتقاد البعض أن العبادة محصورة في كلمات تقال يغالط  بها المنافقون غيرهم ث
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إن ل اة .. ف الة وزك ق .. ص ادة .. بل العبادة قول وفعل .. سر وجهر .. ممارسة وتطبي ن عب م تك ذلك ل ن ك م تك
ادة  د هللا .. أي عب ا توحي ان أوله ة أرك ى ثالث أصال .. وانتفت عنها صفة العبادة الحق التي يجب أن تتوفر عل
ه ..  وع ل ان .. والخض ان وال الزم ه وال يحده المك بيه ل د .. وال ش هللا الواحد ال شريك له وال زوجة له وال ول

اء عن ره واإلنته ال ألوام ل واإلمتث اق .. جع م اإلنف ه .. ث وله ولكتاب ه ولرس ة ل مع والطاع ه .. أي الس د نواهي
اف ..  اإلنفاق صنو الصالة ومالزمها  الذي ال يفترق عنها أبدا .. فإن جاء أحد وقال إني أصلي قلنا لـه غير ك

ي ش وت شخص واحد يكف يئا.. وق ن المعروف ش رن م ين .. أين زكاتك .. فإن قال أنا فقير .. قلنا ال تحق خص
واتقوا النار ولو بشق تمرة.. فإن لم تجد فبكلمة كطيبة.. األمر بالمعروف صدقة.. النهي عن المنكر صدقة .. 
تمرة  ة ومس ة يومي ة عملي و ممارس وم ه ذا المفه ان به دقة .. اإليم ة األذى ص دقة .. إماط ر ص ض البص غ

ة والمح ذات والعائل ادة ال اعة ..إلف ام الس ى قي اة إل تمرار الحي اء اس ذل والعط ا الب يء .. قوامه ل ش ي ك يط  ف
  واإلخالص  في الداخل والخارج.. في القول والفعل والنية والتطبيق .. 

رّ .)).. )32َوبَرا بَِواِلَدتِي َولَْم يَْجعَْلنِي َجبَّاًرا َشِقيا(((   ُع البَ الٌن  وجم َرَرةُ. وف اّر البَ ُع الب راُر، وجم األَْب
رهُ أَيويَتَ  يَبَرُّ خالقَه رَّ رّ  بَ ي بِ ي الحديث، ف اّرةٌ. وف دها وب ّرةٌ بول رأَة بَ ه؛ وام و يطيع دين: وه ا  الوال ي حقهم ف

ا اِإلساءةُ  وحق األَْقَربِين من األَهل ِضدُّ العُقوق وهو راً م راٌر، وهو كثي ّرِ أَْب ع البَ  ِإليهم والتضييع لحقهم. وجم
هَّاد والعُبَّدِ  ُ يَُخصّ  اً...  باألَولياء، والزُّ ه حقّ د علي ار. والَجبَّاُر: المتكبر الذي ال يرى ألَح ل: أَراد بالجب ا  وقي ههن

اً آخر،  النار قالت: له قوله في الحديث اآلخر: إِن المتمرد العاتي، ويشهد ل مع هللا إِله ُوّكْلُت بثالثة: بمن جع
رين. وبكل َجبَّار عنيد،   . وبالمصّوِ

رور الشيطان )33ْدُت َويَْوَم أَُموُت َويَْوَم أُْبعَُث َحيا(يَْوَم ُولِ  َوالسََّالُم َعلَيَّ ((   ن ش .)).. أي سلمه هللا م
دنيا  ـه سعادة ال اة ضمن ل ى الحي د ال ن جدي في الحمل والوالدة .. وفي محياه حيث ال يصل إليه ويوم يبعث م

  واآلخرة ..منة من هللا وفضال سبحانه وتعالى عما يصفون .. 
 َمَرى الشيَء واْمتَراه استخرجه.) .))..  34ى اْبُن َمْريََم قَْوَل اْلَحّقِ الَِّذي فِيِه يَْمتَُروَن(ذَِلَك ِعيسَ ((     

ه: تستخرجه ري السحاب وتَْمتَري ريحُ  والريح تَْم َرت ال ه. وَم تَِدرُّ ة  وتَْس ه المطر. وناق ت من السحاَب إِذا أَنزل
:   .. عنى فاعلة وال فِْعَل لهاسيبويه، وهو عنده بم غزيرة اللبن، حكاه َمِريٌّ

ِ أَْن يَتَِّخذَ ِمْن َولٍَد ُسْبَحانَهُ إِذَا قََضى أَْمًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن(((    َّ ِ .)).. كن فيكون  )35َما َكاَن 
بل شيئا : أمر تكويني من اختصاص هللا وحده الخالق العليم يصير بموجبه الشيء إلي الوجود ولم يكن من ق

ر وال  ه وال شبيه وال نظي ريك ل ه إال هو وحده ال ش ذي ال إل .. يخلق ويبدع من الشيء بإرادته سبحانه هللا ال
  زوجة له وال ولد وال يحده المكان وال الزمان .. 

َ َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم(((   َّ ادة : ذ)36َوإِنَّ  ه .. .)).. عبده عب اع ل ل وخضع وط
تقامة  ن اإلس الم .. دي ن اإلس دى دي ج اله ى نه تقامة عل الص .. واإلس د الخ ون إال بالتوحي ادة  ال تك والعب

  والعدل واإلعتدال والمحبة والتسامح .. 
يٍم(((   ْوٍم َعِظ َهِد يَ ْن َمْش ُروا ِم ِذيَن َكفَ ٌل ِللَّ نِِهْم فََوْي ْن بَْي َزاُب ِم اْختَلََف األَْح ـه )37فَ ه ل ث وج .)).. حي

را  ..  وا كبي ك عل اليهود تهمة السحر.. بينما نسبه بعض النصارى إلى هللا فقالوا هو إبن  تعالى هللا عن ذل
ر  ى مص ان إل ا يهرب ريم وابنه ل م ا جع رب .. مم وقال آخرون إنه ثالث ثالثة .. وغالى آخرون حيث جعلوه ال

ي يبين ة الت ا الحقيق ة .. بينم رة معين ة لفت ل بقي وق مث ى مخل يم أن عيس الق العل الى الخ بحانه وتع ا هللا س ه
دين واحد  المخلوقات .. خلقه وأوجده من عدم مثل خلق آدم وبقية الناس .. وأن أمه صديقة طاهرة .. وأن ال
دين  ي ال االة ف ي للمغ ه ال داع اة .. وأن د والزك ادة هللا الواح ى عب ول إل ي أو رس ل نب ى وك ا عيس ث دع .. حي

ى والع ا إل دع إطالق م ي ريم ول بادة من أي جانب .. ألن هللا واحد ال يقبل من الدين إال ما كان خالصا لوجهه الك
ادة  دعوون للعب ون وم ة مخلوق ي النهاي م ف ال  ألنه اء .. ورس انوا أنبي و ك انوا ول ا ك خاص مهم ادة األش عب

دنيا والتوحيد مثل بقية الناس .. وإن كان قد مازهم بحظ  من العلم والنبو ة والرسالة  والفضل والدرجة في ال
  واآلخرة .. فإن ذلك ليس مدعاة للتجاوز بل العبادة والتوحيد ..  

َرِة إِْذ 38أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا لَِكْن الظَّاِلُموَن اْليَْوَم فِي َضَالٍل ُمبِيٍن(((   ْوَم اْلَحْس ِذْرُهْم يَ ) َوأَن
  ...)).)40) إِنَّا نَْحُن نَِرُث األَْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْينَا يُْرَجعُوَن(39ُر َوُهْم فِي َغْفلٍَة َوُهْم الَ يُْؤِمنُوَن(قُِضَي األَمْ 
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ون  وم البعث خاضعين أذالء .. يناقض أتون ي ة  وهم ي وم القيام ا أبصرهم ي معهم وم والمعنى ما أس
الطون غي ا ويغ دنيا ويغالطونه ي ال هم ف د أنفس ل أن يعب ف يعق ار .. وإال كي د القه ر هللا الواح ادة غي رهم بعب

؟.. بينما هللا هو  الناس مخلوقا تربى في رحم .. ثم خرج وأكل وشرب .. ثم يعبدونه من دون هللا وينسبونه 
ي  ي والمنطق اقض العقل ى التن ه منته .. الخالق العظيم الذي خلق الكون والحياة وخلق هذا الخلق العظيم .. إن

و أطاع هللا ..  يوم القيامة هو يوم الحسرة هذا صحيح .. ألنه في ذلك اليوم يرى كل شخص مكانه من الجنة ل
فات ويرى مكانه من النار إن عصى هللا ولم يطعه ولم يعبده ولم يوحده.. وأشرك به ..  ن ص الوارث: صفة م

ذي دائم ال ِرثُ  هللا عز وجل، وهو الباقي ال ى ب يَ َق، ويبق ن الخالئ رث األَرض وَم ائهم، وهللا عز وجل، ي د فن ع
كَ  خير عليها،وهو ان ِمْل ا ك ن سواه فيرجع م ى َم ل، ويَْفن ه وحده ال  الوارثين أَي يبقى بعد فناء الك اد إِلي الِعب

ذين شريك ون ال م الوارث ك ه الى: أُولئ ه تع ه. وقول ردوس ل ون الف ً  رجع يرجع  يرث ا اً وُرُجوع ى  َرْجع وُرْجعَ
ً وُرْجعاناً  وعَ  وَمْرِجعةً: انصرف. وفي التنزيل: إِن إِلى ربك وَمْرِجعا ج ْجعى، أَي الرُّ ى  الرُّ َع، مصدر عل والَمرِج

ة  ُرُجوعكم َمْرِجعُكم جميعاً، أَي فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا ان ثم ه ك ول إن .. وما دام في األمر رجوعا .. فالمنطق يق
وم بداية .. وإال كيف يكون رجوعا؟ .. فأنت حين تع ان ي الق ك ه .. االنط ت من ود إلى شيء .. فإنما ألنك انطلق

ى هدهم عل ذر .. وأش الم ال هم .. (( أحضر هللا آدم ونسله في ع وِرِهْم  أنفس ْن ُظُه ي آَدَم ِم ْن بَنِ َك ِم ذَ َربُّ َوإِْذ أََخ
ى  الُوا بَلَ َربُِّكْم قَ ُت بِ ِهْم أَلَْس ى أَنفُِس َهَدُهْم َعلَ تَُهْم َوأَْش يَّ ذَا ذُّرِ ْن َه ا َع ا ُكنَّ ِة إِنَّ ْوَم اْلِقيَاَم وا يَ ِهْدنَا أَْن تَقُولُ َش

افِِليَن( ت  -.)))172َغ باق .. وكان ان الس ي األَرض .. وك ان ف ان اإلمتح ة .. وك ة الرحل ت بداي راف .. كان األع
وإن يوم القيامة آلت  العودة إلى هللا العزيز  الحميد ليأخذ كل واحد أجره .. فأين المهرب .. ولماذا المغالطة ..

  .. وإنه لقريب .. وإنه ال شك فيها إطالقا .. 
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسال ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق م عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

 *******  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  

 c   : 234الحلقة عدد   
  c( سورة مريم ) 

  
  ه ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم وص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  رحيــــــــــــــم بسم هللا الرحمن ال
يقًا نَبِيا( (( ...  َمُع َوَال  ) إِْذ قَاَل ِألَبِيِه يَا41َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصّدِ ا الَ يَْس ُد َم أَبَِت ِلَم تَْعبُ

ا43ْلِم َما لَْم يَأْتَِك فَاتَّبِْعنِي أَْهِدَك ِصَراًطا َسِويا(أَبَِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمْن اْلعِ  ) يَا42يُْبِصُر َوَال يُْغنِي َعْنَك َشْيئًا(  ) يَ
ْحَماِن َعِصيا( اِن  ) يَا44أَبَِت الَ تَْعبُْد الشَّْيَطاَن إِنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِللرَّ ْحَم ْن الرَّ ذَاٌب ِم َك َع اُف أَْن يََمسَّ ي أََخ ِت إِنِّ أَبَ

اَل 46إِْبراِهيُم لَئِْن لَْم تَنتَِه َألَْرُجَمنََّك َواْهُجْرنِي َمِليا( ) قَاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهتِي يَا45(فَتَُكوَن ِللشَّْيَطاِن َوِليا ) قَ
ِ َوأَ 47َسَالٌم َعلَْيَك َسأَْستَْغِفُر لََك َربِّي إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفيا( َّ ى أَالَّ ) َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  ي َعَس ْدُعو َربِّ

ِقيا( ي َش ا 48أَُكوَن بُِدَعاِء َربِّ ال َجعَْلنَ وَب َوُك َحاَق َويَْعقُ هُ إِْس ا لَ ِ َوَهْبنَ َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ا يَْعبُ َزلَُهْم َوَم ا اْعتَ ) فَلَمَّ
ا 50ِصْدٍق َعِليا( ) َوَوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا َوَجعَْلنَا لَُهْم ِلَسانَ 49نَبِيا( اَن ُمْخلًَص ) َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب ُموَسى إِنَّهُ َك

ْبنَاهُ نَِجيا(51َوَكاَن َرُسوالً نَبِيا( اُروَن 52) َونَاَدْينَاهُ ِمْن َجانِِب الطُّوِر األَْيَمِن َوقَرَّ ) َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َه
ا( ) َواْذُكرْ 53نَبِيا( والً نَبِي اَن َرُس ِد َوَك َالِة 54فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْع هُ بِالصَّ أُْمُر أَْهلَ اَن يَ ) َوَك

يا( ِه َمْرِض َد َربِّ اَن ِعْن اِة َوَك َك ا(55َوالزَّ يقًا نَبِي ّدِ اَن ِص هُ َك َس إِنَّ اِب ِإْدِري ي اْلِكتَ ْر فِ ا ) َورَ 56) َواْذُك اهُ َمَكانً فَْعنَ
ا( وحٍ وَ 57َعِلي َع نُ ا َم ْن َحَمْلنَ ِة آَدَم َوِممَّ يَّ ْن ذُّرِ يَن ِم ْن النَّبِيِّ ْيِهْم ِم ُ َعلَ َّ َم  ِذيَن أَْنعَ َك الَّ َراِهيَم ) أُْولَئِ ِة إِْب يَّ ْن ذُّرِ ِم

ْن َهَدْينَا َواْجتَبَْينَا إِذَا تُتْلَى َعلَْيهِ  ْحَماِن َوإِْسَرائِيَل َوِممَّ ًداْم آيَاُت الرَّ وا ُسجَّ ٌف 58َوبُِكيا( َخرُّ ِدِهْم َخْل ْن بَْع ) فََخلََف ِم
ا( ْوَن َغي َالةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت فََسْوَف يَْلقَ ْدُخلُوَن 59أََضاُعوا الصَّ َك يَ اِلًحا فَأُْولَئِ َل َص َن َوَعِم اَب َوآَم ْن تَ ) إِالَّ َم

ةَ َوَال يُظْ  ْيئًا(اْلَجنَّ وَن َش ا(60لَُم ُدهُ َمأْتِي اَن َوْع هُ َك ِب إِنَّ اَدهُ بِاْلغَْي اُن ِعبَ ْحَم َد الرَّ ي َوَع ْدٍن الَّتِ اِت َع ) الَ 61) َجنَّ
وِرُث 62يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا إِالَّ َسَالًما َولَُهْم ِرْزقُُهْم فِيَها بُْكَرةً َوَعِشيا( ي نُ ةُ الَّتِ َك اْلَجنَّ اَن ) تِْل ْن َك ا َم ْن ِعبَاِدنَ ِم

ا( كَ 63تَِقي اَن َربُّ ا َك َك َوَم ْيَن ذَِل ا بَ ا َوَم ا َخْلفَنَ ِدينَا َوَم ْيَن أَْي ا بَ هُ َم َك لَ أَْمِر َربِّ ُل إِالَّ بِ زَّ ا نَتَنَ يا() َوَم َربُّ  )64 نَِس
  ...)).)65اَدتِِه َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِميا(السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما فَاْعبُْدهُ َواْصَطبِْر ِلِعبَ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة مريم ) 

  * التحليل : 
  

وب والصدو ال والقل وال واألفع ان واألق  رالحقيقة الثابتة التي جاء القرآن الكريم لترسيخها في األذه
د ن الب د م دين واح ادة .. هي التوحيد الخالص .. حيث أكد في كل مراحله على أن ال ه إال هللا .. أي عب ء ..ال إل

ن  ف دي الم الحني و اإلس الم وه الة والس ا الص د عليهم هللا وحده ال شريك لـه بكل إخالص ..  من آدم إلى محم
ادئ  يم والمب ان والق اء .. واألرك ص األنبي ك جاءت قص ن ذل ا م دال .. انطالق دل واإلعت الص والع التوحيد الخ

ان رفعا لاللتباس حتى تكون العبادة  ن أرك ة وم س ثابت في الفرد والعائلة والمجتمع والمعاملة منطلقة من أس
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ي سياق  الم ف ه الس راهيم علي ر إب ركينة ال يرقى إليها الشك .. وال يداخلها الغموض إطالقا .. من هنا ورد ذك
  سورة مريم ربطا للصلة اإليمانية بين الجميع : 

  
يقًا نَبِيا(َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِ  ((  ريم .. )41نَّهُ َكاَن ِصّدِ رآن الك و الق .)).. الكتاب المقصود هنا ه

ة هللا ..  ديق بوحداني ر التص ان كثي راهيم ك ه .. إن إب م ينس ه ول يء حفظ ر الش ي ذك ُق. وف ّدِ يُق: الُمَص ّدِ والّصِ
ه ل: وأُمُّ ي التنزي ة ف يقةٌ أي مبالغ ّدِ ب  ِص ى النس ديِِق عل ْدق والتَّْص ِديق.الّصِ   أي ذات تَْص

ْدِق وَصدَّق به. روي عن علي بن أبي طالب، وقوله تعالى: والذي جاء الذي  رضوان هللا عليه، أنه قال: بالّصِ
ه  لى هللا علي ْدق محمٌد، ص ه جاء بالّصِ ر، رضي وسلم،وآل و بك ه أَب دََّق ب ذي َص ل  وال ل: جبرئي ه، وقي هللا عن

ل: ا ومحمد، عليهما دقالصالة والسالم، وقي ذي جاء بالص ه  ل لى هللا علي ٌد، ص ه محم دَّقَ وآل ه  وسلم، وَص ب
ه منه شكٌّ وَصدََّق النبي، صلى هللا عليه  أَمر هللا ال يَتخالَُجه في شيء المؤمنون. الليث: كل من َصدََّق بكل وآل

يٌق، وهو قول هللا وسلم، يقون والشَُّهداء عند ربهم. فهو ِصّدِ ّدِ ي عز وجل: والّصِ ّدِ ْدق.  ُق: المبالغ فيوالّصِ الّصِ
  .أين جئت قال فلم يَْصُدْق. له من َكِذباً أي إذا قيل وفالن ال يَْصُدق أَثَُرهُ وأَثََرهَ 

ى   ورا إل ه ف د توج ه .. فق ريك ل ذي ال ش ادة هللا ال ه لعب د .. وتوج دق بالتوحي د ص راهيم ق ا دام إب وم
لحة تغيير المنكر .. والبداية بأقرب الناس إليه .. والده . اك إذا مص ا .. فهن . وكان أبوه يصنع التماثيل ويبيعه

راهيم أن  ن إلب اقتصادية تنجر عن نشاطه الذي يبدو أنه كان نافقا .. ومن منطلق المصلحة والمنفعة كان يمك
ادي  ن اقتص ي أم ه ف ي مجتمع ة ف ور الكرام يش موف ال وأن يع ي الم زه ف ه وأن يبت ة أبي ن مكان تفيد م يس

ن واجتماعي ..ولكن ا يم .. ولك اح العل رزاق الفت ا هو ال ة .. ف افع أو منزل ال أو من ألة م ن مس م تك لمسألة ل
ان  ل إنسان  –المسألة كانت تتعلق بمستقبل اإلنس ي ال شك  –ك ام الساعة الت ى قي اة إل ون والحي ذا الك ي ه ف

راهيم فيها إطالقا.. اإلنسان الذي خلقه هللا عز وجل للعبادة .. للتوحيد .. وليس لشيء آ ن إب ذلك أحس ر ..  ل خ
الح ..  ي ص راهيم نب افر .. وإب و ك أبوه (( آزر )) وه وة .. ف ة المرج ى النتيج اء إل ن االنته ي يحس ة ك البداي

ا ار الكلم ف واخت ل أدب ولط افر بك ه الك ي  تومصدق كبير بوحدانية هللا .. ومع ذلك توجه إلى أبي ة .. ك بعناي
دين يلفت نظره إلى انحراف العقيدة الذي يؤ ي ال آل والمصير ف الي انحراف الم اة وبالت راف الحي ى انح دي إل

  والدنيا  واآلخرة .. 
ْيئًا( إِْذ قَاَل ِألَبِيِه يَا((  َك َش ي َعْن ادة : ذل )42أَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما الَ يَْسَمُع َوَال يُْبِصُر َوَال يُْغنِ ده عب .)).. عب

وال يرى ويرجى منه نفع .. فكيف تكون العبادة لشيء ال تتوفر وخضع وطاع له .. ولكن الذي تعبده ال يسمع 
ت  ارة أن فيه خواص السمع والبصر واإلجابة واإلستجابة ؟.. نناقش األمور بالمنطق بالعقل ؟.. كيف تعبد حج
اه  أن أب رب .. ؟.. وك اإلخالص والتق ا ب ه إليه ر .. لتتوج ع وال تض اء .. ال تنف دة .. بله ا .. تصنعها جام تنحته

  مت يتأمل .. ويفكر في هذه المفاجأة ؟.. فزاده إبراهيم : ص
ِويا( يَا((  َراًطا َس ِدَك ِص اتَّبِْعنِي أَْه َك فَ ْم يَأْتِ ا لَ ِم َم م الشيء 43أَبَِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمْن اْلِعْل ) ..)) .. عل

شاد ضد الضالل .. الصراط جمع علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. هداه هداية : أرشده ضد أضله .. الهداية الر
ه ويصدقه  صرط الطريق وما استوى منها .. بشره بأنه أوتي علما من لدن هللا العزيز العليم .. حتى يطمئن ل
ه رغم  ها مع ي يمارس رام الت وار واألدب واإلحت ة الح ويتبعه الى نهج الهدى واإلستقامة .. وأول استقامة لغ

  كفره .. 
ا((  ِت الَ تَْعبُ يَ يا(أَبَ اِن َعِص ْحَم اَن ِللرَّ ْيَطاَن َك ْيَطاَن إِنَّ الشَّ َطنَه) .)).. 44ْد الشَّ در َش ْطُن: مص   والشَّ

 ً ة خالفه عن وْجهه ونيته. يَْشُطنُه َشْطنا ْرٌف. والشاِطُن: ٌ والشيطاُن: َحيَّ ه ُع ال من ل ْيطاُن: فَْيع ث. والشَّ  الخبي
الً، ون أَص ل الن يمن جع َد ف َطَن إذا بَعُ ك.و َش ى ذل ل عل ياطين دلي ولهم الش ات  ق ل ع روف، وك يطان: مع والش

ن ن الج دواب شيطان متمرد م س وال َره،..  واِإلن الَف أَْم ه إِذا خ ُد رب ة. َعصى العب الُف الطَّاَع  والِعصياُن: ِخ
  .. وَعِصيٌّ  يُِطْعهُ، فهو عاٍص  أَميَره يَْعِصيه َعْصياً وِعْصياناً وَمْعِصيَةً إِذا لم وعصى فالن

ا((   ا( يَ ْيَطاِن َوِلي وَن ِللشَّ اِن فَتَُك ْحَم ْن الرَّ ذَاٌب ِم َك َع اُف أَْن يََمسَّ ي أََخ ِت إِنِّ و )45أَبَ ولي ه .)).. ال
  المصاحب والولي والناصر .. 



  948                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

كانت حجج إبراهيم واضحة ال لبس فيها وال التباس .. ولكن والده عوض أن يرعوي ويتوب ويلتزم 
  له : جادة الصواب واجهه بقو

ـْبُت .)).. )46إِْبراِهيُم لَئِْن لَْم تَنتَِه َألَْرُجَمنََّك َواْهُجْرنِي َمِليا( قَاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهتِي يَا((   يقال: َرِغ
اه. وُرِوي عن ي، إِلى فالٍن في كذا وكذا أَي سأَلتُه إِيَّ تُم إِذا َم النب َف أَن ال: كي ه ق ه وسلم، أَن ّ علي  ِرجَ صلى 

يُن، وَظَهَرتِ  ْغبةُ أَي كثُر السُّـؤال الّدِ ْغبة؟ وقوله: َظَهَرِت الرَّ ْغبة: الـِحْرُص  وقَلَِّت الِعفَّة، الرَّ وَمْعنَى ُظهوِر الرَّ
. ـَحّقِ عِ ال ع َمْن ع، م ى الَجْم بَ  عل ه. َرِغ َع في يِء، وَطِم ى الش َرَص عل ة إِذا َح ُب َرْغب   يَْرَغ

ـؤالُ  ة: السُّ ْغب ع. والرَّ ب،. والطََّم غائِ ك صالةُ الرَّ ر؛ ومن ذل ُب الكثي ِل وَطلَ عَةُ األََم نفِس َس ُب ال واحدتُها  وَرَغ
َب عن الشيِء: ه. وَرِغ ـَمْرغوُب في ُر ال ةُ: األَم غيب ةٌ؛ والرَّ َب  َرغيب ِرْدهُ. وَرِغ م يُ ه ول َد في داً، وَزِه ه ُمتَعَّم تََرَك

ك عن األَذاِن.عليه فضالً. وفي ال بنفسه عنه: رأَى لنفِسه ـْبتُ  حديث: إِني ألَْرَغُب ب ال: َرِغ ذا  يق ن ه الٍن ع بف
ْرتُ ..  فيه له، وَزِهدَت له األَمِر إِذا َكِرْهتَه ال: َهَج ه يق ه وأَغفلت راً إِذا تركت ل. .. الشيء َهْج د الوص ُر: ض الَهْج

ً  َهَجره يَْهُجُره َهْجراً    حتى يسلم من مضرته ..  .. أي طلب منه أن يبعد عنه طوال الحياةوِهْجرانا
،  وَحِفَي به.)).. )47قَاَل َسَالٌم َعلَْيَك َسأَْستَْغِفُر لََك َربِّي إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفيا(((   يٌّ ِحفَايةً، فهو َحاٍف وَحِف

 دخلَت عجوزاً والفََرَح به وأَكثر السؤال عن حاله. وفي الحديث: أَنَّ  وأَظهر السرورَ  وتََحفَّى واْحتَفَى: لََطَف بِهِ 
ة ن َخِديَج ي َزَم ا ف ت تَأْتِين الن  عليه فَسأَلها فأَْحفَى وقال: إنَّها كان ى ف ال: أَْحفَ ان. يق ن اإليم ِد م َرم العَْه وإنَّ َك

ه َي ب ه بصاحبه وَحِف ِه والسؤال عن حال ّرِ ي بِ الََغ ف ه أَي ب ى ب أَلة إذا ..  وتََحفَّ ي المس الن ف ُت بف ال: تََحفَّْي ويق
رَّ  فيه سؤاالً أَظهرتسأَلت به  ةَ والبِ ي..  المَحبَّ ان ب اه ك اً؛ معن ي َحِفيّ ان ب ه ك ه: إن راء:  وقول ال الف اً؛ وق َمْعنِيّ
وتي إذا معناه كان ب دع اً يجي اً لطيف ه بي عالم اه أَن الن معن الن بف ى ف ال: تَحفَّ ه. ويق ي  دعوت ة ف ر الِعناي أَظه

ً يقال: فالن بي َحِفيٌّ إذا كان مَ  سَؤاله إياه.   .. ْعنِيّا
ِقيا(((  ي َش ُدَعاِء َربِّ وَن بِ ى أَالَّ أَُك ي َعَس ِ َوأَْدُعو َربِّ َّ َزَل .)).. )48َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  َع

اْعتََزلَ  لَهُ ف َزلَ  الشيَء يَْعِزلُه َعْزالً وَعزَّ ى. واْنعَ اً فَتَنَحَّ اه جانِب َل: نَحَّ زَّ َزلَ . وتَعَ ديان  واْعتَ ه، ويتع لَ الشيَء وتَعَزَّ
ى عنه. يت. بعَْن: تَنَحَّ   ..عنهم واْعتََزْلُت القوَم أَي فاَرْقتهم وتَنَحَّ

ا(((   ا نَبِي ال َجعَْلنَ وَب َوُك َحاَق َويَْعقُ هُ إِْس ا لَ ِ َوَهْبنَ َّ ْن ُدوِن  ا اْعتََزلَُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِم ا 49فَلَمَّ ) َوَوَهْبنَ
راهيم )50ِمْن َرْحَمتِنَا َوَجعَْلنَا لَُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليا(لَُهْم  الى آنس وحشة إب بحانه وتع ى أن هللا س .)).. والمعن

ل  ل جع ط ب ذا فق يس ه ن دون هللا .. ل عليه السالم بالولد والذرية بعد أن فارق قومه وما يعبدونه من أوثان م
ك في ذريته النبوة والكتاب.. أي دين التوحيد  ي ذل رة .. وف الخالص .. ورفع مكانته ومكانتهم في الدنيا واآلخ

ي  ر تعويض ف ل فيعوضه هللا خي ادة والطاعة والعم ه العب ى هللا وحده ويخلص ل ل عل عبرة لكل مؤمن يتوك
  الدنيا واآلخرة .. 

وال زوجة هذه رحلة اإليمان والتوحيد مع أنبياء وخاصته .. رحلة عبادة هللا الواحد .. ال شريك له .. 
ه إال هللا وحده ال  ع : ال إل ين الجمي رابط ب ان .. ال ان وال الزم له وال ولد وليس كمثله شيء  .. وال يحده المك
دل .. وإذا  دل المعت ويم الع شريك له وما يتبع تلك الشهادة من عمل وبر وطاعات ومعامالت وفق نهج هللا الق

ا تأملنا كل الشرائع السماوية .. وكل الرساالت وك ل مقوالت األنبياء والمرسلين فإننا نجد قاسما مشركا بينه
  ومرجعا واحدا متسق األبعاد ال لبس فيه وال التباس .. وهذه قصة موسى مثال حجة دامغة لكل محتج :

ا(((  والً نَبِي اَن َرُس ا َوَك اَن ُمْخلًَص هُ َك ذ.)).. )51َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب ُموَسى إِنَّ ص: ال ّ  يوالُمْخِل د  وّح
ّ أَحد، ة  سورة تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو  ا خالص ذلك ألَنه ميت ب اِإلخالص؛ قال ابن األَثير: س

الى ّ تع فة  ي ص ّدس، ف ة وتق ّل، وكلم ّز وج ّ ع َد  َص التوحي د أَْخلَ ا ق ظ به الص أَو ألَن الالف   اِإلخ
فالُمْخلَُصون الُمْختارون، والُمْخِلصون  الُمْخِلصين، ْخلَِصين، وقرئكلمة التوحيد، وقوله تعالى: من عبادنا المُ 

ُدون. . أي إن موسى كان موحدا ال يعبد إال هللا وحده ال شريك له .. وهذا بشهادة هللا الخالق العليم وبما الُمَوّحِ
  ضمنه في القرآن وفي اآلية السالفة البيان .. 

ْبنَاهُ نَِجيا(َونَاَدْينَاهُ ِمْن َجانِِب الطُّ (( ل بالشام، .)).. )52وِر األَْيَمِن َوقَرَّ لطُّوُر: الجبَُل. وُطوُر ِسينَاَء: َجب
ْريانية و بالسُّ وَرى، وه جرةٍ  ُط ز: وش ل العزي ي التنزي . وف ورانِيٌّ وِريٌّ وُط ه ُط ُب إِلي ن والنس ُرُج م وِر  تَْخ ُط

ل: إِن ُل، وقي رب الَجب الم الع ي ك وُر ف ْيناَء؛ الطُّ ارة،َس َس ورانِيٌّ  يناء حج اٌم ُط ان، وَحَم م المك ه اس ل: ِإن وقي
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ال  له ُطْرآن نسب شاذ، ويقال: جاء منسوب إِلى جبل يقال منسوب إِليه، وقيل: هو ٌ وُطوِريّ  د. وق د بعي ن بل م
و في قوله تعالى: والطُّوِر وكتاٍب َمْسطوٍر؛ الفراء ال: وه ه، ق الى ب ْديَ  أَْقَسم هللا تع ذي بَِم ل ال م الجب ذي َكلّ َن ال

ْبنَاهُ نَِجيا. تكليماً. السالم، عليه تعالى موسى، عليه هللاُ  :  ونَجاهُ نَْجواً :  َوقَرَّ يُّ وى والنَِّج ه. والنَّْج ونَْجوى: سارَّ
. رُّ ذلك والنَّْجُو: الّسِ اَرْرته، وك رُّ بين اثنين، يقال: نََجْوتُه نَْجواً أَي س ه، الّسِ وى ناَجْيتُ ،..  واالسم النَّْج يُّ  والنَِّج

د ش: وق ال األَخف ة. ق ع األَْنِجيَ ه، والجم ارُّ ذي تُس ل: ال ى فَِعي ون عل ال هللا  يك ِديق، ق ل الص ة مث يُّ َجماع النَِّج
د  الدُّعاء: الفراء: وقد يكون النَِّجيُّ والنَّْجوى اسماً ومصدراً. وفي حديث تعالى: َخلَُصوا نَِجيّاً. قال م بُمحم الله

ث لِإلنسان نَِجيَّك؛ هو الُمناِجي الُمخاِطب نبيِّك وبُموسى له، وقد تنَاَجيا ُمناجاة واْنتِجاء. وفي الحديث:  والمحّدِ
احبهما أَي ال اثنان ال يَتناجى ان دون ص ي اثن ة: ال يَْنتَِج اَرران دون الثالث، وفي رواي ه ألَن  يَتَس رَدْين عن ُمْنفَ

ولُ وجهه: د ذلك يَسوُءه. وفي حديث علي، كرم هللا اه  عاهُ رس وَم الطائف فاْنتَج ه وسلم، ي هللا، صلى هللا علي
اه الناُس: لقد طالَ  فقال نَّ هللاَ اْنتَج ه ولك ا اْنتََجْيتُ ي أَن نَْجواهُ فقال: م ر،  أَي أََمَرن ن عم ي حديث اب ه. وف أُناِجي

الى  َ؟ يُريد مناجاةهللا عليه وسلم، في النَّْجوى ما سمعت من رسول هللا، صلى له رضي هللا عنهما: قيل هللا تع
  .للعبد يوم القيامة.

قَّةُ والتَّعَطُُّف، والمْرَحَمةُ مثله،.)).. )53َوَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َهاُروَن نَبِيا(((   ْحمة: الّرِ د الرَّ  وق
اً. هم بعض َم بعض وُم: َرِح راَحَم الق ه. وتَ ُت علي ْم هُ وتََرحَّ حْ  َرِحْمتُ ف والرَّ ي وص الى ف ه تع رة؛ وقول ةُ: المغف َم

ً  القرآن: ُهدًى وَرْحمةً لقوم ا ْلناه هادي ذين يؤمنون؛ أَي فَصَّ ةٌ لل الى: وَرْحم ه تع ٍة؛ وقول نكم؛  وذا َرْحَم وا م آمن
رة سيبويه وَرْحمةً وَرَحَمةً؛ ً ألَنه كان سبب إِيمانهم، َرِحَمهُ ُرْحماً وُرُحما أَي هو َرْحمةٌ  ى األَخي ل هللا .. جع حك

ْن هارون وزيرا له وأشركه في النبوة استجابة لدعوة موسى عليه السالم حيث قال : ((  ًرا ِم ي َوِزي ْل ِل َواْجعَ
  سورة طه ..  –)..)) 32َوأَْشِرْكهُ فِي أَْمِري( )31)اْشُدْد بِِه أَْزِري(30َهاُروَن أَِخي( )29( أَْهِلي

ل وتتواصل الرحلة مع األنبياء ومع رسالة التو  ين ك اء والمرسلين .. وب ل األنبي حيد الموحدة بين ك
د ..  دين واح د .. وال ان واح د .. واإلنس ون واح د .. والك اة .. هللا واح ون والحي ان والك ين اإلنس ان وب األدي

  والدعوة للجميع بالسمع والطاعة وعدم اإلشراك ..
َالِة 54اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوالً نَبِيا( َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدقَ ((  هُ بِالصَّ أُْمُر أَْهلَ ) َوَكاَن يَ

يا( ِه َمْرِض َد َربِّ اَن ِعْن اِة َوَك َك اب .. )55َوالزَّ وة والكت الم ورث النب ه الس راهيم علي ن إب و اب ماعيل ه .)).. وإس
ا .. و ل ودعوته واحدة : الصالة والزكاة في وحدة واحدة ال انفصام له األقربين .. باألهل .. وأه ا ب دء دائم الب

ل  ي ك دوام ف ى ال ة عل ة مقترن ادة الروحي ا العب ذا مع اة هك الة والزك أمرهم بالص ه .. ي ه وأطفال ل زوجت الرج
و  اء  مستمر نح الل .. وعط ل شيء ح ي ك األديان بالعبادة المالية .. فالدين هو بذل وعطاء  في كل مجال وف

ي ال الذات والزوج والولد واألق ربين واألبعدين إفادة ورحمة للجميع ابتغاء  مرضاة هللا في الدنيا واآلخرة الت
  شك فيها إطالقا .. 

ة  دة األلوهي نفس الشيء يقال عن كل األنبياء والمرسلين من حيث وحدة الرسالة ووحدة الدين ووح
  ووحدة العبودية .. 

يقًا نَبِيا(َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَّهُ َكاَن ((  ا(56ِصّدِ ث )57) َوَرفَْعنَاهُ َمَكانًا َعِلي ي السماء حي .)).. ف
  قال العلماء إنه في السماء الرابعة وهللا أعلم .. 

وحٍ َوِم(( َع نُ ا َم ْن َحَمْلنَ ِة آَدَم َوِممَّ يَّ ْن ذُّرِ يَن ِم ْن النَّبِيِّ ْيِهْم ِم ُ َعلَ َّ َم  ِذيَن أَْنعَ َك الَّ َراِهيَم  نْ أُْولَئِ ِة إِْب يَّ ذُّرِ
اِن  ْحَم اُت الرَّ ْن َهَدْينَا َواْجتَبَْينَا إِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَ ًداَوإِْسَرائِيَل َوِممَّ جَّ وا ُس رُّ ا( َخ ا.)).. )58َوبُِكي َدْينَا َواْجتَبَْينَ :  َه

رب ع  والع اً أَو وض ه باِرك ى وجه بَّ عل ةً إذا أََك الن تَْجبِيَ ى ف ول َجبَّ هتق ائم. يدي و ق اً وه ه منحني ى ركبتي  عل
ةَ  ر القيام ون وفي حديث ابن مسعود: أَنه ذك ال فيقوم ور ق ي الصُّ نفَخ ف اً  وال ٍد قيام ٍل واح ةَ رج ون تَْجبِيَ فيَُجبُّ

 باه أَيواْجتَ .  أَدباِرهم بالنار. أَسود عليه قوم ُمَجبُّون يُْنفَُخ في وفي حديث الرؤيا: فإذا أَنا بِتَلٍّ ..  العالمين لرب
طفاه. اره واص اه لنفسه أَي اخت يده: اْصطفاه. وفي الحديث: أَنه اْجتَب ن س اره اب ى الشيَء اخت وا ..  واْجتَبَ رُّ َخ

ًدا ل وفي حديث عمر: قال الحرث بن عبدهللا: : َوبُِكيا ُسجَّ ن أَج قَْطَت م ديك أَي َس ِرْرَت من ي روه يصيب  َخ مك
نوقيل: هو كناي يديك من قطع أَو وجع، ياق ة عن الخجِل؛ يقال: َخِرْرُت ع ُت، وس ِدي أَي َخِجْل دل  ي الحديث ي

ا  من سبب يديك أَي من عليه، وقيل: معناه َسقَْطَت إِلى األَرض روه: إِنم ي مك ع ف ال لمن وق جنايتهما، كما يق
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رّ  يده أَي من أَمر أَصابه ذلك من ه يَِخ رَّ لوجه ا. وَخ يف إليه ّراً  ُ عمله، وحيث كان العمل باليد أُض ُروراً:  َخ وُخ
ون. ان يبك وَن لألَذق رُّ ز: ويَِخ ل العزي ي التنزي ذلك. وف ع ك قط. وق ُروراً أَي س رُّ ُخ اجداً يَِخ رَّ  س ي . وَخ وف

ب  وقد الحديث: فإن لم تجدوا بُكاًء فَتَبَاَكْوا أَي تََكلَّفُوا البُكاء، ره ذه بََكى يَْبِكي بُكاًء وبُكًى؛ قال الخليل: من قص
ن ى معنىبه إل وت الحزن، وم ى الص ى معن ه إل ّدة ذهب ب اك،  م ل ب ل. ورج ى فعي اء، عل ر البُك : الكثي يُّ والبَِك

، على والجمع   ..فُعُول مثل جالس وُجلُوس بُكاة وبُِكيٌّ
ا السالم   د عليهم ى محم دال من آدم إل لقد كان الدين واحدا كما بينا .. دين اإلسالم دين العدل واإلعت

د .. والسمع والطاعة .. قوامه شهادة  ه وال ول أن ال إله إال هللا .. ال شريك له وال شبيه وال نظير وال زوجة ل
ي  ه وال ف ي ذات ارك ف والزكاة والبذل والعطاء .. واإلستقامة على نهج الهدى .. فا واحد ال شريك له وال يش

ا ملكه وال في صفاته .. كانت الدعوة من مصدر واحد هو هللا الخالق العلي دا : دين دعوة واح م .. وكان قوام ال
  قيما هو الحنيفية السمحاء .. وفي كل مرة يعود الناس لإلنحراف واإلشراك وعبادة غير هللا .. 

َالةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواِت فََسْوَف يَْلقَْوَن َغيا(((    .)).. )59فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ
ُف: الو ان،والَخلَ د اإلنس ى بع الح يَْبقَ د الص ةُ: ل ُف والخاِلف مى  والَخْل د يس اج: وق ال الزج اِلُح؛ وق الطَّ

الحِ، خلَفاً، بفتح َرُف. الالم، في الطَّ ي الّصالحِ، واألّوُل أَْع اً، ْبسكانها، ف ي. وَخْلف الن إذا  وف ٌف من ف الن خلَ ف
دالَخلَُف  كان صالحاً أَو طالحاً فهو َخلٌَف. ويقال: بئسَ   ُهْم أَي بئس البََدُل. والَخْلُف: القَْرن يأْتي بعد القَْرن، وق

فٌ  دهم خْل ن بع َف م اعوا خلَفوا بعدهم يخلُفون. وفي التنزيل العزيز: فَخلَ م إذا  أَض ك ألَنه ن ذل دالً م الصالةَ، ب
وء ُف ُس م َخْل الةَ فه اعوا الص ةَ، أَض اِر، قَ  ال َمحال ن األَْخي ُف إالَّ م وُن الَخلَ ان أَووال يك اً ك  ْرن

راِر. ولَداً، وال يكونُ  ن األَش ا. الَخْلُف إال م ْوَن َغي ْوَف يَْلقَ ه  فََس ذب ب يح ودم .. يع ه ق نم في : اسم وادي ف جه
  مدمن الخمرة والزاني وتارك الصالة .. وكل  متبع للشهوات.. 

ى المؤمن أن ي ل شيء .. وعل ي سبقت ك ة رب وح .. ورحم ة مفت اب التوب رة من طبعا فإن ب أخذ عب
ل  ارى لك ي ال تم ة الت دم الحقيق ذي يق ريم ال رآن الك ذا الق اعيف ه ن تض اة .. وم ن دروس الحي اريخ .. وم الت

  الناس إلى قيام الساعة حتى يتوبوا ويعدلوا المسار قبل فوات األوان .. 
ةَ ((  ْدُخلُوَن اْلَجنَّ َك يَ اِلًحا فَأُْولَئِ َل َص ْيئًا(إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِم وَن َش ي 60 َوَال يُْظلَُم ْدٍن الَّتِ اِت َع ) َجنَّ

ْحَماُن ِعبَاَدهُ بِاْلغَْيِب إِنَّهُ َكاَن َوْعُدهُ َمأْتِيا( َرةً 61َوَعَد الرَّ ا بُْك ْم فِيَه ْم ِرْزقُُه ) الَ يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا إِالَّ َسَالًما َولَُه
ٌد حقٌّ .)).. مأتيا : )63تِي نُوِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمْن َكاَن تَِقيا() تِْلَك اْلَجنَّةُ الَّ 62َوَعِشيا( ه َوع وفي الحديث: لوال أَن

ن ُأَكثر ما َحِزنّا؛ أَراد أَنه طريٌق مسلوك يَْسلُكه كلّ  لََحِزنّا عليك وقوٌل ِصْدٌق وطريٌق ِميتاءٌ  ال م و ِمْفع  أَحٍد، وه
ا  وجل: إِنه كان َوْعُده َمأْتِيّاً؛ كأَنه قال أَتَْيته. قال هللا عزَّ  مْفعول من اِإلتْيان، فِإن قلت طريق َمأْتِيٌّ فهو آتِياً، كم

ا أَي ساتراً ألَن ما أَتيته فقد أَتاك؛ قال قال: حجاباً مستوراً  والً ألَنَّ م ون مفع د يك وهري: وق ر  الج اك من أَم أَت
  فه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. : اتقاه : خا َكاَن تَِقيا.. أَنَت، هللا فقد أَتَْيته
َك (( اَن َربُّ ا َك َك َوَم ْيَن ذَِل ا بَ ا َوَم ا َخْلفَنَ ِدينَا َوَم ْيَن أَْي ا بَ هُ َم َك لَ أَْمِر َربِّ ُل إِالَّ بِ زَّ يا(َوَما نَتَنَ َربُّ  )64نَِس

  ...)).)65َطبِْر ِلِعبَاَدتِِه َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِميا(السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما فَاْعبُْدهُ َواصْ 
  جاء في صحيح البخاري : 

اس رضي ن عب ر، عن اب ن جبي هللا  حدثنا أبو نعيم: حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي، عن سعيد اب
ه ه عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علي ل: وآل ا(( وسلم لجبري ك أن تزورن ا يمنع ا تزو م ر مم اأكث ). ؟ ) رن

ا(( فنزلت:  ا َخْلفَنَ ِدينَا َوَم ْيَن أَْي ُل إِالَّ بِأَْمِر َربَِّك لَهُ َما بَ يا ...)).. َوَما نَتَنَزَّ َك نَِس اَن َربُّ ا َك ب: رجل .. َوَم ال ثعل ق
ا وشاهد وشهيد ناٍس ونَِسيٌّ كقولك حاِكٌم وَحِكيٌم وعاِلم وَعليم ز: وم ل العزي ي التنزي ان  وسامع وسميع. وف ك

ا يَْنَسى شيئاً، ربك نَِسيّاً؛ أَي ال م، م اه، وهللا أَعل ون معن ائز أَن يك ال الزجاج: وج د ق ا محم َك ي يََك ربُّ وإِن  نَِس
ر عنك الَوْحي ابِرٌ :  َواْصَطبِْر ِلِعبَاَدتِهِ ..  تأَخَّ ْبُر: نِقيض الَجَزع، َصبََر يَْصبُِر َصْبراً، فهو ص الجوهري: ..  والصَّ

بر حَ  يبةالصَّ ته. ْبس النفس عند الجَزع، وقد َصبََر فالن عند الُمِص ا: َحبَْس بَْرتُه أَن ْبراً، وَص بُِر َص بَّر . يَْص وتََص
ام  ألَن الصاد ال تدغم في الطاء، وتقول: آْصَطبَْرُت وال تقول اطَّبَْرتُ  له َصْبراً. وآْصَطبََر: جعل فِإن أَردت اِإلدغ

بَْرتُ  قلبت الطاء صاداً وقلت ه  . وفي الحديث عناصَّ ه النبي، صلى هللا علي ال:وآل الى ق لم، أَن هللا تع ي  وس إِنِّ
بُور؛ قال ي صفة هللا عز وجلّ  أَنا الصَّ بُور ف و إِسحق: الصَّ ي الحديث: ال أَب يم. وف ى أَذًى  الَحِل بَُر عل َد أَْص أََح
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؛ أَي أَشّد ِحْلما يَْسَمعُه من هللا عزَ  ْبِر؛  وتَتَواَصْوا عاقبة عليه. وقوله تعالى:على فاِعل ذلك وترك المُ  وجلَّ بالصَّ
ْبر ة هللا والصَّ ى طاع بر عل ْوا بالص اه: وتََواَص ي ِمعن دخول ف ى ال يه. عل ِميا َمعاِص هُ َس ُم لَ ْل تَْعلَ ِميَُّك: :  َه وَس

الن إذا ِميُّ ف و َس ول ه ِمك، تق ى باْس ُمه اسَمه الُمسمَّ ق اس ي  وافَ ه. وف و َكنِيُّ ول ه ا تق م كم ز: ل ل العزي التنزي
لْ  قال ابن عباس: لم يَُسمَّ قبلَه أَحٌد بيَْحيى، له ِمن قَْبُل َسِميّاً؛ ْ نَْجعل م نَْجع ى ل ل: معن ن وقي ه م ِميّاً أَي  ل ُل َس قب

يَ  نَِظيراً وِمثالً، وقيل: ه َحيِ َي بيَْحيى ألَن ل ُسّمِ ه عز وجل: ه ة. وقول الِعْلِم والحْكم مُ  ب ِميّاً؛ أَ  تَْعلَ ه َس رال  ي نَِظي
ال ُمساِميا َل اسِمه، ويق ل يستَِحقُّ مث ال ه يده: ويق ن س ال اب اِميه؛ ق مُ  يُس م تَْعلَ اء أَيضاً: ل ثْالً؛ وج ه ِم مَّ  ل يَُس

ْحمِن إال هللاُ، ون،  وقاِدٌر وعاِلمٌ  َسِميّاً يستَِحق أٍَ◌ن يقال له خاِلقٌ  وتأْويلُه، وهللا أَعلم، هْل تعلمُ  بالرَّ ِلما كان ويك
  ..ك ليس إال من صفات هللا، عز وجلفكذل

   
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا  القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ..  اودس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 235الحلقة عدد   
  c( سورة مريم ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال ول هللا بل  إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم
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  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْم 66نَساُن أَئِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج َحيا(َويَقُوُل اْإلِ  (( ...  ُل َولَ ْن قَْب اهُ ِم ا َخلَْقنَ اُن أَنَّ نَس ْذُكُر اْإلِ ) أََوَال يَ

ا(67يَُكْن َشْيئًا( نََّم ِجثِي ْوَل َجَه َرنَُّهْم َح ِزعَ 68) فََوَربَِّك لَنَْحُشَرنَُّهْم َوالشَّيَاِطيَن ثُمَّ لَنُْحِض مَّ لَنَن يعٍَة ) ثُ ّلِ ِش ْن ُك نَّ ِم
ا( ْحَماِن ِعتِي ِليا(69أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّ ا ِص ى بَِه ْم أَْولَ ِذيَن ُه ُم بِالَّ نَْحُن أَْعلَ مَّ لَ اَن 70) ثُ ا َك ْنُكْم إِالَّ َواِرُدَه ) َوإِْن ِم

ي الَِّذيَن اتَّقَْوا َونَ 71َعلَى َربَِّك َحتًْما َمْقِضيا( اٍت 72ذَُر الظَّاِلِميَن فِيَها ِجثِيا() ثُمَّ نُنَّجِ ا بَيِّنَ ْيِهْم آيَاتُنَ ى َعلَ ) َوإِذَا تُتْلَ
ُن 73قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَيُّ اْلفَِريقَْيِن َخْيٌر َمقَاًما َوأَْحَسُن نَِديا( ْم أَْحَس ْرٍن ُه ْن قَ ْبلَُهْم ِم ا قَ ) َوَكْم أَْهلَْكنَ

ذَابَ 74ا َوِرئْيًا(أَثَاثً  ا اْلعَ ُدوَن إِمَّ ا يُوَع ى إِذَا َرأَْوا َم دا َحتَّ اُن َم ْحَم هُ الرَّ ُدْد لَ َاللَِة فَْليَْم ا ) قُْل َمْن َكاَن فِي الضَّ  َوإِمَّ
ًدا( عَُف ُجن ِذيَن اْهت75َالسَّاَعةَ فََسيَْعلَُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكانًا َوأَْض ُ الَّ َّ ُد  اِلَحاُت ) َويَِزي اُت الصَّ ًدى َواْلبَاقِيَ َدْوا ُه

َردا( ًدا(76َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْيٌر َم االً َوَولَ يَنَّ َم اَل َألُوتَ ا َوقَ َر بِآيَاتِنَ ِذي َكفَ َت الَّ َب أَْم 77) أَفََرأَْي َع اْلغَْي لَ ) أَاطَّ
ًدا( اِن َعْه ْحَم َد الرَّ ذَ ِعْن نَ 78اتََّخ الَّ َس دا() َك ذَاِب َم ْن اْلعَ هُ ِم دُّ لَ وُل َونَُم ا يَقُ ا 79ْكتُُب َم وُل َويَأْتِينَ ا يَقُ هُ َم ) َونَِرثُ

ْرًدا( زا(80فَ ْم ِع وا لَُه ةً ِليَُكونُ ِ آِلَه َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم ْيِهْم 81) َواتََّخ وَن َعلَ اَدتِِهْم َويَُكونُ يَْكفُُروَن بِِعبَ الَّ َس ) َك
ُهْم أَزا() أَلَمْ 82ِضدا( دا(83 تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن َعلَى اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ ْم َع دُّ لَُه ا نَعُ ْيِهْم إِنََّم ْل َعلَ الَ تَْعَج ) 84) فَ

ًدا( اِن َوْف ْحَم ى الرَّ نََّم ِوْرًدا(85يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إِلَ ى َجَه ِرِميَن إِلَ وُق اْلُمْج فَاَعةَ إِالَّ 86) َونَُس وَن الشَّ ) الَ يَْمِلُك
ًدا( اِن َعْه ْحَم َد الرَّ ذَ ِعْن ْن اتََّخ ًدا(87َم اُن َولَ ْحَم ذَ الرَّ الُوا اتََّخ ْيئًا إِدا(88) َوقَ تُْم َش ْد ِجئْ َماَواُت 89) لَقَ اُد السَّ ) تََك

ْحَماِن َولًَدا(90يَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَنَشقُّ األَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهدا( ذَ 91) أَْن َدَعْوا ِللرَّ اِن أَْن يَتَِّخ ْحَم ) َوَما يَْنبَِغي ِللرَّ
ْحَماِن َعْبًدا(92َولًَدا( دا(93) إِْن ُكلُّ َمْن فِي السََّماَواِت َواألَْرِض إِالَّ آتِي الرَّ ُهْم َع ْم 94) لَقَْد أَْحَصاهُْم َوَعدَّ ) َوُكلُُّه

ْرًدا(آتِيِه يَْوَم اْلِقيَا اُن ُودا(95َمِة فَ ْحَم ْم الرَّ يَْجعَُل لَُه اِلَحاِت َس وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ْرنَاهُ 96) إِنَّ الَّ ا يَسَّ ) فَِإنََّم
َر بِِه اْلُمتَِّقيَن َوتُنِذَر بِِه قَْوًما لُدا( َمُع ) َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهْل 97بِِلَسانَِك ِلتُبَّشِ ٍد أَْو تَْس تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََح

  ./.)) .)98لَُهْم ِرْكًزا(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة مريم )

  * التحليل : 
  

ي  ائرة الت ئلة الح ن األس اة .. وم من المشاكل الرئيسة لرحلة اإلنسان الوجودية مشكلة الموت والحي
والم التمزق والضياع يبحث لها عن حل .. البعث والجزاء .. وطوحت باإلنسان ال ف  ع ذاب .. ودل حيرة والع

ق  ن طري اس ع ا وال التب بس فيه اءه ال ل افي ج افي والش واب الك ع ان الج دي .. م ري والجس ي والفك النفس
ع  ة والمجتم رد والعائل ل لمشاكل الف ة .. والحل األمث نفس المكلوم افي لجراحات ال القرآن الكريم البلسم الش

ة مصححا والكون والحياة .. أنزله هللا ة وعقدي رة وجودي ل حي ة ولك  غضا طريا.. عذبا فراتا .. حاويا لألجوب
اع ..  ان والحجة واإلقن وة البي ي ق ل ف لألفهام .. مقنعا بالحجة والدليل المادي الملموس الذي ال يرقى إليه دلي

  لمن له عقل واع : 
  
نَساُن أَئِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُخْ  (( ...   ْم 66َرُج َحيا(َويَقُوُل اْإلِ ُل َولَ ْن قَْب اهُ ِم ا َخلَْقنَ نَساُن أَنَّ ) أََوَال يَْذُكُر اْإلِ
خلَقه هللا فهو  ءوكل شيوالَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: .)).. )67يَُكْن َشْيئًا(

  .رك هللا أَحسن الخالقين.تبا الخلق واألمرُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال له 
ا(((    نََّم ِجثِي ْوَل َجَه َرنَُّهْم َح مَّ لَنُْحِض يَاِطيَن ثُ َرنَُّهْم َوالشَّ َك لَنَْحُش ُرهم .)).. )68فََوَربِّ َرُهم يَْحُش َحَش

م؛  راً: جمعه ُرهم َحْش وويَْحِش ه ي ُر الم مومن ُر: َحْش ة. والَحْش وم القيام اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش وم ْحَش ي
وم .ةالقيام ه الق ذي يحشر إِلي ع ال ُر: المجم ا.. والَمْحَش نََّم ِجثِي ْوَل َجَه ا يجثو  َح ّواً :جث ول  ُجثُ ى فع اً، عل وُجثِيّ

أَيضاً:  وأَْجثاه غيُره. وقْوٌم ُجثِيٌّ وقوٌم ُجثىً : جثا فالن ..  على ركبتيه للخصومة ونحوها. ويقال فيهما: جلس
اً، بكسر ؛ ومنه قوله تعالى: ونذر الظالمين فيهاُجلوسٌ  مثل جلس جلوساً وقوم اً أَيض اً، وِجثِيّ ا  ُجثِيّ يم، لم الج

اس ركبتي إلى ركبته وتَجاثَْوا على بعدها من الكسر. وجاثَْيتُ  ر: إن الن ن عم ديث اب ي ح َكب. وف يرون  الرُّ يص
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ةٍ  ، بتشديد الياء، جمع جاثٍ اللفظ تَتْبع نبيَّها أَي جماعة، وتروى هذه يوم القيامة ُجثًى كلُّ أُمَّ ذي  ة ُجثِيٌّ وهو ال
ه ه؛ ومن ى ركبتي س عل ن يجل ا أَّوُل م ه: أَن وان هللا علي ي، رص ديث عل دي هللا ح ين ي ومة ب و للُخص ز  يَْجثُ ع

  . وجل.
ا((( اِن ِعتِي ْحَم ى الرَّ دُّ َعلَ يعةُ: ال.)).. )69ثُمَّ لَنَنِزَعنَّ ِمْن ُكّلِ ِشيعٍَة أَيُُّهْم أََش ون والّشِ ذين يَْجتَِمع وم ال ق

م أَْمر، فهم ِشيعةٌ. وكلُّ قوم أَمُرهم واحد يَتْبَُع بعُضهم رأْي بعض، على على األَمر. وكلُّ قوم اجتََمعوا يَعٌ  فه  ِش
وا  كلهم متفقين، قال هللا قال األَزهري: ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس..  ق ذين فرَّ ل: ال عز وج

لّ ِدينَهم وكانوا شِ  ة ُيَعاً؛ ك ر الفرق ٍة تكفِّ ود والنصارى ألَنّ  فِْرق ه اليه ي ب ا، يعن ة له ُهم  المخالف ارى بعُض النص
يء وكذلك اليهود، والنصارى تكفُِّر اليهود بكفراً بعضاً، روا بش يعةُ: ..  واحد واليهوُد تكفرهم وكانوا أُم والّشِ

َوْليِ  لجمع.جمع ا أَتباع الرجل وأَْنصاُره، وجمعها ِشيٌَع، وأَْشياعٌ  ن ال ا : ويقال: شايَعَه كما يقال واالهُ م ..  عتي
و ا يعت اً: عت ّواً وِعتِيّ دَّ  ُعتُ اَوَز الَح تَْكبََر وج ياُن... اْس ا الِعْص ا: والعُتَ ة تَع ي ترجم ري ف ال األزه اتي:  وق والع

ُد الذ ُعتاةٌ. والعاتي: الشديد الدُُّخوِل في الفَساد الَجبَّار، وجمعه ً  ي ال يقبلُ الُمتََمّرِ ا  موِعَظة. الفراء: األَْعتاُء ِعتِيّ
  .. وتَعَتَّى فالٌن: لم يُِطعْ  الدُّعَّاُر من الرجاِل، الواحُد َعاٍت.

ِليا(((   ا ِص ى بَِه ه .. )70ثُمَّ لَنَْحُن أَْعلَُم بِالَِّذيَن ُهْم أَْولَ ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م الشيء علم .)).. عل
رهُ  ً وَصلَى اللَّْحَم وغي ْليا لَْيتهُ َص واهُ، وَص ْلياً: َش ليِه َص الُ   يَْص ك  مث ت ذل ْلياً إذا فَعَْل ليِه َص ا أَْص اً وأَن ه َرْمي َرَمْيتُ

ت د أَنْ  وأَْن اءً  تُري ا إْلق ه فيه ك تُْلِقي إذا أََرْدت أَنَّ ويَه، ف دُ  تَْش َك تُري الًء،  كأَنَّ األَلف، إْص لَْيته، ب َت أَْص راَق قل اإلْح
ذلك لَّْيتُ  وك لِّيهَص ى ه أَُص التَّخفيِف، عل َم، ب لَْيُت اللَّْح ذيب: َص ِليةً. الته الح تَْص ِه الَص ا  َوْج َوْيته، فأَمَّ اه َش معن

ى لَّْيتُه فَعَلَ لَْيتُه وَص ادِ  أَْص ِه الفَس اراً، وْج ِليِه ن ْوَف نُْص ه: فََس ه قول راق؛ ومن لَى  واإلْح ه: ويَْص وقول
رِ  ّدِ والَكْس الُء، بالم هَسِعيراً.الّصِ واُء ألَنَّ ارِ  : الّشِ لَى بالنَّ الَّهُ:..  يُْص اله وَص ار وأَْص ي الن َم ف لَى اللْح اهُ  وَص أَْلق

لًى وِصالءً  وَصِليَ .. ِلإلْحراقِ  ِليّاً وَص ا،  بالناِر وَصِليَها َصْلياً وُصِليّاً وِص ه ى َحرَّ الََّها: قَاَس ا وتََص َطلَى به واْص
  .. وكذلك األَمُر الشَّديدُ 

يا( َوإِنْ ((  ا َمْقِض َك َحتًْم ى َربِّ ِوْرُد: .)).. )71ِمْنُكْم إِالَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَ اء. وال وم: الم ِوْرُد ُوورُد الق وال
ْوِرٌد. َوَوَردَ  والِوْرُد: العََطُش...  االبل الواِردة والِوْرُد: الماء الذي يُوَرُد. ُدها َم ْوِرداً  والَمواِرُد: الَمناِهُل، واِح َم

ِوْرُد:  يوِم الِوْردِ  ُروداً. والَمْوِردةُ: الطريق إِلى الماء. والِوْرُد: وقتُ وُ  أَي ُوُروُد. وال َدُر ال أَْيِن، والَمْص ْم ين الّظِ ب
َ  وَوَرَد الماَء وغيره َوْرداً وُوُروداً َوَوَرَد عليه: أَشَرفَ  ابن سيده:..  يوِم الِوْردِ  ِوْردِ  اسم من م  عليه، دخلهأ و ل

ً  رجل واِرٌد من قوم ُوّراٌد،و..  يدخله ا ى مكان ن أَت ل م ن، وك وٍم َوّرادي اٌد من ق د َوَرَده. وورَّ ره، فق نهالً أَو غي  م
ره ا؛ فس نكم إِالَّ وارُده الى: وإِْن م ه تع ع وقول ا م ال: يردونه ب فق ْدخلُها  ثعل ار وال يَ دخلها الكف ار في الكف

اعز وجل: إِنَّ ا على ذلك قول هللا المسلمون؛ والدليل دون لذين َسبَقَْت لهم منا الُحْسنى أُولئك عنه ا  ..ُمْبعَ َحتًْم
يا يده::   َمْقِض ن س ال اب اء؛ ق تُْم: القض اب الَح تُْم إِيج ي الَح اء. وف   القَض

  ..  التنزيل العزيز. كان على ربك َحتْماً َمْقِضيّاً؛ وجمعه ُحتُومٌ 
ذَُر الظَّ((  ْوا َونَ ِذيَن اتَّقَ ي الَّ مَّ نُنَّجِ ا(ثُ ا ِجثِي ه )72اِلِميَن فِيَه اه حفظ ذره .. وق ه وح اه : خاف ..)) .. اتق

  وصانه .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. وذر الشيء وذرا : تركه .. 
ِريقَْينِ ((  وا أَيُّ اْلفَ ِذيَن آَمنُ ُروا ِللَّ ِذيَن َكفَ اَل الَّ اٍت قَ ا بَيِّنَ ْيِهْم آيَاتُنَ ى َعلَ ُن  َوإِذَا تُتْلَ ا َوأَْحَس ٌر َمقَاًم َخْي

اس والجمع النََّدى: البَلَُل. والنََّدى: ما يَْسقُط بالليل،.)).. )73نَِديا( ر قي ى غي َع ..  أَْنداِء وأَنِديةٌ ، عل ل: َجَم وقي
ع بن يزيد فذهب إ وأَما محمد.. كِرداء وأَْرِدية أَنداء، وأَنداًء على نِداء ، ونِداء على أَْنِدية نًَدى على ه جم لى أَن

ياف. مجاِلسهم نَِدّيٍ ، وذلك أَنهم يجتمعون في َرى األَْض ةٌ  ِلق ًدى ، فهي نَِديَّ ا نَ ِديَْت لَْيلتُن د نَ ذلك األَرض ، ق  وك
ود...  وفالن ندي  الكف وأَنداها المطر  ن الُج َدوُت م ِخيا. ونَ ان َس دي إذا ك ل ن ان سخيا .  ورج ّفِ إذا ك .. الك
: المج اراً  عنه فليس بنَِدّيٍ ، لس ما داموا مجتمعين فيه ، فإذا تفرقواوالنَِّديُّ وم نه س الق ِديُّ مجل .. وقيل: النَّ

ن ه َم ى التهذيب: النَّادي الَمْجِلس يَْنُدو إلي اً حت مى نادي ه، وال يَس ن َحوالَْي م يك وا ل ق ه، وإذا تفرَّ ه أَهلُ ون في  يك
، والجمع ْدوةُ  الجوهري:..  األَْنِديةُ  ناِدياً ، وهو النَِّديُّ ذلك النَّ دَّثُهم، وك وم وُمتََح س الق ل، مجل ، على فَِعي  النَِّديُّ

  .والنَّاِدي والُمْنتََدى والُمتَنَدَّى .
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ا(((  ا َوِرئْيً ُن أَثَاثً ْم أَْحَس ْرٍن ُه ْن قَ ْبلَُهْم ِم ا قَ ال .)).. ا)74َوَكْم أَْهلَْكنَ د: يق و عبي ال أَب الك. ق ُك: اله   لَهْل
َك يَ  اتَهلَ اً: م اً وَهالك اً وَهْلك ُك ُهْلك اس ..  ْهِل ن الن رن : الجماعة م ة السوء .. والق ي ميت تعمل إال ف .. وال يس

رآهُ  الشيَء إراءةً وإرايَةً وإرَءاَءةً. الجوهري: وقال ابن األَعرابي: أََرْيتُه:  أَثَاثًا َوِرئْيًااألمة ..  أََرْيتُه الشيَء ف
واءُ والرِّ  أَْرأَْيتُه. وأَصله رُّ يُ  ئُْي وال ئْ ل: الّرِ ر، وقي ْرآةُ: الَمْنَظ ي والَم ُن الَمْنظر ف واُء، بالضم، ُحْس رُّ اء  وال البَه

اً،..  والَجمال ت وقوله عز وجل: هم أَحسن أَثاثاً وِرئْياً؛ قرئت ِرئْياً؛ بوزن ِرْعي ُي  وقرئ ئْ راء: الّرِ ال الف اً؛ ق ِريّ
يُّ  ا َهرما ظَ  الَمْنَظر، وقال األَخفش: الّرِ ة يَْقرُؤونه ُل المدين راء: أَْه ر همز، عليه مما رأَْيت، وقال الف اً، بغي  ِريّ

نَ  اٍت لَْس ع آي ه م ت ألَنَّ ن رأَْي د م ر قال: وهو وجه جي ر. وذك وزاِت األَواِخ ى  مهم ّيِ إل الّرِ ه ذهب ب بعضهم: أَنَّ
ز م يهم ت إذا ل ن َرِوي اج: م ال الزج ك. ق و ذل ز، ف ونح ر هم اً، بغي رأَ ِريّ دهماق يران أَح ه تفس   ل
يِّنٌ  أَن َمْنَظرُهم ُمْرتٍَو من ال النِّْعمة كأَن النَِّعيم بِّ ت، وق ز من رأَي رك الهم ى ت ون عل يهم ويك ن  ف وهري: م الج

  .. وكسوة ظاهرة المنظر من رأَيت، وهو ما رأَتْهُ العين من حاٍل حَسنة همزه جعله من
َاللَِة فَْليَمْ ((  اَعةَ قُْل َمْن َكاَن فِي الضَّ ا السَّ ذَاَب َوإِمَّ ا اْلعَ ْحَماُن َمدا َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما يُوَعُدوَن إِمَّ ُدْد لَهُ الرَّ

َل ل) ...)) . 75فََسيَْعلَُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكانًا َوأَْضعَُف ُجنًدا( وَّ ه وَط ه أَي أَمهلَ ي َغيِّ دَّه ف اَدْدُت الرجل ـوَم ه. وم
ةً  م.  َمَدْدتُه وَمدَّني؛ هذه عن اللحياني. وقوله تعالى: ويَُمدُّهموِمداداً:  ُممادَّ اه يُْمِهلُه ون؛ معن انِهم يَْعَمُه في ُطْغي

هم في دود. وُطْغيانُهم: ُغلُوُّ د: مم رهم. وشيء َمِدي ا. كف رٌّ َمَكانً َو َش ْن ُه يَْعلَُموَن َم ه فََس ه الشيء : أدرك : علم
يالقو ى انهم س ه .. والمعن ه وكنه دنيا بحقيقت ي ال رة .. ف ي اآلخ دنيا أو ف ي ال واء ف ذاب س ن الع يبهم م ن نص

ودهم  نفعهم جن ن ت دها ل دائم .. عن ذاب ال رة بالع ي اآلخ دي .. وف ياع الجس ي والض زق النفس ة والتم بالهزيم
م  ه رغ ه إال إلي رب من ذاب ال مه و الع م مالق االت ه ع الح ي جمي ارى .. وف ي ال تم ة الت ام الحقيق والهم أم وأم

  م .. أنوفه
َردا(((   اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْيٌر َم ُ الَِّذيَن اْهتََدْوا ُهًدى َواْلبَاقِيَاُت الصَّ َّ داه )76َويَِزيُد  .)).. ه

دنيا واآلخرة..  ي ال ت ف ل الثاب ت والعم القول الثاب وا ب ذين آمن ت هللا ال ى يثب هداية أرشده ضد أضله .. والمعن
ا يرضي  ويوفقهم ر والطاعات فيم ال الب ة هي أعم اعوا .. والهداي لما يحبه ويرضى ما داموا قد سمعوا وأط

ادة  الة والعب رين الص ان ق ذكر إذا ك ر هللا .. وال ا ذك امالت .. وتاجه ادات ومع ن عب الى م بحانه وتع هللا س
ي والمعاملة الطيبة والحالل كسبا وإنفاقا كان ثمارا تترى بال انتهاء يكثر فضله ؤمن ف ى الم ا عل ا ويعم خيره

  الدنيا واآلخرة .. جاء في الحديث الشريف : 
ن ى ب ن يحي د، ع ن راش ر ب ا عم ال: أخبرن رزاق، ق د ال ا عب ي  حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرن أب

ه  ي صلى هللا علي س النب ه كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: جل لم ذاتوآل وم، فأخذ  وس ي
ر،عودا يابسا ه إال هللا، وهللا أكب ول ال إل ال: "إن ق م ق ه ث ا،  ، فحط ورق د  وسبحان هللا، تحط الخطاي والحم

ات الصالحات،  كما تحط ورق هذ الشجرة الريح، خذهن يا أبا ن الباقي نهن، ه ك وبي ال بين ال أن يح درداء ق ال
د وهن من كنوز الجنة"، قال رن هللا،أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الح ن هللا، وألكب ال: ألهلل  يث ق

  وألسبحن هللا، حتى إذا رأني الجاهل حسب أني مجنون.
ًدا(((   االً َوَولَ يَنَّ َم اَل َألُوتَ ا َوقَ َر بِآيَاتِنَ ِذي َكفَ َت الَّ اِن 77أَفََرأَْي ْحَم َد الرَّ ذَ ِعْن َب أَْم اتََّخ َع اْلغَْي لَ ) أَاطَّ

  .)).. )80) َونَِرثُهُ َما يَقُوُل َويَأْتِينَا فَْرًدا(79ا يَقُوُل َونَُمدُّ لَهُ ِمْن اْلعَذَاِب َمدا() َكالَّ َسنَْكتُُب مَ 78َعْهًدا(
  جاء في صحيح البخاري : 

ا ال: حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان، عن األعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: سمعت خباب  ق
ه ده، فقال: ال أعطيك حتى تكفرجئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عن ه  بمحمد صلى هللا علي  وآل

ي  وسلم، فقلت: ال، حتى تموت ثم تبعث، قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ ال: إن ل م، ق دا  قلت: نع اال وول اك م هن
يكه .. ة:  فأقض ذه اآلي ت ه ت((  فنزل ا  أفرأي ر بآياتن ذي كف دا ... )). ال اال وول ن م ال ألوت   وق

  .ة، وحفص، وأبو معاوية، ووكيع، عن األعمش.وشعب رواه الثوري،
اذب ..ألن  ده ك ا عن را مم ه سيعطيه هللا خي والمعنى أن الذي كذب بلقاء هللا وافترى عليه .. وزعم أن

  هللا سيحرمه المال والولد وما أنعم به عليه .. وسيرده إلى العذاب ال شك في ذلك .. 
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ةً ((   ِ آِلَه َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم زا( َواتََّخ ْم ِع وا لَُه ْيِهْم 81ِليَُكونُ وَن َعلَ اَدتِِهْم َويَُكونُ يَْكفُُروَن بِِعبَ الَّ َس ) َك
ل.)) .. )82ِضدا( . وفي الحديث: قال لعائشة: ه : خالف الذُّّلِ ك والِعزُّ ان قوُم َم ك ْدِريَن ِل ة؟  تَ اب الكعب وا ب رفع

زاً  اء دواأَن ال يدخلها إِال من أَرا قالت: ال، قال: تَعَزُّ ي بعض نسخ مسلم:  أَي تََكبُّراً وتشدُّداً على الناس، وج ف
راً، براء ه أَو بعد زايٍ، من التَّْعزير والتوقير، تَعَزُّ ت وتعظيم وقير البي د ت َرهم  فِإما أَن يري يَم أَنفسهم وتََكبُّ تعظ

ة: الناس. والِعزُّ في األَصل: القوة والشدة على زَّ زُّ والِع اعالر والغلبة. والِع ة واالمتن دا .. فع دُّه أَيضاً : ِض وِض
ا ادَّه وهم د ض داد. ولق ع أَض ّدٍ  ِمثْلُه؛ عنه وْحَده، والجم ى ِض وم عل دُّ جماعةً، والق ون الّضِ د يك متضاّداِن، وق

اً؛  عليه في الخصومة. وفي التنزيل: ويكونون عليهم ضّداً؛ قال الفراء: يكونون واِحٍد إِذا اجتمعوا عليهم َعْون
ة:  أَبو منصور: يعني األَناَم التي َعبََدها الُكفَّارقال  ة. وروي عن ِعْكرم وم القيام ديها ي ى عابِ تكون أَْعواناً عل

يهم ون عل دّ  يكون ال: الّضِ ّداً؛ ق يهم ض ون عل ل: ويك ز وج ه، ع ي قول ش ف ال األَخف داء، وق داً  أَع ون واح يك
ون للجم َصُد يك َصِد واألَْرصاد، والرَّ يهم  اعة؛وجماعة مثل الرَّ ون عل ير ويكون ي التفس اه ف راء: معن ال الف وق

َد. قال   ابن السكيت: حكى لنا أَبو عمرو الضد ِمثُْل الشيِء، والّضدُّ خالفه. َعْوناً فلذلك َوحَّ
ُهْم أَزا(((   ُؤزُّ افِِريَن تَ ى اْلَك : االختال) .)).. 83أَلَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن َعلَ :واألَزُّ يُج  ُط. واألَزُّ التَّْهيِ

هُ  ُؤزُّ هُ يَ راُء. وأَزَّ ه. واِإلغ راه وهيج لنا أَّزاً: أَغ ا أَرس ز: إِن ل العزي ي التنزي ه. وف هُ: َحثَّ ى  وأَزَّ ياطين عل الش
هم أَّزاً؛ قال الفراء أَي تُْزِعُجهم إِلى الكافرين الءً  المعاصي وتُْغِريهم تَُؤزُّ ليهم إِْش د: تُْش ال بها، وقال مجاه ، وق

ريهم حاك: تغ ن الض راًء. اب اَر. إِغ وَن الكف ُؤزُّ ذين يَ ياطين ال اُز الش ي: األُزَّ اً  األَعراب ه أَزَّ   وأَزَّ
ه. وأَزَّ يَُؤزُّ أَّزاً، وهو الحركة   .. الشديدة وأَِزيزاً مثل َهزَّ

دا(((   ْم َع دُّ لَُه تَْعجَ ) .)).. 84فَالَ تَْعَجْل َعلَْيِهْم إِنََّما نَعُ لواْس ره أَن يَْعَج ه وأَم َل: َحثَّ ر.  ل الرج ي األَم ف
  .. والمعنى ال تطلب لهم العذاب .. ُمتََكلِّفاً إِياه؛ حكاه سيبويه أَي َمرَّ طالباً ذلك من نفسه وَمرَّ يَْستَْعِجل
ْحَماِن َوْفًدا(((   وم نحشر) .)).. 85يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتَِّقيَن إِلَى الرَّ الى: ي رحمن  قال هللا تع ى ال ين إِل المتق

ادة قيل: وْفداً؛ ُد ِوف الن يَِف َد ف ُمون. األَصمعي: وفَ كبان الُمَكرَّ ن سيده:  إِذا ً الَوْفُد الرُّ ر. اب ك أَو أَمي ى مل خرج إِل
  ..َوُوفُوداً وَوفادةً وإِفادةً، على البدل: قَِدَم، فهو وافِدٌ  وفََد عليه وإِليه يَِفُد َوْفداً 

نََّم ِوْرًدا(َونَُسوُق الْ ((    ى َجَه ِرِميَن إِلَ ذي .)).. )86ُمْج اء ال ِوْرُد: الم اء. وال وم: الم ِوْرُد ُوورُد الق وال
ْوِرٌد. َوَوَردَ  والِوْرُد: العََطُش... االبل الواِردة والِوْرُد: يُوَرُد. ُدها َم ُل، واِح واِرُد: الَمناِه ْوِرداً أَي والَم ُوُروداً.  َم

تُ والَمْوِردةُ: الطريق إِ  ِوْرُد: وق اء. وال ِوْردِ  لى الم وِم ال ن ي ِوْرُد: اسم م ُوُروُد. وال َدُر ال أَْيِن، والَمْص ْم ين الّظِ  ب
و ِوْرٌد. ِوْردِ  ان، فه ا ك ل وم ر واِإلب ة الطي ن جماع ا َوَرَد م ِوْرِد. وم وِم ال ِوْرُد: ..  ي اِء. وال واِردةُ: ُوّراُد الم وال

اً،ا ونسوق الواِردة. وفي التنزيل العزيز: ال الزجاج: أَي ُمشاةً ِعطاش  والجمع لمجرمين إِلى جهنم ِوْرداً؛ وق
  ء .. أَْوراٌد. والِوْرُد: الُوّراُد وهم الذين يَِرُدون الما

ْحَماِن َعْهًدا((( ُ عليه، وكلُّ  العَْهُد كل ما ُعوِهدَ .)).. )87الَ يَْمِلُكوَن الشَّفَاَعةَ إِالَّ َمْن اتََّخذَ ِعْنَد الرَّ ا َّ  م
رُ  بين العباِد من المواثِيِق، فهو ات َعْهٌد. وأَْم ذه اآلي ي ه ه ف َر هللا ب ا أََم لُّ م ذلك ك ِد، وك ن العه يم م ى  اليت ونَه

ان  أَي أَنا ُوفي حديث الدُّعاِء: وأَنا على َعْهِدَك وَوْعِدَك ما استََطْعت عنه. ن اِإليم ُمِقيٌم على ما عاَهْدتُك عليه م
اة من عذاب هللا إال باإلستقامة ال أَزول عنه دانيَّتِكبَوحْ  بك واِإلقرار ه ال منج ى أن ق .. والمعن د : الموث .. العه

  وتطبيق الدين .. فاإلسالم هو العهد .. ومن طبقه فقد ضمن العهد .. ومن نكثه فال عهد له .. 
ًدا(((   اُن َولَ ْحَم ذَ الرَّ الُوا اتََّخ ْيئًا إِد 88َوقَ تُْم َش ْد ِجئْ ع .)).. )89ا() لَقَ ر الفظي ُب واألَم اِإلدُّ واِإلدَّةُ: العَج

ل  هذه عن وكذلك اآلّد مثل الفاعل، وجمُع اِإلدَّة إَِدٌد؛ وأَمر إِدٌّ وصف به؛ والداهية، العظيم اللحياني. وفي التزي
ن إِّداً، بَكسر األَلف، إِال ما روي عن أَبي عمر العزيز: لقد جئتم شيئاً إِّداً؛ قراءة القراء ال: وم  وأَنه قرأَ: أَّداً. ق

ا بشيء وه كله ي الوج و ف ال: وه اّد، ق ل م ّد .. عظيم العرب من يقول لَقد جئت بشيء آّد مث ة تئ واِإلّد: الداهي
ه،..  وتؤّد أَّداً  ت واِإلّد، بكسر الهمزة: الشدَّة. وفي حديث علّي، رضى هللا تعالى عن ال: رأَي ي، صلى هللا  ق النب

ه عليه  لم، فوآل دك منوس ت بع ا لقي ت: م ام فقل ام،  اِإلَددِ  ي المن دواهي العظ زة: ال واألََوِد؛ اِإلدد، بكسر الهم
  .. والتشديد، واألََوُد: العوج. واألَدُّ: الغلبةُ والقّوةُ  بالكسر واحدتها إِّدة،
اُل ((   رُّ اْلِجبَ قُّ األَْرُض َوتَِخ هُ َوتَنَش ْرَن ِمْن َماَواُت يَتَفَطَّ اُد السَّ دا(تََك اِن 90َه ْحَم ْوا ِللرَّ ) أَْن َدَع

وتَفَطََّر الشيُء: تشقق. والفَْطر: الشق، وجمعه  فَطَر الشيَء يَْفُطُره فَْطراً فاْنفََطر وفطََّره: شقه..)).. )91َولًَدا(
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َرْت؛ أَي..  فُُطور ي وأَصل الفَْطر: الشق؛ ومنه قوله تعالى: إذا السماء اْنفََط ام انشقت. وف رسول  الحديث: ق
ه أَي انشقتا. هللا، صلى هللا عليه وسلم، حتى تَفَطََّرْت قدماه ُر الصائم ألَن ذ فِْط ه أُخ ى؛ ،من َرْت بمعن ال: تَفَطَّ  يق

دا..  العزيز: السماء ُمْنفَِطر به تَفَطََّر الشيُء وفََطر واْنفََطر. وفي التنزيل يفتح فاه. ابن سيده: اُل َه رُّ اْلِجبَ  َوتَِخ
ةالَهدُّ :  وت شديد تسمعه ..  فَيَْنَهِدم؛ َهدَّه يَُهدُّه َهدا وُهُدودا : الَهْدُم الشديد والكسر كحائِط يَُهدُّ بمرَّ ّدة: ص والَه

دّ  من سقوط ركن أَو حائط أَو ناحية جبل، تقول لى  َمنه: َه ي، ص ن النب ي الحديث ع داً؛ وف دُّ، بالكسر، هدي يَِه
  .. هم إني أَعوذ بك من الَهّدِ والِهدَّةيقول: الل وسلم، أَنه كان هللا عليه

ًدا(((   اِن َولَ ْحَم ْوا ِللرَّ ًدا(91أَْن َدَع ذَ َولَ اِن أَْن يَتَِّخ ْحَم ي ِللرَّ ا يَْنبَِغ َماَواِت 92) َوَم ي السَّ ْن فِ لُّ َم ) إِْن ُك
ْحَماِن َعْبًدا( ْحمُن اسم من قال الزجاج:.)).. )93َواألَْرِض إِالَّ آتِي الرَّ ب  الرَّ ي الكت أَسماء هللا عز وجل مذكور ف

ل  األَُوِل، يعرفونه من أَسماء هللا؛ قال أَبو الحسن: أَراه يعني أَصحاب الكتب يكونوا األَُول، ولم د أَه ومعناه عن
ْحمِة، ألَن فَْعالن بناء من أَبنية التي ال غاية بعدها في اللغة ذو الرْحمةِ  ٌل بمعن الرَّ ٍل  ىالمبالغة، وَرِحيٌم فَِعي فاع

ومٌ  كما قالوا َسِميٌع بمعنى ساِمع وقديرٌ  ل َرُح ذلك رج وز بمعنى قادر، وك ال األَزهري وال يج وٌم؛ ق رأَة َرُح  وام
ل، ن إِالَّ هللا عز وج ي أَن يقال َرْحم الَُع ف ا يُب ة م ن أَبني الن م ل  وفَعَ ه ك ذي وسعت رحمت ْحمن ال الرَّ وصفه، ف

ههللا فال يجوز أَن يقال َرْحمن لغير شيء، ي قول اس ف ي العب ن أب ع ؛ وحكى األَزهري ع حيم: جم رَّ ْحمن ال رَّ  ال
حيم َعَربيّ  ْحمن ِعْبرانّي والرَّ ه ..  َعْبًدا.. بينهما ألَن الرَّ اع ل ُد : عبده عبادة : خضع وذل وط َد يَْعبُ ال َعبَ وال يق

ال  وأَما َعْبٌد َخَدَم موالهالخاسرين. قال:  إِلهاً فهو من ومن عبد دونه ِعبادة إِال لمن يَْعبُد هللا، َده. ق فال يقال َعبَ
دُ  للمسلمين ِعباُد هللا يعبدون هللا. للمشركين هم َعبََدةُ الطاغوت، ويقال الليث: ويقال   ..  والعابد: الُمَوّحِ
دا(((   ُهْم َع دَّ اُهْم َوَع ْد أَْحَص ْرًدا(94لَقَ ِة فَ ْوَم اْلِقيَاَم ِه يَ ْم آتِي الى: . .)).)95) َوُكلُُّه ماء هللا تع ي أَس وف

ى  يَفُوته َدقيق منها وال َجليل. واإلْحصاُء: العَدُّ والِحْفظ. فال الُمْحِصي؛ هو الذي أَْحَصى كلَّ شيٍء بِِعْلِمه وأَْحَص
ّلِ  األَزهري: أي أَحاط علمه أَحاَط به. وفي التنزيل: وأَْحَصى كلَّ شيٍء عدداً؛ الشيَء: سبحانه باستيفاء عدد ك

  ..َعَددته وأَْحَصْيت الشيَء: شيء.
ْحَماُن ُودا(((    اِلَحاِت َسيَْجعَُل لَُهْم الرَّ ن .)).. )96إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ودَّة. اب الودُّ: مصدر الم

ر جميع سيده: الودُّ الُحبُّ يكون في يَء ُودا.. َمداِخل الَخْي ه:  أ َودَّ الش رئ: سيجعل ..  َحبَّ رحمُن ُوّداً وق م ال  له
ماِء هللا  قال: قاله بعض المفسرين. وَوّداً. قال الفراء: ُودا في صدور المؤمنين، ي أَس َوُدوُد ف اري: ال ابن األَنب

ال عز وجل،المحبُّ لعباده، من ل أََوّده وّداً وِوداداً َوَوداداً. ق ك َوِدْدت الرج ر: قول ن األَثي ماِء  اب ي أَس ودود ف ال
الى،  ودّ هللا تع ن ال ول، م ى َمْفعُ وٌل بمعن ة. فَعُ ْوُدود أَي  المحب الى َم ا تع ه، ف ل إِذا أَحببت ال: وددت الرج يق
يَْرضى عنهم. وفي  أَوليائه؛ قال: أَو هو فَعُول بمعنى فاعل أَي يُحّب عباده الصالحين بمعنى قلوب َمْحبوب في

ً  حذف حديث ابن عمر: أَّن أَبا هذا كان ُودا لعمر؛ هو على   ..  المضاف تقديره كان ذا ُوّد لعمر أَي صديقا
دا(((   َر بِِه اْلُمتَِّقيَن َوتُنِذَر بِِه قَْوًما لُ ق.))..  )97فَِإنََّما يَسَّْرنَاهُ بِِلَسانَِك ِلتُبَّشِ ُد: العُن دَّ ُدوُد: .. والُمتَلَ واللَّ

ه  الفم ما يَُصبُّ بالُمْسعُط من السْقي والدَّواء في أَحد ِشقّي ي، صلى هللا علي ديث النب ي ح د. وف فَيَُمرُّ على اللَّدي
. قال قال: َخْيرُ  وسلم، أَنه ِد  األَصمعي: اللَّدود ما تَداَوْيتُْم به اللَّدوُد والِحجامةُ والَمِشيُّ ي أَح ما ُسِقَي اِإلنسان ف
ى..  شقَّيِ الفم ّداً:.. الحق واألَلَدُّ: الَخِصُم الَجِدُل الشَِّحيُح الذي ال يَزيُغ إِل دُّه لَ ه أَلُ ل  ولََدْدتُ ي التنزي ْمتُه. وف خَص

ى.. الِخصام ُ العزيز: وهو أَلَدّ  ِدل، قال أَبو إِسحق: معن ومة الَج ة الشديُد الخص ي اللغ ّدِ ف م األَلَ تقاقه  الَخِص واش
َديِ  ن لَدي ذ ِم ه أََخ َمه أَّي وج ه أَن َخْص فحتاه، وتأْويل ا ص ق وهم ومة العن وه الخص ن وج   م

رأَة لبه في ذلك. يقال: رجل أَلَدُّ بَيُِّن اللََّدد شديدغ ومة؛ وام َدداً. الخص دُّ لَ ذا تَلُ ا ه َدْدَت ي د لَ دٌّ. وق وم لُ دَّاء وق  لَ
َدْدتُ  و ولَ مه، فه دُّه: خص دَّه يَلُ ه. وأَلَ ه فغلبت دُّه إِذا جادلت اً أَلُ   الدٌّ  فالن

  ..  ولَُدود
ًزا(َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم مِ ((   ْم ِرْك ة )98ْن قَْرٍن َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو تَْسَمُع لَُه رن : األم ./.)) .. الق

اس ..  ن الن ة م ي.. الجماع وت الخف سُّ والص ُز الِح ْك َزة: ..  الّرِ ْك خي. والّرِ يم الس ل الحل ل العاق ُز: الج ْك والّرِ
عُ  ي تُْقتلَ ة الت ن النخل ة ع ي حنيف ن أَب ْذعِ؛ ع ة..  الِج ذع النخل ي ج ت ف ي تنب ة الت مر: والنخل ال ش   ق

ل إِلى مكان آخر هي ْكَزة. وقال بعضهم: هذا ِرْكٌز َحَسنٌ  ثم تحوَّ عٌ  الّرِ ذا قَْل ٌن وه ذا َوِديٌّ َحَس ال:  وه حسن. ويق
  ..وَمْرُكوٌز: اسم موضع ِرْكُز الَوِدّيِ والقَْلِع.
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وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )181َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

c    : 236الحلقة عدد   
   c سورة طــه) 20(

  )   135( آياتها :  
 ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  حمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا الر
ه(((    قَى( )1ط ْرآَن ِلتَْش َك اْلقُ ا َعلَْي ا أَْنَزْلنَ ى(2َم ْن يَْخَش ْذِكَرةً ِلَم َق األَْرَض 3)إِالَّ تَ ْن َخلَ ِزيالً ِممَّ ) تَن

ْحَماُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى(4َوالسََّماَواِت اْلعَُال( ا ف5ِ)الرَّ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ هُ َم ا ) لَ ا َوَم ا بَْينَُهَم ي األَْرِض َوَم
ى(6تَْحَت الثََّرى( رَّ َوأَْخفَ ُم الّسِ نَى(7) َوإِْن تَْجَهْر بِاْلقَْوِل فَِإنَّهُ يَْعلَ َماُء اْلُحْس هُ األَْس َو لَ هَ إِالَّ ُه ُ الَ إِلَ َّ ْل 8)  ) َوَه

اِر  اْمُكثُوا إِنِّي) إِْذ َرأَى نَاًرا فَقَاَل ِألَْهِلِه 9أَتَاَك َحِديُث ُموَسى( ى النَّ آنَْسُت نَاًرا لَعَلِّي آتِيُكْم ِمْنَها بِقَبٍَس أَْو أَِجُد َعلَ
ا أَتَاَها نُوِدي يَا )10ُهًدى( ى( فَلَمَّ ًوى( )11ُموَس دَِّس ُط اْلَواِدي اْلُمقَ َك بِ َك إِنَّ اْخلَْع نَْعلَْي َك فَ ا َربُّ ي أَنَ ا  )12إِنِّ َوأَنَ

ِذْكِري( )13ِمْع ِلَما يُوَحى(اْختَْرتَُك فَاْستَ  َالةَ ِل ْم الصَّ ْدنِي َوأَقِ ا فَاْعبُ هَ إِالَّ أَنَ ُ الَ إِلَ َّ ا  ةٌ 14إِنَّنِي أَنَ اَعةَ آتِيَ )إِنَّ السَّ
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ا َواتَّ  )15أََكاُد أُْخِفيَها ِلتُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما تَْسعَى( ْؤِمُن بَِه ْن الَ يُ نََّك َعْنَها َم ْرَدى(فََال يَُصدَّ َواهُ فَتَ َع َه ا 16بَ ) َوَم
َرى( )17ُموَسى( تِْلَك بِيَِمينَِك يَا آِرُب أُْخ ا َم َي فِيَه ي َوِل ى َغنَِم ا َعلَ ) 18قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِه

عَى(19ُموَسى( قَاَل أَْلِقَها يَا اَل  )20) فَأَْلقَاَها فَِإذَا ِهَي َحيَّةٌ تَْس ى(قَ يَرتََها اْألُولَ نُِعيُدَها ِس ْف َس ْذَها َوَال تََخ  )21ُخ
َرى( )22َواْضُمْم يََدَك إِلَى َجنَاِحَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيَةً أُْخَرى( ا اْلُكْب ْن آيَاتِنَ َك ِم ى 23ِلنُِريَ ْب إِلَ )اْذَه

ي َص )24فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى( َرْح ِل اَل َرّبِ اْش ِري( )25ْدِري(قَ ي أَْم ْر ِل انِي(26َويَّسِ ْن ِلَس َدةً ِم ْل ُعْق  )27) َواْحلُ
ْوِلي( وا قَ ي( )28يَْفقَُه ْن أَْهِل ًرا ِم ي َوِزي ْل ِل ي(29َواْجعَ اُروَن أَِخ ِه أَْزِري(30)َه ُدْد بِ ي  )31)اْش ِرْكهُ فِ َوأَْش

ِري( ًرا( )32أَْم بَِّحَك َكثِي ْي نَُس رً  )33َك ْذُكَرَك َكثِي يًرا(34ا(َونَ ا بَِص َت بِنَ َك ُكْن ا )35)إِنَّ ْؤلََك يَ َت ُس ْد أُوتِي اَل قَ  قَ
  ...)). )36ُموَسى(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة طه )   

  * التحليل :   
    

ما القبس ؟ .. وما الوادي المقدس طوى؟ .. وما العبادة ؟.. وما الصد ؟.. وما اآليات الكبرى ؟.. وما 
ذكر  ا ال بيح ؟.. وم اء هللا التس الي إن ش ل الت ي التحلي ة ف ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ؟ .. ع

  تعالى :
  

ه(((    قَى( )1ط ْرآَن ِلتَْش َك اْلقُ ا َعلَْي ا أَْنَزْلنَ ى(2َم ْن يَْخَش ْذِكَرةً ِلَم َق األَْرَض 3)إِالَّ تَ ْن َخلَ ِزيالً ِممَّ ) تَن
َال( قُ .)).. )4َوالسََّماَواِت اْلعُ لوالَخْل ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث داع الشيء عل  شيء  في كالم العرب: ابتِ

ق ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مث و  واألَم ال أَب ارك هللا أَحسن الخالقين. ق تب
ال أَْبد كالم العرب بكر بن األَنباري: الخلق في ه، واآلخرعلى وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء على مث دير؛  َع التق

اه أَحسن وقال في قوله القين، معن ه تعالى: فتبارك هللا أَحسُن الخ ذلك قول رين؛ وك ّدِ ون  الُمق الى: وتَْخلقُ تع
رون كذباً. ه وقوله تعالى: أَنِّي أَْخلُق إِْفكاً؛ أَي تُقّدِ رد أَن م ي ديره، ول دوماً.  لكم من الطين َخْلقه؛ تق ِدث مع يُح

  .. لم يكن، والَخْلُق يكون المصدر ويكون الَمْخلُوقَ  خلقاً أَحدثه بعد أَن الشيء يَخلُقه  سده : خلق هللا ابن 
ْحَماُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى(((     َت 5الرَّ ا تَْح ا َوَم ا بَْينَُهَم ي األَْرِض َوَم ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ) لَهُ َم
رْ والثَّرى: التراب النَِّديٌّ .)).. )6الثََّرى( لَّ يَِص ذي إِذا بُ راب ال ً  ، وقيل: هو الت ا ه عز وجل:  طين اً. وقول الزب

ا ه م اني،  تحت األَرض، وما تحت الثََّرى؛ جاء في التفسير: أَن رة عن اللحي َرواِن؛ األَخي اِن وثَ ه ثََري وتثنيت
ظ الفاعل؛ أَثْراء. وثَرىً  والجمع : بالغوا بلفظ المفعول كما بالغوا بلف ال َمثِْريٌّ ا ق ن سيده: وإِنم ذا  اب ا ه قلن

رًى، فهي ه.وثَِريَِت األَرُض ثَ ه علي ل َمثِْريَّ ه فنحم ة ألَنه ال فعل ل د الُجُدوب ْت بع ِديَْت والنَ ةٌ: نَ ْبس،  ثَِريَّ واليُ
َرى من العطش وأَثَْرى المطر: بلَّ الثََّرى. وفي وأَثَْرْت: كثَُر ثَراها. ل الثَّ ب يأْك ِإذا كل ر الحديث: ف اب أَي الت

ة  أَردت أَنها اْعتَقَدَ  حنيفة: أَرض ثَِريَّةٌ إِذا اعتدل ثَراها، فِإذا الندّي. وقال أَبو َرْت. وأَرض ثَِريَّ ت أَثْ رًى قل تثَ
  . ثََرًى ونَدًى. وثَْرياء أَي ذات

ى(((     رَّ َوأَْخفَ ُم الّسِ هُ يَْعلَ اْلقَْوِل فَِإنَّ هَ إِالَّ 7َوإِْن تَْجَهْر بِ ُ الَ إِلَ َّ نَى()  َماُء اْلُحْس هُ األَْس َو لَ .))... )8 ُه
نام عند اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ  ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه .. وهللا متخذه، والجم

  : اسم الذات الواجب الوجود .. والقائم بذاته وليس كمثله شيء هللا ال إله إال هو  وحده ال شريك له .. 
ى(((     ِديُث ُموَس ي9َوَهْل أَتَاَك َح وا إِنِّ ِه اْمُكثُ اَل ِألَْهِل اًرا فَقَ ا  ) إِْذ َرأَى نَ يُكْم ِمْنَه ي آتِ اًرا لَعَلِّ ُت نَ آنَْس

ي.)).. )10بِقَبٍَس أَْو أَِجُد َعلَى النَّاِر ُهًدى( ار. وف ْعلة من الن بَس: الشُّ ار. والقَ بَس: الن بَس  التهذيب: القَ القَ
علة ذ ُش ها األَخ م، واْقتِباس ن ُمْعَظ ها م ار تَْقتَبِس ن ن ه م ا. وقول الى:  منه بس  تع بس .. والق هاب ق : بش

ي الَجْذَوة، وهي النار ذها ف ي تأْخ ى أَْورى الت ه: حت َّ علي ّي، ِرضوان  ي حديث عل ود. وف َرف ُع اً  َط قَبَس
ب الن ِلقابِس ابِس: طاِل ل من ار، وهوأَي أَظهر نُوراً من الحق لطالبه. والق اٌس، ال  فاِع ع أَْقب بَس، والجم قَ

ه ويقال: يكسَّر على غير ذلك، وكذلك الِمْقباس. اً،  قَبَْست منه ناراً أَْقبِس قَْبساً فأَْقبََسني أَي أَعطاني من قَبَس
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اً أَي اً أَيض ه ِعْلم ت من اراً، واْقتَبَْس ه ن ت من ذلك اْقتَبَْس تفدته. وك ى النَّ. ((اس ُد َعلَ ًدىأَْو أَِج ه  اِر ُه )) :  ألن
  أخطأ الطريق .. فأراد اإلستفسار عنه في ليلة شديدة المطر والبرد والريح ..

ا((     وِدي يَ ا نُ ا أَتَاَه ى( فَلَمَّ دَِّس  )11ُموَس اْلَواِدي اْلُمقَ َك بِ َك إِنَّ اْخلَْع نَْعلَْي َك فَ ا َربُّ ي أَنَ إِنِّ
َرف، فمن  ويُْصَرفُ  ٍُع بالشأْم، تُْكَسُر طاُؤه وتَُضمّ وقال الجوهري: ُطًوى اسم موِض .)).. )12ُطًوى( وال يُْص

ن ومن لم َصَرفَه َجعلَه اسَم واٍد ومكاٍن وَجعَله نكَرةً، ال اب ة؛ ق ه معرف ة وَجعَل دة وبُْقعَ  يَْصِرْفه َجعَلَه اسم بَْل
ً  بري: إِذا كان ا ان اسماً َعلَم ه، وإِذا ك م ل وادي فهو َعل ماً لل يس  ُطًوى اْس حُّ فل ا، فمن  يَِص ُره لتَبايُنِهم تَْنكي

ًوى، وهو الشيء لم يَْصرفه جعله َصَرفه جعله اسماً للمكان، ومن ًوى وِط ان ُط ال: وإذا ك ة، ق  اسماً للبُْقع
ُر  صفة بمنزلة ثُنًى وثِنًى، وليس بعَلٍَم لشيٍء، وهو الَمْطِوّي مرتين، فهو روٌف ال غي ًوى  َمْص ًوى وِط وُط

ل يل: هوَجبٌَل بالشام، وق ي التنزي وِر. وف ِل الطُّ ي أَص دَّس واٍد ف الواِدي الُمقَ ك ب ز: إن و  العزي ال أَب ًوى؛ ق ُط
  .. إِسحق: ُطًوى اسُم الوادي

وَحى(((     ا يُ تَِمْع ِلَم َك فَاْس ا اْختَْرتُ َالةَ  )13َوأَنَ ْم الصَّ ْدنِي َوأَقِ ا فَاْعبُ هَ إِالَّ أَنَ ُ الَ إِلَ َّ ا  ي أَنَ إِنَّنِ
  .)).. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. )14ْكِري(ِلذِ 

عَى(((     ا تَْس ٍس بَِم لُّ نَْف َزى ُك ا ِلتُْج ْؤِمُن  )15إِنَّ السَّاَعةَ آتِيَةٌ أََكاُد أُْخِفيَه ْن الَ يُ ا َم نََّك َعْنَه دَّ َال يَُص فَ
ْرَدى( َواهُ فَتَ َع َه ا َواتَّبَ الُك. َرِدَي، با.)).. )16بَِه دى: اله رَّ َك،ال ْردى َردًى: َهلَ ر، يَ و لكس ِدي:  فه رَّ َرٍد. وال

ز:  الهاِلُك، وأَْرداهُ هللاُ. وأَْرَدْيتُه أَي أَهلكتُه. ل العزي ي التنزي ٍة. وف ورجٌل َرٍد: للهالك. وامرأَة َرِديَةٌ، على فَعل
  . ى.فتَْرد َهواهُ  ِكْدَت لتُْرِديِن؛ قال الزجاج: معناه لتُْهِلُكني، وفيه: واتَّبَعَ  إنْ 

ا  )17ُموَسى( َوَما تِْلَك بِيَِمينَِك يَا((     َي فِيَه ي َوِل ى َغنَِم ا َعلَ قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِه
ْذَها َوَال تََخ )20) فَأَْلقَاَها فَِإذَا ِهَي َحيَّةٌ تَْسعَى(19ُموَسى( ) قَاَل أَْلِقَها يَا18َمآِرُب أُْخَرى( اَل ُخ نُِعيُدَها قَ ْف َس

ا  )22َواْضُمْم يََدَك إِلَى َجنَاِحَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيَةً أُْخَرى( )21ِسيَرتََها اْألُولَى( ْن آيَاتِنَ َك ِم ِلنُِريَ
َرى( اه..)).. )23اْلُكْب ان: َجناح د اِإلنس ُده. وي ان: يَ اُح اِإلنس داه. وَجن ائر: ي ا الط ي وَجناح ل وف : التنزي

ن ة؛ أَي أَِل ْحم ا ْواْخِفْض لهما َجناَح الذُّّلِ من الرَّ ال  لهم ب؛ ق ْه ك من الرَّ ك َجناَح ُمْم إِلي ه: واْض َك. وفي جانِبَ
ى َجناحك الزجاج: ه أَْجنِحة معن اٌح، وجمع ا َجن د كلُّه ال الي ُد، ويق رة العَُض ى األَخي نٌُح، حك ي  وأَْج ن جن اب

ى وقال: َكسَُّروا الَجناَح وهو مذكَّر ٍل، وهو من تكسير عل ة،  أَْفعُ يَش ى الّرِ ث إِل وا بالتأْني ث ألَنهم ذهب المَؤن
ل وكله قَّْيه. راجع إِلى معنى الَمْي د ِش ي أَح اَح اِإلنسان والطائر ف ُع  ألَن َجن ة لَتََض ي الحديث: إِن المالئك وف

ل: هو بم أَْجنِحتها لطالب العلم أَي تضعها لتكون ى؛ وقي ه إِذا َمَش اًء ل ه؛ ِوط اً لحقِّ ه تعظيم ى التواضع ل عن
ل: ل: وقي ران؛ وقي ْرَك الطي م وتَ الس العل د مج زولَهم عن ة ن ع األَجنح ي  أَراد أَراد بوض ا؛ وف م به إِظالله

ا. ُر بأَجنحته م الطي اُح الطائر: الحديث اآلخر: تُِظلُّه ُده. وَجن ده يَ إذا دخل ي ان موسى أسمر البشرة ف . وك
  تحت إبطه خرجت تشع نورا .. 

ِري( )25قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري( )24اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى(((     ي أَْم ْر ِل ْل 26َويَّسِ ) َواْحلُ
انِي( ْن ِلَس َدةً ِم ْوِلي( )27ُعْق وا قَ ه،.)).. )28يَْفقَُه ةٌ في واُن لغ اُن والطُّْغ ث الطُّْغي َوى األَزهري: اللي   والطَّْغ

نبالفتح مثلُه، وال َوى. اب اَوَز  سيده: ِفْعل َطغَْوت وَطغَْيت، واالسم الطَّْغ اً ج و ُطْغيان اً ويَْطغُ ى َطْغي ى يَْطغ َطغَ
ال ع وَغ ي القَْدَر وارتف انِ  ف اً كُطْغي م ُطْغيان ٍب: إِنَّ ِلْلِعْل ي حديث َوْه ِر. وف ى  الُكْف ل صاِحبَه عل اِل أَي يَْحِم الَم

هـيَِحلُّ ل ال التََّرخُّص بما اْشتَبَه منه إِلى ما ِل ب ه بالعََم ُل  ه، ويَتََرفَّع به على َمْن ُدونَه، وال يُْعطي َحقَّ ا يَْفعَ كم
اغ ياِن َط ي الِعْص نَ  ٍَربُّ الماِل. وكلُّ مجاوز حدَّه ف َوى  .اب ت، وَطْغ ّواً َكَطغَْي ى ُطغُ و وأَْطغَ ْوُت أَْطغُ سيده: َطغَ

  . منهما. فَْعلى
ِري( )31)اْشُدْد بِِه أَْزِري(30)َهاُروَن أَِخي(29ِمْن أَْهِلي(َواْجعَْل ِلي َوِزيًرا ((     ي أَْم  )32َوأَْشِرْكهُ فِ

يًرا(34َونَْذُكَرَك َكثِيًرا( )33َكْي نَُسبَِّحَك َكثِيًرا( ا بَِص َت بِنَ َك ُكْن ا )35)إِنَّ ْؤلََك يَ َت ُس ْد أُوتِي اَل قَ ى( قَ  )36ُموَس
ل:وسبحان هللا والتَّسبيح: التنزيه..))..  د، وقي اً  من الصاحبة والول ه هللا : معناه تنزيه الى عن  تنزي تع

ى كل ما ال ينبغي له أَن يوصف، قال: ونَْصبُه أَنه في موضع ل عل بَّْحُت هللا  فع ول: َس ه، تق ى تسبيحاً ل معن
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ه  له أَي نزهته تنزيهاً، ً تسبيحا ي، صلى هللا علي ه قال: وكذلك روي عن النب ال الوآل ي وسلم؛ وق زجاج ف
ى قوله تعالى: ى المصدر؛ المعن بِّح ُسْبحاَن الذي أَْسَرى بعبده ليالً؛ قال: منصوب عل ال:  أُس هللا تسبيحاً. ق

ي  قال ابن وسبحان في اللغة تنزيه هللا، عز وجل، عن السوء؛ أَنَّ إِنساناً فسر ل ام ك ي المن ت ف شميل: رأَي
ال بحان هللا، فق رى : س ا ت ي أَم بَُح ف رس يَْس ه الف رعةُ إِلي بحان هللا الس ال: س رعته؟ وق ي  س ةُ ف والِخفَّ

ه طاعته، ون ل الى، عن أَن يك ارك وتع ُده، تب دٌّ  وِجماُع معناه بُْع ٌل أَو شريك أَو ن ال سيبويه:  ِمثْ أَو ضّد؛ ق
ل: هللا كقولك براَءةَ هللا أَي زعم أَبو الخطاب أَن سبحان راءةً؛ وقي ُئ هللاَ من السوء ب ه  أُبَّرِ سبحانك أَي قول

ك. وروى األَزهري بِإسناده أُنزهك يا رب من كل اً، رضوان هللا سوء وأُبرئ ا سأَل عليّ وَّ ن الَك الى  أَن اب تع
  .. فقال: كلمة رضيها هللا لنفسه فأَوصى بها ، عليه، عن سبحان هللا

    
  

  *********  
  
  

ه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحان
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير وا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين س ى المرسلين آم وسالم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c    : 237الحلقة عدد   
  c( سورة طه ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول هللا غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس  بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ةً أُْخَرى((( ...  َك َما يُوَحى(37َولَقَْد َمنَنَّا َعلَْيَك َمرَّ ِه )أَ 38)إِْذ أَْوَحْينَا إِلَى أُّمِ ْن اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَاْقِذفِي
ي  ةً ِمنِّ َك َمَحبَّ ُت َعلَْي هُ َوأَْلقَْي ُدوٌّ لَ ي َوَع ُدوٌّ ِل ي(فِي اْليَّمِ فَْليُْلِقِه اْليَمُّ بِالسَّاِحِل يَأُْخْذهُ َع ى َعْينِ نََع َعلَ إِْذ  )39َوِلتُْص

اَك تَْمِشي أُْختَُك فَتَقُوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى مَ  ْينَ ا فَنَجَّ َت نَْفًس َزَن َوقَتَْل َك َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َوَال تَْح ْن يَْكفُلُهُ فََرَجْعنَاَك إِلَى أُّمِ
ا َدٍر يَ ى قَ َت َعلَ مَّ ِجئْ ْديََن ثُ ى( ِمْن اْلغَّمِ َوفَتَنَّاَك فُتُونًا فَلَبِثَْت ِسنِيَن فِي أَْهِل َم َطنَْعتَُك ِلنَْفِسي40ُموَس  )41() َواْص

ِري( ي ِذْك ا فِ اتِي َوَال تَنِيَ وَك بِآيَ ى(42اْذَهْب أَْنَت َوأَُخ هُ َطغَ ْوَن إِنَّ ى فِْرَع ا إِلَ هُ 43)اْذَهبَ ا لَعَلَّ ْوالً لَيِّنً هُ قَ وَال لَ ) فَقُ
ى( ا أَْو أَْن يَْطغَ )44يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَش ُرَط َعلَْينَ اُف أَْن يَْف ا نََخ ا إِنَّنَ اَال َربَّنَ َمُع  )45ى(قَ ا أَْس ي َمعَُكَم ا إِنَّنِ اَل الَ تََخافَ قَ

ةٍ  )46َوأََرى( ْبُهْم قَْد ِجئْنَاَك بِآيَ َالُم  فَأْتِيَاهُ فَقُوَال إِنَّا َرُسوَال َربَِّك فَأَْرِسْل َمعَنَا بَنِي إِْسَرائِيَل َوَال تُعَذِّ َك َوالسَّ ْن َربِّ ِم
َدى( َع اْلُه ْن اتَّبَ ى َم ا 47َعلَ َولَّى()إِنَّ ذََّب َوتَ ْن َك ى َم ذَاَب َعلَ ا أَنَّ اْلعَ َي إِلَْينَ ْد أُوِح ا )48قَ ا يَ ْن َربُُّكَم اَل فََم  قَ

َدى( )49ُموَسى( مَّ َه ى(50قَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُ ُروِن اْألُولَ اُل اْلقُ ا بَ اَل فََم ا  )51) قَ اَل ِعْلُمَه قَ
ْن 52ي ِكتَاٍب الَ يَِضلُّ َربِّي َوَال يَنَسى(ِعْنَد َربِّي فِ  َزَل ِم بُالً َوأَن ا ُس ْم فِيَه لََك لَُك ًدا َوَس ْم األَْرَض َمْه َل لَُك )الَِّذي َجعَ

ى(ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنعَاَمُكْم إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَ  )53السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْن نَبَاٍت َشتَّى(  )54اٍت ِألُْوِلي النَُّه
  ...)).. )55ِمْنَها َخلَْقنَاُكْم َوفِيَها نُِعيُدُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة طه ) 

  * التحليل : 
  

و  م أول ن ه النهى ما المنة األخرى ؟.. ما معنى(( وفتناك فتونا )) ؟.. ما الفرط ؟.. ما األنعام ؟ .. وم
  ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
َرى((( ...  ةً أُْخ رَّ أْويلين:.)).. )37َولَقَْد َمنَنَّا َعلَْيَك َم نُّ ت ل الَم َر  يحتم ن غي دهما إِحساُن الُمْحِس أَح

ً  ُمْعتَّدٍ باِإلحسان، ل  منيقال لَِحقَْت فالنا بهه، فالن ِمنَّةٌ إِذا لَِحقَْتْ◌ه نعمةٌ باستنقاذ من قت ا أَش اني  أَو م والث
ه َر ب َم اِإلحسان وفَخ ى فالن إِذا َعظَّ الٌن عل نَّ ف ه َم دأَ في األَول حسن،  وأَب ضه، ف ى يُْفسده ويُبَغِّ اد حت وأَع

  .. باِإلنعام ْنِعُم غيَر فاِخرٍ هللا تعالى: الَحنّاُن الَمنّاُن أَي الذي يُ  أَسماء والثاني قبيح. وفي
َك َما يُوَحى(((   ْذهُ 38إِْذ أَْوَحْينَا إِلَى أُّمِ )أَْن اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فِي اْليَّمِ فَْليُْلِقِه اْليَمُّ بِالسَّاِحِل يَأُْخ

ي َوِلتُ  ي(َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ لَهُ َوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّ ى َعْينِ نََع َعلَ ظ هللا عز )39ْص ي حف ي : أي ف ى عين .)).. عل
  وجل الحفيظ العليم .. 

ا َوالَ ((   رَّ َعْينَُه ْي تَقَ َك َك ى أُّمِ اَك إِلَ هُ فََرَجْعنَ ْن يَْكفُلُ ى َم ْم َعلَ ْل أَُدلُُّك َزَن إِْذ تَْمِشي أُْختَُك فَتَقُوُل َه  تَْح
ْينَاكَ  ا َوقَتَْلَت نَْفًسا فَنَجَّ َدٍر يَ ى قَ َت َعلَ مَّ ِجئْ ْديََن ثُ ِل َم ي أَْه نِيَن فِ ى( ِمْن اْلغَّمِ َوفَتَنَّاَك فُتُونًا فَلَبِثَْت ِس ) 40ُموَس
ا.)).. )41َواْصَطنَْعتَُك ِلنَْفِسي( اَك فُتُونً اك للرسالة .. ((   َوفَتَنَّ ار .. أي اختبرن ة : اإلختب َطنَْعتَُك : الفتن َواْص

هو)) :  ِلنَْفِسي َطنَْعتُك لنفسي، تأْويل الى: واْص ه تع ذه. وقول ك اْصَطنَعَه: اتََّخ ك  اخترت ي وجعلت ت ة ُحجَّ ِإلقام
بالمنزلة التي أَكون أَنا بها لو خاطبتهم واحتججت  والتبليغ بيني وبين َخْلِقي حتى ِصْرَت في الخطاب عني

ي فرع األَزهري: أَي عليهم؛ وقال ه ف ذي أَردت ري ال ك لخاصة أَم وده. وفي حديث آدم:ربيت ال  ون وجن ق
ا أَعطاه هللا من  األَثير: هذا عليهما السالم: أَنت كليم هللا الذي اْصَطنَعَك لنفسه؛ قال ابن لموسى، ل لم تمثي

ريِم. ِب والتك ة التْقِري ن منزل اٌل م ِطناع: افتِع ي واالص ان. وف ة واِإلحس ةُ والكرام ي العَِطيّ نِيعة وه  الص
ال: ، صلىالحديث: قال رسول هللا م ق اراً، ث ل ن ُدوا بلي ه وسلم: ال تُوقِ َطنِعُوا هللا علي دوا واْص ن  أَْوقِ ه ل فِإن

   ..يُدِرك قوم بعدكم ُمدَّكم وال صاَعُكم
ِري(((   ي ِذْك ا فِ اتِي َوَال تَنِيَ وَك بِآيَ ى(42اْذَهْب أَْنَت َوأَُخ هُ َطغَ ْوَن إِنَّ ى فِْرَع ا إِلَ هُ 43)اْذَهبَ وَال لَ ) فَقُ

ي  )45قَاَال َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَْن يَْفُرَط َعلَْينَا أَْو أَْن يَْطغَى( )44الً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَشى(قَوْ  ا إِنَّنِ اَل الَ تََخافَ قَ
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ا بَ  )46َمعَُكَما أَْسَمُع َوأََرى( ْل َمعَنَ ٍة فَأْتِيَاهُ فَقُوَال إِنَّا َرُسوَال َربَِّك فَأَْرِس اَك بِآيَ ْد ِجئْنَ ْبُهْم قَ ذِّ َرائِيَل َوَال تُعَ ي إِْس نِ
ِري .))..)47ِمْن َربَِّك َوالسََّالُم َعلَى َمْن اتَّبََع اْلُهَدى( ي ِذْك ور. :   َوَال تَنِيَا فِ ال واألُم ي األَعم َرةُ ف ا: الفَتْ الَون

ا التَّ  والَونا: والتَّواني ن سيده: الَون ال اب َدن. وق ْعُف البَ دٌّ،َض رةُ، ِض ُب والفَتْ دّ  عَ ي  يم ى يَنِ د َونَ ويقصر. وق
راع، فهو رة عن ك عُْفتُ  َوْنياً وُونِيّاً وَونًى؛ األَخي ذلك أَي َض ي ك ُت أَن ُرَط .. ((  واٍن، وونَْي اُف أَْن يَْف ا نََخ إِنَّنَ

رف)) :  َعلَْينَا ُرط: أَس ز:  وفَرط عليه في القول يَْف ل العزي ي التنزي دَّم. وف افوتق ا نَخ ا أَو  إِنّ ُرط علين أَن يف
ى؛ داء. أَن يَْطغَ م واالعت ُرُط: الظُّْل ال والفُ روك ق ُرٌط أَي َمتْ ره فُ اً. وأَم ُرهُ فُُرط ان أَْم الى: وك ه  ّ تع وقول

  ..  والفُُرطَ  عنها، ويقال: إِيّاك وكان أَمُره فُُرطاً، أَي متروكاً تََرك فيه الطاعة وَغفَل تعالى:
َولَّى( إِنَّا((   ذََّب َوتَ ْن َك ى َم ذَاَب َعلَ ا أَنَّ اْلعَ َي إِلَْينَ ا )48قَْد أُوِح ا يَ ْن َربُُّكَم اَل فََم ى( قَ اَل  )49ُموَس قَ

م .)).. )50َربُّنَا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهَدى( ال ل ى ِمث داع الشيء عل الم العرب: ابتِ ي ك ُق ف والَخْل
ه: أَال ل شيء يُسبق إِليه: وكل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه قـخلَق ر ه الَخل ارك هللا  واألَم تب
القين ن الخ ل:..  أَحس ي التنزي الَُّق، وف اِلُق والَخ دَّس الخ الى وتق و هللا هللا تع ّوِر؛  ه ارئ المص اِلق الب الخ

ل َوْهلة  قُّدم وفيه: بلى وهو الَخالَّق العَليم؛ وإِنما ماء هللا جل وعز. األَزهري: ومن صفات أَوَّ ألَنه من أَس
ر هللا  هللا الم لغي األَلف وال فة ب ذه الص وز ه الَّق وال تج الق والخ الى الخ ز وجتع د لع ذي أَوج و ال ، وه

ل  ودة، وأَص ن موج م تك د أَن ل ا بع ياء جميعه دياألَش ق التق ا رالخل ه وُجوُده ا من دير م ار تق و باْعتب ، فه
  . َوْفِق التقدير خالٌق. ِد علىوباالعتبار لِإليجا

ى(((   ُروِن اْألُولَ اُل اْلقُ ا بَ اَل فََم ي َوَال  )51قَ لُّ َربِّ اٍب الَ يَِض ي ِكتَ ي فِ َد َربِّ ا ِعْن اَل ِعْلُمَه قَ
اءً 52يَنَسى( َماِء َم ْن السَّ َزَل ِم بُالً َوأَن ا ُس ْم فِيَه لََك لَُك ا  )الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض َمْهًدا َوَس ِه أَْزَواًج ا بِ فَأَْخَرْجنَ

ى( )53ِمْن نَبَاٍت َشتَّى( ي النَُّه ُدُكْم  )54ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنعَاَمُكْم إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِألُْوِل ا نُِعي اُكْم َوفِيَه ا َخلَْقنَ ِمْنَه
ي  نَُّهى:ونُْهية كل شيء: غايَته. وال...)).. )55َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى( اً. وف العَْقل، يكون واحداً وجمع

ل ي التنزي اٍت ألُول ك آلي ي ذل ز: إِنَّ ف م، العزي ل، بالض ةُ: العق ى. والنُّْهيَ ن النَُّه ى ع ا تَْنَه ذلك ألَنه ميت ب  س
ري للَخنساء: ان القبيح؛ وأَنشد ابن ب ى ك ٍة، فَتً يٍل ونُْهيَ ٍم أَِص ل ذا ِحْل ائِِف الَجْه ن ط ا ِم ا الُحبَ تِ  إِذا م ..  ُحلَّ

اني أَن ومن هنا اختار بعضهم أَن يكون النَُّهى جمع نُْهيٍة، وقد صرح اللحي أَْغنَى عن  ب ة ف ع نُْهيَ ى جم النَُّه
ي ِليَِليَنِّي منك التأْويل. وفي الحديث: اب. وفي حديث أَب ول واألَلب د أُولو األَحالم والنَُّهى؛ هي العق ل: ق  وائ

رأْي؛  والَمْنهاة: العقل ْهيٍَة أَي ذو عقل. والنِّهايةَعِلْمُت أَن التَِّقيَّ ذو نُ  ُن ال كالنُّْهية. ورجل َمْنهاةٌ: عاقٌل َحَس
ك من العميثل. وقد نَُهو عن أَبي ل ذل اء: ك وم أَْنِهي ، من ق يٌّ ٍة أَي ما شاء فهو نَِه ل. وفالن ذو نُْهي ذو  العق

ال بعض عقل يَْنتَِهي به عن القبائح ويدخل في ة: ذو المحاسن. وق ل اللغ ه  أَه ى رأْي ى إِل ذي يُْنتََه ِة ال النُّهي
ل؛ أَْنِهياء، ونٍَه من قوم نَِهيَن، ونٍِه على وعقله.ابن سيده: هو نَِهيٌّ من قوم اهي العق ك ُمتَن ل ذل  اِإلتباع، ك

ال: وسمي  حروف الحلق، كقولك فِِخذ في فَِخذ وِصِعق في قال ابن جني: هو قياس النحويين في ِعق، ق َص
  . أَْمُره. ألَنه يُْنتَهى إِلى ما أََمر به وال يُْعدى لعقل نُْهيةً ا

  
  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ا رب
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اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c    : 238الحلقة عدد   
  c( سورة طه ) 

  
  ى الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس محم

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  لرجيمأعوذ با من الشيطان ا

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا56َولَقَْد أََرْينَاهُ آيَاتِنَا ُكلََّها فََكذََّب َوأَبَى((( ...  ى( ) قَاَل أَِجئْتَنَا ِلتُْخِرَجنَا ِمْن أَْرِضنَا بِِسْحِرَك يَ  )57ُموَس

َك َموْ  ا َوبَْينَ ْل بَْينَنَ ِه فَاْجعَ ْحٍر ِمثِْل َك بِِس ًوى(فَلَنَأْتِيَنَّ ا ُس َت َمَكانً ُن َوَال أَْن هُ نَْح ًدا الَ نُْخِلفُ ْوُم  )58ِع ُدُكْم يَ اَل َمْوِع قَ
ينَِة َوأَْن يُْحَشَر النَّاُس ُضًحى( ى( )59الّزِ ُروا  )60فَتََولَّى فِْرَعْوُن فََجَمَع َكْيَدهُ ثُمَّ أَتَ ْم الَ تَْفتَ ى َوْيلَُك ْم ُموَس اَل لَُه قَ

ِ َكِذبًا َّ وا النَّْجَوى( )61فَيُْسِحتَُكْم بِعَذَاٍب َوقَْد َخاَب َمْن اْفتََرى( َعلَى  الُوا إِْن 62فَتَنَاَزُعوا أَْمَرُهْم بَْينَُهْم َوأََسرُّ ) قَ
ى( ِريقَتُِكْم اْلُمثْلَ ْذَهبَا بَِط ْحِرِهَما َويَ ُكْم بِِس ْن أَْرِض اُكْم ِم مَّ  )63َهذَاِن لََساِحَراِن يُِريَداِن أَْن يُْخِرَج َدُكْم ثُ أَْجِمعُوا َكْي فَ

ى( قَالُوا يَا )64ائْتُوا َصفا َوقَْد أَْفلََح اْليَْوَم َمْن اْستَْعلَى( ْن أَْلقَ َل َم وَن أَوَّ ا أَْن نَُك ا أَْن تُْلِقَي َوإِمَّ اَل  )65ُموَسى إِمَّ قَ
عَى( بَْل أَْلقُوا فَِإذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل إِلَْيِه ِمنْ  ا تَْس ى( )66ِسْحِرِهْم أَنََّه ةً ُموَس ِه ِخيفَ ي نَْفِس أَْوَجَس فِ  )67فَ

اِحُر 68قُْلنَا الَ تََخْف إِنََّك أَْنَت األَْعلَى( ُح السَّ ) َوأَْلِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَعُوا إِنََّما َصنَعُوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يُْفِل
ى(فَأُْلقِ  )69َحْيُث أَتَى( اُروَن َوُموَس َرّبِ َه ا بِ ًدا قَالُوا آَمنَّ هُ 70َي السََّحَرةُ ُسجَّ ْم إِنَّ َل أَْن آذََن لَُك هُ قَْب تُْم لَ اَل آَمْن ) قَ

عَنَّ أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخَالٍف َوَألَُصلِّبَنَُّكْم فِ  ْحَر فََألُقَّطِ دُّ ي ُجذُ لََكبِيُرُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم الّسِ وعِ النَّْخِل َولَتَْعلَُمنَّ أَيُّنَا أََش
ا تَْقِضي71َعذَابًا َوأَْبقَى( اٍض إِنََّم َت قَ ا أَْن اْقِض َم ا فَ ِذي فََطَرنَ اِت َوالَّ ْن اْلبَيِّنَ  ) قَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِم

ْنيَا( ى() إِنَّا آَمنَّا بَِربِّنَا ِليَ 72َهِذِه اْلَحيَاةَ الدُّ ٌر َوأَْبقَ ُ َخْي َّ ْحِر َو هُ 73ْغِفَر لَنَا َخَطايَانَا َوَما أَْكَرْهتَنَا َعلَْيِه ِمْن الّسِ ) إِنَّ
اِلَحاِت فَأُوْ 74َمْن يَأِْت َربَّهُ ُمْجِرًما فَِإنَّ لَهُ َجَهنََّم الَ يَُموُت فِيَها َوَال يَْحيَا( ْم ) َوَمْن يَأْتِِه ُمْؤِمنًا قَْد َعِمَل الصَّ لَئَِك لَُه

َرَجاُت اْلعَُال(   ...)).. ) 76) َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك َجَزاُء َمْن تََزكَّى(75الدَّ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة طه ) 

  * التحليل : 
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ا الص ة ؟.. وم وم الزين ا ي رام ما التحدي الذي أطلقه فرعون ؟ .. وم ا اإلج ر ؟.. وم ا الفط لب ؟ .. وم
  ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

  
ى((( ...  ذََّب َوأَبَ ا فََك ا ُكلََّه اهُ آيَاتِنَ ْد أََرْينَ ْحِرَك ي56ََولَقَ نَا بِِس ْن أَْرِض ا ِم ا ِلتُْخِرَجنَ اَل أَِجئْتَنَ  ا) قَ

وً  )57ُموَسى( ا ُس َت َمَكانً ُن َوَال أَْن هُ نَْح ًدا الَ نُْخِلفُ ) .)).. 58ى(فَلَنَأْتِيَنََّك بِِسْحٍر ِمثِْلِه فَاْجعَْل بَْينَنَا َوبَْينََك َمْوِع
ًوى ا ُس ات ..  َمَكانً ل اإلتجاه ن ك ة م ي الرؤي اهدون ف ه المش توي في ا يس وًى : أي مكان ش: ِس ال األَخف ق
دِل يكونوُسوًى إذا  ى الع ٍر أَو بمعن ى غي ه ثالثُ  كان بمعن ْرَت  في ْرت قَص اٍت: إن ضَمْمَت السين أَو كَس لغ

 فيما بين الفريقين؛ قال ٌتقول مكان ِسوًى وُسوًى وَسواٌء أَي َعْدٌل وَوَسط وإْن فتحَت َمدْدَت، فيهما جميعاً،
ين  وَجْدنا أَبانا كان َحلَّ ببَْلَدةٍ  موسى بن جابر: وًى ب ْيٍس،ِس ْزر قَ ْيالَن، والِف ْيِس َع ٍل  ِ قَ ول: مررت برُج وتق

 مكسوَر السين ممدوداً إال في قولهم: هو ٌولم يأْت سواء غيرك. قال ابن بري: ِسواَك وُسواَك وَسوائَِك أَي
واء في ِسواء رأِْسه وِسّيِ رأِْسه ال: فيكون ِس ٍب، ق ي نَْعمة وِخْص ال  ٌإذا كان ف ذا مصَدر ساَوى. ق ى ه عل

ذا الفصل،  مفالنٌ  بن بري: وِسيٌّ بمعنى َسواٍء، قال: وقولها ه من ه ه كلُّ واء رأْْ◌ِس في ِسّيِ رأِسه وفي َس
واء وذكره الجوهري في ي َس ه وف ّيِ رأْس ي ِس ال هو ف راء يق ال الف ره فقال: ق رأْْ◌سه إذا  فصل َسيا وفّسِ

َدد ه َع ّي رأْس ال ذو الرمة:َش َكان في النِّعمة. قال أَبو عبيد: وقد يفسُر ِس ر؛ ق ٌب،  عَره من الخي ه خاِض كأَن
ه، ّيِ َمْرتَعُ بُ  بالّسِ و ُمْنقَِل ى وه يَن أَْمَس و ثَالث ً ..  أَب ا ل: مكان ز وج ه ع ٌم. وقول وًى: ُمْعلَ وًى وُس ان ِس  ومك

ال وًى؛ ق وًى، وُس فٍ  ِس ى نََص ي معن ان ف الفتح إذا ك رب ب الم الع ر ك راء: وأَكث ْدلٍ  الف دُّوه،  وَع وه وَم فتَح
ب د قرئ اِن، وق ا. والكْسُر والضمُّ مَع القَْصر َعَربيّ و  هم ال أَب . وق َوىُّ دوِد ُس واٍء المم ث: تصغيُر َس ال اللي ق

 ً ا ِسوىً  إسحق: مكانا ِف فيم ون للنََّص ي  ويُْقَرأُ بالضم، ومعناه َمْنَصفاً أَي مكاناً يك د جاء ف ك، وق ا وبين بينَن
م َسواءٌ  بهذا المعنى، تقول هذا مكان ٌ اللغة َسواء وًى  أَي متوسط بين المكانين، ولكن ل ر ِس َرأُ إال بالقَْص يُْق

  ..   يُساوي الثوُب وغيُره شيئاً وال يقال يَْسَوى وال وُسوًى.
ينَِة َوأَْن يُْحَشَر النَّاُس ُضًحى(((   ى )59قَاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم الّزِ مَّ أَتَ َدهُ ثُ  )60(فَتََولَّى فِْرَعْوُن فََجَمَع َكْي

َرى( ْن اْفتَ اَب َم ْد َخ ذَاٍب َوقَ ِحتَُكْم بِعَ ِ َكِذبًا فَيُْس َّ َرُهْم  )61قَاَل لَُهْم ُموَسى َوْيلَُكْم الَ تَْفتَُروا َعلَى  اَزُعوا أَْم فَتَنَ
َوى( وا النَّْج اُكْم 62بَْينَُهْم َوأََسرُّ َداِن أَْن يُْخِرَج اِحَراِن يُِري ذَاِن لََس الُوا إِْن َه ْذَهبَا ) قَ ْحِرِهَما َويَ ُكْم بِِس ْن أَْرِض ِم

ْوُم .)).. )64فَأَْجِمعُوا َكْيَدُكْم ثُمَّ ائْتُوا َصفا َوقَْد أَْفلََح اْليَْوَم َمْن اْستَْعلَى( )63بَِطِريقَتُِكْم اْلُمثْلَى( ُدُكْم يَ اَل َمْوِع قَ
ةِ  ينَ م .. ((   الّزِ ان له د ك وم عي رَ : ي ْن اْفتَ اَب َم ْد َخ راه: )) :   ىَوقَ اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك والِفْري

ِريّ  ه. ورج فَ الن ٌاختلق َرى ف ال فَ ث: يق اني. اللي ن اللحي ة؛ ع يح الِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن ه إِذا  وِمْف ذب يَْفري الك
َرى ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ة من الك ه، والِفْري ذب اختلق ز الك ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق ون يَْفتِري : أَم يقول

راه؛ أَي ي اْفتَ ة. وف م الِفْريَ ه، واالس راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك ه.وفََرى ف ديث: اختلق َرى  الح ن أَْف ِم
جُل َعْينَْيِه ما لم   .. تََريا الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ

  
َل َمنْ  قَالُوا يَا((   ا أَْن نَُكوَن أَوَّ ا أَْن تُْلِقَي َوإِمَّ يُُّهْم  )65أَْلقَى( ُموَسى إِمَّ الُُهْم َوِعِص ِإذَا ِحبَ وا فَ قَاَل بَْل أَْلقُ

عَى( ا تَْس ْحِرِهْم أَنََّه ْن ِس ِه ِم ُل إِلَْي ى( )66يَُخيَّ ةً ُموَس ِه ِخيفَ ي نَْفِس أَْوَجَس فِ َت  )67فَ َك أَْن ْف إِنَّ ا الَ تََخ قُْلنَ
أُْلِقَي  )69نَعُوا إِنََّما َصنَعُوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أَتَى() َوأَْلِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَْف َما صَ 68األَْعلَى( فَ

ى( ًدا قَالُوا آَمنَّا بَِرّبِ َهاُروَن َوُموَس ى.)).. )70السََّحَرةُ ُسجَّ اُروَن َوُموَس َرّبِ َه ا بِ الُوا آَمنَّ ا :  قَ ه إيمان ن ب : آم
  ديق ضد التكذيب .. صدقه ووثق به .. اإليمان : التص

ِديَكُ ((   نَّ أَْي عَ ْحَر فََألُقَّطِ ْم الّسِ ِذي َعلََّمُك ُرُكْم الَّ هُ لََكبِي ْم إِنَّ َل أَْن آذََن لَُك هُ قَْب تُْم لَ ْن قَاَل آَمْن ْم ِم ْم َوأَْرُجلَُك
لُبه .)).. )71ذَابًا َوأَْبقَى(ِخَالٍف َوَألَُصلِّبَنَُّكْم فِي ُجذُوعِ النَّْخِل َولَتَْعلَُمنَّ أَيُّنَا أََشدُّ عَ  لَبَه يَْص ْلُب: مصدر َص والصَّ

ِلـيب وهو ـيبِ  َصْلباً، وأَصله من الصَّ ي استعمال َصِل ـَي ف ه اْستُْفتِ ّي: أَن ي  الَوَدُك. وفي حديث عل ـَمْوتَى ف ال
ي الـَمْصلُوب الِء والسُّفُن، فَـأَبـى عليهم، وبه ُسّمِ ة، لما يَِسـيُل من َوَدكه.  الّدِ ة المعروف ذه الِقتْل ْلُب، ه والصَّ

دَ  َوَدكه وصديده يَِسـيل. مشتق من ذلك، ألَن ّدِ لَّبه، ُش ْلباً، وَص ـبُه َص ل وقد َصلَبه يَْصِل ي التنزي ر. وف   للتكثي
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ه: لَبُوه. وفي ا َص وه وم ذُوعِ  العزيز: وما قَتَلُ ي ُج ـبَنَّكم ف ذُوعِ النخل. والصَّ  وألَُصلِّ ى ُج ِل؛ أَي عل ـيُب:النَّْخ  ِل
ث: الـَمْصلُوُب. ال اللي ْكل. وق ك الشَّ ى ذل ذي يتخذه النصارى عل ليب ال ا يتخذه النصارى  والصَّ ـيُب م ِل الصَّ

لُبٌ  ْلبان وُص ُع ُص ـْبلَةً، والَجْم ديث..  قِ ي ح ان إِذا َرأَى  وف لم، ك ه وس ّ علي لى  ي، ص ة: أَن النب عائش
ْوب ي ثَ ـيَب ف ع مَ  التَّْصِل به؛ أَي قََط يقََض ى عن الصالة ف ي الحديث: نََه ه. وف ـيِب من ـَع التَّْصِل وب  ْوِض الث

  .. الـُمَصلَّبِ 
ا تَْقِضي َه((   اٍض إِنََّم َت قَ ا أَْن ِذِه قَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِمْن اْلبَيِّنَاِت َوالَِّذي فََطَرنَا فَاْقِض َم
ْنيَا( ى( ) إِنَّا آَمنَّا72اْلَحيَاةَ الدُّ ٌر َوأَْبقَ ُ َخْي َّ ْحِر َو ْن الّسِ ِه ِم ا َعلَْي ا أَْكَرْهتَنَ هُ 73بَِربِّنَا ِليَْغِفَر لَنَا َخَطايَانَا َوَم ) إِنَّ

َل الص74ََّمْن يَأِْت َربَّهُ ُمْجِرًما فَِإنَّ لَهُ َجَهنََّم الَ يَُموُت فِيَها َوَال يَْحيَا( ْد َعِم َك ) َوَمْن يَأْتِِه ُمْؤِمنًا قَ اِلَحاِت فَأُْولَئِ
َال( َرَجاُت اْلعُ دَّ ْم ال ى(75لَُه ْن تََزكَّ َزاُء َم َك َج ا َوذَِل ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم ْدٍن تَْج اُت َع ) 76) َجنَّ

ا...))..  ِذي فََطَرنَ ق:  َوالَّ َر هللا الخل داء وفََط رةُ: االبت دأَهم. والِفْط م وب ُرهم: خلقه ي  يَْفُط راع. وف واالخت
ن التنزيل ال اب اِطِر السمواِت واألَرِض؛ ق ا: العزيز: الحمد  ف اس، رضي هللا عنهم ا  عب ت أَدري م ا كن م

دأْت أَعرابيّان يختصمان في فاِطُر السموات واألَرض حتى أَتاني ا ابت ا أَي أَن ا فََطْرتُه دهما: أَن ال أَح ر فق  بئ
رةُ، بالكسر:  هذا أَي ابن األَعرابي يقول: أَنا أَول من فََطرَ العباس أَنه سمع  َحْفرها. وذكر أَبو ابتدأَه. والِفْط

نْ  الِخْلقة؛ أَنشد ثعلب: ٌل، َهّوِ ى رج يِن والَحَسب عليَكَ◌ فقد نال الِغنَ ّدِ ب، ال بال رِة الَكْل ي فِْط ا  ف رةُ: م والِفْط
رهُ  د فََط ه. وق ُره، ب فََطَر هللا عليه الخلَق من المعرفة ب الى: يَْفُط ه تع ي قول راء ف ه. الف راً أَي خلق الضم، فَْط

ي ِ فِْطَرةَ هللا و الت ال أَب ل، وق ى الفع ال: نصبه عل ق هللا؛ ق ديل لخل ا، ال تب اَس عليه َر الن رةُ  فََط ثم: الِفْط الهي
يَْهدين؛ أَي خ الخلقة التي يُْخلُق عليها المولود في بطن أُمه؛ قال ه َس ي فِإن ذي فََطَرن ي؛ وقوله تعالى: ال لقن

ه الى وكذلك قول ي : تع ول النب ال: وق ي. ق ذي فََطَرن ُد ال َي ال أَعب ا ِل ه وم ه  ، صلى هللا علي لُّ وآل  وسلم: ك
ان  في الرحم من مولوٍد يُولَُد على الِفْطرِة؛ يعني الِخْلقة التي فُِطَر عليها َدهُ يهودي سعادٍة أَو شقاوة، فِإذا ولَ

داه في ُحْكم ساه فينصران الدنيا، أَو َهوَّ م، أَو مجوسيان َمجَّ َراه في الحك ه يان نَصَّ ان ُحْكُم م، وك َم  الُحك ُحْك
ذه  بلوغه مات على ما سبق له أَبويه حتى يُعَبِّر عنه لسانُه، فِإن مات قبل ا فه َر عليه ي فُط رِة الت من الِفْط

د مسلماً و المولود؛ قال: وفِْطرةٌ ثانية وهي فِْطرةُ  ا العب ي يصير به ة الت ه إال هللا  هيالكلم شهادةُ أَن ال إل
ك وأَن محمداً  َراءِ  رسوله جاء بالحق من عنده فتل ك حديث البَ ى ذل دليل عل دين؛ وال رةُ لل ن عاِزب،  الِفْط ب

م رجالً أَنوآله النبي، صلى هللا عليه  رضي هللا عنه، عن ه علَّ ك وسلم: أَن ال: فِإن ام وق ول إذا ن تَّ  يق إن ُم
دين ْطرِة. قال: وقولهمن ليلتك ُمتَّ على الفِ  ذه فأَقِْم وجهك لل ا؛ فه اَس عليه َر الن ي فََط َرةَ هللا الت اً فِْط  حنيف

ا َر عليه أَن فِْطَرة فُِط ه ب ى معرفت لُّ إنسان عل َر ك ل فُِط ال: وقي ّلِ شيء المؤمن. ق ه، وهللا  هللا ربُّ ك وخالق
  . أَعلم.

  
  

*********  
  
  

ي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذ
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  

  
 

c   : 239الحلقة عدد   
  c( سورة طه ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير  ول هللا بل ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا َوَال َولَقَْد أَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي فَاْضِرْب لَ (( ...  اُف َدَرًك ا الَ تََخ ِر يَبًَس ي اْلبَْح ا فِ ُهْم َطِريقً

َدى(78فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فَغَِشيَُهْم ِمْن اْليَّمِ َما َغِشيَُهْم( )77تَْخَشى( ا َه ا79) َوأََضلَّ فِْرَعْوُن قَْوَمهُ َوَم  ) يَ
ْلَوى(بَنِي إِْسَرائِيَل قَْد أَنَجْينَاُكْم ِمْن َعدُ  نَّ َوالسَّ ْيُكْم اْلَم ا َعلَ ْلنَ َن َونَزَّ وِر األَْيَم ُكْم َوَواَعْدنَاُكْم َجانَِب الطُّ وا 80ّوِ ) ُكلُ

َوى(ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَال تَْطغَْوا فِيِه فَيَِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضبِي َوَمْن يَْحِلْل َعلَْيِه َغَضبِي فَقَْد  ي لَ 81َه اٌر ) َوإِنِّ غَفَّ
ا82ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدى( ى( ) َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يَ ِري 83ُموَس ى أَثَ ْم أُوَالِء َعلَ اَل ُه ) قَ

لَُّهْم الس84ََّوَعِجْلُت إِلَْيَك َرّبِ ِلتَْرَضى( ِدَك َوأََض ْن بَْع َك ِم ا قَْوَم ْد فَتَنَّ ا قَ اَل فَِإنَّ () قَ ى 85اِمِريُّ ى إِلَ َع ُموَس ) فََرَج
ْيُكْم َغَض قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل يَا لَّ َعلَ ْم أَْن يَِح ُد أَْم أََرْدتُ ْيُكْم اْلعَْه ٌب قَْوِم أَلَْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا أَفََطاَل َعلَ

ِدي( أَْخلَْفتُْم َمْوِع الُوا َم86ِمْن َربُِّكْم فَ ذَْفنَاَها ) قَ ْوِم فَقَ ِة اْلقَ ْن ِزينَ ا أَْوَزاًرا ِم ْلنَ ا ُحّمِ ا َولَِكنَّ َدَك بَِمْلِكنَ ا َمْوِع ا أَْخلَْفنَ
) َي(87فََكذَِلَك أَْلقَى السَّاِمِريُّ ى فَنَِس هُ ُموَس ْم َوإِلَ ذَا إِلَُهُك الُوا َه َواٌر فَقَ هُ ُخ ًدا لَ الً َجَس َال 88) فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْج  ) أَفَ

ِه  ) َولَقَْد قَاَل لَُهْم َهاُروُن ِمْن قَْبُل يَا89يََرْوَن أَالَّ يَْرِجُع إِلَْيِهْم قَْوالً َوَال يَْمِلُك لَُهْم َضرا َوَال نَْفعًا( تُْم بِ ا فُتِن قَْوِم إِنََّم
ْحَماُن فَاتَّبِعُونِي َوأَِطيعُوا أَْمِري( ى(قَالُوا لَْن نَْب )90َوإِنَّ َربَُّكْم الرَّ ا ُموَس َع إِلَْينَ ى يَْرِج اِكِفيَن َحتَّ ِه َع  )91َرَح َعلَْي

ا لُّوا( قَاَل يَ تَُهْم َض َك إِْذ َرأَْي ا َمنَعَ اُروُن َم ِري(92َه ْيَت أَْم ي أَفَعََص ي َوَال  )93)أَالَّ تَتَّبِعَنِ ْذ بِِلْحيَتِ ُؤمَّ الَ تَأُْخ اَل يَْبنَ قَ
ْقَت بَْيَن بَنِي إِْسَرائِيَل َولَْم تَْرقُْب قَْوِلي(بَِرأِْسي إِنِّي َخِشيُت أَْن تَقُوَل  ( قَاَل فََما َخْطبَُك يَا )94فَرَّ اِمِريُّ اَل 95َس ) قَ

لَْت ِلي نَْفِسي ُسوِل فَنَبَْذتَُها َوَكذَِلَك َسوَّ   ...))..)96(بَُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصُروا بِِه فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ
  العظيم صدق هللا 

  ( سورة طه ) 

  * التحليل : 
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ما اليبس ؟.. وما المن والسلوى ؟.. من هو السامري ؟ .. وما أوزار الزينة ؟.. وما العكوف ؟.. 
وما القبضة من أثر الرسول ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي 

  إن شاء هللا تعالى  :
   

ا َولَ (( ...  اُف َدَرًك ا الَ تََخ ِر يَبًَس ي اْلبَْح ا فِ ْم َطِريقً ِرْب لَُه اِدي فَاْض قَْد أَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر بِِعبَ
ى( بس )77َوَال تَْخَش بس وي ْبٌس  .))..  وأرض ي ل: أَرض يَ اوقي بس ماؤه د ي لبة ق بََس: ُص ا، ويَ  وكلؤه

ي البحر اً ثم يَْيبَس؛ ومنه قوله تعالى:يكون رطب شديدة. واليَبَس، بالتحريك: المكان  فاضرب لهم طريقاً ف
لُ  بٌَس ال تُني رأَة يَ راً  يَبَساً. ويقال أَيضاً: ام ال َخي ت .. ويق ل شيء كان ة: فهو  لك ه ِخْلق ة في ُطوب ة والرُّ ُدوَّ النُّ

ً  يَْيبَس ّف. وطريق وما كان  فيه يُْبسا ة فيه فيه َعَرضاً قلت: جَّ   . وال بلل. يَبٌَس: ال نُُدوَّ
َدى(78فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه فَغَِشيَُهْم ِمْن اْليَّمِ َما َغِشيَُهْم(((     ا َه هُ َوَم ْوُن قَْوَم لَّ فِْرَع ) 79) َوأََض

ُكْم َوَواَعْدنَاُكْم َجانَِب الطُّوِر األَْيَمَن َونَ  يَا ْلنَا َعلَْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى(بَنِي إِْسَرائِيَل قَْد أَنَجْينَاُكْم ِمْن َعُدّوِ وا 80زَّ ) ُكلُ
َوى(ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَال تَْطغَْوا فِيِه فَيَِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضبِي َوَمْن يَْحِلْل َعلَْيِه َغَضبِي فَقَْد  اٌر 81َه ي لَغَفَّ ) َوإِنِّ

ْلنَا َعلَْيُكْم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى.)).. )82تََدى(ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اهْ    : جاء في صحيح البخاري :  َونَزَّ
د، ن زي ن حريث، عن سعيد ب ي  عن حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن عبد الملك، عن عمرو ب النب

زل المن طعام  وسلم قال: (الكمأة من المن، وماؤها شفاء العين).وآله صلى هللا عليه  ان ين و ك يهم  حل عل
  ..  مثل الثلج. (السلوى) نوع من الطير الجيد

ا((   ى( َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يَ َك َرّبِ ِلتَْرَضى(83ُموَس ُت إِلَْي ِري َوَعِجْل ى أَثَ ْم أُوَالِء َعلَ اَل ُه ) 84) قَ
) ا85قَاَل فَِإنَّا قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمْن بَْعِدَك َوأََضلَُّهْم السَّاِمِريُّ اَل يَ فًا قَ ْم  ) فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِس ْوِم أَلَ قَ

ِدي(يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسنًا أَفََطاَل َعلَْيُكْم اْلعَْهُد أَْم أََرْدتُْم أَْن يَِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربِّ  أَْخلَْفتُْم َمْوِع .)).. )86ُكْم فَ
لَُّهْم السَّ ي  اِمِريُّ َوأََض دس ف ر .. فان دون البق وم يعب ن ق ل م ي اَألص ان ف ائهم .. وك ن عظم امري م ان الس : ك
وم من اليهود يخالفونهم فيصفوفهم ..  ي إِسرائيل ق ل بن ة من قبائ يهم  بعض والسَّاِمَرةُ: قبيل نهم، إِل دي

ه ِمَع ل ذي ُس ال نسب السَّاِمِريُّ الدي عبد العجل ال َواٌر؛ ق م ُخ ون  الزجاج: وه ة بالشام يعرف ى هذه الغاي إِل
ال امريين، وق ير: بالس ل التفس ض أَه ان.  بع ل ِكْرم ن أَه ٌج م امري ِعْل     الس

ذَلِ ((      ذَْفنَاَها فََك ْوِم فَقَ ِة اْلقَ ْن ِزينَ ا أَْوَزاًرا ِم ْلنَ ا ُحّمِ ا َولَِكنَّ َدَك بَِمْلِكنَ ا َمْوِع ا أَْخلَْفنَ الُوا َم ى قَ َك أَْلقَ
َي(87(السَّاِمِريُّ  ى فَنَِس هُ ُموَس ْم َوإِلَ ذَا إِلَُهُك الُوا َه َواٌر فَقَ َرْوَن أَالَّ 88) فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسًدا لَهُ ُخ َال يَ ) أَفَ

ا( را َوَال نَْفعً ْم َض ُك لَُه ْوالً َوَال يَْمِل ْيِهْم قَ ُع إِلَ ْن ِزي) .)).. 89يَْرِج ا أَْوَزاًرا ِم ْلنَ ا ُحّمِ ْومِ َولَِكنَّ ِة اْلقَ ماها  نَ : س
م ..((   الال له ائم ح ن الغن م تك ذها .. ول م أخ ل له ن يح م يك ه ل ًداأوزارا ألن الً َجَس ْم ِعْج أَْخَرَج لَُه )) :  فَ

ه: ول من دن، تق ن سيده: والَجَسد: الب م. اب ول من الجسم: تجسَّ ا تق د، كم ة والجّن  تََجسَّ ال للمالئك د يق وق
ان المالئكة والجّن مما يعقل،  وال يشرب من نحو غيره: وكل خلق ال يأْكل جسد؛ ي  فهو جسد وك عجل بن

ة إِسرائيل جسداً يصيح ذا طبيع ل وال يشرب وك ه ال يأْك أَخرج لهم عجالً جسداً ل ال عز وجل: ف  الجّن؛ ق
ى الحذف أَي خوار؛ جسداً بدل من عجل ألَن ه عل ه:  العجل هنا هو الجسد، وإِن شئت حملت ذا جسد، وقول

ه ى العجل وأَن تكونُخ ل ة إِل اء راجع ون اله ى الجسد، وار، يجوز أَن تك ة إِل ال  راجع ه أَجساد؛ وق وجمع
ذي ال  من ذهب؛ وقال بعضهم في قوله عجالً جسداً، قال: أَحمر ة: الجسد هو ال ي تفسير اآلي أَبو إِسحق ف

اه معنى يعقل وال يميز إِنما ا جعلن ه: وم ي قول ال ف أْكلونالجسد معنى الجثة. فقط. وق ام؛ م جسداً ال ي   الطع
ك أَنهم  وما جعلناهم ذوي أَجساد يُثْنَى على جماعة، قال: ومعناه قال : جسد واحد  ام، وذل أْكلوا الطع إِالَّ لي

   .يموتون. فأُعلموا أَن الرسل أَجمعين يأْكلون الطعام وأَنهم الرسول يأْكل الطعام؟ قالوا: ما لهذا
ْم َه((   اَل لَُه ْد قَ اَولَقَ ُل يَ ْن قَْب وا  اُروُن ِم اتَّبِعُونِي َوأَِطيعُ اُن فَ ْحَم ْم الرَّ ِه َوإِنَّ َربَُّك تُْم بِ ا فُتِن ْوِم إِنََّم قَ

ِري( ى( )90أَْم ا ُموَس َع إِلَْينَ ى يَْرِج اِكِفيَن َحتَّ ِه َع َرَح َعلَْي ْن نَْب الُوا لَ ال )91قَ اُع .))..ق ره: ِجم األَزهري وغي
تالء ة االب ى الِفتْن انُ  معن ذهب إِذا واالْمتِح ة وال ُت الفض ك فتَْن ن قول أْخوذ م لها م ار، وأَص ا  واالختب أَذبتهم

ا لتميز الرديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار بالنار تُْن:  لتنظر م ون. والفَ ار َمْفتُ ه، ودين َجْوَدتُ
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ز ه ع ذا قول ن ه راُق، وم ل: اِإلْح و وج اِر يُْفتَنُ ى الن م عل وَم ه ائغي مى الص ار. ويس ون بالن  َن؛ أَي يُْحَرق
ه:  الفَتَّان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قيل للحجارة السُّود التي كأَنها ي قول ل ف يُن، وقي ار: الفَتِ ْت بالن أُْحِرقَ

وَن، ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ة. ي ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ روَن وهللا ب رَّ ال: يُقَ ن ا ق ي: اب ألَعراب
ال، ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب اس الِفتْن تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن  والِفتْن

ي  باآلراء، والِفتْنةُ اِإلحراق بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْويل الظُّْلم. ال ف يقال: فالن َمْفتُوٌن بطلب الدنيا قد َغ
  . .طلبها

لُّوا( قَاَل يَا((   تَُهْم َض َك إِْذ َرأَْي ا َمنَعَ اُروُن َم ِري(92َه ْيَت أَْم ي أَفَعََص ْذ  )93)أَالَّ تَتَّبِعَنِ ُؤمَّ الَ تَأُْخ اَل يَْبنَ قَ
وْ  ْب قَ ْم تَْرقُ َرائِيَل َولَ ي إِْس ْيَن بَنِ َت بَ ْق وَل فَرَّ يُت أَْن تَقُ ي َخِش ي إِنِّ ي َوَال بَِرأِْس ا )94ِلي(بِِلْحيَتِ َك يَ ا َخْطبُ اَل فََم  قَ

) اِمِريُّ ي95َس لَْت ِل وَّ ذَِلَك َس ْذتَُها َوَك وِل فَنَبَ ُس ِر الرَّ ْن أَثَ ةً ِم ُت قَْبَض ِه فَقَبَْض ُروا بِ ْم يَْبُص ا لَ ْرُت بَِم اَل بَُص  ) قَ
ُسوِل فَنَبَْذتَُها ...))..)96نَْفِسي( ر : روي أ فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ ن أث ة م ل فأخذ قبض وحي جبري نه ملك ال

  دابته..  
  
  

*********  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحا يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي نه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

وال د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج ..  ا وب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
   وبركاته .ورحمة هللا

 
 

   
  
  
  
  

  
  أشهد أن ال إله إال هللا

  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  
  



  969                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

c    240الحلقة عدد   
  c( سورة طه ) 

  
 ول هللا وع د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  رحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا ال
ى إِ (( ...  ْر إِلَ هُ َوانُظ ْن تُْخلَفَ ًدا لَ َك َمْوِع اَس َوإِنَّ لَ وَل الَ ِمَس اِة أَْن تَقُ ي اْلَحيَ َك فِ َك قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ لَ لَِه

قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنِسفَنَّهُ فِي اْليَّمِ نَسْ  ْيٍء 97فًا(الَِّذي َظلَْلَت َعلَْيِه َعاِكفًا لَنَُحّرِ ُ الَِّذي الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َش َّ )إِنََّما إِلَُهُكْم 
ًرا( )98ِعْلًما( ُل 99َكذَِلَك نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِء َما قَْد َسبََق َوقَْد آتَْينَاَك ِمْن لَُدنَّا ِذْك هُ يَْحِم هُ فَِإنَّ َرَض َعْن ْن أَْع ) َم

ْوَم اْلِقيَاَم الً( )100ِة ِوْزًرا(يَ ِة ِحْم ْوَم اْلِقيَاَم ْم يَ اَء لَُه ِه َوَس ِديَن فِي ُر 101َخاِل وِر َونَْحُش ي الصُّ ْنفَُخ فِ ْوَم يُ ) يَ
ثَلُُهْم ) نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن إِ 103) يَتََخافَتُوَن بَْينَُهْم إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ َعْشًرا(102اْلُمْجِرِميَن يَْوَمئٍِذ ُزْرقًا( وُل أَْم ْذ يَقُ

ا( تُْم إِالَّ يَْوًم ةً إِْن لَبِثْ فًا(104َطِريقَ ي نَْس فَُها َربِّ ْل يَنِس اِل فَقُ ْن اْلِجبَ أَلُونََك َع ا  )105) َويَْس ذَُرَها قَاًع فَيَ
فًا( ا(106َصْفَص ا َوَال أَْمتً ا ِعَوًج َرى فِيَه دَّاِعي الَ 107) الَ تَ وَن ال ٍذ يَتَّبِعُ َواُت  ) يَْوَمئِ عَْت األَْص هُ َوَخَش َوَج لَ ِع

ا( َمُع إِالَّ َهْمًس ْحَماِن فََال تَْس ْوالً( )108ِللرَّ هُ قَ َي لَ اُن َوَرِض ْحَم هُ الرَّ ْن أَِذَن لَ فَاَعةُ إِالَّ َم ُع الشَّ ٍذ الَ تَنفَ  )109يَْوَمئِ
ِه  ا(يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَال يُِحيُطوَن بِ َل  )110ِعْلًم ْن َحَم اَب َم ْد َخ وِم َوقَ ّيِ اْلقَيُّ وهُ ِلْلَح ْت اْلُوُج َوَعنَ

ا( ًما( )111ُظْلًم ا َوَال َهْض اُف ُظْلًم َال يََخ ْؤِمٌن فَ َو ُم اِلَحاِت َوُه ْن الصَّ ْل ِم ْن يَْعَم ا 112َوَم اهُ قُْرآنً ذَِلَك أَنَزْلنَ ) َوَك
ْن الْ  ِه ِم ْفنَا فِي رَّ ا َوَص ًرا(َعَربِي ْم ِذْك ِدُث لَُه وَن أَْو يُْح ْم يَتَّقُ ِد لَعَلَُّه ْل  )113َوِعي قُّ َوَال تَْعَج ُك اْلَح ُ اْلَمِل َّ الَى  فَتَعَ

  ...)).)114بِاْلقُْرآِن ِمْن قَْبِل أَْن يُْقَضى إِلَْيَك َوْحيُهُ َوقُْل َرّبِ ِزْدنِي ِعْلًما(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة طه ) 

  *التحليل : 
  

ئلة  ذه األس م ؟.. عن ه ا العل ت ؟.. وم ا األم اع الصفصف ؟.. وم ا الق ف وم ا النس ا المساس ؟.. م م
  وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
َك قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ لََك فِي اْلَحيَاِة أَْن تَقُوَل الَ ِمَساَس َوإِنَّ لََك َموْ (( ...  ى إِلَِه ْر إِلَ هُ َوانُظ ْن تُْخلَفَ ِعًدا لَ

فًا( يَّمِ نَْس ي اْل فَنَّهُ فِ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنِس اسَ .)).. )97الَِّذي َظلَْلَت َعلَْيِه َعاِكفًا لَنَُحّرِ وَل الَ ِمَس ان يهرب من  أَْن تَقُ : ك
ني ..  ني .. ال تمس ول : ال تمس اس ويق ل َمْمُسالن ون. ورج : الُجن سُّ ون. والَم ن الُجن سٌّ م ه َم وٌس: ب

؛ وُمْسِمَس الرجُل إِذا ّسِ ون تُُخبَِّط. وفي التنزيل العزيز: كالذي يَتََخبَُّطه الشيطان من الَم : الجن سُّ وال .. الَم
ني. وال ا. وروي َمساَس أَي ال تََمسَّ رئ بهم د ق ة، وق نُ  ِمساس أَي ال ُمماسَّ ه لََحَس راء: إِن ّس.  عن الف الَم

يس:  يوالَمِس رأَةَ. وف ِل الم اع الرج ي جم ك ف ز: إِنَّ لَ ل العزي رئ ال  التنزي اس؛ ق وَل ال ِمس اِة أَن تَقُ الَحي
ى الكسر، بفتح السين، منصوباً على َمساَس، ي عل ك التَّْبِرئَة، قال: ويجوز ال َمساِس، مبن ي قول   وهي نف

ى اِس عل ت َمس ك، وبني ي ذل و نف اِس فه ان ا َمس تح، لمك لها الف ر وأَص اءالكس ر اللتق اختير الكس ف ف  ألَل
ى الكسر ي عل ا بن ه الساكنين.الجوهري: أَما قول العرب ال َمساِس مثل قَطاِم فِإنم دول عن المصدر  ألَن مع

داً، حرم الط أَح ، وقوله ال َمساس ال تخ ّس وال  مخالطة وهو الَمسُّ اه أَي ال أََم ه، ومعن ة ل السامرّي عقوب
س فَنَّهُ ..  ((  أَُم مَّ لَنَنِس فًاثُ يَّمِ نَْس ي اْل ا.)) :    فِ فاً: َخط ف نَْس ع. ونَس ُف: القَْل ف  والنَّْس وف: تْنس ة نَُس وناق
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و التراب في له. أَب اَء: استأْص فاً إذا عْدوها. وانتَسف البِن اء نْس ْفت البن د: نَس ه  زي ذي يُْنَسف ب ه، وال قلَْعت
   اقتلعه بمقدَّم فيه. ف البعيُر الكألَ نَْسفاً إذاالبناء. ونسَ  ِمْنَسفة، والِمْنسفة آلة يقلع بها البناء يسمى
ا(((   ْيٍء ِعْلًم ُ الَِّذي الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َش َّ ادة هللا )98إِنََّما إِلَُهُكْم  د هللا .. وعب اهم لتوحي .)).. دع

ده ال د .. وال يح ه وال ول ة ل ر .. وال زوج بيه وال نظي ه وال ش ريك ل د ال ش بحانه الواح ان .. س ان وال الزم مك
  وتعالى عما يصفون وهو الحكيم العليم بأفعال خلقه .. علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. 

ُل 99َكذَِلَك نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِء َما قَْد َسبََق َوقَْد آتَْينَاَك ِمْن لَُدنَّا ِذْكًرا(((   هُ يَْحِم ) َمْن أَْعَرَض َعْنهُ فَِإنَّ
الً( )100ْوَم اْلِقيَاَمِة ِوْزًرا(يَ  ِة ِحْم ْوَم اْلِقيَاَم ْم يَ اَء لَُه ال )101َخاِلِديَن فِيِه َوَس م .))..ق َوَزُر اِإلث الجوهري: ال

ذنب : والكاَرةُ والسالُح. قال ابن األَثير والثِّْقلُ  ى ال ي الحديث عل ق ف ِزُر  وأَكثر ما يطل ال: َوَزَر يَ م. يق واِإلث
ياءيُ  إِذا حمل ما َره من األَش ه. ثِْقُل ظه ذنوب. وَوَزَر ِوْزراً: حمل ِة ومن ال ز: وال الُمثِْقلَ ل العزي ي التنزي   وف

ذنب د ب ذ أَح رى؛ أَي ال يؤخ ِزُر وازَرةٌ ِوْزَر أُخ ل تَ ره وال تحم لٌّ  ُغي ن ك رى، ولك ٍس أُخ ةٌ ِوْزَر نَْف ٌس آثم نف
ه. ِزيٌّ بعلم مى َمْج ام تس ا أَ  واآلث ش:أَْوزاراً ألَنه ال األَخف دها ِوْزٌر، وق ه، واح ال تُثِْقلُ ِإثم  ال حم ةٌ ب أْثَُم آثَِم ت

ال. وَوَزَر َوْزراً  أُخرى. وفي الحديث: قد وضعت الحرب أَوزارها أَي انقى ق قت م يب ا فل أَمرها وخفت أَثقاله
ديث: وِوْزراً َوِوْزَرةً: ي الح ِوْزٍر. وف َي بِ ُل: ُرِم اج. َوُوِزَر الرج ن الزج م؛ ع ن أَث ر  َاْرِجْع أُْزورات غي م

  .. مأْجورات؛ أَصله مْوزورات ولكنه أَتبع مأْجورات
ا(((   ٍذ ُزْرقً ِرِميَن يَْوَمئِ ُر اْلُمْج وِر َونَْحُش ي الصُّ ْنفَُخ فِ ْوَم يُ تُْم إِالَّ 102يَ نَُهْم إِْن لَبِثْ افَتُوَن بَْي ) يَتََخ

ا() نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن إِْذ 103َعْشًرا( تُْم إِالَّ يَْوًم ةً إِْن لَبِثْ اِل 104يَقُوُل أَْمثَلُُهْم َطِريقَ ْن اْلِجبَ أَلُونََك َع ) َويَْس
فًا( )105فَقُْل يَنِسفَُها َربِّي نَْسفًا( ا(106فَيَذَُرَها قَاًعا َصْفَص ا َوَال أَْمتً ا ِعَوًج َرى فِيَه ذَُرَها .)).. )107) الَ تَ فَيَ

ذي  َصْفصفاً؛ ًٌف: َمْلساء ُمْستَِوية. وفي التنزيل: َفَ◌يَذَُرها فاعاَصْفصَ :  قَاًعا َصْفَصفًا ُف ال ْفَص راء الصَّ الف
ي: الصفصف ن األَعراب ال اب ه، وق ال مجاهد: قاعاً صفصفاً، مستوياً. القَْرعاء، ال نبات في َرى ((  وق الَ تَ

تٌ  ْمُت: الِعَوُج. قال سيبويه: وقالواواألَْمُت: الطريقةُ الَحَسنة. واألَ )) : فِيَها ِعَوًجا َوَال أَْمتًا ي الَحجر ال  أَْم ف
الخلول  ومعناه: أَبقاكَ  فيَك أَي ِليَُكن األَْمُت في الحجارة ال فيك؛ ا يوصف ب اِء الحجارة، وهي مم ُ بعد فَن َّ

ٌر، أَال تراه كيف قال: والبقاء، ى َحَج و أَنَّ الفَتَ ْيش ل َم العَ ا أَْنعَ واِدثُ  م و الَح ه، وهوتَْنبُ ومُ   عن وه  َمْلُم وَرفعُ
النكرة،  وصار وإِن كان فيه معنى الدعاِء، ألَنه ليس بجاٍر على الِفْعل، داُء ب َن االبت ه، وَحُس كقولك التُّراُب ل

ذلك ألَنه في قُّوة ُك؛ وك ُت: النَّبَ غاُر. واألَْم وابي الّصِ ر الدُّعاء. واألَْمُت: الرَّ ُت: النِّ  َ َعبَّ ب. واألَْم ه ثعل اُك، عن بَ
غار. واألَْمُت: ً  وهي التِّالُل الّصِ ا ا ِعَوج َرى فيه ز: ال تَ ل العزي ي التنزي َزْين. وف ل نَْش ين ك دة ب اً؛  الَوْه والأَْمت

ا  أَي ال انخفاض فيها، وال اْرتفاَع. قال الفراء: األَْمتُ  ة م ال َمسايُِل األَْودي ع، ويق ا ارتف النَّْبُك من األَرض م
ألً  : تََخْلُخُل الِقْربة إِذا لم تُْحَكْم أَْفراُطها. قال األَزهري:واألَْمتُ  تََسفََّل. ة َم ألَ الِقرب د َم ول: ق سمعت العرب تق

ه أَي ال ال أَْمَت فيه أَي ليس فيه َت في ْيراً ال أَْم ه، وال  استرخاٌء من شدَّة اْمتِالئها. ويقال: ِسْرنا َس ْعَف في َض
بَّ  َدةٌ بين نُُشوٍز.َوْهَن. ابن األَعرابي: األَْمُت َوهْ  ُت: أَن تَُص ْوب والحجر. واألَْم واألَْمُت: العَْيُب في الفَم والثَّ

   .إَِماٌت وأُُموٌت. الِقْربة حتى تَْنثِني، وال تَْمألَها، فيكون بعُضها أَشرف من بعض،والجمع في
ا(يَْوَمئٍِذ يَتَّبِعُوَن الدَّاِعي الَ ِعَوَج لَهُ َوَخَشعَْت األَصْ  ((... َمُع إِالَّ َهْمًس ْحَماِن فََال تَْس ٍذ  )108َواُت ِللرَّ يَْوَمئِ

ْحَماُن َوَرِضَي لَهُ قَْوالً( ِه  )109الَ تَنفَُع الشَّفَاَعةُ إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَال يُِحيُطوَن بِ
  : أي يتبعون إسرافيل عليه السالم ..   الدَّاِعي يَتَّبِعُونَ  .))..)110ِعْلًما(

ْؤِمٌن  )111َوَعنَْت اْلُوُجوهُ ِلْلَحّيِ اْلقَيُّوِم َوقَْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلًما(((   اِلَحاِت َوُهَو ُم َوَمْن يَْعَمْل ِمْن الصَّ
ِدُث  ) َوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا112فََال يََخاُف ُظْلًما َوَال َهْضًما( وَن أَْو يُْح ْم يَتَّقُ ِد لَعَلَُّه ْن اْلَوِعي ِه ِم ْفنَا فِي رَّ ا َوَص َعَربِي

ْل َرّبِ ِزدْ  )113لَُهْم ِذْكًرا( هُ َوقُ َك َوْحيُ ِل أَْن يُْقَضى إِلَْي ْن قَْب اْلقُْرآِن ِم ْل بِ قُّ َوَال تَْعَج ُك اْلَح ُ اْلَمِل َّ الَى  ي فَتَعَ نِ
ه .. ((   لَُّهْم يَتَّقُونَ لَعَ  ...)).)114ِعْلًما( ة هللا والعمل بطاعت وى : مخاف ه وحذره .. التق ُك : اتقاه : خاف اْلَمِل
وك الليث: الَمِلُك هو هللا)) :  اْلَحقُّ  ُك الُملُ ّدس، َمِل الى ونق ه ، تع ُك  ل دين وهو َمِلي وم ال ك ي ُك وهو مال الُمْل

  ..  الخلق أي ربهم ومالكهم
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*********  
  

ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يم  يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيْ (( ون ...  –./.)) )118ُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  

c    241الحلقة عدد   
  c( سورة طه ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري ول هللا بل ك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
لُ (( ...  ْن قَْب ى آَدَم ِم ْدنَا إِلَ ْد َعِه ا(َولَقَ هُ َعْزًم ْد لَ ْم نَِج َي َولَ ُجُدوا ِآلَدَم  )115 فَنَِس ِة اْس ا ِلْلَمَالئَِك َوإِْذ قُْلنَ

قَى( فَقُْلنَا يَا )116فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس أَبَى( ِة فَتَْش ) إِنَّ 117آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوِلَزْوِجَك فََال يُْخِرَجنَُّكَما ِمْن اْلَجنَّ
آَدُم َهْل  فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيَطاُن قَاَل يَا )119َوأَنََّك الَ تَْظَمأُ فِيَها َوَال تَْضَحى( )118الَّ تَُجوَع فِيَها َوَال تَْعَرى(لََك أَ 

ْن َوَرِق فَأََكَال ِمْنَها فَبََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطفِ  )120أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَ يَْبلَى( ا ِم قَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَم
َدى( )121اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَغََوى( ِه َوَه اَب َعلَْي هُ فَتَ اهُ َربُّ ُكْم  )122ثُمَّ اْجتَبَ ا بَْعُض ا َجِميعً ا ِمْنَه اَل اْهبَِط قَ

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فََمْن اتَّبََع  هُ 123ُهَداَي فََال يَِضلُّ َوَال يَْشقَى(ِلبَْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّ ِإنَّ لَ ) َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَ
يًرا( )124َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمى( ذَِلَك  )125قَاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد ُكنُت بَِص اَل َك قَ

َرِة  )126َوَكذَِلَك اْليَْوَم تُنَسى( أَتَتَْك آيَاتُنَا فَنَِسيتََها ذَاُب اْآلِخ ِه َولَعَ اِت َربِّ ْؤِمْن بِآيَ َوَكذَِلَك نَْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم يُ
كَ 127أََشدُّ َوأَْبقَى( ي ذَِل اِكنِِهْم إِنَّ فِ ي َمَس وَن فِ ُروِن يَْمُش ْن اْلقُ ْبلَُهْم ِم ا قَ ْم أَْهلَْكنَ ْم َك ِد لَُه ْم يَْه ي  )أَفَلَ اٍت ِألُْوِل َآليَ
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ِد  )129) َولَْوَال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لََكاَن ِلَزاًما َوأََجٌل ُمَسمى(128النَُّهى( بِّْح بَِحْم وَن َوَس فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُ
بِّْح َوأَ  ِل فََس اِء اللَّْي ْن آنَ ا َوِم ى(َربَِّك قَْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َوقَْبَل ُغُروبَِه َك تَْرَض اِر لَعَلَّ َراَف النََّه دَّنَّ  )130ْط َوَال تَُم

نيَا ِلنَْفتِنَُهْم فِيِه َوِرْزُق َربَِّك  ى(َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّ َك  )131َخْيٌر َوأَْبقَ ْر أَْهلَ َوأُْم
َالِة َواْصَطبِْر َعلَْيهَ  َوى(بِالصَّ ةُ ِللتَّْق َك َواْلعَاقِبَ ُن نَْرُزقُ ِه 132ا الَ نَْسأَلَُك ِرْزقًا نَْح ْن َربِّ ٍة ِم ا بِآيَ ْوَال يَأْتِينَ الُوا لَ ) َوقَ

ُحِف اْألُولَى( الُوا َربَّ  )133أََولَْم تَأْتِِهْم بَيِّنَةُ َما فِي الصُّ ِه لَقَ ْن قَْبِل ذَاٍب ِم اُهْم بِعَ ا أَْهلَْكنَ ا َولَْو أَنَّ ْلَت إِلَْينَ ْوَال أَْرَس ا لَ نَ
َراِط  )134َرُسوالً فَنَتَّبَِع آيَاتَِك ِمْن قَْبِل أَْن نَِذلَّ َونَْخَزى( َحاُب الّصِ ْن أَْص تَْعلَُموَن َم وا فََس َربٌِّص فَتََربَُّص قُْل ُكلٌّ ُمتَ

  ./.)).)135السَِّوّيِ َوَمْن اْهتََدى(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة طه ) 

  تحليل : * ال
  

ال ا  مما العهد الذي نسيه آدم عليه الس زي ؟.. وم ا الخ وى ؟.. م ا التق نك ؟.. م ا المعيشة الض ؟ ..  م
  التربص ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ُجُدوا ِآلَدَم  )115ْبُل فَنَِسَي َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزًما(َولَقَْد َعِهْدنَا إِلَى آَدَم ِمْن قَ ((  (( ...   ِة اْس َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِك

قَى( فَقُْلنَا يَا )116فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس أَبَى( ِة فَتَْش ) إِنَّ 117آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوِلَزْوِجَك فََال يُْخِرَجنَُّكَما ِمْن اْلَجنَّ
َحى( )118أَالَّ تَُجوَع فِيَها َوَال تَْعَرى( لَكَ  ا َوَال تَْض أُ فِيَه َك الَ تَْظَم ى آَدمَ .)).. )119َوأَنَّ ْدنَا إِلَ ْد َعِه ل  َولَقَ : أال يأك

  ))  :  ي ال تتأثر بأشعة الشمس النتفاء الشمس في الجنة ..  َوَال تَْضَحىمن الشجرة .. ((  
يْ ((   ِه الشَّ افََوْسَوَس إِلَْي اَل يَ ى( َطاُن قَ ٍك الَ يَْبلَ ِد َوُمْل َجَرِة اْلُخْل ى َش َك َعلَ ْل أَُدلُّ ا  )120آَدُم َه أََكَال ِمْنَه فَ

َوى( هُ فَغَ ى آَدُم َربَّ ِة َوَعَص ْن َوَرِق اْلَجنَّ ا ِم فَاِن َعلَْيِهَم ا يَْخِص ْوآتُُهَما َوَطِفقَ ا َس هُ  )121فَبََدْت لَُهَم اهُ َربُّ مَّ اْجتَبَ ثُ
َال  )122تَاَب َعلَْيِه َوَهَدى(فَ  ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فََمْن اتَّبََع ُهَداَي فَ  قَاَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِميعًا بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّ

ُرهُ ي123َيَِضلُّ َوَال يَْشقَى( نًكا َونَْحُش ةً َض ى() َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَهُ َمِعيَش ِة أَْعَم اَل  )124ْوَم اْلِقيَاَم قَ
ى( )125َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد ُكنُت بَِصيًرا( ذَِلَك  )126قَاَل َكذَِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا فَنَِسيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم تُنَس َوَك

  :  َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَغََوى.)).. )127ِخَرِة أََشدُّ َوأَْبقَى(نَْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم يُْؤِمْن بِآيَاِت َربِِّه َولَعَذَاُب اْآل 
 ً ا الفَتح، َغيّ : الضَّالُل والَخْيبَة. َغَوى، ب ِوي الغَيُّ ٌل  َ وَغ . ورج لَّ د: َض ي عبي رة عن أَب ةً؛ األَخي َغوايَ

ِويّ  ٍو وَغ اٍو وَغ و ٌغ واه ه الٌّ، وأَْغ ان: ض ةً .. ((   وَغيَّ هُ َمِعيَش ِإنَّ لَ نًكا فَ ل )) :  َض ن ك يُق م ْنُك: الّضِ الضَّ
ِر  ومعيشة شيء، الذكر واألُنثى فيه سواء، ل عيش من غي ان واسعاً.  حل ضنك وإن  َضْنٌك َضيِّقة. وك ك

ل ي التنزي إن وف ري ف ن ذك رض ع ن أَع ز: وم و العزي ال أب الل؛ ق ر َح ْنكاً؛ أي غي ةً َض ه معيش حق:  ل إس
يُق و ْنك أَصله في اللغة الّضِ م،الضَّ اه، وهللا أعل ال:  أن الشدَّة، ومعن نم، ق ار جه ي ن ْنك ف ذه المعيشة الضَّ ه
ه ير أن ي التفس اء ف ا ج ر م ذاب وأكث ب ع حاك: الكس ال الض نم، وق ْنكاً جه ةً َض ادة: معيش ال قَت ر؛ وق  القب

ان الحرام، وقال ْنٌك وإن ك م يكن من حالل فهو َض ا ل ه، الليث في تفسيره: أَكُل م عاً علي د ضنك و  ُمَوسَّ ق
ه ..  اقعيش ا ض لُّ م يش. وك يق الع ْنك: َض نيك  والضَّ نك ..والض و ض يُِّق،فه يش الضَّ نيك  : الع والضَّ
  ..  المقطوع
اٍت ِألُ ((    َك َآليَ ي ذَِل اِكنِِهْم إِنَّ فِ ي َمَس وَن فِ ُروِن يَْمُش ْن اْلقُ ْبلَُهْم ِم ا قَ ْم أَْهلَْكنَ ْم َك ِد لَُه ْم يَْه ي أَفَلَ ْوِل

ِد  )129) َولَْوَال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لََكاَن ِلَزاًما َوأََجٌل ُمَسمى(128النَُّهى( بِّْح بَِحْم وَن َوَس فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُ
َك  اِر لَعَلَّ َراَف النََّه بِّْح َوأَْط ِل فََس اِء اللَّْي ْن آنَ ا َوِم ى(َربَِّك قَْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس َوقَْبَل ُغُروبَِه دَّنَّ  )130تَْرَض َوَال تَُم

نيَا ِلنَْفتِنَُهْم فِيِه َوِرْزُق َربَِّك  ى(َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّ َك  )131َخْيٌر َوأَْبقَ ْر أَْهلَ َوأُْم
َالِة َواْصَطبِْر َعلَْيَها الَ نَْسأَلَُك ِرْزقًا نَحْ  ْبلَُهمْ .)).. )132ُن نَْرُزقَُك َواْلعَاقِبَةُ ِللتَّْقَوى(بِالصَّ ا قَ ْم أَْهلَْكنَ  أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم َك

  : أفلم يتبينوا بالحجة والدليل المادي المتجلي ف اآلثار .. وغيرها .. كم أهلكنا قبلهم ..  
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ْم تَ((   ِه أََولَ ى(َوقَالُوا لَْوَال يَأْتِينَا بِآيٍَة ِمْن َربِّ ُحِف اْألُولَ ي الصُّ ا فِ ةُ َم اُهْم  )133أْتِِهْم بَيِّنَ ا أَْهلَْكنَ ْو أَنَّ َولَ
َربٌِّص  )134 َونَْخَزى(بِعَذَاٍب ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا َربَّنَا لَْوَال أَْرَسْلَت إِلَْينَا َرُسوالً فَنَتَّبَِع آيَاتَِك ِمْن قَْبِل أَْن نَِذلَّ  قُْل ُكلٌّ ُمتَ

َراِط السَِّوّيِ َوَمْن اْهتََدى(فَتََربَّ  اُهمْ  ./.))..)135ُصوا فََستَْعلَُموَن َمْن أَْصَحاُب الّصِ ا أَْهلَْكنَ ي ..  َولَْو أَنَّ ك : فن : هل
  مات .. وال يكون إال في ميتة سوء .. 

  
  

*********  
  
  
  

توفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى ال
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والح د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي دثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى اس الم عل ين وس لمرسلين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

   

c    : 242الحلقة عدد   
   c سورة األنبياء) 21(

  )  112( آياتها : 
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ون ول هللا بل شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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َربَ ((    وَن( اْقتَ ٍة ُمْعِرُض ي َغْفلَ ْم فِ ابُُهْم َوُه اِس ِحَس َدٍث إِالَّ  )1ِللنَّ ْم ُمْح ْن َربِِّه ٍر ِم ْن ِذْك أْتِيِهْم ِم ا يَ  َم

وَن( ْم يَْلعَبُ تََمعُوهُ َوُه ثْلُُكْم أَفَت2َاْس ٌر ِم ذَا إِالَّ بََش ْل َه وا َه ِذيَن َظلَُم َوى الَّ وا النَّْج رُّ وبُُهْم َوأََس ةً قُلُ أْتُوَن )َالِهيَ
ُروَن( تُْم تُْبِص ْحَر َوأَْن يُم( )3الّسِ ِميُع اْلعَِل َو السَّ َماِء َواألَْرِض َوُه ي السَّ ْوَل فِ ُم اْلقَ ي يَْعلَ اَل َربِّ الُوا 4قَ ْل قَ ) بَ

لُوَن( ا مَ  )5أَْضغَاُث أَْحَالٍم بَْل اْفتََراهُ بَْل ُهَو َشاِعٌر فَْليَأْتِنَا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل األَوَّ ٍة أَْهلَْكنَاَه ْن قَْريَ ْبلَُهْم ِم ْت قَ ا آَمنَ
وَن( وَن( )6أَفَُهْم يُْؤِمنُ تُْم الَ تَْعلَُم ْكِر إِْن ُكن ذِّ َل ال أَلُوا أَْه ْيِهْم فَاْس وِحي إِلَ االً نُ َك إِالَّ ِرَج ْلنَا قَْبلَ ا أَْرَس ا  )7َوَم َوَم

ِديَن(َجعَْلنَاُهْم َجَسًدا الَ يَأُْكلُوَن الطَّعَاَم َوَم انُوا َخاِل ا  )8ا َك اُء َوأَْهلَْكنَ ْن نََش اُهْم َوَم َد فَأَنَجْينَ َدْقنَاُهْم اْلَوْع مَّ َص ثُ
أْنَ 10لَقَْد أَنَزْلنَا إِلَْيُكْم ِكتَابًا فِيِه ِذْكُرُكْم أَفََال تَْعِقلُوَن( )9اْلُمْسِرفِيَن( ةً َوأَنَش ْت َظاِلَم ٍة َكانَ ا ) َوَكْم قََصْمنَا ِمْن قَْريَ

وَن( )11بَْعَدَها قَْوًما آَخِريَن( ا أََحسُّوا بَأَْسنَا إِذَا ُهْم ِمْنَها يَْرُكُض ِرْفتُْم  )12فَلَمَّ ا أُتْ ى َم وا إِلَ وا َواْرِجعُ الَ تَْرُكُض
ا زَ  )14َوْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن( قَالُوا يَا )13فِيِه َوَمَساِكنُِكْم لَعَلَُّكْم تُْسأَلُوَن( اُهْم فََم ى َجعَْلنَ َواُهْم َحتَّ َك َدْع ْت تِْل الَ

  ...))..  )15َحِصيًدا َخاِمِديَن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة األنبياء )   

  ))  َما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدثٍ )) : أعرض : ابتعد ونأى بجانبه .. ((  َغْفلٍَة ُمْعِرُضونَ ((     
يُض ا   ِديُث: نق ديم.الَح يضُ  لق ُدوث: نق ةً  والُح ُدوثاً وَحداث ُدُث ُح يُء يَْح َدَث الش ِة. َح ..  القُْدم

ر َدَث أَم ع. أَي ٌوالُحُدوُث: كوُن شيء لم يكن. وأَْحَدثَه هللاُ فََحَدَث. وَح يمُ . ((  َوقَ ِميُع اْلعَِل َو السَّ م  َوُه )) : عل
ه.. ((   ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك اُهْم علم ا َجعَْلنَ ًداَوَم ن )) :  َجَس ره م ال لغي ان وال يق م اِإلنس د: جس الجس

دن،اإلنسان جسد من خلق  يقال لغير  المغتذية، وال األَجسام ه: األَرض. والَجَسد: الب ول من ا  تق د، كم تََجسَّ
ل وال يشرب  والجّن جسد؛ تقول من الجسم: تجسَّم. ابن سيده: وقد يقال للمالئكة ق ال يأْك ل خل ره: وك غي

ل وال يشرب  فهو جسد .. وكان  لمالئكة والجّن مما يعقل،من نحو ا عجل بني إِسرائيل جسداً يصيح ال يأْك
ةً .. ((  فأَخرج لهم عجالً جسداً له خوار الجّن؛ قال عز وجل: وكذا طبيعة ْت َظاِلَم ٍة َكانَ  َوَكْم قََصْمنَا ِمْن قَْريَ

ين.  ابن سيده: ظهره. القَْصُم: َدقُّ الشيء. يقال للظالم: قََصَم هللا)) :  ى يَب ُم كسر الشيء الشديد حت القَْص
 ً ما مه قَْص مه يَْقِص مَ  قَص ريع فاْنقََص ٌم أَي س ل قَِص ة. ورج ه بَْينون راً في ره كْس َم: كَس اٌب  االْنِقصام وتقَصَّ َهيَّ

ري: ن ب ال اب ا لقي؛ ق م م ِرفُهما صوابه ضعيف. وقَُصُم مثل قُثَم: يَْحِط ثٍَم تَْص ل قُ ٌم مث فتاِن،  قَُص ا ِص ألَنهم
ل وإِنما العدل يكون في ي أَه ال ف ه ق ه وسلم: أَن ي، صلى هللا علي ر. وفي حديث النب ماء ال غي ة  األَس الجن

ة بَْيضاء ليس فيها يُْرفَُع أَهلُ  اف، هو أَن  قَْصٌم وال فَْصٌم؛ الغَُرِف إِلى ُغَرفِهم في ُدرَّ أَبو عبيدة: القَْصُم، بالق
  ..ينكسر الشيء فيبَين

    

  *********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار ال ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح وكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغفِ (( ون ...  –./.)) )118ْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  أن محمدا رسول هللاوأشهد  

  
c    : 243الحلقة عدد   

  c( سورة األنبياء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد  ول هللا بل أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يَن(َوَما َخلَقْ (( ...  ُدنَّا  )16نَا السََّماَء َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما َالِعبِ ْن لَ ْذنَاهُ ِم ًوا َالتََّخ ذَ لَْه ا أَْن نَتَِّخ ْو أََرْدنَ لَ
ا17إِْن ُكنَّا فَاِعِليَن( فُوَن( ) بَْل نَْقِذُف بِاْلَحّقِ َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمغُهُ فَِإذَا ُهَو َزاِهٌق َولَُكْم اْلَوْيُل ِممَّ ْن  )18تَِص هُ َم َولَ

ُروَن( ِه َوَال يَْستَْحِس اَر الَ  )19فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ الَ يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِ َل َوالنََّه بُِّحوَن اللَّْي يَُس
ِ َرّبِ لَْو كَ  )21أَْم اتََّخذُوا آِلَهةً ِمْن األَْرِض ُهْم يُنِشُروَن( )20يَْفتُُروَن( َّ ْبَحاَن  َدتَا فَُس ُ لَفََس َّ ةٌ إِالَّ  اَن فِيِهَما آِلَه

ا يَِصفُوَن( أَلُوَن( )22اْلعَْرِش َعمَّ ْم يُْس ا يَْفعَُل َوُه انَُكْم 23الَ يُْسأَُل َعمَّ اتُوا بُْرَه ْل َه ةً قُ ِه آِلَه ْن ُدونِ ذُوا ِم ) أَْم اتََّخ
وَن(َهذَا ِذْكُر َمْن َمِعي َوِذْكُر مَ  ْم ُمْعِرُض قَّ فَُه وَن اْلَح ُرُهْم الَ يَْعلَُم ْل أَْكثَ ْن  )24ْن قَْبِلي بَ َك ِم ْن قَْبِل ْلنَا ِم ا أَْرَس َوَم

ُدونِي( ا فَاْعبُ هَ إِالَّ أَنَ هُ الَ إِلَ ِه أَنَّ وِحي إِلَْي وٍل إِالَّ نُ ْل ِعبَ )25َرُس ْبَحانَهُ بَ ًدا ُس اُن َولَ ْحَم ذَ الرَّ الُوا اتََّخ اٌد َوقَ
ْن  يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَال يَْشفَعُوَن إِالَّ  )27الَ يَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوُهْم بِأَْمِرِه يَْعَملُوَن( )26ُمْكَرُموَن( ِلَم

ِفقُوَن( يَتِِه ُمْش ْن َخْش ْم ِم ى َوُه ْن دُ 28اْرتََض هٌ ِم ي إِلَ ْنُهْم إِنِّ ْل ِم ْن يَقُ ِزي ) َوَم ذَِلَك نَْج نََّم َك ِه َجَه ذَِلَك نَْجِزي ِه فَ ونِ
اِء  )29الظَّاِلِميَن( ْن اْلَم ْيٍء أََولَْم يََرى الَِّذيَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواألَْرَض َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاُهَما َوَجعَْلنَا ِم لَّ َش ُك

وَن( َال يُْؤِمنُ ّيٍ أَفَ ي ا )30َح ا فِ ْم َوَجعَْلنَ بُالً لَعَلَُّه ا ُس ا فَِجاًج ا فِيَه ْم َوَجعَْلنَ َد بِِه َي أَْن تَِمي ألَْرِض َرَواِس
ُدوَن( وَن(31يَْهتَ ا ُمْعِرُض ْن آيَاتَِه ْم َع ا َوُه ْقفًا َمْحفُوًظ َماَء َس ا السَّ اَر 32)َوَجعَْلنَ َل َوالنََّه َق اللَّْي ِذي َخلَ َو الَّ ) َوُه

ُدوَن( )33فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن(َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ  ْم اْلَخاِل تَّ فَُه لُّ  )34َوَما َجعَْلنَا ِلبََشٍر ِمْن قَْبِلَك اْلُخْلَد أَفَِإْيْن ِم ُك
  ...)).)35نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكْم بِالشَّّرِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإِلَْينَا تُْرَجعُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ألنبياء ) ( سورة ا

  * التحليل :
  

ه: :  َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواألَْرضَ  بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث داع الشيء عل ي كالم العرب: ابتِ ُق ف والَخْل
ر له الَخلق خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال شيء وكل ارك هللا أَحسن الخالقين واألَم  تب

. والَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وقيل: هو)) :  َوْيلُ َولَُكْم الْ .. ((   ع، والَوْيل: ُحلوُل الشّرِ ل:  تَفَجُّ ال القائ وإِذا ق
يَحتاه ي وافَِض ا يعن اه فِإنم ِ .. ((  واَوْيلَت َّ ْبَحاَن  احبة )) :  فَُس ن الص اً  م اه تنزيه بحان هللا: معن وس

ى كل ما تعالى عن والولد، وقيل: تنزيه هللا ل عل ه في موضع فع بُه أَن ال: ونَْص   ال ينبغي له أَن يوصف، ق
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 ً ً  معنى تسبيحا ا ه تنزيه ه أَي نزهت بَّْحُت هللا تسبيحاً ل ول: َس ه، تق ُدونِي.. ((  ل ا فَاْعبُ هَ إِالَّ أَنَ ده  الَ إِلَ )) : عب
ه ..((   اعبادة : خضع وذل وطاع ل ا فَِجاًج ا فِيَه جُّ الطري)) :  َوَجعَْلنَ ي الفَ ل: ف ين؛ وقي ين َجبَل ق الواسع ب

ي ل أَو ف لِ  جبَ و قُبُ ل: ه د، وقي ِرب البعي : الَمْض جُّ ْعِب. الفَ ن الّشِ ع م و أَوس ل، وه ين  َجبَ ع ب ْعب الواس الّشِ
ه ا انخفض من الطُرق، وجمع ب: هو م ةً .. ((   فِجاج الجبَلين، وقال ثعل ِر فِتْنَ ّرِ َواْلَخْي وُكْم بِالشَّ )) :  َونَْبلُ

ُت الفضة  واالْمتِحانُ  هري وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة االبتالءاألَز ك فتَْن واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قول
ذهب إِذا ار وال ا بالن ار أَذبتهم ه الن حاح: إِذا أَدخلت ي الص ِد، وف ن الجيِّ رديء م ز ال ا لتمي ر م ه،  لتنظ َجْوَدتُ

ار.  وجل: وله عزودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا ق ون بالن يوَم هم على الناِر يُْفتَنُوَن؛ أَي يُْحَرق
  .. أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِينُ  الفَتَّان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قيل للحجارة السُّود التي كأَنها ويسمى الصائغ

  
*********  

  

عالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وت
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقص د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالس ى المرسلين آم م عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

   

c    : 244الحلقة عدد   
    c(سورة األنبياء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

و غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس ل هللا بل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ذْ (( ...   ِذي يَ ذَا الَّ ُزًوا أََه ذُونََك إِالَّ ُه ُروا إِْن يَتَِّخ ْم َوإِذَا َرآَك الَِّذيَن َكفَ اِن ُه ْحَم ِذْكِر الرَّ ْم بِ تَُكْم َوُه ُكُر آِلَه
تَْعِجلُونِي( )36َكافُِروَن( َال تَْس اتِي فَ أُِريُكْم آيَ نَساُن ِمْن َعَجٍل َس تُْم 37ُخِلَق اْإلِ ُد إِْن ُكن ذَا اْلَوْع ى َه وَن َمتَ ) َويَقُولُ
ُروَن(لَْو يَْعلَُم الَِّذيَن َكفَُروا ِحيَن الَ يَُكفُّ  )38َصاِدقِيَن( ْم يُْنَص وِرِهْم َوَال ُه  )39وَن َعْن ُوُجوِهِهْم النَّاَر َوَال َعْن ُظُه

َها َوَال ُهْم يُنَظُروَن( ِذيَن  )40بَْل تَأْتِيِهْم بَْغتَةً فَتَْبَهتُُهْم فََال يَْستَِطيعُوَن َردَّ َولَقَْد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك فََحاَق بِالَّ
ْم  )41ُهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون(َسِخُروا ِمنْ  ِر َربِِّه ْن ِذْك ْم َع ْل ُه اِن بَ ْحَم ْن الرَّ اِر ِم ِل َوالنََّه ُؤُكْم بِاللَّْي قُْل َمْن يَْكلَ
َحبُوَن() أَْم لَُهْم آِلَهةٌ تَْمنَعُُهْم ِمْن ُدونِنَا الَ يَْستَِطيعُوَن نَْصَر أَنفُِسِهْم َوَال ُهْم ِمنَّ 42ُمْعِرُضوَن( ا  )43ا يُْص ْل َمتَّْعنَ بَ

ْل  )44ا أَفَُهْم اْلغَاِلبُوَن(َهُؤَالِء َوآبَاَءُهْم َحتَّى َطاَل َعلَْيِهْم اْلعُُمُر أَفََال يََرْوَن أَنَّا نَأْتِي األَْرَض نَنقُُصَها ِمْن أَْطَرافِهَ  قُ
مُّ الدُّعَ  ا )45اَء إِذَا َما يُنذَُروَن(إِنََّما أُنِذُرُكْم بِاْلَوْحيِ َوَال يَْسَمُع الصُّ ولُنَّ يَ َك لَيَقُ ذَاِب َربِّ ْن َع  َولَئِْن َمسَّتُْهْم نَْفَحةٌ ِم

نْ 46َوْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن( ٍة ِم اَل َحبَّ اَن ِمثْقَ ْيئًا َوإِْن َك ٌس َش ُم نَْف َال تُْظلَ  ) َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فَ
يَن( )47َخْرَدٍل أَتَْينَا بَِها َوَكفَى بِنَا َحاِسبِيَن( ًرا ِلْلُمتَِّق ِذيَن  )48َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرقَاَن َوِضيَاًء َوِذْك الَّ

  ...)).)50ْلنَاهُ أَفَأَْنتُْم لَهُ ُمنِكُروَن(َوَهذَا ِذْكٌر ُمبَاَرٌك أَنزَ  )49يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلغَْيِب َوُهْم ِمْن السَّاَعِة ُمْشِفقُوَن(
  صدق هللا العظيم

  ( سورة األنبياء ) 

 : التحليل  
 

اً.  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا:  ُهْم َكافُِرونَ  وراً وُكْفران بالطاغوت؛ َكفَر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُ
و ْوا وامتنعوا.َكفَُروا أَي َعصَ  الحرب: قد ويقال ألَهل دار ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف نقيض الشكر.  والُكْف

ر وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا والُكْفُر: ُجحود النعمة، افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ةَ  َبكّلٍ ك نَْعَم
ر: مجحود  وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  ُمَكفَّ

ى كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من النعمة مع إِحسانه. ورجل ى عل ه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَط . قلب
تَْعِجلُونِي((   َال تَْس تِْحثاث)) : فَ ى االْس د: بمعن ل واح ال والتَّعَجُّ تِْعجال واِإلْعج ب االْس ة.  ِوَطلَ العََجل

له تعجيالً إِ  ره  َعَجالً  ذا اْستََحثَّه، وقد َعِجلَ وأََعَجله وَعجَّ ه وأَم ل. واْستَْعَجل الرجَل: َحثَّ ل وتَعجَّ وَعجَّ
ك من نفسه في األَمر. أَن يَْعَجل اً ذل رَّ طالب اه وَمرَّ يَْستَْعِجل أَي َم اه؛ حك اً إِي ْل ..((  سيبويه ُمتََكلِّف بَ

روالبَْهُت: اال)) :  تَأْتِيِهْم بَْغتَةً فَتَْبَهتُُهمْ  ُر نََظ َت: يَْنُظ ب؛ نقطاُع والَحْيَرة. رأَى شيئاً فبُِه د  الُمتَعَّجِ وق
ة. وفي ْصُم: اْستَْولَْت عليه الحجَّ ل بَُهَت وبَِهَت وبُِهَت الخَّ ه:  التنزي ر؛ تأْويلُ ذي َكفَ َت ال ز: فبُِه العزي

ي: اْنقََطع وسكَت متحيراً  ن جن ذي عنها. اب َت ال َمْيفَع: فبََه ن السَّ رأَه اب تَ  ق ر؛ أَراد فبََه راهيُم  كف إِب
ة َفالذي على هذا في موضع نصب. قال: وقرأَه ابن َحْيَوة الكافَر، َت.  فبَُهَت، بضم الهاء، لغ ي بَِه ف

َت، ون بََه وز أَن يك د يج ال: وق ى ق ال: وحك َت. ق ي بَِه ةً ف الفتح، لغ راءة  ب ُش ق و الحسن األَخف أَب
َت، تَ  فبَِه ال: وبَُه َش؛ ق ِرَق، وَدِه م،َكَخ ي أَن ، بالض ر، يعن َت، بالكس ن بَِه ر م ون  أَكث مة تك الض

وَ  ولهم لَقَُض ة، كق لُ  للمبالغ َت الرج وهري: بَِه ُل. الج شَ  ، الرج َر إِذا َدِه ِرَس وبَِط ر، وَع  بالكس
ه، ال عز وجل: َوتَحيَّر. وبَُهَت، بالضم، مثل ا ق َت، كم ا بُِه ه  وأَفصُح منهم ر؛ ألَِ◌ن ذي َكفَ َت ال فبُِه

ل ال رج ٌت. يق ٌت، وال بَِهي ال باِه وٌت، وال يق كَ . ((  َمْبُه ذَاِب َربِّ ْن َع ةٌ ِم تُْهْم نَْفَح ئِْن َمسَّ )) :  َولَ
اح ان من الري ا ك حٌ  والنَّْفحةُ: ما أَصابك من ُدْفعَة البرد. الجوهري: م ٌح  نَْف ان لَْف ا ك ْرٌد، وم فهو بَ

ه فهو حر؛ ثم: أَن ي الهي ول هللا ع الليث عن أَب ال في ق تْهم نَْفحةٌ منق ئن َمسَّ عذاب  ز وجل: ول
ال: ك؛ يق   رب

ه. مَّ في ٌب ال َغ ةٌ وِطي با أَي َرْوح ن الصَّ ةٌ م ابتنا نَْفح ابتنا أَص مٌّ  وأَص رٌّ وَغ ُموم أَي َح ن َس ةٌ م نَْفح
ب ي ِطي با وَكْرٌب؛ وأَنشد ف يِن الَمشاِرق : الصَّ ْت من عن يَم ُب إِذا إِذا نَفََح ي َح الّطِ اَح ري ونَفَ حه؛ ف

نفَحُ  لقد عالَجتْني بالقَبيح،وثوبُها وقال ِجراُن العَْوِد يذكر امرأَته: ا الِمسُك يَ أَي  َجديٌد، ومن أَْردانه
ة أَشدَّ العذاب لقول هللا عز يَفوُح ِطيبُه فجعل ئن مستهم نفحةٌ من عذاب النَّْفَح َمرَّ ك؛  وجل: ول رب
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هاألَصمعي: ما كان  وجعله مرةً ِريَح ِمْسٍك؛ قال ُموماً فل ريح َس ارداً  من ال ان ب ا ك الالم، وم ٌح، ب لَْف
  .به. نَفَّاحة: َدفَّاعة بالدم، وقد نَفَحتْ  نَْفٌح، رواه أَبو عبيد عنه. وَطْعنة فله

 
ق وصلى  الى التوفي بحانه وتع أل هللا س يم .. نس ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عل

ا  ي المحي وله ف ده ورس ه اال هللا وحده ال هللا على محمد عب هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي والمم
ـه  يم ل ميع العل يط الس ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ؤمن المه الم الم دوس الس بحانه الق ـه س ريك ل ش
ول هللا  دا رس هد أن محم ان والحدثان ونش ر والنقص ن الشريك والشبيه والنظي األسماء الحسنى تنزه ع

د ق هللا جاه ر خل وال  خي د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ي هللا ح ف
اِحِميَن(.. (( اوبالقرآن منهجا ودستور ون  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ سورة المؤمن

ي ال...  اء ف الى آمين وسالم على المرسلين والحمد  رب العالمين إلى اللق اء هللا تع ة إن ش ة القادم حلق
  في حفظ هللا  دمتم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  
  
  

c    : 245الحلقة عدد   
  c( سورة األنبياء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 اده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جه ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
لَّتِي ) إِْذ قَاَل ِألَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل ا51َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن((( ... 

ِديَن( )52أَْنتُْم لََها َعاِكفُوَن( ا َعابِ ا لََه ْدنَا آبَاَءنَ يٍن( )53قَالُوا َوَج َالٍل ُمبِ ي َض اُؤُكْم فِ تُْم َوآبَ تُْم أَْن ْد ُكن اَل لَقَ  )54قَ
يَن( ِعبِ ْن الالَّ َت ِم اْلَحّقِ أَْم أَْن َماَوا )55قَالُوا أَِجئْتَنَا بِ ْم َربُّ السَّ ل َربُُّك اَل بَ ى قَ ا َعلَ َرُهنَّ َوأَنَ ِذي فََط ِت َواألَْرِض الَّ

ِ َألَِكيَدنَّ أَْصنَاَمُكْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدبِِريَن( )56ذَِلُكْم ِمْن الشَّاِهِديَن( َّ ْم  )57َوتَا ْم لَعَلَُّه ًرا لَُه ذَاذًا إِالَّ َكبِي ْم ُج فََجعَلَُه
وَن( ِه يَْرِجعُ ْن فَع58َإِلَْي الُوا َم اِلِميَن() قَ ْن الظَّ هُ لَِم ا إِنَّ ذَا بِآِلَهتِنَ هُ  )59َل َه اُل لَ ْذُكُرُهْم يُقَ ى يَ ِمْعنَا فَتً الُوا َس قَ
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َراِهيُم( َهُدوَن( )60إِْب ْم يَْش اِس لَعَلَُّه يُِن النَّ ى أَْع ِه َعلَ أْتُوا بِ الُوا فَ ا )61قَ ا يَ ذَا بِآِلَهتِنَ َت َه َت فَعَْل الُوا أَأَْن  قَ
وَن( )62(إِْبَراِهيمُ  تُْم 63قَاَل بَْل فَعَلَهُ َكبِيُرُهْم َهذَا فَاْسأَلُوُهْم إِْن َكانُوا يَنِطقُ ْم أَْن الُوا إِنَُّك ِهْم فَقَ ى أَنفُِس وا إِلَ ) فََرَجعُ

وَن(64الظَّاِلُموَن( ُؤَالِء يَنِطقُ ا َه َت َم ْد َعِلْم اَل أَفَتَْعب65ُ) ثُمَّ نُِكُسوا َعلَى ُرُءوِسِهْم لَقَ ا الَ ) قَ ِ َم َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم
ُكْم( رُّ ْيئًا َوَال يَُض نفَعُُكْم َش وَن(66يَ َال تَْعِقلُ ِ أَفَ َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ا تَْعبُ ْم َوِلَم ُروا 67) أُّفٍ لَُك وهُ َوانُص قُ الُوا َحّرِ ) قَ
اِعِليَن( تُْم فَ تَُكْم إِْن ُكن ا68آِلَه ا يَ ْرًدا وَ  ) قُْلنَ ونِي بَ اُر ُك َراِهيَم(نَ ى إِْب َالًما َعلَ اُهْم 69َس ًدا فََجعَْلنَ ِه َكْي ) َوأََراُدوا بِ

ْينَاهُ َولُوًطا إِلَى األَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها ِلْلعَالَِميَن(70األَْخَسِريَن( ةً 71) َونَجَّ وَب نَافِلَ َحاَق َويَْعقُ هُ إِْس ا لَ ) َوَوَهْبنَ
َالِة َوإِيت72ََجعَْلنَا َصاِلِحيَن( ال َوكُ  ِة الصَّ َراِت َوِإقَاَم َل اْلَخْي ْيِهْم فِْع ا إِلَ ا َوأَْوَحْينَ ُدوَن بِأَْمِرنَ ةً يَْه اُهْم أَئِمَّ اَء ) َوَجعَْلنَ

َكاِة َوَكانُوا لَنَا َعابِِديَن(   ...)).)73الزَّ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األنبياء ) 

  * التحليل : 
  

اِلِمينَ  ِه َع ا بِ ه.. ((  : ع َوُكنَّ ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم اِكفُونَ ل ا َع تُْم لََه ى أَْن ف عل  ))  : عك
فُ  ه الشيء يَْعُكُف ويَْعِك ل علي اً: أَقب اً وُعكوف ام؛ َعْكف ل: أق ه وجهه، وقي ِرُف عن اً ال يَْص ه  ُمواِظب ه قول ومن

الى: تعالى: يَعكفون ه تع ه قول ون؛ ومن نام لهم، أَي يُقيم ى أَص ه عل َت علي اً، أَي َظْل اً. عاكف ِذي .((  ُمقيم الَّ
َرُهنَّ  ق)) :  فََط َر هللا الخل داء وفََط رةُ: االبت دأَهم. والِفْط م وب ُرهم: خلقه ل يَْفُط ي التنزي راع. وف  واالخت

ن ال اب مواِت واألَرِض؛ ق اِطِر الس د  ف ز: الحم ا: العزي ي هللا عنهم اس، رض اِطُر  عب ا ف ت أَدري م ا كن م
دأْت أَعرابيّان يختصمان في ى أَتانيالسموات واألَرض حت ا ابت ا.  بئر فقال أَحدهما: أَنا فََطْرتُها أَي أَن َحْفره

و ر أَب رَ  وذك ن فََط ا أَول م ول: أَن ي يق ن األَعراب مع اب ه س اس أَن ذا أَي العب ر:  ه رةُ، بالكس دأَه. والِفْط ابت
ذَاذًا..((  الِخْلقة ْم ُج ذَْذُت الشيَء: كسر  )) : فََجعَلَُه هَج ذاذُ: تُه وقَطْعتُ ذاذُ والِج ه، وضمه  والُج ا كسر من م

ع ذُّ: القَْط ُل، أَفصح من كسره، والَج وِحيُّ الُمستأِْص ْد بوحاء؛ ال م يُقَيَّ ل فل ل: هو القطع المستأِْص ذَّهُ  وقي َج
ذّ  يَُجذُّهُ َجذ، فهو ذَّذَه فاْنَج ذ، وَج ر مجذوذَ مجذوذ وَجذي ل: عطاء غي ي التنزي ذَّذ. وف د  ؛وتََج و عبي فسره أَب
ذَّاءُ  غير مقطوع، الجيم والحاء، واالْنجذاذُ: االنقطاع. قال الفراء: رِحٌم َج ذَّاُء، ب م  وَح ك إِذا ل دودان وذل مم

ال ه ق ديث أَن ي الح ل. وف ذّاً؛ توَص ذّوُهم َج ين: ُج وم حن ذاذ: ي تالً. والُج لوهم ق ع، أَي استأْص ذُّ: القط  الَج
 َجذيذ، وهو من الجمع منه. فجعلهم ُجذاذاً أَي ُحطاماً، وقيل: هو جمع المكسرة، والِجذاذُ: القطع   الُمقَطَّع

ل ذاذاً، فهو مث م ُج ه: فجعله ي قول ات، ومن العزيز. وقال الفراء ف ف َع  الُحطام والرُّ ذاذاً، فهو جم ا ِج قرأَه
ه .. وت أَفََال تَْعِقلُونَ . ((  َجذيذ مثل خفيف وخفاف. ال : فهم ي دبره ..((  )) : عقل األمر عق ى األَْرِض الَّتِ إِلَ

ه  َوَكانُوا لَنَا َعابِِدينَ )) : أي أرض الشام .. ((  بَاَرْكنَا فِيَها ِلْلعَالَِمينَ  ادة : خضع وذل وطاع ل )) : عبده عب
 ..  

*********  
  
  

 على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  والحمد تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

c   246قة عدد : الحل   
  c( سورة األنبياء ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةأدى األمانالرسالة و
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ثَ  (( ...  ُل اْلَخبَائِ ْت تَْعَم ْينَاهُ ِمْن اْلقَْريَِة الَّتِي َكانَ ْوٍء  َولُوًطا آتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َونَجَّ ْوَم َس انُوا قَ ْم َك إِنَُّه
اِلِحيَن(74فَاِسِقيَن( هُ 75) َوأَْدَخْلنَاهُ فِي َرْحَمتِنَا إِنَّهُ ِمْن الصَّ اهُ َوأَْهلَ ْينَ هُ فَنَجَّ ) َونُوًحا إِْذ نَاَدى ِمْن قَْبُل فَاْستََجْبنَا لَ

يَن() َونََصْرنَاهُ ِمْن اْلقَْوِم الَِّذي76ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم( اُهْم أَْجَمِع ْوٍء فَأَْغَرْقنَ ْوَم َس انُوا قَ ) 77َن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَُّهْم َك
ْمنَاَها ُسلَْيَماَن 78(َوَداُووَد َوُسلَْيَماَن إِْذ يَْحُكَماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ  ) فَفَهَّ

ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجبَاَل يَُسبِّْحَن َوالطَّْيَر َوُكنَّا فَاِعِليَن( ال َوكُ  ْم 79آتَْينَا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّ ) َوَعلَّْمنَاهُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَُك
رِ 80ِلتُْحِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم فََهْل أَْنتُْم َشاِكُروَن( فَةً تَْج يَح َعاِص ّرِ لَْيَماَن ال ا ) َوِلُس ي بَاَرْكنَ ى األَْرِض الَّتِ أَْمِرِه إِلَ ي بِ

اِلِميَن( ْيٍء َع ّلِ َش ا بُِك ا َوُكنَّ ْم 81فِيَه ا لَُه َك َوُكنَّ الً ُدوَن ذَِل وَن َعَم هُ َويَْعَملُ وَن لَ ْن يَغُوُص يَاِطيِن َم ْن الشَّ )َوِم
رُّ  )82َحافِِظيَن( اِحِميَن( َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنِّي َمسَّنِي الضُّ ْن  )83َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ ِه ِم ا بِ فَاْستََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َم

ْن 84ُضّرٍ َوآتَْينَاهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوِذْكَرى ِلْلعَابِِديَن( لٌّ ِم ِل ُك َس َوذَا اْلِكْف ) َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِري
ابِِريَن( اِلِحيَن(85الصَّ ِدَر 86) َوأَْدَخْلنَاُهْم فِي َرْحَمتِنَا إِنَُّهْم ِمْن الصَّ ْن نَْق نَّ أَْن لَ بًا فََظ َب ُمغَاِض وِن إِْذ ذََه ) َوذَا النُّ

تَجَ  )87َعلَْيِه فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَْن الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمْن الظَّاِلِميَن( ّمِ فَاْس ْن اْلغَ اهُ ِم ْينَ هُ َونَجَّ ْبنَا لَ
  ...)).)88َوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِيَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنبياء ) 

  * التحليل :
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ا ِقينَ ك ْوٍء فَاِس ْوَم َس ن:  نُوا قَ روج ع ل والخ ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق: العص ق  الِفْس  طري
ق  ق يفس ق فس ً الح قا ُق فِْس ر، ويَْفُس ه األَحم ال: رواه عن اني،أَي فََجر،ق ن اللحي م ع َق؛ الض وقاً وفَُس  وفُس

َق  قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل:الفُسوق الخروج عن ا فََس ى المعصية كم ل إل ذلك المي دين، وك ال
ر ن أَم يُس ع ر إبل ن أم ق ع ه. وفََس اعر: رب ال الش ه؛ ق ن طاعت ال ع ار وم ه أَي ج ره  رب ن أَم قاً ع فَواِس

ه َوائَِراجَ  ه، خرج من طاعة رب ر رب ْرثِ .. ((  الفراء في قوله عز وجل: فَفََسَق عن أَم ي اْلَح اِن فِ  إِْذ يَْحُكَم
رم يستفيد  نم في عهدة صاحب الك ى الغ رم أن تبق ي أتلفت الك نم الت )) : حيث حكم سليمان بخصوص الغ

ان من ألبانها وأصوافها ..  ويبقى الكرم عند صاحب الغنم يتعهد با ا ك ود كم ى يع ه حت إلصالح ويستفيد من
ه .. ((   ا ل ل طرف م وٍس .. وعندها يسترد ك ْنعَةَ لَبُ اهُ َص دروع .. ((   َوَعلَّْمنَ لِ )) : صناعة ال )): َوذَا اْلِكْف

ل  وذو الِكْفل: اسم نبي من األَنبياء، صلوات هللا عليهم أَجمعين، وهو من ة، سمي ذا الِكْف ل  الَكفال ه كف ألن
ل سمي ركعة كل يوم فََوفَى بما  بمائة  َكفَل، وقيل: ألَنه كان يلبس كساء كالكْفل، وقال الزجاج: إِن ذا الكْف

ل: يهم، وقي ه. بهذا االسم ألَنه تكفَّل بأَمر نبي في أُمته فقام بما يجب ف ام ب ل بعمل رجل صالح فق .. ((  تكفَّ
   )): يونس عليه السالم .. َوذَا النُّونِ 
  
  

  
*********  

  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل السميع العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحمْ (( ون ...  –./.)) )118 َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  سول هللاوأشهد أن محمدا ر 

  
c    247الحلقة عدد   

  c( سورة األنبياء ) 



  982                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إ ول هللا بل ال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ى  )89ى َربَّهُ َرّبِ الَ تَذَْرنِي فَْرًدا َوأَْنَت َخْيُر اْلَواِرثِيَن(َوَزَكِريَّا إِْذ نَادَ (( ...  هُ يَْحيَ فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوَهْبنَا لَ
ا  انُوا لَنَ ا َوَك ا َوَرَهبً ِعيَن(َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ إِنَُّهْم َكانُوا يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َويَْدُعونَنَا َرَغبً ي 90َخاِش ) َوالَّتِ

ْم 91أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فِيَها ِمْن ُروِحنَا َوَجعَْلنَاَها َواْبنََها آيَةً ِلْلعَالَِميَن( ا َربُُّك َدةً َوأَنَ ةً َواِح تُُكْم أُمَّ )إِنَّ َهِذِه أُمَّ
َراَن  )93(َوتَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم بَْينَُهْم ُكلٌّ إِلَْينَا َراِجعُونَ  )92فَاْعبُُدونِي( َال ُكْف ْؤِمٌن فَ اِلَحاِت َوُهَو ُم فََمْن يَْعَمْل ِمْن الصَّ

أُْجوُج  )95) َوَحَراٌم َعلَى قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها أَنَُّهْم الَ يَْرِجعُوَن(94ِلَسْعيِِه َوإِنَّا لَهُ َكاتِبُوَن( أُْجوُج َوَم ْت يَ ى إِذَا فُتَِح َحتَّ
ي 96لُوَن(َوُهْم ِمْن ُكّلِ َحَدٍب يَنسِ  ا فِ ْد ُكنَّ ا قَ ُروا يَاَوْيلَنَ ) َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَِإذَا ِهَي َشاِخَصةٌ أَْبَصاُر الَِّذيَن َكفَ

ا َواِرُدو97َغْفلٍَة ِمْن َهذَا بَْل ُكنَّا َظاِلِميَن( تُْم لََه نََّم أَْن ُب َجَه ِ َحَص َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ا تَْعبُ اَن  )98َن()إِنَُّكْم َوَم ْو َك لَ
ُدوَن( ا َخاِل َمعُوَن( )99َهُؤَالِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوُكلٌّ فِيَه ا الَ يَْس ْم فِيَه ٌر َوُه ا َزفِي ْم فِيَه بَقَْت 100لَُه ِذيَن َس )إِنَّ الَّ

ُدوَن( الَ يَْسَمعُوَن َحِسيَسَها َوُهمْ  )101لَُهْم ِمنَّا اْلُحْسنَى أُْولَئَِك َعْنَها ُمْبعَُدوَن( ُهْم َخاِل تََهْت أَنفُُس ) 102فِي َما اْش
ُدوَن( تُْم تُوَع ِذي ُكن ْوُمُكْم الَّ ذَا يَ ةُ َه اُهْم اْلَمَالئَِك ُر َوتَتَلَقَّ َزُع األَْكبَ ُزنُُهْم اْلفَ ّيِ  )103الَ يَْح َماَء َكَط ِوي السَّ ْوَم نَْط يَ

َل َخْلٍق نُعِ  ِجّلِ ِلْلُكتُِب َكَما بََدأْنَا أَوَّ ْكِر  )104يُدهُ َوْعًدا َعلَْينَا إِنَّا ُكنَّا فَاِعِليَن(الّسِ ذِّ ِد ال ْن بَْع وِر ِم بُ ي الزَّ ا فِ َولَقَْد َكتَْبنَ
اِلُحوَن( اِدي الصَّ ا ِعبَ ِديَن(105أَنَّ األَْرَض يَِرثَُه ْوٍم َعابِ ا ِلقَ ذَا لَبََالًغ ي َه ةً  )106)إِنَّ فِ ْلنَاَك إِالَّ َرْحَم ا أَْرَس َوَم

ِلُموَن(107الَِميَن(ِلْلعَ  تُْم ُمْس ى 108) قُْل إِنََّما يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فََهْل أَْن تُُكْم َعلَ ْل آذَْن ْوا فَقُ ِإْن تََولَّ ) فَ
ُدوَن( ا تُوَع ٌد َم ٌب أَْم بَِعي ْن اْلق109ََسَواٍء َوإِْن أَْدِري أَقَِري َر ِم ُم اْلَجْه هُ يَْعلَ وَن()إِنَّ ا تَْكتُُم ُم َم َوإِْن  )110ْوِل َويَْعلَ

يٍن( ى ِح اٌع إِلَ ْم َوَمتَ ةٌ لَُك هُ فِتْنَ ْم  )111أَْدِري لَعَلَّ اَل َرّبِ اْحُك ا قَ ى َم تَعَاُن َعلَ اُن اْلُمْس ْحَم ا الرَّ اْلَحّقِ َوَربُّنَ بِ
  ./.)).)112تَِصفُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األنبياء ) 

  * التحليل :
  

ا نَْت فَْرَجَه ي أَْحَص الم .. ((   َوالَّتِ ا الس ريم عليه أُْجوجُ : م أُْجوُج َوَم ْت يَ أُْجوُج )) :  إِذَا فُتَِح وي
ف هللا ن خل ان م أُْجوُج: قبليت ز وم ا بهم راَءة فيهم اَءت الق ر ، ج ديث: أَن  وغي ي الح اَء ف ال: وج ز. ق هم

ا زاء: تسعة منه ق عشرة أَج أْجوجُ  الخل أْجوُج، وهم ي ا من كالم وم ان، واشتقاُق مثلهم ا اسمان أَعجمي
ن رج م رب يخ تِ  الع ن أَجَّ ِرُق م ة، الُمْح ديد الملوح و الش اج، وه اء األُج ن الم اُر، وم ال: الن ه؛ ق  ملوحت

ول، أْجوج مفع ي م ول، وف أُْجوَج يَْفع ي ي دير ف ون التق ار. ويك يج الن ن أَِج ه م ون . كأَن وز أَن يك ال: ويج ق
ا قال: وهذا لو كان االسمان مأْجوج؛ يأْجوج فاعوالً، وكذلك ذا اشتقاقَهما، فأَمَّ ان ه ةُ  عربيين، لك األَْعَجِميَّ

تَقُّ من ال تُْش دتين ف ين زائ ل األَلف ز، وجع م يهم ة؛ ومن ل اجوج العربي ُت، وم اجوج من يََجْج ول: ي من  يق
ال روفين؛ ق ر مص ا غي ُت، وهم ا، َمَجْج اجوَج مع اُجوَج وَم ة:لو أَنَّ يَ ا رؤب اوَع وا تُبَّع اٌد، واْستَجاُش  َد ع

يرافي اه الس ع؛ حك ر: موض أِْجُج، بالكس يبويه ويَ اه س ديث، وحك حاب الح ن أَص و  ع الفتح، وه أَْجُج، ب يَ
ي ذكور ف و م اس، وه عه. القي لُونَ . ((  موض َدٍب يَنِس ّلِ َح ْن ُك ن )) :  ِم ْم م ِإذا ُه ز: ف ل العزي ي التنزي وف

ا لون؛ ق م يَْنِس ى ربه داث إِل و لاألَْج ذئب إِذا أَب ية ال الن ِمْش ث: النََّس ال اللي رعة. وق ون بس حق: يخرج  إِس
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رع. العْدوِ  وقد نسل في  أَسرع.  الناً أَي أَس الً ونََس ى يَْنِسل ويَْنُسل نَْس ي الحديث: أَنهم شَكْوا إِل رسول  وف
لم، ه وس لى هللا علي ن هللا، ص ال اب ل؛ ق يكم بالنَّْس ال: عل ْعَف فق ي: الضَّ ط األَعراب راع ببس و اِإلس ي  وه ف

كوا م ش ر: أَنه ديث آخ ي ح ي. وف الن، المش يكم بالنََّس ال: عل اء فق ه اِإلْعي لوا إِلي أَمرهم أَن يَْنِس ل: ف   وقي
رع هو،  إِذاالقوم نسل أي  أَي يسرعوا في المشي. وفي حديث لقمان: وإِذا َسعى ة أَس َعَدْوا لغارة أَو َمخاف

  . قال: والنََّسالن دون السَّْعيِ.
   

  
  

*********  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز الج يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c     : 248الحلقة عدد   
   c سورة الحج) 22(  

     )  78( آياتها : 



  984                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

يٌم( يَا((    ْيٌء َعِظ اَعِة َش ةَ السَّ ْم إِنَّ َزْلَزلَ وا َربَُّك ا  )1أَيَُّها النَّاُس اتَّقُ عٍَة َعمَّ لُّ ُمْرِض ْذَهُل ُك ا تَ ْوَم تََرْونََه يَ
ِديٌد(أَْرَضعَْت َوتََضُع ُكلُّ ذَا ِ َش َّ ذَاَب  نَّ َع َكاَرى َولَِك ْم بُِس ا ُه َكاَرى َوَم اَس ُس َرى النَّ ْن  )2ِت َحْمٍل َحْملََها َوتَ َوِم

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َويَتَّبُِع ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِريٍد( َّ هُ فَأَنَّهُ يُِض )3النَّاِس َمْن يَُجاِدُل فِي  ى ُكتَِب َعلَْيِه أَنَّهُ َمْن تََوالَّ ِه إِلَ لُّهُ َويَْهِدي
مَّ أَيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِمْن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن  ) يَا4َعذَاِب السَِّعيِر( َعلَقٍَة ثُ

مْ  يَِّن لَُك ٍة ِلنُبَ ِر ُمَخلَّقَ مَّ  ِمْن ُمْضغٍَة ُمَخلَّقٍَة َوَغْي الً ثُ ِرُجُكْم ِطْف مَّ نُْخ مى ثُ ٍل ُمَس ى أََج اُء إِلَ ا نََش اِم َم ي األَْرَح رُّ فِ َونُِق
ْن  َم ِم ْيَال يَْعلَ ِر ِلَك ى أَْرذَِل اْلعُُم َردُّ إِلَ ْن يُ ْنُكْم َم ُكْم َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّى َوِم َرى األَْرضَ ِلتَْبلُغُوا أَُشدَّ ْيئًا َوتَ ٍم َش ِد ِعْل  بَْع

يجٍ( ّلِ َزْوجٍ بَِه ْن ُك ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِم يِ 5َهاِمَدةً فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء اْهتَزَّ هُ يُْح قُّ َوأَنَّ َو اْلَح َ ُه َّ أَنَّ  َك بِ ) ذَِل
ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َب فِ  )6اْلَمْوتَى َوأَنَّهُ َعلَ ةٌ الَ َرْي اَعةَ آتِيَ وِر(َوأَنَّ السَّ ي اْلقُبُ ْن فِ ُث َم َ يَْبعَ َّ ا َوأَنَّ  ْن  )7يَه َوِم

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكتَاٍب ُمنِيٍر( َّ ْنيَا  )8النَّاِس َمْن يَُجاِدُل فِي  دُّ ي ال هُ فِ ِ لَ َّ بِيِل  ْن َس لَّ َع ِه ِليُِض ثَانَِي ِعْطِف
ِد( )9َعذَاَب اْلَحِريِق( ِخْزٌي َونُِذيقُهُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  ٍم ِلْلعَبِي الَّ ْيَس بَِظ َ لَ َّ َمْت يََداَك َوأَنَّ  اِس 10ذَِلَك بَِما قَدَّ ْن النَّ ) َوِم

هِ  ى َوْجِه َب َعلَ ةٌ انقَلَ ابَتْهُ فِتْنَ َ َعلَى َحْرٍف فَِإْن أََصابَهُ َخْيٌر اْطَمأَنَّ بِِه َوإِْن أََص َّ َر الَمْن يَْعبُُد  َرةَ  َخِس ْنيَا َواْآلِخ دُّ
َالُل اْلبَِعيُد(11ذَِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن( هُ َوَما الَ يَْنفَعُهُ ذَِلَك ُهَو الضَّ ِ َما الَ يَُضرُّ َّ ْدُعوا 12) يَْدُعوا ِمْن ُدوِن  ) يَ

يُر( ئَْس اْلعَِش ْولَى َولَبِ ئَْس اْلَم ِه لَبِ ْن نَْفِع َرُب ِم هُ أَْق رُّ اِلَحاِت 13لََمْن َض وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ْدِخُل الَّ َ يُ َّ ) إِنَّ 
َ يَْفعَُل َما يُِريُد( َّ َرِة  )14َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر إِنَّ  ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال ُ فِ َّ َرهُ  ْن يَنُص نُّ أَْن لَ اَن يَُظ ْن َك َم

يُظ(فَْليَْمُدْد بَِسبٍَب إِلَى  ا يَِغ ُدهُ َم ْذِهبَنَّ َكْي َ  )15السََّماِء ثُمَّ ِليَْقَطْع فَْليَنُظْر َهْل يُ َّ اٍت َوأَنَّ  اٍت بَيِّنَ اهُ آيَ ذَِلَك أَنَزْلنَ َوَك
  ...)).)16يَْهِدي َمْن يُِريُد(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الحج )   

  * التحليل :  
    

ا آل  ما هي التقوى ؟.. ولماذا أمر هللا به ا م زاء المصدق ..؟ وم ا ج ادة ؟ .. وم ة العب ا حقيق ؟ ..  وم
الي إن شاء هللا  ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي التكذيب والعصيان .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوب

  تعالى : 
  

مْ  يَا.))..  )1(أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ  يَا((    وا َربَُّك اُس اتَّقُ اه  أَيَُّها النَّ : اتق
ه ..  ل بطاعت ة هللا والعم وى: مخاف انه .. التق ه وص اه : حفظ ذره .. وق ه وح اَعةِ : خاف ةَ السَّ وم  َزْلَزلَ : أي ي

  القيامة .. 
  جاء في صحيح البخاري : 

الح، ع   ي ص ن أب ش، ع ن األعم ر، ع دثنا جري ى: ح ن موس ف ب دثني يوس ال:ح عيد ق ي س   ن أب
يوآله رسول هللا صلى هللا عليه  قال ر ف ك وسعديك والخي ول: لبي ا آدم، فيق ول هللا: ي ال:  وسلم: (يق ديك، ق ي

ف تسعمائة ل أل يب  يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من ك ين يش ذاك ح وتسعة وتسعين، ف
اس سكرى  االصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الن تد  وم ذاب هللا شديد). فاش نَّ ع هم بسكرى، ولك

الً،  ذلك عليهم فقالوا: يا رسول هللا، أينا ذلك نكم رج اً وم أجوج ألف أجوج وم ن ي الرجل؟ قال: (أبشروا، فإن م
ال: ثم قال: والذي نفسي م ق ا، ث دنا هللا وكبَّرن ال: فحم ة). ق ذي ) بيده، إني ألطمع أن تكونوا ثلث أهل الجن وال
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لنفسي بيد م كمث ور  ه، إني ألطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في األم د الث ي جل الشعرة البيضاء ف
  األسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار).

َكارَ ((     ا أَْرَضعَْت َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُس ا  ىيَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ َوَم
ِديٌد( ِ َش َّ ذَاَب  نَّ َع َكاَرى َولَِك ْم بُِس د أَو.)).. )2ُه ى َعْم اه عل يَء تَناس َك الش ذَّْهل: تَْرُك ه ال غَلك عن   يَْش

ه ذا عن ذا وك ي ك ُت وأَْذَهلَن ا .. ُشْغٌل، تقول: ذََهْلت عنه وذَِهْل عة عم لُّ ُمْرِض ْذَهُل ك وم تَ ز: ي ل العزي ي التنزي وف
ه سيده : ذهل ( بفتح الهاء ) الشيَء:  ولدها. ابن  لُو عنتَسْ  أَرضعت؛ أَي ه وذَِهلَ ل عن ل، بالكسر، وذََه  وذَِه

  ل ..نَِسيَه لُشغُ  عنه أَو عنه يَْذَهل فيهما ذَْهالً وذُُهوالً تركه على َعْمد أَو َغفَل
ُع ُك((      ٍم َويَتَّبِ ِر ِعْل ِ بِغَْي َّ ي  اِدُل فِ ْن يَُج اِس َم ْن النَّ ٍد(َوِم ْيَطاٍن َمِري ا : )3لَّ َش يء علم م الش .)).. عل

ُرُد  ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِريدٍ أدركه بحقيقته وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه..  َمُرَد على األَمِر، بالضم، يَْم
َد: أَْقبََل وَعتا؛ وتأْويُل الُمرُود أَن يب وَمريٌد، ُمرُوداً وَمرادةً، فهو ماردٌ  ن لغ الغايةوتََمرَّ ا  التي تخرج م ة م جمل

ْنف. ير عليه ذلك الّصِ يُد: الشديُد الَمرادِة مثل الِخّمِ ير. وفي حديث والِمّرِ ّكِ ر  والّسِ احُب خيب ان ص اض: وك الِعْرب
راً؛ اِرداً ُمْنك الً م ال: رُج ن الرج ارُد م ديث الم ه ح ياطين؛ ومن ن والش َردة الج ن َم له م ديد، وأَص اتي الش  الع

  .. َصفَُّد فيه َمَردة الشياطينوتُ  رمضان:
ِعيِر(((     ذَاِب السَّ ى َع ِه إِلَ لُّهُ َويَْهِدي هُ يُِض هُ فَأَنَّ َوالَّ ْن تَ هُ َم ِه أَنَّ َب َعلَْي ا .. )4ُكتِ ذه ولي واله : اتخ .)).. ت

ار والحرب و:  َويَْهِديِه إِلَى َعذَاِب السَِّعيرِ والولي هو الصاحب .. والصديق .. والنصير .. والحليف ..  َسعََر الن
عََّرُهما: عََرُهما وَس ْعراً وأَْس عَُرهما َس ار يَْس توقدت. ون عََّرْت: اس تَعََرْت وتََس ا. واْس دهما وَهيََّجُهم   أَوق

َرْت، َسِعيٌر: عِّ يم ُس رئ: وإِذا الجح اني. وق ِعَرتْ  َمْسعُوَرةٌ، بغير هاء؛ عن اللحي ة.  وُس أَيضاً، والتشديد للمبالغ
  .. : وكفى بجهنم سعيراً وقوله تعالى

ْن  يَا((     مَّ ِم ْن أَيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِمْن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُ مَّ ِم ٍة ثُ َعلَقَ
وا ُمْضغٍَة ُمَخلَّقٍَة َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ِلنُبَيَِّن لَُكْم َونُِقرُّ فِي األَ  مَّ ِلتَْبلُغُ الً ثُ ِرُجُكْم ِطْف مَّ نُْخ مى ثُ ٍل ُمَس ْرَحاِم َما نََشاُء إِلَى أََج

ُكْم َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّى َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَكْيَال يَْعلََم ِمْن بَْعِد ِعْلمٍ  ِإذَا أَُشدَّ َدةً فَ َرى األَْرَض َهاِم  َشْيئًا َوتَ
يجٍ( ّلِ َزْوجٍ بَِه ْن ُك ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِم ثِ  ) .))..5أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء اْهتَزَّ ْن اْلبَْع ٍب ِم ي َرْي ه  : فِ ن نَْوم ه م وبَعَثَ

ه. ه وأََهبَّ َث: أَْيقََظ اً، فاْنبَعَ ديث: بَعَث ي الح ن وف اني م اني أَي أَيقَظ اِن فاْبتَعَثَ ةَ آتِي اني الليل   أَت
ف ومي. وتأْويلُ ن رُّ ه عن التََّص ان يَْحبُِس اِث. البَْعِث: إِزالةُ ما ك َرع. واالْنبِع ْير أَي أَْس ي السَّ َث ف ٌل  واْنبَعَ ورج

ه من نومه. ورجل بَْعٌث وبَِعٌث وبَعٌَث: بَِعٌث: كثير االْنبِعاِث من قُه، وتَْبعَثُ ه ال تزال ُهُمومه تَؤّرِ ُث .. نوم والبَْع
الى:في كالم العرب ع ه تع دهما اِإلْرسال، كقول ى وجهين: أَح م ل اه أَرسلنا.  ث دهم موسى؛ معن ا من بع بَعَثْن

ارٍك أَو ارةُ ب ُث: إِث ٍد، والبَْع ثُ  قاع ار. والبَْع ه فَث َث أَي أَثَْرتُ ر فانبَعَ ُت البعي ول: بَعَثْ اً: تق ا  أَيض اء من اِإلْحي
ن اكم م م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول ْوتى؛ ومن وتِكم:بَْع للَم وم ِد م َرهم لي ْوتى: نََش َث اللَم اكم. وبَعَ   أَي أَحيين

تح البَْعِث. وبَعََث هللاُ  ك. وف َرهم؛ من ذل اً: نََش ة. الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعث ه لغ ي البعث كل ين ف مائه عز  الع ن أَس وم
ة. الَخْلَق أَي يُْحييهم بعد وجل: الباِعُث، هو الذي يَْبعَثُ  وم القيام اُكمْ فَ .  الموت ي ا َخلَْقنَ الم :  ِإنَّ ي ك ُق ف والَخْل

ه:  شيء العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل بق إِلي ال ُس ر مث خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غي
ق أَال ه الَخل ر ل ي واألَم ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ن الخ ارك هللا أَحس رب تب الم الع ى  ك عل

ين:  روجه ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث اء عل دهما اِإلْنش ه أَح ي قول ال ف دير؛ وق ارك  التق الى: فتب ُن تع هللا أَحس
اه أَحسن رين الخالقين، معن ّدِ ةٍ .. الُمق ْن نُْطفَ مَّ ِم ل،:  ثُ اء الرج ة م ال  والنُّطف ع نطف . ق و منصور:  والجم أَب

حابه: .. ة، وهو بالقليل أَخصالكثير نُطف للُموْيهة القليلة نُطفة، وللماء والعرب تقول ال ألَص ي الحديث: ق وف
ي  أَراد بها هل من َوضوء؟ فجاء رجل بنُطفة في إداوة؛ ه. وف ة لقلت يُّ نُطف ه سمي المن ل، وب اء القلي ههنا الم

ي العزيز: أَلم يك التنزيل نَُطِفكم، وف روا ِل ديث: تخي وا نُطفة من منّي يُْمنى. وفي الح ة: ال تجعل م إ رواي ال نَُطفك
د تخارة أُم الول ى اس الحة، وعن في َطهارة، وهو حث عل ون ص ين وأَن تك ك يم اح صحيح أَو مل ْن .. نك مَّ ِم ثُ

تدت  أَن والعَلَُق: الدم، ما كان وقيل: هو الدم الجامد الغليظ، وقيل: الجامد قبل:  َعلَقَةٍ  ا اش ييبس، وقيل: هو م
دم، الواحدة نيثَسِريَِّة ب حمرته، والقطعة منه َعلَقة. وفي حدي ع ال العَلَِق أَي بقط رميهم ب ر ت ِإذا الطي  ُسلَْيٍم: ف

ي َعلَقةٌ. وفي م مضى ف ةٌ ث َزَق َعلَقَ ه بَ ة دمٍ  حديث ابن أَبي أَْوفَى: أَن م  صالته أَي قطع ل: ث ي التنزي د. وف منعق
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ل دمتكون في الماء َعلَقةٌ ألَنها ح قيل لهذه الدابة التي خلقنا النُّْطفَة َعلَقةً؛ ومنه قٌ  مراء كالدم، وك يظ َعلَ .. غل
ه، وقال خالد بن َجْنبةَ: الُمْضغةُ من:  ثُمَّ ِمْن ُمْضغٍَة ُمَخلَّقَةٍ  ي في ي اِإلنساُن ف ا يُْلق ي  اللحَم قْدُر م ل: ف ه قي ومن

بُ  اِإلنسان ُمضغتانِ  ب إِذا َصلََحتا َصلََح البََدُن: القْل ٌغ، وقْل ع ُمَض اُن، والجم ده. اِإلنسان مُ  واللِّس ن جَس غة م ْض
أَحدكم يجمع في  منها اِإلنسان لَْحمة فهي ُمضغة. وفي الحديث: إن خلق صارت العَلَقة التي ُخِلقَ  التهذيب: إِذا

ن م بط ة ث اً َعلَقَ ين يوم م أَربع ة ث اً نطف ين يوم ه أَربع م أُم غة ث اً مض ين يوم ي  أَربع ك. وف ه الملَ ث هللا إلي يبع
ى  الجسد صلََح الجسُد كله، يعني القَْلَب ألَنه قِْطعةُ لحم من إِذا َصلََحت ُمْضغةً  الحديث: إن في ابن آدم .. والمعن

ه  ات يصلى علي د صارخا وم أن من ول اء ب ال العلم ذلك ق مضغة قد أتم خلقها وأخرى لم يتم فهي سقط .. ول
راث .. ي المي ُكمْ  ويدخل في الميراث .. ومن ولد دون أ يصرخ فمات لم يصل  عليه وال  يدخل ف دَّ وا أَُش :  ِلتَْبلُغُ

هُ إِذا اْكتََهل. رة: هو  وقال الزجاج: هو من نحو سبع ابن سيده: وبلغ الرجل أَُشدَّ ال م ين. وق عشرة إِلى األَربع
ي الثالثين واألَربعين، وهو يذكر ما بين دٌّ ف د: واحدها َش و عبي ال أَب ث؛ ق ا  ويَؤن مع له م أَس ال: ول اس؛ ق القي

اء ه: واحدتها ِشدَّة كنِْعَمةوقال سيبوي بواحدة؛ ى حذف الت اء عل ي: ج ن جن ة  وأَْنعُم؛ اب ي نِْعَم ك ف ان ذل ا ك كم
تكرهوا  على حذف الزيادة؛ قال: وقال أَبو ابن جني: قال أَبو عبيد: هو جمع أََشدّ  وأَْنعُم. وقال ا اس عبيدة: ربم

و وقو:   إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمرِ .. الواحد على حذف هذه الزيادة في ل: ه له تعالى: ومنكم من يُردُّ إِلى أَرذل العمر؛ قي
ي الِكبَر حتى ال يَْعِقل، وبَيَّنه بقوله: لكيال يعلم من بعد علم يَْخَرف من الذي يئاً. وف ك من  ش وذ ب ديث: وأَع الح

ديء من حال الِكبَر أَن أَُردَّ إِلى أَرذل العمر أَي آخره في ْت  .ه.والعجز. واألَْرذَل من كل شيء: الرَّ ت :  اْهتَزَّ ورب
يته. وفي التنزيل العزيز: ويُْربي الصَدقات زاد ونما. وأَْربَْيته: يَْربُو ُربُّواً وِرباًء: ربا الشيء  واألَصل فيه .. نَمَّ

ادة  ال :  الزي ا الم ن رب ع م يجٍ ..  إِذا زاد واْرتَفَ ّلِ َزْوجٍ بَِه ْن ُك ل ذو بَ :  ِم ال: رج ُن؛ يق ةُ: الُحْس ٍة.البَْهَج  ْهَج
َضِحُك أَسارير الوجه، أَو  وفي اِإلنسان ، لون الشيء ونََضاَرتُه؛ وقيل: هو في النبات النَّضاَرةُ  البَْهَجةُ: ُحْسنُ 

  .. بَِهيجٌ  وبََهجاناً، فهو بََهجاً، فهو بَِهٌج، وبَُهَج، بالضم، بَْهَجةً وبَهاَجةً  بَِهجَ  ظهوُر الفََرحِ البتة.
    )) َ َّ ِديٌر(ذَِلَك بِأَنَّ  ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك هُ َعلَ اِدُر: من .))..  )6 ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّهُ يُْحيِ اْلَمْوتَى َوأَنَّ ِديُر والق القَ

ن القُْدَرة صفات هللا عز وجل يكونان من دير؛ م يء ق ل ش ى ك الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول ن التق  ويكونان م
ُر ُكّلِ شيء عز وجل على كل شيء قدير، القُْدرة، فا ن وهللا سبحانه ُمقَّدِ ماء هللا  وقاضيه. اب ي أَس ر: ف األَثي

ة، فالقادر اسم تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي در فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَ  والمقت
  .. ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ

اَعةَ آ((       وِر(َوأَنَّ السَّ ي اْلقُبُ ْن فِ ُث َم َ يَْبعَ َّ ا َوأَنَّ  َب فِيَه ةٌ الَ َرْي اً، .)).. )7تِيَ ه بَعَث ن نَْوم ه م وبَعَثَ
الى:..  فاْنبَعََث: أَْيقََظه وأََهبَّه ه تع ال، كقول دهما اِإلْرس ين: أَح ى وجه م والبَْعُث في كالم العرب عل ن  ث ا م بَعَثْن

ثُ  قاعٍد، ُث: إِثارةُ بارٍك أَوبعدهم موسى؛ معناه أَرسلنا. والبَعْ  ار. والبَْع  تقول: بَعَثُْت البعير فانبَعََث أَي أَثَْرتُه فَث
وتِكم: للَمْوتى؛ ومنه قوله تعالى: ثم بَعَثْناكم من من هللاِإلْحياء  أَيضاً: ِد م َث هللا بَْع اكم. وبَعَ ْوتى:  الأَي أَحيين َم

  .. َخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعثاً: نََشَرهمال البَْعِث. وبَعََث هللاُ  نََشَرهم ليوم
ٍر(((     ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكتَاٍب ُمنِي َّ ل )8َوِمْن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل فِي  ة ب ة بين دون حج .)).. أي ب

  بمجرد الهوى .. والجدال بدون دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ال يؤدي إال إلى نتائج خاطئة .. 
قِ ((     ْنيَا ِخْزٌي َونُِذيقُهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعذَاَب اْلَحِري ِ لَهُ فِي الدُّ َّ .)) .. ((  )9(ثَانَِي ِعْطِفِه ِليُِضلَّ َعْن َسبِيِل 

ب.  والِعْطُف:)) : أي رقبته .. من الكبر والعظمة والتجبر .. واإلعراض عن الحق المبين ..  ثَانَِي ِعْطِفهِ  الَمْنِك
ين  والعُطوف: ل األَزهري: َمنِكب الرجل ِعْطفه، وإْبُطه ِعْطفُه.قا ن يم اآلباُط. وِعْطفا الرجل والدابة: جانباه ع

ُدنْ  وشمال وِشقَّاه من اه. لَ ل شيء: جانب ا ك وف. وِعْطف اف وُعُط ع أَْعطاف وِعط ه، والجم ه َوِرك ى  رأْس وثنَ
يَّ ال ه أَي َرخ اني ِعْطِف رَّ ث رض. وم ه: أَْع يِعْطفَ اِل. وف ل: ب ال  التنزي ؛ ق ّ بيل  ن س لَّ ع ه ليُِض اني ِعْطِف ث

اس أَن معناه األَزهري: جاء في التفسير ن الن المعنى وِم ر، ف ه المتكبِّ ذا يوصف ب اِدل  الِوياً ُعنقَه، وه ن يُج م
ي حا:  َعذَاَب اْلَحِريقِ .. ّ بغير علم ثانياً ِعطفَه أَي متكبراً  في افر ف يوأَلقى هللا الك ه أي ف ّرَق  ِرقَتِ اِره؛ وتح ن

  .واالسم الُحْرقةُ والَحريُق. الشيُء بالنار واْحترَق،
ِد(((     ٍم ِلْلعَبِي الَّ ْيَس بَِظ َ لَ َّ َمْت يََداَك َوأَنَّ  دِ  .))..)10ذَِلَك بَِما قَدَّ ٍم ِلْلعَبِي الَّ ّراً : م/  بَِظ د: اِإلنسان، ح العب

  مربوب لباريه، جل وعز. لى أَنهإِ  كان أَو رقيقاً، يُْذَهُب بذلك
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ةٌ انقَلَ((     ابَتْهُ فِتْنَ ِه َوإِْن أََص أَنَّ بِ ٌر اْطَم ابَهُ َخْي ِإْن أََص ْرٍف فَ ى َح َ َعلَ َّ ُد  ْن يَْعبُ اِس َم ْن النَّ ى َوِم َب َعلَ
ْنيَا َواْآلِخَرةَ ذَِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن( لمعنى أنه يعبد هللا عز وجل على شك منه .. .)).. وا)11َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

تالء  ويعبده بشروط .. ومن شروط  العبادة عنده أن يأتيه الخير دون قيد أو شرط .. فإن وقع له مكروه  أو اب
  ..  انقطع عن العبادة وشكك في وحدانية الخالق .. 

  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :
راه   ي حصين، عن سعيدحدثني إب ن أب رائيل، ع دثنا إس ر: ح ي بكي ن أب دثنا ب ن الحارث: ح ن  يم ب ب

رف ..  ومن الناس من يعبد } جبير، عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ى ح ان الرجل هللا عل ال: ك دم  ق يق
ال:  امرأته ولم تنتج المدينة، فإن ولدت امرأته غالما، ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد خيله، ق

  هذا دين سوء.
ُد( ((   َالُل اْلبَِعي هُ َوَما الَ يَْنفَعُهُ ذَِلَك ُهَو الضَّ ِ َما الَ يَُضرُّ َّ اللةُ: ) .)).. 12يَْدُعوا ِمْن ُدوِن  الُل والضَّ الضَّ

شاد، َضلَْلتَ  يم  وبنو : ؛ وقال كراعهذه اللغة الفصيحة، وَضِلْلَت تََضلُّ َضالالً وَضاللةً  ُ تَِضلّ  ضدُّ الُهَدى والرَّ تم
ل اني: أَه ال اللحي ؛ وق لُّ ِلْلُت أَِض لُّ وَض ِلْلُت أََض ون  يقولون َض ل نجد يقول ، وأَه لُّ ِلْلُت أََض ون َض از يقول الحج

ال ، ق لُّ لَْلت أَِض ى َض لُّ عل ا أَِض لَْلُت فِإنم ْل إِن َض ل: قُ ز وج ه ع اً قول ا جميع رئ بهم د ق   وق
وهري:  َضِلْلُت، بالكسر، أََضلُّ، وهو ضالٌّ تالٌّ،نفسي؛ وأَهل العالية يقولون  ال الج وهي الضَّاللة والتَّاللة؛ وق

ِلْلنا، لغة نجد هي الفصيحة. قال ابن ِلْلت وَض رآن َض ي الق ر  سيده: وكان يحيى بن َوثَّاب يقرأ كلَّ شيء ف بكس
    ..  الالم، وَرُجٌل ضالٌّ 

هُ أَْقَرُب ِمنْ ((      يُر( يَْدُعوا لََمْن َضرُّ د )13نَْفِعِه لَبِئَْس اْلَمْولَى َولَبِئَْس اْلعَِش اض جام ل م ئس : فع .)).. ب
د ..  الم للتأكي ذم .. وال اء ال يرُ إلنش ئَْس اْلعَِش ُر،:  َولَبِ يُر الُمعَاِش ة، والعَِش يُر القبيل ب  والعَِش يُر: القري والعَِش

ديق، ا والص رأَة: زوُجه يُر الم راء، وَعِش ع ُعَش ه  والجم ديقألَن ُره كالص رها وتُعاِش اِدق يُعاِش ال .. الُمَص وق
ا النبي، صلى هللا عليه وسلم: َم ي ل: ِل نّ  إِنَُّكّن أَْكثَُر أَهل النار، فقي ال: ألَنَُّك ول هللا؟ ق ْرَن  رس َن وتَْكفُ ْرن اللَّْع تُْكثِ

  .الُمعاِشر. أَي لبئس لَبِئَْس الَمْولى ولَبئَْس العَِشير؛ العَِشيُر: الزوج. وقوله تعالى: العَِشيَر؛
َ يَ ((     َّ اُر إِنَّ  ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍت تَْج اِلَحاِت َجنَّ وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ْدِخُل الَّ َ يُ َّ ا إِنَّ  ُل َم ْفعَ

  .)).. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. )14يُِريُد(
عْ َمْن ((     ْنيَا َواْآلِخَرِة فَْليَْمُدْد بَِسبٍَب إِلَى السََّماِء ثُمَّ ِليَْقَط ُ فِي الدُّ َّ ْل  َكاَن يَُظنُّ أَْن لَْن يَنُصَرهُ  ْر َه فَْليَنُظ

يظُ  ا يَِغ َماءِ .)).. )15( يُْذِهبَنَّ َكْيُدهُ َم ى السَّ بٍَب إِلَ ُدْد بَِس ق فَْليَْم ى سقف  ليختن ل إل دد بحب ا  : أي ليم ه .. غيظ ب
ت ..  وكمدا .. ولن يسطع منع النصر عن رسول هللا صلى هللا ر والتثبي ـه بالنص ل ل عليه وآله وسلم الطي تكف

يء ..  ل ش تطيع فع ن يس ه ل ر .. فإن ع النص ي من ده ف ارى جه ذل قص ى ليب ي األرض .. والمعن ين ف والتمك
ل: الغْيُظ: الغَضوسيحيق به كيده وغيظه ليختنق به ويمت كمدا ..  اجز، وقي امن للع ب ك يظ غض ب، وقيل: الغ

ً  أَشدُّ من هو ا اً أَِغيظه َغْيظ ُت فالن د الغَضب، وقيل: هو َسْوَرتُه وأَّوله. وِغظ يَّظ  وق ه فتَغَ اظ وَغيََّظ غاظه فاغت
  .. وهو َمِغيظ

ُد(((      ْن يُِري ِدي َم َ يَْه َّ اٍت َوأَنَّ  اٍت بَيِّنَ اهُ آيَ ريم .. .)16َوَكذَِلَك أَنَزْلنَ رآن الك ه أَي..)).. أي الق  وأَبَْنتُ
ا تَبَْنتُه أَن ر. واس يُء: ظَه تَباَن الش ْحتُه. واس يَّنَ  : أَْوَض ه. وتَبَ ذه  عَرفتُ دَّى ه ا، تتع هُ أَن ر، وتَبيَّْنت يُء: َظَه الش

ّدى. ُ الثالثة ى وال تتع يََّن بمعن اَن وبَ يَّن وأَب تَباَن وتَب اَن الشيُء واْس الوا: ب اٍت و واحد؛ وق الى: آي ه تع ه قول من
ى ديدها، بمعن اء وتش اٍت، بكسر الي ي ُمبَيِّن ا. وف المعنى أَن هللا بَيَّنَه اء ف تح الي ات بف رأَ ُمبَيَّن ن ق ات، وم   ُمتبيِّن

  .. المثل: قد بَيََّن الصبُح لِذي عينَين أَي تَبَيَّن
    

  *********  
  
  

أل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشب د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي يه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ورة المؤم –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ن ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 

c    : 249الحلقة عدد   
  c( سورة األنبياء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد  ول هللا بل أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اَرى (( ...    ابِئِيَن َوالنََّص اُدوا َوالصَّ ُل إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َه َ يَْفِص َّ َرُكوا إِنَّ  ِذيَن أَْش وَس َوالَّ َواْلَمُج

ِهيٌد( ْيٍء َش ّلِ َش ى ُك َ َعلَ َّ ِة إِنَّ  ْوَم اْلِقيَاَم نَُهْم يَ رَ 17بَْي ْم تَ ي   ) أَلَ ْن فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ْن فِ هُ َم ُجُد لَ َ يَْس َّ أَنَّ 
ْن األَْرِض َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم  ذَاُب َوَم ِه اْلعَ قَّ َعلَْي ٌر َح َوابُّ َوَكثِيٌر ِمْن النَّاِس َوَكثِي َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدَّ

َ يَْفعَُل َما يََشاُء( َّ ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ  َّ عَ 18يُِهْن  ْت لَُهْم )َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َربِِّهْم فَالَِّذيَن َكفَُروا قُّطِ
وُد( )19ثِيَاٌب ِمْن نَاٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُءوِسِهْم اْلَحِميُم( ونِِهْم َواْلُجلُ ي بُُط ا فِ ْن 20يُْصَهُر بِِه َم اِمُع ِم ْم َمقَ ) َولَُه

ذَاَب اْلحَ 21َحِديٍد( وا َع ا َوذُوقُ ُدوا فِيَه ِق() ُكلََّما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغّمٍ أُِعي ِذيَن 22ِري ْدِخُل الَّ َ يُ َّ ) إِنَّ 
ٍب وَ  ْن ذََه اِوَر ِم ْن أََس ا ِم ْوَن فِيَه اُر يَُحلَّ ا األَْنَه اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِه ُهْم آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ًؤا َوِلبَاُس لُْؤلُ

ْوِل َوُه23فِيَها َحِريٌر( ْن اْلقَ ِد() َوُهُدوا إِلَى الطَّيِِّب ِم َراِط اْلَحِمي ى ِص ْن 24ُدوا إِلَ دُّوَن َع ُروا َويَُص ِذيَن َكفَ ) إِنَّ الَّ
ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس َسَواًء اْلعَاِكُف فِيِه َواْلبَاِدي َوَمْن يُِرْد فِي َّ ْن َسبِيِل  هُ ِم ٍم نُِذْق اٍد بُِظْل ِه بِِإْلَح

ائِ 25(َعذَاٍب أَِليمٍ  اِئِفيَن َواْلقَ ي ِللطَّ ْر بَْيتِ ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيِت أَْن الَ تُْشِرْك بِي َشْيئًا َوَطّهِ أْنَا ِإلِ ِع ) َوإِْذ بَوَّ كَّ ِميَن َوالرُّ
لِّ 26السُُّجوِد( ْن ُك أْتِيَن ِم اِمٍر يَ ّلِ َض ى ُك االً َوَعلَ أْتُوَك ِرَج اْلَحّجِ يَ ْن فِي النَّاِس بِ ٍق() َوأَذِّ ّجٍ َعِمي َهُدوا  )27 فَ ِليَْش

و اِم فَُكلُ ِة األَْنعَ ْن بَِهيَم ْم ِم ِ فِي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُه َّ ائَِس َمنَافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم  وا اْلبَ ا َوأَْطِعُم ا ِمْنَه
فُوا بِاْلبَْيِت اْلعَتِيِق() ثُمَّ ِليَْقُضوا تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا نُذُوَرهُ 28اْلفَِقيَر( َو 29ْم َوْليَطَّوَّ ِ فَُه َّ اِت  ْم ُحُرَم ْن يُعَّظِ ) ذَِلَك َوَم

ْجَس ِمْن األَْوثَ وِر(َخْيٌر لَهُ ِعْنَد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَُكْم األَْنعَاُم إِالَّ َما يُتْلَى َعلَْيُكْم فَاْجتَنِبُوا الّرِ زُّ ْوَل ال وا قَ ) 30اِن َواْجتَنِبُ
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ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء فَتَْخَطفُهُ الطَّْيرُ  َّ ِ َغْيَر ُمْشِرِكيَن بِِه َوَمْن يُْشِرْك بِا َّ ِ يُح فِي َمَكاٍن  ُحنَفَاَء  أَْو تَْهِوي بِِه الّرِ
ِ فَِإنََّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوبِ 31َسِحيٍق( َّ ْم َشعَائَِر  ا 32() ذَِلَك َوَمْن يُعَّظِ مَّ َمِحلَُّه مى ثُ ) لَُكْم فِيَها َمنَافُِع إِلَى أََجٍل ُمَس

  ...)).)33إِلَى اْلبَْيِت اْلعَتِيِق(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الحج )   

  * التحليل :   
    

ا  ج ؟.. وم رض هللا الح اذا ف ج ؟ .. ولم ا الح ل ؟.. وم ل والنح ان والمل ين األدي ة ب لة الرابط ا الص م
  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى  :شروطه ؟.. 

  
َ يَ (( ...    َّ َرُكوا إِنَّ  ِذيَن أَْش وَس َوالَّ اَرى َواْلَمُج ابِئِيَن َوالنََّص اُدوا َوالصَّ ُل إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َه ْفِص

َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد(بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَ  َّ ابِئِينَ : أي اليهود ..  َوالَِّذيَن َهاُدوا.)).. )17اَمِة إِنَّ  الصابِئون: :  َوالصَّ
ذبهم. قوم يَزُعمون أَنهم على دين نوح، عليه السالم، تُهم من  بك اب وقِْبلَ ل الكت نٌس من أَه ي الصحاح: ج وف

نَ  ار.ُمْنتََصف النه َمَهّبِ الشَّمال عند نُهم ِدي بِه ِدي وم يُْش ث: الصابِئون ق ارى إِالّ  التهذيب، اللي تَهم  النَّص أَنَّ قِْبلَ
وحٍ، نحو َمَهّبِ الَجنُوِب، يَْزُعمون أَنهم على ن ن ي  ِدي ن النب ي زم لَم ف ِل إِذا أَْس ال للرج ان يق اذبون. وك م ك وه

 ّ بُُؤ  ُ وقد َصبَأَ يَْصبَأ لى دين.عليه وسلم: قد َصبَأَ، َعنَْوا أَنه خرج من دين إِ  صلى  بَُؤ يَْص بُوءاً، وَص َصْبأً وُص
ذيب:  َصْبأً وُصبُوءاً كالهما: خرج من دين إِلى دين ي الته ا. وف ن َمطاِلعه ُرُج م وم أَي تَْخ آخر، كما تَْصبَأُ النُّج

 َ بَأ اج  َص حق الزجَّ و إِس ان صابِئاً. أَب بُوءاً إِذا ك بَأُ ُص ه يَْص ي دين ُل ف ُج يالرَّ اه  ف ابِئين: معن الى والصَّ ه تع قول
الن بَأَ ف ال: َص ن. يق ى دي ٍن إِل ن دي اِرِجين م ه. الخ ن دين رج م بَأُ إِذا خ وسَ . يَْص ةٌ، :   َواْلَمُج يَّة: نِْحلَ الَمُجوِس

ى حد والجمع والَمُجوِسيُّ منسوب إِليها، ا عرف عل ود إِنم وس واليه ي النحوي: الَمُج  الَمُجوُس. قال أَبو عل
ا ٍ يهوديّ  الم عليهم ف وال ول األَل ز دخ م يج ك ل ان  ويهوٍد ومجوسّيٍ ومجوٍس، ولوال ذل ان مؤنث ا معرفت ألَنهم

رف فجريا في كالمهم مجرى القبيلتين ولم يجعال كالحيين ل معروف ..  في باب الص وُس جب يده: الَمُج ن س اب
ب جمٌع، رَّ ؛ غيره: وهو مع ان ر واحدهم َمُجوِسيٌّ وْش، وك ْنج ُك لُه ِم الأَص ن داَن  ًج ان أَّول م ْين ك غير األُذُنَ َص
بته العرب فقالت: َمُجوَس ونزل القرآن به، الَمُجوس ودعا الناس إِليه، بِدين رف  فعرَّ ت ص ا ترك والعرب ُربم

واه.. إِذا ُشبِّه بقبيلة من القبائل مجوس ون أَب سانِهِ  وفي الحديث: كلُّ َمْولوٍد يُولَُد على الِفْطَرة حتى يك أَي  يَُمّجِ
ذهبِِهم يُعلِّمانِِه دين الَمُجوِسيَّة. وفي الحديث: القََدِريَّةُ  اهاة م ِة، قيل: إِنما َجعَلهم مجوساً ِلُمض  َمُجوُس هذه األُمَّ

ر من  مذهَب المجوس في قولهم باألَْصلَْين: وهما النُّوُر والظلمة، يزعمون أَن ور، وأَن الشَّ الخير من فِْعل النُّ
الى ُ القََدِريّةي فعل الظلمة؛ وكذا َّ تع َّ والشر إِلى اِإلنسان والشيطان، و اً ال  ِضيفُون الخيَر إِلى  ا مع خالقُهم

ا دََّس، فُهم الى وتَقَ الً  يكون شيء منهما إِال بمشيئته تع ا َعَم اِعلين لهم ى الف اداً، وإِل اً وإِيج ه َخْلق افان إِلي مض
سَ .. ابن سيده: وَمُجوس اسم للقبيلة واكتساباً. د تََمجَّ يِّين، وق ى إِرادة الَمُجوِس وس عل الوا المج ا ق  قال: وإِنم

لُ  يَُّروُهم الرج م: َص وا أَوالَده ُس اً. وَمجَّ اروا َمُجوس وا: ص ُس ذلك، وتََمجَّ ره. ك ه غي َس َرُكوا. وَمجَّ ِذيَن أَْش :  َوالَّ
ْوَم في صفاته ..  أشرك با : جعل له شريكا . . وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال َ يَْفِصُل بَْينَُهْم يَ َّ إِنَّ 

ا والفَْصل: القضاء:  اْلِقيَاَمةِ  ل بينهم ذي يَْفِص اء ال ك القَض ل، واسم ذل ين الحق والباط و ب ل، وه قضاء  فَْيَص
 وقوله عز يفِصل القضاء بين الخلق. عز وجل فَْيَصل وفاِصل. وذكر الزجاج: أَن الفاِصل صفة من صفات هللا

ه  يوم يفَصل فيه بين المحسن وجل: هذا يوم الفَْصل؛ أَي هذا ل هللا ب ا يتفض ه وبم والمسيء ويجازي كل بعمل
ل :  الفَْصل.  هو يوم القيامة، قال هللا عز وجل: وما أَدراك ما يومُ  المسلم. ويوم الفَْصل: على عبده ول فص وق

َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشهِ  .ليس بباطل. حق  َّ حق: الشهيد:  يدٌ إِنَّ  و إِس ال أَب ل: الشهيد. ق ماء هللا عز وج  من أَس
ه من أَسماء ن ِعْلم ب ع ذي ال يَغي هيُد ال ل الش ال: وقي هادته. ق والشهيد: الحاضر. ..  شيء هللا األَمين في ش

ر ِإذا اعتب ل ف ي فاع ة ف ة المبالغ ن أَبني ٌل م   وفَِعي
و  ور الباطنة، فهو الخبير،الِعلم مطلقاً، فهو العليم، وإِذا أُضيف في األُم ور الظاهرة، فه ى األُم يف إِل وإِذا أُض
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ذا أَن ع ه ر م د يعتب هيد، وق ا الش يُِّن م ذي يُبَ الم ال اهد الع يده: الش ن س ة. اب وم القيام ق ي ى الخل َهَد عل   يَْش
  .. َعِلَمهُ 

ْن فِ  أَلَْم تَرَ ((     َماَواِت َوَم ي السَّ ْن فِ َ يَْسُجُد لَهُ َم َّ اُل أَنَّ  وُم َواْلِجبَ ُر َوالنُُّج ْمُس َواْلقََم ي األَْرِض َوالشَّ
ْن مُ  هُ ِم ا لَ ُ فََم َّ ْن  ْن يُِه ذَاُب َوَم ِه اْلعَ قَّ َعلَْي ٌر َح َوابُّ َوَكثِيٌر ِمْن النَّاِس َوَكثِي ا َوالشََّجُر َوالدَّ ُل َم َ يَْفعَ َّ ِرٍم إِنَّ  ْك

ُجُد  لغير الليث. لغة طّيء، قال األَزهري: وال يحفظ الساجد: المنتصب في.)).. )18يََشاُء( َجَد يَْس ابن سيده: َس
دٌ  روا سجوداً وضع جبهته باألَرض، وقوم ُسجَّ ام ال  وسجود. وقوله عز وجل: وخ ذا سجود إِعظ ه سجداً؛ ه ل

ل. سجود عبادة ألَن ر هللا عز وج وا يسجدون لغي اد. بني يعقوب لم يكون و إِسحق: السجود عب ال أَب ة  ال ق
ادة ق عب ا خل ل، إِنم ز وج ه. آلدم ألَن هللا، ع ل لعبادت ا يعق ي  م ه، وف جد في ذي يس ِجد: ال َجد والمس والمس

ه وقال الصحاح: واحد المساجد.  الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسجَِ◌د، أَال ترى أَن النبي، صلى هللا علي
ه عز وج وراً. وقول ي األَرض مسجداً وطه نوسلم، قال: جعلت ل م مم ن أَظل ى  ل: وم اجد هللا؛ المعن ع مس من

ة الف مل الم؟ على هذا المذهب أَنه من أَظلم ممن خ ة ..  اِإلس ْجَدتَه أَي هيئ ا أَحسن ِس ْجَدةً وم َجَد َس ال: َس ويق
؛ قيل: هي الرجل حيث يصيبه نََدُب السجود. وقوله تعالى: وإِن والَمْسَجُد، بالفتح: جبهة سجوده.  المساجد 
ع  دانمواض ف والي ة واألَن ان: الجبه ن اِإلنس جود م رجالن. الس ان وال ه: وإِن  والركبت ي قول ث ف ال اللي وق

، قال: السجود مواضعه امع  من الجسد المساجد  ال: والمسِجد اسم ج  واألَرض مساجد، واحدها مسَجد، ق
ن األَ  حديث ، وفيهحيث سجد عليه ا المسجد م ذلك، فأَم ون اتخذ ل د أَن يك جودال يسجد بع  رض فموضع الس

ع نفسه؛ و جم ، وه ، أَراد أَن السجود  اجد  ه: وإِن المس ك وقيل في قول ي األَرض. مسجد كقول  ضربت ف
و  جد إذا  أَب ر : س ى األَرض. بك امن إِل ى وتط ر انحن ذلك البعي ى، وك ه وانحن أَ رأْس ُل: طأْط َجَد الرج ..  وأَس

  .. األَجفان اح: إِدامة النظر وإِمراضُ إِدامة النظر مع سكون؛ وفي الصح واِإلسجاُد:
عَْت لَُهْم ثِيَاٌب ِمْن نَاٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرءُ ((     وِسِهْم َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َربِِّهْم فَالَِّذيَن َكفَُروا قُّطِ
يُم( َمةً .)).. )19اْلَحِم اماً وُمخاَص َمه ِخص َدُل. خاَص وَمةُ: الَج َمهُ  الُخص ة،  فََخَص ه بالحج ماً: غلب مهُ َخْص يَْخِص

ُمَك: والُخصوَمةُ االسم من التَّخاُصمِ  موا، وَخْص وُم وتَخاَص َم الق ذي واالْختِصاِم. والَخْصُم: معروف، واْختََص  ال
أُ . يُخاِصُمَك، وجمعه ُخُصوٌم، وقد يكون الَخْصُم لالثنين والجمع والمؤنث. اك نَبَ ل أَت ز: وه ل العزي ي التنزي وف

روا الِمْحراب؛الَخصْ  ي .. جمعاً ألَنه سمي بالمصدر جعله ِم إِذ تََسوَّ ُموا ف ماِن اْختََص وقوله عز وجل: هذان َخْص
ود  ؛ والكافرين، وكل واحد من الفَريقين َخْصمٌ  قال الزجاج: َعنى المؤمنين ربهم؛ ير: أَن اليه ي التفس وجاء ف
ا ِكتابكم، فأَجابهم المسلمون:دينكم و للمسلمين: ِدينُنا وِكتابُنا أَقدم من قالوا ِزَل إِلين ا أُْن ا بم ِزَل  بأَننا آَمنَّ ا أُْن وم

ةُ المسلمين. ومالئكته وُكتُبِِه ورُسله وأَنتم إِليكم وآَمنَّا با بعض، فظهرْت ُحجَّ رتم ب ِم،  كف يُم: كالَخْص والَخِص
ع فْ  والجم ل: ال تََخ ز وج ه ع ماٌن. وقول ماُء وُخْص مان؛ أَي ن ُخَص ال:َخْص ماِن، ق ن َخْص لح  ح ُم يص والَخْص

ى ذكر واألُنث ع وال د والجم ْمتُه للواح در َخَص ه مص َمْينِ  ألَن ل للَخْص م، وقي و ذو َخْص ت: ه ك قل ماً، كأَن  َخْص
د ال: هؤالء َخصْمان ألَخذ كل واح دَّْعوى. ق اج وال ن الِحج ي شٍقّ م ا ف و خصمي منهم ورجل  . َخْصمي، وه

   .َخِصٌم: َجِدٌل، على النسب.
  وجاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :

اد،   ي  حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عب عن أب
ه: ة: { ذر رضي هللا عن ذه اآلي ا: إن ه ان يقسم فيه ه ك ْم }. أن ي َربِِّه ُموا فِ َماِن اْختََص ذَاِن َخْص ي:  َه ت ف نزل

ان: عن  رواه سفيان، عن ة وصاحبيه، وعتبة وصاحبيه، يوم برزوا في يوم بدر.حمز ال عثم ي هاشم. وق أب
ز:  ي مجل ن أب م، ع ي هاش ن أب ور، ع ن منص ر، ع    جري

ال:    ي ق يس  حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أب ز، عن ق و مجل دثنا أب ح
ي هللا ب رض ي طال ن أب ي ب ال: بن عباد، عن عل ه ق ا أول عن وم  أن رحمن للخصومة ي دي ال ين ي و ب ن يجث م

ي  َهذَاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َربِِّهْم }. القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: { در: عل وم ب ارزوا ي قال هم الذين ب
  والوليد بن عتبة. وحمزة وعبيدة، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة

ق با   ياق يتعل ى الس ح أن معن ي وواض ام يعن ر .. واألختص ل الكف ان وأه ل اإليم ة .. وأه ة والجن لجن
  المعاداة وإنما قال (( خصمان اختصموا )) ألنهم جمع .. 
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يمُ ((     ِهْم اْلَحِم ْوِق ُرُءوِس ْن فَ بُّ ِم مول )).. يَُص ول وَمْس وم وَمْمُك وم وَمْجم اء َمْحم ري: م األزه
د. ومنقوص وَمثْمود ى واح يُم والَحمِ  بمعن اّر. وشربُت البارحةوالَحِم اء الح اً: الم ةُ جميع اء يم ةً أي م  َحميم

ال: اشربْ  سخناً. اء. ويق ن  والِمَحمُّ، بالكسر: القُْمقُُم الصغير يسخن فيه الم ن الوجع ُحسًى م ُد م ا تَِج ى م عل
اء ن م َوٍة م ع ُحْس د جم يٍم؛ يري اء َحِم ا ال م وا لن ال: أََحمُّ خن. يق اء يس ةُ: الم اّر. والَحِميَم خنوا.ح اء أي أَس  م

ضُ  اً: الَمْح ةُ أَيض م. والَحِميم ، بالض مُّ خنته أَُح اء أي س ُت الم له  وَحَمْم ه: غس َم هُ وَحمَّ د أََحمَّ َن. وق ّخِ إذا ُس
َن فقد مَ  بالَحِميم. وكل ما ُسّخِ   .. ُحّمِ

وُد(((     ونِِهْم َواْلُجلُ ي بُُط ا فِ هَ .)).. )20يُْصَهُر بِِه َم َهَرتَهُ الشمُس تَْص تدَّ وَص َهَدتْهُ: اش ْهراً وَص ُره َص
ها حتى أَِلَم ِدماغهُ واْنَصَهَر هو وْقعُها عليه ْحم... وَحرُّ ةُ الشَّ ْهُر: إِذابَ . والصَّ ارٌّ ْهٌر ح يء َص  فعلى هذا يقال: ش

ل: وَصَهرَ  ي التنزي َهَر. وف َهرُ  الشحَم ونَْحوه يَْصَهُره َصْهراً: أَذابه فاْنَص ونهم وال يُْص ي بط ا ف ه م وُد؛ أَي بِ جل
  .. يُذَاب

ره. وأَْقَمعَ .)).. )21َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد(((     ه: قََه َردَّه؛ وقََمع عَ  الرجَل، باألَلف، إِذا َطلََع عليه فَ  وقََم
ل... البرُد النباَت: َردَّه وأَْحَرقَه ى رأْس الفي ُع والمِ  والمْقَمعةُ: واحدة الَمقاِمِع من حديد كالِمْحجِن يضرب عل ْقَم

م  والِمْقَمعةُ، كالهما: ما قُِمَع به. والَمقاِمُع: الِجَرزةُ  الى: له ال هللا تع رأْس. ق وأَْعِمدةُ الحديد منه يضرب بها ال
كٌ  َمقاِمُع من حديد، ي ملَ م لَِقيَن ر: ث ن عم ي حديث اب ا. وف ةٌ من  من ذلك. وقََمْعتُه إِذا ضربته به ده ِمْقَمع ي ي ف

ةٌ. الَمقاِمعِ  : الِمْقَمعةُ واحدةحديد؛ قال ابن األَثير   . وهي ِسياٌط تعمل من حديد رؤوسها ُمْعَوجَّ
ِق(((     ذَاَب اْلَحِري وا َع ا َوذُوقُ ُدوا فِيَه ّمٍ أُِعي ْن َغ ا ِم وا ِمْنَه ا أََراُدوا أَْن يَْخُرُج ه.)).. )22ُكلََّم   وأَحرقت

ا.  ةُ: َحرارته ّرَق، والُحْرق احترق وتح ه ف ار وَحّرقَتْ ك:الن و مال ارٌ  أب ذه ن يء.  ه ل ش ِرق ك راق: تُْح راٌق وُح ِح
إِنَّ ((   .. ناِره؛ وتحّرَق الشيُء بالنار واْحترَق، واالسم الُحْرقةُ والَحريُق. في وأَلقى هللا الكافر في حاِرقَتِه أي

ْن تَْحتِ  ِري ِم اٍت تَْج اِلَحاِت َجنَّ وا الصَّ َ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُ ٍب َّ ْن ذََه اِوَر ِم ْن أََس ا ِم ْوَن فِيَه اُر يَُحلَّ ا األَْنَه َه
ٌر( ا َحِري ُهْم فِيَه ًؤا َوِلبَاُس ِوَرةٌ .)).. )23َولُْؤلُ ع أَْس رأَة، والجم َواُر الم ُب: ِس َواُر القُْل واُر والسُّ اِوُر،  والّسِ وأَس

ن ن اب رة ع ْؤوٌر؛ األَخي ْوٌر وُس ر ُس ع، والكثي ع الجم رة جم ي، األَخي رورة،  جن ى الض يبويه عل ا س ووجهه
َواِر، والجمع أَساِوَرةٌ. قال ابن بري:..  واِإلْسَوار َواِر  لم يذكر الجوهري شاهداً على كالّسِ ي الّسِ اِإلْسَواِر لغة ف

ول ذا الق ب ه الء؛ ونس ن الع رو ب ي عم ى أَب ن إِل َواُر م َواِر  الّسِ ع الّسِ ُر: موض وَّ روف. والُمَس ّيِ: مع الُحِل
دَّ  ع ِمكالُمَخ ِإن لموض ٍب، ف ن ذََه اِوَر م الى: أََس ول هللا تع ا ق ذيب: وأَم ِة. الته حق الَخَدَم ا إِس ال:  أَب اج ق الزج

عُ  األَساور من فضة، وقال أَيضاً: فلوال أُلقَي عليه ِوَرةٌ جم ِوَرٍة وأَْس ع أَْس اِوُر جم ال: األََس ٍب؛ ق  أَْسِوَرةٌ من ذََه
َواٍر، وَ  ِس رأَة وُس َواُر الم و ِس مىوه ة يس ن الفض ُب م ال: والقُْل َواراً  اُرها. ق   ِس

  .أَحلَّنا هللا فيها برحمته. وإِن كان من الذهب فهو أَيضاً ِسواٌر، وكالهما لباس أَهل الجنة،
ِد(((     َراِط اْلَحِمي ى ِص ُدوا إِلَ ْن  .))..)24َوُهُدوا إِلَى الطَّيِِّب ِمْن اْلقَْوِل َوُه ِب ِم ى الطَّيِّ ُدوا إِلَ ْولِ َوُه :  اْلقَ

: صراج ج صرط :  َوُهُدوا إِلَى ِصَراِط اْلَحِميدِ هداية هداية: أشرده ضد أضله .. الهدى الرشاد ضد الضالل ..  
ل  اْلَحِميدِ الطريق أو ما استقام منه ..  ول وفع ا من ق ا يوصل إليه : أي طريق الجنة .. الطريق المحمودة..وم

و والحميوعمل ونية طريق هللا الحميد ..   ال، وه ل ح ى ك ود عل د: من صفات هللا تعالى وتقدس بمعنى المحم
ي األَسماء من ل الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: هذه اللفظة ف ول فعي ول  األُص ى مفع بمعن

ان، ع اِإليم ا طب و عنه ان ينب ذا المك ي ه ول ف ا ولفظة مفع دلت عنه ان  فع ود، وإِن ك ى محم د بمعن ت حمي وقل
د في التفعيل هنا ال حداً، لكن التفاصحالمعنى وا ل؛ والحم والشكر  يطابق محض التنزيه والتقديس  عز وج

ه ألَنك تحمد اِإلنسان على صفاته الذاتية وعلى متقاربان والحمد أَعمهما  عطائه وال تشكره على صفاته؛ ومن
ا شكر هللا د رأْس الشكر؛ م ديث: الحم ة اإلِ  الح ا أَن كلم ده، كم د ال يحم الصعب ان  خ ا ك ان، وإِنم رأْس اِإليم

ا، رأْس ادة به ة واِإلش ار النعم ه إِظه كر ألَن في و شكر الش ه، فه م من ه أَع دعاء:  وألَن ديث ال ي ح ادة. وف وزي
 وبحمدك سبحت، وقد تحذف الواو وتكون الواو للتسبب أَو وبحمدك أَبتدئ، وقيل: سبحانك اللهم وبحمدك أَي

    . حمد أَو مالبس له.مسبب بال للمالبسة أَي التسبيح
َواًء الْ ((      اِس َس اهُ ِللنَّ ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَْلنَ َّ ِه إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل  اِكُف فِي عَ

يٍم( ذَاٍب أَِل ْن َع هُ ِم ٍم نُِذْق ُروا . .)).)25َواْلبَاِدي َوَمْن يُِرْد فِيِه بِِإْلَحاٍد بُِظْل ِذيَن َكفَ ان؛ :  إِنَّ الَّ يض اِإليم ُر: نق الُكْف
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ً  بالطاغوت؛ َكفَرَ  آمنَّا با وَكفَْرنا ا وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف كر. ..  با يَْكفُ يض الش و نق ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف والُكْف
افرون؛ أَ  وهو ِضدُّ  والُكْفُر: ُجحود النعمة، رَ الشكر. وقوله تعالى: إِنا بكّلٍ ك ةَ هللا ي جاحدون. وَكفَ ا  نَْعَم يَْكفُره

تَرها. َدها وَس افََره ُكفُوراً وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَح انه.  وك ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ل ُمَكفَّ َده. ورج ه: َجَح َحقَّ
ى كافر: جاحد ورجل ى عل ه ُمغَط ن ألَْنعُِم هللا، مشتق من السَّتْر، وقيل: ألَن ال اب ه. ق َ  قلب د: كأ ي دري ل ف ه فاع ن

بِيِل .. وِجياعٍ ونائم ونِيَامٍ  وِكفاٌر مثل جائع معنى مفعول، والجمع ُكفَّار وَكفََرة ْن َس إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َويَُصدُّوَن َع
 ِ دّ :  َّ ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص راُض والصُّ ّد: اِإلْع دّ  ُ الصَّ رض. ُويَُص ُدوداً: أَع ّداً وُص ن األَم. َص ال: صّده ع ر ويق

ِ . يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه. َّ ز..  هللا: طريق الُهدى الذي دعا إِليه وَسبِيلُ  َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل   وقوله ع
رَ  ا أََم لُّ م اد؛ وُك ي الجه بيل هللا، أَي ف ي َس وا ف ل: وأَْنِفقُ ه وج   هللا ب

ل  السَّبيل مل، واستع من الخير فهو من َسبيل هللا أَي من الطُُّرق إِلى هللا في الجهاد أَكثر ألَنه السَّبيل الذي يقاتَ
دين د ال ى َعْق ه عل ه ، في ه وقول ا يُبَلِّغُ ْزو وال يجد م د الغَ ذي يري ه ال د ب بيل هللا أُري ي َس ن  ف ى م زاه، فيُْعط َمْغ

و بَّس  َسْهمه، وُكلُّ َسبِيل أُريد به هللا عز وجل وهو بِرٌّ فه بيل هللا، وإِذا َح ي َس ل ف بَّل داخ ه وَس دةً ل ُل ُعْق ج الرَّ
ا لَك  ثََمَره ه يُس ا فِإن بيل ُ أَو َغلَّته بل س ا س نبم ه اب ى من ر يُْعط رهم  الَخْي ُد وغي ُر والمجاه بيل والفقي .. السَّ

َرامِ  ِ َواْلَمْسِجِد اْلَح َّ ا ..  َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل  ا هللا تشريفا وتعظيم ة المشرفة زاده د الكعب ث توج وَ : حي اًء َس
َف : أي يستوي من أقام في مكة من أهلها ومن جاء من بعيد وليس من ساكنيها ..  اْلعَاِكُف فِيِه َواْلبَاِدي وَعَك

ةُ  يَْعُكف ويَْعِكُف َعْكفاً وُعكوفاً: لزم اِكفونَ  المكان. والعُُكوُف: اإلقام تم ع الى: وأَن ّ تع ال  ي المسجد: ق ي  ف ف
ي مالَمساجد؛ قال المفسرون وغيره ون ف ا إال لحاجة من أَهل اللغة: عاِكفون ُمقيم ون منه  المساجد ال يُْخُرج

رآن. رأُ الق ه ويق لّي في ان يُص ى اإلنس ام عل جد وأَق ن الَزَم المس ال لم ٌف. ويق اكف وُمْعتَِك ه: ع ادة في  الِعب
يء ى الش ةُ عل وف: اإلقام اُف والعُك ي، واالْعتِك ن النب ا. وروي ع ان ولُزومهم   وبالمك

 ّ اُف:  عليه وسلم، أَنه كان يَْعتَِكفُ صلى  ي المسجد. واالعتِك وا حوَل الشيء: استداروا.  ف اس وَعَكفُ االْحتِب
ادٍ  ُعكوف: ُمِقيمون؛  وقوم ِه بِِإْلَح ِرْد فِي ه  َوَمْن يُ ل في رد أن يمي ى ومن ي دة .. والمعن اء زائ م .. والب : أي بظل

دُ ـلله وأَلَحْدُت  أَبو عبيدة: لَحْدتبظلم ..  ى الشيء يَْلَح َد: ه ولََحَد إِل َد:  والتََح ُد وأَلَح يِن يَْلَح ّدِ ي ال َد ف ال. ولَح م
يقال قد أَلَحَد  وجاَر.ابن السكيت: الُمْلِحُد العاِدُل عن الحق الُمْدِخُل فيه ما ليس فيه، مالَ  ماَل وعَدل، وقيل: لََحدَ 

ْرت  دونفي الدين ولَحَد أَي حاد عنه، وقرئ: لسان الذي يَْلحَ  ْدت ُج إِليه، والتََحَد مثله. وروي عن األَحمر: لَح
ي وِمْلت، وأَلحْدت م ف ل أَي ظلَ َد الرج اَدل. وأَلَح اَرى وج َد: م ت. وأَلَح ت وجاَدْل ه  ماَرْي له من قول َرم، وأَص الَح

  .. إِلحاداً بظلم، والباء فيه زائدة تعالى: وَمن يُِرْد فيه بِِإلحاٍد بظلم؛ أَي
ائِِميَن وَ  َوإِذْ ((     ائِِفيَن َواْلقَ ي ِللطَّ ْر بَْيتِ ْيئًا َوَطّهِ ي َش ِرْك بِ ِت أَْن الَ تُْش اَن اْلبَْي َراِهيَم َمَك ْب ا ِإلِ أْنَ ِع بَوَّ كَّ الرُّ
أَ .)).. )26السُُّجوِد( ي الحديث: أَنَّ رجالً  وبَوَّ َوه. وف َده نْح دَّ مَح نحوه: قابَله به، وَس ه الرُّ أَ َرجالً بُرمِح وَّ ، أَي بَ

أَُهم تُ  َسدَّده قِبَلَه وَهيَّأَه. وبَوَّ ان: أَقَْم أُْت بالَمك ل. وأَبَ نَِد َجبَ ى َس ك  َمْنِزالً: نََزَل بهم إِل ْذُت ل اً: اتََّخ أْتَُك بَيت ه.وبَوَّ ب
آ وَّ ل: أَْن تَبَ ومَ  بيتاً. وقوله عز وج أُْت الق د: أَبَ و زي ذا. أَب اً، أَي اتَِّخ َر بُيوت ا بِِمْص ِزالً  لقَْوِمُكم أْتُهم َمْن وَّ زالً وبَ َمْن
ى َسنَِد جبل، أَو قِبَِل نَهر. تَْبِويئاً، وذلك إِذا نزْلَت بهم إِلى ُؤ: أَن يُْعِلَم الرجُل الرجَل عل ه  والتبوُّ ان إِذا أَعجب الَمك

ه. ل: لينزل أَه. وقي لَحه وَهيَّ أَه: أَْص وَّ ل: تَبَ ى  وقي ر إِل ِزالً: إِذا نَظ الن َمْن أَ ف وَّ تِواءً تَب ه اْس ّدِ رى وأََش ا يُ َهِل م  أَْس
ام زل وأَق أَ: ن ائِِمينَ  .. وأَْمَكنِه ِلَمبيتِِه، فاتَّخذَه؛ وتَبوَّ ائِِفيَن َواْلقَ الى  ِللطَّ بحانه وتع ع هللا س ي الصالة .. وجم : ف

ان بين الطواف والصالة ألن الكعبة مختصة بهما .. وواضح من السياق أن هللا أبان إلبراهيم عليه الس الم مك
ى أساسه ..  ع عل د أن اطل راهيم بع ه إب الي أقام ان .. وبالت د الطوف أَ البيت الحرام .. حيث اندثر بع وَّ مَح  وبَ رُّ ال

َده نْحَوه.  ي  نحوه: قابَله به، وَسدَّ ان ف راهيم ك الم .. وان دور إب ه الس و آدم علي ت ه وان أول  من طاف بالبي
ه إحياء الحنيفية السمحاء دين اإلسالم د ه وال ال زوجة ل ده ال شريك ل ادة هللا وح ين التوحيد الخالص أي عب

ذي  و ال الى ه بحانه وتع ه س ا ألن دد  به ان وال يتح ان وال الزم وال ولد .. وليس كمثله شيء .. وال يحده المك
  خلق المكان والزمان والقادر عليهما والمحيط بهما وبمن فيهما ..  

ْن فِي النَّاِس بِالْ ((     ٍق(َوأَذِّ ّجٍ َعِمي ّلِ فَ ْن .)).. ((  )27َحّجِ يَأْتُوَك ِرَجاالً َوَعلَى ُكّلِ َضاِمٍر يَأْتِيَن ِمْن ُك َوأَذِّ
ه، ويقال: األَمَر وآذَنه به: أَْعلََمه، وآذَنَه:  فِي النَّاِس بِاْلَحّجِ  اً إذا أَْعلَْمت ذاناً وإْذن ه إي ذا، أُوِذنُ ذا وك ه بك د آذَْنتُ  ق

و المصدر . وآذَْنتَُك بالشيء: أَْعلمتُكه. وآذَْنتُه: أَْعلَمتُه. الُم.واألَذاُن: اإلعْ  واألَذاُن: اسٌم يقوم مقاَم اإليذاِن، وه
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ي اْلَحّجِ ..  الحقيق اِس بِ ي النَّ ْن فِ ه:  َوأَذِّ ِدَم؛ وَحجَّ الٌن أَي قَ ا ف جَّ إِلين ُد. َح : القص جُّ ه الَح ده.  يَُحجُّ اً: قص َحّج
وقد َحجَّ بنو فالن فالناً إِذا أَطالوا االختالف . أَي مقصود. تََمْدتُه أَي قصدته. ورجٌل محجوجٌ وَحَجْجُت فالناً واع

ه؛ تالف إلي ُروَن االخ ول يُْكثِ كيت: يق ن الس ال اب ه. ق ُدونه ويزورون ه، أَي يَْقِص وِرَف  إِلي م تُعُ ل، ث ذا األَص ه
دُ البيت  والحّجِ إِلى استعماله في القصد إِلى مكة للنُُّسكِ  ا. والحجُّ قَْص جُّ َحج جَّ يَُح ى  خاصة؛ تقول َح ه إِل التََّوجُّ

ه َحجا إِذا باألَعمال المشروعة فرضاً وسنَّة؛ تقول: َحَجْجتُ  البيت اء  البيَت أَُحجُّ ك. وج ن ذل له م قصدته، وأَص
يه النبي، صلى هللا عليه ولم، خطب في التفسير: أَن د فرض عل أَعلمهم أَن هللا ق اَس ف ام رجل  مالن ، فق الحجَّ

ه من بني أَسد فقال: يا أَعرض عن اد رسول هللا، أَفي كّلِ عاٍم؟ ف ه وسلم، فع ول هللا، صلى هللا علي ُل  رس الرج
َب، ثالثةً، فقال عليه الصالة والصالم: ما يؤمنك ثانيةً، فأَعرض عنه، ثم عاد م، فَتَِج وَل نع ون  أَن أَق ال تقوم ف

دفعون وجوب رون؟ أَي ت ا فتكف ابه ا لثقله ه ه رون. وأَراد علي   فتكف
تخف  نعم فَأَقوَل؟ الصالة والسالم: ما يؤمنك أَن يُوَحى إِليَّ أَْن قُلْ  ال: يس ره فق . فسَّ ه، وهو الحجُّ ه يَُحجُّ وَحجَّ

ة ألَن األَرض ذه المدين ى ه ن الناُس الذهاَب إِل ْت م ا.  ُدِحيَ ا ألَن يحشروا منه اس إِليه ذهب الن ول: ي ة، فيق مك
اّجِ  المقدس. يذهبون إِلى بيت ل: إِنماويقا يُج: جماعةُ الح يٌج والَحِج اٌج وَحِج ْن .. ((  ورجٌل حاجٌّ وقوٌم ُحجَّ َوأَذِّ

االً  أْتُوَك ِرَج اْلَحّجِ يَ اِس بِ ي النَّ ل)) :  فِ ل وَرُج و راج الً، فه ُل َرَج ُج َل الرَّ فر :  وَرِج ي س ر ف ه ظه ن ل م يك إِذا ل
الةوالجمع ِرَجاٌل ورَ .. يركبه ر: )) :  يَأْتُوَك ِرَجاالً َوَعلَى ُكّلِ َضاِمرٍ ..((  جَّ ر والعُُس ُل العُّْس ُمر، مث ْمُر والضُّ الضُّ

ك وقد َضَمَر الفرُس وَضُمَر؛.. البطنِ  ولَحاقُ  الُهزالُ  ِإن ذل ه ف أْت أَْهلَ رأَةً فَْلي ُدكم ام َر أَح  وفي الحديث: إِذا أَْبَص
عِ  يُْضِمرُ  زالما في نفسه؛ أَي يُْض و الُه مور، وه ن الضُّ ه، م ل فه ويُقَلّلُ عف. وجم اِمٌر،  والض ة ض اِمٌر وناق ض

ذيب: النََّسب، وضاِمرةٌ. بغير هاء أَيضاً، ذَهبوا إِلى ي الته بَْطِن، وف ن الرجال: الضامُر ال ْمُر م ُم  والضَّ الُمَهضَّ
بطن م ال ُف الِجْس زال... اللطي ن اله ه م مت ِجْلدتُ ه: انض ّمَر وجُه قٍ ((. وتََض ّجٍ َعِمي ّلِ فَ ْن ُك أْتِيَن ِم جُّ )) :  يَ الفَ

د، قُبُلِ  الطريق الواسع بين َجبَلين؛ وقيل: في جبَل أَو في ِرب البعي : الَمْض جُّ ْعِب. الفَ ن الّشِ  َجبَل، وهو أَوسع م
ق جُّ الطري ثم: الفَ و الهي ال أَب ق؛ ق ّجٍ َعِمي ل فَ ن ك الى: م ه تع   وقول

لك . بَعُد، فهو فَجٌّ الجبَل. وكل طريق  الواسع في اً إِذا س ّج: ويقال: اْفتَجَّ فالن اْفتِجاج ي حديث الح اَج. وف  الِفج
لك  الطريق الواسع؛ ومنه الحديث: وكل فِجاجِ مكَّة َمْنَحٌر، هو جمع فَّجٍ، وهو اً إِال س أَنه قال لعمر: ما لكَت فَّج

يطان جُّ  الش ره؛ وفَ اً غي لى  فَّج ي، ص لََكه النب اء َس ْوح ه الرَّ ه هللا علي ىوآل لم، إِل تح وس اَم الف ْدٍر، وع   بَ
  .. والحجّ 

ِة األَنْ ((     ْن بَِهيَم ْم ِم ا َرَزقَُه ى َم اٍت َعلَ اٍم َمْعلُوَم ي أَيَّ ِ فِ َّ وا ِليَْشَهُدوا َمنَافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم  اِم فَُكلُ عَ
ي  يَْشَهُدوا َمنَافَِع لَُهمْ لِ .)).. )28ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَِقيَر( : أي ما ينفعهم في الدنيا واآلخرة .. بالحضور ف

  جبل أحد .. والسعي .. والطواف .. والصالة .. وبالتجارة أيضا .. 
  جاء في صحيح البخاري : 

ره: أن  حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد هللا   أخب
ه  رضي هللا عنهما قال:ابن عمر  ول هللا صلى هللا علي ت رس ه رأي م  وسلم يركبوآل ة، ث ذي الحليف ه ب راحلت

  ..  يهل حين تستوي به قائمة
  وفي صحيح البخاري أيضا :   
د هللا   ن عب ابر ب دث عن ج رضي هللا  حدثنا إبراهيم: أخبرنا الوليد: حدثنا األوزاعي: سمع عطاء: يح
  استوت به راحلته. وسلم من ذي الحليفة، حينوآله صلى هللا عليه  أن إهالل رسول هللا عنهما:

  وجاء في سنن ابن ماجة عن فضل الصالة في المسجد الحرام:   
   َّ د  ا عبي ن عدي. أَْنبَأَنَ ا ْب ثَنَا زكري دَّ ن أسد. َح ثَنَا إسماعيل ْب دَّ ن  َح ريم، َع ُد الك ن َعْب رو، َع ن عم ْب

ِ : عطاء، َعن جابر َّ ُ َعلَْيِه   َصلَىأن َرُسول  أفضل من ألف صالة فيما  صالة في مسجدي َوسلَّْم قال (وآله َّ
د   من مائة ألف صالة فيما , إال المسجد الحرام  وصالة في المسجد الحرام أفضل سواه ي الزوائ : سواه ) . ف

والذهبي في الكاشف  دارقطني وال إسناد حديث جابر َصِحْيح ورجاله ثقات. ألن إسماعيل ْبن أسد وثقه البزار
  .بهم في الصحيحين  رجال اإلسناد محتج  . وقال أبو حاتم: صدوق. وباقي
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ِ فِي أَيَّاٍم َمْعلُوَماتٍ  َّ ادات  َويَْذُكُروا اْسَم  ر وعب : هي أيام العشر من محرم الحرام .. ومافيها من تكبي
ة ..((   اكن المقدس عائر باألم ِة األَنْ وش ْن بَِهيَم امِ ِم نَّعَم)) :  عَ يده: ال ن س ال اب ث،  ق ذكر ويؤن اء، ي ل والش اإلب

ع؛ ع الجم ل  والنَّْعم لغة فيه؛ والجمع أَنعاٌم، وأَناعيُم جم ام اإلب ل خاصة، واألَنع نعم اإلب ي: ال ن األَعراب ال اب وق
ً والبُْؤُس: الشدة والفقر. وبَئَِس :  َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَِقيرَ . والبقر والغنم. ً  الرجل يَْبأَُس بُْؤساً وبَأْسا ا إِذا  وبَئِيس

  .. افتقر واشتدت حاجته، فهو بائٌِس أَي فقير
فُوا بِاْلبَْيِت اْلعَتِيِق(((   صُّ .)).. )29ثُمَّ ِليَْقُضوا تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا نُذُوَرُهْم َوْليَطَّوَّ عَر، وقَ ُف الشَّ ُث: نَتْ التَّفَ

ى ِ وتَنَكُُّب ُكلّ  األَْظفار، رام إِل ن اِإلح الل. ما يَْحُرم على الُمْحرم، وكأَنه الُخروُج م م  اِإلْح ز: ث ل العزي ي التنزي وف
ذُوَرهم؛ وا نُ ثَهم وْليُوفُ وا تَفَ ال ِليَْقُض ن ق ير. وُروي ع ن التفس َث إِالَّ م ة التَّفَ ُل اللغ ِرُف أَه اج: ال يَْع ن الزج  اب

ير، و ق والتَّْقص ُث الَحْل ال: التَّفَ اس ق اربعب ة والش ن اللحي ذُ م راء:  األَْخ ال الف ُي؛ وق ْم ذبُح والرَّ ط، وال واِإلب
نم، التَّفَُث نَْحُر البُْدنِ  ر والغ ن البق ا م باهه. وغيره ار وأَش يم األَظف رأْس، وتقل ُق ال ي  وَحْل ُث ف الجوهري: التَّفَ

باه الرأِْس والعانة،  وَحْلقِ  المناسك ما كان ِمن نحو قَّصِ األَْظفار والشارب، ْدن، وأَش ورمي الِجمار، ونَْحِر البُ
ال ك؛ ق و ذل رُ  أَب ديث الحج: ِذْك ي ح ه. وف تَجُّ ب ْعٌر يُْح ه ِش م يجْئ في دة: ول رم  عبي ه المح ا يفعل و م ِث، وه التَّفَ

ار، ارب واألَظف ّصِ الش لَّ كقَ الحج، إِذا َح دََّرن ب عَث وال اُب الشَّ و إِْذه ل: ه ة. وقي ق العان ط، وَحْل ف اِإلب  ،ونَتْ
ه أَي دماُء مكان ت ال ديث: فتَفَّثَ ي الح ٌث. وف ُل تَِف اً؛ والرج خ مطلق ن  والَوَس ال اب ه. وق أْخوذ من ه، وهو م لَطََّختْ

و منصور: .. ورجل تَِفٌث أَي متغير َشِعٌث، لم يَدَِّهْن، ولم يَْستَِحد الحج. مناسك شميل: التَّفَُث النُُّسك، ِمن قال أَب
نلم يفسر أَحٌد من اللغويين  ا فسره اب ميل؛ التَّفَث، كم الَحْلق ش عَِث ب اَب الشَّ َل إِْذه عَُّث، وجع َث التََّش َل التَّفَ  َجعَ

  .. الَحْلق والتَّْنِظيفِ  قَضاُء َحوائجهِم من أَْشبهه. وقال ابن األَعرابي: ثم ليَْقُضوا تَفَثَهم؛ قال: قَضاًء، وما
ِ فَ ((   َّ ْم ُحُرَماِت  اْجتَنِبُوا ذَِلَك َوَمْن يُعَّظِ ْيُكْم فَ ى َعلَ ا يُتْلَ اُم إِالَّ َم ْم األَْنعَ ْت لَُك ِه َوأُِحلَّ َد َربِّ ُهَو َخْيٌر لَهُ ِعْن

وِر( زُّ ْوَل ال وا قَ اِن َواْجتَنِبُ ْن األَْوثَ ْجَس ِم ّرِ ورِ  .))..)30ال زُّ ْوَل ال وا قَ اِن َواْجتَنِبُ ْن األَْوثَ ْجَس ِم ّرِ اْجتَنِبُوا ال :   فَ
ْجسُ  سٌ  الشيءُ  : القَذَُر، وقيل: الشيء القَِذُر. وَرُجسَ الّرِ  يَْرُجُس َرجاَسةً، وإِنه لَِرْجٌس َمْرُجوس، وكلُّ قَذَر ِرْج

ْجُس: القذر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح ْجِس النَْجِس؛ الّرِ ي  الرَّ راد ف ر، والم والعذاب واللعنة والكف
دأُوا هذا الحديث األَول. قال الفراء: إِذا يم، وإِذا ب روا الج نِّْجَس، كس وه ال م أَتبع ْجِس ث الرَّ دأُوا ب النجس ب م  ب ول

ْجس فتحوا الجيم والنون؛ الغ  قال يذكروا معه الّرِ ل فب ا استقذر من عم ل م ْجُس في اللغة اسم لك الزجاج: الّرِ
اً. َّ  ياء وسماها ِرْجس ذه األَش ي ذم ه ً  تعالى ف ا ل َرَجس َس الرج ال: َرُج الً  ويق َل عم ْرَجُس إِذا َعِم َس يَ  وَرِج

وت، دة الص الفتح: ش ْجُس، ب رَّ اً. وال بح قبيح ذي يق ل ال ْجَس العم ّرِ أَنَّ ال   فك
ي . وِرْجُس الشيطان: َوْسَوَستُه.. ذكره ويرتفع في القبح. نم الصغير. وف ل: الص ان، وقي ا ك والَوثَُن: الصنم م
نَم أَنَوثٍَن. قال ابن ا كعابدِ  الحديث: شارُب الخمر ه ألَثير: الفرق بين الَوثَِن والصَّ ا ل ل م ة  الَوثََن ك ةٌ معمول ُجثَّ

لُ  من جواهر األَرض أَو من الخشب والحجارة ٍة؛ كصورة اآلدمي تُعَم ال ُجثَّ ورة ب نَُم الص ُد، والصَّ ُب فتُْعبَ  تُْنَص
اس  حجارة أَو ذهب أَو فضة أَصل األَْوثاِن عند العرب كل تِْمثاٍل من خشب أَو قال شمر فيما قرأْت بخطه أَو نح

ت دها وكان بها وتعب رب تنص ت الع ا، وكان بت أَو نحوه ارى نص ده،  النص ه وتعب ُم ال تُعَّظِ و كالتِّْمث ليب وه الصَّ
ى ماه األَعش ذلك س اً؛ ول ال: َوثَن ه، وق اةُ بأَْبوابِ وُف العُف ارى تَُط ْوِف النَّص َوثَنْ  كَط ِت ال  ..ببَْي

هللا عليه وسلم، وفي ُعنُِقي َصليب من  النبي، صلى قال: وقال َعِديُّ بن حاتم قدمت على أَراد بالَوثَِن الصليب.
  . الَوثََن عنك؛ أَراد به الصليب، كما سماه األَعشى َوثَناً. ذهب، فقال لي: أَْلِق هذا

ا َخ((     ِ فََكأَنََّم َّ ا ِ َغْيَر ُمْشِرِكيَن بِِه َوَمْن يُْشِرْك بِ َّ ِ ِه ُحنَفَاَء  ِوي بِ ُر أَْو تَْه هُ الطَّْي َماِء فَتَْخَطفُ ْن السَّ رَّ ِم
يُح فِي َمَكاٍن َسِحيٍق( ِ .)).. )31الّرِ َّ ِ ى والَحنِيُف: الـُمْسِلُم الذي يَتََحنَُّف عن األَْدياِن أَي يَِميلُ :  ُحنَفَاَء  ّق،  إل الح

ة ى ِملَّ و  ِ وقيل: هو الذي يَْستَْقبُِل قِْبلةَ البيِت الحرام عل ل: ه ه الصالة والسالم، وقي ا وعلي ى نبين راهيَم، عل إب
لم هو الـُمْخِلُص، وقيل: ن أَس لُّ م ل: ك ّ فلم يَْلتَِو في شيء، وقي ّ  من أَسلم في أَمر  ر  ِو،  ألَم م يَْلتَ الى ول تع

لْ .. الـُمْستَِقيمُ  فهو حنيٌف. أَبو زيد: الَحنيفُ  اً،وقال أَبو عبيدة في قوله عز وجل: قل بَ راهيَم َحنِيف ةَ إب ال:   ِملَّ ق
َدةُ  من ان َعبَ رب، وك د الع ف عن ي كان على دين إبراهيم، فهو حني اِن ف اء  األَْوث ن ُحنَف ون: نح ة يقول الجاهلي

ُوا على دين إبراهيم، فلما جاء اإلسالم ة َسمَّ ي الجاهلي ان ف لم، وك  المسلم حنيفاً، وقال األَخفش: الحنيف المس
ةاْختَتَنَ  يقال َمن ي الجاهلي ك ف م تتمّس رب ل ٌف ألَن الع ت َحنِي ن  وحج البي ان  ِ بشيء من ِدي ِر الِخت راهيم غي إب
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ا جاء وَحّجِ البيِت، فكلُّ من اختتن وحج قيل ف، فلم ه حني لم؛ ل الَحنِيُف المس ةُ، ف اَدِت الَحنِيِفيّ َر  اإلسالم تم َغْي
   يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. : أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال ُمْشِرِكيَن بِهِ 

وِب(((     َوى اْلقُلُ ْن تَْق ا ِم ِ فَِإنََّه َّ عَائَِر  ْم َش ميت .)).. )32ذَِلَك َوَمْن يُعَّظِ داةُ، س ة الُمْه ِعيرة: البدن والشَّ
ذلك ع ب ات، والجم ا بالعالم ؤثر فيه ه ي ه ألَن كه وعالمات ج: مناس عاُر الح عائر. وِش اره  ش ع وآث ه، جم وأَعمال

ك؛ جعل َعلَماً لطاعة هللا عز وجل َشعيَرة، وكل ما ه  كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذل ومن
ل ديث: أَن جبري ك أَن الح ر أُمت ال: م لم، فق ه وس لى هللا علي ي، ص ى النب واتهم أَت وا أَص   يرفع

عائر الحج م اني: ش ال اللحي ج. وق عائر الح ن ش ا م ة فِإنه عيرةبالتلبي دتها ش كه، واح َوى ..  ناس ْن تَْق ا ِم فَِإنََّه
    : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. اْلقُلُوبِ 

ِق(((     ِت اْلعَتِي ى اْلبَْي ا إِلَ اه .. أن مناسك )33لَُكْم فِيَها َمنَافُِع إِلَى أََجٍل ُمَسمى ثُمَّ َمِحلَُّه ذا معن ...)).. وه
ودة بحد الحج . رفة المقص ة المش ى الكعب ؤداه إل ي م ي ف . وأهمها الوقوف بعرفة .. وطواف اإلفاضة .. ينته

  ذاتها في التوجه نحو خالق واحد ال شريك لـه في شكول العبادة والتقرب إليه بالذبائح والسعي والذكر .. 
    

  
  *********  

  
  
  
  

ل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأ
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبي د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة المؤمن –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ى المرسلين ون ... س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 250الحلقة عدد   

  c( سورة الحج ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمد ول هللا بل ا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِ َعلَى َما َرَزقَ (( ...    َّ ٍة َجعَْلنَا َمْنَسًكا ِليَْذُكُروا اْسَم  هُ َوِلُكّلِ أُمَّ ٌد فَلَ هٌ َواِح ِإلَُهُكْم إِلَ اِم فَ ِة األَْنعَ ُهْم ِمْن بَِهيَم
يَن( ْر اْلُمْخبِتِ ِلُموا َوبَّشِ َالِة 34أَْس يِم الصَّ ابَُهْم َواْلُمِق ا أََص ى َم ابِِريَن َعلَ وبُُهْم َوالصَّ ْت قُلُ ُ َوِجلَ َّ َر  ِذيَن إِذَا ذُِك )الَّ

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن( َوافَّ 35َوِممَّ ا َص ِ َعلَْيَه َّ َم  اْذُكُروا اْس ٌر فَ ا َخْي ْم فِيَه ِ لَُك َّ ) َواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَُكْم ِمْن َشعَائِِر 
مْ  ْم لَعَلَُّك ْرنَاَها لَُك خَّ ذَِلَك َس رَّ َك كُ  فَِإذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلُمْعتَ َ 36ُروَن(تَْش َّ اَل  ْن يَنَ ) لَ

ا ى َم َ َعلَ َّ ُروا  ْم ِلتَُكبِّ َرَها لَُك خَّ ذَِلَك َس ْنُكْم َك َوى ِم هُ التَّْق ْن يَنَالُ ا َولَِك ا َوَال ِدَماُؤَه ْر  لُُحوُمَه َداُكْم َوبَّشِ َه
َ 37اْلُمْحِسنِيَن( َّ وا إِنَّ  ِذيَن آَمنُ َ يَُدافُِع َعْن الَّ َّ وٍر( ) إِنَّ  اٍن َكفُ وَّ لَّ َخ بُّ ُك أَنَُّهْم 38الَ يُِح اتَلُوَن بِ ِذيَن يُقَ ) أُِذَن ِللَّ

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر( َّ ُع 39ُظِلُموا َوإِنَّ  ْوَال َدْف ُ َولَ َّ ا  وا َربُّنَ ّقٍ إِالَّ أَْن يَقُولُ ) الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َح
 ِ ًرا وَ َّ ِ َكثِي َّ َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها اْسُم  ْن النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهّدِ ُ َم َّ َرنَّ  لَيَنُص

َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز( َّ َال 40يَنُصُرهُ إِنَّ  اُموا الصَّ ي األَْرِض أَقَ اْلَمْعُروِف ) الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم فِ ُروا بِ اةَ َوأََم َك ْوا الزَّ ةَ َوآتَ
وِر( ةُ اْألُُم ِ َعاقِبَ َّ ِ ِر َو ْن اْلُمْنَك وُد(41َونََهْوا َع اٌد َوثَُم وحٍ َوَع ْوُم نُ ْبلَُهْم قَ ذَّبَْت قَ ْد َك بُوَك فَقَ ذِّ ْوُم 42) َوإِْن يَُك ) َوقَ

َب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِلْلَكافِِريَن ثُمَّ أََخْذتُُهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيِر( َوأَْصَحاُب َمْديَنَ  )43إِْبَراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط( أَيِّْن 44َوُكذِّ ) فََك
يٍد( ٍر َمِش ٍة َوقَْص ٍر ُمعَطَّلَ َها َوبِئْ ى ُعُروِش ةٌ َعلَ َي َخاِويَ ةٌ فَِه ي 45ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها َوِهَي َظاِلَم يُروا فِ ْم يَِس ) أَفَلَ

ى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي  فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها فَِإنََّها الَ تَْعَمى األَْبَصاُر َولَِكْن تَْعمَ األَْرِض 
ُدوِر(   ...)).) 46الصُّ
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الحج )   

  * التحليل :   
    

دن ما المنسك ؟.. وما الغاية منه ؟.. و ا الب ه ؟.. وم ام ب ن خالل القي ؤمن م ما الفائدة التي تحصل للم
؟.. وما الرابطة بين األديان ؟.. ومتى يدافع هللا عن الناس ؟.. وما السعى الحقيقي ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر 

  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى  : 
  

هٌ َواِحَوِلُكّلِ أُمَّ (( ...    ِإلَُهُكْم إِلَ اِم فَ ِة األَْنعَ ِ َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَم َّ هُ ٍة َجعَْلنَا َمْنَسًكا ِليَْذُكُروا اْسَم  ٌد فَلَ
ْر اْلُمْخبِتِيَن(   .)).. )34أَْسِلُموا َوبَّشِ

ي   ين. وف ّدِ رعة وال ةُ: الّشِ ة واألُمَّ ْدن واِإلمَّ ا وَج ز: إِنَّ ل العزي اني،  االتنزي ه اللحي ٍة؛ قال ى أُمَّ ا عل آباَءن
ا عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز: على وروي رئ إِنَّ راء: ق ٍة. قال الف ل إِمَّ ٍة، وهي مث ى أُمَّ ا عل ْدنا آباَءن  َوَج

ٍة، وهي ا أَحسن السُّنَّة، وقرئ على إِمَّ ال: م ت. يق ن أََمْم ة م ا الطريق ةُ أيض ال: واِإلمَّ هُ، ق تَ يمُ  ًإِمَّ ك؛ النَِّع  والُمل
ورُ  وأَنشد لعدّي بن زيد: ه.  ثم، بَْعَد الفَالح والُملك واِإلْمــــَمِة، واَرتُْهُم هناك القُب ك ونَِعيم ة الُمل ال: أَراد إِماَم ق

دَّيُن. ةُ: ال ةُ واِإلمَّ ال واألُمَّ ث هللاُ  ق دةً فبعَ ةً واح اُس أُمَّ ان الن الى: ك ه تع ي قول حق ف و إِس ين أَب رين ُمبَّشِ النَّبِيِّ
ي وُمْنِذرين، أي كانوا على ديٍن واحد. قال أَبو هم ف ين آدم  إِسحق: وقال بعض ا ب اس فيم ان الن ة: ك ى اآلي معن

ى فبعَث هللا النبيِّين ونوح ُكفّاراً  ن َعص ِذرون م ة وُيِ◌ْن اع بالجن ن أَط رون م ان  يُبَّشِ ال آخرون: ك ار. وق بالن
ق جميع انوا  وقال آخرون: الناسُ  بعد عن ُكفر فبعث هللا النبيِّين. وا منَمن مع نوح في السفينة مؤمناً ثم تفرَّ ك

ٍة َجعَْلنَا َمْنَسًكا..  ُكفّاراً فبعث هللا إبراهيم والنَّبيِّين من بعدهِ  ي  والَمْنَسك:  َوِلُكّلِ أُمَّ والَمْنِسُك: ِشْرعة النَّْسك. وف
َكنا؛ ا َمنَاِس ل: وأَِرن ل أَي التنزي داتِنا، وقي عُمتَعَبَّ ُك: الموض ه. والَمْنِس ك نفس ُك النَّْس ذي : الَمْنَس ه  ال ذبح في ت
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ة أَي النضر: نسك الرجل  النَِّسيكة والنَّسائك.  ة جميل ى طريق ال  إِل ه. وق َت: يأْتون كون البي ا. ويَْنُس داوم عليه
ر  فالنفي كالم العرب الموضع المعتاد الذي تعتاده. ويقال: إِنَّ ل الَمْنِسكُ  الفراء: الَمْنَسكُ  ي خي اده ف َمْنِسكاً يعت

ي  كان أَو غيره، وبه سميت الَمناِسُك. وقال أَبو إِسحق: ُك ف ال: والنَّْس كاً، ق كاً، وَمْنِس قرًئ لكل أُمة جعلنا َمْنَس
أَن الموضع هذا رَب ب ذبح يدل على معنى النَّْحر كأَنه قال: جعلنا لكل أُمة أَن تَتَق ك  ت ال َمْنِس ن ق ، فم ذبائح  ال
ره: جلوس، ومن قال َمجِلس مكان مكان نسك مثل عناه فم وك. غي ك والنُُّس و النُُّس اه المصدر نح ك فمعن  َمْنَس

الى: والَمْنَسك والَمْنِسك ه تع ا قول رَئ بهم ك، وق كاً هم الموضع الذي تذبح فيه النُُّس ا َمْنَس ن  جعلن كوه. اب ناِس
ك ر الَمناِس رر ذك د تك ي األَثير: ق ك والنَِّس ي الحديث،والنُُّس ين كة ف تح الس ك، بف ك وَمْنِس ع َمْنَس ك جم  فالَمنَاس

م سميت وكسرها، وهو الُمتَعَبَّد ويقع ان، ث ك على المصدر والزمان والمك ك. والَمْنَس ا َمناس ور الحج كله  أُم
امِ . والَمْنِسك: الَمْذبَُح. ام :  بَِهيَمِة األَْنعَ ل خاصة، واألَنع نعم اإلب ي: ال ن األَعراب ال اب نموق ر والغ ل والبق  .. اإلب

ينَ  ْر اْلُمْخبِتِ رح..  َوبَّشِ ر المف رى : الخب ه .. البش ره : فرح ن : بش ه. وُرِوي ع أَنَّ إِلي ه أَي اْطَم ى رب َت إِل وأَْخبَ
رِ  مجاهد في قوله: م الُمتَواِضعون، وبَّشِ ل: ه ي الُمْخبِتيَن؛ قال: الُمْطَمئِنِّين، وقي ال ف ذلك ق وا  وك ه: وأَْخبَتُ قول

ة  لربهم، قال: والعََرُب تَْجعَُل إِلى في موضع الالم. تََخشَّعوا لى ربهم أَي تواَضعُوا؛ وقال الفراء: أَيإِ  وفيه َخْبتَ
: َخَشَع؛ وأَْخبََت: تواَضَع، وكالهما من الَخْبِت. وفي أَي تواضع. َّ وبُهم؛  التنزيل العزيز: فَتُْخبِتَ  وأَْخبََت  له قُل

ه الت ب بأَن ره ثعل يفس ع. وف اُت: واُض اً. واِإلْخب عاً مطيع اً أَي خاش ك ُمْخبِت ي ل دعاء: واْجعَْلن ديث ال   ح
ةً، ةً ُمنِيب ا ُمْخبِت اس: فيجعله ن عب ديث اب ي ح ع. وف وع والتَّواُض ن  الُخش ئن م ِت المطم ن الَخْب ك م ل ذل وأَص

  ..    األَرض
وبُُهْم َوال((     ْت قُلُ ُ َوِجلَ َّ َر  ِذيَن إِذَا ذُِك ابَُهْم َواْلُمِقيِمالَّ ا أََص ى َم ابِِريَن َعلَ اُهْم  يصَّ ا َرَزْقنَ َالِة َوِممَّ الصَّ
وَن( وبُُهمْ .)).. )35يُْنِفقُ ْت قُلُ وف ..   َوِجلَ ل : الخ ت .. الوج َالةِ  يَواْلُمِقيِم: خاف ه ..  الصَّ يء : أدام ام الش : أق

ي قرن اإلنفاق بالصالة حتى ال يحسب الناس ان العبادة كلمات  ال حدود وف ذل وعطاء ب و ب ل ه ات .. ب وحرك
  كل مجال حالل نافع للخلق ..  

إِ ((     َوافَّ فَ ا َص ِ َعلَْيَه َّ َم  اْذُكُروا اْس ٌر فَ ا َخْي ْم فِيَه ِ لَُك َّ عَائِِر  ْن َش ْم ِم ا لَُك ْدَن َجعَْلنَاَه ْت َواْلبُ ذَا َوَجبَ
ْرنَاَها لَُكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن(ُجنُوبَُها فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلقَ  :  َواْلبُْدَن َجعَْلنَاَها لَُكمْ .)).. )36انَِع َواْلُمْعتَرَّ َكذَِلَك َسخَّ

َوى ا ِس رأْس بََدُن اإلنسان: جسُده. والبدُن من الجسِد: م راع، وخص  ال ُو؛ عن ك و العض ل: ه َوى، وقي والشَّ
ن:أَبْ  والجمع َمّرةً به أَعضاَء الَجزور، و الحس ال أَب داِن؛ ق نةُ األَب ا لَحس و  داٌن. وحكى اللحياني: إِنه أَنهم جعل ك

ْدنٌ  كل ُجْزٍء منه بََدناً ثم جمعوه على هذا؛ ُع بُ ةٌ، والجم ادٌن وبادن دٌَّن؛ ورجل بادٌن: سمين جسيم، واألُنثى ب  وبُ
ك ه محال  إن إنما عنى بالبُدن هنا الجوهَر الذي هو الشحم، ال يكون إال على هذا ألَن ْدَن عَرضاً جعلت ت البُ جعل

رض. ر: للع ِل والبق ن اإلب ةُ م ة،  والبَدن ى مك َدى إل نم تُْه ن الغ ِحيَة م ىكاألُْض ذكر واألنث واء؛  ال ك س ي ذل ف
يت بذلك ألَنهم كانوا البَْدنةُ ناقةٌ أَو بقرةٌ تُْنَحُر بمكة، الجوهري: ْدٌن، وال  ُسّمِ ُدٌن وبُ ع بُ نونَها، والجم ّمِ ال يَُس يق

ٌم، استثناه الجمع بََدٌن، وإن كانوا في ٌم وأََك ٌم وَرَخ ٌب وأََج الوا َخَش د ق ال ق ذه. وق اني من ه ي  اللحي ر ف و بك أَب
ون وز أَن تك ةً: يج اَق بََدن د س ولهم ق ةً  ق يَْت بََدن ّمِ نِّها. ُس ةً لِس يت بَدن ّمِ ال: س خامتِها، ويق ا وَض  ِلِعَظِمه

َمُن واالكتناُز،  ِ َعلَْيَها َصَوافَّ  وكذلك البُُدن مثل ُعْسر وُعُسر؛والبُْدُن:الّسِ َّ الث  فَاْذُكُروا اْسَم  : أي تربط من ث
ذبائح ..  ق بال و متعل ذبح وه د ال رَّ قوائم مصفوفة عن انَِع َواْلُمْعتَ وا اْلقَ ف  َوأَْطِعُم وا السائل والمتعف : أي أطعم

عُ والمحتاج الذي ال يسأل الناس محافظة على كرامته ..  الفتح، يَْقنَ َع، ب  القُنُوُع: السؤاُل والتذلُُّل للمسأَلة. وقَنَ
انِعَ  قُنُوعاً: وا الق ل: أَْطِعُم ي التنزي ل: سأَل. وف ؛ ذل للسؤال، وقي رَّ ذي  والُمْعتَ رُّ ال أَُل، والُمْعتَ ذي يَْس انع ال فالق

ُض وال يسأَل؛ وعَ  يَتَعَرَّ ز القُنُ رببم قال ابن السكيت: ومن العرب من يجي الم الع ِة، وك ى القَناع د هو  عن الجي
ل، ويروى من الُكنُوعِ، لُُح،  وقيل: القانُِع السائُل، وقيل: والُكنُوُع التقَبُُّض والتصاُغُر، األَوَّ لٌّ يَْص ُف، وك الُمتَعَفِّ

وُع  وقيل: القُنُوعُ  وقال الفراء: هو الذي يَسأَلَُك فما أَْعَطْيتَه قَبِلَه، وقَنِيعٌ  والرجُل قانِعٌ  الطَمُع، وقد استعمل القُنُ
ضا، وهي قليلة   .. في الّرِ

رُ ((    ْم ِلتَُكبِّ َرَها لَُك خَّ ذَِلَك َس ْنُكْم َك َوى ِم هُ التَّْق ْن يَنَالُ ا َولَِك ا َوَال ِدَماُؤَه َ لُُحوُمَه َّ ا لَْن يَنَاَل  ى َم َ َعلَ َّ وا 
ْر اْلُمْحِسنِيَن( ر وال ثمن.والسُّ .)).. )37َهَداُكْم َوبَّشِ ال أَج ادم ب ة أَو خ ْرَت من دابَّ ال: ْخَرةُ: ما تَسخَّ َخْرتُه  ويق َس

الى: ال هللا تع ه. ق ْرتُه أَي قََهْرتُه وذللت م بمعنى َسخَّ ُر  وسخر لك ا، والشمُس والقم ر؛ أَي ذللهم الشمس والقم
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ران يجريان رات، مجاريهما أَي ُمَسخَّ را جاريين عليهما. والنجوُم ُمسخَّ .  جارياتٌ  قال األَزهري: ُسّخِ اريَُهنَّ مج
َرهُ تسخيراً: كلفه عمالً بال أُجرة، وكذلك َره. وَسخَّ ا ال تََسخَّ ه م َخَره: كلف ْخِريّاً وَس ْخِريّاً وُس ُره ِس ّخِ ره يَُس  وسخَّ

ه عز وكل مقهور ُمَدبٍَّر ال يملك لنفسه ما يخلصه من القهر، فذلك يريد وقهره. ر. وقول م  مسخَّ ل: أَل روا وج ت
ا هللا سخر لكم  أَن  ي السموات وم ي ما ف ي السموات تسخير الشمس  ف ا ف ال الزجاج: تسخير م األَرض؛ ق

ي لآلدميين، والقمر والنجوم ا ف داُء به ابِتِهم واالقت وغِ َمن ي بل ا وهو االنتفاُع بها ف خيُر م الكهم، وتس ي  مس ف
ع ا وجمي ا ودوابِّه ْخَرةٌ منافِ  ِاألَرض تسخيُر بِحاِرها وأَنهاره و ُس ا؛ وه ْخِريٌّ  ِعه ْخِريٌّ وِس ي وُس ادٌم  ل ال: خ وق

اء، ُسْخرة، ورجٌل ُسْخرة تح الخ َخَرةٌ، بف رت أَيضاً: يُْسَخر منه، وُس اس. وتسخَّ ن الن الن أَي  يسخر م ة لف داب
رُ ..  ركبتها بغير أَجر ْرتُه أَي قهرته. ورجل ُسْخَرة: يَُسخَّ ن األَ  في ويقال: َسَخْرتُه بمعنى َسخَّ ُره م عمال ويَتََسخَّ

فُن وطاب لها قََهره. وَسَخَرِت السفينةُ: أَطاعت وجرت ذليُل. وس خيُر: الت ِخيراً. والتس َرها تس  السيُر، وهللا سخَّ
َر لك ما تريد، فقد أَطاعت وطاب لها الريح. وكل ما ذل وانقاد أَو تهيأَ لك على سواِخُر إِذا   ..  ُسّخِ

َدافِعُ ((     َ يُ َّ وٍر(إِنَّ  اٍن َكفُ وَّ لَّ َخ بُّ ُك َ الَ يُِح َّ وا إِنَّ  ِذيَن آَمنُ ْن الَّ دقه )38 َع ا : ص ه إيمان ن ب .)).. آم
اٍن َكفُورٍ ووثق به .. اإليمان: التصديق ضد التكذيب ..  ، :   الَ يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ ُوّدِ ْوُن ال حِ وَخ ْوُن النُّْص ةُ: َخ الَمخانَ

ْونُ  ن والَخ ى مح ى َل ي تَّ ديث: وف ِذب.  الح ةَ والَك ٍق إال الِخيانَ ّلِ ُخلُ ى ك ع عل ْؤِمُن يُْطبَ يدلُم ن س  :هاب
ه  ه يَُخونُ َح، خان ال يَْنَص اُن ف ْؤتَمن اإلنس ْوُن أَن يُ ةالَخ ا وخيان ةً؛ خون ةً وَمخانَ ةٌ  وخانَ ع خان اٌن، والجم وَّ وَخ

ةٌ؛  ى أَن  وَخَون ديث: نه ي الح لوف رق الرج ئال يَتَ  يط يالً ل ه ل نهم أَهلَ وَّ بَخ راتِهم أي يطل انتَهم وَعثَ  ِخي
تَِّهَمُهْم. ورٍ  ويَ اٍن َكفُ وَّ لَّ َخ بُّ ُك ا :  الَ يُِح ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق اغوتالُكْف ا بالط رَ وكفرن  ؛ َكفَ

ل  ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ا يَْكفُ رب روا: بدار الح د كف وا. ق ْوا وامتنع  أَي َعَص
ة، والُكْف ُر النعم يُر: ُكْف و نق ة، ضوه ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف  الش

ا الى: إِن ه تع كر. وقول دُّ الش و ِض لٍ  وه رَ بك دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح   ك
ا  ةَ هللا يَْكفُره انَْعَم ورا وكفران تَرها. كف َدها وَس ا: َجَح ر به  وَكفَ

َده.  ه: َجَح افََره َحقَّ روك ل مكف انورج ع إِحس ة م ود النعم ل: مجح  ه. ورج
تق  ِم هللا، مش د ألَْنعُ افر: جاح ترك ن الس ىم ى عل ه ُمغَط ل: ألَن  ، وقي

ي  ل ف ه فاع د: كأَن ن دري ال اب ه. ق وقلب ى مفع َرةلمعن ار وَكفَ ع ُكفَّ  ، والجم
اٍم؛ ائم ونِيَ اعٍ ون ائع وِجي ل ج اٌر مث ارٌ  وِكف ل َكفَّ  ورج

اً كُ  ا جميع اً، وجمعهم وٌر أَيض ى َكفُ افر، واألُنث ور: ك عوَكفُ ٌر،وال يجم  فُ
  .. جمع السالمة ألَن الهاء ال تدخل في مؤنثه

ِديٌر(((      َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَ َّ ا)39أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ  ال العلم ة  ء.))..  ق ذه أول آي ه
ازل ..و نز ينزلت ف فح وتن راض وص زل من إع ا ن ل م ى القتال وهي ناسخة لك ة ال د الهجرة من مك ت  عن ل

  المدينة ولما سمعها أبو بكر رضي هللا قال (( عرفت انه سيكون قتال )) .. 
اسَ ((     ِ النَّ َّ ُع  ْوَال َدْف ُ َولَ َّ ا  وا َربُّنَ ّقٍ إِالَّ أَْن يَقُولُ ِر َح اِرِهْم بِغَْي بَْعٍض  الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَ ُهْم بِ بَْعَض

مَ  ّدِ ُرهُ إِ لَُه ْن يَنُص ُ َم َّ َرنَّ  ًرا َولَيَنُص ِ َكثِي َّ ُم  ا اْس ْذَكُر فِيَه اِجُد يُ لََواٌت َوَمَس ٌع َوَص َواِمُع َوبِيَ ِويٌّ ْت َص َ لَقَ َّ نَّ 
اِجدُ .)).. )40َعِزيٌز( لََواٌت َوَمَس ٌع َوَص َواِمُع َوبِيَ ف أَ :  َص ْوَمعةً لتلطي اء سميت َص ن البن ْوَمعةُ م ا، والصَّ عاله

َد الطَرفِ  َمنارُ  والصومعة: . الراِهِب؛ قال سيبويه: هو من األَْصَمِع يعني المحدَّ الَّه،  الُمْنَضمَّ اَءه: َع وَصْوَمَع بِن
ه سيبويه ل ب يرافي مشتق من ذلك، مثَّ ره الس عَه. . وفّس مَّ د َص ه، وق ه وِذاْرَوتُ د: ُجثَّت ْوَمعةُ الثري ال:  وَص ويق

دة ا بثري مَّ  أَتان ت،ُمَص ها وُرفِعَ د رأُْس ّدِ ت وُح مى عة إِذا ُدقِّقَ ْعنَبَها، وتس ذلك َص ذلك  وك يت ك ّوِ دة إِذا ُس الثري
ل: .. دقيقة الرأْس النصارى فَْوَعلةٌ من هذا ألَنها ُ َصْوَمعةً، وصومعة والبِيعةُ: بالكسر: َكنِيسةُ النصارى، وقي

 قائل فلم جعل وصلواٌت ومساجُد؛ قال األَزهري: فِإن قالقوله تعالى: وبِيٌَع  بِيٌَع، وهو كنيسة اليهود، والجمع
اب اء الكت د ج اجد وق ا كالمس اد وجعله ن الفَس ْدَمها م   هللا َه

ِريعة خ َش ز بنس م العزي دات له ت ُمتعبَّ وامَع كان ك أَن البِيَعَوالصَّ ي ذل الجواب ف ود؟ ف ارى واليه انوا  النص إِذ ك
لين مستقيمين على ما أُِمُروا به غير اَس عن وال ُمغيِّرين، فأَخبر مبّدِ ه الن وال َدْفعُ اد  هللا، جل ثناؤه، أَن ل الفس

َمتْ  عِ  ُمتعبَّداُت كّلِ فريق من أَهل دينه ببعض الناس لَُهّدِ ذكر البِيَ دأَ ب ان، فب ل زم ي ك ه ف ى المساجد  وطاعتِ عل
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ن دَّم م ن تق لوات م ا ألَن ص ت فيه م كان رائيل وأُممه ي إِس اء بن زول ا أَنبي ل ن ديلقب ل تب ان وقْب   لفُرق
م ذا االس ميت به اجد وس ِدثت المس دَّل، وأُْح ن ب ذكر َم اؤه ب ل ثن دأَ ج دهم فب ذا  بع دث له ر األَح ر ذك َدم وأَخَّ األَْق

  .  المعنى.
َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ ((    َالةَ َوآتَْوا الزَّ ِ الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم فِي األَْرِض أَقَاُموا الصَّ َّ ِ ِر َو ْن اْلُمْنَك َهْوا َع

ة.)).. )41َعاقِبَةُ اْألُُموِر( ع ُابن سيده: والَمكان اٌت، وال يجمع جم ع َمكان ك. والجم د المل ة عن ير،  الَمْنزل التكس
نَ  نَ  وقد َمُك اء. وتََمكَّ ع ُمَكن يٌن، والجم و َمِك ةً فه نُ  َمكانَ تََمّكِ َن. والُم َل الرف َكَمُك ا قَبِ ماء: م ن األَس ب م ع والنص

اً، ر لفظ دا والج ٌد وزي ك زي وهري: ًكقول ال الج لََم، ق َد وأَْس رف كأَحم ر المنص ذلك غي ٍد، وك ول وزي ى ق  ومعن
د  انصرف مع ذلك النحويين في االسم إنه متمكن أَي أَنه معرب كعمر وإبراهيم، فإذا ُن كزي ُن األَْمَك تََمّكِ فهو الُم

يط؛..  ْينَ كَكْيَف وأَ  وعمرو، وغير المتمكن هو المبني ذف الَوِس اهم  وتََمكََّن بالمكان وتََمكَّنَه: على ح ن دني تمك
الوا: على أَن الفعل للدنيا، فحذف التاء ألَنه ه. الجوهري: تأْنيث غير حقيقي. وق ن َخْلف يئاً م ره ش ذِّ ك تَُح  َمكانَ

ه َمكَّنَه هللاُ من الشيءِ  الن ال يُْمِكنُ ى. وف وضُ  وأَْمَكنَه منه بمعن ن النُُّه ه. اب در علي ن  أَي ال يق َن م سيده: وتََمكَّ
تَْمَكنَ  ةُ. الشيِء واْس ك المكانَ ل ذل ن ك ر، واالسم م ي َظِف ال أَْمَكنن ور: ويق و منص ال أَب ي، فهو  ق ُر، يْمِكنُن األَم
ال ٌن، وال يق تطيعه؛ ُمْمِك ى أَس ه بمعن ا أُْمِكنُ ل، أَن ذا الجب ى ه عود إل َك الص ال: ال يُْمِكنُ ال  ويق نُ وال يق ت تُْمِك  أَن

  .الصعود إليه.
وُد(((     اٌد َوثَُم وحٍ َوَع ْوُم نُ ْبلَُهْم قَ ذَّبَْت قَ ْد َك بُوَك فَقَ ذِّ وطٍ 42َوإِْن يَُك ْوُم لُ َراِهيَم َوقَ ْوُم إِْب  )43( ) َوقَ

انَ  َف َك ْذتُُهْم فََكْي مَّ أََخ افِِريَن ثُ ُت ِلْلَك ى فَأَْملَْي َب ُموَس ذِّ ْديََن َوُك َحاُب َم ِر(َوأَْص مَّ .)).. )44 نَِكي افِِريَن ثُ ُت ِلْلَك فَأَْملَْي
ي الحديث: إنَّ هللاَ  وأَْملى هللاُ  وقد تََملَّى العَْيَش وُملِّيَه وأَْماله هللا إِياه وَمالَّهُ :  أََخْذتُُهمْ  ه. وف َل ل وَّ ه وط له: أَْمهلَ
ى ر.اِإلْمهاُل والتأْخير وإِطالةُ العُمُ  للظالم؛ اِإلْمالء: لَيُْملي ه. وأَْمل ع في ِد: أَْرخى وَوسَّ ي القَْي ه  وأَْملى للبعير ف ل

ن  ِليَْزداُدوا إِثماً؛ أَطاَل. ابن األَنباري في قوله تعالى: إِنما نُْملي لهم َغيِّه: في ّدة م اشتقاقه من الَمْلوة وهي الم
ان رِ  الزم اَن نَِكي َف َك ْذتُُهْم فََكْي مَّ أََخ اَكَرةُ: الُمحارَ :  ثُ اَكَرهُ أَيوالُمن ةُ. ون ن بَ د م ل واح هُ ألَن ك اربين  قاتَلَ المتح

ه ر أَي يُداِهي اِكُر اآلخ اِكرُ  يُن الن يُن ال: ف ه. يق اداة ويُخاِدُع اَكَرةٌ أَي ُمع ا ُمن اً. وبينهم  فالن
رب: إِن ن ح فيان ب و س ال أَب اٌل. وق ه وقِت ت مع داً إِال كان اِكْر أَح م يُن داً ل ارب إِ  محم م يح واُل أَي ل اناألَه  ال ك

ْعِب. تَدَّ  منصوراً بالرُّ عَُب واش ر، بالضم، أَي َص َر األَم ر..  وقد نَُك اُر: تغيي ُر واِإلنك ا  والنَِّكي َرةُ: م ِر. والنَِّك الُمْنَك
ِحيِر. الُحَوالِء والُخراجِ من َدٍم أَو يخرج من ِديد، وكذلك من الزَّ اً، ول يقال: أُْسِهَل فالٌن نَِكرةً  قَْيحٍ كالصَّ يس وَدم

  ..  له فِْعٌل مشتق
ٍر ((     ٍة َوقَْص ٍر ُمعَطَّلَ َها َوبِئْ ى ُعُروِش ةٌ َعلَ َي َخاِويَ ةٌ فَِه َي َظاِلَم ا َوِه ٍة أَْهلَْكنَاَه ْن قَْريَ أَيِّْن ِم فََك

اف للتشبيه .. والمع فََكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها.)).. )45َمِشيٍد( ة : أين : مثل كم الخبرية .. والك ن قري م م ى ك ن
ه  ة .. ولكن اكن مختلف أهلكناها .. والربط ربطا للسبب بالمسبب.. وأن التاريخ يعيد نفسه بأناس آخرين .. وأم
ين  الل .. ب رك والض الص والش د الخ ين التوحي ق والباطل .. ب ين الح ا ب يعيد نفسه في المعركة الفاصلة دوم

د وال يحده  دعوة ال إله إال هللا .. وعبادة هللا وحد ال شريك ه وال ول ه وال زوجة ل ر ل ه وال نظي ه وال شبيه ل ل
ه  يس كمثل ا .. ول وة وتمكين ا ق يط بهم و المح المكان وال الزمان ألنه خلق المكان والزمان وال يتحدد بهما وه
ه ..  اء ل ل وال بق ل وباط و زائ ا ه ل م هوات وك وذ والش لحة والنف ادة والمص شيء .. وبين عبادة الهوى والم

ا .. (( مهما ك ا إطالق ك فيه ي ال ش اعة الت ام الس ى قي ا إل ا وزمان ان مكان ى ك ال  وأن ى ان ومهما ط ةٌ َعلَ َخاِويَ
ال  وكأَيِّْن من)):  ُعُروِشَها َوبِئٍْر ُمعَطَّلٍَة َوقَْصٍر َمِشيدٍ  ها؛ ق قرية أَهلكناها وهي ظالمة فهي خاويةٌ على ُعروِش

ال عزأَنها َخلَْت وخّرت على أَ  المعنى الزجاج: ا ق ى سقُوفها، كم ن ركانها، وقيل: صارت عل ا  م ل: فجعلن قائ
َدمت د ته ة وق ا قائم افِلَها، أَراد أَن حيطانه ا س ن  عاِليَه اُن م َرت الحيط ا وانقَعَ ي قَراِره ارت ف قوفُها فص ُس

َّ عز  لكالسُّقوف المتهّدمة قَْبلها، ومعنى الخاِوية والمنقِعرة واحد يدلُّك على ذ قواعِدها فتساقطت على قول 
ة قوم معاد: كأَنهم أَعجاٌز نَخٍل خاِويٍة؛ اُز  وقال وجل في قصَّ أَنهم أَعج م أَيضاً: ك ذكر هالَكه ر ي ي موضع آخ ف

ال:  َخوى الخاوية والمنقعر في اآليتين واحد، وهي الُمنقِلعة من أُصولها حتى فمعنى نخٍل ُمْنقَعٍر، ا. ويق َمْنبتُه
غ  إِذا ُنقلَعْت، وانقَعَر النبتانقَعََرِت الشجرة إِذا ا انقلََع من أَصله فانهدم، وهذه الصفة في خراب المنازل من أَبل

اه وهو يوصف. وقد ما ا ذكرن ى م ا دل عل ه م َّ تعالى في موضع آخر من كتاب أَتى ذكر  ه: ف انَهم  قول َّ بُني
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وقهم؛ ن ف تَهم من القواعد فخرَّ عليهم السقُف م ع أَبني ن  أَي قل قوفُها، م اقطت ُس ُد فتس ي القواِع ها وه أِساس
ال القواعد، وحيطانُها وهم وعليها اٍل، وق اٍو أَي خ الى: وهي فيها، وإِنما قيل للُمنقَِعِر خ ه تع ي قول هم ف  بعض

  ..  لتهدُِّمها، جعل على بمعنى عن خاِوية على عروشها؛ أَي خاوية عن عروشها
ُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها فَِإنََّها الَ تَْعَمى األَْبَصاُر أَفَلَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَتَ ((    

ُدوِر( ي الصُّ ي فِ وُب الَّتِ ى اْلقُلُ ا ...)).) 46َولَِكْن تَْعَم وَن بَِه وٌب يَْعِقلُ دبره .. قُلُ ه وت ل الشيء : فهم ْن : عق َولَِك
وبُ  ى اْلقُلُ ةوَعمِ :  تَْعَم تُهم أَي ُيَ يهم َعِميَّ ون. وف وٌم َعُم ة، وق ى فَِعل ِب، عل م، القَْل ى  َجْهلُُه ى أَْعَم بَة إل والنِّْس

. وقال هللا بيالً؛  عز وجل: أَْعَمويٌّ وإلى َعٍم َعَمِويٌّ لُّ س ى وأََض ي اآلخرة أَْعَم و ف ى فُه ذه أَْعَم وَمن كان في ه
ال ى ق ْنيا عل دُّ م ال دََّد هللا نِعَ راء: َع ذه الف ي ه ان ف ن ك ال م م ق اَطبين ث ي  الُمخ ْنيا الت دُّ م ال ي نِعَ ي ف ى، يَْعن أَْعَم

َردْ .. نِعَِم اآلخرة أَْعَمى وأََضلُّ سبيالً  اْقتََصْصناها علَيكم فهو في م يُ ه ل ى ألن ي العََم اَز ف ا ج ى  قال: وإنم ه َعَم ب
ِب، والفالنٌ  وهللا أَعلم، َعَمى القَْلب، فيقال العَْينَيِن إنما أُِريد، ي   أَْعَمى من فالن في القَْل ه ف ى من و أَْعَم ال ه يق

  ..  العَْين
      

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ينا ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ..  اب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم و ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق السالم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  
 

c   : 251الحلقة عدد   
   c( سورة الحج ) 
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 الة وا م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل لس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  الشيطان الرجيم أعوذ با من

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
دُّ (( ...  ا تَعُ نٍَة ِممَّ أَْلِف َس َك َك َد َربِّ ا ِعْن َدهُ َوإِنَّ يَْوًم ُ َوْع َّ َف  ْن يُْخِل ذَاِب َولَ ) 47وَن(َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَ

ةٌ  َي َظاِلَم ا َوِه ُت لََه ٍة أَْملَْي ْن قَْريَ يُر(َوَكأَيِّْن ِم يَّ اْلَمِص ْذتَُها َوإِلَ مَّ أََخ ا48ثُ ْل يَ ِذيٌر  ) قُ ْم نَ ا لَُك ا أَنَ اُس إِنََّم ا النَّ أَيَُّه
ِريٌم(49ُمبِيٌن( َرةٌ َوِرْزٌق َك ْم َمْغِف اِلَحاِت لَُه وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ اِجِزيَن 50) فَالَّ ا ُمعَ ي آيَاتِنَ عَْوا فِ ِذيَن َس ) َوالَّ

ِه 51ْصَحاُب اْلَجِحيِم(أُْولَئَِك أَ  ي أُْمنِيَّتِ ْيَطاُن فِ ى الشَّ ى أَْلقَ ّيٍ إِالَّ إِذَا تََمنَّ وٍل َوَال نَبِ ْن َرُس َك ِم ْن قَْبِل ْلنَا ِم ) َوَما أَْرَس
ُ آيَ  َّ ُم  مَّ يُْحِك ْيَطاُن ثُ ي الشَّ ا يُْلِق ُ َم َّ ُ َما يُْلِقي الشَّْيَطاُن فَيَْنَسُخ  َّ يٌم(فَيَْنَسُخ  يٌم َحِك ُ َعِل َّ ِه َو ا  )52اتِ َل َم ِليَْجعَ

َوِليَْعلََم الَِّذيَن  )53 بَِعيٍد(يُْلِقي الشَّْيَطاُن فِتْنَةً ِللَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِميَن لَِفي ِشقَاقٍ 
تَِقيٍم(أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن رَ  َراٍط ُمْس َ لََهاِد الَِّذيَن آَمنُوا إِلَى ِص َّ ) 54بَِّك فَيُْؤِمنُوا بِِه فَتُْخبَِت لَهُ قُلُوبُُهْم َوإِنَّ 

ْومٍ  ذَاُب يَ أْتِيَُهْم َع يمٍ  َوَال يََزاُل الَِّذيَن َكفَُروا فِي ِمْريٍَة ِمْنهُ َحتَّى تَأْتِيَُهْم السَّاَعةُ بَْغتَةً أَْو يَ ِ 55(َعِق َّ ِ ٍذ  ُك يَْوَمئِ )اْلُمْل
يِم( اِت النَِّع ي َجنَّ اِلَحاِت فِ ْم  )56يَْحُكُم بَْينَُهْم فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َك لَُه ا فَأُْولَئِ ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ُروا َوَك ِذيَن َكفَ َوالَّ

ِ ثُ  )57َعذَاٌب ُمِهيٌن( َّ ُر َوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي َسبِيِل  َو َخْي َ لَُه َّ نًا َوإِنَّ  ا َحَس ُ ِرْزقً َّ ْرُزقَنَُّهْم  اتُوا لَيَ وا أَْو َم مَّ قُتِلُ
اِزقِيَن( َ لَعَِليٌم َحِليٌم( )58الرَّ َّ َي  )59لَيُْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخالً يَْرَضْونَهُ َوإِنَّ  مَّ بُِغ ِه ثُ َب بِ ا ُعوقِ ِل َم ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْ

َ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر( َّ ُ إِنَّ  َّ َ  )60َعلَْيِه لَيَنُصَرنَّهُ  َّ ِل َوأَنَّ  ي اللَّْي اَر فِ وِلُج النََّه اِر َويُ َ يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّه َّ ذَِلَك بِأَنَّ 
يٌر( ِميٌع بَِص ْدُعوَن ِم61َس ا يَ قُّ َوأَنَّ َم َو اْلَح َ ُه َّ أَنَّ  َك بِ يُّ ) ذَِل َو اْلعَِل َ ُه َّ ُل َوأَنَّ  َو اْلبَاِط ِه ُه ْن ُدونِ

  ...)).)62اْلَكبِيُر(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الحج ) 

  * التحليل : 
  

زمن النسبي ؟.. وهل  لماذا يستعجل الكافر بالعذاب ؟ .. وما المقياس الزمني لنزول لعذاب ؟.. وما ال
د هللا نظرتنا للزمن صحيحة ؟.. هل للشيطان لعن ي يع ة الت اة الحقيقي ا الحي اء ؟.. م ى األنبي أثير عل ن ت ه هللا م

دون  ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه دخل الصدق ؟.. ع ا م ت ؟.. وم ا الخب ف ؟ .. م ن يتخل ذي ل بها وعد الصدق ال
  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
تَْعِجلُونََك بِا((  (( ...  ا َويَْس نٍَة ِممَّ أَْلِف َس َك َك َد َربِّ ا ِعْن َدهُ َوإِنَّ يَْوًم ُ َوْع َّ َف  ْن يُْخِل ذَاِب َولَ ْلعَ

دُّوَن( تِْحثاث.)).. )47تَعُ ى االْس ل واحد: بمعن تِْعجال واِإلْعجال والتَّعَجُّ بِ  واالْس ه  وَطلَ ل ه وَعجَّ ة. وأََعَجل العََجل
ل َجالعَ  تعجيالً إِذا اْستََحثَّه، وقد َعِجلَ  ره أَن يَْعَج ه وأَم َل: َحثَّ تَْعَجل الرج ل. واْس ل وتَعجَّ ر. وَعجَّ ي األَم رَّ  ف وَم

  .. ُمتََكلِّفاً إِياه يَْستَْعِجل أَي َمرَّ طالباً ذلك من نفسه
م 48َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة أَْملَْيُت لََها َوِهَي َظاِلَمةٌ ثُمَّ أََخْذتَُها َوإِلَيَّ اْلَمِصيُر(((     ) ..)).. وكأين : أين مثل ك

  الخبرية .. والكاف للتشبيه .. والمعنى: كم من قرية .. 
يٌن( قُْل يَا((   ِذيٌر ُمبِ ْم نَ ينٌ .)).. )49أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أَنَا لَُك ِذيٌر ُمبِ ْم نَ ا لَُك ذير:  أَنَ ذره : حذره .. الن : أن

  ان الشيء : اتضح فهو مبين .. : أب ُمبِينٌ محمد رسول هللا عليه وسلم ..  
ِريٌم(((   اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َك ق )50فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا : صدقه ووث ه إيمان ن ب .)).. آم

َرةٌ به .. اإليمان التصديق ضد التكذيب ..  ْم َمْغِف ترته، ف:  لَُه ل شيء س تره. وك راً: س ُره َغف َره يَْغِف د َغفَ د وق ق
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ر  َوِرْزٌق َكِريمٌ ..  َغفَْرته ين رأت وال أذن سمعت وال خط ا ال ع ا م م ال انقطاع .. وفيه ا دائ ة ورزقه : أي الجن
  على قلب بشر .. 

يِم(((   َحاُب اْلَجِح َك أَْص اِجِزيَن أُْولَئِ زَ .)).. )51َوالَِّذيَن َسعَْوا فِي آيَاتِنَا ُمعَ ب  وَعجَّ اَجَز: ذه ُل وع الرج
بأ: فلم يُوَصل ورة س ي س ذين إِليه. وقوله تعالى ف انِّين  وال اه ظ ال الزجاج: معن اِجِزين؛ ق ا ُمع ي آياتن عَْوا ف َس

ي أَنهم ل ف ار، وقي ة وال ن ه ال جن ون وأَن م ال يُبعث دين وهو  يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا أَنه اجزين معان التفسير: ُمع
زين، وتأْويلها ونهم أَنهم راجع إِلى األَّول، وقرئت ُمعَّجِ ه وسلم، ويُثَبُِّط ي، صلى هللا علي ُزون من اتبع النب  يُعَّجِ

ي السماء؛  وعن اِإليمان باآليات وقد أَْعَجزهم. وفي التنزيل العزيز: وما أَنتم عنه ي األَرض وال ف بُمْعِجِزين ف
وا  قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم ي السماء وليس ي األَرض وال ف ُزوَن ف ماء؟بأَنهم ال يُْعِج ل الس ي أَه  ف

تم  فالمعنى ما أَنتم بُمْعِجِزيَن في األَرض وال من في السماء بُمْعِجٍز، وقال ا أَن م، م اه، وهللا أَعل أَبو إِسحق: معن
و ي األَرض وال ل ِزين ف ي األَرض بُمْعِج ِزين ف تم بُمْعِج ا أَن اه م ش: معن ال األَخف ي السماء، وق تم ف ي  وال كن ف

  .. ننا َهَرباً في األَرض وال في السماءالسماء أَي ال تُْعِجُزو
ي َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال نَبِّيٍ إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَّتِِه فَيَنْ ((   ا يُْلِق ُ َم َّ َسُخ 

مَّ  ْيَطاُن ثُ ي الشَّ ُ َما يُْلِق َّ يٌم( الشَّْيَطاُن فَيَْنَسُخ  يٌم َحِك ُ َعِل َّ ِه َو ُ آيَاتِ َّ ُم  ة )52يُْحِك ذه اآلي اء ه .)).. سمى العلم
اك  ه أن هن وا علي ا اتفق ه .. ومن ضمن م وا علي ا اختلف يس م باآلية المشكلة.. ولكننا نأخذ ما اتفقوا عليه ول

و ول .. واتفق ي رس ل نب يس ك ي .. ول ول نب ل رس ول .. وأن ك ي الرس ين النب ا ب ن اختالف ل م دد الرس ا أن ع
ة  ذه اآلي زول ه ا عن سبب ن الة والسالم .. أم ه الص األنبياء هم  ثالثمائة وثالثة عشر من آدم إلى محمد علي

ين  ى اآليت ل إل ا وص نجم ولم ورة ال اس س ى الن  20و 19فهو أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قرأ عل
َت وَ  أي قوله تعالى : ((   ى(أَفََرأَْيتُْم الالَّ ر ) 20) َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اْألُْخَرى(19اْلعُزَّ ال : ذك افرون وق رح الك .)).. ف

محمد آلهتنا بخير .. فهي إذا نافعة .. وأوهمهم الشيطان بذلك .. وزين لهم في نفوسهم هذا الوهم حتى وصل 
ا ه دبهم إلى السجو ة م ت لهم حقيق ا تبين ويال .. فلم دم ط ه من وهم وسراب .. كلهم .. ولكن الوهم لم ي م في

رر ..  ك أن يق ه ال يمل زين ولكن وي .. وي تنكروا للحق المبين .. ولم يأخذوا درسا من غواية الشيطان الذي يغ
دنيا  ي ال ئول ف واعي المس اره ال ة اختي ن حري ئول ع و المس ه .. وه يره بنفس رر مص ذي يق و ال ان ه فاإلنس

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ واآلخرة .. ((   َّ ه  )) : َو ه وكنه علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقت
يمُ ..  و الَحِك ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وه الى.  ل ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك

ن ري: م فات األَزه م ص ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ة، وهللاهللا الَحَك ا،  اء متقاِرب ا أَراد به م بم أعل
ي اِكم، وهو  وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: ف ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس

ل: الَحِكيُم ذو فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقي فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو القاضي،
ارة ةُ عب ة، والَحْكَم ن الِحكم ائق ع ُن دق ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق ل العل ياء بأفض ل األش ة أفض ناعات معرف  الّصِ

ى ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل ِدير بمعن اِلٍم. الجوهري:  قَ ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ق
ً  ، والَحِكيمُ العلم الُحْكم الِحْكَمةُ من   ..  العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

اِلِمي((   قَاٍق ِليَْجعََل َما يُْلِقي الشَّْيَطاُن فِتْنَةً ِللَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّ ي ِش َن لَِف
تالءاألَزهري وغيره: ِجماُع م) .).. 53بَِعيٍد( انُ  عنى الِفتْنة االب ك  واالْمتِح ن قول أْخوذ م لها م ار، وأَص واالختب

ار فتَْنُت الفضة والذهب ِإذا ا بالن ار أَذبتهم ه الن حاح: إِذا أَدخلت ي الص ِد، وف رديء من الجيِّ ز ال ا لتمي  لتنظر م
وَم هم وجل: َجْوَدتُه، ودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز ون  ي وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن عل

ار. ويسمى الصائغ ا بالن ي كأَنه ود الت ارة السُّ ل للحج ذا قي ذلك الشيطان، ومن ه ان، وك ار:  الفَتَّ ْت بالن أُْحِرقَ
روَن وهللا بذنوبهم. وَوِرٌق فَتِيٌن أَي فِ  الفَتِيُن، وقيل في قوله: يوَم هْم على النار يُْفتَنُوَن، ة.قال: يُقَرَّ ة ُمْحَرقَ  ضَّ

والِفتْنة األَْوالُد، والِفتْنة الُكْفُر، والِفتْنةُ اختالُف  ابن األَعرابي: الِفتْنة االختبار، والِفتْنة الِمْحنة، والِفتْنة المال،
ال يقال: فالن َمْفتُوٌن بطلب ال باآلراء، والِفتْنةُ اِإلحراق بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْويل الظُّْلم. الناس د َغ دنيا ق

ة ن سيده: الِفتْن ةً  في طلبها. اب ا فِتْن ا جعلناه ل: إِن ه عز وج َرةُ. وقول َرةً، الِخْب المين؛ أي ِخْب م  للظ اه أَنه ومعن
قُّوم ِرُق  اسمعوا أَنها تخرج في أَصل الجحيم قالوا: وكذَّبوا بكونها، وذلك أَنهم لم أُْفتِنوا بشجرة الزَّ الشجر يَْحتَ

فِتْنةً للقوم الظالمين،  وقوله عز وجل: ربَّنا ال تَْجعَْلنا ْنبُت الشجُر في النار؟ فصارت فتنة لهم.يَ  في النار فكيف
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م يقول: ال ا إِعجاب تُْظِهْرُهم علينا فيُْعجبُوا ويظنوا أَنه ة ههن ا، فالِفتْن ر من رهم. خي ار بكف اِلِميَن . الكف َوإِنَّ الظَّ
ي  وِشقاقاً: َالّشقاق: غلبة العداوِة والخالف، شاقَّهُ ُمشاقَّةوالُمشاقَّةُ و:  لَِفي ِشقَاٍق بَِعيدٍ  خالَفَه. وقال الزجاج ف

ً  بَِعيد؛ قوله تعالى: إن الظالمين لفي ِشقاقٍ  قاقا ك ِش قاُق: العدواةُ بين فريقين والخالُف بين اثنين، سمي ذل  الّشِ
َرَق  صاحبه.وَشقّ  ِفريق من فِْرقَتَي العدواة قصد ِشقَّاً أَي ناحية غير ِشقّ  ألن كل : اْنفَ قَّ قّاً فاْنَش قُّه َش َره يَُش اْم

  .منه. العصا أي فارق الجماعة، وَشقَّ عصا الطاعة فاْنَشقَّت وهو وَشقَّ فالنٌ  وتبّدد اختالفاً.
َت ((    ِه فَتُْخبِ وا بِ َك فَيُْؤِمنُ ْن َربِّ قُّ ِم هُ اْلَح َم أَنَّ ِذيَن َوِليَْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْل اِد الَّ َ لََه َّ وبُُهْم َوإِنَّ  هُ قُلُ لَ

تَِقيٍم( َراٍط ُمْس ى ِص مَ .)).. )54آَمنُوا إِلَ وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ يَْعلََم الَّ م :  َوِل ه.. العل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم : عل
ه  فَيُْؤِمنُوا بِهِ إدراك الشيء بحقيقته وكنهه ..  وبُُهمْ .. : آمن به إيمانا : صدقه ووثق ب هُ قُلُ َت لَ َت :  فَتُْخبِ وأَْخبَ

ه: ي قول د ف ن مجاه ه. وُرِوي ع أَنَّ إِلي ه أَي اْطَم ى رب رِ  إِل م  وبَّشِ ل: ه ين، وقي ال: الُمْطَمئِنِّ يَن؛ ق الُمْخبِت
راء: أَي وكذلك قال في الُمتَواِضعون، ال الف عُوا؛ وق م أَي تواَض عوا قوله: وأَْخبَتُوا إِلى ربه ربه تََخشَّ ال: ل م، ق

ن  . وفيه َخْبتَة أَي تواضع والعََرُب تَْجعَُل إِلى في موضع الالم. : َخَشَع؛ وأَْخبََت: تواَضَع، وكالهما م َّ وأَْخبََت 
ي التنزيل العزيز: فَتُْخبِتَ  الَخْبِت. وفي ع. وف ك  له قُلوبُهم؛ فسره ثعلب بأَنه التواُض ي ل دعاء: واْجعَْلن ديث ال ح

اً أَي خاش اُت:ُمْخبِت اً. واِإلْخب ةً، عاً مطيع ةً ُمنِيب ا ُمْخبِت اس: فيجعله ن عب ديث اب ي ح ع. وف وع والتَّواُض  الُخش
  : الصراط جمع صرط : الطريق أو استقام منه ..  ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ .. وأَصل ذلك من الَخْبِت المطمئن من األَرض

هُ ((    ٍة ِمْن ي ِمْريَ ُروا فِ ِذيَن َكفَ َزاُل الَّ ْوٍم  َوَال يَ ذَاُب يَ أْتِيَُهْم َع ةً أَْو يَ اَعةُ بَْغتَ أْتِيَُهْم السَّ ى تَ َحتَّ
يٍم( هُ .)).. )55َعِق ٍة ِمْن ي ِمْريَ رئَ :   فِ َدل، بالكسر والضم، وق كُّ والج ةُ: الشَّ ةُ والُمْري ه عز والِمْري ا قول  بهم

ةً َحتَّى تَأْتِيَهُ .. وجل: فال تَُك في ِمْريٍة منه؛ قال ثعلب: هما لغتان اَعةُ بَْغتَ أَة، وهو :  ْم السَّ ةُ: الفَْج ُت والبَْغتَ البَْغ
يمٍ ..  التنزيل العزيز: ولَتَأْتِيَنَّهم بَْغتَةً أَي فجأَةً  الشيُء. وفي َ أَن يَْفَجأَك يُم :  أَْو يَأْتِيَُهْم َعذَاُب يَْوٍم َعِق ريُح العق وال

ادٍ  في كتاب هللا: هي ي ع الى: وف ال هللا تع دَّبوُر؛ ق ال  إذال يم؛ ق ريَح العق يهم ال لنا عل ريُح  أَرس و إسحق: ال أب
ُح الشجر وال لَقٌَح أي ال تأْتي بمطر العقيُم التي ال يكون معها ي ال تُلِق ل: ه ُح اإلهالك، وقي ا هي ري ُئ  إنم تُنِش

حٌ  َسحاباً وال ولهم: ِري دَّها، وهو ق ا ض اَدلوا به ا تَْحِمل َمطراً، ع ٌح أي أنه ح الش القِ حاب،تُْلِق ُئ السَّ  جَر وتُنِش
ر د يَْكثُ ى أح ٌد عل ا أَح ا وحرب َعقاٌم وُعقام وَعقيم: شديدة ال يَلِوي فيه وٌم  فيه امى، وي ى النساء أَي ُل وتَبق القت

  ..  َعقيٌم وُعقام وَعقام كذلك
اِلحَ ((   وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ِ يَْحُكُم بَْينَُهْم فَالَّ َّ ِ يِم(اْلُمْلُك يَْوَمئٍِذ  اِت النَِّع ي َجنَّ ث: .)) .. )56اِت فِ اللي

الكهم.  له الَمِلُك هو هللا، تعالى ونقّدس، َمِلُك الُملُوك م وم الُمْلُك وهو مالك يوم الدين وهو َمِليُك الخلق أي ربه
ر حمزة ملك يم الدين  مالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأَبو عمرو وابن عامر و التنزيل: وفي ف، ، بغي أَل

د أَلف، وروى عب ك، ب وب مال ائي ويعق وارث عن وقرأَ عاصم والكس دين، ساكنة  ال وم ال ِك ي ي عمرو: َمْل أَب
ل َعمرو، وروى الالم، وهذا من اختالس أبي ال: ك دين، وق ن  المنذر عن أَبي العباس أَنه اختار مالك يوم ال م

ه  ومالُك يوم الدين، يَْمِلكُ  ثوب،مالك ألنه بتأْويل الفعل مالك الدراهم، ومال ال يَْمِلك فهو دين؛ ومن وم ال إقامة ي
هؤالء، ولم يريد  وسيد الناس ورب الناس فإنه أَراد أَفضل من الُمْلِك، قال: وأما َمِلُك الناس قوله تعالى: ماِلكُ 
ذا  أنه جعل مالكاً لكل شيٍء فهذا يدل على وقد قال تعالى: ماِلُك الُمْلك؛ أَال ترى أَنه يملك هؤالء، ر ه ل؛ ذك الفع
ي ول أَب ب ق اره. بعق د واخت ذكر عبي و ي روف وه ُك: مع الى والُمْل ُك هللا تع ْلطان؛ وُمْل ث كالسُّ ه:  ويؤن وَملَُكوت

  ..  َملَُكوُت العراق أي عزه وسلطانه وُمْلكه سلطانه وعظمته. ولفالن
يٌن(َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُْولَئَِك لَُهْم عَ ((   ا .)).. )57ذَاٌب ُمِه ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق الُكْف

وا. الحرب: قد با يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَهل دار بالطاغوت؛ َكفَرَ  وَكفَْرنا ْوا وامتنع  َكفَُروا أَي َعَص
و ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ة، والُكْف ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف يض الش اوه نق الى: إِن ه تع كر. وقول دُّ الش ّلٍ  و ِض بك

َده.  وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. ًنَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُورا كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  وكافََره َحقَّه: َجَح
ن ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل ورجل تق م تْر كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مش ى السَّ ه ُمغَط ل: ألَن ، وقي

  ..  قلبه على
   )) َ َّ نًا َوإِنَّ  ا َحَس ُ ِرْزقً َّ ْرُزقَنَُّهْم  اتُوا لَيَ وا أَْو َم مَّ قُتِلُ ِ ثُ َّ بِيِل  ي َس اَجُروا ِف ِذيَن َه ُر َوالَّ َو َخْي  لَُه

اِزقِيَن( رَّ رزُ .)).. )58ال ه يَ الى ألَن فة هللا تع ي ص اُق: ف ّرزَّ رازُق وال ق ُ◌قال ق  الخل ذي خل و ال ين، وه أَجمع
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لها ا وأَوَص ق أَرزاقه ى الخالئ يهم، األَْرزاق وأَعط روف. واألَرزاُق  إل ْزُق: مع ّرِ ة. وال ة الُمبالغ ن أَبني ال م وفَعّ
ال ظاهرة نوعاِن: ة  لألَبدان كاألَْقوات، وباطنة للقلوب والنُّفوس كالَمعاِرف والعلوم؛ ق ن دابّ ا م الى: وم هللا تع

يفي األَ  ا. وأَرزاُق بن ا  آدم رض إِال على هللا رزقه الى: م ال هللا تع يهم. ق دَّرة لهم، وهي واصلة إِل ة ُمق مكتوب
الى: إِن هللا يُطعمون؛ يقول: بل أَنا رازقهم ما خلقتهم إِال أُريد أَن من رزق وما  منهم  أُِريد ال تع دون. وق  ليَعب

يُن. ِة الَمتِ وَّ اق ذو القُ رزَّ و ال ال: َرزَ  ه اً،يق اً وِرْزق َق َرْزق در َق الخل و المص راء، ه تح ال زق بف الرَّ ي،  ف الحقيق
ْزُق االسم؛ ويجوز أَن يوضع ظ موضع المصدر. ورَزقه هللا والّرِ ى لف ْزُق، عل رَّ ه. وال اً حسناً: نعََش  يرُزقه ِرزق

اه، ه إِيّ ا َرزق در: م ا المص ن دون هللا م دون م الى: ويعب ه تع ع أَرزاق. وقول ً ال يم والجم ا م ِرزق ك له ن  ل م
ه در فقول ذا السماوات واألَرض شيئاً؛ قيل: رزقاً ههنا مص ى ه و اسم  شيئاً عل ل ه ل: ب اً، وقي منصوب برزق

ي فشيئاً على هذا بدل من قوله ه  رزقاً. وف ي، صلى هللا علي ن مسعود: عن النب ه حديث اب وسلم، أَن هللا وآل
هالَملَك إلى كل َمن اشتملت عليه َرحِ  يَبعث تعالى ب ِرْزقَ ه: اكت ول ل ه م أُمه فيق ه وشقي أَو سعيد،  وأَجلَ وعملَ
ا  ِرزقاً؛ له على ذلك. وقوله تعالى: وجد عندها فيُختم ْدنا له الى: وأَْعت ه تع قيل: هو عنب في غير حينه. وقول

و الحسن: وأَرىأنه رزق الجنة  الزجاج: روي  قال ِرزقاً كريماً؛ ال أَب اءه ؛ ق ه بَق المته كرامت ق  وَس ا يَلَح مم
  .. أَرزاَق الدنيا
يٌم(((   يٌم َحِل َ لَعَِل َّ ْونَهُ َوإِنَّ  ْدَخالً يَْرَض ْدِخلَنَُّهْم ُم ع .)).. )59لَيُ دُّخول وموض الفتح: ال ْدَخل، ب والَم

يم: ً َمْدَخال الدُّخول أَيضاً، تقول َدَخْلتُ  ْدَخل، بضم الم ْدٍق. والُم ْدَخَل ِص ُت َم ولاِإلدْ  حسناً وَدَخْل ال والمفع من  خ
ال شبه الغار يُْدَخل أَْدَخله، تقول أَْدَخْلته ُمْدَخَل ِصْدٍق. والُمدََّخل: ال شمر: ويق دُّخول. ق  فيه، وهو ُمْفتَعَل من ال

ْدَخل ن فالَن حَسن الَم و َحَس ذلك ه ا، وك ة محموُده ن الطريق َرج أَي َحَس ي حديث والَمْخ ْذَهب. وف الحسن  الَم
اختالف الَمْدَخل والَمْخَرج واختالفَ  من النفاق اختالفَ قال: كان يقال إِن  ال: أَراد ب ة؛ ق ّرِ والعالني ْدَخل  الّسِ الَم

يرة. والَمْخَرج ُسوَء الطريقة يٌم . والمعنة يدخلهم الجنة ويرقيهم في درجاتها الرفيعة .. وُسوَء الّسِ َ لَعَِل َّ َوإِنَّ 
ذيوالَحِليُم في صفة هللا عز وجل:  َحِليمٌ  ه ال اه أن اة وال  ال : معناه الصَّبور، وقال: معن يان العُص تَِخفُّهُ ِعْص يْس

يمُ  شيءٍ  يستِفّزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل ت الَحِل يُد؛ ِمْقداراً، فهو ُمْنتٍَه إليه. وقوله تعالى: إنك ألن ِش  الرَّ
السَِّفيهُ الجاهل، وقيل: إنهم قالوه على جهة  ألَنتَ  قال األَزهري: جاء في التفسير أَنه ِكنايةٌ عن أَنهم قالوا إنك

ا عرفة: هذا من االستهزاء؛ قال ابن احبه إذا استجهله ي ول الرجل لص ت  أَشّد ِسباب العرب أن يق يُم أَي أن َحِل
د ل: عن ز وج ه ع ه قول ِفيهٌ؛ ومن اس َس د الن يٌم وعن ك َحِل   نفس

  ..   الَمِهينُ الكريم؛ أي بزعمك وعند نفسك وأَنتَ  ذُْق إنك أنت العزيز
وٌر(((   وٌّ َغفُ َ لَعَفُ َّ ُ إِنَّ  َّ َرنَّهُ  ِه لَيَنُص َي َعلَْي مَّ بُِغ ِه ثُ َب بِ ا ُعوقِ ِل َم َب بِِمثْ ْن َعاقَ َك َوَم .)).. )60ذَِل

ي. وبَغَى الرجُل علينا بَْغياً: َعَدل عن الحق واستطال. والبَْغُي: ي الفراء في قوله تعالى: قل إ التَّعَّدِ م ربِّ رَّ ا ح نم
ن ا بط ا وم ر منه ا ظه واحَش م ال  الف اس؛ وق ى الن تطالة عل ي اإلس ق، البَْغ ر الح َي بغي م والبَْغ واإلث

ورٌ  األَزهري:معناه الكبر، والبَْغي الظُّْلم والفساد، والبَْغُي معظم األَمر. َ لَعَفُوٌّ َغفُ َّ الى: :  إِنَّ  ماِء هللا تع ي أَس ف
و و فَعُ ، وه وُّ نالعَفُ و ٌل م ِو، وه وُ  العَْف لُه الَمْح ه، وأَص اِب علي ْرُك الِعق ذنب وتَ ن ال اُوُز ع س، التَّج   الطَّْم

ل، عن  َعْفواً، فهو عافٍ  يقال : عفا يعفو وهو من أَْبنِية الُمبالَغِة.  ز وج ُو هللاِ، ع ، قال الليث: العَْفُو َعْف وَعفُوٌّ
ه   من اْستحقَّ ُعقُوبةً فَتََرْكتَها فقد َعفَْوتَ العَفُوُّ الغَفُور. وكلُّ  َخْلِقه، وهللا تعالى ي قول اري ف ن األَنب ال اب  عنه. ق
تْها لُهم؛ عنَك لَم أَِذْنتَ  تعالى : عفا هللا  اَر إِذا َدَرَس اُح اآلث ا،  َمحا هللاُ عنَك، مأْخوذ من قولهم عفَت الري وَمَحتْه

يوالمُ  وقد َعفَت اآلثاُر تَْعفُو ُعفُّواً، لفُظ الالزم    سواٌء.  تَعّدِ
يٌر(((   ِميٌع بَِص َ َس َّ ِل َوأَنَّ  َ يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْي َّ ه .)) .. )61ذَِلَك بِأَنَّ  وقول

ذا. و من هذا تعالى: يُوِلُج الليَل في النهار ويولج النهار في الليل: أَي يزيد ي ه ك ف ديث في ذلك ومن ذل ي ح ف
وِلجُ  يَْعلَمَ  أُّمِ َزْرع: ال يُ فَّ ل وُءه إِذا الَك ا يس ا م يعلم منه ا ل ي ثوبه ده ف دخل ي ّثِ أَي ال ي فه البَ ه، تص ع علي  اطل

ه. بالكرم وحسن الصحبة، وقيل: إِنها تذمه بأَنه ال يتفقد ي الحديث:  أَحوال البيت وأَهل دخول. وف وُج: ال والُول
  .. نار الالم، أَي تُْدَخلُونه وتصيرون إِليه من جنة أَو ُجونَه، بفتحشيء تُولَ  ُعِرَض عليَّ كلُّ 

يُّ اْلكَ ((   َو اْلعَِل َ ُه َّ ُل َوأَنَّ  َو اْلبَاِط ِه ُه ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم ا يَ قُّ َوأَنَّ َم َ ُهَو اْلَح َّ ُر(ذَِلَك بِأَنَّ    ...)).)62بِي
َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيرُ  َّ ا  والعَالء وهللاُ عز وجل هو العَلّي الُمتعالي العا األَْعلَى ذُو العُال:   َوأَنَّ  الى َعمَّ والَمعا ، تَع
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و األَْعلى سبحانه يقول الظالمون ُعلُّواً كبيراً، هو اٍء فه ّلِ ثن ا عن ك أَعظم  بمعنى العا ، وتفسير تَعالَى جلَّ ونَبَ
ه إال هللا ُوأَجلّ  ه ال إل ال  وحده ال شريكوأَْعلى مما يُثنى علي ه؛ ق ير ل بحانه  األزهري: وتفس ذه الصفات س ه

العَِليّ  ل  ُيَْقُرب بعُضها من بعض، ف و  الشريف فَِعي ىمن عال يعل و بمعن ه ، وه يس فوق ذي ل و ال اِلي، وه  الع
ا الذي عال الخلق  شيء. ويقال: هو  ا فَقََهرهم بقدرته. وأَم ولالُمتع ِك الُمْفتَ : فه لَّ عن إْف ذي َج ه ال زَّ ِرين وتَنَ

ى المتحيِّرين، وقد عن َوساوس الٍ  يكون الُمتعا بمعنى العا . واألَْعلى: هو هللا الذي هو أَْعل ل ع واسمه  من ك
ا أَي  العُال: األَْعلى أَي صفته أَْعلى الصفات، والعَالُء: الشرُف، وذو ع العُْلي ال: جم ال، والعُ صاحب الصفات العُ

ا شهادةُ ا والكلمة جمع الصفة العُليا ى، وصفةُ هللا العُْلي ه إال هللا،  أَنْ  لعْليا، ويكون العُلى جمع االسم األَْعل ال إل
ريك الى هللاُ  فهذه أَعلى الصفات، وال يوصف بها غير هللا وحده ال ش اً، تع اً متعالي اً عالي زل هللا َعِليّ م ي ه، ول ل

ر في صف وهو العَليُّ العظيم. الُمْلحِدين، عن إِلحاد رالَكبي ل والُمتََكبِّ يم الجلي الى: العظ ذي ة هللا تع ر عن  ال تََكبَّ
ر أَي  قال ظلم عباده، والِكْبِرياء َعَظَمة هللا، جاءْت على فِْعِلياء؛ ابن األَثير: في أَسماء هللا تعالى المتكبر والكبي

اِة َخْلق العظيم ذو ى ُعت ر عل ل: المتكب ق، وقي فات الخل الي عن ص ّرد  ه،الكبرياء، وقيل: المتع ه للتف اء في والت
ال والتََّخصُِّص ال تاء التَّعاِطي والتََّكلُّف. ذات وكم ال ال ارة عن كم ل: هي عب ك، وقي ة والمل اء: العََظم  والِكْبِري

  بالكسر، وهو العظمة. الِكْبِر، وال يوصف بها إال هللا تعالى، وقد تكرر ذكرهما في الحديث، وهما من الوجود
*********  

 

ى  *** // هذا لى هللا عل ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وص
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يم  يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيْ (( ون ...  –./.)) )118ُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 

c    :252الحلقة عدد   
  c( سورة الحج ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر ول هللا بل يك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َ أَنَزَل ِمْن  أَلَْم تَرَ  (( ...  َّ َ لَِطيٌف َخبِيٌر(أَنَّ  َّ ةً إِنَّ  ي 63السََّماِء َماًء فَتُْصبُِح األَْرُض ُمْخَضرَّ ) لَهُ َما فِ

ُد( يُّ اْلَحِمي َو اْلغَنِ َ لَُه َّ ي األَْرِض َوإِنَّ  ا فِ َماَواِت َوَم َك 64السَّ ي األَْرِض َواْلفُْل ا فِ ْم َم َر لَُك خَّ َ َس َّ َر أَنَّ  ْم تَ ) أَلَ
َرُءوفٌ تَْجِري  اِس لَ َ بِالنَّ َّ يٌم(فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َويُْمِسُك السََّماَء أَْن تَقََع َعلَى األَْرِض إِالَّ بِِإْذنِِه إِنَّ  َو 65 َرِح ) َوُه

نَساَن لََكفُوٌر( ٍة َجعَلْ 66الَِّذي أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم إِنَّ اْإلِ ّلِ أُمَّ ي ) ِلُك َك فِ َال يُنَاِزُعنَّ ُكوهُ فَ ْم نَاِس ًكا ُه ا َمنَس نَ
وَن(67األَْمِر َواْدُع إِلَى َربَِّك إِنََّك لَعَلَى ُهًدى ُمْستَِقيٍم( ا تَْعَملُ ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ نَُكْم 68) َوإِْن َجاَدلُوَك فَقُْل  ُم بَْي ُ يَْحُك َّ  (

َك 69تَْختَِلفُوَن( يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما ُكْنتُْم فِيهِ  اٍب إِنَّ ذَِل ي ِكتَ َك فِ َ يَْعلَُم َما فِي السََّماِء َواألَْرِض إِنَّ ذَِل َّ )أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ 
يٌر( ِ يَِس َّ ا )70َعلَى  ٌم َوَم ِه ِعْل ْم بِ ْيَس لَُه ا لَ ْلَطانًا َوَم ِه ُس ْل بِ ّزِ ْم يُنَ ا لَ ِ َم َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ْن  َويَْعبُ اِلِميَن ِم ِللظَّ

  ...)).)71نَِصيٍر(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الحج ) 

  * التحليل : 
  

ادة ؟..  يما األدلة الت داع العب الخلق واإلب يسوقها هللا سبحانه وتعالى للتدليل على وحدانيته وتفرده ب
بده أهل الكفر والضالل ؟.. عن لماذا يكفر اإلنسان ؟.. كيف نواجه جدال المجادلين بالباطل ؟.. ما حقيقة ما يع

  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ٌر( أَلَْم تَرَ  (( ...  ٌف َخبِي َ لَِطي َّ ةً إِنَّ  رَّ بُِح األَْرُض ُمْخَض اًء فَتُْص َماِء َم َ أَنَزَل ِمْن السَّ َّ  إِنَّ .)).. )63أَنَّ 
َ لَِطيٌف َخبِيرٌ  ي:  َّ مائه، وف ن أَس ّ واسم م فة من صفات  ل اللَِّطيف: ص اده،  التنزي ف بعب ّ لطي ز:  العزي

 ّ اه، و ر؛ ومعن ف الخبي م، وفيه: وهو اللطي ك  أَعل ل إلي ذي يوص ف ال رو: اللطي و عم ال أَب اده. ق ق بعب الرفي
الى: ال أَربك في ِرْفق، ّ تع ن  ُف م يره:واللُّط ي تفس ر ف ن األَثي ال اب ق والِعصمة، وق ذي  توفي و ال ف ه اللَِّطي

دقائق المصالح اجتمع ُم ب ل والعل فق في الفع ه.  له الّرِ ن خلق ه م ّدرها ل ن ق ى م الها إل ه  وإيص ال : لطف ب  يق
ف الفتح، يَْلُط ه، ب ن ول . اب غُر ودقَّ اه ص ف فمعن م، يَْلُط ف، بالض ا لَُط ه. فأَم َق ب اً إذا َرفَ  لُْطف

ا لك ويقال لطف هللا  ْلُطف إذا َرفَق لُْطفاً، األعرابي : لطف فالن   ك م ل إلي ي حديث  أَي أَْوَص ق. وف ب بِرْف تُِح
ه أَي اإلفك: وال أََرى منه اللطف ت أَعرف ذي كن َ  ال َّ ه. إِنَّ  ة في الم والطاء، لغ تح ال روى بف ر، وي ق والب ف الّرِ

ْرُت  :  وَخبُْرُت باألَمر يكون. اء هللا عز وجل العالم بما كان وماالَخبِيُر: من أَسم:  لَِطيٌف َخبِيرٌ  أَي علمته. وَخبَ
ُرهُ  َر أَْخبُ ه األَم أَل عن راً؛ أَي اس ِه َخبِي أَْل ب الى: فاْس ه تع ه. وقول ى حقيقت ه عل ُر. إِذا عرفت راً يَْخبُ ُر،  خبي والَخبَ

  .. أَْخبَارٌ  تَْستَْخبُِر. ابن سيده: الَخبَُر النَّبَأُ، والجمع عمن أَتاك من نَبإِ  بالتحريك: واحد األَخْبار. والَخبَُر: ما
ُد(((   يُّ اْلَحِمي َو اْلغَنِ َ لَُه َّ ي األَْرِض َوإِنَّ  ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ هُ َم يُّ  .))..)64لَ َو اْلغَنِ َ لَُه َّ َوإِنَّ 

. ا:  اْلَحِميدُ  ذيفي أَْسماء هللا عز وجل: الغَنِيُّ و ال اٌج  ال بن األثير: ه ٍد ُمْحت لُّ أََح يٍء وك ي ش ٍد ف ى أَح اُج إل يَْحت
ى ي، سبحانه إليه، وهذا هو الِغن مائه الُمْغن ن أَس ُرهُ. وم ه غي الى في اِرك هللا تع ق وال يُش و  الُمْطلَ الى، وه وتع

وٌر، ضدّ  ى، مقص يده: الغن ن س اده. اب ن ِعب تِ  ُ الذي يُغني من يشاُء م إذا فُ ر، ف دَّ الفَْق يُّ  ..ح ُم َو اْلغَنِ َ لَُه َّ َوإِنَّ 
ن:  اْلَحِميدُ  و م ل حال، وه ى ك ود عل ى المحم دس بمعن الى وتق ماء والحميد: من صفات هللا تع الحسنى  األَس

ذا  األُصول فعيل فعيل بمعنى محمود؛ قال محمد بن المكرم: هذه اللفظة في ي ه ول ف بمعنى مفعول ولفظة مفع
ا طب و عنه ان ينب ان،المك ا ع اِإليم دلت عنه ن  فع داً، لك ى واح ان المعن ود، وإِن ك ى محم د بمعن ت حمي وقل

د في التفعيل هنا ال التفاصح ل؛ والحم ز وج ديس  ع د  يطابق محض التنزيه والتق ان والحم والشكر متقارب
ه ألَنك تحمد اِإلنسان على صفاته الذاتية وعلى أَعمهما ى صفاته؛ ومن ه وال تشكره عل د الحد عطائ يث: الحم

ه  رأْس اِإليمان، وإِنما كان رأْس عبد ال يحمده، كما أَن كلمة اِإلخالص رأْس الشكر؛ ما شكر هللا الشكر ألَن في
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دك  وألَنه أَعم منه، فهو شكر إِظهار النعمة واِإلشادة بها، بحانك اللهم وبحم دعاء: س ي حديث ال ادة. وف وزي
  ..  وبحمدك سبحت وبحمدك أَبتدئ، وقيل: أَي

َر لَُكْم َما فِي األَْرِض َواْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َويُْمِسُك السََّماَء ((   َ َسخَّ َّ ى أَلَْم تََر أَنَّ  أَْن تَقََع َعلَ
َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيٌم( َّ َ َسخَّ .)).. )65األَْرِض إِالَّ بِِإْذنِِه إِنَّ  َّ ا :  َر لَُكْم َما فِي األَْرِض أَلَْم تََر أَنَّ  والسُّْخَرةُ: م

ْرَت من دابَّة أَو خادم بال أَجر وال ثمن. الى: ويقال: تَسخَّ ال هللا تع ه. ق ه وذللت ْرتُه أَي قََهْرتُ خَّ ى َس  َسَخْرتُه بمعن
م ان وسخر لك ران يجري خَّ ُر ُمَس مُس والقم ا، والش ر؛ أَي ذللهم ا أَي الشمس والقم را مجاريهم ّخِ جاريين  ُس

رات، قال األَزهري: ذلك جارياتٌ  عليهما. والنجوُم ُمسخَّ رة، وك ال أُج َرهُ تسخيراً: كلفه عمالً ب . وَسخَّ  مجاريَُهنَّ
َره. ُره ِسْخِريّاً وُسْخِريّاً وَسَخَره: كلفه ما ال. تََسخَّ ره يَُسّخِ ك لنفسه  يريد وقهره. وسخَّ َدبٍَّر ال يمل وكل مقهور ُم

ذلكما يخلصه من الق ز هر، ف ه ع ر. وقول خَّ روا أَن  مس م ت ل: أَل م  وج ا هللا سخر لك ي السموات وم ا ف ي م  ف
وم ر والنج ين، األَرض؛ قال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس والقم ا  لآلدمي اُع به و االنتف وه

ي ا ف داُء به ابِتِهم واالقت وغِ َمن ي بل ا ف خيُر م الكهم، وتس خيُر بِحارِ  مس ي األَرض تس ا ف ا ودوابِّه ا وأَنهاره ه
ع ْخَرةٌ  ِوجمي و ُس ا؛ وه ، منافِِعه خريُّ ل: السُّ ، وقي ْخِريٌّ ْخِريٌّ وِس ي وُس خرّي، ل خير والّسِ ن التس م، م  بالض

زْ  ن الُه أَْمِرهِ ء .. بالكسر، م ِر بِ ي اْلبَْح ِري فِ َك تَْج ى :  َواْلفُْل ع عل ث وتق ذكر وتؤن ُك: بالضم: السفينة، ت والفُْل
ينالواحد واال إن ثن ع، ف ذا والجم اٍن، وه اِب دالٍص وِهج ئت من ب ٍب،وإن ش اب ُجنُ ه من ب ئت جعلت ه  ش الوج
ْرد وخاء مذهب سيبويه، أَعني أَن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة األَخير هو اء بُ ْرج، وضمة  ضمة ب ُخ

ر وصاد فر، الفاء في الجمع بمنزل ضمة حاُء ُحْم ر وأَص ع أَحم ْفر جم ي ُص ال هللا ف ي  ق ذكير: ف د والت التوحي
ح عاصف،  ُمَوّحداً، ويجوز أَن يؤنث واحده كقول هللا المشحون، فذكَّر الفُْلك وجاء به الفُْلك تعالى: جاءتها ري
ث  فجمع، وقال تعالى: والفُْلِك التي جاءتها فأنث، وقال: وترى الفُْلك فيه مواخر، فقال: ر، فأَن ي البح تجري ف

ا  في الفُْلِك وَجَرْيَن بهم، معاً، وقال تعالى: حتى إذا كنتمواحداً وج ويحتمل أَن يكون ْذهب به فجع وأَنث فكأَنه يُ
كُ  الَمْرَكب فيذكر وإلى إذا كانت واحدة إلى ي هي  السفينة فيؤنث؛ وقال الجوهري: وكان سيبويه يقول الفُْل الت

  . ذي هو واحد.ال للفُْلك التي هي واحد؛ وقال ابن بري: هنا صوابه الفُْلكُ  جمع تكسير
نَساَن لََكفُوٌر(((   يَّ أَيضاً، .)).. )66َوُهَو الَِّذي أَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم إِنَّ اْإلِ َي وَح وأَْحياه هللاُ فََحيِ

ى أَن الزمة، واإلدغام أَكثر ألَن الحركة ادر عل ك بق يس ذل ه: أَل يَ يُ  وإذا لم تكن الحركة الزمة لم تدغم كقول  ْحيِ
ع الَمْوتَى. اتي، والجم اةً  والَمْحيا: َمْفعٌَل من الَحياة. وتقول: َمْحياَي وَمم ه َحي الى: فلنُْحيِيَنَّ ه تع ايِي. وقول الَمح

اة َطيِّبَةً، قال: نْرُزقُه ه حي ال: فلنحيين اس ق ن عب ن اب ة، وروي ع ة الجن اة الطيب ل: الحي و  َحالالً، وقي ة ه طيب
دنيا انواالرزق الحالل في ال ا ك َرهم بأَحسن م ِزيَنَّهم أَْج ي  ، ولنَْج َرُهم ف زاهُم أَج ى هللا َج ون إذا صاروا إل يعمل

ا ِن م رة بأَحس وا. اآلخ تكلم عمل ل م : ك يُّ اء. والَح ع أَْحي ت، والجم يُض المي يء: نق ل ش ن ك يُّ م اطق. والَح  ن
يُّ  ييَْستو والحيُّ من النبات: ما كان َطِريّاً يَْهتَّز. وقوله تعالى: وما األَْحياُء وال األَْمواُت؛ فسره ثعلب فقال الَح

ال: والميت هو هو المسلم افرون، ق وات الك ون واألَم اُء المؤمن ال الزجاج: األَْحي ك الكافر. ق ل ذل ه:  ودلي قول
ُل  ليُْنِذَر من كان َحيّاً؛ أَمواٌت غيُر أَحياء وما يَْشعرون، وكذلك قوله: ان يَْعِق اً وك ان مؤمن ن ك ا يُخاطب أَي م م

واتٌ  وجل: وال تَقُولوا لمن يُْقتَُل في سبيل هللا الكافر كالميت. وقوله عز به، فإن اء؛ أَم ل أَحي مار  أَمواٌت ب بإْض
وا من َمْكنِّيٍ أَي ال تقولوا هم أَمواٌت، أَن فنهاهم هللا أَن يَُسمُّ رهم ب اً وأَم هداء  قُتِل في سبيل هللا ميت وهم ُش مُّ يَُس

، المعنى: بل هم أَحياء عند ربهم يرزقون، ء؛فقال: بل أَحيا يٌّ بيله َح ل:  فأَْعلَمنا أَن من قُتل في س ال قائ إن ق ف
لُ  فما بالُنا نَرى فة؟ فإن دليَل ذلك مث ه ُجثَّتَه غيَر ُمتََصّرِ ي منام اُن ف راه اإلنس ا ي ى  م ُر متصرفة عل ه غي وُجثَّتُ

ينَ ن َجلَّ ثناُؤه قد تََوفَّى قَْدِر ما يُرى، وهللا م فسه في نومه فقال: هللا يَتََوفَّى األْنفَُس ح ي ل ا والت ي  َمْوتِه ْت ف تَُم
ه َمنامها، ويَْنتَبِهُ النائُم وقد َرأَى ما ي نوم ه ف ل اْغتَمَّ ب ذا دلي ك، فه ِة ذل ي بَِقيَّ و ف اهُ وه ه االْنتِب ى أَن فيُْدِرُك  عل

  .. هللا أَْحياء أَْرواَح الشُّهداء جائز أَن تُفارَق أَْجساَمهم وهم عند
ى ُه((   َك لَعَلَ َك إِنَّ ى َربِّ ِر َواْدُع إِلَ ي األَْم َك فِ َال يُنَاِزُعنَّ ُكوهُ فَ ْم نَاِس ًكا ُه ا َمنَس ٍة َجعَْلنَ ّلِ أُمَّ ًدى ِلُك

ٍة َجعَْلنَا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ .)).. )67ُمْستَِقيٍم( ادة وال:  ِلُكّلِ أُمَّ هالنُّْسُك والنُُّسك: العب رب ب ا تُقُ ل م ة وك ى  طاع إِل
ل هللا ل حق  عزَّ وج ك   يسمى  تعالى، وقيل لثعلب: هل يسمى الصوم نُُسكاً؟ فقال: ك الى  نسكا .. نس تع

 ً كا ُك نَْس ن يَْنُس َك، الضم ع كاً ونَُس د.  ونِْس ك: عاب ل ناِس ك. ورج اني، وتَنَسَّ ك اللحي د نسك وتنس د. أَي وق  تعب
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ذا  الذبيحة، : الذبيحة، وقيل: النُُّسك الدم، والنَِّسيكة:والنُّسُك والنِِّسيكة ذا وك ك أي  تقول: من فعل ك ه نس فعلي
 .والجمع نسك ( بضم السين ) ونسائك  هللا تعالى، واسم تلك الذبيحة النَِّسيَكة،  دم يَُهِريقُه بمكة، شرفها دم 

ه. و والنُُّسك: ما ْت عن ا نََه َوَرع: م ه الشريعةُ، وال رت ب كأَم ْرعة الَمْنَس ُك: ِش ل:  والَمْنِس ي التنزي ك. وف النَّْس
َكنا؛ أَي ا َمنَاِس ل: وأَِرن داتِنا، وقي ذي ُمتَعَبَّ ع ال ُك: الموض ه. والَمْنِس ك نفس ُك النَّْس يكة الَمْنَس ه النَِّس ذبح في  ت

ة أَي النضر: نسك الرجل  والنَّسائك.  ة جميل ى طريق َت: ي إِل كون البي ا. ويَْنُس راء: داوم عليه ال الف ه. وق أْتون
اَزَعتْنِي نفسي )) : فََال يُنَاِزُعنََّك فِي األَْمرِ .. (( في كالم العرب الموضع المعتاد الذي تعتاده الَمْنِسكُ  الَمْنَسكُ  ون

يَْنِزُع  ه إِليه: هونفسُ  َغلَْبتُها. ويقال لِإلنسان إِذا َهِوَي شيئاً وناَزَعتْه ونََزْعتُها أَنا: إِلى َهواها نِزاعاً: غالَبَتْنِي.
  ..  كالهما: َجذَبَها بغير قامة وأَخرجها نْزعاً ونَزع بها، إِليه نِزاعاً. ونَزع الدْلَو من البئر يَْنِزُعها

وَن(((   ا تَْعَملُ ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ ْل  اَدلُوَك فَقُ م .)).. )68َوإِْن َج داالً، واالس ة وِج مه ُمجادل ه أَي خاص وجاَدل
ي و شدَّةالَجَدل، وه َدل: الخصومة. وف لُّوا؛ الَج وٌم إِالَّ َض َدل ق ي الَج ا أُوتَ ديث: م ة بالحجة؛ الح ة الحج  مقابل

ي ه ف راد ب اظرة والمخاصمة، والم ل والمجادلة: المن ى الباط َدُل عل ديث الَج ار  الح ه ال إَظه ة ب ُب المغالب وَطلَ
  . بالتي هي أَحسن محمود لقوله عز وجل: وجادلهم الحق فِإن ذلك
ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن(((   اكِميَن، ) .)).. 69َّ هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الح
ن له وهو الَحِكيمُ  يمُ  صفات الُحْكُم، سبحانه وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: م ُم والَحِك  هللا الَحَك

ر:  والحاِكُم، ومعاني هذه األَسماء متقاِربة، وهللا ن األَثي أعلم بما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب
ذي  ، أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي في و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن فَهو فِعي

  .. فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعلٍ  فهويُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، 
ِ يَِس((    َّ ى  َك َعلَ اٍب إِنَّ ذَِل ي ِكتَ َك فِ َماِء َواألَْرِض إِنَّ ذَِل ي السَّ ا فِ َ يَْعلَُم َم َّ .)).. )70يٌر(أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ 

ه..  ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم َك عل ابٍ إِنَّ ذَِل ي ِكتَ ي أم  فِ : أي ف
ذي  د ال بحانه هللا الواح ان .. س ى ك ان وأن الكتاب .. وهو اللوح المحفوظ .. ال يغيب عن علم هللا شيء مهما ك
درة  ا إحاطة ق م جميع اط  به ق  وأح ق الخل ا .. وخل دد بهم ان وال يتح ان والزم ق المك ه خل الش الشريك له ل

ة ..  ِ يَِسورحم َّ ى  َك َعلَ رُ :  يرٌ إِنَّ ذَِل ُر.: اليَْس َر يْيِس د يََس رس، وق ان والف ك لِإلنس ون ذل اد يك يُن واالنقي  اللِّ
ْمح  ِضدُّ  وياَسَره أَي ساَهلَه. وفي الحديث: إِن هذا الّدين يُْسٌر؛ اليُْسرُ  وياَسَره: اليَنَهُ؛ ْهٌل َس ه َس العسر، أَراد أَن

ُروا ديث: يَّسِ ي الح ل التشديد. وف ُروا وال قلي ريكَ تُعَّسِ َر الشَّ ام وياَس اع اِإلم ن أَط ر: م ي الحديث اآلخ أَي  . وف
  . وهو من اليُْسِر. وفي الحديث: كيف تركَت البالد؟ فقال: تَيَسََّرْت أَي أَخصبت، ساهله.

ا لِ ((   ٌم َوَم ِه ِعْل ْم بِ ْيَس لَُه ا لَ ْلَطانًا َوَم ِه ُس ْل بِ ّزِ ْم يُنَ ا لَ ِ َم َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ْن َويَْعبُ اِلِميَن ِم لظَّ
ِ  ...)).)71نَِصيٍر( َّ ه ..  َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن  اع ل ادة : ذل وخضع وط ْم : عبده عب ا لَ ِ َم َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم َويَْعبُ

ْل بِِه ُسْلَطانًا د: أي حجة ..  يُنَّزِ الى: ولق ه تع ي قول اج ف ال الزّج ين وق لطاٍن ُمب ا وُس ْلنا موسى بآياتِن أَي  ،أَْرَس
ٍة بَيِّنٍة. ِ في وُحجَّ ّ ال: واشتاق والسُّلطان إِنما سمي ُسْلطاناً ألَنه حجةُ  ال:  أَرضه، ق ليط، ق ن السَّ السلطان م

 قال: وقوله جّل وعّز: فاْنفُذوا إِال بسلطان، أَي حيثما كنتم ، قيل للزيت: سليط والسليُط ما يُضاء به، ومن هذا
ّ تعالى شاَهْدتم ةً  ي ُحجَّ اس ف ن عب ال اب د. وق ه واح ى أَن دل عل لطاناً ي ه وُس واريَر من  قول واِريَر ق الى: قَ تع

ي  قال: فّضة، قال: في بياض الفضة وَصفاء القوارير، ك عنِّ الى: هلَ ه تع رآن حجة. وقول ي الق وكل سلطان ف
تقام بهم الحجة  نهم الذينذهب عني حجتُه. والسلطاُن: الحجة ولذلك قيل لألُمراء َسالطين ألَ  ُسْلطانِيَْه، معناه

ادي  أَي له عليهم من ُسْلطان، والُحقوق. وقوله تعالى: وما كان ال: إِنَّ عب ا ق يهم من حجة كم ه عل ان ل ا ك م
ا الفراء: وما كان له عليهم من سلطان أَي ما كان له عليهم من حجة قال ليس لك عليهم ُسْلطاٌن؛  يُِضلُّهم به

  . يهم لنعلم َمن يُؤمن باآلخرة.إِالَّ أَنَّا َسلَّْطناه عل
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم الم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اتورهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

  أن ال إله إال هللا أشهد
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

c    : 253الحلقة عدد   
    c( سورة الحج )  

   
 ن حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي وااله إل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  ــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيــــــ
ُطوَن بِالَّ(( ...  اُدوَن يَْس َر يََك ُروا اْلُمْنَك ِذيَن َكفَ وِه الَّ ي ُوُج ِرُف فِ اٍت تَْع ا بَيِّنَ ْيِهْم آيَاتُنَ ى َعلَ ِذيَن َوإِذَا تُتْلَ

ُ الَّ  َّ يُر(يَتْلُوَن َعلَْيِهْم آيَاتِنَا قُْل أَفَأُنَبِّئُُكْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلُكْم النَّاُر َوَعَدَها  ا )72ِذيَن َكفَُروا َوبِئَْس اْلَمِص اُس  يَ ا النَّ أَيَُّه
هُ  وا لَ ْو اْجتََمعُ ا َولَ وا ذُبَابً ْن يَْخلُقُ ِ لَ َّ ْن ُدوِن  ذُّبَاُب ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِم لُْبُهْم ال  َوإِْن يَْس

هُ َض تَنِقذُوهُ ِمْن ْيئًا الَ يَْس وُب(َش ُب َواْلَمْطلُ ٌز( )73عَُف الطَّاِل ِويٌّ َعِزي َ لَقَ َّ ْدِرِه إِنَّ  قَّ قَ َ َح َّ َدُروا  ا قَ ُ  )74َم َّ
يٌر( ِميٌع بَِص َ َس َّ اِس إِنَّ  ْن النَّ الً َوِم ِة ُرُس ْم َوإِ  )75يَْصَطِفي ِمْن اْلَمَالئَِك ا َخْلفَُه ِديِهْم َوَم ْيَن أَْي ا بَ ُم َم ِ يَْعلَ َّ ى  لَ

وُر( ُع اْألُُم ا76تُْرَج وَن( ) يَ ْم تُْفِلُح َر لَعَلَُّك وا اْلَخْي ْم َواْفعَلُ ُدوا َربَُّك ُجُدوا َواْعبُ وا َواْس وا اْرَكعُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ  )77أَيَُّه
ينِ  ّدِ ي ال ْيُكْم فِ َل َعلَ ا َجعَ اُكْم َوَم َو اْجتَبَ ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ُه َّ اُكْم  َوَجاِهُدوا فِي  مَّ َو َس َراِهيَم ُه يُكْم إِْب ةَ أَبِ َرجٍ ِملَّ ْن َح ِم

أَقِيمُ  اِس فَ ى النَّ َهَداَء َعلَ وا ُش ْيُكْم َوتَُكونُ ُسوُل َشِهيًدا َعلَ وا اْلُمْسِلميَن ِمْن قَْبُل َوفِي َهذَا ِليَُكوَن الرَّ َالةَ َوآتُ وا الصَّ
ِ ُهَو َمْوَالكُ  َّ َكاةَ َواْعتَِصُموا بِا   ./.)).)78ْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصيُر(الزَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الحج ) 

  * التحليل : 
  

ه  دم إلي اذا حين تق ارى ؟.. لم ي ال تم ة الت لما ينقم الكافر على المؤمن؟ .. لماذا ال يريد سماع الحقيق
اكل   تالبلسم الشافي لجراحا ل لمش ل األمث ة .. والح د النفس المكلوم نقم .. ويبتع ع ي ة والمجتم رد والعائل الف
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ي  وهو يرغي ويزبد ؟.. ماذا يريد الكافر بالضبط  ؟.. ما المطلوب من المؤمن في رحلة الحياة نحو اآلخرة الت
الي إن شاء هللا  ل الت ي التحلي ال شك فيها إطالقا ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية ف

  تعالى :
  
ُطوَن بِالَّ... ((   اُدوَن يَْس َر يََك ُروا اْلُمْنَك ِذيَن َكفَ وِه الَّ ي ُوُج ِرُف فِ اٍت تَْع ا بَيِّنَ ْيِهْم آيَاتُنَ ى َعلَ ِذيَن َوإِذَا تُتْلَ

ُ الَِّذيَن َكفَرُ  َّ يُر(يَتْلُوَن َعلَْيِهْم آيَاتِنَا قُْل أَفَأُنَبِّئُُكْم بَِشّرٍ ِمْن ذَِلُكْم النَّاُر َوَعَدَها  ى .)).. )72وا َوبِئَْس اْلَمِص َوإِذَا تُتْلَ
د  َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ  دق محم : اآلية جمع آيات : الدليل والحجة على وحدانية هللا سبحانه وتعالى .. وعلى ص

يم عليه الصالة والسالم .. القرآن كله آيات واضحات علىصدق اإلسالم وعلى أنه يدعو لعبادة هللا الخالق ا لعل
ان .. ان وال الزم ا  ال شريك له .. وال زوجة وال ولد .. وليس كمثله شيء وال يحده المك ْيِهْم آيَاتُنَ ى َعلَ َوإِذَا تُتْلَ

يِّن والبَيان: اإلفصاح .: وكالم بين : فصيح . بَيِّنَاتٍ  من  مع ذكاء. والبَيِّن من الرجال: الفصيح. ابن شميل: البَ
ال ان  الرج ْمح اللس النٌ السَّ رتَج. وف ل ال الم القلي الي الك ف الع يح الظري   الفص

يح، يٌِّن: فص اً. ورجل بَ ه وأَوضح كالم الن أَي أَفصح من ي أَْبيَن من ف ي،  وف ة: أَن النب ي أُمام ن أَب الحديث ع
ا  اق؛والِعيُّ ُشْعبتان من اإليماِن، والبَذاُء والبياُن ُشْعبتاِن من النِّف ُ صلى هللا عليه وسلم، قال: الحياء أَراد أَنهم

ق َخْصلتان َمْنَشؤهما النِّفاق، أَما البَذاُء وهو الفُْحشُ  ي النُّْط ق ف  فظاهر، وأَما البياُن فإنما أَراد منه بالذّم التعمُّ
ذاُء  والتفاُصَح وإظهاَر التقدُّم فيه على الناس وكأَنه نوٌع من العُْجب والِكْبِر، رى: البَ ة أُْخ ي رواي ال ف ذلك ق ول

ه مذموماً. وقال الزجاج في قوله تعالى: َخلَق اإلْنسان علََّمه ِ البيان ُ البيان، ألَنه ليس كلّ  وبعضُ   البياَن؛ قيل إن
ه لم، علََّم ه وس لى هللا علي ، ص يَّ ا النب ان أَي علَّمه عنى باإلنسان ههن ّلِ شيء،  البي اُن ك ه بي ذي في رآَن ال الق

ْطوة: ...))..  يََكاُدوَن يَْسُطوَن بِالَِّذينَ  .. ((  وقيل: اإلنساُن هنا آدُم،عليه السالم البطش. والسَّ ر ب ْطُو: القه السَّ
ة الواحدة، ذلك. والجمع المرَّ ُل ك الى:  السََّطوات. وَسطا عليه وبه َسْطواً وَسْطوةً: صاَل، وَسطا الفح ه تع وقول

ي فقال: معناه  يكاُدوَن يْسطوَن بالذين يَتْلُون عليهم آياتِنا؛ فسره ثعلب راء: يعن ال الف ا؛ ق ديَُهم إلين يْبُسطون أَي
الن أَهل مكة كانوا ن شميل: ف ه. اب ون ب ى  إذا سمعوا الرجل من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطش ُطو عل يْس

)) : بئس : فعل ماض جامد  َوبِئَْس اْلَمِصيرُ .. (( وأَْسطى عليه بري : سطا عليه  فالن أَي يتطاول عليه. ابن 
رأَة وبئس: كلمة ذم،م .. إلنشاء الذ ٌد وبئست الم ُل َزي ئس الرج ول: ب ا ونِْعَم: كلمة مدح. تق ٌد، وهم فعالن  ِهْن

نِْعمَ  ن موضعهما، ف ال ع ا أُزي ك ماضيان ال يتصرفان ألَنهم ول من قول ئَْس  منق ةً، وبِ اب نِْعَم الن إِذا أَص َم ف نَِع
الن ئَِس ف ن بَ ول م ى ال إِذا منق نقال إِل اً، ف اب بْؤس رفا،أَص م يتص روف فل ابها الح ذم فش دح وال ديث  م ي ح وف

 َّ د عنها: بِئَْس أَخو العَِشيرِة؛ بئس مهموز فعل جامع عائشة، رضي  و ض ذم، وه دح،  ألَنواع ال ي الم م ف نع
الن ان ال يعم ا حرف م هم م، قال الزجاج: بئس ونع ي اسم عل ى جنس،  ف ور داّلٍ عل ي اسم منك الن ف ا يعم إِنم

ئس الرجل  نعم مستوفيةألن  لك وإِنما كانتا كذ ت ب ِإذا قل ت لجميع المدح، وبئس مستوفية لجميعي الذم، ف دلل
ا .. أَنه قد استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه ىعل ه وم يره وعاقِبَت يره وَمِص اه وَمِص وِصيَُر األَمر: ُمْنته

  .. يَصير إِليه
ِ لَْن يَْخلُقُوا ذُبَابًا َولَْو اْجتََمعُوا أَيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُ  يَا((   َّ وا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 

ال  إِنما.)).. )73لَهُ َوإِْن يَْسلُْبُهْم الذُّبَاُب َشْيئًا الَ يَْستَنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُف الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب( ن الِمث الَمثَل مأْخوذ م
ْذِو، والص ٌت.والَح ة ونع ي فةُ تَْحِلي ثَالً. وف ربه َم يء ض َل بالش ثَالً، وتََمثَّ رب َم الٌن ض ل ف ال: تمثَّ ل  ويق التنزي

م  أَنهم له؛ وذلك ضرب مثل فاستمعوا  العزيز: يا أَيُّها الناُس  ا ل ر وم َعبَُدوا من دون هللا ما ال يَْسَمع وال يُْبِص
ة، ينِزل به ا ُحجَّ َواب ممَّ أَْعلَم هللاُ الج وه ف ال: إِنّ  جعل دا فق ثَالً ونِ ه َم ذين َل وا  ال ن يخلُق دون من دون هللا ل تَْعبُ

ق هللاُ  األَصنامُ  ذُباباً؛ يقول: كيف تكوُن هذه ا خل ِ وهي ال تخلُق أَضعَف شيء مم وا أَْنداداً وأَمثاالً  و اجتمع  ول
منه، ثم قال: َضعَُف الطاِلُب والَمْطلوُب؛ وقد  لَمْسلوبَ يخلِّصوا ا له، وإِن يَْسلُْبُهم الذُّباُب الضعيُف شيئاً لم كلُّهم

ون رِة؛ يك ى الِعْب ُل بمعن ثَالً  الَمثَ لَفاً وَم اهم َس ل: فجعلن ز وج ه ع ه قول  ومن
ا م لآلخرين، فمعنى السَّلَِف أَن تَِّعُظ به مين يَ ّدِ اهم متق رة جعلن ثالً أَي ِعْب ه وَم ى قول ابُِرون، ومعن ا  الغ ر به يعتبِ

والسالم:  عيسى، على نبينا وعليه الصالة بمعنى اآليِة؛ قال هللا عز وجل في صفة ، ويكون الَمثَلُ المتأَخرون
ا ُضِرب ابُن مريم مثال آيةً تدلُّ على نُبُّوتِه. وجعلناه َمثَالً لبني إِسرائيل؛ أَي ك  ًوأَما قوله عز وجل: ولَمَّ إِذا قوُم
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،جاء في التفسير أَن كفَّاَر ق منه يَُصدُّون؛ م وآله  صلى هللا عليه ريٍش خاَصَمِت النبيَّ م: إِنك ل له وسلم، فلما قي
دوا  قالوا: قد وما تعبُدون من دون هللا َحَصُب جهنم، َرِضينا أَن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى والمالئكِة الذين ُعبِ

و من دون من داُر وه اُل: المق ل بعيسى. والِمث ْبه هللا، فهذا معنى َضْرِب الَمثَ االً أَي الّشِ ل ِمث ا ُجع ل: م ، والمث
ع ه، والجم ذَى علي ره يُْح داراً لغي ريف. مق اب التص ي ب ماء ف ال واألَس ةُ األَفع ه أَْمثِل ٍة، ومن ة أَْمثِل ل وثالث  الُمثُ

م  قاِلَ◌ب والِمثال: القاِلَ◌ُب الذي يقدَّر على ِمثْله. أَبو حنيفة: الِمثالُ  ي وسطه ث يُْدَخل َعْيَن النَْصل في َخْرق ف
داع الشيء ...))..  لَْن يَْخلُقُوا ذُبَابًا(( والجمع أَْمثِلةٌ. يَْنبَِسطا، يُْطرق ِغراراهُ حتى رب: ابتِ الم الع ي ك والَخْلُق ف

ه: أَال شيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه ق خلَق ه الَخل ر ل  واألَم
القي ن الخ ارك هللا أَحس يتب ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب   ن. ق

تعالى: فتبارك هللا  التقدير؛ وقال في قوله على وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخر كالم العرب
ن اه أَحس القين، معن ُن الخ ه أَحس ذلك قول رين؛ وك ّدِ ذباً. الُمق رون ك ّدِ اً؛ أَي تُق ون إِْفك الى: وتَْخلقُ   تع

ه ت قوقول ي أَْخلُ الى: أَنِّ ه ع رد أَن م ي ديره، ول ه؛ تق ين َخْلق ن الط م م ن  لك دوماً. اب ِدث مع ق هللا  يُح يده : خل  س
ه يء يَخلُق د أَن الش ه بع اً أَحدث وقَ  خلق ون الَمْخلُ در ويك ون المص ُق يك ن، والَخْل م يك اعون. ..  ل ذُّباُب: الطَّ وال

ُل إِذا ُج د ذُبَّ الرُج ؛والذُّباُب: الُجنوُن. وق رّيِ، وأَنشد شمر: نَّ ي النَّْص ماٌح، * وف اً، َس ِرّيِ، أَْحيان ي النَّْص  وف
ةٌ، وال  يَْسقُط في أَي ُجنوٌن. والذُّباُب األَْسَوُد الذي يكون في البُيوِت، أَْحياناً، ذُبابُ  اِإلناِء والطَّعاِم، الواحدةُ ذُباب

دة والذُّباُب أَيضاً: النَّْحل وال يقال تَقُْل ِذبَّانة. ا ُعبي ك، إِال أَن أَب ة؛  ذبابة في شيٍء من ذل ِر ذباب َرَوى عن األَْحَم
ذاةُ  علّي؛ هكذا وقع في كتاب الـُمَصنَّف، رواية أَبي ائي: الشَّ ن الكس زة، فََحكى ع ِن حم ّيِ ب وأَما في رواية عل

واب  ىعل اِإلبِل؛ وُحِكـَي عن األَحمر أَيضاً: النُّعَرة ذُبابةٌ تَْسقُط ذُبابةُ بعِض  ا، والصَّ الدَّواّبِ، وأَثْـبت الهاَء فيهم
ـتِها، إِنْ  ذُباٌب، هو واحٌد. وفي حديث عمر، رضي ل وِحماي ا العََس ي َخالي  ّ عنه: َكتَب إِلى عاِمِله بالطَّائف ف

ن ُعشورِ  ّ عليه وسلّم، م ، صلّى  ّ يه إِلى رسوِل  اْحمِ  أَدَّى ما كان يُـَؤّدِ ه، ف ه، ف نَْحِل ٍث، ل اُب َغْي و ذُب ا ه ِإنم
ُث  وأَضافَه على الغَْيِث إِلى معنى أَنه األَثير: يريُد بالذُّباِب النَّْحَل، يأُْكلُه َمْن شاَء. قال ابن ـَمَطر حي َع ال وُن َم يك

ُث؛ ه الغَْي ا يُْنبِتُ ه: أَنَّ  كان، وألَنه يَِعـيُش بأَْكِل م وادي ل ة ال ى ِحماي ى ومعن ا يَْرَع َل إِنم ا النَّْح اِت وم واَر النَّب  أَْن
َم  َرُخَص منها ونَعَُم، فِإذا ُحِمـيَْت َمراِعـيها، أَقامت فيها وَرَعْت وَعسَّلَْت، م تُْح حابِها؛ وإِذا ل افُع أَص ـثَُرْت من فَك

ى  َمراِعـيها، احتاَجت أَْن تُْبِعدَ  اه أَْن يُْحَم ل: معن لَّ؛ وقي ا أَقَ وَن َرْعيُه ـَمْرَعى، فيك ذي  لهمفي َطلَِب ال وادي ال ال
ل، ألَن سبيلَ  ُل فيه، فال يُتَْرَك أَحٌد يَْعِرُض للعََس ا  يُعَّسِ يوِد، وإِنم ـَمعاِدِن والصُّ ـياِه وال بيُل الـِم ـُمباحِ س ل ال العَس

راجُ  يَْمِلُكه من ه إِْخ َب علي د  َسبََق إِليه، فِإذا َحماه وَمنَع الناَس منه، واْنفََرَد به َوَج ه، عن ِر من ب العُْش ن أَوج َم
ر اٌب، بغي بَّاِن ذُب ذِّ ُد ال ذيب: واح كاة.الته ة. فيه الزَّ ال ذُبَاب ال: وال يُق اٍء. ق لُْبُهم  ه ز: وإِن يَْس ل العزي ي التنزي وف

ابة بالـِمْشفَِر األَ  وأَْغِربٍَة؛ قال النابغة: والجمع أَِذبَّةٌ في الِقلَّة، مثُل ُغرابٍ  شيئاً؛ فسَّروه للواحد، الذُّبابُ    ِذبَّهْ َضرَّ
ر  مثُل ِغْرباٍن، سيبويه، ولم يَْقتَِصُروا به على أَْدنى العدد، ألَنهم أَِمنُوا وِذبَّانٌ  االً ال يَكسَّ التَّْضعيف، يعني أَنَّ فُع

ا يَْدفَُع به البناُء إِلى التَّضعيف، لم يُكسَّر على ذلك ولو في أَدنى العدد على فِْعالٍن، االً  كما أَنَّ  البناِء، كان مـمَّ فِعَ
ى ه إِل ـي ب ل يُْفِض ى فُعُ ا كان تكسيره عل ى سيبويه، ونحوه، لـمَّ د حك ة؛ وق ى أَفعل روه عل ـيف، كس ع  التَّْضِع م

، في ون ذلك، عن العرب: ذُبٌّ ا يَْرِجع ـيَّة، كم ة التَِّمـيِم ى اللُّغَ اِم عل ذا اِإلدغ و مع ه ا  جمع ذُباٍب، فه ا، فيم إِليه
ي  الذُّباِب أَربعون يَْوماً،  ونُوٍر. وفي الحديث: ُعْمرُ نحو ُخونٍ  كان ثانِـيه واواً، ه ف ل: َكْونُ والذُّباُب في النار؛ قي

و النار ليس رب تَْكنُ يهم، والع ار بوقوعه عل ل الن ه أَه هم  لعذاب له، وإِنما ِلـيُعَذََّب ب اٍب، وبعض ا ذُب ر: أَب األَْبَخ
  .. لك بن َمْرواَن ِلفَساٍد كان في فَِمهعبدالم يَْكنيه: أَبا ِذبَّاٍن، وقد َغلََب ذلك على

ٌز(((   ِويٌّ َعِزي َ لَقَ َّ َ َحقَّ قَْدِرِه إِنَّ  َّ َدَر . )) .. )74َما قََدُروا  ه. وقَ داُره: ِمْقياُس ل شيء وِمْق ْدُر ك وق
ُدُره يء يَْق يَء بالش ْدراً  الش ته قَ اَدَرةً إِذا قايس ل ُمق اَدْرُت الرج ه. وق دََّره: قاَس ت وقَ ذيب:  وفعل ل فعله.الته مث

ر والتقدير على وجوه من المعاني: أَحدها التروية وية أَم ي تس ات  والتفكير ف ديره بعالم اني تق ه، والث وتهيئت
ْرُت أَمر كذا وكذا أَي أَن تَْنِوَي أَمراً  يقطعه عليها، والثالث ال: بِعَْقِدك تقول: قَدَّ ه. ويق َدْرُت  نويتُه وَعقَْدُت علي قَ

وان هللا قَْدراً إِذا نظرت فيه وَدبَّْرتَه له وأَْقُدرُ  كذا أَْقِدرُ  ألَْمرِ  ول عائشة، رض ُدُروا  وقايسته؛ ومنه ق ا: فاْق عليه
ّنِ المستهيئة للنظر أَي قَْدَر الجاريةِ  ُروا وقايسوا وانظروه واْفِكُروا الحديثة الّسِ َدْرُت أَي  قَّدِ ال قَ ه. شمر: يق في

؛ قال: ْقُت وقََدْرُت أَيوقََدْرُت أَي أَطَ  هيأْت ا،  َملَْكُت وقََدْرُت أَي َوقَّتُّ دال فيه مون ال وم يض رى لق ويَْقُدر لغة أُخ
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َدروا قال: وأَما قََدْرُت الشيء ا قَ ه: وم ال: وقول وراً، ق معه إِال مكس م أَس ْدِره؛  فأَنا أَْقِدُره، خفيف، فل قَّ قَ هللاَ َح
ْرُت  َإِنَّا كلّ خفيٌف ولو ثُقَِّل كان صواباً، وقوله:  دَّ َدرها؛ وقَ ةٌ بق ه: فسالْت أَودي ٌل، وقول َدٍر، ُمثَقَّ شيء خلقناه بِقَ

ه  التقدير. وفي الحديث تَْقِديراً وقََدْرُت الشيء أَْقُدُره وأَْقِدُره قَْدراً من الشيء وموا لرؤيت الل: ص ة اله ي رؤي ف
ه: فاْقُدُروا له، وفي حديث عليكم َ وأَفطروا لرؤيته فِإن ُغمّ  دَّة؛ قول أَكملوا لِع يكم ف ُدُروا آخر: فِإن غم عل ه  فاْق ل

ُروا له َعَدَد الشهر حتى تكملوه ثالثين يوماً، وإن اختلفا يرجعان إِلى معنى واحد؛ وروي عن  واللفظان أَي قَّدِ
ه ر قول ه فس ريح أَن ن ش ُدُروا ل اب ُرواـفاْق ّدِ م أَ  ه أَي قَ ين لك دلكم وتب ا ت ر فِإنه ازَل القم ه من هرل ع  ن الش تس

م؛ ذا العل الى به اب لمن خصه هللا تع ذا خط اب  وعشرون أَو ثالثون، قال: وه دَّة خط أَْكِملُوا الِع ه ف ال: وقول ق
دير ن تق ي ال تحس ة الت ا وأَن ال العامَّ اد فيه ر باالجته ذي أَم اِلِم ال زل بالع ة تن ر النازل ذا نظي ازل، وه َد  المن يُقَلِّ
ل  له الصوب كما بان لهم، ى يتبينالعلماء أَشكال النازلة به حت د أَه ا تقلي ا فله اد له ي ال اجته ة الت ا العام وأَم

َ لَقَِويٌّ َعِزيزٌ (( أَصح؛ العلم؛ قال: والقول األَول َّ العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ )) :  إِنَّ 
وي ا الزجاج: هو قال و الق ره: ه ال غي ه شيء، وق ال يغلب ل:الممتنع ف يء، وقي ل ش ب ك ذي لغال و ال يس  ه ل

، وهو الذي يََهُب الِعزَّ  . كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ : خالف الذُّّلِ   .لمن يشاء من عباده. والِعزُّ
يٌر(((   ِميٌع بَِص َ َس َّ اِس إِنَّ  ْن النَّ الً َوِم ِة ُرُس ْن اْلَمَالئَِك َطِفي ِم ُ يَْص فَ .)).. )75َّ يَء واْستَْص ى الش

فَاءُ  ِة واإلخاِء. واالْصِطفاُء: االْختِياُر، اْفتِعالٌ  ُمصافاة واْصَطفاه: اختاَرهُ. الليث: الصَّ ْفَوِة. الَمَودَّ ه:  من الصَّ ومن
نْ  ، صلى هللا عليه وسلم، َصْفَوةُ هللا م َطفاةُ، النبِيُّ ه وُمْص ين َخْلِق ن الُمْطَطفَ َطفَْوَن، وهم م اُء الُمْص إذا  واألَْنبِي

  . الُمْصَطفُون إذا اختاروا، وهذا بضم الفاء. اْختِيُروا، وُهمُ 
وُر(((   ُع اْألُُم ِ تُْرَج َّ ى  ْم َوإِلَ ا َخْلفَُه ِديِهْم َوَم ْيَن أَْي ا بَ ُم َم ه )76يَْعلَ ه بحقيقت ا : أدرك م : علم .)).. عل

ِ تُ  وكنهه .. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. َّ ع  ْرَجُع اْألُُمورُ َوإِلَى  ً  رجع يرج ا اً وُرُجوع ى  َرْجع وُرْجعَ
 ً وعَ  وَمْرِجعةً: انصرف. وفي التنزيل: إِن إِلى ربك وُرْجعاناً وَمْرِجعا ج ْجعى، أَي الرُّ ى  الرُّ َع، مصدر عل والَمرِج

ى هللا ه: إِل ى؛ وفي اً، أَي فُْعل ْرِجعُكم جميع يبويه َم اه س وعكم؛ حك ل: وأُ ..  ُرُج ز وج ه ع َرّبِ وقول ِلَم ِل ا ِلنُْس ِمْرن
رب المين؛ الع ك الع ول: أََمْرتُ ك تق ال: أَمرت ن ق ل، فم أَن تْفعَ َل وب ل وِلتَْفعَ اء أَن تْفعَ ل فالب أَن تفع اق  ب لِإللص

ا  أَمرتُك أَن تفعل فعلى حذف والمعنى وقع األَمر بهذا الفعل، ومن قال د أَخبرن ل فق ك لتفع الباء، ومن قال أَمرت
ال أُِمْرنا لِإلسالم. وقوله عز وجل: أَتى ها وقع األَمُر، والمعنىالتي ل بالعلة تَْعِجلوه؛ ق الزجاج:  أَْمُر هللاِ فال تَْس

ذاب، أَْمُر هللاِ ما وَعدهم به من ناف الع ن أَص ى المجازاة على كفرهم م الى: حت ه تع ك قول ى ذل دليل عل إِذا  وال
اء ور؛ أَي ج اَر التَّنُّ ا وف اء أَمُرن دناه ج ا وع هم ذلك قول ه؛ وك ا م ب اراً فجعلناه يالً أَو نه ا ل ا أَمُرن الى: أَتاه  تع

أَعلم هللا أَن حِصيداً؛ وذلك أَنهم ة استعجلوا العذاب واستبطؤوا أَْمَر الساعة، ف ه بمنزل ي قرب ك ف ى  ذل د أَت ا ق م
اعة  القمر؛ وكما َ كما قال عز وجل: اْقتََربَِت الساعةُ وانشقّ  ُر الس ه قال تعالى: وما أَم ِر. وأَمرتُ حِ البََص إِال كلَْم

  . والجمع األَواِمُر. أَمراً، بكذا
وَن( يَا((   ا.)).. )77أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُح ا  يَ أَيَُّه
وا يَاثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. : آمن به إيمانا:  صدقه وو الَِّذيَن آَمنُوا  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُ

ن :  وع؛ ع وع: الُخض ك ع الرُّ ع يرك ب : رك اً: ثعل اً وُرُكوع وع  َرْكع ا الرك ة يتلوه لُّ قَْوم ه. وك أَ رأَْس َطأْط
ي لوات، فِه ن الص ْجدتان م ة والس د. ..  َرْكع ول لبي ي ق ي ف الّراِكُع: المنحن ه ف بُّ لوجه يء يَْنَك لُّ ش وك

ي ركبتُه ُفَتَمسّ  ي حديث عل رم هللا ، األَرَض أَو ال تمسها بعد أَن يخفض رأْسه، فهو راكع. وف ال:  ك ه، ق وجه
ال ان نَهاني أَن أَقرأَ وأَنا راكع أَو ساجد؛ ق ا ك ابي: لم ذُّّلِ والُخضوع،  الخط ة ال ا غاي وع والسجود، وهم الرك

ي القراءة فيهما كأَنه َكِره أَن يجمع بين كالم هللا نهاه عن والتسبيح مخصوصين بالذكر اس ف الم الن  تعالى وك
تالراكع ركع وركع  والَمْوقِع؛ وجمع  َِمْوِطن واحد فيكونا على السَّواء في الَمَحلّ  ة  ، وكان ي الجاهلي رب ف الع

مي ان  تس د األَوث م يَْعبُ اً إِذا ل ف راكع ى الَحنِي ع إل ول: رك ُجُدوا ايَ.. هللا وتق وا َواْس وا اْرَكعُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ :  أَيَُّه
ُجُد سجوداً وضع  لغير الليث. الساجد: المنتصب في لغة طّيء، قال األَزهري: وال يحفظ َجَد يَْس ن سيده: َس اب

دٌ  ادة  جبهته باألَرض، وقوم ُسجَّ ام ال سجود عب ذا سجود إِعظ ه سجداً؛ ه وسجود. وقوله عز وجل: وخروا ل
ت  ي يعقوب لم يكونوا يسجدون لغير هللا عز وجل. قال الزجاج: إِنه كان من سنةبن ألَن ك الوق ي ذل يم ف التعظ

روا ل: خ ال وقي ه سجداً أَي أَن يُْسَجد للمعظم، ق به  ل ن واألَش ول الحس ذا ق ال األَزهري: ه خروا  سجداً؛ ق
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ي رآه أَنهم بظاهر الكتاب تسجدوا ليوسف، دل عليه رْؤياه األُولى الت ي رأَي ال: إِن ين ق د  ا ح اأَح  عشر كوكب
تالوة  ر أن أنهم سجدواوالشمس والقمر رأَيتهم لي ساجدين؛ فظاهر ال ن غي ـه م ا ل ف تعظيم ركوا  ليوس أَش

ه  رالسجود لغينهوا عن  با شيئاً، وكأَنهم لم يكونوا ر هللا؛وفي د أَن يسجد لغي وز ألَح ال يج ل، ف ز وج هللا ع
ن وخروا له سجداهو أَن يجعل الالم في قوله: : وألهل العربيةوجه آخر  ،وفي قوله: رأَيتهم ليساجدين، الم م

بهم  شكراً لما أَنعم هللا أَجل؛ المعنى: وخروا من أَجله سجداً   عليهم حيث جمع شملهم وتاب عليهم وغفر ذن
اس وأَعز جانبهم ووسع بيوسف، عليه ون الن ك لعي ت ذل ن أَ  السالم؛ وهذا كقولك فعل ونهمأَي م ل عي ا..  ج  يَ

مْ  ُدوا َربَُّك ُجُدوا َواْعبُ وا َواْس وا اْرَكعُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ه ..  أَيَُّه اع ل ع وذل وط ادة : خض ده عب ة : عب ل العُبوِديَّ وأَص
دَّاُء، دَّى، مقصور، والعب ذلُّل. والِعبِ ي  الُخضوع والت ع. وف ماُء الجم َدة أَس د، والَمْعبَ وداء، بالم دود، والَمْعب مم

ذا يث أَبيحد اتي؛ ه اَي وفت ل فت يهم  هريرة: ال يَقُل أَحدكم لمملوكه َعْبدي وأََمتي وليق تكبار عل ي االس ى نف عل
اد  وأَْن يَْنُسب عبوديتهم إِليه، فِإن المستحق لذلك  هللا تعالى هو رب العباد كلهم والعَبيِد، وجعل بعضهم الِعب

ال  ُوِلدوا في بالِعبِدَّى العَبيَد الذين من الجمع  والمخلوقين، وخص بعضهم وغيَره ، دة. ق ى َعْب الِمْلك، واألُنث
و الء هذا عبد من  هللا والمماليك فقالوا  بين ِعباد األَزهري: اجتمع العامة على تفرقة ما دٌ  ِعباد هللا، وه  َعبي

و نه ومن عبد دو ، مماليك. قال: وال يقال َعبََد يَْعبُُد ِعبادة إِال لمن يَْعبُد هللا ا  إِلهاً فه ال: وأَم ن الخاسرين. ق م
ث: َعْبٌد َخَدَم مواله ال اللي َده. ق ال فال يقال َعبَ اغوت، ويق َدةُ الط م َعبَ ركين ه ال للمش اُد هللا  ويق للمسلمين ِعب

دُ  يعبدون هللا. يمالفَلَح والفَالُح: الف َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ ..  والعابد: الُمَوّحِ ي النع اء ف  وز والنجاة والبق
ح.  وفَْوز، حديث أَبي الدَّْحداحِ: بَشََّرك هللا بخير وفَلَحٍ أَي بَقاءٍ  والخير؛ وفي د أَفل الح، وق ن الف وهو مقصور م

حون ُمْفلِ  المؤمنون أَي أُِصيُروا إِلى الفالح؛ قال األَزهري: وإِنما قيل ألَهل الجنة قال هللا َعزَّ من قائل: قد أَْفلَحَ 
  ..  فَالُح الدهر: بقاُؤه لفوزهم ببقاء األَبَِد.

يِن ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيُكْم ((     ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الّدِ َّ َو َوَجاِهُدوا فِي  إِْبَراِهيَم ُه
اُكْم اْلُمْسِلميَن ِمْن قَْبُل َوفِي َهذَا ِليَكُ  َالةَ َسمَّ أَقِيُموا الصَّ اِس فَ ى النَّ َهَداَء َعلَ ُسوُل َشِهيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُش وَن الرَّ

ِ ُهَو َمْوَالُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصيُر( َّ َكاةَ َواْعتَِصُموا بِا ./.)).. قال العلماء في هذا المقام : إن )78َوآتُوا الزَّ
ة الجهاد المقصود في ه ن المحب ف دي ذا الباب هو مجاهدة النفس عن هواها .. وتطبيق الدين اإلسالمي الحني

والتسامح والعدل واإلعتدال على الذات وعلى األسرة والمحيط  والمجتمع بذال وعطاء ماديا ومعنويا .. ونفع 
ق الت ة الح ول كلم م .. وأن نق ة الئ ي هللا لوم ى ف ب .. وأال نخش الخبرات والمواه اس ب اها هللا الن ي ارتض

  ورسوله مهما كانت العواقب .. 
  جاء في سنن الترمذي: 

حَمِن بُن مصعٍب أبو   ثَنَا القاسُم بُن ديناٍر الكوفيُّ أخبرنا عبُد الرَّ ِن  َحدَّ ِد ب يزيَد أخبرنا إسرائيُل عن ُمَحمَّ
ُ عَ  الُخدرّيِ: ُجحاَدةَ عن عطيَّةَ عن أبي سعيدٍ  َّ ةُ  وَسلَّم قال (إنَّ منوآله ِليِه أنَّ النَّبيَّ َصلَّى  اِد كلم أعظِم الجه

  ..  عدٍل عنَد ُسلطاٍن جائرٍ 
  وجاء في مجمع الزوائد :  
ي  ُعقر جواده وأهريق دمه". قال : (( أفضل الجهاد من  جابر يبلغ به    ي ف ى والطبران و يعل رواه أب
ول هللا..  األوسط ا رس ل: ي ال: قي ابر ق ن ج م الصغير ع ي المعج ه ف ل؟ول الم أفض لم   أي اإلس ال: "من س ق

ره ا ك ال: "أن تهجر م ل:  المسلمون من لسانه ويده". قيل: فأي الهجرة أفضل؟ ق ز وجل". قي ك ع أي  رب ف
ل  اد أفض قجه واده وأهري ر ج ن عق ال: "م ه". ؟ ق ى والصغير  دم ي يعل ذا،ورجال أب ض ه لم بع وروى مس

  بنحوه. رجال الصحيح. ورواه أحمد
  خاري عن فضل الجهاد : وجاء في صحيح الب  
ن  حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن   رو ب عم

ه  لى هللا علي ي ص ن النب رة، ع ا هري معت أب ال: س ر ق ه جري ال:وآل لم ق   وس
ي وتصديق برسلي، أن أرجع انتدب) ان ب بيله، ال يخرجه إال إيم اهللا عز وجل لمن خرج في س ن  ه بم ال م ن

بيل  أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولوال أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ي س ل ف ي أقت وددت أن ول
  هللا ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل).
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  وفي صحيح البخاري أيضا :  
عيزار: ال حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن  

ه: ن مسعود رضي هللا عن د هللا ب ه  ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عب لى هللا علي ول هللا ص سألت رس
ال:وآله  ل؟ ق ل أفض ول هللا، أي العم ا رس ت: ي ر ) وسلم، قل م ب ال: (ث م أي؟ ق ت: ث ا). قل ى ميقاته الة عل الص

ي  الوالدين). قلت: ثم أي؟  اد ف ال : (( الجه و فسك سبيل هللا).ق ه وسلم، ول ت عن رسول هللا صلى هللا علي
  استزدته لزادني.

   البر والفاجر مع وجاء في  صحح البخاري  باب الجهاد ماض  
  الخير إلى يوم القيامة). لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: (الخل معقود في نواصيها  
ارقي:   روة الب دثنا ع امر: ح ن ع اء، ع دثنا زكري يم: ح و نع دثنا أب   ح

  عليه وسلم قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: األجر والمغنم). بي صلى هللاأن الن
  األبوين وجاء في صحيح البخاري  باب الجهاد بإذن  

ي  حدثنا آدم حدثنا     تهم ف ان ال ي شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر، وك
ه، د هللا حديث معت عب ال: س ول: ق ا يق ي هللا عنهم رو رض ن عم   ب

ا  جاء رجل إلى النبي صلى هللا ال: (ففيهم م، ق ال: نع عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحي والداك). ق
  فجاهد).
  وجاء في صحيح مسلم :   
ي   ن أب ن عاصم األحول، ع اء ع ن زكري ان  حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر. حدثنا إسماعيل ب عثم

ه ثني مجاشع بن مسعود السلمي. قال:النهدي. حد ه  أتيت النبي صلى هللا علي رة. وآل ى الهج ه عل لم أبايع وس
  على اإلسالم والجهاد والخير )).  فقال (إن الهجرة قد مضت ألهلها. ولكن 

  وفي صحيح مسلم أيضا :   
ن  شعوحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن أبي عثمان. قال: أخبرني مجا   ب

ه جئت بأخي إلى معبد رسول هللا صلى هللا عليه  مسعود السلمي. قال: دوآل ول  وسلم بع ا رس ت: ي تح. فقل الف
ال ( هللا! بايعه على الهجرة. قال (قد مضت الهجرة بأهلها) قلت: اد فبأي شيء تبايعه؟ ق الم والجه ى اإلس  عل

  شع. فقال: صدق.عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجا قال أبو والخير).
  وفي صحيح مسلم أيضا :  
ال:  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم، بهذا اإلسناد. قال: فلقيت   أخاه. فق

د. ا معب ذكر: أب م ي ع. ول دق مجاش ى ص ن يحي ى ب دثنا يحي ن  ح ر ع ا جري اال: أخبرن راهيم. ق ن إب حاق ب وإس
تح، وآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  قال: س.منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عبا وم الف وسلم ي

  ونية. وإذا استنفرتم فانفروا). فتح مكة (ال هجرة. ولكن جهاد
ن    ة .. م ة والعام اة الخاص ي الحي رعة ف عة ومش اد واس واب الجه تدل أن أب لف نس ا س ل م ن ك وم

زوم .. وعن د الل دو عن دة الع ى مجاه دين .. وهو األبوين إلى جهاد النفس .. إل وطن وال ة ال تبيح حرم دما يس
  أعلى درجات الجهاد .. لقول رسول هللا عليه وعلى آله الصالة والسالم في صحيح البخاري:

ن  حدثنا حدمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن   رو ب عم
ه  ه جرير قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى هللا علي ال:وآل لم ق دب)وس ي  انت ل لمن خرج ف هللا عز وج

وال  سبيله، ال يخرجه إال إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ول
   ولوددت أني أقتل في سبيل هللا ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل). أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية،

ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكمَوَجاِهدُ ((    َّ ه  واْجتَباه أَي)) .. وا فِي  اه لنفس اْصطفاه. وفي الحديث: أَنه اْجتَب
طفاه. اره واص يده: أَي اخت ن س الوا اب ة ق أْتهم بآي م ت ل: وإذا ل ز وج ه ع اره. وقول ى الشيَء اخت وال واْجتَبَ  ل

ال ك، وقال الفراء: معناهاْجتَبَْيتها؛ قال: معناه عند ثعلب جئت بها من نفس ا  ه ا واْفتَعَْلته ا هال اْختَلَْقتَه اْجتَبَْيتَه
ه. من قِبَل نفسك، وهو في اه واْرتََجل ك الشيَء واْجتَب ار ل د اخت ول لق ائز أَن يق رب ج الم الع ذلك  ك ه: وك وقول

و طفيك، وه ارك ويص ذلك يخت اه وك اج: معن ال الزج ك؛ ق ك رب يَء إذ يَْجتَبِي ت الش ن جبي تق م ته مش ا خلص
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ذا.ا لنفسك، ومنه: جبيت الماء في الحوض. قال ن ه أْخوذ م يله م ه وتحص . (( ألَزهري: وِجبايةُ الخراج جمع
َرجٍ  ْن َح يِن ِم ّدِ ي ال ْيُكْم فِ َل َعلَ ا َجعَ ي)) ..  َوَم ييق؛ وف ريج: التض أَثَّم. والتح َج: ت رَّ ه. وتََح ه أَي آثم  وأَْحَرَج

ديث: رائيل الح ي إِس ن بن ثوا ع ّدِ ي َح َرُج ف ر: الَح ن األَثي ال اب َرَج. ق ل وال َح م  األَص ى اِإلث ع عل يق، ويمق الض
يَقُ  َرُج أَْض ل: الَح اه والحرام؛ وقي يِق؛ فمعن ا سمعتم، وإِن الّضِ ّدثوا عنهم م يكم أَن تح م عل أْس وال إِث  أَي ال ب

ار  في هذه األُمة مثل ما روي أَن ثيابهم كانت تطول، وأَن استحال أَن يكون نالن زل م ت تن ل  كان السماء فتأْك
دَّثَ  ك، ال أَن تَتََح ر ذل اَن وغي ذب. ويشهد القُْرب يهم عنهم بالك ِإن ف ه ف ي بعض روايات اء ف ا ج ل م ذا التأْوي  له

ين؛))..  ِملَّةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيمَ .. ((   العجائب ُل ِملَّت وارُث أَه ي الحديث: ال يَت دين. وف  ة:الِملَّ والِملَّة: الشريعة وال
م ي ُمْعظ ل: ه ة، وقي رانية واليهودي الم والنَّص ِة اِإلس دين كملَّ ة ال دين، وجمل ل  ال ل. وتملَّ ه الرس ا يجيء ب م

ي ة. وف ي الِملَّ ل ف لَّ: دخ ى وامت ز: حت ل العزي ة التنزي ي اللغ ة ف حق: الِمل و إِس ال أَب تهم؛ ق ع ِملَّ نَّتُهم  تَتَّبِ ُس
ؤثَّر ع الذي يختبُز فيهأُخذ الَملَّة أَي الموض وطريقهم ومن هذا ا ي ا كم ي مكانه ؤثَّر ف ال:  ألَنه ي ق، ق ي الطري ف

ه لفُظه فأَكثره ُمشتق بعُضه من بعض. قال وكالم العرب إِذا اتفَق لٌّ أَي  أَبو منصور: ومما يؤيد قولَ ولُهم ُمَم ق
وم لوك معل َهَدا..   ((  مس وا ُش ْيُكْم َوتَُكونُ ِهيًدا َعلَ وُل َش ُس وَن الرَّ اِس ِليَُك ى النَّ اِهدُ )) .. َء َعلَ هيد:  والش والشَّ

ٌد وأَْشهاٌد وُشهوٌد؛ ي  الحاضر، والجمع ُشَهداء وُشهَّ يالً ف رون فِِع هيد، بكسر الشين، يكس يِم ش ة تم الليث: لغ
ة ثانيه أَحد كل شيء كان ال: ولغ يالً، ق ون فِِع ْفلى ُمصغر يقول ذلك ُس ل حروف الحلق، وك رون ك ْنعاُء يكس  َش

اه وَشهَد األََمر والِمْصَر َشهاَدةً، فهو شاهٌد، والنصب اللغة العالية.فِِعيل،  هَّد، حك ْوم ُش ن ق ه  م سيبويه. وقول
هوداً؛  يَحُضره أَهل السماء تعالى: وذلك يوٌم َمْشهوٌد، أَي محضور ان مش رآن الفجر ك واألَرض. ومثله: إِنَّ ق

َر  وهو شهيد؛ هار. وقوله تعالى: أَو أَلقى السمعيَْحُضرها مالئكة الليل ومالئكة الن الفجر يعني صالة أَي أَْحَض
ة أَي  علّي، سمعه وقلبُهُ شاهٌد لذلك َغْيُر غائب عنه. وفي حديث وم القيام ك ي تِ عليه السالم: وَشِهيُدَك على أُمَّ

ه: شاِهُدك. وفي ِدهم ف الحديث: سيُد األَيام يوم الجمعة هو شاهد أَي يَْشَهُد لمن حضر صالتَه. وقول هاَدةُ أَح ش
؛ الشهادة معناها اليمين ههنا. اِإلْبالغ  وقوله أَربع شهادات با عز وجّل: إِنا أَرسلناك شاهداً؛ أَي على أُمتك ب

الة، ل: والرس ا وقي ا منه هيداً؛ أَي اْختَْرن ة ش ل أُم ن ك ا م ه: ونزعن اً. وقول اً، ُمبَيِّن ه.  نبيّ تِ ِهيُد أُمَّ ي َش لُّ نب وك
ً  وقوله، عز وجل: ا َهداء؛ تبغونها ِعَوج تم ُش ه  وأَْن لى هللا علي د، ص وة محم تم تشهدون وتعلمون أَن نب أي أَن

ز ، وسلم وم حق ألَن هللا، ع وم يق ل: ي ه عز وج ابكم. وقول ي كت ه ف د بين ل، ق ة وج ي المالئك هاُد؛ يعن ..  األَْش
احب ار وص ر وأَنص ل ناص اهد مث ع ش هاُد: جم ل: إِن األَْش واألَش حاب، وقي موأَص ون  هاد ه اُء والمؤمن األَنبي

ال يَْشهُدون على افظ المكذبين بمحمد، صلى هللا عليه وسلم، ق ه أَي ح اهد من وه ش د ويَتْلُ ٌك. مجاه الةُ  َملَ وص
و الةُ المغرب، وه و الشاِهِد: ص ا فسره أَب ى م ع إِل و راج ال شمر: ه ره:  اسمها؛ ق ال غي نجم؛ ق ه ال وب أَن أَي

وروي عن أَبي  فالبََصُر يُْدِرُك رْؤيةَ النجم في وقته نجوم السماء َصِر ألَنه تُْبَصرُ هذه الصالةُ صالةَ البَ  وتسمى
اهداً الستواءِ  يم سعيد الضرير أَنه قال: صالة المغرب تسمى ش و  المق ال أَب ر؛ ق ا ال تُْقَص ا وأَنه والمسافر فيه

ل، ألَن منصور: والقَْولُ  تو األَوَّ اً ويس مصالة الفجر ال تُْقَصر أَيض ا الحاضر والمسافر ول اهداً. ي فيه مَّ ش  تَُس
ك ألَن  َشْهِد منكم الِمْصَر في وقوله عز وجل: فمن َشِهَد منكم الشهر قليصمه؛ معناه من ون إِال ذل الشهر ال يك

َهُدهُ  هر يَْش ه الش ّيٍ في لُّ َح الى:..  ك ه تع لم، وقول ه وس لى هللا علي ي، ص اِهُد: النب هوٍد؛ الش اهٍد ومش  وش
ومُ والَمْش وم هوُد: ي هود ي ة، والمش وُم الجمع اِهُد ي راُء: الش ال الف ة. وق ةَ ألَن القيام َهدونه  عرف اس يَْش الن

اً: ال أَيض ال: ويق ه. ق ومُ  ويَْحُضرونه ويجتمعون في وِد والشاهد،  الشاهد ي ْوِم الموع ال: واليَ ه ق ة فكأَن القيام
ي حديث الص صلة فجعل الشاهد من ي خفضه. وف ه ف ة أَيالموعود يتبع هودة مكتوب ا َمْش َهُدها  الة: فِإنه تَْش

ا ر: فِإنه الة الفج ي حديث ص ل  المالئكة وتَكتُُب أَجرها للمصلي. وف ة اللي رها مالئك ورة يَْحُض هودة َمْحض َمْش
راع والنهار، هذه صاِعدةٌ وهذه ره ك م يفس أَكثر  ناِزلَةٌ. قال ابن سيده: والشاِهُد من الشهادة عند السلطان؛ ل ب

و إِسحق: . والشَِّهيُد: المْقتول في سبيل هللا، والجمع ُشَهداء. .من هذا من أَسماء هللا عز وجل: الشهيد. قال أَب
هيد ماء الش ن أَس ه م ن ِعْلم ب ع ذي ال يَغي هيُد ال ل الش ال: وقي هادته. ق ي ش ين ف يء. هللا األَم هيد:  ش والش

ر ِإذا اعتب ل ف ي فاع ة ف ة المبالغ ن أَبني ٌل م ر. وفَِعي ور ا الحاض ي األُم يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق لِعل
ذا أَن الباطنة، فهو الخبير، ق  وإِذا أُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتبر مع ه ى الخل َهَد عل يَْش

ة وم القيام يرُ ..((  ي َم النَِّص ْولَى َونِْع نِْعَم اْلَم ْوَالُكْم فَ َو َم ِ ُه َّ ا ُموا بِ ول.. )) َواْعتَِص رب تق ري: الع ال األزه  ق
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ر: ن حج وُل أوس ب ه ق ْمت؛ ومن ى اْعتََص ْمُت بمعن ٌم، أَْعَص و ُمْعِص ه وْه ا نْفَس َرط فيه بابٍ  فأَْش ى بأَْس ه  وأَْلق ل
َوكَّال ت وتَ ْن كان ديث: َم ي الح ذي َدالَّه. وف ل ال ٌم بالحْب و ُمْعتَِص متُه أي وه ا  ِعْص هَ إال هللاُ أي م هادةَ أن ال إل َش

بالشيء،  االْمتِساكُ  العْصَمةُ: الَمنَعةُ. والعاصُم: المانُع الحامي. واالْعتِصاُم: القيامة؛ ِصُمه من الَمهاِلك يوميَعْ 
ب: ي طال ْعُر أَب ه ِش ه؛ ومن مةٌ  اْفتِعاٌل من اَمى ِعْص اُل اليت ل ثِم ي .. لألَراِم ِة. وف ياعِ والحاج ن الضَّ نعُهم م أي يَْم

ُموا د َعَص ديث: فق ي الح ي ِمنِّ الَوَرعِ. وف مها هللا ب ِك: فعََص ديث اإلْف ي ح والَهم. وف اَءهم وأَْم ر:  ِدم ديث ُعَم ح
ه  السَّنة والَجْدب. وَعَصَم إليه: اعتصم به. وأَْعَصَمه: َهيَّأ وِعْصمة أَْبنائِنا إذا َشتَْونا أي يمتنعون به من ِشدَّة ل

 ً ُر إذايْعتَِصُم به. وأَْعصَم بالفَرِس: اْمتَسَك بعُْرفِ  شيئا هِ  ه، وكذلك البعي ْن ِحبال ٍل ِم َك بَحْب ْولَى..  اْمتََس نِْعَم اْلَم :  فَ
ال   فِْعالنفعل ماض جامد إلنشاء المدح ..  الجوهري : نعم وبئس   ائر األَفع َف س رُّ فان تص رَّ ماضيان ال يتص

يرُ فَنِْعَم اْلَموْ ..  الماضي، فنِْعم مدٌح وبئَس ذمٌّ  بمعنى ألَنهما استُعمال للحال َم النَِّص م :  لَى َونِْع الى: نِع ال هللا تع ق
ل ار مث ع أَْنَص ِريف المولى ونِعم النَّصير، والجم ه  َش ي، صلى هللا علي راٍف. واألَنصار: أَنصار النب ه وأَش وآل

فة وسلم، َغلبت ل فجرى َمْجَرى األَسماء وصار كأَنه اسم الحّي ولذلك أُضيف عليهم الّصِ ع فقي ظ الجم  إِليه بلف
الوا: أَ  اري. وق فوا نص ر فوص وم نص ر وق ل نص ْدلٍ رج ل َع در كرج ي بالمص ن األَعراب ن اب ْدل؛ ع وم َع  . وق

نْ  والنُّْصرة: ُحْسن الَمعُونة. قال هللا عز وجل: ّن أَن لَ ن  من كان يَُظ ى م دنيا واآلخرة؛ المعن ي ال ره هللا ف ينُص
قوآله يُْظِهر محمداً، صلى هللا عليه  أَن هللا ال ظن من الكفار ه فليَْختَنِ ى وسلم، على َمْن خالفَ اً حت وت  َغيظ يم

ه ه غيظه وموت اً، َكَمداً، فِإن هللا عز وجل يُظهره، وال يَنفع د،  َحنَق ّي محم َره للنب ن يَْنُص ه أَن ل ي قول اء ف فاله
ه  ه صلى هللا علي لم.وآل ال األَزهري: يكون وس ه. ق ن ظاِلِم ع م ل إِذا امتَنَ ر الرج ارَ االْنت واْنتََص الم  َص ن الظ م

ه الصالة والسالم،  تعالى االْنتِصاف واالْنتِقام، واْنتََصر منه: اْنتَقَم. قال هللا ا وعلي ى نبين وح، عل ُمْخبِراً عن نُ
تقم إِياه بأَن ودعائِه ه: ان ال ِلَربِّ ه ق ا، كأَن ْر ففتحن ه: فاْنتَِص ى قوم ا يَْنُصره عل نهم كم ى  م ذَْر عل ال: َرّبِ ال تَ ق

اراً.األَرض م افرين َديَّ ام. ن الك ار: االنتق ه؛ واالنتص د ُظْلِم ر بع ِن اْنتََص ز: ولََم ل العزي ي التنزي ز  وف ه ع وقول
ودون أَصابهم البغي هم يَْنتَِصُرون؛ قال ابن سيده: إِن وجل: والذين إِذا ْم َمْحُم ل أَُه ارهم أَم  قال قائ ى انتص عل

  .َمْحُمود.  به فهويُجاِوز ما أمر هللا الف قيل: من لم يُسِرف ولم
    

  
  

*********  
  

 
 

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن ال يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي مه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه . . اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  د أن ال إله إال هللاأشه
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  

 c   : 254الحلقة عدد  
   c سورة المؤمنون) 23(

  ) 118( آياتها : 
  

 ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل  وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
   الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا

وَن(((    َح اْلُمْؤِمنُ ْد أَْفلَ عُوَن(1قَ َالتِِهْم َخاِش ي َص ْم فِ ِذيَن ُه وَن( )2)الَّ ِو ُمْعِرُض ْن اللَّْغ ْم َع ِذيَن ُه  )3َوالَّ
َكاِة فَاِعلُوَن( افُِظوَن( )4َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّ ُروِجِهْم َح ِإنَُّهْم )إِالَّ َعل5ََوالَِّذيَن ُهْم ِلفُ انُُهْم فَ ْت أَْيَم ا َملََك ْم أْو َم ى أَْزَواِجِه

وِميَن( ُر َملُ اُدوَن( )6َغْي ْم اْلعَ َك ُه َك فَأُْولَئِ ى َوَراَء ذَِل ْن اْبتَغَ وَن( )7فََم ِدِهْم َراُع اتِِهْم َوَعْه ْم ِألََمانَ ِذيَن ُه ) 8َوالَّ
ُدوَن(10أُْولَئَِك ُهْم اْلَواِرثُوَن()9َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافُِظوَن( ا َخاِل  )11)الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس هُْم فِيَه

نَساَن ِمْن ُسَاللٍَة ِمْن ِطيٍن( ا  )13ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر َمِكيٍن( )12َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَ
ارَ ا َر فَتَبَ ا آَخ أْنَاهُ َخْلقً مَّ أَنَش ا ثُ اَم لَْحًم ْونَا اْلِعَظ ا فََكَس غَةَ ِعَظاًم ا اْلُمْض غَةً فََخلَْقنَ ةَ ُمْض ُن ْلعَلَقَ ُ أَْحَس َّ َك 

و )15ثُمَّ إِنَُّكْم بَْعَد ذَِلَك لََميِّتُوَن( )14اْلَخاِلِقيَن( ِة تُْبعَثُ َق 16َن(ثُمَّ إِنَُّكْم يَْوَم اْلِقيَاَم ْبَع َطَرائِ ْوقَُكْم َس ا فَ ْد َخلَْقنَ ) َولَقَ
افِِليَن( ِق َغ ْن اْلَخْل ا َع ا ُكنَّ ِه  )17َوَم اٍب بِ ى ذََه ا َعلَ ي األَْرِض َوإِنَّ َكنَّاهُ فِ َدٍر فَأَْس اًء بِقَ َماِء َم ْن السَّ ا ِم َوأَنَزْلنَ

اِدُروَن( ْن نَخِ  )18لَقَ اٍت ِم ِه َجنَّ ْم بِ أْنَا لَُك أُْكلُوَن(فَأَنَش ا تَ َرةٌ َوِمْنَه هُ َكثِي ا فََواِك ْم فِيَه اٍب لَُك ٍل َوأَْعنَ َجَرةً  )19ي َوَش
يَن( ْبٍغ ِلْآلِكِل ا  )20تَْخُرُج ِمْن ُطوِر َسْينَاَء تَْنبُُت بِالدُّْهِن َوِص ي بُُطونَِه ا فِ ِقيُكْم ِممَّ َرةً نُس اِم لَِعْب ي األَْنعَ ْم فِ َوإِنَّ لَُك

  ...)).)22) َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُوَن(21َمنَافُِع َكثِيَرةٌ َوِمْنَها تَأُْكلُوَن(َولَُكْم فِيَها 
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة المؤمنون )   

  * التحليل :   
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ونَ  َح اْلُمْؤِمنُ ْد أَْفلَ يم:  قَ ي النع اء ف اة والبق وز والنج الُح: الف ح والفَ ي الفَلَ ر؛ وف ي  والخي حديث أَب
ل:  وفَْوز، الدَّْحداحِ: بَشََّرك هللا بخير وفَلَحٍ أَي بَقاءٍ  زَّ من قائ ال هللا َع وهو مقصور من الفالح، وقد أَفلح. ق

ة قد أَْفلَحَ  ل الجن ل ألَه ا قي ال األَزهري: وإِنم ى الفالح؛ ق يُروا إِل اء  المؤمنون أَي أُِص وزهم ببق ُمْفِلحون لف
اُؤه دهر: بق الُح ال ِد. وفَ ينٍ . ((  . األَبَ ْن ِط َاللٍَة ِم ْن ُس اَن ِم نَس ا اْإلِ ْد َخلَْقنَ رب: )):  َولَقَ الم الع ي ك ُق ف والَخْل

ه  شيء ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه عل
ق ر الَخل القين واألَم ن الخ ارك هللا أَحس ْوَم الْ ..((   تب ونَ يَ ِة تُْبعَثُ ث)) :  ِقيَاَم ا  والبَْع اء من اً: اِإلْحي أَيض

وم من للَمْوتى؛ ومنه قوله تعالى: ثم بَعَثْناكم َرهم لي ْوتى: نََش َث اللَم اكم. وبَعَ وتِكم: أَي أَحيين ِد م ِث.  بَْع البَْع
تح ك. وف ي ال وبَعََث هللاُ الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعثاً: نََشَرهم؛ من ذل ين ف مائه عز وجل: الع ة. ومن أَس ه لغ بعث كل

قَ . ((  الَخْلَق أَي يُْحييهم بعد الموت يوم القيامة. الباِعُث، هو الذي يَْبعَثُ  )) :  سبع سماوات ..  َسْبَع َطَرائِ
ْينَاءَ ((   وِر َس ْن ُط ُرُج ِم وَوَشَجَرةً تَْخ ة ..((   ن)) : شجرة الزيت ْبٍغ لِ المبارك ْهِن َوِص دُّ ُت بِال ينَ تَْنبُ )) :  ْآلِكِل

باُغ: ما يُْصَطبَُغ به من اِإلداِم؛ ْبُغ والّصِ ه الصَّ ه قول ين،  ومن ْبٍغ لآلِكِل دُّْهِن وِص ُت بال ون: تَْنبَ ْيتُ ي الزَّ الى ف تع
ْبغَ  يعني يت فجعل الّصِ ال الزجاج: أَراد  ُدْهنَه؛ وقال الفراء: يقول اآلكلوَن يَْصَطبِغُون بالزَّ ه، وق ت نفَس الزي

بْ  دُّْهن غ الزيتوَن، قال األَزهري: وهذابالصَّ ُت بال ه تَْنبُ ال: وقول أَي  أَجود القولين ألَنه قد ذكر الدُّهن قبله، ق
ه بُغُها  تنبت وفيها ُدْهن ومعها ُدْهن كقولك جاءني زيد بالسيف أَي جاءني ومع ةَ يَْص بََغ اللقم السيف. وَص

  ..  بَِغ، والجمع ِصباغٌ ُغِمَس، فقد صُ  َصْبغاً: َدَهنها وغَمسها، وكلُّ ما
  
  
  

  *********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي من المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ت ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اورهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
 
 
  

  هد أن ال إله إال هللاأش
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 255الحلقة عدد   

  c( سورة المؤمنون ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال ول هللا بل  إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وَن( ْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَاَولَقَْد أَْرسَ (( ...  َال تَتَّقُ ُرهُ أَفَ ٍه َغْي َ َما لَُكْم ِمْن إِلَ َّ اَل  )23قَْوِم اْعبُُدوا  فَقَ
َل َعلَْيُكْم َولَْو َشاءَ  ُ اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم يُِريُد أَْن يَتَفَضَّ َّ ِمْعنَا   ا َس ةً َم َزَل َمَالئَِك  َألَن

يَن( ِل ا األَوَّ ي آبَائِنَ ذَا فِ يٍن(24بَِه ى ِح ِه َحتَّ وا بِ ةٌ فَتََربَُّص ِه ِجنَّ ٌل بِ َو إِالَّ َرُج ا  )25)إِْن ُه ْرنِي بَِم اَل َرّبِ انُص قَ
َك بِأَْعيُنِن26ََكذَّبُونِي( نَْع اْلفُْل ِه أَْن اْص ّلٍ ) فَأَْوَحْينَا إِلَْي ْن ُك ا ِم لُْك فِيَه وُر فَاْس اَر التَّنُّ ا َوفَ اَء أَْمُرنَ ِإذَا َج ا فَ ا َوَوْحيِنَ

وا إِنَّ  ِذيَن َظلَُم ي الَّ اِطْبنِي فِ ْنُهْم َوَال تَُخ ْوُل ِم ِه اْلقَ بََق َعلَْي ْن َس َك إِالَّ َم وَن(َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َوأَْهلَ ْم ُمْغَرقُ ِإذَا  )27ُه فَ
اِلِميَن(اْستََوْيَت أَنْ  ْوِم الظَّ ْن اْلقَ ا ِم انَ ِ الَِّذي نَجَّ َّ ِ َزالً  )28َت َوَمْن َمعََك َعلَى اْلفُْلِك فَقُْل اْلَحْمُد  ي ُمْن ْل َرّبِ أَنِزْلنِ َوقُ

ِريَن() ثُمَّ أَنشَ 30)إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت َوإِْن ُكنَّا لَُمْبتَِليَن(29ُمبَاَرًكا َوأَْنَت َخْيُر اْلُمنِزِليَن( ا آَخ  )31أْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرنً
وَن( َال تَتَّقُ ُرهُ أَفَ ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ا لَُك َ َم َّ ُدوا  ِذيَن  )32فَأَْرَسْلنَا فِيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم أَْن اْعبُ ِه الَّ ْن قَْوِم َألُ ِم اَل اْلَم َوقَ

َرُب َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِِلقَاِء اْآلِخَرِة َوأَتَْرفْ  هُ َويَْش أُْكلُوَن ِمْن ا تَ ُل ِممَّ ثْلُُكْم يَأُْك ٌر ِم ذَا إِالَّ بََش ا َه ْنيَا َم دُّ نَاُهْم فِي اْلَحيَاِة ال
ا تَْشَربُوَن( ُروَن( )33ِممَّ ْم إِذًا لََخاِس ثْلَُكْم إِنَُّك ًرا ِم تُْم 34َولَئِْن أََطْعتُْم بََش تُّْم َوُكن ْم إِذَا ِم ُدُكْم أَنَُّك ا )أَيَِع ا َوِعَظاًم تَُرابً

وَن( ْم ُمْخَرُج ُدوَن(35أَنَُّك ا تُوَع اَت ِلَم اَت َهْيَه ُن 36) َهْيَه ا نَْح ا َوَم وُت َونَْحيَ ْنيَا نَُم دُّ ا ال َي إِالَّ َحيَاتُنَ )إِْن ِه
وثِيَن( ْؤِمنِ 37بَِمْبعُ هُ بُِم ُن لَ ا نَْح ِذبًا َوَم ِ َك َّ ى  َرى َعلَ ٌل اْفتَ َو إِالَّ َرُج ا  )38يَن()إِْن ُه ْرنِي بَِم اَل َرّبِ انُص قَ

ذَّبُونِي( اِدِميَن( )39َك بُِحنَّ نَ ٍل لَيُْص ا قَِلي اَل َعمَّ ْوِم  )40قَ ًدا ِلْلقَ اًء فَبُْع اُهْم ُغثَ اْلَحّقِ فََجعَْلنَ ْيَحةُ بِ ذَتُْهْم الصَّ فَأََخ
ٍة أََجلََها َوَما يَْستَأِْخُروَن( )42ثُمَّ أَنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم قُُرونًا آَخِريَن( )41الظَّاِلِميَن(   ...)) .)43َما تَْسبُِق ِمْن أُمَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المؤمنون ) 

  التحليل : 
  

ونَ  َال تَتَّقُ ه .. ((   أَفَ ة هللا والعمل بطاعت وى : مخاف ه وحذره .. التق اه : خاف ا: اتق لُْك فِيَه )):  فَاْس
ا .. ((   ل فيه كِ أدخ ى اْلفُْل ذكر .. ((   َعلَ ث وت فينة .. تؤن وثِينَ )) : الس ُن بَِمْبعُ ا نَْح ثُ )) : َوَم اً:  والبَْع أَيض

َرهم  من اِإلْحياء منا للَمْوتى؛ ومنه قوله تعالى: ثم بَعَثْناكم ْوتى: نََش َث اللَم اكم. وبَعَ وتِكم: أَي أَحيين بَْعِد م
مائه  ْعثاً: نََشَرهم؛ من ذلك. وفتحالبَْعِث. وبَعََث هللاُ الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَ  ليوم ة. ومن أَس ه لغ ي البعث كل ين ف الع

ة. عز وجل: الباِعُث، هو الذي يَْبعَثُ  وم القيام د الموت ي يهم بع َق أَي يُْحي ْيَحةُ . ((  الَخْل ذَتُْهْم الصَّ )) :  فَأََخ
ْيَحةُ: العذاُب، وأَصله من األَّول؛ قال هللا عز وجل: يَح ا فأََخذَتْهم والصَّ ال: ِص ذاب؛ ويق ْيحةُ؛ يعني به الع لصَّ

وِجئ ارةُ إِذا فُ يحةُ: الغ تهم. والصَّ ْيحةُ أَي أَهلك ذَتْهم الصَّ ا. والصائِحةُ:  َفي آِل فالن إِذا َهلَُكوا.فأََخ الحيُّ به
ا ينتظرون إِالّ  لَ  ََصْيَحةُ الَمناحِة؛ يقال: م ال هللا مث يعاِجلُهم؛ ق را َس ى أَي َش ْيحِة الُحْبل ذَ َص ل: وأََخ    عز وج

ياحُ  الذين   .. َظلَموا الصيحةُ؛ فذكر الفعل ألَن الصيحة مصدر أُريد به الّصِ
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*********  

  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين و ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل نش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ الر اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان ..  اس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  

c    : 256الحلقة عدد   
   c( سورة المؤمنون ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 مة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورح ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا َوَجعَْلنَ (( ...  ةً َرُسولَُها َكذَّبُوهُ فَأَتْبَْعنَا بَْعَضُهْم بَْعًض َث ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا تَتَْرى ُكلَّ َما َجاَء أُمَّ اُهْم أََحاِدي
ْوٍم الَ يُ  ًدا ِلقَ وَن(فَبُْع يٍن( )44ْؤِمنُ ْلَطاٍن ُمبِ ا َوُس اُروَن بِآيَاتِنَ اهُ َه ى َوأََخ ْلنَا ُموَس مَّ أَْرَس ِه 45ثُ ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع )إِلَ

ُدوَن( )46فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا قَْوًما َعاِليَن( ا َعابِ ا لَنَ ا َوقَْوُمُهَم َرْيِن ِمثِْلنَ ذَّبُ 47فَقَالُوا أَنُْؤِمُن ِلبََش انُوا ) فََك وُهَما فََك
ُدوَن(48ِمْن اْلُمْهلَِكيَن( ْم يَْهتَ اَب لَعَلَُّه ى اْلِكتَ ا ُموَس ى 49) َولَقَْد آتَْينَ ا إِلَ ةً َوآَوْينَاُهَم هُ آيَ ْريََم َوأُمَّ َن َم ا اْب ) َوَجعَْلنَ
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ُسُل ُكلُوا ِمْن الطَّيِّبَاِت  يَا )50َرْبَوٍة ذَاِت قََراٍر َوَمِعيٍن( يٌم(أَيَُّها الرُّ وَن َعِل ا تَْعَملُ ي بَِم ) َوإِنَّ 51َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّ
اتَّقُونِي( ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَ تُُكْم أُمَّ وَن(52َهِذِه أُمَّ َدْيِهْم فَِرُح ا لَ ْزٍب بَِم لُّ ِح ًرا ُك نَُهْم ُزبُ َرُهْم بَْي وا أَْم ) 53) فَتَقَطَّعُ

ل 55) أَيَْحَسبُوَن أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمْن َماٍل َوبَنِيَن(54تَّى ِحيٍن(فَذَْرُهْم فِي َغْمَرتِِهْم حَ  َراِت بَ ي اْلَخْي ْم فِ اِرُع لَُه ) نَُس
ْم ) َوال58َّ) َوالَِّذيَن ُهْم بِآيَاِت َربِِّهْم يُْؤِمنُوَن(57) إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشيَِة َربِِّهْم ُمْشِفقُوَن(56الَ يَْشعُُروَن( ِذيَن ُه

وَن(59بَِربِِّهْم الَ يُْشِرُكوَن( ْم َراِجعُ ى َربِِّه اِرُعوَن 60) َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا َوقُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ أَنَُّهْم إِلَ َك يَُس ) أُْولَئِ
وَن() َوَال نَُكلُِّف نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها َولَدَ 61فِي اْلَخْيَراِت َوُهْم لََها َسابِقُوَن( ْم الَ يُْظلَُم اْلَحّقِ َوُه ) 62ْينَا ِكتَاٌب يَنِطُق بِ

اِملُوَن( ذَاِب 63بَْل قُلُوبُُهْم فِي َغْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهْم أَْعَماٌل ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهْم لََها َع َرفِيِهْم بِاْلعَ ْذنَا ُمتْ ى إِذَا أََخ ) َحتَّ
ابُِكْم 65اْليَْوَم إِنَُّكْم ِمنَّا الَ تُنَصُروَن() الَ تَْجأَُروا 64إِذَا ُهْم يَْجأَُروَن( ى أَْعقَ تُْم َعلَ ْيُكْم فَُكن ) قَْد َكانَْت آيَاتِي تُتْلَى َعلَ

وَن( ُروَن(66تَنِكُص اِمًرا تَْهُج ِه َس تَْكبِِريَن بِ اَءُهْم 67) ُمْس أِْت آبَ ْم يَ ا لَ اَءُهْم َم ْوَل أَْم َج بَُّروا اْلقَ دَّ ْم يَ ) أَفَلَ
ّقِ 69)أَْم لَْم يَْعِرفُوا َرُسولَُهْم فَُهْم لَهُ ُمنِكُروَن(68ِليَن(األَوَّ  ُرُهْم ِلْلَح اْلَحّقِ َوأَْكثَ اَءُهْم بِ ْل َج ةٌ بَ ) أَْم يَقُولُوَن بِِه ِجنَّ

يِهنَّ 70َكاِرُهوَن( ْن فِ َماَواُت َواألَْرُض َوَم َدْت السَّ َواَءُهْم لَفََس ْن  ) َولَْو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْه ْم َع ِذْكِرِهْم فَُه اُهْم بِ ْل أَتَْينَ بَ
اِزقِيَن(71ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن( َراٍط 72) أَْم تَْسأَلُُهْم َخْرًجا فََخَراُج َربَِّك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّ ى ِص ْدُعوُهْم إِلَ َك لَتَ ) َوإِنَّ

َراِط لَنَاِكبُوَن() َوإِنَّ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة 73ُمْستَِقيٍم(   ...)).)74َعْن الّصِ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة المؤمنون ) 
  التحليل : 

َرى لَنَا تَتْ ْلنَا ُرُس مَّ أَْرَس ابعين ..  ثُ لنا: متت م أَرس الى: ث وه تع ياء  وق ابع األَش ن تت رى؛ م لنا تَتْ رس
َرةً، ومن العرب  وفَتَراٌت ألَن بين كل وبينها فََجواتٌ  ل أَلفهارسولين فَتْ ا فيجع ة من ينّونه   لِإللحاق بمنزل

و  بمنزلة أَلف َسْكرى أَْرطى وِمْعزى، ومنهم من ال يصرف، يجعل أَلفها للتأْنيث رأَ أَب وَغْضبى؛ األَزهري: ق
ا عمرو وابن كثير: تَتًْرى راء: منّونة ووقف ال الف ة؛ ق ر منّون رى غي راء: تَتْ رأَ سائر الق األَلف، وق ر  ب وأَكث

ا على العرب َن فيه وَّ نهم من نَ ا ترك تنوين تترى ألَنها بمنزلة تَْقوى، وم ال  وجعله أَلف اِإلعراب؛ ق اً ك أَلف
ال َشَكْوتُ  أَبو العباس: من قرأَ تَتْرى فهو مثل ك ق ّون، ونحو ذل  َشْكوى، غير منّونة ألَن فِْعلى وفَْعلى ال ين

دل الزجاج؛ راً، فأَب اه َوتْ ا قال: ومن قرأَها بالتنوين فمعن واو، كم اء من ال له  الت َج وأَص ْولَج من َولَ الوا تَ ق
ى ن أَْمس ِإن يك ال العجاج:ف ا ق ٌج كم وِري َوْولَ ى تَْيقُ رأَ  البِل ن ق ار، وم ن الَوق ول م و فَْيعُ وِري، وه  أَراَد َوْيقُ

ونس عن التأْنيث، قال: وتَتْرى من المواترة. قال محمد بن سالم: سأَلت تَتْرى فهو أَلف ال ي ه تع م قول ى: ث
عَةً ُمتَفاِوتَةً. ين  أَرسلنا رسلنا تترى، قال: ُمتَقَّطِ اء: ب ذلك األَنبي ة؛ وك رى إِذا جاءت متقطع وجاءت الخيل تَتْ

ر ين ده ل نبي ل ك ينٍ .. ((   طوي َراٍر َوَمِع َوٍة ذَاِت قَ ى َرْب ق .. ((   إِلَ ة دمش َدْيِهْم )) : غوط ا لَ ْزٍب بَِم لُّ ِح ُك
ه،  : َجماعةُ الناِس، والجمع أَْحزاٌب؛ الِحْزبُ )) :   فَِرُحونَ  ى رأْيِ ذين عل ُده ال حابُه وُجْن ْزُب الرجل: أَْص وِح

الجمع. ُع ك اَكلَتْ  والَجْم وم تَش ل ق يطاِن، وك ْزُب الشَّ افُِروَن ِح ـُمنافِقُوَن والك م  وال الُهم فه وبُهم وأَْعم قُلُ
 ً ا هم بَْعض َق بعُض م يَْل زاٌب، وإِن ل ى إِ .. ((   أَْح ذَابِ َحتَّ َرفِيِهْم بِاْلعَ ْذنَا ُمتْ ةُ )) :   ذَا أََخ نَعُُّم، والتُّْرف َرُف: التَّ الت

ةُ، فُ  النَّْعم دنِ  والتَّتْري نَعََّم الب ان ُم َرٌف إذا ك بيٌّ ُمتْ ذاء. وص ُن الِغ َدلَّالً  ُحْس ه  ُم د أَْبَطَرتْ ذي ق ـُمتَْرُف: ال وال
ْيِش. عة الع ةُ وَس ه النعم ةُ  وأَتَْرفَتْ ه.النَّْعم دٍ  أَي أَْطغَتْ راخِ محم ديث: أَْوِه لِف ي الح تَْخلَُف  وف ة يُْس ن خليف م

مُ  ِعتْريفٍ  دنيا ُمتَْرٍف؛ الـُمتَْرُف: الـُمتَنَعِّ الذِّ ال ُع في َم ه الـُمتََوّسِ راهيم، علي ي الحديث: أَنَّ إب هواتِها. وف  وَش
ٌف:َجبَّاٍر ُمتَْرٍف. ورجل ُمتَْرٌف و الصالة والسالم، فُرَّ به من رَّ فَ  ُمتَ رَّ ه. وتَ ٌع علي َ  ُمَوسَّ َّ ه: َد َل وأَتَْرفَ الرج

الى: ه تع ه. وقول ا؛ وَملََّك ال ُمتَْرفُوه ا. إال ق ّر منه ادةَ الش اَءها وق ِة وأَراد رؤس و الترف ةُ،  أَي أُول والتُّْرف
َرفَ  ةٌ، وأَتْ ة تُْرف ل ُطْرف ب، وك اُم الطي م: الطع ْهَوتَه بالض اه َش اِكبُونَ  .. (( الرجَل:أَعط َراِط لَنَ ْن الّصِ )):  َع

اً، اً ونُُكوب ب نَْكب ق يَْنُك ن الطري يِء وع ن الش َب ع ال: نََك َدَل؛ ق َب: َع َب، وتَنَكَّ اً، ونَكَّ َب نََكب َت  ونَِك ا كن إِذا م
 ً ْب كلَّ ُمْحتِرٍة َصناعِ  ُمْلتَِمسا َر، أَياَمى، * فَنَّكِ د َكبِ ي داخل  وقال رجل من األَعراب، وق ان ف تْ وك رَّ ه، وَم  بيت

د ا ق ال: أَراه ؟ ق يَّ ا بُنَ ا ي َف تَراه َرْت؛ َسحابةٌ: كي ْت وتَبَهَّ َدلَْت؛ وأَنشد الفارسي: نَكَّبَ ْت: َع ا نَكَّبَ الِن،  هم إِب
د فيهما ما َعِلْمتُُم، * فَعَْن أَيِّها، ما ِشئْتُُم، فتَنَكَّبُوا العدَّاه بعن، ألَن فيه معنى اْعدلوا وتباَعُدوا، وما زائ  ة. ق
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ري: ه. األَزه َدل عن اً إِذا َع ُب نُُكوب واب يَْنُك ن الص الٌن ع َب ف ول نََك رب تق معت الع واب  س ن الص َب ع ونَكَّ
ّ عنه، ه  تنكيباً، ونَكََّب غيَره. وفي حديث عمر، رضي  ٍد أَي نَّحِ ن أُّم َعب ا اب ْب عن أَنه قال ِلـُهنَّي مواله: نَّكِ

ه كُّباً أَي مال عنا. الجوهري: نَكَّبهفالٌن عنا تَنَ  عنا. وتَنَكَّبَ  َدل عن ه.  تَْنكيباً أَي َع ه أَي تََجنَّبَ ه. وتَنَكَّبَ واعتزل
  . والنََّكُب، بالتحريك: الـَميَُل في الشيِء. وطريٌق يَْنُكوٌب: على غير قَْصٍد. ونَكَّبَه الطريَق، ونَكََّب به: َعَدَل.

  
*********  

  
  
  

لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء ا يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي لحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحمِ (( ون ...  –./.)) )118يَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c    : 257الحلقة عدد   
  c( سورة المؤمنون ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ول هللا بل نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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وا فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمُهوَن(َولَْو َرِحْمنَاُهْم َوَكَشْفنَا َما بِِهْم مِ  (( ...  ذَاِب 75ْن ُضّرٍ لَلَجُّ ْذنَاُهْم بِاْلعَ ) َولَقَْد أََخ
ُعوَن( وَن(76فََما اْستََكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما يَتََضرَّ ِه ُمْبِلُس ْم فِي ِديٍد إِذَا ُه ذَاٍب َش ا ذَا َع ْيِهْم بَابً ا َعلَ ) 77) َحتَّى إِذَا فَتَْحنَ

ِذي أَ  َو الَّ ُكُروَن(َوُه ا تَْش يالً َم َدةَ قَِل اَر َواألَْفئِ ْمَع َواألَْبَص ْم السَّ أَ لَُك ِه 78نَش ي األَْرِض َوإِلَْي ْم فِ ِذي ذََرأَُك َو الَّ ) َوُه
ُروَن( وَن(79تُْحَش َال تَْعِقلُ اِر أَفَ ِل َوالنََّه تَِالُف اللَّْي هُ اْخ ُت َولَ يِ َويُِمي ِذي يُْح َو الَّ الُو80) َوُه ْل قَ اَل ) بَ ا قَ َل َم ا ِمثْ

لُوَن( وَن(81األَوَّ ُل ِإْن 82) قَالُوا أَئِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَئِنَّا لََمْبعُوثُ ْن قَْب ذَا ِم ا َه ُن َوآبَاُؤنَ ْدنَا نَْح ْد ُوِع ) لَقَ
يَن( ِل اِطيُر األَوَّ ذَا إِالَّ أََس ا إِنْ 83َه ْن فِيَه ْن األَْرُض َوَم ْل ِلَم وَن( ) قُ تُْم تَْعلَُم َال 84ُكن ْل أَفَ ِ قُ َّ ِ يَقُولُوَن  ) َس

ِ قُْل أَفََال تَتَّقُوَن( )86) قُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم(85تَذَكَُّروَن( َّ ِ ْن 87َسيَقُولُوَن  ْل َم ) قُ
َحُروَن(88َال يَُجاُر َعلَْيِه إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن(بِيَِدِه َملَُكوُت ُكّلِ َشْيٍء َوُهَو يُِجيُر وَ  ِ قُْل فَأَنَّا تُْس َّ ِ ْل 89) َسيَقُولُوَن  ) بَ

ٍه بَِم90أَتَْينَاُهْم بِاْلَحّقِ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن( لُّ إِلَ ُ ِمْن َولٍَد َوَما َكاَن َمعَهُ ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب ُك َّ َال ) َما اتََّخذَ  َق َولَعَ ا َخلَ
ا يَِصفُوَن( ِ َعمَّ َّ ِرُكوَن(91بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ُسْبَحاَن  ا يُْش ا  )92)َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَتَعَالَى َعمَّ ْل َرّبِ إِمَّ قُ

اِدُروَن(َوإِ  )94َرّبِ فََال تَْجعَْلنِي فِي اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن( )93تُِريَنِّي َما يُوَعُدوَن( ُدُهْم لَقَ ا نَِع َك َم ى أَْن نُِريَ ا َعلَ ) 95نَّ
فُوَن( ا يَِص ُم بَِم ُن أَْعلَ يِّئَةَ نَْح ُن السَّ َي أَْحَس الَّتِي ِه ْع بِ يَاِطيِن(96اْدفَ َزاِت الشَّ ْن َهَم َك ِم وذُ ِب ْل َرّبِ أَُع ) 97) َوقُ

  ...)).)98َوأَُعوذُ بَِك َرّبِ أَْن يَْحُضُرونِي(
  العظيم صدق هللا 

  ( سورة المؤمنون )

  * التحليل :
  

ونَ ((   انِِهْم يَْعَمُه ي ُطْغيَ ري:)) :  فِ ن ب د اب َردُّد؛ وأَنش ر والتَّ هُ: التََّحيُّ اَن  العََم ى ُعثْم ْه إل ى تَْعَم َمت
ُد النظَر، وقيل: العََمهُ التََّردُُّد في الضالل ِإلى َضْخم السُّراِدِق والِقباب تَْعَمه رأَي تَُرّدِ ُمنازعة أَو  في ة والتحي

ال ة؛ وق اني: هو طريق؛ قال ثعلب: هو أَن ال يعرف الُحجَّ ل  اللحي ي التنزي ن يتوجه. وف دري أَي ده ال ي َرّدِ ت
ي ذَُرُهم ف ز: ون انهم العزي ّرم هللا ُطْغي ّي، ك ديث عل ي ح رون. وف ون: يتحي ى يعمه ون؛ ومعن ه:  يَْعَمُه وجه

العمى ون؟ قال ابن األَثير: العََمهُ فيتَْذَهبُوَن بل كيف تَْعَمهُ  فأَينَ  هٌ  البصيرة ك هٌ عاِم ر. ورجل َعِم ي البَص ف
هٌ  ُمتَحيِّراً ال يهتدي لطريقه ُأَي يتََردُّد ونَ .. ((   وَمْذَهبِه، والجمع َعِمهون وُعمَّ ِه ُمْبِلُس ْم فِي َس )) :  إِذَا ُه أَْبلَ

ان  َس منوأَْبلَ  الرجُل: قُِطَع به؛ عن ثعلب. وأَْبلَس: سكت. يس وك ه سمي إبل َّ أَي يَئَِس ونَِدَم، ومن رحمة 
: عزازيَل. وفي اسمه َّ ة  يس، لعن ْبِلُس المجرمون. وإِبل ذ يُ ز: يومئ ل العزي َس  مشتق التنزي ه أُْبِل ه ألَن من

رف م يص حق: ل و إِس ال أَب َس. وق َّ أَي أُويِ ة  ن رحم ة. م ي معرف ه أَعجم ِذي .((  ألَن َو الَّ ي َوُه ْم فِ ذََرأَُك
ذي ذََرأَ )) :  األَْرِض  ذّاِرُئ، وهو ال ِ، عز وجل، ال ّ ّ  في صفاِت  ال  اِرُئ: ق ذلك الب م، وك َق أَي َخلَقَه الَخْل

نم ا لجه ن عز وجل: ولقد ذََرأْنَ اً وِم كم أَْزواج ْن أَْنفُِس ْم ِم ق لَُك ال عز وجل: َخلَ ا. وق راً أَي خلقن ام  كثي األَْنع
ذلك  ْذَرُؤكم فيه. قال أَبو إِسحق: المعنى يَذَرُؤكم به أَيأَْزواجاً يَ  اً، ول ام أَزواج يُكثِّركم بجعله منكم ومن األَنع

ن ذَكر الهاء في فيه. وأَنشد ا َع ُب فيه ه: وأَْرَغ اء فيمن جعل في بمعنى الباء، كأَنه قال يَْذَرُؤكم ب يٍط  الفرَّ لَِق
ْنبٍِس لَْس ْن ِس ي َع بُ وَرْهِطه، * ولِكنَّن ّ  ُت أَْرَغ دُّعاِء:  ُوذَرأَ  ي حديث ال م. وف ْذَرُؤُهْم ذَْرءاً: َخلَقَه َق يَ الَخْل

ِ التاّماِت من َشّرِ ما َخلََق وذَرأَ وبََرأَ. وكأَنَّ الذَّْرء ُمْختَصٌّ  أَعوذ بَكِلمات يَّة. ّ    .بَخْلِق الذّّرِ
  
  
  

*********  
  
  
  

ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه ع د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –) ./.))118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c   : 258الحلقة عدد   
  c( سورة المؤمنون ) 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس هللا بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِلًحا فِيَما تََرْكُت َكالَّ إِنََّها َكِلَمةٌ لَعَلِّي أَْعَمُل َصا )99َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل َرّبِ اْرِجعُونِي((( ... 
وَن( ُ ْوِم يُْبعَث ى يَ ْرَزٌخ إِلَ ْم بَ ْن َوَرائِِه ا َوِم َو قَائِلَُه ٍذ َوَال  )100ُه نَُهْم يَْوَمئِ اَب بَْي َال أَنَس وِر فَ ي الصُّ َخ فِ ِإذَا نُِف فَ

وَن(فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَئَِك هُ  )101يَتََساَءلُوَن( ُروا  )102ْم اْلُمْفِلُح ِذيَن َخِس َك الَّ هُ فَأُْولَئِ ْت َمَواِزينُ ْن َخفَّ َوَم
تُْم 104) تَْلفَُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهْم فِيَها َكاِلُحوَن(103أَنفَُسُهْم فِي َجَهنََّم َخاِلُدوَن( )أَلَْم تَُكْن آيَاتِي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَُكن

بُوَن( الِّيَن( )105بَِها تَُكذِّ ا َض ا قَْوًم ا 106قَالُوا َربَّنَا َغلَبَْت َعلَْينَا ِشْقَوتُنَا َوُكنَّ ْدنَا فَِإنَّ ِإْن ُع ا فَ ا ِمْنَه ا أَْخِرْجنَ ) َربَّنَ
ا 108قَاَل اْخَسئُوا فِيَها َوَال تَُكلُِّمونِي( )107َظاِلُموَن( وَن َربَّنَ اِدي يَقُولُ ْن ِعبَ ٌق ِم اَن فَِري ا ) إِنَّهُ َك اْغِفْر لَنَ ا فَ آَمنَّ

اِحِميَن( رَّ َحُكوَن(109َواْرَحْمنَا َوأَْنَت َخْيُر ال ْنُهْم تَْض تُْم ِم ِري َوُكن ْوُكْم ِذْك ى أَنَس ْخِريا َحتَّ ْذتُُموُهْم ِس ) 110) فَاتََّخ
نِيَن() قَاَل َكْم 111إِنِّي َجَزْيتُُهْم اْليَْوَم بَِما َصبَُروا أَنَُّهْم ُهْم اْلفَائُِزوَن( َدَد ِس ي األَْرِض َع ا 112لَبِثْتُْم فِ الُوا لَبِثْنَ ) قَ
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يَن( اّدِ أَْل اْلعَ ْوٍم فَاْس َض يَ ا أَْو بَْع وَن(113يَْوًم تُْم تَْعلَُم ْم ُكن ْو أَنَُّك يالً لَ تُْم إِالَّ قَِل اَل إِْن لَبِثْ ا 114) قَ ْبتُْم أَنََّم ) أَفََحِس
ْم إِلَ  ا َوأَنَُّك اُكْم َعبَثً وَن(َخلَْقنَ ا الَ تُْرَجعُ ِريِم(115ْينَ ْرِش اْلَك َو َربُّ اْلعَ هَ إِالَّ ُه قُّ الَ إِلَ ُك اْلَح ُ اْلَمِل َّ الَى  ) 116) فَتَعَ

ُح الْ  هُ الَ يُْفِل ِه إِنَّ َد َربِّ ِ إِلًَها آَخَر الَ بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَِإنََّما ِحَسابُهُ ِعْن َّ افُِرونَ َوَمْن يَْدُع َمَع  ْر  )117(َك ْل َرّبِ اْغِف َوقُ
اِحِميَن(   ./.)).)118َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ

  صدق هللا العظيم
  ( سورة المؤمنون ) 

  : التحليل  
  

ين:  َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزخٌ  ْرَزُخ:  الشيئين. البَْرَزُخ: ما بين كل شيئين، وفي الصحاح: الحاجز ب والبَ
ل ا ىما بين الدنيا واآلخرة قب ت الموت إِل ْرَزَخ. وفي حديث  البعث، لحشر من وق د دخل البَ ات فق فمن م

ال ما المبعث عن أَبي سعيد: في بَْرَزخِ  ل شيئين من حاجز، وق   بين الدنيا واآلخرة؛ قال: البَْرَزُخ ما بين ك
ال: ون؛ ق وم يُْبعَثُ وم  الفراء في قوله تعالى: ومن ورائهم بَْرَزٌخ إِلى ي ْرَزُخ من ي وم يبعث. البَ ى ي يموت إِل

ه ه: أَن ً  وفي حديث علّي، رضوان هللا علي ا َوى بَْرَزخ ه فأَْس ال الكسائي: قول اً؛ ق َوى بَْرَزخ وم فأَْس  صلى بق
ه  أَْجفََل وأَْسقَط؛ قال: والبَْرَزخ ما بين كل شيئين؛ ومنه قيل للميت: هو  رزخ ألن دنيا واآلخرة؛ في ب ين ال ب

ك وضع الذيفأَراد بالبَْرَزخ ما بين الم ه ذل يٌّ من ه من  أَسقط عل ان انتهى إِلي ذي ك ى الموضع ال الحرف إِل
رآن. ين الق ا ب ان: م راِزُخ اِإليم ان وبَ ين أَول اِإليم ا ب و م ل: ه ين؛ وقي ك واليق ره. الش ا .((  وآخ ْم فِيَه َوُه
وحُ )) :  َكاِلُحونَ  ن سيده: الُكلُ الح الُكلُوُح: تََكشٌُّر في ُعبوس؛ قال اب َح  ُ والُك وس. َكلَ د العُب نان عن ُدوُّ األَس بُ

غَباً، وتََكلََّح؛ وأَنشد ثعلب: ً يَْكلَحي ُكلُوحاً وُكالحا غَبِ  ولََوى التََّكلَُّح، يَْشتَكي َس ُل السَّ ْدٍر قاتِ ُن بَ ا اب تكلح  وأَن ال
وى هنا يجوز أَن يكون مفعوالً من ى تَ  أَجله ويجوز أَن يكون مصدراً لل ي معن وى يكون ف د ألَن ل َح، وق كلَّ

لّ  تُْكِلحُ  َرقَِميَّات عليها ناِهٌض، السهام: األَمُر؛ قال لبيد يصف أَكلحه ُح  األَْرَوَق منها واألَيَ ل: تَْلفَ ي التنزي وف
ا كالحون: قال أَبو إِسحق: وجوَههم الناُر وهم فيها نانه نحو م فَتُه عن أَس ْت َش د قَلََص رى  الكالُح الذي ق ت

فاه.إِذا بر من رؤوس الغنم رت الّشِ مَّ ونَ .((  زت األَسناُن وتََش ا الَ تُْرَجعُ ْم إِلَْينَ اً  ))  : رجع يرجع َوأَنَُّك َرْجع
 ً ً  وُرُجوعا ك وُرْجعَى وُرْجعاناً وَمْرِجعا ى رب ل: إِن إِل ي التنزي جوعَ  وَمْرِجعةً: انصرف. وف ْجعى، أَي الرُّ   الرُّ

  ..  ُرُجوعكم؛ حكاه سيبويه َمْرِجعُكم جميعاً، أَي والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى  سبحانه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

وال  د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج ..  اوب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  وبركاته .ورحمة هللا 
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
    

  

c    : 259الحلقة عدد   
   c سورة النور) 24(

  ) 64( آياتها : 
 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

دُ 1ُسوَرةٌ أَنَزْلنَاَها َوفََرْضنَاَها َوأَنَزْلنَا فِيَها آيَاٍت بَيِّنَاٍت لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن(((    ي فَاْجِل انِ ةُ َوالزَّ انِيَ لَّ )الزَّ وا ُك
ِ وَ  َّ ِ إِْن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا َّ ذَابَُهَما َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوَال تَأُْخْذُكْم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن  اْليَْوِم اْآلِخِر َوْليَْشَهْد َع

ةً أَْو مُ 2َطائِفَةٌ ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن( نِكُح إالَّ َزانِيَ انِي الَ يَ َك )الزَّ َم ذَِل ّرِ ِرٌك َوُح ا إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْش ةُ الَ يَنِكُحَه انِيَ ِرَكةً َوالزَّ ْش
ْم ) َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدةً َوَال تَ 3َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن( وا لَُه ْقبَلُ

يٌم(4أَبًَدا َوأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِسقُوَن( َشَهاَدةً  وٌر َرِح َ َغفُ َّ ِإنَّ  لَُحوا فَ َك َوأَْص ِد ذَِل ْن بَْع ابُوا ِم ِذيَن تَ ِذيَن 5) إِالَّ الَّ ) َوالَّ
ُع َش ِدِهْم أَْربَ َهاَدةُ أََح ُهْم فََش َهَداُء إِالَّ أَنفُُس ْم ُش اِدقِيَن(يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم يَُكْن لَُه ْن الصَّ هُ لَِم ِ إِنَّ َّ ا ) 6َهاَداٍت بِ

ِ َعلَْيِه إِْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذبِيَن( َّ ْن 7َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ  هُ لَِم ِ إِنَّ َّ ا ) َويَْدَرأُ َعْنَها اْلعَذَاَب أَْن تَْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت بِ
اِدقِيَن(َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ  )8اْلَكاِذبِيَن( ِ َعلَْيَها إِْن َكاَن ِمْن الصَّ َّ َ  )9 َغَضَب  َّ هُ َوأَنَّ  ْيُكْم َوَرْحَمتُ ِ َعلَ َّ َولَْوَال فَْضُل 

اٌب َحِكيٌم( ْم ِلُك10تَوَّ ٌر لَُك َو َخْي ْل ُه ْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم الَ تَْحَسبُوهُ َشرا لَُكْم بَ ا )إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْإلِ ْنُهْم َم ِرٍئ ِم ّلِ اْم
يٌم( ذَاٌب َعِظ هُ َع ْنُهْم لَ َرهُ ِم َولَّى ِكْب ثِْم َوالَِّذي تَ اُت 11اْكتََسَب ِمْن اْإلِ وَن َواْلُمْؤِمنَ نَّ اْلُمْؤِمنُ ِمْعتُُموهُ َظ ْوَال إِْذ َس ) لَ

َد لَْوَال َجاُءوا َعلَيْ  )12بِأَنفُِسِهْم َخْيًرا َوقَالُوا َهذَا إِْفٌك ُمبِيٌن( َك ِعْن َهَداِء فَأُْولَئِ أْتُوا بِالشُّ ْم يَ ِإْذ لَ َهَداَء فَ ِه بِأَْربَعَِة ُش
اِذبُوَن( ْم اْلَك ِ ُه ذَاٌب  )13َّ ِه َع تُْم فِي ا أَفَْض ي َم ُكْم فِ َرِة لََمسَّ ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال هُ ِف ْيُكْم َوَرْحَمتُ ِ َعلَ َّ ُل  ْوَال فَْض َولَ

يٌم( َد )إِْذ تَلَ 14َعِظ َو ِعْن ا َوُه بُونَهُ َهيِّنً ٌم َوتَْحَس ِه ِعْل ْم بِ ْيَس لَُك ا لَ أَْفَواِهُكْم َم وَن بِ نَتُِكْم َوتَقُولُ هُ بِأَْلِس ِ قَّْونَ َّ
اٌن عَ 15َعِظيٌم( ذَا بُْهتَ ْبَحانََك َه ذَا ُس تََكلََّم بَِه ا أَْن نَ وُن لَنَ يٌم() َولَْوَال إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُْلتُْم َما يَُك ُ أَْن  )16ِظ َّ ْم  يَِعُظُك

ُ َعِليٌم َحِكيٌم( )17تَعُوُدوا ِلِمثِْلِه أَبًَدا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن( َّ ُ لَُكْم اْآليَاِت َو َّ يَع  )18َويُبَيُِّن  وَن أَْن تَِش ِذيَن يُِحبُّ إِنَّ الَّ
يمٌ  ذَاٌب أَِل ْم َع وَن( اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَُه تُْم الَ تَْعلَُم ُم َوأَْن ُ يَْعلَ َّ َرِة َو ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال ِ  )19فِ َّ ُل  ْوَال فَْض َولَ

َ َرُءوٌف َرِحيٌم( َّ   ...)).)20َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ 
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة النور )   

  : التحليل  
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ا ؟..  ما معنى السورة ؟.. وما الجديد الذي جاء   ا الزن ة ؟.. وم في تضاعيف سورة (( النور)) المبارك
زور ؟.. عن  هادة ال م ش ا حك ك ؟.. وم ا اإلف ة ؟ .. وم ا المالعن زوج ؟.. وم وما حكمه الشرعي لألعزب والمت

  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ذَكَُّروَن(ُسوَرةٌ أَنَزلْ ((     ْم تَ اٍت لَعَلَُّك اٍت بَيِّنَ ا آيَ ا فِيَه نَاَها َوأَنَزْلنَ ة، ) .)).. 1نَاَها َوفََرْض وَرةُ: المنزل والسُّ
راع، رة عن ك ْوٌر، األَخي َوٌر وُس وَرةُ  والجمع ُس ع  والسُّ ْوُر جم وهري: والسُّ َن وطال. الج ا َحُس اء: م من البن

ة منزلة من البناء؛ ومنه ُسوَرةُ القرآن ألَنهاوبُْسٍر، وهي كل  بُْسَرة ُسوَرة مثل د منزل مقطوعةٌ عن  منزلةٌ بع
ال واو؛ ق تح ال َوٌر بف ع ُس رى والجم ُر ال األُخ ي:ُهنَّ الحرائِ َرٍة، الراع اُت أَْخِم َرأَْن  َربَّ اِجِر ال يَْق وُد المَح ُس

ن سيده: س قال: ِ بالسَُّور َوَراٍت. اب ْوَراٍت وُس ى ُس وز أَن يجمع عل رآن ميتويج ن الق وَرةُ م ا  السُّ وَرةً ألَنه ُس
رآن َدَرَجةٌ إِلى غيرها، ومن همزها جعلها بمعنى ن الق ا؛  بقية م زة فيه رك الهم ى ت راء عل ر الق ة، وأَكث وقِْطعَ

و أَن تكون من ُسْؤَرِة المال، ترك همزه لما كثر في السُّوَرةُ من القرآن يجوز وقيل: ا أَب ذيب: وأَم الم؛ الته  الك
راق فِإنه زعم أَنه مشتق من ُسورة عبيدة ن أَع ْرٌق م وَرةَ ِع ائط البناء، وأَن السُّ ذلك الح ْوراً، وك ع ُس  ، ويجم

وَرةُ تُْجَمُع ُصْوراً؛ واحتج أَبو عبيدة ي ِسْرُت إِليه في أَعالي السُّْورِ  بقوله: الصُّ نده عن أَب  وروى األَزهري بس
دُ  إِنما تجمع فُْعلَةٌ على فُْعلٍ  الهيثم أَنه رّد على أَبي عبيدة قوله وقال: َع الواِح ل  بسكون العين إِذا سبق الجم مث

اء ْوَرةُ البن وٍف، وُس ع سبق ُصوفٍَة وُص وُر جم ْوُرهُ، فالسُّ ل:  وُس ال هللا عز وج ذا الموضع؛ ق ي ه ه ف ُوْحَدانَ
رب ورٍ  فض نهم بُس ابٌ  بي ه ب ائط ل رب ح د الع ور عن ال: والسُّ ةُ؛ ق ه الرحم هُ في رفا باِطنُ و أَش ة، وه  لمدين

دنيا، وهو  وأَهل الجنة بأَشرف الحيطان، وشبه هللا تعالى الحائط الذي حجز بين أَهل النار ي ال حائط عرفناه ف
ا د، إِال أَن ا اسم واحد لشيء واح ر، وهو اسم إِذا أَردن ول التم ا نق وَرةٌ كم ا ُس ه قلن ْرَق من ف الِع ّرِ امع  أَن نع ج

ةفِإذا أَردنا معرفة ا ، للجنس ة رفيع لُّ منزل رة، وك ا تم ر قلن ن التم وَرِة  فهي لواحدة م ن ُس أْخوذة م وَرةٌ م ُس
ذَُب؟ هللا أَعطاَك ُسوَرةً، أَلَْم تََر أَنَّ  البناء؛ وأَنشد للنابغة: اه: تََرى ُكلَّ َمْلٍك ُدونََها يَتَذَْب ة وشرفاً  معن أَعطاك رفع

ةٍ  َرةُ وأَما ُسو ومنزلة، وجمعها ُسْوٌر أَي ِرفٌَع. قال: ل ُغْرفَ َرٍف  القرآن فِإنَّ هللا، جل ثناؤه، جعلها ُسَوراً مث وُغ
اء  وُرتٍَب وُزْلفٍَة وُزلٍَف، فدل على أَنه لم يجعلها  وُرتْبَةٍ  ت  من سور البن و كان ا ل اء ألَنه ور البن ال:  من س لق
ْورٍ  فأْتُوا ى ُس بِعَْشِر ُس ون عل راء مجتمع َوٍر، والق ل: بعشر ُس م يق ه، ول وا َوٍر،مثل ذلك اجتمع راءة  وك ى ق عل

رآن عن  بُِسَوٍر، ُسْوٍر في قوله: فضرب بينهم بسور، ولم يقرأْ أَحد: َوِر الق ن ُس وَرٍة م ز ُس ى تمي ك عل فدل ذل
وِر  ُصوَرةٍ  قال: وكأَن أَبا عبيدة أَراد أَن يؤيد قوله في الصُّوِر أَنه جمع البناء. ِ ُسوَرٍة من ُسْور ي الصُّ أَ ف فأَخط

لوالسُّ  َف كالم العرب عن صيغته فأَدخ ه وِر، وحرَّ ْرٌن  في وَر قَ أَن الصُّ ه ب ن هللا لتكذيب ه، خذالناً م يس من ا ل م
ه هللا   خلق

يهم م يحي ى، ث و  تعالى للنفخ فيه حتى يميت الخلق أَجمعين بالنفخة األُول ال أَب يبه. ق ة وهللا حس ة الثاني بالنفخ
رآن َوِر الق ن ُس وَرةُ م ثم: والسُّ ابقةعن الهي ة س ا أَن الغُْرفَ ا كم دانُها َجْمعَه بق ُوْح رآن س ن الق ة م   دنا قطع

ه  ه، صلى هللا علي ى نبي رآن عل ه للغَُرِف، وأَنزل هللا عز وجل الق الً،  وسلم، شيئاوآل ه مفص د شيء وجعل بع
رآن تليها؛ قال: وكأَن أَبا الهيثم جعل السُّورَ  وبيَّن كل سورة بخاتمتها وبادئتها وميزها من التي ةَ من ُسَوِر الق

ي من الم وف ي الك رت ف ا كث ا لم ي  أَْسأَْرُت ُسْؤراً أَي أَفضلت فضالً إِال أَنه رك ف ا ت ز كم ا الهم رك فيه رآن ت الق
ال دة، ق ي عبي ى أَب ِك ورّد عل ه  الَملَ ض أَلفاظ رت بع ا غي ال: وربم ده، ق امع مقاص رت مج ري: فاختص األَزه

ن  كل شيء َحدُّهُ. ابن األَعرابي: السُّوَرةُ  األَعرابي: ُسوَرةُ  والمعنى معناه.ابن ورة م ا سميت الس ةُ، وبه ْفعَ الّرِ
ول ه ق ق قول ال: فواف ر، ق وَرةَ  القرآن، أَي رفعة وخي وا الصُّ و منصور: والبصريون جمع ال أَب دة. ق ي عبي أَب

ا سبق والسُّوَرةَ وما ين م بق جَ  أَشبهها ُصَوراً وُصْوراً وُسَوراً وُسْوراً ولم يميزوا ب ا س ين م ه وب هُ ُوْحَدانَ ْمعُ
و وفيين .. ُوْحدانُهُ َجْمعَه، قال: والذي حكاه أَب ول الك و ق ثم ه رآن الهي ن الق وَرةُ م ي: السُّ ن األَعراب ا  اب معناه

ة. ل اللغ ن أَه ال الرفعة ِإلجالل القرآن، قال ذلك جماعة م ال: ويق ور.  ق الي األُم ه بمع ْر إِذا أَمرت ل ُسْرُس للرج
معه، ِإلبل:وُسْوُر ا م أَس ه رجزاً ل دوا في يده: وأَنش ن س ال اب د؛ ق اه ابندري حابنا؛ الواحدة كرامها؛ حك ال أَص  ق

  .. ُسوَرةٌ أَي عالمة ُسوَرةٌ، وقيل: هي الصلبة الشديدة منها. وبينهما



  1028                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

َدٍة َوَال تَأْ ((     ةَ َجْل ا ِمائَ ٍد ِمْنُهَم لَّ َواِح ُدوا ُك انِي فَاْجِل انِيَةُ َوالزَّ تُْم الزَّ ِ إِْن ُكن َّ ِن  ي ِدي ةٌ فِ ا َرأْفَ ْذُكْم بِِهَم ُخ
ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن( َّ   ) ..)) ..  2تُْؤِمنُوَن بِا

  وجاء في المستدرك :   
ن ع ى ب دادي، حدثنا يحي ن صالحأخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد هللا البغ ان ب همي،  ثم الس

د هاب، حدثني حمي ن ش ن اب د، ع ن يزي ونس ب ي ي ن  حدثني أبي، حدثنا ابن وهب، أخبرن رحمن ب د ال ن عب ب
ة: ن مخرم ور ب ن المس وف، ع اب  ع ن الخط ر ب مع عم ه س ي هللا -أن ه  رض الى عن ول: -تع   يق

رة   ورة البق وا س ورةتعلم اء، وس ورة النس ورة ا ، وس ج، وس ورة الح دة، وس يهن المائ إن ف ور، ف لن
  الشيخين، ولم يخرجاه. الفرائض.هذا حديث صحيح على شرط

  وفي المستدرك أيضا : 
د الشعراني، ن محم ل ب ن عيسى، حدثنا الفض ن ب ن الحس ل ب ن المؤم حدثنا  أخبرنا أبو بكر محمد ب

د، عن ن محم ن القاسم ب ن  عمرو بن عون الواسطي، حدثنا هشيم، عن سليمان التيمي، ع د هللا ب رو عب عم
ركة ة أو مش نكح إال زاني ي ال ي الى: {الزان ه تع ي قول اص ف ن الع ور :  –))  ب   3الن

ه، ق علي نهن لتنف رأة م زوج الم لم ي ل المس ان الرج ة، فك رارد بالمدين اء م ن نس ال: ك ك. ق ن ذل وا ع   فنه
  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

ُدوا ُك((   انِي فَاْجِل انِيَةُ َوالزَّ تُْم الزَّ ِ إِْن ُكن َّ ِن  ي ِدي ةٌ فِ ا َرأْفَ ْذُكْم بِِهَم َدٍة َوَال تَأُْخ ةَ َجْل ا ِمائَ ٍد ِمْنُهَم لَّ َواِح
ْؤِمنِيَن( ْن اْلُم ةٌ ِم ذَابَُهَما َطائِفَ َهْد َع ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َوْليَْش َّ اء أَي ) .)).. 2تُْؤِمنُوَن بِا اةً وِزن ي ُمزان رأَة تُزانِ والم

نى،تُبا ى، ِغي. قال اللحياني: الّزِ ن وا الّزِ الى: وال تَْقَربُ ال هللا تع از. ق ل الحج ر، والنسبة  مقصور،لغة أَه بالقص
ي إلى يم، وف ي تم ، والزناء ممدود لغة بن د المقصور ِزنَِويٌّ ل نج ّد ألَه دود ..  الصحاح: الم ى المم والنسبة إل

نا . وَزنَّاهُ تْزنِيةً: نسبه إلى الّزِ ه ِزنائِيٌّ ال ل د وق ة، يري َطْنِطينيَّةَ الزاني ر قُْس ي الحديث: ِذك ي. وف ا زان ي  ي الزان
ال  األَْهل. وقد كقوله تعالى: وَكْم قَصْمنا من قَْريٍة كانت ظالمة؛ أَي ظالمة أَهلُها اًء. وق اةً وزن رأَة ُمزن زانى الم

أَنّ قالت: قُْرُب الِوساِد وطُ  الُخّسِ ما أَْزناِك؟ اللحياني: قيل البنةِ  واِد؛ فك كِ  َ وُل الّسِ ا َحَملَ اِك م ا أَْزن ه م ى  قول عل
نا، قال: ولم يسمع هذا إال في حديث . الّزِ اً، وهو  وهو ابنُ  ابنِة الُخّسِ ن ِزن ى، أَي اب تح أَعل ٍة، والف ٍة وِزْني َزْني

ةٍ  قولك ِلِرشدةٍ  ُ نِقيض و ِلغَيَّ اب المصادر: ه ي كت ٍة وهو  وَرْشدة. قال الفراء ف روِلَزْني الفتح.  لغَْي ه ب دٍة، كلُّ َرْش
د  والكسر، فأَما َغيَّة فهو بالفتح ال غير. وفي الحديث: أَنه وِزْنية، بالفتح قال: وقال الكسائي ويجوز َرْشدة وف

ن ك ب ه مال ال: علي ة فق ْني و الزَّ ن بن الوا: نح تم؟ فق ن أَن ال م ة فق و ثعلب تم بن ل أَن الفتح  ب ة، ب دِة. والزْني ْش الّرِ
ْنية َولِد الرجل والمرأَة كالعْجزة، رُ والكسر: آخِ  ْوَن بَني الزَّ ي وبنو َمِلٍك يَُسمَّ ْنية لذلك، وإنما قال لهم النب  ، والّزِ

ْشدِة نَْفياً لهم عما يوهمه لفظ صلى هللا عليه وسلم، بل أَنتم دةُ  بنو الّرِ ْش نا، والرَّ ين.  الزْنية من الّزِ أَفصح اللغت
ه هو ِلَزْنية. وقد اً:ويقال للولد إذا كان من ِزن ة أَي قَذَفَ ٍد ..   َزنَّاه. من التَّْزنِي لَّ َواِح ُدوا ُك ي فَاْجِل انِ ةُ َوالزَّ انِيَ الزَّ

َدةٍ  ةَ َجْل ا ِمائَ د:  ِمْنُهَم رأَة َجِلي ربه. وام داً ض ُده َجْل وط يَْجِل ده بالس در َجلَ د: مص دة؛ والَجْل ن  وجلي ا ع كلتاهم
ن اللحياني، أَي مجلودة من نسوة ال اب د؛ ق دى وجالئ دي َجْل ع  سيده: وعن د جم د، وجالئ ع َجلي دى جم أَن َجْل

دّ  َده الح دة. وَجلَ اب جلي داً أَي ضربه وأَص د: ال جل رس ُمَجلَّ ه. وف ه وبََطنَ ك رأََس ده كقول ن ضرب  ِجْل يجزع م
ي الحديث: أَن رجالً  به األَرَض أَي صرعته. وَجلَد به األَرض: السوط. وَجلَْدتُ  بَ ضربها. وف ي  َطلَ ى النب ،  إِل

بالرجل  وسلم، في الصالة فُجِلدَ وآله هللا عليه  يَُصلِّي معه بالليل فأَطال النبي، صلى ، أَن صلى هللا عليه وسلم
ي ُجِلَد به أَي ُرمَي إِلى نوماً أَي سقط من شدة النوم. يقال: ُد ب ّدد فيُجلَ ت أَتش ر: كن ه حديث الزبي  األَرض؛ ومن

والُمجالََدة: المبالطة، وتجالد  ِجْلَده. أَقع. ويقال: َجلَْدته بالسيف والسوط َجْلداً إِذا ضربت م حتىأَي يغلبني النو
ي ى الحديث: القوم بالسيوف واْجتَلدوا. وف َوِطيُس، أَي إِل َي ال ال: اآلن َحِم وم فق ِد الق ى ُمْجتَلَ  موضع فنظر إِل

ن المسلمين  بي هريرة في بعضالِجالد، وهو الضرب بالسيف في القتال. وفي حديث أَ  ٍل م الروايات: أَيُّما رُج
دة َسبَْبتُه أَو لعنته أَو َجلَدُّه، هكذا يوف ُمجال ْدناهم بالس ة. وجالَ دال، وهي لغ ي ال الداً:  رواه بِإدغام التاِء ف وِج

ن ود م ه األَس هم ب ص بعض ه، وخ ة: لدغت ه الحي اربناهم. وَجلََدتْ ود يَْجِل ض الوا: واألَس ات، ق ه.الحي . ُد بذنب
ْؤِمنِينَ  ْن اْلُم ةٌ ِم ذَابَُهَما َطائِفَ َهْد َع يء::  َوْليَْش ن الش ةُ م َهد  والطائف ز: وليَْش ل العزي ي التنزي ه. وف زء من ج

ل الواحد من المؤمنين؛ َعذابَهما طائفةٌ  ل: الرج ف، وقي ا قال مجاهد: الطائفةُ الرجل الواحد إلى األَل ه،  فم فوق
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ه رجالن.وروي عنه أَيضاً أَنه قا اء: أَقل ال عط ل.  ل: أَقَلُّه رجل، وق ن اللي ة م اس وطائف ن الن ة م ال: طائف يق
ه أَراد وفي الحديث: ال تزاُل طائفةٌ من ى الواحد كأَن ع عل اس وتق  أُمتي على الحّق؛ الطائفةُ: الجماعة من الن

يْبلُغ ف وَس ةُ دون األَل ال: الطائف ه فق ه عن ون عدد ه نفساً طائفة؛ وسئل إسحق بن راهوي ى أَن يك ُر إل ذا األَم
لى ، ص ّ ول  ه رس ان علي ا ك ه  المتمسكين بم ه ّ علي بهم وآل ذلك أَن ال يُْعِج لِّي ب اً يَُس حابه أَلف لم، وأَص وس

  . أَهل الباطل. ُكثرة
ْذُكمْ ((  َدٍة َوَال تَأُْخ ةَ َجْل ا ِمائَ ٍد ِمْنُهَم لَّ َواِح ُدوا ُك ي فَاْجِل انِ ةُ َوالزَّ انِيَ تُْم  الزَّ ِ إِْن ُكن َّ ِن  ي ِدي ةٌ فِ ا َرأْفَ بِِهَم

ْؤِمنِيَن( ْن اْلُم ةٌ ِم ذَابَُهَما َطائِفَ َهْد َع ِر َوْليَْش ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ اء .. أي )2تُْؤِمنُوَن بِا ازب والعزب م الع ذا حك .)).. ه
ام ..   ب ع د تغري ع الجل اء .. م ال العلم د ق ر المتزوجة.. وق رجم غير المتزوج وغي ه ال زوج .. فحكم ا المت أم

  للذكر واألنثى .. ألن المحصن قد أحصن نفسه بالزواج .. فال عذر له في الزنا .. ومقارفة المعاصي .. 
  جاء في كتاب السياسة الشرعية :

ان إن ك ه  وأما الزاني: ف ي صلى هللا علي ا {رجم النب وت، كم ى يم رجم بالحجارة حت ه ي محصنا، فإن
ر هؤالء} ، ورجم المسلمون  ماعز بنوآله وسلم  ة ورجم غي ة ورجم اليهودي مالك األسلمي، ورجم الغامدي
ر بعده، ان غي ن،  واختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره وإن ك محص

العلماء ال  وسلم، وإن كان بعض فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب هللا، ويغرب عاما بسنة رسول هللا صلى هللا عليه
هادات،  يرى وجوب التغريب. وال يقام عليه الحد حتى يشهد عليه ع ش أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أرب

م  عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم ى نفسه، ث ر عل و أق رة واحدة ول ى نفسه م من يكتفي بشهادته عل
قط رجع فمنهم من يقول: يسقط ول: ال يس نهم من يق د، وم ف؛  عنه الح و حر مكل والمحصن من وطئ، وه

ي  لمن تزوجها نكاحا واطئ ف صحيحا في قبلها، ولو مرة واحدة، وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية لل
ة، هذه ل الذم ا أه العكس؟. فأم نون  الصفات على قولين للعلماء. وهل تحصن المراهقة للبالغ وب إنهم محص ف

د؛ أل افعي وأحم اء، كالش ر العلم د أكث ا عن ه أيض لى هللا علي ي ص ه ن النب لموآل اب  وس د ب وديين عن م يه رج
  مسجده، وذلك أول رجم كان في اإلسالم.

  وجاء في سنن ابن ماجة : 
اٍر َومحمد ْبنُ  ِن  حّدثنا أَبُو بَْكِر ْبُن أبِي َشْيبَةَ َوِهَشاُم ْبُن عمَّ ةَ، َع ُن ُعيَْينَ ْفيَاُن ب ا ُس الُوا: ثن بَّاحِ، قَ الصَّ

ْهِرّيِ  لى هللا  ُعبَْيِد هللاِ بِن َعْبد هللاِ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َوَزْيِد بِن َخاِلدٍ  ، َعنْ الزُّ ول هللاِ ص َد َرُس ا ِعْن َوِشْبٍل؛ قَالُوا: ُكنَّ
ا قََضْيَت بَْيننَا بِِكتَاِب هللاِ. وسلم. فَأَتَاهُ وآله عليه  ِض فَقَاَل َخْصُمهُ،  َرُجٌل فَقَاَل: أَْنُشُدَك هللاَ لَمَّ َوَكاَن أَْفقَهَ ِمْنهُ : اْق

ابِ  ا بِكتَ انَ  بَْينَنَ ي َك ال: إِنَّ اْبنِ ْل) ق اَل: (قُ وَل. قَ ى أَقُ ي َحتَّ ذَْن ِل ِه.  هللاِ.َوائْ ى بِاْمَرأَتِ هُ َزنَ ذا. َوإِنَّ ى ه يفَاً َعلَ َعِس
هُ  َدْيُت ِمْن ِل  فَاْفتَ ْن أْه االً ِم أَْلُت ِرَج اِدٍم. فََس اٍة َوَخ ِة َش أُْخبِْرتُ بَِمائَ ِم. فَ ُب  الِعْل ٍة َوتَْغِري َد ِمائَ ي َجلَ ى اْبنِ أَنَّ َعلَ

ى  ، َعلَ اٍم.َوأَنَّ رأة َع ه ام لى هللا علي وُل هللاِ ص اَل َرُس ْجَم. فَقَ رَّ ذَا، ال ه ه لم:وآل   وس
ُب  بِيَِدِه! ألَْقِضيَنَّ بينُكَما بِِكتَاِب هللاِ. الِمائَةُ الشَّاةُ َوالَخاِدمُ  والَّذي نٍَفِسي) ٍة َوتَْغِري ُد ِمائَ َك َجْل ى اْبنِ َردٌّ َعلَْيَك. َوَعلَ

   أُنَْيُس! َعلَى اْمَرأَِة َهذَا. فَِإِن اْعتََرفَْت، فَاْرُجْمَها). َعاٍم.َواْغُد يَا
  وفي سنن ابن ماجة أيضا :  

نُ  يد ْب ْن َسعش ِعيٍد َع ُن س ى ْب ا بحي ٍر. ثن و بِْش ٍف أَبُ ُن َخلَ ْن أَبِ حّدثنا بَْكِر ْب اَدةَ، َع ْن قَتَ ةض َع ي َعُروبَ
ول هللا صلى هللا يُونَُس ْبُن ُجبَْيٍر ، َعْن ِحطََّن ْبنُ  اَل َرُس ال: قَ اِمِت؛ ق ُن الصَّ اَدةَ ْب ْن ُعبَ د هللاِ، َع ه  َعْب ه علي وآل

رُ )وسلم: ٍة وَ  ُخذُوا َعنِّي. قَْد َجعََل هللاُ لَُهنَّ َسبِيالً. البِْك ُد ِمائَ البِْكِر َجْل دُ بِ ِب َجْل ُب بِالثَّيِّ نٍَة. َوالثَّيِّ ُب َس ٍة َو  تَْغِري ِمائَ
ْجُم).   الرَّ

  وجاء في كنز العمال:
ا ال له ت، فق ل  عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زن ي: لع عل

ت: دة؟ قال ت راق ك وأن ع علي د وق ل ق ا من ال  الرجل استكرهك؟ قالت: ال، قال: فلعل الرج ك زوج ل ل ال: فلع ق
ى إذا وضعت ت: ال، فحبسها، حت ا  عدونا هؤالء وأنت تكتمينه؟ قال دة، ورجمه ة جل وم الخميس مائ دها ي جل

م  يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة، ثم قال: ليس هكذا الرجم، إنك
ل اس بعضكم بعضا، ولكن صفوا كص إن تفعلوا هكذا يقت اس، إن أول الن ا الن ا أيه ال: ي م ق الة، ث فوفكم للص
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ة شهداء  يرجم إن الزاني اإلمام إذا كان االعتراف، وإذا شهد أربع ا ف ى الزن هود عل ه الش اس يرجم  أول الن
ال: ف األول فق ر الص م أم ر، ث ر وكب ا بحج م رماه اس، ث م الن ام ث م اإلم ه، ث هادتهم علي ال:  لش م ق وا، ث ارم

فا ذا ص رفوا وك ون انص ا تفعل ا م وا به ال: افعل م ق ا، ث ى قتلوه فا حت نن  ص ي الس ي ف اكم. (رواه البيهق بموت
  .. الكبرى بلفظه كتاب الحدود 

  وفي كنز العمال أيضا : 
ي ادي أن زرع ين  عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: كنت مع علي بصفين، فإذا رجل ب

ا؟ قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فقال له علي: هل ت به د دخل ال: ق م ق ال: نع ث  تزوجت؟ ق ال: ال، فبع ق
ا، ه بأس رى ب ا ن ف الصداق  إلى أهل المرأة، هل زوجتم فالنا؟ قالوا: وهللا ما كن ه نص ة وأغرم ال فحده مائ ق

ا رأة إذا سميت له و الصداق والصداق  (الصداق: اي المهر: أصدقت الم ا صداقها، وه صداقا، وإذا أعطيته
  رق بينهما.وف  والصدقة أيضا. 

  وفي كنز العمال أيضا : 
ال ون، ق دون وال يرجم دون ويجل ون وال يجل ون، ويرجم دون ويرجم ال: يجل ب ق ن كع ي ب ن أب  ع

ى، والشاب إذا  شعبة: فسره قتادة فقال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى، والشاب المحصن يرجم إذا زن
  لم يحصن جلد.

نِكُح إالَّ َزانِ ((   ي الَ يَ انِ ى الزَّ َك َعلَ َم ذَِل ّرِ ِرٌك َوُح ا إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْش ةُ الَ يَنِكُحَه انِيَ ِرَكةً َوالزَّ ةً أَْو ُمْش يَ
ا:  نََكَح فالن.)).. )3اْلُمْؤِمنِيَن( ا  باضعها امرأَة يَْنِكُحها نِكاحاً إِذا تَزوجها. ونََكَحها يَْنِكُحه ذلك َدَحَمه أَيضاً، وك

  .. نََكَح بمعنى تزوج وَخَجأَها؛ وقال األَعشى في
  جاء في تحفة األحوذي: 

نُ  حدثنا َعْبُد بُن ُحَمْيٍد، حدثنا َرْوَح بنُ      رُو ب عَْيٍب  ُعبَاَدةَ َعن ُعبْيِد هللا بِن األَْخنَِس قَاَل: أَْخبََرنِي َعْم ُش
ٍد و َعن أَبيِه َعن َجّدِه قَاَل "َكاَن َرُجٌل يُقَاُل لَهُ َمْرثَُد بنُ  ي َمْرثَ أْتي أَب ى يَ ةَ َحتّ ْن َمّك َرى ِم ُل األَْس الً يَْحِم اَن َرُج َك

اَرى  الَمِدينَةَ. قَاَل وَكانَت اْمَرأَةٌ بَِغّي بَِمّكةَ يُقَاُل لََها َعنَاقُ  بِهمْ  ْن أَس الً ِم َد َرُج ان َوَع هُ َك هُ، َوأَنّ ِديقَةً لَ وَكانَْت َص
َرْت   إلى ِظّل َحائٍِط ِمْن َحَوائِطِ يَْحِملُهُ، قَاَل فَِجئُْت َحتّى اْنتََهْيتُ  َمّكةَ  َمّكةَ في لَْيلٍَة ُمْقِمرٍة، قَاَل فََجاَءْت َعنَاُق فأَْبَص

 افَقُْلُت َمْرثٌَد. فَقَالْت َمْرَحباً َوأَْهالً َهلُّم فبِْت ِعْنَدنَ  بَِجْنِب الَحائِِط فَلَّما اْنتََهْت إلّي َعَرفَتْه، فَقَالَْت َمْرثٌَد؟ َسَواَد ِظلّي
لَْكتُ  اللّْيلَةَ، قُْلُت يا َعنَاُق َحّرَم هللا الّزنَا. قَالَْت يَا أَْهَل الِخيَامِ  ةٌ وَس َي ثََمانِيَ اَل فَتَبعَنِ َراُكم قَ ُل أُْس ُل يَْحِم  َهذَا الّرُج

اُموا ى قَ اؤوا َحتّ َدَخْلُت فََج ٍف فَ اٍر أَْو َكه ى َغ ُت إل ةَ فانتَهْي الُ  الَخْنَدَم ي فبَ ى َرأِْس ي َعلَ ى َرأِس ْولُهْم َعلَ ّل بَ وا فََظ
ي اُهم هللا َعنّ يالً  َوأَعّم الً ثَِق اَن َرُج هُ وَك احبي فََحَمْلتُ ى َص ُت إل وا َوَرَجْع ّم َرَجعُ اَل ثُ ر  قَ ى اإلْذِخ ُت إل ى اْنتَهْي َحتّ

ُت  وسلموآله  َرُسول هللا صلى هللا عليه ويعينني َحتّى قَِدمُت الَمِدينَةَ فأَتَْيتُ  فَفََكْكُت َعنُهُ أْكبُلَهُ فََجعَْلُت أَْحِملُه فَقُْل
ي  يا َرُسوَل هللا أَْنِكُح َعنَاقاً َمّرتْيِن فأَْمَسَك َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم َولَم يَُرّد َعلَّي َشْيئاً َحتّى نََزلَْت {الّزان

ول هللا  ا إِالَ َزاٍن أَوْ إِالّ َزانِيَةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالّزانيَةُ الَ يَْنِكُحهَ  الَ يَْنِكحُ  ال رُس ى المؤمنين} فَقَ ُمشرٌك وحّرم ذلك عل
ا ةُ ال صلى هللا عليه وسلم: يَ ةً أَْو ُمشرَكةً َوالزانِيَ ْنِكُح إِالَ َزانِيَ ي الَ يَ ُد الّزان الَ  ََمْرثَ ا إِالّ َزاٍن أَْو ُمشرٌك فَ يَْنِكُحَه

  ..  َغِريب الَ نَْعِرفُه إِالّ ِمْن َهذَا الَوْجهِ تَْنِكْحَها". قال أبو عيسى: َهذا حديٌث َحَسنٌ 
َم ذَِلَك َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ ((  ه َوُحّرِ )).. أي حرم هللا الزنا على المؤمنين .. ومن زنا فقد وجب أن يقام علي

ا .. ((  ا إطالق ك فيه ي ال ش اعة الت ام الس ى قي تمرار إل دوام واالس ى ال ريم عل د .. والتح َم ذَ الح ّرِ ى َوُح َك َعلَ ِل
  )) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..   اْلُمْؤِمنِينَ 

َدةً َوَال تَقْ ((   انِيَن َجْل ُدوُهْم ثََم َهَداَء فَاْجِل ِة ُش أْتُوا بِأَْربَعَ ْم يَ مَّ لَ نَاِت ثُ وَن اْلُمْحَص ِذيَن يَْرُم ْم َوالَّ وا لَُه بَلُ
دً  َهاَدةً أَبَ قُوَن(َش ْم اْلفَاِس َك ُه ة.)).. )4ا َوأُْولَئِ ة بَيِّن اء: عفيف تح الح اٌن، بف رأَة َحص ِن  وام انِة والُحْص الَحص

َجةٌ  نٌ  ومتزّوِ اناٍت، وحاِص ٍن وَحص د أَيضاً من نسوة ُحُص نات، وق َن وحاِص َوٍة َحواِص ن نِْس ُن  م نَت تَْحُص َحُص
 ً ي ِحْصناً وُحْصنا ْت عن الّرِ ناً إذا َعفَّ ة، فهيوَحْص ناء .. َحصانٌ  ب ٌن وَحصاٌن وَحْص ي الصحاح: فهي حاِص وف

المعنى أَنهن أَيضاً بَيِّنة الَحصانِة. نات، ف .  والُمْحَصنةُ: التي أَحصنها زوجها، وهن الُمْحَص أَْزواِجهنَّ نَّ ب أُْحِص
و ابن األَعرابي أَنه قال: كالُم  عن والُمْحَصنات: العَفائُِف من النساء. وروى األَزهري العرب كلُّه على أَْفعََل فه

كالِمِه فهو ُمْسَهب؛ زاد ابن سيده:  في ثالثة أَحرف: أَْحَصَن فهو ُمْحَصٌن، وأَْلفََج فهو ُمْلفٌَج، وأَْسَهبَ  ُمْفِعل إال
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ة والمرأَ  اإلْحصان والُمْحَصناِت في غير موضع، وأَصل اإلْحصاِن المنُع، الحديث ِذْكرُ  وأَْسَهَم فهو ُمْسَهم. وفي
رأَة، فهي ُمْحَصنة باإلسالم والعَفاِف والحريّة والتزويج. يقال: تكون نَت الم ذلك  أَْحَص نَة، وك نة وُمْحِص ُمْحَص

ُن، ل. والُمْحَص ل الرج ى الفاع ون بمعن الفتح: يك ول ب نَاتِ .. والمفع وَن اْلُمْحَص ِذيَن يَْرُم ي: :  َوالَّ ن األَعراب اب
جُل إذا سافر. قال أَبو ا منصور: وسمعت وَرَمى الرَّ ذا؛  أَعرابيّ ذا وك َد ك ُد بلَ ال: أُِري ي؟ فق َن تَْرِم ول آلخر أَْي يق

ول هللا عز  فالناً بأَمٍر قبيحٍ  تَْرِمي أَيَّ جهٍة تَْنِوي. ابن األَعرابي: وَرَمى فالن َ بقوله أَْين أَراد ه ق ه؛ ومن أَي قذف
َر  َجهم؛ معناه القَْذف. وَرَمى فالن يَْرِميأَزوا الُمْحَصنات، والذين يَْرُمون وجل: والذين يَْرُمون اً غي نَّ َظنّ إذا َظ

يب؛ ً  ُمص ا ه َرْجم ل قول و مث ور: ه و منص ال أَب   ق
ب؛ نهم بالغي ى بي رُّ يَتَراَم ا زال الش ال: م ْرحُ  يق ى الُج ابَع. وتَراَم ى وصار أَي يَتَت اٍد أَي تَراَخ ى فَس ْبُن إل   والَح

َهَداءَ . الِخْذالِن أَي صار إليه. فالٍن إلى الظَّفَِر أَو مرُ َعِفناً فاسداً. ويقال: تَراَمى أَ  ِة ُش أْتُوا بِأَْربَعَ ورجل :  ثُمَّ لَْم يَ
ذكر، ي الم و ف ا ه َهداء.  والجمع شاِهٌد، وكذلك األُنثى ألَنَّ أَْعَرَف ذلك إِنم ع ُش هيٌد والجم هود، وَش هاد وُش أَْش

د ع عن م للجم ْهُد: اس يبويه، والشَّ ال األَ  س أَلهوق َهَده: س ه. واْستَْش َهْدتُُهم علي ع. وأَْش و جم ش: ه   خف
ِهدَ  التنزيل: واستشهدوا َشِهيدين الشهادة. وفي ه: َش وُل من اطٌع تق ٌر ق هاَدة َخب ا  والشَّ ذا، وربم ى ك ُل عل الرج

قُونَ َوأُْولَئِ . أَي اْحِلف. َشْهَد الرجُل، بسكون الهاء للتخفيف؛ عن األخفش.وقولهم: اْشَهْد بكذا قالوا  َك ُهْم اْلفَاِس
ن:  روج ع ل والخ ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق: العص ق  الِفْس ق  طري ق يفس ق .. فس قاً  الح ُق فِْس ويَْفُس

م،  ائي الض رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن اني،أَي فََجر،ق ن اللحي م ع َق؛ الض وقاً وفَُس وفُس
ر ل إلى المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَمرالدين، وكذلك المي وقيل:الفُسوق الخروج عن ق عن أم  ربه. وفََس

رب ربه أَي جار ومال عن طاعته؛ ه، والع ة رب  الفراء في قوله عز وجل: فَفََسَق عن أَمر ربه، خرج من طاع
َطبةُ من قشرها، تقول َطبةُ من قشرها: قد فََسقَت الرُّ ا إنما سميت فُوْيِسقةً  وكأَن الفأرة إذا خرجت الرُّ لخروجه

  ..  األَمر. وفََسَق عن أَمر ربه أَي خرج والِفْسُق: الخروج عن من ُجْحرها على الناس.
يٌم(((   وٌر َرِح َ َغفُ َّ ِإنَّ  لَُحوا فَ َك َوأَْص ِد ذَِل ذَّْنِب. .)).. )5إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْع ن ال وُع م ُج ةُ: الرُّ التَّْوب

ديث: ي الح َدُم تَْوب وف لالنَّ ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ش: التَّ ال األَخف ه. وق ْوُب مثلُ ْزٍم. ةٌ. والتَّ ٍة وَع   َعْزم
ِ يَتُوُب تَْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ  ّ ِ. ..  وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِلى الطاعةِ  وتاَب إِلى  ّ ى  ٌب إِل اٌب: تائِ وَّ ل تَ وَرج

ِده. وق ى َعْب وُب علَ ّواٌب: يَتُ ُ تَ ّ هو ـَمْصَدرَ  ول ه ال ى ب ون َعنَ وز أَن يك ْوب، يج ِل التَّ ذَّْنِب وقابِ افِِر ال الى: غ  تع
رد. ذهب المب و م ْوٍز، وه ْوزٍة ولَ و كالقَول، وأَن يكون جمع تَْوبٍة َكلَ ال أَب ِ  وق ّ ى  اَد إِل اَب ع ُل ت ور: أَص منص

ُ عليه أَي وَرَجَع وأَناَب. وتابَ  ـَمْغِفرة.  ّ ه بال ّ عاَد علي ى  وا إِل الى: وتُوبُ ه تع اً؛ أَي وقول ى  َجِميع وُدوا إِل ُع
اُب: يَتُوُب على َعْبِده ُ التوَّ ّ   .. بفَْضله إِذا تاَب إِليِه من ذَْنبه َطاعتِه وأَنيبُوا إِليه. و

ُهْم فََش((   َهَداُء إِالَّ أَنفُُس هُ َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم يَُكْن لَُهْم ُش ِ إِنَّ َّ ا َهاَداٍت بِ ُع َش ِدِهْم أَْربَ َهاَدةُ أََح
اِدقِيَن(   .)).. )6لَِمْن الصَّ

  جاء في صحيح البخاري فيما يعلق باآلية السالفة الذكر : 
ن سعد:أن  حدثنا إسحاق: حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا األوزاعي قال: حدثني الزهري، عن سهل ب

فعويمرا أتى عاصم بن عدي، وكان سي ال: كي ي عجالن، فق ي د بن ون ف ال،  تقول ه رج ع امرأت د م ل وج رج
ي صلى هللا  أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النب

ه  ه علي رهوآل ول هللا، فك ا رس ال: ي ه  وسلم فق ه رسول هللا صلى هللا علي أله عويمر وآل وسلم المسائل، فس
ى أسأل وآله عليه  إن رسول هللا صلى هللافقال:  ال عويمر: وهللا ال أنتهي حت ا، ق ره المسائل وعابه وسلم ك

ه رجال، رسول هللا صلى ع امرأت ول هللا، رجل وجد م ا رس ال: ي ويمر فق اء ع ك، فج  هللا عليه وسلم عن ذل
ز د أن لم: (ق ه وس لى هللا علي ول هللا ص ال رس نع؟ فق ف يص ه، أم كي ه فتقتلون ي  ل هللاأيقتل ك وف رآن في الق

ال:  وسلم بالمالعنة بما سمىوآله  صاحبتك). فأمرهما رسول هللا صلى هللا عليه م ق هللا في كتابه، فالعنها، ث
فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتالعنين، ثم قال رسول هللا  يا رسول هللا، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها،

لم: ه وس إن) صلى هللا علي ال  انظروا، ف اقين، ف دلج الس ين، خ يم األليت ين، عظ ه أسحم، أدعج العين جاءت ب
ا).  عويمرا إال قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر، كأنه وحرة، فال أحسب عويمرا إال قد أحسب ذب عليه ك
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ه  لى هللا علي ول هللا ص ه رس ت ب ذي نع ت ال ى النع ه عل ه فجاءت ب ن تصديقوآل لم م د  وس ان بع عويمر، فك
  أمه.ينسب إلى 

ِ َعلَْيِه إِْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذبِيَن(((   َّ َهاَداٍت 7َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ  َع َش َهَد أَْربَ ذَاَب أَْن تَْش ) َويَْدَرأُ َعْنَها اْلعَ
ِ إِنَّهُ لَِمْن اْلَكاِذبِيَن( َّ ِ َعلَْيَها إِْن َكاَن ِمنْ  )8بِا َّ اِدقِيَن( َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب    .)).. )9الصَّ

  جاء في صحيح البخاري : 
ن ن اب ة، ع دثنا عكرم ان: ح ن حس ام ب ن هش دي، ع ي ع ن أب دثنا اب ار: ح ن بش د ب دثني محم  ح

ه  ه عباس:أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى هللا علي نوآل ي  وسلم بشريك اب ال النب سحماء، فق
ق  رك). فقال: يا رسولصلى هللا عليه وسلم: (البينة أو حد في ظه ه رجال ينطل هللا، إذا رأى أحدنا على امرأت

ذي وآله  يلتمس البينة، فجعل النبي صلى هللا عليه الل: وال ال ه ي ظهرك). فق د ف ة وإال ح وسلم يقول: (البين
ادق، ي لص الحق إن ك ب ري بعث رىء ظه ا يب زلن هللا م   فلين

ذين يرمون ه: {وال زل علي ل وأن زل جبري ن الحد، فن م أ م غ  -زواجه ى بل رأ حت ن الصادقين}.  -فق ان م إن ك
ه  وسلموآله فانصرف النبي صلى هللا عليه  ه فأرسل إليها، فجاء هالل فشهد، والنبي صلى هللا علي لم وآل وس

ا يقول: (إن هللا يعلم أن د الخامسة وقفوه ت عن ا كان  أحدكما كاذب، فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت، فلم
ت:وقالوا: إنها موجب م قال ا ترجع، ث ومي سائر  ة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنه الأفضح ق

اءت إن ج لم: (أبصروها، ف ه وس لى هللا علي ين،  اليوم، فمضت، فقال النبي ص ين، سابغ األليت ل العين ه أكح ب
ه  خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء). فجاءت به لى هللا علي ي ص ال النب ذلك، فق ه ك ا وسلموآل وال م : (ل

ذَابَ  مضى من كتاب هللا، لكان لي ولها ْدَرُؤهُ َدْرءاً :  شأن). َويَْدَرأُ َعْنَها اْلعَ ْفع. َدَرأَهُ يَ دَّ ْرُء: ال دَّ هُ  ال  وَدْرأَةً: َدفَعَ
  .وتَداَرأَ القوُم: تَدافَعوا في الُخصومة ونحوها واْختَلَفوا.

ْيُكْم َوَرحْ ((    ِ َعلَ َّ ُل  ْوَال فَْض يٌم(َولَ اٌب َحِك وَّ َ تَ َّ هُ َوأَنَّ  ُم .)).. )10َمتُ الى أَْحَك بحانه وتع هللا س
يمُ  و الَحِك اكِميَن، وه ه الح ن ل ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س فات الُحْك هللا  ص

ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ن أع الَحَك ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم ل
  .. أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي أَسمائه. ابن األَثير: في

ْم لِ ((    ٌر لَُك َو َخْي ْل ُه ْم بَ را لَُك بُوهُ َش ْنُكْم الَ تَْحَس بَةٌ ِم ِك ُعْص ْف اُءوا بِاْإلِ ا إِنَّ الَِّذيَن َج ْنُهْم َم ِرٍئ ِم ّلِ اْم ُك
ثِْم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِظيٌم( ك،.)).. )11اْكتََسَب ِمْن اْإلِ ةُ: كاِإلْف ذب. واألَفِيك ك: الك ذيب:  ِإلْف الته

ذب. َك ك ال: أَفَ ذب. ويق ُك إِذا ك َك يأْفَ ُك وأَفِ دَّثه أَفََك يأُْ◌فِ ذبهم وح اَس: ك َك الن َك وأَفَ ون أَفَ ال: فيك ل، ق م بالباط
ي  أَهلُ  َكذَب وَكذَْبته. وفي حديث عائشة، رضوان هللا عليها: حين قال فيها مثل وأَفَْكتُه ُك ف اِإلْفِك ما قالوا؛ اِإلْف

ا ا م ا األَصل الكذب وأَراد به ههن ِذَب عليه ع ُك ذب، والجم ُك: الك م. واِإلْف ك: اِإلث ه. واِإلْف ت ب ا رمي ُك. مم  األَفَائ
ُك، ورجل ه يَأْفِ هُ: جعل ك أَفَّاك وأَفِيك وأَفُوك: كذاب. وآفََك رَئ: وذل مْ  وق بَةٌ ..  إِْفُكُه ِك ُعْص ْف اُءوا بِاْإلِ ِذيَن َج إِنَّ الَّ
ا زوجة  ِمْنُكمْ  ة رضي هللا عنه افقون السيدة عائش م المن ث اته ك .. حي مى بحديث اإلف ا يس ى م : نأتي هنا إل

ة رسول هللا صلى هللا عليه و ول .. والتهم م زوجة رس ه يه هال .. إن يس س ام ل رفها .. واإلته آله وسلم في ش
كيدية وتتعرض آلل الرسول .. والهدف منهال خسيس وهو الحط من قيمة الرسول وآله .. لذلك وجب الشرح 

  والبيان واإلسهاب تنويرا للحق .. 
  جاء في صحيح البخاري بعنوان (( حديث اإلفك )) : 

حدثني عروة  زيز بن عبد هللا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال:حدثنا عبد الع
ة  بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد هللا بن عبد هللا بن ن عائش ن مسعود، ع ة ب عتب

ه  ي صلى هللا علي ا، زوج النب ه رضي هللا عنه ال وآل ين ق لم، ح ا وس ك م ل اإلف ا أه الوا، له دثني وكل ق م ح ه
وقد وعيت من كل رجل منهم  طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت له اقتصاصا،

الوا: حدثني عن عائشة، وبعض حدثيهم يصدق بعضا، الحديث الذي ن بعض. ق ه م  وإن كان بعضهم أوعى ل
ه لى هللا علي ول هللا ص ان رس ة: ك ت عائش ه  قال رعوآل فرا أق لم إذا أراد س رج  وس أيتهن خ ه، ف ين أزواج ب

عليه وسلم معه، قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها  سهمها خرج بها رسول هللا صلى هللا
ت مع ه  سهمي، فخرج ول هللا صلى هللا علي ه رس ودجي وآل ل في ه ت أحم زل الحجاب، فكن ا أن د م لم بع وس
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ه، لى هللا وأنزل في ول هللا ص رغ رس ى إذا ف رنا حت ه  فس ه علي ا منوآل ل، ودنون ك وقف ه تل ن غزوت لم م  وس
يش، اوزت الج ى ج يت حت ل، فمش وا بالرحي ين آذن ت ح ل، فقم ة بالرحي افلين، آذن ليل ة ق يت  المدين ا قض فلم

د انقطع، ار ق ي من جزع ظف د ل إذا عق ي، فلمست صدري ف ى رحل ت إل دي  شأني أقبل ت عق ت فالتمس فرجع
ي،فحبسني ابتغاؤه، قالت: وأقبل الرهط ال ون ل ذي  ذين كانوا يرحل ري ال ى بعي وه عل ودجي فرحل احتملوا ه ف

أكلن  كنت أركب عليه، وهم يحسبون أني فيه، وكان ا ي النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن، ولم يغشهن اللحم، إنم
وا  العلقة من الطعام، فلم ة السن، فبعث ة حديث ت جاري وه، وكن وه وحمل ين رفع ودج ح ة اله وم خف يستنكر الق

ل ب، الجم نهم داع وال مجي ا م يس به ازلهم ول ت من يش، فجئ تمر الج ا اس د م دي بع دت عق اروا، ووج  فس
ي ة ف ا جالس ا أن ي، فبين ون إل يفقدوني فيرجع م س ت أنه ه، وظنن ت في ي  فتيممت منزلي الذي كن ي غلبتن منزل

يش، ن وراء الج ذكواني م م ال ل السلمي ث ن المعط فوان ب ان ص ي، ف عيني فنمت، وك د منزل بح عن رأى فأص
ي، فخمرت  سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفن

ة، وال ا بكلم ا تكلمن ابي، وهللا م ي بجلب ه،  وجه اخ راحلت ى أن وى حت ترجاعه، وه ر اس ة غي ه كلم معت من س
رة فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا ال فوطئ على يدها، فقمت إليها ي نحر الظهي جيش موغرين ف

ال كبر اإلفك عبد قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى  وهم نزول، رت  هللا بن أبي ابن سلول. ق روة: أخب ع
ك أيضا يسم من  لم أنه كان يشاع ويتحدث به عنده، فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا:  أهل اإلف

ة بنت جحش، في ناس آخرين ال علم لي بهم، غير أنهم عصبة، أثاثة، وحمن إال حسان بن ثابت، ومسطح بن
ة له: عبد هللا بن أبي ابن سلول. تعالى، وإن كبر ذلك يقال كما قال هللا ت عائش روة، كان ب  قال ع ره أن يس تك

اء فإن أبي ووالده وعرضي * لعرض عندها حسان، وتقول: أنه الذي قال: نكم وق د م ت عائشة: ..  محم قال
اسفقدمنا المد دمت شهرا، والن ن  ينة، فاشتكيت حين ق عر بشيء م ك، ال أش ول أصحاب اإلف ي ق ون ف يفيض

ه  ذلك، وهو يريبني في وجعي أني ال أعرف ول هللا صلى هللا علي ه من رس ت أرى وآل ذي كن ف ال لم اللط وس
ي دخل عل ا ي تكي، إنم ه  منه حين أش لى هللا علي ول هللا ص ه رس يوآل ف ت ول: (كي م يق م وسلم فيسلم، ث كم). ث

ان  ينصرف، فذلك يريبني وال أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع، وك
ت: متبرزنا، ا، قال رب  وكنا ال نخرج إال ليال إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتن ر الع ا أم وأمرن

ا وأم مسطح، وهي  عنداألول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها  ت أن بيوتنا، قالت: فانطلق
ا مسطح  ابنة أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف، ديق، وابنه ر الص ي بك ة أب امر خال وأمها بنت صخر بن ع

ي  بن أثاثة بن عباد بن رت أم مسطح ف ا من شأننا، فعث ين فرغن ي ح ل بيت المطلب، فأقبلت أنا وأم مسطح قب
ا ت: تعس مسطح، فقل مرطه اه أوفقال ت: أي هنت درا؟ فقال هد ب ال ش ت، أتسبين رج ا قل ئس م ا: ب م  ت له ل

ازددت مرضا ت: ف ك، قال ل اإلف ول أه ا  تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: وما قال؟ فأخرتني بق ى مرضي، فلم عل
ال:وآله رجعت إلى بيتي دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه  أذن ) وسلم فسلم، ثم ق ه: أت ت ل يكم). فقل ف ت كي

ه  ن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر منلي أ ول هللا صلى هللا علي ي رس أذن ل ت: ف ه قبلهما، قال وآل
اذا اه، م ط  وسلم، فقلت ألمي: يا أمت رأة ق ت ام ا كان ك، فوهللا لقلم وني علي ة، ه ا بني ت: ي اس؟ قال يتحدث الن

ت: سبح وضيئة عند رجل ت: فقل اسيحبها، لها ضرائر، إال أكثرن عليها. قال د تحدث الن ذا؟  ان هللا، أو لق به
م ول  قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت ال يرقأ لي دمع وال أكتحل بنوم، ث ت: ودعا رس بحت أبكي، قال أص

ه  لى هللا علي ه هللا ص نوآل امة ب ب وأس ي طال ن أب ي اب لم عل ألهما  وس وحي، يس تلبث ال ين اس د، ح زي
ه  أشار ويستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة لى هللا علي ول هللا ص ه على رس م وآل ذي يعل وسلم بال

ول  من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في ا رس ال: ي ي فق ا عل نفسه، فقال أسامة: أهلك، وال نعلم أال خيرا. وأم
ول هللا صلى هللا هللا، لم يضيق دعا رس ت: ف ه  هللا عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قال علي

تله وآ ك وسلم بريرة، فقال: (أي بريرة، هل رأيت شيء يريبك). قال ذي بعث رة: وال ه بري ت  ل ا رأي الحق، م ب
ت:  عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين ه، قال داجن فتأكل أتي ال أهلها، فت

ه ن يوم ن فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م د هللا اب ن عب تعذر م ا  فاس ال: (ي ر، فق ى المنب ي، وهو عل أب
د  معشر المسلمين، من يعذرني را، ولق ي إال خي من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، وهللا ما علمت على أهل

اذ ذكروا ن مع ام سعد ب ت: فق ي). قال د  رجال ما علمت عليه إال خيرا وما يدخل على أهلي إال مع ي عب أخو بن
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ا من الخزرج،  عذرك، فإن كان من األوس ضربت عنقه، وإناألشهل فقال: أنا يا رسول هللا أ كان من إخوانن
ادة،  أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم ن عب حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد ب

ذبت لعمر هللا ال  وهو سيد الخزرج، قالت: وكان قبل ذلك رجال ال لسعد: ك ة، فق ه الحمي صالحا، ولكن احتملت
ن عم سعد،  تقتله، وال تقدر على ن حضير، وهو اب قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد ب

ار فقال ت فث افقين. قال ن المن ادل ع افق تج ك من ه، فإن ر هللا لنقتلن ذبت لعم ادة: ك ن عب ان األوس  لسعد ب الحي
ه ول هللا صلى هللا علي وا، ورس ه والخزرج، حتى هموا أن يقتتل ل وآل ائموس زل  م ق م ي ت: فل ر، قال ى المنب عل

فبكيت يومي ذلك كله ال يرقأ لي دمع وال  وسلم يخفضهم، حتى سكتوا وسكت،وآله رسول هللا صلى هللا عليه 
ي  أكتحل بنوم، قالت: وأصبح أبوي عندي، قد بكيت ى إن وم، حت ي دمع ال أكتحل بن أ ل ا، وال يرق ين ويوم ليلت

ت  فبينا ألظن أن البكاء فالق كبدي، ار فأذن ن األنص رأة م ي ام تأذنت عل أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاس
اوآله فجلست تبكي معي، قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول هللا صلى هللا عليه  لها، لم علين م  وس فسلم ث

ه وحى إلي هرا ال ي ث ش د لب ا، وق ت:  جلس، قالت: لم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبله أني بشيء، قال ي ش ف
اوآله تشهد رسول هللا صلى هللا عليه ف ال: (أم م ق س، ث ين جل ذا  وسلم ح ك ك ي عنك ه بلغن د، ياعائشة، إن بع

رف  وكذا، فإن كنت بريئة، فسيبرئك هللا، وإن كنت ألممت بذنب، فاستغفري هللا وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعت
ه عليه). قالت: عائشة: فلما قضى رسول هللا صلى هللا ثم تاب، تاب هللا ه  علي ي وآل ص دمع ه قل لم مقالت وس

ه  حتى ما ول هللا صلى هللا علي ه أحس منه قطرة، فقلت ألبي: أجب رس الوآل ال، فق ا ق ي فيم لم عن ي:  وس أب
ه  ه وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللا صلى هللا علي ولوآل ي رس ت ألمي: أجيب ه  وسلم، فقل لى هللا علي هللا ص

ول لرسول هللا صلىوسلم فيما قال، قالت أميوآله  ا أق ا أدري م ه : وهللا م ه  هللا علي ا وآل ت: وأن وسلم، فقل
ي وهللا را: إن رآن كثي ن الق ي  جارية حديثة السن ال أقرأ م تقر ف ى اس ذا الحديث حت د سمعتم ه د علمت: لق لق

ي م: إن ت لك ئن قل ه، فل م أ أنفسكم وصدقتم ب أمر، وهللا يعل م ب ت لك ئن اعترف ة، ال تصدقوني، ول ه بريئ ي من ن
ى بريئة، لتصدقني، تعان عل ل وهللا المس ال: {فصبر جمي ين ق ف ح ا يوس ثال إال أب ا  فوهللا ال أجد لي ولكم م م

ة، وأن هللا ذ بريئ ي حينئ م أن ى فراشي، وهللا يعل ن  تصفون}. ثم تحولت واضطجعت عل ي، ولك ي ببراءت مبرئ
ي أمر،  وهللا ما كنت أظن أن هللا منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني ف ي ب تكلم هللا ف ر من أن ي ان أحق نفسي ك

ا رام وآله عليه  ولكني كنت أرجو أن يرى رسول هللا صلى هللا وهللا م ا، ف ي هللا به ا يبرئن وم رؤي وسلم في الن
ان يأخذه  رسول هللا صلى هللا عليه ا ك ه، فأخذه م وسلم مجلسه، وال خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل علي

ذي البرحاء، حتى إنه من وم ال ل الق م ثق وم شات، ك ي ي و ف ان، وه ل الجم ه،  ليتحدر منه العرق مث زل علي أن
ه  لى هللا علي ه قالت: فسرى عن رسول هللا ص ت أووآل و يضحك، فكان ا  وسلم وه ال: (ي ا أن ق م به ة تكل كلم

ه، ومي إلي ي أمي: ق ت ل إني ال أ عائشة، أما وهللا فقد برأك). فقال ه، ف وم إلي ت: وهللا ال أق ز فقل د إال هللا ع حم
الى: زل هللا تع ت: وأن ل، قال ي } وج ذا ف زل هللا ه م أن ات، ث نكم}. العشر اآلي ك عصبة م اؤوا باإلف ذين ج إن ال

ال ي، ق ى براءت ق عل ره: وهللا ال أنف ه وفق ه من ة لقرابت ن أثاث طح ب ى مس ق عل ان ينف ديق، وك ر الص و بك  أب
أنزل ال. ف ل مسطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما ق وا الفض ل أول نكم  هللا: {وال يأت ه  -م ى قول ور  -إل غف

ه،  رحيم}. قال أبو بكر الصديق: بلى وهللا إني ألحب أن يغفر ق علي ي ينف ة الت هللا لي، فرجع إلى مسطح النفق
دا، ه أب ا من ه  وقال: وهللا ال أنزعه ول هللا صلى هللا علي ان رس ت عائشة: وك ه قال ت وآل ب بن أل زين وسلم س

اجحش عن أ ول هللا أحمي سمعي وبصري، وهللا م  مري، فقال لزينب: ماذا علمت، أو رأيت). فقالت: يا رس
ه  علمت إال خيرا، قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى هللا عليه لم فعصمها وآل وس

ديث ابن شهاب: فهذا  قال هللا بالورع. قالت: وطفقت أختها تحارب لها، فهلكت فيمن هلك. ي من ح ذي بلغن ال
ذي  ثم قال عروة: قالت عائشة: هؤالء الرهط. ول: سبحان هللا، فوال ل ليق ا قي ه م ل ل ذي قي ل ال وهللا إن الرج

ي سبيل هللا.أخرجه مسلم نفسي بيده ما كشفت من ك ف د ذل اب:  كنف أنثى قط، قالت: ثم قتل بع ة، ب ي التوب ف
  ..  هللا توبة القاذفحديث اإلفك وقبول  في 

  في صحيح البخاري أيضا : و  
ة ي مليك ن عائشة رضي حدثني يحيى: حدثنا وكيع، عن نافع، عن ابن معمر، عن ابن أب ت  ع ا: كان هللا عنه

ة: زل  تقرأ: إذا تلقونه بألسنتكم وتقول: الولق الكذب. قال ابن أبي مليك ه ن ذلك، ألن ا ب ن غيره م م ت أعل وكان
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ليمان، حدثني بشر وفي صحيح البخاري أيضا :  فيها. ر، عن شعبة، عن س ن جعف د ب ا محم بن خالد: أخبرن
دخلنا على عائشة رضي هللا عنها، وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا،  قال: عن أبي ضحى، عن مسروق

ل له، وقال: بأبيات يشبب وم الغواف ه عائشة: ..  حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لح ت ل فقال
ره  ق: فقلت لها لم تأذنين له أن يدخللكنك لست كذلك. قال مسرو ولى كب ذي ت عليك؟ وقد قال هللا تعالى: {وال

ول هللا  منهم له عذاب عظيم}. فقالت: وأي عذاب ن رس أشد من العمى؟ قالت له: إنه كان ينافح، أو يهاجي ع
    وسلم.وآله صلى هللا عليه 

يٌن(لَْوَال إِْذ َسِمْعتُُموهُ َظنَّ اْلُمْؤِمنُوَن َوالْ ((     ٌك ُمبِ ذَا إِْف الُوا َه ًرا َوقَ ِهْم َخْي اُت بِأَنفُِس ان )12ُمْؤِمنَ .)).. أب
  الشيء : اتضح فهو مبين ..  

اذِ ((    ْم اْلَك ِ ُه َّ َد  َك ِعْن َهَداِء فَأُْولَئِ أْتُوا بِالشُّ ْم يَ ِإْذ لَ َهَداَء فَ ِة ُش ِه بِأَْربَعَ اُءوا َعلَْي ْوَال َج .)).. )13بُوَن(لَ
ل ش ذكر،والجمعورج ي الم و ف ا ه ك إِنم َرَف ذل ى ألَنَّ أَْع ذلك األُنث ع  اِهٌد، وك هيٌد والجم هود، وَش هاد وُش أَْش

د ع عن َهَده: سأَله سيبويه، ُشَهداء. والشَّْهُد: اسم للجم ه. واْستَْش َهْدتُُهم علي ع. وأَْش و جم ش: ه ال األَخف   وق
هادة. ِهدَ  الش ه: َش وُل من اطٌع تق ٌر ق هاَدة َخب الوا والشَّ ا ق ذا، وربم ى ك ُل عل ْهدَ  الرج اء  َش ُل، بسكون اله الرج

ا ال  أَي اْحِلف للتخفيف؛ عن األخفش. وقولهم: اْشَهْد بكذا ره بالزن تهم غي ذي ي رعية فال .. واصبحت قاعدة ش
ه  ول ل ن تس ل م دي ك بد لـه من أربعة شهود وإال اتهم بالقذف ويجلد .. حتى ال يبقى عرض الناس لعبة ف أي

  التهجم على األعراض .. نفسه 
ذَاٌب َعِظ((     ِه َع تُْم فِي ْنيَا َواْآلِخَرِة لََمسَُّكْم فِي َما أَفَْض ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ فِي الدُّ َّ .).. )14يٌم(َولَْوَال فَْضُل 

ي وُم ف اَض الق وا وأَف دفعوا وخاُض و إِذا ان اني: ه ال اللحي روا، وق ديث: انتش ي الح روا. وف ل: إِذ  وأَْكثَ التنزي
  .وتَْنبَِسُطون في ذكره. تُِفيُضوَن فيه؛ أَي تَْنَدفِعُوَن فيه

وَ ((     ا َوُه بُونَهُ َهيِّنً ٌم َوتَْحَس ِه ِعْل ْم بِ ْيَس لَُك ا لَ أَْفَواِهُكْم َم وَن بِ نَتُِكْم َوتَقُولُ هُ بِأَْلِس ِ إِْذ تَلَقَّْونَ َّ َد   ِعْن
ي  يُْلقي لها َحه. وفي الحديث: إِنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة ماوأَلقى الشيء: َطرَ .)).. )15َعِظيٌم( ا ف وي به باالً يَْه

ه ا يَقولُ ه لم ُر قلبَ ا يُْحِض ار أَي م اُل: الن ا، والب ا منه ٌل فم ه َرج َي إِلي ه نُِع ف: أَن ديث األَحن ي ح ُب. وف  القَل
اء؛ الشيء واللَّقى: له وال اْكتََرَث به ما اْستَمع أَلقى لذلك باالً أَي مٌ  الُمْلقى، والجمع أَلق ِه ِعْل ْم بِ ْيَس لَُك م  لَ : عل

  علما: أدركه بحقيقته وكنهه.. 
يٌم(((      والتَّسبيح: .)).. )16َولَْوَال إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُْلتُْم َما يَُكوُن لَنَا أَْن نَتََكلََّم بَِهذَا ُسْبَحانََك َهذَا بُْهتَاٌن َعِظ

ي تنزيه هللا اه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل:وسبحان هللا: معن التنزيه. ا ال ينبغ ه أَن  تعالى عن كل م ل
ي موضع ه ف بُه أَن ال: ونَْص ى يوصف، ق ل عل ه  فع ه أَي نزهت بَّْحُت هللا تسبيحاً ل ول: َس ه، تق بيحاً ل ى تس معن

ي وآله قال: وكذلك روي عن النبي، صلى هللا عليه  تنزيهاً، الى:وسلم؛ وقال الزجاج ف ه تع ذي  قول ْبحاَن ال ُس
ه هللا،  أُسبِّح أَْسَرى بعبده ليالً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى ة تنزي ي اللغ ال: وسبحان ف هللا تسبيحاً. ق

وء؛ ن عز وجل، عن الس ال اب بحان هللا ق ي س أَنَّ إِنساناً فسر ل ام ك ي المن ت ف ميل: رأَي ال: ش رى ، فق ا ت  أَم
رعته؟  ي س بَُح ف رس يَْس هالف رعةُ إِلي بحان هللا الس ال: س ارك  وق ُده، تب اه بُْع ه،وِجماُع معن ي طاعت ةُ ف والِخفَّ

و الخطاب أَن سبحان ِمثٌْل أَو شريك أَو ندٌّ  له وتعالى، عن أَن يكون ال سيبويه: زعم أَب ك  أَو ضّد؛ ق هللا كقول
ُئ هللاَ من السوء براءةً؛ وقيل: براَءةَ هللا أَي ك. وروى  ي أُنزهك يا رب من كلقوله سبحانك أَ  أُبَّرِ وء وأُبرئ س

وان هللا األَزهري بِإسناده ا سأَل عليّاً، رض ه، عن سبحان هللا، أَن ابن الَكوَّ الى علي ة رضيها هللا  تع ال: كلم فق
رب ذا إِذا لنفسه فأَوصى بها. والع ن ك ْبحاَن ِم ول: ُس ه تق ت من يمٌ .. تعجب اٌن َعِظ ذَا بُْهتَ َل يَبْ :  َه َت الرج ه بََه َهتُ

اً، اً، وبُْهتان اً، وبََهت و بَْهت وتٌ  فه و َمْبُه ه، فه م يفعل ا ل ه م ال علي ات أَي ق راءٌ ..  بَهَّ اُن: افت ه: ..  والبُْهت وباَهتَ
  .. منه، واالسم البُْهتانُ  فَيَْبَهتُ  ، ال يعلمه اْستْقبله بأَمر يَْقِذفُه به، وهو منه بريء

ُ أَْن تَعُوُدوا ((     َّ ةُ والَمْوِعظةُ: النُّْصح )17ِلِمثِْلِه أَبًَدا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِيَن(يَِعُظُكْم   الَوْعظ والِعظةُ والعَظ
ْذكير ن والت ه م يِّن قلبَ ا يُلَ ان بم ذكيرك لِإلنس و ت يده: ه ن س ال اب ب؛ ق واب بالعَواقِ ديث:  ث ي الح اب. وف وِعق

ه ن جاءه عوض م ألَْجعلنك ِعظة أَي َمْوعظة وِعبرة لغيرك، والهاء في ل: فَم ي التنزي ة. وف واو المحذوف ن ال
ى َمْوِعظة من ربه؛ لم يجئ َوْعظ حت ى ال ي معن ي أَو ألَن الموِعظة ف ال:  بعالمة التأْنيث ألَنه غير حقيق ه ق كأَن

ي  َواتَّعَظ ، وقد َوَعظه َوْعظاً وِعظة،جاءه وعظ من ربه  فمن هو: قَبِل الموعظة، حين يُذكر الخبر ونحوه. وف
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دُّخول الّسراط : وعلى رأْسالحديث ّ في قلب كل مسلم، يعني ُحَججه التي تَْنهاه عن ال ا واعُظ  ّ  فيم ه  منع
مه عليه والبصائر التي جعلها فيه.   .منه وحرَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم(((    َّ ُ لَُكْم اْآليَاِت َو َّ ْم إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع ا )18َويُبَيُِّن  ْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَُه
ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم الَ تَْعلَُموَن( َّ ْنيَا َواْآلِخَرِة َو ةُ .))..  (( )19َعذَاٌب أَِليٌم فِي الدُّ يَع اْلفَاِحَش وَن أَْن تَِش )) : إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّ

اءُ  ش والفَْحش يده: الفُْح ن س روف. اب ش: مع ةُ  الفُْح يحُ والفاِحش واِحُش.   القب ا الفَ ل، وجمعه ول والفع ن الق م
ي ه ف َش علي ق أَي وأَْفَح شَ  الَمْنِط َش وفَُح د فََح ة، وق م الفاحش اُء: اس ش. والفَْحش ال الفُْح شَ  ق َش  وأَْفَح وفَُح

ا والصحيح ، علينا وأَْفَحَش إِْفحاشاً وفُْحشاً؛ عن كراع واللحياني ل ف ِحٌش: أَن اِإلْفحاَش والفُْحش االسم. ورج
ديث: ي الح ش، وف ن إِن ذو فُْح ا م ش والَخن اِحُش ذو الفح َش، فالف تَفَّحِ اِحَش الُم ْبِغُض الف ل،  َّ يُ ول وفع ق

ُده، وقد تكرر ُش الذي يتكلَُّف َسبَّ الناس ويتعمَّ ي الحديث، وهو  والُمتَفَّحِ احش ف ش والفاحشة والف ر الفُْح ذك
االذنوب والمعاصي كل ما يَشتد قُْبُحه من ى الزن ةُ بمعن ِرُد الفاحش ا تَ راً م ا  ؛ قال ابن األَثير: وكثي ويسمى الزن

أْتِيَن بفاحشةٍ  الى: إِال أَن يَ َّ تع ال  ةً، وق ل:  فاحش ّد، وقي َرج ِلْلح ي فتُْخ ة أَن تزن ة المبين ل: الفاحش ٍة؛ قي ُمبَيِّن
  .. خروُجها من بيتها بغير إِذن زوجها ُالفاحشة
ُل ((    يٌم(َولَْوَال فَْض َ َرُءوٌف َرِح َّ هُ َوأَنَّ  ْيُكْم َوَرْحَمتُ ِ َعلَ يمٌ ...)).. )20َّ َ َرُءوٌف َرِح َّ ة: :  َوأَنَّ  الرأْف

ا ورئِفَ  الرحمة، وقيل: أَشد الرحمة؛ َرأََف به يَْرأَفُ   وَرُؤَف َرأْفَةً وَرآفةً. وفي التنزيل العزيز: وال تأُْخْذُكم بهم
ّ  رأْفةٌ  ِقطوا  ؛ قال الفراء: الرأْفةُ والرآفةُ مثل الكأَْ◌بِة والكآبة،في ِديِن  ا فَتُْس ال الزجاج: أَي ال ترحموهم وق

ّ به من ّ عز وجل الرؤوف وهو الرحيُم لعباده العَُطوُف عليهم عنهما ما أََمر  ه.  الحّد. ومن صفات  بأَلطاف
، وفيه لغتان ق   ..  معاً: َرؤوٌف على فَعُولٍ  رئ بهماوالرأْفةُ أَخصُّ من الرحمِة وأََرقُّ

  
  

  *********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القرآن وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس ..  امنهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  .ورحمة هللا وبركاته 

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c  : 260الحلقة عدد   
  c( سورة النور ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ و ول هللا بل نشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا (( ...  أُْمُر أَ  يَ هُ يَ ْيَطاِن فَِإنَّ َواِت الشَّ ْع ُخُط ْن يَتَّبِ ْيَطاِن َوَم َواِت الشَّ وا ُخُط وا الَ تَتَّبِعُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ يَُّه

نَّ  ًدا َولَِك ٍد أَبَ ْن أََح ْنُكْم ِم ا ِم ا َزَك هُ َم ْيُكْم َوَرْحَمتُ ِ َعلَ َّ َ بِاْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَْوَال فَْضُل  َّ   ُ َّ اُء َو ْن يََش ي َم  يَُزّكِ
بِيِل  َوَال يَأْتَِل أُْولُوا اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسَّعَِة أَْن يُْؤتُوا أُْوِلي اْلقُْربَى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن فِي )21َسِميٌع َعِليٌم( َس

َر  وَن أَْن يَْغِف فَُحوا أََال تُِحبُّ وا َوْليَْص ِ َوْليَْعفُ يٌم(َّ وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ْم َو ُ لَُك نَاِت 22َّ وَن اْلُمْحَص ِذيَن يَْرُم ) إِنَّ الَّ
يٌم( ذَاٌب َعِظ ْم َع َرِة َولَُه ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال وا فِ اِت لُِعنُ افَِالِت اْلُمْؤِمنَ ِديِهْم  )23اْلغَ نَتُُهْم َوأَْي ْيِهْم أَْلِس َهُد َعلَ ْوَم تَْش يَ

ْم بَِم وَن(َوأَْرُجلُُه انُوا يَْعَملُ قُّ  )24ا َك َو اْلَح َ ُه َّ وَن أَنَّ  قَّ َويَْعلَُم نَُهْم اْلَح ُ ِدي َّ َوفِّيِهْم  ٍذ يُ يَْوَمئِ
ا )اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن ِللطَّيِّبَاِت أُ 25اْلُمبِيُن( ُءوَن ِممَّ رَّ َك ُمبَ ْولَئِ

لُِّموا  ) يَا26يَقُولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم( وا َوتَُس ى تَْستَأْنُِس أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّ
ْم  )27َعلَى أَْهِلَها ذَِلُكْم َخْيٌر لَُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن( َل لَُك ْم َوإِْن قِي فَِإْن لَْم تَِجُدوا فِيَها أََحًدا فََال تَْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذََن لَُك

يٌم( ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِل َّ ُكونٍَة 28اْرِجعُوا فَاْرِجعُوا ُهَو أَْزَكى لَُكْم َو َر َمْس ا َغْي ْدُخلُوا بُيُوتً اٌح أَْن تَ ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ ) لَ
ُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْكتُُموَن(فِيهَ  َّ وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ذَِلَك 29ا َمتَاٌع لَُكْم َو ) قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّ

َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَعُوَن( َّ ِديَن ) َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبْ 30أَْزَكى لَُهْم إِنَّ  َصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َوَال يُْب
تَُهنَّ إِالَّ لِ  اِء ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوَال يُْبِديَن ِزينَ ائِِهنَّ أَْو آبَ ولَتِِهنَّ أَْو آبَ بُعُ

ائِِهنَّ أَوْ بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ  َواتِِهنَّ أَْو نَِس ي أََخ ْت  أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِ ا َملََك  َم
ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُرو َجاِل أَْو الّطِ ْربَِة ِمْن الّرِ ِرْبَن أَْيَمانُُهنَّ أَْو التَّابِِعيَن َغْيِر أُْوِلي اْإلِ اِء َوَال يَْض ْوَراِت النَِّس ى َع ا َعلَ

ِ َجِميعًا أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكُ  َّ   ...)).. )31ْم تُْفِلُحوَن(بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النور ) 

  * التحليل : 
  

ى ا د اعتن ة لق ة فائق دال عناي دل واإلعت امح .. والع ور .. والتس ة والن ن الرحم ف .. دي الم الحني إلس
ة  ا عالق ل .. وجعله رأة والرج ين الم ر .. وب رد واآلخ ين الف ا ب ات .. وخصوص راد والجماع ين األف ة ب بالعالق

فافية حت ن الش ة م ة عالي ى مرتب ا إل ى به ل ارتق دنس والضعة .. ب وبها شائبة ال ى أي مقدسة ال تش ى ال يبق
ل  وعي والعم ان وال دين واإليم مجال للتالعب بها .. وضبطها وقننها بشكل مدهش .. وجعل ذلك من أركان ال
دخل  ي ت اس ..  ك ة والن ن الجن داخل الوساوس والشيطان م ال لم والتقرب إلى هللا زلفى حتى ال يبقى أي مج
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ل ى  البلبلة على األفراد والعائالت وعلى المجتمع اإلسالمي كك ائالت وعل راد والع ى األف الي وجب عل .. وبالت
ل  ة عم المجتمع دراسة تلك القيم والمفاهيم .. والنهل من معينها الثر الذي ال يغيض و اتخاذها نبراسا وطريق
ه  ي حيات ل ف ع كك ين المجتم ائالت وب راد والع ين األف ة ب ي العالق مقدسة في العالقة بين المرأة والراجل .. وف

د الخاصة والعام ل قواع ا .. وجع ى أهله ة.. وفي سبيل ذلك جعل نواميس في دخول المنازل .. وفي التحدث إل
للباس المرأة .. وجعلها قواعد ثابتة الجتناب الفتنة .. وقلد المرأة  أمانة كبيرة وخطيرة في لباسها ومشيتها 

ذات ائدي المل ام ص ق أم ا للطري ذرائع .. وقطع دا لل د وس ديثها.. درءا  للمفاس اد..  وح ة والفس واة الفتن .. وه
اذا  ا ؟؟ وم ا إطالق ك فيه ي ال ش ام الساعة الت ى قي حتى ال تبقى حجة لمحتج .. فما هي هذه القواعد الثابتة  إل

ا ال انته رى ب ب تت ن أعاجي ا م ن فيه ذي كم ا ال د .. ؟ وم وراني  ءفيها من جدي الم الن ى الع دلف إل الوا ن ؟؟ تع
ب  دالعجيب لآليات..  نستقرئ األبعا ى ح ي إل ور .. مراق البعيدة .. ونضيف إلى رصيد الحكمة والموعظة والن

ي مرضاة هللا  ريم .. أمال ف رآن الك هللا سبحانه وتعالى وحب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .. وحب الق
  يوم القيامة الذي ال شك  فيه إطالقا .. 

ا ((  (( ...  وا الَ تَتَّ  يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أُْمُر أَيَُّه هُ يَ ْيَطاِن فَِإنَّ َواِت الشَّ ْع ُخُط ْن يَتَّبِ ْيَطاِن َوَم َواِت الشَّ وا ُخُط بِعُ
نَّ  ًدا َولَِك ٍد أَبَ ْن أََح ْنُكْم ِم ا ِم ا َزَك هُ َم ْيُكْم َوَرْحَمتُ ِ َعلَ َّ ُ بِاْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَْوَال فَْضُل  َّ اُء َو ْن يََش ي َم َ يَُزّكِ َّ   

ْيَطانِ  .))..)21َسِميٌع َعِليٌم( َواِت الشَّ اب:  الَ تَتَّبِعُوا ُخُط ى ِرق ة: رأَى رجالً يَتََخطَّ ي حديث الجمع اس أَي  وف الن
يطاِن؛  الَمْسِجد. وقوله عز وجل: وال َخْطوة. وفي الحديث: وَكثْرة الُخَطى إِلى يَْخُطو َخْطوة تَتَّبِعوا ُخُطوات الش

يأَي ال قيل: هي ُطُرقه ق الت لُكوا الطري و  تَْس ال أَب ن السكيت: ق ا؛ اب دعوكم إِليه الى ال  ي ه تع ي قول اس ف العب
ال:  يُثَقَّل، قال: واختاروا التثقيل لما فيه من ُخُطوات الشَّْيطان أَي في الشر، تَتَّبِعوا هم، ق اِإلشباع وخفف بعض
راء:  بون إِلى أَن الواوالواو يذه تََرك التثقيَل من تََركه استثقاالً للضمة مع وإِنما أَْجزتْهم من الضمة، وقال الف

ين االسم فُْعلة من األَسماء على العرب تجمع اً ب رات، فرق ل فُعُالت مثل ُحْجرة وُحُج ف مث ُت، يَُخفَّ وة  والنَّْع ُحْل
ا اَر، وربم ل االختي ار التثقي ذلك ص وات فل تِح وُحْل ا فُ ف االسم، وربم ال ا خف رات؛ وق ل ُحَج ة فقي اج: ثاني لزج

ال ُخْطوات الشيطان ه معصية ُطُرقه وآثاُره؛ وق ِإّن اتِّباع ره ف وا أَثَ اه ال تتَّبع راء: معن دوّ  الف م ع ه لك ين،  إِن مب
هم ؤات وقال الليث: معناه ال تَْقتَُدوا به، قال: وقرأَ بعض ا  ُخُط ال األَزهري: م أْثم؛ ق ِة الَم ن الَخطيئ الشيطان م

اءِ  علمت أَحداً من ه. صار قرأَه بالهمزة وال معنىاألَمْ  قُرَّ ْيَطانِ  .ل َواِت الشَّ ْع ُخُط ْن يَتَّبِ َد. :  َوَم ه: بَعُ َطَن عن وَش
ي ًوى شاطٌن ف ل َه ديث: ك ي الح ده. وف اف  وأَْشَطنَه: أَبع الم مض ي الك د عن الحق، وف اِطُن: البعي ار؛ الش الن

داُر تَْش محذوف تقديره كل ذي َطنَِت ال ذلك. وَش د روي ك ًوى، وق ةَه َدت. وني طوناً: بَعُ دة،  ُطُن ُش طوٌن: بعي َش
ً  والشَّْطُن: مصدر َشَطنَه..  وغْزوة َشطونٌ  ه. يَْشُطنُه َشْطنا ه ونيت ة خالفه عن وْجه يطاُن: َحيَّ ْرٌف.  ٌوالش ه ُع ل

ى  وقولهم الشياطين ، َشَطَن إذا بَعَُد فيمن جعل النون أَصالً  الخبيث. والشَّْيطاُن: فَْيعال من والشاِطُن: ل عل دلي
ن الجن ذلك. دواب شيطان؛ والشيطان: معروف، وكل عات متمرد م ه  واِإلنس وال رى، ولكن يطان ال يُ والش

و يُْستَْشعَر أَنه أَقبَح ياء، ول ن األَش ون م ا يك ورة؛ م بح ص ي أَق ُرِؤَي ف ال: ُرِؤَي لَ ه إن الشيطان  ق ذلك قول وك
ه، والشيطان  ييَْجري من ابن آدم َمْجَرى الدم إنما هو َمثٌَل أَ  ي جوف دخل ف يتسلط عليه فيوسوس له، ال أَنه ي

  ..نونه أَصلية
ي(( اِجِريَن فِ اِكيَن َواْلُمَه ى َواْلَمَس ي اْلقُْربَ وا أُْوِل عَِة أَْن يُْؤتُ ِ  َوَال يَأْتَِل أُْولُوا اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ َّ بِيِل  َس

ونَ  فَُحوا أََال تُِحبُّ وا َوْليَْص يٌم(َوْليَْعفُ وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ْم َو ُ لَُك َّ َر  ْنُكمْ .)).. )22 أَْن يَْغِف ِل ِم وا اْلفَْض ِل أُْولُ :  َوَال يَأْتَ
ي غضب الفراء: أَتََل الرجُل يَأُتُِل أُتُوالً، وفي الصحاح: َو ف ارب الَخْط اً إِذا ق أْتُِن أُتُون َن يَ ى ال أَتْالً،وأَتَ .. والمعن

ل  يحلف .. بأن ال يعطي ارب أو األباعد .. وأال يقاب ن األق انوا م واء ك ه .. س اس ل الصدقات .. بسبب إذاية الن
ك ..   ن حرم ي م ك .. وأن تعط ن قطع ل م ادية .. وأن تص ة اإلقتص تهم بالمقاطع فَُحوا أََال أذي وا َوْليَْص َوْليَْعفُ

مْ  ُ لَُك َّ َر  وَن أَْن يَْغِف فَح:  تُِحبُّ ه يَْص فََح عن ً  وَص ْفحا ه.َص ن ذنب رض ع فَّاٌح: : أَع فُوٌح وَص و َص .  وه وٌّ َعفُ
فُوُح: الكريم، ألَنه يَْصفَح ه. َذنبه: استغفره إِياه وطلب أَن يَْصفَح واستَْصْ◌فََحه عمن َجنى عليه. والصَّ ه عن  ل

فُوُح من صفات هللا ؛ يقال: وأَما الصَّ ْذه  مَصفَْحُت عن ذنب فالن وأَعرضت عنه فل عز وجل، فمعناه العَفُوُّ أَُؤاخ
ْفحاً إِذا الن َص ن ف ربت ع ه؛ وض ي ب فُوُح ف ه؛ فالصَّ ه وتركت ت عن اد أَعرض وب العب ن ذن وُّ ع فة هللا: العَفُ  ص

ماً. فُوُح في نعت المرأَة: ُمْعِرضاً عن مجازاتهم بالعقوبة تَكرُّ .. ومن ألطف ما في الُمْعِرَضةُ صادَّةً هاِجَرةً  والصَّ
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وي لمن اإلسالم أن نعفو عمن ظلمنا . ادي والمعن ون الم د الع د ي ل وأن نم ا .. ب . وأن نستغفر لمن أساء إلين
ف  المي الحني ا اإلس وس أن دينن ادي الملم دليل الم ه بال نعرف ونتأكد أنه يسيء إلينا قوال وفعال .. كي نؤكد ل

  هو دين الرحمة والتسامح والعدل واإلعتدال .. وليس دين األحقاد والضغائن ..  
ذَاٌب إِنَّ ا((   ْم َع َرِة َولَُه ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال وا فِ اِت لُِعنُ افَِالِت اْلُمْؤِمنَ نَاِت اْلغَ وَن اْلُمْحَص ِذيَن يَْرُم لَّ

يٌم( افَِالِت .)).. )23َعِظ نَاِت اْلغَ راء: اْلُمْحَص ال الف الم  ق ي ك ر ف اد، أَكث ب الص اء، بِنَْص ن النس نات م والُمْحَص
رأَةُ  العرب. نة. :وأَْحَصنَْت الم نة وُمْحِص ا، فهي ُمْحَص نَها َزْوُجه ت، وأَْحَص ٌن: َعفَّ ل ُمْحَص د  ورج زّوِج، وق مت

ادر الرجلُ  أَْحَصنَه التزّوُج. وحكى ابن األَعرابي: أَْحَصنَ  افَِالتِ ..  تزوَج، فهو ُمحَصن، بفتح الصاد فيهما ن  اْلغَ
ل  و:  ورجل غفل قي ور. : ه ب األُم ّرِ م يج ذي ل مر: إِب ال ال ش اٌل الوق ا ل أَْغف ماِت عليه ات ..  ِس .. أي المؤمن

ْنيَا َواْآلِخَرةِ  بُّ  وقيل: الطَّْرد واِإلبعاُد من واللَّْعُن: اِإلْبعاُد والطَّْرد من الخير،:  لُِعنُوا فِي الدُّ هللا، ومن الَخْلق السَّ
ع  َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ  ْعناً:ولَعَناٌت. ولَعَنه يَْلعَنه لَ  واللَّْعنةُ االسم، والجمع ِلعانٌ  والدُّعاء، وَمْلعُوٌن، والجم

  .. َمالِعين؛ عن سيبويه
وَن(((   انُوا يَْعَملُ س : حضره )24يَْوَم تَْشَهُد َعلَْيِهْم أَْلِسنَتُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َك هد المجل .)).. ش

الواوالشَّهاَدة َخبٌر قاطٌع تقوُل منه: َشِهَد الر..  ا ق ذا، وربم ى ك ْهدَ  جُل عل ف؛  َش اء للتخفي ُل، بسكون اله الرج
  .أَي اْحِلف. عن األخفش. وقولهم: اْشَهْد بكذا

يُن(((   َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمبِ َّ ُ ِدينَُهْم اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ  َّ زاءهم ..   )25يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِهْم  .)).. أي يعطيهم ج
ُ ِدينَُهمْ يَْوَمئٍِذ  َّ مَّ  وفَى لنا قال شمر: يقال َوفَى وأَْوفَى، فمن قال وفَى فإنه يقول تَمَّ كقولك:  يَُوفِّيِهْم  فالٌن أَي تَ

ه.. قفيزاً  لنا قَْولُه ولم يَْغِدر. وَوفَى هذا الطعامُ  ه قال: ومن قال أَْوفَى فمعناه أَْوفاني حقَّه أَي أَتَمَّ ْنقُْص من م يَ  ول
ُ ِدينَُهْم اْلَحقَّ   شيئاً. وكذلك أَْوفَى الكيَل أَي أَتمه ولم ينقص منهشيئاً،  َّ ة ..  يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِهْم  : الدين من الدينون

اب ..  زاء .. والحس ينُ أي الج قُّ اْلُمبِ َو اْلَح َ ُه َّ وَن أَنَّ  ه ..  َويَْعلَُم ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم قُّ : عل اْلَح
  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  نُ اْلُمبِي

ا اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن ِللطَّيِّبَاِت أُوْ ((   ُءوَن ِممَّ لَئَِك ُمبَرَّ
لم .. وهي  .)).. هي براءة)26يَقُولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم( ه وس ه وآل ألهل بيت رسول هللا صلى هللا علي

ى  ا حوال ..  إل ة ال يبغي عنه ى الطريق تقام عل ة .. واس ال وني وال وفع براءة لكل مؤمن ومؤمنة آمن بصدق ق
قيام الساعة وفي الدنيا واآلخرة .. والينال المتقول في أعراض النساء إال مقتا وعذابا وتمزقا نفسيا وجسديا 

وروي عن علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة رضي وعقديا .. وعقابا في الدنيا واآلخرة.. وفكريا 
ين  هللا عنها قالت: (لقد أعطيت تسعا ه ح ي راحت ورتي ف ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل جبريل عليه السالم بص

وفي  وسلم أن يتزوجني ولقد تزوجني بكرا وما تزوجوآله صلى هللا عليه  أمر رسول هللا د ت ري، ولق بكرا غي
ي، وإنوآله هللا عليه  صلى ة بيت ت المالئك د حف ي، ولق ي بيت ر ف د قب ي حجري، ولق ان  وسلم وإن رأسه لف ك

ي ه ف ا مع ه وأن زل علي ي عن  الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لين ا يبينن ه فم لحاف
د وعدت  ن السماء،جسده، وإني البنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري م ب، ولق د طي ة وعن ت طيب لقد خلق

  مغفرة ورزق كريم" وهو الجنة. مغفرة ورزقا كريما؛ تعني قوله تعالى: "لهم
ْم ُكْم َخْيأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها ذَلِ  يَا((   ٌر لَُك

سَّ  أَبو عمرو: األَنَُس ُسكان الدار. واستأْنس الَوْحِشيُّ :  َحتَّى تَْستَأْنُِسوا.)).. )27لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن( يّاً.  إِذا أََح إِْنِس
 ونظر وآنََس الشيَء: أََحسَّه. وآنََس الشَّْخَص واْستَأْنََسه: رآه وأَبصره.. واستأْنسُت بفالن وتأَنَّْسُت به بمعنى

معته... إِليه تَْعلَْمتُ . وآنَْسُت الصوَت: س ُت: اْس ً .. واْستَأْنَْس ا ْدُخلوا بُيوت وا ال تَ ذين آمن ا ال ا أَيه الى: ي ه تع  وقول
ى وتِكم حت َر بُي وا غي ى تستأْنس اج: معن ال الزج لِّموا؛ ق وا وتَُس تأْذنوا، تَْستَأْنِس ة تس ي اللغ ي  ف اَء ف ذلك ج ول

و أَيريد أَهلُها أَن تدخلوا أَم مواالتفسير تستأْنسوا فَتَْعلَ  ا ه ر إِنم َؤخَّ دم وم ذا مق لِّموا  ال؟ قال الفراُء: ه ى تس حت
الم وتستأْنسوا: السالم ي ك تَأْنِسْ  عليكم أَأَدخل؟ قال: واالستئناس ف ْب فاْس ال: اذه ر. يق رب النظ رى  الع هل ت
  .. انظْر من ترى في الدار أَحداً؟ فيكون معناه

ى لَُكفَِإْن لَْم ((   َو أَْزَك اْرِجعُوا ُه وا فَ ْم اْرِجعُ َل لَُك ْم تَِجُدوا فِيَها أََحًدا فََال تَْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذََن لَُكْم َوإِْن قِي
ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم( َّ ول:: ُهَو أَْزَكى لَُكْم .)).. )28َو اء وتق و زك  وأَْزكاه هللا، وكلُّ شيء يزداد ويَْنمي فهو يَْزك
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ه هذا األَمر ال ق ب اء أَي ال يلي الن َزك ن..  يَْزكو بف يٌّ أَي زاٍك م يٌّ َزِك ل تق اةُ: الصالُح. ورج ك اء  والزَّ وم أَتْقي ق
  . وأَثنى عليها. وَزكَّى الرجل نفَسه إِذا وصفها..  أَْزِكياء

ُكونٍَة فِيَه((   َر َمْس ا َغْي ْدُخلُوا بُيُوتً اٌح أَْن تَ ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ ا لَ ُدوَن َوَم ا تُْب ُم َم ُ يَْعلَ َّ ْم َو اٌع لَُك ا َمتَ
ُ يَْعلَُم َما تُْبُدونَ .)).. )29تَْكتُُموَن( َّ   : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه..  َو

  )) َ َّ ْم إِنَّ  ى لَُه َك أَْزَك ُروَجُهْم ذَِل وا فُ اِرِهْم َويَْحفَُظ ْن أَْبَص وا ِم ْؤِمنِيَن يَغُضُّ ْل ِلْلُم ا قُ ٌر بَِم  َخبِي
نَعُوَن( اِرِهمْ  .))..)30يَْص ْن أَْبَص وا ِم ْؤِمنِيَن يَغُضُّ ْل ِلْلُم ه:   قُ ضَّ َطْرفَ اً  وَغ اً وَغضاض ه َغّض ره يَغُضُّ وبَص

و ةً، فه اً وَغضاض وضٌ  وِغضاض ه  َمْغُض ين جفون ى ب و إِذا دان ل: ه ره، وقي ه وكس ه وَخفََض يٌض: كفَّ وَغِض
ر، ل: ونظ يُض  وقي ِرحَ الغَِض ان إِذا فَ ديث: ك ي الح اِن. وف تَْرخي األَجف ْرِف الُمْس ره  الط ه أَي كَس ضَّ طْرفَ َغ

اُت  وأَطَرق ولم يفتح عينه، وإِنما كان يفعل ذلك ليكون ي حديث أُم سلمة: ُحماَدي َرحِ. وف ِر والَم ن األََش أَبعد م
رافِ  النساِء َغضُّ  ِر،..  األَط اِء والَخفَ ن الَحي ون م ا يك ك إِنم ه، وذل لُّ شيء َكفَْفت وته، وك د  وَغضَّ من ص فق

ل ة أَه ي لغ ه ف ر من تَه، واألَم ض َغَضْض ل: واغُض ي التنزي ْض. وف از: اْغُض ِض  الحج وتك، أَي اْخِف ن ص م
ي وت. وف وتَه أَي الص ضَّ ص َس َغ اِس: إِذا َعَط ديث العُط ل ح ه؛ وأَه م يرفع ه ول ضَّ  َخفََض ون: ُغ د يقول نج

ً  البََصَر. ابن األَعرابي: بضََّض الرجُل إِذا  الطْرَف أَي َكفَّ وَغضَّ .. طْرفَك، باإلْدغامِ  ا  تَنَعََّم، وَغضََّض صار َغّض
َض إِذا ةُ. وَغضَّ ي الغَُضوض اً، وه م ةٌ. ُمتَنَعِّ ابته َغضاض يُض  أَص ي َغِض ه. وظب ْرِف. اْنِغماُض اُض الط واْنِغض

ُروَجُهمْ  ..الطْرِف: احتماُل المكروه فاتُِره. وَغضُّ  الطْرِف أَي وا فُ اِرِهْم َويَْحفَُظ ْن أَْبَص وا ِم :  قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّ
وآت الرجال والنساء  فُُروج. والفَْرُج: العَْوَرة. والفَْرُج: ِشواُر الرجل والمرأَة، والجمع ع َس والفَْرُج: اسم لجم

ا م كله والِفتْيان وما َحوالَْيها، دَّواّبِ ونحوه ل:فَْرج، وكذلك من ال ي التنزي ق. وف افِِظين ن الَخْل ُروَجُهم  والح فُ
افِظون إِال ُروِجِهم ح م ِلفُ ذين ه ه: وال ات؛ وفي ى والحافِظ روِجِهم  عل ى فُ راء: أَراد عل ال الف م؛ ق أَزواِجه

ة  واستثنى الثانية منها، فقال: إِال على أَزواِجهم. قال ابن بمعنى على، يُحافِظون، فجعل الالم ذه حكاي سيده: ه
ة األَول  من ِصلِة َملُوِميَن، عنه قال: وقال مرة: على ِمن قوله: إِال على أَزواِجهم؛ بثعل الم بمنزل ل ال و جع ول

  . لكان أَجود.
رَ ((   ا َظَه تَُهنَّ إِالَّ َم ِديَن ِزينَ ُروَجُهنَّ َوَال يُْب َن فُ اِرِهنَّ َويَْحفَْظ ْن أَْبَص َن ِم اِت يَْغُضْض اَوقُْل ِلْلُمْؤِمنَ   ِمْنَه

ائِِهنَّ أَْو آبَ ولَتِِهنَّ أَْو آبَ تَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُ ِديَن ِزينَ وبِِهنَّ َوَال يُْب ائِِهنَّ أَْو َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُ ولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَ اِء بُعُ
ِر أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أَخَ  َواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ أَْو التَّابِِعيَن َغْي

 َ ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساِء َوَال يَْضِرْبَن بِأ َجاِل أَْو الّطِ ْربَِة ِمْن الّرِ يَن أُْوِلي اْإلِ ا يُْخِف يُْعلََم َم ْرُجِلِهنَّ ِل
ِ َجِميعًا أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن(ِمْن  َّ   ...)).. )31ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى 

ت الكسرة:  َوَال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها ه، قلب ُزيَِّن ب ا تُ ونَة: اسم جامع لم ْينَةُ والزُّ ضمة  والّزِ
ت اء واواً. وقول فانقلب االي تَهن إال م ِديَن ِزينَ ل: وال يُْب ز وج اه ال ه ع ا؛ معن ر منه ة  ظه ة الباطن دين الزين يب

ال ة والَخْلخ ر كالِمْخنق ذي يظه وار وال ْملُج والّسِ دُّ اب والوجه. وال و الثي ة. ه ٌن: ُمتََزيِّنَ رأَة َزائ وُن: .. وام زُّ وال
ه  َهَر ِمْنَهاإِالَّ َما ظَ . وتُْنَصُب وتَُزيَُّن. موضع تجمع فيه األَصنام ا .. لحديث رسول هللا علي : وجه المرأة وكفاه

ّ عنها أن ( الصالة والسالم ت الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي  ر) دخل ي  أسماء بنت أبي بك ى النب عل
ا أسماء إن ال: "ي ا وق أعرض عنه اق، ف ّ عليه وسلم وعليها ثياب رق م  صلى  يض ل ت المح رأة إذا بلغ الم

لح  ذا  أن يص ا إال ه رى منه ه ي ه وكفي ى وجه ار إل وبِِهنَّ )) ..  وأش ى ُجيُ ِرِهنَّ َعلَ ِرْبَن بُِخُم ن :  َوْليَْض ال اب ق
ي  ً األَعرابي: على غفلة منك. وَخَمَر الشيَء يَْخُمُره َخْمرا ؤمَن إِالَّ ف ُد الم ي الحديث: ال تَِج تََرهُ. وف وأَْخَمَرهُ: َس

َر  أَو بيت يَْخُمُره، أَو معيشة يَُدبُِّرها؛ ثالٍث: في مسجد يَْعُمُره، إِحدى يَْخُمره أَي يستره ويصلح من شأْنه. وَخَم
ا. ي سرِّ  فالٌن شهادته وأَْخَمَرها: كتمه هُ ف ه. واْجعَْل اح ب ّراً أَي ب ِرِه ِس ّرِ َخِمي ن ِس َرَج م ه.  أَْخ ِرك أَي اكتم َخِمي

رأَة، و..  وأَْخَمْرُت الشيء: أَضمرته اُر للم رأَةوالِخَم ه الم ا تغطي ب ار م ل: الخم يُف، وقي و النَِّص ها، ه  رأَْ◌س
، بكسر الخاء رُّ ٌر. والِخِم ديد وجمعه أَْخِمَرةٌ وُخْمٌر وُخُم يم وتش ار والم ي الخم ة ف راء: لغ ن ..  ال َرةُ: م والِخْم

نة وَ  الِخمار كاللِّْحفَِة من اللَِّحاِف. يقال: إِنها لحس ل: إِنَّ اْلعَ ي المث َرِة. وف َرةَ أَيالِخْم ُم الِخْم رأَة  إِن اَن ال تُعَلَّ الم
َرْت بالِخمار َرْت: المجّربة ال تُعَلَُّم كيف تفعل. وتََخمَّ ديث أُم واْختََم ي ح ه. وف ها: َغطَّتْ ه رأَْس َرْت ب تْه، وَخمَّ  لَبَِس

االرجل يغطي بها ر على الُخّفِ والِخمار؛ أَرادت بالخمار العمامة ألَن سلمة: أَنه كان يمسح رأَة  أْسه كم أَن الم
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د ان ق ك إِذا ك ا، وذل ه بخماره ا تغطي رب فأَراده ةَ الع تَمَّ ِعمَّ ت  اْع ل وق ي ك ا ف تطيع نزعه ال يس ك ف تحت الحن
ة كالخفين،، غير أَنه يحتاج إِلى مسح فتصير ى العمام م يمسح عل رأْس ث ه  القليل من ال تيعاب؛ ومن دل االس ب

ار؛ شبه َعْينَكعنه، لمعاوية: ما أَ  قول عمر، رضي هللا ة االختم رٌ  بِِخْمَرِة ِهْنٍد؛ الخمرةُ: هيئ ل مغطى: ُمَخمَّ  وك
وٌب.:  َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ ..  ع ُجيُ ْرعِ، والجم ّدِ يِص وال ي الَجْيُب: َجْيُب القَِم ز:  وف ل العزي التنزي

. ْرُت َجْيبَه. وِجْبتُ  وْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهّن على ُجيُوبِِهنَّ ولهم: القَِميَص: قَوَّ ا ق اً. وأَم ه َجْيب ُت  وَجيَّْبتُه: َجعَْلت ل ُجْب
ن و م ا ه ُت إِنم ين ُجْب اب، ألَنَّ ع ذا الب ن ه ُت م يس ُجْب يص، فل َب القم وب َجْي اَب يَُج اٌء،  ، ُج ه ي ُب عين والَجْي

ولُها،وِسبَْطٍر، وَدِمٍث ودِ  لقولهم ُجيُوٌب، فهو على هذا من باب َسبِطٍ  ْت أُص اظ اْقتََربَ ذه أَلف تْ  َمثٍْر، وأَن ه  واتَّفَقَ
تُ  احبه. وَجيَّْب ظ ص ر لف ه غي ا لفظ لُّ واحد منه ا، وك ُح  معانِيه الٌن ناص اً. وف ه َجْيب ُت ل اً: َعِمْل يَص تَْجييب القَِم

  .. قَْلبُه وَصْدُره، أَي أَِمينٌ  الَجْيِب: يُْعنَى بذلك
ة؛  وجمع)).. البعل هو الزوج ..  نَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ َوَال يُْبِديَن ِزينَتَهُ ((    ول وبُعُول البَْعل الزوجِ بِعال وبُعُ

ة؛ قال هللا عز وجل: وبُعولتهن أَحق ن البُعول ْت م ت برّدهن. وفي حديث ابن مسعود: إِال امرأَة يَئَِس ه:  وتَبَعَّلَ ل
ة ل عة لزوجهاتزينْت. وامرأَة َحَسنَة التَّبَعُّل إِذا كانت ُمطاوِ  ْنتُنَّ ـُمِحبَّ هلية: إِذا أَْحَس ماء األَش ي حديث أَس ه. وف

  . الِعْشرة من الزوجين. ُحْسن أَزواجكن أَي مصاحبتهم في الزوجية والِعْشرة. والبَْعل والتَّبَعُّل: تَبَعُّل
الِ ((   َج ْن الّرِ ِة ِم ْربَ ي اْإلِ ِر أُْوِل ةُ )) :  أَْو التَّابِِعيَن َغْي ات: إِْربٌ اِإلْربَ ه لغ ةٌ   واِإلْرُب: الحاجةُ. وفي وإِْربَ

ا: الى عنه ّ تع ي حديث عائشة، رضي  ه وسلم،  وأََرٌب وَمأُْربةٌ وَمأَْربَة. وف ّ علي ، صلى  ّ ان رسوُل  ك
ي ه، تعن ه أَْملََكُكْم ِإلْربِه أَي لحاَجتِ واهُ وحاجتِ بَكم ِلَه ان أَْغلَ ه وسلم، ك ّ علي ه، صلى  كُ  أَن ان يَْمِل ه  أَي ك نَْفَس

ال روف. ق ر مع و غي ال: وه ا. ق ه  وَهواهُ. وقال السلمي: اِإلْرُب الفَْرُج ههن ثين يَْرُوون ّدِ ر المح ر: أَكث ن األَثي اب
ه  بفتح الهمزة والراِء يعنون الحاجة، وبعضهم دهما أَن أْويالن: أَح ه ت راِء، ول يرويه بكسر الهمزة وسكون ال

ديثأَر الحاجةُ، والثاني ي ح ه ف ذَكر خاصة. وقول ه من األَْعضاِء ال انوا  ادت به العُْضَو، وَعنَْت ب ـُمَخنَِّث: ك ال
احِ. ِة أَي النِّك ي اِإلْرب ِر أُول ن َغْي ل: يَعُدُّونَه م ي المث رب ف ول الع اِإلْرِب. وتق ه ك ـَمأَْرب كل ةُ واألََرُب وال  واِإلْربَ

َك حاجةٌ  ي. وهي اآلرابُ َمأُْربَةٌ ال حفاوةٌ، أَي إِنما بِ اً ب ا  ال تََحفِّي ه، وجمعهم ـَمأَْربةُ مثل ـَمأُْربة وال واِإلَرُب. وال
ّ تعالى: جال. وِلَي فيها مآِرُب أُخرى. مآِرُب. قال    .وقال تعالى: َغْيِر أُولي اإلْربِة ِمن الّرِ

ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساءِ ((   ين  وقال أَبو)).. ... أَْو الّطِ الً ح ْدعى ِطْف بيُّ يُ الهيثم: الصَّ
ى أَن ه إِل تلم يسقط من بطن أُم ى.. يَح روا عل م يَْظَه ذين ل ِل ال ْف الى: أَو الّطِ ال تع رب وق اء؛ والع ْوراِت النس  َع

لٌ  ان ِطْف ٌل، وجاريت الم ، تقول: جارية ِطْفلَةٌ وِطْف ٌل، وُغ واٍر ِطْف ٌل.  وَج ان ِطْف ٌل، وِغْلم لٌ ِطْف ال: ِطْف ةٌ  ويق وِطْفلَ
ْفل: ٌوِطْفالِن وأَْطفال ل  المولود، وولَُد كّلِ وْحِشيَّة وِطْفلَتاِن وِطْفالٌت في القياس. والّطِ ْف ون الّطِ ٌل، ويك أَيضاً ِطْف

 ً   . مثل الُجنُب. واحداً وجمعا
وت  َوَال يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ ((   )).. ألن ضرب الرجل لكي يسمع الرجل ص

ال بعض أهل  ن أصوات المصوغ ؟.. ق المصوغ فيه من اإلثارة ما فيه .. وكم من امرأة تسير في مهرجان م
ة  ارب خمس ة .. وهي تق ي الفتن العلم .. ليس هناك من آية جعت مثل هذه الضمائر موجهة إلى المرأة كي تتق

  ازا لقيمة الموضوع وخطورته .. وعشرين ضميرا في آية واحدة إبر
ونَ ((   ْم تُْفِلُح وَن لَعَلَُّك ا اْلُمْؤِمنُ ا أَيَُّه ِ َجِميعً َّ ى  وا إِلَ ي .)).. َوتُوبُ ذَّْنِب. وف ن ال وُع م ُج ةُ: الرُّ التَّْوب

ل الحديث: ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ٍة وَع النََّدُم تَْوبةٌ. والتَّْوُب مثلُه. وقال األَخفش: التَّ وُب  ْزٍم.َعْزم ِ يَتُ ّ ى  اَب إِل وت
  .. وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِلى الطاعةِ  تَْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ 

  
     

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم القيام
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ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ق  تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ..  اجه
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف إن شاء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c    : 261الحلقة عدد   
  c( سورة النور ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 كم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم علي ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ ِم (( ...  َّ نِِهْم  َراَء يُْغ وا فُقَ ائُِكْم إِْن يَُكونُ اِدُكْم َوإَِم اِلِحيَن ِمْن ِعبَ ِلِه َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ ْن فَْض

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  َّ ُ ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذيَن يَْبتَغُوَن اْلِكت32َ(َو َّ ا ) َوْليَْستَْعِفْف الَِّذيَن الَ يَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّى يُْغنِيَُهْم  اَب ِممَّ
ِ الَِّذي آتَاُكمْ  َّ اِء إِْن  َملََكْت أَْيَمانُُكْم فََكاتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم فِيِهْم َخْيًرا َوآتُوُهْم ِمْن َماِل  َوَال تُْكِرُهوا فَتَيَاتُِكْم َعلَى اْلبِغَ

َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ  َّ ْنيَا َوَمْن يُْكِرهُّنَّ فَِإنَّ  نًا ِلتَْبتَغُوا َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ يٌم(أََرْدَن تََحصُّ وٌر َرِح ا 33َغفُ ْد أَنَزْلنَ ) َولَقَ
يَن(إِلَْيُكْم آيَاٍت ُمبَيِّنَاٍت َوَمثَ  ةً ِلْلُمتَِّق ْبِلُكْم َوَمْوِعَظ ْن قَ ْوا ِم ِذيَن َخلَ ُل 34الً ِمْن الَّ َماَواِت َواألَْرِض َمثَ وُر السَّ ُ نُ َّ  (

يٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجرَ  َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ ٍة الَ ٍة ُمبَارَ نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ ٍة َزْيتُونِ َك
ُ ِلنُورِ  َّ ُ َشْرقِيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة يََكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى نُوٍر يَْهِدي  َّ ِرُب  ِه َمْن يََشاُء َويَْض

ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ ُدّوِ ) فِي بُيُوٍت أَذِ 35األَْمثَاَل ِللنَّاِس َو ا بِاْلغُ هُ فِيَه بُِّح لَ ُمهُ يَُس ا اْس ْذَكَر فِيَه َع َويُ ُ أَْن تُْرفَ َّ َن 
َكاِة يََخافُوَن يَوْ  )36َواْآلَصاِل( َالِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ َّ ِه ِرَجاٌل الَ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر  ًما تَتَقَلَُّب فِي

اُر(اْلقُلُ ِر 37وُب َواألَْبَص اُء بِغَْي ْن يََش ْرُزُق َم ُ يَ َّ ِلِه َو ْن فَْض َدُهْم ِم وا َويَِزي ا َعِملُ َن َم ُ أَْحَس َّ ِزيَُهْم  ) ِليَْج
مْ 38ِحَساٍب( اَءهُ لَ َ ) َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إِذَا َج َّ َد  ْيئًا َوَوَج ْدهُ َش  يَِج

ُ َسِريُع اْلِحَساِب( َّ ِه 39ِعْنَدهُ فََوفَّاهُ ِحَسابَهُ َو ْن فَْوقِ ْوٌج ِم ِه َم ْن فَْوقِ ْوٌج ِم اهُ َم ّيٍ يَْغَش ) أَْو َكُظلَُماٍت فِي بَْحٍر لُّجِ
وٍر( َسَحاٌب ُظلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج يََدهُ لَمْ  ْن نُ هُ ِم ا لَ وًرا فََم هُ نُ ُ لَ َّ ْل  ) 40يََكْد يََراَها َوَمْن لَْم يَْجعَ
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َالتَهُ  َ يَُسبُِّح لَهُ َمْن فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َوالطَّْيُر َصافَّاٍت ُكلٌّ قَْد َعِلَم َص َّ ا أَلَْم تََر أَنَّ  يٌم بَِم ُ َعِل َّ بِيَحهُ َو َوتَْس
ِ اْلَمِصيُر(41َن(يَْفعَلُو َّ ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوإِلَى  َّ ِ   ...)).)42) َو

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النور ) 

  * التحليل :
  

 ... ))  ُ َّ نِِهْم  َراَء يُْغ وا فُقَ ائُِكْم إِْن يَُكونُ اِدُكْم َوإَِم اِلِحيَن ِمْن ِعبَ ِلِه َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ ْن فَْض  ِم
ُ َواِسٌع َعِليٌم( َّ اِلِحينَ .)).. )32َو ْنُكْم َوالصَّ اَمى ِم الن:  َوأَنِكُحوا األَيَ َح ف ا.   نََك اً إِذا تَزوجه ا نِكاح رأَة يَْنِكُحه ام
ا: ا يَْنِكُحه عها ونََكَحه زوج: باض ى ت َح بمعن ي نََك ى ف ال األَعش ا؛ وق ا وَخَجأَه ذلك َدَحَمه اً، وك َربَنَّ  أَيض وال تَْق
ها رَّ ارةً، إِنَّ ِس اْنِكَحْن أَو ج راٌم، ف ك ح دا علي ة أَو ..  تَأَبَّ نكح إال زاني ي ال ي ل: الزان ز وج ه ع ري: وقول األَزه
ا إِال  الزانية ينكحها إِال زاٍن أَو مشرك؛ تأْويله ال يتزوج الزاني إِال زانية، وكذلك ال مشركة والزانية ال يتزوجه
ا إِال  فالمعنى عندهم: ، وٌم: معنى النكاح ههنا الوطءزان؛ وقد قال ق ة ال يطُؤه ة والزاني أُ إِال زاني ي ال يط الزان

د زان؛ ول يبع ذا الق ال: وه الى ق اب هللا تع ي كت اح ف ر النك ن ذك يء م رف ش ه ال يع   ألَن
زويج ال ش قال هللا تعالى: وأَْنِكُحوا األَياَمى منكم؛ ؛ إِال على معنى التزويج الفهذا ت ه؛ وق ا  ك في ا أَيه الى: ي تع

تم وا إِذا نكح ذين آمن مى ال زويج يس د الت اعلم أَن عق ات؛ ف اح المؤمن ول:.. النك ي أَي  تق ْت ه ا ونََكَح نََكْحتُه
جت؛ وهي ناكح في بني فالن أَي ذات زوج وع اِإلنسان  تزوَّ ي ن ك ف ُع، وذل اُح البُْض منهم. قال ابن سيده: النِّك

جها، واالسموأَْنَكَحه المر.. خاصة َجه إِياها. وأَْنَكَحها: زوَّ والنِّْكُح؛ وكان الرجل في الجاهلية يأْتي  النُّْكحُ  أَة: زوَّ
ي وم ف اً فيق يَّ خاطب اديهم الح اك ن د أَنكحن ٌح أَي ق ه: نِْك ال ل اً، فيق ت خاطب ٌب أَي جئ ول: ِخْط   فيق

ى  عبيد وابن قصر أَبويقال: نُْكٌح إِالَّ أَن نِْكحاً هنا ليوازن ِخْطباً، و إِياها؛ ٌح عل األَعرابي قولهم ِخْطٌب، فيقال نِْك
 نكاح أُّمِ خارجة. قال فيقول: ِخْطٌب، فتقول هي: نِْكٌح، حتى قالوا: أَسرُع من كان يأْتيها الرجل خبر أُّمِ خارجة؛

ة ا. الجوهري: النِّْكُح والنُّْكُح لغتان، وهي كلم ج به زوَّ ت العرب تت ذي كان ا: ال ه ونِْكُحه ي نِْكَحتُ ا، وه  ..يَْنِكُحه
اِلِحينَ  ايُِم، األيامى: الذي ال أَزواَج لهم من الرجال والنساء وأَصله:  َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ ت ألن  أَي فقلب

ج قبل أَو لم يتزوج. ابن ا، بِ  الواحد رجل أَيٌِّم سواء كان تزوَّ ي ال َزْوج له ن النساء الت ت سيده: األَيُِّم م راً كان ْك
رأَة أَو ثَّيِِ◌باً، ايِمُ  ومن الرجال الذي ال ام ن النساء أَي ِم م ُع األَيِّ ه، وجم ه وهو  ل ى باب ايِم فعل ا أَي امى، فأَمَّ وأَي

ذه  األصل أَيايِم جمع األَيِّم، فقلبت الياء وُجعلت بعد ى ه ع عل ع ُوِض الميم، وأَّما أَيامى فقيل: هو من باب الَوْض
نال وقال الصيغة؛ رأَة م ِت الم د آَم الم. وق ى ال ين إل وب موضع الع ا فارسي: هو َمقل اً  َزْوجه اً وأُيُوم يُم أَْيم تَئِ

 ً ً  وأتاَمتْ  وأَْيَمةً وإيمة وتأَيََّمْت زمانا ا ْجتُها أَيّماً. وتأَيَّم الرجُل زمان اً  وتأَيَّمتِ  وأَتَيَْمتها: تََزوَّ ا أَيّام رأَة إذا َمَكث الم
جا   ..  نوزماناً ال يتزوَّ

ابَ ((   وَن اْلِكتَ ِذيَن يَْبتَغُ ِلِه َوالَّ ْن فَْض ُ ِم َّ يَُهْم  ى يُْغنِ ا َحتَّ ُدوَن نَِكاًح ْت َوْليَْستَْعِفْف الَِّذيَن الَ يَِج ا َملََك  ِممَّ
ِ الَِّذي آتَا َّ اِء إِْن أََرْدَن أَْيَمانُُكْم فََكاتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم فِيِهْم َخْيًرا َوآتُوُهْم ِمْن َماِل  ى اْلبِغَ ُكْم َوَال تُْكِرُهوا فَتَيَاتُِكْم َعلَ

وٌر رَ  َراِهِهنَّ َغفُ ِد إِْك ْن بَْع َ ِم َّ ْنيَا َوَمْن يُْكِرهُّنَّ فَِإنَّ  نًا ِلتَْبتَغُوا َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ يٌم(تََحصُّ تَْعِفْف .)).. )33ِح َوْليَْس
ُدوَن نَِكاًح ِذيَن الَ يَِج ِلهِ الَّ ْن فَْض ُ ِم َّ َيُهْم  ى يُْغنِ ن:  ا َحتَّ فَّ ع ُل. َع ّل ويَْجُم ا ال يَِح فُّ عم ة: الَك ارم الِعفّ  الَمح

و نِية يَِعفُّ ِعفَّةً وَعفّاً وَعفافاً وَعفافة، فه .  واألُْطماع الدَّ ّ ه  تَْعفََف وأَعفَّ َف واْس فَّ وتعفَّ ، أَي َك فٌّ ٌف وَع َعِفي
بِطْ وْليَسْ  وفي التنزيل: ال: ليَْض ب فق ره ثعل اً؛ فسَّ دون نكاح ه تَْعِفف الذين ال يَِج اء. نفس ه ِوج وم فإن ل الص  بمث

 ّ اس،  االْستِْعفاف: طلَبُ  ؛ وفي الحديث: من يَْستَْعِفف يُِعفّه  ن الن فُّ عن الحرام والسؤال م العَفاِف وهو الَك
ل: طلب الِعفّة وتكلَّفها أَي من ّ إياها، وقي ه االستعفاف الصْبر والنَّزاهة أَعطاه  ن الشيء؛ ومن الحديث:  ع

ى ة والِغن أَلك الِعفّ ي أَس م إن ر: الله ديث اآلخ ا ، والح إنهم م فٌّ  ف ل َع ف. ورج ع َعِفي بُر؛ جم ةٌ ُص ت أَِعفّ علم
ل:  بالهاء وَعِفيف، واألُنثى ، وقي فَّ روا العَ ة وجمع العَِفيف أَِعفّة وأَِعفّاء، ولم يَُكّسِ يدة م العَِفيف ن النساء الس

  ..  َعفائف الَخْيرةُ. وامرأَة َعِفيفة: َعفّة الفَرج، ونسوة
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رً ((  يِهْم َخْي ا َملََكْت أَْيَمانُُكْم فََكاتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم فِ تُمْ )) :  َوالَِّذيَن يَْبتَغُوَن اْلِكتَاَب ِممَّ اتِبُوُهْم إِْن َعِلْم :  فََك
ة .. أي مش يغة مفاعل ة ص د المكاتب اتبوا العبي ى ك أكثر .. والمعن ين ف ين إثن ون إإل ب اركة ال تك اركة .. والمش

ه  تقل ب اال يس تكتب م ع المس ى يجم ل حت د عم يغة عق ي ص زواج .. ف هم لل تقالل بأفس اء إن أرادوا اإلس واإلم
  ويتزوج بالحالل الطيب ..  

نًاَوَال تُْكِرُهوا فَتَيَاتُِكْم َعلَى اْلبِغَاِء إِْن أََرْدَن ((     )) ..  تََحصُّ
  جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق باآلية السالفة البيان: 

ب). ي كري ظ ألب ة (واللف ي معاوي ا عن أب ب. جميع و كري يبة وأب ي ش ن أب ر ب و  حدثنا أبو بك دثنا أب ح
ال: ابر، ق ن ج فيان، ع ي س ن معاوية. حدثنا األعمش عن أب دهللا ب ان عب ه:  ك ة ل ول لجاري ن سلول يق ي ب أب

نًااذهبي ف اِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ ى اْلبِغَ اتُِكْم َعلَ وا فَتَيَ ل: { َوَال تُْكِرُه أنزل هللا عز وج وا عرض  ابغينا شيئا. ف لتبتغ
ن) راههن (له د إك ن بع إن هللا م رههن ف ن يك دنيا وم اة ال يم الحي ور رح   ))..غف

و     دثنا أب دري. ح ل الجح و كام دثني أب فيان وح ي س ن أب ش، ع ن األعم ة ع ابر؛عوان ن ج   ، ع
ان  أن جارية لعبدهللا بن أبي بن سلول ة. فك ا: أميم ال له ا يقال لها: مسيكة. وأخرى يق ى الزن ا عل . يكرهههم

نًا وسلم. فأنزل هللا: {وآله عليه  فشكتا ذلك إلى النبي صلى هللا  َوَال تُْكِرُهوا فَتَيَاتُِكْم َعلَى اْلبِغَاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ
  رحيم}. ورإلى قوله: {غف

اة ة فَت ى، واألُنثى فَتاة، والجمع فَتَياٌت. ويقال للجارية الحدث الم فَتً ى  وللغ ةٌ، والفت اة فُتَيَّ وتصغير الفَت
، وزعم يعقوب ة على هذا من الواو ال من أَن الِفتْوان لغة في فُتَيٌّ ة  الِفتْيان، فالفُتُوَّ ل ال منقلب الياء، وواوه أَص

ال ِفتْيان فواوه منقلبة،والفَتِيُّ كالفَتى، واألُنثىوأما في قول من قال ال ، ة، يق  فَتِيَّة، وقد يقال ذلك للجمل والناق
ر ة ، وبك ل فتِيّ ن اإلب الم للبَْكرة م اة وللغ ة فت ال للجاري ا يق ٌي، كم ل شيء، فَتِ و الشابُّ من ك ل: ه ى، وقي  فَتً

  .. والجمع فِتاء
اٍت ((   ْيُكْم آيَ ا إِلَ ْد أَنَزْلنَ يَن(َولَقَ ةً ِلْلُمتَِّق ْبِلُكْم َوَمْوِعَظ ْن قَ ْوا ِم ِذيَن َخلَ ْن الَّ ثَالً ِم اٍت َوَم .)).. )34ُمبَيِّنَ

بالعَواقِب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك  والتْذكير الَوْعظ والِعظةُ والعَظةُ والَمْوِعظةُ: النُّْصح: َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقيَن 
ه وابث لِإلنسان بما يُلَيِّن قلبَه من اء في رك، واله رة لغي  وِعقاب. وفي الحديث: ألَْجعلنك ِعظة أَي َمْوعظة وِعب

م يجئ ه؛ ل ن رب ن جاءه َمْوِعظة م ل: فَم ي التنزي ة. وف واو المحذوف ن ال ر  عوض م ه غي ث ألَن ة التأْني بعالم
ى َوْعظ حت ى ال ي معن ة ف ي أَو ألَن الموِعظ ن  حقيق ال: فم ه ق ن  كأَن ظ م اءه وع د وَ  ج ه، وق اً رب ه َوْعظ َعظ

ى رأْس واتَّعَظَ  وِعظة، راط هو: قَبِل الموعظة، حين يُذكر الخبر ونحوه. وفي الحديث: وعل ي  الّس ّ ف ُظ  واع
ه فيما قلب كل مسلم، يعني ُحَججه التي تَْنهاه عن الدُّخول ا في مه عليه والبصائر التي جعله ّ منه وحرَّ  منعه 

ينَ ..  ةً ِلْلُمتَِّق ل  : َوَمْوِعَظ ة هللا والعم وى : مخاف تره .. التق انه وس ه وص اه : حفظ ذره .. وق ه وح اه : خاف اتق
  بطاعته .. 

ةُ كَ ((   َجاَج ٍة الزُّ ي ُزَجاَج ُ نُوُر السََّماَواِت َواألَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِ ا َّ أَنََّه
يٌّ يُوقَُد ِمنْ  و َكْوَكٌب ُدّرِ اٌر نُ هُ نَ ْم تَْمَسْس ْو لَ يُء َولَ ا يُِض ٌر َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍِة الَ َشْرقِيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة يََكاُد َزْيتَُه

يٌم( ْيٍء َعِل ّلِ َش ُ بُِك َّ اِس َو اَل ِللنَّ ُ األَْمثَ َّ ِرُب  اُء َويَْض ْن يََش وِرِه َم ُ ِلنُ َّ ِدي  وٍر يَْه ى نُ وُر  .))..)35َعلَ ُ نُ َّ
َكاةٍ  وِرِه َكِمْش ُل نُ َماَواِت َواألَْرِض َمثَ و: السَّ ر: ه ن األَثي ال اب وُر؛ ق الى: النُّ ماء هللا تع ي أَس ذي ف   ال

ي نفسه  الظاهر يُْبِصُر بنوره ذو العََماية ويَْرُشُد بهداه ذو الغَوايَِة، وقيل: هو ل ظهور، والظاهر ف ه ك ذي ب ال
ره  ر لغي والُمْظِه ال أَب وراً. ق ورُ  يسمى ن ل: هللا نُ ال هللا عز وج ور من صفات هللا عز وجل، ق ور: والنُّ  منص

وره السموات ل ن كاة واألَرض؛ قيل في تفسيره: هادي أَهل السموات واألَرض، وقيل: َمث باح؛  كمش ا مص فيه
داه  أَي  ور ه ل ن ا مث كاة فيه ؤمن كمش ب الم ي قل باح ف ياء. والن . مص وُر: الض ي والنُّ ة. وف د الظلم ور: ض

ْوُء، وقد ناَر نَْوراً  أَيا كان، وقيل: هو شعاعه وسطوعه، والجمع أَْنواٌر ونِيراٌن؛ عن ثعلب. المحكم: النُّور الضَّ
اني، ن اللحي رة ع َر؛ األَخي وَّ تَناَر ونَ اَر واْس يَّنَ  وأَن اَن وبَ يُء وأَب اَن الش ال: ب ا يق اء، كم د، أَي أَض ى واح  بمعن

رَ  وتَبَيَّنَ  ال: الصبُح: واْستَباَن بمعنى واحد. واْستَنار به: اْستََمدَّ ُشعاَعه. ونَوَّ وُره؛ ق وُم  ظهر نُ َت الق ى يَبِي وَحتَّ
يِف ليلَةً  اتِمُ  يقولون: في الصَّ ُل ع ْبُح، واللي ْر ُص ّوِ اب، رضي هللا نَ ن الخط ر ب َرض عم ديث: فَ ي الح ه،  وف عن

َرها وأَوضحها وبَيَّنَها.بن ثابت أَي نَ  للجّد ثم أَناَرها زيدُ  ور الصبح الصبح؛ يقال: والتَّْنِوير: وقت إِسفار وَّ  قد ن
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الفَْجر اِإلنارة. والتنوير: تَْنِويراً. والتنوير: َر ب وَّ ه نَ ت الصالة: أَن د  أَي صالَّها، ِ اِإلسفار. وفي حديث مواقي وق
ائرات الواضحات ا اْستنار ألُفق كثيراً. وفي حديث علي، كرم هللا وجهه: نائرات الم؛ الن رات اِإلس ام وُمنِي ألَحك

م البينات، والمنيرات كذلك، ه: ث ؛ ومن ّدٍ ار الزٌم وُمتَعَ ار، وأَن ن أَن ة م اَر، والثاني ن ن األُولى م ن  ف ُد ب ا زي أَناره
ن ل: وم ز وج ه ع وَر. وقول ه النُّ ع في اَن: وض ار المك ت. وأَن   ثاب

ده له من نُوٍر؛ له نُوراً فما لم يجعل هللا م يه ن ل د قال الزجاج: معناه م م يهت َماَواِت  هللا لِإلسالم ل وُر السَّ ُ نُ َّ
َكاةٍ  وِرِه َكِمْش ُل نُ كاةٍ :   َواألَْرِض َمثَ ف ِمْش ي: أَل ن جن كاةٌ. اب ذٍة ِمْش ت بنافِ ٍة ليس وَّ ل َك يده: ك ن س   اب

ة ا يفع منقِلب واو كم اة ال ا َمْنح و به د تْنح رب ق دليل أَن الع ن واو، ب ونع الة. ل الى:  بالص ه تع ذيب: وقول الته
ةُ، كِمْشكاٍة فيها ِمصباٌح؛ قال الزجاج: هي ال: الَكوَّ رب، ق الم الع  وقيل: هي بلغة الحبش، قال: والِمْشكاةُ من ك

ان ا، وإِن ك ي ومثلُه ة، وه ي معروف ْكوةُ، وه ِة، الشَّ وَّ ر الَك ا لغي غيُر أَوَل م ُق الص قَْي و الزُّ ال أَب ه؛ ق ل مثلُ  يُعَم
م، ور: أَراد، وهللا أَعل ة منص بة الزجاج كاة قَص ة، بالِمْش ع الفَتيل ي موِض ا، وه بح فيه ي يُْستَص بّهت  الت ُش

ة التي ذَة. بالِمْشكاة وهي الَكوَّ ا ليست بنافِ ه عم ّزِ ه وع ب نفَس الٍن أَي َطيِّ اكَي ف ّلِ ش ول: س رب تق   عراه. والع
ا  ذا أَي تركتُه ذا وك اكَي أَرض ك ل شيءويقال: سلَّيت ش ا. وك م أَقَرْبه ت فل لَّيَت شاِكيَه. كفَْف د س ه فق ي  عن وف

كاةُ: حديث النجاشي: إِنما يخرُج من ي ِمْشكاٍة واحدٍة؛ المْش دة الت ل: هي الحدي ذِة، وقي ر الناف ةُ غي وَّ ق  الَك يعلَّ
  .من شيٍء واحٍد. أَن القرآن واِإلنجيل كالم هللا تعالى، وأَنهما عليها الِقنديُل، أَراد

ةٍ (  (  ي ُزَجاَج بَاُح فِ بَاٌح اْلِمْص ا ِمْص َكاٍة فِيَه وِرِه َكِمْش ُل نُ َماَواِت َواألَْرِض َمثَ وُر السَّ ُ نُ َّ  ..((...
ره، ديل وغي ي الِقن راه ف ذي ت ه ال و قُْرُط راج، وه باُح: الس ة، والِمْص راُط لغ ل:  والِق ز وج ول هللا، ع و ق وه

 َ ةُ كأ جاج ٍة الزُّ ي ُزجاج باُح ف االِمْص بٌ  نه َرَج. كوك ه: اْستَْس بَح ب َرجة. واْستَْص بَُح: الِمْس . والِمْص يٌّ ي  ُدّرِ وف
ديث: حوم الح ي ُش ابر ف ديث ج ي ح ِلحيها. وف راَجك أَي أَْص بِحي ِس ة: فأَْص اُس أَي  الميت ا الن بُِح به ويَْستَْص

اراً زكريا، عليهما السالم: كان يَْخُدم  يحيى بن يُْشِعلوَن بها ُسُرَجهم. وفي حديث ه  بيَت المقِدس نه بُِح في ويُْص
يال باحِ  ًل ع اِإلْص الفتح: موض بَح، ب راح. والَمْص ِرُج الّسِ باح أَي يُْس ُت اِإلْص ً  ووق ا اً: .. أَيض بَُح أَيض والُمْص

بَحاً؛ ره:  اِإلصباُح؛ يقال: أَْصبَْحنا إِصباحاً وُمْص ال غي باحِ؛ وق بَْحُت من الِمْص ال: أَْص ي فق ن األَعراب فسره اب
باح إِذ  َ البرق َ فيقول النمر بن تولب: ِشْمُت هذا البرق والليُل ُمْستَْحِكم، فكأَنّ  بالليل بالِمْصباح، البَْرقَ  بهش ِمْص

ذا أَن ن ه م، وأَحسن م ي الظُّلَ د ف ا توق رقُ  المصابيح إِنم ون الب ون  يك ْبح، فيك ه ُص ى كأَن ةَ حت ه الظُّْلم ج ل رَّ فَ
باح؛ قال أَصبحت حينئذ من بح من شّدةثع الصَّ ا لب: معناه أَْصبَْحُت فلم أَْشعُر بالصُّ َطبَُح  الغيم؛ والشََّمُع مم يُْص

ي به أَي يُْسَرُج به. والِمْصبَحُ  طبح والِمْصباُح: قََدٌح كبير؛ عن أَب ي يُْص داح الت ة. والَمصابيح: األَْق ا حنيف .. به
ك جاُج: القوارير، والواحدة من ذل جاُج والّزِ جاُج والزَّ ةٌ، والزُّ ةُ  ُزجاَج جاَج ث: والزُّ ا الكسر. اللي اء، وأَقله باله

ديلُ  الى: الِقْن ا ِزجاجٌ  في قوله تع اٌج. وجمعه يٌّ . وُزجاج وَزج ٌب ُدّرِ ا َكْوَك ةُ َكأَنََّه َجاَج ذُرُّ :  الزُّ ِت الشمُس تَ وذَرَّ
و أَّول ل: ه رت، وقي ت وظه م: طلع ا ذُُروراً، بالض قط َض طلوعه ا يس َل م روقها أَوَّ ى األَرض وش ْوُؤها عل

ِت األَرُض النبَت ذَّراً؛ والنبت. والشجر، وكذلك البقل َد؛ وذَرَّ الكوكب ا لدري : المندفع بالنور   وذَرَّ يَذُرُّ إِذا تََخدَّ
تري ..  ل المش اء كمث ال العلم ةٍ ق ْرقِيٍَّة َوَال َغْربِيَّ ٍة الَ َش ٍة َزْيتُونِ َجَرٍة ُمبَاَرَك ْن َش ُد ِم د يُوقَ ي : أي ب دود ف ون ح

ان وال يتحدد  ان والزم ق المك ذي خل و ال يم ه الق العل المكان والزمان .. فالنور يأتي في كل اتجاه .. وهللا الخ
يس  دير .. ول ف أو تق ل وص وق ك ام .. وهو ف ا لألفه ـأشياء محسوسة تقريب ور ب ثال لن بهما .. وإنم ضرب م

ُ كمثله شيء سبحانه وتعالى عما يصفون .. (( َّ ه ))..   األَْمثَاَل ِللنَّاِس َويَْضِرُب  ه. وقول ُل: الحديُث نفُس والَمثَ
ه إِالَّ هللا و الَمثَُل األَْعلى؛ جاء في عز وجل: ْوُل ال إِل ه قَ د التفسير: أَن ر بالتوحي ه أَن هللا أََم لَّ  وتأْويلُ ى ك ونَف

نَح  والتَّْغلَبّي إِذا وتََمثَّله؛ قال جرير: لَهُ وتََمثََّل بهواْمتَثَ  األَمثال؛ قال ابن سيده: وقد َمثََّل به إِلٍه ِسواهُ، وهي تَنَْح
ل. على أَن هذا قد...  َحكَّ اْستَهُ وتََمثََّل األَْمثاال للِقرى، ذَف وأَْوَص م ح ل  يجوز أَن يريد به تمثَّل باألَْمثال ث واْمتَثَ

د وَم وعن د الق ل إِذا أَنش ناً وتََمثَّ ثَالً َحَس وم َم   الق
 ً يُضَرب لشيء  بمعنى. والَمثَُل: الشيء الذي األُْمثولةُ، وتمثَّل بهذا البيِت وهذا البيتَ   ثم آَخر ثم آَخر، وهيبيتا

قال ابن  الجوهري: وَمثَُل الشيء أَيضاً صفته. الصحاح: ما يُضَرب به من األَْمثال. قال مثالً فيجعل ِمثْلَه، وفي
لُ  ل: َمثَ ن قائ ز م ه ع يده: وقول ةِ  س ون؛ الجنَّ َد الُمتَّق ي ُوِع ال الت ا، وق ر عنه و الخب ا ه ث: َمثَلُه ال اللي و  ق أَب

اه  غير معروف في كالم العرب، ورّد ذلك أَبو علي، قال: ألَن الَمثََل الصفة إِسحق: معناه ِصفة الجنة، إِنما معن
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ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليمٌ . ((  التَّْمثِيل. َّ ه بحقيقت َو ا : أدرك ه .. )) .. علم علم يم ه وكنه ز وجل العَِل من صفات هللا ع
و  وجل: وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّهادةِ  هللا عز والعاِلُم والعَالَُّم؛ قال وب، فه وقال: َعالَّم الغُي

ا يُكْن بْعُد قَْبل أن هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، اً وال وبَِما يكوُن ولَمَّ َزل عاِلم م يَ اً  يكون، ل زاُل عالم يَ
ي ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ع  بما كان وم ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح ماء سبحانه وتع الس

ة. األشياء باِطنِها وظاهِرها ة المبالغ ن أبني ال  دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: م ويجوز أن يق
يم،لإلن ا سان الذي َعلَّمه هللاُ ِعْلماً من العُلوم َعِل ال هللا عز وجل:  كم يم. وق يٌظ َعِل ي حف ك: إن ف للَمِل ال يوس ق

م من عباِده العُلَماُء: فأَخبر عز وجل أن ِمْن عباِده َمْن يخشاه، هللاَ  إنَّما يَْخَشى َم ه ذلك صفة  وأنه اء، وك العُلَم
 َ ث  َربِِّه وأَنه ْمرِ يوسف، عليه السالم: كان عليماً بأ ل األَحادي ن تأْوي ه هللا م واحد ليس كمثله شيء إلى ما َعلَّم

  . يَْقِضي به على الغيب، فكان عليماً بما َعلَّمه هللاُ. الذي كان
ُدّوِ َواْآلَص((   ا بِاْلغُ هُ فِيَه بُِّح لَ ُمهُ يَُس ا اْس ْذَكَر فِيَه َع َويُ ُ أَْن تُْرفَ َّ وٍت أَِذَن  ي بُيُ ي )36اِل(فِ .)).. أي ف

أنها ..  امساجد أمر هللا أن تبنى وترفع تعظيما لش هُ فِيَه بُِّح لَ ر:  يَُس الم إِذا أَكث ي الك بََح ف ه. والتَّسبيح:  وَس في
ا ال معناه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل: تنزيه هللا وسبحان هللا: التنزيه. ي تعالى عن كل م ه أَن  ينبغ ل

ال: ونَ  ىيوصف، ق ل عل ي موضع فع ه ف بُه أَن ول: ْص ه، تق بيحاً ل ى تس ه  معن ه أَي نزهت بَّْحُت هللا تسبيحاً ل َس
اً، لى تنزيه ي، ص ن النب ذلك روي ع ال: وك ه  ق ه هللا علي الى:وآل ه تع ي قول اج ف ال الزج لم؛ وق   وس

ى ُسْبحاَن الذي أَْسَرى بعبده در؛ المعن ى المص وب عل ال: منص يالً؛ ق بيح ل بِّح هللا تس يأُس بحان ف ال: وس  اً. ق
 إِنساناً فسر لي سبحان هللا، فقال: قال ابن شميل: رأَيت في المنام كأَنَّ  اللغة تنزيه هللا، عز وجل، عن السوء؛

ه أَما ترى الفرس يَْسبَُح في سرعته؟ وقال: ُده،  سبحان هللا السرعةُ إِلي اه بُْع اُع معن ه، وِجم ي طاعت ةُ ف والِخفَّ
ال سيبويه: زعم له يكون ، عن أَن وتعالى تبارك ّد؛ ق دٌّ أَو ض بحان ِمثٌْل أَو شريك أَو ن اب أَن س و الخط هللا  أَب

ُئ هللاَ من السوء ك براءةً؛ وقيل: كقولك براَءةَ هللا أَي أُبَّرِ وء وأُبرئ ل س ن ك  قوله سبحانك أَي أُنزهك يا رب م
داةالغُْدوة :  يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدّوِ َواْآلَصالِ ..  وعِ الشمس. ، بالضم: البُْكَرة ما بين َصالِة الغَ ن  طلُ ْدَوةُ ، م وُغ

َرُف؛  والغداة : يوٍم بعينِه، غير ُمْجراة: َعلٌَم للوقت. ة ال تُْص كالغُْدوة، وجمعها َغَدوات. التهذيب: وُغْدوة معرف
ن وال يَدخل فيها األَ  قال َرفوا،  ِلفاألزهري: هكذا يقوُل، قال النحويون: إنها ال تُنَوَّ والالُم، وإذا قالوا الغَداة َص

ه؛ قال هللا تعالى: بالغداة والعَِشيّ  دون وْجَه ى نفسه، إِذ  يُري ن إِضافة الشيء إل ه م دي أَن ن سيده: عن ال اب ق
يل يُّ  األَِص ي والعَِش ا ف ْلنا: َدَخْلن ر. وآَص ي اآلخ ا ف دهما إِال م ي أَح دة ف واء ال فائ يل. س ْيال األَِص ه أَُص الً ولقيت

  .. والمعنى يصلون ويذكرون أول النهار وآخره كي ال يكونوا من الغافلين .. وأَُصيالناً إِذا لِقيتَه بالعَِشّيِ 
  جاء في صحيح البخاري: 

رة: ي هري ن أب رج، ع ن األع اد، ع ي الزن ن أب ك، ع ن مال لمة، ع ن مس د هللا ب دثنا عب   ح
اوسلم قال: (المالوآله رسول هللا صلى هللا عليه  أن ي مصاله، م ا دام ف ى أحدكم م لي عل دث:  ئكة تص م يح ل

ه إال  اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ال يزال أحدكم في صالة ما دامت الصالة تحبسه، ال يمنعه أن ينقلب إلى أهل
  الصالة).

  وفي صحيح البخاري أيضا:
عن حفص  لرحمن،حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، عن عبيد هللا قال: حدثني خبيب بن عبد ا

ه  لى هللا علي ي ص رة،عن النب ي هري ن أب ن عاصم، ع ه ب موآل بعة يظله ال: (س لم ق ام  وس ه: اإلم ي ظل هللا ف
ا  العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ه وتفرق ا علي ورجالن تحابا في هللا اجتمع

م شماله  فقال إني أخاف عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، ى ال تعل ى حت هللا، ورجل تصدق، اخف
  هللا خاليا، ففاضت عيناه). ما تنفق يمينه، ورجل ذكر

  وفي صحيح البخاري أيضا :  
ال: د ق ن حمي ر، ع ن جعف ماعيل ب دثنا إس ال: ح ة ق دثنا قتيب   ح

ذ رسول ة صالة العشاء  سئل أنس: هل اتخ م، أخر ليل ال: نع ا؟ فق لم خاتم ه وس لى هللا علي طر هللا ص ى ش إل
ا).  أقبل علينا بوجهه بعد ما صلى، فقال: (صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صالة من الليل، ثم انتظرتموه

  قال: فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه.
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اِة يَ ((    َك َالِة َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ َّ ِه ِرَجاٌل الَ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْيٌع َعْن ِذْكِر  ُب فِي ا تَتَقَلَّ افُوَن يَْوًم َخ
اُر( وُب َواألَْبَص ِر 37اْلقُلُ اُء بِغَْي ْن يََش ْرُزُق َم ُ يَ َّ ِلِه َو ْن فَْض َدُهْم ِم وا َويَِزي ا َعِملُ َن َم ُ أَْحَس َّ ِزيَُهْم  ) ِليَْج

َالةِ  .))..)38ِحَساٍب( اةِ َوإِيتَ : أقام الشيء: أدامه وحافظ عليه ..  َوإِقَاِم الصَّ َك اه  اِء الزَّ اه إي اه الشيء : أعط : آت
ى  الة .. حت نو الص .. أوصله إليه .. قرن بين الصالة والزكاة .. فكانت الصالة صنو الزكاة .. وكانت الزكاة ص
ادي وروحي  ال يعتقد السخفاء أن الدين حركات وكلمات تقال وكفى .. بل اإلسالم بذل وعطاء في كل شيء م

ي  ي .. وف رن من وفكري وأدب اس .. وال تحق افع للن ال ن ل مج ي ك ذل وعطاء ف دين ب اس .. ال افع للن ال ن مج
  المعروف شيئا .. واتقوا النار ولو بشق تمرة .. 

ْيئًا((   ْدهُ َش ْم يَِج اَءهُ لَ دَ  َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إِذَا َج َ َوَوَج َّ  
اِب( ِريُع اْلِحَس ُ َس َّ ابَهُ َو اهُ ِحَس َدهُ فََوفَّ ة ..))..  )39ِعْن ْهلة مطمئن عةٌ َس ُع: أَرض واس ةُ والِقي اُع والقاع والق

الُ  مستوية ُحّرةٌ ال ا الجب ارةَ  ُحُزونةَ فيها وال اْرتِفاَع وال اْنِهباَط، تَْنفَِرُج عنه ا وال حج ى فيه اُم، وال َحَص واآلك
و  ِأَْرفَُع منها وهو َمَصبُّ الِمياِه، وقيل: هو َمْنقَُع الماء في ُحرّ  تُْنبُِت الشجر، وما َحوالَْيها وال ل: ه ين، وقي الط

ا  ما استوى من األَرض وَصلَُب ولم يكن فيه نبات، والجمع اء لكسرة م واو ي اٌن، صرت ال أَقواٌع وأَْقُوٌع وقِيع
ون للواحد،له إِالَّ جا قبلها، وقِيعةٌ وال نظير ةَ تك ى أَن الِقيع د إِل و عبي ة  ٌر وِجيرةٌ، وذهب أَب ره: القيع ال غي وق

رابٍ  ل: كَس ي التنزي واو. وف ن ال اً م و أَيض اع وه ن الق ا  م اُع م ال: والق اعِ، ق ع الق ةُ جم راء: الِقيع ٍة؛ الف بِِقيع
ار. انبسط من األَرض ف النه َدهُ . وفيه يكون السَّراُب نص َ ِعْن َّ َد  ابَهُ  َوَوَج اهُ ِحَس وافَي :  فََوفَّ اةُ: أَن تُ والُمواف

ك. إنساناً في الِميعاد، وتَوافَينا في الميعاد ن ذل و م ُت  ووافَْيتُه فيه، وتَوفَّى الُمدَّة: بلَغَها واْستَْكَملها، وه وأَْوفَْي
ل  إِياه بمعنى: أَْكَملَه له وأَعطاه  وأَْوفَى الرجَل حقَّه وَوفَّاه المكان: أَتيته؛ ز: وافيا وفي التنزي دَ  العزي هللاَ  وَوج

َدعْ  م يَ تَْوفاه: ل ه واْس اه هو من ى  عنَده فوفَّاه حسابَه. وتََوفَّ ره. ووفَّ ه أَْج ه وَوفَّيت ه َحقَّ ال أَْوفَْيت ه شيئاً. ويق من
ه الكيلَ    .. وأَوفاه: أَتَمَّ

ّيٍ يَْغَشاهُ َمْوٌج ِمْن فَ ((   ٍض أَْو َكُظلَُماٍت فِي بَْحٍر لُّجِ ْوَق بَْع َها فَ اٌت بَْعُض ْوقِِه َمْوٌج ِمْن فَْوقِِه َسَحاٌب ُظلَُم
وٍر( ْن نُ هُ ِم ا لَ وًرا فََم هُ نُ ُ لَ َّ ْل  ْم يَْجعَ ْدَرُك .)).. )40إِذَا أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها َوَمْن لَ ث ال يُ ر: حي ةُ البَْح ولُجَّ

َرى ولُجُّ  قَْعُره. ولُجُّ الوادي: جانبُه. ذي ال يُ ر البحِر: ُعْرُضه؛ قال: ولُجُّ البحِر الماُء الكثير ال اه، وذك ن  طَرف اب
ةُ أَي تَالَطَمْت أَْمواُجه التَجَّ فقد األَثير في هذه الترجمة: وفي الحديث: من ركب البحر إِذا مَّ   ..  بَِرئَْت منه الذِّ

َ يَُسبُِّح لَهُ َمْن فِي ((   َّ بِيَحهُ أَلَْم تََر أَنَّ  َالتَهُ َوتَْس َم َص ْد َعِل لٌّ قَ افَّاٍت ُك ُر َص َماَواِت َواألَْرِض َوالطَّْي السَّ
وَن( ا يَْفعَلُ يٌم بَِم ُ َعِل َّ يُر(41َو ِ اْلَمِص َّ ى  َماَواِت َواألَْرِض َوإِلَ ُك السَّ ِ ُمْل َّ ِ افَّاتٍ  ...)).)42) َو ُر َص :  َوالطَّْي

رُ  فَِّت الطي ما وَص ي الس هف ا . وقول م تحركه ا ول فَّْت أَجنحته : َص فُّ رُ  ء تَُص الى: والطي طاٍت  تع افَّاٍت؛ باِس ص
ا. َماَواِت َواألَْرِض  أَْجنَِحته ُك السَّ ِ ُمْل َّ ِ وك:  َو ُك الُملُ ّدس، َمِل الى ونق و هللا، تع ُك ه ث: الَمِل ه اللي و  ل ُك وه الُمْل

و  التنزيل: م. وفيمالك يوم الدين وهو َمِليُك الخلق أي ربهم ومالكه افع وأَب ر ون ن كثي مالك يوم الدين؛ قرأ اب
أَلف، وروى وحمزة : ملك يوم  عمرو وابن عامر  ك، ب وب مال الدين، بغير أَلف، وقرأَ عاصم والكسائي ويعق

ي الوارث عن عبد ن اختالس أب ذا م رو، وروى أَبي عمرو: َمْلِك يوم الدين، ساكنة الالم، وه ذر عن  َعم المن
ال  من يَْمِلك فهو عباس أَنه اختار مالك يوم الدين، وقال: كلأَبي ال دراهم، وم ك ال ل مال ل الفع ه بتأْوي ك ألن مال

كِ  إقامة يوم الدين؛ ومنه قوله تعالى: ماِلكُ  ومالُك يوم الدين، يَْمِلكُ  الثوب، يرُ  ..الُمْل ِ اْلَمِص َّ ى  ْرت :  َوإِلَ وِص
يراً؛ الى: وإِ  إِلى فالن َمِص ه تع وهري:كقول ال الج ير؛ ق ى هللا الَمِص ار ل اس َمَص و شاذ والقي اش.  وه ل َمع مث

ة. وَصيَّرته أَنا كذا أَي جعلته. يِّر: الجماع اه. والصَّ ه المي ير إِلي ذي تَِص اء  والَمِصير: الموضع ال يُر: الم والّصِ
  .. ضر الماَء، فهو صائِرٌ قال أَبو العميثل: صاَر الرجُل يَِصير إِذا ح يحضره الناس. وصاَرهُ الناس: حضروه؛

  
  

*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تو ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  ارهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
 
 
 

  د أن ال إله إال هللاأشه
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 

c    :262الحلقة عدد   
   c( سورة النور ) 

  
 ى م الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس حم

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  رجيمأعوذ با من الشيطان ال

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
نْ  ((... ُرُج ِم َوْدَق يَْخ َ يُْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يَُؤلُِّف بَْينَهُ ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُرَكاًما فَتََرى اْل َّ ُل  أَلَْم تََر أَنَّ  ّزِ ِه َويُنَ ِخَالِل

يُب بِ َرٍد فَيُِص ْن بَ ا ِم اٍل فِيَه ْن ِجبَ َماِء ِم ْن السَّ ْذَهُب ِم ِه يَ نَا بَْرقِ اُد َس اُء يََك ْن يََش ْن َم ِرفُهُ َع اُء َويَْص ْن يََش ِه َم
ُ اللَّْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِألُْوِلي األَْبَصاِر(43بِاألَْبَصاِر( َّ ْنُهْم 44) يُقَلُِّب  ُ َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء فَِم َّ ) َو

اَمْن يَمْ  ا يََش ُ َم َّ ُق  عٍ يَْخلُ ى أَْربَ ي َعلَ ْن يَْمِش ْنُهْم َم ْيِن َوِم ى ِرْجلَ َ ِشي َعلَى بَْطنِِه َوِمْنُهْم َمْن يَْمِشي َعلَ َّ ُء إِنَّ 
ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط 45َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ تَِقيٍم() لَقَْد أَنَزْلنَا آيَاٍت ُمبَيِّنَاٍت َو ا 46ُمْس وَن آَمنَّ ) َويَقُولُ

اْلُمْؤِمنِيَن( َك بِ ا أُْولَئِ َك َوَم ِد ذَِل ْن بَْع ْنُهْم ِم ٌق ِم َولَّى فَِري مَّ يَتَ ا ثُ وِل َوأََطْعنَ ُس ِ َوبِالرَّ َّ ا ِ 47بِ َّ ى  وا إِلَ ) َوإِذَا ُدُع
ْذِعنِيَن(48ُضوَن(َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم ُمْعرِ  ِه ُم وبِِهْم 49) َوإِْن يَُكْن لَُهْم اْلَحقُّ يَأْتُوا إِلَْي ي قُلُ ) أَفِ

اِلُموَن( ْم الظَّ َك ُه ْل أُْولَئِ ولُهُ بَ ْيِهْم َوَرُس ُ َعلَ َّ َف  افُوَن أَْن يَِحي ابُوا أَْم يََخ َرٌض أَْم اْرتَ ْوَل 50َم اَن قَ ا َك ) إِنََّم
ونَ اْلُمْؤِمنِيَن إِذَ  ْم اْلُمْفِلُح َك ُه ا َوأُْولَئِ ِمْعنَا َوأََطْعنَ وا َس نَُهْم أَْن يَقُولُ يَْحُكَم بَْي وِلِه ِل ِ َوَرُس َّ ْن 51(ا ُدُعوا إِلَى  ) َوَم
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ائُِزوَن( ْم اْلفَ َك ُه ِه فَأُْولَئِ َ َويَتَِّقي َّ َش  ولَهُ َويَْخ َ َوَرُس َّ ْع  ِ جَ 52يُِط َّ ا ُموا بِ ْرتَُهْم ) َوأَْقَس ئِْن أََم انِِهْم لَ َد أَْيَم ْه
َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن( َّ ُسوَل فَِإْن تََولَّوا 53لَيَْخُرُجنَّ قُْل الَ تُْقِسُموا َطاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ ) قُْل أَِطيعُوا 

ْل َل َوَعلَْيُكْم َما ُحّمِ يُن(فَِإنََّما َعلَْيِه َما ُحّمِ بََالُغ اْلُمبِ وِل إِالَّ اْل ُس ى الرَّ ا َعلَ ُدوا َوَم وهُ تَْهتَ ُ 54تُْم َوإِْن تُِطيعُ َّ َد  ) َوَع
ْبلِ  ْن قَ ِذيَن ِم تَْخلََف الَّ ا اْس ي األَْرِض َكَم تَْخِلفَنَُّهم فِ اِلَحاِت لَيَْس وا الصَّ ْنُكْم َوَعِملُ وا ِم ِذيَن آَمنُ نَنَّ لَُهالَّ ْم ِهْم  َولَيَُمّكِ

يْ  ي َش ِرُكوَن بِ ُدونَنِي الَ يُْش ا يَْعبُ ْوفِِهْم أَْمنً ِد َخ ْن بَْع لَنَُّهْم ِم ّدِ ْم َولَيُبَ ى لَُه ِذي اْرتََض نَُهْم الَّ َك ِدي َد ذَِل َر بَْع ْن َكفَ ئًا َوَم
قُوَن( ْم اْلفَاِس َك ُه وا الرَّ 55فَأُْولَئِ اةَ َوأَِطيعُ َك وا الزَّ َالةَ َوآتُ وا الصَّ وَن() َوأَقِيُم ْم تُْرَحُم وَل لَعَلَُّك بَنَّ 56ُس ) الَ تَْحَس

  ...)).)57الَِّذيَن َكفَُروا ُمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَمأَْواُهْم النَّاُر َولَبِئَْس اْلَمِصيُر(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النور ) 

  * التحليل :
  

ى وحد دليل عل الى للت بحانه وتع دمها هللا س ي يق ات الت ي العالم ا ه ى أحقيتم ه .. وعل التفرد  هانيت ب
ى  ا معن ل ؟..  م ز وج ة هللا ع لم وطاع ه وس ه وآل لى هللا علي ول  ص ة الرس ين طاع ة ب ا العالق ادة ؟.. م والعب
الي إن  ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي ر تجدون األجوب ذه األسئلة وأكث ن ه االستخالف وما شروطه ؟.. ع

  شاء هللا تعالى : 
  

هِ أَلَْم تَرَ  ((... ْن ِخَالِل ُرُج ِم َوْدَق يَْخ َ يُْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يَُؤلُِّف بَْينَهُ ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُرَكاًما فَتََرى اْل َّ ُل   أَنَّ  ّزِ َويُنَ
نَ  اُد َس اُء يََك ْن يََش ْن َم ِرفُهُ َع اُء َويَْص ْن يََش ِه َم يُب بِ َرٍد فَيُِص ْن بَ ا ِم اٍل فِيَه ْن ِجبَ َماِء ِم ْن السَّ ْذَهُب ِم ِه يَ ا بَْرقِ

ار( حاَب أَي.))..  )43بِاألَْبَص ي السَّ يُح تُزِج ّرِ ه. وال اقَه وَدفَع اه: س ى الشيَء وأَزج اً.  وَزجَّ ْوقاً رفيق وقُه َس تَُس
ً  يُْزجي وفي التنزيل العزيز: أَلم تَر أَنَّ هللا حابا اً؛.. َس ْوقاً لَيِّن اقَه َس اهُ س اهُ وأَْزج ل: َزجَّ ي الحديث: وقي ان  وف ك

وقُه عيف أَي يَُس ي الضَّ ه يَتخلَّف في السير فيُْزِج ْت  ِليُْلِحق ا زالَ ه: م ي، رضي هللا عن ي حديث عل اق. وف ف بالّرِ
ِحي دخلُت عليه تُْزِجيني حتى ا ناِض ابر: أَْعي ي حديث ج ْدفَعُني. وف وقُني وتَ ه أَي تَُس ت أُْزجي وقُه.  فَجعَْل أَي أُُس

جاُء: النَّفاذُ في األَ  ذا مر. يقال:والزَّ ه فالن أَْزَجى به ه من اذاً في دُّ نَف الن أَي أََش ن ف ر م ا.. األَم هُ ُرَكاًم مَّ يَْجعَلُ :  ثُ
 ً ْكُم: جمعك شيئاً فوق شي حتى تَْجعله ُركاما ْرتِكم  مركوماً كركام الرَّ الرمل والسحاب ونحو ذلك من الشيء الُم

ه و َرَكَم الشيء بعضه على بعض. هيَْرُكُمه إذا َجَمع وٌم بعُض و َمْرُك ى بعض، وه ى بعضه عل ض. أَلق ى بع . عل
ي:  وتَراَكَم. وشيء ُركاٌم: بعضه على بعض. وفي التنزيل العزيز: ثم يجعله ُركاماً؛ يعني السحاب. ابن األعراب

وهري: راِكُم. الج حاب الُمتَ َكُم الس رَّ ديث  ال ي ح بهه. وف ا أَش حاب وم ذلك الس راكم، وك ل الُمتَ اُم الرم ك الرُّ
كاُم: َضْخٌم كأنه قد ُرِكَم بعُضه على بعض الستسقاء:ا َوْدقَ .. حتى رأَيُت ُركاماً؛ الرُّ َرى اْل ر :  فَتَ َوْدُق: المط وال

ر اً أي قََط ِدُق َوْدق د َوَدَق يَ ه، وق ديدهُ وهيّنُ ه ش ديدة: ذاُت .. كل ْرب الش ال للَح ت. ويق ماء وأَْوَدقَ ت الس وَوَدقَ
اتَُشبَّهُ بسحا ، ِ َوْدقَْين ةٌ، وقلم ون: سحابة واِدق ال:  بة ذات مطرتين شديدتين. ويقول ِدُق. ويق ْت تَ ون وَدقَ يقول

ْينِ  سحابة ذات َوْدقَْين أي مطرتين شديدتين، وشبه ْرب ذات َوْدقَ ل: َح َردٍ ..  بها الحرب فقي ْن بَ ا ِم اٍل فِيَه :  ِجبَ
َرُد:والبََرُد: سحاب كال..  وبََرَده يَْبُرُده: خلطه بالثلج وغيره ِرٌد وأَْب  ذو َجَمد، سمي بذلك لشدة برده. وسحاب بَ

ْرداء. األَزهري: قُّرٍ وبرٍد؛ وا بَ ا وسحابة بَِرَدةٌ على النسب: ذات بَْرٍد، ولم يقول ث  أَم ِإن اللي اء ف ر ه َرُد بغي البَ
ول ُزعم أَنه مطر جامد. والبََرُد: حبّ  ام، تق وم: أَ  الغم ِرَد الق ُرَدِت األَرض. وبُ ه: بَ َردُ من نَا ..  صابهم البَ اُد َس يََك

نا،:  بَْرقِهِ  ْوُءها. والسَّ ال َض نا،  مقصوٌر: َسنَت الناُر تَْسنُو َسناًء: َع ذيب: السَّ ي الته ْرِق، وف اِر والب ضوُء الن
ى األَرض البْرِق. وقد أَْسنَى البْرُق إذا َدخَل َسناهُ عليَك بيتَك أَو وقَع ضْوءِ  مقصوٌر، َحدُّ ُمْنتَهى ي  عل ار ف أَو ط

ون  غير أَن تَرى َضْوُءه من : سنا البرق  السَّحاِب. قال أَبو زيد ا يك عه، فإنم ي مْوِض البْرَق أَو ترى َمخَرَجه ف
نا  والشرف، ممدود. وربما كان في غير َسحاٍب. ابن السكيت: السَّناُء من المجد بالليل دون النهار السَّنا والس

ه ضْوُءه، يكتب باألَلف ويثنى، وهو ( بكسر السين ) سنا البرق  نا،  َسنََوان ولم يَعرِف األَصمعي ل الً. والسَّ فِْع
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ْوُء. ر: الضَّ   بالقص
  ..  باألَْبصار يَْذَهبُ  يكاد سنا برقه  وفي التنزيل العزيز: 

ُ اللَّْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِألُْوِلي األَْبَصاِر(((   َّ ه: .)).. )44يُقَلُِّب  ر من والِعْبرة: العجب. واْعتَبَ
ا اْعتَبُِروا ي ي تعّجب. وفي التنزيل: ف ير، أُول زل بقَُرْيظةَ والنض ا ن روا فيم دبّروا وانُظ ار؛ أَي ت وا األَبص  فقايِس

راً كلُّه كانت ُصُحفُ  فِعالَهم واتِّعُظوا بالعذاب الذي نزل بهم. وفي حديث أَبي ذّر: فما ت ِعبَ ال: كان ا؛ موسى؟ ق
ه كالَمْوِعظة مما الِعبَُر: جمُع ِعْبرة، وهي تدل ب ر ليس ه ويَعتبِ رة: يَتِّعُظ به اِإلنسان ويَعَمُل ب ره. والِعْب ى غي  عل

ا  االعتبار. الفراء: العَبَرُ  االعتباُر بما مضى، وقيل: الِعْبرة االسم من م اْجعَْلن ول الله االعتبار، قال: والعرب تق
  . يُْرضيَك بالطاعة. أَي ممن يعتبر بها وال يموت سريعاً حتى ْعبُرهايَعبَُر الدنيا وال يَ  ممن

ُ َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن يَْمِشي َعلَى بَْطنِِه َوِمْنُهْم َمْن يَْمِشي َعلَى ِرْجلَْيِن وَ ((   َّ ْن َو ْنُهْم َم ِم
ا يَ  ُ َم َّ ُق  ٍع يَْخلُ ى أَْربَ ِديٌر(يَْمِشي َعلَ ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َ َعلَ َّ اُء إِنَّ  داع .)).. )45َش رب: ابتِ الم الع ي ك ُق ف والَخْل

ل ه: وك ق شيء الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه  خلَق
اري: واألَمر ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ي تبارك هللا أَحسن الخ ق ف رب الخل الم الع دهما  ك ين: أَح ى وجه عل

القين التقدير؛ وقال في قوله اِإلْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخر ّلِ .. تعالى: فتبارك هللا أَحسُن الخ ى ُك َ َعلَ َّ إِنَّ 
ْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من:  َشْيٍء قَِديرٌ  دي القُ ن التق ان م الى: ويكون ه تع ر. وقول

ن دير؛ م ا إِن هللا على كل شيء ق ْدرة، ف ّلِ شيء القُ ُر ُك ّدِ بحانه ُمقَ دير، وهللا س ل شيء ق ى ك ل عل  عز وج
ن يه. اب ِديُر، وقاض ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق ماء هللا تع ي أَس ر: ف م األَثي ادر اس   فالق

  .ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر للمبالغة، فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَِدير فعيل منه، وهو
ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ((    َّ َراٍط .).. )46ُمْستَِقيٍم( لَقَْد أَنَزْلنَا آيَاٍت ُمبَيِّنَاٍت َو ى ِص تَِقيمٍ  إِلَ :  ُمْس

  صراط : جمع صرط : الطريق .. 
  )) ِ َّ ا ا بِ وَن آَمنَّ َك َويَقُولُ ا أُْولَئِ َك َوَم ِد ذَِل ْن بَْع ْنُهْم ِم ٌق ِم َولَّى فَِري مَّ يَتَ ا ثُ وِل َوأََطْعنَ ُس  َوبِالرَّ
ُسولِ .)).. )47بِاْلُمْؤِمنِيَن( ِ َوبِالرَّ َّ ان : التصديق  َويَقُولُوَن آَمنَّا بِا ه .. اإليم ق ب ا : صدقه ووث ه إيمان : آمن ب

  : تولى ابتعد وأعرض ..  ِريٌق ِمْنُهْم ِمْن بَْعِد ذَِلكَ ثُمَّ يَتََولَّى فَ ضد التكذيب .. 
وَن(((   ْنُهْم ُمْعِرُض ٌق ِم نَُهْم إِذَا فَِري يَْحُكَم بَْي وِلِه ِل ِ َوَرُس َّ ى  وا إِلَ ْنُهْم .)).. )48َوإِذَا ُدُع ٌق ِم إِذَا فَِري

ه. اً وهو الذي يَْعِرضُ اْستَداَن معرض قال أَبو زيد: فاّداَن ُمْعِرضاً يعني:  ُمْعِرُضونَ  ْن أَْمَكنَ تَِديُن ممَّ اِس فَيَْس  للن
اّدانَ  ه ف ي قول ال األَصمعي ف ال وق م يُب دين ول ذَ ال ن ُِمْعِرضاً أَي أَخ ون م ا يك ه وال م ي ال  أَن ال يَُؤّدِ ة. وق التَّبِع

ا ِرُض ههن مر: الُمْع ل ش ِرُض لك ذي يَْعتَ ِرض ال ى الُمْعتَ ه، والعرب ت بمعن ن يُْقِرُض َرضم ول: َع ي الشيء  ق ل
َرضَ  َض واْعتَ رَّ َرَض وتَعَ ر: وأَْع ن األَثي ال اب د. ق ى واح ل بمعن ِرُض إِذا قي ه أَراد يُْع ل إِن ه ال وقي ال  ل تَِدْن ف تْس

ن األَداء أَْعَرَض عن الشيء إِذا والَّه ظهره، وقيل: أَراد يَْقبَُل، ِمن م  ُمْعِرضاً ع ة: ول ن قتيب ال اب ه. ق اً عن ُمَوليِّ
د  العرب، قال شمر: ومن جعل ُمْعِرضاً ههنا بمعنى الممكن فهو وجه اعتََرَض في كالم أَْعَرَض بمعنى نجد بعي
ذه ألَن ه يأْخ رته أَن ِإذا فس اّدان، ف ك ف ن قول ال م ى الح وب عل اً منص ن ُمْعِرض ذي  مم و ال الُمْعِرُض ه ه ف يمكن

انِعٍ ُمْعِرضاً من قو يُْقِرُضه ألَنه هو الُمْمِكُن، قال: ويكون ل م ُرَض؛ وك َع وَع بَس أَي اتََّس وُب الَمْل َرَض ث  لك أَْع
حال حائٌل وَمنََع مانٌِع؛ ومنه يقال:  أَي ٌ َمنَعَك من شغل وغيره من األَمراِض، فهو عاِرٌض. وقد َعَرَض عاِرض

ِرض ال تَْعِرْض وال تَْعَرض لفالن أَي راَده و ال تَْع َد ُم ك أَْن يَْقِص ك باعتراِض ه بَمْنِع راُض ل ه. واِإلْع ذهب مذهب ي
  .. يَْعِرُض ُعروضاً وأَْعَرَض: أَْشَرفَ  الخيرُ  عن الشيء: الصدُّ عنه. وأَْعَرَض عنه: َصّد. وَعَرَض لك

ْذِعنِيَن(((   ِه ُم أْتُوا إِلَْي ه.)).. )49َوإِْن يَُكْن لَُهْم اْلَحقُّ يَ أْتوا إلي قُّ ي م الح ن له الى: وإن يك ال هللا تع  ق
اء قالُمْذِعنين؛  و إسحق: ج ال أَب ّرين خاضعين، وق ي التفسير ابن األَعرابي: ُمْذِعنين مق ال:  ف مسرعين، ق

ه وصار  ، بحقي واإلذعان في اللغة اإلسراع مع الطاعة، تقول: أَذَعن لي ت أَلتمسه من معناه طاَوَعني لما كن
ي:ُمْذِعنين مطيعين غير مستكرهين، وقيل: مذعني يُْسرع إليه؛ وقال الفراء: ي بحق ّر،  ن منقادين. وأَْذَعَن ل أَق

 ً ِلس،  غير مستكره. واإلذعان: وكذلك أَْمعََن به أَي أَقّر طائعا اد وَس ُل: انق ن  االنقياد. وأَذَعَن الرج اؤه: ذع وبن
  َسِلسةُ الرأْس منقادة لقائدها. وناقة ِمْذعان:.. خضع وذل له أَي ذََعناً. وأَْذَعن يذعن
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وبِِهْم ((   ي قُلُ ْم أَفِ َك ُه ْل أُْولَئِ ولُهُ بَ ْيِهْم َوَرُس ُ َعلَ َّ َف  افُوَن أَْن يَِحي ابُوا أَْم يََخ َرٌض أَْم اْرتَ َم
اَر؛  عليه في الَحْيُف: الـَمْيُل في الُحكم، والَجْوُر والظُّلم. حافَ .)).. )50الظَّاِلُموَن( ُحْكِمه يَِحيُف َحيعفاً: ماَل وج

يَُردُّ من َجنَِف ا وُحيٍُف. األَزهري: قال بعض الفقهاء يَُردُّ من َحيِف النّاِحل م يَّفٍ وحُ  ورجل حائٌِف من قوم حافةٍ 
إذا  الـُموِصي، وَحْيُف الناِحِل: أَن يكون للرجل أَوالد نهم، ف أَن يسّوِي بي ر ب د أُم اً دون بعض، وق فيُْعطي بعض

ى بعض هم عل َل بعض ه ا فضَّ اريُّ بابن يٌر األَنص د حاف. وجاء بَش ّ فق ي، صلى  ى النب ان إل ه  لنُّعم ه علي وآل
َهد  له: وسلم، وقد نََحلَه نَْحالً وأَراد أَن يُْشِهَده عليه فقال ي ال أَْش ال: إن ال: ال، فق ه؟ ق َت ِمثْلَ د نََحْل ِدَك ق أَُكلَّ ولَ

ك سواًء فَسّوِ بينهم في على َف العَطاء. وفي ا َحْيٍف، وكما تُِحّب أَن يكون أَوالُدك في بِّرِ ز: أَن يَِحي لتنزيل العزي
ُ عليهم ورسولُه، أَي ّ عنه: حتى ال يَْطَمَع َشريٌف في َحْيِفك أَي ّ ك  يَُجوَر. وفي حديث عمر، رضي  في َمْيِل

ر  معه لشَرفِه؛ الَحْيُف: الَجْوُر والظلم. وحافةُ كل شيء: ى غي ف عل اِس، وِحي ى الِقي ناِحيَتُه، والجمع حيٌَف عل
  .. الوادي، وتصغيره ُحَوْيفةٌ، وقيل: ِحيفةُ الشيء ناحيته ه حافَتاقياس. ومن

ِمْعنَا وَ ((   وا َس نَُهْم أَْن يَقُولُ يَْحُكَم بَْي ِ َوَرُسوِلِه ِل َّ َك إِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا ُدُعوا إِلَى  ا َوأُْولَئِ أََطْعنَ
ي الفَلَح والفَالُح: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم:  َك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ َوأُْولَئِ .)).. )51ُهْم اْلُمْفِلُحوَن( ر؛ وف  والخي

ْوز، حديث أَبي الدَّْحداحِ: بَشََّرك هللا بخير وفَلَحٍ أَي بَقاءٍ  زَّ  وفَ ال هللا َع ح. ق د أَفل الح، وق ن الف و مقصور م وه
ى الف من قائل: قد أَْفلَحَ  ةالمؤمنون أَي أُِصيُروا إِل ل الجن ل ألَه ا قي ال األَزهري: وإِنم وزهم  الح؛ ق ُمْفِلحون لف

  .. ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه
ائُِزوَن(((   ْم اْلفَ َك ُه ِه فَأُْولَئِ َ َويَتَِّقي َّ َش  ولَهُ َويَْخ َ َوَرُس َّ ْع  ْن يُِط هِ .)).. )52َوَم َ َويَتَِّقي َّ َش  :  َويَْخ

  ذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. اتقاه : خافه وح
  )) َ َّ ةٌ إِنَّ  ةٌ َمْعُروفَ ُموا َطاَع ْل الَ تُْقِس ُرُجنَّ قُ ْرتَُهْم لَيَْخ ئِْن أََم انِِهْم لَ ِ َجْهَد أَْيَم َّ ا َوأَْقَسُموا بِا ٌر بَِم  َخبِي

ل:الَجْهُد والُجْهدُ :  َجْهَد أَْيَمانِِهمْ .)).. )53تَْعَملُوَن( َدك؛ وقي د َجْه ول: اْجَه ة، تق د : الطاق د  الَجْه المشقة والُجْه
ى.  أَمر شاق، من مرض أَو ما جهد اإلنسان الطاقة. الليث: الَجْهُد  ذا المعن ة به د لغ ال: والُجْه فهو مجهود؛ ق

د معبد: شاة َخلَّفها ِوفي حديث أُمّ  ظ الَجْه رر لف د تك ر: ق ن األَثي ال اب نم؛ ق ي الحديث،و الَجْهد عن الغ د ف  الُجْه
  .. والغاية فالفتح ال غير والطاقة، فأَما في المشقة وهو بالفتح، المشقة، وقيل: هما لغتان في الوسع

تُْم وَ ((   ْل ا ُحّمِ ْيُكْم َم َل َوَعلَ ا ُحّمِ ِه َم ا َعلَْي وا فَِإنََّم ِإْن تََولَّ وَل فَ ُس وا الرَّ َ َوأَِطيعُ َّ وا  ْل أَِطيعُ وهُ إِْن تُِطيعُقُ
يُن( بََالُغ اْلُمِب ُسوِل إِالَّ اْل ينُ .)).. )54تَْهتَُدوا َوَما َعلَى الرَّ بََالُغ اْلُمبِ وِل إِالَّ اْل ُس ى الرَّ ا َعلَ ُغ :  َوَم َغ الشيُء يَْبلُ بَل

ً  واْنتََهى، َ بُلُوغاً وبَالغاً: وَصل ٌغ وتقول: ل.. وأَْبلَغَه هو إِْبالغاً هو إِْبالغاً وبَلَّغَه تَْبِليغا ه في هذا بَالٌغ وبُْلغةٌ وتَبَلُّ
سا أَي ِكفايةٌ، وبَلَّْغتُ  ن هللالالّرِ ُد َمْنحجى إِال  ةَ. والبَالُغ: اِإلْبالُغ. وفي التنزيل: إِالَّ بَالغاً م ورساالتِه، أَي ال أَِج

ُغ، واالس أَن أُبَلَِّغ عن هللاِ ما أُْرِسْلتُ  ذلك التْبِلي بَالغُ به. واِإلبالُغ: اِإليصاُل، وك ه ال ينُ .. م من بََالُغ اْلُمبِ ان  اْل : أب
  الشيء : اتضح فهو مبين .. 

ذِ ((   تَْخلََف الَّ ا اْس ي األَْرِض َكَم تَْخِلفَنَُّهم فِ اِلَحاِت لَيَْس وا الصَّ ْنُكْم َوَعِملُ وا ِم ِذيَن آَمنُ ُ الَّ َّ َد  ْن َوَع يَن ِم
نَنَّ لَُهْم ِدينَُهْم  ْيئًا قَْبِلِهْم  َولَيَُمّكِ ي َش ِرُكوَن بِ ُدونَنِي الَ يُْش ا يَْعبُ ْوفِِهْم أَْمنً ِد َخ ْن بَْع لَنَُّهْم ِم ّدِ ْم َولَيُبَ ى لَُه ِذي اْرتََض الَّ

ط،:  لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي األَْرِض .)).. )55َوَمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِسقُوَن( و  وأَما الَخْلُف، ساِكَن األَوَس فه
اِلفون. َخلََف قوٌم بعد الذي يَجيء بعد. يقال: م خ اً، فه ون َخْلف ه قوم وسلطاٌن بعد سلطاٍن يَْخلُفُ ا خاِلفُ ول: أَن  تق

ةُ  أَعرابيّاً سأَل أَبا بكر، رضي وخاِلفتُه أَي جئت بعده. وفي حديث ابن عباس: أَن َت َخِليفَ ه: أَن هللا عنه، فقال ل
ن قال: فما أَنت؟ قال: أَنا الخاِلفةُ  وسلم؟ فقال: ال،صلى هللا عليه  رسوِل هللا، ةُ َم ر: الَخِليف ن األَثي ال اب  بعَده. ق

اء يقوم َمقام الذاهب ويَُسدُّ َمَسدَّه، ه الُخلَف ة، وجمع ه للمبالغ اء في ظ واله ى اللف ذكير ال عل ى الت ى معن ل  عل مث
ر  ، فأَماكظِريفٍة وظرائِفَ  َظريٍف وُظَرفاء، ويجمع على اللفظ َخالئفَ  ده وال خي اء عن ذي ال َغن الخاِلفةُ، فهو ال

ع الكثير الِخالِف وهو بَيُِّن الَخالفِة، بالفتح، وإنما وكذلك الخالف، وقيل: هو فيه، ك تواُض ن ا قال ذل وَهضماً م
ةُ رسوِل هللا. وسمع َت خليف ه: أَن ال ل ين ق أَله  األَزهري بعض نفسه ِح د س اء وق ن م رب، وهو صاِدٌر ع الع

ي خاِلفتي له فقال: هو سان عن َرفيقإن وم ف ـُمتََخلِّف عن الق ْزِو  أَي واِرٌد بعدي. قال: وقد يكون الخاِلُف ال الغَ
ى ال: فعل ِف، ق ع الَخواِل وا م ة  وغيره كقوله تعالى: َرُضوا بأَن يكون د األَّول بمنزل ذي يجيء بع ُف ال ذا الَخْل ه

و ـالهالك والتابع ل األَول، هالكاً كان أَو حيّاً. والَخْلُف: الباقي بعدوالَخْلُف المتخلف عن  القَْرِن بعد القَْرن، ه، ه
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ْرٍن  في األَصل أَيضاً من َخلََف يْخلُُف َخْلفاً، سمي به وٌف كقَ ه ُخلُ دل، وجمع ة الب ى جه المتخلّف والخاِلُف ال عل
ن ثاب وقرون؛ قال: وُل حساَن ب ود ق اهُد المحم ْذموماً؛ فش ودا وَم ون مْحُم ى  تويك َدُم األُول األَنصاري:لَنا القَ

ا، ك، وَخْلفُن ةِ  إلي ي طاع ا ف ِلن ابِعُ  ألَوَّ   هللا، ت
ون  فالَخْلف ههنا هو التابُع لَمن مَضى وليس من معنى الخلَِف الذي هو ا المتخلِّفُ ُف هن ل الَخْل البَدُل، قال: وقي

ِده عن األَّولين أَي الباقون؛ ن بع َف م ب،وعليه قوله عز وجل: فََخلَ ول ثعل ذا ق ٌف، فسمي بالمصدر فه  م َخْل
وء ِف َس ْدق وخلَ ِف ِص ي خلَ ش ف ن األَخف و الحس ى أَب حيح. وحك و الص ال: وه ال:  ق كان، ق َك واإلس التحري

ال:  والصحيح قول ثعلب إِن الخلَف يجيء بمعنى البَدل دم؛ ق ن تق والِخالفِة، والَخْلُف يجيء بمعنى التخلّف عم
د: وشاهد المذموم ول لبي َرب ق ٍد األَْج ٍف كِجْل ي َخْل ُت ف ال: ويستعار ِوبَِقي ا  ق ه، وكالهم ر في ـما ال خي ُف ل الَخْل

ت المحمود والمذموم، فقد سمي بالمصدر أَعني اً كن ه َخلَف ان: َخلَْفتُ ل معني ه  صار على هذا للِفْع اً من ده َخلَف بع
ه  ة وَخِليٌف، ومناألَول َخليف وَخلَْفتُه َخْلفاً جئت بعده، واسم الفاعل من وبدالً، الثاني خاِلفةٌ وخاِلٌف؛ ومنه قول
ذي  فاقعُدوا مع الخالفين. قال: وقد صح تعالى: الفَْرُق بينهما على ما بَيَّنّاه. وقال الفراء في قوله تعالى: هو ال

 ُف بعضكممحمد َخالئَف كّلِ األُمم، قال: وقيل َخالئَف في األرض يَْخلُ  جعلكم خالئَِف في األرض، قال: جعل أُمة
ت  بعضاً؛ ابن السكيت: فإنه وقََع للرجال خاّصة، واألْجَوُد أَن يُْحَمل على معناه فإنه ربما يقع للرجال، وإن كان

ال فيه الهاء، أَال تََرى أَنهم قد َف، فمن ق ال  جمعوه ُخلفاء؟ قالوا ثالثةُ ُخلفاء ال غير، وقد ُجمَع َخالئ َف ق خالئ
ة يَْذَهب به إلى المعنى ومَرة ثالَث خالئَف وثالثة خالئَف، ل  فمرَّ يذهب به إلى اللفظ، قال: وقالوا ُخلفاء من أَج

ة وفيه الهاء، جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل َظِريٍف وُظَرفاء ألَن مذكر أَنه ال يقع إال على اء ال  فَِعيل باله
ل  ُُف الُكورةُ يَْقَدموالِمْخال وِمْخالُف البلِد: ُسلطانُه. ابن سيده: تُجَمُع على فُعالء. د أَه و عن ان، وه ا اإلنس عليه

دُ  يمن واِح ا، ال اِليُف، وهي ُكَوُره ه، وهي الَمخ ا اسم يعرف ب الٍف منه ّلِ ِمْخ ري: ولك ن ب ال اب تاِق؛ ق  كالُرْس
راِق، اِل، الَمخاِليُف ألَهل اليمن كاألَْجناِد ألَهل الشاِم،والكوِر ألَهل الِع ل الِجب ساتِيِق ألَه لِ  والرَّ يج ألَْه  والّطساِس

ً  األْهواِز. ا ّ َخلَف ا والَخلَُف: ما اْستَْخلَْفتَه من شيء. تقول: أَعطاك  ُف  مم َت َخْل اً؛ وأَن ال َخْلف ك، وال يق ذهب ل
ةُ: والَخْلُف والخالِ  يَْخلُفُه َخلَفاً: صار مكانه. والَخلَُف: الولد الصالح يَْبقَى بعد اإلنسان، ُسوٍء من أَبيك. وَخلفَه ف

تح اً، بف مى خلَف د يس اج: وق ال الزج اِلُح؛ وق الحِ، واألّوُل  الطَّ ي الّص كانها، ف اً، ْبس الحِ، وَخْلف ي الطَّ الم، ف ال
ه .. وال  يَْعبُُدونَنِي الَ يُْشِرُكوَن بِي..  يقال: إنه لخاِلٌف بَيُِّن الَخالفةِ  أَْعَرُف. اع ل ادة : خضع وذل وط : عبده عب

َر  : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. يشركون بي : أشرك با َوَمْن َكفَ
وراً  بالطاغوت؛ َكفَرَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا..  بَْعَد ذَِلَك فَأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِسقُونَ  با يَْكفُر ُكْفراً وُكفُ

ل دا د روُكْفراناً. ويقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف كر.  والُكْف يض الش نق
رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ا  بكّلٍ ك ةَ هللا يَْكفُره نَْعَم

تَرها. ُكفُوراً  َدها وَس َده. ورجلوك وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَح ه: َجَح انه.  افََره َحقَّ ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ
قُونَ . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من ورجل ق: :  فَأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِس الِفْس

َق؛  الحق .. فسق يفسق  طريق  العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُس
الفُسوق الخروج  قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل: الضم عن اللحياني،أَي فََجر،

ن ر ع ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ية كم ى المعص ل إل ذلك المي دين، وك   ال
  .. ربه أَي جار ومال عن طاعته ربه. وفََسق عن أمر

وَن(َوأَقِ ((   ْم تُْرَحُم وَل لَعَلَُّك ُس وا الرَّ اةَ َوأَِطيعُ َك وا الزَّ َالةَ َوآتُ َالةَ  .))..)56يُموا الصَّ وا الصَّ ام َوأَقِيُم :  أق
َكاةَ الشيء: أدامه .. حافظ عليه ..  َالةَ َوآتُوا الزَّ رن َوأَقِيُموا الصَّ ه .. ق له إلي اه .. أوص اه إي : آتاه الشيء : أعط

ة في وحدة واحدة ال انفصام لها .. حتى يعتبر كل مؤمن حياته صنو القول والفعل والنية .. بين الصالة والزكا
ونَ بذال وعطاء بال انتهاء وبحسب طاقته وإمكاناته في الحياة ..  فق  لَعَلَُّكْم تُْرَحُم ه وش ة : رق ل ه رحم : رحم

  وتعطف وغفر له .. 
يُر(الَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ُمْعِجِزي((   ئَْس اْلَمِص بَنَّ  ...))..)57َن فِي األَْرِض َوَمأَْواُهْم النَّاُر َولَبِ الَ تَْحَس

زَ ..  الَِّذيَن َكفَُروا ُمْعِجِزيَن فِي األَْرِض   الرجُل وعاَجَز: ذهب فلم يُوَصل إِليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: وَعجَّ
ه ال  معناه ظانِّين أَنهمَسعَْوا في آياتنا ُمعاِجِزين؛ قال الزجاج:  والذين ون وأَن يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا أَنهم ال يُبعث
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ا جنة وال نار، وقيل في زين، وتأْويله ت ُمعَّجِ ى األَّول، وقرئ ع إِل و راج دين وه اجزين معان م  التفسير: ُمع أَنه
ونهم ه وسلم، ويُثَبُِّط ي، صلى هللا علي ع النب ُزون من اتب ه يُعَّجِ ان با عن ن اِإليم ي وع زهم. وف د أَْعَج ات وق آلي

ل كيف وصفهم التنزيل العزيز: وما أَنتم ول القائ أَنهم ال  بُمْعِجِزين في األَرض وال في السماء؛ قال الفاء: يق ب
ماء؟ ل الس ن  يُْعِجُزوَن في األَرض وال في السماء وليسوا في أَه ي األَرض وال م ِزيَن ف تم بُمْعِج ا أَن المعنى م ف

ي السماء،  أَبو إِسحق: معناه، وهللا أَعلم، ما أَنتم بُمْعِجِزين في األَرض وال لو ، وقالفي السماء بُمْعِجزٍ  كنتم ف
ي األَرض ِزين ف تم بُمْعِج ي  وال وقال األَخفش: معناه ما أَن ي األَرض وال ف اً ف ا َهَرب ي السماء أَي ال تُْعِجُزونن ف

و األَزهري: السماء، قال ى ول ي وقول الفراء أَشهر في المعن تم ف و كن تم ل ال: وال أَن ان ق ِزيَن  السماء ك بُمْعِج
  .. أَْعَجَزني فالن أَي فاتني يقال: لكان جائزاً، ومعنى اِإلْعجاز الفَْوُت والسَّْبُق،

  
 

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده و د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف رس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا خ ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  
c   : 263الحلقة عدد   

  cالنور ) ( سورة 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

  حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا ةالرسالة وأدى األمان



  1054                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْن  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِليَْستَأِْذْنُكْم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلُحلَُم ِمْنُكمْ  يَا (( ...  اٍت ِم رَّ ثََالَث َم

ْوَراٍت لَ  َالُث َع ْيُكْم َوَال قَْبِل َصَالِة اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَابَُكْم ِمْن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَْعِد َصَالِة اْلِعَشاِء ثَ ْيَس َعلَ ْم لَ ُك
ٍض َك ى بَْع ُكْم َعلَ افُوَن َعلَْيُكْم بَْعُض يٌم(َعلَْيِهْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ َطوَّ يٌم َحِك ُ َعِل َّ اِت َو ْم اْآليَ ُ لَُك َّ يُِّن  َوإِذَا  )58ذَِلَك يُبَ

 ُ َّ يُِّن  يٌم(بَلََغ األَْطفَاُل ِمْنُكْم اْلُحلَُم فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأْذََن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَِلَك يُبَ يٌم َحِك ُ َعِل َّ ِه َو ْم آيَاتِ  )59 لَُك
رَ وَ  ابَُهنَّ َغْي ْعَن ثِيَ تِي الَ يَْرُجوَن نَِكاًحا فَلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَْن يََض ٍة َوأَْن  اْلقََواِعُد ِمْن النَِّساِء الالَّ اٍت بِِزينَ َج ُمتَبَّرِ

ُ َسِميٌع َعِليٌم( َّ َرٌج َوَال عَ  )60يَْستَْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنَّ َو ى َح ِريِض لَْيَس َعلَى األَْعَم ى اْلَم َرٌج َوَال َعلَ َرجِ َح ى األَْع لَ
اتُِكْم أَْو بُيُ َه وِت أُمَّ ائُِكْم أَْو بُيُ وِت آبَ وتُِكْم أَْو بُيُ ْن بُيُ أُْكلُوا ِم ُكْم أَْن تَ ى أَنفُِس َرٌج َوَال َعلَ وِت َح َوانُِكْم أَْو بُيُ وِت إِْخ

وِت عَ  اِمُكْم أَْو بُيُ وِت أَْعَم َواتُِكْم أَْو بُيُ هُ أَْو أََخ تُْم َمفَاتَِح ا َملَْك اَالتُِكْم أَْو َم وِت َخ َواِلُكْم أَْو بُيُ وِت أَْخ اتُِكْم أَْو بُيُ مَّ
ى  ْن عِ َصِديِقُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَأُْكلُوا َجِميعًا أَْو أَْشتَاتًا فَِإذَا َدَخْلتُْم بُيُوتًا فََسلُِّموا َعلَ ةً ِم ُكْم تَِحيَّ ِ أَنفُِس َّ ِد  ْن

ُ لَُكْم اْآليَاِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن( َّ انُوا 61ُمبَاَرَكةً َطيِّبَةً َكذَِلَك يُبَيُِّن  ِ َوَرُسوِلِه َوإِذَا َك َّ ) إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِا
تَأِْذنُوهُ إِ  ى يَْس ْذَهبُوا َحتَّ ِإذَا َمعَهُ َعلَى أَْمٍر َجاِمٍع لَْم يَ وِلِه فَ ِ َوَرُس َّ ا وَن بِ ِذيَن يُْؤِمنُ َك الَّ تَأِْذنُونََك أُْولَئِ ِذيَن يَْس نَّ الَّ

يمٌ  وٌر َرِح َ َغفُ َّ َ إِنَّ  َّ ْم  تَْغِفْر لَُه ْنُهْم َواْس ئَْت ِم ْن ِش أْذَْن ِلَم أْنِِهْم فَ بَْعِض َش تَأْذَنُوَك ِل اَء 62(اْس وا ُدَع ) الَ تَْجعَلُ
ُسو ُ الَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم ِلَواذًا فَْليَْحذَْر الَّ الرَّ َّ ِرِه أَْن ِل بَْينَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا قَْد يَْعلَُم  ْن أَْم اِلفُوَن َع ِذيَن يَُخ

يٌم( ذَاٌب أَِل يبَُهْم َع ةٌ أَْو يُِص يبَُهْم فِتْنَ مَ 63تُِص ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ ْوَم ) أََال إِنَّ  ِه َويَ تُْم َعلَْي ا أَْن ُم َم ْد يَْعلَ اَواِت َواألَْرِض قَ
ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ   ./.)).)64يُْرَجعُوَن إِلَْيِه فَيُنَبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا َو

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النور ) 

  * التحليل : 
  

ي تط ة الت ة الهادئ رة المؤمن ل األس اة داخ ون الحي ف تك ى كي راد عل دخل األف ف ي ا ؟ .. كي ق دينه ب
وت ؟..  ن البي ان م ل مك ي ك ان وف ي أي مك ل ف ؤمن أن يأك ل للم ل يح بعضهم ؟.. وما شروط اإلستئذان ؟.. ه
ذه  ن ه لم ؟.. ع ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص د رس ن عن ديث واإلنصراف م وس والح ف هي آداب الجل كي

  فية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشا
  

ْنُكمْ  يَا ( ...  َم ِم ْن  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِليَْستَأِْذْنُكْم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلُحلُ اٍت ِم رَّ َالَث َم ثَ
ْيُكْم َوَال قَْبِل َصَالِة اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَابَُكمْ  ْيَس َعلَ ْم لَ ْوَراٍت لَُك َالُث َع  ِمْن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَْعِد َصَالِة اْلِعَشاِء ثَ

 ُ َّ ُ لَُكْم اْآليَاِت َو َّ افُوَن َعلَْيُكْم بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض َكذَِلَك يُبَيُِّن  يٌم(َعلَْيِهْم ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ َطوَّ يٌم َحِك ا.. .)))58 َعِل  يَ
رهم .. (( أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا يس لغي ؤمنين ول ى الم ا: الخطاب موجه إل وا يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ون أن أَيَُّه ذين يبغ )).. ال

ة ..  تكون حياتهم األسرية سوية .. خالية من العيوب والمشاكل واألحزان .. ماذا عليهم أن يفعلوا داخل العائل
ال داخل البيت .. هل يدخل من ي د أو شرط ؟.. ودون إذن وال استئذان ؟.. ك رج دون قي ن يخ دخل .. ويخرج م

ة  ن الرحم ف .. دي الم الحني ي اإلس ا ف ا ودقيق أطيرا عجيب ؤطرة ت بوطة وم ة ومض رية مقنن اة األس .. فالحي
ون ..  اذا يقول ون وم اذا يفعل ك ؟.. م ر أهل ك أو غي ك أهل دخل علي ف ي دال .. كي دل واإلعت امح .. والع ؟ والتس

ال  ك الخاصة ب ا حيات د أن تحي اح .. وتري د أن ترت ك تري ص خواص ي أخ ت ف وبماذا تجيب وكيف تتصرف وأن
اس  رقيب أو حسيب سوى هللا عز وجل .. تأخذ نصيبا من الراحة أو تمارس حياتك العادية دون لبس وال التب

  ..  
ا((   ِذيَن مَ  يَ تَأِْذْنُكْم الَّ وا ِليَْس ِذيَن آَمنُ ا الَّ مَ أَيَُّه وا اْلُحلُ ْم يَْبلُغُ ِذيَن لَ انُُكْم َوالَّ ْت أَْيَم اء  لََك ال العلم ...)).. ق

ا ..  ب إذن تأذن .. أي يطل ب أن يس ة يج ات المعين ي األوق ك ف دخول علي اإلستئذان هنا للعموم .. كل من أراد ال
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 ً ا تَأْذَْنُت فالن يء واْس الَم بالش ْرُت اإلْع ُت: أَْكث تِئْذاناً. وأَذَّْن الُم... اْس مَ . واألَذاُن: اإلْع وا اْلُحلُ ْم يَْبلُغُ م :  لَ والُحْل
ي  العزيز: لم يبلغوا ونحوه في النوم، واالسم الُحلُم. وفي التنزيل واالْحتِالُم: الِجماع الُحلَُم؛ والِفْعل كالِفْعل. وف

ثم:  يعني الجزية؛ قال ُمعاذاً أن يأْخذ من كل حاِلٍم ديناراً  هللا عليه وسلم، أمر الحديث: أن النبي، صلى و الهي أَب
ة  ،احتَلَمَ  بالحاِلِم كلَّ من بَلََغ الُحلَُم وجرى عليه ُحْكُم الرجال أراد وَم الجمع ُل ي ي الحديث: الغُْس أو لم يَْحتَِلم. وف

ك، حاِلم واجب على كل ل ذل تَلَم قب تَلم أو اْح غ أن يَْح ي إنما هو على من بلغ الُحلُم أي بل تَ  وف ة: ُمْح ِلٍم أي رواي
ف منه من ثَْغٍر أَو َحْرب.:  ثََالُث َعْوَراٍت لَُكمْ . بالغ ُمْدِرك. ل  وقال الجوهري: العَْورة كل َخلَل يُتََخوَّ ْورة: ك والعَ

وهري:  َمْكَمٍن للسَّتْر. وَعْورةُ الرجل والمرأَة: سْوأَتُهما، ال الج والجمع َعْورات، بالتسكين، والنساء َعْورة؛ ق
رك ال ا يح انيإِنم هم: ث رأَ بعض اًء أَو واواً، وق ن ب م يك ماء إِذا ل ع األَس ي جم ة ف ن فَْعل اء،  م َورات النس َع

ٌن من ظهور ي هي قَِم الة  بالتحريك. والعَْورةُ: الساعة الت ل ص اعة قب اعات: س الث س ا، وهي ث ْورة فيه العَ
الى   َعْوراٍت لكم؛ أَمر هللاوساعة بعد العشاء اآلخرة. وفي التنزيل: ثالثُ  الفجر، وساعة عند نصف النهار، تع

ي  الِوْلداَن والَخَدَم أَن ال يدخلوا في هذه الساعات إِال بتسليم منهم ْورة. وف واستئذان. وكلُّ أَمر يستحيا منه: َع
ا الحديث: يا رسول هللا، ل م ْورة، وهي ك ع َع ْورات: جم ذَُر؟ العَ ا نَ ه إِذا  َعْوراتُنا ما نأْتي منها وم تحيا من يس

ر، رة ظه رأَة الح ن الم ة، وم رة والركب ين الس ا ب ل م ن الرج ي م ى  وه دين إِل ه والي دها إِال الوج ُع جس جمي
ن ها خالف، وم ي أَْخَمِص ة الكوعين، وف الرأْس والرقب ة ك ال الخدم ي ح ا ف دو منه ا يب ل، وم ُل الرج ة مث  األََم

خالف. وفي الحديث:  عند الخلوة وفيهفليس بِعَْورة. وستُر العَْورة في الصالة وغيِر الصالة واجٌب،  والساعد
ْورة إِذا ظهرت. إِذا ظهرت المرأَة َعْورة؛ جعلها نفَسها َعْورة ألَنها ن العَ وَن  يستحيا منها كما يستحيا م افُ َطوَّ

افون: الَخَدم:  َعلَْيُكمْ  ون والطَّوَّ اف ل: َطوَّ ه عز وج ى بعض،  والَمماِليك. وقال الفراء في قول كم عل يكم بعُض عل
ون ل:قا اف َدُمكم وَطوَّ م َخ ا ه الم إنم ي الك ك ف ذا كقول ان ه و ك ال: فل يكم، ق ه من  عل واباً مْخَرُج ان ص باً ك نص

صلى  ، الذي يخُدمك برْفق وعناية، وجمعه الطّوافون. وقال النبي الطائُف هو الخادمُ  عليهم. وقال أَبو الهيثم:
ِة: إنما هي من الطّوافاتِ  ّ عليه ن  َخَدم في البيت أَي من وسلم، في الِهرَّ البيت، وفي طريق آخر: إنما هي م

افاِت، اف الطَّّوافيَن عليكم والطوَّ ذاً  والطوَّ ه أَخ دور حولَ ْواله وي ى َم وف عل ن فَعَّال، شبهها بالخادم الذي يَُط  م
يهم ان ف ا ك يكم، ولم ون عل اف َدهنَّ طوَّ اح بع يهم ُجن يكم وال عل يس عل ه: ل ال: ال قول اث ق ور وإن افين ذك وَّ ط

افاِت، قال: ومنه الحديث لقد َف تَْطِويفاً وتَْطوافاً. َطّوْفتُما والطوَّ   .بي الليلة. يقال: طوَّ
يِّ ((   ْم آيَاتَِوإِذَا بَلََغ األَْطفَاُل ِمْنُكْم اْلُحلَُم فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأْذََن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َكذَِلَك يُبَ ُ لَُك َّ ُ ُن  َّ ِه َو
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ ..  )59َعِليٌم َحِكيٌم( َّ ه  َو ه وكنه : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم إدراك الشيء بحقيقت

يمُ ..  و الَحِك ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وه الى.  ل ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك
ري: ن األَزه فات م ة، وهللا ص ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك   هللا الَحَك

ي ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا  أعلم بما أَراد بها، وعلين يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس
و  ، بمعنى الحاِكم، وهو القاضي وفَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو ه ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك ى  ال ٌل بمعن فَِعي

ُن  عن ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق معرفة أفضل األشياء بأفضل العل
ناعات دقائق ل الّصِ اِكِم مث ى ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الح ِدير بمعن ى  قَ يٍم بمعن ادر وَعِل ق

ً  العلم، والَحِكيمُ  عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
تِي الَ يَْرُجوَن نَِكاًحا فَلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَْن يََضْعَن ثِيَابَُهنَّ ((   اٍت َواْلقََواِعُد ِمْن النَِّساِء الالَّ َج َغْيَر ُمتَبَّرِ

يٌم( ِميٌع َعِل ُ َس َّ نَّ َو ٌر لَُه تَْعِفْفَن َخْي ٍة َوأَْن يَْس اُده؛.)).. )60بِِزينَ ذلك قِع ه. وك ِل: امرأَت َدةُ الرج ه:  وقَِعي وتَقَعََّدتْ
ا، وقَعََدتِ  قامت بأَمره؛ وداً، وهي قاعد: انقطع عنه ي والجم المرأَةُ عن الحيض والولِد تَْقعُُد قُع ُد. وف ع قَواِع

ن السكيت:  التنزيل: والقَواِعُد من النساء؛ وقال الزجاج في تفسير دن عن األَزواج. اب واتي قع ة: هن الل اآلي
عٌ  امرأَة قاِعٌد إِذا قعدت رأَة واِض ون ام ال: ويقول دة. ق ت: قاع ود قل ِإذا أَردت القُع ن  عن المحيض، ف م يك إِذا ل

ثم:عليها خمار، وأَتاٌن جاِمٌع إِذا ح و الهي ال أَب ي  ملت. ق ُد، وف ال قواِع ال رج اث ال يق فات اِإلن ن ص القواعد م
وتِكم حديث أَسماء ُد بي وراٌت قواِع م؛ القواعد:  األَْشَهِليَّة: إِنا َمعاِشَر النساِء محصوراٌت مقص ُل أَوالِدك وحواِم

ا ذات يقال جمع قاِعٍد وهي المرأَة الكبيرة المسنة، هكذا اء أَي أَنه ر ه ن  بغي ة م دة فهي فاعل ا قاع ود، فأَم قع
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د قَعََدتْ  ى قواع وداً، ويجمع عل َدْت قع ن قَعَ ة م د فهي فاعل ى قواع وداً، ويجمع عل ة:  قع دت النخل أَيضاً. وقع
  . حملت سنة ولم تحمل أُخرى.

َرٌج وَ ((   ِريِض َح ى اْلَم َرٌج َوَال َعلَ َرجِ َح ى األَْع َرٌج َوَال َعلَ ى َح ى األَْعَم ْيَس َعلَ ُكْم أَْن لَ ى أَنفُِس َال َعلَ
وَ  وِت أََخ َوانُِكْم أَْو بُيُ وِت إِْخ اتُِكْم أَْو بُيُ َه اِمُكْم أَْو تَأُْكلُوا ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَائُِكْم أَْو بُيُوِت أُمَّ وِت أَْعَم اتُِكْم أَْو بُيُ

اتُِكْم أَْو بُيُوِت أَْخَواِلُكْم أَْو بُيُوِت خَ  أُْكلُوا بُيُوِت َعمَّ اٌح أَْن تَ ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ اَالتُِكْم أَْو َما َملَْكتُْم َمفَاتَِحهُ أَْو َصِديِقُكْم لَ
ةً  ِ ُمبَاَرَك َّ ِد  ْن ِعْن ةً ِم ُكْم تَِحيَّ ى أَنفُِس لُِّموا َعلَ ا فََس تُْم بُيُوتً ِإذَا َدَخْل تَاتًا فَ ا أَْو أَْش يُِّن َجِميعً ذَِلَك يُبَ ةً َك ْم َطيِّبَ ُ لَُك َّ

ي:  َحَرجٌ  .))..)61اْآليَاِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن( ييق؛ وف ريج: التض أَثَّم. والتح َج: ت  الحديث: وأَْحَرَجه أَي آثمه. وتََحرَّ
ي َرُج ف ر: الَح ن األَثي ال اب َرَج. ق ي إِسرائيل وال َح ثوا عن بن ل َحّدِ م والحرام؛  األَص ى اِإلث ع عل الضيق، ويمق

ل: الَح يَقُ وقي يقِ  َرُج أَْض احٌ ..  الّضِ ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ يكم أَي ال:  لَ اح عل ه: ال ُجن ي قول ل ف يكم وال  وقي م عل إِث
نَحُ  تضييق. وفي حديث ابن عباس و في مال اليتيم: إِني ألَْج اً وه ه ُجناح ل من ه أَي أَرى األَك َل من م؛  أَن آُك اِإلث

ن ال اب د ق ي الح اُح ف رر الُجن د تك ر: وق اهاألَثي أَين ورد فمعن ال: يث، ف ل. ويق م والمي احٍ أَي  اِإلث ك بُحن ا إِلي أَن
  : عقل األمر : فهمه وتدبره ..  لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ .. متشّوق، كذا حكي بضم الجيم

ِ َوَرُسوِلِه َوإِذَا َكانُوا َمعَهُ َعلَى أَْمٍر َجامِ ((   َّ تَأِْذنُوهُ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِا ٍع لَْم يَْذَهبُوا َحتَّى يَْس
أْ  بَْعِض َش تَأْذَنُوَك ِل ِإذَا اْس وِلِه فَ ِ َوَرُس َّ ْنُهْم إِنَّ الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك أُْولَئَِك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِا ئَْت ِم ْن ِش أْذَْن ِلَم نِِهْم فَ

َ َغفُورٌ  َّ َ إِنَّ  َّ الة  َعلَى أَْمٍر َجاِمعٍ .)).. )62 َرِحيٌم(َواْستَْغِفْر لَُهْم  ل ص ون مث ـه المؤمن ع ل : أي أمر هام يجتم
لم أو الحرب ..  ي الس ؤمنين ف ق مصلحة الم ام يتعل ي الجمعة .. أو اجتماع ه اَس. وف ع الن اِمٌع: يَجم ٌر ج وأَم

ر ى أَم ه عل انوا مع م التنزيل: وإِذا ك اِمٍع ل ال الز ج تأِْذنوه؛ ق ى يَس ذهبوا حت ييَ ك ف ان ذل هم ك ال بعض اج: ق  ج
ع الُجمعة قال: هو، انوا م ر المؤمنين إِذا ك ه وهللا أَعلم، أَن هللا عز وجل أَم لى هللا علي ه، ص ه  نبي وسلم، وآل

  .  فيه لم يذهبوا حتى يستأْذنوه. ِمما يحتاج إِلى الَجْمع فيما يحتاج إِلى الجماعة فيه نحو الحرب وشبهها
َواذًا فَْليَ الَ تَْجعَلُوا ُدَعا((   ْنُكْم ِل ُ الَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِم َّ ُسوِل بَْينَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا قَْد يَْعلَُم  ذَْر َء الرَّ ْح

يٌم( واً  وَدعا.)).. )63الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِل َل َدْع اداه، الرج اًء: ن  وُدع
اً أَي ْوت فالن دْعوة. وَدَع م ال ْحت واالس تَْدَعْيته ِص ه واْس داعى ..  ب هم  وتَ ا بعض وم : دع ى  الق اً حت بعض

عاُء: االْعتِزاء في الحرب التَّداعي. والتَّداعي يَجتمعوا؛ عن اللحياني، وهو الم .. واالّدِ ى دار الس ْدُعو إل وهللا يَ
ى صر ويَْهدي َمنْ  المِ يشاء إل تقيم؛ داُر الس وز اط مس و هللا، ويج ة، والسالم ه ي الَجنَّ ة دار  ه ون الجن أَن تك

الم أَي دار اُء هللاِ  الس اء، ودع المة والبق ى الس اَس إل ُل الن ْدُعو الرج ا يَ ا كم ه إليه ةٍ  َخْلقَ ى َمأُْدبَ ْدعاٍة أَي إل  َم
ىوآله  عليه الحديث: أَنه، صلى هللا وفي يتَِّخذُها وطعاٍم يدعو الناَس إليه. ُدكم إل ام  وسلم، قال إذا ُدعَي أََح طع

. فْليُِجبْ  ول  وفي العُْرِس َدْعوة فإن كان ُمْفِطراً فْليَأُْكْل وإن كان صائماً فْليَُصّلِ ا تق أَيضاً. وهو في َمْدعاتِِهم: كم
داعي: ن وفالن يَدَّعي بَكَرم في ُعْرِسِهم. ذلك. والَم ن نفسه ب وفِعالِه أَي يُْخبِر ع ال: ح ارِم، يق اعي والمك  الَمس

ا ادََّعى أَي ما تََمنَّى. وفي إنه لذُو َمداعٍ وَمساعٍ. وفالن في خير ما اه م دَُّعون؛ معن ْوَن  التنزيل: ولهم ما يَ يتََمنَّ
و بمعن أَي ما يَدَِّعيه أَهُل الجنة يأْتيهم وهو راجع إلى معنى الدُّعاء ى .. والدعاء المقصود في اآلية الكريمة ه

ي  أدب ف ى الت ان إل ان ومك النداء .. والمخاطبة .. فقد دعا هللا سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات في كل زم
ة  لم ليست كمخاطب ه وس ه وآل ة الرسول صلى هللا علي مخاطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .. ألن مخاطب

ه بشر عادي .. ودعا هللا عز وجل المؤمنين في كل زمان ومكان إلى ا ه وآل ول صلى هللا علي تقاء دعاء الرس
ة  ي مخاطب ى األدب الجم ف د ال ه وأن يعم ار كالم المؤمن إذا أن يخت وسلم .. ألن دعوته مستجابة .. وحري ب

فاعته ..((  وز بش ى يف ا .. حت ا وميت ول حي لَّلُونَ الرس ِذيَن يَتََس ُ الَّ َّ ُم  ْد يَْعلَ َواذًا قَ ْنُكْم ِل لَّ وتََس)) : ِم لَّل: واْنَس
ه. أَي اْنَطلَق في استخفاء. الجوهري: واْنَسلَّ من بينهم لَّل مثلُ لَّْت، وتََس  خرج. وفي المثل: َرَمتْني بِدائها واْنَس

أَنّ  وفي حديث ْيُت وخرجت بتَ ه أَي َمَض ين يدي ن ب لَْلُت م ي حديث ٍعائشة: فاْنَس دريج. وف لَّنَّك  وت ان: ألَُس َحسَّ
دعاء: ة منمنهم كما تَُسلُّ الشَّعَر ي الحديث اآلخر: العجين. وفي حديث ال ي. وف ِخيمةَ قلب لُل َس م اْس ْن  الله َم

َجعُه َسلَّ َسِخيَمتَه في طريق لُّ: مصدر الناس. وفي حديث أُّمِ َزْرعٍ: َمْض ْطبٍَة؛ الَمَس ّلِ َش لُول  كَمَس ى الَمْس بمعن
هم :  يَتََسلَّلُوَن ِمْنُكْم ِلَواذًا.. أَي ما ُسلَّ من قشره وذ بعض ة .. يل أي هربا من الجهاد .. وتهربا من صالة الجمع

  ببعض .. 
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ِه فَيُنَ ((   وَن إِلَْي ْوَم يُْرَجعُ ِه َويَ ِ َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض قَْد يَْعلَُم َما أَْنتُْم َعلَْي َّ ِ وا أََال إِنَّ  ا َعِملُ ئُُهْم بَِم بِّ
ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ ن  فَيُنَبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا./.)).. )64َو ل م ه ينتق أ ألن : نبأه : أخبره .. النبأ .. الخبر .. سمي نب

ً مكان آلخر ..  ِإ  النَّبَأُ: الخبر، والجمع أَْنبَاٌء، وإِنَّ لفالن نَبَأ ن النَّبَ اَءلُون ع مَّ يَتس ل: َع ه عز وج أَي خبراً. وقول
ّ عليه وقيل عن البَ  العظيم. قيل عن القرآن، وبه،  وسلم. وقد أَْنبَأَه إِيّاهوآله ْعث، وقيل عن أَْمِر النبي، صلى 

اع وكذلك نَبَّأَه، متعدية بحرف وغير حرف، أَي أَخبر. وحكى سيبويه: أَنا ى اِإلتب ْيٍء ..  أَْنبُُؤك، عل ّلِ َش ُ بُِك َّ َو
الَّ :  َعِليمٌ  اِلُم والعَ يم والع ل العَِل ز وج المن صفات هللا ع اِلُم  هللا عز ُم؛ ق ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ وجل: وه

ُد  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، الغَْيِب والشَّهادِة، ْن بْع ا يُك وُن ولَمَّ ا يك وبَِم
اً وال َزل عاِلم و قَْبل أن يكون، لم يَ ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم ييَ ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي  ن، وال يخف

ا ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ان.  الس ّم اإلْمك ى أت ا عل ا وجليِله دقيِقه
  . وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.

  
  
  

*********  
  
  
  

سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والن د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ... –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين  س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 264الحلقة عدد   
    c سورة الفرقان) 25(

  )  77( آياتها : 
  

 د ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل رس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  مأعوذ با من الشيطان الرجي
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِذيًرا(((    الَِميَن نَ وَن ِلْلعَ ِدِه ِليَُك ى َعْب َل اْلفُْرقَاَن َعلَ َماَواِت َواألَْرِض 1تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ ُك السَّ هُ ُمْل ِذي لَ ) الَّ
َق ُك ِك َوَخلَ ي اْلُمْل ِريٌك فِ هُ َش ْن لَ ْم يَُك ًدا َولَ ْذ َولَ ْم يَتَِّخ ِديًرا(َولَ َرهُ تَْق دَّ ْيٍء فَقَ ةً الَ 2لَّ َش ِه آِلَه ْن ُدوِن ذُوا ِم ) َواتََّخ

وًرا(يَْخلُقُوَن َشْيئًا َوُهْم يُْخلَقُوَن َوَال يَْمِلُكوَن ِألَنفُِسِهْم َضرا َوَال نَْفعًا َوَال يَْمِلُكوَن َمْوتًا َوَال حَ  اَل 3يَاةً َوَال نُُش ) َوقَ
ُروا إِنْ  ِذيَن َكفَ ا َوُزوًرا(الَّ اُءوا ُظْلًم ْد َج ُروَن فَقَ ْوٌم آَخ ِه قَ هُ َعلَْي َراهُ َوأََعانَ ٌك اْفتَ ذَا إِالَّ إِْف اِطيُر 4 َه الُوا أََس ) َوقَ

ِليَن اْكتَتَبََها فَِهَي تُْملَى َعلَْيِه بُْكَرةً َوأَِصيالً( َماَواتِ 5األَوَّ ي السَّ رَّ فِ ُم الّسِ ِذي يَْعلَ هُ الَّ ْل أَنَزلَ اَن ) قُ هُ َك  َواألَْرِض إِنَّ
وَن مَ 6َغفُوًرا َرِحيًما( ٌك فَيَُك ِه َملَ ِزَل إِلَْي ْوَال أُن َواِق لَ ي األَْس ي فِ ُسوِل يَأُْكُل الطَّعَاَم َويَْمِش هُ ) َوقَالُوا َماِل َهذَا الرَّ عَ

ُحوًرا()أَْو يُْلقَى إِلَْيِه َكنٌز أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ يَأُْكُل ِمْنَه7نَِذيًرا( الً َمْس وَن إِالَّ َرُج اِلُموَن إِْن تَتَّبِعُ اَل الظَّ ْر 8ا َوقَ ) انُظ
بِيالً( تَِطيعُوَن َس اٍت 9َكْيَف َضَربُوا لََك األَْمثَاَل فََضلُّوا فََال يَْس َك َجنَّ ْن ذَِل ًرا ِم َك َخْي َل لَ اَء َجعَ ِذي إِْن َش اَرَك الَّ ) تَبَ

ِعيًرا(10ُر َويَْجعَْل لََك قُُصوًرا(تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَها اَعِة َس ذََّب بِالسَّ ْن َك ْدنَا ِلَم اَعِة َوأَْعتَ ذَّبُوا بِالسَّ ) 11) بَْل َك
ًرا( ا َوَزفِي ا تَغَيًُّظ ِمعُوا لََه ٍد َس اٍن بَِعي ْن َمَك م ِم ْوا12إِذَا َرأَتُْه نِيَن َدَع رَّ يِّقًا ُمقَ ا َض ا َمَكانً وا ِمْنَه َك  ) َوإِذَا أُْلقُ ُهنَاِل

وًرا( ًرا(13ثُبُ وًرا َكثِي وا ثُبُ ًدا َواْدُع وًرا َواِح ْوَم ثُبُ ْدُعوا اْليَ َد 14) الَ تَ ي ُوِع ِد الَّتِ ةُ اْلُخْل ٌر أَْم َجنَّ َك َخْي ْل أَذَِل ) قُ
  ...)).) 16لَى َربَِّك َوْعًدا َمْسئُوالً() لَُهْم فِيَها َما يََشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن عَ 15اْلُمتَّقُوَن َكانَْت لَُهْم َجَزاًء َوَمِصيًرا(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الفرقان )   

  * التحليل :   
    

َل اْلفُْرقَانَ  َرقَ :  تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ ين الشيئين. فَ الى: والفَْرُق: الفصل ب ه تع اً: فصل: وقول ُرُق فَْرق  يَْف
ب: ال ثعل اً، ق اِت فَْرق ة تُزَ  فالفَاِرق ي المالئك رام.ه الل والح ين الح ل ب ً  يِّ ا الى: وقرآن ه تع اه، أَي  وقول فََرْقن

ال ف ق ْن خفَّ ُرق، فصلناه وأَحكمناه، َم َرَق يَْف اه من فَ اٍم. بَيَّن ي أَي اً ف ق اه ُمفَرَّ ال أَنزلن التهذيب:  ومن شدَّد ق
اه ْقن ى قرَئ فَرَّ ةً إِل رآن جمل الى الق زل هللا تع اهُ، أَن م وفََرْقن دنيا ث زل سماِء ال ه  ن ى النبي، صلى هللا علي عل

ةُ  ق ل وسلم، في عشرين سنة، فَرَّ ي التنزي الى:  هللا ف ه تع اه كقول اه أَحكمن ث: معن ال اللي اس. وق ه الن ليفهم
قُ  فيها ى يُفَرَّ اً، والمعن د هللا مخفف رأَه أَصحاب عب ل، وق يم؛ أَي يُفَصَّ ر حك ل أَم اه وفصلناه. وروي  ك أَحكمن

اه ْقن زل فيعن ابن عباس فَرَّ م ين ول ل ل، يق اس  ، بالتثقي ن عب اً، وروي عن اب ق زل ُمتَفَّرِ ومين ن وم وال ي ي
اه اً فََرْقن ة. أَيض وًرا. ((  مخفف اةً َوَال نُُش ا َوَال َحيَ وَن َمْوتً ال)) :  َوَال يَْمِلُك رُهم هللا أَي  وق ال نََش اج: يق الزج

ور. حديث الدُّ  وفي بعثَهم كما قال تعالى: وإِليه النُُّشور. ك النُُّش ات وإِلي ال : أنشر  عاء: لك الَمحيا والَمَم يق
ت  ر المي ه يَْنُش اه؛ ومن ره هللا أَي أَحي وت، وأَْنَش د الم اش بع وراً إِذا ع ور. نُُش وم النُُّش ن  ي ديث اب ي ح وف

ام ى الش الَّ إِل ا: فَه ي هللا عنهم ر، رض ر أَي عم ة أَرِض الَمْنَش ي األَرض المقدس ور، وه ع النُُّش ن  موِض م
ر وم الشام يحُش ا ي وتى إِليه ر هللا الم ة، وهي أَرض الَمْحَش ًدا..((   القيام وًرا َواِح ْوَم ثُبُ ْدُعوا اْليَ )) :  الَ تَ
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ُره، بالضم، ذا يَثْبُ َرهُ عن ك َرك وثَبَ ا ثَبَ ول: م رب تق ه؛ والع راً أَي حبس ا  ثَْب ه وم ا منعك من ذا أَي م عن ه
كَ  أَي هالكاً. وقالعنه؟ وقال مجاهد: َمثْبُوراً  صرفك ُل  قتادة في قوله: ُهناِل اً. وَمثَ الً وهالك ال: وي وراً؛ ق ثُب

ِه يَأِْوي َمن العََرِب: إِلى   .. والويل ثُبَِر أَي من أُْهِلَك. والتُّبُوُر: الهالك والخسران أُّمِ
  
  

  *********  
  
  

وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والن د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي قصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسس ى المرسلين آم الم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c   : 265الحلقة عدد   
  c( سورة الفرقان ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 جاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... و ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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مْ (( ...  ُؤَالِء أَْم ُه اِدي َه لَْلتُْم ِعبَ تُْم أَْض وُل أَأَْن ِ فَيَقُ َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ا يَْعبُ ُرُهْم َوَم ْوَم يَْحُش لُّوا  َويَ َض
اَءهُ 17السَّبِيَل( تَُهْم َوآبَ ْن َمتَّْع اَء َولَِك وا ) قَالُوا ُسْبَحانََك َما َكاَن يَْنبَِغي لَنَا أَْن نَتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِليَ ى نَُس ْم َحتَّ

ْكَر َوَكانُوا قَْوًما بُوًرا( تَِطي18الذِّ ا تَْس وَن فََم هُ ) فَقَْد َكذَّبُوُكْم بَِما تَقُولُ ْنُكْم نُِذْق ْم ِم ْن يَْظِل ًرا َوَم ْرفًا َوَال نَْص عُوَن َص
نَا بَْعَضُكْم ) َوما أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمْن اْلُمْرَسِليَن إِالَّ إِنَُّهْم لَيَأُْكلُوَن الطَّعَاَم َويَْمُشوَن فِي األَْسَواِق َوَجعَلْ 19َعذَابًا َكبِيًرا(

َرى 20َكاَن َربَُّك بَِصيًرا(ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن وَ  ةُ أَْو نَ ا اْلَمَالئَِك ِزَل َعلَْينَ ْوَال أُن ا لَ وَن ِلقَاَءنَ ) َوقَاَل الَِّذيَن الَ يَْرُج
ًرا( وا َكبِي ْوا ُعتُ ِهْم َوَعتَ ي أَنفُِس تَْكبَُروا فِ ْد اْس ا لَقَ ٍذ لِ 21َربَّنَ َرى يَْوَمئِ ةَ الَ بُْش َرْوَن اْلَمَالئَِك ْوَم يَ ِرِميَن ) يَ ْلُمْج

ٍذ 23) َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا(22َويَقُولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا( ِة يَْوَمئِ َحاُب اْلَجنَّ ) أَْص
زِّ 24َخْيٌر ُمْستَقَرا َوأَْحَسُن َمِقيالً( اِم َونُ َماُء بِاْلغََم قَُّق السَّ ِزيالً() َويَْوَم تََش ةُ تَن قُّ 25َل اْلَمَالئَِك ٍذ اْلَح ُك يَْوَمئِ ) اْلُمْل

يًرا( افِِريَن َعِس ى اْلَك ا َعلَ اَن يَْوًم اِن َوَك ْحَم ا26ِللرَّ وُل يَ ِه يَقُ ى يََدْي اِلُم َعلَ ضُّ الظَّ ْوَم يَعَ َع  ) َويَ ْذُت َم ي اتََّخ لَْيتَنِ
بِيالً( وِل َس ُس ا )27الرَّ ي لَ يَ ي لَْيتَنِ يالً(َوْيلَتِ ا َخِل ْذ فَُالنً اَن 28ْم أَتَِّخ اَءنِي َوَك َد إِْذ َج ْكِر بَْع ذِّ ْن ال لَّنِي َع ْد أََض ) لَقَ

ُسوُل يَا29الشَّْيَطاُن ِلْإلِنَساِن َخذُوالً( وًرا( ) َوقَاَل الرَّ ْرآَن َمْهُج ذَا اْلقُ ذُوا َه ْوِمي اتََّخ ا 30َرّبِ إِنَّ قَ ذَِلَك َجعَْلنَ ) َوَك
  ...)).)31ّيٍ َعُدوا ِمْن اْلُمْجِرِميَن َوَكفَى بَِربَِّك َهاِديًا َونَِصيًرا(ِلُكّلِ نَبِ 

  صدق هللا العظيم
  ( سورة الفرقان ) 

  * التحليل : 
  

ه.:  قَالُوا ُسْبَحانَكَ  ل: والتَّسبيح: التنزي د، وقي اً  من الصاحبة والول اه تنزيه  وسبحان هللا: معن
ي موضع ينبغي تعالى عن كل ما ال تنزيه هللا ه ف بُه أَن ال: ونَْص ه أَن يوصف، ق ى ل ل عل ى تسبيحاً  فع معن

اً،ـله، تقول: َسبَّْحُت هللا تسبيحاً ل ه تنزيه ه وسلم؛  ه أَي نزهت ذلك روي عن النبي، صلى هللا علي ال: وك ق
ىُسْبحاَن الذي أَْسَرى بعبده ليالً؛ قال: منصوب على المصدر؛ ا : وقال الزجاج في قوله تعالى بِّح لمعن  أُس

ه هللا، عز وجل، عن السوء؛ ة تنزي ي اللغ ن هللا تسبيحاً. قال: وسبحان ف ال اب ام  ق ي المن ت ف شميل: رأَي
ه أَما ترى كأَنَّ إِنساناً فسر لي سبحان هللا، فقال:  الفرس يَْسبَُح في سرعته؟ وقال: سبحان هللا السرعةُ إِلي

  .. أَو ضدّ  ِمثٌْل أَو شريك أَو ندٌّ  له ه، تبارك وتعالى، عن أَن يكونوِجماُع معناه بُْعدُ  والِخفَّةُ في طاعته،
وًرا((   ا بُ انُوا قَْوًم ارهم هللا)) :   َوَك واراً وأَب ْوراً وبَ اَر بَ الك، ب واُر: اله ل ، اْلبَ ال  ورج وٌر؛ ق بُ

بَْعري السَّْهمي: َ  إِنَّ ِلساني يا رسوَل اِإللِه، عبدهللا بن الزَّ عُ  ْقُت، إِْذ أَنا بُورُ َرائٌِق ما فَت ان والجم ذلك االثن  وك
ٍل؛ وحكى األَخفش  يكون بُوٌر هنا جمع بائٍر مثل والمؤنث. وفي التنزيل: وكنتم قَْوماً بُوراً؛ وقد وٍل وحائ ُح

ل: رجل لغة وليس بجمٍع ِلبائٍر كما يقال عن بعضهم أَنه ٌر؛ وقي تم بََش ٌر وأَن تح  أَنت بََش ْوٌر، بف وم بَ ائٌر وق ب
ً  هذا اسم للجمع كنائم ونَْومٍ  لباء، فهو علىا ا تم قوم ال:  وصائم وَصْوٍم. وقال الفّراء في قوله: وكن وراً، ق بُ

ورُ  وراً  البُ ازلهم بُ بحت من ال: أَص اً. يق ون واحداً وجمع َدٌر يك ا، مص ار  أَي ال شيء فيه ال الكف ذلك أَعم وك
لُ  وًرا.. ((   تبُط ًرا َمْحُج وَن ِحْج يبويه:ق)) :  َويَقُولُ الن؟  ال س ا ف ذا ي ذا وك ل ك ل أَتفع ل للرج ول الرج ويق

راً أَي ول: ُحِ◌ْج تراً  فيق ان س ث: ك ة. اللي ريم والحرم ى التح ى معن ع إِل و راج ر، وه ذا األَم ن ه راءة م  وب
ي  الرجل في الجاهلية يلقى الرجل يخافه في الشهر الحرام فيقول: ُحْجراً  ك ف َمحُجوراً أَي حرام محرم علي

ان هذا الشهر ِإذا ك ال: ف ه شر. ق دؤه من راً  فال يب الوا: ِحْج ذاب ق ة الع ة ورأَى المشركون مالئك وم القيام ي
دنيا؛ وأَنشد: َمْحُجوراً، ا وظنوا أَن ذلك ينفعهم كفعلهم في ال ا بأَرحام له ى دعون ائلهم:  سلفت، حت ال ق وق

ذني إِني بحاجور ا يعي ا متمسك بم ر يعني بَِمعاذ؛ يقول: أَن ك ويَْحُج ال:من ي؛ ق اثُوُر  ك عن ى قياسه الع وعل
ث من وهو الَمتْلَُف. قال األَزهري. ه من  أَما ما قاله اللي ون حجراً محجوراً؛ إِن الى: ويقول ه تع تفسير قول

اس المشركين للمالئكة قول ن عب ل اب ذين يُعتمدون مث حابه يوم القيامة، فِإن أَهل التفسير ال فسروه  وأَص
ة، على غير ما فسره الليث؛ قال الوا للمشركين حجراً محجوراً أَي  ابن عباس: هذا كله من قول المالئك ف

ه:  ُحِجَرْت عليكم البُْشَرى فال تُبَشَُّرون ي قول ي حاتم ف ر. وروي عن أَب ون حجراً «بخي ّم الكالم. » ويقول ت
اذون يجاروا كم الحسن: هذا من قول المجرمين فقال هللا محجوراً عليهم أَن يعاذوا وأَن قال أَبو انوا يع ا ك
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ن  في الدنيا ويجارون، فحجر هللا عليهم ذلك يوم ي عن اب ؤي: بلغن د اللؤل ال أَحم القيامة؛ قال أَبو حاتم وق
زل بلسان عباس أَنه قال: هذا رآن المن نظم الق به ب ذا أَش ال األَزهري: وه العرب،  كله من قول المالئكة. ق

ّراء:  داً ال كالمين معوأَحرى أَن يكون قوله حجراً محجوراً كالماً واح ال الف ه. وق ل علي إِضمار كالم ال دلي
 ً ه. وقرئت حجراً محجوراً أَي حراما ى أَهل َر الرجل عل   محّرماً، كما تقول: َحَجَر التاجُر على غالمه، وَحَج

ْرَت ع ُحْجراً َمْحُجوراً أَي حراماً محّرماً عليهم البُْشَرى. قال: وأَصل ا َحَج ة م ي اللغ ِر ف ه الُحْج ه أَي منعت لي
ام: من أَن يوصل إِليه. وكل ما ى األَيت ذلك  َمنَْعَت منه، فقد َحَجْرَت عليه؛ وكذلك َحْجُر الُحكَّاِم عل ْنعُهم؛ وك َم

ُطوا عليه.   . الُحْجَرةُ التي ينزلها الناس، وهو ما َحوَّ
 

*********  
  

نه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير و د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي النقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين  آمينس وسالم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

c    : 266الحلقة عدد   
  c( سورة الفرقان ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  ر ول هللا بل س
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم
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  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ذَ  (( ...  َدةً َك ةً َواِح ْرآُن ُجْملَ ِه اْلقُ َل َعلَْي ّزِ ْوَال نُ ُروا لَ ِذيَن َكفَ اَل الَّ اهُ َوقَ َؤاَدَك َوَرتَّْلنَ ِه فُ َت بِ ِلَك ِلنُثَبِّ

نََّم 33) َوَال يَأْتُونََك بَِمثٍَل إِالَّ ِجئْنَاَك بِاْلَحّقِ َوأَْحَسَن تَْفِسيًرا(32تَْرتِيالً( ى َجَه وِهِهْم إِلَ ى ُوُج ُروَن َعلَ ) الَِّذيَن يُْحَش
ًرا() َولَقَدْ 34أُْولَئَِك َشرٌّ َمَكانًا َوأََضلُّ َسبِيالً( اُروَن َوِزي اهُ َه ا 35 آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَا َمعَهُ أََخ ا اْذَهبَ ) فَقُْلنَ

ْدِميًرا( ْرنَاُهْم تَ اُهْم ِللن36َّإِلَى اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فََدمَّ اُهْم َوَجعَْلنَ َل أَْغَرْقنَ ُس ذَّبُوا الرُّ ا َك وحٍ لَمَّ ْوَم نُ اِس ) َوقَ
ّسِ َوقُُرونًا بَْيَن ذَِلَك َكثِيًرا( )37آيَةً َوأَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِميَن َعذَابًا أَِليًما( َرْبنَا 38َوَعاًدا َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ ال َض ) َوُك

انُوا ) َولَقَْد أَتَْوا َعلَى اْلقَْريَِة الَّتِي أُ 39لَهُ األَْمثَاَل َوُكال تَبَّْرنَا تَتْبِيًرا( ْل َك ْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء أَفَلَْم يَُكونُوا يََرْونََها بَ
وًرا( والً(40الَ يَْرُجوَن نُُش ُ َرُس َّ َث  ِذي بَعَ ذَا الَّ ُزًوا أََه ذُونََك إِالَّ ُه ْن 41) َوإِذَا َرأَْوَك إِْن يَتَِّخ لُّنَا َع اَد لَيُِض ) ِإْن َك

بِيالً(آِلَهتِنَا لَْوَال أَْن َصبَْرنَا  لُّ َس ْن أََض ذَاَب َم َرْوَن اْلعَ يَن يَ وَن ِح ْوَف يَْعلَُم هُ 42َعلَْيَها َوَس ذَ إِلََه ْن اتََّخ َت َم ) أََرأَْي
يالً( امِ 43َهَواهُ أَفَأَْنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِك ْم إِالَّ َكاألَْنعَ وَن إِْن ُه َمعُوَن أَْو يَْعِقلُ َرُهْم يَْس ُب أَنَّ أَْكثَ لُّ )أَْم تَْحَس ْم أََض ْل ُه  بَ

يالً 44َسبِيالً( ِه َدِل ْمَس َعلَْي ا الشَّ لَّ َولَْو َشاَء لََجعَلَهُ َساِكنًا ثُمَّ َجعَْلنَ نَاهُ 45()أَلَْم تََر إِلَى َربَِّك َكْيَف َمدَّ الّظِ مَّ قَبَْض ) ثُ
يًرا( َل ِلبَاًس46إِلَْينَا قَْبًضا يَِس ْم اللَّْي َل لَُك ِذي َجعَ َو الَّ وًرا() َوُه اَر نُُش َل النََّه بَاتًا َوَجعَ ْوَم ُس ِذي 47ا َوالنَّ َو الَّ ) َوُه

وًرا( اًء َطُه َماِء َم ْن السَّ ا ِم ِه َوأَنَزْلنَ يَاَح بُْشًرا بَْيَن يََدْي َرْحَمتِ ا 48أَْرَسَل الّرِ ِقيَهُ ِممَّ ا َونُْس َدةً َمْيتً ِه بَْل َي بِ ) ِلنُْحيِ
وًرا(49 َكثِيًرا(َخلَْقنَا أَْنعَاًما َوأَنَاِسيَّ  ْفنَاهُ بَْينَُهْم ِليَذَّكَُّروا فَأَبَى أَْكثَُر النَّاِس إِالَّ ُكفُ ا 50) َولَقَْد َصرَّ ئْنَا لَبَعَثْنَ ْو ِش ) َولَ
  ...)).) 52) فََال تُِطْع اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكبِيًرا(51فِي ُكّلِ قَْريٍَة نَِذيًرا(

  ظيم صدق هللا الع
  ( سورة الفرقان ) 

  * التحليل : 
  

َل فيه. والترتيُل في:  َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتِيالً  ا  وَرتََّل الكالَم: أَحسن تأْليفه وأَبانَه وتَمهَّ ُل فيه القراءة: التََّرسُّ
ز: ل العزي ي التنزي يٍ. وف ر بَْغ ن غي ين م م ا والتبي ا أَعل اس: م و العب ال أَب رتيالً؛ ق رآن ت ل الق ل وَرتِّ لترتي

ال: والتبيين والتمكين، أَراد في قراءة القرآن؛ وقال مجاهد: الترتيل: التحقيق َّإِال رتيالً  الترسل، ق ه ت وَرتَّلت
ه و منصور: ذهب ب ر بعضه على أَثر بعض؛ قال أَب ولهم ثغ ى ق ن  إِل ال اب ان حسن التنضيد، وق ٌل إِذا ك َرتَ

رتيالً؛ عباس في قوله: رآن ت ال: بَيِّ  ورتل الق يق ل ف أَن يَْعَج تم ب ين ال ي و إسحق: والتبي ال أَب اً؛ وق ه تبيين  ْن
أَن ين ب تم التبي ا ي راءة، وإِنم ا من الق ا حقه ع الحروف ويُوفِّيه يِّن جمي ْذه يُبَ ال الضحاك: اْنبِ  اِإلشباع؛ وق

ة؛ حرفاً حرفاً. وفي صفة قراءة النبي، صلى هللا ة آي راءة عليه وسلم: كان يَُرتِّل آي ُل الق اترتي أَني فيه  : الت
 ً بيها ات تش روف والحرك ين الح ُل وتبي بَّه والتّمهُّ و الُمَش ِل، وه الثغر الُمَرتَّ َل  ب ال َرتَّ وان، يق ْور األُْقُح بنَ

ل، وتََرتَّل فيها. وقوله عز القراءة ة وجل: وَرتَّْلناه ترتيالً، أَي أَنزلناه على الترتي ث  وهو ضد العجل والتمكُّ
ًرا. ((  ويترسل. يترتل في كالمه وترتّل في الكالم: تََرسَّل، وهوفيه؛ هذا قول الزجاج.  ا تَتْبِي ال تَبَّْرنَ ) :   َوُك

ه. َره وأَهلك راً أَي َكسَّ َره تَتْبِي ي حديث  وهؤالء والتَّبَاُر: الهالك. وتَبَّ ٌك. وف ٌر ُمْهلَ ه أَي ُمَكسَّ ا هم في ٌر م ُمتَبَّ
ي أٌْي ُمتَبَّر، أَي مهلَك. وتَبََّرهُ هو: كسرههللا وجهه:َعْجٌز حاضر ورَ  علّيٍ، كّرم ه. وف ز:  وأَذهب ل العزي التنزي

ه الزجاج: معناه إِالَّ  وال تزد الظالمين إِال تَبَاراً؛ قال ي قول ال ف راً. وق ٍر تِْب ل ُمَكسَّ ذلك سمي ك عز  هالكاً، ول
دكس تَبَّْرنا تَتْبِيراً، قال: التتبير التدمير؛ وكل شيء وجل: وُكال  ه، فق رَ  رته وفتتت ال: تَبِ هُ، ويق الشيُء   تَبَّْرتَ

رُ  ي: يَتْبَ ن األَعراب اراً. اب اقص. تَب ور الن ك، والمبت ور الهال وًرا.((  المتب اِس إِالَّ ُكفُ ُر النَّ أَبَى أَْكثَ ُر: )) :فَ الُكْف
ل داربالطاغوت؛ َكفَر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً  نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق د وُكْفران   الحرب: ق

وا. ْوا وامتنع و َكفَُروا أَي َعَص ُر النعمة، وه ُر: ُكْف ة، والُكْف ُر: ُجحود النعم يض الشكر. والُكْف دُّ  نق وهو ِض
ا الى: إِن ه تع رَ  الشكر. وقول افرون؛ أَي جاحدون. وَكفَ ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره ر نَْعَم اً وَكفَ ا:  وُكْفران به

ِم  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل َجَحَدها وَستَرها. افر: جاحد ألَْنعُ ك
  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على هللا، مشتق من
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*********  
  
  
  
  
  

وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير وال د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي نقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وس ى المرسلين آم سالم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  
  

 c   : 267الحلقة عدد   
  c( سورة الفرقان ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةنالرسالة وأدى األما
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا َوِحْج(( ...  ا بَْرَزًخ َل بَْينَُهَم اٌج َوَجعَ ٌح أَُج ذَا ِمْل َراٌت َوَه ْذٌب فُ ذَا َع َرْيِن َه َرَج اْلبَْح ِذي َم َو الَّ ًرا َوُه
ِديًرا(53َمْحُجوًرا( َك قَ اَن َربُّ ْهًرا َوَك ْن ُدوِن 54) َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمْن اْلَماِء بََشًرا فََجعَلَهُ نََسبًا َوِص ُدوَن ِم ) َويَْعبُ

ًرا( ِه َظِهي ى َربِّ افُِر َعلَ اَن اْلَك ُهْم َوَك ِ َما الَ يَنفَعُُهْم َوَال يَُضرُّ ْلنَاكَ  )55َّ ا أَْرَس ِذيًرا(َوَم ًرا َونَ ا 56 إِالَّ ُمبَّشِ ْل َم ) قُ
ِدِه 57أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِالَّ َمْن َشاَء أَْن يَتَِّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً( بِّْح بَِحْم ) َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحّيِ الَِّذي الَ يَُموُت َوَس

ًرا( ذِ 58َوَكفَى بِِه بِذُنُوِب ِعبَاِدِه َخبِي ى )الَّ تََوى َعلَ مَّ اْس اٍم ثُ تَِّة أَيَّ ي ِس ا فِ ا بَْينَُهَم َماَواِت َواألَْرَض َوَم َق السَّ ي َخلَ
ْحَماُن فَاْسأَْل بِِه َخبِيًرا( ا  )59اْلعَْرِش الرَّ ا تَأُْمُرنَ ُجُد ِلَم اُن أَنَْس ْحَم ا الرَّ الُوا َوَم اِن قَ ْحَم ُجُدوا ِللرَّ ْم اْس َوإِذَا قِيَل لَُه

ًرا( )60ْم نُفُوًرا(َوَزاَدهُ  َل 61تَبَاَرَك الَِّذي َجعََل فِي السََّماِء بُُروًجا َوَجعََل فِيَها ِسَراًجا َوقََمًرا ُمنِي ِذي َجعَ َو الَّ ) َوُه
ُكوًرا( ذَّكََّر أَْو أََراَد ُش ِذينَ  )62اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِخْلفَةً ِلَمْن أََراَد أَْن يَ اِن الَّ ْحَم اُد الرَّ ا  َوِعبَ ى األَْرِض َهْونً وَن َعلَ يَْمُش

ًدا َوقِيَاًما( )63َوإِذَا َخاَطبَُهْم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسَالًما( َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف  )64َوالَِّذيَن يَبِيتُوَن ِلَربِِّهْم ُسجَّ
  ... )) .)66ا َساَءْت ُمْستَقَرا َوُمقَاًما(إِنَّهَ  )65َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الفرقان ) 

  * التحليل : 
  

َرْينِ  َرَج اْلبَْح ِذي َم َو الَّ ْرجُ :  َوُه ى والَم ا حت َح: َخلََطهم ْذَب والِمْل َرْيِن الع َرَج هللا البح ُط. وَم  الَخْل
لَُهمايل : مرج البحرين التقيا. الفراء في قوله عز وجل ول: أَْرَس ان؛ يق م تقي ا  ث ل: َخالَّهم د، وقي اِن بع يلتقي

و ال: وه ذا، ق بس ذا ب ا ال يلت م جعلهم ه ث ون أَْمَرْجتُ ون فيقول ا النحوي ةَ، وأَم ل تِهاَم ه إِالَّ أَه الم ال يقول  ك
حَ  َر الِمل ي البح َط؛ يعن َرَج َخلَ اج: َم ْذَب، و وأَْمَرَج دابَّتَه؛ وقال الّزجَّ َر العَ ان أَي ال يبغي والبح ى ال يبغي معن

َريِن أَي َرَج البَْح ه َم ه قول َراُء، ومن ْرُج اِإلْج ي: الَم تلط.ابن األَعراب ذب فيخ ى الع ُح عل ال  الِمل ا؛ ق أَجراُهم
ى. َ األَخفش: ويقول قوٌم: أَْمَرَج البحريِن مثل َمَرج َل، بمعن َل وأَْفعَ ُط. البحرين، فَعَ اِرُج: الِخْل ذَا .((  والم َوَه

ل:)) :  ْلٌح أَُجاجٌ مِ  ؛ وقي رٌّ ل: م ةُ الصيف. وماٌء أُجاٌج أَي ملح؛ وقي ل:  شديد ويقال: جاءت أَجَّ رارة؛ وقي الم
ز ال هللا ع ع. ق ذلك الجم رارة، وك ديد الح اُج الش ذا األُج ل: وه ة  وج ديد الملوح و الش اٌج؛ وه ٌح أُج ِمْل

د اءُ  والمرارة، مثل ماء البحر. وق ً  أَجَّ الم ا ُؤجُّ أُجوج ْذبُهايَ ه: وَع ي، رضي هللا عن اٌج؛  . وفي حديث عل أُج
اج، ه حديث األُج ح، الشديد الملوحة؛ ومن اُء المل بَِخةً  بالضم: الم ا َس ا  األَحنف: نزلن َرٌف له ةً، َط نَشَّاَش

البحر ا ب َرٌف له الفالة، وَط اج. ب يجُ  األُج بابه. وأَِج وُت انص اِء: ص ا. ((  الم اَن َغَراًم ذَابََها َك )):  إِنَّ َع
بُّ والعشق بَالُء والُح دائم وال ذاب والشرُّ ال ا ال والغَراُم: الالزم من الع ال  وم ه؛ وق ى من يستطاع أَن يُتَفَصَّ

ي ذاب ف دُّ الع و أَش اج: ه ال هللا الزج ة، ق اح: ، اللغ ال الطرم اً؛ وق ان غرام ذابها ك ل: إن ع ز وج ْوُم  ع َويَ
ْومُ  اِر َويَ ا النِّس ذاباً، وك الِجف ا َع اِر كان ا َغرام اً؛ ان ان غرام ه عز وجل: إن عذابها ك اً  وقول اً دائم أي ُمِلّح

ال اً؛ وق ال: مالزم م، ق اً له اً وِلزام دة: أي هالك و عبي ن أب َرٌم، م ٌل ُمْع ه َرُج رام:  ومن دَّْين. والغَ ْرم أَو ال الغُ
  ..أُْغِرم بالشيء أي أُوِلع به الَولُوُع. وقد

  
  
   

*********  
  
  
  

ره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه س
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
ون ...  –./.)) )118اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ (( ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 268الحلقة عدد   

  c( سورة الفرقان ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ول هللا بل نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِرفُوا وَ (( ...  ا(َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَْم يُْس َك قََواًم ْيَن ذَِل اَن بَ ُروا َوَك ْم يَْقتُ ِ 67لَ َّ َع  ْدُعوَن َم ِذيَن الَ يَ ) َوالَّ
َك يَ  ْل ذَِل ْن يَْفعَ وَن َوَم اْلَحّقِ َوَال يَْزنُ ُ إِالَّ بِ َّ َم  رَّ ي َح نَّْفَس الَّتِ ا(إِلًَها آَخَر َوَال يَْقتُلُوَن ال َق أَثَاًم هُ  )68ْل اَعْف لَ يَُض

ا(اْلعَذَ  ِه ُمَهانً ْد فِي ِة َويَْخلُ ْوَم اْلِقيَاَم يِّئَاتِِهْم  )69اُب يَ ُ َس َّ ُل  ّدِ َك يُبَ اِلًحا فَأُْولَئِ الً َص َل َعَم َن َوَعِم اَب َوآَم ْن تَ إِالَّ َم
ا( وًرا َرِحيًم ُ َغفُ َّ اَن  نَاٍت َوَك ِ  )70َحَس َّ ى  وُب إِلَ هُ يَتُ اِلًحا فَِإنَّ َل َص اَب َوَعِم ْن تَ ا(َوَم ِذيَن الَ  )71 َمتَابً َوالَّ

ا( وا ِكَراًم رُّ اللَّْغِو َم وا بِ رُّ وَر َوإِذَا َم زُّ َهُدوَن ال ما 72يَْش ا ُص وا َعلَْيَه رُّ ْم يَِخ ْم لَ اِت َربِِّه ُروا بِآيَ ِذيَن إِذَا ذُّكِ ) َوالَّ
ا(َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزوَ  )73َوُعْميَانًا( يَن إَِماًم ا ِلْلُمتَِّق يٍُن َواْجعَْلنَ ةَ أَْع يَّاتِنَا قُرَّ َك  )74اِجنَا َوذُّرِ أُْولَئِ

َالًما( ا( )75يُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ بَِما َصبَُروا َويُلَقَّْوَن فِيَها تَِحيَّةً َوَس تَقَرا َوُمقَاًم نَْت ُمْس ا َحُس ِديَن فِيَه ا 76َخاِل ْل َم ) قُ
  ./.)).)77َربِّي لَْوَال ُدَعاُؤُكْم فَقَْد َكذَّْبتُْم فََسْوَف يَُكوُن ِلَزاًما( يَْعبَأُ بُِكمْ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الفرقان ) 

  * التحليل : 
  

ا((   َك قََواًم ْيَن ذَِل اَن بَ دال .. ((   َوَك دال .. معت ا)): ع ِ َمتَابً َّ ى  وُب إِلَ ن )) : يَتُ وُع م ُج ةُ: الرُّ التَّْوب
ديث:ال ي الح ل ذَّْنِب. وف ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ش: التَّ ال األَخف ه. وق ْوُب مثلُ ةٌ. والتَّ َدُم تَْوب ْزٍم. النَّ ٍة وَع  َعْزم

ابَ  اً: أَن ةً وَمتاب اً وتَْوب وُب تَْوب ِ يَتُ ّ ى  اَب إِل ه: وت ا قول ِة، فأَم ى الطاع ـَمْعصيِة إِل ن ال َع ع ُت  وَرَج تُْب
ْرٍب من  إِنما أَراد تي، * وُصْمُت، َربِّي، فَتَقَبَّْل صاَمتيإِلَْيَك،فَتَقَبَّْل تابَ  اً لَض واو أَلف َدَل ال ْوَمتي فأَب ْوبَتي وَص تَ
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ا: الِخفّة، ألَّن هذا الشعر ليس ي بمَؤسَّس كله. أَال ترى أَن فيه اِر، الَّت ن الن ا َرّبِ ِم وَك ي اِر  أَْدُع َدْدَت ِلْلُكفَّ أَْع
التي، ول في الِقيامة ابَ فجاء ب يس، وت ف تأْس ا أَل ا يس فيه ه لَه ه: وفَّقَ ُ علي ة ّ اٌب: .. أي للتوب وَّ وَرجل تَ

ُ تَّواٌب: يَتُوُب علَى َعْبِده. وقوله تعالى: غافِرِ  تائِبٌ  ّ ِ. و ّ ى  إِلى  ون َعنَ ْوب، يجوز أَن يك ِل التَّ الذَّْنِب وقابِ
القَول، وأَن ـَمْصَدَر ك ه ال ٍة كَ  ب ع تَْوب ون جم رد.يك ذهب المب و م ْوٍز، وه ْوزٍة ولَ نَْت . ((  لَ ا َحُس ِديَن فِيَه َخاِل

ا.)) :  ُمْستَقَرا ي دار ال يخرج منه اء ف د: دوام البق دَ  الُخْل د:  َخلَ ام. ودار الُخْل ي وأَق وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل يَْخلُ
ة  د هللا أَهَل دار الُخْلدوَخلَّده هللا وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَ  فيها. لبقاِء أَهلها اآلخرة ل الجن دهم، وأَه ا وَخلَّ فيه

ده؛ أَي يعمل خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا ه أَخل الى: أَيحسب أَنَّ مال ه تع الداً، وقول  أَهل الجنة إِخ
ة؛ وفي عمل ماِء ال التهذيب: من ال يظن مع يساره أَنه يموت، والُخْلد: اسم من أَسماِء الجن ان؛ من أَس جن

  .. ذلك أَقام، وهو من وَخلَد بالمكان يَْخلُد ُخلوداً، وأَْخلَد:
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ه ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسال ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق م عل
  ورحمة هللا وبركاته .

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

    

c    : 269الحلقة عدد   
   c سورة الشعراء) 26(

  )  227( آياتها : 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةوأدى األمان الرسالة

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
م( ((    يِن(1طس اِب اْلُمبِ اُت اْلِكتَ َك آيَ ْؤِمنِيَن(2) تِْل وا ُم َك أَالَّ يَُكونُ اِخٌع نَْفَس َك بَ ْل ) إِنْ 3) لَعَلَّ ّزِ أْ نُنَ  نََش

هُ 4َعلَْيِهْم ِمْن السََّماِء آيَةً فََظلَّْت أَْعنَاقُُهْم لََها َخاِضِعيَن( انُوا َعْن َدٍث إِالَّ َك اِن ُمْح ْحَم ) َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن الرَّ
ّلِ 6ْهِزئُون() فَقَْد َكذَّبُوا فََسيَأْتِيِهْم أَْنبَاُء َما َكانُوا بِِه يَْستَ 5ُمْعِرِضيَن( ) أََولَْم يََرْوا إِلَى األَْرِض َكْم أَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُك

ْؤِمنِيَن(7َزْوجٍ َكِريٍم( ُرُهْم ُم ِحيُم(8) إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً َوَما َكاَن أَْكثَ رَّ ُز ال َو اْلعَِزي َك لَُه َك 9) َوإِنَّ َربَّ اَدى َربُّ ) َوإِْذ نَ
بُونِي(11) قَْوَم فِْرَعْوَن أََال يَتَّقُوَن(10َم الظَّاِلِميَن(ُموَسى أَْن ائِْت اْلقَوْ  يُق 12) قَاَل َرّبِ إِنِّي أََخاُف أَْن يَُكذِّ ) َويَِض

اُروَن( ى َه ونِي(13َصْدِري َوَال يَْنَطِلُق ِلَسانِي فَأَْرِسْل إِلَ اُف أَْن يَْقتُلُ ٌب فَأََخ يَّ ذَْن ْم َعلَ الَّ فَ 14) َولَُه اَل َك ا ) قَ اْذَهبَ
تَِمعُوَن( ْم ُمْس ا َمعَُك ا إِنَّ الَِميَن(15بِآيَاتِنَ وُل َرّبِ اْلعَ ا َرُس وَال إِنَّ ْوَن فَقُ ا فِْرَع ي 16) فَأْتِيَ ا بَنِ ْل َمعَنَ ) أَْن أَْرِس

نِيَن(17إِْسَرائِيَل( ِرَك ِس ْن ُعُم ا ِم ْن ) َوفَ 18) قَاَل أَلَْم نَُربَِّك فِينَا َوِليًدا َولَبِثَْت فِينَ َت ِم َت َوأَْن ي فَعَْل َك الَّتِ َت فَْعلَتَ عَْل
الِّيَن(19اْلَكافِِريَن( ْن 20) قَاَل فَعَْلتَُها إِذًا َوأَنَا ِمْن الضَّ ي ِم ا ِخْفتُُكْم فََوَهَب ِلي َربِّي ُحْكًما َوَجعَلَنِ ) فَفََرْرُت ِمْنُكْم لَمَّ

َرائِيَل() َوتِْلَك نِْعَمةٌ تَُمنَُّها َعل21َاْلُمْرَسِليَن( ي إِْس ْدَت بَنِ الَِميَن(22يَّ أَْن َعبَّ ا َربُّ اْلعَ ْوُن َوَم اَل فِْرَع اَل 23) قَ ) قَ
وقِنِيَن( تُْم ُم ا إْن ُكن تَِمعُوَن( )24َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَم هُ أََال تَْس ْن َحْولَ اَل ِلَم ْم َوَربُّ  )25قَ اَل َربُُّك قَ

ِليَن(آبَائُِكْم األَ  ا إِْن  )27قَاَل إِنَّ َرُسولَُكْم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم لََمْجنُوٌن( )26وَّ ا بَْينَُهَم قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَم
وَن( تُْم تَْعِقلُ ُجونِيَن( )28ُكْن ْن اْلَمْس َك ِم ِري َألَْجعَلَنَّ هًَ◌ا َغْي ْذَت إِلَ ئِْن اتََّخ اَل لَ اَل أَ  )29قَ ْيٍء قَ َك بَِش ُ ْو ِجئْت َولَ

اِدقِيَن( )30ُمبِيٍن( َي 32فَأَْلقَى َعَصاهُ فَِإذَا ِهَي ثُْعبَاٌن ُمبِيٌن( )31قَاَل فَأِْت بِِه إِْن ُكْنَت ِمْن الصَّ ِإذَا ِه َدهُ فَ ) َونََزَع يَ
يمٌ  )33بَْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن( اِحٌر َعِل ذَا لََس اذَا  )34(قَاَل ِلْلَمَإلِ َحْولَهُ إِنَّ َه ْحِرِه فََم ُكْم بِِس ْن أَْرِض ِرَجُكْم ِم ُد أَْن يُْخ يُِري

اٍر َعِليٍم( )36قَالُوا أَْرِجِه َوأََخاهُ َواْبعَْث فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِريَن( )35تَأُْمُروَن(   ...)).)37يَأْتُوَك بُِكّلِ َسحَّ
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الشعراء )   

  * التحليل :   
    

كَ لَ ((   ً )) :  عَلََّك بَاِخٌع نَْفَس ا ا غْيظ اً: قتلَه اً وبُخوع ا بَْخع ه يَْبَخعُه َع نْفَس ل:  أَو بَخ ي التنزي اً. وف َغّم
ّراء: أَي ال الف اِرهم؛ ق ى آث ك عل اخٌع نْفَس ك ب ة: فلعلَّ ال ذو الرم ك؛ وق ٌل نفَس ك وقات ِرٌج نفَس ذا  ُمْخ أَال أَيُّه

اِخعُ  ه الب ِد نفَس يٍء نََحتْ الَوْج اِدرُ بش َدْيَك الَمق ن ي ال ه ع ش: يق ال األَخف ِحي أَي  ق ي ونُْص ك نْفس ُت ل بََخْع
ه، بُخوعاً. وفي حديث عائشة، َجَهْدتها أَْبَخعُ  َع  رضي هللا عنها، أَنها ذكرت عمر، رضي هللا عن ت: بََخ فقال

وز  أُُكلَها أَي قَهر أَهلَها وأَذلَّهم األَرَض فقاءتْ  والواستخَرج ما فيها من الُكن ُت األَرَض  وأَم وك. وبََخْع الُمل
ت ا وتابَْع ِةأَْبَخعُها إِذا نََهْكتَُه راع اً. بالّزِ ا عام ه م تُِجمَّ ا ول وقِنِينَ .((  ِحراثَته تُْم ُم م )) :  إْن ُكن يُن: الِعْل اليَِق
د ر، وق ُق األَم نَ  وإزاحة الشك وتحقي ْيقَن يَقَ  أَْيقَ َن يَ وقٌِن، ويَِق و ُم اً، فه وقُِن إيقان ٌن.يُ و يَق اً، فه ين:  ن واليَِق

ي اً. وف ه يَقين ول َعِلْمتُ يُض الجهل، تق م نق ل نَقيض الشك، والعل اف  التنزي ين؛ أَض قُّ اليَِق ه لََح ز: وإنَّ العزي
يس هو من ين ول ى اليق ه  الحق إل ا هو خالُص ين، إنم ر اليق ى نفسه، ألَن الحق هو غي إضافة الشيء إل

ه، بعض  وأََصحُّ ىفجرى مجرى إضافة ال ك حت ْد َربَّ الى: واْعبُ ه تع ل. وقول ى الك ك إل ى  يأْتي يُن؛ أَي حت اليَِق
ِري..((  يأْتيك الموتُ  هًَ◌ا َغْي وداً )) :   قَاَل لَئِْن اتََّخْذَت إِلَ ه معب ا اتخذ من دون ل م هُ: هللا عز وجل، وك اإللَ

ا عند إلَهٌ  ذلك العتق نام، سموا ب ماُؤهم  دهم أَنمتخذه، والجمع آِلَهةٌ. واآلِلَهةُ: األَص ا، وأَس قُّ له ادة تَُح العب
  .. نفسه تَتْبَُع اعتقاداتهم ال ما عليه الشيء في
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  *********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أ ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة و غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم حف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

c     : 270الحلقة عدد   
  c( سورة الشعراء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
  ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َحَرةَ  )39َوقِيَل ِللنَّاِس َهْل أَْنتُْم ُمْجتَِمعُوَن( )38فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت يَْوٍم َمْعلُوٍم((( ...  ُع السَّ لَعَلَّنَا نَتَّبِ

اِلبِيَن() فَ 40إِْن َكانُوا ُهْم اْلغَاِلبِيَن( ُن اْلغَ ا نَْح ًرا إِْن ُكنَّ ا َألَْج نَّ لَنَ ْوَن أَئِ ا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَع ْم  )41لَمَّ اَل نَعَ قَ
بِيَن( وَن( )42َوإِنَُّكْم إِذًا لَِمْن اْلُمقَرَّ تُْم ُمْلقُ ا أَْن يَّهُ  )43قَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلقُوا َم الَُهْم َوِعِص أَْلقَْوا ِحبَ ِة فَ زَّ الُوا بِِع ْم َوقَ
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اِلبُوَن( نَْحُن اْلغَ ا لَ ْوَن إِنَّ أْفُِكوَن( )44فِْرَع ا يَ ُف َم َي تَْلقَ ِإذَا ِه اهُ فَ ى َعَص أَْلقَى ُموَس َحَرةُ  )45فَ أُْلِقَي السَّ فَ
اِجِديَن( الَِميَن( )46َس َرّبِ اْلعَ ا بِ الُوا آَمنَّ اُروَن( )47قَ ى َوَه تُ 48َرّبِ ُموَس اَل آَمْن هُ ) قَ ْم إِنَّ َل أَْن آذََن لَُك هُ قَْب ْم لَ

عَنَّ أَْيِديَُكْم َوأَْرُجلَُكْم ِمْن ِخَالٍف وَ  ْحَر فَلََسْوَف تَْعلَُموَن َألُقَّطِ الُوا  )49أَْجَمِعيَن( َألَُصلِّبَنَُّكمْ لََكبِيُرُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم الّسِ قَ
ْؤِمنِيَن( )50(الَ َضْيَر إِنَّا إِلَى َربِّنَا ُمْنقَِلبُونَ  َل اْلُم ا أَوَّ ا أَْن ُكنَّ ى  )51إِنَّا نَْطَمُع أَْن يَْغِفَر لَنَا َربُّنَا َخَطايَانَ ا إِلَ َوأَْوَحْينَ

وَن( ْم ُمتَّبَعُ اِدي إِنَُّك ِر بِِعبَ ى أَْن أَْس ِريَن( )52ُموَس َدائِِن َحاِش ي اْلَم ْوُن فِ َل فِْرَع ْرِذمَ 53فَأَْرَس ُؤَالِء لَِش ةٌ )إِنَّ َه
ائُِظوَن(54قَِليلُوَن( ا لَغَ اِذُروَن( )55) َوإِنَُّهْم لَنَ ٌع َح ا لََجِمي وٍن( )56َوإِنَّ اٍت َوُعيُ ْن َجنَّ اُهْم ِم وٍز  )57فَأَْخَرْجنَ َوُكنُ

ِريٍم( اٍم َك َرائِيَل( )58َوَمقَ ي إِْس ا بَنِ ذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَه ِرقِيَن( )59َك أَتْبَعُوُهْم ُمْش ا  )60فَ اَل فَلَمَّ اِن قَ َراَءى اْلَجْمعَ تَ
اَك  )62قَاَل َكالَّ إِنَّ َمِعي َربِّي َسيَْهِدينِي( )61أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن( ِرْب بِعََص فَأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن اْض

يِم( الطَّْوِد اْلعَِظ ْرٍق َك لُّ فِ اَن ُك انفَلََق فََك َر فَ مَّ  )63اْلبَْح ا ثَ ِريَن(َوأَْزلَْفنَ هُ 64 اْآلَخ ْن َمعَ ى َوَم ا ُموَس ) َوأَْنَجْينَ
ْؤِمنِيَن( )66ثُمَّ أَْغَرْقنَا اْآلَخِريَن( )65أَْجَمِعيَن( ُرُهْم ُم اَن أَْكثَ ا َك ةً َوَم َك َآليَ ُز  )67إِنَّ فِي ذَِل َو اْلعَِزي َك لَُه َوإِنَّ َربَّ
ِحيُم(   ...)).)68الرَّ

  صدق هللا العظيم 
  ) ( سورة الشعراء 

  * التحليل :
  

أْفُِكونَ ((   ا يَ ُف َم َي تَْلقَ ِإذَا ِه ه)) :    فَ يء أَلقَفُ ُت الش در لَِقْف ف مص ه أَو اللْق ه فأَكلت اً إذا أَخذت  لْقف
ا اْبتَلَعتَه. والتلقُّف: االبتالع. وفي ُف م ال التنزيل العزيز: فإذا هي تلقَّ ف؛ ق إذا هي تَْلقَ أْفِكون، وقرئ: ف   يَ

ً الفراء: لَِقفْ  ا ي التفسير ت الشيء أَلقَفُه لْقف اً، وهي ف ع. ولقَفان مْ . ((  تَْبتَِل َل أَْن آذََن لَُك هُ قَْب تُْم لَ اَل آَمْن )) :  قَ
ذيب .. ((   د التك ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب ونَ آم ا ُمْنقَِلبُ ى َربِّنَ )) :   إِلَ

وذُ والـُمْنقَلَُب: َمِصـيُر الِعـباِد  اِء السفر: أَع الِب  إِلى اآلخرة. وفي حديث دع ـُمْنقَلَب أَي االْنِق ة ال َك من كآب بِ
ه. الَوَطن؛ من السفر، والعَْوِد إِلى ا يَْحُزن الُب: الرجوعُ  يعني أَنه يعود إِلى بيته فَيرى فيه م ً  واالْنِق ا ..  مطلق

ا، رضيالطَّْوُد: ا)) :   ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظيمِ ((   ا:  هللا لجبل العظيم. وفي حديث عائشة تصف أَباه عنهم
ِرينَ .((  ذاك َطوٌد ُمنِيٌف أَي جبل عال. مَّ اْآلَخ ى )) :   َوأَْزلَْفنَا ثَ مَّ اآلخريَن؛ معن ا ث ه عز وجّل: وأَْزلَْفن وقول

ل: ا  أَْزلَْفنا جمعنا، وقي حاب فرعون، وكالهم م أَص َرِق وه ا اآلخرين من الغَ ْبن ل ألَنقَرَّ ن جمي م  َحَس َجْمعَه
و  وأَصل تَقريُب بعِضهم من بعض، ومن ذلك سميت مزدلفة َجْمعاً. ال أَب ى. وق ْلفَى في كالم العرب القُْربَ الزُّ

ذاب وجل: فلما إسحق في قوله عز روا أَي رأَوا الع ذين كف وهُ ال ي الحديث رأَْوه ُزْلفةً ِسيئْت وُج اً. وف  قريب
ُد فَحَ  لََم العب ّ إذا أَْس ُر  المه يَُكفِّ َن إس ا ُس يئة أَْزلَفَه لَّ س ه ك ْربُ  عن ه القُ ل في دَّمها، واألَص لَفَها وق  أَي أَْس

ْلفةُ: والتَّقدُّم. ه سيده: وُزلَُف الليِل: الطائفةُ من أَّول الليل، والجمع ُزلٌَف وُزلَفاٌت. ابن والزُّ  ساعات من أَّول
 ..  

*********  
  

لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء ا يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي لحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحمِ (( ون ...  –./.)) )118يَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

c    : 271الحلقة عدد   
  c( سورة الشعراء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم ول هللا بل المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُدوَن(إِْذ قَ  )69َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ إِْبَراِهيَم((( ...  ا  )70اَل ِألَبِيِه َوقَْوِمِه َما تَْعبُ لُّ لََه نَاًما فَنََظ ُد أَْص الُوا نَْعبُ قَ

اِكِفيَن( ْدُعوَن( )71َع َمعُونَُكْم إِْذ تَ ْل يَْس اَل َه وَن( )72قَ رُّ ونَُكْم أَْو يَُض ذَِلَك  )73أَْو يَْنفَعُ ا َك ْدنَا آبَاَءنَ ْل َوَج الُوا بَ قَ
وَن( اَل  )74يَْفعَلُ ُدوَن(قَ تُْم تَْعبُ ا ُكْن َرأَْيتُْم َم َدُموَن(75أَفَ اُؤُكْم األَْق تُْم َوآبَ ي إِالَّ َربَّ  )76) أَْن ُدوٌّ ِل ِإنَُّهْم َع فَ

الَِميَن( ِدينِي( )77اْلعَ َو يَْه ي فَُه ِذي َخلَقَنِ ِقينِي( )78الَّ ي َويَْس َو يُْطِعُمنِ ِذي ُه َو  )79َوالَّ ُت فَُه َوإِذَا َمِرْض
يِن( )80ي(يَْشِفينِ  مَّ يُْحيِ ي ثُ يِن( )81َوالَِّذي يُِميتُنِ ّدِ ْوَم ال ي يَ ي َخِطيئَتِ َر ِل ُع أَْن يَْغِف ِذي أَْطَم ي  )82َوالَّ ْب ِل َرّبِ َه

اِلِحيَن( ِة  )84َواْجعَْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق فِي اْآلِخِريَن( )83ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ يِم(َواْجعَْلنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَّ  )85النَِّع
الِّيَن( وَن(86َواْغِفْر ِألَبِي إِنَّهُ َكاَن ِمْن الضَّ ْوَم يُْبعَثُ ي يَ وَن( )87) َوَال تُْخِزنِ اٌل َوَال بَنُ ُع َم ْوَم الَ يَْنفَ ْن  )88يَ إِالَّ َم

ِليٍم( ٍب َس َ بِقَْل َّ ى  يَن( )89أَتَ ةُ ِلْلُمتَِّق ْت اْلَجنَّ َزْت الْ  )90َوأُْزِلفَ ّرِ اِويَن(َوبُ يُم ِلْلغَ تُْم  )91َجِح ا ُكْن َن َم ْم أَْي َل لَُه َوقِي
ُروَن( )92تَْعبُُدوَن( ُرونَُكْم أَْو يَْنتَِص ِ َهْل يَْنُص َّ اُووَن( )93ِمْن ُدوِن  ْم َواْلغَ ا ُه وا فِيَه يَس  )94فَُكْبِكبُ وُد إِْبِل َوُجنُ

وَن( ُموَن( )95أَْجَمعُ ا يَْختَِص ْم فِيَه الُوا َوُه يٍن( )96قَ َالٍل ُمبِ ي َض ا لَِف ِ إِْن ُكنَّ َّ ا َرّبِ  )97تَ يُكْم بِ ّوِ إِْذ نَُس
وَن(98اْلعَالَِميَن( لَّنَا إِالَّ اْلُمْجِرُم افِِعيَن( )99) َوَما أََض ْن َش ا ِم ا لَنَ يٍم( )100فََم ِديٍق َحِم ا  )101َوَال َص ْو أَنَّ لَنَ فَلَ

ْؤِمنِيَن( ْن اْلُم وَن ِم ةً فَنَُك رَّ ْؤِمنِيَن( )102َك ُرُهْم ُم اَن أَْكثَ ا َك ةً َوَم َك َآليَ ي ذَِل ُز  )103إِنَّ فِ َو اْلعَِزي َك لَُه َوإِنَّ َربَّ
ِحيُم(   ...)).)104الرَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الشعراء ) 

  * التحليل :
  

اً وعُ  الشيء يَْعُكُف ويَْعِكفُ  ))  : عكف على فَنََظلُّ لََها َعاِكِفينَ ((   هَعْكف ل علي اً: أَقب اً ال  كوف ُمواِظب
ام؛ ل: أق ه وجهه، وقي ِرُف عن ون يَْص الى: يَعكف ه تع ه قول ه  ومن ه قول ون؛ ومن م، أَي يُقيم نام له ى أَص عل

اً، أَي تعالى: ه عاكف ال العجاج َظْلَت علي رام؛ ق رج َح ى ف الن عاِكٌف عل ال: ف اً. يق وراً: ُمقيم ُف ث نَّ  يِص فُه
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ه إذا حجا، ونَعْك يَْعُكْفن ب يِط يَْلعَب ا َف النَّب لُ  الفَْنَزج ِت الخي وٌف. وَعكفَ ٌف وُعُك وٌم ُعكَّ ه؛ وق بِْلن علي  أَي يُْق
دها وف؛  بقائ ي ُعُك ل، فه ُر بالقَتِي ِت الطي ه، وَعَكفَ ت علي ينِ .. ((  إذا أَقبَلَ ّدِ ْوَم ال ة .. أي  يَ ن الدينون )): م

الِّينَ َواْغِفْر ِألَبِي إِنَّهُ َكاالجزاء والحساب ..((   رأ  َن ِمْن الضَّ ده عدو  .. ويتب )) :  قبل أن يتبين له أن وال
ائلين : ((   دق الق و أص الى وه ال تع ث ق ة )) .. حي ورة (( التوب ي س ا ورد ف ه كم تِْغفَاُر من اَن اْس ا َك َوَم

هُ  يََّن لَ ا تَبَ اهُ فَلَمَّ َدَها إِيَّ َدٍة َوَع ْن َمْوِع ِه إِالَّ َع َراِهيَم ِألَبِي اهٌ إِْب َراِهيَم َألَوَّ هُ إِنَّ إِْب أَ ِمْن رَّ ِ تَبَ َّ ِ ُدوٌّ  هُ َع  أَنَّ
اِوينَ براءة ..  ((   –.)) )114َحِليٌم( يُم ِلْلغَ َزْت اْلَجِح ّرِ ً )) :  َوبُ ا الفَتح، َغيّ َوى، ب ة. َغ الُل والَخْيبَ : الضَّ يُّ  الغَ

. ورجٌل غا وَغِويَ  ِويّ َغوايَةً؛ األَخيرة عن أَبي عبيد: َضلَّ ٍو وَغ واه هو؛ وأَنشد  ٌٍو وَغ ان: ضالٌّ، وأَْغ وَغيَّ
ا يَْحَمِد الناُس أَْمَره فَمْن يَْلَق َخيراً  للمرقش: ّيِ الئَم ة: وَمْن يَْغَو ال يَْعَدْم َعلى الغَ مَّ ن الّصِ ُد ب ال ُدَرْي ْل  وق وَه

َوتْ  ْد َغِزيَّ أَنا إِالَّ ِمْن َغِزيَّة، إِن َغ ُت، وإِْن تَْرُش ِد؟َغَوْي يّ  ة أَْرُش ي: الغَ ن األَعراب ري:  ُ اب ن ب ال اب اُد، ق الفَس
، ونظيره َرَشَد فهو راِشد ِمْن َغِوَي ال من َغَوى، وكذلك َغٍو هو اسُم الفاِعلِ  ي  ٌَغِويٌّ يٌد. وف و َرِش وَرِشَد فه

َوى يُِطع هللاَ وَرُسولَه فقَْد َرَشد ومن الحديث: َمنْ  ْد َغ افَُكْبكِ ..((  يَْعِصمها فقَ وا فِيَه ه، )) :  بُ ه أَي َكبَّ وَكْبَكب
ِل: والُكبَّةُ، التنزيل العزيز: فُكْبِكـبُوا فيها. وفي ةُ الخي ةُ. وُكبَّ ذلك الَكْبَكب ا،  بالضم: جماعةُ الخيل، وك ُمْعَظُمه
ل عن الُت الخي ة إِْف ة. ثعلب. وقال أَبو ِرياٍش: الُكبَّ ْري، أَو للحمل ِس للَج ـُمقَوَّ ى ال الفتح: والكَ  وهي عل ةُ، ب بَّ

   ..الحرب، والدَّْفعة في القتال والَجْري، وشدَّتُه الـَحْملةُ في
  
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه  هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش اال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األما غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  ان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا ي حف الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم   والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 272الحلقة عدد   
  c( سورة الشعراء ) 

  
 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِليَن((( ...   وحٍ اْلُمْرَس ْوُم نُ ذَّبَْت قَ وَن( )105َك وٌح أََال تَتَّقُ وُهْم نُ ْم أَُخ اَل لَُه وٌل  )106إِْذ قَ ْم َرُس ي لَُك إِنِّ

يٌن( ونِي( )107أَِم َ َوأَِطيعُ َّ اتَّقُوا  ا أَْس )108فَ الَِميَن(َوَم ى َرّبِ اْلعَ ِري إِالَّ َعلَ ٍر إِْن أَْج ْن أَْج ِه ِم ) 109أَلُُكْم َعلَْي
َ َوأَِطيعُونِي( َّ وَن( )111قَالُوا أَنُْؤِمُن لََك َواتَّبَعََك األَْرذَلُوَن( )110فَاتَّقُوا  انُوا يَْعَملُ ا َك ي بَِم  )112قَاَل َوَما ِعْلِم

يٌن( )114َوَما أَنَا بَِطاِرِد اْلُمْؤِمنِيَن( )113َربِّي لَْو تَْشعُُروَن( إِْن ِحَسابُُهْم إِالَّ َعلَى ِذيٌر ُمبِ الُوا  )115إِْن أَنَا إِالَّ نَ قَ
ذَّبُونِي( )116لَئِْن لَْم تَْنتَِه يَانُوُح لَتَُكونَنَّ ِمْن اْلَمْرُجوِميَن( ْوِمي َك اَل َرّبِ إِنَّ قَ نَ  )117قَ ي َوبَْي اْفتَْح بَْينِ ا فَ ُهْم فَتًْح

ْؤِمنِيَن( ْن اْلُم ي ِم ْن َمِع ي َوَم نِ ُحوِن( )118َونَّجِ ِك اْلَمْش ي اْلفُْل هُ فِ ْن َمعَ اهُ َوَم ُد 119فَأَنَجْينَ ا بَْع مَّ أَْغَرْقنَ ) ثُ
ِحيُم(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو  )121إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن( )120اْلبَاقِيَن( اٌد  )122اْلعَِزيُز الرَّ ذَّبَْت َع َك

ِليَن( وَن( )123اْلُمْرَس وٌد أََال تَتَّقُ وُهْم ُه ْم أَُخ اَل لَُه يٌن( )124إِْذ قَ وٌل أَِم ْم َرُس ي لَُك َ  )125إِنِّ َّ اتَّقُوا  فَ
ونِي( ِري إِالَّ َعلَ )126َوأَِطيعُ ٍر إِْن أَْج ْن أَْج ِه ِم أَلُُكْم َعلَْي ا أَْس الَِميَن(َوَم ةً  )127ى َرّبِ اْلعَ ٍع آيَ ّلِ ِري وَن بُِك أَتَْبنُ

وَن( ُدوَن( )128تَْعبَثُ ْم تَْخلُ انَِع لَعَلَُّك ذُوَن َمَص اِريَن( )129َوتَتَِّخ تُْم َجبَّ تُْم بََطْش َ 130َوإِذَا بََطْش َّ اتَّقُوا  ) فَ
ُكْم بَِما تَعْ  )131َوأَِطيعُونِي( ُكْم بِأَْنعَاٍم َوبَنِيَن( )132لَُموَن(َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّ ي  )134َوَجنَّاٍت َوُعيُوٍن( )133أََمدَّ إِنِّ

يٍم( ْوٍم َعِظ َواِعِظيَن( )135أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَ ْن اْل ْن ِم ْم تَُك َت أَْم لَ ا أََوَعْظ َواٌء َعلَْينَ الُوا َس ذَا إِالَّ  )136قَ إِْن َه
يَن( ِل ُق األَوَّ ذَّبِيَن(َوَم )137ُخلُ ُن بُِمعَ ُرُهْم  )138ا نَْح اَن أَْكثَ ا َك ةً َوَم َك َآليَ ي ذَِل اُهْم إِنَّ فِ ذَّبُوهُ فَأَْهلَْكنَ فََك

ِحيُم( )139ُمْؤِمنِيَن(   ...)).. )140َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الشعراء ) 

  * التحليل : 
  

َك األَ ((   ونَ َواتَّبَعَ ي)) :  ْرذَلُ دُّون ف اس، وقيل:ال ن الن دُّون م ل واألَرذل: ال ِذي ْذل والرَّ رَّ ره  ال َمْنَظ
ن ديء م رَّ و ال ل: ه يس، وقي دُّون الَخس و ال ل: ه ه، وقي ل وحاالت يء.  ك اب ش ل رذل الثي ل،  ورج والفع

الم وال تفارق األَخيرة من الجمع العزيز، واألَْرذَلون، وُرذَالء وُرذُول وُرذَال؛ والجمع أَرذال  هذه األَلف وال
ة  قاله قوم نوح ألَنها َعِقيبة ِمن. وقوله عز وجل: واتَّبَعك األَْرذَلون؛ ى الِحياك ال الزجاج: نسبوهم إِل له، ق

ناعات ال والِحجامة، قال: ديانات والّصِ ونَ ..((  تَُضرُّ في باب ال َّقُ وى  أََال تَت ه وحذره .. التق اه : خاف )) : اتق
ونَ  والعمل بطاعته .. ((  : مخافة هللا ةً تَْعبَثُ ِرج عن )):  أَتَْبنُوَن بُِكّلِ ِريٍع آيَ ق الُمْنفَ ع: الطري ْي ُع والرَّ ي والّرِ

جاج، وفي س: : الصحاح الجبل؛ عن الزَّ ن َعلَ ول الُمسيَّب ب ه ق د؛ ومن م يقي ق ول ها الطري  في اآلِل يَْخِفُض
ة، ه الطريق بثوب أَبيض. وقولهشبَّ  ِريٌع يَلُوح، كأَنه َسْحلُ  ويَْرفَعُها ل  تعالى: أَتَْبنُون بكل ِريٍع آي رَئ: بك وق

م َرْيع؛ قيل في تفسيره: بكل مكان ك ك ال األَزهري: ومن ذل ع. ق اع أَرضك؛  مرتف م ارتف ُع أَرضك أَي ك َرْي
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ل ُمعناه بكل فج، والفَجّ  وقيل: ل: بك ة، وقي ال خاصَّ ي الجب ق. وق الطَّريق الُمْنفَِرج ف عُ طري ي راء: الّرِ   ال الف
ْير. ير والرَّ ْيُع لغتان مثل الّرِ ِريعة والرَّ ل: َس ة، وقي رَّ ّدِ يُع: بُْرُج الَحمام.وناقة ِمْرياع: سريعة ال َمن،  والّرِ الّسِ

ة  َغيٍِّث. وأَْهَدى َرْيٌع إِذا جاَء َسْير بعد َسْير كقولهم بئر ذاتُ  وناقة لها ك ناق د المل ن عب أَعرابي إِلى هشام ب
ا فقال م يقبله اعٌ ىفل ه:إِنها ِمْرب ي ل اُع: الت ا؛ الِمْرب ياع، فقبله ناع ِمْس راٌع ِمْس اٌع ِمْق تَج أَولَ  ِمْري ع،  تُْن بِي الرَّ

اِرينَ ..((  والِمْرياع: ما تقدَّم ذكره تُْم َجبَّ ذُ )):  َوإِذَا بََطْشتُْم بََطْش ْولة واألَخ د الصَّ اول بشدة عن بَْطش: التن ال
اِطش شيءكل  الشديُد في بجانب العرش  بطٌش؛ بََطَش يَْبُطش ويَْبِطش بَْطشاً. وفي الحديث: فِإذا موسى ب

ة. والبَْطُش: األَخذ القوّي الشديد. وفي ي:  أَي متعلق به بقوَّ ال الكلب ارين؛ ق تُم جبَّ تُم بََطْش ل: إِذا بََطْش التنزي
ان  أَن ال الزجاج: جاء في التفسيرعند الغضب. وقال غيره: تَْقتُلون بالسوط، وق معناه تَْقتُلون ُهم ك بَْطَش

ْيف وط والسَّ ك بالسَّ الى ذل َّ تع ر  ا أَنك ان ، وإِنم ه ك وط  ألَن يف والس البَْطش بالس ق ف ي الح ا ف اً، فأَم ُظلم
  .. واألَخذُ بالعُْنف؛ وباَطَشه ُمباَطَشةً وباَطَش كبََطش جائز، والبَْطشة:السَّْطوة

  
  

*********  
  
  
  

هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت خَ (( ون ...  –./.)) )118ْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c    : 273الحلقة عدد   
  c( سورة الشعراء ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده  ول هللا بل ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم
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  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِليَن((( ...   وُد اْلُمْرَس ذَّبَْت ثَُم وَن(141َك اِلٌح أََال تَتَّقُ وُهْم َص ْم أَُخ اَل لَُه وٌل  )142) إِْذ قَ ْم َرُس ي لَُك إِنِّ

يٌن( ونِي( )143أَِم َ َوأَِطيعُ َّ اتَّقُوا  الَِميَن( )144فَ ى َرّبِ اْلعَ ِري إِالَّ َعلَ ٍر إِْن أَْج ْن أَْج ِه ِم أَلُُكْم َعلَْي ا أَْس  )145َوَم
ْن  )148َوُزُروعٍ َونَْخٍل َطْلعَُها َهِضيٌم( )147فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن( )146آِمنِيَن( أَتُتَْرُكوَن فِي َما َهاُهنَا َوتَْنِحتُوَن ِم
َ َوأَِطيعُونِي( )149اْلِجبَاِل بُيُوتًا فَاِرِهيَن( َّ ِرفِيَن( )150فَاتَّقُوا  ي  )151َوَال تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْس ُدوَن فِ ِذيَن يُْفِس الَّ

ِريَن(152َوَال يُْصِلُحوَن(األَْرِض  ْن  )153) قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّ َت ِم ٍة إِْن ُكْن أِْت بِآيَ ا فَ َما أَْنَت إِالَّ بََشٌر ِمثْلُنَ
اِدقِيَن( ْوٍم  َوَال تََمسُّوَها بُِسوءٍ  )155قَاَل َهِذِه نَاقَةٌ لََها ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب يَْوٍم َمْعلُوٍم( )154الصَّ ذَاُب يَ فَيَأُْخذَُكْم َع

يٍم( اِدِميَن( )156َعِظ بَُحوا نَ ا فَأَْص ُرُهْم  )157فَعَقَُروَه اَن أَْكثَ ا َك ةً َوَم َك َآليَ ي ذَِل ذَاُب إِنَّ فِ ذَُهْم اْلعَ فَأََخ
ِحيُم( )158ُمْؤِمنِيَن( وٍط اْلُمرْ  )159َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز الرَّ ْوُم لُ ذَّبَْت قَ ِليَن(َك وٌط  )160َس وُهْم لُ ْم أَُخ اَل لَُه إِْذ قَ

َ َوأَِطيعُونِي( )162) إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن(161أََال تَتَّقُوَن( َّ ِري  )163فَاتَّقُوا  ٍر إِْن أَْج ْن أَْج َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِم
ْل  )165َن ِمْن اْلعَالَِميَن(أَتَأْتُوَن الذُّْكَرا )164إِالَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِميَن( ْم بَ ْن أَْزَواِجُك ْم ِم ْم َربُُّك َق لَُك ا َخلَ ذَُروَن َم َوتَ

اُدوَن( ْوٌم َع تُْم قَ ا )166أَْن ِه يَ ْم تَْنتَ ئِْن لَ الُوا لَ َرِجيَن( قَ ْن اْلُمْخ ونَنَّ ِم وُط لَتَُك ْن  )167لُ ْم ِم ي ِلعََمِلُك اَل إِنِّ قَ
اِليَن( وَن(َرّبِ نَجِّ  )168اْلقَ ا يَْعَملُ ي ِممَّ ي َوأَْهِل يَن( )169نِ هُ أَْجَمِع اهُ َوأَْهلَ ْينَ ي  )170فَنَجَّ وًزا فِ إِالَّ َعُج
ْرنَا اْآلَخِريَن(171اْلغَابِِريَن( ذَِريَن( )172) ثُمَّ َدمَّ ُر اْلُمن اَء َمَط ةً  )173َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم َمَطًرا فََس َك َآليَ ي ذَِل إِنَّ فِ

ِحيُم( )174َن أَْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِيَن(َوَما َكا رَّ ِليَن( )175َوإِنَّ َربََّك لَُهَو اْلعَِزيُز ال ِة اْلُمْرَس َحاُب األَْيَك ذََّب أَْص إِْذ  )176َك
َ َوأَِطيعُونِي( )178إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن( )177قَاَل لَُهْم ُشعَْيٌب أََال تَتَّقُوَن( َّ ْن وَ  )179فَاتَّقُوا  َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِم

ِريَن( )180أَْجٍر إِْن أَْجِري إِالَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِميَن( ْن اْلُمْخِس وا ِم َل َوَال تَُكونُ وا اْلَكْي َطاِس 181أَْوفُ وا بِاْلِقْس ) َوِزنُ
تَِقيِم( ي األَ  )182اْلُمْس ْوا فِ يَاَءُهْم َوَال تَْعثَ اَس أَْش وا النَّ ِديَن(َوَال تَْبَخُس ْم  )183ْرِض ُمْفِس ِذي َخلَقَُك وا الَّ َواتَّقُ

يَن( ِل ةَ األَوَّ ِريَن(184َواْلِجبِلَّ حَّ ْن اْلُمَس َت ِم ا أَْن الُوا إِنََّم ْن  )185)قَ َك لَِم ا َوإِْن نَُظنُّ ٌر ِمثْلُنَ َت إِالَّ بََش ا أَْن َوَم
اِدقِيَن(فَأَْسِقْط َعلَْينَا ِكَسفًا ِمْن السَّمَ  )186اْلَكاِذبِيَن( وَن( )187اِء إِْن ُكْنَت ِمْن الصَّ ا تَْعَملُ  )188قَاَل َربِّي أَْعلَُم بَِم

يٍم( ْوٍم َعِظ ذَاَب يَ اَن َع هُ َك ِة إِنَّ ْوِم الظُّلَّ ذَاُب يَ ذَُهْم َع ذَّبُوهُ فَأََخ ُرُهْم 189فََك اَن أَْكثَ ا َك ةً َوَم َك َآليَ ي ذَِل ) إِنَّ فِ
  ...)).)190ُمْؤِمنِيَن(

  هللا العظيمصدق 
  ( سورة الشعراء ) 

  * التحليل : 
  

ونِي((   َ َوأَِطيعُ َّ اتَّقُوا  ه .. ((  فَ ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف ذره .. التق ه وح اه : خاف )) : اتق
ِرفِينَ  َر اْلُمْس ي)):   أَْم رَف ف ِد. وأَس اوزةُ القَْص راُف: ُمج َرف واإلْس لَ  السَّ ه: َعِج ا مال د، وأَم ر قص  من غي

ا ّ عنه، فهو م ي السََّرُف الذي نََهى  َق ف ة: أُْنِف ي النفق راُف ف راً. واإلْس ان أَو كثي يالً ك ، قل ّ ر طاعة   غي
ي  قال وقوله تعالى: والذين إذا أَْنفَقُوا لم يُْسِرفُوا ولم يَْقتُروا؛ التبذيُر. عُوه ف م يَض ِرفُوا أَي ل م يُْس سفيان: ل

م روا ل م يَْقتُ عه ول ر موض ه، غي ل أَكل ا ال يح ل م راُف أَك ِرفوا، اإلْس ه وال تُْس ه؛ وقول ن حق ه ع روا ب  يُقَّصِ
، وقال سفيان: ّ ،  وقيل: هو ُمجاوزةُ القصد في األَكل مما أَحلَّه  ّ ر طاعة  ي غي ق ف ا أُنف ل م اإلْسراف ك

ا راُف م ة: اإلس ن معاوي اُس ب ال إي ّد ا وق َرُف: ض . والسَّ ّ ّق  ن ح ه ع ر ب دقُّصِ ي .. ((  لقص وًزا فِ إِالَّ َعُج
ابِِرينَ  يءُ )) :   اْلغَ َر الش ب. وَغبَ ث وذه وراً: مك ر ُغب يُء يَْغبُ َر الش ر َغبَ اقي.  يَْغبُ ابُِر: الب أَي بقي.والغ

وم  والغابُِر: الماضي، وهو من األَضداد؛ قال الليث: وقد يَِجيء الغابُِر في النعت كالماضي. ورجل غابٌِر وق
ه، والجمعغابِ  ُغبٌَّر: ً  رون. والغابُِر من الليل: ما بقي منه. وُغْبُر كل شيء: بقيَّت ُر أَيضا اٌر، وهو الغُبَّ .. أَغب
ِديَ  وَعَدا)) :  قَْوٌم َعاُدونَ ((   ه ُع ه أَي َعْدواً: َظلََم وجار. وفي حديث قتاَدةَ بِن النُّْعمان: أَن ه  علي ِرَق مالُ ُس

ان ع ا ِذئْب ديث: م ي الح َم. وف اباوُظِل اِن أَص ة اِدي ي  َفَِريقَ ّدِ ف اُوِز الَح ن تج له م اِلُم، وأَص ادي: الظَّ نٍَم؛ الع َغ
يء. ي الش اِدي أَي وف بُُع الع ذا والسَّ ذا وك ِرُم ك ه الُمْح ا يَْقتُلُ ديث: م ي  الح اَس. وف ِرُس الن ذي يَْفتَ اِلُم ال الظَّ

تَلَس  عاِدي َظْهٍر. وفي حديث حديث علي، رضي هللا عنه: ال قَْطَع على د اْخ ل ق َي بَرُج ز: أُت د العزي ن عب اب
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 ً ىمن عدا يعدو  فلم يََر قَْطعَه وقال: تِلك عاِديَةُ الظَّْهِر؛ العاِدية:  َطْوقا ا  عل ُر: م ه، والظَّْه الشيء إِذا اْختَلَس
ياء َن األَْش َر ِم َماءِ .. ((  َظَه ْن السَّ فًا ِم ا ِكَس ِقْط َعلَْينَ ف والِكْس)):   فَأَْس ا والِكْس ة مم يفة: الِقْطع فةُ والَكِس

ي جاء قَطْعت. وفي الحديث: أَنه ة من الشيء. وف فة للقطع ع ِكْس ر، وهي جم ز مكّس ٍف أَي خب دة ِكْس  بثري
ي ديث أَب اٌف أَي ح ه ِكس ه وعلي هم رأَيت ال بعض ه: ق ّ عن ي  درداء، رض ن ال ال اب وب؛ ق ة ث ر:  قطع األَثي

حابال أو كسف .. وكسف  وكأَنها جمع ِكْسفة  فُه: س ل إذا كانت عريضة  وِكَس ه، وقي فهي كسف ..  قَِطعُ
روا وفي  ل: وإن ي ا زعمت التنزي الى: أَو تسقط السماء كم ه تع ي قول راء ف فاً من السماء؛ الف ا ِكْس  علين

فة وهي وقال ِكَسفاً، ع ِكْس ا جم فاً جعله رأَ ِكْس الزجاج: قرئ ِكْسفاً وِكَسفاً، فمن قرأَ ِكَس ة، ومن ق فاً الِقْطع
   .واشتقاقه من كَسْفت الشيء إذا غطَّيته. جعله واحداً، قال: أَو تسقطها َطبَقاً علينا،

  
  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح أن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اوأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

الى  اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 274الحلقة عدد   
  c( سورة الشعراء ) 

   
 د ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل رس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  مأعوذ با من الشيطان الرجي

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِحيُم((( ...   رَّ ُز ال َو اْلعَِزي َك لَُه الَِميَن( )191َوإِنَّ َربَّ ُل َرّبِ اْلعَ هُ لَتَْنِزي وُح  )192َوإِنَّ رُّ ِه ال َزَل بِ نَ

ينَ  )195(بِِلَساٍن َعَربِّيٍ ُمبِينٍ  )194َعلَى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمْن اْلُمنِذِريَن( )193األَِميُن( ِل ِر األَوَّ ي ُزبُ هُ لَِف  )196( َوإِنَّ
يَن( )197أََولَْم يَُكْن لَُهْم آيَةً أَْن يَْعلََمهُ ُعلََماُء بَنِي إِْسَرائِيَل( ِض األَْعَجِم ى بَْع اهُ َعلَ ْلنَ ْيِهْم  )198َولَْو نَزَّ َرأَهُ َعلَ فَقَ

ْؤِمنِيَن( ِه ُم انُوا بِ ا َك لَْكنَاهُ 199َم ذَِلَك َس ِرِميَن( ) َك وِب اْلُمْج ي قُلُ ذَاَب  )200فِ َرْوا اْلعَ ى يَ ِه َحتَّ وَن بِ الَ يُْؤِمنُ
يَم( عُُروَن( )201األَِل ْم الَ يَْش ةً َوُه أْتِيَُهْم بَْغتَ ُروَن( )202فَيَ ُن ُمنَظ ْل نَْح وا َه ذَابِنَا  )203فَيَقُولُ أَفَبِعَ

تَْعِجلُوَن( اُهمْ  )204يَْس َت إِْن َمتَّْعنَ نِيَن(أَفََرأَْي ُدوَن( )205 ِس انُوا يُوَع ا َك اَءُهْم َم مَّ َج ا  )206ثُ ْنُهْم َم ى َع ا أَْغنَ َم
اِلِميَن( )208َوَما أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة إِالَّ لََها ُمنِذُروَن( )207َكانُوا يَُمتَّعُوَن( ا َظ ِه  )209ِذْكَرى َوَما ُكنَّ ْت بِ لَ ا تَنَزَّ َوَم

ا  )212إِنَُّهْم َعْن السَّْمِع لََمْعُزولُوَن( )211يَْنبَِغي لَُهْم َوَما يَْستَِطيعُوَن() َوَما 210الشَّيَاِطيُن( ِ إِلًَه َّ فََال تَْدُع َمَع 
ذَّبِيَن( ْن اْلُمعَ وَن ِم َر فَتَُك َربِيَن( )213آَخ يَرتََك األَْق ِذْر َعِش ْن  )214َوأَن َك ِم ْن اتَّبَعَ َك ِلَم ْض َجنَاَح َواْخِف

ا تَْعَملُوَن( )215نِيَن(اْلُمْؤمِ  ِحيِم( )216فَِإْن َعَصْوَك فَقُْل إِنِّي بَِريٌء ِممَّ رَّ َراَك 217َوتََوكَّْل َعلَى اْلعَِزيِز ال ِذي يَ )الَّ
وُم( يَن تَقُ اِجِديَن( )218ِح ي السَّ َك فِ يُم(219َوتَقَلُّبَ ِميُع اْلعَِل َو السَّ هُ ُه ى َم220)إِنَّ ئُُكْم َعلَ ْل أُنَبِّ ُل ) َه زَّ ْن تَنَ
يَاِطيُن( يٍم( )221الشَّ اٍك أَثِ ّلِ أَفَّ ى ُك ُل َعلَ زَّ اِذبُوَن( )222تَنَ ُرُهْم َك ْمَع َوأَْكثَ وَن السَّ بِعُُهْم  )223يُْلقُ عََراُء يَتَّ َوالشُّ
اُووَن( وَن(224اْلغَ ّلِ َواٍد يَِهيُم ي ُك ْم فِ َر أَنَُّه ْم تَ ا الَ  )225)أَلَ وَن َم ْم يَقُولُ وَن( َوأَنَُّه وا 226يَْفعَلُ ِذيَن آَمنُ )إِالَّ الَّ

وا أَ  ِذيَن َظلَُم يَْعلَُم الَّ وا َوَس ا ُظِلُم ِد َم ْن بَْع ُروا ِم ًرا َوانتََص َ َكثِي َّ ُروا  اِلَحاِت َوذََك وا الصَّ ٍب َوَعِملُ يَّ ُمنقَلَ
  ./.)).)227يَنقَِلبُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الشعراء ) 

  * التحليل : 
  
وُح األَِمين  (( وحي .. ((   نََزَل بِِه الرُّ ه السالم أمين ال ينَ )): جبريل علي ِل ِر األَوَّ ي ُزبُ هُ لَِف )) :  َوإِنَّ

ر ة. وَزبَ ُر: الكتاب ْب ه. والزَّ ه: قرأْت اَب وذَبَْرتُ ْرُت الكت اب َوَزبَ ه  َالكت ال: وأَعرف ه، ق راً: كتب ُره َزْب ُره ويَزبِ يَْزبُ
رَ  يعقوب: قال الفّراء: ما أَعرف تَْزبَرتِي، فِإما أَن يكون هذا ، وقالالحجارة النَّْقَش في َدَر َزبَ ب،  َمْص أَي كت

ا اسماً كالتَّْنبِيَِة لمنتهى قال: وال أَعرفها مشّددة، وإِما أَن يكون دُّ به ي يَُش ُف  الماء والتَّْوِديَِة للخشبة الت ِخْل
ي ال  الناقة؛ حكاها سيبويه. يوقال أَعرابي: إِن رف تَْزبَِرتِ اب أَع ْرُت الكت ابتي وخطي. وَزبَ َت  أَي كت إِذا أَتْقَْن

ْبُر: ْدر كتابته. والزَّ ا ٍ الكتاُب، والجمع ُزبُوٌر مثل قِ رأَ بعضهم: وآتين ه ق ُدوٍر؛ ومن وُر:  وقُ بُ وراً. والزَّ داود ُزبُ
اب الوا الكت ا ق ٌر، كم ع ُزبُ وُر، والجم ه ب الَمزبُ ا مثلت ل. وإِنم ى  ه ألَنرسول وُرُس ي معن وراً ورسوالً ف َزبُ
ةٍ )) : النظر أمهله  .. النظر : اإلمهال ..((   َهْل نَْحُن ُمنَظُرونَ ..((  مفعول ْن قَْريَ ك :  َوَما أَْهلَْكنَا ِم )) ك هل

ونَ فني .. مات .. وال يكون إال في ميتة سوء .. ((   ْمِع لََمْعُزولُ ْن السَّ َزَل الشيَء يَ ))  إِنَُّهْم َع ْزالً َع ه َع ْعِزلُ
لَهُ فاْعتََزلَ  م عن واْنعََزلَ  وَعزَّ ى. وقوله تعالى: إِنَُّه اه جانِباً فَتَنَحَّ َل: نَحَّ اه أَنَّهم  وتَعَزَّ ون؛ معن ْمع لََمْعزول السَّ

وا من ا ُرُموا بالنجوم ُمنِع ه. لَمَّ ى عن ْن: تَنَحَّ ديان بعَ ه، ويتع لَ َزَل الشيَء وتَعَزَّ ْمع. واْعتَ الى: و السَّ ه تع قول
ي فِإْن لم تُْؤِمنوا ِلي فاْعتَِزلوِن، أَراد إِن لم تؤمنوا بي يَّ وال َمِع وا َعل ال تكون يمُ .. ((  ف ِميُع اْلعَِل َو السَّ هُ ُه  إِنَّ

ال)) :  الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع اِلُم  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِل ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل وجل: وهو الَخ
ه، غَْيِب والشَّهادِة،ال َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ْن  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وم ا يُك وُن ولَمَّ ا يك وبَِم

ي األرض وال  بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال ةٌ ف ه خافي ى علي يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخف
ي الى، أ ف بحانه وتع ماء س االس ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم ّم  ح ى أت ا عل ا وجليِله دقيِقه

   .اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.
  



  1077                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا وال ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي مم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
د في ق هللا جاه ر خل ول هللا خي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم
  ورحمة هللا وبركاته .

 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c   : 275الحلقة عدد   
   c سورة النمل) 27(

  ) 93( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 ده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جها ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْؤِمنِيَن(1طس تِْلَك آيَاُت اْلقُْرآِن َوِكتَاٍب ُمبِيٍن(((    َرى ِلْلُم وَن 2)ُهًدى َوبُْش َالةَ َويُْؤتُ وَن الصَّ ِذيَن يُِقيُم )الَّ
مْ  اةَ َوُه َك وَن( الزَّ ْم يُوقِنُ اْآلِخَرِة ُه وَن(3بِ ْم يَْعَمُه الَُهْم فَُه ْم أَْعَم ا لَُه اْآلِخَرِة َزيَّنَّ وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ َك 4)إِنَّ الَّ )أُْولَئِ

ْن لَ )5الَِّذيَن لَُهْم ُسوُء اْلعَذَاِب َوُهْم فِي اْآلِخَرِة ُهْم األَْخَسُروَن( ْرآَن ِم ى اْلقُ يٍم(َوإِنََّك لَتُلَقَّ يٍم َعِل اَل 6ُدْن َحِك ) إِْذ قَ
ا َجاَءَها نُوِدَي أَْن 7ُموَسى ِألَْهِلِه إِنِّي آنَْسُت نَاًرا َسآتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو آتِيُكْم بِِشَهاٍب قَبٍَس لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن( )فَلَمَّ

ِ رَ  َّ ْبَحاَن  ا َوُس الَِميَن(بُوِرَك َمْن فِي النَّاِر َوَمْن َحْولََه ا )8ّبِ اْلعَ يُم( يَ ُز اْلَحِك ُ اْلعَِزي َّ ا  هُ أَنَ ى إِنَّ ِق  )9ُموَس َوأَْل
ا ْب يَ ْم يُعَقِّ ْدبًِرا َولَ ى ُم انٌّ َولَّ ا َج زُّ َكأَنََّه ا تَْهتَ ا َرآَه اَك فَلَمَّ َديَّ  َعَص اُف لَ ي الَ يََخ ْف إِنِّ ى الَ تََخ ُموَس

َل ُحْسنًا بَْعَد ُسوٍء فَِإنِّي َغفُوٌر َرِحيٌم()إِالَّ َمْن ظَ 10اْلُمْرَسلُوَن( اَء 11لََم ثُمَّ بَدَّ ُرْج بَْيَض َك تَْخ ) َوأَْدِخْل يََدَك فِي َجْيبِ
ِقيَن( ا فَاِس انُوا قَْوًم ْم َك ِه إِنَُّه ْوَن َوقَْوِم ى فِْرَع اٍت إِلَ ا مُ  )12ِمْن َغْيِر ُسوٍء فِي تِْسِع آيَ اَءتُْهْم آيَاتُنَ ا َج َرةً فَلَمَّ ْبِص

يٌن( ْحٌر ُمبِ ذَا ِس الُوا َه ةُ  )13قَ اَن َعاقِبَ َف َك انُظْر َكْي وا فَ ا َوُعلُ ُهْم ُظْلًم تَْيقَنَتَْها أَْنفُُس ا َواْس ُدوا بَِه َوَجَح
ِديَن( لَنَا )14اْلُمْفِس ِذي فَضَّ ِ الَّ َّ ِ ُد  اَال اْلَحْم ا َوقَ لَْيَماَن ِعْلًم ا َداُووَد َوُس ْد آتَْينَ اِدِه  َولَقَ ْن ِعبَ ٍر ِم ى َكثِي َعلَ
َو أ َ) َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا15اْلُمْؤِمنِيَن( يَُّها النَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق الطَّْيِر َوأُوتِينَا ِمْن ُكّلِ َشْيٍء إِنَّ َهذَا لَُه

نِّ  )16اْلفَْضُل اْلُمبِيُن( وَن(َوُحِشَر ِلُسلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمْن اْلِج ْم يُوَزُع ِر فَُه ِس َوالطَّْي ْن ى  )17 َواْإلِ ْوا َعلَ ى إِذَا أَتَ َحتَّ
ا ةٌ يَ ْت نَْملَ ِل قَالَ عُُروَن( َواِدي النَّْم ْم الَ يَْش وُدهُ َوُه لَْيَماُن َوُجنُ نَُّكْم ُس اِكنَُكْم الَ يَْحِطَم وا َمَس ُل اْدُخلُ ا النَّْم  )18أَيَُّه
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الِ فَتَبَسََّم َضاِحًكا ِمْن قَ  َل َص َديَّ َوأَْن أَْعَم ى َواِل ًحا ْوِلَها َوقَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَ
اِلِحيَن( اِدَك الصَّ ي ِعبَ َك فِ ي بَِرْحَمتِ اهُ َوأَْدِخْلنِ ي الَ أََرى اْلُهْدُه )19تَْرَض ا ِل اَل َم َر فَقَ َد الطَّْي ْن َوتَفَقَّ اَن ِم َد أَْم َك

بَنَّهُ َعذَابًا َشِديًدا أَْو َألَْذبََحنَّهُ أَْو لَيَأْتِيَنِي بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن( )20اْلغَائِبِيَن( ا  )21َألَُعذِّ ُت بَِم اَل أََحط فََمَكَث َغْيَر بَِعيٍد فَقَ
  ...)).)22لَْم تُِحْط بِِه َوِجئْتَُك ِمْن َسبٍَإ بِنَبٍَإ يَِقيٍن(

   العظيم صدق هللا  
  ( سورة النمل )   

  * التحليل :  
    

ينٍ ((   اٍب ُمبِ ين .. ((   َوِكتَ و مب ح فه يء : اتض ان الش َالةَ )) : أب وَن الصَّ ِذيَن يُِقيُم ام  الَّ )) : أق
ري:)) :  فَُهْم يَْعَمُهونَ الشيء : أدامه  حافظ عليه .. ((   ن ب َردُّد؛ وأَنشد اب ر والتَّ هُ: التََّحيُّ ْه مَ  العََم ى تَْعَم ت

ُد في الضاللة والتحير إلى َضْخم السُّراِدِق والِقبابِ  إلى ُعثْماَن تَْعَمه ُد النظَر، وقيل: العََمهُ التََّردُّ ي أَي تَُرّدِ  ف
ة؛ وقال ي  اللحياني: هو ُمنازعة أَو طريق؛ قال ثعلب: هو أَن ال يعرف الُحجَّ ده ال يدري أَين يتوجه. وف تَرّدِ

ز: ل العزي ي التنزي ذَُرُهم ف انهم ون ّرم هللا ُطْغي ّي، ك ي حديث عل رون. وف ى يعمهون: يتحي ون؛ ومعن  يَْعَمُه
هٌ  البصيرة كالعمى تَْذَهبُوَن بل كيف تَْعَمُهون؟ قال ابن األَثير: العََمهُ في َوجهه: فأَين في البَصر. ورجل َعِم

هٌ  وَمْذَهبِه، ُمتَحيِّراً ال يهتدي لطريقه عاِمهٌ أَي يتََردُّدُ  ع َعِمهون وُعمَّ ِقينَ .. ((  والجم ا فَاِس انُوا قَْوًم ْم َك  إِنَُّه
ن)) :  روج ع ل والخ ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق: العص ق  الِفْس ق  طري ق يفس ق .. فس ُق  الح ويَْفُس

ر، اني،أَي فََج ن اللحي م ع َق؛ الض وقاً وفَُس قاً وفُس ا فِْس رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن ئي ق
ن روج ع وق الخ م، وقيل:الفُس ر الض ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ية كم ى المعص ل إل ذلك المي دين، وك ه.  ال رب

ه عز  فَواِسقاً عن أَمره َجَوائَِرا ربه أَي جار ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: وفََسق عن أمر ي قول الفراء ف
ه ْد آتَ .. ((  وجل: فَفََسَق عن أَمر ربه، خرج من طاعة رب اَولَقَ لَْيَماَن ِعْلًم ا َداُووَد َوُس ا :  ْينَ م علم )) :  عل

ه.. ((   ه وكنه ه بحقيقت ونَ أدرك ْم يُوَزُع ي)) :   فَُه واِزُع ف دَّم  وال ن تق َزُع م فُوِف يَ ُل بالصُّ ْرِب: الُمَوكَّ الح
ر نهم بغي ال: م ره. ويق ي أَم رهم. وف ى آخ م عل لَه َت أَوَّ ْيَش إِذا َحبَْس ُت الَج ديث: أَ  وَزْع يس رأَى  نالح إِبل

ةَ أَي َزُع المالئك ْدٍر يَ وم بَ الم، ي ه الس َل، علي ن  جبري م ع ه يَُكفُّه رِب فكأَن فُّهم للح يِهم ويَُص ّوِ رتِّبُهم ويَُس يُ
قِ  ل التفَرُّ َرةَ َرُج ه: أَّن الُمِغي ي بكر، رضي هللا عن ي حديث أَب ّدم  ٌواالْنتِشاِر. وف ه صالح للتق د أَن واِزٌع؛ يري

د يش وت ى الج الهمعل ي قت رتيبهم ف رهم وت ى  بيِر أَم م عل بَُس أَّولُه وَن، أَي يُْح م يُوَزُع ل: فه ي التنزي .وف
ينٍ )) : ألهمني أن  أشكر.. ((   أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكرَ ..((   يَُكفُّوَن. آِخرهم، وقيل: ٍإ يَِق بٍَإ بِنَبَ ْن َس )) :  َوِجئْتَُك ِم

  يقن األمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب .. 
  
  

  *********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار الو ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح كي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفرْ (( ون ...  –./.)) )118 َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  د أن محمدا رسول هللاوأشه 

  
  
  

 c   : 276الحلقة عدد   
    c( سورة النمل ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ول هللا بل له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْم َوأُ (( ...  َرأَةً تَْمِلُكُه دتُّ اْم ي َوَج يٌم(إِنِّ ْرٌش َعِظ ا َع ْيٍء َولََه ّلِ َش ْن ُك ْت ِم ا 23وتِيَ ْدتَُها َوقَْوَمَه ) َوَج

ْم الَ  بِيِل فَُه ْن السَّ ُهْم َع دَّ الَُهْم فََص ْيَطاُن أَْعَم ْم الشَّ َن لَُه ِ َوَزيَّ َّ ْن ُدوِن  ْمِس ِم ُجُدوَن ِللشَّ ُدوَن(يَْس أَالَّ ) 24يَْهتَ
 ِ َّ ِ َو َربُّ 25ِرُج اْلَخْبَء فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َويَْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُوَن(الَِّذي يُخْ  يَْسُجُدوا  ُ الَ إِلَهَ ِإالَّ ُه َّ (

ْيهِ 27قَاَل َسنَنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلَكاِذبِيَن( )26اْلعَْرِش اْلعَِظيِم( ِه إِلَ ْنُهْم )اْذَهب بِِكتَابِي َهذَا فَأَْلِق َولَّ َع مَّ تَ ْم ثُ
وَن( اذَا يَْرِجعُ ا28فَانُظْر َم ْت يَ ِريٌم( ) قَالَ اٌب َك يَّ ِكتَ َي إِلَ ي أُْلِق َألُ إِنِّ ا الَم ِ 29أَيَُّه َّ ِم  هُ بِِاْس لَْيَماَن َوإِنَّ ْن ُس هُ ِم )إِنَّ

ِحيِم( ْحَماِن الرَّ ةً  قَالَْت يَا )31()أَالَّ تَْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمينَ 30الرَّ ُت قَاِطعَ ا ُكن ِري َم ي أَْم أَيَُّها الَمَألُ أَْفتُونِي فِ
ٍة َوأُولُوا بَأٍْس َشِديٍد َواألَْمُر إِلَْيِك فَانُظِري َماذَا تَأُْمِريَن( )32أَْمًرا َحتَّى تَْشَهُدونِي( قَالَْت  )33قَالُوا نَْحُن أُْولُوا قُوَّ

وَن(إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُ  ذَِلَك يَْفعَلُ ةً َوَك ا أَِذلَّ ةَ أَْهِلَه زَّ ٍة 34وا قَْريَةً أَْفَسُدوَها َوَجعَلُوا أَِع ْيِهْم بَِهِديَّ لَةٌ إِلَ ي ُمْرِس ) َوإِنِّ
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ُ  )35فَنَاِظَرةٌ بَِم يَْرِجُع اْلُمْرَسلُوَن( َّ انِي  ا آتَ اٍل فََم دُّونَنِي بَِم اَل أَتُِم ا َجاَء ُسلَْيَماَن قَ تُْم فَلَمَّ ْل أَْن اُكْم بَ ا آتَ ٌر ِممَّ  َخْي
اِغرُ 36بَِهِديَّتُِكْم تَْفَرُحوَن( ْم َص ةً َوُه ا أَِذلَّ ِرَجنَُّهْم ِمْنَه  )37وَن()اْرِجْع إِلَْيِهْم فَلَنَأْتِيَنَُّهْم بُِجنُوٍد الَ قِبََل لَُهْم بَِها َولَنُْخ

ِلِميَن(أَيَُّها الَمَألُ أَيُُّكْم يَأْتِينِي بِ  قَاَل يَا َل أَْن  )38عَْرِشَها قَْبَل أَْن يَأْتُونِي ُمْس ِه قَْب َك بِ ا آتِي ّنِ أَنَ ْن اْلِج ٌت ِم اَل ِعْفري قَ
يٌن( ِويٌّ أَِم دَّ 39تَقُوَم ِمْن َمقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَ َل أَْن يَْرتَ ِه قَْب َك بِ ا آتِي اِب أَنَ ْن اْلِكتَ ٌم ِم َدهُ ِعْل ِذي ِعْن اَل الَّ َك ) قَ  إِلَْي

ا َرآهُ ُمْستَِقرا ِعْنَدهُ قَاَل َهذَا ِمْن فَْضِل َربِّي ِليَْبلَُونِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمْن شَ  َكَر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمْن َطْرفَُك فَلَمَّ
َها نَن )40َكفََر فَِإنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريٌم( ا َعْرَش ُروا لََه اَل نَّكِ ُدوَن(قَ ِذيَن الَ يَْهتَ ْن الَّ وُن ِم ِدي أَْم تَُك ْر أَتَْهتَ ا 41ُظ ) فَلَمَّ

ِلِميَن( ا ُمْس ا َوُكنَّ ْن 42َجاَءْت قِيَل أََهَكذَا َعْرُشِك قَالَْت َكأَنَّهُ ُهَو َوأُوتِينَا اْلِعْلَم ِمْن قَْبِلَه ُد ِم ْت تَْعبُ ا َكانَ َها َم دَّ ) َوَص
ِ إِنََّها َكانَ  َّ اقَْيَها 43ْت ِمْن قَْوٍم َكافِِريَن(ُدوِن  ْن َس فَْت َع ةً َوَكَش بَتْهُ لُجَّ هُ َحِس ا َرأَتْ ْرَح فَلَمَّ ي الصَّ ) قِيَل لََها اْدُخِل

ِ رَ  َّ ِ ٌد ِمْن قََواِريَر قَالَْت َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن    ...)) .)44ْلعَالَِميَن(ّبِ اقَاَل إِنَّهُ َصْرٌح ُمَمرَّ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النمل ) 

  * التحليل : 
  

  )) ِ َّ ِ يُء، )) :  الَِّذي يُْخِرُج اْلَخْبءَ  أَالَّ يَْسُجُدوا  ذلك الَخبِ َي بالمصدر، وك ّمِ َئ، ُس ا ُخبِ ْبُء: م والَخ
ل؛ ى فَِعي ي عل موات واألَرِض؛ وف ي الس ْبَء ف ِرج الَخ ذي يُْخ ل: ال و التنزي موات ه ي الس ذي ف ْبُء ال  الَخ

م: أَنَّ  ّ أَعل ون  المَطر، والَخْبُء الذي في األَرض هو النَّبات، قال: والصحيح، و ا غاب، فيك لُّ م ْبَء ك الَخ
ن  المعنى يعلم الغيَب في السموات واألَرض، كما قال ون. وفي حديث اب ا تُْعِلن ون وم ا تُْخفُ م م تعالى: ويَعلَ

أْتُ  كَصيَّاٍد: َخبَ لُّ شيء  ل ْبُء: ُك أً؛ الَخ أً إِذا َخْب أُْت الشيَء َخْب ال: َخبَ ٍب مستور، يق ْبءُ  غائِ ه، والَخ   أَخفَْيت
وءاً  والَخبِيُء والَخبِيئةُ: الشيُء الـَمْخبُؤُء. وفي حديث ان َمْخبُ ا ك عائشةَ تَِصُف ُعَمَر: ولَفََظت َخبِيئَها أَي م

ا.تعني األَرض، وفَِعيلٌ  فيها من النبات، وٍم م رة لي اء:   بمعنى مفعول. والَخْبُء: ما َخبَأَْت من ذَخي رَّ ال الف ق
أَةُ  ُب السموات واألَرض، والُخْب ي الحديث:  الَخْبُء، مهموز، هو الغَْيب َغْي َئ. وف ا ُخبِ اً: م ةُ، جميع والَخبِيئ

زَق في َخبايا األَرض، ال قيل معناه: الَحْرُث وإِثارةُ األَرِض للز اْطلُبوا الّرِ ذي ق ْبء ال له من الَخ راعة، وأَص
ا، ّ  ة وَخطاي ل َخِطيئ ةٌ، مث ا: َخبِيئ ه إِذا  عزَّ وجلَّ: يُْخِرُج الَخْبَء. وواحد الَخباي رَع ألَن زَّ ا: ال وأَراد بالَخباي

ا. أَه فيه د َخب ي األَرض، فق ذر ف ى الب ا. ((  أَلقَ ْت يَ َألُ  قَالَ ا الَم وم  أَيَُّه ة الق أل  : علي ون )) : الم ذين يملئ ال
اِغُرونَ صدور الناس مهابة .. ((   غارةُ )) :  َوُهْم َص غَر والصَّ ن سيده: الّصِ ر. اب غَُر: ضد الكب   ِخالف الّصِ

غُرَ  ْدر؛ َص ي القَ فارة ف غَر في الِجْرم، والصَّ غارةً  الِعَظم، وقيل: الّصِ تح  َص غَراً؛ بف غَُر َص ِغَر يَْص غَراً وَص وِص
 ً ابِ ..((   عن ابن األَعرابي كالهما ؛الصاد والغين، وُصْغرانا ْن اْلِكتَ ٌم ِم َدهُ ِعْل ا :  قَاَل الَِّذي ِعْن م علم )) : عل

م .. ((   م هللا األعظ ام اس ذا المق ي ه و ف ه.. وه ه وكنه ه بحقيقت هُ أدرك ا َرأَتْ ْرَح فَلَمَّ ي الصَّ ا اْدُخِل َل لََه قِي
ةً  ةُ البَْحر: حيث ال)) :   َحِسبَتْهُ لُجَّ ه. ولُجَّ وادي: جانبُ جُّ ال ُره. ولُ جُّ  يُْدَرُك قَْع جُّ  ولُ ال: ولُ ه؛ ق البحِر: ُعْرُض

ي الحديث: من ركب البحر  طَرفاه، وذكر البحِر الماُء الكثير الذي ال يَُرى ة: وف ابن األَثير في هذه الترجم
د إِذا تَجَّ فق تَّجَ  ال ه؛ وال ْت أَْمواُج ةُ أَي تَالَطَم مَّ ه الذِّ ْت من ُر إِذاا بَِرئَ تَلََط. ألَم َم واْخ ه.  َعُظ ِر: ُمْعَظُم ةُ األَم ولُجَّ

ةُ الماِء، بالضم: ةُ الظَّالِم، وجمعه لُجٌّ  ُمْعَظُمه، وخص ولُجَّ    .. ولَُججٌ  بعضهم به معظم البحر، وكذلك لُجَّ
  
  
  

*********  
  
  
  

التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان و د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي الحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالم علس ى المرسلين آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
  
  
  
  
  

c    : 277الحلقة عدد   
    c( سورة النمل ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس هللا بل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َ فَِإذَا هُ  (( ...  َّ ْوِم  ) قَاَل يَا45ْم فَِريقَاِن يَْختَِصُموَن(َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا أَْن اْعبُُدوا  قَ
وَن( ْم تُْرَحُم َ لَعَلَُّك َّ تَْغِفُروَن  اَل 46ِلَم تَْستَْعِجلُوَن بِالسَّيِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة لَْوَال تَْس َك قَ ْن َمعَ َك َوبَِم ا بِ الُوا اطَّيَّْرنَ ) قَ

تُْم قَ ْل أَْن ِ بَ َّ َد  ائُِرُكْم ِعْن وَن(َط ي األَْرِض َوَال  )47ْوٌم تُْفتَنُ ُدوَن فِ ٍط يُْفِس عَةُ َرْه ِة تِْس ي اْلَمِدينَ اَن فِ َوَك
ِه وَ 48يُْصِلُحوَن( َك أَْهِل ِهْدنَا َمْهِل ا َش ِه َم ولَنَّ ِلَوِليِّ مَّ لَنَقُ ِ لَنُبَيِّتَنَّهُ َوأَْهلَهُ ثُ َّ اِدقُوَن() قَالُوا تَقَاَسُموا بِا ا لََص ) 49إِنَّ
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عُُروَن( ْم الَ يَْش ًرا َوُه ا َمْك ًرا َوَمَكْرنَ ُروا َمْك ْوَمُهْم 50َوَمَك اُهْم َوقَ ْرنَ ا َدمَّ ِرِهْم أَنَّ ةُ َمْك اَن َعاقِبَ َف َك انُظْر َكْي ) فَ
وَن(51أَْجَمِعيَن( ْوٍم يَْعلَُم ةً ِلقَ َك َآليَ انُوا ) 52) فَتِْلَك بُيُوتُُهْم َخاِويَةً بَِما َظلَُموا إِنَّ فِي ذَِل وا َوَك ِذيَن آَمنُ ا الَّ َوأَنَجْينَ
ُروَن(53يَتَّقُوَن( تُْم تُْبِص ةَ َوأَْن ْن ُدوِن 54) َولُوًطا إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَش ْهَوةً ِم اَل َش َج أْتُوَن الّرِ نَُّكْم لَتَ ) أَئِ

اَن َج55النَِّساِء بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن( ا َك اٌس ) فََم ْم أُنَ ْريَتُِكْم إِنَُّه ْن قَ وٍط ِم وا آَل لُ الُوا أَْخِرُج ِه إِالَّ أَْن قَ َواَب قَْوِم
ُروَن( ابِِريَن(56يَتََطهَّ ْن اْلغَ ْرنَاَها ِم دَّ هُ قَ هُ إِالَّ اْمَرأَتَ اهُ َوأَْهلَ ُر 57) فَأَنَجْينَ اَء َمَط ًرا فََس ْيِهْم َمَط ا َعلَ ) َوأَْمَطْرنَ
ِرُكوَن( )58اْلُمنذَِريَن( ا يُْش ُ َخْيٌر أَمَّ َّ ِ َوَسَالٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذيَن اْصَطفَى أَ َّ ِ َماَواِت 59قُْل اْلَحْمُد  َق السَّ ْن َخلَ )أَمَّ

ْل َواألَْرَض َوأَنَزَل لَُكْم ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْنبَتْنَا بِِه َحَدائَِق ذَاَت بَْهَجٍة َما َكاَن لَُكْم أَْن تُ  ِ بَ َّ َع  هٌ َم َجَرَها أَئِلَ ْنبِتُوا َش
ِدلُوَن( ْوٌم يَْع ْم قَ َرْيِن 60ُه ْيَن اْلبَْح َل بَ َي َوَجعَ ا َرَواِس َل لََه اًرا َوَجعَ ا أَْنَه َل ِخَاللََه َراًرا َوَجعَ َل األَْرَض قَ ْن َجعَ ) أَمَّ

و ِ بَْل أَْكثَُرُهْم الَ يَْعلَُم َّ اَء 61َن(َحاِجًزا أَئِلَهٌ َمَع  ْم ُخلَفَ وَء َويَْجعَلُُك ُف السُّ اهُ َويَْكِش ُب اْلُمضَطرَّ إِذَا َدَع ْن يُِجي ) أَمَّ
ِ قَِليالً َما تَذَكَُّروَن( َّ ْيَن 62األَْرِض أَئِلَهٌ َمَع  ًرا بَ اَح بُْش يَ ُل الّرِ ْن يُْرِس ِر َوَم ّرِ َواْلبَْح اِت اْلبَ ْن يَْهِديُكْم فِي ُظلَُم ) أَمَّ

دَ  ِرُكوَن(يَ ا يُْش ُ َعمَّ َّ الَى  ِ تَعَ َّ َع  هٌ َم ِه أَئِلَ َماِء 63ْي َرْحَمتِ ْن السَّ ْرُزقُُكْم ِم ْن يَ ُدهُ َوَم مَّ يُِعي َق ثُ َدأُ اْلَخْل ْن يَْب ) أَمَّ
ِ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( َّ   ...)).) 64َواألَْرِض أَئِلَهٌ َمَع 

   العظيم صدق هللا
  ( سورة النمل ) 

  * التحليل : 
  

  )) َ َّ ه .. ((   أَْن اْعبُُدوا  ُمونَ )) : عبده عبادة  :خضع وذل وطاع ل اِن يَْختَِص ْم فَِريقَ ِإذَا ُه )) :  فَ
ائُِرُكْم عِ  قَالُوا اطَّيَّْرنَا بَِك َوبَِمْن َمعَكَ أي فريق المؤمنين .. وفريق الكافرين .. ((   اَل َط ْوٌم قَ تُْم قَ ْل أَْن ِ بَ َّ َد  ْن

ون ا)):   تُْفتَنُ ُر هللاِ، كم َر إِالَّ َطْي ولهم: ال َطْي ه ق ر، ومن ن التََّطيّ ُر: االسُم م ُر هللا؛  والطَّْي َر إِالَّ أَْم ال: ال أَْم يق
ال: أَنشدناه َر إِال األَْحمر: وأَنشد األَصمعي، ق ه ال َطي ْم أَن ٍر، وهو تَعَلَّ ى ُمتَطيِّ ورُ  عل ُق  الثُّب يٌء يُوافِ ى َش بل

رُ  بَْعَض شيٍء، َر؛  أَحايِيناً، وباطلُه َكثِي ى رؤوسهم الطَّْي أَن عل يهم: ك وفي صفة الصحابة، رضوان هللا عل
ْيٌش؛  بالسُّكون والوقار وأَنهم لم يكن فيهم َطْيٌش وال ِخفَّةٌ. وفي فالن وَصفَهم ةٌ وَط ُرورةٌ أَي ِخفَّ ِطْيرةٌ وَطْي
، يت:قال الكم زٌّ ك ِع ت، وِحْلُم ا َحلُْم لُ  إِذا م ك الصاُب والَحْنَظ رْ  وَطْيرتُ ولهم: ازُج ه ق ِرك أَي  ومن اَء َطْي أَْحن

ْنَت به أَو جوانَب ِخفّتِك وَطْيِشك. الوا للشيء والطائُر: ما تيمَّ اح. وق له في ذي الجن اَءْمت، وأَص ُر  تَش يُتََطيَّ
ِره. طائُر هللاِ ال  به من اِإلنسان وهوغي ه طائُرك، فَرفَعُ ى إِرادة: هذا طائُر هللا، وفي دعاء، وإِن  عل ى ال معن

لُ  شئت نََصْبَت أَيضاً؛ ا وقال ابن األَنباري: معناه فِْع ك وم ه ال فِْعلُ ال  هللاِ وُحْكُم اني: يق ال اللحي ه؛ وق تَتخّوفُ
َر هللا ال َطْيُر هللاِ ال ُرك وَطْي ائَرك وصب َطْي َرك وطائَر هللا ال ط ه اَح هللاِ الَطي ون هذا كلَّ ال: يقول باَحك، ق   َص

ائَر هللاِ  ، معنى نُِحّب طائَر هللا إِذا تََطيَُّروا من اِإلنساِن، النصُب على أَُل هللاَ ط ى أَْس ى معن ل بنصبهما عل وقي
يََرة؛ وَجَرى ل طائَِرك؛ قال: ال يـوالمصدُر منه الّطِ ال هللا ه الطائُر بأَمِر كذا؛ وجاء ف عز وجل: أَال  الشر؛ ق

ي الشُّْؤم إِنَّما طائُرهم عند هللا؛ المعنى أَال إِنَّما الُهم ف ا يَن ه في اآلخرة ال م   الذي يَْلَحقُهم هو الذي ُوِعُدوا ب
ْنيا، وقال بعضهم: طائُرهم َحظُّهم قال األَعشى: ب: النُّحوِس بأَْشأَم َجَرْت لَُهْم َطيرُ  الدُّ و ذؤي ال أَب ْرت  وق َزَج

م َطْي ِإنله ماِل، ف ن َر الش ا تَُك ْبك اْجتِنابُه وى، يُِص ذي تَْه واَك ال م َه ه، واالس ر ب د تََطيَّ َرةُ  وق ْي َرةُ والّطِ الطيَ
ال عبيد: الطائُر عند العرب والطُّورةُ. وقال أَبو َت. وق ائُر  الَحظُّ، وهو الذي تسميه العرب البَْخ راء: الط الف

ائُر اِإلنساِن  معناه عندهم ذيالعَمُل، وط ه ال ائرُ  َعَملُ ه، والط ل ِرْزقُ َده، وقي ر والشر. قُلِّ ظُّ من الخي . ((  الَح
ع  َرْهُط الرجِل: قوُمه وقبيلته. يقال: هم َرْهطه ِدْنية.)) :   َوَكاَن فِي اْلَمِدينَِة تِْسعَةُ َرْهطٍ  ْهُط: عدد يجم رَّ وال

ْهُط ال دون من ثالثة إِلى عشرة، وبعض يقول من سبعة إِلى عشرة، وما رَّ ل: ال ٌر، وقي ة نَفَ ى الثالث سبعة إِل
ع ما دون العشرة من الّرجال ال ط، فجم عةُ َرْه ة تِْس ي المدين ان ف الى: وك ّ تع ال  وال  يكون فيهم امرأَة. ق

د ه واح ى لفظ ب عل ه نس َب إِلي ذلك إذا نُِس ل ذَْوٍد، ول ه مث ن لفظ ه م ٌط  ل ْهط أَْرُه رَّ ع ال ّي، وجم ل: َرْهِط فقي
يقه عن  وأَراِهُط. قال ابنوأَْرهاطٌ  ٍط لِض ع أُْرُه َط جم ة أَن أَراِه يَّ من أَّول وهل أَن يكون  سيده: والسابُق إِل
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ا يُْشِرُكونَ .. ((  جمع َرْهٍط، ولكن سيبويه جعله جمع َرْهطٍ  ُ َخْيٌر أَمَّ َّ ه شريكا ..  أَ )) : أشرك با : جعل ل
  وال في صفاته ..وهللا ال يشارك في ملكه .. وال في ذاته 

  
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن ال ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب عزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُ (( ون ...  –./.)) )118ْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  إال هللاأشهد أن ال إله 
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    : 278الحلقة عدد   
  c( سورة النمل ) 

  
 ا ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس م الس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وَن(... ((  اَن يُْبعَثُ عُُروَن أَيَّ ا يَْش ُ َوَم َّ اَرَك 65قُْل الَ يَْعلَُم َمْن فِي السََّماَواِت َواألَْرِض اْلغَْيَب إِالَّ  ْل ادَّ ) بَ

يَن( ا َعِم ذَ 66ِعْلُمُهْم فِي اْآلِخَرِة بَْل ُهْم فِي َشّكٍ ِمْنَها بَْل ُهْم ِمْنَه ُروا أَئِ ِذيَن َكفَ اَل الَّ ا ) َوقَ ا أَئِنَّ ا َوآبَاُؤنَ ا تَُرابً ا ُكنَّ
يَن(67لَُمْخَرُجوَن( ِل اِطيُر األَوَّ ذَا إِالَّ أََس ُل إِْن َه ْن قَْب ا ِم ي األَْرِض 68) لَقَْد ُوِعْدنَا َهذَا نَْحُن َوآبَاُؤنَ يُروا فِ ْل ِس ) قُ
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ا يَْمُكُروَن() َوَال تَْحَزْن َعلَيْ 69فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِميَن( ) َويَقُولُوَن َمتَى 70ِهْم َوَال تَُكْن فِي َضْيٍق ِممَّ
ٍل  َ )72) قُْل َعَسى أَْن يَُكوَن َرِدَف لَُكْم بَْعُض الَِّذي تَْستَْعِجلُوَن(71َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( ذُو فَْض َك لَ إِنَّ َربَّ
ي  َ )74إِنَّ َربََّك لَيَْعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما يُْعِلنُوَن( َ )73 يَْشُكُروَن(َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم الَ  ٍة فِ ْن َغائِبَ َما ِم

يٍن( اٍب ُمبِ ي ِكتَ َماِء َواألَْرِض إِالَّ فِ ِه 75السَّ ْم فِي ِذي ُه َر الَّ َرائِيَل أَْكثَ ي إِْس ى بَنِ صُّ َعلَ ْرآَن يَقُ ذَا اْلقُ )إِنَّ َه
يُم(77)َوإِنَّهُ لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن(76ِلفُوَن(يَْختَ  ُز اْلعَِل َو اْلعَِزي ِه َوُه نَُهْم بُِحْكِم ْل 78)إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْي ) فَتََوكَّ

ِ إِنََّك َعلَى اْلَحّقِ اْلُمبِيِن( َّ مَّ 79َعلَى  ِمُع الصُّ ْوتَى َوَال تُْس ِمُع اْلَم ْدبِِريَن()إِنََّك الَ تُْس ْوا ُم َعاَء إِذَا َولَّ دُّ ا  )80ال َوَم
ِلُموَن( ْم ُمْس ا فَُه ْؤِمُن بِآيَاتِنَ ْن يُ ِمُع إِالَّ َم َاللَتِِهْم إِْن تُْس ْن َض يِ َع اِدي اْلعُْم َت بَِه ْيِهْم  )81أَْن ْوُل َعلَ َع اْلقَ َوإِذَا َوقَ

ْن  َ )82نَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتِنَا الَ يُوقِنُوَن(أَْخَرْجنَا لَُهْم َدابَّةً ِمْن األَْرِض تَُكلُِّمُهْم أَ  ا ِممَّ ٍة فَْوًج يَْوَم نَْحُشُر ِمْن ُكّلِ أُمَّ
وَن( ْم يُوَزُع ا فَُه ُب بِآيَاتِنَ ذِّ تُْم 83يَُك اذَا ُكن ا أَمَّ ا ِعْلًم وا بَِه ْم تُِحيُط اتِي َولَ ذَّْبتُْم بِآيَ اَل أََك اُءوا قَ ى إِذَا َج ) َحتَّ

اَر 85َوَوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم بَِما َظلَُموا فَُهْم الَ يَنِطقُوَن( )84وَن(تَْعَملُ  ِه َوالنََّه ُكنُوا فِي َل ِليَْس ا اللَّْي )أَلَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَ
وِر فَفَِزَع َمنْ  )86ُمْبِصًرا إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( ي األَْرِض َويَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّ ْن فِ َماَواِت َوَم ي السَّ  فِ

ِريَن( ُ َوُكلٌّ أَتَْوهُ َداِخ َّ ِذي  )87إِالَّ َمْن َشاَء  ِ الَّ َّ ْنَع  َحاِب ُص رَّ السَّ رُّ َم َي تَُم َدةً َوِه بَُها َجاِم اَل تَْحَس َرى اْلِجبَ َوتَ
وَن( ا تَْفعَلُ ٌر بَِم هُ َخبِي ْيٍء إِنَّ لَّ َش َن ُك ٍذ َم )88أَتْقَ َزعٍ يَْوَمئِ ْن فَ ْم ِم ا َوُه ٌر ِمْنَه هُ َخْي نَِة فَلَ اَء بِاْلَحَس ْن َج

َد 90)َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فِي النَّاِر َهْل تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن(89آِمنُوَن( )إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبُ
ِلِميَن( َربَّ َهِذِه اْلبَْلَدةِ  ْن اْلُمْس َمَها َولَهُ ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِم َدى  )91الَِّذي َحرَّ ْن اْهتَ ْرآَن فََم َو اْلقُ َوأَْن أَتْلُ

ِ َسيُِريُكمْ  )92فَِإنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَقُْل إِنََّما أَنَا ِمْن اْلُمنِذِريَن( َّ ِ َك َوقُْل اْلَحْمُد  ا َربُّ  آيَاتِِه فَتَْعِرفُونََها َوَم
ا تَْعَملُوَن(   ./.)).)93بِغَافٍِل َعمَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النمل ) 

  * التحليل :
  

َرة((   ي اْآلِخ ْم فِ ْل ادَّاَرَك ِعْلُمُه ار ..  بَ ه اإلنك ى وج تفهام عل ه )) : اس غ وقت يُء: بل وأَْدَرَك الش
وا  تعالى: بل نَِي. وقولهوانتهى. وأَْدَرك أَيضاً: فَ  ال: جهل ه ق ادَّاَرِك علمهم في اآلخرة؛ روي عن الحسن أَن

م رة أَي ال عل م اآلخ ل ال يعل الى: ق ه تع ذيب: وقول رة. الته ر اآلخ ي أَم دهم ف م عن موات عل ي الس ْن ف  َم
ي واألَرض الغيب إال هللا وما يشعرون أَيَّان يُْبعثون بل رأَ  ادَّاَرَك علمهم ف رة؛ ق ل ادََّراك اآلخ افع ب  شيبة ون

اس بل أَْدَرَك، وهي في وقرأَ أَبو عمرو ى  قراءة مجاهد وأَبي جعفر المدني، وروي عن ابن عب رأَ: بَل ه ق أَن
م  ادَّاَرَك فإن الفراء قال: معناه علمهم، يستفهم وال يشدد، فأَما من قرأَ بل آأَْدَرك ابع علمه لغةً تََداَرك أَي تت

ا م اآلخرة تكون أو ال تكون،يريد بعل في اآلخرة، ال:  ولذلك قال: بل هم في شك منها بل هم منه ون، ق َعُم
ة تَداَرَك، والعرب تجعَل بل مكان أَم وهي في قراءة أَُ◌بيّ  ي أَول الكلم ل  وأَم مكان بل إذا كان ف استفهام مث

اعر: ول الش ْت، ق لَ ْلَمى تَغَوَّ ا أَْدِري، أََس وهللا م لٌّ  أَم ف وُم، أَم ك بُ  البُ يَّ َحبِي اذ  إِل و مع ال أَب ل؛ وق ى أَم ب معن
ل النحوي: ومن رأَ ب ل أَْدَرك ومن ق رأَ ب ي اآلخرة ق اء ف ول: هم علم ا واحد، يق ول هللا  اّدارك فمعناهم كق

ع بهم وأَْبِصْر يوم يأْتوننا، ونحو ذلك. قال السدي في تعالى: أَْسمعْ  ال: اجتم علمهم في اآلخرة  تفسيره، ق
انوا ي َعِلُموا في اآلخرة أَنومعناها عنده أَ  ذي ك ه حق ال ُدون ب ينٍ .. ((   يوَع اٍب ُمبِ ي ِكتَ وح  إِالَّ فِ )) : الل

وظ .. ((   ونَ المحف ْوٍم يُْؤِمنُ ذيب .. ((   ِلقَ د التك ديق ض ان : التص ه.. اإليم ق ب دقه ووث ه : ص ن ب )) : آم
 ِ َّ ل على هللا: ال)) :   فَتََوكَّْل َعلَى  َرهوالُمتََوّكِ ه وأَْم ْرَكن ذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزق ل  في َده وال يتَوكَّ ه وْح إِلي

ال: عليه على غيره. ابن سيده: َوِكَل با وتَوكَّل ل؛ يق ر التَّوكُّ ّرر في الحديث ذك   واتََّكل استَْسلم إِليه، وتك
هأَلجَ  باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى فالن أَي توكَّل ُ الٌن  أْت ل ف ه، وَوكَّ ه علي ه واعتمدت في إِلي

ه أَمَره ثِقةً  فالناً إِذا استَْكفاه ل إِلي أَمر نفسه. وَوَك ام ب زاً عن الِقي ه أَو َعْج َر: سلَّمه. بِكفايتِ ى  األَم ه إِل وَوَكلَ
 يَْدَخُر ُدُخوراً، فهو َداِخٌر، وَدِخرَ  تح،َدَخَر الرجُل، بالف)) :  َوُكلٌّ أَتَْوهُ َداِخِرينَ ..((  رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه
اً. َصغَاراً، وهو الذي يفعل ما يؤمر به، شاء َدَخراً: ذَلَّ وَصغَُر يَْصغُرُ  ر.  أَو أَبى صاِغراً قَِميئ َخُر: التحي دَّ وال
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ال ره. ق غَاُر والذل، وأَْدَخَرهُ غي ال الزجاج: أَي والدُُّخوُر:الصَّ الى: وهم داخرون؛ ق ال: ص هللا تع اغرون، ق
م ة: أَو ل ى اآلي يء ومعن ن ش ق هللا م ا خل ى م روا إِل داً  ي جَّ مائل ُس ين والش ن اليم ه ع أُ ظالل م  يَتَفيَّ  وه

ر هللا من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد داخرون؛ إِن كل ما خلقه افر وإِن كف ال: والك   ، ق
ع الشجر ه ولحمه وجمي نفس جسمه وعظم ه ولسانه ف ات خاضعة وا بقلب ساجدة. وروي عن  لحيوان

ر هللا افر يسجد لغي ال ابن عباس أَنه قال: الك . ق ه يسجد  ه  وظل ذي عن ُم ال ُل الظل الِجْس الزجاج: وتأُوي
   جهنم داخرين؛ قال في الحديث: الداخر الذليل الُمهان. تعالى: سيدخلون الظل. وفي قوله

    
  
  

*********  
  
  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
  

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 
 
  

c    : 279الحلقة عدد   
   c سورة القصص) 28(

  )  88( آياتها : 
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 ول د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل هللا وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم  بسم

م(((    يِن( )1طس اِب اْلُمبِ اُت اْلِكتَ َك آيَ ْوٍم  )2تِْل اْلَحّقِ ِلقَ ْوَن بِ ى َوفِْرَع ِإ ُموَس ْن نَبَ َك ِم و َعلَْي نَتْلُ
وَن( ةً ِم3يُْؤِمنُ ِعُف َطائِفَ يَعًا يَْستَْض ا ِش َل أَْهلََه ي األَْرِض َوَجعَ َال فِ ْوَن َع تَْحيِ )إِنَّ فِْرَع اَءُهْم َويَْس ذَبُِّح أَْبنَ ْنُهْم يُ

ْم  )4نَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمْن اْلُمْفِسِديَن( ةً َونَْجعَلَُه ْم أَئِمَّ ي األَْرِض َونَْجعَلَُه ِعفُوا فِ ِذيَن اْستُْض َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَّ
َن لَُهْم فِي األَْرِض َونُِري 5اْلَواِرثِيَن( ذَُروَن() َونَُمّكِ انُوا يَْح ا َك ْنُهْم َم ا ِم اَن َوُجنُوَدُهَم ْوَن َوَهاَم ا  )6فِْرَع َوأَْوَحْينَ

ا رَ  ي إِنَّ افِي َوَال تَْحَزنِ يَّمِ َوَال تََخ ْن إِلَى أُّمِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه فَِإذَا ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلِقيِه فِي اْل اِعلُوهُ ِم ِك َوَج ادُّوهُ إِلَْي
اِطئِينَ  )7ِليَن(اْلُمْرسَ  انُوا َخ ا َك اَن َوُجنُوَدُهَم ْوَن َوَهاَم ا إِنَّ فِْرَع ُدوا َوَحَزنً ْم َع  )8(فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُه

دً  ذَهُ َولَ ا أَْو نَتَِّخ ةُ َعْيٍن ِلي َولََك الَ تَْقتُلُوهُ َعَسى أَْن يَنفَعَنَ عُُروَن(َوقَالَْت اْمَرأَةُ فِْرَعْوَن قُرَّ ْم الَ يَْش بََح  )9ا َوُه َوأَْص
ْؤِمنِينَ  ْن اْلُم وَن ِم ا ِلتَُك ى قَْلبَِه ا َعلَ ْوَال أَْن َربَْطنَ ِه لَ ِدي بِ اَدْت لَتُْب ِه  )10(فَُؤاُد أُّمِ ُموَسى فَاِرًغا إِْن َك ْت ِألُْختِ َوقَالَ

يِه فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوُهْم الَ يَْشعُُروَن( ِل  )11قُّصِ ى أَْه ْم َعلَ ْل أَُدلُُّك ْت َه ْمنَا َعلَْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبُل فَقَالَ َوَحرَّ
ُحوَن( هُ نَاِص قٌّ  )12بَْيٍت يَْكفُلُونَهُ لَُكْم َوُهْم لَ ِ َح َّ َد  تَْعلََم أَنَّ َوْع َزَن َوِل ا َوَال تَْح رَّ َعْينَُه ْي تَقَ ِه َك ى أُّمِ اهُ إِلَ فََرَدْدنَ

هُ َواْستََوى آتَْينَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن( )13 أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُموَن(َولَِكنَّ  ا بَلََغ أَُشدَّ َل  )14َولَمَّ َوَدَخ
يعَتِ  ْن ِش ذَا ِم تَِالِن َه ِذي اْلَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغْفلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد فِيَها َرُجلَْيِن يَْقتَ تَغَاثَهُ الَّ ِه فَاْس ُدّوِ ْن َع ذَا ِم ِه َوَه

هُ َع ْيَطاِن إِنَّ ِل الشَّ ْن َعَم ذَا ِم اَل َه ِه قَ ى َعلَْي ى فَقََض َوَكَزهُ ُموَس ِه فَ ُدّوِ ْن َع ِذي ِم ى الَّ يعَتِِه َعلَ ْن ِش لٌّ ِم ُدوٌّ ُمِض
  ...)).)15ُمبِيٌن(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة القصص )   

  * التحليل :   
    

وم ؟..  ه الي ارف علي المعنى المتع ة ب ريم قص ما معنى القص؟.. وما القصص ؟ .. وهل في القرآن الك
  وما أهداف القصة في القرآن الكريم . 

ال:   ي الليث: القَصُّ فعل القاّص إِذا قَصَّ الِقَصَص، والقّصة معروفة. ويق ة  ف ي الجمل ةٌ يعن ه قِّص رأْس
ذي  عليك حن نَقُصُّ من الكالم، ونحُوه قوله تعالى: ن اّص: ال ان. والق ك أَحسن البي أَحسَن القصص؛ أَي نُبَيّن ل

ها. بالِقّصة من يأْتي ه فَّصِ ه قول د شيء؛ ومن ره شيئاً بع ت أَث ت  ويقال: قََصْصت الشيء إِذا تتبّْع الى: وقال تع
اً. ألُْخته قُّصيه؛ أَي اتّبِعي أَثََره، ويجوز بالسين: قَسْست صُّ وا. قَّس ل والقَ در من ك قَُص: الص ُص والقَْص لقََص

ك. هو شيء، وقيل: هو وسطه، وقيل: ك وقََصِص :  َعْظُمه. وفي المثل: هو أَْلَزُق بك من شعرات قَّصِ صُّ والقَ
ا.ـالصدر، يقال ل رأْسُ  ال للشاة وغيره ى ه بالفارسية َسِرسينه، يق ا إل ا أن اإلسالم يتوجه دوم . الحظوا دوم

ل ش ي ط ل شيء .. الوسطية والتوسط ف ي ك دال ف دل واإلعت ى الع مُ يء .. وإل صُّ والقََصُص: عْظ الصدر  الق
ي ي وسطه. وف ِره المغروُز فيه َشراِسيُف األَضالع ف اء: َك ديث عط م. ح ّ أَعل ها، و ن قَّصِ ْذبََح الشاةُ م  أَن تُ

ً  والِقّصة: والقََصُص: الخبُر الَمْقصوص،  ه.وقََصصاً: أَْوَردَ  الخبر وهو القََصُص. وقّص علّي خبَره يقُصُّه قَّصا
ي صار أَْغلََب عليه. بالفتح، وضع موضع المصدر حتى ب. وف ي تكت  والِقَصص، بكسر القاف: جمع الِقّصة الت

وب حديث َغْسل َدِم الحيض: ره فتقُصُّه بريقها أَي تعَضُّ موضعه من الث ذهب أَث ا لي نانها وريقه ه من  بأَْس كأَن
صَ  الحديث: فجاء واْقتّص أَثَرَ  األَثر؛ ومنه القَّص القطع أَو تتبُّع ه. وتقَّص ر:  الدم. وتقَّصَص كالَمه: َحِفَظ الخب

  . على وجهه، وقَصَّ عليه الخبََر قصصاً. والحديُث. واْقتََصْصت الحديث: َرَوْيته تتبّعه. والِقّصة: األَمرُ 
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ورة (( القص   وراني لس الم الن ى الع دلف إل ور ن ذا المنظ ن ه ا م ة .. انطالق ة المبارك ص)) الطيب
ا من  ن فيه ا كم تقرئ م اء .. ونس ال انته رى ب ا من مفاجآت تت ا فيه ا وم نستشرف األبعاد البعيدة لمحتوياته
ه  ه وآل كنوز نورانية .. ومن خبيئة الوعي واإليمان واإلستزادة من محبة هللا عز وجل ورسوله صلى هللا علي

  باطل من أي مكان .. وسلم وهذا القرآن الكريم الذي ال يأتيه ال
م((( ((     يِن( )1طس اِب اْلُمبِ اُت اْلِكتَ َك آيَ ة )2تِْل رف األبجدي ي أح ة ه رف معين ن أح ا م .)).. انطالق

دن هللا  ن ل دة م زة خال ريم معج رآن الك ذا الق ان ه ة .. ك العربية الجميلة .. لغة القرآن الكريم .. ولغة أهل الجن
ا..  العزيز الحميد الولي الخبير .. بشرى ا إطالق ي ال شك فيه ام الساعة الت ى قي للناس في كل مكان وزمان إل

تنقذهم من الظلمات إلى النور .. وتأخذ بأيديهم بكل رفق ومحبة إلى بر األمان في مصطرع الباطل ومضطرم 
ت  ه ثاب ؤمن فإن اح الفتنة .. وهموم الدنيا التي ال تنتهي إال لتبدأ من جديد أشد ضراوة وفتكا .. إال الم ي الري ف

رفا .. من  دين س ى بال ن ابتغ اء .. وم ا وسط الغوغ لكا آمن واألنواء .. وفي دعاوى المغاالة يبتغي لنفسه مس
ا  ا السنية .. نحبه ي أنواره ا .. نسبح ف ا وألق ارى حب أحرف معينة .. تنطلق السورة تقدم الحقيقة التي  ال تم

ان عش ن لب ا م ا أسرارها .. وتعطين دم لن اوتحبنا .. وتق ال ..  تقها بلسما شافيا لجراح ة وأم نفس المكلوم ال
ة  زان وحكم ل ات وحال لمشاكلنا النفسية والفكرية والجسدية والعائلية واالجتماعية .. تقدم إلينا الحل المثل بك

اس العق و يستخدم الن  لووسطية .. وبكل عدل واعتدال في تسام وتنام للحق والنور .. وثبات على المبدإ .. ل
ريم .. )2تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِيِن( )1طسم(((  تخدام ..حق االس رآن الك دق الق ى ص .)).. تلك األدلة الثابتة عل

و  د وه دين واح ي أن ال لم ..  وف ه وس ه وآل د صلى هللا علي دق محم ي ص ه .. وف ريك ل د ال ش ي أن هللا واح ف
ين  اْلِكتَاِب اْلُمبِينِ  اإلسالم الحنيف .. ألن كل األديان تنبع من مشكاة واحدة ..  و مب ان الشيء : اتضح فه : أب

.. ال شك وال اختالف .. لننطلق ونحن متأكدون تمام التأكد من صحة المصدر .. ومن صحة الوسيلة .. ومن 
  صحة الطريق .. وبالتالي من صحة النتيجة ..   

اْلَحقِّ ((       ْوَن بِ ى َوفِْرَع ِإ ُموَس ْن نَبَ َك ِم وَن(نَتْلُو َعلَْي ْوٍم يُْؤِمنُ و)3 ِلقَ ال تيتل ث : ت ال للي الَوة .))..  ق   تِ
قّ  ون  يعني قرأَ قراءة. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يَتْلونه ح ه ويعمل ّق اتّباع ه ح اه يَتّبعون ه؛ معن تِالَوتِ

ام ..   ِمْن نَبَِإ ُموَسى..  به حق عمله ر اله و الخب وم أَنْ : النبأ ه ى الق أُْت عل ال ونَبَ يهم. ويق ت عل أً إِذا طلع أُ نَْب بَ
ذا نَبَأُْت من د ك ن بل أَ م ا. ونَبَ ا إليه رأَ. األَرض إِلى أَرض أُخرى إِذا خرجَت منه وءاً: َط أً ونُبُ أُ نَْب ر يَْنبَ . فهو خب

ه  ون .. أي مصدقون ب وم يؤمن ق وضده الباطل .. لق و الح ا سيقوله هللا ه و ضد الباطل فم بالحق والحق ه
  إيمانا صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد اكفر ..  ..آمن به
اَءُهْم َويَْس((     ذَبُِّح أَْبنَ ْنُهْم يُ ةً ِم ِعُف َطائِفَ يَعًا يَْستَْض ا ِش َل أَْهلََه ي األَْرِض َوَجعَ َال فِ ْوَن َع تَْحيِ إِنَّ فِْرَع

َره الَجبََل إذا َرقِيَه يَْعلُوه ُعلُّواً، وَعال فالنعال .)).. ويقال فالن )4نَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمْن اْلُمْفِسِديَن( اً إذا قََه  فالن
: العََظمة..  ه والعُلُوُّ ي قول ين ف ك والتََّجبُّر. وقال الحسن البصري ومسلم البَِط الى: تِْل ا  َتع رةُ نْجعَله داُر اآلِخ ال

اُد الَمعاصي،قال: العُلُو الت وال فَساداً؛ للذين ال يريدون ُعلُّواً في األَرض ن: الفَس ال الحس ي األَرض، وق ر ف  كبُّ
ال الى: إن وق ال تع ق، وق ر ح ال بغي ذ الم اُد أَخ لم: الفَس ي مس ال  ف ون ع  فرع

الن التفسير أَن معناه َطغَى في األَرض.  األرض؛ جاء في ي يقال : عال ف تَْكبَرَ  ف ه  األرض إذا اْس ى. وقول وَطغَ
ْبغُنّ  ؛تعالى: ولَتَْعلُنَّ ُعلُوا كبيراً  اه لَتَ ر:  معن ل ُمتََجبِّ ال لك تَعَظَُّمّن. ويق ال  ولَتَ د ع َم . وهللاُ عز وجل هوق  وتَعَظَّ

ال ليالعَلّي الُمتعالي العا ى ذُو العُ ا األَْعلَ الى َعمَّ ا ، تَع الء والَمع راً، هو والعَ ّواً كبي المون ُعلُ ول الظ ى  يق األَْعل
ه جلَّ ونَبَا عن كّلِ ثناٍء فهو تَعالَى ، وتفسير ليسبحانه بمعنى العا ى علي ا يُثن ه إال  أَعظم وأَجلُّ وأَْعلى مم ال إل

يَعًا.. ((  هللا وحده ال شريك له ا ِش َل أَْهلََه ون :  إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي األَْرِض َوَجعَ ذين يَْجتَِمع وم ال يعةُ: الق والّشِ
يٌَع.  فهم يعةٌ. وكلُّ قوم أَمُرهم واحد يَتْبَُع بعُضهم رأْي بعض،أَْمر، فهم شِ  على على األَمر. وكلُّ قوم اجتََمعوا ِش

يس اً ول ين، قال األَزهري: ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعض وا  كلهم متفق ق ذين فرَّ ل: ال ال هللا عز وج ق
 ً يَعا انوا ِش نَهم وك ياعٌ .. ِدي يٌَع، وأَْش ا ِش اُره، وجمعه ل وأَْنص اع الرج يعةُ: أَتب  والّشِ

ة والُمطاَوعة وأَصل ذلك من الُمشايَعِة، وهي..  ويقال: شايَعَه كما يقال واالهُ من الَوْليِ  الجمع. جمع  ..الُمتابَع
اه على قال أَبو إِسحق: معنى َشيَّْعُت فالناً في اللغة اتَّبَْعُت. وَشيَّعه وَّ ه وقَ ا: تابَعَ يََّع ..  رأْيه وشايَعه، كالهم وَش

رَ  ِب: أَْض ي الحط اَر ف اَءُهمْ .. َمهاالن ذَبُِّح أَْبنَ ْنُهْم يُ ةً ِم ِعُف َطائِفَ عيفاً. :  يَْستَْض يَّره ض عَّفَه: ص عَفَه وَض وأَْض
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ً  واْستَْضعَفَه وتََضعَّفَه: وجده ي ذَّّر:.. فركبه بُسوء ضعيفا عَّْفتُ  وفي إِسالم أَب ه  لَتََض ي » لتضعفت«قول ذا ف هك
ي ل، وف ال األص عفت.) رج ة: فتض دخلأَي اسْ  ًالنهاي د ت ي: ق ال القتيب عَْفتُه؛ ق ي بعض حروف تَْض تَْفعَْلُت ف  اْس

ر تَْيقَنَ  تَفَعَّْلت نحو تَعَظَّم واْستَْعَظم وتكبّ يَقَّن واْس تكبر وتَ لُ  واْس ي الحديث: أَْه تَثْبََت. وف َت واْس ّل  وتَثَبَّ ة ك الَجنّ
ِعيفٍ  عَّْفتُه َض ال تََض ر: يق ن األثي ال اب عٍَّف؛ ق عَ  ُمتََض ذيواْستَْض ى لل  ْفتُه بمعن

دنيا ي ال ه ف ُرون علي اس ويَتََجبَّ عَّفُه الن ال يَتََض ِة الح ر وَرثاثَ ْن .. للفق اَن ِم هُ َك اَءُهْم إِنَّ تَْحيِ نَِس َويَْس
ه، واْستَْحياه: أَبقاهُ َحيّاً. وقال اللحياني: .))..)4اْلُمْفِسِديَن( م يقتل تَبقاه ول تَْحياه اس الى:  اس ه تع ه فسر قول وب

  ..  أَي يَْستَْبقُونَُهنَّ  تَْحيُون نِساَءكم؛ويَسْ 
َواِرثِيَن(((     ْم اْل ةً َونَْجعَلَُه ْم أَئِمَّ نَّ .)).. )5َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي األَْرِض َونَْجعَلَُه وَم

َعه بِِمنَّةٍ وامْ  عليه عليه يَُمنُّ َمنّاً: أَحسن وأَنعم، واالسم الِمنَّةُ. وَمنَّ  ةً. .. تَنَّ وتَمنََّن: قَرَّ م به وأْتَمَّ: جعله أَمَّ وتَأَمَّ
راط تقدَّمهم، وهي وأَمَّ القوَم وأَمَّ بهم: تقيم أَو اِإلمامةُ. واِإلماُم: كل من ائتَمَّ به قوٌم كانوا على الص انوا  المس ك

ال آخرون:  ناٍس نَْدُعو كلَّ أُ  ضالِّين. ابن األَعرابي في قوله عز وجل: يَْومَ  ابهم، وق ة: بكت ت طائف بِإماِمْهم، قال
ولُ  وَشْرعهم، وقيل: بكتابه بنَبيّهم يُدنا رس ه  الذي أَحصى فيه َعَمله. وس لى هللا علي ه هللا، ص امُ وآل  وسلم، إِم

تِه، وعليهم جميعاً االئتمامِ  هم.ابن سيده: واِإلما بُسنَّته التي َمضى عليها. ورئيس القوم: ُأُمَّ ن أَّمِ ه م تُمَّ ب ُم ما ائْ
ة. رئيٍس وغيِره، والجمع ةً َونَْجعَلَُهْم اْلَواِرثِينَ .  أَئِمَّ ت :   َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ الجوهري: الِميراُث أَصله ِمْوراٌث، انقلب

ِوْرُث واِإلْرثُ  الواو ياء لكسرة ما قبلها، يده: وال ن س ه واو. اب اء في َراث والتُّراُث أَصل الت ا والمِ  ُوالتُّ راُث: م ي
ب. في ُوِرَث؛ وقيل: الِوْرث والميراُث في المال، واِإلْرثُ  ن سيده:  الحَس ال اب اً؛ ق هُ ميراث هم: َوِرثْتُ ال بعض وق

ن  ِمْفعَاالً ليس من أَبنية المصادر، ولذلك ردَّ أَبو علي قول من عزا إِلى ابن َ وهذا خطأٌ ألَنّ  اَل م عباس ان الِمح
ديد الم ال:قوله عز وجل: وهو ش ْوِل ق ن الَح ال، ِم ة  ح ن أَبني يس م ٌل ل الً، وِمْفعَ ان ِمْفعَ ذلك لك ان ك و ك ه ل ألَن

افهم. ا المصادر، ف ي أَهلهم راُث السموات واألَرض أَي هللا يُْفن ز وجل: و مي ه ع ا،  وقول ا فيهم ان بم فتبقي
ى  وليس ألَحد فيهما ِمْلٌك، فخوطب القوم بما يعقلون ألَنهم ً يجعلون ما رجع إِل ا ان ميراث ً  اِإلنس ا ان ملك ه إِذ ك  ل

ا أَرضَ  له وقد ا األَرَض أَي أَْوَرثَنَ ث  أَْوَرثَنِيه. وفي التنزيل العزيز: وأَْوَرثَنَ ازل حي ن المن ا م ّوأُ منه ة، نتب الجن
  .. نشاء

ا ((     ْنُهْم َم َن لَُهْم فِي األَْرِض َونُِري فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِم ذَُروَن(َونَُمّكِ انُوا يَْح ال: .)).. )6َك يق
ه َ إنّ  ةً لتَمكُّن ر َمِكن لطان، فسمي موضع الطي ن الس ه فالناً لذو َمِكنٍة م ةُ .. في يده: والَمكان ن س د  اب ة عن الَمْنزل

نَ  التكسير، وقد َمُكنَ  الملك. والجمع َمكاناٌت، وال يجمع جمع اء. وتََمكَّ ع ُمَكن ..  نَ َكَمُك َمكانَةً فهو َمِكيٌن، والجم
ِة  تقدير أَبو منصور: الَمكاُن والَمكانةُ واحد. التهذيب: الليث: مكاٌن في أَصل ه موضع لَكْينون ٌل، ألَن ل َمْفعَ الفع

ر ا كث ه لم ر أَن ه، غي يء في َرْوهُ  الش د أَْج ه وق اً ل الوا: َمْكن ال، فق َرى فَع ريف ُمْج ي التص   ف
ل ْسَكن، قال: والدليل على أَنبأَْعَجب من تََمْسَكن من المَ  تََمكََّن، وليس هذا اَن َمْفعَ ي  الَمك ول ف رب ال تق أَن الع

ة َمْفعََل كذا وكذا، معنى هو منِّي َمكاَن كذا وكذا إال ذَال  بالنصب. ابن سيده: والمكاُن الموضع، والجمع أَْمِكن كقَ
ون وأَْقِذلٍَة، انٌ  وأَماِكُن جمع الجمع. قال ثعلب: يَْبُطل أَن يك ا َك..  َمك ذَُرونَ َم ة. :  انُوا يَْح ذَُر: الخيف ْذُر والَح الِح

ذاٍر أَي..  َحِذَرهُ يَْحذَُرهُ َحذَراً  ُن أَْح ه الْب ولهم: إِن ْزمٍ  والحذاُر: الُمحاذََرةُ. وق ُن َح زع  الْب ذُوَرةُ: الف ذٍَر. والَمْح وَح
حكاه األَخفش؛   أَيضاً، بضم الذال،حاِذُروَن، وقرئ: َحِذُروَن وَحذُرونَ  وإِنا لجميعٌ  بعينه. وفي التنزيل العزيز:

ى ومعنى ل: معن ائفون، وقي ى حذرون خ دُّوَن. األَزهري: حاذرون متأَهبون، ومعن ذَُر مصدر  حذرون ُمِع الَح
ال: قولك َحِذْرُت أَْحذَرُ  ِذٌر، ق اِذٌر وَح اذرون؛ أَي َحذَراً، فَأَنا ح ع ح ا لجمي رأَ: وإِن ن ق رأَ:  وم تعدون. ومن ق مس

ه: ه إِنا نخافحذرون، فمعنا ي قول ْؤُدوَن: شرهم. وقال الفّراء ف ال ُم ه ق ن مسعود أَن ن اب  حاذرون، روي ع
  . ذَُوو أَداٍة من السالح.

ا َراَوأَْوَحْينَا إِلَى أُّمِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه فَِإذَا ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلِقيِه فِي اْليَّمِ َوَال تََخافِي َوَال تَْحزَ ((     دُّوهُ نِي إِنَّ
دليل )7َوَجاِعلُوهُ ِمْن اْلُمْرَسِليَن( إِلَْيكِ  ا ب ة توجهه ا المالئك .)).. والمعنى ألهمها هللا سبحانه وتعالى وسخر له

ين  ر)).. وبالتالي تأكد ألم موسى الخب َوَجاِعلُوهُ ِمْن اْلُمْرَسِلين إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيكِ قوله تعالى عز من قائل ((  اليق
ا  بأن البنها ط .. وإنم ا فق شأنا عظيما ليس أقله أنه سيكون من المرسلين .. وهذا يعني أن األمر لم يكن إلهام

هر .. وإزاء  ة أش كان محل متابعة للتأكيد .. والتثبيت .. حتى وصل األمر بأم موسى إلى أن ترضعه فترة أربع
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ابوت ي ت ن  حمالت التفتيش التي كان يقوم بها أعوان فرعون أمرت أن تضعه ف يع م دا لرض ه مه صنعت في
  البردي المطلي بالقار .. ووضعته في نهر النيل وقذفت به آمنة مطمئنة على مصيره .. 

اِطئِينَ ((    انُوا َخ ا َك .)).. )8(فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُهْم َعُدوا َوَحَزنًا إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَم
ية زوجة فرعون .. آل الرجل : زوج ه هي آس ه وأمرت بجلب ى أن من رأت دل عل ذا ي ه وأوالده .. وه انُوا ت َك

ة:  َخاِطئِينَ  ن أَْبنِي و م ا، وه ارك له ن  يقال: رجل َخطَّاٌء إِذا كان ُمالِزماً للَخطايا غيَر ت ى يَْحِمْل ـُمبالغَة، ومعن ال
د لما ال ينبغي، وتقول: ألَن تُْخِطئ في العلم أَيَسُر من أَنوالخاِطُئ: من ت..  بالَخطَّائِيَن أَي بالَكفَرة والعُصاة  عمَّ

ا ين. ويقال: قد َخِطئُْت إِذا أَثِْمت، فأَنا أَْخَطأُ وأَن ول:  تُْخِطئ في الّدِ ثَم يق ا الَهْي معُت أَب ـُمْنِذري: س ال ال اِطٌئ؛ ق خ
أُ، َعْمداً، وهو الذَّْنب، وأَْخَطأُْت: لما َصنعه َخِطئُْت: لما َصنَعه ال: والَخَط د. ق ر عم أً، غي مهموز مقصور:  َخَط

  ..  الخاء، مقصور، إِذا أَثمت اسم من أَْخَطأُْت َخَطأً وإِْخطاًء؛ قال: وَخِطئُت ِخْطأً، بكسر
ذَهُ ((     ا أَْو نَتَِّخ ى أَْن يَنفَعَنَ وهُ َعَس َك الَ تَْقتُلُ ي َولَ ْيٍن ِل ةُ َع رَّ ْوَن قُ َرأَةُ فِْرَع ْت اْم ْم الَ َوقَالَ ًدا َوُه َولَ

ي.)).. )9يَْشعُُروَن( ب، أَعن ى عن ثعل ذه أَعل ْت عينُه تَقَّر؛ ه تْ  قال ابن سيده: وقَرَّ ة  فَِعلَ رَّ رُّ قَ ت تَِق رَّ ُل، وقَ تَْفعَ
ةً؛ األَخيرة عن ثعلب، وقال: ون هي مصدر، وقُرَّ هم أَن يك ار بعض ذلك اخت  وقُُروراً، وهي ضدُّ َسِخنْت، قال: ول

ت فَ  ك ِعلَتقَرَّ ي اشتقاق ذل وا ف ال: واختلف اه ليجيء بها على بناء ضّدها، ق هم: معن ال بعض َرَدْت وانقطع  فق بَ
ا َدْمعَةً باردةً وللحزن بكاؤها واستحراُرها بالدمع فِإن للسرور راِر، أَي رأَت م ن القَ ل: هو م  دمعة حارة، وقي

تْ  ه،  أَعطاه حتى تَقَرَّ فال تَْطَمحَ  وبعينه، وقيل:ونامت. وأَقَرَّ هللاُ عينَه  كانت متشّوقة إِليه فقَرَّ و فوق ى من ه إِل
ُرَد وال ى تَْب ال: حت ه ويق ت عينُ رَّ هم: قَ ال بعض َخَن، وق دمع تَْس و ال ُرور، وه ن القَ أْخوذ م   م

راِر، ن القَ و م ل: ه رح، وقي ع الف رج م ارد يخ معي: الب ال األَص ُدوُء، وق و الُه ه ألَن دَ  وه رد هللاُ َدْمعَتَ ة أَب ْمعَ
رور ه: الس رَّ هللا عين اردة. وأَقَ رَّ  ب ل: أَقَ ارد، وقي اء الب و الم ُرور، وه ن القَ تق م ادفت مش ك أَي ص   هللاُ عين

رَّ هللا  العباس هذا القول ما يرضيك فتقّر عينك من النظر إِلى غيره، ورضي أَبو ب: أَق و طال ال أَب اره، وق واخت
  .. يذهب سهره فينامسروراً  والمعنى صادف عينه أَنام هللا عينه،

ْن ((     وَن ِم ا ِلتَُك ى قَْلبَِه ا َعلَ ْوَال أَْن َربَْطنَ ِه لَ ِدي بِ اَدْت لَتُْب ا إِْن َك ى فَاِرًغ َؤاُد أُّمِ ُموَس بََح فُ َوأَْص
اراً...))..  )10اْلُمْؤِمنِيَن( ها واْفتَأَُدوا: أَوقدوا ن اُر نفُس ُد: الن د.. والفئِي ُد: التََّوقُّ ؤُّ ِده والتَّفَ وُّ ُب ِلتَفَ ؤاد: القل . والف

ب الحيوان الذي غير؛ صرح بذلك اللحياني، يكون ذلك لنوع اِإلنسان وغيره من أَنواع مذكر ال وتوقُِّده،  له قل
بُ ..  ِب، والقل ؤاد ِغشاُء القل ه والفؤاُد: القلب، وقيل: وَسُطه، وقيل: الف َوْيداُؤه حبت ا.. وُس ى قَْلبَِه ا َعلَ :   َربَْطنَ

ُ على قلبِه بالصبِر أَي أَلَهمهوربَ  ّ ضٌ  الصْبَر وشدَّه وقَّواه. ونَفَسٌ  َط  ٌع أَري ٌط: واِس ْؤِمنِينَ ..  رابِ ه اْلُم ن ب : آم
  إيمانا صدقه ووثق به فهو مؤمن .. اإليمان التصديق ضد الكفر ..

ْم الَ يَ ((     يِه فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوُه عُُروَن(َوقَالَْت ِألُْختِِه قُّصِ ال: قََصْصت الشيء إِذا .)).. )11ْش ويق
ت تعالى: تتبّْعت أَثره شيئاً بعد شيء؛ ومنه قوله ين: قَسْس وز بالس َره، ويج ي أَثَ  وقالت ألُْخته قُّصيه؛ أَي اتّبِع

  . قَّساً.
لِ ((     ى أَْه ْم َعلَ ْل أَُدلُُّك ْت َه ُل فَقَالَ ْن قَْب َع ِم ِه اْلَمَراِض ا َعلَْي ْمنَ هُ  َوَحرَّ ْم لَ ْم َوُه هُ لَُك ٍت يَْكفُلُونَ بَْي

ُحوَن( عَ .)).. )12نَاِص ِه اْلَمَراِض ا َعلَْي ْمنَ يُع::  َوَحرَّ ِض ه. والرَّ عته أُم عة  وأَرض عه ُمراَض ع. وراَض الُمْرَض
 ً ِضيُع:: رضع معه  وِرضاعا بِن َرض . والرَّ يع أَو ل ع: ذاُت َرِض رأَة ُمْرِض عاء. وام ع ُرَض .. اعٍ الُمراِضع، والجم

ب: ال ثعل ذا النحو. وق عة والجمع َمراِضيع على ما ذهب إِليه سيبويه في ه ن  الُمْرِض م يك ع، وإِن ل ي تُْرِض الت
د التي ليس معها لها ولد أَو كان لها ولد. والُمْرِضع: ا ول ون معه د يك هُ ..  ولد وق ل:   يَْكفُلُونَ ل:  والكافِ والَكِفي
ل أَيضاً، وجم ى َكِفي ل،الضامن، واألُنث ل ُكفَّ ل ع الكافِ ع الَكفي ي  وجم ل ف ا قي ل كم ع َكِفي ال للجم د يق الء، وق ُكفَ

  . الجمع َصِديق.
َرهُ ((     نَّ أَْكثَ قٌّ َولَِك ِ َح َّ َد  تَْعلََم أَنَّ َوْع َزَن َوِل ا َوَال تَْح رَّ َعْينَُه ْي تَقَ ِه َك ى أُّمِ اهُ إِلَ ْم الَ فََرَدْدنَ
  ء : أدركه بحقيقته وكنهه . .)).. علم الشي)13يَْعلَُموَن(
نِيَن(((     ِزي اْلُمْحِس ذَِلَك نَْج ا َوَك ا َوِعْلًم اهُ ُحْكًم تََوى آتَْينَ هُ َواْس دَّ َغ أَُش ا بَلَ ال األَزهري:.)).. )14َولَمَّ   ق

ه السالم: ولمَّ فأَما قوله في قصة األَُشدُّ في كتاب هللا تعالى في ثالثة معان يقرب اختالفها، َغ يوسف، علي ا بَلَ
الى: اِإلْدراُك والبلوغ أَُشدَّه؛ فمعناه ه تع ذلك قول ز عن نفسه؛ وك رأَة العزي ه ام الَ  وحينئذ راودت وا م  وال تْقَرب
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ال دَّه؛ ق اه اليتيم إِالَّ بالتي هي أَحسن حتى يبلَغ أَُش غ  الزجاج: معن ِإذا بل دَّه ف َغ أَُش ى يبل ه حت ه مال وا علي احفظ
ْشُد مع أَن يكونما إِليه أَُشدَّه فادفعوا ى  له؛ قال: وبُلُوُغه أَُشدَّه أَن يُْؤنََس منه الرُّ هم: حت بالغاً؛ قال: وقال بعض

اني  يبلغ أَشده؛ حتى يبلغ ثمانَي َعْشَرة سنة؛ قال ل ثم ه إِن أَْدَرَك قب ك ألَن ا وجه ذل أَبو إِسحق: لست أَعرف م
ال ليه وجبسنة وقد أُونَِس منه الرشد فطلََب دْفَع ماله إِ  َعْشَرة ك؛ ق ول  له ذل و ق األَزهري: وهذا صحيح وه

ى حاح: حت ي الص م. وف ل العل ر أَه ول أَكث افعي وق ى  الش رة إِل اني َعْش ين ثم ا ب و م ه، وه ّده أَي قوت غ أَش يبل
ا جاء ثالثين، وهو واحد ر لهم ، وال نظي الي نستنتج أن األشد  على بناء الجمع ِمثَْل آْنٍك وهو األُْسُربُّ .. وبالت

ى م ام معن رى إلتم نوات أخ ر س ا عش اف له واو أض رف ال توى )).. ح ال (( واس م ق ا .. ث ين عام اه ثالث عن
ره ..  ن عم ين م ل األربع ي قب ى نب وح إل م ي ا .. ول ين عام غ أربع اء أن يبل ي األنبي تواء ف تواء .. واإلس اإلس

وحي ..  دة ال اهُ باستثناء عيسى عليه السالم الذي كان استثناء في قاع ا آتَْينَ ا َوِعْلًم وة  ُحْكًم اه النب : أي أعطين
  وقوة الفهم والعقل والحكم بين المتخاصمين .. 

ِه َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغْفلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد فِيَها َرُجلَْيِن يَْقتَتَِالِن َهذَا ِمْن ِشيعَتِِه َوَهذَ ((     ا ِمْن َعُدّوِ
دُ فَاْستَغَاثَهُ الَِّذي مِ  ِه فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَاَل َهذَا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن إِنَّهُ َع وٌّ ْن ِشيعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدّوِ

وا:  َهذَا ِمْن ِشيعَتِهِ  ...)).)15ُمِضلٌّ ُمبِيٌن( وم اجتََمع لُّ ق ر. وك ى األَم ون عل ذين يَْجتَِمع يعةُ: القوم ال ى والّشِ  عل
هم رأْي بعض،أَْمر ُع بعُض د يَتْبَ ُرهم واح وم أَم لُّ ق يعةٌ. وك م ، فهم ِش ى الشيعة  فه ال األَزهري: ومعن يٌَع. ق ِش

يَُع الِفَرُق، أَي يَْجعَلَُكم.. كلهم متفقين الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس  فرقاً مختلفين. وأَما قوله تعالى: وإِنَّ  الّشِ
ن ِإن اب راهيم، ف يعته ِإلب ن ش هاألَعرا م لى هللا علي د، ص اُء لمحم ال: اله ي ق ه  ب رَ وآل راهيم َخبَ لم، أَي إِب  وس

ه له، وكذلك قال الفراء: نَْخبَره، فاتَّبَعَه وَدعا ى ِمناجه وِدين و عل ول ه ً  يق راهيم سابقا ان اب ل:  وإِن َك ه، وقي ل
وح، وهو  معطوف علىِملَّتِه، قال األَزهري: وهذا القول أَقرب ألَنه  ِشيعة نوح ومن أَهل معناه أَي من قصة ن

يعةُ: أَتباع الرجل وأَْنصاُره، وجمعها ِشيٌَع، قول ياعٌ  الزجاج. والّشِ ال  وأَْش ا يق ال: شايَعَه كم ع. ويق ع الجم جم
َوْكُز::  فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَْيهِ .. واالهُ من الَوْليِ  َزه. وال ل نََك ن. َوَكَزهُ َوْكزاً: دفعه وضربه مث زَ  الطع ه وَوَك

ده  أَيضاً: طعنه بُجْمِع كفه. وفي التنزيل العزيز: فََوَكَزه موسى عِ ي ربه بُجْم َزه أَي ض ل: َوَك ه، وقي ى علي فَقََض
ي حديث على ذَقَنِه. وفي حديث ه أَي نََخسه. وف راج: إِذ جاء  موسى، عليه السالم: فََوَكَز الِفْرَعْونِيَّ فقتل المع

ين  َوَكَز ب ه السالم، فَ اج:جبريل، علي ؛ الزج يَّ ا. َكتِفَ َزه بالعص ل: وَك ه، وقي ع كف رب بُجْم َوْكُز أَن يض ُدوٌّ  .ال َع
  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ُمِضلٌّ ُمبِينٌ 

    
  *********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي ا وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم لمحي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف  جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

اء يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  
  
  

  

c    : 280الحلقة عدد   
  c( سورة القصص ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 اده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جه ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِحيُم( (( ...  رَّ وُر ال َو اْلغَفُ هُ ُه َت  )16قَاَل َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَهُ إِنَّ ا أَْنعَْم اَل َرّبِ بَِم قَ

يَّ  ِرِميَن(َعلَ ًرا ِلْلُمْج وَن َظِهي ْن أَُك األَْمِس  )17 فَلَ َرهُ بِ ِذي اْستَنَص ِإذَا الَّ ُب فَ ا يَتََرقَّ ِة َخائِفً ي اْلَمِدينَ بََح فِ فَأَْص
يٌن( ِويٌّ ُمبِ َك لَغَ ُدوٌّ  )18يَْستَْصِرُخهُ قَاَل لَهُ ُموَسى إِنَّ َو َع ِذي ُه ْبِطَش بِالَّ ا أَْن أََراَد أَْن يَ ا فَلَمَّ اَل يَ ا قَ ى  لَُهَم ُموَس

ا تُ  ي األَْرِض َوَم اًرا فِ وَن َجبَّ ُد إِالَّ أَْن تَُك األَْمِس إِْن تُِري ا بِ َت نَْفًس ا قَتَْل ي َكَم ُد أَْن تَْقتُلَنِ ْن أَتُِري وَن ِم ُد أَْن تَُك ِري
ي ُمو ) َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى قَاَل يَا19اْلُمْصِلِحيَن( اْخُرْج إِنِّ َسى إِنَّ اْلَمَألَ يَأْتَِمُروَن بَِك ِليَْقتُلُوَك فَ

اِلِميَن( )20لََك ِمْن النَّاِصِحيَن( ْوِم الظَّ ْن اْلقَ ي ِم نِ اَل َرّبِ نَّجِ ُب قَ ا يَتََرقَّ ا َخائِفً َرَج ِمْنَه اَء  )21فََخ هَ تِْلقَ ا تََوجَّ َولَمَّ
بِيِل(َمْديََن قَاَل َعَسى َربِّي أَْن يَهْ  قُوَن  )22ِديَنِي َسَواَء السَّ اِس يَْس ْن النَّ ةً ِم ِه أُمَّ َد َعلَْي ْديََن َوَج اَء َم ا َوَرَد َم َولَمَّ

اُء َوأَبُو َع ِدَر الّرِ ى يُْص ِقي َحتَّ ا الَ نَْس ا قَالَتَ ا َخْطبُُكَم اَل َم ٌر(َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهْم اْمَرأتَْيِن تَذُوَداِن قَ ْيٌخ َكبِي ا َش ) 23نَ
ٌر( ٍر فَِقي ْن َخْي يَّ ِم َت إِلَ ا أَنَزْل ّلِ فَقَاَل َرّبِ إِنِّي ِلَم ى  )24فََسقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الّظِ ي َعلَ َداُهَما تَْمِش هُ إِْح فََجاَءتْ

اَءهُ وَ  ا َج ْوَت اْستِْحيَاٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك ِليَْجِزيََك أَْجَر َما َسقَْيَت لَنَا فَلَمَّ ْف نََج اَل الَ تََخ َص قَ ِه اْلقََص صَّ َعلَْي قَ
ا )25ِمْن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن( َداُهَما يَ ْت إِْح يُن( قَالَ ِويُّ األَِم تَأَْجْرَت اْلقَ ْن اْس َر َم تَأِْجْرهُ إِنَّ َخْي ِت اْس ي  )26أَبَ اَل إِنِّ قَ

ُد أَْن أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَيَّ َهاتَْيِن َعلَ ا أُِري ِدَك َوَم ْن ِعْن ًرا فَِم َت َعْش ِإْن أَتَْمْم ج فَ انَِي ِحَج أُْجَرنِي ثََم ى أَْن تَ
اِلِحيَن( ُ ِمْن الصَّ َّ يَّ  )27أَُشقَّ َعلَْيَك َستَِجُدنِي إِْن َشاَء  قَاَل ذَِلَك بَْينِي َوبَْينََك أَيََّما األََجلَْيِن قََضْيُت فََال ُعْدَواَن َعلَ

ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل(وَ  َّ28(.((...  
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة القصص ) 

  * التحليل : 
  

وكزه  ول لموسى .. ف ل الق ظ  الرج د أغل اب واستغفر .. لق أ فت ن آل فرعون خط ل موسى رجال م قت
ران موسى فقضى عليه .. قال العلماء  لقد تسرع موسى في قتل الرجل قبل أن يأتيه أمر هللا ب قتله .. ومع غف
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ى  هللا تسرعه .. فإن موسى عليه السالم بادر إلى التوبة واألوبة واالستغفار إلى هللا .. وال ينسى ذنبه ذاك حت
  يوم القيامة رغم أن هللا قد غفر له :

    
رَّ  (( وُر ال َو اْلغَفُ ّل .)).. )16ِحيُم(قَاَل َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَهُ إِنَّهُ ُه اُر، ج وُر الغَفّ الغَفُ

مَّ  ومعناهما ثناؤه، وهما من أَبنية المبالغة ال: الله وبهم. يق اهم وذن ن خطاي اده المتجاوز ع الساتر لذنوب عب
ة والس لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإنك أَنت الغَفُور الغَفّار يا أَهل اغفر ِر التغطي ل الغَْف َر الَمْغِفرة. وأَص تر. َغفَ

  .. هللا ذنوبه أَي سترها
ِرِميَن(((  ًرا ِلْلُمْج وَن َظِهي ْن أَُك يَّ فَلَ َت َعلَ ا أَْنعَْم اَل َرّبِ بَِم َر ..)).. )17قَ ه. وَظَه ه: أَعنت ْرُت علي وَظَه

: اهُروا َعليَّ ب. وتَظ ى أَعانني؛ كالهما عن ثعل اونوا، وأَظهره هللا عل ه: تع ه علي ُدّوِ اُهرُ ..  َع اُون. والتَّظ : التع
م  والظَِّهيُر: العَْوُن، الواحد والجمع في ذلك..  والُمظاَهَرة: المعاونة وظاَهَر فالن فالناً: عاونه. سواء، وإِنما ل

ذكر يجمع َظِهير ألَن ا الم ز فَعيالً وفَعُوالً قد يستوي فيهم ال هللا ع ا ق غ، كم ث والجم ا رسوُل  والمُؤن ل: إِنَّ وج
هالتن رب العالمين. وفي ى رب افُر عل ان الك ْنَس، زيل العزيز: وك افر الِج ي بالك راً؛ يعن ه  َظهي رد؛ وفي ذلك أَف ول

ِديٌق وهم ظهير؛ قال ابن سيده: وهذا كما أَيضاً: والمالئكة بعد ذلك م َص ولهم للجماعة: ه  حكاه سيبويه من ق
د فَِريٌق؛ والظَِّهيُر: ة بع ل: والمالئك ز وج د الُمِعين. وقال الفراء في قوله ع ال: يري ر، ق ك ظهي ال  ذل اً فق أَعوان

  .َظِهير ولم يقل ُظَهراء.
ى إِنَّ((  ِويٌّ فَأَْصبََح فِي اْلَمِدينَِة َخائِفًا يَتََرقَُّب فَِإذَا الَِّذي اْستَنَصَرهُ بِاألَْمِس يَْستَْصِرُخهُ قَاَل لَهُ ُموَس َك لَغَ

يٌن .)).. )18ُمبِيٌن( ال: لَغَِويٌّ ُمبِ : الضَّ يُّ ً الغَ ا الفَتح، َغيّ َوى، ب ة. َغ ِويَ  ُل والَخْيبَ ي  وَغ رة عن أَب ةً؛ األَخي َغوايَ
ري: .. وَغيَّان: ضالٌّ، وأَْغواه هو ٌعبيد: َضلَّ. ورجٌل غاٍو وَغٍو وَغِويّ  ن ب ال اب اُد، ق ابن األَعرابي: الغَيُّ الفَس

ر ِمنْ  َغٍو هو اسُم الفاِعلِ  ، ونظي ِويٌّ ذلك َغ َوى، وك دٌ َغِوَي ال من َغ و راِش َد فه و ه َرَش َد فه ي  وَرِش يٌد. وف َرِش
  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  ُمبِينٌ ..  فقَْد َغَوى يَْعِصمها الحديث: َمْن يُِطع هللاَ وَرُسولَه فقَْد َرَشد ومن

ا أَْن أََراَد أَْن يَْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَاَل يَا((  األَْمِس ُموَسى أَتُِري فَلَمَّ ا بِ َت نَْفًس ُد أَْن تَْقتُلَنِي َكَما قَتَْل
ِلِحيَن( ْن اْلُمْص وَن ِم ُد أَْن تَُك ا تُِري ي األَْرِض َوَم اًرا فِ ا )19إِْن تُِريُد إِالَّ أَْن تَُكوَن َجبَّ ى أن موسى لم .)).. والمعن

األَْمسُموَسى أَتُِريُد أراد أن يفتك بالفرعوني توهم الرجل أنه المعني فقال ((  ا بِ َت نَْفًس ا قَتَْل ي َكَم )).. أَْن تَْقتُلَنِ
ى  ارع إل ا سمعها س م .. فلم وني يعل ن الفرع م يك وم موسى .. ول ن ق ولم يكن أحد يعلم بالقتل سوى الرجل م
ل  ف .. وجع د الموق ا عق ان مم ل مك اإلعالم عنه .. وبادر فرعون إلى إرسال الفرق للقبض على موسى في ك

ة عن  موسى عليه السالم ت خارج ك الوق ي ذل ت ف يبادر إلى الخروج من مصر .. تجاه مدين .. حيث إنها كان
ة  سلطة فرعون .. وألن بها بقية مما ترك إبراهيم عليه السالم وآل النبوة .. حيث إن موسى يمت بصلة قراب

  إلبراهيم الذي أنجب إسحاق ويعقوب .. وموسى من ولد يعقوب عليهم السالم جميعا ..
َك  اَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى قَاَل يَاَوجَ ((  ي لَ اْخُرْج إِنِّ وَك فَ َك ِليَْقتُلُ أْتَِمُروَن بِ ُموَسى إِنَّ اْلَمَألَ يَ

ِحيَن( ْن النَّاِص ْعيُ .)).. )20ِم تم : والسَّ ديث: إذا أَتي ْعياً.وفي الح عَى َس عَى يَْس ، َس ّدِ ْدٌو دون الشَّ ال  ع الةَ ف الصَّ
وا؛ أْتُوها وأَْنتُْم تَْسعَْوَن ولكن ائْتُوها وَعلَيُكمُ تَ  ْدوُ  السَِّكينَة، فما أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا وما فَاتَُكْم فأَتِمُّ ا العَ ..  فالسَّْعُي هن

م.:  اْلَمَألَ يَأْتَِمُروَن بِكَ  روا على األَْمِر وائْتََمُروا: تََماَرْوا وأَْجَمعُوا آراَءه ي وتأَمَّ أْتِمروَن التن وف ألَ يَ ل: إِن الَم زي
  ..  وقوله: إِن الَمألَ يأْتمرون بك؛ أَي يَُهمون بك.. عليك ليقتلوك يتشاورون بك ليقتلوك؛ قال أَبو عبيدة: أَي

اِلِميَن(((   ْوِم الظَّ ْن اْلقَ ي ِم نِ اَل َرّبِ نَّجِ ُب قَ ا يَتََرقَّ ا َخائِفً َرَج ِمْنَه الص .)).. )21فََخ اُء: الَخ ن النَّج م
ال العرب.. الشيء ن أمث عه. وم ي الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِض ال  ف م؛ ق ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش به: َم الشَّ

َم. ما وضع ما ظلم أي األصمعي:  د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس ل: م ي المث م:. الشَّبَه في غير َمْوضعه وف  والظُّْل
ْوَب والالَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: الْ  ْرَك  تَْظِلمْ  َزْم هذا الصَّ ل: إنَّ الّشِ عنه أي ال تَُجْر عنه. وقوله عزَّ وج

ريك يعني لَُظلم َعِظيم؛ ده ال ش ْنِعم َوْح رّزاُق الُم ُت ال ي الُمِمي و الُمْحي ره  أن هللا تعالى ه ه غي ِرك ب إذا أُْش ه، ف ل
،  فالظَّْلمُ  يقال: َظلََمه يَْظِلُمهُ َظْلماً وُظْلماً وَمْظِلمةً، ربِّها. لغير َفذلك أَْعَظُم الظُّْلِم، ألنه َجعل النعمة َمْصدٌر حقيقيٌّ

  ..وَظلوم والظُّلُم االسُم يقوم َمقام المصدر، وهو ظالمٌ 
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بِيِل(((    َواَء السَّ ِديَنِي َس ي أَْن يَْه ى َربِّ اَل َعَس ْديََن قَ اَء َم هَ تِْلقَ ا تََوجَّ وهري.)).. )22َولَمَّ ال الج : ق
  .. مدين في طريق الحجاز شرق األردن .. اللقاء والتِّلقاء أَيضاً مصدر مثل

ذُوَدانِ ((    َرأتَْيِن تَ ْم اْم ةً ِمْن النَّاِس يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِه ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ ا َولَمَّ اَل َم  قَ
ٌر(َخْطبُُكَما قَالَتَا الَ نَْسِقي َحتَّى يُ  َعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِي ة).)).. 23ْصِدَر الّرِ ي اللغ د  وف ذا: ورد بل اء ك ذا وم إِذا  ك

اع، الُوروُد، باِإلجم يس أَشرف عليه، دخله أَو لم يدخله، قال: ف ر،  ل الن ُورُوداً َحَض دخول.الجوهري: وَرَد ف ب
اءوالِوْرُد: الُوّرا..  أَْحَضره وأَورده غيره واْستَْوَرده أَي ِرُدون الم وا.. ُد وهم الذين يَ ي الحديث: اتَّقُ راَز  وف البَ

اءَ  الماء، واحدها َمْوِرٌد، في الَمواِرِد أَي المجاِري والطُُّرق إِلى ال: وَرْدُت الم ُوُروِد. يق ن ال ٌل م أَِرُده  وهو َمْفِع
دفع.:  وَدانِ اْمَرأتَْيِن تَذُ . حضرته لتشرب. والِورد: الماء الذي ترد عليه. ُوُروداً إذا وق والطرد وال ذَّْود: السَّ  ال

د .. كذا، وذاده عن الشيِء ذَْوداً وِذياداً  تقول: ذُْدتُه عن ا وسقتها، والتذوي ا ذَْوذاً إِذا طردته ل أَذوده وذُدت اِإلب
ه اءُ .. مثل َع ِدَر الّرِ بِالد.:  يُْص ن ال اء وع ن الم َدْرت ع ك َص ن قول م، م ك: االس َدُر، بالتحري ي والصَّ ل:  وف المث

ن اس م َدَر الن ين َص ي ح َدِر؛ يعن ة الصَّ ل ليلَ ى ِمثْ ه عل ع،  تََرْكت هُ فَرَج َدَر أَي َرَجْعتُ َدْرته فص م. وأَْص ِه َحّجِ
ِوْرد. ومنه والموضع َمْصَدر يض ال َدُر: نِق ذا. والصَّ ه َمصاِدر األَفعال. وصاَدَره على ك َدَر عن ْدراً  َص ُدُر َص يَْص

َوى، قال:وَدْع ذا ألَخيرة مضاِرعة؛وَمْصدراً وَمْزَدراً؛ ا ن  الَهَوى قبل الِقلى؛ تَْرُك ذي الَه ٌر م َوى، َخْي يِن القُ َمتِ
ْرم ز: َمْزَدَرا الصَّ ل العزي ي التنزي ى. وف ل أَعل َدَرهُ، واألَوَّ َره وَص َدَر غي د أَْص ن  وق ال اب اُء؛ ق ع ُدَر الّرِ ى يَْص حت

ا أَن يكون هذا على نِيَّةِ  عاء إِبِلَهم ثم حذف المفعول،الت سيده: فِإمَّ ا عدَّي كأَنه قال حتى يَْصُدر الّرِ ون  وإِمَّ أَن يك
اً  عن يَصدُر ههنا غير متعّدٍ لفظاً وال معنى ألَنهم قالوا َصَدْرتُ  وَن َمْهلَك ديث: يَْهِلُك ي الح دُّوه. وف الماء فلما يُعَ

َدُر، بالتحريك: رُ  ويَْصُدُرون واحداً  دهَمصاِدر َشتَّى؛ الصَّ ن َمقِص وع المسافر م اِربةِ  ج ال:  والشَّ ِوْرِد. يق ن ال م
َدراً؛ ُدوراً وَص ُدُر ُص َدَر يَْص م َص ُف به ه يُْخَس ي أَن م يعن رارهم، ث ارهم وِش ِرهم ِخي ون بأَْس يعهم فَْيهلك  جم

قة على قْدر أَعمالهم يَْصُدرون بعد الَهلََكة   ..  السعير فيوِنيَّاتِهم، ففريٌق في الجنة وفريق  َمصاِدَر متفّرِ
ٌر(((   ٍر فَِقي ْن َخْي يَّ ِم ّلِ فَقَاَل َرّبِ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت إِلَ ت صخرة )24فََسقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الّظِ .)).. كان

ه  ا موسى علي اب .. فرفعه ن الخط على البئر ال يستطيع رفعها إال عشرة أشخاص كما جاء في حديث عمر اب
فره السالم وحده .. و ن س سقى لهما .. ثم ذهب إلى الظل ألخذ قسط من الراحة وهو في أشد حاالت اإلعياء م

اة  ى بمناج ا.. واكتف اتين أو أحدا طعام اؤه أن يسأل الفت .. والجوع ألنه كان يقتات أوراق الشجر .. ومنعه حي
تطيع أ ا الرزاق الفتاح العليم .. يحمد هللا على نعمه التي ال تحصى وال تعد وال يس ان أن يرجع جزءا منه ي ك

ل  و األك ا ه ب موسى وقته مهما كان وأنى كان .. وهنا كما قال العلماء طلب من هللا طعاما .. والخير الذي طل
  .. استرزق ربه الرزاق الفتاح العليم .. الكريم المجيب .. والرد جاء فورا ودون تأخير .. 

اَءهُ فََجاَءتْهُ إِْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى اْستِ ((   ا َج ا فَلَمَّ قَْيَت لَنَ ا َس َر َم ْحيَاٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك ِليَْجِزيََك أَْج
اِلِميَن( َي .)).. )25َوقَصَّ َعلَْيِه اْلقََصَص قَاَل الَ تََخْف نََجْوَت ِمْن اْلقَْوِم الظَّ د َحيِ َمة، وق ة والِحْش اُء: التوبَ والحي

ان ،واْستََحى منه َحياًء واستَْحيا اَءيِن، واألَخيرت اء الي ياِن بحرف حذفوا الياء األَخيرة كراهية التق دَّ ر  تَتَعَ وبغي
ك تََحى من ك واستَْحياَك، واْس ه .. واستحاك حرف، يقولون: استَْحيا من ي، صلى هللا علي ه وروي عن النب وآل

وقال بعضهم: كيف جعَل الحياَء و اإليمان؛ وسلم، أَنه قال: الَحياُء ُشْعبةٌ من ان وه ن اإليم  هو َغِريزةٌ ُشْعبةً م
ن المعاصي، وإن اكتساب؟ اء ع تَحي ينقطع بالَحي ك: أَن الُمْس ي ذل واب ف ن والج م تك ـل ل ة، فصار  هـــــــ تَِقيَّ

ال كاإليمان الذي يَْقَطُع عنها ويَُحوُل بين ان ألَن  المؤمن وبينها؛ ق ض اإليم اء بع ل الحي ا جع ر: وإنم ن األَثي اب
ل سم إلى ائتمار بماينق اإليمان إذا حص ه، ف ا نهى هللا عن اء عمَّ ان بعضَ  أَمر هللا به وانته اء ك اء بالحي  االنته

ون فاْصنَح ما شئَت؛ المراد أَنه إذا لم اإليمان؛ ومنه الحديث: إذا لم تَْستَح ه ال يك اء، ألَن ا ش نع م ه  يستح ص ل
أُْمرُ ومعنى الحديث أَنه ..  يْحجُزه عن المعاصي والفواحش حياءٌ  ه. ورجل ي ُب تَْرَك ه ويَِعي ثُّ علي اء ويَُح  بالَحي
يٌّ  وزن َحيِ اٍء، ب ة، ، ذو َحي رأَة َحيِيَّ اء، وام ى باله ٍل، واألُنث تَْحيَت فَِعي ل واْس تَْحيا الرج رأَة واْس ال ..  الم وق

ل الحجاز، وهو األَخفش: اْستََحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أَهل وا طريق األَص رأة والحظ ة مشي الم
يالت  ائالت المم رة وعظة للم وقد سترت نفسها .. وأحسنت مشيتها كمؤمنة تخشى هللا وفي ذلك أكثر من عب
وم  ن هم ه م ا يثرن رة بم دنيا واآلخ ي ال الهن ف تحمالت وزر أعم ة والم رات للفتن ات المثي يات العاري الكاس

ي هللا وأحزان ومشاكل ال تحصى وعقاب ال مهرب إال إليها .. وكان الل قاء بين موسى عليه السالم وشعيب نب
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ك  ى ذل تدل عل ه السالم نس .. حيث واضح من خالل السياق أن اللقاء تم بين موسى عليه السالم وشعيب علي
وا الْ  َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشعَْيبًا فَقَاَل يَامن قوله تعالى في سورة العنكبوت : ((  َ َواْرُج َّ َر قَْوِم اْعبُُدوا  ْوَم اْآلِخ يَ

اء لفصاحته )36َوَال تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن( ب األنبي اء خطي .)).. ومن لطف شعيب وهو كما يسميه العلم
يف  ع الض ل م ي التعام ة ف دوة واألمثول ذلك الق ا ب ه .. ليعطين رم وفادت ه وأك أنه طمأن موسى وهدأ من روعت

    لكالم المناسب رفعا من معنوياته ..   ومع كل صاحب مشكلة وأن نتحرى في اختيار ا
يُن( قَالَْت إِْحَداُهَما يَا((   ِويُّ األَِم تَأَْجْرَت اْلقَ ْن اْس َر َم ت )26أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْي دخلت البن ا ت .)).. هن

رة المس ةالصغرى لتقول كلمته بكل لطف وأدب مما يعلمنا شوطا آخر في التعامل والمعامل ي داخل األس لمة ف
ا ..   ا إطالق ي ال شك فيه اكل زمان ومكان إلى قيام الساعة الت تَأِْجْرهُ  يَ ِت اْس ه  أَبَ زوج من : أي عرضت أن تت

ة  أَبَتِ  يَابكل لطف وأدب (( الن بطريق )) .. وليس عيبا أن تعبر الفتاة عن مشاعره ورغبتها في الزواج من ف
تَأِْجْرهُ كل شيء .. وقبل كل االعتبارات .. مبطنة تكشف عن مدى حياتها وجمالها الروحي قبل  ُر: :  اْس واألَجي

َل،..  المستأَْجُر، وجمعه أَُجراءُ  تأْجرُت الرج ول: اس راء. تق َرةُ: الك ه: اِإلجارةُ. واألُْج و واالسم من أُْجُرني  فه ي
ري. ير أَجي جٍ أَي يص انَي ِحَج جٍ؛ ق. ثم اني ِحَج أُْجرني ثم ى أَن ت ز: عل ل العزي ي التنزي ّراُء:وف ول أَن ال الف  يق

ك  معناها على أَن تَْجعََل ثوابي أَن ترعى عليَّ َغنمي ثماني ِحَجج؛ وروى يونس: تُثِبَني على اِإلجارة؛ ومن ذل
تأِْجْرهُ؛ أَثابك هللا. وقال قول العرب: آجرَك هللاُ أَي راً؛  الزجاج في قوله: قالت إحداهما يا أَبَِت اس أَي اتخذه أَجي

ى اْستأْجرَت القَويُّ األَميُن؛ أَي خيرَ  خيَر َمن إِن ِوَي عل ْن قَ تعملت َم ه:  من اس ال وقول ة. ق َك وأَدَّى األَمان َعَمِل
ا تكون أَجيراً لي. أَن تأُْجَرني ثمانَي ِحَجج أَي على ه ألنه ت قوت ين ؟.. عرف وي وأم ه ق ت أن ن كيف عرف . ولك

ال .. رأت يرفع الحجارة التي تغطى بها البئر حي سقا لها وأل ا عشرة رج تطيع رفعه ختها وهي حجارة ال يس
ى ال  الكالم حت ق ب ى الطري ه عل ه وأن تدل ير خلف وعرفت أمانته حيث انها لما دعته ألبيها .. طلب منها أن تس
يراها من خلف فال يفتن بها .. وإذا توفرت في المرء القوة وغض البصر .. واإلعراض عن تفحص النساء 

ون .. فقد توفرت فيه مقوم ي يك ل ك ن الرج رأة م ه الم ا تطمح في و أقصى م وة وه ات األمانة والرجولة والق
  بعال مخلصا وصالحا لتكوين عائلة مسلمة ناجحة .. 

َت َعْش((  ِإْن أَتَْمْم ج فَ انَِي ِحَج أُْجَرنِي ثََم ى أَْن تَ ْن ًرا فَِمقَاَل إِنِّي أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَيَّ َهاتَْيِن َعلَ
اِلِحيَن( ْن الصَّ ُ ِم َّ اَء  تَِجُدنِي إِْن َش َك َس قَّ َعلَْي ُد أَْن أَُش ْيِن  )27ِعْنِدَك َوَما أُِري ا األََجلَ َك أَيََّم ي َوبَْينَ َك بَْينِ اَل ذَِل قَ

ٌل( وُل َوِكي ا نَقُ ى َم ُ َعلَ َّ يَّ َو ْدَواَن َعلَ َال ُع ْيُت فَ ى أن)28قََض ى موس عيب عل رض ش ت  ...)).. ع زوج البن يت
ك  ي ذل الصغرى مقابل أن يشتغل عند موسى ثمانية أعوام في رعي الغنم وهو النشاط المتعارف ألهل مدين ف

اح:  أُِريُد أَْن أُنِكَحكَ الوقت ..  زّوج نك ل للت وطء، وقي رب ال ه سبب قال األَزهري: أَصل النكاح في كالم الع  ألَني
اكح  نََكْحتُها يكون العَْقَد، تقول: للوطء المباح. الجوهري: النكاح الوطء وقد ت؛ وهي ن ج ونََكَحْت هي أَي تزوَّ

الن أَي ذات زوج ي ف ي بن ن ف ال اب نهم. ق وع اِإلنسان خاصة م ي ن ك ف ُع، وذل اُح البُْض يده: النِّك ه .. س وأَْنَكَح
جها َجه إِياها. وأَْنَكَحها: زوَّ ج.. المرأَة: زوَّ انَِي ِحَج الوا :  ثََم ال سيبويه: وق نٍَة ق َل َس دون َعَم ةٌ واحدةٌ،يري َحجَّ

نَةٍ  واحدة. قال األَزهري: ِك َس اُء نُُس جّ  الَحجُّ قَض ول: الِح ر الحاء، فيق ٌض يَكس ةُ  ُ واحدٍة، وبع جُّ .. والِحجَّ والِح
ة بعد َعَملُ    .. مرة السَّنَِة. وتقول: َحَجْجُت فالناً إِذا أَتَْيتَه مرَّ

د ي م تقر ف عيب واس ة ش ى ابن زوج موس ده وت م عه ر وأت ـه األم تقر ل ى اس نوات .. حت ر س ين عش
  وشغله .. بعيدا عن فرعون ومخاطره ..

   
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن ال  ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه



  1095                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
الة وأدى ا غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  األمان

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
ظ  ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس هللا  دم

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

c    : 281الحلقة عدد   
  c( سورة القصص ) 

  
  م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ذ با من الشيطان الرجيمأعو

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
تُ (( ...  ي آنَْس وا إِنِّ ِه اْمُكثُ اَل ِألَْهِل اًرا قَ وِر نَ ِب الطُّ ا قََضى ُموَسى األََجَل َوَساَر بِأَْهِلِه آنََس ِمْن َجانِ  فَلَمَّ

ِن 29ْن النَّاِر لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن(نَاًرا لَعَلِّي آتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو َجْذَوٍة مِ  َواِدي األَْيَم اِطِئ اْل ْن َش ا أَتَاَها نُوِدي ِم ) فَلَمَّ
الَِميَن( فِي اْلبُْقعَِة اْلُمبَاَرَكِة ِمْن الشََّجَرِة أَْن يَا ُ َربُّ اْلعَ َّ ا  ي أَنَ زُّ  )30ُموَسى إِنِّ ا تَْهتَ ا َرآَه اَك فَلَمَّ ِق َعَص َوأَْن أَْل

ا ْب يَ ْم يُعَقِّ يَن( َكأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا َولَ ْن اْآلِمنِ َك ِم ْف إِنَّ ْل َوَال تََخ ى أَْقبِ ُرْج 31ُموَس َك تَْخ ي َجْيبِ َدَك فِ لُْك يَ )اْس
كَ  ْن َربِّ ْهِب فَذَانَِك بُْرَهانَاِن ِم انُوا بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمْن الرَّ ْم َك ِه إِنَُّه ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع  إِلَ

انًا  )33) قَاَل َرّبِ إِنِّي قَتَْلُت ِمْنُهْم نَْفًسا فَأََخاُف أَْن يَْقتُلُونِي(32قَْوًما فَاِسِقيَن( ي ِلَس َوأَِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنِّ
اُف أَْن يُ  ي أََخ قُنِي إِنِّ بُونِي(فَأَْرِسْلهُ َمِعي ِرْدًءا يَُصّدِ ذِّ َال  )34َك ْلَطانًا فَ ا ُس ُل لَُكَم َك َونَْجعَ َدَك بِأَِخي دُّ َعُض اَل َسنَُش قَ

ْحٌر  )35يَِصلُوَن إِلَْيُكَما بِآيَاتِنَا أَْنتَُما َوَمْن اتَّبَعَُكَما اْلغَاِلبُوَن( ذَا إِالَّ ِس ا َه الُوا َم ا َجاَءُهْم ُموَسى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاٍت قَ فَلَمَّ
ِليَن(ُمفْ  وُن 36تًَرى َوَما َسِمْعنَا بَِهذَا فِي آبَائِنَا األَوَّ ْن تَُك ِدِه َوَم ْن ِعْن ) َوقَاَل ُموَسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلُهَدى ِم

اِر إِنَّهُ الَ يُْفِلُح الظَّاِلُموَن( ا َعلِ  )37لَهُ َعاقِبَةُ الدَّ َألُ َم ا اْلَم ْوُن يَاأَيَُّه اَل فِْرَع ي َوقَ ْد ِل ِري فَأَْوقِ ٍه َغْي ْن إِلَ ْم ِم ُت لَُك ْم
اِذبِينَ  ْن اْلَك هُ ِم ي َألَُظنُّ ى َوإِنِّ ِلُع إِلَى إِلَِه ُموَس يِن فَاْجعَل ِلي َصْرًحا لَعَلِّي أَطَّ َو 38(يَاَهاَماُن َعلَى الّطِ تَْكبََر ُه ) َواْس

وا أَنَّ  ّقِ َوَظنُّ وَن(َوُجنُوُدهُ فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَح ا الَ يُْرَجعُ ْم إِلَْينَ انُظْر 39ُه يَّمِ فَ ي اْل ْذنَاُهْم فِ وَدهُ فَنَبَ ْذنَاهُ َوُجنُ ) فَأََخ
ُروَن(40َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِميَن( ةً يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َويَْوَم اْلِقيَاَمِة الَ يُنَص ي 41) َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ اُهْم فِ ) َوأَتْبَْعنَ
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وِحيَن(َه ْن اْلَمْقبُ ْم ِم ِة ُه ْوَم اْلِقيَاَم ةً َويَ ْنيَا لَْعنَ دُّ ُروَن 42ِذِه ال ا اْلقُ ا أَْهلَْكنَ ِد َم ْن بَْع اَب ِم ى اْلِكتَ ا ُموَس ْد آتَْينَ ) َولَقَ
  ...)).)43اْألُولَى بََصائَِر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةً لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن(

  صدق هللا العظيم 
  سورة القصص ) (

  * التحليل :
  

ه  راق بين ت لحظة الف لما أكمل موسى شغله عند شعيب عليهما السالم .. وجمع غنمه وأهله .. وحان
وبين شعيب .. جمع أهله وماله .. وسار بكل ذلك .. وذات ليلة باردة دهش موسى من عدم اشتعال النار رغم 

  قدح الزند مرات متكررة .. فماذا حدث ؟ : 
  

تُ . (( .. ي آنَْس وا إِنِّ ِه اْمُكثُ اَل ِألَْهِل اًرا قَ وِر نَ ِب الطُّ ا قََضى ُموَسى األََجَل َوَساَر بِأَْهِلِه آنََس ِمْن َجانِ  فَلَمَّ
ْذوة :  ارِ أَْو َجْذَوٍة ِمْن النَّ .)).. )29نَاًرا لَعَلِّي آتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو َجْذَوٍة ِمْن النَّاِر لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن( ْذَوة والَج والِج

 ِجذاً وُجذاً، وحكى الفارسي ِجذاٌء، ممدودة، وهو عنده والُجذوة: القَبَسة من النار، وقيل:هي الَجْمرة، والجمع
ار؛  عبيد في قوله عز وجل: أَو الجمَع الغاِلَب على هذا النوع من اآلحاد. أَبو جمع َجْذَوة فيُطابقُ  ن الن ِجْذَوٍة م

م القطعة الغليظة من الخشب ليس الِجْذَمِة وهي الِجْذوة مثل اراً ول ا ن ن.  فيها لهب. وفي الصحاح: كأنَّ فيه يك
ْذوة النار أَي قطعة من الجمر، قال: وهي بلغة وقال مجاهد: أَو َجْذوة من و سعيد: الَج ال أَب رب. وق ع الع  جمي

ْيه ُد رأَْس ون أَح يظ يك ود غل  ع
ة.  ي الدق ا ف هاُب دونه رةً والش يَجْم راج أو ف ي س ان ف ا ك ْعلة م  قال:والشُّ

ذًى ار وِج ن الن ْذَوة م كيت: ِج ن الس ة. اب و فتيل و الع ه دوه ذ في يظ يؤخ  الغل
ار َطلُونَ ..  ن ْم تَْص ال:   لَعَلَُّك َطلُون؛ ق م تَْص ل: لعلك ي التنزي تَْدفَأَ. وف ا: اْس َطلَى به  واْص

ِطالِء.في التفسير أَنهم كانوا في ِشتاٍء فلذلك اح الزجاج: جاءَ  ى االْص ي تاَج إل ة الت ن البقع رب موسى م . واقت
  رأى بها النار .. 

ا((   َجَرِة أَْن يَ ْن الشَّ ِة ِم ا أَتَاَها نُوِدي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِدي األَْيَمِن فِي اْلبُْقعَِة اْلُمبَاَرَك ا  فَلَمَّ ي أَنَ ى إِنِّ ُموَس
ُ َربُّ اْلعَالَِميَن( ه  ييه السالم كالم هللا الح.)).. سمع موسى عل)30َّ ل بدن القيوم القدير بكل جوارحه .. وبكام

ي  ه ف ا لقيمت ه ورفع ا ل كما ورد في األثر  .. وليس كما نسمع نحن األصوات وهي ميزة مازه هللا بها .. تكريم
ر َربُّ اْلعَالَِمينَ الدنيا واآلخرة ..   ا هو  : العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. وكلم هللا موسى ألم رى م ام .. ت ه

  ؟.. 
ا َرآَها تَْهتَزُّ َكأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا َولَْم يُعَقِّْب يَا((   ْن  َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فَلَمَّ َك ِم ُموَسى أَْقبِْل َوَال تََخْف إِنَّ

نُّ ) .)).. 31اْآلِمنِيَن( يده: الِج ن س اّن. اب : ولُد الج الَم سمُّ  والِجنُّ ن الع وٌع م ذلكن انِهم عن األَبصار  وا ب الْجتِن
ة. اْستََجنُّوا من الناس فال يَُرْون، والجمع وألَنهم م الِجنَّ ق  .ِجناٌن، وه م خل ار ث ن ن ق م ّنِ ُخل و الِج : أَب انُّ والج

: انُّ لُه. والج ه نَْس ، وهو من اقِر. الجنُّ ل والب ع كالجاِم بْ . اسم جم ْم يُعَقِّ ت ..  َولَ م يلتف ْن : ول َك ِم ينإِنَّ :  اْآلِمنِ
وف وآَمْنتُ  األَماُن واألَمانةُ بمعنى. وقد أَِمْنُت فأَنا أَِمٌن، ُن: ضدُّ الخ ان. واألَْم ن واألَم ن األَْم ري م اد  غي .. وع

ه السالم ..  ف لموسى علي ة التكلي دأت عملي ة .. وب ا عادي ى عص يرتها األول ادت س موسى وأمسك عصاه فع
  وبدأت البراهين تترى .. 

انِ اْسلُكْ ((   ذَانَِك بُْرَهانَ ِب فَ ْه ْن الرَّ   يََدَك فِي َجْيِبَك تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِم
ِقيَن( ا فَاِس انُوا قَْوًم ْم َك ِه إِنَُّه يَِط أَي) ..)).. 32ِمْن َربَِّك إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِ ي الِمْخ ْيَط ف لَْكُت الَخ ال: َس ه  يق أَدخلت

ن عبيد عن أصحابه: فيه. أَبو د. اب ى واح لَْكتُ  سلَْكتُه في الَمكاِن وأَْسلَْكتُه بمعن ي: َس لَْكتُه  األَعراب َق وَس الطري
قاء ونحوهما يَْسلُكها وأْسلََكها: غيري. وَسلََك يََده في َغْيري، قال: ويجوز أَْسلَْكتُه .  أَدخلها فيهما. الَجْيب والّسِ

اه.:   ْيَك َجنَاَحكَ َواْضُمْم إِلَ  ا وَجناُح اِإلنسان: يَُده. ويد اِإلنسان: َجناح ْض لهم ل: واْخِف ي التنزي ذُّّلِ  وف اَح ال َجن
ْحمة؛ أَي أَِلنْ  ال الزجاج: لهما جانِبََك. وفيه: واْضُمْم إِليك من الرَّ ب؛ ق ْه ُد،  َجناَحك من الرَّ ى َجناحك العَُض معن
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نُحٌ  ه أَْجنِحةَجناٌح، وجمع ويقال اليد كلُّها بِ .. وأَْج ْه ْن الرَّ ان موسى  ِم ر .. وك ة حمي ي لغ م ف : الرهب هو الك
وف  ك خ ى إذا داهم ار ..  والمعن ى األبص ورا يغش ع ن ت تش ه خرج ن كم ده م رج ي إذا أخ رة .. ف مر البش أس

ورا  دك تشع ن ا وي الى .. والعصا تتحول ثعبان إذن هللا تع وف ب ل خ إذا فاضمم يدك إلى صدرك يذهب عنك ك ف
ون .. وخاصته ..  ى فرع هِ رددتها إلى صدرك زال عنك  كل خوف .. هما الدليالن على صدق رسالتك إل  َوَملَئِ

ة ..  ا ومهاب دور خوف ون الص ذين يملئ وذ ال اء ذوو النف ة األغني أل : الخاص ِقينَ : الم ا فَاِس ق: :  قَْوًم الِفْس
ن روج ع ل والخ ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق الفِ  العص ل طري ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق: العص ْس

ال:  أَي فََجر، ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني، الحق .. فسق يفسق  طريق  والخروج عن ق
ل: م، وقي ائي الض رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ن رواه عن روج ع وق الخ ى  الفُس ل إل ذلك المي دين، وك ال

وقاً  ربه. وفََسق عن أمر إبليُس عن أَمرالمعصية كما فََسَق  ربه أَي جار ومال عن طاعته؛ ويَْفُسُق فِْسقاً وفُس
الفُسوق  قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل: أَي فََجر، وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،

يُس عن أَم الخروج عن َق إبل ر رالدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََس ق عن أم ه. وفََس ه أَي جار  رب رب
  ..  ومال عن طاعته

ن موس ى فرعون .. ولك ه  ىكان األمر إذا رسالة إل ه وقوم ارة أقارب د زي ه يري ه وغنم خرج بزوجت
ارا ..  ون جه ى فرع أمره أن يتوجه مباشرة إل الى .. ي إذا هللا سبحانه وتع سرا ..خوفا من بطش فرعون .. ف

د وة التوحي ه دع ه إلي ن  وأن يوج ك م ي .. وذل ن المعاص ف ع ذاب .. وأن يك ن الع رائيل م ي إس يص بن وتخل
  معاني الفسق الذي ينكره هللا العزيز الحميد .. 

ونِي(((   اُف أَْن يَْقتُلُ ا فَأََخ ْنُهْم نَْفًس ُت ِم ي قَتَْل اَل َرّبِ إِنِّ انًا  )33قَ ي ِلَس ُح ِمنِّ َو أَْفَص اُروُن ُه ي َه َوأَِخ
ي  ْلهُ َمِع بُونِي(فَأَْرِس ذِّ اُف أَْن يَُك ي أََخ قُنِي إِنِّ ّدِ ه.)).. )34ِرْدًءا يَُص يِء: جعَل يَء بالش ه ِرْدءاً. َردأَ الش وأَْرَدأَهُ:  ل

اونوا. أَعانَه. وُم: تع رادأَ الق ي وتَ ه بنفس ُ ت وأَْرَدأْت الى: إِذا كن ّ تع ال  ْوُن. ق و العَ ه ِرْدءاً، وه ي  ل ْله َمِع فأَْرِس
قُ  ِرْدءاً  ه  وقال الليث: ني. وفالن ِرْدٌء لفالن أَي يَْنُصُره ويَُشدُّ ظهره.يَُصّدِ ذا أَي جعْلت ذا وك اً بك ول َرَدأُْت فالن تق

ةً له وِعماداً كالحائط تَْرَدُؤه   . أَي ُمِعيناً. من بناٍء تُلِزقُه به. وتقول: أَْرَدأْت فالناً أَي َرَدأْتُه وِصْرُت له ِرْدءاً  قُوَّ
اَل َسنَُش((   ا قَ ْن اتَّبَعَُكَم ا َوَم ا أَْنتَُم ا بِآيَاتِنَ لُوَن إِلَْيُكَم َال يَِص ْلَطانًا فَ ا ُس ُل لَُكَم َك َونَْجعَ َدَك بِأَِخي دُّ َعُض

ق  اِإلنسان العَُضُد والعَْضُد والعُُضُد والعُْضُد والعَِضُد من.)).. )35اْلغَاِلبُوَن( وغيره؛ الساعُد وهو ما بين المرف
ه وَعَضَده يَْعِضُده َعْضداً: أَصاب َعُضَده؛ وكذلك إِذا أََعْنتَه وكنتَ .. العَُضدُ  كالم األَكثرإِلى الكتف، وال . عضداً. ل

ه. ّوة ب وى بعضده فسميت الق ا يَْق ي والعَُضُد: القوة ألَن اِإلنسان إِنم ال  وف ك؛ ق دك بأَخي دُّ عض ل: َسنَُش التنزي
ال: ظ الزجاج: أَي سنعينك بأَخيك. ق د ع ولف والعض ين، فه ل ُمع ُدها. وك ا َعُض د قِواُمه ل ألَن الي ة المث ى جه  ل

تَ  والعَُضُد: الُمعين على المثل بالعضد من األَعضاِء. وفي التنزيل: َعُضٌد. ا كن داً؛ أَي  وم لِّيَن َعُض ذَ الُمِض ُمتَِّخ
اباِإلفراد. وما كنَت متخذ المضلين عضداً؛ أَي  لتعتدل رؤوس اآلي أَعضاداً وإِنما أَفرد ت ي ا كن ذ  م د لتتخ محم

ان، وال :   َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطانًا. أَنصاراً. وَعُضُد الرجِل: أَنصاره وأَعوانه. المضلين ةُ والبُْره والسُّْلطاُن: الُحجَّ
د المصدِر، قال يجمع ألَن مجراه َمْجرى الى: ولق ه تع ي قول اج ف ال الزّج ن السِليط. وق و م د: ه ن يزي  محمد ب

ٍة بَيِّنٍة. أَْرَسْلنا ه،  والسُّلطان إِنما سمي موسى بآياتِنا وُسلطاٍن ُمبين، أَي وُحجَّ ي أَرض ِ ف ّ ةُ  ه حج ْلطاناً ألَن ُس
  ..  والسليُط ما يُضاء به، ومن هذا قيل للزيت: سليط السلطان من السَّليط، قال: قال: واشتاق
ا((   اٍت قَ ا بَيِّنَ ى بِآيَاتِنَ اَءُهْم ُموَس ا َج ا فَلَمَّ ي آبَائِنَ ذَا فِ ِمْعنَا بَِه ا َس ًرى َوَم ْحٌر ُمْفتَ ذَا إِالَّ ِس ا َه لُوا َم

ِليَن( َب فيه إِلى الشيطان: ِسْحٌر ُمْفتًَرى.)).. )36األَوَّ ْحُر َعَمٌل تُقُّرِ ة األَزهري: الّسِ ر  وبمعون ك األَم ل ذل ه، ك من
رى؛ العيَن حتى ُكينونة للسحر، ومن السحر األُْخذَةُ التي تأُْخذ ا يُ ى م  يَُظنَّ أَن األَْمَر كما يَُرى وليس األَصل عل

ع ْحٌر، والجم و ِس ، فه ذُه وَدقَّ َف َمأَْخ ا لَُط لُّ م ذَةُ. وك ْحُر: األُْخ ْحراً  والّسِ َحُره َس َحَره يَْس ُحوٌر، وَس حاٌر وُس أَس
لٌ  َره، ورج حَّ ْحراً وَس وم  وِس ن ق اٌر م حَّ اٍر، وَس حَّ َحَرٍة وُس وم َس ن ق اِحٌر م اِريَن، والس حَّ ْحُر:  َس ُر؛ والّسِ يَُكسَّ

ًرى ْحٌر ُمْفتَ ٍة، ِس ي فِْطنَ اُن ف َرى:  البي راه؛ اْفتَ ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق ذب يَْفتِري  أَي الك
ة. ه، واالسم الِفْريَ ي اختلقه. وفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، وافتراه: اختلق َرى ال وف ن أَْف ِرَي الحديث: ِم َرى أَن يُ ِف

جُل َعْينَْيِه ما لم   ..  تََريا؛ الِفَرى: جمع فِْرية وهي الكذبة، وأَْفَرى أَفعل منه للتفضيل الرَّ
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هُ الَ يُْفِل((    اِر إِنَّ دَّ ةُ ال هُ َعاقِبَ وُن لَ ْن تَُك ِدِه َوَم ْن ِعْن َدى ِم اَء بِاْلُه ْن َج ُم بَِم ي أَْعلَ ى َربِّ اَل ُموَس ُح َوقَ
م إدراك الشيء  َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلُهَدى.)).. )37ُموَن(الظَّالِ  ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت : علم الشيء : أدرك

ّلِ  والعُْقبَـى وأَْعقَبه على ما َصنَع: جازاه. وأَْعقَبه بطاعته أَي جازاه،بحقيقته وكنهه..   ُب ُك ر. وُعْق زاُء األَم َج
 والعُْقبى: الـَمْرِجُع. َعِقُب ُكّلِ شيٍء، وَعْقبُه، وعاقِـبتُه، وعاقِـبُه، اقِـبَتُه: خاتِمتُه.شيء، وُعْقباه، وُعْقبانُه، وع

ن َدارَ .. وُعْقباهُ، وُعْقبانُه: آِخُره وُعْقبَتُه، ي: هي م ن جن ال اب ى؛ ق اُر: المحل يجمع البناء والعرصة، أُنث  والدَّ
يكم  وفي حديث زيارة..  العدد ٌر وأَْدُؤٌر في أَدنىيَُدوُر لكثرة حركات الناس فيها، والجمع أَْدوُ  الٌم عل القبور: س

فاعة: داراً تشبيهاً بدار َداَر قَْوٍم مؤمنين؛ سمي موضع القبور ي حديث الش ا. وف  األَحياء الجتماع الموتى فيه
ِإن فأَْستَأِْذُن على ه، ف ي جنت ل: ف ة تسمى د َربِّي في َداِره؛ أَي في حضرة قدسه، وقي الم، وهللا عز  ارالجن الس

لُّ  ِة. وك اء والَمَحلَّ اُر فاسم جامع للعرصة والبن دَّ ا ال الم، وأَم و الس وم، وجل ه ه ق ل ب ْم.  موضع ح و َداُرُه فه
رة َدارُ  اء، واآلخ دنيا َداُر الفَن ة وال دار مؤنث وهري: ال الم الج رار وَداُر السَّ نعم دار  القَ الى: ول ال تع ا ق وإِنم

ى  ذكَّر عل ين؛ ف ىالمتق َوى معن اً، الَمثْ نَْت ُمْرتَفَق واُب وَحُس َم الث ل: نِْع ز وج ال ع ا ق ع، كم ى والموض ث عل  فأَن
  .. المعنى

ي  َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا((    ل ِل يِن فَاْجعَ ى الّطِ اُن َعلَ أَيَُّها اْلَمَألُ َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيِري فَأَْوقِْد ِلي يَاَهاَم
ِلُع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي َألَُظنُّهُ ِمْن اْلَكاِذبِيَن( َصْرًحا لَعَلِّي ْخماً .)) .. )38أَطَّ ْرُح: بيت واحد يُْبنى منفرداً َض والصَّ

ْحنُ .. القَْصُر؛ وقيل: هو كل بناء عال مرتفع هو طويالً في السماء؛ وقيل: ُر والصَّ ة، القَْص ي اللغ ْرُح، ف .. الصَّ
ى والمعنى أن فرعون أمر و ع عل ه فرعون ليطل اء قصر ع ال يصعد فوقع ة ببن ف العمل أن يكل زيره هامان ب

  الحقيقة من وجود هللا .. مع تكذيبه  مسبقا ألنه نسب األلوهية لنفسه ابتداء وزيفا وبهتانا .. 
ا الَ ((   ْم إِلَْينَ وا أَنَُّه ّقِ َوَظنُّ ِر اْلَح ي األَْرِض بِغَْي وُدهُ فِ َو َوُجنُ تَْكبََر ُه وَن(َواْس د.)).. )39 يُْرَجعُ  وق

ن ابَر: م ر، وتَك الى:  تََكبَّر واستْكبَر وتَكابَر وقيل تََكبََّر: من الِكْب ه تع تَّعّظم. وقول تِكبار: ال ر واالس ّن. والتَكبُّ الّسِ
ن ِرُف ع لُ  سأَْص اج: أَي أَْجعَ ال الزج ق؛ ق ر الح ي األَرض بغي رون ف ذين يَتََكبَّ اتَي ال الل  آي زاَءهم اِإلض ن ج ع

ال: ومع َرْونَ نهداية آياتي؛ ق م يَ رون أَي أَنه رهم،  ى يتكب يس لغي ا ل ق م ن الح ق وأَن لهم م ل الخل م أَفض أَنه
ون فة ال تك ذي وهذه الص و ال الى، ه بحانه وتع ة ألَن هللا، س ذي إِال  خاص ل ال درة والفض ه الق د  ل يس ألَح ل

د  أَن ألَحدله الُمتََكبِّر، وليس  مثله، وذلك الذي يستحق أَن يقال يتكبر ألَن الناس في الحقوق سواء، فليس ألَح
ر، ما ليس لغيره فا ذه المتكب ؤالء ه ر الحق أَي ه ي األَرض بغي رون ف ؤالء يتكب م هللاُ أَن ه ..  صفتهم وأَْعلَ

ود هللا  وا و ج زاء .. ونف ث والج ذبوا بالبع ات .. وك ي والمحرم ارتكبوا المعاص رور ف بهم الغ ه رك ى أن والمعن
را ا ان إن خي لواحد الذي ال شريك له والمجازي في  يوم الجزاء كل واحد بحسب ما قدم في هذه الحياة اإلمتح

  فخير وإن شرا فشر ..
وُدهُ  ونالحظ أن االتهام لم يوجه إلى فرعون فقط ..(( َو َوُجنُ ون المسؤولية  َواْستَْكبََر ُه ى تك )) .. حت

اس .. وبالت ا وال التب بس فيه حة وال ل الحجج واض ل ب ه .. وال يتعل ن أفعال ئول ع د مس ل واح ى أن ك الي يتجل
وده ..  ُهَو َوُجنُوُدهُ والتعالت الواهية ..  ((  ن جن )).. ولو كان وحده مستكبرا لم ينفعه كبره واستكباره .. ولك

اد. الُجْند: معروف. والُجْند األَعوان واألَنصار. ع أَجن ووالُجْند: العسكر، والجم ا تكون يكم .. . وكيفم ولى  عل ا ي
ت  ا كان يان جماعي ت العص ى كان ه .. ومت ه ونيت ه وفعل ه ودوره وقول ب موقع ل بحس ة ك ئولية جماعي والمس
ا  ا إطالق العقوبة جماعية .. نفس القاعدة تتكرر عبر المكان والزمان من آدم إلى قيام الساعة التي ال شك فيه

 ..  
النَّْبذُ: طرحك الشيء .)).. )40فِي اْليَّمِ فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِميَن( فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاُهمْ ((  

يء من يدك أَمامك أَو وراءك. نَبَْذتُ  ذت الش رة. ونب ه، شدد للكث دك، ونَبَّذت ه من ي ذاً إِذا أَلقيت ذُه نَْب الشيء  أَْنبِ
ىوالمنبوذ: ولد الزنا ألَ ..  أَيضاً إِذا رميته وأَبعدته ذة، واألُنث وذة نه يُنبذ على الطريق، وهم الَمنَاب ذة،  منب ونبي

وذ ذه وهم المنبوذون ألَنهم يُْطرحون. قال أَبو منصور: المنب ذي تنب ده فيلتقطه  ال ين تل ق ح ي الطري ه ف والدت
ن  اأُّمه من زنا أَو نكاح وال يجوز أَن يقال له ولد الزن بأَمره، وسواء حملته رجل من المسلمين ويقوم ا أَمك لم

ك الثبات. في نسبه من ا، وذل ت أَو غيره اة كان زال، ش ن اله ل م ي ال تؤك وذة: الت ذ.  والنبيذة والمنب ا تنب ألَنه
ا ويقال للشاة المهزولة التي يهملها أَهلوها: نبيذة. ويقال ع  لم ذة، والجم ة ونبي رة: نبيث راب الحف ن ت ُث م يُْنبَ
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ال  َشطَّاه، الليث: اليَمُّ البحُر الذي ال يُْدَرُك قَْعُره وال:  ي اْليَمِّ فَنَبَْذنَاهُْم فِ ..  النبائث والنبائذ ه. وق تُ ويقال: اليَمُّ لُجَّ
ي م الزجاج: اليَمُّ البحُر، وكذلك هو ف المة، وَزَع َع الس ع جم ر وال يُْجَم ى وال يَُكسَّ اب،األَول ال يُثَنَّ هم  الكت بعُض
ا، ويَقَع اسمُ أَنها لغة ُسْريانية فعّربته العرب، وأَ  ً  صله يَمَّ   ..   اليَّم على ما كان ماؤه ِمْلحاً ُزعاقا

ةً يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َويَْوَم اْلِقيَاَمِة الَ يُنَصُروَن(((   دَّمهم،  وأَمَّ القوَم وأَمَّ بهم:.)).. )41َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ تق
ان َ وهي اِإلمامةُ. واِإلماُم: كل من ائتَمّ  ى الصراطبه قوٌم ك ي  وا عل ي ف ن األَعراب انوا ضالِّين. اب تقيم أَو ك المس

ه ْومَ  قول ل: يَ ز وج ال ع ابهم، وق ة: بكت ت طائف اِمْهم، قال اٍس بِإم لَّ أُن ْدُعو ك يّهم نَ رون: بنَب   آخ
تِه، وَشْرعهم، وقيل: بكتابه الذي أَحصى فيه َعَمله. وسيُدنا رسولُ  يهم  هللا، صلى هللا عليه وسلم، إِماُم أُمَّ وعل

هم.ابن سيده: واِإلماُم ما ُجميعاً االئتمامِ  ائْتُمَّ به من رئيٍس وغيِره،  بُسنَّته التي َمضى عليها. ورئيس القوم: أَّمِ
ة. ةَ الُكْفر، أَي قاتِلوا رؤساءَ  وفي التنزيل العزيز: فقاتِلوا والجمع أَئِمَّ عَفاؤهم أَئِمَّ ذين ُض اَدتَهم ال ر وق ٌع  الُكْف تَبَ

دة، ألَزهري: أَكثر القُراءلهم. ا زة واح ِر، بهم ة الُكْف زيتن، قََرؤوا أَيِمَّ ةَ، بهم هم أَئمَّ رأَ بعض ك  وق ل ذل ال: وك ق
ةً  جائز. قال ابن سيده: وكذلك قوله ي تعالى: وَجعْلناهم أَيِمَّ و ف بِعَهم فه ن تَ اِر، أَي َم ى الن وم  يَْدعون إِل ار ي الن

ه  وبَعُد عن الحروف ألَنها حرف َسفُل في الَحْلقالهمزة ياء لثِقَلها  القيامة، قُلبت ق ب ان النُّْط اً فك ل طَرف وَحَص
 ً   ..تَكلُّفا

وِحيَن(((   ْن اْلَمْقبُ ْم ِم ْنيَا لَْعنَةً َويَْوَم اْلِقيَاَمِة ُه ْرد .)).. )42َوأَتْبَْعنَاُهْم فِي َهِذِه الدُّ اُد والطَّ ُن: اِإلْبع واللَّْع
دُّعاء، واِإلبعاُد منوقيل: الطَّْرد  من الخير، انٌ  هللا، ومن الَخْلق السَّبُّ وال ع ِلع ةُ االسم، والجم اٌت.  واللَّْعن ولَعَن

وِحينَ ..  وَمْلعُوٌن، والجمع َمالِعين َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِعينٌ  ولَعَنه يَْلعَنه لَْعناً: ْن اْلَمْقبُ ْم ِم ً :   ُه ا الوا: قُْبح  وق
 ً د: حاً، األَخيرة إِتباع.له وَشقْ  له وُشْقحاً وقَْبحا و زي ل أَب اه وباعده عن ك اً أَي أَقص اً وقبوح اً قَْبح بََح هللاُ فالن  قَ

الِقيَامة هم من  التنزيل: ويومَ  وفي النوادر: الُمقَابَحةُ والُمكابََحة الُمَشاتمة. وفي الكلب والِخنزير. خير كقُبُوح
  ..الَمْقبُوحين أَي من الُمْبعَِدين عن كل خير

ةً لَ   ((  ًدى َوَرْحَم اِس َوُه ائَِر ِللنَّ ى بََص ُروَن اْألُولَ ا اْلقُ ا أَْهلَْكنَ ِد َم ْم َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْع عَلَُّه
دعوة )43يَتَذَكَُّروَن( د الخالص .. أي ال ...)).. الكتاب المقصود هنا هي التوراة قبل تحريفها .. أي دين التوحي
ه شيء .. (( لعبادة هللا  يس كمثل ان ول د وال يحده المك ه وال  ول ه وال زوجة ل ريك ل ائَِر لواحد الذي ال ش بََص

ان وقوله تعالى: قد جاَءكم)) : ِللنَّاِس  ه البي ذي في رآن ال اَءكم الق د ج ن بصائُر من َربكم؛ أَي ق  والبصائُر، فم
َر  ك،ألَن هللاأَْبَصَر فلنفسه نَْفُع ذلك، ومن َعِمَي فَعَلَْيها َضَرُر ذل ي: أَْبَص ن األَعراب ه. اب ي عن خلق ل غن عز وج

ن رج م ُل إِذا خ ر الرج اطره. الكف َرهُ وخ ب: نََظ ُر القل ب. وبَص ي القل اذٌ ف ُر: نَف ان؛ والبََص يرة اِإليم ى بص  إِل
يَرةُ: ي والبَِص د ف ا اعتق م لم يرة اس ث: البَص ال اللي ب. ق َدةُ القل ق َعِقي دين وتحقي ن ال ب م ل: األَم القل ر؛ وقي

  ..هللا بصائره أَي فَِطنَه البَصيرة الفطنة، تقول العرب: أَعمى
   

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا و هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  اا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم وال ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق سالم عل
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c    : 282الحلقة عدد   
  c( سورة القصص ) 

  
 الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  الرجيم أعوذ با من الشيطان

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِهِديَن((( ...  ْن الشَّ َت ِم ا ُكن أْنَا 44َوَما ُكنَت بَِجانِِب اْلغَْربِّيِ إِْذ قََضْينَا إِلَى ُموَسى األَْمَر َوَم ا أَنَش ) َولَِكنَّ

ِليَن(قُُرونًا فَتََطاَوَل َعلَْيِهْم اْلعُُمُر َوَما ُكنَت ثَاِويًا فِي أَْهِل  ا ُمْرِس ا ُكنَّ َت 45َمْديََن تَتْلُوا َعلَْيِهْم آيَاتِنَا َولَِكنَّ ا ُكن ) َوَم
ذَكَُّروَن(بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ نَاَدْينَا َولَِكْن َرْحَمةً ِمْن َربَِّك ِلتُنِذَر قَْوًما َما أَتَاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَْبِلَك  ْوَال 46لَعَلَُّهْم يَتَ ) َولَ

َع آيَاأَْن  والً فَنَتَّبِ ا َرُس ْلَت إِلَْينَ ْوَال أَْرَس ا لَ وا َربَّنَ ِديِهْم فَيَقُولُ َمْت أَْي دَّ ا قَ يبَةٌ بَِم يبَُهْم ُمِص ْن تُِص وَن ِم َك َونَُك تِ
ا َجاَءُهْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا لَْوَال أُوتَِي ِمثَْل َما أُوتَِي ُموَسى47اْلُمْؤِمنِيَن( ى  ) فَلَمَّ أََولَْم يَْكفُُروا بَِما أُوتَِي ُموَس

هُ 48ِمْن قَْبُل قَالُوا ِسْحَراِن تََظاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بُِكّلٍ َكافُِروَن( ا أَتَّبِْع َدى ِمْنُهَم َو أَْه ِ ُه َّ ِد  ) قُْل فَأْتُوا بِِكتَاٍب ِمْن ِعْن
ًدى ) فَِإْن لَْم يَْستَِجيبُوا 49إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( ِر ُه َواهُ بِغَْي َع َه ْن اتَّبَ لََك فَاْعلَْم أَنََّما يَتَّبِعُوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ ِ إِنَّ  َّ ْلنَا لَُهْم اْلقَْوَل لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن(50ِمْن  ِذيَن آتَيْ 51) َولَقَْد َوصَّ اَب ) الَّ اهُْم اْلِكتَ نَ
وَن( ِه يُْؤِمنُ ْم بِ ِه ُه ْن قَْبِل ِه  )52ِم ْن قَْبِل ا ِم ا ُكنَّ ا إِنَّ ْن َربِّنَ قُّ ِم هُ اْلَح ِه إِنَّ ا بِ الُوا آَمنَّ ْيِهْم قَ ى َعلَ َوإِذَا يُتْلَ

تَْيِن بَِما َصبَُروا َويَْدَرُءوَن بِ 53ُمْسِلِميَن( وَن()أُْولَئَِك يُْؤتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ اُهْم يُنِفقُ ا َرَزْقنَ يِّئَةَ َوِممَّ نَِة السَّ  )54اْلَحَس
ْيُكْم الَ نَْبتَ  َالٌم َعلَ الُُكْم َس ْم أَْعَم ا َولَُك ا أَْعَمالُنَ الُوا لَنَ اِهِليَن(َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَ ي اْلَج َك الَ 55ِغ )إِنَّ

َ يَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن( تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ  ْن  )56َّ َوقَالُوا إِْن نَتَِّبْع اْلُهَدى َمعََك نُتََخطَّْف ِم
نَّ أَ  ُدنَّا َولَِك ْن لَُهْم َحَرًما آِمنًا يُْجبَى إِلَْيِه ثََمَراُت ُكّلِ َشْيٍء ِرْزقًا ِمْن لَ رَ أَْرِضنَا أََولَْم نَُمّكِ وَن(ْكثَ ْم  )57هُْم الَ يَْعلَُم َوَك

اَن  )58نَْحُن اْلَواِرثِيَن( أَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة بَِطَرْت َمِعيَشتََها فَتِْلَك َمَساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إِالَّ قَِليالً َوُكنَّا ا َك َوَم
والً  ا َرُس َه ي أُّمِ َث فِ ى يَْبعَ َرى َحتَّ َك اْلقُ َك ُمْهِل ا َربُّ َرى إِالَّ َوأَْهلَُه ي اْلقُ ا ُمْهِلِك ا ُكنَّ ا َوَم ْيِهْم آيَاتِنَ وا َعلَ  يَتْلُ

  ...)).)59َظاِلُموَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة القصص ) 

  * التحليل : 
  

ور ..  ى الن الم إل ن الظ ا م دى وإلخراجن ى اله الل إل ن الض ا م الحق إلنقاذن زل ب ريم ن رآن الك إن الق
ي تت ه الت ه وحقائق رقة .. وأحكام ه المش اطعة .. وبراهن واره الس ك .. وأن ل ذل ر دلي ي خي اء ه ال انته رى ب

لى هللا  دا ص ده محم ذكر عب الى ي بحانه وتع ذا المضمار .. وهللا س ي ه ه ف ا يستدل ب النورانية السامقة خير م
دعيما لإل رمدية ت ائق الس ام الساعة بهذه الحق ى قي ل مؤمن إل ه عليه وآله وسلم ومن خالله ك ا ل ان ودفع يم
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ريم بسلم الشفاء  رآن الك ي الق وإحياء .. شوقا إلى هللا ومحبة فيه وفي رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم وف
دي  ري وجس تقرار نفسي وفك ان واس ن وأم ن أم وفره م وحال لجميع المشاكل الفردية منها والجماعية بما ت

  وعائلي واجتماعي : 
   

اِهِديَن(َوَما ُكنَت بَِجانِِب اْلغَرْ ((  ْن الشَّ َت ِم ا ُكن ت )44بِّيِ إِْذ قََضْينَا إِلَى ُموَسى األَْمَر َوَم ا كن .)).. أي م
اتم  د خ ا محم ك  ي ا بأن دما أعلمن ى بالرسالة .. وعن ا موس دما كلفن ل سيناء عن ي لجب ب الغرب يا محمد بالجان

ا أخبر را .. ولكنن ن حاض م تك اهدا .. ول ن ش م تك لين .. ل اء والمرس ي األنبي ارى والت ي ال تم ة الت اك الحقيق ن
تعهم  ة وم الحهم الزائل ى مص ة عل يلة محافظ ل وس ا بك ا ويحاربونه الل ويخفونه ر والض ل الكف ا أه يعرفه

  الحسية الفانية حتى إذا اصطدموا بالموت.. كان األوان قد فات .. 
ا  َولَِكنَّا أَنَشأْنَا قُُرونًا فَتََطاَوَل َعلَْيِهْم اْلعُُمُر َوَما((   ا ُكنَّ ُكنَت ثَاِويًا فِي أَْهِل َمْديََن تَتْلُوا َعلَْيِهْم آيَاتِنَا َولَِكنَّ

ً .)).. )45ُمْرِسِليَن( : َخلَقَه. ونََشأَ يَْنَشأُ نَْشأ ّ َق  أَْنَشأَه  ُ الَخْل ّ أَ  ي، وأَْنَش اءة: َحي ونُُشوءاً ونََشاًء ونَْشأَةً ونََش
ةَ وفي ا.. اْبتََدأَ َخْلقَهم أَي رى؛ أَي البَْعث اس، ..  لتنزيل العزيز: وأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ األُْخ داُث الن نَّْشُء أَْح ث: ال اللي

والقَْرُن: ..  وقَْرُن القوم: سيُدهم:  َولَِكنَّا أَنَشأْنَا قُُرونًا.. نَْشُء َسْوءٍ  وهؤالء يقال للواحد أَيضاً هو نَْشُء َسْوٍء،
ةُ تأْتي بعد األُ  ةاألُمَّ د وفي النهاية: أََ◌هل كّلِ زمان،.. مَّ دار الق ُل  مأْخوذ من االْقتِران، فكأَنه المق ه أه ِرُن في يَْقت

تُ :  َوَما ُكنَت ثَاِويًا. أَعمارهم وأَحوالهم. ذلك الزمان في واًء وثََوْي وي ثَ َوى يَثْ ام، ثَ ان الثَّواُء: طوُل الُمق  بالمك
يّاً؛وثََوْيته ثَواًء وثُِويّاً مثل َمَضى  اًء وُمِض ي َمض رة يَْمِض ه.  األَخي ة ب ت اإلقام ه: أَطل ت ب يبويه، وأَثَْوْي عن س

ْيته؛ األَخيرة عن كراع: أَلزمته الثَّواء فيه. وثََوى بالمكان: نزل فيه وأَثَْوْيته أَنا   .. وثَوَّ
كَ ((   ْن َربِّ ةً ِم ْن َرْحَم ا َولَِك وِر إِْذ نَاَدْينَ ِب الطُّ َك  َوَما ُكنَت بَِجانِ ْن قَْبِل ِذيٍر ِم ْن نَ اهُْم ِم ا أَتَ ا َم ِذَر قَْوًم ِلتُن

ذَكَُّروَن( ْم يَتَ ْريانية.)).. )46لَعَلَُّه و بالسُّ ام، وه ل بالش ينَاَء: َجب وُر ِس ُل. وُط وُر: الجبَ  والطُّ
ورانِيٌّ  ُطوَرى، وِريٌّ وُط ه ُط اُهمْ ..   والنسُب إِلي ا أَتَ ا َم ِذَر قَْوًم ا:   ِلتُن ذره ب الفتح عن وأَن ذراً، ب ذاراً ون ألمر ان

اني: واللحياني ويضم وبضمتين، كراع راع واللحي ْذراً؛ عن ك ذاراً ونُ ذيراً) إِْن حيح أَن ون هُ، والص ْذر  أَعلََم لنُّ
: اسُم التنزيل العزيز: وأَْنِذْرُهْم يَْوَم اآلِزفَِة؛ والنِذير خّوفه وحذَّره. وفي االسم واِإلنذار المصدُر. وأَنذَره أَيضاً:

الى: ه تع ذار. وقول ال اِإلن ذُِر؛ ق وُد بالنُّ ذَّبَْت ثَُم ل: َك ه عز وج ِذير. وقول ع نَ ذُر جم اج: النُّ ْذراً؛  الزج ْذراً أَو نُ ُع
راً لِإلعذاِر أَو وانتصابُهما على المفعول له، المعنى ُعذُراً أَو نُذُراً، قال: معناهما المصدر قرئت: ات ذك  فالُمْلِقي

ذار.  من اِإلنذار. والنِذيرة: اِإلنذار. والنُّذُر: جمع النِذير، وهو االسم ال: أَنذَْرتُه إِنذاراً.اِإلنذار. ويق والنِذيُر: اِإلن
  ..الُمْنِذر، والجمع نُذُرٌ  والنِذير:

ْوَال أَْرَس((    ا لَ وا َربَّنَ ِديِهْم فَيَقُولُ َمْت أَْي دَّ ا قَ َك َولَْوَال أَْن تُِصيبَُهْم ُمِصيبَةٌ بَِم َع آيَاتِ والً فَنَتَّبِ ا َرُس ْلَت إِلَْينَ
ْؤِمنِيَن( ْن اْلُم وَن ِم ك .. )47َونَُك و ذل الك أو نح ذاب أو ه ن ع يبة م ار مص ابت الكف و أص ه ل ى أن .)).. والمعن

ث  الى بع بحانه وتع ا إن هللا س لقـالـوا لو أرسلت إلينا يا ربنا رسوال  التبعناه .. ولكنهم في الحقيقة كاذبون فه
  يهم بخير األنام محمد صلى هللا عليه وآله وسلم وبالقرآن منهجا ودستورا فكذبوا وأعرضوا .. إل

يَ ((   ا أُوتِ ُروا بَِم ْم يَْكفُ ى أََولَ َي ُموَس ا أُوتِ َل َم ا َجاَءُهْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا لَْوَال أُوتَِي ِمثْ ى فَلَمَّ  ُموَس
 والتَّظاُهُر: التعاُون. وظاَهَر فالن فالناً: عاونه..)).. )48َظاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بُِكّلٍ َكافُِروَن(ِمْن قَْبُل قَالُوا ِسْحَراِن تَ 

ه:.. والُمظاَهَرة: المعاونة األَمر: وَظاهَر علي ه ب تََظْهَر علي تعانه. واْس ه: اس تََظَهره علي ان. واْس تعان أَع ..  اس
ره هللا  يَْظَهر الظفر .. ظهر عليه   ع عليه. ابن سيده: الظُّهوروالظُُّهور: الظَّفَُر بالّسيء واِإلطال وراً وأَْظَه ُظُه

رَ  من إِبل وغنم. وَظَهر بالشيء عليه. وله َظْهٌر أَي مال اَهَرا.. َظْهراً: فََخ ْحَراِن تََظ الُوا ِس ر  قَ م الكف ب به : ذه
ن أغرب إلى اتهام التوراة والقرآن بالسحر .. والى اتهام موسى ومحمد بال تعاون في مجال السحر .. وهو م

الوا :  ث ق وها حي د أمض ال فق ره .. وفع ي كف رق ف افر مغ افُِرونَ  األقوال التي ال تصدر إال عن ك ّلٍ َك ا بُِك :   إِنَّ
ً  هب بالطاغوت؛ َكفَرَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ة، والُكْف.. يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفرانا ُر النعم ُر: ُكْف

ة، دُّ  وهو نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعم و ِض افرون؛ أَي جاحدون.  وه ّلٍ ك ا بك الى: إِن ه تع الشكر. وقول
  .يَْكفُرها ُكفُوراً وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا وَكفَرَ 
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ِ ُه((   َّ ِد  اِدقِيَن(قُْل فَأْتُوا بِِكتَاٍب ِمْن ِعْن تُْم َص هُ إِْن ُكن ا أَتَّبِْع َدى ِمْنُهَم َك 49َو أَْه تَِجيبُوا لَ ْم يَْس ِإْن لَ ) فَ
 َ َّ ِ إِنَّ  َّ ْن  ًدى ِم ِر ُه َواهُ بِغَْي َع َه ْن اتَّبَ لُّ ِممَّ ْن أََض َواَءُهْم َوَم وَن أَْه ا يَتَّبِعُ اْعلَْم أَنََّم ْوَم فَ ِدي اْلقَ  الَ يَْه

داه )50الظَّاِلِميَن( ه .. ه ه وكنه يء بحقيقت .)).. علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. العلم : إدراك الش
واَي.هداية أرشده ضد أضله .. الهدى الرشاد ..  ت َه ك قل فته إِلي نَّْفس، وإِذا أَض َوى ال ور: َه وى، مقص . والَه

ى  ن الَهَوىالتهذيب: قال اللغويو وَهوى النفِس: إِرادتها، والجمع األَْهواء. ه عل ان الشيء وَغلَبَتُ ةُ اِإلنس محب
ا قال هللا عز وجل: ونَهى النْفَس عن قلبه؛ َهواتِها وم ه من معاصي هللا  الَهوى؛ معناه نَهاها عن َش دعو إِلي ت

  .. الليث: الَهو مقصور َهوى الضَّمير عز وجل.
ذَكَّ ((   ْم يَتَ ْوَل لَعَلَُّه ْم اْلقَ ْلنَا لَُه ْد َوصَّ ِه 51ُروَن(َولَقَ ْم بِ ِه ُه ْن قَْبِل اَب ِم اُهْم اْلِكتَ ِذيَن آتَْينَ ) الَّ

ْلنا ِذْكرَ  وفي التنزيل العزيز: ولقد.)).. )52يُْؤِمنُوَن( ْلنا لَُهُم القَْوَل، أَي َوصَّ ن َوصَّ ى  األَْنبياء وأَقاِصيَص م َمَض
ْكُر ما ذكرته بلسانك وأَظهرته. والذُّْكُر .. الشيُء بالشيء: لم ينقطع واتََّصلَ  بعضها ببعض، لعلهم يَْعتَبرون. الذِّ
ان  ُهْم بِِه يُْؤِمنُونَ ..  ذُْكٍر أَي لم أَْنَسه بالقلب. يقال: ما زال مني على ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا ص : آمن به إيمان

د صلى هللا ريم وباإلسالم وبمحم القرآن الك ن ب ود والنصارى من آم  التصديق .. أي إن هناك من ضمن اليه
دوى  ه ال ج عليه وآله وسلم عن وعي واقتناع وعلم.. وأسلم .. ألنه أدرك الحقيقة التي ال تمارى .. وأحس أن

  من المراء .. ومن التنكر للحق المبين .. 
ِه ُمْس((   ْن قَْبِل ا ِم ا ُكنَّ ا إِنَّ ْن َربِّنَ قُّ ِم ي )53ِلِميَن(َوإِذَا يُتْلَى َعلَْيِهْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ اْلَح .)).. أي إذا تل

اع ..  د .. وأسلموا عن وعي واقتن ز الحمي عليهم القرآن الكريم تأكدوا من صحته ومن أنه حق من هللا العزي
د  وقالوا إنهم كانوا قبله مسلمين .. أي موحدين .. أي ال يعبدون إال هللا وحده ال شريك له وال زوجة له وال ول

  وليس كمثله شيء ألنه هو الخالق العليم .. وال يحده المكان وال الزمان 
اهُْم ((   ا َرَزْقنَ يِّئَةَ َوِممَّ نَِة السَّ ْدَرُءوَن بِاْلَحَس بَُروا َويَ ا َص تَْيِن بَِم رَّ َرُهْم َم ْوَن أَْج َك يُْؤتَ أُْولَئِ

نهم .. وأجر .)).. أي من اليهود والمسيحيين .. الذين تبلغهم دعوة اإلسالم .. فلهم أجرهم )54يُنِفقُوَن( في دي
ونَ اإلسالم واتباعهم محمدا صلى هللا عليه وآله وسلم .. بشرط توفر اإليمان واإلنفاق ((  اُهْم يُنِفقُ ا َرَزْقنَ  َوِممَّ

د  ور التوحي ور السرمدي ن ارى والن ي ال تم ة الت ين الحقيق )) .. توفر فيهم التواصل المطلوب بين األديان وب
ق ..  اع الح الص .. واتب دة أي واإلخ وتهم واح اء دع د .. واألنبي دين واح ع ال ه .. ومنب ريك ل د ال ش ا واح ف

الم عن  ي اإلس ل ف ل شرك أو إشراك .. ودخ ص نفسه من ك ن خل إن م الي ف الدعوة لعبادة رب واحد .. والت
م األجر ..  الى .. ونع وز بمرضاة هللا سبحانه وتع وعي واقتناع ومحبة فقد ضمن لنفسه قصب السبق في الف

  ن هللا الحميد الشكور ..  م
ْيُكْم الَ نَْبتَ ((   َالٌم َعلَ الُُكْم َس ْم أَْعَم ا َولَُك ا أَْعَمالُنَ الُوا لَنَ هُ َوقَ وا َعْن َو أَْعَرُض ِمعُوا اللَّْغ ي َوإِذَا َس ِغ

الم.)).. )55اْلَجاِهِليَن( ن ك ه م ره وال اللَّْغو واللَّغا: السَّقَط وما ال يُعتّد ب ه وغي ل من ى  يُحَص دة وال عل ى فائ عل
ً  ما كان من الكالم غير معقود عليه. الفراء: وقالوا كلُّ األَوالد واللَّْغوى نفع. التهذيب: اللَّْغو واللَّغا ا و  لَغ أَي لَْغ

ا  إِال أوالد اِإلبل فِإنها ال تُْلغى، قال: قلت وكيف ذلك؟ قال: ألَنك إِذا اشتريت شاة أَو وليدة معها ولد فهو تبع له
نال  مى ثم ه مس َوى، إِال ل اً ولَْغ ٌو ولَغ ك لَْغ يء ل ك الش معي: ذل ال األَص ل، وق   أَوالد اِإلب

  : الَ نَْبتَِغي اْلَجاِهِلينَ : أعرض : ابتعد ونأى ..  أَْعَرُضوا َعْنهُ   الذي ال يُعتّد به. وهو الشيء
ال   الن َجْه ه ف د َجِهل م، وق يض الِعْل ل: نق لَ  ًالَجْه ة، وجِه ه وَجَهال ن علي ل؛ ع ر الَجْه ل: أَظه . وتََجاه

  أَيضاً. نفسه الَجْهل وليس به، واْستَْجَهله: َعدَّه جاِهالً واْستََخفَّه أََرى من سيبويه. الجوهري: تََجاَهل
ِديَن(((   ُم بِاْلُمْهتَ َو أَْعلَ اُء َوُه ْن يََش ِدي َم َ يَْه َّ نَّ  َت َولَِك ة ) .))56إِنََّك الَ تَْهِدي َمْن أَْحبَْب داه هداي .. ه

ِدينَ أرشده ضد أضله .. الهدى : الرشد ضد الضالل ..  ه  َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَ ه بحقيقت ا: أدرك م الشيء علم : عل
بحانه  اص هللا س ن ا ختص الة م ة مس ى أن الهداي ه .. والمعن ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه.. العل وكنه

ه ون هدايت ى  وتعالى وبحسب عمل المرء ونيته تك ع عل ه مطل را .. ألن ه خي م في ان إن عل ه لإليم .. وهللا يهدي
  القلوب والخبايا واألسرار .. 

هِ ((   ى إِلَْي ا يُْجبَ ا آِمنً ْم َحَرًم ْن لَُه ْم نَُمّكِ نَا أََولَ ّلِ  َوقَالُوا إِْن نَتَّبِْع اْلُهَدى َمعََك نُتََخطَّْف ِمْن أَْرِض َراُت ُك ثََم
دُ  وَن(َشْيٍء ِرْزقًا ِمْن لَ َرُهْم الَ يَْعلَُم نَّ أَْكثَ ف .)).. )57نَّا َولَِك ان. شمر: الَخْط ف لغت َف يَْخِط ُف وَخَط َف يَْخَط َخِط
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ذ رعة أَخ رّ  س يء. وم ه َالش ريعاً. واْختََطفَ را س رَّ م راً أَي م اً منك ُف َخْطف ه يَْخَط ل  وتََخطَّفَ ي التنزي ى. وف بمعن
ه  حولهم. َخطَّف الناُس منويُتَ  العزيز: فَتَْخَطفُه الطير، وفيه: ةَ فأَتبع وفي التنزيل العزيز: إال َمن َخِطَف الَخْطفَ

ن شهاب ثاقٌب؛ راءة الحس ي ق ةَ، بالتشديد، وه َف الَخْطف ن َخطَّ رأَ إال َم راءة من ق َف  وأَما ق له اْختَط إن أَص ف
َراتُ يُْجبَ .. فسقطت األَلف الخاء فأُدغمت التاء في الطاء وأُلِقيَْت َحركتُها على اء :  ى إِلَْيِه ثََم ى الخراَج والم َجبَ

ي الهمز سماعاً وقياساً، وَجبَْوته ال أَصل قال ابن بري: َجبَْيت الخراج .َجَمعَه. والحوَض يَْجبَاهُ ويَْجبيه: ه ف  ل
ه فيه الهمز، وأَما القياس فألَنه من َجبَْيت أَي أَما السماع فلكونه لم يسمع لت، ومن ت جمعت وَحصَّ اء  َجبَْي الم

ت  المال لإلبل، في الحوض وَجبَْوته، والجابي: الذي يجمع ي َجبَْي يده ف ن س اء المجموع. اب والَجبَاَوةُ اسم الم
ة،:  ِمْن لَُدنَّا.. وَجبَْيتُه اْلقَْومَ  َجبَْيته من القوم الخراج: ل َدى ُمَحوَّ ا ولَ ة منه ُد محذوف  ولَُدْن ولُْدٌن ولَْدٌن ولَِدٌن ولَ

نُ .. ني ومكاني معناه عندزما كله: ظرف ُدْن ال تََمكَّ دي قال أَبو إِسحق: لَ ول عن ذا الق ول ه ك تق د ألَن َن عن  تََمكُّ
ال  .لما يليك ال غير. عندي مال عظيم والمال غائب عنك، ولَُدنْ  صواٌب، وال تقول هو لَُدني صواب، وتقول وق
ُدنْ  الليث: لَُدْن في معنى من عند، تقول: وقف ن لَ ه م ىالناُس ل ذا إِل ين  ك ا ب ل م ك إِذا اتص و ذل  المسجد ونح
  .. الشمس إِلى غروبها أَي من الشيئين، وكذلك في الزمان من لَُدْن طلوع

وت والجوع ..  تن والم أمنوا الف م ي والمعنى أن الحجة التي يحتجون بها واهية وهي انهم إذا آمنوا ل
د هي حجة داحضة وباطلة من أساسها ألن هللا سبحانه وتعالى  ة .. وقداسة .. فق ق حرم كما جعل للبيت العتي

ورة  ي س جعل األموال واألرزاق والثمرات تأتي إليه من كل مكان وذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه اسالم ف
ِر َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجعَْل َهذَا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمالبقرة ((   ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا ْنُهْم بِ َن ِم

هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصيُر(   .)).. )126قَاَل َوَمْن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَِليالً ثُمَّ أَْضَطرُّ
َكْن ِم((   ْم تُْس اِكنُُهْم لَ َك َمَس تََها فَتِْل َرْت َمِعيَش ٍة بَِط ْن قَْريَ ا ِم ْم أَْهلَْكنَ ُن َوَك ا نَْح يالً َوُكنَّ ِدِهْم إِالَّ قَِل ْن بَْع

ٌر. :  بَِطَرْت َمِعيَشتََها.)).. هلك هالكا : مات .. وال يكون إال في ميتة سوء .. )58اْلَواِرثِيَن( بَِطَر بََطراً، فهو بَِط
ي َرح. وف ر، وهو شّدة الَم ُر: األََش رَّ  والبََط ن ج ى م ة إِل وم القيام ديث: ال ينظر هللا ي ر: الح راً؛ البََط  إَِزاَره بََط

و ده  الطغيان عند النعمة وطول الغنى. وفي الحديث: الِكْبُر بََطُر الَحّق؛ ه اً من توحي ه هللا حقّ ا جعل ل م أَن يجع
ه. يتخير وعبادته باطالً، وقيل: هو أَن ن الحق وال يقبل ر م و أَن يتكب ه  عند الحق فال يراه حقّاً، وقيل: ه وقول

رت فيوكم أَهل عز وجل: تَها؛ أَراد بَِط َرْت َمِعيَش ة بَِط تها فحذف كنا من قري و إِسحق:  معيش ال أَب ل؛ ق وأَوص
ال وتأْويله بَِطَرتْ  نصب معيشتها بإسقاط في وعمل الفعل،  في معيشتها. وبَِطَر الرجُل وبَِهَت بمعنى واحد. وق

رُ  طِ  الليث: البََط ِر وَغْم ُر كاألََش دََّهِش، والبََط الَحْيَرة وال ر، ك َر، بالكس ة. وبَِط َر  النعم اُل وبَِط َره الم ُر وأَْبَط يَْبَط
م وال ما يؤخر به وَدِهَش فلم يَْدِر ما باألَمر: ثَقُل   .. يُقَّدِ

َها َرُسوالً يَتْلُوا َعلَْيِهْم آيَاتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهلِ ((   َرى إِالَّ كِ َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلقَُرى َحتَّى يَْبعََث فِي أُّمِ ي اْلقُ
َها َرُسوالً  ...)).)59َوأَْهلَُها َظاِلُموَن( ي:  فِي أُّمِ ين. وف رعة والّدِ ةُ: الّشِ ا واألُمَّ ْدنا آباَءن ا وَج ز: إِنَّ ل العزي  التنزي

ٍة؛ قاله اللحياني، وروي ٍة. على أُمَّ ى إِمَّ ز: عل د العزي ن عب ر ب ا عن مجاهد وعم رئ إِنَّ راء: ق ال الف ْدنا ق  َوَج
رئ نَّة، وق ل السُّ ٍة، وهي مث ٍة، وهي آباَءنا على أُمَّ ى إِمَّ ال: عل هُ، ق تَ ن إِمَّ ا أَحس ال: م ت. يق ن أََمْم ة م  الطريق

 ً ةُ أيضا ة.. النَِّعيُم والُملك واِإلمَّ و منصور: األم ى قال أب ار وعل ى الُكفَّ ع عل روا يق ا فسَّ خ): فيم ا فسروا إل  فيم
ةُ: الطريقة  المؤمنين. ةواألُمَّ ْيُش  له وال نِْحلة َ له أَي ال ِدين َ والدين. يقال: فالن ال أُمَّ ةُ، بالكسر: العَ ه؛ واِإلمَّ ل

ٍة من ؛ يقال: هو في إِمَّ ِخيُّ ٌم أَي  العَْيش الرَّ ْت أَُم د َمَض ال: ق ةُ: القَْرن من الناس؛ يق وآَمٍة أَي في ِخْصٍب. واألُمَّ
ُروٌن. ةُ  قُ ي وأُمَّ ل إِل ن أُرِس ي: َم ل نب ومك لُّ ق ث: ك ؤمٍن. اللي افر وم ن ك   هم م

تُه، وقيل: أُمة محمد، صلى هللا نُِسبُوا ِإلى نبي ن  وسلم، كلُّ وآله عليهم  فأُضيفوا إِليه فَُهْم أُمَّ َمن أُرِسل إِليه ِممَّ
ة آَمن به أَو َكفَر، قال: وكل ِة؛ وفي الحديث: إن ٌجيل من الناس هم أُمَّ ي  على ِحَدة واألُمُّ: كاألُمَّ ا، يعن أَطاُعوهم

ه، في َرِشدوا أبا بكر وعمر، هم، وقيل، هو نَِقيُض قولهم َهَوْت أُمُّ ى  الدُّعاء عليه، وكل وَرَشدت أُمُّ َمن كان عل
ةٌ وحده. وكان ديِن الَحّقِ ُمخالفاً لسائر األَْديان، فهو ه السالم، أُمَّ ةً؛  إبراهيُم خليُل الرحمن، على نبينا وعلي أُمَّ

ةُ  ؛ وقال له؛ ومنه قوله عز وجل: إن إبراهيم الذي ال نِظير : الرجلواألُمَّ ةً قانِتاً  ةً  كان أُمَّ أبو عبيدة: كان أُمَّ
ر  إذا كان باقَِي القّوة: فالن عمرو الشَّيباني: إن العرب تقول للشيخ أي إماماً. أَبو ى الخي اه راجع إل ٍة، معن بِإمَّ
ة ألن ن أَع والنِّْعم ه م اء قُّوتِ مبَق ال: ظ د. يق ن القَْص ه م اب كل ذا الب ل ه ة، وأص ْدته، النِّْعم ه إذا قََص ُت إلي  أََمْم
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يِن أَنَّ َمْقِصَدهم ة في الّدِ ة فمعنى األُمَّ ق مْقِصد واحد، ومعنى اإلمَّ ده الخْل ذي يَْقِص  في النِّْعمة إنما هو الشيء ال
ة في الرُجل الُمْنفَرد الذي ال نَ  ويَْطلُبونه، ومعنى   ..  سائر الناس منفرد من قَْصد ِظير له أن قَْصدهاألُمَّ

   
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سب يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي حانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج ..  اوال وب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
   وبركاته .ورحمة هللا

 
 

  
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
  
  

c    : 283الحلقة عدد   
  c( سورة القصص ) 

  
  ول د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل هللا وعل

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم 
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َال  (( ...  ى أَفَ ٌر َوأَْبقَ ِ َخْي َّ َد  ا ِعْن ا َوَم ْنيَا َوِزينَتَُه دُّ اِة ال اُع اْلَحيَ ْيٍء فََمتَ ْن َش تُْم ِم ا أُوتِي َوَم
وَن( اعَ 60تَْعِقلُ اهُ َمتَ ْن َمتَّْعنَ ِه َكَم َو َالقِي نًا فَُه ًدا َحَس ْدنَاهُ َوْع ْن َوَع ْن )أَفََم ِة ِم ْوَم اْلِقيَاَم َو يَ مَّ ُه ْنيَا ثُ دُّ اِة ال  اْلَحيَ

ا  )62َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَكائِي الَِّذيَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن( )61اْلُمْحَضِريَن( ْوُل َربَّنَ قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهْم اْلقَ
ا أَْغَوْينَ ِذيَن أَْغَوْينَ ُؤَالِء الَّ ُدوَن(َه ا يَْعبُ انُوا إِيَّانَ ا َك َك َم ا إِلَْي أْنَ ا تَبَرَّ ا َغَوْينَ َرَكاَءُكْم 63اُهْم َكَم وا ُش َل اْدُع ) َوقِي

ُدوَن( انُوا يَْهتَ ْم َك ْو أَنَُّه ذَاَب لَ ْم َوَرأَْوا اْلعَ تَِجيبُوا لَُه ْم يَْس َدَعْوُهْم فَلَ اذَا أَجَ  )64فَ وُل َم اِديِهْم فَيَقُ ْوَم يُنَ تُْم َويَ ْب
ى  )66فَعَِميَْت َعلَْيِهْم األَْنبَاُء يَْوَمئٍِذ فَُهْم الَ يَتََساَءلُوَن( )65اْلُمْرَسِليَن( اِلًحا فَعََس َل َص َن َوَعِم اَب َوآَم ْن تَ ا َم فَأَمَّ

يَن( ْن اْلُمْفِلِح وَن ِم ْم الْ  )67أَْن يَُك اَن لَُه ا َك اُر َم اُء َويَْختَ ا يََش ُق َم َك يَْخلُ ا َوَربُّ الَى َعمَّ ِ َوتَعَ َّ ْبَحاَن  َرةُ ُس ِخيَ
ِرُكوَن( وَن( )68يُْش ا يُْعِلنُ ُدوُرُهْم َوَم نُّ ُص ا تُِك ُم َم َك يَْعلَ ى 69َوَربُّ ي اْألُولَ ُد فِ هُ اْلَحْم َو لَ هَ إِالَّ ُه ُ الَ إِلَ َّ َو  ) َوُه

ُر قُْل أَ  )70َواْآلِخَرِة َولَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن( ُ َعلَْيُكْم اللَّْيَل َسْرَمًدا إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن إِلَهٌ َغْي َّ َرأَْيتُْم إِْن َجعََل 
ِ يَأْتِيُكْم بِِضيَاٍء أَفََال تَْسَمعُوَن( ةِ  )71َّ ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ ُ َعلَْيُكْم النََّهاَر َسْرَمًدا إِلَ َّ ُر قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجعََل  هٌ َغْي ْن إِلَ  َم

ِ يَأْتِيُكْم بِلَْيٍل تَْسُكنُوَن فِيِه أَفََال تُْبِصُروَن( ْن 72َّ وا ِم ِه َوِلتَْبتَغُ ُكنُوا فِي ) َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل لَُكْم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِلتَْس
وَن( َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُولُ  )73فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن( تُْم تَْزُعُم ٍة  )74أَْيَن ُشَرَكائِي الَِّذيَن ُكن ّلِ أُمَّ ْن ُك ا ِم َونََزْعنَ

ُروَن( انُوا يَْفتَ ا َك ْنُهْم َم لَّ َع ِ َوَض َّ ِ قَّ  وا أَنَّ اْلَح انَُكْم فَعَِلُم اتُوا بُْرَه ا َه ِهيًدا فَقُْلنَ ْوِم 75َش ْن قَ اَن ِم اُروَن َك )إِنَّ قَ
هُ الَ ُموَسى فَبَغَى َعلَيْ  هُ قَْوُم اَل لَ ِة إِْذ قَ وَّ ي اْلقُ بَِة أُوِل وُء بِاْلعُْص َرْح إِنَّ ِهْم َوآتَْينَاهُ ِمْن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُ  تَْف

َ الَ يُِحبُّ اْلفَِرِحيَن( ُ الدَّاَر اْآلِخَرةَ َوَال تَنَس نَِصيبََك مِ  )76َّ َّ ُ َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك  َّ َن  ا أَْحَس ْن َكَم ْنيَا َوأَْحِس دُّ ْن ال
َ الَ يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن( َّ   ...)).)77إِلَْيَك َوَال تَْبِغ اْلفََساَد فِي األَْرِض إِنَّ 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة القصص ) 

  * التحليل :
  

ناسى أن ما خوله هللا غير باق كثيرا ما يغتر اإلنسان بما  عنده من مال ومتاع ونفوذ .. وينسى أو يت
ت  ه مي ان أو يتناسى أن ى اإلنس .. وأن ما عنده هو امتحان محاسب عليه من أين جاءه  وأين صرفه؟ .. ينس
ام  ا هي أي المرة .. وإنم ه ب .. وأنه راحل .. وان الدنيا والمنصب والمال .. والنفوذ .. لو دام لغيره ما انتقل إلي

رر  خامتحان يتكرر التاري يداولها هللا بين العباد في فيها بأطر مختلفة وشخوص مختلفين.. ولكنه مع ذلك يتك
ول  .. كي يأخذ الحصيف عبرة.. وكي يعدل مساره نحو التوبة واألوبة إلى هللا الغفور الرحيم .. وكي يحق الق

  ووحدة الخلق: على الكافر والجاحد لألدلة المادية الملموسة التي تترى وتتوالى تبيانا لوحدانية الخالق
  

َال  (( ...  ى أَفَ ٌر َوأَْبقَ ِ َخْي َّ َد  ا ِعْن ا َوَم ْنيَا َوِزينَتَُه دُّ اِة ال اُع اْلَحيَ ْيٍء فََمتَ ْن َش تُْم ِم ا أُوتِي َوَم
ي).)).. 60تَْعِقلُوَن( َع ف تمتاَع والتَّْمتِي َع واالْس اَع والتمتُّ الى الَمت ه، ومعاني مواضعَ  وقد ذكر هللا تع ن كتاب ا م ه

ري: ال األَزه د. ق ل واح ى أَص ة إِل ت راجع ا وإِن اختلف ه فأَم ُغ ب ه ويُتَبَلَّ ُع ب يء يُْنتَفَ ل ش ل فك ي األَص اُع ف  الَمت
دُ  وٌل : عقل الشيء : فهمه وتدبره ..  أَفََال تَْعِقلُونَ . والفَناُء يأْتي عليه في الدنيا. ويُتََزوَّ ٌل وَعقُ وَعقَل، فهو عاقِ

ن الء. اب وم ُعقَ ن ق ل م اري: َرُج و األَنب ٌل وه َر إِذا عاقِ ُت البَعي ن َعقَْل أْخوذ م ه، م ره وَرأْي امع ألَم   الج
د َجَمْعَت قوائمه، ولهم ق بَِس  وقيل: العاقُِل الذي يَْحبِس نفسه ويَُردُّها عن َهواها،أُِخذَ من ق انُه إِذا ُح ل ِلس اْعتُِق

ولوال والَمْعقُول: ما تَْعِقله بقلبك. وُمنِع الكالَم. هُ َمْعقُ د المصادر ٌَمْعقُول: العَْقُل، يقال: ما لَ و أَح ٌل، وه  أَي َعْق
  . التي جاءت على مفعول كالَمْيسور والَمْعُسور.

ْوَم اْلقِ ((   َو يَ مَّ ُه ْنيَا ثُ دُّ اِة ال اَع اْلَحيَ اهُ َمتَ ْن َمتَّْعنَ ِه َكَم َو َالقِي نًا فَُه ًدا َحَس ْدنَاهُ َوْع ْن َوَع ةِ أَفََم ْن  يَاَم ِم
ِريَن( و) .)).. 61اْلُمْحَض دة، وه َرةُ: المجال . والُمحاَض ِجلُّ ُر: الّسِ دَّةُ. والَمْحَض َرةُ: الّشِ ى  والَحْض ك عل أَن يغالب

ابرة.  حقك فيغلبك عليه ويذهب به. قال الليث: الُمحاَضَرةُ أَن ةً أَو مك ه مغالب ذهب ب ك في َرك إِنسان بحق يُحاِض
ان.عند الس وحاَضْرتُه: جاثيته ٌر: ذو بي ه ال يستوي لطان، وهو كالمغالبة والمكاثرة. ورجل َحْض ى أن . والمعن

ين من  اد .. وب ف الوعد والميع ذي ال يخل ن هللا ال د الصدق م ة وع من آمن وصدق وبذل وأعطى.. فنال الجن
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سع وعلى أغناه هللا فبخل وكذب .. فأحضره هللا النار التي وعده وعد الصدق أيضا والفرق واضح والبون شا
  العاقل أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختيار الواعي المسئول .. 

وَن(((   تُْم تَْزُعُم ه شريكا .. )62َويَْوَم يُنَاِديِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَكائِي الَِّذيَن ُكن ل ل ا : جع رك ب .)).. أش
فاته ..   ي ص ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك ارك ف وَن وهللا ال يش ذب، : تَْزُعُم ل: الك ن، وقي ْعُم الظ زَّ ل: ال   وقي

ْعُم تميميَّة، ْعُم حجازية َزَعَمهُ يَْزُعُمهُ، والزُّ   ..  والزَّ
أْ ((   ا تَبَرَّ ا َغَوْينَ اُهْم َكَم ا أَْغَوْينَ ِذيَن أَْغَوْينَ ُؤَالِء الَّ ا َه انُوا قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهْم اْلقَْوُل َربَّنَ ا َك َك َم ا إِلَْي نَ

ً .)).. )63يَّانَا يَْعبُُدوَن(إِ  ا الفَتح، َغيّ َوى، ب ة. َغ الُل والَخْيبَ : الضَّ يُّ ِويَ  الغَ د:  وَغ ي عبي ن أَب رة ع ةً؛ األَخي َغوايَ
ٍو ..  وَغيَّان: ضالٌّ، وأَْغواه هو َضلَّ. ورجٌل غاٍو وَغٍو وَغِويٌّ  ري: َغ ن ب ال اب اُد، ق يُّ الفَس ي: الغَ ن األَعراب اب

لِ  ُم الفاِع و اس نْ  ه دٌ  ِم و راِش َد فه ره َرَش ، ونظي ِويٌّ ذلك َغ َوى، وك ن َغ ِوَي ال م و َغ َد فه ي  وَرِش يٌد. وف َرِش
ن د وم ْد َرَش ولَه فقَ ع هللاَ وَرُس ْن يُِط ديث: َم مها الح َوى يَْعِص ْد َغ كَ ..  فقَ ا إِلَْي أْنَ ِرَئ إِذا :  تَبَرَّ ي: بَ ُن األَعراب اب

َه وتب زَّ ِرَئ إِذا تَنَ ِرىَء،تَخلََّص، وبَ َد، وبَ ذََر؛ اَع ذََر وأَن اَرأُْت  إِذا أَْع . وب يَّ ِرَئ إِل ه وبَ ُت الي ل: بَِرئْ ج اَرأُْت الرَّ وب
  .الِفراق. على فاَرْقتَه. وبارأَ المرأَةَ والَكِريَّ ُمبارأَةً وبِراًء: صالََحهما إِذا َشِريكي:

تَجِ ((   ْم يَْس َدَعْوُهْم فَلَ َرَكاَءُكْم فَ وا ُش ُدوَن(َوقِيَل اْدُع انُوا يَْهتَ ْم َك ْو أَنَُّه ذَاَب لَ ْم َوَرأَْوا اْلعَ ) .. 64يبُوا لَُه
ال  م .. ف تغاثوا به ى إن اس ة .. وحت ة ومعنوي نام مادي ن أص ومين م ون بالشركاء الزع م ال ينتفع ى أنه والمعن

ف  الم الحني ق أي اإلس وة الح وا دع دنيا واتبع ي ال دوا ف م اهت و أنه تغاثتهم .. ول ن اس دوى م د ج ن التوحي دي
يم ..  ان الخالق العل ان وال الزم ده المك د وال يح ه وال ول الخالص أي عبادة هللا وحده ال شريك له وال زوجة ل
ا وصل  واتبعوا ما جاء به محمد صلى هللا عليه وآله وسلم وهذا القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم .. م

  بهم الحال إلى تلك المهانة والعذاب .. 
ِليَن(وَ ((   تُْم اْلُمْرَس اذَا أََجْب وُل َم اِديِهْم فَيَقُ ْوَم يُنَ ْم الَ  )65يَ ٍذ فَُه اُء يَْوَمئِ ْيِهْم األَْنبَ ْت َعلَ فَعَِميَ
ذٍ  ِّوهو أَْعَمى وَعٍم، واألُنثى َعْمياء وَعِمية، وأَما َعْمية فَعَلى حد.)).. )66يَتََساَءلُوَن( يم  فَْخ وا ِم ٍذ، َخفَّفُ ي فَِخ ف

ث: ة؛ قال ابن سيده: حكاه سيبويه.َعِميَ  ال اللي ى ق ُت عل ذا النَّْع ع ه اء، وال يق َرأَةٌ َعْمي ى واْم ٌل أَْعَم يِن  رج الع
م.. َعْيناهُ  ألن المعنى يَقَُع عليهما جميعاً، يقال: َعِميتْ  الواِحَدة تُهم أَي َجْهلُُه يهم َعِميَّ ون. وف وٌم َعُم ال .. وق وق

لّ  وَمن كان في هذه هللا عز وجل: ى وأََض رة أَْعَم ي اآلخ و ف ال ُأَْعَمى فُه ْنيا  سبيالً؛ ق دُّ م ال دََّد هللا نِعَ راء: َع الف
ن ال م م ق اَطبين ث ى الُمخ ذه عل ي ه ان ف و ك يكم فه ناها علَ ي اْقتََصْص ْنيا الت دُّ م ال ي نِعَ ي ف ى، يَْعن ي أَْعَم   ف

د، عََمى ألنه لم يَُردْ نِعَِم اآلخرة أَْعَمى وأََضلُّ سبيالً، قال: وإنما جاَز في ال ا أُِري يِن إنم ى العَْينَ م،  به َعَم وهللا أَعل
ا .. يقال هو أَْعَمى منه في العَْين فالٌن أَْعَمى من فالن في القَْلِب، وال َعَمى القَْلب، فيقال اهُ إنم ا أَْعم وقولهم: م

ه:وق.. الكثيُر الضاللِ  إليه يُراد به ما أَْعَمى قَْلبَه ألَنَّ ذلك ينسبُ  َي  ال نَْفَطَوْي ِده وَعِم ن ُرْش الٌن ع َي ف ال َعِم يق
ونَ  يَْهتَدِ  عليه َطريقُه إذا لم وٌم َعُم ٌل عٍم وق ه. ورج و.. ِلَطِريق العُقوِل فه وُب ب ه القل ٍر ال تدِرك لُّ أَم ى وك ..  َعًم

ى اِإلْنساِن يومئٍذ.  األَنباء وَعِمَي عليه األَْمُر: اْلتَبَس؛ ومنه قوله تعالى: فعَِميَْت عليهمُ  َي عل ةُ: أَْن تُعَّمِ والتَّْعِميَ
 ً نْ  فتُلَبَِّسه عليه شيئا ى َم يَنَّ عل ي حديث الهجرة: ألَُعّمِ ة تَْلبِيساً. وف ن التَّْعِمي ي، م يِس،  َورائ اء والتَّْلبِ واِإلْخف

ٌد. ا أَح ى ال يَتبعَُكم ت حت ى البي ُت معن ي ْعر، و وَعمَّ ن الّشِ ى م ه الُمعَمَّ ة، ومن رَئ:تَْعِمي   قُ
يَْت عليهم، بالتشديد. ى إِذا فعُّمِ وت أَبو زيد: تََرْكناُهم ُعمَّ ى الم َرفُوا عل يهم ..  أَْش ْت عل ل: فَعِميَ ه عز وج وقول

ّ تعالى: وأَْقبََل بَعُضهم على بعض يَتَساَءلون؛ قال األَْنبَاُء يومئٍذ فهم ال يَتَساَءلون . اُء: يقول القائل قال   الفرَّ
يهمكيف قال ه ْت عل ول َعِميَ ه يق ل التفسير: ان ال أَه ذلك  هنا: فهم ال يتساَءلُون؟ ق ٍذ، فسكتوا، ف ُج يومئ الُحَج

اٌء عن  قوله تعالى فهم ال يَتَساَءلون. قال أَبو منصور: َج أَْنبَ ِإ، ألَنَّ الُحَج ع النَّبَ ـْبَاًء، وهي جم ج أَن ى الُحَج سمَّ
، يَّةٌ، ألَنهعز وجل. الجوهري: والنَبِيُء: الـ ّ ، عز وجل، َمّكِ ّ ٍل.  ُمْخبِر عن  ى فاِع أَْنبَأَ عنه، وهو فَِعيٌل بمعن

 ُمْفِعل مثل نَِذير بمعنى ُمْنِذر وأَِليٍم بمعنى ُمْؤِلٍم. وفي النهاية: فَِعيل قال ابن بري: صوابه أَن يقول فَِعيل بمعنى
  ..  بمعنى

ا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل صَ ((   يَن(فَأَمَّ ْن اْلُمْفِلِح وَن ِم وز .)).. )67اِلًحا فَعََسى أَْن يَُك الُح: الف ح والفَ الفَلَ
يم ي النع اء ف اة والبق ي والنج ر؛ وف اءٍ  والخي حٍ أَي بَق ر وفَلَ َرك هللا بخي داحِ: بَشَّ ي الدَّْح ديث أَب ْوز، ح   وفَ
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حَ  د أَْفلَ ل: ق ن قائ زَّ م ال هللا َع ح. ق د أَفل الح، وق ال  وهو مقصور من الف الح؛ ق ى الف يُروا إِل ون أَي أُِص المؤمن
  ..ُمْفِلحون لفوزهم ببقاء األَبَِد. وفَالُح الدهر: بقاُؤه األَزهري: وإِنما قيل ألَهل الجنة

ِرُكونَ ((    ا يُْش الَى َعمَّ ِ َوتَعَ َّ ْبَحاَن  َرةُ ُس ْم اْلِخيَ اَن لَُه ا َك اُر َم اُء َويَْختَ ا يََش ) .)).. 68(َوَربَُّك يَْخلُُق َم
ل ه: وك ر  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق

ه: أَال بق إِلي ال ُس ق مث ه الَخل ر ل ي واألَم ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ن الخ ارك هللا أَحس   تب
تعالى: فتبارك هللا  التقدير؛ وقال في قوله ْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخرعلى وجهين: أَحدهما اإلِ  كالم العرب

رين أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن ّدِ َرةُ .. الُمق ْم اْلِخيَ اَن لَُه ا َك اُر َم َرةً :    َويَْختَ راً وِخيَ ى صاحبه َخْي اَرهُ عل وخ
له؛ ورجل َخْيرٌ  ر وَخيََّرهُ: فَضَّ ف، وام اٌر.وَخيٌِّر، مشدد ومخف ع أَْخياٌروِخيَ َرةٌ، والجم َرةٌ وَخيِّ ز . أَة َخْي ه ع وقول

ار  الِخيََرةُ؛ قال وجل: َوَربَُّك يَْخلُق ما يشاء ويَْختاُر ما كان لهم ك يخت الزجاج: المعنى ربك يخلق ما يشاء ورب
يكون ما في معنى  الخيرة أَي ليس لهم أَن يختاروا على هللا؛ قال: ويجوز أَن كانت لهم وليس لهم الخيرة وما

ذي ا ال و م رة، وه ه الخي م في ان له ذي ك ار ال ى ويخت ون المعن   فيك
ً  ويختار فيما يدعوهم إِليه من عبادته ما لهم فيه تَعَبََّدهم به، أَي ى  الِخيََرةُ. واْختَْرُت فالنا َي بعل ّدِ على فالن: ُع
ْلتُ  ألَنه في معنى   ..فَضَّ

نُّ ُص((    ا تُِك ُم َم َك يَْعلَ وَن(َوَربُّ ا يُْعِلنُ ه )69ُدوُرُهْم َوَم ه بحقيقت ا : أدرك يء علم م الش .)).. عل
ه ..   ه وكنه يء بحقيقت ه..العلم : إدراك الش ُدوُرُهمْ وكنه نُّ ُص ا تُِك يٍء :  َم ل ش اء ك اُن: ِوق ةُ والِكنَ نُّ والِكنَّ الِك

تُْره. : وِس نُّ ً  والِك ا ت أَيض اه. و.. البي اً: أَخف ه َكنّ َره عن نَّ أَْم تَتَروَك يُء: اس تََكنَّ الش نَّ .. اْس هم: أََك ال بعض وق
ز: أَو ل العزي ي التنزي تَره. وف يَء: َس ي الش تُم ف ي أَكنَْن ُت ف اَء كنَن د ج ري: وق ن ب ال اب تم. ق كم؛ أَي أَخفَْي  أَنفُِس

نفس» في االمرين«قوله ..  األَمرين ي ال مس واالسرار ف ن أي الستر والصيانة من الش م م ا يعل وف  كم الوق
  ..   وصنته لى عبارة الصحاح اآلتية في قوله: وكننت الشيء سترتهع

وَن(((   ُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو لَهُ اْلَحْمُد فِي اْألُولَى َواْآلِخَرِة َولَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُ َّ هُ: هللا .)).. )70َوُهَو  اإللَ
هٌ  وداً إلَ ه معب ن دون ذ م ا اتخ ل م ل، وك ز وج د ع ذلك مت عن موا ب نام، س ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ذه، والجم خ

ي العتقادهم أَن ه الشيء ف ا علي اداتهم ال م ُع اعتق ماُؤهم تَتْبَ ا، وأَس قُّ له ِة  العبادة تَُح يُِّن اإللَه و بَ نفسه، وه
َوْرد: ن ال ب اب ّبِ، وُمهَ  واألُْلهانيَِّة: وفي حديث ُوَهْي رَّ ة ال ي أُْلهانيَّ د ف ع العب يقين،إذا وق ّدِ ة الّصِ ِة  ْيِمنِيَّ وَرْهبانِيَّ
ٍه، ً أَحدا األَْبرار لم يَِجْد أَحداً يأْخذ بقلبه أَي لم يجد ن إلَ أْخوذ م و م ر: ه ن األَثي  ولم يُِحبَّ إالَّ هللا سبحانه؛ قال اب

د من أَلِ  واألُْلهانِيَّة، وأَصله فُْعالنِيَّة، بالضم، تقول إلَهٌ بَيُِّن اإللَهيَّة وتقديرها ع العب د إذا وق ر، يري هُ إذا تََحيَّ هَ يَأْلَ
ا، عظمة هللا وجالله وغير في ه إليه َرَف َوْهَم ة وَص ه ذلك من صفات الربوبي ل قلب ى ال يمي اس حت َض الن  أَْبغَ

و وحده ال إله إال هللا األَكبر هو هللا  إلى أَحد. األَزهري: قال الليث بلغنا أَن اسم ي نسخة التهذيب: هللا .. ه   وف
يمُ :   َولَهُ اْلُحْكمُ ..  وحده هو وهللا ال إله إال و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَك بحانه  ل ُم، س الُحْك

ماء  صفات وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: من ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح هللا الَحَكُم والَحِك
يأ متقاِربة، وهللا ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ُم  علم بما أَراد به الى الَحَك ماء هللا تع أَس

و والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِك
وم. عن كمة، والَحْكَمةُ عبارةفَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الحِ  ِه . معرفة أفضل األشياء بأفضل العل َوإِلَْي

ً  : رجع يرجع  تُْرَجعُونَ  ا اً وُرُجوع ً  َرْجع ا اً وَمْرِجع ى وُرْجعان ى  وُرْجعَ ل: إِن إِل ي التنزي ةً: انصرف. وف وَمْرِجع
جوعَ  ربك ْجعى، أَي الرُّ ا دام ُرُجوعكم َمْرِجعُكم جميعاً، أَي والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا الرُّ .. وم

هد  هناك مرجعا فمعنى أنه كان ثمة منطلقا وبداية .. والبداية تتقضي بدء الرحلة .. وبدء اإلمتحان .. حيث أش
ى  ل واحد عل ان ك ال .. ك ودة باألعم ت الع ى إذا كان ة .. حت الخلق واأللوهي رده ب ه وتف ى وحدانيت هللا خلقه عل

ة : ((  بيتى من أمره ورة القيام يَرةٌ(.. وال يعذر الجاهل بجهله .. جاء في س ِه بَِص ى نَْفِس اُن َعلَ نَس ْل اْإلِ  )14بَ
  ) .))..15( َُولَْو أَْلقَى َمعَاِذيَره

رُ ((   هٌ َغْي ْن إِلَ ِة َم ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ ْرَمًدا إِلَ َل َس ْيُكْم اللَّْي ُ َعلَ َّ َل  تُْم إِْن َجعَ ْل أََرأَْي َال  قُ يَاٍء أَفَ أْتِيُكْم بِِض ِ يَ َّ
ل ليل أَو نهار.  السْرَمُد: دوام الزمان من:  اللَّْيَل َسْرَمًدا) .)).. 71تَْسَمعُوَن( يوليل سرمد : طوي ل  . وف التنزي

ديث لقم الزجاج: السرمد الدائم في أَرأَيتم إِن جعل هللا عليكم النهار سرمداً؟ قال العزيز: قل ي ح ان: اللغة. وف
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رمد: ْرَمد؛ الس ل َس ّواُب لي ع َج ذي ال ينقط دائم ال َمعُونَ  ..ال َال تَْس سُّ األُذن: أَفَ ْمُع: ِح الى: إِْن ..  السَّ ه تع وقول
ا ما تُسمع إِال من تُْسِمُع إِال من يْؤِمُن بآياتنا؛ أَي ل بم ول والعم ا القب ماعِ ههن ا، وأَراد باِإلس ؤمن به يسمع،  ي

  . يعمل فهو بمنزلة من لم يسمع. ولم ِألنه إِذا لم يقبل
ِ يَ((   َّ ُر  هٌ َغْي ْن إِلَ ِة َم ُ َعلَْيُكْم النََّهاَر َسْرَمًدا إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَم َّ ُكنُوَن قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َجعََل  ٍل تَْس أْتِيُكْم بِلَْي

ُروَن( َال تُْبِص ِه أَفَ هِ .)).. )72فِي ُكنُوَن فِي تقر تَْس ن اإلس ف : م ن نص ر م ا أن أكث روف علمي دوء .. ومع ار واله
رده  ه وتف ل قدرت ه ودالئ از هللا ورحمت ن إعج ذا م خاليا البدن تنام في الليل وإن بقي صاحبها مستيقظا .. وه

 بالخلق واإلبداع وأحقيته في العبادة واإلتباع والطاعة .. 
ُكُروَن(َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل لَُكْم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ((    ْم تَْش ِلِه َولَعَلَُّك ْن فَْض وا ِم ِه َوِلتَْبتَغُ .)).. )73ِلتَْسُكنُوا فِي

ه ةُ مثل قَّةُ والتَّعَطُُّف، والمْرَحَم ْحمة: الّرِ ةُ .. الرَّ ه. وَرْحَم ب وعطف ةُ القل رب: ِرقَّ د الع ي آدم عن ي بن ةُ ف ْحَم  والرَّ
ْحُم، بالضم: ا هللا: ُكُرونَ . لرحمة.َعْطفُه وإِحسانه ورزقه. والرُّ ُره، :  َولَعَلَُّكْم تَْش ان ونَْش اُن اِإلحس ْكُر: ِعْرف الشُّ

د وعن أَيضاً. وهو الشُُّكورُ  ن ي ون ع ُد يك ٍد، والَحْم ون إِالَّ عن يَ ر قال ثعلب: الشُّْكُر ال يك رق  غي ذا الف د، فه ي
يده: وه.. بينهما. والشُّْكُر من هللا: المجازاة والثناء الجميل ون إِال عن قال ابن س ى أَن الشكر ال يك دل عل ذا ي

ة يشكرك أَنه قال: يد، أَال ترى ه نعم ن أَوليت ل م يس ك ة يقضي؟ أَي ل ه نعم ن أَوليت ل م ا ك ى وم ا. وحك  عليه
، وكذلك شكرت   . وتََشكََّر له بالَءه: كَشَكَرهُ. نعمة هللا، اللحياني: شكرت اللهوشكرت  وَشَكْرُت با

اتُوا  )74يِهْم فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَكائِي الَِّذيَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن(َويَْوَم يُنَادِ ((   ٍة َشِهيًدا فَقُْلنَا َه َونََزْعنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ
ُروَن( انُوا يَْفتَ ا َك ْنُهْم َم لَّ َع ِ َوَض َّ ِ ريكا .. وهللا)75بُْرَهانَُكْم فَعَِلُموا أَنَّ اْلَحقَّ  ه ش ل ل ا : جع  ال .)).. أشرك ب

ي صفاته ..  ِهيًدايشارك في ملكه وال في ذاته وال ف ٍة َش ّلِ أُمَّ ْن ُك اس ..  ِم ه الن ا فعل هد بم ا يش اتُوا : أي نبي َه
تم صادقين؛ التهذيب: قال هللا عز وجل::  بُْرَهانَُكمْ  انَكم إن كن اتوا بُْره ل ه ة، قُ ة الفاصلة البيّن ان الُحّج  البُْره

ْرِهنُ  ْرَهَن يُبَ ال: بَ ةً يق م،  بَْرَهن َدد الَخص ة ِللَ ٍة قاطع اء بُحّج ال إذا ج اج: يق ْرِهٌن. الزج و ُمبَ  فه
، فجعلَ  يِّن، للذي ال يبرهن حقيقته إنما أَنت متمّنٍ ه:  يُبَْرهن بمعنى يُبَ ْرَهَن علي د بَ راهيُن. وق اِن ب ُع البره وَجْم

َدقةُ بُْرهاٌن؛ البُْرهاُن: الح الحّجة. وفي الحديث: أَقام ةٌ  ّجةُ والدليل أَيالصَّ ا  أَنها ُحجَّ ل أَنَّه ن أَج ر م ب األَْج لطال
ةٍ  وقيل: هي فَْرٌض يُجاِزي هللاُ به وعليه، ك لعَالق ا، وذل ه بإْخراجه ب نَْفس  َدليٌل على صحة إيمان صاحبها لطي

ِ  النْفِس والمال. ّما بين َّ ِ وكنهه .. العلم : إدراك الشيء  : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته فَعَِلُموا أَنَّ اْلَحقَّ 
ِريّ بحقيقته وكنهه ..   ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري ة؛  ٌوالِفْريةُ: الكذب. فََرى ك يح الِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن وِمْف

َرى عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ذبال الكذب يَْفريه إِذا اختلقه، والِفْرية م  ك
راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق ه. يَْفتِري راه:  اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ

جُل َعْينَْيِه ما لم الحديث: اختلقه، واالسم الِفْريَة. وفي   .. تََريا ِمن أَْفَرى الِفَرى أَن يُِرَي الرَّ
ي إِنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَْوِم ((     ُموَسى فَبَغَى َعلَْيِهْم َوآتَْينَاهُ ِمْن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِاْلعُْصبَِة أُوِل

َ الَ يُِحبُّ اْلفَِرِحيَن( َّ ِة إِْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ الَ تَْفَرْح إِنَّ  أَعجمي، يضرب به  وقاروُن: اسم رجل، وهو.)).. )76اْلقُوَّ
افراً فخسف  والتعريف. وقاُرون: اسم نَى وال ينصرف للعجمةالمثل في الغِ  ان ك رجل كان من قوم موسى، وك

داره ه وب ى .األَرض. هللا ب ْوِم ُموَس ْن قَ اَن ِم اُروَن َك ان حسن  إِنَّ قَ ه السالم .. وك ن عم موسى علي ان اب : ك
ل ة أه ي محارب ع فرعون ف ل م ه .. وعم افق قوم ه ن ان ..   الصوت يرتل التوراة .. ولكن ْيِهمْ اإليم ى َعلَ :  فَبَغَ

ُي: تُهم. والبَْغ يِّفَتُهم أَي َطِليعَ َدل عن الحق  ويقال: جاءت بَِغيَّةُ القوم وَش اً: َع ا بَْغي ُل علين ى الرج ي. وبَغَ ّدِ التَّعَ
ا بطن الفراء واستطال. ا وم ر منه ا ظه واحَش م ي الف م ربِّ ا حرَّ ل إنم الى: ق م في قوله تع َي  واإلث ر والبَْغ بغي

ري: ال األَزه اس؛ وق ى الن تطالة عل ي اإلس ق، البَْغ اه الح م  معن ُي معظ اد، والبَْغ م والفس ي الظُّْل ر، والبَْغ الكب
ضَ :  لَتَنُوُء بِاْلعُْصبَةِ  .األَمر. َواًء: نََه ْوءاً وتَْن وُء نَ ه يَنُ اَء بِِحْمِل ن  ن و م َل فسقََط، فه ل: أُثِْق قٍَّة. وقي د وَمَش بَجْه

ه. ذلك نُْؤُت به.األَضداد. وك ُل إِذا أَثْقَلَ ا  .ويقال: ناَء بالِحْمل إِذا نََهَض به ُمثْقَالً. وناَء به الِحم وُء به رأَة تَنُ والم
ا أَي وُء بِعَِجيَزتِه ا، وهي تَنُ ه َعِجيَزتُها أَي تُثِْقلُه ه: أَثْقَلَ ل أَناَع اَءه مث ُل وأَن ه الِحْم اَء ب ةً. ون ا ُمثْقل ْنَهُض به  تَ

ه ى.وأَمالَ ه، بمعن ه وأَْذَهبَ َب ب ال ذَه ا يق ا إِنَّ  ، كم الى: م ه تع ٍة. وقول وَّ ي القُ بِة أُول وُء بالعُْص ه لَتَنُ ال:  َمفاتَِح ق
ن نُْوُءها بالعُْصبةِ  يلُهم ِم بِة أَي تُِم وُء بالعُْص ه لَتَنُ ت  أَْن تُثِْقلَهم. والمعنى إِنَّ َمفاتَِح اَء قل ت الب ِإذا أَدخل ا، ف ثِقَِله

واه بهم،تَنُوُء  باً: َط ـبُه َعْص َب الشيَء يَْعِص ديُد. وَعَص واه؛ والعَْصُب: الطيُّ الش دَّه. ولَ ل: َش ـيُّ . وقي والعَْصلَب
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يمُ  ق، العظ ديُد الَخْل ه الش لُوُب: ُكلُّ ِرِحينَ .. والعُْص بُّ اْلفَ َ الَ يُِح َّ َرْح إِنَّ  ه :  الَ تَْف ُر. وقول اً: البََط َرُح أَيض والفَ
َرحْ  هللا ال يحب َ تَْفَرْح إِنّ  تعالى: ال م: ال تَْف اه، وهللا أَعل ال الزجاج: معن ي الفَِرحيَن؛ ق ال ف رة الم دنيا ألَن  بكث ال

ا  َ ال تَأَْشْر، والمعنيان متقاربان ألَنه إِذا ُسرّ  اآلخرة؛ وقيل: ال تَْفَرحْ  الذي يَْفَرُح بالمال يصرفه في غير أَمر ربم
  .أَِشَر.

َك َوالَ َواْبتَِغ فِي((   ُ إِلَْي َّ َن  ا أَْحَس ْن َكَم ْنيَا َوأَْحِس ُ الدَّاَر اْآلِخَرةَ َوَال تَنَس نَِصيبََك ِمْن الدُّ َّ ِغ  َما آتَاَك  تَْب
َ الَ يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن( َّ كَ ...)). )77اْلفََساَد فِي األَْرِض إِنَّ  ُ إِلَْي َّ َن  نةُ:وال:  َوأَْحِسْن َكَما أَْحَس يِّئة.  َحَس ضدُّ الس

ال:  وفي التنزيل العزيز: َمْن جاء بالَحَسنة فله َعْشرُ  ي األَعم أَمثالها؛ والجمع َحَسنات وال يُكسَّر. والَمحاسُن ف
ويقال: إنه كان يَْنصر الضعيف  الَمساوي. وقوله تعالى: إنا نراَك من الُمحِسنين؛ الذين يُْحِسنون التأْويَل. ُ ضدّ 

الكالم لوم ويَعُود المريض، فذلكويُعين المظ دفعون ب يِّئةَ؛ أَي ي  إْحسانه. وقوله تعالى: ويَْدَرُؤون بالَحَسنة الس
م ل: ث ه عز وج ي قول و إسحق ف ال أَب اً  الَحَسن ما ورَد عليهم من َسّيِِء غيرهم. وق اَب تمام ا موسى الكت آتين

ى  الُمْحِسن، المعنى على الذي أَْحَسَن؛ قال: يكون تماماً على اً عل ون تمام نين، ويك ى الُمْحِس ن هللا عل تماماً م
ه ..  أَْحَسن على الذي أَْحَسنه موسى من طاعة هللا واتِّباع أَمره الذي ي، صلى هللا علي ه وفسر النب وسلم، وآل

ك جبريٍل، صلوات هللا عليهما اإلحساَن حين سأَله ن وسالمه، فقال: هو أَن تَْعبَُد هللا كأَن م تك إن ل راه، ف راه  ت ت
دل واإلحسان؛ وأَراد باإلحسان وهو تأْويُل قوله تعالى: إن هللا فِإنه يَراك، أُْ◌ُمر بالع و شرٌط  ي الص، وه اإلْخ

يكن ُمْحِسناً، وإن  وجاء بالعمل من غير إْخالص لم واإلسالم معاً، وذلك أَن من تلفَّظ بالكلمة في صحة اإليمان
ل: ارة أَراد باإلحسان كان إيمانُه صحيحاً، وقي َب هللاَ  َ اإلش ْن راقَ إن َم ن الطاعة، ف ة وُحْس ى الُمراقب ن  إل أَحَس

راك، عَمله، وقد ه عز وجل:هل جزاُء اإلحسان إال  أَشار إليه في الحديث بقوله: فإن لم تكن تراه فِإنه ي وقول
نَ  الدُّنيا إال اإلحسان؛ أَي ما جزاُء َمْن أَْحَسن في ي اآلخرة. وأَحَس اَءهأَن يُْحَسَن إليه ف يُض أَس : نق نَّ ه الظ ..  ب

ِدين بُّ اْلُمْفِس َ الَ يُِح َّ ي األَْرِض إِنَّ  اَد فِ غِ اْلفََس دَ : َوَال تَْب ُد وفَُس ُد ويَْفِس َد يَْفُس الح، فََس يض الص اُد: نق  الفس
ْدتُه ً فَسادا د وأَْفَس ال اْنفََس ا، وال يق يٌد فيهم و فاسٌد وفَِس وداً، فه الى وفُُس ه تع ا. وقول ي األَرض أَن عَْوَن ف : ويَْس

ام .له أَراد يَْسعَْون في األَرض للفساد. فساداً؛ نصب فساداً ألَنه مفعول وا األَرح .. وتَفَاَسَد القوُم: تدابَُروا وقطع
  . الفساد. أَْفَسَد فالن الماَل يُفَِسُده إِْفساداً وفَساداً، وهللا ال يحب ويقال:

    
*********  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحمِ (( ون ...  –./.)) )118يَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

c    284الحلقة عدد   
  c( سورة القصص ) 

   
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري ول هللا بل ك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

هُ قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم عِ (( ...  دُّ ِمْن َ قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمْن القُُروِن َمْن ُهَو أََش َّ نِدي أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ 
ةً َوأَْكثَُر َجْمعًا َوَال يُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِهْم اْلُمْجِرُموَن( ُدوَن اْلَحي78َقُوَّ ِذيَن يُِري اَل الَّ ِه قَ اةَ ) فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي ِزينَتِ

نيَا يَالَْيَت لَنَا ِمثَْل َما أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ لَذُو َحّظٍ َعِظيٍم( ْن  )79الدُّ ٌر ِلَم ِ َخْي َّ َواُب  ْم ثَ َم َوْيلَُك َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْل
ابُِروَن( ْن فََخَسْفنَا بِِه َوبِدَ  )80آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َوَال يُلَقَّاَها إِالَّ الصَّ ُرونَهُ ِم ٍة يَنُص اِرِه األَْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمْن فِئَ

ِريَن( ِ َوَما َكاَن ِمْن الُمْنتَِص َّ ْزَق 81ُدوِن  ّرِ ُط ال َ يَْبُس َّ أَنَّ  وَن َوْيَك األَْمِس يَقُولُ هُ بِ ْوا َمَكانَ ِذيَن تََمنَّ بََح الَّ ) َوأَْص
افُِرونَ ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدرُ  ُ َعلَْينَا لََخَسَف بِنَا َوْيَكأَنَّهُ الَ يُْفِلُح اْلَك َّ َرةُ  )82(  لَْوَال أَْن َمنَّ  اُر اْآلِخ دَّ َك ال تِْل

يَن( ةُ ِلْلُمتَِّق اًدا َواْلعَاقِبَ ي األَْرِض َوَال فََس اَء بِاْلَحَس )83نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن الَ يُِريُدوَن ُعلُوا فِ ْن َج ا َم ٌر ِمْنَه هُ َخْي نَِة فَلَ
وَن( انُوا يَْعَملُ ا َك يِّئَاِت إِالَّ َم وا السَّ ِذيَن َعِملُ َزى الَّ َال يُْج يِّئَِة فَ اَء بِالسَّ ْن َج ْرآَن 84َوَم َك اْلقُ َرَض َعلَْي ِذي فَ )إِنَّ الَّ

وَ  َك إِلَى َمعَاٍد قُْل َربِّي أَْعلَُم َمْن َجاَء بِاْلُهَدى َوَمْن ُه يٍن( لََرادُّ َالٍل ُمبِ ي َض َك  )85فِ ى إِلَْي وا أَْن يُْلقَ َت تَْرُج ا ُكن َوَم
افِِريَن( َك َواْدُع  )86اْلِكتَاُب إِالَّ َرْحَمةً ِمْن َربَِّك فََال تَُكونَنَّ َظِهيًرا ِلْلَك ْت إِلَْي َد إِْذ أُنِزلَ ِ بَْع َّ اِت  ْن آيَ نََّك َع دُّ َوَال يَُص

هُ  )87نَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِكيَن(إِلَى َربَِّك َوَال تَُكو هُ لَ ٌك إِالَّ َوْجَه ْيٍء َهاِل لُّ َش َو ُك هَ إِالَّ ُه َر الَ إِلَ ا آَخ ِ إِلًَه َّ َع  ْدُع َم َوَال تَ
  ./.)).)88اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة القصص ) 

  *التحليل : 
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اس  يبتلي هللا الناس بالخير والشر .. وإذا كان ابتالء الشر معروفا .. فإن ابتالء الخير فيه لبس والتب
ة  ي نعم ه ف أ أن ين .. فيحسب خط الوة اليق ان وح م اإليم نهم طع د م ن افتق في أذهان كثير من الناس خاصة م
ر  ي قف وهم والسراب .. ويسير ف انق ال ا بفضل جهوده وتضحياته .. يع دائمة .. وأن ما هو فيه من خير إنم

اب ى  يب اق .. وال يتمل تمرئ النف ه .. يس ده .. ومغالطت ي حق اض ف يس .. م رؤى واألحاس اعر وال ن المش م
ه  ي قلب ر ف م يق اس .. ول الم الن أعاجيب خلق هللا .. وال يؤمن إال في المناسبات واألعياد تظاهرا وخيفة من ك

اذا وعي وال إيمان وال خوف من هللا عز وجل الذي أكرمه ونعمه ابتالء وامتحانا  ا هو فاعل .. فم اظر م .. فن
ا المرء صائحا من بطن  ت .. يأتيه هو فاعل في حياة غريبة وعجيبة..  قليلة مهما كثرت وقصيرة مهما طال
ا ..  ى فراقه ر متحسر عل أمه .. ويغادرها بالموت صائحا باأللم والعذاب والهموم واألمراض واألوجاع .. غي

اق ل الع و يعق ى ل ر وأبق د هللا خي ل الشيء أي فما عن ل حق االستخدام ..  ألن عق و يستخدمون العق لون أي ل
ن عم موسى  ارون .. اب نهم ق ارى وم ي ال تم ة الت ذه الحقيق ون ه فهمه وتدبره .. فهل فهم األثرياء  والمترف

ذا العطاء . ن ه اذا أجاب ع ه .. فم ا ل دنيا امتحان رات  ال ن خي . عليه السالم  .. وقد أعطاه هللا الغني الحميد م
  ماذا قال في ورقة اإلمتحان ؟.. 

َ قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمْن القُُروِن َمنْ ((  (( ...   َّ دُّ  قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعنِدي أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ  َو أََش ُه
ةً َوأَْكثَُر َجْمعًا َوَال يُْسأَُل َعْن ذُنُوبِِهْم اْلُمجْ  ُك :  قَْد أَْهلَكَ .)).. )78ِرُموَن(ِمْنهُ قُوَّ ك والُهْل ال الَهْل د: يق و عبي قال أَب

ات. اً: م اً وَهالك اً وَهْلك ُك ُهْلك َك يَْهِل اس َهلَ ك الن ون هل وء ..  يقول ة س ي ميت تعمل إال ف  . وال يس
ك و أَي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أَعمالهم، فِإذا قال الرجل ذل م فه ه له ذي أَوجب الى، أَو  ال ال هللا تع

ي حملهم هو الذي لما قال لهم ذلك وأَيأَسهم ذي أَوقعهم ف و ال ي المعاصي، فه اك ف  على ترك الطاعة واالنهم
رهم الهالك، وأَما الضم و الرجلُ  فمعناه أَنه إِذا قال ذلك لهم فهو أَْهلَكهم أَي أَكث اً، وه اس  َهالك ب الن ُع بعي يُولَ

خالَطِت  قوله أَهلكهم أَي أَْبَسلُهم. وفي الحديث: ما عليهم فضالً. وقال مالك في له رىويَْذهُب بنفسه ُعْجباً، وي
تقاق وجائز أَن يكون القَْرُن لجملة األُمة وهؤالء قُُرون:  ِمْن القُُرونِ ..  أَْهلََكتْه َّ الصدقةُ ماالً إِال  فيها، وإنما اش

ذي ْرَن ال ه أَن القَ ران، فتأَويل ن االْقتِ ْرن م ك نالقَ ي ذل ِرنين ف انوا ُمْقتَ دهم ذوو  ك ن بع أْتون م ذين ي ت وال الوق
نُون أَو كثرت، والدليل  فيها طبقة من أَهل العلم، قَلَّتْ  اْقتِراٍن آخر. القَْرَن أَهل كل مدة كان فيها نبّي أَو كان الّسِ

م الذ قَْرنِي، يعني أَصحابي، ثم هذا قول النبي، صلى هللا عليه وسلم: َخْيُركم على ابعين، ث ي الت ين يَلُونَهم، يعن
  ..عن التابعين يعني الذين أَخذوا الذين يَلُونهم،
نيَا يَا((   لَْيَت لَنَا ِمثَْل َما أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ لَذُو  فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الدُّ
يٍم( ّظٍ َعِظ ذا )79َح ى .)).. ه روح .. إل ى ال ب .ز إل ةى الل رون إل اهر .. وال ينظ رون بالمظ ذين يغت ف ال موق

ه ..  ه هللا أو ال يقبل ا يقبل ان وم الل واإليم هِ الح ي ِزينَتِ تِ :  فِ ْت واْزدان يَّنَ ات وازَّ ِت األَرُض بالنب  وتََزيَّنَ
تْ  واْزيَنَّْت واْزيَأَنَّْت وأَْزيَنَْت أَي َحُسنَتْ  اْزِدياناً وتََزيَّنت َزيَّن .. وبَُهَج يء يُتَ ل ش ة اسم جامع لك ين ذيب: الّزِ الته

ينَةُ: ما يتزين به. به. ينِة: العيُد. والّزِ ه. ويوُم الّزِ ى قوم رج عل ل: فخ ال الزجاج:  وقوله عز وج ه؛ ق ي زينت ف
و ه خرج ه ى جاء في التفسير أَن يهم وعل حابه وعل ى  وأَص يهم وعل ان عل ل: ك َواُن، وقي ل األُْرُج يلهمالخي  خ

يباُج األَحمر. لوالخْير.:  لَذُو َحّظٍ َعِظيمٍ . الّدِ ن الفَْض ث: م ن اللي ّظ  الَحظُّ: النَِّصيُب، زاد األَزهري ع الن ذو َح وف
ن..  وِقْسم من الفضل، قال: ولم أَسمع من الحّظِ فِْعالً  ّظٍ م ه: ذو َح مع لمحظوظ  وَمْحظوظ، كل م أَس زق، ول ّرِ ال

  ..فالن: أََجدُّ منه ا ُحّظ؛ وفالن أََحظُّ منيقولو بفعل يعني أَنهم لم
ا إِالَّ ((    اِلًحا َوَال يُلَقَّاَه َل َص َن َوَعِم ْن آَم ٌر ِلَم ِ َخْي َّ َواُب  ْم ثَ َم َوْيلَُك وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ اَل الَّ  َوقَ

ابُِروَن( دعهم ا)80الصَّ رج .. ال تخ اهر .. والبه ن المظ ان م ل اإليم ف أه ذا موق دعهم .)).. ه دنيا .. وال يخ ل
بحانه  ه هللا س عشاق الدنيا مهما أوتوا من مال ونفوذ .. ألهم ينظرون إلى الجوهر .. إلى اليقين .. إلى ما يحب

الى .. مَ  وتع وا اْلِعْل ه ..   أُوتُ ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم َوَال : عل
ا ه هللا ..  بُِرونَ يُلَقَّاَها إِالَّ الصَّ ا رزق ى م ى طاعة هللا وعل : أي الجنة .. ال يبشر بها وال يدخلها إال من صبر عل

بََر وابتغى الحالل كسبا وإنفاقا .. ولم تغره المظاهر ..  د َص د الجَزع، وق نفس عن ْبس ال بر َح الجوهري: الصَّ
..  نفَسك مع الذيَن يَْدُعون َربَّهم قال هللا تعالى: واْصبِرْ  يَْصبُِر َصْبراً، وَصبَْرتُه أَنا: َحبَْسته. فالن عند الُمِصيبة
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أَلت رو: س و عم ال أَب ة ق ى طاع ْبُر عل واع: الصَّ ة أَن ال: ثالث بر فق ن الص ي ع ار، الحليح ى  الَجبَّ ْبُر عل والصَّ
بر على طاعته وتَْرك  معاِصي بر على الصَّ   معصيته. الَجبَّار، والصَّ

دَ ((   ِه َوبِ ْفنَا بِ ْن فََخَس اَن ِم ا َك ِ َوَم َّ ْن ُدوِن  ُرونَهُ ِم ٍة يَنُص ْن فِئَ هُ ِم اَن لَ ا َك اِرِه األَْرَض فََم
ً  الخسف: ُسُؤوُخ األَرض بما عليها. َخَسفَْت تَْخِسفُ .)).. )81الُمْنتَِصِريَن( فَها  َخْسفا فَْت وَخَس وُخسوفاً واْنَخَس

ّ به األَرضَ  فَ  به فيها؛ ومنه قوله تعالى: فََخَسْفنا به وبداِره األَرَض. غابَ  َخْسفاً أَي ّ وَخَسف  هو  وَخَس
ه. مَّ فاعل م يس ا ل ى م ي في األَرض وُخِسَف به، وقرئ: لُخِسف بنا، عل ا  وف ا كم َف بن : ال ْنُخِس ّ د  حرف عب

ه َف ب ا، واْنَخَس َق بن ال اْنُطِل اُن يَ  يق َف المك ه األَرَض وَخَس ّ ب َف  باألَرُض وَخَس وفاً: ذَه ُف ُخس ي  ْخِس ف
ّ تعالى. األَزهري: وُخِسَف بالرجل وبالقوم   ..  أَخذته األَرُض ودخل فيها إذا ِاألَرض، وَخَسفَه 

ْن عِ ((   اُء ِم ْن يََش ْزَق ِلَم ّرِ ُط ال َ يَْبُس َّ اِدهِ َوأَْصبََح الَِّذيَن تََمنَّْوا َمَكانَهُ بِاألَْمِس يَقُولُوَن َوْيَكأَنَّ  ِدُر بَ  َويَْق
ُ َعلَْينَا لََخَسَف بِنَا َوْيَكأَنَّهُ الَ يُْفِلُح اْلَكافُِرونَ  َّ َ .)).. )82( لَْوَال أَْن َمنَّ  َّ ب .. َوْيَكأَنَّ  دم وتعج ك : حرف تن : وي

رزق ..   عوالمقصود : ألم تر أن هللا يبسط ال ة تفجُّ ردة وهي كلم ه مف ردة وألُّمِ ة ُمف ل: َوْي كلم ب،  وقي وتعجُّ
ه تخفيفاً وأُلقيت حركتُها على الالم، وينَصب وحذفت الهمزة   . وهللا أَعلم. ما بعدها على التمييز، من أُّمِ

ةُ ِلْلُمتَّ ((   اًدا َواْلعَاقِبَ ي األَْرِض َوَال فََس اُر اْآلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن الَ يُِريُدوَن ُعلُوا فِ يَن(تِْلَك الدَّ .)).. )83ِق
د إال  م يعب ق .. ووحد هللا .. ول ل للح تكبر .. وامتث م يس والمعنى تلك الجنة جعلناها لمن تواضع في األرض ول

ة .. ((  ال وني وال وفع ا.. ق ينَ هللا الواحد الذي لال شريك له .. ولم يفسد في األرض كسبا وإنفاق ةُ ِلْلُمتَِّق  َواْلعَاقِبَ
ا)) :  ٌر ُعْقبً ة . َوَخْي ى العاقب ـبُه،. : بمعن ـبتُه، وعاقِ ه، وعاقِ يٍء، وَعْقبُ ّلِ ش ُب ُك ه، َعِق ُ   وُعْقبَت

ر .. وُعْقباهُ، وُعْقبانُه: آِخُره ي الَخْي ك ف ـى ل الوا: العُقب ر. وق زاُء األَْم ـى َج ِب. والعُْقبَ والعُْقبَـى: كالعاقبِة، والعُْق
ه .. .. أي إن ما عند هللا خير وأبقى لمن آمن با الواح أَي العاقبةُ  د نواهي ه وانتهى عن ا أمر هللا ب د وطبق م

دوم .. ويتخذها  ن ت ا ل د أنه ا متأك ا .. ألنه ه به اة اإلمتحان .. وال يأب ى الحي ؤمن إل من هذا المنظور ينظر الم
ة  ْلُمتَِّقينَ لِ  مطية لآلخرة الدائمة بحق  .. وى : مخاف : اتقى هللا : خافه وحذره .. وقاه هللا صانه وستره .. التق

   والعمل بطاعته .. هللا
يِّئَاِت إِالَّ ((   وا السَّ ِذيَن َعِملُ َزى الَّ َال يُْج يِّئَِة فَ انُوا َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنَها َوَمْن َجاَء بِالسَّ ا َك  َم

ذي دَرج.)).. )84يَْعَملُوَن( اب والذين اتَّبَعوهم بإحسان؛ أَي باستقامة وُسلوك الطريق ال ه  قونالس ه، وقول علي
لوات راهيم، ص ي إب نةً؛ يعن دنيا َحَس ي ال اه ف الى: وآتَْين ى تع ه  هللا عل ْدٍق، وقول اَن ِص اه ِلس ه، آتَين ا وعلي نبين

نةُ: الَحَسنات يُْذِهْبنَ  َّ تعالى: إن ا. والَحَس ا بينه ر م س تكفِّ ي السيِّئاِت؛ الصلواُت الخم ل  ضدُّ السيِّئة. وف التنزي
اء  ْن ج ز: َم رالعزي ه َعْش نة فل نات وال ُبالَحَس ع َحَس ا؛ والجم ال:  أَمثاله ي األَعم ُن ف ر. والَمحاس يُكسَّ

ويقال: إنه كان يَْنصر الضعيف  الُمحِسنين؛ الذين يُْحِسنون التأْويَل. الَمساوي. وقوله تعالى: إنا نراَك من ُ ضدّ 
الكالم ُؤون بالَحَسنةإْحسانه. وقوله تعالى: ويَْدرَ  المظلوم ويَعُود المريض، فذلك ويُعين دفعون ب يِّئةَ؛ أَي ي  الس

ان الَحَسن ما ورَد عليهم من َسّيِِء غيرهم. ي صحة اإليم الم  وأَراد باإلحسان اإلْخالص، وهو شرٌط ف واإلس
صحيحاً، وقيل:  يكن ُمْحِسناً، وإن كان إيمانُه تلفَّظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إْخالص لم معاً، وذلك أَن من

ارةأَرا ان اإلش نْ  َد باإلحس إن َم ة، ف ن الطاع ة وُحْس ى الُمراقب د إل ه، وق ن عَمل َب هللاَ أَحَس ي  راقَ ه ف ار إلي أَش
ل: الحديث بقوله: فإن لم تكن تراه ه عز وج راك، وقول زاُء  فِإنه ي ا ج ان؛ أَي م هل جزاُء اإلحسان إال اإلحس

نيا إل :اأَن يُْحَسَن إليه في اآلخر َمْنأَْحَسن في الدُّ   ..  نقيُض أَساَءه ة. وأَحَسَن به الظنَّ
ي ((   َو فِ ْن ُه َدى َوَم اَء بِاْلُه ْن َج ُم َم ي أَْعلَ َك إِلَى َمعَاٍد قُْل َربِّ َالٍل إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن لََرادُّ َض

ريم وف)85ُمبِيٍن( رآن الك ل .)).. والمعنى أن هللا سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك الق ه والعم ك تالوت رض علي
ع  ى جمي ة عل ة ثابت ي حقيق وت وه به وبيانه للناس لرادك إلى مكة بالنصر والفتح المبين .. ثم لرادك الى الم

  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ُمبِينٍ الخلق ثم لرادك إلى الجنة وهي مستقرك ومقامك األبدي .. 
ى إِلَ ((    وا أَْن يُْلقَ افِِريَن(َوَما ُكنَت تَْرُج ًرا ِلْلَك ونَنَّ َظِهي َال تَُك َك فَ ْن َربِّ ةً ِم اُب إِالَّ َرْحَم َك اْلِكتَ .))..  )86ْي

ك ي ذل ع ف ْوُن، الواحد والجم ُر: العَ واء، وظاَهَر أَي نََصر وأَعان. والظَِّهي يالً  س ر ألَن فَع ع َظِهي م يجم ا ل وإِنم
ذكر ا الم د يستوي فيهم والً ق ث وفَعُ غ،  والمُؤن يوالجم المين. وف ا رسوُل رب الع ل: إِنَّ ال هللا عز وج ا ق   كم

ْنَس، التنزيل العزيز: ه وكان الكافُر على ربه َظهيراً؛ يعني بالكافر الِج رد؛ وفي ذلك أَف د  ول ة بع أَيضاً: والمالئك
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ا ذا كم يده: وه ولهم ذلك ظهير؛ قال ابن س اه سيبويه من ق ٌق؛ والظَّهِ  حك م فَِري ِديٌق وه ُر:للجماعة: هم َص  ي
ه د الُمِعين. وقال الفراء في قول ال: يري ر، ق ك ظهي د ذل ة بع ل عز وجل: والمالئك م يق ر ول ال َظِهي اً فق  أَعوان

  . ُظَهراء.
ِ بَْعَد إِْذ أُنِزلَْت إِلَْيَك َواْدُع إِلَى َربَِّك َوَال تَُكونَنَّ ِمْن اْلُمْشِركِ ((   َّ نََّك َعْن آيَاِت  َال تَْدُع وَ  )87يَن(َوَال يَُصدُّ

وَن( ِه تُْرَجعُ ُم َوإِلَْي هُ اْلُحْك هُ لَ ِ إِلًَها آَخَر الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَه َّ راُض ./.)). )88َمَع  ّد: اِإلْع الصَّ
ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدّ  ه وصرفه ويقال: صّده عن األَمر يَ ..  َصّداً وُصُدوداً: أَعرض ويَُصدُّ  ُ والصُّ ّداً منع دُّه َص ُص

ادة هللا وحده ال  عنه دين عب الص .. فأصل ال د واإلخ تم إال للتوحي ك والته د دعوت .. والمعنى : واصل يا محم
م  اس كله ل للن الحق .. وجع ه ب ذي أنزل ريم .. ال رآن الك ذا الق شريك له .. والسمع والطاعة  ولرسوله وله

  عمالهم اسمه يوم القيامة ال شك فيه إطالقا.. موعدا للحساب والجزاء عن معتقداتهم وأ
   

*********  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القد يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي وس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الق وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  ارآن منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ته .ورحمة هللا وبركا

 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c     : 285الحلقة عدد  
   c سورة العنكبوت) 29(

  ) 69( آياتها : 
   

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 ده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جها ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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م(((    وَن(1ال ْم الَ يُْفتَنُ ا َوُه وا آَمنَّ وا أَْن يَقُولُ اُس أَْن يُتَْرُك َب النَّ ْبِلِهْم  )2)أََحِس ْن قَ ِذيَن ِم ا الَّ ْد فَتَنَّ َولَقَ
يَْعلَ  اِذبِيَن(فَلَ يَْعلََمنَّ اْلَك َدقُوا َولَ ِذيَن َص ُ الَّ َّ ا 3َمنَّ  اَء َم بِقُونَا َس يِّئَاِت أَْن يَْس وَن السَّ ِذيَن يَْعَملُ َب الَّ )أَْم َحِس

يُم( )4يَْحُكُموَن( ِميُع اْلعَِل ِ َآلٍت َوُهَو السَّ َّ ِ فَِإنَّ أََجَل  َّ ِه َوَم )5َمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء  ُد ِلنَْفِس ا يَُجاِه َد فَِإنََّم ْن َجاَه
َ لَغَنِيٌّ َعْن اْلعَالَِميَن( َّ ِذي  )6إِنَّ  َن الَّ ِزيَنَُّهْم أَْحَس اِلَحاِت لَنَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َولَنَْج َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْنَسا )7َكانُوا يَْعَملُوَن( ْينَا اْإلِ يَّ َوَوصَّ ا إِلَ َال تُِطْعُهَم ٌم فَ َن بَِواِلَدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاَهَداَك ِلتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْل
اِلِحيَن( )8َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن( اِلَحاِت لَنُْدِخلَنَُّهْم فِي الصَّ اِس وَ  )9َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ِمْن النَّ

ِ َولَئِْن َجاَء نَْصٌر مِ  َّ ِ َجعََل فِتْنَةَ النَّاِس َكعَذَاِب  َّ ِ فَِإذَا أُوِذَي فِي  َّ ْم َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِا ا َمعَُك ْن َربَِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا ُكنَّ
الَِميَن( ُ بِأَْعلََم بَِما فِي ُصُدوِر اْلعَ َّ افِِقيَن(وَ  )10أََولَْيَس  يَْعلََمنَّ اْلُمنَ وا َولَ ِذيَن آَمنُ ُ الَّ َّ يَْعلََمنَّ  ِذيَن  )11لَ اَل الَّ َوقَ

اِذبُوَن(َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا اتَّبِعُوا َسبِيلَنَا َوْلنَْحِمْل َخَطايَاُكْم َوَما ُهْم بَِحاِمِليَن ِمْن َخَطايَاُهْم ِمْن َش ْم لََك  )12ْيٍء إِنَُّه
ا َكانُوا يَْفتَُروَن(َولَيَ  ِه 13ْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم َوأَثْقَاالً َمَع أَثْقَاِلِهْم َولَيُْسأَلُنَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعمَّ ى قَْوِم ) َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَ

ْم َظ اُن َوُه ذَُهْم الطُّوفَ ا فَأََخ يَن َعاًم نٍَة إِالَّ َخْمِس َف َس يِهْم أَْل َث فِ ِفينَِة  )14اِلُموَن(فَلَبِ َحاَب السَّ اهُ َوأَْص فَأَنَجْينَ
  ...)).)15َوَجعَْلنَاَها آيَةً ِلْلعَالَِميَن(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة العنكبوت )   

  * التحليل :   
    

ص هللا  اذا خص ين نفسي : لم ي وب ا تساءلت بين تمعت إليه وت )) أو اس ورة (( العنكب رأت س كلما ق
ق المستهجن  سبحانه وتعالى سورة ك الخل ي ذل ة ف كاملة للعنكبوت؟.. وما  العنكبوت ؟.. وما األسرار الكامن

ام  نية واألحك وار الس ا األن ة ؟.. وم ة المبارك ورة الطيب اعيف الس ي تض ة ف ات الكامن ر والعظ ا العب ؟.. وم
ه  ون علي ب أن يك ا يج المي وم ت اإلس وت بالبي ت العنكب لة بي ا ص ا ؟ .. وم ي حوته امقة الت ل الس ن تواص م

ل  ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي دون األجوب ر تج ذه األسئلة وأكث اع ه وصلة وإيمان وبذل وعطاء ؟ .. عن جم
  التالي إن شاء هللا تعالى وهو الموفق وهو الهادي نعم المولى ونعم النصير : 

  
وَن()أََحِسَب النَّاُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم 1الم((( ((     ان : صدقه )2الَ يُْفتَنُ ه إيم ن ب .)).. آم

تالء:  َوُهْم الَ يُْفتَنُونَ ووثق به .. اإليمان هو التصديق ..  ة االب انُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معنى الِفتْن  واالْمتِح
ذهب إِذا ُت الفضة وال ار واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَْن ا بالن رديء من الج أَذبتهم ز ال دِ لتمي ن .. يِّ اب

ال، ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب ةُ اختالُف  األَعرابي: الِفتْن ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن والِفتْن
د  باآلراء، والِفتْنةُ اِإلحراق بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْويل الظُّْلم. الناس ال يقال: فالن َمْفتُوٌن بطلب الدنيا ق َغ

  ..  في طلبها
ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِيَن(((     َّ ا : )3َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَلَيَْعلََمنَّ  .)).. علم الشيء علم

  أدركه بحقيقته وكنهه.. العلم : إدراك الشيء بحقيقته وكنهه .. 
ْري .)).. )4َملُوَن السَّيِّئَاِت أَْن يَْسبِقُونَا َساَء َما يَْحُكُموَن(أَْم َحِسَب الَِّذيَن يَعْ ((     ي الَج ةُ ف السَّْبق: القُْدم

م  ُسْبقةٌ وسابِقةٌ وَسْبقٌ  كل أمر وفي كل شيء؛ تقول: له في وا المعاصي أنه ذين فعل ب ال ل حس ى ه .. والمعن
  بمنجاة من عقاب هللا المنتقم .. 

و ((     اَن يَْرُج ْن َك يُم(َم ِميُع اْلعَِل َو السَّ ِ َآلٍت َوُه َّ َل  ِإنَّ أََج ِ فَ َّ اَء  ي  .))..)5ِلقَ ت ف ةُ الوق ُل: غاي األََج
ن.. ُمدَّةُ الشيء واألََجُل: الموت وُحلول الدَّين ونحِوه. ن  والسميع: م ُزُب ع مائه ال يَْع ز وجل، وأَس صفاته ع
ه مسموع، وإِن خفي و يسمع ، إِْدراِك ر ج فه انبغي ل: وك ي التنزي ة. وف ِة الُمبالغ ن أَْبنِي ٌل: م  هللا ارحة. وفَِعي

مع  عليه وسلم، قال هللا تعالى:  سميعاً بصيراً، وهو الذي َوِسَع َسْمعُه كل شيء كما قال النبي، صلى هللا قد س
واهم قول التي تجادلك في زوجها، وقال هللا  رهم ونج ا ال نسمع س بون أَنَّ ال  في موضع آخر: أَم يحس ى؛ ق بل

ف هللا األَزهري: راراً من وص ِمع فِ ى الُمْس أَن والعجب من قوم فسَّروا السميَع بمعن ر هللا  ب د ذك ْمعاً، وق ه َس ل
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ْمِع  َسْمعٍ  الفعل في غير موضع من كتابه، فهو َسِميٌع ذو بال تَكيِيٍف وال تشبيه بالسمع من خلقه وال َسْمعُه كَس
ر فيهللا بما وصف به ن ونحن نصف خلقه، الم العرب أَن فسه بال تحديد وال تكييف، قال: ولست أُنك ون  ك يك

 ً ا السميع ساِمعاً ويكون ُمْسِمعا ..  والمعنى من كان يخاف الموت فليعد له عدة من عمل صالح .. وهللا عليم بم
د ال ا الواح ان ب رء إيم ه الم ل يقدم ن عم زاء .. وأحس ن الج ه أحس ه علي و يجازي ه وه ن عمل ل ويحس  يعم

  شريك له واليوم اآلخر وعبادة خالصة لوجه هللا تعالى والصالة ألوقاتها .. 
الَِميَن(((     ْن اْلعَ َ لَغَنِيٌّ َع َّ اداً: .)).. )6َوَمْن َجاَهَد فَِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِسِه إِنَّ  دة وِجه دوَّ ُمجاَه َد الع وجاَه

داء،ِهج الحديث: ال قاتله وجاَهد في سبيل هللا. وفي ة األَع وهو  رة بعد الفتح ولكن ِجهاد ونِيَّةٌ؛ الجهاد محارب
أَي أَنه لم يبق بعد  بالنية إِخالص العمل  واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أَو فعل، والمراد المبالغة

ا هو فتح مكة هجرة ألَنها قد صارت دار ار. والجه إِسالم، وإِنم ال الكف اد وقت ي الجه ةاِإلخالص ف  اد: المبالغ
ديث واستفراغ الوسع في الحرب ي ح ن شيء. وف اق م م أَو اللسان أَو ما أَط هُ ث ُل مالَ ُد الرج ن: ال يَْجَه  الحس

ي  يجهد ماله أَي يعطيه ويفرقه جميعه ههنا يقعد يسأَل الناس؛ قال النضر: قوله ال ك ف وههنا؛ قال الحسن ذل
و. قوله عز ل العف ا زاد عن الحاجة .. وجل: يسأَلونك ماذا ينفقون ق يٌّ . أي م َ لَغَنِ َّ ز :  إِنَّ  ماء هللا ع ي أَْس ف

. ابن األثير: هو الذي ى ال وجل: الغَنِيُّ و الِغن ذا ه ه، وه اٌج إلي ق  يَْحتاُج إلى أَحٍد في شيٍء وكلُّ أََحٍد ُمْحت الُمْطلَ
اده. وتعنه وال يُشاِرك هللا تعالى فيه غيُرهُ. ومن أَسمائه الُمْغني، سبحا ن ِعب الى، وهو الذي يُغني من يشاُء م

  ..الفَْقر ابن سيده: الغنى، مقصوٌر، ضدُّ 
انُ ((     ِذي َك َن الَّ ِزيَنَُّهْم أَْحَس يِّئَاتِِهْم َولَنَْج ْنُهْم َس َرنَّ َع اِلَحاِت لَنَُكفِّ وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ وا َوالَّ
ْرُت ه غطاه .. كفر هللا ذنبه : محاه .. .)). كفر الشيء : كفرا :  ستر)7يَْعَملُوَن( ة. وَكفَ الفتح: التغطي والَكْفُر، ب

ل سترته. الشيء أَْكِفُره، بالكسر، أَي ه ك تر بظلمت ه يس م ألَن ل المظل  شيء والكافِر: الليل، وفي الصحاح: اللي
َي  كأَنه والَكفَّارة: ما ُكفَِّر به من صدقة أَو صوم أَو نحو ذلك؛ قال بعضهم: ين: ُغّطِ ُر اليم ارة. وتَْكِفي عليه بالَكفَّ

ي فيها، واالسم فعل ما يجب بالحنث اِط ف ي: كاِإلْحب ي المعاص ُر ف ارةُ. والتَّْكِفي ميت الَكفَّ واب. التهذيب: وس  الث
ارة الَكفَّاراُت كفَّاراٍت ألَنها تَُكفُِّر الذنوَب أَي ل  تسترها مثل َكفَّ اِر والقَتْ ه ارة الّظِ ان وَكفَّ داألَْيم ِإ، وق ا  الخط بينه

   وأَمر بها عباده. هللا تعالى في كتابه
َال تُِطْعُهَم((     ٌم فَ ِه ِعْل َك بِ ْيَس لَ ا لَ ي َم ِرَك بِ َداَك ِلتُْش نًا َوإِْن َجاَه ِه ُحْس اَن بَِواِلَدْي ْنَس ْينَا اْإلِ يَّ َوَوصَّ ا إِلَ

ه)).. ) .8َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن( اه: َعِهَد إِلي هِ .. أَْوصى الرجَل وَوصَّ اَن بَِواِلَدْي ْنَس ْينَا اْإلِ ا  َوَوصَّ : هن
يكم ألَن قوله عز وجل:بمعنى الفرض واألمر .. من قبيل  ِرُض عل اه يَْف م؛ معن ي أَوالدك يَّةَ  يُوِصيكم هللاُ ف الَوِص

اكم  ْقتُلوا النفسَ تَ  هللا إِنما هي فَْرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: وال من م َوصَّ الحّق ذلك م هللاُ إِال ب التي حرَّ
ور: أَي أَْوصى الفرض المحكم به؛ وهذا من و منص ال أَب ه؛ ق وا ب م علينا. وقوله تعالى: أَتَواَص لُه آخَرهم،  أَوَّ

ى ْوا: أَْوص وبيخ. وتَواَص ا الت تفهام، ومعناه ف اس ف أَل هم واألَل ياً: بعض َل َوْص ى الرج اً. ووَص لَه.  بعض وَص
يه: ..  وَصلَه وَوَصى الشيَء بغيره َوْصياً: ره يَِص ي إِذا اتصل، وَوصاه غي ى الشيُء يَص قال األَصمعي: َوَص

له. ن وَص عُ  اب اع الَمْرتَ ، وإِذا أَط فُّ ات الُمْلتَ يُّ النب ي: الَوِص ائمة األَعراب ا  للس ى له ل أَْوص داً قي ابته َرَغ فأَص
  .. اتصل النبات إِذا اتَّصل نَْبتها، وربما قالوا تَواصى النبُت إِذا يةٌ: متصلةواص المرتع يَصي َوْصياً. وأَرض

اِلِحيَن(((     ي الصَّ ْدِخلَنَُّهْم فِ اِلَحاِت لَنُ ذين أدوا )9َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ؤمنين ال دخل الم .)).. أي ن
  الحين .. الفرائض وقرنوا القول والفعل والنية الجنة .. وهي مدخل الص

ِ َولَئِنْ ((     َّ ِ َجعََل فِتْنَةَ النَّاِس َكعَذَاِب  َّ ِ فَِإذَا أُوِذَي فِي  َّ ْن َوِمْن النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِا ٌر ِم اَء نَْص  َج
ُدوِر اْلعَ ي ُص ُ بِأَْعلََم بَِما فِ َّ ة : )10الَِميَن(َربَِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا ُكنَّا َمعَُكْم أََولَْيَس  اُع .)).. فتن ره: ِجم ري وغي األَزه

ذهب إِذا واالْمتِحانُ  معنى الِفتْنة االبتالء ُت الفضة وال ك فتَْن ن قول ار واالختبار، وأَصلها مأْخوذ م ا بالن  أَذبتهم
ون. و لتنظر ما لتميز الرديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار ار َمْفتُ راُق، َجْوَدتُه، ودين تُْن: اِإلْح الفَ

ز ه ع ذا قول ن ه ل: وم ائغ وج مى الص ار. ويس ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل وَم ه ذلك  ي ان، وك الفَتَّ
ا ي كأَنه ود الت ارة السُّ ل للحج ذا قي ار،  الشيطان، ومن ه ة االختب ي: الِفتْن ن األَعراب يُن، اب ار: الفَتِ ْت بالن أُْحِرقَ

ة الِمحْ  ال،والِفتْن ة الم ة، والِفتْن اس ن تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن ةُ  والِفتْن اآلراء، والِفتْن ب
ن سيده:  اِإلحراق بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْويل الظُّْلم. ا. اب ي طلبه ال ف د َغ يقال: فالن َمْفتُوٌن بطلب الدنيا ق
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ة ز وجل الِفتْن ه ع َرةُ. وقول ةالِخْب ا فِتْن ا جعلناه َرةً، ً: إِن المين؛ أي ِخْب وم للظ قُّ جرة الزَّ وا بش م أُْفتِن اه أَنه  ومعن
ف سمعوا أَنها تخرج في أَصل الجحيم قالوا: وكذَّبوا بكونها، وذلك أَنهم لما ار فكي ت  الشجر يَْحتَِرُق في الن يَْنبُ

ه  ِر اْلعَالَِمينَ بِأَْعلََم بَِما فِي ُصُدو. الشجُر في النار؟ فصارت فتنة لهم. ه وكنه ه بحقيقت ا أدرك : علم الشيء علم
  : العالم جع عالمون : الخلق كلهم  ..  ُصُدوِر اْلعَالَِمينَ .. 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلُمنَافِِقيَن(((     َّ ر .. 11َولَيَْعلََمنَّ  اء الكف الم وإخف ) .)).. النفاق هو إظهار اإلس
ا سمي المنافُق ُمنافقاً للنَّفَق وهو السََّرب في األَرض،أَبو عبيد:  ل: إنم اليربوع  وقي افََق ك ه ن اً ألن سمي ُمنافق

ال ه وهو دخوله نافقاءه. يق ق ب ر : نف ه جح افََق، ول ع فخرج ون َب قَصَّ إذا طِل عاء، ف ه القاِص ال ل ر يق ن  آخ م
عاء، أو ي القاِصعاء، فهو يدخل في يالنافِقاء ويخرج من القاِص ال دخل ف اء، فيق عاء ويخرج من النافِق  القاِص

اء إحدى  هكذا يفعل الُمنافق، يدخل في اإلسالم ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.الجوهري: والنافِق
لِ  اليَْربوع يكتمها ويُْظهر غيرها وهو موضع ِجَحرةَ  ن قِبَ َي م ه  يرققه، فإذا أُتِ اء برأْس رب النافِق عاء ض القاِص

افق  تَْنفيقاً ونافََق أَي دخل في .. نفق اليربوع   خرج، والجمع النََّوافِقُ  فَق أَيفاْنتَ  تقاق الُمن ه اش ه، ومن نافِقائ
ه والنِّفاق، بالكسر، فعل في الدين. ن َوْج الم م ي اإلس دخول ف اُق: ال افِق. والنِّف ن آخر،  المن ه م رُوج عن والخ

رر قَ من نَافِقَاء اليربوع إسالمية، وقد نافَ  مشتقّ  د تك ّرف  ُمنافَقَةً ونِفاقاً، وق ا تص اق وم ر النِّف ديث ذك ي الح ف
 ً ترُ  وفعالً، وهو اسم إسالمّي لم منه اسما ذي يَْس و ال ه، وه وص ب ر  تعرفه العرب بالمعنى المخص ره ويظه ُكْف

افِق إيمانَه افََق يُن ال: ن اً. يق ة معروف ي اللغ له ف ان أَص اً، وإن ك ة ونِفاق أْخوذ  ُمنافق و م اء ال من وه ن النافق م
  .لستره ُكْفره. يستتر فيه النَّفَق وهو السََّرب الذي

ْن خَ ((      اِمِليَن ِم ْن َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا اتَّبِعُوا َسبِيلَنَا َوْلنَْحِمْل َخَطايَاُكْم َوَما ُهْم بَِح اُهْم ِم َطايَ
اِذبُوَن( ْم لََك ْيٍء إِنَُّه يَ  )12َش انُوا َولَ ا َك ِة َعمَّ ْوَم اْلِقيَاَم أَلُنَّ يَ اِلِهْم َولَيُْس َع أَثْقَ االً َم الَُهْم َوأَثْقَ ْحِملُنَّ أَثْقَ

حدثني زهير بن حرب. حدثنا : جاء في صحيح مسلم :  َولَيَْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم َوأَثْقَاالً َمَع أَثْقَاِلِهمْ  .))..)13يَْفتَُروَن(
دجرير بن عبدالحميد ع ن هالل  ن األعمش، عن موسى بن عبدهللا بن يزي دالرحمن ب ي الضحى، عن عب وأب

ال: دهللا. ق ن عب ر ب اء  العبسي، عن جري ن األعراب  ج اس م ول ن ى رس ه  إل لى هللا علي ه هللا ص لم. وآل وس
ك  عليهم الصوف. فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة. فحث الناس ى رؤي ذل على الصدقة. فأبطؤا عنه. حت

تتابعوا حتى عرف السرور  . ثم جاء آخر. ثمبصرة من ورق  جاء  رجال من األنصار  قال: ثم إن  وجهه. في
ه اإلسالم سنة حسنة   من سن في  في وجهه. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ب ل ده، كت ا بع ، فعمل به

ورهم   عمل بها. وال أجر من  مثل  اومن   شيء. ينقص من اج ل به د ، فعم ل بع ه مث ب علي وزر من  ه، كت
   شيء". ينقص من أوزارهم  ، وال عمل بها 

  وجاء في سنن ابن ماجة :
ة.  و عوان ثنَا أَبُ دَّ وارب. َح ي الش ن أَبِ ك ْب د الَْمل د ْبن َعْب ْن  َحدَّثنَا ُمَحمَّ ر، َع ن عمي ك ْب د الَْمل دَّثنَا َعْب َح

ِه قَاَل َرُس الَْمنذر ْبن جرير، َعْن أَبِْيِه؛ قَاَل: َّ َعلَْي لى  َّ َص ه ول  لمْ وآل ن سن سنة حسنة  َوَس ا  م ل بَِه فيعم
يئة  شيئاً. ومن  ينقص من أجورهم  بَِها الَ  أجر من عمل  لَهُ أجرها، ومثل  َكانَ  ا سن سنة س ل بَِه اَن  فعم َك

اً  : يَْفتَُروَن  أوزارهم شيئاً). ينقص من  بَِها الَ  ووزر من عمل  َعلَْيِه وزرها  ذباً فَْري َرى ك والِفْريةُ: الكذب. فَ
ه إِذا  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ٌ واْفتَراه: اختلقه. ورج فَِريّ  ذب يَْفري الك

راه؛ يَْفتِريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أَم ي الكذب اختلقه، والِفْرية من الكذب. وقال غيره: اْفتََرى ون اْفتَ قول
ي اختلقه. أَي ة. وف ه، واالسم الِفْريَ راه: اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف َرى أَن  الحديث: وفَ َرى الِف ن أَْف ِم

جُل َعْينَْيِه ما لم   .. تََريا يُِرَي الرَّ
فعال  إنه نفس المنطق الغريب الذي يتقوله الكافرون والمنافقون في كل زمان ومكان .. وهم يدركون  

ي ال شك  ام الساعة الت ى قي ه السالم إل أنهم مخطئون .. نفس اللقطة تتكرر عبر المكان والزمان من آدم علي
زأ ..  ل ال يتج دة وك د واح يرة التوحي دة.. ومس الم واح يرة اإلس دة.. ومس ان واح يرة اإليم ا .. مس ا إطالق فيه

ى دعوة إلى عبادة هللا الواحد الذي ال شريك له وال زوجة له و ادر عل ال ولد .. وال يحده المكان وال الزمان الق
ه ..  الم وأهل ه .. ولإلس ان وأهل ة لإليم ابرة .. ومحارب اد ومك كل شيء .. ومسيرة الكفر والنفاق واحدة .. عن
د نفسه  اريخ يعي وعرقلة غير مجدية للنور في كل مكان وزمان .. بأطر مختلفة.. وبأشخاص مختلفين .. والت
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رأه .. ومع انه يعي د أن يق اريخ .. وال يري رأ الت ه ال يق د نفسه  فإن اإلنسان السادر في غيه الماضي في غلوائ
د  ي .. يري ة وكف د المتع ه يري ا أصال .. إن ت إليه ه ال يلتف ره .. ألن اريخ وعب أصال .. وال يستفيد من عظات الت

د ؟..  اذا بع ا المال وكفى .. بريد النفوذ وكفى .. دون أن يسال نفسه : وم رب منه ة وال مه ة معروف إن النهاي
ر اإلنسان  ب أم ت .. غري ا طال إال إليها : الموت .. والرحيل عن هذه الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهم
ه  ة .. وبدايت ا وطاق ا وزمان ه مؤطر مكان الذي يستمرئ الخطأ .. ويمضي غير آبه بالنتائج والمخاطر .. مع ان

زمن معروفة ونهايته معروفة .. ف ل ال لم العناد؟.. خذ لك مثال ما جرى لنوح وقومه .. إنه مثل طوح في مجاه
ب  ل غري ه مث ه .. إن دام قيمت ر وانع ه .. وللكف ان وقيمت ا ولإليم دنيا وقيمته .. يستحضره لنا رب العزة بيانا لل

  وعجيب  .. ومليء بالدروس والعظات .. لن أراد تعديل مساره قبل فوات األوان ...
مْ َولَ ((     اُن َوُه ذَُهْم الطُّوفَ ا فَأََخ يَن َعاًم نٍَة إِالَّ َخْمِس َف َس يِهْم أَْل َث فِ ِه فَلَبِ ى قَْوِم ا إِلَ ْلنَا نُوًح ْد أَْرَس  قَ

اِلُموَن( الَِميَن( )14َظ ةً ِلْلعَ ا آيَ ِفينَِة َوَجعَْلنَاَه َحاَب السَّ اهُ َوأَْص يهم .. ل)15فَأَنَجْينَ ام ف ام .. أق ث : أق م ...)). لب
ل  ره قب ى عم افة إل دعوة.. إض دة ال ي م ا .. وه ين عام عمائة وخمس رهم تس ل كف م وتحم رهم .. تحمله يهج
ى  ث إل ا بع إن نوح س ف لمنا بحديث أن التكليف بالرسالة .. تضاف إليها المدة التي بقي بعد الطوفان .. وإذا س

اش  ا وع دعوهم تسعمائة وخمسين عام ث ي ا ولب ون عام ان وخمس ره مائت ه وعم ائتين قوم ان م د الطوف بع
ة ؟؟  ا النهاي ا المصير ؟.. وم وخمسين عاما أي ما مجموعه ألف وأربعمائة وخمسون عاما .. وفي النهاية م
يء  ل ش لقد مات نوح .. وبقيت قصته .. وسفينته عالمة ودليال على وجود هللا الواحد الذي ال شريك له .. وك

  ميت .. ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام .. 
    

  *********  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار  ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح الوكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اغْ (( ون ...  –./.)) )118ِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 286الحلقة عدد   

  c( سورة العنكبوت ) 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وَن(َوإِبْ (( ...  تُْم تَْعلَُم ْم إِْن ُكْن َ َواتَّقُوهُ ذَِلُكْم َخْيٌر لَُك َّ ْن 16َراِهيَم إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه اْعبُُدوا  ُدوَن ِم ا تَْعبُ )إِنََّم
مْ  وَن لَُك ِ الَ يَْمِلُك َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم ِذيَن تَْعبُ ا إِنَّ الَّ وَن إِْفًك ا َوتَْخلُقُ ِ أَْوثَانً َّ ْزَق  ُدوِن  ّرِ ِ ال َّ َد  اْبتَغُوا ِعْن ا فَ ِرْزقً

وَن( ِه تُْرَجعُ هُ إِلَْي ُكُروا لَ ُدوهُ َواْش بََالُغ  )17َواْعبُ وِل إِالَّ اْل ُس ى الرَّ ا َعلَ ْبِلُكْم َوَم ْن قَ ٌم ِم ذََّب أَُم ْد َك بُوا فَقَ ذِّ َوإِْن تَُك
يُن( ُ الْ 18اْلُمبِ َّ ِدُئ  َف يُْب َرْوا َكْي ْم يَ يٌر()أََولَ ِ يَِس َّ ى  َك َعلَ ُدهُ إِنَّ ذَِل مَّ يُِعي َق ثُ ي األَْرِض  )19َخْل يُروا فِ ْل ِس قُ

ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش َ َعلَى ُك َّ ُ يُنِشُئ النَّْشأَةَ اْآلِخَرةَ إِنَّ  َّ ْرَحُم  )20فَاْنُظُروا َكْيَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ  اُء َويَ ْن يََش ُب َم ذِّ يُعَ
ّيٍ َوَال 21َشاُء َوإِلَْيِه تُْقلَبُوَن(َمْن يَ  ْن َوِل ِ ِم َّ ْن ُدوِن  ْم ِم ) َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَال فِي السََّماِء َوَما لَُك

كَ  )22نَِصيٍر( ي َوأُْولَئِ ْن َرْحَمتِ وا ِم َك يَئُِس ِه أُْولَئِ ِ َوِلقَائِ َّ اِت  ُروا بِآيَ يٌم( َوالَِّذيَن َكفَ ذَاٌب أَِل ْم َع اَن  )23لَُه ا َك فََم
ُ ِمْن النَّاِر إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت لِ  َّ قُوهُ فَأَنَجاهُ  وَن(َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَْن قَالُوا اْقتُلُوهُ أَْو َحّرِ ا 24قَْوٍم يُْؤِمنُ اَل إِنََّم ) َوقَ

ةَ  ِ أَْوثَانًا َمَودَّ َّ ْنيَا ثُمَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض َويَْلعَُن بَْعُضُكْم بَْعًضا اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن   بَْينُِكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ
َو اْلعَزِ  )25َوَمأَْواُكْم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِريَن( هُ ُه ي إِنَّ يُم(فَآَمَن لَهُ لُوٌط َوقَاَل إِنِّي ُمَهاِجٌر إِلَى َربِّ ُز اْلَحِك  )26ي

دُّ  ي ال َرهُ فِ اهُ أَْج اَب َوآتَْينَ ةَ َواْلِكتَ وَّ ِه النُّبُ يَّتِ ي ذُّرِ ا فِ ْن َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوَجعَْلنَ َرِة لَِم ي اْآلِخ هُ فِ ْنيَا َوإِنَّ
اِلِحيَن( أْتُوَن الْ  )27الصَّ ْم لَتَ ِه إِنَُّك اَل ِلقَْوِم ا إِْذ قَ الَِميَن(َولُوًط ْن اْلعَ ٍد ِم ْن أََح ا ِم بَقَُكْم بَِه ا َس ةَ َم نَُّكْم 28فَاِحَش ) أَئِ

َجاَل َوتَْقَطعُوَن السَّبِيَل َوتَأْتُوَن فِي نَاِديُكْم اْلُمنَكَر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَنْ  ِ إِْن لَتَأْتُوَن الّرِ َّ  قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَاِب 
اِدقِيَن( ُكنَت ِمنْ    ...)) .)30قَاَل َرّبِ انُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِديَن( )29الصَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة العنكبوت ) 

  * التحليل : 
  

ة ..  ة الرفيع يتمتع إبراهيم عليه السالم بمكانة رفيعة لدى كافة األديان والرساالت .. ومع هذه المكان
ن هناك لبس والتباس في رسالته  .. وفي الصورة الحقيقية التي يجب أن تكون في ذهن كل مؤمن عنه .. وع

ي ال  ة الت ا للحقيق دينه .. وحياته .. اآليات الكريمة جاءت تنويرا لهذه الصورة رفعا للبس واإللتباس .. وتبيان
ن ه م ل ألن ه دلي ى إلي ذي ال يرق زة  تمارى .. حتى يؤمن من يؤمن بالحجة والدليل المادي الملموس ال رب الع

ل  فاء  .. والحل األمث ريم بلسم الش رآن الك ا الق دم لن أن ق را ب ا خي ب .. أراد بن ف الحج وب .. وكاش عالم الغي
رة  دنيا واآلخ لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع وبما يكفل التوازن النفسي والفكري والجسدي والسعادة في ال

ه التي ال شك فيها إطالقا .. فما كانت دعوة إبراهيم  عليه السالم ؟ وما كان دينه ؟.. وكيف كانت وسائل دعوت
  ؟.. ذلك ما سنتعرف عليه بالشرح والتحليل فيما يلي إن شاء هللا تعالى : 
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وَن(((  ...  تُْم تَْعلَُم ْم إِْن ُكْن َ َواتَّقُوهُ ذَِلُكْم َخْيٌر لَُك َّ َ .)).. )16َوإِْبَراِهيَم إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه اْعبُُدوا  َّ ُدوا  اْعبُ
 : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. ُ َواتَّقُوه : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له ..

د ..  تَْعلَُمونَ  راهيم باألساس دعوة للتوحي وة إب ت دع : علم الشيء علما : أدركه بحقيقته وكنهه.. إذا فقد كان
  ه .. أي عبادة هللا وحده ال شريك ل

ِ الَ يَ ((   َّ ْن ُدوِن  ِ أَْوثَانًا َوتَْخلُقُوَن إِْفًكا إِنَّ الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِم َّ ا إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن  ْم ِرْزقً وَن لَُك ْمِلُك
وَن( ِه تُْرَجعُ هُ إِلَْي ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشُكُروا لَ ِ الّرِ َّ ا.  .)).)17فَاْبتَغُوا ِعْنَد  ِ أَْوثَانً َّ ْن ُدوِن  ُدوَن ِم َوثَُن: :  تَْعبُ وال

ر ي الحديث: شارُب الخم ل: الصنم الصغير. وف دِ  الصنم ما كان، وقي ين  كعاب رق ب ر: الف ن األَثي ال اب ٍن. ق َوثَ
نَم أَن َوثَِن والصَّ ه ال ا ل ل م َوثََن ك ارة ال ب والحج ن الخش واهر األَرض أَو م ن ج ة م ةٌ معمول   ُجثَّ

ٍة؛ رة اآلدمي تُعَملُ كصو ال ُجثَّ ورة ب نَُم الص ا وتُْنَصُب فتُْعبَُد، والصَّ رق بينهم م يف ن ل نهم م ى  وم ا عل وأَطلقهم
َوثَنُ  ق ال د يطل ال: وق ع المعنيين. ق ورة، والجم ر الص ى غي نٌ  عل ٌن وُوثْ اٌن وُوثُ ا..  أَْوث وَن إِْفًك ك: :  َوتَْخلُقُ ِإلْف

ً  وأَفِكَ  فََك يَأْفِكالكذب. واألَفِيكةُ: كاِإلْفك، أَ  ع..  إِْفكا ذب، والجم ُك: الك م. واِإلْف ك: اِإلث اك  واِإلْف ُك. ورجل أَفَّ األَفَائ
ك ُك، وأَفِي ه يَأْفِ هُ: جعل ذاب. وآفََك وك: ك مْ  وأَفُ ك إِْفُكُه رَئ: وذل ك  وق مر : أف ه ..  ش ب عن ر قل ن الخي ُل ع الرج

ْزَق .   وصرف. ِ الّرِ َّ ْزُق: معروف. واألَرزاُق نوعاِن: ظاهرة:  فَاْبتَغُوا ِعْنَد  ة والّرِ األَْقوات، وباطن دان ك  لألَب
 إِال على هللا رزقها. وأَرزاُق بني هللا تعالى: وما من دابّة في األَرض للقلوب والنُّفوس كالَمعاِرف والعلوم؛ قال

يهم. لة إِل د آدم مكتوبة ُمقدَّرة لهم، وهي واص ا أُِري الى: م ال هللا تع نه ق د أَن يُطعمون؛ من رزق  م م ا أُري وم
اق ذو أَنا رازقهم ما خلقتهم إِال يقول: بل ِة الَمتِيُن. ليَعبدون. وقال تعالى: إِن هللا هو الرزَّ   .القُوَّ

يُن(((   بََالُغ اْلُمبِ وِل إِالَّ اْل ُس ى الرَّ بُوا فَقَْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلُكْم َوَما َعلَ ان الشيء : ) .)18َوإِْن تَُكذِّ ).. أب
  اتضح فهو مبين .. 

ِ يَِسيٌر(((    َّ ُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ إِنَّ ذَِلَك َعلَى  َّ ِ عزَّ وجل .)).. )19أََولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُئ  ّ في أَسماِء 
 َ ُل. بَدأَ بِه وبََدأَهُ  ِ ال. والبَْدء: فِْعُل الشيءاألَشياَء واْختََرَعها اْبتِداًء من غيِر سابِق مث الـُمْبدئ: هو الذي أَنـَْشأ أَوَّ

ل. يَْبَدُؤهُ بَْدءاً وأَْبَدأَهُ واْبتََدأَهُ. ه  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وك خلَق
ه: أَال بق إِلي ال ُس ق هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مث ه الَخل ر ل ارك  واألَم ن تب ر ب و بك ال أَب القين. ق هللا أَحسن الخ

ر كالم العرب األَنباري: الخلق في ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث ي  على وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء عل ال ف دير؛ وق التق
رين تعالى: فتبارك هللا أَحسُن الخالقين، معناه أَحسن قوله   ..الُمقّدِ

ْيٍء قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف ((   ّلِ َش ى ُك َ َعلَ َّ َرةَ إِنَّ  أَةَ اْآلِخ ُ يُنِشُئ النَّْش َّ بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ 
ً .)).. )20قَِديٌر( : َخلَقَه. ونََشأَ يَْنَشأُ نَْشأ ّ َق أَي أَْنَشأَه  ُ الَخْل ّ أَ  ي، وأَْنَش اءة: َحي أَةً ونََش  ونُُشوءاً ونََشاًء ونَْش

م. رى؛ اْبتََدأَ َخْلقَه أَةَ األُْخ ِه النَّْش ز: وأَنَّ َعلَْي ل العزي ي التنزي ّد.  وف و عمرو: النَّشاءةَ، بالم رأَ أَب ةَ. وق أَي البَْعث
ين الفّراُء في قوله تعالى: ى جزم الش ون عل اُء مجتمع رَّ رةَ؛ القُ أَةَ اآلِخ ُ يُْنِشُئ النَّْش ّ ِرها إِال الحسَن  ثُمَّ  وقَْص

، فِإنه مدَّ  ِة. ها في كّلِ القرآن، فقال: النَّشاءةالبِْصِريَّ و  مثل الّرأْفِة والّرآفِة، والَكأْبِة والَكآب ر وأَب ن كثي رأَ اب وق
رو: ائي عم زة والكس امر وحم ن ع افع واب م ون رأَ عاص ت. وق ث وقع ـمدود، حي اءة ، م وزن  النَّش أَةَ، ب النَّْش

  .   النَّْشعِة حيث وقعت.
ُب َمْن يََشاُء َويَ ((   وَن(يُعَذِّ ِه تُْقلَبُ يُر .)).. )21ْرَحُم َمْن يََشاُء َوإِلَْي ل: المص ، عز وج ّ ى  الُب إِل واالْنِق

 ُ ّ ُل، وقد قَلَبه  ْرواَن: إِليه، والتََّحوُّ و ثَ ال أَب ال وق ه؛ ق اني: أَْقلَب ى اللحي رب. وحك ُ  إِليه؛ هذا كالُم الع ّ بَُكم  أَْقلَ
َب أَو ه، وُمْقلَ ب أَوليائ األَلف.َمْقلَ ا ب ه، فقاله ـُمْنَصَرف. ليائ ل ال دراً، مث ون مص اً، ويك ون مكان ـُمْنقَلَُب يك  وال

ن  والـُمْنقَلَُب: َمِصـيُر الِعـباِد إِلى اآلخرة. وفي حديث دعاِء السفر: أَعوذُ  الِب م ـُمْنقَلَب أَي االْنِق ة ال ن كآب َك م بِ
ً  بيته فَيرى فيه ما يَْحُزنه.واالْنِقالُب: الرجوعُ يعني أَنه يعود إِلى  الَوَطن؛ السفر، والعَْوِد إِلى   .. مطلقا

يٍر(((   ّيٍ َوَال نَِص ْن َوِل ِ ِم َّ ْن ُدوِن  .)).. )22َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي األَْرِض َوَال فِي السََّماِء َوَما لَُكْم ِم
ز لك إِذا نسبتهوالتَّْعِجيُز: التَّثْبِيط، وكذ وأَْعَجَزه الشيُء: َعَجَز عنه. م  َ ِإلى العَْجز. وَعجَّ ب فل الرجُل وعاَجَز: ذه
انِّين سورة سبأ: والذين يُوَصل إِليه. وقوله تعالى في اه ظ ال الزجاج: معن اِجِزين؛ ق ا ُمع ي آياتن عَْوا ف م َس  أَنه

ل ار، وقي ي يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا أَنهم ال يُبعثون وأَنه ال جنة وال ن اجز ف و راجع التفسير: ُمع دين وه ين معان
زين، ه وسلم، وتأْويلها إِلى األَّول، وقرئت ُمعَّجِ لى هللا علي ي، ص ع النب ن اتب ُزون م ونهم أَنهم يُعَّجِ ه  ويُثَبُِّط عن
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ال  وما أَنتم وعن اِإليمان باآليات وقد أَْعَجزهم. وفي التنزيل العزيز: ماء؛ ق ي الس ي األَرض وال ف ِزين ف بُمْعِج
ول الق اء: يق فالف ل كي فهم ائ ماء؟ وص ل الس ي أَه وا ف ماء وليس ي الس ي األَرض وال ف ُزوَن ف أَنهم ال يُْعِج  ب

تم  فالمعنى ما أَنتم بُمْعِجِزيَن في األَرض وال من في السماء بُمْعِجٍز، وقال ا أَن م، م اه، وهللا أَعل أَبو إِسحق: معن
و ي األَرض وال ل ِزين ف ش:  بُمْعِج ال األَخف ي السماء، وق تم ف ي األَرضكن ِزين ف تم بُمْعِج ا أَن اه م ي  وال معن ف

و  األَزهري: السماء أَي ال تُْعِجُزوننا َهَرباً في األَرض وال في السماء، قال ى ول ي المعن هر ف راء أَش ول الف وق
ْبُق، السماء كان قال: وال أَنتم لو كنتم في ْوُت والسَّ از الفَ ال: بُمْعِجِزيَن لكان جائزاً، ومعنى اِإلْعج ي  يق أَْعَجَزن

اتني الن أَي ف د  ف ائية .. وتتاك ب فض واريخ .. ومراك ائرات وص ة ط بح ثم ور .. ويص م يتط ا إن العل .. وه
ورة  ال  في س ث ق يم حي ي العظ د صدق هللا الصادق الوعد .. وصدق هللا العل مقوالت القرآن الكريم .. ويتأك

ْيٍء َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَْنفُ فصلت : (( ّلِ َش ِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَى ُك
ِهيٌد( يطٌ  )53َش ْيٍء ُمِح ّلِ َش هُ بُِك ْم أََال إِنَّ اِء َربِِّه ْن ِلقَ ٍة ِم ي ِمْريَ ْم فِ ادي )54( أََال إِنَُّه دليل الم ى بال ./.))..  ويتجل

ار  .. وأن حاجة الملموس أن اإلنسا ز الجب وة هللا العزي ن مهما بلغ علمه وتقدمه .. فإنه ضعيف عاجز أمام ق
ي  رتين ف قى م ى ال يش اإلنسان لإلسالم هي حاجة ملحة وضرورة من الضرورات ال لبس فيها وال التباس حت

ذا ا د ه ن يج ود .. ول ه المفق ك توازن عيف المتهال ان الض د اإلنس ى يج رة .. وحت دنيا واآلخ ي ال وازن إال  ف لت
  اإلسالم الحنيف دين الرحمة والتسامح والعدل واإلعتدال .. 

ِ َوِلقَائِِه أُْولَئَِك يَئُِسوا ِمْن َرْحَمتِي َوأُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم(((   َّ أْس: .)).. )23َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت  اليَ
ه  الشيء من القُنوط، وقيل: اليَأْس نقيض الرجاء، يَئِسَ  ُؤس عن ئَِس ويَ يبويه، ويَ يَْيأَس ويَْيئِس؛ نادر عن س

  ..   أَيضاً، وهو شاذ
كَ ((   ي ذَِل اِر إِنَّ فِ ْن النَّ ُ ِم َّ اهُ  وهُ فَأَنَج قُ وهُ أَْو َحّرِ الُوا اْقتُلُ ِه إِالَّ أَْن قَ ْوٍم  فََما َكاَن َجَواَب قَْوِم اٍت ِلقَ َآليَ

ال:الَح.)).. )24يُْؤِمنُوَن( َرِق هللا؛ ق ي َح ال: ف ار. يق ك: الن َرقْ  َرُق، بالتحري راِم الَح َل إض ريعاً ِمث د  شّداً َس وق
قَْت، والتحريُق: تأْثيرها َرُق  تَحرَّ ار  في الشيء. األَزهري: والَح راء) الن تح ال ن حرق ( بف ي الحديث: م . وف

َرقُ  ن الَح هادة. اب َرُق ش َرُق والشَّ َرُق الن والغَ ي: ح هاألَعراب و قول ال: وه ه، ق َرُق  ار لَهبُ ؤِمن ح الَّةُ الُم ض
تح  ليتملَّكها فإنها تؤّديه  المؤمن إذا أَخذها إنسان َ أي لََهبُها؛ قال األَزهري: أَراد أَن ضالة ِ النار رق ( بف إلى ح

قه: شّدد للكثرة. وفي الحديث:..  النارالراء)  ة: وَحرَّ ذي الَحر الَحِرُق شهيد، بكسر الراء، وفي رواي ُق أي ال ي
  ..  فيَْلتَِهبفي حرق ( بفتح الراء ) النار يقَع 

ْوَم اْلقِ ((   مَّ يَ ْنيَا ثُ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ نُِكْم فِ ةَ بَْي َودَّ ا َم ِ أَْوثَانً َّ ْن ُدوِن  ْذتُْم ِم ا اتََّخ ُكْم َوقَاَل إِنََّم ُر بَْعُض ِة يَْكفُ يَاَم
ا  ُكْم بَْعًض ُن بَْعُض ِريَن(بِبَْعٍض َويَْلعَ ْن نَاِص ْم ِم ا لَُك اُر َوَم أَْواُكْم النَّ ل: .)).. )25َوَم ان، وقي ا ك نم م َوثَُن: الص وال

ر ارُب الخم ديث: ش ي الح غير. وف نم الص دِ  الص نَم أَن كعاب َوثَِن والصَّ ين ال رق ب ر: الف ن األَثي ال اب ٍن. ق  َوثَ
ا ل م َوثََن ك ه ال ب ل ة من جواهر األَرض أَو من الخش ةٌ معمول ارة ُجثَّ لُ  والحج ُب  كصورة اآلدمي تُعَم وتُْنَص

نَُم الصورة بال ُجثٍَّة؛ َوثَنُ  ومنهم من لم يفرق بينهما فتُْعبَُد، والصَّ ق ال د يطل ال: وق ين. ق ى المعني  وأَطلقهما عل
ْدعُ  وأُثٌُن، على إبدال الهمزة من الواو، وقد قرئ: إنْ  أَْوثاٌن وُوثٌُن وُوثْنٌ  على غير الصورة، والجمع ن يَ وَن م

  .. إال أُثُناً؛ حكاه سيبويه. قال الفراء: وهو جمع الَوثَنِ  دونه
وٌط ((   هُ لُ آَمَن لَ يُم( فَ ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي هُ ُه ي إِنَّ ى َربِّ اِجٌر إِلَ ي ُمَه اَل إِنِّ ت )26َوقَ ن أخ وط اب ان ل .)).. ك

ى أرض فلس راق إل ن أرض الع راهيم م اجر إب الم .. ه ا الس راهيم عليهم ه وهي  إب ارة زوجت ه س طين .. ومع
  ابنة عمه ولوط ابن أخته .. 

دُّ ((   ي ال َرهُ فِ اهُ أَْج اَب َوآتَْينَ ةَ َواْلِكتَ وَّ ِه النُّبُ يَّتِ ي ذُّرِ ا فِ وَب َوَجعَْلنَ َحاَق َويَْعقُ ي َوَوَهْبنَا لَهُ إِْس هُ فِ ْنيَا َوإِنَّ
اِلِحيَن( ْن الصَّ َرِة لَِم ماِء .)).. )27اْآلِخ ي أَس اُب.ف الى: الَوهَّ ـِهبةُ: ّ تع واِض  ل ن األَْع ةُ ع ـيَّة الخالي لعَِط

ـبُها ي صاِح ّمِ َرْت ُس ِإذا َكثُ راِض، ف ، واألَْغ ّ فاِت  ن ص اُب، م ره: الَوهَّ ـُمبالغة. غي ة ال ن أَبني اً، وهو م  َوهَّاب
ُب. اُب الواِه الى الوهَّ ُ تع ّ اد، و ى العب ـُمنِعُم عل َب  ال ا ُوِه لُّ م ك،ك ره ل د وغي ن ولَ بحانه م م هللا س ن نع .. وم

راهيم .. وعيسى  ل إب ن نس له .. م وتعالى أن جميع األنبياء الذين جاءوا من بعده من نسله .. فموسى من نس
ال هللا  ذا من أفض ه السالم .. وه راهيم علي من نسل إبراهيم .. ومحمد  صلى هللا عليه وآله وسلم من نسل إب

  هيم عليه وعليهم جميعا السالم ..العزيز الحميد على إبرا
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.)).. أرسل هللا )28َولُوًطا إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمْن اْلعَالَِميَن(((   
يس لوطا إلى قرى سدوم من أرض الشام .. وكانوا يمارسون اللواط .. أي ممارسة الجنس ذكر مع  ذكر .. ول
ا ذكرا مع أنثى .. كما هو متعارف وحسب الفطرة .. ولذلط استنكر عمله واستهجنه بقوله : ((   بَقَُكْم بَِه ا َس َم

  .)) .. ألنهم خالفوا الفطرة ودنسوا األرض .. وعصوا هللا .. ِمْن أََحٍد ِمْن اْلعَالَِمينَ 
َجاَل َوتَْقَطعُونَ ((   الُوا أَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الّرِ  السَّبِيَل َوتَأْتُوَن فِي نَاِديُكْم اْلُمنَكَر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه ِإالَّ أَْن قَ

اِدقِيَن( ْن الصَّ َت ِم ِ إِْن ُكن َّ ذَاِب  ا بِعَ ن )29ائْتِنَ نهم .. وم اعا بي بح مش ى أص راف حت م اإلنح تد به .)).. اش
فير .. ومصارعة الديكة واألكباش .. وممارسة اللواط  وهو معاصيهم كما قال العلماء : مضغ العلك .. والتص

ا  افر ..والوشم .. وكله اإلنحراف الجنسي على مرأى ومسمع من الجميع بكل مباهاة .. واستعمال الزينة لألظ
ه واستعجلوا  ا وسخروا من م يصدقوا لوط ويم .. ول ن نهج هللا الق من أفعال الجهالة والسفاهة واإلنحراف ع

نيعة .. ((   العذاب وهم الهم الش ب الوخيمة ألعم ين بالعواق يستمرئون اإلنحراف ويتلذذون المعاصي غير آبه
اِدقِينَ  ِ إِْن ُكنَت ِمْن الصَّ َّ   ))..  قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَاِب 

ِديَن(((   ْوِم اْلُمْفِس ى اْلقَ ْرنِي َعلَ اَل َرّبِ انُص وم...)) .. )30قَ ة المظل ر: إِعان ير:وال.. النَّص  نَِّص
ّن ر.. النَّاِصر؛ قال هللا تعالى: نِعم المولى ونِعم النَّصي ان يَُظ ل: من ك والنُّْصرة: ُحْسن الَمعُونة. قال هللا عز وج

ار أَن هللا ال ينُصره أَن لَنْ  داً، هللا في الدنيا واآلخرة؛ المعنى من ظن من الكف ر محم ه  يُْظِه ه صلى هللا علي وآل
ى وسلم، على َمْن خالفَه اً حت ق َغيظ داً، فليَْختَنِ ه  يموت َكَم ه غيظه وموت ل يُظهره، وال يَنفع ِإن هللا عز وج ف

 ً   .. َحنَقا
*********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين ون ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  االة وأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ا ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف لى ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    : 287الحلقة عدد   
   c( سورة العنكبوت ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 هاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق ج ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

انُ (( ...  ا َك ِة إِنَّ أَْهلََه ِذِه اْلقَْريَ ِل َه و أَْه ا ُمْهِلُك الُوا إِنَّ َرى قَ َراِهيَم بِاْلبُْش لُنَا إِْب اَءْت ُرُس ا َج وا َولَمَّ
ْن ا )31(َظاِلِمينَ  ْت ِم هُ َكانَ هُ إِالَّ اْمَرأَتَ هُ َوأَْهلَ يَنَّ ا لَنُنَّجِ ْن فِيَه ُم بَِم ُن أَْعلَ ابِِريَن(قَاَل إِنَّ فِيَها لُوًطا قَالُوا نَْح ) 32ْلغَ

َزنْ  ْف َوَال تَْح الُوا الَ تََخ ا َوقَ ْم ذَْرًع اَق بِِه ْم َوَض يَء بِِه ا ِس لُنَا لُوًط اَءْت ُرُس ا أَْن َج َك إِالَّ َولَمَّ وَك َوأَْهلَ ا ُمنَجُّ  إِنَّ
قُوَن( )33اْمَرأَتََك َكانَْت ِمْن اْلغَابِِريَن( انُوا يَْفُس ا َك َماِء بَِم ْن السَّ ًزا ِم ِة ِرْج ِذِه اْلقَْريَ ِل َه  )34إِنَّا ُمنِزلُوَن َعلَى أَْه

وَن( ْوٍم يَْعِقلُ اَوإِ  )35َولَقَد تََرْكنَا ِمْنَها آيَةً بَيِّنَةً ِلقَ اَل يَ عَْيبًا فَقَ اُهْم ُش ْديََن أََخ ى َم ْوَم  لَ وا اْليَ َ َواْرُج َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ قَ
اثِِميَن(36اْآلِخَر َوَال تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن( ْم َج ي َداِرِه بَُحوا فِ ةُ فَأَْص ْجفَ ذَتُْهْم الرَّ ذَّبُوهُ فَأََخ اًدا  )37) فََك َوَع

رِ َوثَُموَد َوقَْد تَبَ  انُوا ُمْستَْبِص بِيِل َوَك ْن السَّ ُهْم َع دَّ  )38يَن(يََّن لَُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََص
انُوا َس ا َك ي األَْرِض َوَم تَْكبَُروا فِ اِت فَاْس ى بِاْلبَيِّنَ ال  )39ابِِقيَن(َوقَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َولَقَْد َجاَءُهْم ُموَس فَُك

ْيَحةُ َوِمْنُهْم َمْن َخسَ  ْن أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصَّ ْفنَا بِِه األَْرَض َوِمْنُهْم َم
انُوا أَْنفَُس ْن َك ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِك َّ وَن(أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن  ِل  )40ُهْم يَْظِلُم اَء َكَمثَ ِ أَْوِليَ َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم ِذيَن اتََّخ ُل الَّ َمثَ

َ يَْعلَُم َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه  )41اْلعَنَكبُوِت اتََّخذَْت بَْيتًا َوإِنَّ أَْوَهَن اْلبُيُوِت لَبَْيُت اْلعَْنَكبُوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن( َّ إِنَّ 
نْ  يُم(ِم ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي ْيٍء َوُه اِلُموَن( )42 َش ا إِالَّ اْلعَ ا يَْعِقلَُه اِس َوَم ِربَُها ِللنَّ اُل نَْض َك األَْمثَ ُ 43َوتِْل َّ َق  ) َخلَ

ْؤِمنِيَن( ةً ِلْلُم َك َآليَ ي ذَِل اْلَحّقِ إِنَّ فِ َماَواِت َواألَْرَض بِ ْن ا44السَّ َك ِم َي إِلَْي ا أُوِح ُل َم َالةَ إِنَّ )اتْ ْم الصَّ اِب َوأَقِ ْلِكتَ
ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُوَن( َّ ِ أَْكبَُر َو َّ َالةَ تَْنَهى َعْن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر    ...)).)45الصَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة العنكبوت )

  * التحليل :
  

اة .. وغرائ ون والحي ه والك ان نفس ل اإلنس دما يتأم ى عن ا إل ي حتم ي .. ينته ي ال تنته دنيا الت ب ال
ا  ي نحياه اة اإلمتحان الت ذه الحي ي ه ـه .. وف ود هللا الواحد ال شريك ل وس بوج ادي الملم دليل الم اإليمان بال
ان  ا ك ار .. فقلم ر واإلعتب ل والتفك دعو للتأم تخفي دوما من المفاجآت ما ال يحصى وال يعد.. وكلها مفاجآت ت

ت الفرح وحده .. وق ي وق ان ف د يأتي ا صنوان .. وق اد .. وهم يط متسق األبع ا خل لما كان الحزن وحده .. فهم
ك المشاعر واألحاسيس  رح .. تنتاب ى الف زن وال عل ى الح در عل زن .. وال تق رح أم تح دري أتف ال ت واحد .. ف

ت و وه أن ك .. تت نقض علي عف لي ة ض ك لحظ ب في ذي يرق زن ال ادم .. والح الفرح الق ة ب ي المتناقض يع ف تض
رى  ريم البشارة الكب رآن الك سراديب الحياة المظلمة .. وال تجد البلسم الشافي وال األمن وال األمان إال في الق
دك  ت تمضي وح إذا أن اعي .. ف ائلي واإلجتم والحل األمثل والتوازن النفسي والفكري والجسدي الفردي والع

ا ح و مرضاة هللا ال تبغي عنه دما بكل قوة وعدل واعتدال نح ه السالم عن راهيم علي ف إب ان موق ذا ك وال .. ك
ه  ي إلي ت تلق س الوق فاجأته المالئكة في شكل بشر ضيوفا عنده تزف إليه البشرى بالمولود الجديد .. وفي نف

  بخبر هالك قوم لوط :
   

لِ (( ...  و أَْه ا ُمْهِلُك الُوا إِنَّ َرى قَ َراِهيَم بِاْلبُْش لُنَا إِْب اَءْت ُرُس ا َج انُوا  َولَمَّ ا َك ِة إِنَّ أَْهلََه ِذِه اْلقَْريَ َه
ةِ .)) .. بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. (()31َظاِلِميَن( ِذِه اْلقَْريَ ِل َه و أَْه ي  إِنَّا ُمْهِلُك ك .. فن )).. هل

ر سعيد ..  .. مات .. وال يستعمل الهالك واإلهالك إال في ميتة سوء والعياذ با .. البشرى بإسحاق .. هذا خب
َرحْ ما أعذب هذا القرآن الكريم ..  ْر أَي فَْليَْف ة  وفي حديث عبدهللا: َمْن أََحبَّ القُْرآَن فَليَْبَش ؛ أَراد أَن محب رَّ ولَيَُس
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ُره إِذا القرآن دليل على محض اِإليمان من بَِشرَ  م أَْبُش ْرُت األَدي ن بََش  يَْبَشُر، بالفتح، ومن رواه بالضم، فهو م
ْر نفسه للقرآن فِإن أَخذت م  االستكثار من الطعام ينسيه القرآن باطنه بالشَّْفَرِة، فيكون معناه فَْليَُضّمِ الكريم .. ل

الم ضرب  ه الس ل علي تأكل المالئكة من طعام إبراهيم كما في آيات أخرى .. وفي رواية أن الملك الكريم جبري
ة ه.. فرح ق بأم ان والتح ا ك ا كم اد حي ل فع ه العج ا  بجناح بكم أيه ا خط ن م راهيم .. ولك ت إب ي بي ة ف عارم

لون ؟ ..((   ةِ المرس ِذِه اْلقَْريَ ِل َه و أَْه ا ُمْهِلُك ارس  إِنَّ ي تم ة الت ة الباغي دوم الطاغي رى س وط .. ق ة ل )).. قري
اش ..   ة .. والكب ن صراع الديك تلقاء  م ى االس اللواط .. وتقطع الطريق وتصفر وتمضغ العلك .. وتضحك حت

ت وتما رس الوشم على الجسم .. قرى سدوم .. التي خالفت السنة .. وعارضت الفطرة وتحدت لوطا .. وطمع
  حتى في ضيوفه من المالئكة المقربين ..

ْن ((    ْت ِم هُ َكانَ هُ إِالَّ اْمَرأَتَ هُ َوأَْهلَ يَنَّ ا لَنُنَّجِ ْن فِيَه ُم بَِم ُن أَْعلَ الُوا نَْح ا قَ ا لُوًط اَل إِنَّ فِيَه قَ
ابِِريَن(الْ  يءُ .)).. )32غَ َر الش ب. وَغبَ ث وذه وراً: مك ر ُغب يُء يَْغبُ َر الش ر َغبَ اقي.  يَْغبُ ابُِر: الب أَي بقي.والغ

ذار  والغابُِر: الماضي، وهو من األَضداد ي اإلن دة ف .. والمعنى أن امرأة لوط كانت قد أسنت .. بسبب طول الم
ت .. ورغم أنها بلغت من العمر عتيا .. فإنها با قية في العذاب مع قومها ألنها كفرت بلوط  لم تسانده .. وأفش

ود  بب الجح اعفا بس ذابها مض ون ع ا يك ا وجحوده نها .. وكفره ر س ع كب ه .. فم خرت من راره .. وس أس
ران ..  رات جمعوالنك ابِر، والغُبَّ ع غ ر جم ا الغُبَّ اص: م ن الع رو ب ي حديث َعم ٍر. وف اُء وال  ُغبَّ أَبََّطتْني اِإلم ت

ه، البغايا في ُغبَّرات المآلي؛ أَراد أَنه َملَتْنيحَ  اء تربيتَ ولَّ اِإلم ا؛ لم تت ي بَقاياه َرُق الحيض، أَي ف آلي: ِخ  والم
ج رجل من العرب امرأَة قد أَسنَّت فقيل وتَغَبَّْرُت من المرأَة ولداً. داً،  له في ذلك فقال: لعلِّي وتََزوَّ أَتَغبَّر منها ول

  .فولدْت له ُغبََر.
ا ُمنَجُّ((    َزْن إِنَّ ْف َوَال تَْح الُوا الَ تََخ ا َوقَ ْم ذَْرًع اَق بِِه ْم َوَض يَء بِِه ا أَْن َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوًطا ِس وَك َولَمَّ

ابِِريَن( ْن اْلغَ ْت ِم ي .))..  )33َوأَْهلََك إِالَّ اْمَرأَتََك َكانَ ا ل ال: م ه ذرع وال ذراع  ويق ة. أَي ب ه طاق ي ب ا ل ي  م وف
راع أَي ذِّ ب ال ركم َرْح دوا أَْم ن عوف: قَلّ ديث اب درة ح وة والق َع الق ة؛  واِس ع والطاق ذْرُع: الُوْس بطش. وال وال

ن فَكبُر في ذَْرعي أَي عُظم ومنه الحديث: ك م ي  وْقعُه وجلَّ عندي، والحديث اآلخر: فكَسر ذل ذَْرعي أَي ثَبََّطن
ه الصالة عما نِ  أَردته؛ ومنه حديث إِبراهيم، علي ه أَِن اب اً،  والسالم: أَوحى هللا إِلي ذلك ذَْرع اق ب اً فض ي بَْيت ل
ا وجهُ  راع ال يناُل م ق التمثيل أَن القصير الذِّ ذراع وال يُطي ل ال هُ الطوي ذي سقطت  ينال ثالً لل ه، فضرب م طاقتَ

ته دون بلوغ ورة . والمعنى أن المالئكة لما جاءوا لوطا عليه السالاألَمر واالقتدار عليه. قوَّ م تمثلوا له في ص
وط .. وساءه  نهم ل زعج م الي ان ان .. وبالت ون الغلم غلمان شديدي الجمال .. فتنة وامتحانا لقومه الذين يحب
يوفه  ى ض ل الفاحشة عل داء الجنسي بفع دون اإلعت ه من المنحرفين يري األمر .. خاصة وقد أسرع إليه قوم

ة وهم ال يعلمون أنهم مالئكة في صورة شبان في منته ادر المالئك ى الجمال .. وعندما أحدق الخطر بلوط .. ب
يهم  ة الحجة عل د إقام وط إال بع وم ل بتطمين لوط حتى يهدأ .. ألنهم أرادوا بأمر هللا العزيز الجبار أال يهلكوا ق

وط : ((   الوا لل ذلك ق وس .. ول ادي الملم دليل الم ة بال ت الحج د قام ا ق ْف َوَال تَ .. وه الُوا الَ تََخ ا َوقَ َزْن إِنَّ ْح
وَك َوأَْهلََك إِالَّ اْمَرأَتََك َكانَْت ِمْن اْلغَابِِريَن( ال للمناقشة )33ُمنَجُّ ال مج ل شيء .. ف ر.. وانتهى ك .)).. حسم األم

اعة  ام الس ى قي ان إل ان ومك ل زم وال للخوف .. وتلك ساعة الحقيقة التي ال تمارى مع كل فسق وفجور في ك
   التي الشك فيها إطالقا ..

قُوَن(((   انُوا يَْفُس ا َك َماِء بَِم ْن السَّ ًزا ِم ِة ِرْج ِذِه اْلقَْريَ ِل َه ى أَْه وَن َعلَ ا ُمنِزلُ ْجس: ) .)).. 34إِنَّ ّرِ وال
ؤدي ْجُز فالعذاب والعمل الذي ي جز. التهذيب: وأَما الّرِ ذاب  العذاب كالّرِ رآن: الع ي الق ْجُس ف ّرِ ذاب. وال ى الع إِل

ْجز. وجاء في د ى الوتر: عاءكالّرِ ا بمعن رجس ههن الرجز،  وأَْنِزْل عليهم ِرْجَسك وعذابك؛ قال أَبو منصور: ال
راء وهو ال الف د واألَزد. وق ل األَس ا قي يناً، كم زاي س ت ال ذاب، قلب الى: الع ه تع ي قول ى  ف ْجَس عل ّرِ ُل ال ويَْجعَ

انالرجز، قال: ولع والغضب، وهو مضارع لقوله الذين ال يعقلون؛ إِنه العقاب قُونَ ..  لها لغت انُوا يَْفُس ا َك :  بَِم
ُق  فسق يفسق ( بكسر السين )  طريق الحق الِفْسق: العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن ويَْفُس

م يعرف الكسائي الضم،  فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،أَي فََجر، ال: ول ر، ق قال: رواه عنه األَحم
ر الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَمر ق الخروج عنالفُسو وقيل:  ربه. وفََسق عن أم

  ..ربه أَي جار ومال عن طاعته
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وَن(((    ْوٍم يَْعِقلُ ةً ِلقَ ةً بَيِّنَ ا آيَ ا ِمْنَه د تََرْكنَ ازلهم )35َولَقَ ارهم ومن ي آث ة .. وه ي العالم ة ه .)).. اآلي
ى الخربة .. أبان الشيء :  اتضح فهو مبين .. دليال على معاصيهم .. وعلى مآلهم .. وعلى مآل كل منحرف إل

ي  ارس الحرام ف ل من م تمرا لك ذي أعد عذابا مس قيام الساعة .. وعلى وجود هللا الواحد ال شريك لـه .. وال
ى الجنس بالمرض المستمر يصيبه وال فكاك منه أوجاعا وتمزقا وضياعا إال بالموت الزؤام .. الذ ي يسلمه إل

ن  آيَةً بَيِّنَةً ِلقَْوٍم يَْعِقلُونَ قدره المحتوم خسرانا في الدنيا واآلخرة .. ((  دبره .. م ه وت ل الشيء : فهم )) : عق
ات  ل ع هنا نفهم سر مقولة العلماء بأن الرجز أي العذاب باق إلى نهاية الدنيا يتربص بكل مخالف ويصيب ك

ان  متمرد عن أمر هللا العزيز المنتقم ل لإلنس تمرة وأوجاع ال قب ة وأمراض مس ي شكل أوبئ دون أن يشعر ف
ة ..  دان المناع يدا )) وفق راض (( الس ي أم الء  ف ل ج وم بك راه الي ا ن ذا م ر هللا .. وه الف أم ا خ ا .. كلم به
واألمراض الجنسية األخرى التي عجز اإلنسان بكل ما أوتي من علم وإمكانات أن يخلص منها كل من عصى 

د .. ذي  هللا ز الحمي ن هللا العزي در م ه ص ه .. ألن دقا كل ريم ص رآن الك ى الق ى يبق ي .. حت االنحراف الجنس ب
وحي ..  ك ال ة وهو مل ف بالصدق واألمان ه السالم المتص الصدق المطلق .. نزل به الروح األمين جبريل علي

ه  على محمد صلى هللا عليه وآله وسلم الذي ال ينطق عن الهوى .. كي يبقى إلى بس في يوم القيامة دليال  ال ل
ج  ى نه تقامة عل ة واإلس اهرة والباطن ة الظ دال .. والنظاف دل واإلعت ن الع الم دي دق اإلس ى ص اس عل وال التب

لم  ةالهدى والمحب ه وس ه وآل والتقوى والصالح والفالح  .. حبا في هللا سبحانه وحبا في محمد صلى هللا علي
ن الن ريم دي رآن الك ي الق ا ف ه .. .. وحب ي جنت ه وف ي مالئكت ا ف ة.. وحب ا والمعنوي ية منه ة الجنسية الحس ظاف

ان من  ان والزم ر المك وشوقا إلى هللا والى لقائه يوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا .. نفس الدرس يتكرر عب
قاء ..  آدم إلى قيام الساعة .. والتاريخ يعيد نفسه .. فإما اإليمان وإما الكفر والعصيان ..إما السعادة ا الش وإم

  وشتان بين الطريقين .. وشتان بين النتيجتين .. ولنأخذ مثال قصة شعيب وأهل مدين .. 
ا((   اَل يَ عَْيبًا فَقَ اهُْم ُش ْديََن أََخ ى َم وا َوإِلَ َ َواْرُج َّ ُدوا  ْوِم اْعبُ ي األَْرِض  قَ ْوا فِ َر َوَال تَْعثَ ْوَم اْآلِخ اْليَ

ِديَن( د) 36ُمْفِس ا .)).. م زان .. أم ل والمي ي الكي رافهم ف ان انح ر .. ك و مض لهم بن ة .. وأص م مدين ين اس
ادهم  ا فس ف .. وأم انحرافهم العقدي فتمثل في عبادة الشجر .. أو األيكة واأليكة هي الشجر الكثير الكبير المل

اس ..  ي الن ب ف رون الرع ق وينش ون الطري انوا يقطع ي األرض فك يف َي ف ا  َعثِ اً األرِض ُعثِي اً وِعثَياًن وِعثيِّ
راع ن ك ى؛ ع ى يَْعثَ ادٌر، وَعث ان ن ُث، فك اث يَعي ن ع وٌب م ى َمقل ى يَْعثَ راع: َعثَ ال ك د. وق ك أَفس لُّ ذل   ك

ى. ي األَرض يَْعثَ َي ف ه َعثِ ادٌر، والوج ه ن ي إالَّ أَن ذا يَْعث ى ه ب عل ي األرض  يج ْوا ف ل: وال تَْعثَ ي التنزي وف
  ..   تَْعثَْوا، بفتح الثاء، من َعثَِي يَْعثَى ُعثُّواً وهو أَشدُّ الفساد وال رؤواُمفِسدين؛ العَُّراء كلُّهم ق

اثِِميَن(((   ْم َج ي َداِرِه بَُحوا فِ ةُ فَأَْص ْجفَ ذَتُْهْم الرَّ ذَّبُوهُ فَأََخ ديُد: .)).. )37فََك ِطراُب الش اُن: االْض َجف الرَّ
ف يُء يرُج َف الش ً  رَج ا اً ورَ  َرْجف اً ورَجفان ً وُرجوف ِطرابا َطَرَب اْض َق واْض َف: َخفَ اً وأَْرَج ديداً  ِجيف .. َش

ه اً: اضَطربت. وقول ُف رْجف ِت األَرض تَْرُج ْلَزلَةُ. ورَجفَ الى: والرْجفةُ:الزَّ و  تع ال َرّبِ ل ةُ ق جف ذتهم الرَّ ا أَخ فلم
َف  فماتوا. َف بهم الجبلُ لو شئَت أََمتَّهم قبل أَن تقتلهم. ويقال: إنهم َرجَ  شئَت أَهلكتهم من قبل وإيَّاي؛ أَي ورَج

ى ُف: الُحّم َزعِ. والّراِج ن الَج َطرَب م ُب: اْض ةُ  القل َك اثِِمينَ .. الُمَحّرِ ْم َج ي َداِرِه بَُحوا فِ ان   فَأَْص ثم اإلنس  : ج
ةُ  ائُر والنَّعام بُ  والط ف واألَْرن و والِخْش اً، فه اً وجثُوم ثُم َجثْم ثِم ويَْج وُع يَْج ِزم م واليَْرب اثِم: لَ هج   كان

ى َع عل ل: هو أَن يَقَ األَرض، وقي د ب َرح أَي تَلَبَّ األَرضَ ..  صدره فلم يَْب الن ب ثَم ف ا  وَج ق به اً: لِص ثُم ُجثوم يَْج
ه واللَّبِدُ  الليث: الجاثُِم الالَِّزُم مكانه ال يَْبرح. الليث: الجاثَِمةُ .. ولَِزمها رُح بيتَ وم. .. الذي ال يَْب اثِِم ُجث ُع الج وجم

ه ت اثِمين؛ أَيوقول اِرِهْم ج ي ِدي بَحوا ف الى: فأَص ابهم  ع اس: أَي أَص و العب ال أَب ي األَرض؛ وق اةً ف اداً ُمْلق أَجس
بالءُ  ُر، أي ال ثُِم الطي ا يَْج ه كم ى ِرْجلي اِرك عل اثُِم: الب ا، والج وا فيه اثِمين أي  فبَرك اتوا ج ذاُب فم ابهم الع أَص
  ..  باِركين

رين إن القرآن الكريم يدعونا للتأمل  راث اآلخ والتفكر واإلعتبار .. يدعونا للسير في األَرض وتأمل ت
ا اإلسالمي  ق دينن ي نطب اع .. وك وآثارهم .. كي نستدل على صدق القرآن الكريم وكي نؤمن عن وعي واقتن

  الحنيف دين العدل واإلعتدال والرحمة المهداة عن محبة وسمو ورفعة .. وعزة ومنعة .. 
انُوَوَعاًدا َوثَُمودَ ((  بِيِل َوَك ْن السَّ ُهْم َع دَّ ا  َوقَْد تَبَيََّن لَُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزيََّن لَُهْم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََص

ِريَن( بِيلِ  .))..)38ُمْستَْبِص ْن السَّ ُهْم َع دَّ دُّ :  فََص ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص راُض والصُّ ّد: اِإلْع دُّ  الصَّ   ويَُص
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ةٌ َصّداً وُصُدود رأَة صادَّ دَّا،، وام وم ُص ن اً: أَعرض. ورجل صادٌّ من ق ً  م اٍد أَيضا دَّ وادَّ وُص وة َص ال: ..  نِس ويق
ه. ه وصرفه عن ّداً منع دُّه َص ر يَُص ث.. صّده عن األَم ذَكَّر ويؤن ه، يُ َح من ا َوَض ُق وم بيُل: الطري بِيلُ  السَّ   وَس

ل الع ي التنزي ه. وف ا إِلي ذي دع َرْواهللا: طريق الُهدى ال ز: وإِن يَ بيل زي َرْوا   َس بيالً وإِْن يَ ذوه َس د ال يَتَِّخ ْش الرُّ
ر؛ وفيه: قل هذه َسبيلي أَْدُعو إِلى هللا على بصيرٍة، َسبيل الغَّيِ يتَّخذوه ى  َسبيالً، فذُّكِ الى: وعل فأُنِّث. وقوله تع

ى هللا أَن يَقْ  هللا قَْصُد السَّبِيل ومنها جائٌر؛ فسره ثعلب ال: عل نفق ائر أَي وم ا ج بيَل للمسلمين، ومنه َد السَّ  ِص
نس ال ا اسم الج بيل هن ال  الطُُّرق جائٌر على غير السَّبيل، فينبغي أَن يكون السَّ د ق ه ق ه، ألَن داً بعين بيالً واح َس

ائر. بيٌل ج ا َس ائٌر أَي ومنه ا ج ِرينَ .  ومنه انُوا ُمْستَْبِص ن طر َوَك د ع الم والتوحي وة اإلس تهم دع ق : أي بلغ ي
ر  ى الكف األنبياء والرسل .. ولكنهم عصوا ورفضوا اإلستقامة وأصروا عن وعي وسابقية إضمار وترصد عل

د  وقوله تعالى: قد جاَءكموالنفاق والمضي في درب العذاب عن اختيار واع مسئول ..  م؛ أَي ق بصائُر من َربك
ك،أَْبَصَر فلنفسه نَ  والبصائُر، فمن جاَءكم القرآن الذي فيه البيان َرُر ذل ا َض َي فَعَلَْيه ن َعِم  ألَن هللا ْفُع ذلك، وم

  ..  إِلى بصيرة اِإليمان الكفر عز وجل غني عن خلقه. ابن األَعرابي: أَْبَصَر الرجُل إِذا خرج من
ي األَْرِض ((   تَْكبَُروا فِ اِت فَاْس ى بِاْلبَيِّنَ اَءُهْم ُموَس ْد َج اَن َولَقَ ْوَن َوَهاَم اُروَن َوفِْرَع انُوا َوقَ ا َك  َوَم

ْيَحةُ َوِمْنُهمْ  )39َسابِِقيَن( ِه  فَُكال أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصَّ ْفنَا بِ ْن َخَس َم
ُ ِليَْظِلَمُهْم َولَِكنْ  َّ رر .. )40 َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُموَن(األَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن  .))..  نفس الدرس يتك

د  ي التقلي والناس في غفلة من أمرهم.. ال يقرؤون التاريخ .. وال يستفيدون من عبره وعظاته .. ويمضون ف
ان تكبر ك رون .. واس  الغبي للموروث بال وعي وال خوف من هللا العزيز الحميد .. يصرون على الخطأ .. يتكب

الي ..  ه قصمه هللا وال يب دثر ب ن ت اء رداء هللا م وا ال ذا عظمة وتجبر .. والكبري ار: أَن ال يقول تِْكباُر الكف واْس
ال كانوا إِذا قيل لهم ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا ومنه قوله: إِنهم إِله إِالَّ هللاُ؛ ي، صلى  هو الِكْبُر الذي ق النب

م في قلبه هللا عليه وسلم: إِن من كان ٍر ل ن ِكْب ة م اُل ذَرَّ م ِمثْق ه الشرك، وهللا أَعل ي ب ال: يعن ة، ق دخل الجن .. ي
وط ) :  فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصبًا ل: ( مثل قوم ل باَء؛ وقي راَب والَحْص ل التُّ ِديدة تَْحِم ٌح َش ُب: ِري والحاِص

ا .. كذلك الَحِصبةُ  ي التنزيل: إِنَّا أَْرَسْلنا عليهم حاِصباً؛من ُدقاِق البََرد والثَّْلجِ. وف تَناثَر هو ما الى: إِنَّ ه تع وقول
بُهم ذاباً يَْحِص باً؛ أَي َع يهم حاِص ْلنا عل عُ  أَي أَْرَس اً تَْقلَ باً أَي ريح ل: حاِص يل؛ وقي ّجِ ن ِس ارة ِم ْرِميهم بحج  يَ

ّ  الَحْصباء ي، رضي  ابَكملقّوتها، وهي صغارها وكبارها. وفي حديث عل وارج: أَص ال للَخ ه، ق ٌب   عن حاِص
يحِ  ّرِ ال لل ، وأَصله ُرميتم بالَحْصباِء من السماِء. ويق ّ ٌب،  أَي َعذاٌب من  راَب والَحصى: حاِص ل الت ي تَْحِم الت

ً  وللسَّحاِب يَْرِمي بالبََرد والثَّْلج: هُ ا..  حاِصٌب، ألَنه يَْرِمي بهما َرْميا ْيَحةُ َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْ ود   لصَّ وم ثم ل ق ( مث
دين ) :  تدّ وم يء إِذا اش ل ش وُت ك ذيب: ص ي الته وُت؛ وف ياُح: الص ن .. الّصِ له م ذاُب، وأَص ْيَحةُ: الع والصَّ

وا. فأََخذَتْهم األَّول؛ قال هللا عز وجل: الن إِذا َهلَُك ي آِل ف يَح ف ال: ِص ذاب؛ ويق ه الع ي ب ْيحةُ؛ يعن ذَتْهم  الصَّ فأََخ
ْيحةُ  يحةُ: الغارةُ إِذا فُوِجئَ الصَّ ارون )  ..  َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه األَْرضَ ..  أَي أَهلكتهم. والصَّ ْنُهْم : ( مثل ق َوِم

عه:  َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ : مثل قوم نوح وفرعون ..   َمْن أَْغَرْقنَا ر موِض ي غي  الظُّْلُم: َوْضع الشيء ف
م.. لم الَجْوُر وُمجاَوَزة الحدِّ وأصل الظُّ ..  وا ول ن وفي التنزيل العزيز: الذين آَمنُ ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم  يَْلبُِس

وا م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع ن عب ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش لماَن، إيم عود وَس ِن َمْس ة واب  ُحذَْيف
ْرك م: وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ يم. والظُّْل ٌم َعِظ ذا لَُظْل َزْم ه ول: اْل رب تَقُ د، والع ُل عن القَص  الَمْي

ْوَب وال تَْظِلمْ  ْركَ  الصَّ أن هللا تعالى هو الُمْحيي  لَُظلم َعِظيم؛ يعني عنه أي ال تَُجْر عنه. وقوله عزَّ وجل: إنَّ الّشِ
لله، فإذا أُْشرِ  َوْحده ال شريك الُمِميُت الرّزاُق الُمْنِعم ة ك به غيره فذلك أَْعَظُم الظُّْلِم، ألنه َجع ا.  َالنعم ر ربِّه لغي

المٌ  يقال: َظلََمه يَْظِلُمهُ َظْلماً وُظْلماً وَمْظِلمةً، در، وهو ظ ام المص وم َمق ، والظُّلُم االسُم يق  فالظَّْلُم َمْصدٌر حقيقيٌّ
  ..وَظلوم

ِ أَ ((   َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم ِذيَن اتََّخ ُل الَّ ُت َمثَ وِت لَبَْي َن اْلبُيُ ا َوإِنَّ أَْوَه ذَْت بَْيتً وِت اتََّخ ِل اْلعَنَكبُ اَء َكَمثَ ْوِليَ
وَن( يُم( )41اْلعَْنَكبُوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُم ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي ْيٍء َوُه ْن َش ِه ِم ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم ا يَ ُم َم َ يَْعلَ َّ َك  )42إِنَّ  َوتِْل

اِلُموَن(األَْمثَاُل نَْضرِ  وت ) 43بَُها ِللنَّاِس َوَما يَْعِقلَُها إِالَّ اْلعَ ت العنكب ن بي اذا ورد الحديث ع .)).. اآلن فهمت لم
ان  م بي يهم .. رغ رهم ومعاص م لكف بب إهالكه ابقة وس م الس اريخ األم ى ت ان عل د اإلتي ام ..  فبع ذا المق ي ه ف

را رر م درس يتك إن ال ذالدعوة لهم على اختالف أضرابهم .. ف اريخ ال ر الت رات عب ا  يت وم د نفسه قطع يعي
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دين  ن المقل ديث ع اء الح ارهم .. ج دلوا مس رة.. ودون أن يع ك عب بأشكال مختلفة دون أن يأخذ الناس في ذل
ي  الهم الت دركون خطورة أفع م ال ي يرة .. وه الذين يتخذون الكافرين أنموذجا لهم .. في الحياة والمعتقد والس

وتِ وخيمة .. ((  تعود عليهم بالنتائج ال ِل اْلعَنَكبُ اَء َكَمثَ ِ أَْوِليَ َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم ِذيَن اتََّخ ُل الَّ و  َمثَ ولي ه ...)).. ال
وت )) ..  ل (( العنكب ىالصاحب .. أو النصير .. أو الصديق .. كمث واِء وعل ي اله ُج، ف ة تَْنُس وُت: ُدَوْيبَّ  العَْنَكبُ

ر، اً ُمَهلْ  رأْس البئ جاً رقيق ةنَْس الً، مَؤنث رب.. َه ض الع رها بع ذَّكِ د يُ ى، وق وت أُنث راء: العَْنَكبُ ال الف ال: .. ق ق
ُب، اُت، وَعنَاِك ٌب  والتأْنيث في العنكبوت أَكثر؛ والجمع: العَْنكبوت اني، وتصغيرها: ُعنَْيِك ـيُب؛ عن اللحي وَعنَاِك

ة.والعنكبوت: دوٌد يتول.. َعَكْنباةٌ  وُعنَْيِكـيٌب، وهي بلغة اليمن: ل؛ عن أَبيحنيف ه العَس ُد عن ْهد، ويَْفُس  د في الشُّ
ةٌ. ه َحْلق ه  األَزهري: يقال للتَّْيس إِنه لـُمعَْنَكُب القَْرِن، حتى صار كأَن ي قول راء: ف ـُمْستقيم. الف ـُِب: ال والـُمَشْعنَ

ً  الذين اتََّخذوا تعالى: َمثَلُ  ّ أَولياء، كَمثل العنكبوت اتََّخذَْت بيتا ُ  ؛من دون  ّ ثالً  قال: َضَرَب  وِت م َت العَْنَكبُ بي
ّ َوليّاً أَنه ال ينفعُه تِ  ِلـَمِن اتََّخذَ من دون  ال لبي ْرداً. ويق ّراً وال بَ ا َح ه، كما أَن بيت العنكبوت ال يَقيه  وال يضرُّ

ةُ  وِت: العُْكُدب وِت َل.. (( العنكب ُت اْلعَْنَكبُ وِت لَبَْي َن اْلبُيُ وَن(َوإِنَّ أَْوَه انُوا يَْعلَُم ا :  )41ْو َك م الشيء علم .)) : عل
ات ..  ل المخلوق ي ك الم .. وف ي الع ة ف أدركه بحقيقته وكنهه .. وتبين علميا أن العنكبوت يؤسس ألتعس عائل
ى  وت .. حت ى  العنكب ح أنث رد أن تلق ين.. فبمج رار مك ـه من ق ا ل ز م وت مهت ت العنكب ا .. فبي م أمثالن وهي أم

وت .. تبادر إلى قت ت العنكب ي بي ل الذكر .. وطرده شر طرده من البيت الزوجي .. وتتواصل المأساة العائلية ف
بعض ..  هم ب ك بعض نهم .. يفت ا بي ة فيم ل جماعي فبمجرد خروج صغار العنكبوت حتى ينطلقوا في عملية تقتي

ـه ف ر  ل نيعا ال نظي الي ويدمرون الحياة داخل المؤسسة العائلية العنكبوتية تدميرا ش ق هللا .. وبالت ة خل ي بقي
م  ةفإن أتعس مثل للعائلة الشائهة المشوه اة األم الى حي بحانه وتع المدمرة هي عائلة العنكبوت .. قرن هللا س

ورة واضحة  ون الص ى تك وت .. حت ت العنكب السابقة وأئمة الكفر والنفاق والعصيان فيها وبمن يقلدونهم ببي
باس .. وحتى يكره كل مؤمن حقيقي حصيف أي تقليد ألمم الكفر والعصيان متسقة األبعاد ال لبس فيها وال الت

ة .. ((  ل والني ول والفع ي الق ل المعاصي ف اد عن ك د والطاعة واالبتع َ .. وحتى يقبل على ربه بالتوحي َّ إِنَّ 
يُم( ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي ْيٍء َوُه ْن َش ِه ِم ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم ا يَ ُم َم ا إِالَّ َوتِْل )42يَْعلَ ا يَْعِقلَُه اِس َوَم ِربَُها ِللنَّ اُل نَْض َك األَْمثَ

م ) 43اْلعَاِلُموَن( ة.. يعل ال وني وال وفع ارا ق .)).. ال تظنن أن هللا غافل عنك .. إنه يعلم منك كل شيء سرا وجه
ل ه المث دوم .. إن ن ت ي ل ن لمغالطة الت ذي  ما تعبد .. ومن تتخذ نصيرا ومحبا.. وبالتالي ال جدوى م ر ال الكبي

  يضربه هللا لمن يعقل .. عقل الشيء: فهمه وتدبره .. 
ُ السََّماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحّقِ إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَةً ِلْلُمْؤِمنِيَن(((  َّ رب: ) .)).. 44َخلََق  الم الع والَخْلُق في ك

ل ه: وك بق إِلي و  شيء ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُس ه هللا فه ه: أَالخلَق بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل ه  ُمْبتَِدئ ل
ق ر الَخل ي واألَم ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ن الخ ارك هللا أَحس رب تب الم الع ين:  ك ى وجه عل

القين التقدير؛ وقال في قوله أَحدهما اِإلْنشاء على مثال أَْبدَعه، واآلخر ارك هللا أَحسُن الخ ي.. تعالى: فتب  إِنَّ فِ
  : أي عالمة ودليال على وجود هللا الواحد ال شريك له ..  ذَِلَك َآليَةً 

ذِ  ((  ِر َولَ َالةَ تَْنَهى َعْن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَك َالةَ إِنَّ الصَّ ُر اتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن اْلِكتَاِب َوأَقِْم الصَّ ِ أَْكبَ َّ ْكُر 
ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ  َّ ة )45(َو ن الحكم ه م دبره .. في ...)).. األمر في هذا المقام بتالوة القرآن الكريم وفهمه وت

نفس  والفائدة ما ال يخفى على لبيب .. ذاك أن القرآن الكريم مائدة هللا في األَرض والبلسم الشافي لجراحات ال
ه وغذاء الروح .. والحل األمثل واألشمل لمشاكل الفرد والعائلة والمجتمع واإل تمل علي ا يش ة بم نسانية قاطب

دنيا  ي ال اس ف ل الن رد وك عادة الف ة لضمان س ائل رباني من أحكام نورانية سامقة .. ومن مبادئ وقيم .. ووس
ذي  ير العصري ال دبره .. وتفسيره التفس ه وت واآلخرة .. وال بد للفرد والعائلة واألمة من تالوة القرآن وفهم

ق  ال يناقض الجوهر .. والذي يتماشى ق الخل ذي خل د ال ز الحمي دن  هللا العزي ن ل ه م ان .. ألن وكل مكان وزم
الة  ويعلم ما يصلح لهم في الدنيا واآلخرة .. وأعطى من سبل ذلك وللتوصل إليه باستمرار .. الدوام على الص

ي عن ي ه الة الت الة.. الص رك الص ر ت رء والكف ين الم دين .. وب اد ال ي عم ي ه الة الت ا .. الص ي أوقاته وان ف
رد  ي الف دى وع ن م ا ع ا عملي ا ومنطوق ون نبراس ي تك الة الت ؤمن .. الص ا إال م افظ عليه ان .. وال يح اإليم
ذل  اة والب ي مستوى الزك ة .. ف ال وني وال وفع ا ق ا وقالب دين قلب ع لل ق الجمي والعائلة والمجتمع .. ومدى تطبي

ل األص ى ك افي وعل ي والعلمي والثق ادي واألدب ري والم ال العطاء الفك ع ب ى الجمي النفع عل و د ب ي تع عدة الت
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م  ن أه ة .. لم ل والني ول والفع ي الق ه ف استثناء وفي كل مجال حالل .. إن تذكر هللا واستحضار عظمته وجالل
دال ..  دل واإلعت العناصر التي تكفل االستقامة والتوازن..  والمضي في طريق اإلسالم الحق دين الرحمة والع

ه ويرضى إن هللا العليم بنا في ح ا يحب ه لم لنا وترحالنا وفي كل أحوالنا سرها وجهرها .. ليوفقنا بإذنه وعون
اء ..   ذل والعط ادة والب متى صدق منا العزم .. وصحت اإلرادة وكان القول والفعل والنية محل تطابق بين العب

  حبا في هللا وشوقا إليه وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا ..
  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ار الو ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح كي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفرْ (( ون ...  –./.)) )118 َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  د أن محمدا رسول هللاوأشه 

  
  
  
  

c    : 288الحلقة عدد   
   c( سورة العنكبوت ) 

  
 ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  الرحيــــــــــــــم بسم هللا الرحمن 

ا َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَّ (( ...  ِزَل ِإلَْينَ ِذي أُْن
ِلُمو ُؤَالء  )46َن(َوأُْنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْس ْن َه ِه َوِم وَن بِ اَب يُْؤِمنُ َك اْلِكتَ ا إِلَْي ذَِلَك أَْنَزْلنَ َوَك

افُِروَن( ا إِالَّ اْلَك ُد بِآيَاتِنَ ا يَْجَح ِه َوَم ْؤِمُن بِ ْن يُ َك إِذًا  )47َم هُ بِيَِمينِ اٍب َوَال تَُخطُّ ْن ِكتَ ِه ِم ْن قَْبِل و ِم َت تَتْلُ ا ُكْن َوَم
اِلُموَن( )48لُوَن(َالْرتَاَب اْلُمْبطِ  ا إِالَّ الظَّ ُد بِآيَاتِنَ ا يَْجَح َم َوَم وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ ُدوِر الَّ ي ُص اٌت فِ  )49بَْل ُهَو آيَاٌت بَيِّنَ

ي ِذيٌر ُمبِ ا نَ ا أَنَ ِ َوإِنََّم َّ َد  اُت ِعْن ا اْآليَ ْل إِنََّم ا  )50(نٌ َوقَالُوا لَْوَال أُْنِزَل َعلَْيِه آيَاٌت ِمْن َربِِّه قُ ا أَْنَزْلنَ ْم أَنَّ ْم يَْكِفِه أََولَ
ُم  )51َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُتْلَى َعلَْيِهْم إِنَّ فِي ذَِلَك لََرْحَمةً َوِذْكَرى ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( ِهيًدا يَْعلَ نَُكْم َش ي َوبَْي ِ بَْينِ َّ قُْل َكفَى بِا

ِ أُْولَئَِك ُهْم اْلَخاِسُروَن(َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َوالَِّذيَن آَمنُ  َّ ذَاِب  )52وا بِاْلبَاِطِل َوَكفَُروا بِا َويَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَ
عُُروَن( ْم الَ يَْش ةً َوُه أْتِيَنَُّهْم بَْغتَ ذَاُب َولَيَ اَءُهْم اْلعَ مى لََج ٌل ُمَس ْوَال أََج نَّ  )53َولَ ذَاِب َوإِنَّ َجَه تَْعِجلُونََك بِاْلعَ َم يَْس

وَن(54لَُمِحيَطةٌ بِاْلَكافِِريَن( تُْم تَْعَملُ  )55) يَْوَم يَْغَشاُهْم اْلعَذَاُب ِمْن فَْوقِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم َويَقُوُل ذُوقُوا َما ُكْن
ُدونِي( يَا ٍس ذَائِ  )56ِعبَاِدي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي َواِسعَةٌ فَِإيَّاَي فَاْعبُ لُّ نَْف وَن(ُك ا تُْرَجعُ مَّ إِلَْينَ ْوِت ثُ ةُ اْلَم  )57قَ

اُر خَ  ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم ا تَْج ِة ُغَرفً ْن اْلَجنَّ ئَنَُّهْم ِم ّوِ اِلَحاِت لَنُبَ وا الصَّ وا َوَعِملُ ُر َوالَِّذيَن آَمنُ َم أَْج ا نِْع ِديَن فِيَه اِل
  ...)).) 59يَتََوكَّلُوَن( )الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهمْ 58اْلعَاِمِليَن(

  صدق هللا العظيم
  ( سورة العنكبوت ) 

  * التحليل : 
  

اء ..  ذال وعط اة وب الة وزك ة .. ص ال وني وال وفع ال ق ا وعم المي وعي المجتمع اإلس ام ب تقر المق واس
ت الم ي أن يلتف جتمع وسار في طريق اإلسالم دين الرحمة والعدل واإلعتدال .. وإذا حدث كل ذلك فمن الطبيع

وار  اإلسالمي إلى أطرافه يبغي تعاونا .. ويبغي حوارا .. ويبغي تواصال مع الغير .. من هنا جاءت مسألة الح
ادي أو  ف الم تعمال العن ون باس ل يك ا ؟ .. ه ان ومعتنقيه ة األدي ع بقي وار م ذا الح ون ه ف يك مع اآلخر .. كي

ان ؟.. أم بالحجة والب د أم باللس ون بالي ز المعنوي ؟.. هل يك دن هللا العزي ن ل زل م ريم المن رآن الك ان ؟.. الق ي
ائل  وار ووس ذا الح ه .. وطرق ه ة الحوار ..  وواجبات ي لغ وم المسالم ف ا أق ع .. أوضح لن يم رب الجمي الحك

  التواصل واالنقطاع .. كي ال نضل وال نشقى .. وحتى ال تلتبس علينا السبل  : 
  

ا َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَ (( ...  ِزَل إِلَْينَ اِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْن
ِلُموَن( هُ ُمْس ُن لَ ٌد َونَْح ا، .)).. )46َوأُْنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِح درةُ عليه ومة والق ي الُخص َدُد ف َدل: اللَّ والَج

داالً. قد جادلهو دال ومجدل  مجادلة وِج ل جدل ( بكسر ال ال:ورج َدل. ويق دال: شديد الَج ت الرجل  وِمْج جاَدْل
ان  فَجَدلته َجْدالً أَي غلبته. دال )  إذا ك وى فيورجل جدل ( بكسر ال ة  أَق مه ُمجادل ه أَي خاص الِخصام. وجاَدل

و َدل، وه ي الح شدَّة وِجداالً، واالسم الَج َدل:الخصومة. وف لُّوا؛ الَج وٌم إِالَّ َض َدل ق ي الَج ا أُوتَ ة  ديث: م مقابل
ة  الحديث الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، والمراد به في ُب المغالب ل وَطلَ ى الباط الَجَدُل عل

ديد  ذا كانعز وجل: وجادلهم بالتي هي أَحسن. ويقال: إِنه لََجِدل إِ  محمود لقوله به ال إَظهار الحق فِإن ذلك ش
اب ؟   وإِنه لمجدول وقد جادل الِخصام، اب ؟ .. ومن أهل الكت .. مع من الجدال في هذا المقام ؟.. مع أهل الكت

ى  اض إل ت وم ا ثاب الي فحكمه ت منسوخة وال متشابهة .. وبالت ة .. وليس .. قال  العلماء إن هذه اآلية محكم
ا .. (( ...  ه إطالق ك في نُ وَ يوم القيامة الذي ال ش َي أَْحَس الَّتِي ِه اِب إِالَّ بِ َل اْلِكتَ اِدلُوا أَْه ة  َال تَُج )) .. قاعدة ثابت

زل  ن ن ل م واء .. أي ك ى الس يحيين عل ود والمس اور اليه ل أو يح ن يتعام ل م ار ك ي االعتب يجب أن يأخذها ف
ة . ون نظيف وار يجب أن تك ة الح اب .. لغ ل كت م أه ل فه التوراة واإلنجي اب سماوي ك ه كت ة .. علي ي الكلم . ف

تج .. وال  ِهَي أَْحَسنُ  الَّتِيوالتوجه والخطاب والمعاملة ..(( بِ  ة لمح ل مجال .. وال حج ي ك )) في كل شيء وف
ال .. استمالة  ل مج ي ك نة ف دوة الحس ة وبالق ل والممارس القول والفع ل ب عنف معهم ال مادي وال معنوي .. ب
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ل  لقلوبهم وعقولهم .. المؤمن يجب أن يكون قدوة ع أه ذا م ع وك ه والمجتم ع نفسه ومع عائلت ه م في تعامل
ن  و دي الم ه اءا .. اإلس ذال وعط ا وب ا ويقين ا وعلم ه وعي ى قدمي ي عل الما يمش ون إس ب أن يك اب .. يج الكت
د  ذين نسبوا  الول افرين وال الرحمة والتسامح والعدل واإلعتدال وحسن التعامل مع اآلخرين .. حتى مع الك

اة والزوجة وقالو ي الحي ة ف ة .. واألمثول ة الطيب ة والمعامل ا فيه ما قالوا .. نعاملهم بالحسنى .. بالكلمة الطيب
ون الشاسع ..  وارق الصارخة والب ا الف دت بينن ى وإن ب ا .. حت ى وإن اختلفن كلها وفي كل مجال حالل .. حت

ع دائما المعاملة بالحسنى .. هذا هو اإلسالم .. دين سالم وأمن وأمان للجمي ع الجمي ع .. والقاعدة ال تتخلف م
ان ضدنا .. (( ...  ن ك ا وم نُ من كان معن َي أَْحَس الَّتِي ِه اِب إِالَّ بِ َل اْلِكتَ اِدلُوا أَْه ذه  َوَال تَُج ا ه ى فهمن ...)).. مت

ار  ل أي اعتب ة قب وهره معامل دين في ج ة .. وال القاعدة وطبقناها حسن إسالمنا .. وحسن منا العمل والمعامل
  ر .. آخ

..)).. ويبقى االستثناء .. واالستثناء هو االستثناء .. وليس قاعدة ولن يكون  إِالَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُهمْ ((
اع شرعية  ة دف ي حال ون ف أبدا .. االستثناء هو أن يبدر من أهل الكتاب الحرب .. والمبادرة إليها .. عندها نك

ا المك ا مجاله اني فهو أرض اإلسالم .. .. وحالة الدفاع الشرعية له ا المك اني .. أم ا الزم ا مجاله اني .. وله
اني  ار الزم ا اإلط ا .. أم يس خارجه ي أرض اإلسالم ول يلة .. ف ل وس فمن استباحها فلنا حق الرد الرادع وبك
ال عدوان وال  ق  .. ف فهو محصور ومؤطر بانتهاء العدوان .. وبانتهائه يعود الجميع لرأب الصدع ورتق الفت

الم .. (( ظل ْنُهمْ م في اإلس وا ِم ِذيَن َظلَُم يكون استئنافا  إِالَّ الَّ ده س ا بع ه .. ألن م ..)).. حصر االستثناء .. وبين
ا تمر الحي غينة .. وتس الم وال ض ي اإلس اد ف ال أحق ع .. ف م يق يئا ل أن ش ة وك اة العادي ل   ةللحي ب وأم ل ح بك

ِلُموَن(َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنزِ ((  وتواصل .. هُ ُمْس .)).. هل )46َل إِلَْينَا َوأُْنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَ
ة ..  المية الرفيع الق اإلس وار واألدب واألخ ة الح هناك وضوح أكثر من هذا الوضوح ؟.. أي نواصل معهم لغ

ه نعود إلى لغة التعامل بالقدوة الحسنة وبالجدال بالتي هي  ان في ذي أسلفنا الشرح والبي أحسن على النحو ال
دعوكم  ن ن دال .. ونح دل واإلعت ة والع امح والمحب ة والتس ن الرحم ا .. دي و دينن ذا ه لمون .. وه ن مس .. نح
ده  يء .. وال يح ه ش يس كمثل د .. ول ه وال ول ة ل ه وال زوج ريك ل ده ال ش د هللا وح ق .. أي أن نعب ديننا الح ل

  و الخالق العليم ..  المكان وال الزمان وه
ا إِالَّ ((   ُد بِآيَاتِنَ ا يَْجَح ِه َوَم ْؤِمُن بِ ْن يُ ُؤَالء َم ْن َه ِه َوِم وَن بِ اَب يُْؤِمنُ َك اْلِكتَ ا إِلَْي ذَِلَك أَْنَزْلنَ  َوَك
افُِروَن( ة،.)).. )47اْلَك ار والمعرف رار كاِإلنك يض اِإلق ود: نق ُد والُجُح َدهُ  الَجْح داً  َجَح ُده َجْح  يَْجَح

ع ار م دُ  وُجحوداً.الجوهري: الُجحوُد اِإلنك ه. والَجْح ه وبحق َده حقَّ م. َجَح ة  العل ود: قل ُد، بالضم، والجح والُجْح
  . الخير.

وَن(((   اَب اْلُمْبِطلُ َك إِذًا َالْرتَ هُ بِيَِمينِ تح 48َوَما ُكْنَت تَتْلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب َوَال تَُخطُّ ل ( بف )  .)).. بط
ً  الشيُء يَْبُطل بُْطالً وبُُطوالً اء ) الط ه وبُْطالناً: ذهب ضيَاعا ب َدُم ال: ذه ه هو. ويق ل، وأَْبَطل  وُخْسراً، فهو باط

ل. بُْطالً أَي َهَدراً. يض وبَِطل في حديثه بََطالة وأَبطل: َهَزل، واالسم البَط ل،  والباطل: نق ع أَباطي ق، والجم الح
ال  ع إِْبط ه جم اس، كأَن ر قي ى غي ذا أَوعل ل؛ ه ل إِْبِطي ل بواط ع الباط ذيب: ويجم ي الته يبويه؛ وف ذهب س .. م

ا باطالً. وقوله تعالى: وما يبدئ الباطل وما وأَْبطل فالن: جاء بكذب وادَّعى ل هن ال: الباط يس أَراد  يعيد؛ ق إِبل
يس. و إِبل ل، وه ود ذو الباطل أَو صاحب الباط ي حديث األَس د النبي،ص وف ت أُنش ِريع: كن ن َس ه ب لى هللا علي

ر ل عم ا دخ لم، فلم ال: وس ناَعة ق ل ِص ر: أَراد بالباط ن األَثي ال اب ل؛ ق بُّ الباط ر ال يح كت إِن عم عر  اس الش
،صلى ه خاف أَن ال  واتخاذَه َكْسباً بالمدح والذم، فأَما ما كان يُْنَشُده النبيُّ ك ولكن هللا عليه وسلم، فليس من ذل

  ..  لمه ذلكسائره فأَع يفرق األَسود بينه وبين
اِلُموَن(((   ا إِالَّ الظَّ ُد بِآيَاتِنَ ا يَْجَح َم َوَم وا اْلِعْل م : )49بَْل ُهَو آيَاٌت بَيِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُ .)).. العل

ه..  ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم اِلُمونَ عل عه:   الظَّ ر موِض ي غي يء ف ع الش ُم: َوْض ل ..  الظُّْل ي التنزي وف
مالعزي وا ول ذين آَمنُ ن ز: ال ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وا يَْلبُِس م يَْخِلط ير: ل ل التفس اس وجماعةُ أه انهم  عب إيم

ْرك ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن يم.  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ ٌم َعِظ لَُظْل
مْ  العرب تَقُول: اْلَزْم هذاالَمْيُل عن القَصد، و والظُّْلم: ْوَب وال تَْظِل ه عزَّ وجل:  الصَّ ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج عن

ْركَ  ي إنَّ الّشِ يم؛ يعن م َعِظ ْنِعم لَُظل رّزاُق الُم ُت ال ي الُمِمي و الُمْحي الى ه ريك أن هللا تع ده ال ش  َوْح
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ل ه َجع ِم، ألن ُم الظُّْل ذلك أَْعَظ ره ف ه غي ِرك ب إذا أُْش ه، ف ةالنع ل اً  َم اً وُظْلم هُ َظْلم ه يَْظِلُم ال: َظلََم ا. يق ر ربِّه لغي
، والظُّلُم االسُم يقوم َمقام المصدر، وهو ظالمٌ  وَمْظِلمةً، ْلُم َمْصدٌر حقيقيٌّ   .. وَظلوم فالظَّ
ِ وَ ((    َّ َد  اُت ِعْن يٌن(َوقَالُوا لَْوَال أُْنِزَل َعلَْيِه آيَاٌت ِمْن َربِِّه قُْل إِنََّما اْآليَ ِذيٌر ُمبِ ا نَ ا أَنَ ان )50إِنََّم .)).. أب

ادي  دليل م أتيهم ب الم أن ي الة والس الشيء : اتضح فهو مبين .. والمعنى أنهم طلبوا من رسول هللا عليه الص
ه  رص .. الكم ه واألب رئ األكم على صدقه .. مثلما أوتي موسى عصا .. وصالح ناقة .. ومثلها كان عيسى يب

  برص داء معروف نتيجة فقدان التوازن في خاليا الدم .. وهو داء معيب وال دواء  له .. من ولد أعمى .. وال
ْوٍم ((   وَن(أََولَْم يَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُتْلَى َعلَْيِهْم إِنَّ فِي ذَِلَك لََرْحَمةً َوِذْكَرى ِلقَ .)).. )51يُْؤِمنُ

ر دل و أكب ه القرآن  الكريم ه ه وآل د صلى هللا علي وة محم ت نب يم .. يثب يم العل ن هللا الحك وى معجزة م ل وأق ي
ا  ي أنه ا ف ك إطالق ا الش ى إليه ة سامقة ال يرق ام نوراني از وأحك ن إعج اعيفه م ي تض ا ف وسلم  وصدقه .. بم

اك ة منزلة من لدن هللا العزيز الحميد .. إن القرآن الكريم هو بلسم الشفاء .. والحل األمثل لمش رد والعائل ل الف
ار ..  ر المس ى تغيي ة عل ة ومرن درة فائق ادئ وق يم ومب ام وق وار .. وأحك والمجتمع والعالم كله بما فيه من  أن

بالعدل واالعتدال للفرد والمجتمع واإلنسانية قاطبة .. وال يستطيع أي  ةالكريمة المتوازن ةوعلى إعطاء الحيا
ن  ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونَ ت كل الكتابات من آدم إلى قيام الساعة ..(( كتاب آخر  أن يفعل فعل القرآن ولو اجتمع )) : آم

ى  ا إل ي هللا وتطلع ا ف رآن حب ي مصدر الق رآن وف به إيمانا : صدقه ووثق به .. والمؤمن يصدق ويثق في الق
  مرضاته .. 

مَ ((   ي السَّ ا فِ ُم َم ِهيًدا يَْعلَ نَُكْم َش ِ بَْينِي َوبَْي َّ ُروا قُْل َكفَى بِا ِل َوَكفَ وا بِاْلبَاِط ِذيَن آَمنُ اَواِت َواألَْرِض َوالَّ
ِ أُْولَئَِك هُْم اْلَخاِسُروَن( َّ ال:) .)) .. 52بِا األَمر. ويق ام ب ةً إِذا ق ي ِكفاي ه.  الليث: َكفَى يَْكِف راً فَكفانِي تَْكفَْيته أَْم اْس

بُك، اكَ  ويقال: َكفاك هذا األَمُر أَي َحْس ذا الشيء وَكف و إِسحق: . .ه ال أَب هيد. ق ل: الش ماء هللا عز وج ن أَس م
هيد ماء الش ن أَس ه م ن ِعْلم ب ع ذي ال يَغي هيُد ال ل الش ال: وقي هادته. ق ي ش ين ف يء. هللا األَم هيد:  ش والش

ر ِإذا اعتب ل ف ي فاع ة ف ة المبالغ ن أَبني ٌل م ر. وفَِعي ور  الحاض ي األُم يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق الِعل
ذا أَن اطنة، فهو الخبير،الب ق  وإِذا أُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وقد يعتبر مع ه ى الخل َهَد عل يَْش

  .. َعِلَمهُ، َشِهَد شهادة يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما
اَءهُ ((   مى لََج ٌل ُمَس ْوَال أََج ذَاِب َولَ تَْعِجلُونََك بِاْلعَ ْم الَ َويَْس ةً َوُه أْتِيَنَُّهْم بَْغتَ ذَاُب َولَيَ ْم اْلعَ

ل ..  ُمدَّةُ الشيء واألََجُل: األََجُل: غايةُ الوقت في الموت وُحلول الدَّين ونحِوه..)).. )53يَْشعُُروَن( ويعني باألَج
 ة موعدهم، والجمعوذلك قوله تعالى: بل الساع وعدهم بالعذاب ليوم القيامة، المسمى القيامة ألَن هللا تعالى

ِل. د األََج ل: تحدي لَ  آجال. والتأْجي ؤجالً. وأَِج اً م ل: كتاب ي التنزي ل،  وف ر الجيم )  الشيُء يأَْج و أجل ( بكس فه
  .: تأَخر، وهو نقيض العاجل.وأجيل

ي  لنار التيا ) .)) جهنم :  54يَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَذَاِب َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيَطةٌ بِاْلَكافِِريَن(((   ا ف ذّب هللا به يع
ي  أَعجمية ال تُْجَرى للتعريف والعُْجمة، وقال اآلخرة، وهي د  سميت آخرون : جهنم عرب ا لبُْع ار اآلخرة به ن

ل  التأْنيث، وقيل: هو تعريب ِكِهنَّام بالِعْبرانية؛ قال ابن بري:  وثِقَل قَْعِرها، وإِنما لم تُْجَر ِلثقَِل التعريف من جع
نم عر ا جه ثبي رفها للتأْني اع ص ون امتن ام ويك ر ِجِهنَّ ولهم بئ تج بق ن  اح ف، وم ما والتعري نم اس ل جه  جع

 ً   .. أَعجميّا
وَن(((   تُْم تَْعَملُ ا ُكْن وا َم وُل ذُوقُ ْم َويَقُ ِت أَْرُجِلِه ْن تَْح ْوقِِهْم َوِم ْن فَ ذَاُب ِم اُهْم اْلعَ ْوَم يَْغَش .)).. )55يَ

يْ  اُء. َغشَّ اُء: الِغط ية إِذاالِغش يَء تَْغِش ه. ت الش وة  َغطَّْيت وة وِغْش وةٌ وُغْش ٌو وَغْش ه َغْش ره وقَْلبِ ى بََص وعل
  .. ِغطاٌء. وغاِشية القَْلب وِغشاوتُه: قَِميُصه أَي وَغَشاَوة وِغشاوةٌ 

ا((   ُدونِي( يَ اَي فَاْعبُ عَةٌ فَِإيَّ ي َواِس وا إِنَّ أَْرِض ِذيَن آَمنُ اِدي الَّ ده ع)56ِعبَ ع وذل .)).. عب ادة : خض ب
  وطاع له .. 
جوع.)).. )57ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت ثُمَّ إِلَْينَا تُْرَجعُوَن(((   ى، أَي الرُّ ْجع  وفي التنزيل: إِن إِلى ربك الرُّ

اً، أَي والَمرِجَع، مصدر على ْرِجعُكم جميع ى هللا َم وعكم؛ فُْعلى؛ وفيه: إِل ه؛  ُرُج ع الشيَء وَرجع إِلي عن وراَج
ً  ابن جني، وَرَجْعته أَْرِجعه   ..  وَمْرَجعاً وأَْرَجْعتُه، في لغة هذيل َرْجعاً وَمْرِجعا
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اُر خَ ((   ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ئَنَُّهْم ِمْن اْلَجنَِّة ُغَرفًا تَْجِري ِم اِلَحاِت لَنُبَّوِ ا َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ِديَن فِيَه اِل
ا ُر اْلعَ َم أَْج ه) .)).. 58ِمِليَن(نِْع ْؤت إِلي َع. وبُ ْوءاً: َرَج وُء بَ يء يَبُ ى الش اَء إِل ن  ب ه، ع ب، وبُْؤت ه،عن ثعل وأَبَأْتُ

اءً  الكسائي، كأَبَأْتُه، وهي قليلة. اءةً وب اُح ب اءة ألَن  من والباءة، مثل الباعِة، والباء: النِّكاح. وُسمي النك الَمب
أُ من أَهله أَي يَْستَ  أُ من داِره أَهله، كما ْمِكُن منالرجل يَتَبَوَّ أَُهم  يَتَبَوَّ أُْت  وبَوَّ ل. وأَبَ نَِد َجبَ َمْنِزالً: نََزَل بهم إِلى َس

أْتَُك بَيتاً: اتََّخْذُت لك بيتاً. وقوله عز وجل: أَنْ  أَقَْمتُ  بالَمكان: آ به.وبَوَّ و  تَبَوَّ لقَْوِمُكما بِِمْصَر بُيوتاً، أَي اتَِّخذا. أَب
أْتُهم َمْنِزالً تَْبِويئاً، وذلك إِذا نزْلَت بهم إِلى القومَ  أْتُ زيد: أَبَ  َم  َسنَِد جبل، أَو قِبَِل نَهر. َمْنزالً وبَوَّ ُؤ: أَن يُْعِل والتبوُّ

أَه: أَْصلَحه وَهيَّأَه. وقيل: الَمكان إِذا أَعجبه لينزله. الرجُل الرجَل على أَ فالن َمْنِزالً: إِذا  وقيل: تَبَوَّ ى تَبوَّ ر إِل نَظ
ه اْستِواءً  ان. أَْسَهِل ما يُرى وأََشّدِ اِن قَريب ام، والَمْعنَي زل وأَق أَ: ن وَّ اَن:  .وأَْمَكنِه ِلَمبيتِِه، فاتَّخذَه؛ وتَب أَ المك وَّ وتَبَ

وم  َحلَّه. وإِنه لََحَسُن البِيئِة أَي هيئة ِزل الق ل َمْن زل، وقي اءة: المن اءة والمب ةُ والب ِء.والبيئ ثالتَّبَوُّ أُوَن  حي وَّ يَتَبَ
وُم.  من قِبَِل واٍد، أَو َسنَِد َجبٍَل. وفي الصحاح: الَمباءة: َمْنِزلُ  ه الق ِزل يَْنِزل لُّ َمْن القوم في كل موضع، ويقال: ك

  .. الباءة ، َسْهٌل، ولَُهمْ  قال َطَرفة: َطيِّبو
د  ...))..) 59الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن(((    يئاً فق بَس ش ن َح ْبر الَحْبس، وكل م وأَصل الصَّ

ي وكذلك لو.. َصبََره بَْرُت نفِس ال: َص ُده ق ى شيء يُِري ه عل بََر .. َحبَس رُجل نفَس َزع، َص يض الَج ْبُر: نِق والصَّ
يبة د الُمِص الن عن بََر ف د َص َزع، وق د الج نفس عن ْبس ال بر َح وهري: الصَّ ابٌِر الج و ص ْبراً، فه بُِر َص   يَْص

  .نفَسك مع الذيَن يَْدُعون َربَّهم. يَْصبُِر َصْبراً، وَصبَْرتُه أَنا: َحبَْسته. قال هللا تعالى: واْصبِرْ 
  
  

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم ال ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم قيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  اد ه وبل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف شاء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 289الحلقة عدد   
  c( سورة العنكبوت ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد   ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يُم((( ...  ِميُع اْلعَِل َو السَّ اُكْم َوُه ا َوإِيَّ ُ يَْرُزقَُه َّ ْن  )60َوَكأَيِّن ِمْن َدابٍَّة الَ تَْحِمُل ِرْزقََها  أَْلتَُهْم َم ئِْن َس َولَ

ُ فَأَنَّا يُْؤفَُكوَن(َخلََق السَّ  َّ َر الشَّْمَس َواْلقََمَر لَيَقُولُنَّ  ْن  )61َماَواِت َواألَْرَض َوَسخَّ ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِم ُ يَْبُسُط الّرِ َّ
َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ ْن السَّ )62ِعبَاِدِه َويَْقِدُر لَهُ إِنَّ  َل ِم ِد َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن نَزَّ ْن بَْع ِه األَْرَض ِم ا بِ اًء فَأَْحيَ َماِء َم

وَن( ُرُهْم الَ يَْعِقلُ ْل أَْكثَ ِ بَ َّ ِ ُد  ْل اْلَحْم ُ قُ َّ ولُنَّ  ا لَيَقُ اَر  )63َمْوتَِه دَّ ٌب َوإِنَّ ال ٌو َولَِع ْنيَا إِالَّ لَْه دُّ اةُ ال ِذِه اْلَحيَ ا َه َوَم
ى  )64نُوا يَْعلَُموَن(اْآلِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن لَْو َكا اُهْم إِلَ ا نَجَّ يَن فَلَمَّ ّدِ هُ ال يَن لَ َ ُمْخِلِص َّ فَِإذَا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك َدَعْوا 

ا جَ  )66ِليَْكفُُروا بَِما آتَْينَاُهْم َوِليَتََمتَّعُوا فََسْوَف يَْعلَُموَن( )65اْلبَّرِ إِذَا ُهْم يُْشِرُكوَن( َرْوا أَنَّ ْم يَ ا أََولَ ا آِمنً ا َحَرًم عَْلنَ
ِ يَْكفُُروَن( َّ ِذبًا  )67َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة  ِ َك َّ ى  َرى َعلَ ْن اْفتَ ُم ِممَّ َوَمْن أَْظلَ

ا َجاَءهُ أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمثًْوى لِ  َ لََمَع 68ْلَكافِِريَن(أَْو َكذََّب بِاْلَحّقِ لَمَّ َّ ) َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ 
  ./.)).)69اْلُمْحِسنِيَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة العنكبوت ) 

  * التحليل :
  

ان وال د واإليم ى التوحي ا إل رد والموضوعية لينتهي حتم ل إن من يتأمل الكون والحياة بعين التج عم
ا  ق .. وي رزق الخل ل ب الصالح .. والمتأمل يهوله هذا الخلق العظيم الذي يقف وراءه خالق مبدع أعظم .. تكف
ي  ان السادر ف ب أن اإلنس رزق .. والغري وع ال ق وتن له من رزق .. في كل أصقاع الدنيا على اختالف الخالئ

  ة وفي كل مكان بال استثناء : غيه .. ال يرعوي وال يستفيد من الدرس المتكرر أمامه في كل لحظ
  
يُم(((  (( ...   ِميُع اْلعَِل َو السَّ اُكْم َوُه ا َوإِيَّ ُ يَْرُزقَُه َّ ا  أين : )60َوَكأَيِّن ِمْن َدابٍَّة الَ تَْحِمُل ِرْزقََه .)).. وك

ة ..   ة: الأين : مثل كم الخبرية .. وك: ( الكاف ) للتشبيه .. والمعنى : كم من داب ْد والدابَّ ال: وقَ ُب؛ ق ي تُْرَك ت
ن ُب ِم ا يُْرَك ى م ه الصفَةُ. َغلَب هذا االْسم عل ـُمَؤنَِّث، وَحِقيقَتُ ـُمذَكَِّر وال ى ال ُع َعل و يَقَ دَّواّبِ، وه ر عن  ال وذك

ابَّةَ، ِلبِْرذَْوٍن لهُ. ْب ذلك الدَّ ـَمْعن ُرْؤبة أَنـَّه كان يَقُول: قَّرِ ى ال ـَمْحُموِل َعل ن ال ُره، م ذا شاةٌ ونَِظي ولُهم: ه .. ى، ق
، وُكّلِ ما يَْعِقُل؛ وقيل: إِنَّما أَرادَ  اس، رضي  قيل من َدابٍَّة من اِإلْنِس والجّنِ ن عب ول اب العُموَم؛ يَُدلُّ على ذِلَك ق

  . يَْهِلُك، في ُجْحِرِه، بذَْنِب ابِن آدَم. ّ عنهما: كاَد الُجعَلُ 
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َق ا((   ْن َخلَ أَْلتَُهْم َم ئِْن َس ا َولَ ُ فَأَنَّ َّ ولُنَّ  َر لَيَقُ ْمَس َواْلقََم َر الشَّ خَّ َماَواِت َواألَْرَض َوَس لسَّ
ذب..)).. )61يُْؤفَُكوَن( َك ك ال: أَفَ ذب. ويق دَّثهم  التهذيب: أَفََك يأُْ◌فُِك وأَفَِك يأْفَُك إِذا ك ذبهم وح اَس: ك َك الن وأَفَ

ك. وَكذَْبته.َكذَب  مثل بالباطل، قال: فيكون أَفََك وأَفَْكتُه اً  واألَْفُك، بالفتح: مصدر قول ه أَْفك يء يَأْفُِك ن الش أَفََكُهع
ذَّبوك  صرفه عنه وٌم ك َك ق د أُفِ رب: لق ل الع ى قبائ ي حديث عرض نفسه عل ك؛ وف رفه باِإلف وقلبه، وقيل: ص

ال ُصِرفوا عن الحق ومنعوا منه. وفي التنزيل: يُْؤفَُك عنه َمن أُفَِك؛ أَي ظاهروا عليك َرُف  ق د يُْص راء: يري الف
اس  آلهتنا؛ يقول: لتصرفنا وتصدنا. واألَفَّاك: الذي يَأْفِكُ  لتَأْفَكنَا عن عن اِإليمان من ُصِرف كما قال: أَجئتَنا الن

  . الحق بباطله. والَمأْفوك: الذي ال َزْوَر له. أَي يصدهم عن
ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَادِ ((   ُ يَْبُسُط الّرِ يٌم(َّ ْيٍء َعِل َ بُِكّلِ َش َّ ه .)).. )62ِه َويَْقِدُر لَهُ إِنَّ  ِدَر علي ن قُ وم

ه،  إِذا ما رزقَه؛ أَي ُضيَِّق عليه، قال: وكذلك قوله: وأَما يََّق علي ه فََض َدر علي ابتاله فَقََدر عليه رزقه؛ معنى فَقَ
ه ه على ُمعَذَّبيونس، عليه السالم، أَشدَّ تَْضيِيق َضيَّقَ  ضيق هللا على وقد وت  في الدنيا ألَن ن ح ي بط سجنه ف

ي فصار َمْكُظوماً أُِخذَ في بَْطنِه ال الزجاج ف رَ  بَكَظِمِه؛ وق ّدِ ن نُقَ ه؛ أَي ل ِدَر علي ن نُْق ن أَن ل ه: فظ ا  قول ه م علي
اعليه ِرْزقُه؛ أَي ُضيَِّق عليه ِعْلُمه، وكذل بطن الحوت، وقوله: من قُِدرَ  قَدَّرنا من كونه في ا ك قوله: وأَم  إِذا م

رم  فَقََدْرنا ابتاله فَقََدَر عليه ِرْزقَه؛ أَي َضيََّق. وأَما قوله تعالى: ّي، ك ا عل فنِْعَم القاِدُرون، فِإن الفراء قال: قرأَه
ف والتشديد هللا وجهه، ي التخفي ى ف ون المعن د أَن يك ْرنا، وخففها عاصم، قال: وال يبع رب  فَقَدَّ داً ألَن الع واح

رتقو َر عليه الموُت وقُِدَر عليه الموُت، وقُّدِ   ..عليه وقُِدرَ  ل: قُّدِ
ُ قُ((    َّ ولُنَّ  ا لَيَقُ ِد َمْوتَِه ْن بَْع ِه األَْرَض ِم َل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْحيَا بِ ِ َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن نَزَّ َّ ِ ُد  ْل اْلَحْم

  .)).. عقل الشيء عقال : فهمه وتدبره .. )63بَْل أَْكثَُرُهْم الَ يَْعِقلُوَن(
انُوا يَْعلَ ((   ْو َك َواُن لَ َي اْلَحيَ َرةَ لَِه دَّاَر اْآلِخ ْنيَا إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ ال وَن(َوَما َهِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ ) .)).. 64ُم

اةُ  ، بكسر الحاء: جمُع الَحياِة. وقال ابن سيده: الِحيُّ الحيَ داَر  .. والِحيُّ ل: وإن ال ي التنزي وان. وف ذلك الحي وك
واُن؛ أَي َي الَحيَ رةَ لَِه اء دارُ  اآلخ دل الي ئال تتب ّيٍ ل ل ِح روا أَوَّ راء: كس ال الف ة. ق اِة الدائم ا الحي الوا  واواً كم ق

الِحيُّ كالصَّ والِحّيِ َمصاِدر، وتكون بِيٌض وِعيٌن. قال ابن بري: الَحياةُ والَحيَوان اة صفةً ك َمياِن للسريع. الَحيَ
لّ  الرجَل لَيُْسأَُل عن كّلِ شيٍء حتى عن َحيَّة وفي حديث ابن عمر: إن التهذيب: ن ك اه ع شيٍء  ِأَْهِله؛ قال: معن

ذا الحديث فأَنَّث الحّي فقال َحيَّة، ونحَو ذلك َحّيٍ في منزله مثِل الهّر وغيره، ال:  قال أَبو عبيدة في تفسير ه ق
ةُ  نفس أَو دابة فأَنث لذلك. أَبو ذهب إلى كلّ وإنما قال َحيَّة ألَنه  ف َحيَّ َك  عمرو: العرب تقول كيف أَنت وكي أَْهِل

اً .. َحيّاً  أَي كيف من بَِقَي منهم مى هللا عز وجل اآلخرة َحيَوان ّيٍ، وس ل شيء ح ى ك ع عل واُن: اسم يق والحي
ي الحي فقال: م  اة. األَزهري:وإنَّ الداَر اآلخَرة لَِهَي الَحيَوان؛ قال قتادة: ه ى اآلخرة ل ار إل ن ص ى أَن م المعن

ا وال يمت ودام حيّاً فيها ال يموت، فمن أُدخل وت فيه ه ال يم ار فإن ل الن ة، ومن دخ  الجنة َحيَِي فيها حياة طيب
ال: واء. ق ه س د في ع والواح وان، والجم لُّ ذي ُروح َحيَ الى. وك ال تع ا ق ا، كم ة،  يَْحيَ ي الَجنَّ يٌن ف وان ع والَحيَ

ً  وقال: الَحيَوان ماء في الجنة ال يصيب اءُ  شيئا ه م بُّ علي  إال َحيَِي بإذن هللا عز وجل. وفي حديث القيامة: يَُص
ا؛ بّ  الَحيَ هور: يَُص ات، والمش ض الرواي ي بع اء ف ذا ج ر: هك ن األَثي ال اب اءُ  ُق ه م يده:  علي ن س اِة. اب الَحيَ

 ِ   ..والَحيَوان أَيضاً جنس الَحّي
ِرُكوَن(فَِإذَا رَ ((    ْم يُْش ّرِ إِذَا ُه ى اْلبَ اُهْم إِلَ ا نَجَّ يَن فَلَمَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ َّ .)).. )65ِكبُوا فِي اْلفُْلِك َدَعْوا 

ال  ي صفاته .. والشرك مبطل لألعم ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك أشرك با : جعل له شريكا وهللا ال يشارك ف
ي سورة (( الز الى ف ال هللا تع ر )): ((  ق ِريَن(م ْن اْلَخاِس ونَنَّ ِم َك َولَتَُك بََطنَّ َعَملُ َرْكَت لَيَْح ئِْن أَْش َ  )65لَ َّ ْل  بَ

  ) .)).. 66فَاْعبُْد َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن(
وَن(((   ْوَف يَْعلَُم وا فََس تره وغ)66ِليَْكفُُروا بَِما آتَْينَاُهْم َوِليَتََمتَّعُ را س ر الشيء كف ر .)).. كف اه .. كف ط

  نعم هللا : جحدها وتنساها .. 
وَن َوبِنِعْ ((   ِل يُْؤِمنُ ْوِلِهْم أَفَبِاْلبَاِط ْن َح اُس ِم ُف النَّ ا َويُتََخطَّ ا آِمنً ا َحَرًم ا َجعَْلنَ َرْوا أَنَّ ْم يَ ِ أََولَ َّ ِة  َم

ُروَن( ا.)).. )67يَْكفُ ا آِمنً ريف َحَرًم ا وتش ا هللا تعظيم ة زاده ة المكرم ان : مك األمن واألم نعم ب ا ت ث إنه ا .. حي
وسعة الرزق هي ومن فيها ومن دخلها .. منذ أقدم العصور .. وفي ذلك دليل على وجود هللا الواحد ال شريك 

  له .. 
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نَّ ((   ي َجَه ْيَس فِ اَءهُ أَلَ ا َج اْلَحّقِ لَمَّ ذََّب بِ ِذبًا أَْو َك ِ َك َّ ى  َرى َعلَ ْن اْفتَ ُم ِممَّ ْن أَْظلَ ًوى َوَم َم َمثْ
ِريّ .)).. )68ِلْلَكافِِريَن( ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ة؛  ٌوالِفْريةُ: الكذب. فََرى كذباً فَْري يح الِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن وِمْف

َرى عن اللحياني. الليث: يقال فََرى فالن ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ذب الكذب يَْفريه إِذا اختلقه، والِفْرية م  الك
ه راه؛ أَي يَْفتِري ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه. اختلق راه:  اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ

ة افِِرين..  اختلقه، واالسم الِفْريَ ًوى ِلْلَك تُ :  َمثْ واًء وثََوْي وي ثَ َوى يَثْ ام، ثَ واُء: طوُل الُمق ان الثَّ ه  بالمك وثََوْيت
ا األَخيرة ِضي َمضاًء وُمِضيّاً؛ثَواًء وثُِويّاً مثل َمَضى يَمْ  ه أَن  عن سيبويه، وأَثَْوْيت به: أَطلت اإلقامة به. وأَثَْوْيت

ْيته؛ األَخيرة عن كراع: أَلزمته الثَّواء فيه. وثََوى بالمكان: نزل فيه، وى:  وثَوَّ وًى. والَمثْ زل َمثْ وبه سمي المن
َوى الرج الموضع الذي يُقام به، وجمعه ه.الَمثاِوي. وَمثْ ح .ل: منزل ي الحديث: أَن ُرْم زل. وف وى: الَمْن  والَمثْ

ة. سمه الُمثِْوَي؛ سمي به ألَنه يُثْبِت النبي، صلى هللا عليه وسلم، كان واء اإلقام ت  المطعوَن به، من الثَّ وأَثَْوي
  ..بالمكان: لغة في ثََوْيت

َ لََمَع اْلُمْحِسنِيَن(َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا وَ ((    َّ الى )69إِنَّ  بحانه وتع ./.)).. يؤكد هللا س
ى ..  ه تعل ة بإذن ى الجن ي توصله إل وم المسالك الت الى ألق أن من عمل بدينه وبما علمه هللا هداه سبحانه وتع

ون معي ث تك ويم حي ج هللا الق ى نه تقامة عل واء .. واإلس نفس واأله دة ال وم مجاه ي عم ي ف ة ه ة هللا واآلي
  بالتوفيق والسداد لمزيد الخير والنماء والبركة والثواب في الدارين .. 

   
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش  هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ة الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  ارض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا   ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 290الحلقة عدد  
   c سورة الروم) 30(

  )  60( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 هاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق ج ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وُم(1الم(((    ُر  )3فِي أَْدنَى األَْرِض َوُهْم ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُوَن( )2)ُغِلبَْت الرُّ ِ األَْم َّ ِ فِي بِْضِع ِسنِيَن 
ِحيُم(4 َوِمْن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن(ِمْن قَْبلُ  رَّ ُز ال َو اْلعَِزي اُء َوُه ْن يََش ُر َم ِ يَنُص َّ ِ الَ 5) بِنَْصِر  َّ َد  ) َوْع

وَن( اِس الَ يَْعلَُم َر النَّ نَّ أَْكثَ َدهُ َولَِك ُ َوْع َّ ُف  اِة ا6يُْخِل ْن اْلَحيَ اِهًرا ِم وَن َظ ْم ) يَْعلَُم َرِة ُه ْن اْآلِخ ْم َع ْنيَا َوُه دُّ ل
اْلَحّقِ َوأَ 7َغافِلُوَن( ُ السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما إِالَّ بِ َّ مى َوإِنَّ ) أََولَْم يَتَفَكَُّروا فِي أَنفُِسِهْم َما َخلََق  ٍل ُمَس َج

ْبِلِهْم ) 8َكثِيًرا ِمْن النَّاِس بِِلقَاِء َربِِّهْم لََكافُِروَن( ْن قَ ِذيَن ِم ةُ الَّ اَن َعاقِبَ َف َك ُروا َكْي أََولَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظ
لُُهْم بِاْلبَ  اَءتُْهْم ُرُس ا َوَج ا َعَمُروَه َر ِممَّ ا أَْكثَ اُروا األَْرَض َوَعَمُروَه ةً َوأَثَ وَّ ْنُهْم قُ دَّ ِم انُوا أََش ُ َك َّ اَن  ا َك اِت فََم يِّنَ

ا 9َمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن(ِليَْظلِ  انُوا بَِه ِ َوَك َّ اِت  ) ثُمَّ َكاَن َعاقِبَةَ الَِّذيَن أََساُءوا السُّوَءى أَْن َكذَّبُوا بِآيَ
ُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجعُوَن(10يَْستَْهِزئُون( َّ وَن() َويَْوَم تَقُ 11)  ْبِلُس اْلُمْجِرُم ْم 12وُم السَّاَعةُ يُ ) َولَ

افِِريَن( َرَكائِِهْم َك انُوا بُِش فَعَاُء َوَك وَن( )13يَُكْن لَُهْم ِمْن ُشَرَكائِِهْم ُش قُ ٍذ يَتَفَرَّ اَعةُ يَْوَمئِ وُم السَّ ْوَم تَقُ ا 14َويَ ) فَأَمَّ
اِلَحاِت فَُهْم فِي  َرِة 15َرْوَضٍة يُْحبَُروَن(الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اِء اْآلِخ ا َوِلقَ ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ُروا َوَك ِذيَن َكفَ ا الَّ ) َوأَمَّ

  ...)).)16فَأُْولَئَِك فِي اْلعَذَاِب ُمْحَضُروَن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الروم )   

  * التحليل :   
    

 من لكسر: ما بين الثالث إِلى العشر، وبالهاءوالبَْضع والبِْضُع، بالفتح وا)) :  فِي بِْضِع ِسنِينَ ((  
ة من ه قِْطع دد الثالثة إِلى العشرة يضاف إِلى ما تضاف إِليه اآلحاد ألَن ِع سنين،  الع ي بِْض الى: ف ه تع كقول

رةَ  اآلحاد وذلك من وتُبنى مع العشرة كما تُبنى سائر  ثالثة إِلى تسعة فيقال: بِْضعةَ َعشَر رُجالً وبْضع عْش
ل: البضع وال يمتنع ذلك، وال بضع عشرة  سيده: ولم نسمع بضعة عشر  قال ابنجارية؛  ثالث  وقي من ال

ل: ي  إِلى التسع، وقيل من أَربع إِلى تسع، وفي التنزي ث ف ال السجن بضع سنين ..  فلَب ع  ق راء: البِْض الف
ا ى م ة إِل ين الثالث ا ب ون م ال شمر: البضع ال يك ة و دون العشرة؛ وق ل من ثالث رةأَق ر من عش ..((  ال أَكث

 ِ َّ مى)) :  فتح مكة ..  ((   بِنَْصِر  ٍل ُمَس دَّين ونحِوه.)) :  َوأََج ول ال ي الموت وُحل ةُ الوقت ف ُل: غاي  األََج
ُل: يء واألََج دَّةُ الش ه .. ((  ُم ين .. ال يتجاوزون مى : مع افُِرونَ .. مس ْم لََك اِء َربِِّه يض )):   بِِلقَ ُر: نق الُكْف

ل دار يمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنااإلِ  ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ د بالطاغوت؛ َكفَر يَْكفُر ُكْف ُروا  الحرب: ق َكفَ
وا. ْوا وامتنع ة، وهو أَي َعَص ُر النعم ُر: ُكْف دُّ الشكر.  والُكْف ُر: ُجحود النعمة،وهو ِض نقيض الشكر. والُكْف

ا الى: إِن ه تع افرون؛  وقول ّلٍ ك رَ بك وراً  أَي جاحدون. وَكفَ ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره َدها  نَْعَم ا: َجَح ر به اً وَكفَ وُكْفران
َده. ورجل وَستَرها. ه: َجَح افََره َحقَّ ة مع إِحسانه. ورجل وك ر: مجحود النعم ِم هللا،  ُمَكفَّ افر: جاحد ألَْنعُ ك
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ى مشتق من ى عل ه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَط ْبِلُس . ((  قلب ونَ يُ ه؛ عن )) :   اْلُمْجِرُم َع ب ُل: قُِط َس الرج أَْبلَ
ان اسمه وأَْبلََس من ثعلب. وأَْبلَس: سكت. َّ أَي يَئَِس ونَِدَم، ومنه سمي إبليس وك َل. وفي رحمة   عزازي

: َّ ة  يس، لعن ون. وإِبل ْبِلُس المجرم ذ يُ ز: يومئ ل العزي تق التنزي َّ  مش ة  ن رحم َس م ه أُْبِل ه ألَن  أَي من
ة. أُويَِس. وقال أَبو إِسحق: لم يصرف سٌ  ألَنه أَعجمي معرف ُح، والجمع بُلُ بَالُس: الِمْس ي .. ((   وال ْم فِ فَُه

ُرونَ  ٍة يُْحبَ د)) :   َرْوَض ةُ، وق َرةُ: النِّْعَم ُر والَحْب ني. والَحْب رَّ ُر: َس ي األَم رَ  وأَْحبََرن وٌر  ُحبِ راً. ورجل يَْحبُ َحْب
ن ال وٌل م رو:يَْفعُ و عم وِر. أَب ورُ  ُحبُ ي اليَْحبُ َرِة وه ن الَحْب أْخوذ م ابِيُر م ه اليَح ال، وجمع ن الرج اعم م  الن

ُرون؛  التنزيل وَحبََره يَْحبُره، بالضم، َحْبراً وَحْبَرةً، فهو َمْحبُور. وفي النعمة؛ ٍة يُْحبَ ي َرْوَض ز: فهم ف العزي
ال وَن، وق رُّ ُرونَ  أَي يَُس ث: يُْحبَ َرةيُنَعَُّم اللي ل إِن الَحْب اج: قي ال الزج ون؛ ق ي  َوَن ويكرم ماع ف ا الس ههن

نَةٍ  الجنة. ٍة َحَس ل نَْغَم ة ك ي اللغ ال األَزهري: وقال: الَحْبَرةُ ف نٍَة. وق ة.  ُمَحسَّ ةُ التام ة النَّعَم ي اللغ َرةُ ف الَحْب
ي رأَى وف ة: ف ل الجن ر أَه ي ذك ديث ف َرةُ  الح رور؛ الَحْب َرة والس ن الَحْب ا م ا فيه عَة ،م ةُ وس الفتح: النِّْعَم  ب

ورِ  عبدهللا: آل ِعْمَراَن ِغنًى والنِّساءُ  العَْيِش، وكذلك الُحبُوُر؛ ومنه حديث ةٌ للُحبُ والسرور.  َمْحبََرةَ أَي َمِظنَّ
 ةتكرمون إِكراماً يبالغ فيه. والَحْبَرة: المبالغ وأَزواجكم تُْحبَُرون؛ معناه وقال الزجاج في قوله تعالى: أَنتم

  .. نص قوله. وَشْيٌء ِحبٌر: ناعمٌ  فيما ُوِصَف بجميل، هذا
  
  
  

  *********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ر ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم يك ل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا  ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  اوبمحم
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يك تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف م والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    : 281الحلقة عدد   
   c( سورة الروم ) 
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 ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  يمأعوذ با من الشيطان الرج
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

بُِحوَن( (( ...    يَن تُْص وَن َوِح يَن تُْمُس ِ ِح َّ ْبَحاَن  يا 17فَُس َماَواِت َواألَْرِض َوَعِش ي السَّ ُد فِ هُ اْلَحْم ) َولَ
ُروَن( يَن تُْظِه ْن اْلَح18َوِح َت ِم ِرُج اْلَميِّ ِت َويُْخ ْن اْلَميِّ يَّ ِم ِرُج اْلَح ذَِلَك ) يُْخ ا َوَك َد َمْوتَِه يِ األَْرَض بَْع ّيِ َويُْح

وَن( ُروَن(19تُْخَرُج ٌر تَنتَِش تُْم بََش مَّ إِذَا أَْن َراٍب ثُ ْن تُ ْم ِم ِه أَْن َخلَقَُك ْن آيَاتِ ْن 20) َوِم ْم ِم َق لَُك ِه أَْن َخلَ ْن آيَاتِ ) َوِم
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن(أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَيْ  ُق 21نَُكْم َمَودَّ ) َوِمْن آيَاتِِه َخْل

اِلِميَن( اٍت ِلْلعَ َك َآليَ ي ذَِل َوانُِكْم إِنَّ فِ نَتُِكْم َوأَْل تَِالُف أَْلِس َماَواِت َواألَْرِض َواْخ اُمُكْم بِاللَّْي22السَّ ِه َمنَ ْن آيَاتِ ِل ) َوِم
َمعُوَن( ْوٍم يَْس اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل ِلِه إِنَّ ِف ْن فَْض اُؤُكْم ِم اِر َواْبتِغَ ا 23َوالنََّه ا َوَطَمعً ْرَق َخْوفً ِريُكْم اْلبَ ِه يُ ْن آيَاتِ ) َوِم

اٍت ِلقَ َك َآليَ ُل ِمْن السََّماِء َماًء فَيُْحيِ بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ فِي ذَِل وَن(َويُنَّزِ وَم 24ْوٍم يَْعِقلُ ِه أَْن تَقُ ْن آيَاتِ ) َوِم
َماَواِت َواألَْرِض 25السََّماُء َواألَْرُض بِأَْمِرِه ثُمَّ إِذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمْن األَْرِض إِذَا أَْنتُْم تَْخُرُجوَن( ) َولَهُ َمْن فِي السَّ

َماَواِت َواألَْرِض ) َوُهَو الَِّذي يَْبَدأُ اْلَخلْ 26ُكلٌّ لَهُ قَانِتُوَن( ي السَّ ى فِ َق ثُمَّ يُِعيُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَْيِه َولَهُ اْلَمثَُل األَْعلَ
اُكْم 27َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( ا َرَزْقنَ ي َم َرَكاَء فِ ْن ُش انُُكْم ِم ْت أَْيَم ) َضَرَب لَُكْم َمثَالً ِمْن أَْنفُِسُكْم َهْل لَُكْم ِمْن َما َملََك

وَن(فَ ْوٍم يَْعِقلُ اِت ِلقَ ُل اْآليَ ذَِلَك نُفَّصِ ُكْم َك تُِكْم أَنفَُس افُونَُهْم َكِخيفَ َواٌء تََخ ِه َس وا  )28أَْنتُْم فِي ِذيَن َظلَُم َع الَّ ْل اتَّبَ بَ
ُ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِريَن( َّ ي فَأَقِ  )29أَْهَواَءُهْم بِغَْيِر ِعْلٍم فََمْن يَْهِدي َمْن أََضلَّ  ِ الَّتِ َّ َرةَ  يِن َحنِيفًا فِْط ْم َوْجَهَك ِللّدِ

و اِس الَ يَْعلَُم َر النَّ نَّ أَْكثَ يُِّم َولَِك يُن اْلقَ ّدِ َك ال ِ ذَِل َّ ِق  وهُ  )30َن(فََطَر النَّاَس َعلَْيَها الَ تَْبِديَل ِلَخْل ِه َواتَّقُ يَن إِلَْي ُمنِيبِ
َالةَ َوَال تَُكونُ وا الصَّ ِرِكيَن(َوأَقِيُم ْن اْلُمْش َدْيِهْم  )31وا ِم ا لَ ْزٍب بَِم لُّ ِح يَعًا ُك انُوا ِش نَُهْم َوَك وا ِدي قُ ِذيَن فَرَّ ْن الَّ ِم

  ...)).)32فَِرُحوَن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الروم )   

  * التحليل :   
    

 ...  ))  ِ َّ د، وسبحان هللا: معناه  والتَّسبيح: التنزيه.)) :  فَُسْبَحاَن  اً  من الصاحبة والول تنزيه
ي موضع تنزيه هللا وقيل: ه ف بُه أَن ال: ونَْص ه أَن يوصف، ق ا ال ينبغي ل ل م ى تعالى عن ك ل عل ى  فع معن

 ً ا ه تنزيه ه أَي نزهت َرابٍ .. ((   تسبيحاً له، تقول: َسبَّْحُت هللا تسبيحاً ل ْن تُ ْم ِم ي كالم )) :   َخلَقَُك ُق ف والَخْل
ل العرب: ابتِداع ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث بق  شيء الشيء عل ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق

ى  كالم العرب تبارك هللا أَحسن الخالقين. قال أَبو بكر بن األَنباري: الخلق في واألَمر له الَخلق إِليه: أَال عل
ر ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث اء عل دهما اِإلْنش ين: أَح ا وجه دير؛ وق هالتق ي قول ُن  ل ف ارك هللا أَحس الى: فتب تع

اه أَحسن ه الخالقين، معن ذلك قول رين؛ وك ّدِ الى الُمق ذباً. تع رون ك ّدِ اً؛ أَي تُق ون إِْفك الى:  : وتَْخلقُ ه تع وقول
دوماً.  لكم من الطين َخْلقه؛ تقديره، ولم يرد أَنه أَنِّي أَْخلُق ق هللا  يُحِدث مع ن سيده : خل ه اب  الشيء يَخلُق

وقَ  اً أَحدثه بعد أَنخلق ُق يكون المصدر ويكون الَمْخلُ اِلِمينَ . ((  لم يكن، والَخْل اٍت ِلْلعَ ع  َآليَ ة جم )) : اآلي
م  ق كله آيات :  الدليل والحجة على وجود هللا الوحد ال شريك لـه .. للعالمين : العالم جمع عالمون : الخل

ونَ .. ((   ْوٍم يَْعِقلُ اٍت ِلقَ ل ا َآليَ دبره .. ((  )) : عق ه وت ال :  فهم ر عق َماَواِت ألم ي السَّ ى فِ ُل األَْعلَ هُ اْلَمثَ َولَ
وهُ )) : المثل الصفة .. أي شهادة أن : ال إله إال هللا .. ((   َواألَْرِض  ى )) :   ُمنِيبِيَن إِلَْيِه َواتَّقُ الٌن إِل اَب ف ون

اَب:  لَ ّ تعالى، وأَناَب إِليه إِنابةً، فهو ُمنِـيٌب: أَْقبَ  ِزَم الطاعة، وأَن اَب لَ ل: ن وتاَب، ورَجع إِلى الطاعة؛ وقي
ة. ّ بالتَّوب ى  وُع إِل ةُ: الرج ُت. اِإلناب ك أَنَْب دعاِء: وإِلي ديث ال َع.وفي ح اَب ورَج ز:  ت ل العزي ي التنزي وف

ى شيٍء من أَمِره. وقوله ع ُمنِـيبين إِليه؛ أَي راجعين إِلى ما أََمَر به، غير خارجين عن ـيبُوا إِل ز وجل: وأَنِ
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وا ه؛ أَي تُوب ِلُموا ل وا ربكم وأَْس ه واْرِجعُ وه.. (( إِلي ة هللا  َواتَّقُ وى : مخاف ه وحذره .. التق اه : خاف )) : اتق
  والعمل بطاعته ..

  
   *******  

  
  
  

على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن م د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي حمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والحمد  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c   292عدد :  الحلقة   
  c( سورة الروم ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن ول هللا بل محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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مَّ إِذَ (( ...    ِه ثُ يَن إِلَْي ْم ُمنِيبِ ْوا َربَُّه َربِِّهْم َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَع ْنُهْم بِ ٌق ِم ةً إِذَا فَِري هُ َرْحَم ْم ِمْن ا أَذَاقَُه
انُوا 34ِليَْكفُُروا بَِما آتَْينَاُهْم فَتََمتَّعُوا فََسْوَف تَْعلَُموَن( )33يُْشِرُكوَن( ا َك تََكلَُّم بَِم َو يَ ْلَطانًا فَُه ْيِهْم ُس ) أَْم أَنَزْلنَا َعلَ

ِرُكوَن( ِه يُْش ْم َوإِذَا أَذَ  )35بِ ِديِهْم إِذَا ُه َمْت أَْي دَّ ا قَ يِّئَةٌ بَِم ْبُهْم َس ا َوإِْن تُِص وا بَِه ةً فَِرُح اَس َرْحَم ا النَّ ْقنَ
وَن(36يَْقنَُطوَن( ْوٍم يُْؤِمنُ اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل ِدُر إِنَّ فِ اُء َويَْق ْن يََش ْزَق ِلَم ّرِ ُط ال َ يَْبُس َّ َرْوا أَنَّ  آِت ذَ  )37)أََولَْم يَ ا فَ

ِ َوأُْولَئَِك ُهْم الْ  َّ ْن 38ُمْفِلُحوَن(اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل ذَِلَك َخْيٌر ِللَِّذيَن يُِريُدوَن َوْجهَ  ) َوَما آتَْيتُْم ِم
نْ  تُْم ِم ا آتَْي ِ َوَم َّ َد  وا ِعْن َال يَْربُ اِس فَ َواِل النَّ ي أَْم َوا فِ ا ِليَْربُ ْم  ِربً َك ُه ِ فَأُْولَئِ َّ هَ  ُدوَن َوْج اٍة تُِري َزَك

ْن ذَ 39اْلُمْضِعفُوَن( ُل ِم ْن يَْفعَ َرَكائُِكْم َم ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ثُمَّ َرَزقَُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحيِيُكْم َهْل ِمْن ُش َّ ْيٍء ) ْن َش ْم ِم ِلُك
ا يُْشِرُكونَ  ِذي  )40(ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ َض الَّ ِذيقَُهْم بَْع اِس ِليُ ِدي النَّ بَْت أَْي ا َكَس َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِم

  ...)).)41َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الروم )  

  * التحليل :  
    

ه .. )):  إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم بَِربِِّهْم يُْشِرُكونَ ((   ي ملك أشرك با :  جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك ف
ر، )) :   إِذَا ُهْم يَْقنَُطونَ وال في ذاته وال في صفاته .. ((   أْس من الخي ي التهذيب: الي أْس، وف وط: الي القُنُ

ل: دّ  وقي نُط أَش نُِط ويَْق نَط يق در. وقَ م، المص وط، بالض يء. والقُنُ ن الش أْس م ل ُالي اً مث س  قُنُوط س يجِل جلَ
ه  ابن ُجلوساً، وقَنَِط قَنَطاً وهو قانٌِط: يَئَِس؛ وقال ه، وفي دأْنا ب ا ب أْبَى، والصحيح م أَبى يَ نَُط ك نََط يَْق جني: قَ

ين.  ثالثة قَنَِط يَْقنَُط قَنَطاً، مثل تِعب يَتْعَب تعباً، وقَناطة، فهو لغة نط  قَنٌِط؛ وقرئ: وال تكن من القَنِِط ا ق وأم
ه الفتح فيهما،، بيقنط  ين؛ قال ين اللغت ى الجمع ب ا هو عل ا، فِإنم ي  وقَنَِط يَْقنِط، بالكسر فيهم األَخفش. وف

ه إِال الضالون ِدرُ ..((  التنزيل: قال ومن يَْقنُُط من رحمة رب اُء َويَْق ْن يََش ِدُره )) :  ِلَم ه الشيَء يَْق َدَر علي وَق
َره: ى ه؛َضيَّق ويَْقُدره قَْدراً وقََدراً وقَدَّ َدُره وعل ِع قَ ى الُموِس ز: عل ل العزي ي التنزي اني. وف رِ  عن اللحي  الُمْقتِ

 ً ان صوابا و نصب ك ال: ول ْدُره، ق َدُره وقَ رئ قَ راء: ق ال الف رر قََدُره؛ ق ى تك يُْعِط  عل ة، أَي ل ي الني ل ف الفع
ه قَْدَره؛ وقال الُموِسُع قَْدَره والُمْقتِرُ  دره أَي طاقت ونَ .  ((  .األخفش: على الموسع ق ْوٍم يُْؤِمنُ اٍت ِلقَ )) :  َآليَ

ذيب ..  ((   ان : التصديق ضد التك ه .. اإليم ق ب دقه ووث هُ آمن به إيمانا : ص ى َحقَّ آِت ذَا اْلقُْربَ )) : من  فَ
له وإن  ك أن تص ه علي ذا حق ك .. فه ه من ان موقف ا ك وي مهم ادي والمعن رحم واإلحسان الم ث صلة ال حي

ا ر حق ق األم ك .. وح ب .. ((   قطع ت ووج ِعفُونَ : ثب ْم اْلُمْض َك ُه عَّفه )) :   فَأُْولَئِ يَء وض عَف الش وأَض
ه أَو ه مثلي يء وجعل ل الش ى أَص اَعفه: زاد عل ر، وض ول:  أَكث رب تق عاُف، والع عيف واإلْض و التض وه

ى عَّْفته بمعن يء وَض اعفت الش د؛ ض اَعر الُمتََكبِّ واح ةٌ، وص ةٌ وُمنَعَّم رأَة ُمناَعم ه ام دَّهومثل عّره، ر َخ  وص
ُت.  ال ضعف هللا   وعاقَْدت وعقّْدت. وعاقَْبُت وَعقَّْب هويق ِعيفاً أَي جعل تُم  تَْض ا آتَْي الى: وم ه تع ْعفاً. وقول ِض

ّ فأُولئك هم من زكاة تُريدون داخلون  الُمْضِعفُون؛ أَي يُضاَعُف لهم الثواب؛ قال وجهَ  اه ال األَزهري: معن
ي ِعيف أَي  ف ّ التَّْض ال  ذي ق ْعف ال ابُون الّضِ ك لهم جزاء يُث الى: أُولئ ي من  تع وا؛ يعن ا َعِمل ْعِف بم الّضِ

عاِف. ّ ُجوزَي بها صاِحبُها تَصدَّق يريد وجه ه ذوو األَْض عافها، وحقيقت وتضاِعيُف الشيء:  عشرة أَْض
يس ه ول َف من عِّ ا ُض ه م ه ال واحد ل ي أَن ره ف ه واحد، ونظي يُر الصُّ ل يائه،تَباِش دمات ِض يُب  ْبحِ لمق وتَعاِش

ن ر م ا يظه ا األَرض لم ْهِر لم دَّ ُب ال الً، وتَعاِجي ابِها أَوَّ ه. أَْعش ن َعجائِب أْتي م و  ي يَء، فه عَْفُت الش وأَْض
   ..قِياس أُْضِعَف من شيء، جاء على غير َمْضعُوٌف، والَمْضعُوُف: ما

   
*********  
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ل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق ك
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –)) ./.)118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c    : 293الحلقة عدد   
  c( سورة الروم ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال ول هللا بل  هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِرِكيَن(قُْل ِسيُروا فِي األَرْ  (( ...  ُرُهْم ُمْش أَقِْم  )42ِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبُل َكاَن أَْكثَ فَ

دَُّعوَن( ِ يَْوَمئٍِذ يَصَّ َّ يِن اْلقَيِِّم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم الَ َمَردَّ لَهُ ِمْن   َوَمْن َعِمَل َمْن َكفََر فَعَلَْيِه ُكْفُرهُ  )43َوْجَهَك ِللّدِ
افِِريَن( )44َصاِلًحا فَِألَنفُِسِهْم يَْمَهُدوَن( بُّ اْلَك هُ الَ يُِح ِلِه إِنَّ ْن فَْض اِلَحاِت ِم وا الصَّ  )45ِليَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُ

ِه َوِلتَْج ْن َرْحَمتِ ِذيقَُكْم ِم َراٍت َوِليُ يَاَح ُمبَّشِ ْم َوِمْن آيَاتِِه أَْن يُْرِسَل الّرِ ِلِه َولَعَلَُّك ْن فَْض وا ِم أَْمِرِه َوِلتَْبتَغُ ُك بِ ِرَي اْلفُْل
ا َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ُرُسالً إِلَى قَْوِمِهْم فََجاُءوُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فَانتَقَْمنَا ِمْن الَِّذيَن أَْجَرمُ  )46تَْشُكُروَن( اَن َحق وا َوَك

فًا  )47نِيَن(َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤمِ  هُ ِكَس اُء َويَْجعَلُ َف يََش َماِء َكْي يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَيَْبُسُطهُ فِي السَّ ُ الَِّذي يُْرِسُل الّرِ َّ
ُروَن( ْم يَْستَْبِش اِدِه إِذَا ُه ِل ) َوإِنْ 48فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخَالِلِه فَِإذَا أََصاَب بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَ ْن قَْب انُوا ِم  َك
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َل َعلَْيِهْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسيَن( ي  )49أَْن يُنَزَّ َك لَُمْحيِ ا إِنَّ ذَِل ِ َكْيَف يُْحيِ األَْرَض بَْعَد َمْوتَِه َّ فَانُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِة 
ُروَن(َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِريحً  )50اْلَمْوتَى َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( ِدِه يَْكفُ ْن بَْع وا ِم َك الَ  )51ا فََرأَْوهُ ُمْصفَرا لََظلُّ فَِإنَّ

َعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِِريَن( مَّ الدُّ ِمُع إِالَّ  )52تُْسِمُع اْلَمْوتَى َوَال تُْسِمُع الصُّ َوَما أَْنَت بَِهاِدي اْلعُْميِ َعْن َضَاللَتِِهْم إِْن تُْس
ِد 53اتِنَا فَُهْم ُمْسِلُموَن(َمْن يُْؤِمُن بِآيَ  ْن بَْع َل ِم مَّ َجعَ ةً ثُ وَّ ْعٍف قُ ِد َض ْن بَْع َل ِم مَّ َجعَ ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُ َّ  (

ٍة َضْعفًا َوَشْيبَةً يَْخلُُق َما يََشاُء َوُهَو اْلعَِليُم اْلقَِديُر( ُم اْلمُ  )54قُوَّ اَعةُ يُْقِس وُم السَّ ْوَم تَقُ َر َويَ وا َغْي ُ ا لَبِث وَن َم ْجِرُم
ذَا  )55َساَعٍة َكذَِلَك َكانُوا يُْؤفَُكوَن( ِث فََه ْوِم اْلبَْع ى يَ ِ إِلَ َّ اِب  ي ِكتَ تُْم فِ ْد لَبِثْ اَن لَقَ يَم َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواْإلِ

وَن( تُْم الَ تَْعلَُم نَُّكْم ُكن ِث َولَِك تَْعتَبُوَن(فَيَوْ  )56يَْوُم اْلبَْع ْم يُْس ِذَرتُُهْم َوَال ُه وا َمْع ِذيَن َظلَُم ُع الَّ ٍذ الَ يَنفَ ْد 57َمئِ ) َولَقَ
وَن(َضَرْبنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل َولَئِْن ِجئْتَُهْم بِآيٍَة لَيَقُولَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا إِْن أَ  ذَِلكَ  )58ْنتُْم إِالَّ ُمْبِطلُ  َك

ُ َعلَى قُلُوِب الَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن( َّ ِ َحقٌّ َوَال يَْستَِخفَّنََّك الَِّذيَن الَ يُوقِنُوَن( )59يَْطبَُع  َّ   ./.)).)60فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الروم )

  * التحليل : 
  

دَُّعونَ ((   رق.وقيل: َصّدعه شقّه و)) : يَْوَمئٍِذ يَصَّ م يفت ال  ل دَُّعون؛ ق ذ يَصَّ ه عز وجل: يومئ وقول
قُون فيصيرون الزجاج: ي السعير، معناه يَتَفَرَّ ب فَِريقَْيِن فريق في الجنة وفريق ف دَُّعون فقل لها يَتََص   وأَص

ْدعة ه ِص ل نصف من ال ذو ٌالتاء صاداً وأُدغمت في الصاد، وك ِديٌع؛ ق ي الرمة: وَص ي الُمِق ي ف يّةَ قَْلبِ م َعِش
ِديعُ  وراحَ  َصِديعُه، ْدَعتَْين، بكسر الصاد، أَي َجناَب الظاِعنيَن َص نم ِص َدْعُت الغ ل واحدة وَص ْرقَتَْين، وك   فِ

َق يجعل ول  الغنم صْدَعْيِن ثم منهما ِصْدعة؛ ومنه الحديث: أَنَّ الُمَصّدِ ْرقَْيِن؛ وق َدقةَ، أَي فِ ا الصَّ ذ منهم يأْخ
ح: ن ذري يس ب ا ق دا منه ا بَ دا، فلَّم ا بَ راُق كم ْلِد، الِف فا الصَّ ِر الصَّ واِدع بَِظْه قُوُق الصَّ ون  ُالشُّ وز أَن يك يج

ا، ة وال أَعرفه دع لغ َدع  ويجوز أَن يكون َصَدَع في معنى تََص دُّعٍ. وَص داعٍ وتََص ى النسب أَي ذاُت اْنِص عل
الة رَ  َالفَ ا والنه قَّهما وقََطعَهم دََّعهما: َش ْدعاً وَص َدُعهما َص ه.. ((  يَْص ْن ِخَالِل ُرُج ِم َوْدَق يَْخ َرى اْل )):  فَتَ

ر اً أي قََط ينَ ..((  والَوْدُق: المطر كله شديدهُ وهيّنُه، وقد َوَدَق يَِدُق َوْدق ِه لَُمْبِلِس ْن قَْبِل ُل: )) : ِم َس الرج أَْبلَ
ِدمَ  وأَْبلََس من قُِطَع به؛ عن ثعلب. وأَْبلَس: سكت. َّ أَي يَئَِس ونَ ان اسمهرحمة  يس وك ه سمي إبل  ، ومن

ي َل. وف : عزازي َّ ة  يس، لعن ون. وإِبل ْبِلُس المجرم ذ يُ ز: يومئ ل العزي تق التنزي ن  مش َس م ه أُْبِل ه ألَن من
رف م يص حق: ل و إِس ال أَب َس. وق َّ أَي أُويِ ة  ة رحم ي معرف ه أَعجم ونَ ..((  ألَن انُوا يُْؤفَُك ذَِلَك َك )) :   َك

ة: َوأَفِك األَفِيكةُ: كاِإلْفك، أَفََك يَأْفِكِإلْفك: الكذب. وا ال رْؤب َك؛ ق اً وأَفَّ ُك  ال إِْفكاً وأُفُوكاً وأَْفكاً وأَفَك ذُ التَأْفِي يأُْخ
ي ذب. ِ فِينَا، وال قول الِعَدى ذُو األَزّ  والتََّحّزِ َك ك ال: أَفَ ُك إِذا كذب. ويق َك يأْفَ ُك وأَفِ َك يأُْ◌فِ َك  التهذيب: أَفَ وأَفَ

ا هالن َك وأَفَْكتُ ون أَفَ ال: فيك ل، ق دَّثهم بالباط ذبهم وح ل َس: ك ه مث ذَب وَكذَْبت ثِ ..((  َك ْوُم اْلبَْع ذَا يَ )) :   فََه
اكم والبَْعثُ  م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول ْوتى؛ ومن ا للَم َث  من أَيضاً: اِإلْحياء من اكم. وبَعَ وتِكم: أَي أَحيين ِد م بَْع

تحا اللَمْوتى: نََشَرهم ليوم ك. وف َرهم؛ من ذل اً: نََش ه  لبَْعِث. وبَعََث هللاُ الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعث ي البعث كل ين ف الع
ث ذي يَْبعَ ُث، هو ال ة. ُلغة. ومن أَسمائه عز وجل: الباِع وم القيام د الموت ي يهم بع َق أَي يُْحي َوَال . ((  الَخْل

اَءته.واالْستِْعتاُب: َطلَبُك إِل)) :  ُهْم يُْستَْعتَبُونَ  وَع عن إِس ُج ـُمعاتَبَةُ:  ى الـُمِسـيِء الرُّ ُب وال ُب والتَّعاتُ والتَّعَتُّ
ري: ال األَزه َدة. ق ف الموِج المُ  تواص ةُ اِإلْدالِل وك ك ُمخاَطبَ ل ذل اُب: ك ـُمعاتَبَةُ والِعت ُب وال ـُمِدلِّيَن  التَّعَتُّ ال

ي الحديث:  َكِرُهوه مما كسبَهم الـَمْوِجَدةَ. عضاً ماأَِخالََّءهم، طالبين ُحْسَن ُمراجعتهم، ومذاكرة بعِضهم ب وف
د ِدنا عن ول ألََح ان يق تْ  ك هُ تَِربَ ا لَ ـبَة: م ن الـَمْعتِ ر، م الفتح والكس ة، ب ت المْعتَبَ ه؟ روي ـَمْوِجَدة. يمينُ  ال

ل ي ك ه. ، شيءٍ  والِعتُْب: الرجُل الذي يُعاتُِب صاِحـبَه أَو صديقَه ف ه ونصيحة ل فاقاً علي تُْم إِالَّ . ((  إِش إِْن أَْن
ونَ  والً  ))  : بطل الشيء ُمْبِطلُ الً وبُُط ل بُْط ً  يَْبُط اً: ذهب ضيَاعا ه هو.  وبُْطالن راً، فهو باطل، وأَْبَطل وُخْس

َدراً. ويقال: ذهب َدُمه ل. بُْطالً أَي َه َزل، واالسم البَط ة وأَبطل: َه ه بََطال ل في حديث   والباطل: نقيض وبَِط
تَِخفَّنََّك ..((  مذهب سيبويه إِْبِطيل؛ هذا مع أَباطيل، على غير قياس، كأَنه جمع إِْبطال أَوالحق، والج َوَال يَْس
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ه التهذيب: اْستََخفَّه فالن)) : الَِّذيَن الَ يُوقِنُونَ  ه، ومن ي َغيِّ الى:  إذا اْستَْجَهله فحمله على اتِّباعه ف ه تع قول
ون وال ذين ال يوقِن تَخفَّنََّك ال الى:يَْس ه تع يده: وقول ن س ال اب اه ال  وال ؛ ق اج: معن ال الزج تَِخفَّنَّك، ق يَْس

ك أَي ال ن دين نَّك ع تَِفزَّ تخفنك يَْس ذيب: وال يس اّكون. الته الَّل ش م ُض ون ألَنه ذين ال يُوقِن ك ال  ال يُْخِرَجنَّ
اعوه أَي ه فأَط ى يستفزنَّك وال يَْستَْجِهلَنَّك؛ ومنه: فاستَخفَّ قوَم ال: استخفه  حملهم عل ة والجهل. يق الِخفّ

ه عن رأْيه إذا ه. عن رأْيه واستفزَّ ه أَهان  حمله على الجهل وأَزاله عما كان عليه من الصواب. واستخف ب
ّ  وفي ا استخلفه رسول  ّ وجهه، لـمَّ ّ  حديث علّي، كرم  ه ، صلى  ه  علي وَك  وسلم،وآل في غزوة تَبُ

ّ يَْزعم ال ه اْستَثْقَْلتَني منافقون أَنكقال: يا رسول  م يمِض ب  وتَخفَّْفَت مني، قالها لما استخلفه في أَهله ول
زاِة؛ رك إلى تلك الغَ اي وت ك إي ة بتخليِف ت الخف ي أَي طلب ت من ى تخفف فَّ فالن معن حابي معك. وَخ  اْستْص

ه. اد ل ونَ ..((   لفالن إذا أَطاعه وانق ِذيَن الَ يُوقِنُ يُن: ا)) :  الَّ داليَِق ر، وق ُق األَم م وإزاحة الشك وتحقي  لِعْل
ٌن. أَْيقَنَ  اً، فهو يَق ْيقَن يَقَن َن يَ يُض الجهل،  يُوقُِن إيقاناً، فهو ُموقٌِن، ويَِق م نق يض الشك، والعل ين: نَق واليَِق

يس هو  التنزيل تقول َعِلْمتُه يَقيناً. وفي ين ول ى اليق اف الحق إل إضافة  منالعزيز: وإنَّه لََحقُّ اليَِقين؛ أَض
ه، حُّ ى  الشيء إلى نفسه، ألَن الحق هو غير اليقين، إنما هو خالُصه وأََص بعض إل فجرى مجرى إضافة ال

ى  يأْتيك الكل. وقوله تعالى: واْعبُْد َربَّك حتى ن مريم، عل ال عيسى ب ا ق اليَِقيُن؛ أَي حتى يأْتيك الموُت، كم
الة وعليه نبينا اً، الصالة والسالم: وأَْوصانِي بالصَّ ُت َحيَّ ا ُدْم اِة م ا والزك ال: م ن  وق م تك اً وإن ل ُت َحيّ ُدْم

اَدة ك عبَ ْد ربَّ اه اْعبُ ، ألَن معن يٍّ ر َح ات، لغي ى المم ْده إل داً واْعبُ ى  أَب ة عل ر باإلقام د أَم ذلك فق ر ب وإذا أَم
ادة. ً  العب ا اً ويَقَن َر يَْقن َن األَم يده: يَِق ن س ر؛ اب َر، بالكس ُت األَْم تَْيقَنه وأَ  ويَِقْن ه واْس ه وتَيَقَّن َن ب ه وأَْيقَ ْيقَنَ

  .. وتَيَقَّْنت باألَمر واْستَْيقَْنت به كله بمعنى واحد، وأَنا على يَقين منه واْستَْيقَن به
  
  
  

*********  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ه ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل  خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالم تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
 
  

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  

  
    

  

c    : 294الحلقة عدد   
   c سورة لقمان) 31(

  )  34( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال ول هللا بل شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

م(((  يمِ  )1ال اِب اْلَحِك اُت اْلِكتَ َك آيَ نِيَن(2(تِْل ةً ِلْلُمْحِس ًدى َوَرْحَم وَن 3)ُه َالةَ َويُْؤتُ وَن الصَّ ِذيَن يُِقيُم )الَّ
وَن( ْم يُوقِنُ اْآلِخَرِة ُه ْم بِ اةَ َوُه َك وَن(4الزَّ ْم اْلُمْفِلُح َك ُه ْم َوأُْولَئِ ْن َربِِّه ًدى ِم ى ُه َك َعلَ ْن  )5)أُْولَئِ اِس َم ْن النَّ َوِم

يٌن(يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث لِ  ذَاٌب ُمِه ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَئَِك لَُهْم َع َّ ِه 6يُِضلَّ َعْن َسبِيِل  ى َعلَْي ) َوإِذَا تُتْلَ
يٍم( ذَاٍب أَِل ْرهُ بِعَ ًرا فَبَّشِ ِه َوْق ي أُذُنَْي أَنَّ فِ َمْعَها َك ْم يَْس أَْن لَ تَْكبًِرا َك ى ُمْس ا َولَّ وا )إِنَّ ال7َّآيَاتُنَ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم( يُم( )8الصَّ ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي ا َوُه ِ َحق َّ ٍد  )9َخاِلِديَن فِيَها َوْعَد  ِر َعَم َماَواِت بِغَْي َق السَّ َخلَ
ْن تََرْونََها َوأَْلقَى فِي األَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِميَد بُِكْم َوبَثَّ فِي ا ِم ا فِيَه اًء فَأَْنبَتْنَ َها ِمْن ُكّلِ َدابٍَّة َوأَنَزْلنَا ِمْن السََّماِء َم

يٍن(10ُكّلِ َزْوجٍ َكِريٍم( َالٍل ُمبِ ي َض اِلُموَن فِ ْل الظَّ ِه بَ ْن ُدونِ ِذيَن ِم ِ فَأَُرونِي َماذَا َخلََق الَّ َّ ْد  )11) َهذَا َخْلُق  َولَقَ
اَن اْلِحكْ  ٌد(آتَْينَا لُْقَم يٌّ َحِمي َ َغنِ َّ ِإنَّ  َر فَ ْن َكفَ ِه َوَم ُكُر ِلنَْفِس ا يَْش ُكْر فَِإنََّم ْن يَْش ِ َوَم َّ ِ ُكْر  ةَ أَْن اْش اَل  )12َم َوإِْذ قَ

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم( لُْقَماُن ِالْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا ِ إِنَّ الّشِ َّ ْينَ  )13بُنَيَّ الَ تُْشِرْك بِا هُ َوَوصَّ هُ أُمُّ ِه َحَملَتْ اَن بَِواِلَدْي نَس ا اْإلِ
ي 14َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَْن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيُر( ِرَك بِ ى أَْن تُْش َداَك َعل ) َوإِْن َجاَه

أُنَبِّئُُكْم َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فََال تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي  ْرِجعُُكْم فَ ْنيَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َم الدُّ
وَن( ا )15بَِما ُكنتُْم تَْعَملُ ي  يَ َماَواِت أَْو فِ ي السَّ ْخَرٍة أَْو فِ ي َص تَُكْن فِ ْرَدٍل فَ ْن َخ ٍة ِم اَل َحبَّ ْن ِمثْقَ ا إِْن تَُك يَّ إِنََّه بُنَ

َ لَِطيٌف َخبِيٌر(األَ  َّ ُ إِنَّ  َّ ى  يَا )16ْرِض يَأِْت بَِها  بِْر َعلَ َالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعْن اْلُمنَكِر َواْص بُنَيَّ أَقِْم الصَّ
َك ِللنَّاِس َوَال تَْمِش 17َما أََصابََك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر( ْر َخدَّ لَّ  ) َوَال تَُصعِّ بُّ ُك َ الَ يُِح َّ ا إِنَّ  ي األَْرِض َمَرًح فِ

  ...)).)19َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر األَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر( )18ُمْختَاٍل فَُخوٍر(
  صدق هللا العظيم
  ( سورة لقمان ) 

  * التحليل : 
  

ان  رآن ما معنى لقمان ؟.. ومن هو لقم ي الق ة ف الى سورة كامل بحانه وتع اذا خصص هللا س ؟.. ولم
  الكريم تحمل اسم (( لقمان )) ؟ : 
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ه.  اً: سدَّ فم ه، بالضم، لَْقم ق، بالفتح،يَْلقُم ر الطري َق وغي َم الطري ك لَقَ در قول واللَّْقُم، بالتسكين: مص
ك: ُمْعظم الطريق. الليث: لَقَمُ يَْلقُمه لَْقماً: سدَّ فمه. واللَّقَ  ولَقََم الطريَق وغيَر الطريق ه،  ُم، محرَّ ق ُمْنفََرُج الطري

ي. تقول: عليك بلَقَِم الطريق فاْلَزْمه. الى ف ه هللا تع ى علي ذي أَنث ان ال ا لُْقم ه ابن سيده: ولُْقمان اسم؛ فأَم  كتاب
ان رجالً آتينا لقما تعالى: ولقد فقيل في التفسير: إنه كان نبيّاً، وقيل: كان حكيماً لقول هللا ل: ك ن الحكمة؛ وقي

ه وقيل: كان صالحاً، وقيل: كان َخيّاطاً، ف علي ي التفسير إنساناً وق اً؛ وروي ف وهو  نّجاراً، وقيل: كان راعي
ا قال: أَلَْسَت الذي كنَت ترعى معي في مكان كذا وكذا؟ قال: في مجلسه ال: فم ى، فق ال:  بل ا أرى؟ ق ك م َغ ب بَلَ

ْمُت عما ال ِ مانةِصْدُق الحديث وأَداُء األ افر مشقَّق والصَّ يظ الَمش يّاً غل ذا  يَْعنِيني، وقيل: كان َحبَِش رجلين؛ ه ال
ل ألَن هللا كله قول د هللا عز وج ك عن يم: الزجاج، وليس يضّره ذل ة. ولُقَ ون  شّرفه بالِحْكم وز أَن يك اسم، يج

  ..  ابن بري: لُقَيم اسم رجل اللّقم؛ قال الترخيم، ويجوز أَن يكون تصغير تصغير لُقمان على تصغير
ر  ي)) :القرآن الكريم .. الحكيم : المتصف بالحكمة والحكمة ه تِْلَك آيَاُت اْلِكتَابِ ((    صواب األم

يم)) :   َوأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ وسداده .. ((   ي النع اء ف ي الفَلَح والفَالُح: الفوز والنجاة والبق ر؛ وف   والخي
اءٍ حديث أَبي الدَّ  حٍ أَي بَق ر وفَلَ َرك هللا بخي ْوز، ْحداحِ: بَشَّ ال هللا  وفَ ح. ق د أَفل وهو مقصور من الفالح، وق

حَ  د أَْفلَ ة َعزَّ من قائل: ق ل الجن ل ألَه ا قي ال األَزهري: وإِنم ى الفالح؛ ق يُروا إِل ون أَي أُِص ُمْفِلحون  المؤمن
اُؤه دهر: بق الُح ال ِد. وفَ اء األَبَ وزهم ببق تَْكبًِرا  .. ((لف ى ُمْس ر ..  َولَّ ة وتجب ان ذا عظم تكطبر : ك )): اس
ه إِال هللا يستكبرون؛  ومنه قوله: إِنهم ؛ واْستِْكباُر الكفار: أَن ال يقولوا ال إِله إِالَّ هللاُ  ل لهم ال إِل انوا إِذا قي ك

ه هو الِكْبُر الذي قال وهذا ي قلب ان ف ه وسلم: إِن من ك ي، صلى هللا علي مِمثْ  النب ٍر ل ة من ِكْب اُل ذَرَّ دخل  ق ي
م، رك، وهللا أَعل ه الش ي ب ال: يعن ة، ق وق الجن ى مخل ان عل ر اِإلنس ه.  ال أَن يتكب ؤمن بري و م ه وه مثل

راً  واالستكبار: دة وتََكبُّ ق ُمعان ول الح ن قب اع ع يمُ ..((  االمتن ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي ُم )) : َوُه الى أَْحَك سبحانه وتع
الى. له ِكيمُ الحاكِميَن، وهو الحَ  الى. األَزهري: من صفات الُحْكُم، سبحانه وتع ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي هللا  ق

ا والحاِكُم، ومعاني هذه األَسماء متقاِربة، وهللا الَحَكُم والَحِكيمُ  ا، وعلين ا أَراد به م بم ا من  أعل اُن بأَنه اإليم
ي ر: ف ن األَثي مُ  أَسمائه. اب الى الَحَك ماء هللا تع اِكم، وهو القاضي،و أَس ى الح ا بمعن يُم وهم ٌل  الَحِك و فِعي فَه

و ٍل، أو ه ى فاَع و بمعن ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك يمُ  ال ل: الَحِك ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن ة،  فَِعي ذو الِحكم
ال والَحْكَمةُ عبارة وم. ويق ة أفضل األشياء بأفضل العل ائق عن معرف ُن دق ْن يُْحِس ناعات و لَم ا: الّصِ يُتقنه

م بمعنى الحاِكِم مثل َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون اِلٍم. الجوهري: الُحْك ى ع  قَِدير بمعنى قادر وَعِليٍم بمعن
ن ةُ م ار الِحْكَم َم أي ص د َحُك ة. وق احب الِحْكَم اِلم وص يُم الع م، والَحِك ً  العل ا ِ .. ((  َحِكيم َّ ُق  ذَا َخْل )) :  َه

لوالَخْلُق في كالم الع ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث ى  شيء رب: ابتِداع الشيء عل ه عل ه هللا فهو ُمْبتَِدئ خلَق
ق ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ر غي القين واألَم ن الخ ارك هللا أَحس ينٍ ..((   تب َالٍل ُمبِ ي َض ان  فِ )): أب

ي )) : أشرك با :  َعلى أَْن تُْشِرَك بِيالشيء: اتضح فهو مبين .. ((   ه شريكا : وهللا ال يشارك ف ل ل جع
ى )) :   َوَال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرًحاملكه وال في ذاته وال في صفاته ..((   َرحِ والنشاط حت الَمَرُح: شدَّة الفَ

ْدَره؛ اوَز قَ د يج ر وق َرُح التبخت ل: الَم يم؛ وقي ر الم راُح، بكس م الِم ره، واالس ه غي ي  أَْمَرَح اُل. وف واالختي
الى:  ل: وال تَْمِش في األَرض َمَرحاً أَي متبختراً مختاالً؛التنزي ه تع ه قول ُر؛ ومن ُر والبََط َرُح األََش ل: الَم وقي

ونَ  بما كنتم تَْفَرحونَ  ْوتِكَ .. ((   في األَرض بغير الحق وبما كنتم تَْمَرُح ْن َص ْض ِم وَغضَّ من )) :  َواْغُض
تَه، و د َغَضْض ه، فق يء َكفَْفت لُّ ش وته، وك لص ة أَه ي لغ ه ف ر من ل:  األَم ي التنزي ْض. وف از: اْغُض الحج

م  واغُضض من صوتك، أَي اْخِفِض الصوت. وفي ه ول َس َغضَّ صوتَه أَي َخفََض اِس: إِذا َعَط حديث العُط
ل ه؛ وأَه ر: نجد يرفع ال جري اِم؛ ق ك، باإلْدغ ون: ُغضَّ طْرفَ َك من يقول ضَّ الطْرف، إِنَّ ٍر، فَغُ ً  نَُمْي ا ال َكْعب  ف

   .. البََصرَ  وَمهانَة. وَغضَّ الطْرَف أَي َكفَّ  معناه: ُغضَّ َطْرفََك ذُال بَلَْغَت، وال ِكالبا
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*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ن ونش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ  اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان ..  االرس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 295الحلقة عدد   

   c( سورة لقمان ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِهَرةً (( ...  هُ َظ ْيُكْم نِعََم بََغ َعلَ َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوأَْس َ َسخَّ َّ ةً  أَلَْم تََرْوا أَنَّ  َوبَاِطنَ

ِ بِغَْيِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكتَاٍب ُمنِيٍر(َومِ  َّ ْل  )20ْن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل فِي  ُ قَالُوا بَ َّ َوإِذَا قِيَل لَُهْم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل 
َو  )21لسَِّعيِر(نَتَّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن الشَّْيَطاُن يَْدُعوُهْم إِلَى َعذَاِب ا ِ َوُه َّ ى  هُ إِلَ َوَمْن يُْسِلْم َوْجَه

وِر( ةُ اْألُُم ِ َعاقِبَ َّ ى  ُوثْقَى َوإِلَ ْرِجعُُهْم  )22ُمْحِسٌن فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْل ا َم ُرهُ إِلَْينَ َك ُكْف َال يَْحُزْن َر فَ ْن َكفَ َوَم
 َ َّ وا إِنَّ  ا َعِملُ ئُُهْم بَِم ُدوِر(فَنُنَبِّ ذَاِت الصُّ يٌم بِ يٍظ( )23 َعِل ذَاٍب َغِل ى َع ُهْم إِلَ َطرُّ مَّ نَْض يالً ثُ تِّعُُهْم قَِل ئِْن  )24نَُم َولَ

و ُرُهْم الَ يَْعلَُم ِ بَْل أَْكثَ َّ ِ ُ قُْل اْلَحْمُد  َّ ِ َم25َن(َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض لَيَقُولُنَّ  َّ ِ َماَواِت )  ي السَّ ا فِ
َ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد( َّ ٍر  )26َواألَْرِض إِنَّ  هُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُح َولَْو أَنََّما فِي األَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقَالٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم( َّ ِ إِنَّ  َّ يٌر(َما َخلْ  )27َما نَِفَدْت َكِلَماُت  ِميٌع بَِص َ َس َّ َدٍة إِنَّ  نَْفٍس َواِح ْم 28قُُكْم َوَال بَْعثُُكْم إِالَّ َك )أَلَ
َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجرِ   تَرَ  َ يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ َّ ي إِلَى أََجٍل ُمَسمى َوأَنَّ أَنَّ 
 َ ٌر(َّ وَن َخبِي ا تَْعَملُ يُّ 29 بَِم َو اْلعَِل َ ُه َّ ُل َوأَنَّ  ِه اْلبَاِط ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم ا يَ قُّ َوأَنَّ َم َو اْلَح َ ُه َّ أَنَّ  َك بِ ) ذَِل

ُر( رَ 30اْلَكبِي ْم تَ ْن آيَ   )أَلَ ِريَُكْم ِم ِ ِليُ َّ ِة  ِر بِنِْعَم ي اْلبَْح ِري فِ َك تَْج بَّاٍر أَنَّ اْلفُْل ّلِ َص اٍت ِلُك َك َآليَ ي ذَِل ِه إِنَّ فِ اتِ
ْنُهمْ  )31َشُكوٍر( ّرِ فَِم ى اْلبَ اُهْم إِلَ ا نَجَّ يَن فَلَمَّ ّدِ هُ ال يَن لَ َ ُمْخِلِص َّ ْوا  ِل َدَع ا  َوإِذَا َغِشيَُهْم َمْوٌج َكالظُّلَ ٌد َوَم ُمْقتَِص

أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوًما الَ يَْجِزي َواِلٌد َعْن َولَِدِه َوَال َمْولُوٌد  ) يَا32يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إِالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر(
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نَُّكْم  ْنيَا َوَال يَغُرَّ نَُّكْم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َحقٌّ فََال تَغُرَّ َّ ِ اْلغَرُ ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئًا إِنَّ َوْعَد  َّ ُم 33وُر(ِبا َ ِعْنَدهُ ِعْل َّ )إِنَّ 
ُل اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما فِي األَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس َماذَا تَْكِسُب َغًدا َوَما تَْدِري نَْف وُت السَّاَعِة َويُنَّزِ أَّيِ أَْرٍض تَُم ٌس بِ

َ َعِليٌم َخبِيٌر( َّ   ./.)).)34إِنَّ 
  صدق هللا العظيم 

  ن )( سورة لقما

  * التحليل : 
  

عََّرُهما:)) :  إِلَى َعذَاِب السَِّعيرِ ((   عََرُهما وَس ْعراً وأَْس عَُرهما َس ار والحرب يَْس عََر الن دهما  وَس أَوق
ار ِعيٌر: وَهيََّجُهما. واْستَعََرْت وتََسعََّرْت: استوقدت. ون رئ: وإِذا  َس اني. وق ر هاء؛ عن اللحي عُوَرةٌ، بغي َمْس

رَ  نم سعيراً؛ وُسِعَرتْ  ْت،الجحيم ُسعِّ ى بجه الى: وكف ال األَخفش: هو أَيضاً، والتشديد للمبالغة. وقوله تع  ق
داً  َمْسعُوَرةٌ؛ ومنه قوله تعالى: مثل َدِهيٍن وَصريٍع ألَنك تقول ُسِعَرْت فهي ْحقاً ألَصحاب السعير؛ أَي بُْع فُس

ه.  َجْوفُه: به ُسعاٌر.السَُّموم فاْستَعَرَ  النار.ويقال للرجل إِذا ضربته ألَصحاب ِش: التهابُ ِعيُر  وُسعاُر العََط السَّ
ا. والسَّاُعوَرةُ: النار، وقيل: لهبها. ْعُر: حره ُوثْقَى. ((   والسُّعاُر والسُّ اْلعُْرَوِة اْل َك بِ ِد اْستَْمَس ي ))  :  فَقَ وف

رى دُّ العُ ديث: ال تَُش ْرَوٍة، الح ُع ُع ي جم اِجَد؛ ه ة َمس ى ثالث الي إال إِل َرى األَْحم ُد ُع ى  ري رَّ ِل. وَع واِح والرَّ
ْروةً. ه ُع دِ  الشَّْيَء: اتََّخذَ ل الى: فقَ ه تع بِّه وقول ا؛ ُش ُوثْقَى ال اْنِفصاَم له العُْروِة ال َك ب ي اْستَْمَس العُْرَوة الت   ب

هَ  د  ، إال هللا يُتَمسَّك بها. قال الزجاج: العُْروة الُوثْقَى قوُل ال إِل اه فق ل: معن داً وقي ين َعْق ّدِ ه من ال َد لنَْفِس َعقَ
ة. تَُحلُّه وثيقاً ال ع تجاوزه ..  أََجٍل ُمَسمى.(( ُحجَّ )) : األجل : غاية الوقت .. منتهاه .. مسمى : معين  ال يق

َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيرُ ((   َّ ر)) :  َوأَنَّ  ل والُمتََكبِّ الى: العظيم الجلي ذيا الَكبير في صفة هللا تع م  ل ر عن ظل تََكبَّ
ر أَي  قال عباده، والِكْبِرياء َعَظَمة هللا، جاءْت على فِْعِلياء؛ ر والكبي الى المتكب ماء هللا تع ي أَس ابن األَثير: ف

ه، العظيم ذو ّرد  الكبرياء، وقيل: المتعالي عن صفات الخلق، وقيل: المتكبر على ُعتاِة َخْلق ه للتف اء في والت
ال التَّعاِطي والتََّكلُّف.والتََّخصُِّص ال تاء   والِكْبِرياء: العََظمة والملك، وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكم

الى الوجود ا إال هللا تع ور..((  وال يوصف به اٍر َكفُ لُّ َختَّ ا إِالَّ ُك ُد بِآيَاتِنَ ا يَْجَح ْدِر )) :  َوَم ُر: شبيه بالغَ الَختْ
وٍر. : هو أَسوأُ الغدر وأَقبحه. وفي التنزيل العزيز: كلَّ َختَّارٍ وقيل بعينها؛ والخديعة؛ وقيل: هو الخديعة  َكف

د وٌم بالعه َر ق ا َختَ ديث: م ي الح اٌر. وف و َختَّ َرهُ فه ال: َختَ َر  َّإِال ويق ْدُر؛ َختَ ُر: الغَ دّو؛ الَختْ يهم الع لَِّط عل ُس
َر  إِالَّ  ا ِشْبراً من َغْدرٍ وَختَّاٌر للمبالغة. وفي الخبر: لَْن تَُمدَّ لن يَْختِر؛ فهو خاتٌِر، ٍر؛ َختَ ك باعاً من َختْ َدْدنا ل َم

ه وراً، ف راً وُختُ ر َختْ ك وخاتر يَْختُ ُر الفساد، يكون ذل ة: الَختْ ن عرف وٌر. اب ٌر وَختُ ار وَختِّي در وَختَّ ي الغ  ف
ره ُرورُ ..((  وغي ِ اْلغَ َّ ا نَُّكْم بِ رَّ رو)) :  َوَال يَغُ را وُغ ه َغ رُّ ّره يغُ نغ رة ع ّرة؛ األَخي و راً وِغ اني، فه  اللحي

دنيا، لمغرور منكن واحدةٌ، إِن اْمَرأً َغّره َمغرور وغرير: خدعه وأَطعمه بالباطل؛ قال: ي ال َدِك ف  بَْعِدي وبع
د لمغرور ِجدَّ مغروٍر وَحقَّ مغروٍر، ولوال ذلك أَراد لمغرور جدا أَو ه ق دة ألَن ي الكالم فائ م يكن ف م أَن  ل عل

ا  فسر. واْغتَرَّ هو: قَبِلَ  فائدة في قوله لمغرور، إِنما هو على ما  ُ ن ُغّر فهو َمْغرور، فأَيّ كل م روَر. وأَن الغُ
ا رور وأَن ك، أَي مغ َرٌر من ذي َغ ا ال ذا أَي أَن ن ه ُرك م ّب. َغِري ا تُِح ى م ر عل ن األَم م يك ه أَي ل ك من رَّ  َغ

ا؛  ه الشيطان.والغَروُر: ما َغّرك من إِنسان وشيطان وغيرهم وب ب ه وخص يعق نَّكم  وقول رَّ الى: وال يغُ تع
رور  الزجاج: با الغَرور؛ قيل: الغَرور الشيطان، قال ي تفسيره: الغُ ال ف ين، وق ويجوز الغُرور، بضم الغ

رَّ  الغُرور جمع غاّرٍ مثل شاهد وُشهود وقاعد وقُعود، والغُرور، ويجوز أَن يكون األَباطيل،  بالضم: ما اْغتُ
ول: من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: البه  دنيا؛ يق اةُ ال نَّكم الحي م حظ  تَغُرَّ ان لك ِإن ك دنيا ف نَّكم ال رَّ ال تَغُ

ا ْؤثِروا فيه ال تُ نكم ف ْنقُص من دي ُرور. يَ ا الغَ نَّكم ب رَّ ك الحّظ وال يغ اس ذل رُّ الن ُرور: الشيطان يَغُ  والغَ
رور، بالوعد الكاذب والتَّْمنِية. وقال ك. والغُ ع األَصمعي: الغُرور الذي يَغُرُّ ا جم ل، كأَنه ّرٍ  بالضم: األَباطي َغ

ال: وهو أَحسن من روراً  مصدر َغَرْرتُه َغرا، ق َرْرت ُغ ل َغ ع  أَن يجع اد تق ال ال تك ألَن المتعدي من األَفع
ى د مصادرها عل ول إِال شاذّاً، وق ال: وقول فُع روراً، ق ه ُغ راء: َغَرْرتُ ال الف ا ه: والق ّرنّكم ب رور،  يَغُ الغَ
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ا اِإلنسان  الدنيا، صفة غالبة. أَبو يريد به زينة األَشياء في الدنيا. والغَُرور: ا أَيه الى: ي ه تع إِسحق في قول
كَ  ره: بربِّك الكريم؛ أَي ما َغرَّ ال غي ك؛ وق ا وجب علي ْعَت م ى أََض ل لك حت ا ما خَدَعك وسوَّ ا غّرك أَي م  م

ك وح دعك بربِّ كخ زيَّن ل ه ف ن عقاب ِن م يته واألَْم ى معِص ك عل ي مل ت  المعاص ة فارتكب انيَّ الكاذب واألَم
ذا الكبائر، ولم تََخْفه وأَِمْنت عذابه، ال األَصمعي:  وه ه؛ وق َر وال يخاف أَْمُن مك ذي ي د ال ت للعب وبيخ وتبكي ت

رَّ  ما ْن َغ الن وَم ْن ف ك ِم رَّ ْن َغ ك بفالن أَي كيف اجترأْت عليه. وَم وةً  كَغرَّ ه َعْش بفالن أَي من أَْوطأَك من
  ..في أَمر فالن

  
  

*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب  محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

د ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب ..  ارس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ة هللا وبركاته .ورحم

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c   : 296الحلقة عدد  
   c سورة السجدة) 32(

  )  30آياتها :  (
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِذَر 2تَنِزيُل اْلِكتَاِب الَ َرْيَب فِيِه ِمْن َرّبِ اْلعَالَِميَن( )1الم(((  َك ِلتُن )أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ بَْل ُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِّ
اٍم 3ْن نَِذيٍر ِمْن قَْبِلَك لَعَلَُّهْم يَْهتَُدوَن(قَْوًما َما أَتَاُهْم مِ  تَِّة أَيَّ ي ِس ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِ َّ (

ذَكَُّروَن( َال تَتَ ِفيٍع أَفَ ّيٍ َوَال َش ن َوِل ِه ِم ْن ُدونِ ْم ِم ا لَُك ْرِش َم ى اْلعَ َدبُِّر 4ثُمَّ اْستََوى َعلَ ى ) يُ َماِء إِلَ ْن السَّ َر ِم األَْم
دُّوَن( ا تَعُ نٍَة ِممَّ َف َس َداُرهُ أَْل اَن ِمْق ْوٍم َك ي يَ ِه فِ ُرُج إِلَْي مَّ يَْع ُز  )5األَْرِض ثُ َهاَدِة اْلعَِزي ِب َوالشَّ اِلُم اْلغَْي َك َع ذَِل

ِحيُم( رَّ ا6ال نَس َق اْإلِ َدأَ َخْل هُ َوبَ ْيٍء َخلَقَ لَّ َش َن ُك ِذي أَْحَس يٍن()الَّ ْن ِط اٍء  )7ِن ِم ْن َم َاللٍَة ِم ْن ُس لَهُ ِم َل نَْس مَّ َجعَ ثُ
ُكُروَن( )8َمِهيٍن( ا تَْش يالً َم اهُ َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجعََل لَُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَِل ذَا 9ثُمَّ َسوَّ الُوا أَئِ )َوقَ

ْم  )10َخْلٍق َجِديٍد بَْل ُهْم بِِلقَاِء َربِِّهْم َكافُِروَن( َضلَْلنَا فِي األَْرِض أَئِنَّا لَِفي َل بُِك ِذي ُوّكِ ْوِت الَّ ُك اْلَم اُكْم َملَ ْل يَتََوفَّ قُ
ْرنَا َوَس )11ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم تُْرَجعُوَن( ا أَْبَص ْم َربَّنَ ا َولَْو تََرى إِْذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسوا ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِِّه ِمْعنَا فَاْرِجْعنَ

ِة  )12نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا ُموقِنُوَن( ْن اْلِجنَّ نََّم ِم َألَنَّ َجَه ي َألَْم ْوُل ِمنِّ قَّ اْلقَ ْن َح َولَْو ِشئْنَا َآلتَْينَا ُكلَّ نَْفٍس ُهَداَها َولَِك
يَن( اِس أَْجَمِع ذَ  )13َوالنَّ ْوِمُكْم َه اَء يَ يتُْم ِلقَ ا نَِس ذُوقُوا بَِم تُْم فَ ا ُكْن ِد بَِم ذَاَب اْلُخْل وا َع ينَاُكْم َوذُوقُ ا نَِس ا إِنَّ

ُروا بَِها 14تَْعَملُوَن( ًدا) إِنََّما يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا الَِّذيَن إِذَا ذُّكِ وا ُسجَّ تَْكبُِروَن( َخرُّ ْم الَ يَْس ْم َوُه ِد َربِِّه بَُّحوا بَِحْم  )15َوَس
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن(تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعْن اْلمَ  َي  )16َضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّ ا أُْخِف ٌس َم ُم نَْف فََال تَْعلَ

وَن( انُوا يَْعَملُ ِة أَْعيٍُن َجَزاًء بَِما َك تَُووَن(17لَُهْم ِمْن قُرَّ قًا الَ يَْس اَن فَاِس ْن َك ا َكَم اَن ُمْؤِمنً ْن َك ِذيَن )أَم18َّ)أَفََم ا الَّ
اِلَحاِت فَلَُهْم َجنَّاُت اْلَمأَْوى نُُزالً بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن( ا 19آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهْم النَّاُر ُكلََّم ) َوأَمَّ

بُوَن(أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعيُدوا فِيَها َوقِيَل لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب ال   ...)).)20نَّاِر الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة السجدة ) 

  * التحليل : 
  

َراهُ ((  وَن اْفتَ ِريٌّ )):  أَْم يَقُولُ ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك ًرى  والِفْري وِمْف
ث: اني. اللي ن اللحي ة؛ ع يح الِفْري ه لقَبِ الن وإِن َرى ف ال فَ ذب.  يق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك

راه؛ أَي الكذب وقال غيره: اْفتََرى ون اْفتَ ه. يَْفتِريه اختلقه. وفي التنزيل العزيز: أَم يقول َرى فالن  اختلق وفَ
ة. ه، واالسم الِفْريَ راه: اختلق َق السَّ..((  كذا إِذا خلَقَه، وافت ِذي َخلَ ُ الَّ ي )) :   َماَواِت َواألَْرضَ َّ ُق ف والَخْل

بق  شيء كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل ال ُس خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مث
الم العرب تبارك هللا أَحسن الخالقين. قال أَبو بكر بن األَنباري: الخلق في واألَمر له الَخلق إِليه: أَال ى  ك عل

روجه ه، واآلخ ال أَْبدَع ى مث اء عل دهما اِإلْنش ه ين: أَح ي قول ال ف دير؛ وق ُن  التق ارك هللا أَحس الى: فتب تع
رين الخالقين، معناه أَحسن ْؤِمُن )) : يقنا األمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب ..((  إِنَّا ُموقِنُونَ ..((  الُمقّدِ ا يُ إِنََّم

ذيب ..(( )) : آمن به إيمانا : صدقه ووثبِآيَاتِنَا  ان : التصديق ضد التك ه .. اإليم قًاق ب اَن فَاِس ْن َك )) :  َكَم
ر هللا عز وجل والخروج عن رك ألَم ق: العصيان والت ق  الِفْس قاً  الحق .. فسق يفسق طري ُق فِْس ويَْفُس

ر، اني،أَي فََج م يعرف الكسائي ال وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحي ال: ول ه األَحمر، ق ال: رواه عن ضم، ق
ر الفُسوق الخروج عن وقيل: يُس عن أَم ق عن  الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََسَق إبل ه. وفََس رب

ال الشاعر: أمر ه؛ ق ال عن طاعت ه أَي جار وم َوائَِرا رب ره َج قاً عن أَم ه عز وجل:  فَواِس راء في قول الف
  .. فَفََسَق عن أَمر ربه، خرج من طاعة ربه
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*********  
  

هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  /* ** /
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السميع ال ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل عل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنتَ (( ون ...  –./.)) )118َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 297الحلقة عدد   

  c( سورة السجدة ) 

  
 ا ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص عة بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
َر بِآيَاِت  )21لَنُِذيقَنَُّهْم ِمْن اْلعَذَاِب األَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب األَْكبَِر لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن(وَ (( ...  ْن ذُّكِ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َال  )22َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمْن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُموَن( اَب فَ ى اْلِكتَ ا ُموَس ْد آتَْينَ ِه  َولَقَ ْن ِلقَائِ ٍة ِم ي ِمْريَ ْن فِ تَُك
وَن(23َوَجعَْلنَاهُ ُهًدى ِلبَنِي إِْسَرائِيَل( ا يُوقِنُ انُوا بِآيَاتِنَ بَُروا َوَك ا َص ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ )إِنَّ 24) َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

ُروِن 25وا فِيِه يَْختَِلفُوَن(َربََّك ُهَو يَْفِصُل بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُ  ْن اْلقُ ْبِلِهْم ِم ْن قَ ا ِم ْم أَْهلَْكنَ ْم َك )أََولَْم يَْهِد لَُه
َمعُوَن( َال يَْس اٍت أَفَ َك َآليَ ي ذَِل اِكنِِهْم إِنَّ فِ ي َمَس وَن فِ ُرِز 26يَْمُش ى األَْرِض اْلُج اَء إِلَ وُق اْلَم ا نَُس َرْوا أَنَّ ْم يَ )أََولَ

هِ  ِرُج بِ ُروَن(فَنُْخ َال يُْبِص ُهْم أَفَ اُمُهْم َوأَنفُُس هُ أَْنعَ ُل ِمْن ا تَأُْك تُْم 27 َزْرًع تُْح إِْن ُكْن ذَا اْلفَ ى َه وَن َمتَ ) َويَقُولُ
ُروَن( )28َصاِدقِيَن( ْم يُْنَظ انُُهْم َوَال ُه ُروا إِيَم ِذيَن َكفَ ُع الَّ ْنُهْم وَ  )29قُْل يَْوَم اْلفَتْحِ الَ يَنفَ أَْعِرْض َع ْم فَ ْر إِنَُّه اْنتَِظ

  ./.)).)30ُمنتَِظُروَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة السجدة ) 

  * التحليل : 
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ونَ ((   ِرِميَن ُمنتَِقُم ُروٌم،)) :   إِنَّا ِمْن اْلُمْج راٌم وُج ع أَْج ذنب، والجم ْرُم: ال ي، والُج ّدِ ْرُم: التَّع  والُج
والَجِريَمةُ، وقد َجَرَم يَْجِرُم َجْرماً وا وهو َرم، فه َرَم وأَْج ِرم ْجتَ ُم المسلمين  ُمْج ي الحديث: أَعظ ِريٌم. وف وَج

ن اً م لمين ُجْرم ي المس م ف يء ل ن ش أَل ع ذنب. س ْرم: ال ألته؛ الُج ل مس ن أج ِرَم م ه فَُح ْم علي رَّ ه  يَُج وقولُ
ى الى: حت زي تع ذلك نَْج اط وك ّمِ الخي ي َس ُل ف َج الَجَم ال الزجاج: يَِل ِرمين؛ ق ا، وهللا الُمجْ  الُمْج ِرمون ههن

ن ر م ذي ذك افرون ألن ال م، الك ذيب أعل تهم التك ا. قِصَّ تكبار عنه ات هللا واالس الٌن أي  بآي يَّ فُ م َعل رَّ وتََج
م اً ل ى ذنب ه ادََّع هِ .. ((  أفعل ْن ِلقَائِ ٍة ِم ي ِمْريَ ْن فِ َال تَُك ذلك )) :   فَ ه، وك كُّ في يِء: الشَّ ي الش راُء ف واالْمتِ
ي الُمماراةُ  راُء:التَّماري. والمِ  . وف راِء والشّكِ ال والجَدل، والِمراُء أَيضاً: من االْمتِ ز: ف ل العزي اِر  التنزي تُم

ة ي اللغ له ف ال: وأَص اهراً؛ ق راًء ظ يهم إِالَّ ِم تخرج ف دال وأَن يَس اني  الِج اً ومع اظره كالم ن ُمن ُل م الرج
ه وِميراًء. لبنها، وقد ماراةُ ُمماراةً  حلبتها واستخرجت َمَرْيُت الشاةَ إِذا الخصومة وغيرها منْ   واْمتَرى في

كَّ  ارى: َش ُرزِ .. ((  وتَم ى األَْرِض اْلُج ل )) :  إِلَ ا تأْك ت كأَنه ْزٌر: ال تنب ْرٌز وَج ُرٌز وُج ُروَزةٌ وُج وأَرض َمْج
م يصبها النبت ي ل ل: هي األَرض الت ا، وقي ل نباته د أُك ي ق ل: هي الت ال: مطر؛ أَكالً، وقي رُّ  ق ى تَُس  أَن تَْلقَ

ال، بِالَد فِ ال ال ةً وع ُروَزةً نَفاَس َرزاً  ََّمْج ِرَزْت َج راٌز. وَج الوا: أَرض أَْج ا ق راٌز. وربم ع أَْج َرَزْت:  والجم وأَْج
وقُ  ون  صارت ُجُرزاً. قال هللا تعالى: أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَس ُرُز أَن تك راء: الُج ال الف ُرِز؛ ق ى األَرِض الُج اَء إِل الم

ا األَرُض ال ُروَزةٌ، َجَرَزه رادُ  نبات فيها؛ يقال: قد ُجِرَزِت األَرُض، فهي َمْج ك؛  الَج ل ونحو ذل اُء واِإلب والشَّ
يُر إِذ وفي ويقال: أَرض ُجُرٌز وأََرُضوَن أَْجراٌز.  الحديث: أَن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، بَْينا هو يَِس

َدنَّ  حديث الحجاج: ثل األَيِّم التي ال نبات بها. وفيأَرٍض ُجُرٍز ُمْجِدبٍَة م أَتَى على ال لَتُوَج وذََكَر األَرَض ثم ق
  .. الُمْجِدبَةُ  وَسنَةٌ ُجُرٌز إِذا كانت َجْدبَةً. والُجُرُز: السنة من الحيوان أَحد. ُجُرزاً ال يبقى عليها

  
 

*********  
  
  

هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( و –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين ن ... س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 298الحلقة عدد  
   c سورة األحزاب) 33(

  ) 73( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله ول هللا بل إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا( أَيَُّها النَّبِيُّ  يَا((    ا َحِكيًم اَن َعِليًم َ َك َّ افِِقيَن إِنَّ  افِِريَن َواْلُمنَ ْع اْلَك َ َوَال تُِط َّ وَحى  )1اتَِّق  ا يُ ْع َم َواتَّبِ
ًرا( َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِي َّ يالً( )2إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنَّ  ِ َوِك َّ ا ى بِ ِ َوَكفَ َّ ى  ْل َعلَ ا  )3َوتََوكَّ ْن َم ٍل ِم ُ ِلَرُج َّ َل  َجعَ

اَءكُ  َل أَْدِعيَ ا َجعَ اتُِكْم َوَم َه ْنُهنَّ أُمَّ اِهُروَن ِم ي تَُظ ئِ ْم الالَّ َل أَْزَواَجُك ْولُُكْم قَْلبَْيِن فِي َجْوفِِه َوَما َجعَ ْم قَ اَءُكْم ذَِلُك ْم أَْبنَ
بِ  ِدي السَّ َو يَْه قَّ َوُه وُل اْلَح ُ يَقُ َّ اَءُهْم 4يَل(بِأَْفَواِهُكْم َو وا آبَ ْم تَْعلَُم ِإْن لَ ِ فَ َّ َد  ُط ِعْن َو أَْقَس ائِِهْم ُه وُهْم ِآلبَ )اْدُع

َدْت قُلُ ا تَعَمَّ ْن َم ِه َولَِك أْتُْم بِ ا أَْخَط اٌح فِيَم ْيُكْم ُجنَ ْيَس َعلَ َواِليُكْم َولَ يِن َوَم ّدِ وًرا فَِإْخَوانُُكْم فِي ال ُ َغفُ َّ اَن  وبُُكْم َوَك
ى 5يًما(َرحِ  ُهْم أَْولَ اِم بَْعُض و األَْرَح َهاتُُهْم َوأُْولُ اِب )النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّ ي ِكتَ بَْعٍض فِ بِ

ِ ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَهاِجِريَن إِالَّ أَْن تَْفعَلُوا إِلَى أَْوِليَائُِكْم َمْعُروفًا َك ُطوًرا(َّ اِب َمْس ي اْلِكتَ َك فِ ْذنَا  )6اَن ذَِل َوإِْذ أََخ
ْنُهْم مِ  ْذنَا ِم ْريََم َوأََخ ِن َم ى اْب ى َوِعيَس َراِهيَم َوُموَس وحٍ َوإِْب ْن نُ َك َوِم اقَُهْم َوِمْن يَن ِميثَ ْن النَّبِيِّ ا(ِم ا َغِليًظ  )7يثَاقً

اِدقِيَن َعْن ِصْدقِِهْم َوأََعدَّ ِللْ    .))..)8َكافِِريَن َعذَابًا أَِليًما(ِليَْسأََل الصَّ
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة األحزاب )   

  * التحليل :  
     

ا((   َ  يَ َّ ِق  يُّ اتَّ ا النَّبِ ه .. ((  أَيَُّه ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف ذره .. التق ه وح اه  : خاف )): اتق
 ِ َّ ل على هللا: )) :  َوتََوكَّْل َعلَى  َرهوالُمتََوّكِ ه وأَْم ٌل رزق ْرَكن الذي يعلم أَن هللا كافِ ل  في َده وال يتَوكَّ ه وْح إِلي

ال: عليه على غيره. ابن سيده: َوِكَل با وتَوكَّل ل؛ يق ر التَّوكُّ ّرر في الحديث ذك   واتََّكل استَْسلم إِليه، وتك
هأَ  باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى فالن أَي توكَّل ُ الٌن  لَجأْت ل ف ه، وَوكَّ ه علي ه واعتمدت في إِلي

ه ً أَمَره ثِقة فالناً إِذا استَْكفاه ل إِلي أَمر نفسه. وَوَك ام ب زاً عن الِقي ه أَو َعْج َر: سلَّمه. بِكفايتِ ى  األَم ه إِل وَوَكلَ
ه والً: ترك الً وُوُك ه َوْك اِهُروَن ..((  رأْي ي تَُظ ئِ ْم الالَّ َل أَْزَواَجُك ا َجعَ ْنُهنَّ َوَم اء، )) :   ِم ن النس اُر م ه والّظِ

اَهَرةً  ا، ُمظ ه، ومنه ُل امرأَت اَهَر الرج اراً  وظ ا  وِظه ر منه د تََظهَّ ٍم، وق ِر ذاِت َرِح ّي كَظْه ي عل ال: ه إِذا ق
اَهر، رَ  وتَظ ذين وَظهَّ ه عز وجل: وال ى. وقول ه بمعن راً كل ه تَْظِهي ن امرأَت ُرون من م رئ:  يَظَّهَّ ائهم؛ قُ نِس

يّ  يَتََظهَُّرون، والمعنى ون، وقرئ: يَظَّهَُّرون، واألَصليظاِهرُ   واحد، وهو أَن يقول الرجل المرأَته: أَنِت عل
ي. وكانت العرب ان كَظْهر أُّمِ ً  تُطلِّق نسارها في الجاهلية بهذه الكلمة، وك ا ة طالق ي الجاهلي اُر ف ه ا  الّظِ فلم

ت ه وأُوجبَ وا عن الم نُه اء اِإلس ى م ج ارةُ عل ه،الكفَّ ن امرأَت اَهَر م ن ن ظ أْخوذ م له م اُر، وأَص ه و الّظِ  وه
بطن َر دون ال وا الظَّْه ا َخصُّ ر، وإِنم ى الظَّْه ذه أَول رج، وه ِذ والف ُع  والفَخ َر موض التحريم، ألَن الظَّْه ب
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ي، أَراد: مركوبةٌ إِذا ُغُشيَت، ُالركوب، والمرأَة  لنكاح علّي حرامُركوبُِك ل فكأَنه إِذا قال: أَنت علّي كَظْهر أُّمِ
اكح راكب،  ألَنه مركوب، وأَقام كرُكوب أُمي للنكاح، فأَقام الظهر ُمقاَم الركوب اح ألَن الن ام النك الركوَب ُمق

ي أَي االستعارات وهذا من لَِطيف بطن أُم ّي ك ِت عل ا، للكناية؛ قال ابن األَثير: قيل أَرادوا أَن ْوا  كجماعه فَكنَ
رأَةبالظهر عن البطن للُمجاورة،  اَن الم ل إِن إِتْي ا قال: وقي ان  وظهُره دهم، وك اً عن ان حرام ى السماء ك إِل
ِد الرجل أَهُل المدينة يقولون: إِذا أُتِيت وَل، فِلقَْص ُد أَْح ى األَرض جاء الول نهم  المرأَةُ ووجُهها إِل ق م الُمَطلِّ

م م ل الظهر، ث ْع ب إِلى التغليظ في تحريم امرأَته عليه شبَّهها ب ا يَْقنَ ال: وإِنم ه؛ ق ر أُم ا كَظْه ى جعله ذلك حت
ي الظهاُر بمن ةَ  ُعّدِ وَن الُمَطلَّق ا يتجنّبُ ا كم رأَةَ تَجنّبُوه انوا إِذا ظاهروا الم م ك ان  ألَنه ا، فك رزون منه ويحت

ا ا، كم رز منه د واحت ه أَي بعُ اَهَر من امرأَت ه ظ دي  قول ى التباعد ع َن معن ّمِ ا ُض ه، لمَّ ن امرأَت ى م ل: آل قي
اَءُكمْ . ((  بمن. اَءُكْم أَْبنَ َل أَْدِعيَ ا َجعَ ال:)) :   َوَم ه. يق ر أَبي دَِّعّيِ غي ِد ال اُء الَول ع دال: اّدِ ْعوة، بكسر ال ّدِ  وال
يّ  ي ٌَدِع دَّْعوة ف ميل: ال ن ش ال اب عاَوة. وق ّدِ ْعوة وال ّدِ يُِّن ال ْعوة ب ّدِ ام وال ي:  الطع ن األَعراب ب. اب ي النس ف

تََّهُم ف . ي نسبَه،المدََّعى الُم دَِّعيُّ اه رجلٌ  وهو ال ذي تَبَنَّ ى ال دَِّعيُّ أَيضاً: الُمتَبَنَّ ى وال ه ونسبُه إل دعاه ابنَ  ف
ى غيره، وكان النبي ه وسلم، تَبَنَّ أََمَر هللاُ  ، صلى هللا علي ةَ ف َن حارث َد ب ى  زي اُس إل ب الن عز وجل أَن يُْنَس

ائهم اهم آب ن تَبَنَّ ى َم بُوا إل وفق وأَن ال يُْنَس ائهم ه وهم آلب اَءهم ال: اْدُع وا آب م تَْعلَم إن ل د هللا ف ُط عن  أَْقَس
ين ه:  وَمواِليكْم، وقال: وما جعَل أَْدِعياَءكم أَْبناَءكم فإخوانُكم في الّدِ ذِلكم قَْولُكْم بأَْفواِهكم.أَبو عمرو عن أَبي

ب، َدعاه : المن هللا أَي َعذَّبَه ُ والداعي الُمعَذِّ دَِّعيُّ يِّنُ هللا. وال ه لَبَ ه. وإن ر أَبي ى غي دَّْعَوة سوب إل ْعوِة،  ال ّدِ وال
ُرها رب تَْكِس ائُر الع اب، وس ب ن الّرِ ِدّيِ ب تح لعَ ا الف الف م يُِّن  بخ ه لب اني: إن ى اللحي ام. وحك ي الطع دم ف تق

عاوة. ّدِ دَّعاوة وال ي ال و أَن وف ر: وه ب، بالكس ي النس ْعوة ف ّدِ الم؛ ال ي اإلس وة ف ديث: ال ِدْع ب ينْ  الح تَس
يس  اإلنسان إلى غير أََ◌بيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه فنهى عنه وجعَل الَولََد للفراش. وفي الحديث: ل

ي حديث آخر:  من رجل ادََّعى إلى غير أَبيه وهو ه حرام، وف ة علي يَْعلمه إال َكفَر، وفي حديث آخر: فالَجنَّ
ه ك، واال فعلي ي ذل ث ف َرت األَحادي رَّ د تك ة هللا، وق علعن ِر األَِب م ى غي اُء إل ع د  ّدِ رام، فمن اعتق ه ح م ب الِعْل

به  إباحة ذلك فقد كفر لمخالفته اإلجماع، ومن لم ه قدأَش دهما أَن ره وجهان: أَح ى كف يعتقد إباحته ففي معن
لَ  ه فع ر: فعلُ ديث اآلخ ذلك الح ه؛ وك الم علي ة هللا واإلس افر بنعم ه ك اني أَن ار، والث ا أَي إن  الكف يس من فل

ن الحسين:  لم قَد جواَزه خرج من اإلسالم، وإن لم يعتقده فالمعنىاْعتَ  ي ب يَتََخلَّق بأَخالقنا؛ ومنه حديث عل
ال:  ويَُدعى له أَي له ويُْدَعى به؛ الُمْستَالُط الُمْستَْلَحق في النسب، ويُْدَعى يَِرثُ  الُمْستَالُط ال ه فيق ُب إلي يُْنَس

ي. فيقال: هو أَبو ىفالن بن فالن، ويُْدَعى به أَي يَُكنَّ  د حقيق يس بول ه ل رث ألَن ك ال ي ع ذل . ((  فالن، وهو م
بَْعٍض  ى بِ ُهْم أَْولَ اِم بَْعُض و األَْرَح الحلف .. َوأُْولُ ة ب ت الوراث الي ألغي الحلف .. وبالت ى ب ة أول )) : أي القراب

وارث اء .. وأصبح الت ة .. (( وهو  حكم ناسخ لما قبله من التوارث بالحلف كما قال العلم اِب بالقراب ي ِكتَ فِ
 ِ   )): في القرآن الكريم .. في حكم هللا .. فيما أقره باللوح المحفوظ ..   َّ

    
  *********  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم القي ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم ام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

اد  ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  اه وبل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف اء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c   : 299الحلقة عدد   
  c( سورة األحزاب ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم ع ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا َوجُ  يَا(( ...  ْيِهْم ِريًح ْلنَا َعلَ وٌد فَأَْرَس اَءتُْكْم ُجنُ ْيُكْم إِْذ َج ِ َعلَ َّ ةَ  ُروا نِْعَم وا اْذُك ِذيَن آَمنُ ْم أَيَُّها الَّ وًدا لَ نُ
اَن  يًرا(تََرْوَها َوَك وَن بَِص ا تَْعَملُ ُ بَِم ْت 9َّ اُر َوبَلَغَ ْت األَْبَص ْنُكْم َوإِْذ َزاَغ فََل ِم ْن أَْس ْوقُِكْم َوِم ْن فَ اُءوُكْم ِم ) إِْذ َج

وَن( ِ الظُّنُ َّ ا وَن بِ اِجَر َوتَُظنُّ وُب اْلَحنَ دِ 10اْلقُلُ َزاالً َش وا ِزْل وَن َوُزْلِزلُ َي اْلُمْؤِمنُ َك اْبتُِل وُل  )11يًدا()ُهنَاِل َوإِْذ يَقُ
ُ َوَرُسولُهُ إِالَّ ُغُروًرا( َّ ِرَب  َوإِْذ قَالَْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم يَا )12اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا  أَْهَل يَثْ

يَّ  ْنُهْم النَّبِ ٌق ِم تَأِْذُن فَِري اْرِجعُوا َويَْس ْم فَ اَم لَُك ُدوَن إِالَّ الَ ُمقَ ْوَرٍة إِْن يُِري َي بِعَ ا ِه ْوَرةٌ َوَم ا َع وَن إِنَّ بُيُوتَنَ  يَقُولُ
يًرا(13فَِراًرا( ا إِالَّ يَِس وا بَِه ا تَلَبَّثُ ا َوَم ةَ َآلتَْوَه ئِلُوا اْلِفتْنَ مَّ ُس انُوا  )14) َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيِهْم ِمْن أَْقَطاِرَها ثُ ْد َك َولَقَ

 َ َّ ِ َمْسئُوالً(َعاَهُدوا  َّ ْوِت أَْو  )15 ِمْن قَْبُل الَ يَُولُّوَن األَْدبَاَر َوَكاَن َعْهُد  قُْل لَْن يَْنفَعَُكْم اْلِفَراُر إِْن فََرْرتُْم ِمْن اْلَم
ِ إِنْ  )16اْلقَتِْل َوإِذًا الَ تَُمتَّعُوَن إِالَّ قَِليالً( َّ ْن  ُمُكْم ِم ةً َوَال قُْل َمْن ذَا الَِّذي يَْعِص ْم َرْحَم وًءا أَْو أََراَد بُِك ْم ُس  أََراَد بُِك

يًرا( ا َوَال نَِص ِ َوِلي َّ ْن ُدوِن  ْم ِم ُدوَن لَُه ا َوَال 17يَِج مَّ إِلَْينَ َوانِِهْم َهلُ ْخ ائِِليَن ِإلِ ْنُكْم َواْلقَ قِيَن ِم ّوِ ُ اْلُمعَ َّ ُم  ْد يَْعلَ ) قَ
ةً َعلَْيُكْم فَِإذَا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَُهْم يَْنُظُروَن إِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكالَِّذي يُْغَشى َعلَيْ 18يالً(يَأْتُوَن اْلبَأَْس إِالَّ قَلِ  ِه )أَِشحَّ

ْم يُْؤمِ  َك لَ ِر أُْولَئِ ى اْلَخْي ةً َعلَ حَّ َداٍد أَِش نٍَة ِح لَقُوُكْم بِأَْلِس ْوُف َس َب اْلَخ ِإذَا ذََه ْوِت فَ الَُهْم ِمْن اْلَم ُ أَْعَم َّ أَْحبََط  وا فَ نُ
يًرا( ِ يَِس َّ ى  َك َعلَ اَن ذَِل ي 19َوَك اُدوَن فِ ْم بَ ْو أَنَُّه َودُّوا لَ َزاُب يَ أِْت األَْح ْذَهبُوا َوإِْن يَ ْم يَ َزاَب لَ بُوَن األَْح ) يَْحَس

  ...)).)20اتَلُوا إِالَّ قَِليالً(األَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَْنبَائُِكْم َولَْو َكانُوا فِيُكْم َما قَ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األحزاب ) 

  * التحليل :
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ا((  ْم تََرْوَه وًدا لَ ا َوُجنُ ْيِهْم ِريًح ْلنَا َعلَ ب فَأَْرَس ث تأل دق .. حي زوة الخن ن غ ا ع ديث هن )) : الح
ه وسلم و ه وآل ى الرسول صلى هللا علي الصحابة رضوان هللا األحزاب من بني النضير  وبني قريضة عل

ة  هر شوال .. وحاصروا المدين دا في ش عليهم.. وكانت الواقعة في السنة الخامسة من الهجرة .. وتحدي
دق  ر الخن المنورة .. وأشار سلمان الفارسي رضي هللا عنه على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بحف

تت ا ش افقين ريح افرين والمن ى الك ل عل ز وج لط هللا ع رارا .. ((  .. وس وا ف يهم فول ت عل اهم وقض َل  يَ أَْه
ورة..  يَثِْربَ  ة سيدنا رسولِ )) : اسم للمدينة المن ِرُب: مدين ا ويَثْ ُب إِليه ه وسلم، والنََّس ّ علي ، صلى  ّ 

والي ، فتحوا الراء استثقاالً لت ه وروى عن النب الكسرات. يَثَْربِيٌّ ويَثِْربِيٌّ وأَثَْربِيٌّ وأَثِربِيٌّ ّ علي ي، صلى 
الم العرب. وسلم، أَنه نََهى أَن يقاَل للمدينة اٌد في ك ه فَس ْرَب، ألَن ِره الثَ ه َك ةَ، كأَن ِرُب، وسماها َطْيب ال  يَثْ ق

ه وسلم، ّ علي ي، صلى  ة النب ِرُب اسم مدين ة، ابن األَثير: يَثْ ةَ  قديم ةَ َكراِهي ةَ وطاب ا وسماها َطْيب فغَيَّره
ِب،  ْومُ التَّثِْري ة. وهو اللَّ ل: سميت باسم رجل من العَماِلق ها؛ وقي ل: هو اسم أَرِض ر. وقي لٌ  والتَْعيي  ونَْص

، َمْنسوب إِلى يَثْربَ  ةً َعلَى اْلَخْيرِ .. ((   يَثِْربِيٌّ وأَثِْربِيٌّ ل: )):  أَِشحَّ ى؛ وقي : البُْخُل، والضم أَعل الشُّحُّ والشَّحُّ
ل:  أَبلغ في إٍياكم والشُّحَّ الشُّحُّ أَشدُّ البخل، وهوِحْرٍص؛ وفي الحديث:  البخل مع هو ع من البخل؛ وقي المن

ام؛ ح ع ا، والش ور وآحاده راد األُم ي أَف ل ف د  البخ روف؛ وق ال والمع ح بالم ال، والش ل بالم ل: البخ وقي
حَ  ُ َشَحْحَت تَُشحّ  اء وِش حَّ ٍة وأَِش حَّ وٍم أَِش حاٌح من ق حيٌح وَش ال سيبويه:  اح؛وَشِحْحَت، بالكسر، ورجل َش ق

 ً د جاء من الصفة  أَْفِعلَةٌ وأَْفِعالُء إِنما يَْغِلباِن على فَِعيل اسما ه ق كأَْربِعٍَة وأَْربِعاَء، وأَْخِمسة وأَْخِمساَء، ولكن
ر هذا ى الخي ةً عل حَّ ةُ  أَي ونحوه. وقوله تعالى: َسلَقُوكم بأَْلِسنٍَة ِحداٍد أَِش حَّ ٍة وهم أَِش دَّ مخاطب  خاطبوكم أَش

ر، نزلت في على المال والغنيمة؛ األَزهري: ي األَم ؤذون المسلمين بأَلسنتهم ف انوا ي افقين ك  قوم من المن
راء المسلمين؛ ويَعُوقُوَن عند ى فق اق عل د اِإلنف ون عن حُّ ا. القتال، ويَِش اُل ههن ُر: الم ة:  والخي حَّ ونفس َش

كلسانُك َمْعُسوٌل، ونَ  َشِحيحة؛ عن ابن األَعرابي؛ وأَنشد: ةُ، ْفُس حَّ ا َش ِديِقك مالُك ا من َص د الثَُّريَّ َت  وعن وأَن
ر يَمينُك شيئاً، أَْمَسَكتْه ِشمالُكا هي أَرَسلَتْ  اْمُرٌؤ ِخْلٌط، إِذا ي األَم وا ف ى  وتَشاحُّ ه بعضهم عل حَّ ب ه: َش وعلي

ا بعض وتَبادروا إِليه ال: هم ه؛ ويق ذََر فَْوتِ ر إِذا تنازعاه، َح ى أَم اّحان عل ل يَتَش د ك ا أَن  ال يري واحد منهم
ةٌ. يفوته، والنعت ه؛ َشِحيح، والعدد أَِشحَّ ذلك، وهو من َدِل، ك ي الَج ماِن ف احَّ الَخْص دٌ  وتَش َحاٌح: نَِك اء َش  وم

ورِ  بَلَداً ُمْجِدباً، وماًء َشحاحا به وبِلَْقفٍ  لَِقيَْت ناقتي غيُر َغْمٍر، منه أَيضاً؛ أَنشد ثعلب: حاٌح: ال يُ  يوَزْنٌد َش
ار حُّ بالن ه يَِش الَُهمْ .. ((  كأَن ُ أَْعَم َّ أَْحبََط  ن )) :   فَ ه م ي بْطن ر ف ذ البعي ع يأْخ بَُط وج يده: والَح ن س اب

بَُط  وَحبَِطت اِإلبلُ  َحبَِط َحبَطاً، فهو َحبٌِط، وإِبِل َحباَطى وَحبَطةٌ، يَْستَْوبِلُه، وقد ٍَكإل تَْحبَُط. قال الجوهري: الَح
ا. وَحبِطِت الشاة، فتُْكثَِر حتى تَْنتَِفخَ  لماشيةأَن تأْكل ا ا فيه ا م اً:  لذلك بطونُها وال يخرج عنه بالكسر، َحبَط

ي  األَزهري: َحبَِط بطنُه إِذا بطنها عن أَكل الذَُّرِق، وهو الَحْنَدقُوُق. انتفخ بٌِط. وف اً، فهو َح انتفخ يحبَُط َحبَط
ديث: تُ  الح ا يُْنبِ عُ  وإِنَّ مّم بِي ك الرَّ مُّ، وذل اً أَو يُِل ُل َحبَط ا يَْقتُ ال: م اُط، ق دَّاء الُحب اء  ال هم بالخ ورواه بعض

ت سدى .. ((  وهو االْضِطرابُ  المعجمة من التََّخبُِّط، الهم وذهب ت أعم َزاَب .. والمعنى : بطل بُوَن األَْح يَْحَس
زاٌب؛ واألَ )) :   لَْم يَْذَهبُوا زاُب:الِحْزُب: َجماعةُ الناِس، والجمع أَْح ى  ْح أَلَّبوا وتظاهروا عل ار، ت وُد الُكفَّ ُجن

ّ عليه وسلم، وهم: اف  ِحزْب النبّي، صلى  ي أَخ وم إِن ا ق الى: ي ه تع و قريظة. وقول ان وبن ريش وغطف ق
ومِ  َل ي يكم مث دهم. عل ك بع ن أُهل ود، وم اد وثم وح وع وم ن ا: ق زاُب ههن زاِب؛ األَْح ْزبُ  األَح ل:  وِح الرج

حابُه وُجْن الجمع.أَْص ُع ك ه، والَجْم ى رأْيِ ذين عل وم  ُده ال ل ق يطاِن، وك ْزُب الشَّ افُِروَن ِح ـُمنافِقُوَن والك وال
اَكلَتْ  ة تَش اً بمنزل هم بَْعض َق بعُض م يَْل زاٌب، وإِن ل م أَْح الُهم فه وبُهم وأَْعم ك  قُلُ ْوَن أُولئ وَد وفِرَع اٍد َوثُم ع

َرابِ .((  كلُّ طائفٍة َهواُهم واحٌد. :فَِرُحون األَحزاُب. وكل ِحْزٍب بما لََدْيهم ي األَْع اُدوَن فِ )) : يََودُّوا لَْو أَنَُّهْم بَ
زابُ  أِْت األَْح ز: وإْن ي ل العزي ي التنزي ه ف ي وقول اُدون ف م ب و أَنه َودُّوا ل ود  يَ اَءت الجن راب؛ أَي إذا ج األَْع

ال واألَْحزاب ة؛ وق ا َودُّوا أَنهم في البادي ي: إنم ن األَعراب يعهم، اب ي رب ك ف ون ذل ى  يك اٌر عل وإالَّ فهم ُحضَّ
  .. بُدَّاٌء: بادونَ  مياههم. وقوم
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*********  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه ا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  اة رض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا  ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

c   : 300الحلقة عدد   
   c( سورة األحزاب ) 

  
 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  عوذ با من الشيطان الرجيمأ

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
 ... )) َ َّ َر  َر َوذََك ْوَم اْآلِخ َ َواْليَ َّ و  اَن يَْرُج ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َك َّ ًرا(لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل   )21َكثِي

ا َزاَب قَ وَن األَْح ا َرأَى اْلُمْؤِمنُ ا َولَمَّ ْم إِالَّ إِيَمانً ا َزاَدُه ولُهُ َوَم ُ َوَرُس َّ َدَق  ولُهُ َوَص ُ َوَرُس َّ َدنَا  ا َوَع ذَا َم لُوا َه
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ْن يَْنتَِظ22َوتَْسِليًما( ْنُهْم َم هُ َوِم ى نَْحبَ ْن قََض ْنُهْم َم ِه فَِم َ َعلَْي َّ ا ) ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا  ُر َوَم
لُوا تَْبِديالً( َ َك )23بَدَّ َّ ْيِهْم إِنَّ  وَب َعلَ َب اْلُمنَافِِقيَن إِْن َشاَء أَْو يَتُ اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويُعَذِّ ُ الصَّ َّ وًرا ِليَْجِزَي  اَن َغفُ

ُ  )24َرِحيًما( َّ ُ الَِّذيَن َكفَُروا بِغَْيِظِهْم لَْم يَنَالُوا َخْيًرا َوَكفَى  َّ ًزا(َوَردَّ  ا َعِزي ُ قَِوي َّ  )25 اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَاَل َوَكاَن 
ا تَْقتُ  َب فَِريقً ْع وبِِهْم الرُّ ي قُلُ ذََف فِ يِهْم َوقَ ْن َصيَاِص اِب ِم ِل اْلِكتَ ْن أَْه اَهُروُهْم ِم ِذيَن َظ َزَل الَّ ُروَن َوأَْن وَن َوتَأِْس لُ

ِديًرا(َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم وَ  )26فَِريقًا( ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَ َّ ا )27ِديَاَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم َوأَْرًضا لَْم تََطئُوَها َوَكاَن  ا  يَ أَيَُّه
رِّ  تِّْعُكنَّ َوأَُس الَْيَن أَُم ا فَتَعَ ْنيَا َوِزينَتََه دُّ اةَ ال ِرْدَن اْلَحيَ تُنَّ تُ َك إِْن ُكْن َراالنَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِج يالً(ْحُكنَّ َس ) َوإِْن 28ًحا َجِم
َ أََعدَّ ِلْلُمْحِسنَاِت ِمْنُكنَّ أَْجًرا َعِظيمً  َّ َ َوَرُسولَهُ َوالدَّاَر اْآلِخَرةَ فَِإنَّ  َّ أِْت  ) يَا29ا(ُكْنتُنَّ تُِرْدَن  ْن يَ ّيِ َم نَِساَء النَّبِ

ِ يَِسيًرا(ِمْنُكنَّ بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يَُضاَعْف لََها اْلعَذَاُب ِضعْ  َّ ِ َوَرُسوِلِه 30فَْيِن َوَكاَن ذَِلَك َعلَى  َّ ِ ) َوَمْن يَْقنُْت ِمْنُكنَّ 
ا( ا َكِريًم ا ِرْزقً ْدنَا لََه تَْيِن َوأَْعتَ رَّ ا َم ا31َوتَْعَمْل َصاِلًحا نُْؤتَِها أَْجَرَه اِء إِْن  ) يَ ْن النَِّس ٍد ِم تُنَّ َكأََح ّيِ لَْس اَء النَّبِ نَِس

ا(اتَّقَ  ْجَن 32ْيتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِه َمَرٌض َوقُْلَن قَْوالً َمْعُروفً رَّ وتُِكنَّ َوَال تَبَ ي بُيُ ْرَن فِ ) َوقَ
َ َوَرسُ  َّ َكاةَ َوأَِطْعَن  َالةَ َوآتِيَن الزَّ َج اْلَجاِهِليَِّة اْألُولَى َوأَقِْمَن الصَّ َل تَبَرُّ ْجَس أَْه ُ ِليُْذِهَب َعْنُكْم الّرِ َّ ولَهُ إِنََّما يُِريُد 

َرُكْم تَْطِهيًرا( ًرا(33اْلبَْيِت َويَُطّهِ ا َخبِي اَن لَِطيفً َ َك َّ ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ  َّ ) 34) َواْذُكْرَن َما يُتْلَى فِي بُيُوتُِكنَّ ِمْن آيَاِت 
ِلِميَن َواْلُمْس ابِِريَن إِنَّ اْلُمْس اِدقَاِت َوالصَّ اِدقِيَن َوالصَّ اِت َوالصَّ انِتِيَن َواْلقَانِتَ اِت َواْلقَ ْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَ ِلَماِت َواْلُم

ائَِماِت َوالْ  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ ّدِ قِيَن َواْلُمتََص ّدِ ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََص افِِظينَ َوالصَّ ُروَجُهْم َح  فُ
ُ لَُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًما( َّ َ َكثِيًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ  َّ   ...)).) 35َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِريَن 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األحزاب ) 

  * التحليل : 
  

نَةٌ ((   ِ أُْسَوةٌ َحَس َّ ه أي :  )) لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل  تَِس ب ال: ائ ْدوة. ويق َوةُ: القُ َوةُ واإلْس واألُْس
نْ  ه. اقتَد به وُك هقال مثل ِدي ب ا رضيه ويَْقتَ ي بفالن أَي يرضى لنفسه م الن يَأْتَِس ل الليث: ف ي مث ان ف  وك

ه واحدة. الُهم في ر أَي ح ي في حاله. والقوم أُْسوةٌ في هذا األَم ذلك  والتَّأَّسِ وة، وك ور: األُْس الُمَؤاساة. األُم
اه التعزية. أسَّْيته والتَّأِْسية: زَّ ى: َع اه فَتَأَسَّ يته. وأَسَّ ه تأِْسيةً أَي َعزَّ ى ب ى. وتَأَسَّ زَّ ال  فتَع ه. وق ى ب زَّ أَي تع

ه ْوتُ  الهروي: تَأَّسى به اتبع فعل ال: أََس ه. ويق دى ب ول واقت ه ق وته؛ ومن ه أُْس الن إذا َجعَْلت اً بف عمر،  فالن
ل واحد آِس بين الناس في َوْجهك وَمْجِلسك ، ألَبي موسى:رضي هللا عنه ل ك نَهم واْجع  وَعْدِلك أَي َسّوِ بَي

ْوا أَي مه. وتآَس وة َخْص نهم إْس ً  م هم بعضا ى بعُض ا..((  آَس ْم إِالَّ إِيَمانً ا َزاَدُه ا: صدقه َوَم ه إيمان ن ب )): آم
اَهُروُهمْ َوأَْنزَ ووثق به ..  اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. ((   ه أَي استعان. )) :  َل الَِّذيَن َظ تََظْهَر ب واْس

: يَّ َر َعل ه. وَظَه ه: أَعنت ْرُت علي انني؛ وَظَه ره هللا  أَع اونوا، وأَظه ه: تع اهُروا علي ب. وتَظ ا عن ثعل كالهم
ي على ه. وف اَهَر بعضهم بعضاً: َعُدّوِ ه. وظ اَهَرا علي ز: وإن تََظ ل العزي ه، التنزي ا أَعان اُون. والتَّظ ُهُر: التع

ه. اً: عاون ة وظاَهَر فالن فالن اَهَرة: المعاون يِهمْ ..((   والُمظ ْن َصيَاِص لُّ )) :  ِم والصَّياصي: الُحصوُن. وك
َن به، فهو ِصيصةٌ، ومنه شيء اْمتُنِع به احَ  وتُُحّصِ ل: شبَّه الرم ياِصي؛ قي َرع  قيل للحصون: الّصِ ي تُْش الت

ه من سائر في الفتنة وما يشبهها ة؛ ومن ر مجتمع رون بق دجال السالح بق حاُب ال رة: أَص ي هري  حديث أَب
رونُ  َشواِربُهم كالصَّياصي، يعني أَنهم ا ق ة أَيضاً: أَطالُوها وفَتَلُوها حتى صارت كأَنه يَص ٍر. والّصِ ُد  بَقَ الَوتِ
نّارة ر، والّصِ ه التَّْم ع ب ذي يْقلَ ا ُال َزل به ي يُْغ ج. الت تِّْعُكنَّ ((  ويُْنَس ْحُكنَّ أَُم ّرِ ا )) :   َوأَُس رأَة: م ةُ الم وُمتْع

ى األَزهرّي: ُوِصلَْت به بعَد الطالِق، وقد َمتَّعَها. قال اً عل الَمْعروِف َحقّ اٌع ب اِت َمت   وأَما قوله تعالى وللُمَطلَّق
م المتقين، وقال ا ل ضة فري تمسوهن أَو تفرضوا لهن في موضع آخر: ال ُجناح عليكم إِن طلقتم الناساء م

دره ر ق ً  وَمتّعُوُهّن على الموسع قدره وعلى المقت ا المعروف حقّ اً ب ى المحسنين متاع ال األَزهرّي: ..  عل ق
ه، واآلخر ذكره هللا عز وجل للمطلقات على وجهين: وهذا التمتيع الذي دهما واجب ال يسعه ترك ر  أَح غي

ة ه، فالواجب للمطلق ا حين تزوّ  واجب يستحب له فعل ن زوجه م يك ي ل االت ن  جه م يك ا صداقاً ول ى له سمَّ
اه، أَو فعليه أَن يمتعها بما عز دخل بها حتى طلقها، وب يُلبسها إِي ه من ث ا ب اع ينفعه ادم  وهان من مت خ
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ر دراهم أَو طعام، وهو غير مؤقت ألَن هللا عز وجل لم يحصره يَْخُدُمها أَو ا أَم ت، وإِنم ط،  بوق ا فق بتمتيعه
درهوقد قال: على الموسع قدره وع ً  لى المقتر ق ا ة وهي  متاع ي ليست بواجب ةُ الت ا الُمتْع المعروف؛ وأَم ب

ا  مستحبة من جهة اِإلحسان م يطلقه ا صداقاً ث والمحافظة على العهد، فأَن يتزّوج الرجل امرأَة ويسمي له
م  له أَن يمتعها بمتعة سوى نصف المهر الذي وجب دخوله بها أَو بعده، فيستحب قبل ا، إِن ل يكن عليه له

ه،  دخل بها، أَو المهر الواجب عليه كله، إِن كان دخل ة علي بها، فيمتعها بمتعة ينفعها بها وهي غير واجب
ي دخل ف ً  ولكنه استحباب لي ا ةً وَمتاع ه ُمتْع ك كل ين، والعرب تسمي ذل ة المحسنين أَو المتق اً  جمل وتَْحميم

ذي يستحب  بَِوليدة وَحّماً. وفي الحديث: أَّن عبد الرحمن طلق امرأَة فََمتَّعَ  ةً، هو من هذا ال ا أَم أَي أَعطاه
اه. للمطلق أَن يُْعِطَي امرأَته ا إِيّ ا شيئاً يََهبُه د طالقه ْحُكنَّ . ((  عن ّرِ والتسريُح: التسهيل. وشيٌء )) :  َوأَُس

راحٍ َورواحٍ أَي في سريح: سهل. ي َس ك ف ل ذل ي سهولة. واْفعَ ريح أَي ف ي َس ك إِالَّ ف ة.  وال يكون ذل َعَجل
لٌ  ِريح، وإِن وأَمٌر َسِريٌح: ُمعَجَّ َرك لفي َس ول: إِن َخْي َرك واالسم منه السَّراُح، والعرب تق ريٌح؛ وهو  َخْي لََس

يء. د البط رج. ض ب وخ ان إِذا ذه ذا الك ن ه الٌن م َح ف رَّ ال: تََس ي ويق ا ف َرْحُت م ْرحاً أَي  وَس دري َس ص
تَِمنْ  وأَنشد:  ُ ْسَ◌ُح فيخُرجيُ  أَخرجته. وسمي السَّْرُح َسْرحاً ألَنه إِرسالك  والتسريُح: وَسَرْحنا كلَّ َضّبٍ ُمْك

ى اً إِل ْحُت فالن رَّ راحاً. وَس ي حاجة َس ذا إِذا رسوالً ف ا. واالسم  موضع ك رأَة: تطليقُه ِريُح الم أَْرسلته. وتَْس
راُح، ِ .((  والبالغ. مثل التبليغ الّسِ َّ ِ ْنُكنَّ  ْت ِم ْن يَْقنُ دعاُء   )) : َوَم ل: ال وُت: اِإلمساُك عن الكالم، وقي القُن

الة. ي الص ا ف يس معه ي ل ة الت اُم بالطاع ة، والقي راُر بالعُبودي وُع واِإلق وُت: الُخُش ل:  والقُنُ يَةٌ؛ وقي َمْعِص
ام. ةُ القي دُ  القياُم، وزعم ثعلٌب أَنه األَصل؛ وقيل: إِطال ال زي انِتين. ق ِ ق وا  ز: وقُوم ل العزي ي التنزي ُن وف  ب

كوِت، أَْرقَم: كنا ا بالسُّ انتين؛ فأُِمْرن وا  ق كنا  نتكلم في الصالة حتى نزلْت: وقوم ا عن الكالم، فأَْمَس ونُِهين
ه  عن الكالم؛ فالقُنوُت ههنا: اِإلمساك عن لم، أَن ه وس ي، صلى هللا علي ي الصالة. وُرِوي عن النب الكالم ف

د الركوع قَنََت شهراً  وفي صالِة الصبح، بع ال أَب واَن. وق ٍل وذَْك ى ِرْع ْدُعو عل ي  ، يَ وت ف ُل القُن د: أَص عبي
ُث في ذا جاَءت األَحادي ام، وبه ك  أَشياء: فمنها القي يَُن من ذل اً، وأَْب ْدُعو قائم ا يَ ه إِنم وت الصالة، ألَِ◌ن قُن

ي حديُث جابر، ئل النب ه  قال: ُس ه ، صلى هللا علي ال: ُطوآل د  ولُ وسلم، أَيُّ الصالة أَْفضُل؟ ق وِت؛ يري القُن
ام. لُ  ُطوَل القي ي الحديث: َمثَ ٌت. وف ال للمصلي: قانِ ي سبيل هللا ويق ِد ف ِت الصائم أَي  ، الُمجاه ِل القانِ َكَمث

رٌ  الُمَصلِّي. وفي الحديث: ةٍ  تَفَكُُّر ساعٍة خي وِت ليل عَاتِ .. ((   من قُن ِعيَن َواْلَخاِش وفي حديث )) :   َواْلَخاِش
ينا  أَن لى هللا عليه وسلم، أَقبل علينا فقال: أَيُّكم يُِحبجابر: أَنه، ص ْعنا أَي َخِش ال: فَخَش ه؟ ق يُْعِرَض هللا عن

ذا جاء األَثير: وخَضْعنا؛ قال ابن ال: وهك َدن. ق اب  والُخشوع في الصوت والبَصر كالُخضوع في الب ي كت ف
ي الجيم، وشرحه أَب ْعنا، ب اب مسلم فَجِش ي كت ذي جاء ف ال: موسى، وال ه فق دي في غريب ُع  الحمي الَجَش

و ع: نح ْوُف. والتخشُّ َزُع والَخ وعُ  الفَ وُع: الخُض عِ. والخُش رُّ ات.  . التض ض اللغ ي بع ع ف ع: الراك والخاش
: والتخشُُّع:   . اِإلْخباُت والتذلُُّل. تَكلُّف الُخشوع. والتخشُُّع 
  

*********  
  

م .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي علي
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشري د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ور –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ة المؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

 c   : 301الحلقة عدد   
   c( سورة األحزاب ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم ول هللا بل النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ وَ (( ...  َّ ْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى  ِرِهْم َوَم ْن أَْم َرةُ ِم ْم اْلِخيَ وَن لَُه ًرا أَْن يَُك ولُهُ أَْم َرُس

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضَالالً ُمبِينًا( َّ َك 36يَْعِص  َك َزْوَج ْك َعلَْي ِه أَْمِس ُ َعلَْيِه َوأَْنعَْمَت َعلَْي َّ ) َوإِْذ تَقُوُل ِللَِّذي أَْنعََم 
َ َوتُ  َّ ِق  ا وَ َواتَّ ٌد ِمْنَه ى َزْي ا قََض اهُ فَلَمَّ قُّ أَْن تَْخَش ُ أََح َّ اَس َو ى النَّ ِه َوتَْخَش ُ ُمْبِدي َّ ا  َك َم ي نَْفِس ي فِ ًرا ْخِف َط

ًرا  ْنُهنَّ َوَط ْوا ِم ائِِهْم إِذَا قََض ي أَْزَواجِ أَْدِعيَ َرٌج فِ ْؤِمنِيَن َح ى اْلُم وَن َعلَ ْي الَ يَُك ا ِلَك ْجنَاَكَه ِ َزوَّ َّ ُر  اَن أَْم َوَك
اَن 37َمْفعُوالً( ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َوَك َّ ُ لَهُ ُسنَّةَ  َّ َدًرا )َما َكاَن َعلَى النَّبِّيِ ِمْن َحَرجٍ فِيَما فََرَض  ِ قَ َّ ُر  أَْم

ُدوًرا( ْونَهُ 38َمْق ِ َويَْخَش َّ اَالِت  وَن ِرَس ِذيَن يُبَلِّغُ يبًا() الَّ ِ َحِس َّ ا ى بِ َ َوَكفَ َّ ًدا إِالَّ  ْوَن أََح اَن 39َوَال يَْخَش ا َك ) َم
ْيٍء َعِلي ُ بُِكّلِ َش َّ ِ َوَخاتََم النَِّبيِّيَن َوَكاَن  َّ ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َرُسوَل  ا(ُمَحمَّ ا40ًم وا  ) يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

 َ َّ ُروا  ًرا(اْذُك ًرا َكثِي يالً(41 ِذْك َرةً َوأَِص بُِّحوهُ بُْك ْن 42) َوَس ِرَجُكْم ِم هُ ِليُْخ ْيُكْم َوَمَالئَِكتُ لِّي َعلَ ِذي يَُص َو الَّ ) ُه
دَّ لَُه43الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيًما( ا() تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلقَْونَهُ َسَالٌم َوأََع ًرا َكِريًم ا44ْم أَْج ا  ) يَ أَيَُّه

ًرا َونَِذيًرا( ًرا(45النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمبَّشِ ِ بِِإْذنِِه َوِسَراًجا ُمنِي َّ أَنَّ 46) َوَداِعيًا إِلَى  ْؤِمنِيَن بِ ْر اْلُم ) َوبَّشِ
ِ فَْضالً َكبِيًرا( َّ يالً() َوَال تُِطْع الْ 47لَُهْم ِمْن  ِ َوِك َّ ا ى بِ ِ َوَكفَ َّ ى  ) 48َكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن َوَدْع أَذَاُهْم َوتََوكَّْل َعلَ

مْ  يَا دَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُْم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُك ْن ِع ْيِهنَّ ِم دُّونََها  َعلَ ٍة تَْعتَ
ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِميالً(   ...)).)49فََمتِّعُوُهنَّ َوَسّرِ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األحزاب ) 



  1159                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  * التحليل : 
  

هِ ((   ُ َعلَْي َّ َم  ِذي أَْنعَ وُل ِللَّ ه  َوإِْذ تَقُ ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ان رس ة .. وك ن حارث د ب )) : زي
ر .. وسلم  قد تبناه .. ف ذا األخي ا ه د أن طلقه د بع لما ألغى هللا عز وجل التبني .. تزوج الرسول  زوجة زي

يهم  رام .. وأن عل ي ح اس أن التبن ا وال التب بس فيه ة ال ل ة عملي ل وبطريق ي ح ون ف ون المؤمن ى يك حت
الم  ه باإلس ن هللا علي ث م لم .. بحي ه وس ه وآل لى هللا علي وله ص ل ولرس ز وج ة  ع مع والطاع .. الس

كَ والرسول بالعتق ..  ((   َك َزْوَج ْك َعلَْي ا .. ((   أَْمِس ب بنت جحش  األسدية رضي هللا عنه ا )) : زين فَلَمَّ
لُّ حاجةٍ )) :  قال  قََضى َزْيٌد ِمْنَها َوَطًرا َوَطُر ك ُره، الليث: ال ا همة، فهي َوَط ان لصاحبها فيه م  ك ال: ول ق

الى من أَمر كذا َوَطِري أَيقضيت  أَسمع لها فعالً أَكثر من قولهم ال هللا تع اٌر. ق َوَطِر أَْوط ع ال  حاجتي، وجم
ا : ٌد منه ى َزْي ا قََض ة واألََربُ  فلم ي اللغ َوَطُر ف اج: ال ال الزج راً؛ ق ال َوَط ال: ق م ق د، ث ى واح ل  بمعن الخلي

ِإذا ةٌ، ف ا ِهمَّ ك فيه ون ل ل حاجة يك ل: الَوَطُر ك الغ قي ا الب َره وأََربَ بلغه ل.قضى َوَط ه فع ى من .((  هُ، وال يبن
ِ َحِسيبًا َّ لٌ )) : َوَكفَى بِا افي، فَِعي ّ تعالى الَحِسيُب: هو الك بَنِي الشيُء  في أَسماِء  ن أَْحَس ل، ِم ى ُمْفِع بمعن

اني ا..((   إِذا َكف ْيٍء َعِليًم ّلِ َش ُ بُِك َّ اَن  ه ..((   َوَك ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم بِّحُ )): عل َرةً َوَس وهُ بُْك
يالً  ا هو الصالة ..((   َوأَِص ًرا)) : التسبيح المقصود هن َراًجا ُمنِي ِه َوِس الفتح)) :  بِِإْذنِ َرَجةُ، ب ي  والَمْس الت

ذين وفي الحديث: ُعَمُر ِسَراُج أَهل الجنة؛ قيل: توضع فيها الفتيلة والدهن. ر  أَراد أَن األَربعين ال وا بعَُم تَمُّ
ل الج ن أَه م م نهمكله ا بي ر فيم ة، وعم م ن راج، ألَنه روا  كالس اس، وأَظه روا للن المه وظه تدوا بِإس اش

َراُج: الشمس. كانوا مختفين إِسالمهم بعد أَن دي الماشي؛ والّسِ ي خائفين، كما أَنه بضوء السراج يهت  وف
ى هللا اً إِل ل: وداعي ز وج ه ع اً. وقول راجاً َوهَّاج ا ِس ل: وجعْلن ه التنزي راجاً  بِإذن ل وِس د مث ا يري راً؛ إِنم ُمنِي

ى التشبيه.   الشمس السراج الذي يستضاء به، أَو مثل َراُج المؤمن، عل َدى: ِس ور والظهور. والُه ي الن ف
ه ى التهذيب: قول اً؛ المعن اً بيِّن ال الزجاج: أَي وكتاب راً؛ ق الى: وسراجاً مني شاهداً، وذا سراج  أَرسلناك تع

ً  إِن شئت كانمنير أَي وذا كتاب منير بَيٍِّن، و ً  وسراجا     .. منصوباً على معنى داعياً إِلى هللا وتالياً كتاباً بيِّنا
  
  
  

*********  
  

  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 

هد أن ال  ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح إل
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى ا غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ  ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس هللا  دم
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  
  

c    : 302الحلقة عدد   
  c( سورة األحزاب ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اءَ  يَا(( ...  ا أَفَ َك ِممَّ ْت يَِمينُ ا َملََك وَرُهنَّ َوَم َت أُُج تِي آتَْي َك أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الالَّ ُ َعلَْي َّ  

َك َوبَنَاِت  َها َوبَنَاِت َعّمِ ْت نَْفَس ةً إِْن َوَهبَ َرأَةً ُمْؤِمنَ َك َواْم اَجْرَن َمعَ ي َه تِ َك الالَّ اِت َخاَالتِ َك َوبَنَ اِت َخاِل اتَِك َوبَنَ َعمَّ
نَا يْ  ِللنَّبِّيِ إِْن أََراَد النَّبِيُّ أَْن يَْستَنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن قَْد َعِلْمنَا َما فََرْض ا َعلَ ْم َوَم ي أَْزَواِجِه ِهْم فِ

ا( وًرا َرِحيًم ُ َغفُ َّ ْن  )50َملََكْت أَْيَمانُُهْم ِلَكْيَال يَُكوَن َعلَْيَك َحَرٌج َوَكاَن  َك َم ْؤِوي إِلَْي ْنُهنَّ َوتُ اُء ِم ْن تََش ي َم تُْرِج
ْن َعَزْلَت فََال ُجنَاَح َعلَْيَك ذَِلَك أَدْ  نَى أَْن تَقَرَّ أَْعيُنُُهنَّ َوَال يَْحَزنَّ َويَْرَضْوَن بَِما آتَْيتَُهنَّ ُكلُُّهنَّ تََشاُء َوَمْن اْبتَغَْيَت ِممَّ

ُ َعِليًما َحِليًما( َّ ُ يَْعلَُم َما فِي قُلُوبُِكْم َوَكاَن  َّ َل بِِهنَّ ِمْن أَْزَواجٍ َول51ََو ْو ) الَ يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد َوَال أَْن تَبَدَّ
ا( ْيٍء َرقِيبً ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ اَن  ا )52أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ إِالَّ َما َملََكْت يَِمينَُك َوَك وَت  يَ ْدُخلُوا بُيُ وا الَ تَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

يتُْم فَاْدُخلُوا فَِإذَا َطِعْمتُْم فَاْنتَِشُروا َوَال ُمْستَأْنِِسيَن النَّبِّيِ إِالَّ أَْن يُْؤذََن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم َغْيَر نَاِظِريَن إِنَاهُ َولَِكْن إِذَا ُدعِ 
ُ الَ يَْستَْحيِ ِمْن اْلَحّقِ َوإِذَا َسأَلْ  َّ ْن ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلُكْم َكاَن يُْؤِذي النَّبِيَّ فَيَْستَْحيِ ِمْنُكْم َو تُُموُهنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوُهنَّ ِم

وا أَْزَواَجَوَراِء ِحَجاٍب ذَ  ِ َوَال أَْن تَْنِكُح َّ وَل  ْؤذُوا َرُس ْم أَْن تُ اَن لَُك ِدِه ِلُكْم أَْطَهُر ِلقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ َوَما َك ْن بَْع هُ ِم
ا( ِ َعِظيًم َّ َد  اَن ِعْن ْم َك ًدا إِنَّ ذَِلُك انَ 53أَبَ َ َك َّ ِإنَّ  وهُ فَ ْيئًا أَْو تُْخفُ ُدوا َش ا()إِْن تُْب ْيٍء َعِليًم ّلِ َش اَح 54 بُِك )الَ ُجنَ

َواتِ  اِء أََخ َوانِِهنَّ َوَال أَْبنَ اِء إِْخ ْت َعلَْيِهنَّ فِي آبَائِِهنَّ َوَال أَْبنَاِئِهنَّ َوَال إِْخَوانِِهنَّ َوَال أَْبنَ ا َملََك ائِِهنَّ َوَال َم ِهنَّ َوَال نَِس
 َ َّ َ إِنَّ  َّ   ...)).)55 َكاَن َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيًدا(أَْيَمانُُهنَّ َواتَِّقيَن 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األحزاب ) 

  * التحليل : 
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رك .. ((   َخاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِينَ ((   ة لغي ْنُهنَّ )) : أي ال تحل الموهوب اُء ِم ْن تََش ي َم  تُْرِج
ى : وسع هللا ي )) :  اإلرجاء : أي التأخير .. والمعن ين أزواجه .. وف الى في عدم القسمة ب  سبحانه وتع

اه اإلقبال على من شاء منهن  بال غضاضة ..  ال: معن بور، وق اه الصَّ والَحِليُم في صفة هللا عز وجل: معن
ل ال أنه الذي ل لك ٍه  شيءٍ  يْستَِخفُّهُ ِعْصيان العُصاة وال يستِفّزه الغضب عليهم، ولكنه جع داراً، فهو ُمْنتَ ِمْق

ه ا.. ((   إلي ا َحِليًم ُ َعِليًم َّ اَن  ه )) :  َوَك اه أن ال: معن بور، وق اه الصَّ يُم في صفة هللا عز وجل: معن والَحِل
ه شيءٍ  يْستَِخفُّهُ ِعْصيان العُصاة وال يستِفّزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل ال الذي ٍه إلي داراً، فهو ُمْنتَ  ِمْق

ُ َعلَى كُ .. ((   َّ ذي)) :  ّلِ َشْيٍء َرقِيبًاَوَكاَن  ـيُب: وهو الحافُظ ال قِ الى: الرَّ ّ تع ماِء  ي أَس ه  ف ُب عن ال يَغي
داً في شيٌء؛ فَِعـيٌل بمعنى فاعل. ي وفي الحديث: اْرقُبُوا ُمَحمَّ يهم. وف وه ف ه أَي احفَُظ ل بيت ا  أَه الحديث: م

ـيَ  اَء أَي ِمن نَبـّيٍ إِالَّ أُْعِط اَء ُرقَب ـيظُ  سبعةَ نَُجب ُب: الـَحِف قي ه. والرَّ ون مع ة يكون ةً  . َحفََظ ه ِرْقب ه يَْرقُبُ وَرقَبَ
ذلك واْرتَقَبَه: اْنتََظَره وَرَصَده. وِرْقباناً، بالكسر فيهما، وُرقُوباً، وتَرقَّبَه، ُب: االنتظار، وك اُب.  والتََّرقُّ االْرتِق

ُع شيٍء. لي.قَْولي؛ معناه لم تَنتَِظْر قو وقوله تعالى: ولم تَْرقُبْ  اهُ ((   والتََّرقُُّب: تَنَظُُّر وتََوقُّ اِظِريَن إِنَ َر نَ  َغْي
اهُ )) :  اظرين إِن ر ن ل: غي ي التنزي ه. وف اه أَي غايت اه وأَن يُء إِن غ الش َجه  أَي ؛ وبَلَ رين نُْض ر منتظ غي

اظرين إِ  نَِضَج. وفي وإِدراَكه وبلوغه. تقول: أَنَى يَأْني إِذا ر ن زة حديث الحجاب: غي ى، بكسر الهم اه؛ اِإلنَ ن
اةُ  النُّْضج. والقصر: تأْنَى: واألَن أَنَّى واْس َي وتَ ار. وأَنِ م والوق ى: الِحل ت. ورجل واألَنَ ى فاعل أَي  تَثبَّ آٍن عل

اً فهو ى أُنِيّ م. وأَنَ اة والحل : كثير األَن يٌّ ال  أَنِ ة: ق ي الحديث في صالة الجمع أَنَى. وف ى: ك أَ. وآنَ أَخر وأَبط ت
ال األَصمعي: جاء لرجل َت؛ ق َت وآذَْي ك آنَْي اس رأَيت رت المجيء  يوم الجمعة يتخطى رقاب الن َت أَي أَخ آنَْي

ه ك؛ ومن اس بتخطي ت الن أَنَّى إِذا  وأَبطأْت، وآذَْيَت أَي آذَي ي: تَ ن األَعراب . اب أَّنٍ ور ُمتَ ي األُم ل للمتمكث ف قي
  ح البخاري:.. وجاء في صحيوآنَْيت وأَنَّيت بمعنى واحد َرفَق.

ك: ن مال ال أنس ب ة: ق ي قالب أيوب، عن أب د، عن ن زي اد ب ا  حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حم أن
ا ى رسول هللا صلى هللا  أعلم الناس بهذه اآلية آية الحجاب، لما أهديت زينب بنت جحش رضي هللا عنه إل

دواوآله عليه  وم، فقع ا الق ا ودع ي البيت، صنع طعام ل النبي صلى هللا يتحدث وسلم كانت معه ف ون، فجع
ه عليه  أنزل هللاوآل ود يتحدثون، ف م يرجع وهم قع دخلوا  وسلم يخرج ث وا ال ت ذين آمن ا ال ا أيه الى: {ي تع

ر ام غي ى طع م إل ؤذن لك ي إال أن ي وت النب اه   بي اظرين إن ه  ن من وراء الحجاب}. فضرب الحجاب  - قول
  . وقام القوم.

لِّ ((   ى ُك اَن َعلَ َ َك َّ ِهيًداإِنَّ  ْيٍء َش حق: )):   َش و إِس ال أَب هيد. ق ل: الش ز وج ماء هللا ع ن أَس م
ذي ال يَغيب عن ِعْلمه من أَسماء الشهيد ل الشهيُد ال ال: وقي ي شهادته. ق ين ف والشهيد:  شيء. هللا األَم

ر ِإذا اعتب ي فاعل ف يم، وإِذا  الحاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغة ف اً، فهو العل م مطلق ور الِعل ي األُم أُضيف ف
ر، ذا أَن الباطنة، فهو الخبي ر مع ه د يعتب ور الظاهرة، فهو الشهيد، وق ى األُم يف إِل ى  وإِذا أُض َهَد عل يَْش

  .. َعِلَمهُ  الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما
  
  

*********  
  
  
  

أل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشب د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي يه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة المؤم –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ن ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

c    : 303الحلقة عدد  
   c( سورة األحزاب ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير و ول هللا بل نشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا(( ...  ّيِ يَ ى النَّبِ لُّوَن َعلَ َ َوَمَالئَِكتَهُ يَُص َّ ا إِنَّ  ِليًما( أَيَُّه لُِّموا تَْس ِه َوَس لُّوا َعلَْي وا َص ِذيَن آَمنُ )إِنَّ 56الَّ

ا( ذَابًا ُمِهينً ْم َع ْنيَا َواْآلِخَرِة َوأََعدَّ لَُه ُ فِي الدُّ َّ َ َوَرُسولَهُ لَعَنَُهْم  َّ ْؤِمنِيَن  )57الَِّذيَن يُْؤذُوَن  ْؤذُوَن اْلُم ِذيَن يُ َوالَّ
ا( َواْلُمْؤِمنَاِت بِغَْيرِ  ا ُمبِينً ا َوإِثًْم وا بُْهتَانً ِد اْحتََملُ بُوا فَقَ ا )58َما اْكتََس اِء  يَ َك َونَِس َك َوبَنَاتِ ْل ِألَْزَواِج يُّ قُ ا النَّبِ أَيَُّه

 ُ َّ ِه 59َغفُوًرا َرِحيًما( اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيبِِهنَّ ذَِلَك أَْدنَى أَْن يُْعَرْفَن فََال يُْؤذَْيَن َوَكاَن  ْم يَْنتَ ) لَئِْن لَ
مَّ الَ يَُجاوِ  يالً(اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُ ا إِالَّ قَِل َك فِيَه  )60ُرونَ

ِّلُوا ِديالً(61تَْقتِيالً( َمْلعُونِيَن أَْينََما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُت ِ تَْب َّ نَِّة  َد ِلُس ْن تَِج ُل َولَ ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْب َّ ) 62) ُسنَّةَ 
وُن قَِريبً اَعةَ تَُك لَّ السَّ ْدِريَك لَعَ ا يُ ِ َوَم َّ َد  ا ِعْن ا ِعْلُمَه ْل إِنََّم اَعِة قُ ْن السَّ اُس َع أَلَُك النَّ َ 63ا(يَْس َّ َن ) إِنَّ   لَعَ

اِر 65) َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا الَ يَِجُدوَن َوِليا َوَال نَِصيًرا(64اْلَكافِِريَن َوأََعدَّ لَُهْم َسِعيًرا( ي النَّ وُهُهْم فِ ُب ُوُج ) يَْوَم تُقَلَّ
وَل( ُس ا الرَّ َ َوأََطْعنَ َّ ا  ا إِن66َّيَقُولُوَن يَالَْيتَنَا أََطْعنَ الُوا َربَّنَ بِيَل() َوقَ لُّونَا السَّ ا فَأََض اَدتَنَا َوُكبََراَءنَ ا َس ) 67ا أََطْعنَ

أَهُ  ) يَا68َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمْن اْلعَذَاِب َواْلعَْنُهْم لَْعنًا َكبِيًرا( رَّ ى فَبَ ِذيَن آذَْوا ُموَس وا َكالَّ وا الَ تَُكونُ ِذيَن آَمنُ أَيَُّها الَّ
الُوا َوَك ا قَ ُ ِممَّ ا(َّ ِ َوِجيًه َّ َد  ا69اَن ِعْن ِديًدا( ) يَ ْوالً َس وا قَ َ َوقُولُ َّ وا  وا اتَّقُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ْم 70أَيَُّه ِلْح لَُك ) يُْص

ا( ْوًزا َعِظيًم اَز فَ ْد فَ ولَهُ فَقَ َ َوَرُس َّ ْع  ْن يُِط وبَُكْم َوَم ْم ذُنُ ْر لَُك الَُكْم َويَْغِف نَا 71أَْعَم ا َعَرْض ى ) إِنَّ ةَ َعلَ األََمانَ
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ا هُ َك اُن إِنَّ ْنَس ا اْإلِ ا َوَحَملََه فَْقَن ِمْنَه ا َوأَْش أَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنََه اِل فَ َماَواِت َواألَْرِض َواْلِجبَ والً(السَّ ا َجُه ) 72َن َظلُوًم
ِرَكاِت  ِرِكيَن َواْلُمْش اِت َواْلُمْش افِِقيَن َواْلُمنَافِقَ ُ اْلُمنَ َّ َب  ذِّ ُ ِليُعَ َّ اَن  اِت َوَك ْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَ ى اْلُم ُ َعلَ َّ وَب  َويَتُ

  ./.)).)73َغفُوًرا َرِحيًما(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األحزاب ) 

  * التحليل : 
  

ا((   ِليًما يَ لُِّموا تَْس ِه َوَس لُّوا َعلَْي وا َص ِذيَن آَمنُ ا الَّ وا: ((  أَيَُّه م )) : أي قول ى  الله ل عل د ص محم
د صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما  ك حمي د وعلى آل إبراهيم إن د   .. مجي ى محم ارك عل ى  وب وعل

د بارك على إبراهيم  آل محمد كما  ك حمي د وعلى آل إبراهيم إن َرةِ )).. ((   مجي ْنيَا َواْآلِخ دُّ ي ال ُ فِ َّ نَُهْم   لَعَ
ن الخ)) :  ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع ر،واللَّْع ن ي اُد م ْرد واِإلبع ل: الطَّ دُّعاء، هللا وقي بُّ وال ق السَّ ن الَخْل  ، وم

انٌ  ع ِلع م، والجم ةُ االس اً: واللَّْعن ه لَْعن ه يَْلعَن اٌت. ولَعَن ين ولَعَن ل لَِع ده. ورج َرَده وأَبع ع  ٌَط وٌن، والجم وَمْلعُ
)) :  األمر بارتداء الزي اإلسالمي .. وهو واضح  نَّ يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيبِهِ .. ((  َمالِعين؛ عن سيبويه

م (  غ الحل ي تبل ة الت ث تستر المؤمن دوران أو المغالطة.. بحي ف أو ال ه لل ة .. وال مجال في في صريح اآلي
دليل الملموس أن  ت بال ا يثب الحيض ) كامل جسمها باستثناء الوجه والكفين .. وجاء في سنن أبي داود م

  ال مجال فيه للعب أو التالعب ما يلي : الزي اإلسالمي فرض 
رضي  حدثنا أبو كامل، ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة

ا اً، ّ عنه نَّ معروف ت له يهّن وقال ت عل ار فأثن اء األنص رت نس ا ذك ور  أنه ورة الن ت س ا نزل ت: لم وقال
ل،  و كام ك أب وز، ش ور أو حج ى حج ْدَن إل ققنهنّ َعَم ار). َفش ع خم ر: جم راً (الخم ه خم   فاتخذن

ور، عن     ن ث ا اب د، ثن ن عبي د ب يم، عن صفية بنت شيبة، عن أّمِ  حدثنا محم ن خث معمر، عن اب
دنين سلمة قالت: ان  لما نزلت: {ي ى رُءوسهنَّ الغرب أنَّ عل } خرج نساء األنصار ك بهنَّ يهنَّ من جالبي عل
  .من األكسية.
ونَ ((   ةِ َواْلُمْرِجفُ ي اْلَمِدينَ ال   فِ ر )) : ق يئة وذك ار الس ي األَخب وا ف وُم إذا خاُض َف الق ث: أَْرَج اللي

تَِن. ّ  الف ال  ُدونَ  ق ذين يَُولِّ م ال ِة؛ وه ي الَمدين وَن ف الى: والُمْرِجفُ ارَ  تع ا  األَخب ون معه ي يك ةَ الت الكاذب
اس. الجوهري: واإلْرجافُ  ي الن فِ  اضطراٌب ف د أَراِجي وا األَخْ  واح ي الشيء أَي خاُض وا ف د أَْرَجف اِر، وق ب

كه واْستَْرَجَف رأَْسه: فيه. يهم ..  لَنُْغِريَنََّك بِِهم.. ((   َحرَّ ى لنسلطنك عل َرى )) :  الالم للقسم .. والمعن وأَْغ
م ْم، واالس ا به ه أَْلَزقَه ا كأَن داوة: أَْلقاه نهم العَ راةُ  بي ِذيَن آذَ .((  الغَ وا َكالَّ ُ الَ تَُكونُ َّ أَهُ  رَّ ى فَبَ )) :   ْوا ُموَس

ي الحديث الصحيح ..  ا جاء ف ه آدر كم ه اليهود بأن ث اتهم ال:  األُْدَرةُ، بالضم: نفخةٌ حي يِة؛ يق ي الُخْص ف
ُق إِالَّ من  الذي يَْنفَتُِق ِصفاقُهُ فيَقعُ  ُاألََدِر. غيُره: األََدُر والمأُْدور رجل آَدُر بَْينُ  هقُْصبُه وال يَْنفَتِ ألَيسِر،  جانب

م فَتٌْق في إِحدى الُخْصيتيِن، وال يقال وقيل: هو الذي يُصيبهُ  ون  امرأَةٌ أَْدراُء، إِما ألَنه ل ا أَن يك َمْع، وإِم يُْس
أَْدُر أََدراً، الختالف الِخْلقَة؛ د أَِدَر ي ل: األَدَرةُ  وق يَة فهو آَدُر، واالسم األُْدَرةُ؛ وقي يَةُ، والُخْص اُء: األَْدر ُالُخْص

ه العظيمةُ من غير فَتٍْق. وفي الحديث: اه وب ال: أَنَّ رجالً أَت ه، وق ه في ، فَحسا َمجَّ ّسٍ ِت بِعُ ال: ائْ  أُْدَرةٌ، فق
ه، تح اْنتَِضْح ب ْيُن األََدَرِة، بف ه األُْدَرةُ. ورجل آَدُر: بَ ذهبت عن زة ف اُس  الهم ي تسميها الن دال، وهي الت وال

ل إِالَّ  إِسرائيلَ  بني القَْيلَةَ. ومنه الحديث: إِن ان ال يغتَس َده. كانوا يقولوَن إِن موسى آَدُر، من أَجل أَنه ك   وح
ث: ة). اللي ى (اآلي ذين آذَْوا موس وا كال الى: وال تكون ه تع زل قول ه ن دران، واألُْدَرةُ  وفي األََدَرةُ واألََدُر مص

ة، واآلَدر ك المْنتَِفَخ م تل ٌت. ُاس نَا ا.((  نَْع ا َعَرْض َماَواِت َواألَْرِض إِنَّ ى السَّ ةَ َعلَ ي  ألََمانَ ة  ه )) :  األمان
ة ه رالصلوات الخمس وطاعة هللا فيما أم د هللا عز وجل .. واألمان اال  يونهى .. هي توحي رائض إجم الف

  ..  هعلى عباد
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*********  
  
  

فيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التو
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدث د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المس ين وسالم عل رسلين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

  

  
c    : 304الحلقة عدد   
   c سورة سبـأ) 34(

  )  54( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ل ول هللا بل ه نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّما((    َّ ِ ُر(اْلَحْمُد  يُم اْلَخبِي َو اْلَحِك َرِة َوُه  )1َواِت َوَما فِي األَْرِض َولَهُ اْلَحْمُد فِي اْآلِخ
ِحيمُ  رَّ َو ال ا َوُه ُرُج فِيَه ا يَْع َماِء َوَم ْن السَّ ِزُل ِم ا يَن وُر( يَْعلَُم َما يَِلُج فِي األَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنَها َوَم اَل 2اْلغَفُ )َوقَ

ٍة فِي الالَِّذيَن َكفَُروا الَ  ي  تَأْتِينَا السَّاَعةُ قُْل بَلَى َوَربِّي لَتَأْتِيَنَُّكْم َعاِلِم اْلغَْيِب الَ يَْعُزُب َعْنهُ ِمثْقَاُل ذَرَّ َماَواِت َوَال فِ سَّ
وا )3األَْرِض َوَال أَْصغَُر ِمْن ذَِلَك َوَال أَْكبَُر إِالَّ فِي ِكتَاٍب ُمبِيٍن( ِذيَن آَمنُ ِزَي الَّ ْم  ِليَْج َك لَُه اِلَحاِت أُْولَئِ وا الصَّ َوَعِملُ

وا  )5َوالَِّذيَن َسعَْوا فِي آيَاتِنَا ُمعَاِجِزيَن أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن ِرْجٍز أَِليٌم( )4َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم( ِذيَن أُوتُ َويََرى الَّ
) َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعلَى 6 َويَْهِدي إِلَى ِصَراِط اْلعَِزيِز اْلَحِميِد(اْلِعْلَم الَِّذي أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو اْلَحقَّ 

ٍق إِنَُّكْم لَِفي َخْلٍق َجِديٍد( ْقتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ ِذيَن 7َرُجٍل يُنَبِّئُُكْم إِذَا ُمّزِ ْل الَّ ةٌ بَ ِه ِجنَّ ِذبًا أَْم بِ ِ َك َّ ى  وَن )أَاْفتََرى َعلَ الَ يُْؤِمنُ
َالِل اْلبَِعيِد( أْ 8بِاْآلِخَرِة فِي اْلعَذَاِب َوالضَّ َماِء َواألَْرِض إِْن نََش ْن السَّ ْم ِم ا َخْلفَُه ِديِهْم َوَم ْيَن أَْي ا بَ )أَفَلَْم يََرْوا إِلَى َم

ا 9ذَِلَك َآليَةً ِلُكّلِ َعْبٍد ُمنِيٍب(نَْخِسْف بِِهْم األَْرَض أَْو نُْسِقْط َعلَْيِهْم ِكَسفًا ِمْن السََّماِء إِنَّ فِي  ) َولَقَْد آتَْينَا َداُووَد ِمنَّ
بِي َمعَهُ َوالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِديَد( فَْضالً يَا ي 10ِجبَاُل أَّوِ اِلًحا إِنِّ وا َص ْرِد َواْعَملُ ي السَّ ْر فِ ّدِ ابِغَاٍت َوقَ )أَْن اْعَمْل َس

ْن  )11بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر( ّنِ َم ْن اْلِج ِر َوِم ْيَن اْلِقْط هُ َع ْلنَا لَ ْهٌر َوأََس ا َش َها َشْهٌر َوَرَواُحَه يَح ُغُدوُّ َوِلُسلَْيَماَن الّرِ
ِعيِر( ذَاِب السَّ ْن َع هُ ِم ا نُِذْق ْن أَْمِرنَ ْنُهْم َع ِزْغ ِم ْن يَ ِه َوَم ِإْذِن َربِّ هُ َم )12يَْعَمُل بَْيَن يََدْيِه بِ وَن لَ ْن يَْعَملُ اُء ِم ا يََش

ُكوُر(َمَحاِريَب َوتََماثِيَل َوِجفَاٍن َكاْلَجَواِب َوقُُدوٍر َراِسيَاٍت اْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوقَِليٌل ِمْن ِعبَاِدي ال ا 13شَّ )فَلَمَّ
وَن قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوتِِه إِالَّ َدابَّةُ األَْرِض تَأُْكُل مِ  انُوا يَْعلَُم ْو َك ا َخرَّ تَبَيَّنَْت اْلِجنُّ أَْن لَ نَسأَتَهُ فَلَمَّ

  ...)).)14اْلغَْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلعَذَاِب اْلُمِهيِن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة سبأ)   

  * التحليل :   
    

ةٍ ((   اُل ذَرَّ هُ ِمثْقَ ُزُب َعْن زَ )):  الَ يَْع ه، وَع ه ِحْلُم َزَب عن هوأَْع ب. وأَْعَزبَ اً: ذَه ُزُب ُعزوب ه يَْع  َب عن
الُ  ه ِمثْق ُزب عن ِب ال يَْع اِلُم الغَْي الى: ع ه تع ه. وقول ُ: أَْذَهبَ اه ال  ّ ي األَرض؛ معن مواِت وال ف ي الس ٍة ف ذَرَّ

ه ِزُب إِذا غاَب؛ وأَنشد: يَِغـيُب عن ِعْلِمه شيٌء. وفي ُزب، ويَْع َزَب يَْع ان: َع َت حِ  لغت ـيوأَْعَزْب ان  ْلِم دما ك بع
ُل إِذا أَْعَزبا َق الرج َدم، َجعل أَْعَزَب الزماً وواقعاً، ومثله أَْملَ ه الحوادُث. أَْع َق مالَ ِإل:  وأَْملَ اِزُب من الَك والع
دُ  ـَمْطلَب؛ وأَنشد: البعي ه ال ي َخالئِ َر ف وَّ اِزٍب نَ بُ  وع ـُمْعِزُب: طاِل ِإل. وال طُّ  الَك ْرَع قَ م يُ اِزٌب: ل ـألٌ ع ، وال وَك

َد. وَعَزَب عني فالٌن، يَْعُزُب ويَْعِزُب ُعزوباً: غابَ  أَصابوا َكـألً عاِزباً. ُوِطـَئ. وأَْعَزَب القوُم إِذا الوا:  وبَعُ وق
ي ذَّر: ديث أَب ي ح ي األَرِض. وف ُزُب ف ذي يَْع َزٌب للَّ ٌل َع ديث  رج ي ح ُد؛ وف اِء أَي أُْبِع ن الم ُزُب ع ُت أَْع ُكن

وا عاتكة: ول ٌء،فُهنَّ َه دةُ العُقُ ة، بعي ا خالي واِزُب جمع عازب أَي إِنه ـُحلُوُم َع ي .. ((   وال عَْوا فِ ِذيَن َس َوالَّ
اِجِزينَ  ا ُمعَ زَ )):   آيَاتِنَ ز. وَعجَّ ى العَْج بته إِل ذلك إِذا نس يط، وك ُز: التَّثْبِ لُ  والتَّْعِجي م  الرج ب فل اَجَز: ذه وع

ي سورة سبأ: الى ف ه تع ذين يُوَصل إِليه. وقول ي وال عَْوا ف انِّين  َس اه ظ ال الزجاج: معن اِجِزين؛ ق ا ُمع آياتن
و أَنهم ال يُبعثون وأَنه ال جنة وال نار، وقيل في يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا أَنهم  التفسير: ُمعاجزين معاندين وه

ا زين، وتأْويله ت ُمعَّجِ ى األَّول، وقرئ ع إِل ع راج ن اتب ُزون م م يُعَّجِ ي أَنه لى النب لم،  ، ص ه وس هللا علي
تم عنه وعن اِإليمان باآليات وقد ويُثَبُِّطونهم ا أَن ز: وم ل العزي ي التنزي زهم. وف ي األَرض  أَْعَج ِزين ف بُمْعِج

ي السماء وليسوا  بأَنهم ال يُْعِجُزوَن في األَرض وال السماء؛ قال الفاء: يقول القائل كيف وصفهم وال في ف
ماء؟ ل الس ي أَه ت ف ا أَن المعنى م ي األَرض والف ِزيَن ف ال م بُمْعِج ٍز، وق ماء بُمْعِج ي الس ن ف حق:  م و إِس أَب

تم ا أَن م، م و معناه، وهللا أَعل ي األَرض وال ل ِزين ف تم بُمْعِج ا أَن اه م ال األَخفش: معن ي السماء، وق تم ف  كن
ي األَرض ِزين ف ي األَرض بُمْعِج اً ف ا َهَرب ماء أَي ال تُْعِجُزونن ي الس ي ال وال ف ماءوال ف ث: .. س ال اللي وق

ن ال اب ه. وق ه وإِدراك ن طلب ْزَت ع الن إِذا َعَج ي ف ي أَْعَجَزن ة ف اِجُزون  عرف اِجِزيَن أَي يُع الى ُمع ه تع قول
ر هللا هللا أَي األَنبياَء وأَولياءَ  ِز عن أَم ى العَْج يِّروهم إِل انِعُونهم ليَُص يس ، يقاتلونهم ويُم ُز هللاَ، جل  ول يَْعِج

بِي َمعَهُ  يَا..((  إِال إِليه َمْلَجأَ منه في السماء وال في األَرض والثناؤه، َخْلٌق  وقوله عز وجل: )) :  ِجبَاُل أَّوِ
رأَ  بي َمعَه، ويُْقَرأُ أُوبِي معه، فمن ق ي يا جباُل أَّوِ ب بيَح،  أَّوِ ي التَّْس ع ه َوَرّجِ بِّحي مع اُل َس ا ِجب اه ي ه، فمعن مع
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ْرنا بيح الِجباَل معه ألَنه قال َسخَّ ي التَْس ه ف ودي مع ه. يَُسبِّْحَن؛ ومن قرأً أُوبِي معه، فمعناه ُع اَد في ا ع   كلم
ْردِ ..((  والـَمآُب: الـَمْرِجعُ  ْر فِي السَّ بٌِغ:  والسابِغةُ:)) :   أَْن اْعَمْل َسابِغَاٍت َوقَّدِ عةُ. ورجل ُمْس ْرُع الواِس ّدِ ال

ابِغةٌ. ه ِدرٌع س ْرعُ  علي ّدِ ابِغةُ: الت وال والالس َك ُط ى َكْعبَْي ي األَرض أَو عل ا ف ه عةً؛ ًي تَُجرُّ حاح:  وَس الص
درع ذلك ال رد، وك رود ومس رز مس ردها  والخ ل س ردة، وقي رود ومس ق ..  مس داخل الَحلَ و ت ُجها، وه نَْس

رد: اسم جامع بعض. وَسَرَد ُخفَّ البعير َسْرداً: بَْعِضها في . والسَّ ق و خصفه بالِقّدِ دروع وسائر الَحلَ ا لل م
ه أَشبهها من عمل ْرداً ألَن ق الخلق، وسمي َس ذلك الَحلَ ة بالمسمار ف ل حلق ا ك َرد فيثقب طرف َرد.  يُْس الِمْس

د: والِمْسَرد: ال لبي راد؛ وق ب، وهو الّسِ ا خرج هو الِمثْقَ ال كم ن النِّق راُد م ة الّسِ ال طرف ال؛ وق  : أَراد النِّع
ي كَّا ف ه ُش َرد ِحفافَْي يِب بِمْس ل:والسَّ العَِس ة؛ وقي درع المثقوب رودة: ال ب. والمس ْرد ْرد: الثَّْق ْمر.  السَّ السَّ

ل:هو أَن رد؛ قي ي السَّ ر ف ّدِ ل: وق ز وج ه ع ق. وقول ْرد: الَحلَ اً  والسَّ ب دقيق اً والثْق مار غليظ ل المس ال يجع
ع أَو يتقصف، ا المسمار فيَْفِصم الحلق، وال يجعل ل أَو ينخل َب واسعاً قيتقلق اً والثق ىدقيق ه عل  القصد ْجعَْل

ة ألَن ر خارج من اللغ ة  وقَْدر الحاجة. وقال الزجاج: السْرد السْمر، وهو غي ديرك طَرف الَحْلق ْرد تق السَّ
رِ .((  إِلى طرفها اآلخر. ْيَن اْلِقْط هُ َع ْلنَا لَ ه؛ )) :  َوأََس ل: ضرب من ذائب، وقي ُر، بالكسر: النحاس ال والِقْط

ن الى: م ه تع ه قول رٍ  ومن اْلَجَوابِ .. ((   نٍ آ قِْط اٍن َك نَ )) :   َوِجفَ عة. وَجفَ ة كالقَْص حاح: الَجْفن ي الص  وف
ديث ي ح اً. وف ا طعام ذ منه زوَر: اتخ رت الَج ه انكَس ه: أَن ي هللا عن ر، رض َدقة  ْعم ِم الصَّ ن نَعَ وٌص م قل

ا فَجفَنها، وهو من ا  ذلك ألَنه يْمألُ منه ا أَي نَحَره ى َجفَنَه ل: معن اَن، وقي االِجف اً  وطبََخه ا طعام واتخذ منه
ا. وجعل ى أَكلوه اَس حت اْلَجَوابِ ((   لَحمها في الجفان ودعا عليها الن ة :   َك ا الجابي ة: )):  مفرده والجابي

ة: الحوض ل. والجابِيَ اء لإلب ه الم ى في ذي يُْجبَ ْخم؛ الحوض ال الى:  الضَّ ه تع ه قول وابي؛ ومن ع الَج والجم
ةُ َما دَ . ((  وِجفاٍن كالجوابي. ِه إِالَّ َدابَّ أَتَهُ  لَُّهْم َعلَى َمْوتِ ُل ِمنَس ةُ  )) : األَْرِض تَأُْك : األرضة .. ((   األَْرِض  َدابَّ

أَتَهُ  ُل ِمنَس داالً )) :   تَأُْك دلوا إِب ا. وأَب أُ به ز، يُْنَس ز وال يهم ا، يهم أَةُ: العَص ً  والِمْنَس ا اة،  كلي الوا: ِمْنس فق
ا زم، حكاه سيبويه.وأَصلها الهمز، ولكنها بدل ال رَئ بهم د قُ ه، عز وجل:  وق ي قول اُء ف رَّ ال الف اً. ق جميع

ر أَي  ِمْنَسأَتَهُ، هي العصا العظيمة تأْكل أُْت البعي ذت من نََس ا الِمْنسأَة، أُخ ال له التي تكون مع الراعي، يق
  ..  ِليَْزداد َسْيُره َزَجْرتُه

 

*********  
  

ق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفو
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تن د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي زه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 

 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c  : 305الحلقة عدد   
   c( سورة سبأ ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم ا ول هللا بل لنصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْن يَ (( ...    َدةٌ لَقَْد َكاَن ِلَسبٍَإ فِي َمْسَكنِِهْم آيَةٌ َجنَّتَاِن َع هُ بَْل ُكُروا لَ ْم َواْش ْن ِرْزِق َربُِّك وا ِم َماٍل ُكلُ يٍن َوِش ِم

ٍط وَ  )15َطيِّبَةٌ َوَربٌّ َغفُوٌر( ٍل َخْم ى أُُك ْيِن ذََواتَ ْيِهْم َجنَّتَ ْلنَاُهْم بَِجنَّتَ دَّ ِرِم َوبَ ٍل فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلعَ أَثْ
وَر( )16ِليٍل(َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَ  اِزي إِالَّ اْلَكفُ ْل نَُج ُروا َوَه ا َكفَ َرى  )17ذَِلَك َجَزْينَاُهْم بَِم ْيَن اْلقُ نَُهْم َوبَ ا بَْي َوَجعَْلنَ

يَن( ا آِمنِ اِلي َوأَيَّاًم ا لَيَ يُروا فِيَه ْيَر ِس ْرنَا فِيَها السَّ الُوا )18الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها قًُرى َظاِهَرةً َوقَدَّ ْيَن  فَقَ ْد بَ ا بَاِع َربَّنَ
ٍق إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلكُ  ْقنَاُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ ُكوٍر(أَْسفَاِرنَا َوَظلَُموا أَنفَُسُهْم فََجعَْلنَاُهْم أََحاِديَث َوَمزَّ ْد 19ّلِ َصبَّاٍر َش ) َولَقَ

نْ  ا ِم اتَّبَعُوهُ إِالَّ فَِريقً هُ فَ يُس َظنَّ ْؤِمنِيَن( َصدََّق َعلَْيِهْم إِْبِل ْن  )20اْلُم نَْعلََم َم ْلَطاٍن إِالَّ ِل ْن ُس ْيِهْم ِم هُ َعلَ اَن لَ ا َك َوَم
ْن ُهَو ِمْنَها فِي َشّكٍ َوَربَُّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َحِفيٌظ( ِ الَ  )21يُْؤِمُن بِاْآلِخَرِة ِممَّ َّ ْن ُدوِن  تُْم ِم ِذيَن َزَعْم وا الَّ قُْل اْدُع

ٍر(يَْمِلُكوَن ِمثْقَا ْن َظِهي ْنُهْم ِم هُ ِم ا لَ ْرٍك َوَم ْن ِش ا ِم ْم فِيِهَم ا لَُه ٍة فِي السََّماَواِت َوَال فِي األَْرِض َوَم َوَال  )22َل ذَرَّ
ْم  اَل َربُُّك اذَا قَ الُوا َم وبِِهْم قَ ْن قُلُ َع َع ّزِ ى إِذَا فُ هُ َحتَّ ْن أَِذَن لَ َدهُ إِالَّ ِلَم فَاَعةُ ِعْن ُع الشَّ الُوتَنفَ يُّ قَ َو اْلعَِل قَّ َوُه ا اْلَح

ُ َوإِنَّا أَْو إِيَّاُكْم لَعَلَى ُهًدى أَْو فِي َضَالٍل ُمبِ  )23اْلَكبِيُر( َّ ْل  )24يٍن(قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمْن السََّماَواِت َواألَْرِض قُْل  قُ
وَن( ا تَْعَملُ أَُل َعمَّ ا َوَال نُْس ا أَْجَرْمنَ أَلُوَن َعمَّ اُح  )25الَ تُْس َو اْلفَتَّ اْلَحّقِ َوُه ا بِ تَُح بَْينَنَ مَّ يَْف ا ثُ ا َربُّنَ ُع بَْينَنَ ْل يَْجَم قُ

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( )26اْلعَِليُم( َّ اِس 27قُْل أَُرونِي الَِّذيَن أَْلَحْقتُْم بِِه ُشَرَكاَء َكالَّ بَْل ُهَو  ةً ِللنَّ ْلنَاَك إِالَّ َكافَّ ا أَْرَس ) َوَم
اُد  )29َويَقُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( )28يًرا َونَِذيًرا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُموَن(بَشِ  ْم ِميعَ ْل لَُك قُ

  ...)).)30يَْوٍم الَ تَْستَأِْخُروَن َعْنهُ َساَعةً َوَال تَْستَْقِدُموَن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة سبأ )   

  * التحليل :   
    

الى:)) : لَقَْد َكاَن ِلَسبٍَإ فِي َمْسَكنِِهْم آيَةٌ ((  ه تع يُس. وقول ُكنها بِْلِق ت تَْس ك  وقيل: اسم بلدة كان وِجئْتُ
بَإٍ  ْن َس م ِم بٍَإ، وإِن ل راِء َس ى إِْج اُء عل رَّ ين. القُ ٍإ يق ان صواباً. بنَبَ روه ك ن  يُْج و عمرو ب ِره أَب م يُْج ال: ول ق
ِرْف  الزجاج: َسبَأٌ هي مدينة تُعَرف وقالالعَالِء.  م يَْص اٍل، ومن ل الِث لي يرِة ث ى َمِس ْنعاَء عل ن َص أِْرب ِم بَِم

ي الحديث  فألَنه اسم ه مذكر. وف ال  مدينة، ومن صرفه فألَنه اسم البلَد، فيكون مذكراً سمي ب ر سبأ فق ذك
وا  : هو اسم قُ الوا: تَفَرَّ دي سبأ مدينة بلقيس باليمن. وق ادي أي ف وأي يس بتخفي وه. ول با، فبن بٍَإ  َس عن َس

ه في كالمهم، ك لكثرت دل وذل ا هو ب ك، وإِنم ى ذل ه ليست عل ال: ألَن صورة تحقيق ْن صاِدٍر، أَو واِرٍد  ق  ِم
ِزلُ  أَياِدي َسبَا، وقال كثير:أيدي سبأ  َدِك، َمْن ْيِن، بَْع ، ما ُكْنُت بَْعَدُكْم، * فَلَْم يَْحَل للعَْينَ َرُب  يا َعزَّ َربَِت العَ وَض

 ُ ّ ا أَْذَهَب  ولهم  بِِهم الـَمثََل في الفُْرقة ألَنه لـمَّ بالد. التهذيب: وق ي ال دَُّدوا ف انَُهم تَبَ َق مك رَّ تَهم وَغ عنهم َجنَّ
بُِّهوا  أيدي سبأ أي  ذََهبُوا قين، ُش ّرِ ا ُمتَفَ ي األَرض بأهل سبأ لم ّ ف قهم  زَّ ذ  َم ٍق، فأَخ زَّ لَّ ُمَم ٍة ك لُّ طائف ك
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ق، ُد: الطَِّري دٍة. واليَ ى ِح اً عل نهم طريق دَ  م وُم يَ ذَ القَ ال: أََخ اتٍ  يق ي جه وا ف ق وم، إِذا تَفَرَّ ل للق ٍر. فقي  بَْح
قَتْهم ُطُرقُهم التيأيدي سبأ  أي  مختلفة: ذََهبوا  َق  فَرَّ ي َسلَُكوها كما تَفَرَّ رب  مذاهبَ  أهل سبأ ف تَّى. والع َش

ي  ال ذا تهمز سبأ ف له مهموزاً. ه ان أَص ه الهمزة، وإِن ك تَثْقَلوا في م، فاْس ي كالمه ر ف ه كث  الموضع ألَن
يهم. م أَبِ ة باس ميت القَْري يَن، فس رة بَنِ َد عش ل ولَ م رج بَأٌ اس ل: َس الِة  وقي ن الغُ بَئِيةُ م بائِيَّةُ والسَّ والسَّ

ّ ابن ِرمِ (( َسبٍَإ. ويُْنَسبُون إِلى عبد ْيَل اْلعَ ال األَزهري: ومنو)) : َس ذََّكُر. ق َرذُ ال ِرُم أَيضاً: الُج ماء  العَ أَس
ذي الفأْر ْيُل ال ِرُم: السَّ ه البِرُّ والثُّْعبَةُ والعَِرُم. والعَ اق؛ ومن ِرِم؛  ال يُط ْيَل العَ يهم َس الى: فأَرسلنا عل ه تع قول

، وقيل: إلى الفأِر الذي بَثَق  إلى الُمَسنَّاة أَو قيل: أَضافه ْكرَ السُّّدِ ذي الّسِ ال األَزهري: وهو ال ال  عليهم.ق يق
ةٍ  العَِرُم اسم واٍد، وقيل: العَِرُم المطر له الُخْلد، وله َحِديٌث، وقيل: ي نِْعم بأََ◌ ف ٍة  الشديد، وكان قوُم َس ونَْعَم
ين ظَ  منهم تَْخُرُج وعلى رأسها وِجناٍن كثيرة، وكانت المرأَة ديها وتسير ب ُل بي ُل فتَْعتَِم بي يالزَّ َجر  ْهرانَ الشَّ

ل الُمثِْمر فيَْسقُط ار الشجر، فم ه من ثم اج إِلي ة هللا في َزبيِلها ما تحت ُكروا نِْعَم َرذاً،  يَْش يهم ُج َث هللاُ عل فبَعَ
ى يَْحتاُجونَ  أَبواٌب يَْفتَحون ما وكان لهم ِسْكٌر فيه كر إِليه من الماء فثَقَبه ذلك الُجَرذُ حت يهم الّسِ َثَ◌َق عل  بَ

قَ  أَنَّ  والعََرُم: َوَسُخ الِقْدِر.  ِجنانَهم. والعُراُم: وَسُخ الِقْدِر.فغَرَّ تَْن فك ِة  ورجل أَْعراُم أَْقلَُف: لم يُْخ َخ القُْلفَ َوَس
اق ال. ٍب ن الرج اُن م َراِميُن القُْلف رو: العَ و عم ك. أَب ة هنال ةُ: بَْيَض الح. والعَْرَم زاِرُع،  الّسِ اُن: الَم والعُْرم

لُ  وأَْعَرُم، واألَوُل أَْسَوغُ  واحدها َعِريمٌ  ه أَْفعَ اً ال يجمع علي اس ألَن فُْعالن ي القي فةً. ف ٍل . ((  إِال ِص ى أُُك ذََواتَ
ّ عّز وجّل في قصة أَهل سبٍإ: وبدَّْلناهم)) :  َخْمٍط َوأَثٍْل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليلٍ  ْيِهمْ  قال  ْي  بَِجنَّتَ ْيِن ذََواتَ َجنَّتَ

ذَ  الَخْمُط ضرب ْمٍط وأَثٍْل؛ قال الليث:أُُكٍل خَ  د أََخ ت ق ل نب ال لك ال الزجاج: يق ل، وق ل يْؤك ه َحْم  من األَراِك ل
ل:  َطْعماً من َمرارة حتى ال يمكن أَكلُه َخْمٌط، وقال الفراء: الخمط في التفسير ُر، وقي ُر األَراِك وهو البَِري ثََم

ل شجرة، اآلية شجر له شْوٌك، وقيل: الَخْمُط في شجر ل من ك ل القلي  قاتل أَو سّم قاتِل، وقيل: الَخْمط الَحْم
طٍ  ِل َخْم ي أُُك رئ: ذوات التُّوت، وق ْدِر وحمله ك ل  ، والخمط شجر مثل الّسِ ري: من جع ن ب ال اب باِإلضافة. ق

ل الخمط  الخْمط األَراَك فحقُّ القراَءِة باإلضافة ط، ومن جع ى الخْم افه إِل ي فأَض ل للجن َر األَراكألَن األَك  ثََم
لّ  فحق ل، وبك ه ٍالقراَءة أَن تكون بالتنوين، ويكون الخمط بدالً من األُُك ُط  قرأَتْ ّي: الَخْم ن األَعراب اُء. اب رَّ الق

بُع ه. على صورة ثمر يقال له فَْسوةُ الضَّ ُك وال يُْنتفَُع ب لٍ . ((  الَخْشخاش، يَتَفَرَّ ُل: شجر يشبه )):  َوأَثْ واألَثْ
ودالطَّْرفاء  رم وأَج ه وأَك وداً  إِال أَنه أَعظم من ر سيدنا  ُع ذ ِمنب ه اتُِّخ اد، ومن ْفر الجي داح الصُّ ه األَق ى ب تسوَّ

اء. ، رسول هللا محمد وع من الطَّْرف ي الصحاح: هو ن ه وسلم؛ وف ل: أُصول غليظة صلى هللا علي  واألَثْ
اء. ٌل كورق الطرف ه َعْب ا وورق واب وغيره ا األَب ي الح يسّوي منه روف رسول هللا، صلى هللا  ديث: أَن منب

ال ، والغابة َغْيضة ذاتمن أثل الغابة عليه وسلم، كان  ة، ق ال من المدين ى تسعة أَمي  شجر كثير وهي عل
د يحمل من  العضاه األَثْل وهو ُطَوال في السماء مستطيل أَبو حنيفة: قال أَبو زياد من الخشب وخشبه جي

نع رقُه َهَدبٌ فتبنى عليه بيوت المدر، وو القرى ه تُص ه شوك، ومن ان،  ُطَوال ُدقَاق وليس ل اع والِجفَ الِقَص
شاء وله ثمرة حمراء ْدٍر (( وتُمور ،احدته أَثْلة وجمعه أُثول كتَْمر كأَنها أُْبنَة، يعني ُعْقدة الّرِ ْن ِس ْيٍء ِم َوَش

لٍ  ْدراتٌ )) :   قَِلي ا ِس ْدَرة وجمعه دتها ِس ق، واح جر النب ْدُر: ش دورٌ  ِدراتٌ وِس الّسِ َدٌر وُس رة   وِس األَخي
ال ه نادرة.ق اِن: فمن و لَْون اِه، وه ن الِعض ْدُر م اد: الّسِ ن زي ال اب ة: ق و حنيف ا  أَب اٌل؛ فأَم ه ض ، ومن ِريٌّ ُعْب

ا  العُْبِريُّ فما ال شوك فيه إِال ما ال رة، وربم َدوَّ ة عريضة ُم يَِضيُر، وأَما الضاُل فهو ذو شوك، وللسدر ورق
اب..  ة مْحالالً السدر كانت ه غسول يشبه شجر العُنَّ ه والسدر الثاني ينبت على الماء وثمره النبق وورق  ل

و وثمر اب أَحمر حل ر العن ه السدر ُسالٌَّء َكُسالَّئه وورقه كورقه غير أَن ثم ه ب زٌّ يُتَفَكَّ فر ُم ًرى .. ((   أَص قُ
  )) : آمنة من اليمن إلى الشام ..   َظاِهَرةً 

  
  *********  

** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  *
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل المحيط السم ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل يع العل
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ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَ (( ون ...  –./.)) )118ْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

 
 
 

c    : 306الحلقة عدد   
   c( سورة سبأ) 

  
 ام ال ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس س

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِلُموَن مَ (( ...  َرى إِْذ الظَّ ْو تَ ِه َولَ ْيَن يََدْي وَن َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْن نُْؤِمَن بَِهذَا اْلقُْرآِن َوَال بِالَِّذي بَ ْوقُوفُ

تَْكبَُروا لَ ِذيَن اْس ْؤِمنِيَن(ِعْنَد َربِِّهْم يَْرِجُع بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض اْلقَْوَل يَقُوُل الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا ِللَّ ا ُم تُْم لَُكنَّ ) 31ْوَال أَْن
تُمْ  ْل ُكن اَءُكْم بَ َد إِْذ َج َدى بَْع ْن اْلُه َدْدنَاُكْم َع ُن َص ِرِميَن(قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذيَن اْستُْضِعفُوا أَنَْح اَل  )32 ُمْج َوقَ

ُر اللَّ  ْل َمْك تَْكبَُروا بَ وا الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْس رُّ َداًدا َوأََس هُ أَن َل لَ ِ َونَْجعَ َّ ا َر بِ ا أَْن نَْكفُ اِر إِْذ تَأُْمُرونَنَ ِل َوالنََّه ْي
ا َك َزْوَن إِالَّ َم ْل يُْج ُروا َه ِذيَن َكفَ اِق الَّ ي أَْعنَ َالَل فِ ا األَْغ ذَاَب َوَجعَْلنَ ا َرأَْوا اْلعَ وَن(النََّداَمةَ لَمَّ ا 33انُوا يَْعَملُ ) َوَم

ا 34ْرَسْلنَا فِي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إِالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن(أَ  َواالً َوأَْوَالًدا َوَم ) َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْم
ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر َولَ 35نَْحُن بُِمعَذَّبِيَن( وَن() قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسُط الّرِ اِس الَ يَْعلَُم َر النَّ َوالُُكْم 36ِكنَّ أَْكثَ ا أَْم ) َوَم

بُُكْم ِعْنَدنَا ُزْلفَى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَأُْولَئَِك لَُهْم َجَزاءُ  ي  َوَال أَْوَالُدُكْم بِالَّتِي تُقَّرِ ْم فِ وا َوُه ْعِف بَِما َعِملُ الّضِ
ُروَن() َوا37اْلغُُرفَاِت آِمنُوَن( ذَاِب ُمْحَض ي اْلعَ ُط 38لَِّذيَن يَْسعَْوَن فِي آيَاتِنَا ُمعَاِجِزيَن أُْولَئَِك فِ ي يَْبُس ْل إِنَّ َربِّ ) قُ

ازِ  ْزَق ِلَمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدُر لَهُ َوَما أَنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ َوُهَو َخْيُر الرَّ   )....)) 39قِيَن(الّرِ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة سبأ) 

  * التحليل : 
  

ْرآنِ ((   ذَا اْلقُ ْؤِمَن بَِه ْن نُ د  لَ ديق ض ان : التص ه .. اإليم ق ب دقه .. ووث ا ص ه إيمان ن ب )) : آم
َم على ما هوالتكذيب .. ه القُرآن: التنزيل العزيز، وانما قُّدِ ُط من رفه. أَْبَس ُرُؤهُ،  لَش َرُؤهُ ويَْق َرأَهُ يَْق رة قَ األَخي

ّ  أَبو الزجاج، قَْرءاً وقِراءة وقُرآناً، األُولى عن اللحياني، فهو َمْقُروٌء. عن مى كالم  إِسحق النحوي: يُس
ه وسلم، ّ علي ه، صلى  ى نبي ه عل ذي أَنزل الى ال ع،  تع ى الجم رآن معن ى القُ اً، ومعن اً وفُْرقان اً وقُْرآن كتاب
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ه السَُّور، وسمي قُْرآناً ألَنه يجمع ه، أَي َجْمعَ ه وقُرآن ا َجْمع ها. وقوله تعالى: إِنَّ علين ِإذا  فيَُضمُّ ه، فَ وقِراَءت
ّ عنهما: فِإذا قُْرآنَهُ، أَي قِراَءتَهُ. قال ابن قََرأْنَاهُ فاتَّبِعْ  اه  عباس رضي  ا بَيَّنَّ ْل بم القراءة، فاْعَم ك ب اه ل بيَّنَّ

ر ..  )) :  ِللَِّذيَن اْستَْكبَُرواك .. ((  ل ه إِالَّ استكبر : كان ذا عظمة وتجب وا ال إِل ار: أَن ال يقول تِْكباُر الكف واْس
ه إِال هللا يستكبرون؛ وهذا ومنه قوله: إِنهم ؛ هللاُ  ل لهم ال إِل ال كانوا إِذا قي ذي ق ُر ال ي، صلى  هو الِكْب النب

ة من ِكْبٍر لم هللا عليه وسلم: إِن من كان في قلبه م،يد ِمثْقاُل ذَرَّ ه الشرك، وهللا أَعل  خل الجنة، قال: يعني ب
وق ى مخل ر اِإلنسان عل تكبار: ال أَن يتكب ه. واالس ؤمن بري و م ه وه دة  مثل ق ُمعان ول الح اع عن قب االمتن

َرٌف ُحْسُن ا والتَّتْريفُ  التَرُف: التَّنَعُُّم، والتُّْرفةُ النَّْعمةُ،)) :   إِالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها.. ((   وتََكبُّراً  لِغذاء. وصبيٌّ ُمتْ
دنِ  نَعََّم الب ان ُم َدلَّالً  إذا ك ْيِش. ُم عة الع ةُ وَس ه النعم د أَْبَطَرتْ ذي ق ـُمتَْرُف: ال ه وال ه. وأَتَْرفَتْ ةُ أَي أَْطغَتْ  النَّْعم

مُ  من خليفة يُْستَْخلَُف ِعتْريفٍ  وفي الحديث: أَْوِه لِفراخِ محمدٍ  ـُمتَنَعِّ ـُمتَْرُف: ال َرٍف؛ ال الذِّ  ُمتْ ي َم ُع ف ـُمتََوّسِ ال
ه من وَشهواتِها. وفي الحديث: أَنَّ إبراهيم، عليه الدنيا َرٌف  الصالة والسالم، فُرَّ ب َرٍف. ورجل ُمتْ اٍر ُمتْ َجبَّ

ٌف: فَ  وُمتَرَّ الى: ُمَوسٌَّع عليه. وتَرَّ َ وَملََّكه. وقوله تع َّ ا؛ الرجَل وأَتَْرفَه: َد ال ُمتَْرفُوه ِة أَي أُ  إال ق و الترف ول
ا. ّر منه ادةَ الش اَءها وق َرفَ  وأَراد رؤس ةٌ، وأَتْ ة تُْرف ل ُطْرف ب، وك اُم الطي م: الطع ةُ، بالض  والتُّْرف

   ..الرجَل:أَعطاه َشْهَوتَه
  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ورس

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمي تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ن إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   : 307الحلقة عدد   
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   c( سورة سبأ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
  حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُدوَن((( ...  انُوا يَْعبُ اُكْم َك ُؤَالِء إِيَّ ِة أََه وُل ِلْلَمَالئَِك مَّ يَقُ ا ثُ ُرُهْم َجِميعً ْبَحانََك أَ 40َويَْوَم يَْحُش الُوا ُس َت ) قَ ْن

را 41َوِليُّنَا ِمْن ُدونِِهْم بَْل َكانُوا يَْعبُُدوَن اْلِجنَّ أَْكثَُرُهْم بِِهْم ُمْؤِمنُوَن( ا َوَال َض ) فَاْليَْوَم الَ يَْمِلُك بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض نَْفعً
بُونَ  ذَا 42(َونَقُوُل ِللَِّذيَن َظلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب النَّاِر الَّتِي ُكنتُْم بَِها تَُكذِّ ا َه الُوا َم اٍت قَ ا بَيِّنَ ْيِهْم آيَاتُنَ ى َعلَ ) َوإِذَا تُتْلَ

ا َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤُكْم َوقَالُوا َما َهذَا إِالَّ إِْفٌك ُمْفتًَرى َوقَاَل ا ُكْم َعمَّ ا َجاَءُهْم إِالَّ َرُجٌل يُِريُد أَْن يَُصدَّ لَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحّقِ لَمَّ
ِذيَن  )44َوَما آتَْينَاُهْم ِمْن ُكتٍُب يَْدُرُسونََها َوَما أَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم قَْبلََك ِمْن نَِذيٍر( )43 ِسْحٌر ُمبِيٌن(إِْن َهذَا إِالَّ  ذََّب الَّ َوَك

ِر( ْل إِنَّ 45ِمْن قَْبِلِهْم َوَما بَلَغُوا ِمْعَشاَر َما آتَْينَاُهْم فََكذَّبُوا ُرُسِلي فََكْيَف َكاَن نَِكي وا ) قُ َدٍة أَْن تَقُوُم ْم بَِواِح ا أَِعُظُك َم
َدْي َع ْيَن يَ ْم بَ ِذيٌر لَُك َو إِالَّ نَ ٍة إِْن ُه ْن ِجنَّ اِحبُِكْم ِم ا بَِص ُروا َم مَّ تَتَفَكَّ َراَدى ثُ ى َوفُ ِ َمثْنَ َّ ِديٍد(ِ ا  )46ذَاٍب َش ْل َم قُ

ِ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد(َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر فَُهَو لَُكْم إِْن أَْجِري إِالَّ  َّ ُم  )47َعلَى  الَّ اْلَحّقِ َع ِذُف بِ ي يَْق قُْل إِنَّ َربِّ
َدْيُت  )49قُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَما يُْبِدُئ اْلبَاِطُل َوَما يُِعيُد( )48اْلغُيُوِب( ي َوإِْن اْهتَ ى نَْفِس لُّ َعلَ قُْل إِْن َضلَْلُت فَِإنََّما أَِض

ٍب(50يُوِحي إِلَيَّ َربِّي إِنَّهُ َسِميٌع قَِريٌب( فَبَِما اٍن قَِري ْن َمَك ذُوا ِم ْوَت َوأُِخ َال فَ الُوا  )51) َولَْو تََرى إِْذ فَِزُعوا فَ َوقَ
ِذفُوَن بِالْ  )52آَمنَّا بِِه َوأَنَّى لَُهْم التَّنَاُوُش ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد( ُل َويَْق ْن قَْب ِه ِم ُروا بِ ْد َكفَ ٍد(َوقَ اٍن بَِعي ْن َمَك ِب ِم  )53غَْي

  ./.)).)54َوِحيَل بَْينَُهْم َوبَْيَن َما يَْشتَُهوَن َكَما فُِعَل بِأَْشيَاِعِهْم ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا فِي َشّكٍ ُمِريٍب(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة سبأ ) 

  * التحليل : 
  
ا((   -  ُرُهْم َجِميعً ْوَم يَْحُش َرهُ )) :  َويَ هَحَش م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش وم م يَْحُش  ي

وم ة. الَمْحَشِر. والَحْشُر: جمع الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشُر ي ع  القيام ُر: المجم والَمْحَش
َت .. (( أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه بلد الذي يحشر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلى ْبَحانََك أَْن الُوا ُس قَ

اَوِليُّ  ه.)) : نَ بيح: التنزي ل: والتَّس د، وقي احبة والول ن الص اً  م اه تنزيه بحان هللا: معن  وس
ي موضع تنزيه هللا ه ف بُه أَن ال: ونَْص ه أَن يوصف، ق ا ال ينبغي ل ل م ى تعالى عن ك ل عل   فع

بيحاً ل ى تس ً ـمعن بيحا بَّْحُت هللا تس ول: َس اً، ه، تق ه تنزيه ه أَي نزهت ذلك روي ع ل ال: وك ن ق
الى: ه تع ي قول يالً؛  النبي، صلى هللا عليه وسلم؛ وقال الزجاج ف ده ل َرى بعب ذي أَْس ْبحاَن ال ُس

ه هللا، عز  أُسبِّح قال: منصوب على المصدر؛ المعنى هللا تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزي
ي سبحان هللا قال ابن وجل، عن السوء؛ أَنَّ إِنساناً فسر ل ام ك ي المن ت ف ال: شميل: رأَي  ، فق

رى ا ت ه أَم رعةُ إِلي بحان هللا الس ال: س رعته؟ وق ي س بَُح ف رس يَْس ه، الف ي طاعت ةُ ف  والِخفَّ
ون ن أَن يك الى، ع ارك وتع ُده، تب اه بُْع اُع معن ه وِجم دّ  ل ريك أَو ن ٌل أَو ش ال  ٌِمثْ ّد؛ ق أَو ض

و الخطاب أَن سبحان راَءةَ هللا أَي سيبويه: زعم أَب ك ب ئُ  هللا كقول ّرِ راءةً؛ أُبَ  هللاَ من السوء ب
ل وقيل ك. وروى األَزهري بِإسناده قوله سبحانك أَي أُنزهك يا رب من ك ن  سوء وأُبرئ أَن اب

اً، رضوان هللا ا سأَل عليّ وَّ ه، عن سبحان هللا الَك الى علي ال: كلمة رضيها هللا لنفسه  ، تع فق
اُهمْ . ((  فأَوصى بها. ا آتَْينَ اَر َم وا ِمْعَش رد هذان )) :  َوَما بَلَغُ رة، يّط يُر: جزء من َعَش والعَِش
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ل: جميع الكسور، والجمع البناءان في وا  أَْعشاٌر وُعُشوٌر، وهو الِمْعشار؛ وفي التنزي ا بَلَغ وم
ْبلَهم آتَْيناُهم؛ أَي ما بلَغ ُمْشِرُكو أَهل مكة ِمْعشاَر ما ن قَ ّوة.  ِمْعشاَر ما أُوتَِي َم ْدرة والقُ من القُ
يُر: زءُ  والعَِش ير الج ع العَِش رة، وجم زاء العَش ن أَْج باء، وال م يب وأَْنِص ل نَِص راء مث  أَْعِش

ْزق يقولون هذا في شيء سوى العُْشر. وفي ّرِ راء ال عةُ أَْعِش ْزٌء  الحديث: تِس ي التجارة وُج ف
ابِياء؛ ي السَّ ا ف رزق. منه ين و أَراد تسعة أَْعشار ال ل الثَِّم ٌد مث ُر: واح ير والعُْش ثُّْمنوالعَِش  ال

ْدِس. ِديس والسُّ ز، والسَّ ُر القَِفي ين: ُعْش احة األََرض ي مس يُر ف ب   والعَِش ز عشر  الجري والقفي
ي  والذي ورد في حديث عبدهللا: لو بَلََغ ابُن عباس أَْسنانَنا ما اَن ف و ك ٌل، أَي ل ا رج عاَشَره من

 ..  ِعْلِمهِ  السن ِمثْلَنا ما بَلََغ أَحٌد منا ُعْشرَ 
ي)) : ْيَف َكاَن نَِكيرِ فَكَ ((   -  ر. وف ف  والنَِّكيُر: اسم اِإلْنكاِر الذي معناه التغيي ز: فكي ل العزي التنزي

ان ر ك َره فتَنَكَّ د نَكَّ اري. وق ري؛ أَي إِنك ى َنَِكي َر إِل َره فتَغَيَّ اُر:  أَي َغيَّ ُر واِإلنك وٍل. والنَِّكي مجه
ر: خالف ال الُمْنَكِر. تغيير ُر من األَم ارُ والُمْنَك ي الحديث اِإلْنك رر ف د تك ُر،  معروف، وق والُمْنَك

هُ وكرهه، فهو َم ا قبحه الشرع وَحرَّ لُّ م راً،  وهو ضد المعروف، وك ُره نََك َره يَْنَك ٌر، ونَِك ُمْنَك
 . ُمْستَْنَكٌر، والجمع َمناِكيُر؛ عن سيبويه. فهو َمْنُكوٌر، واْستَْنَكَره فهو

اُوشُ ((   - ْم التَّنَ ى لَُه ن)) :  َوأَنَّ د اب ال دري ه؛ ق اً: تناَول ه نَْوش ِده يَنُوُش ه بي ت  الصّمة: ناَش فجئ
ه، اُح تَنُوُش م ه، والّرِ يج إِلي ي النَِّس ي ف ِع الصَّياص دَّدِ  كَوْق ز: الُمَم ال الراج ه؛ ق اُش مثل  واالْنتِي

د؛وتَناَوَشه كناشه. وفي التنزيل: وأَنَّى لهم التناوُ  اْنتِياشا باتْت تَنُوُش العَنَقَ  ان بعي   ُش من مك
ان د أَن ك ع بْع ان وامتن ن اِإليم د عنهم م ا بعُ اَولوا م م أَن يتن ف له والً  أَي فكي م مقب ذوالً له مب

ذُ من ز، األَْخ ال هم اُوش،. ب ب: التن ال ثعل د  منهم. وق د، وق الهمز، من بُْع اؤُش، ب ْرب، والتن قُ
ى لهمحنيفة: التناُوش بالواو م أَبو تقدم ذكره أَوَل الفصل. وقال الى: وأَن َّ تع ال  ْرب. ق   ن قُ

ن اُوُش م اُولُ  التن ز التَّن ر هم اُوُش بغي د: التَّن و عبي ال أَب د؛ ق ان بَِعي ْوشُ  مك ُت  والنَّ ه، نُْش مثل
وا ل الخجاز ترك راء: وأَه ال الف وُش نَْوشاً. ق زَ  أَن ُت الشيء إِذا  هْم وه من نُْش اُوِش وجعَل التَّن

داني. الِقتال إِذا تناَوَل بعُضهم بعضاً بالّرماح ولم يَتدانَْوا قوُم فيال تَناَوْلته. وقد تَناوشَ  لَّ التَّ  ك
ي هم ف هم وأُهاِوُش ُت أُناِوُش م: ُكْن ن عاص يس اب ديث ق ي ح ة أَي وف رأَ  الجاهلي اتِلُهم؛ وق أُق

ت األَعمش وحمزة والكسائي التناؤش بالهمز، بُْطء؛ وأَنشد: يجعلونه من نَأَْش َت  وهو ال وِجئْ
ً  نَئِيشاً بْعَدما فاتَك الَخبَرْ  ْدوى أَي بَطيئا ا ال َج ة فيم م بالحرك اه كيف له ز فمعن   متأَخراً، َمْن هم

ر همز، له، وقد ذكر ذلك في ى وكيف  ترجمة نأَش. قال الزجاج: التَّناُوُش، بغي اُوُل؛ المعن التن
ان لهم ف يَ  أَن يَتَناَولوا ما كان َمْبذُوالً لهم وك نهم فكي اً م ه حينقريب ي  تَناَولون َد عنهم، يعن بَعُ

َّ كانَ    .. قَريباً في الحياة فَضيّعُوه اِإليمان با
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن ال ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح  إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  ااألمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  

c    : 308الحلقة عدد   
    cسورة فـاطـر) 35(

  )  45( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول هللا ب غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس ل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِ فَاِطِر السََّماَواِت َواألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالئَِكِة ُرُسالً أُوِلي أَْجنَِحةٍ ((    َّ ِ َمثْنَى َوثَُالَث َوُربَاَع يَِزيُد فِي  اْلَحْمُد 
ِديٌر( َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَ َّ َال 1اْلَخْلِق َما يََشاُء إِنَّ  ْك فَ ا يُْمِس ا َوَم َك لََه َال ُمْمِس ٍة فَ ْن َرْحَم اِس ِم ُ ِللنَّ َّ تَْح  ا يَْف ) َم

ْرُزقُُكْم  ا) يَ 2ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( ِ يَ َّ ُر  ِ َعلَْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْي َّ أَيَُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمةَ 
وَن( أَنَّى تُْؤفَُك َو فَ هَ إِالَّ ُه َماِء َواألَْرِض الَ إِلَ ِ تُرْ 3ِمْن السَّ َّ ى  َك َوإِلَ ْن قَْبِل ٌل ِم بَْت ُرُس ذِّ ْد ُك بُوَك فَقَ ذِّ ُع ) َوإِْن يَُك َج

ِ اْلغَرُ  ) يَا4اْألُُموُر( َّ نَُّكْم بِا ْنيَا َوَال يَغُرَّ نَُّكْم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َحقٌّ فََال تَغُرَّ َّ ْم 5وُر(أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد  ْيَطاَن لَُك ) إِنَّ الشَّ
ْن  وا ِم هُ ِليَُكونُ ِعيِر(َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوا إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَ َحاِب السَّ ِذيَن 6أَْص ِديٌد َوالَّ ذَاٌب َش ْم َع ُروا لَُه ِذيَن َكفَ ) الَّ
ٌر( ٌر َكبِي اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْج ْن 7آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ لُّ َم َ يُِض َّ ِإنَّ  نًا فَ َرآهُ َحَس ِه فَ وُء َعَمِل هُ ُس َن لَ ْن ُزيِّ ) أَفََم

َ َعِليٌم بَِما يَْصنَعُوَن(يََشاُء َويَْهِدي َمْن يَ  َّ اَح 8َشاُء فََال تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَراٍت إِنَّ  يَ َل الّرِ ُ الَِّذي أَْرَس َّ ) َو
وُر( ذَِلَك النُُّش ا َك َد َمْوتَِه ِه األَْرَض بَْع ا بِ ٍت فَأَْحيَْينَ ٍد َميِّ ى بَلَ ْقنَاهُ إِلَ نْ 9فَتُثِيُر َسَحابًا فَُس ِه  ) َم ةَ فَِللَّ زَّ ُد اْلِع اَن يُِري َك
يِّ  ُروَن السَّ ِذيَن يَْمُك هُ َوالَّ اِلُح يَْرفَعُ ةُ َجِميعًا إِلَْيِه يَْصعَُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلعََمُل الصَّ ُر اْلِعزَّ ِديٌد َوَمْك ذَاٌب َش ْم َع ئَاِت لَُه

  ...)).) 10أُْولَئَِك ُهَو يَبُوُر(
  صدق هللا العظيم   
  ورة فاطر ) ( س  

  * التحليل :   
  

َماَواِت َواألَْرِض ((   -  اِطِر السَّ ِ فَ َّ ِ ُد  ق)) : اْلَحْم َر هللا الخل دأَهم.  وفََط م وب ُرهم: خلقه يَْفُط
داء ل والِفْطرةُ: االبت ي التنزي راع. وف ال  واالخت اِطِر السمواِت واألَرِض؛ ق د  ف ز: الحم العزي

اني ما كنت عباس، رضي هللا عنهما: ابن ى أَت ان  أَدري ما فاِطُر السموات واألَرض حت أَعرابيّ
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و بئر فقال أَحدهما: أَنا فََطْرتُها أَي أَنا ابتدأْت يختصمان في ه سمع  َحْفرها. وذكر أَب اس أَن العب
 .. ابتدأَه. والِفْطرةُ، بالكسر: الِخْلقة هذا أَي ابن األَعرابي يقول: أَنا أَول من فََطرَ 

ا(( -  ْن َخ ْل ِم ِ َه َّ ُر  ل:)) :  ِلٍق َغْي ي التنزي الَُّق، وف اِلُق والَخ دَّس الخ الى وتق و هللا هللا تع  ه
ر؛ وفيه: بلى وهو الَخالَّق العَليم؛ وإِنما ّدم الخاِلق البارئ المصّوِ ماء  قُ ه من أَس ة ألَن ل َوْهل أَوَّ

األَلف  تعالى الخالق والخالَّق وال تجوز هللا جل وعز. األَزهري: ومن صفات هللا هذه الصفة ب
ل  والالم لغير هللا عز م تكن موجودة، وأَص د أَن ل ا بع ياء جميعه ذي أَوجد األَش وجل، وهو ال

ق ى الخل اِد عل ار لِإليج ا وباالعتب ه وُجوُده ا من دير م ار تق و باْعتب دير، فه دير  التق ِق التق َوْف
م يُس والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال خالٌق. لل ه: وك ه هللا  بق إِلي شيء خلَق

 . واألَمر تبارك هللا أَحسن الخالقين. أَال له الَخلق فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه:
ِ اْلغَُرورُ ((   -  َّ نَُّكْم بِا رة عن)) :  َوَال يَغُرَّ ّرة؛ األَخي ه َغرا وُغروراً وِغ اني، فهو غّره يغُرُّ   اللحي

ا؛ ..  أَطعمه بالباطلَمغرور وغرير: خدعه و ّرك من إِنسان وشيطان وغيرهم والغَروُر: ما َغ
ه الشيطان. ه وخص يعقوب ب رور الشيطان،  وقول ل: الغَ رور؛ قي ا الغَ نَّكم ب رَّ الى: وال يغُ تع

ال اج: ق ل، الزج رور األَباطي يره: الغُ ي تفس ال ف ين، وق م الغ رور، بض وز الغُ وز أَن  ويج ويج
رور،الغُرور جمع غارٍّ  يكون ود، والغُ رَّ   مثل شاهد وُشهود وقاعد وقُع ا اْغتُ ه من  بالضم: م ب

نَّكم الحياةُ الدنيا؛ يقول: متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز: ال م  تَغُرَّ ان لك ِإن ك دنيا ف نَّكم ال رَّ ال تَغُ
ُرور. يَْنقُص من دينكم فال تُْؤثِروا حظ فيها ا الغَ نَّكم ب رَّ ُرور: الشيطان وا ذلك الحّظ وال يغ لغَ

ال يَغُرُّ الناس ة. وق اذب والتَّْمنِي رور، بالوعد الك ك. والغُ رُّ ذي يَغُ رور ال بالضم:  األَصمعي: الغُ
روراً  َغّرٍ مصدر َغَرْرتُه َغرا، قال: وهو أَحسن من األَباطيل، كأَنها جمع َرْرت ُغ ل َغ  أَن يجع

ى ع مصادرها عل د ألَن المتعدي من األَفعال ال تكاد تق ول إِال شاذّاً، وق ه  فُع راء: َغَرْرتُ ال الف ق
ه: وال ال: وقول ا ُغروراً، ق ّرنّكم ب ُرور: يَغُ دنيا. والغَ ي ال ياء ف ة األَش ه زين د ب رور، يري  الغَ

 . الدنيا، صفة غالبة.
ورُ ((   - ذَِلَك النُُّش ر الم)) :  َك ره فَنََش وراً وأَْنش راً ونُُش ره نَْش ت يَْنُش ر هللا المي تُ ونََش ر: ي  ال غي

ت حتى يقوَل الناُس مما َرأَْوا: أَحياه؛ قال األَعشى: رِ  يا َعَجباً للميّ ز:  النَّاِش ل العزي ي التنزي وف
ن اس: واْنُظْر إِلى العظام كيف ننشرها؛ قرأَها اب رها؛  عب ا الحسن: نَْنُش ُرها، وقرأَه ف نُْنِش كي

ه نُنِشرها، بضم النون، فِإْنش وقال الفراء: من قرأَ كيف اس بقول اُرها إِحياؤها، واحتج ابن عب
راءة الحسن تعالى: ه ثم إِذا شاء أَْنَشَرهُ، قال: ومن قرأَها نَْنُشرها وهي ق ى  فكأَن ا إِل ذهب به ي

وتى َر هللا الم ال: أَنَش ه أَن يق ّي، والوج ِر والط َرهم هللا أَي  النَّْش وا وأَنَش ْم إِذا َحيُ ُروا ُه فَنََش
  .. أْحياهم
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*********  

  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل المحيط  ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل السميع العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحمْ (( ون ...  –./.)) )118َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  سول هللاوأشهد أن محمدا ر 

  
  

c   : 309الحلقة عدد   
   c( سورة فاطر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال ول هللا بل هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
  

ُ َخلَقَُكْم مِ (( ...  َّ ا َو ِه َوَم ْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َجعَلَُكْم أَْزَواًجا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َوَال تََضُع إِالَّ بِِعْلِم
ِ يَِسيٌر( َّ ٍر َوَال يُْنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ فِي ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلَك َعلَى  ُر ِمْن ُمعَمَّ تَِوي اْلبَ 11يُعَمَّ ْذٌب ) َوَما يَْس ذَا َع َراِن َه ْح

ِه فَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُهُ َوَهذَا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكّلٍ تَأُْكلُوَن لَْحًما َطِريا َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْليَةً تَْلبَسُ  َك فِي َرى اْلفُْل ونََها َوتَ
ْمَس يُوِلُج ال )12َمَواِخَر ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن( َر الشَّ خَّ ِل َوَس ي اللَّْي اَر فِ لَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّه

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما  َّ ٍر(َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ِألََجٍل ُمَسمى ذَِلُكْم  ْن قِْطِمي وَن ِم )إِْن 13يَْمِلُك
ْدُعوُهْم الَ يَ  كَ تَ ْرِكُكْم َوَال يُنَبِّئُ ُروَن بِِش ِة يَْكفُ ْوَم اْلِقيَاَم ْم َويَ تََجابُوا لَُك ا اْس ِمعُوا َم ْو َس اَءُكْم َولَ َمعُوا ُدَع ُل  ْس ِمثْ
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ٍر( ا14َخبِي ُد( ) يَ يُّ اْلَحِمي َو اْلغَنِ ُ ُه َّ ِ َو َّ ى  َراُء إِلَ تُْم اْلفُقَ اُس أَْن ا النَّ أْ ي15ُأَيَُّه ٍق )إِْن يََش أِْت بَِخْل ْذِهْبُكْم َويَ
ِ بِعَِزيٍز( )16َجِديٍد( َّ هُ  )17َوَما ذَِلَك َعلَى  ْل ِمْن ا الَ يُْحَم ى ِحْمِلَه ةٌ إِلَ ْدُع ُمثْقَلَ َرى َوإِْن تَ َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ

ِه َشْيٌء َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى إِنََّما تُْنِذُر الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَّ  ى ِلنَْفِس ا يَتََزكَّ ى فَِإنََّم ْن تََزكَّ َالةَ َوَم ُهْم بِالغَْيِب َوأَقَاُموا الصَّ
ِ اْلَمِصيُر( َّ   ...)).)18َوإِلَى 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة فاطر ) 

  * التحليل :  
  

هِ (   ُع إِالَّ بِِعْلِم ه..  َوَال تََض ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم فات هللا)) : عل ن ص يم م ل العَِل ز وج  ع
هادِة، هللا عز والعاِلُم والعَالَُّم؛ قال وب،  وجل: وهو الَخالَُّق العَِليُم، وقال: عاِلُم الغَْيِب والشَّ الَّم الغُي ال: َع وق

ه، َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم َزل عالِ  فهو هللاُ العالُم بما ك م يَ ل أن يكون، ل ُد قَْب ْن بْع ا يُك وُن ولَمَّ ا يك اً والوبَِم  م
ي ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي اَط  يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى علي الى، أح السماء سبحانه وتع

  ..  دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرها
اجٌ ((   ٌح أَُج ذَا ِمْل ا)) :  َوَه ل:وم ؛ وقي رٌّ ل: م ح؛ وقي اٌج أَي مل ديد ٌء أُج اُج الش ل: األُج رارة؛ وقي ديد الم  ش

ز ال هللا ع ع. ق ذلك الجم اٌج؛ وهو الشديد الحرارة، وك ٌح أُج ذا ِمْل اء  وجل: وه ل م الملوحة والمرارة، مث
د ر. وق ديث البح ي ح اً. وف ُؤجُّ أُجوج اُء يَ ي أَجَّ الم ْذبُها عل ه: وَع ي هللا عن اٌج؛ ، رض م:  أُج اج، بالض األُج

الفالة، الملوحة؛ ومنه حديث الماُء الملح، الشديد ا ب َرٌف له ةً، َط بَِخةً نَشَّاَش ا َس ا  األَحنف: نزلن َرٌف له وَط
البحر اج. ب بابه. األُج وُت انص اِء: ص يُج الم رٍ .((  وأَِج ْن قِْطِمي وَن ِم ا يَْمِلُك اُر:)) : َم ُر والِقْطم قُّ  الِقْطِمي َش

رة صحاح: الِقْطِميرُ النواة، وفي ال واة، وهي الِقْش ين الفُوفة التي في الن واة ب ى الن ي عل ة الت واة  الدقيق الن
ت والتمر، ويقال: هي النُّْكتة البيضاء التي ي تنب واة الت راً  في ظهر الن ه قِْطمي بُت من ا أَص ة. وم ا النخل منه

يئاً. َرى((  أَي ش ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ وهري)) : َوَال تَ لُ الج م والثِّْق َوَزُر اِإلث ن  : ال ال اب الُح. ق اَرةُ والس والك
ياء واِإلثم. يقال: َوَزَر يَِزُر إِذا حمل ما وأَكثر ما يطلق في الحديث على الذنب األَثير: َره من األَش ُل ظه   يُثِْق

ه. ذنوب. وَوَزَر ِوْزراً: حمل ز: ول الُمثِْقلَِة ومن ال ل العزي ي التنزي ِزُر وازَرةٌ  وف رى؛ أَي ال يؤخذ  اتَ ِوْزَر أُخ
ذنب د ب لُ  أَح ره وال تحم ه. غي ِزيٌّ بعلم لٌّ َمْج ن ك رى، ولك ٍس أُخ ةٌ ِوْزَر نَْف ٌس آثم مى نف ام تس أَْوزاراً  واآلث

   .. تأْثَُم آثَِمةٌ بِإثم أُخرى ال ألَنها أَحمال تُثِْقلُه، واحدها ِوْزٌر، وقال األَخفش:

  
*********  

  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسما يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

c    : 310الحلقة عدد   
   c( سورة فاطر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشه ول هللا بل د أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
لُّ َوَال اْلَحُروُر(20َوَال الظُّلَُماُت َوَال النُّوُر( )19تَِوي األَْعَمى َواْلبَِصيُر(َوَما يَسْ (( ...  ا  )21) َوَال الّظِ َوَم

وِر( ي اْلقُبُ ْن فِ ِمٍع َم َت بُِمْس ا أَْن اُء َوَم ْن يََش ِمُع َم َ يُْس َّ َواُت إِنَّ  اُء َوَال األَْم تَِوي األَْحيَ َت إِالَّ 22يَْس )إِْن أَْن
ِذيٌر(23نَِذيٌر( ا نَ َال فِيَه ٍة إِالَّ خ ْن أُمَّ ِذيَن  )24)إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحّقِ بَِشيًرا َونَِذيًرا َوإِْن ِم ذََّب الَّ ْد َك بُوَك فَقَ ذِّ َوإِْن يَُك

بُِر َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيِر( ِر( )25ِمْن قَْبِلِهْم َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالزُّ اَن نَِكي َف َك ُروا فََكْي ِذيَن َكفَ ) 26ثُمَّ أََخْذُت الَّ
ْن اْلِجبَ ا َوِم َ أَْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت ُمْختَِلفًا أَْلَوانَُه َّ ٌف أَلَْم تََر أَنَّ  ٌر ُمْختَِل يٌض َوُحْم َدٌد بِ اِل ُج

ودٌ  ُب ُس ا َوَغَرابِي اِدِه  )27(أَْلَوانَُه ْن ِعبَ َ ِم َّ ى  ا يَْخَش ذَِلَك إِنََّم هُ َك ٌف أَْلَوانُ اِم ُمْختَِل َواّبِ َواألَْنعَ دَّ اِس َوال ْن النَّ َوِم
َ َعِزيٌز َغفُوٌر( َّ ا َرزَ 28اْلعُلََماُء إِنَّ  َالةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ َّ ةً )إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب  را َوَعَالنِيَ اُهْم ِس ْقنَ

ُكوٌر( )29يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن تَبُوَر( وٌر َش هُ َغفُ ِلِه إِنَّ َك  )30ِليَُوفِّيَُهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيَدُهْم ِمْن فَْض ا إِلَْي ِذي أَْوَحْينَ َوالَّ
 َ َّ قًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه إِنَّ  ْن  )31 بِِعبَاِدِه لََخبِيٌر بَِصيٌر(ِمْن اْلِكتَاِب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصّدِ ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطفَْينَا ِم

وَ  َك ُه ِ ذَِل َّ ِإْذِن  اْلَخْيَراِت بِ ابٌِق بِ ُر( ِعبَاِدنَا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقتَِصٌد َوِمْنُهْم َس ُل اْلَكبِي اُت  )32اْلفَْض َجنَّ
َب 33ْدٍن يَْدُخلُونََها يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْؤلًُؤا َوِلبَاُسُهْم فِيَها َحِريٌر(عَ  ِ الَِّذي أَْذَه َّ ِ ) َوقَالُوا اْلَحْمُد 

ْن فَْض34َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر َشُكوٌر( ِة ِم ا )الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُمقَاَم نَا فِيَه ٌب َوَال يََمسُّ ا نََص نَا فِيَه ِلِه الَ يََمسُّ
  ...)).)35لُغُوٌب(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة فاطر )

  * التحليل : 
  
ُرورُ ((   -  لُّ َوَال اْلَح ُموم )) :  َوَال الّظِ ل كالسَّ ي باللي ة، وه ارَّ ريح الح ُروُر ال وهري: الَح الج

  ..بالنهار
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ال((   -  اِت َوبِ رِ بِاْلبَيِّنَ اِب اْلُمنِي بُِر َوبِاْلِكتَ ة. )) : زُّ ُر: الكتاب ْب ه. والزَّ ه: قرأْت اَب وذَبَْرتُ ْرُت الكت وَزبَ
ال يَْزبُُره ويَزبُِره َزْبراً: كتبه، قال: وأَعرفه النَّْقَش في الكتابَ  وَزبَرَ  ال  الحجارة، وق وب: ق يعق

رَ  َمْصَدرَ  الفّراء: ما أَعرف تَْزبَرتِي، فِإما أَن يكون هذا ا مشّددة،  َزبَ ال: وال أَعرفه ب، ق أَي كت
ا  الماء والتَّْوِديَِة للخشبة التي يَُشدُّ بها اسماً كالتَّْنبِيَِة لمنتهى وإِما أَن يكون ة؛ حكاه ِخْلُف الناق

ي سيبويه. رف تَْزبَِرتِ ي ال أَع ي: إِن ال أَعراب اب وق ْرُت الكت ابتي وخطي. وَزبَ َت  أَي كت إِذا أَتْقَْن
ه. ُر: كتابت ْب ْدر والزَّ ل قِ وٌر مث ع ُزبُ اُب، والجم ا ٍالكت هم: وآتين رأَ بعض ه ق ُدوٍر؛ ومن داود  وقُ

بُوُر: الكتاب ه ألَنا الَمزبُوُر، والجمع ُزبٌُر، كما قالو ُزبُوراً. والزَّ ه ب ا مثلت  رسول وُرُسل. وإِنم
ه )): الَوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيرِ .. ((  َزبُوراً ورسوالً في معنى مفعول ذي تشع أحكام بين الواضح .. ال

 وحججه نورا لكل مؤمن .. 
ودٌ ((   -  ُب ُس واِد؛)) :  َوَغَرابِي ديُد الس ٌب: ش يٌّ وِغْربي وُد ُغراب وٌد،  وأَس ُب ُس ت: َغرابي وإِذا قل

ْبِغُض الش توكيد تَْجعَُل السُّوَد بََدالً من َغرابيِب ألَن ّ يُ  يخَ األَلوان ال يتقدَّم. وفي الحديث: إِن 
ـيَب؛هو ذي الِغْربِ يُب؛وقيل: أَراد ال ذي ال يَش ُب؛ أَراد ال ه َغرابي واد، وجمعُ ديُد الس ُد  الش ّوِ يَُس

ـُحْمراُن. ـَمغاِرُب: ال وداُن. وال ب بالطائف،  َشْيبَه. والـَمغاِرُب: السُّ ْرٌب من الِعنَ ـيُب: َض والِغْربِ
 . َشدُّه َسواداً.وأَْجَوُده، وأَ  شديُد السَّواِد، وهو أََرقُّ الِعنَب

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ ((   -  َّ ه وكنهه..  إِنََّما يَْخَشى  ه بحقيقت ٌل: )) : علم علما : أدرك يٌم، فَِعي وَعل
ة. ة المبالغ ذي َعلَّمه من أبني ال لإلنسان ال يم، ويجوز أن يق وم َعِل اً من العُل ال  هللاُ ِعْلم ا ق كم

ى م.يوسف للَمِلك: إني حفيٌظ َعِلي أَخبر  وقال هللا عز وجل: إنَّما يَْخَش اُء: ف اِده العُلَم هللاَ من عب
ْن يخشاه، عز وجل ه السالم: أن ِمْن عباِده َم ذلك صفة يوسف، علي اء، وك َم هم العُلَم  وأنه

ا َعلَّمه هللا َربِِّه وأَنه ِكان عليماً بأَْمر ى م ذي  واحد ليس كمثله شيء إل ث ال ل األَحادي من تأْوي
ه كان د عن  هللاُ. وروى األزهري عن يَْقِضي به على الغيب، فكان عليماً بما َعلَّم ن زي سعد ب

الى: ه تع ي قول ري ف رحمن الُمْق د ال ي عب مٍ  أب ذُو ِعْل ه ل ا  وإن ٍل بم ذُو َعَم ال: لَ اه، ق ا َعلَّْمن لم
ا ت: ي اه، فقل د َعلَّْمن ا عب تُ  أب ةَ، قل ن ُعيَْين ن اب ال: م ذا؟ ق معت ه ن س رحمن ِممَّ بي. ال : َحْس

ن ن وروي ع ال اب ية؛ ق م بالَخْش ن الِعْل ديث ولك رة الح م بكث يس العل ال: ل ه ق عود أن  مس
اده ال بعضهم:  األزهري: ويؤيد ما قاله قوُل هللا عز وجل: إنما يخشى هللاَ من عب اُء. وق العُلَم

ا يُض الجهلوالِعْلُم: نق عيينة. ابن العالُم الذي يَْعمُل بما يَْعلَم، قال: وهذا يؤيد قول م علم  .. عل
اء  عالمٌ  وَعلَُم هو نَْفُسه، ورجل ول ُعلَم ال سيبويه: يق اً. ق ا جميع اَء فيهم وٍم ُعلم وَعِليٌم من ق

ه من ال ون الوصف ب د يك م ق ان الِعْل ا ك ي: لمَّ ن جن ال اب اً. ق ول إالّ عاِلم دَ  يق ه  بع ة ل الُمزاَول
اً  دخوله فيه، أولوُطوِل الُمالبسِة صار كأنه غريزةٌ، ولم يكن على  ان ُمتعلِّم ذلك لك ولو كان ك

ى الغريزة إل ل صار ال عاِلماً، فلما خرج ب اب فَعُ م  ب َر تَْكسيَره، ث يٍم، فُكّسِ ى كعَل ي المعن عالٌم ف
وا الوا حملُ دَّه فق ه ض مَ  علي اء ألن الِعل اء َكُحلَم ار ُعلَم اء، وص الء كعُلَم احبه،  ُجَه ةٌ لص مْحلَم
ا كان الفُْحشُ ذلك جاء عنهم فاح وعلى ً  ٌش وفُحشاء لَمَّ ال  من ضروب الجهل ونقيضا م، ق للِحْل

 . ابن بري: وجمُع عالٍم ُعلماءُ 
ر.)) :  َوِمْنُهْم ُمْقتَِصدٌ ((   -  ين اِإلسراف والتقتي ا ب راِط وهو م ي الشيء: خالُف اِإلف  والقَْصد ف

واقتصد  النفقة وقد اقتصد. د فيوالقصد فيالمعيشة: أَن ال يُْسِرَف وال يُقَتِّر. يقال: فالن مقتص
ا عاَل  بين الظالم فالن في أَمره أَي استقام. وقوله: ومنهم ُمْقتَِصٌد؛ والسابق. وفي الحديث: م

ا ُل أَي م ِرفُ  مقتصد وال يَِعي ر من ال يُْس ي افتق ْد ف الى: واْقِص ه تع ُر. وقول ِّ اِق وال يُقَت ي االنف  ف
ورجل  مستوياً،  نفِسك. وقصد فالن في مشيه إِذا مشىاْربَْع على  مشيك واقصد بذَْرِعك؛ أَي

د د ومقتص روف قص دٌ  والمع ب  ُمقَصَّ الل والمتجن ل للح ه الفاع ض العلماءبأن ه بع د عرف .. وق
 للمحرمات والمرتكب لبعض المخالفات .. 
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َب،  ،اللُّغُوُب: التَّعَُب واِإلْعياُء.لَغََب يَْلغُبُ )) : َوَال يََمسُّنَا فِيَها لُغُوبٌ ((   - اً ولَِغ اً ولَْغب بالضم، لُغُوب
دَّ  بالكسر، لغة ضعيفة: عَى  أَْعيا أَش ب: فَس ي حديث األَْرنَ ْبتُه. وف ا أَي أَْنَص ه أَن اِء. وأَْلغَْبتُ اِإلْعي

ْوا. القومُ  ـبُوا وأَْعيَ ا أَي تَِع ا فلَِغـبُوا وأَْدرْكتُه ز: وم ل العزي ي التنزي ه  وف وٍب. ومن نا من لُغُ َمسَّ
ال ل: ف ضقي تعار بع يٍ. واس ٌب أَي ُمْع اِغٌب الِغ ن ُ ٌن س ده اب ال، أَنش ريح، فق ك لل رِب ذل الع

ي: ـي األَعراب ٍل تُْمِس َدٍة َمْجَه هْ  وبَْل ها، خاِويَ اٍء َعْرُض ـباً، وهي ن ا * لَواِغ اُح به ي ه ..  الّرِ وأَْلغَبَ
 . وتَلَغَّبه: فَعََل به ذلك وأَتْعَبَه السيُر،

  
  

*********  
  
  
  
  

هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  /* ** /
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السميع ال ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل عل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنتَ (( ون ...  –./.)) )118َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  هللاوأشهد أن محمدا رسول  

  
  

c    : 311الحلقة عدد   
   c( سورة فاطر ) 
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  ى ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس قي

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ذَلِ (( ...  ذَابَِها َك ِزي َوالَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم الَ يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوَال يَُخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َع َك نَْج

ِه َوُهْم يَْصَطِرُخوَن فِيَها َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا نَْعمَ  )36ُكلَّ َكفُوٍر( ذَكَُّر فِي ا يَتَ ْرُكْم َم ُل أََولَْم نُعَّمِ
يٍر( ْن نَِص يٌم 37َمْن تَذَكََّر َوَجاَءُكْم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِميَن ِم هُ َعِل َماَواِت َواألَْرِض إِنَّ ِب السَّ اِلُم َغْي َ َع َّ )إِنَّ 

ُدوِر( ْم َخَالئ38ِبِذَاِت الصُّ ِذي َجعَلَُك َد )ُهَو الَّ ُرُهْم ِعْن افِِريَن ُكْف ُد اْلَك ُرهُ َوَال يَِزي ِه ُكْف َر فَعَلَْي ْن َكفَ ي األَْرِض فََم َف فِ
ِ أَرُ  )39َربِِّهْم إِالَّ َمْقتًا َوَال يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرُهْم إِالَّ َخَساًرا( َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ِذيَن تَ ي قُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكْم الَّ ونِ

هُ بَ ٍة ِمْن ى بَيِّنَ ْم َعلَ ا فَُه اُهْم ِكتَابً َماَواِت أَْم آتَْينَ ي السَّ ْرٌك فِ اِلُموَن َماذَا َخلَقُوا ِمْن األَْرِض أَْم لَُهْم ِش ُد الظَّ ْل إِْن يَِع
َ يُْمِسُك السََّماَواِت َواألَْرَض أَْن تَُزو40بَْعُضُهْم بَْعًضا إِالَّ ُغُروًرا( َّ ْن )إِنَّ  ٍد ِم ْن أََح َكُهَما ِم َال َولَئِْن َزالَتَا إِْن أَْمَس

ِم  )41بَْعِدِه إِنَّهُ َكاَن َحِليًما َغفُوًرا( َدى اْألَُم ْن إِْح َدى ِم ونُنَّ أَْه ِذيٌر لَيَُك اَءُهْم نَ ئِْن َج انِِهْم لَ ِ َجْهَد أَْيَم َّ َوأَْقَسُموا بِا
ا َجاَءُهْم نَِذيٌر َما َزاَدُهمْ  ِه 42إِالَّ نُفُوًرا( فَلَمَّ يُِّئ إِالَّ بِأَْهِل ُر السَّ ُق اْلَمْك يِِّئ َوَال يَِحي َر السَّ )اْستِْكبَاًرا فِي األَْرِض َوَمْك

ِ تَحْ  َّ ِ تَْبِديالً َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة  َّ ِليَن فَلَْن تَِجَد ِلُسنَِّة  ي األَْرِض )43ِويالً(فََهْل يَْنُظُروَن إِالَّ ُسنَّةَ األَوَّ أََولَْم يَِسيُروا فِ
ُ ِليُْعِج َّ ةً َوَما َكاَن  َماَواِت فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َوَكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ ي السَّ ْيٍء فِ ْن َش َزهُ ِم

ْن ) َولَْو يُ 44َوَال فِي األَْرِض إِنَّهُ َكاَن َعِليًما قَِديًرا( ٍة َولَِك ُ النَّاَس بَِما َكَسبُوا َما تََرَك َعلَى َظْهِرَها ِمْن َدابَّ َّ َؤاِخذُ 
َ َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصيًرا( َّ ُرُهْم إِلَى أََجٍل ُمَسمى فَِإذَا َجاَء أََجلُُهْم فَِإنَّ    ./.)).)45يَُؤّخِ

  صدق هللا العظيم
  ( سورة فاطر ) 

  * التحليل : 
  
اَوُه((   -  ا أَْخِرْجنَ ا َربَّنَ َطِرُخوَن فِيَه رخوا: )) :  ْم يَْص ارخوا واستص وُم وتص َطَرَخ القَ واْص

ارخ، طراخ: التص تغاثوا. واالص ال. اس ه  افتع ّرخ ب ال: التص راخ. ويق ف الص ّرخ: تكل والتص
ريُخ:  والمستصرخ: حمق أَي بالعطاس. المستغيث؛ تقول منه: استصرخني فأَصرخته. والصَّ

 . ستصرخ.الم صوتُ 
ا)) :  ُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخَالئَِف فِي األَْرِض ((   -  تَْخلْفتُه أَن اً واْس ه تَْخِليف اً أَُخلِّفُ ُت فالن   ويقال: َخلَّْف

ه ة. َجعَلتُ ه خليف تَْخلفه: جعل ي. واْس ه، َخليفَت ـمن قبل تْخلَُف م ذي يُْس ةُ: ال ع  والَخِليف والجم
ى ه عل اؤوا ب ف، ج ل كر خالئ ل مث عاألص ُف والجم و الَخِلي رائَِم، وه ٍة وك ا  يم اء، وأَم ُخلَف

يبويه   س
ه ٍل ألَن ون إال فقال َخِليفةٌ وُخلَفاء، َكسَّروه تكسير فَِعي ال  ال يك ن سيده. وق ل اب ذا نق ذكر؛ ه للم

ى ال غيره: فَِعيلة بالهاء ال تجمع عل الء، ق م  فُعَ ٍة ول ظ َخِليف ى لف ُف فعل ا َخالئِ ن سيده: وأَم اب
 .. أَبو حاتم حكاه فاً، وقديعرف خلي

ةٍ ((   -  ْن َدابَّ ا ِم ى َظْهِرَه َرَك َعلَ ا تَ رَ  )) : َم زةً وغي وان، ُمَميِّ ن الَحيَ ا َدبَّ م ٌم لم ة: اس  والدَّابَّ
ى ُمَميِّزة. وفي ْن يَْمِشي عل ْنُهم َم ّ خلق كلَّ دابٍَّة ِمْن ماٍء، فَِم ا  التنزيل العزيز: و ـمَّ ه؛ ول بَْطنِ

ان عِقُل، ولما ال يَْعِقُل، قيل:كان ِلما يَ  و ك ْنُهم؛ ول م  فَِم ، ث ْنُهنَّ ا، أَو فَِم ل: فَِمْنه ُل، لَِقي ا ال يَْعِق ِلم
ةَ، قال: َمْن يَْمِشي على ا َخلَط الَجماَع نهم،  بَْطنِه؛ وإِن كان أَْصلُها ِلما ال يَْعِقُل، ألَنـَّه لـمَّ ال م فق
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لَّ  ى: ك ْن؛ والمعن ارةُ بِم ت الِعب ل: ُجِعلَ ز وج ه، ع ٍة. وقول س َدابَّ ن  نف ا م ى َظْهِره َرَك عل ا تَ م
لِّ  ، وُك ّنِ َك  َدابٍَّة؛ قيل من َدابٍَّة من اِإلْنِس والج ى ذِل ُدلُّ عل وَم؛ يَ ا أَراَد العُم ل: إِنَّم ُل؛ وقي ا يَْعِق م

  . .ّ عنهما: كاَد الُجعَُل يَْهِلُك، في ُجْحِرِه، بذَْنِب ابِن آدمَ  قول ابن عباس، رضي
 )) : األجل : غاية الوقت .. ومسمى أي معين ومضبوط ال يتجاوزنه ..  إِلَى أََجٍل ُمَسمى((   -
  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين  ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ونش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ ال اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان ..  ارس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن شاء هللا ت ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف ع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

  c  : 312الحلقة عدد   
    c سورة يــس) 36( 

  )  83( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ   ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا ول هللا بل رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

س(((  يِم(1ي ْرآِن اْلَحِك ِليَن(2) َواْلقُ ْن اْلُمْرَس َك لَِم تَقِ 3)إِنَّ َراٍط ُمْس ى ِص ِز 4يٍم() َعلَ َل اْلعَِزي ) تَنِزي
ِحيِم( افِلُوَن(5الرَّ ْم َغ اُؤُهْم فَُه ِذَر آبَ ا أُن ا َم ِذَر قَْوًم وَن(6) ِلتُن ْم الَ يُْؤِمنُ ِرِهْم فَُه ى أَْكثَ ْوُل َعلَ قَّ اْلقَ ْد َح ا 7) لَقَ ) إِنَّ

ْم ُمْقَمُح اِن فَُه ى األَْذقَ َي إِلَ َالالً فَِه اقِِهْم أَْغ دا 8وَن(َجعَْلنَا فِي أَْعنَ ْم َس ْن َخْلِفِه دا َوِم ِديِهْم َس ْيِن أَْي ْن بَ ا ِم ) َوَجعَْلنَ
ْكَر 10) َوَسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم الَ يُْؤِمنُوَن(9فَأَْغَشْينَاُهْم فَُهْم الَ يُْبِصُروَن( ذِّ َع ال ْن اتَّبَ )إِنََّما تُنِذُر َم

ْحمَ  ْرهُ بَِمْغِفَرٍة َوأَْجٍر َكِريٍم(َوَخِشَي الرَّ لَّ 11اَن بِاْلغَْيِب فَبَّشِ اَرهُْم َوُك دَُّموا َوآثَ ا قَ ُب َم ْوتَى َونَْكتُ يِ اْلَم )إِنَّا نَْحُن نُْح
ْيِهْم 13وَن(َواْضِرْب لَُهْم َمثَالً أَْصَحاَب اْلقَْريَِة إِْذ َجاَءَها اْلُمْرَسلُ  )12َشْيٍء أْحَصْينَاهُ فِي إَِماٍم ُمبِيٍن( )إِْذ أَْرَسْلنَا إِلَ

ْزنَا بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِنَّا إِلَْيُكْم ُمْرَسلُوَن( ْن 14اثْنَْيِن فََكذَّبُوُهَما فَعَزَّ اُن ِم ْحَم ) قَالُوا َما أَْنتُْم إِالَّ بََشٌر ِمثْلُنَا َوَما أَنَزَل الرَّ
يُن( )16َربُّنَا يَْعلَُم إِنَّا إِلَْيُكْم لَُمْرَسلُوَن( قَالُوا )15َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْكِذبُوَن( بََالُغ اْلُمبِ ا إِالَّ اْل ا َعلَْينَ الُوا  )17َوَم قَ

يٌم( ذَاٌب أَِل ْم أَ  )18إِنَّا تََطيَّْرنَا بُِكْم لَئِْن لَْم تَنتَُهوا لَنَْرُجَمنَُّكْم َولَيََمسَّنَُّكْم ِمنَّا َع ائُِرُكْم َمعَُك الُوا َط تُْم قَ ْل أَْن ْرتُْم بَ ْن ذُّكِ ئِ
أَلُُكْم 20قَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِليَن( َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة َرُجٌل يَْسعَى قَاَل يَا )19قَْوٌم ُمْسِرفُوَن( )اتَّبِعُوا َمْن الَ يَْس

ُدوَن( ْم ُمْهتَ ًرا َوُه ي وَ 21أَْج ِذي فََطَرنِ ُد الَّ ي الَ أَْعبُ ا ِل وَن() َوَم ِه تُْرَجعُ ي 22إِلَْي ةً إِْن يُِرْدنِ ِه آِلَه ْن ُدونِ ذُ ِم )أَأَتَِّخ
ذُونِي( ْيئًا َوَال يُنِق فَاَعتُُهْم َش ي َش ِن َعنِّ ْحَماُن بُِضّرٍ الَ تُْغ يٍن(23الرَّ َالٍل ُمبِ ي َض ي إِذًا لَِف َربُِّكْم 24)إِنِّ ُت بِ ي آَمْن )إِنِّ

َرِميَن( )26لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُموَن( نَّةَ قَاَل يَاقِيَل اْدُخْل اْلجَ  )25فَاْسَمعُونِي( ) 27بَِما َغفََر ِلي َربِّي َوَجعَلَنِي ِمْن اْلُمْك
ِزِليَن( ا ُمن ا ُكنَّ َماِء َوَم ِإذَا ُه28َوَما أَنَزْلنَا َعلَى قَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجنٍد ِمْن السَّ َدةً فَ ْيَحةً َواِح ْت إِالَّ َص ْم ) إِْن َكانَ

ْبلَُهْم 30َحْسَرةً َعلَى اْلِعبَاِد َما يَأْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون( ) يَا29َخاِمُدوَن( ) أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا قَ
ا َجِميٌع لََدْينَا مُ 31ِمْن اْلقُُروِن أَنَُّهْم إِلَْيِهْم الَ يَْرِجعُوَن(   ...)).) 32ْحَضُروَن() َوإِْن ُكلٌّ لَمَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يس ) 

  * التحليل : 
  
  : )1يس(((  - 

ي ر معروف ف تح غي ر: إِن أَراد أَن الف ة فيجوز، وإِن أَراد قال ابن األَثي يس بمعروف  الرواي ه ل أَن
ي  وأَنََسةً، وقد حكي أَن به أنس أنسا أَنِْست في اللغة فال، فِإنه مصدر ة ف ال  اِإلنسان،اِإلْيسان لغ ة؛ ق طائي
ر الطائي: ي من عامر بن جري ا ليتن ا في ا طاَف أَهلُه ِد م ْوَت إِيسان بَْع ا َص َمْع به م أَْس ُت، ول ن َِهلَْك ال اب  ق

ه اء سيده: كذا أَنشده ابن جني، وقال: إِال أَنهم قد قالوا في جمع ، بي يَّ ذا ال يجوز  أَياِس ى ه ف، فعل ل األَل قب
ال وجائز أَيضاً أَن يكون ة،أَن تكون الياء غير مبدل ٍد؛ ق اد وُعيَْي ٍد وأَْعي الزم نحو عي اني:  من البدل ال اللحي

َّ عز وجل:  اللحياني: يجمعونه أَياسين، قال في رأَيُت ثَمَّ إِيساناً أَي إِنساناً؛ وقال فلي لغة طيء ما كتاب 
رآن ول ياسين والق و منصور: وق ال أَب يم؛ بلغة طيء، ق اء أَ  الحك الالعلم ة. وق ه من الحروف المقطع  ن

ان الفراُء: العرب جميعاً يقولون اِإلنسان ون مك ِإنهم يجعل اً ف ن سعد أَن  إِال طيئ ْيُس اب اء. وروى قَ ون ي الن
اس، ن عب رأَ: اب ا، ق َّ عنهم ي  ي: رض ن جن ال اب ان. ق ا إِنس د ي يم، يري رآن الحك ين والق ى أَن  ياس ويحك

الوا: ستأْذنوا عليهم فقال لهم الناس: منالجن وافَْوا قوماً فا طائفة من تم؟ فق ك أَن  أَن ، وذل ّنِ اٌس من الج ن
اس من تم المعهود في الكالم إِذا قيل للن ي الجن  أَن ك استعملوه ف ر ذل ا كث ي فالن، فلم اس من بن الوا: ن ق

ا  كالمهم على المعهود من ه وإِن تباين ان في ى الشيء من وجه يجتمع   منمع اِإلنس، والشيء يحمل عل
  . وجه آخر.
ي )) :  إِلَى األَْذقَاِن فَُهْم ُمْقَمُحونَ ((   -  ذليل. وف ُح: ال ع بصره. والُمْقَم اد يرف ٌح: ال يك وبعيٌر ُمْقِم

م ُمْقَمحون؛ أَي خاشعون أَذالء ال يرفعون فهي التنزيل: ان فه ُح:  أَبصارهم. إِلى األَذق والُمْقَم
دُّ. ه ِض اد يضعه فكأَن ه ال يك رأْسو الرافع رأْس ع ال اُح: رف ه  اِإلْقم ال: أَْقَمَح وغض البصر: يق

ل  قال رأْسه مرفوعاً من ضيقه. الغُّل إِذا ترك اِمُح من اِإلب اِمُح والُمق ث: الق ال اللي األَزهري: ق
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ه  من شّدة العطش وقد قمح يقمح فَتََر. وبعير ُمْقَمٌح،  عطشه حتى ّ الذي اشتد اً، وأَْقَمَح قُموح
حٌ  و ُمْقَم ُش، فه انالعط ى األَذق ي إِل الى: فه ال هللا تع ون  . ق عون ال يرفع ون خاش م ُمْقَمح فه

 ..  أَبصارهم
ال  أْحَصْينَاهُ فِي إَِماٍم ُمبِينٍ ((   -  )) : اللوح المحفوظ .. وقال بعض العلماء يعني صحائف األعم

 .. والمبين : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 
ةِ ((   - ى اْلَمِدينَ ْن أَْقَص اَء ِم عَىَوَج ٌل يَْس ون   َرُج ى فرع عى إل ون .. يس ؤمن آل فرع و م )) : ه

   ليخبره بالتآمر على قتله ..
  

 

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن  ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأد غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي ح الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

  c  : 313الحلقة عدد   
    c( سورة يس ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمد ول هللا بل ا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

أُْكلُوَن(َوآيَةٌ لَُهْم األَْرُض اْلَمْيتَةُ أَْحيَْينَاَها َوأَْخَرْجنَا ِمْنَها َحبا فَ (( ...  ْن 33ِمْنهُ يَ اٍت ِم ا َجنَّ ا فِيَه ) َوَجعَْلنَ
ْرنَا فِيَها ِمْن اْلعُيُوِن( ُكُروَن(34نَِخيٍل َوأَْعنَاٍب َوفَجَّ َال يَْش ِديِهْم أَفَ هُ أَْي ا َعِملَتْ ِرِه َوَم ْن ثََم أُْكلُوا ِم ْبَحاَن 35) ِليَ ) ُس

ا تُْنبِتُ  ا الَ يَْعلَُموَن(الَِّذي َخلََق األَْزَواَج ُكلََّها ِممَّ اَر 36 األَْرُض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ ) َوآيَةٌ لَُهْم اللَّْيُل نَْسلَُخ ِمْنهُ النََّه
يِم(37فَِإذَا ُهْم ُمْظِلُموَن( ِز اْلعَِل ِديُر اْلعَِزي اِزلَ 38) َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَّرٍ لََها ذَِلَك تَْق ْرنَاهُ َمنَ دَّ َر قَ ى ) َواْلقََم  َحتَّ

ِديِم( اْلعُْرُجوِن اْلقَ اَد َك ٍك 39َع ي فَلَ لٌّ فِ اِر َوُك ابُِق النََّه ُل َس َر َوَال اللَّْي ْدِرَك اْلقََم ا أَْن تُ ي لََه ْمُس يَْنبَِغ ) الَ الشَّ
يَّتَُهْم فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن(40يَْسبَُحوَن( وَن(َوَخلَْقنَ  )41) َوآيَةٌ لَُهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُّرِ ا يَْرَكبُ َوإِْن  )42ا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َم

ْيَن  )44)إِالَّ َرْحَمةً ِمنَّا َوَمتَاًعا إِلَى ِحيٍن(43نََشأْ نُْغِرْقُهْم فََال َصِريَخ لَُهْم َوَال ُهْم يُنقَذُوَن( َوإِذَا قِيَل لَُهْم اتَّقُوا َما بَ
يَن( )45وَن(أَْيِديُكْم َوَما َخْلفَُكْم لَعَلَُّكْم تُْرَحمُ  ا ُمْعِرِض انُوا َعْنَه ْم إِالَّ َك اِت َربِِّه ْن آيَ ٍة ِم َوإِذَا  )46َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آيَ

 ُ َّ ُ قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَنُْطِعُم َمْن لَْو يََشاُء  َّ ا َرَزقَُكْم  َالٍل  أَْطعََمهُ إِْن أَنْ قِيَل لَُهْم أَنِفقُوا ِممَّ تُْم إِالَّ فِي َض
يٍن( اِدقِيَن( )47ُمبِ تُْم َص ُد إِْن ُكن ذَا اْلَوْع ى َه وَن َمتَ ْم  )48َويَقُولُ ذُُهْم َوُه َدةً تَأُْخ ْيَحةً َواِح ُروَن إِالَّ َص ا يَنُظ َم

ُموَن( ى َونُِفخَ  )50فََال يَْستَِطيعُوَن تَْوِصيَةً َوَال إِلَى أَْهِلِهْم يَْرِجعُوَن( )49يَِخّصِ وِر فَِإذَا ُهْم ِمْن األَْجَداِث إِلَ  فِي الصُّ
لُوَن( قَالُوا يَا )51َربِِّهْم يَنِسلُوَن( َدَق اْلُمْرَس ْحَماُن َوَص ْت 52َوْيلَنَا َمْن بَعَثَنَا ِمْن َمْرقَِدنَا َهذَا َما َوَعَد الرَّ ) إِْن َكانَ

َدْينَ  ٌع لَ ْم َجِمي ِإذَا ُه َدةً فَ ْيَحةً َواِح ُروَن(إِالَّ َص تُْم  )53ا ُمْحَض ا ُكن َزْوَن إِالَّ َم ْيئًا َوَال تُْج ٌس َش ُم نَْف اْليَْوَم الَ تُْظلَ فَ
  ...)).)54تَْعَملُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يس ) 

  * التحليل :
 
ِديمِ ((   -  اْلعُْرُجوِن اْلقَ اَد َك ه)) : َع د كلُّ وُن والعُْرُج وُن والعُْرُج رو: العُْره و عم  اُن،اِإله أَب

، وجَّ بس واْع ْذُق إذا يَ و الِع ل: ه ة، وقي ْذُق عامَّ ون الِع ل: والعُْرُج ذي  وقي ْذق ال ل الِع و أَص ه
ل ى النخ ى عل ماريخ فيبق ه الش ع من َوجُّ وتُْقط ال  يْع ة. ق ود الِكباس و ُع ب: ه ال ثعل اً، وق يابس

فُر عريض ال  األَزهري: العرجون أَْص اً فق ا عاد دقيق ه الهالَل لم الى: شبه هللا ب سبحانه وتع
  ..  واْعِوجاِجه قَدَّْرناه َمنازَل حتى عاد كالعُْرُجون القديم؛ قال ابن سيده: في ِدقَّتِه والقََمرَ 

مْ ((   -  ا َخْلفَُك ِديُكْم َوَم ْيَن أَْي ا بَ وا َم ل  اتَّقُ ة هللا والعم وى: مخاف ذره .. التق ه وح اه : خاف )) : اتق
 بطاعته .. 

ُروَن إِالَّ ((   -  ا يَنُظ َدةً  َم ْيَحةً َواِح ز )) :  َص ال هللا ع ن األَّول؛ ق له م ذاُب، وأَص ْيَحةُ: الع والصَّ
ل: ذَتْهم وج وا. فأََخ الن إِذا َهلَُك ي آِل ف يَح ف ال: ِص ذاب؛ ويق ه الع ي ب ْيحةُ؛ يعن ذَتْهم  الصَّ فأََخ

وِجئَ  ارةُ إِذا فُ يحةُ: الغ تهم. والصَّ ْيحةُ أَي أَهلك ائِحةُ  الصَّ ا. والص يُّ به ِة؛ الح ْيَحةُ الَمناح : َص
ذَ  مثلَ  َّيقال: ما ينتظرون إِال ال هللا عز وجل: وأََخ يعاِجلُهم؛ ق را َس ى أَي َش ذين َصْيحِة الُحْبل  ال

ياحُ   .. َظلَموا الصيحةُ؛ فذكر الفعل ألَن الصيحة مصدر أُريد به الّصِ
َدثٍ  علي، كّرم هللا وجهه: فيالَجَدُث: القَْبر. وفي حديث )) : فَِإذَا ُهْم ِمْن األَْجَداثِ ((   -  ُع  َج يَْنقَِط

ي داٌث. وف ع أَْج ر، والجم ي قب ا أَي ف ه آثاُره ي ُظْلمت ديث: ف ِزلُهم  الح داثَهم أَي نُْن ئهم أَْج ّوِ نُبَ
م  فالفاء قبوَرهم؛ وقد قالوا: َجَدٌف، داٍث، ول بدل من الثاء، ألَنهم قد أَجمعوا في الجمع على أَْج

 . أَْجداف. يقولوا
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لُونَ إِ ((   - ْم يَنِس ل الماشي)) :  لَى َربِِّه ال: ونََس رع؛ ق الناً: أَس الً ونََس الً ونََس ل نْس ل ويَْنُس  يَْنِس
اً، لْ  َعَسالَن الذئِب أَْمسى قاِرب ه فَنََس ُل علي َرَد اللي ي: وأَنشد..  بَ ن األَعراب وم  اب اَم الق سٌّ أَم َع

م استعمِ  وقيل: أَصل النَّسالن دائم النََّسلْ  ومَ للذئب ث ْلت الق ك. وأَنَس ر ذل دَّمتهم؛  ل في غي إِذا تق
ري ن ب د اب د: وأَنش ن زي ِدّيِ ب ِذمٌ  لعَ ْرٌب َخ درعان َغ ل ال َرَب أَْزمٌ  ، أَْنَس ْب ال الرَّ َدنْ  وَع م يُ  ل

ز: ل العزي ي التنزي ال وف لون؛ ق م يَْنِس ى ربه داث إِل ن األَْج ْم م ِإذا ُه ون  ف حق: يخرج و إِس أَب
ث: ال بسرعة. ال اللي ذئب إِذاوق ية ال الن ِمْش رع.  نََّس ي  أَس د نسل ف ل وق ل ويَْنُس ْدِو يَْنِس  الع

رع. ى رسول هللا نَْسالً ونََسالناً أَي أَس ي الحديث: أَنهم شَكْوا إِل ه وسلم ، صلى وف  ، هللا علي
ط ي: ببس ن األَعراب ال اب ل؛ ق يكم بالنَّْس ال: عل ْعَف فق ي ..  الضَّ ي المشي. وف  وهو اِإلسراع ف

دي كواح م ش ر: أَنه أَمرهم ث آخ ل: ف الن، وقي يكم بالنََّس ال: عل اء فق ه اِإلْعي لوا إِلي أَي  أَن يَْنِس
وم نسل أي  يسرعوا في المشي. وفي حديث لقمان: وإِذا َسعى  ة  إِذا الق ارة أَو َمخاف َدْوا لغ َع

 . أَسرع هو، قال: والنََّسالن دون السَّْعيِ.
  
  

*********  
  
  

ه هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسر
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه س
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
ون ...  –./.)) )118اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ (( ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  

  c   : 314الحلقة عدد   
    c( سورة يس ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالة وأدى األمانالرس
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اِكُهوَن((( ...   غٍُل فَ ي ُش ْوَم فِ ِة اْليَ َحاَب اْلَجنَّ ى ا55إِنَّ أَْص َالٍل َعلَ ي ِظ ْم فِ ْم َوأَْزَواُجُه ِك )ُه ألََرائِ
وَن( دَُّعوَن( )56ُمتَِّكئُ ا يَ ْم َم ةٌ َولَُه ا فَاِكَه ْم فِيَه يٍم( )57لَُه ْن َرّبٍ َرِح ْوالً ِم َالٌم قَ ا  )58َس ْوَم أَيَُّه اُزوا اْليَ َواْمتَ

ا59اْلُمْجِرُموَن( ْيُكْم يَ هُ لَُك )أَلَْم أَْعَهْد إِلَ ْيَطاَن إِنَّ ُدوا الشَّ ي آَدَم أَْن الَ تَْعبُ يٌن(بَنِ ُدوٌّ ُمبِ ذَا 60ْم َع ُدونِي َه ) َوأَْن اْعبُ
تَِقيٌم( َراٌط ُمْس وَن( )61ِص وا تَْعِقلُ ْم تَُكونُ ًرا أَفَلَ بِالً َكثِي ْنُكْم ِج لَّ ِم ْد أََض تُْم 62َولَقَ ي ُكن نَُّم الَّتِ ِذِه َجَه )َه

نَْختُِم َعلَى أَْفَواِهِهْم َوتَُكلُِّمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما  )اْليَْومَ 64)اْصلَْوَها اْليَْوَم بَِما ُكنتُْم تَْكفُُروَن(63تُوَعُدوَن(
بُوَن( انُوا يَْكِس ُروَن( )65َك أَنَّى يُْبِص َراَط فَ تَبَقُوا الّصِ نِِهْم فَاْس ى أَْعيُ نَا َعلَ اُء لََطَمْس ْو نََش اُء  )66َولَ ْو نََش َولَ

انَتِِهمْ  ى َمَك ْخنَاُهْم َعلَ وَن(لََمَس يا َوَال يَْرِجعُ تََطاُعوا ُمِض ا اْس َال 67 فََم ِق أَفَ ي اْلَخْل هُ فِ ْس ْرهُ نُنَّكِ ْن نُعَّمِ ) َوَم
يٌن( )68يَْعِقلُوَن( ْرآٌن ُمبِ ٌر َوقُ َو إِالَّ ِذْك هُ إِْن ُه ي لَ ا يَْنبَِغ ْعَر َوَم اهُ الّشِ ا َعلَّْمنَ قَّ  )69َوَم ا َويَِح اَن َحي ْن َك ِذَر َم ِليُْن

  ...)).)70اْلقَْوُل َعلَى اْلَكافِِريَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة يس ) 

  * التحليل : 
  
اِكُهونَ ((   -  غٍُل فَ ي ُش ة،)) :  فِ ده فاكه هٌ: عن ةَ، وفاِك ل الفاِكه هٌ: يأْك ٌل فَك ى  ورج ا عل وكالُهم

ب. َرتْ  النََّس ذي َكثُ ه ال وي: الفاك اذ النح و مع ه أَب ه.. فاِكهتُ وَم ب َوفَكَّ ا. الق اهم به ة: أَت الفاِكه
ى واُء عل اً: الَحْل ة أَيض بيه. والفاكه ةُ  التش ُم الفِكيه َرفَُهم، واالس الم: أَْط ح الك م بُملَ  وفَكََّهُه

ةُ. الجوهري: الفَكاهةُ، والفُكاهةُ، الفتح، بالضم، والمصدر المتوهم فيه الفعل الفَكاه مصدُر  ب
س:  َب النَّْفسفَِكهَ الرجُل، بالكسر، فهو فَِكهٌ إذا كان َطيِّ  َمّزاحاً، والفاكهُ المّزاُح. وفي حديث أَن

د  كان النبي، صلى هللا عليه ي حديث زي ازُح. وف هُ: الم ؛ الفاك ٍّ وسلم، من أَْفَكِه الناس مع َصبِي
عٌ  بن ٍة،  ثابت: أَنه كان من أَْفَكِه الناِس إذا خال مع أَهله؛ ومنه الحديث: أَرب تُهن بغيب يس ِغيبَ ل

نهم المُ  ذينم م ال ات؛ ه ه ون باألُمَّ ه زاُح،  تَفَّكِ م: الِم ةُ، بالض اِزِحين. والفُكاه تُُمونَُهنَّ ُمم يَْش
هُ ذو ل: الفاك تُ  وقي اُزُح. وفاَكْه هُ: التَّم ن. والتَّفاُك امر والالَّب ة كالت ومَ  الفُكاه حِ  الق ةً بُملَ ُمفاَكه

هُ:ال المثل: الكالِم والِمزاحِ، والُمفاكَهةُ: الُممازَحةُ. وفي ْه. والفَِك ى أََكَم ْل عل    تُفاِكه أََمْه وال تَبُ
د نفس، وق ُب ال ان، الطَّيِّ هٌ وفَْيَكه هٌ وفاِك ل فَِك د: رج و زي اً. أَب هَ فََكه نفس فَِك ب ال و الطي  وه

احُ   .. المزَّ
 )) : عبده عبادة :  خضع وذل وطاع له ..  أَْن الَ تَْعبُُدوا الشَّْيَطانَ ((   - 
ً )) :  يَْومَ اْصلَْوَها الْ ((   -  ْليا لَْيتهُ َص واهُ، وَص ْلياً: َش ليِه َص رهُ يَْص الُ  وَصلَى اللَّْحَم وغي ه  مث َرَمْيتُ

ت ك وأَْن ت ذل ْلياً إذا فَعَْل ليِه َص د أَنْ  َرْمياً وأَنا أَْص اءً  تُري ا إْلق ه فيه ك تُْلِقي إذا أََرْدت أَنَّ ويَه، ف  تَْش
دُ  َك تُري لَْيته، كأَنَّ َت أَْص راَق قل ذلك اإلْح الًء، وك األَلف، إْص لِّيه ب لَّْيتُه أَُص ذيب:  َص ِليةً. الته تَْص

ِه الَصالح َصلَْيُت اللَّْحَم، بالتَّخفيِف، على ى َوْج لَّْيتُه فَعَلَ لَْيتُه وَص ا أَْص َوْيته، فأَمَّ اه َش ِه  معن وْج
اراً  الفَسادِ  ِليِه ن عِ  واإلْحراق؛ ومنه قوله: فََسْوَف نُْص لَى َس ه: ويَْص ّدِ  يراً.،وقول الُء، بالم والّصِ

واُء ألَنَّه َدَعْوُت بِصالٍء؛ هو يُْصلَى بالنَّاِر. وفي حديث والَكْسِر: الّشِ ئُْت لَ ْو ِش ر: لَ ِر  عم بالَكْس
ي َواُء. وف ّدِ الشَّ يَّ  والَم ديث: أَنَّ النب لَّى هللا الح ال ، ص ِليٍَّة؛ ق اٍة َمْص َي بَش لم، أُتِ ه وس  علي
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ِليَّ  ائي: الَمْص ه ةُ الكس ه وأَْبقَْيتَ ا إذا أَْحَرْقتَ ِويَّةُ، فأَمَّ تَ  الَمْش اِر قُْل ي الن ديد،  ف لِّْيته، بالتش َص
  .. أَْلقاهُ ِلإلْحراقِ  وأَْصاله وَصالَّهُ: وأَْصلَْيته. وَصلَى اللْحَم في النار

ْسهُ فِي اْلَخْلقِ ((   -  ْرهُ نُنَّكِ ى رأَس)) :  َوَمْن نُعَّمِ ب الشيء عل نَّْكُس: قل هال ه يَْنُكُس ً  ه، نََكَس   نَْكسا
ي اً. وف تُه تَْنِكيس ه، ونَكَّْس ه: أَمال َس رأََس اْنتََكَس. ونََك ل: ف م.  التنزي د ربه هم عن و رؤوِس ناِكس

سَ  ه. ونََك أْطئ رأَْس اِكُس: الُمط ه والن واِكس  رأَْس ى ن عر عل ي الش ع ف ن ذُّلٍ وجم أَه م إِذا طأْط
 ..  فَوارس في وهو شاذ على ما ذكرناه

  )) : أبا الشيء : اتضح فهو مبين .. َوقُْرآٌن ُمبِينٌ (  ( -
  

*********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب  محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

د ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب ..  ارس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ة هللا وبركاته .ورحم

 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

 c    : 315الحلقة عدد   
   c( سورة يس ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ   ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا ول هللا بل رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ا فَُه(( ...  ِدينَا أَْنعَاًم ْت أَْي ا َعِملَ ْم ِممَّ ا لَُه ا َخلَْقنَ َرْوا أَنَّ ْم يَ اِلُكوَن(أََولَ ا َم ا  )71ْم لََه ْم فَِمْنَه ا لَُه َوذَلَّْلنَاَه
ُكُروَن( )72َرُكوبُُهْم َوِمْنَها يَأُْكلُوَن( َال يَْش اِرُب أَفَ ْم  )73َولَُهْم فِيَها َمنَافُِع َوَمَش ةً لَعَلَُّه ِ آِلَه َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم َواتََّخ

ا  )75ُهْم لَُهْم ُجنٌد ُمْحَضُروَن() الَ يَْستَِطيعُوَن نَْصَرُهْم وَ 74يُنَصُروَن( وَن َوَم رُّ ا يُِس فََال يَْحُزْنَك قَْولُُهْم إِنَّا نَْعلَُم َم
نَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَِإذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبِيٌن(76يُْعِلنُوَن( اَل 77) أََولَْم يََر اْإلِ هُ قَ ) َوَضَرَب لَنَا َمثَالً َونَِسَي َخْلقَ

ٍة َوُهَو بُِكّلِ َخْلٍق َعِليٌم(78ْن يُْحيِ اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم(مَ  َل َمرَّ ْن 79) قُْل يُْحيِيَها الَِّذي أَنَشأََها أَوَّ ) الَِّذي َجعََل لَُكْم ِم
ُدوَن( َماَوا80الشََّجِر األَْخَضِر نَاًرا فَِإذَا أَْنتُْم ِمْنهُ تُوقِ َق السَّ ِذي َخلَ ْيَس الَّ َق ) أََولَ ى أَْن يَْخلُ اِدٍر َعلَ ِت َواألَْرَض بِقَ

ُق اْلعَِليُم( وُن(81ِمثْلَُهْم بَلَى َوُهَو اْلَخالَّ ْن فَيَُك هُ ُك وَل لَ ْيئًا أَْن يَقُ ُرهُ إِذَا أََراَد َش ا أَْم ِدِه 82) إِنََّم ِذي بِيَ ْبَحاَن الَّ ) فَُس
  ./.)).)83َملَُكوُت ُكّلِ َشْيٍء َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة يس ) 

  : * التحليل
   
مْ ((   -  ا لَُه ا َخلَْقنَ َرْوا أَنَّ ْم يَ ل:)) : أََولَ ي التنزي الَُّق، وف اِلُق والَخ دَّس الخ الى وتق   هو هللا هللا تع

ر؛ وفيه: بلى وهو الَخالَّق العَليم؛ وإِنما ّدم الخاِلق البارئ المصّوِ ما قُ ه من أَس ة ألَن ل َوْهل ء أَوَّ
األَلف  هللا جل وعز. األَزهري: ومن صفات هللا تعالى الخالق والخالَّق وال تجوز هذه الصفة ب

ل  والالم لغير هللا عز م تكن موجودة، وأَص د أَن ل ا بع ياء جميعه ذي أَوجد األَش وجل، وهو ال
ق ى الخل اِد عل ار لِإليج ا وباالعتب ه وُجوُده ا من دير م ار تق و باْعتب دير، فه ِق  التق دير َوْف التق
ل والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال خالٌق. ه: وك بق إِلي م يُس ه هللا  ل شيء خلَق

  . واألَمر تبارك هللا أَحسن الخالقين. أَال له الَخلق فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه:
اِلُكونَ ((   -  ا َم ْم لََه ا فَُه د األَن)) :  أَْنعَاًم نَّعَم: واح يده: وال ن س ال اب ة؛ ق ال الراعي ي الم ام وه ْع

نَّعَم ل ال د: اإلب ب؛ وأَنش ن ثعل ه؛ ع ة في نَّْعم لغ ث، وال ذكر ويؤن اء، ي امِ  والش طاُن النَّع  وأَْش
ول ُق الُحل نَّْعِم والَحلَ ْوُم ال اٌم، ُمَركَّزاٌت،وَح ع أَنع ة: والجم ال ذو الرم ع الجمع؛ ق اعيُم جم   وأَن

ةٍ  دانى ذُفٍ  له القيُد في َدْيموم اِعيمُ  قُ ه األَن َرْت عن ِه، واْنَحَس نعم ..  قَْينَْي ي: ال ن األَعراب ال اب وق
 . خاصة، واألَنعام اإلبل والبقر والغنم. اإلبل

ونَ ((   -   )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه ..  إِنَّا نَْعلَُم َما يُِسرُّ
ى وجه األرض من وقيل:)) :  َوِهَي َرِميمٌ ((   -  مُّ ما عل ا  الّرِ ام: آخر م ات الحشيش. واإلْرم فُت

ا النبت؛ أنشد ثعلب: يبقى من ى إْرماِمه َمْيراء إل ه:  وفي حديث عمر، رضي تَْرعى ُس هللا عن
اً؛ م ُرمام ي قبل أن يكون ثُماماً ث ة ف اُم، بالضم: مبالغ م يَم المتفتت من  الرُّ د الَهِش ميم، يري رَّ ال

َرمّ  تُ أي  ُ النبت، وقيل: هوحين تنبت رؤوسه فتُ َدْيٍر: ُحِمْل ن ُح اد ب ل. وفي حديث زي ى  تؤك عل
ْراِد أي و ِرّمٍ من األَك ال أب راب؛ ق الَحّي من األَع زول ك ه اسم أَعجمي،  جماعة نُ موسى: فكأَن

، وهو الثََّرى قال: ويجوز ّمِ  .. أن يكون من الّرِ
أََها((   -  ِذي أَنَش ا الَّ ْل يُْحيِيَه ه. ونَ )) :  قُ : َخلَقَ ّ أَه  أأَْنَش أُ نَْش أَ يَْنَش أَةً ً َش اًء ونَْش وءاً ونََش ونُُش

َق أَي ُ الَخْل ّ أَ  ي، وأَْنَش اءة: َحي أَةَ  ونََش ِه النَّْش ز: وأَنَّ َعلَْي ل العزي ي التنزي م. وف َدأَ َخْلقَه اْبتَ
الى: األُْخرى؛ ه تع ي قول ّراُء ف ّد. الف و عمرو: النَّشاءةَ، بالم رأَ أَب ةَ. وق مَّ  أَي البَْعث ُئ ثُ ُ يُْنِش ّ

ى جزم الشين اُء مجتمعون عل دَّها  النَّْشأَةَ اآلِخرةَ؛ القُرَّ ه م ، فِإن ِريَّ ِرها إِال الحسَن البِْص وقَْص
 .. مثل الّرأْفِة والّرآفِة، والَكأْبِة والَكآبِة. في كّلِ القرآن، فقال: النَّشاءة

ويني من  )) :  كان يكون كوناأَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ ((   -  ر تك : وجد وصار .. و(( كن )) : أم
 اختصاص هللا سبحانه وتعالى وحده يخلق ما يشاء متى شاء وأنى شاء .. وكف شاء .. 
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ْيءٍ ((   - ّلِ َش وُت ُك ه.)) : فَُسْبَحاَن الَِّذي بِيَِدِه َملَُك اً  والتَّسبيح: التنزي اه تنزيه وسبحان هللا: معن
ل: د، وقي احبة والول ن الص ه هللاتن  م ي زي ا ال ينبغ ل م ن ك الى ع ال:  تع ف، ق ه أَن يوص ل

ى ونَْصبُه أَنه في موضع ل عل ه  فع ه أَي نزهت بَّْحُت هللا تسبيحاً ل ول: َس ه، تق ى تسبيحاً ل معن
الى: تنزيهاً، ه تع ي قول ال الزجاج ف ه وسلم؛ وق ي، صلى هللا علي ذلك روي عن النب ال: وك  ق

ىُسْبحاَن الذي أَْسَرى بعبده ليالً؛  ى المصدر؛ المعن بِّح قال: منصوب عل ال:  أُس هللا تسبيحاً. ق
ه هللا، عز وجل، عن السوء؛ ة تنزي ي اللغ ن وسبحان ف ال اب أَنَّ  ق ام ك ي المن ت ف شميل: رأَي

ال: بحان هللا، فق ي س ر ل اناً فس رى إِنس ا ت بحان هللا  أَم ال: س رعته؟ وق ي س بَُح ف رس يَْس الف
ه وِجماُع معناه بُْعُده، تبارك وتعالى ته،والِخفَّةُ في طاع السرعةُ إِليه ون ل ٌل أَو  ، عن أَن يك ِمثْ
راَءةَ هللا أَي أَو ضّد؛ قال سيبويه: زعم أَبو الخطاب أَن سبحان ٌشريك أَو ندّ  ك ب ُئ  هللا كقول ّرِ أُبَ

ل: راءةً؛ وقي ا رب من كل هللاَ من السوء ب ه سبحانك أَي أُنزهك ي ك. وروى  قول سوء وأُبرئ
ر نادهاألَزه وان هللا ي بِإس اً، رض أَل عليّ ا س وَّ ن الَك بحان هللا، أَن اب ن س ه، ع الى علي   تع

  .فقال: كلمة رضيها هللا لنفسه فأَوصى بها.
  
  

*********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا  ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي والمم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا جاهد ر خل ول هللا خي ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس ف

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي ال اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم حلق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   : 316الحلقة عدد  
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   c سورة الصافات) 37(
  )  182( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول  غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس هللا بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

فا(((    افَّاِت َص ًرا(1َوالصَّ اِجَراِت َزْج الزَّ ًرا(2) فَ اِت ِذْك ٌد() إِنَّ إِلََهُك3) فَالتَّاِليَ َماَواِت 4ْم لََواِح ) َربُّ السَّ
اِرِق( ا َوَربُّ اْلَمَش ا بَْينَُهَم ِب(5َواألَْرِض َوَم ٍة اْلَكَواِك ْنيَا بِِزينَ دُّ َماَء ال ا السَّ ا َزيَّنَّ ْيَطاٍن 6)إِنَّ ّلِ َش ْن ُك ا ِم ) َوِحْفًظ

عُوَن إِلَى اْلَمَإلِ األَْعلَى َويُْقذَفُوَن ِمنْ 7َماِرٍد( َف 9) ُدُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب(8 ُكّلِ َجانٍِب() الَ يَسَّمَّ ْن َخِط ) إِالَّ َم
ٌب( َهاٌب ثَاقِ يٍن َالِزٍب(10اْلَخْطفَةَ فَأَتْبَعَهُ ِش ْن ِط اُهْم ِم ا َخلَْقنَ ا إِنَّ ْن َخلَْقنَ ا أَْم َم دُّ َخْلقً ْم أََش تَْفتِِهْم أَُه ْل 11) فَاْس ) بَ

ْذُكُروَن(وَ  )12َعِجْبَت َويَْسَخُروَن( ُروا الَ يَ ِخُروَن(13إِذَا ذُّكِ ةً يَْستَْس ْحٌر 14) َوإِذَا َرأَْوا آيَ ذَا إِالَّ ِس الُوا إِْن َه ) َوقَ
لُوَن(16) أَئِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن(15ُمبِيٌن( تُْم َدا17) أََوآبَاُؤنَا األَوَّ ُروَن() قُْل نَعَْم َوأَْن ) 18ِخ

يِن(19فَِإنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَِإذَا ُهْم يَنُظُروَن( ِه 20) َوقَالُوا يَاَوْيلَنَا َهذَا يَْوُم الّدِ تُْم بِ ِذي ُكن ِل الَّ ْوُم اْلفَْص )َهذَا يَ
بُوَن( ذِّ ُدوَن(21تَُك انُوا يَْعبُ ا َك ْم َوَم وا َوأَْزَواَجُه ِذيَن َظلَُم ُروا الَّ َراِط  )22)اْحُش ى ِص ُدوُهْم إِلَ ِ فَاْه َّ ْن ُدوِن  ِم
يِم( ئُولُوَن( )23اْلَجِح ْم َمْس وُهْم إِنَُّه ُروَن( )24َوقِفُ ْم الَ يَتَنَاَص ا لَُك ِلُموَن( )25َم ْوَم ُمْستَْس ْم اْليَ ْل ُه َل  )26بَ َوأَْقبَ

يِن(قَالُوا إِنَُّكْم ُكنتُْم  )27بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن( ْؤِمنِيَن( )28تَأْتُونَنَا َعْن اْليَِم وا ُم ْم تَُكونُ ْل لَ الُوا بَ ) 29قَ
ذَائِقُوَن( )30َوَما َكاَن لَنَا َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن بَْل ُكنتُْم قَْوًما َطاِغيَن( ا  )31فََحقَّ َعلَْينَا قَْوُل َربِّنَا إِنَّا لَ اُكْم إِنَّ فَأَْغَوْينَ

ْم 34)إِنَّا َكذَِلَك نَْفعَُل بِاْلُمْجِرِميَن(33فَِإنَُّهْم يَْوَمئٍِذ فِي اْلعَذَاِب ُمْشتَِرُكوَن( )32ُكنَّا َغاِويَن( َل لَُه انُوا إِذَا قِي ْم َك )إِنَُّه
تَْكبُِروَن( ُ يَْس َّ هَ إِالَّ  وٍن( )35الَ إِلَ اِعٍر َمْجنُ ا ِلَش اِرُكوا آِلَهتِنَ ا لَتَ وَن أَئِنَّ دََّق بَ )36َويَقُولُ اْلَحّقِ َوَص اَء بِ ْل َج

  ...)).)37اْلُمْرَسِليَن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الصافات )   

  * التحليل :   
  

فا((  افَّاِت َص ي َوالصَّ الة أو ف ي الص دا ف فا واح اموا ص المؤمنين إذا ق ل ب ز وج م هللا ع )) : يقس
  ر هللا عز وجل .. الجهاد .. وقال علماء آخرون يقسم بالمالئكة صفوفا تنفذ أوام

اِجَراِت َزْجًرا((    )) : هي آيات القرآن الكريم .. تهدي للحق .. وتزجر عن الباطل ..  فَالزَّ
 )) : هي المالئكة تتلو كالم هللا عز وجل ..  فَالتَّاِليَاِت ِذْكًرا((  
دٌ ((   ْم لََواِح ن دون)) :  إِنَّ إِلََهُك ذ م ا اتخ ل م ل، وك ز وج هُ: هللا ع هاإللَ وداً إلَ د ٌه معب ذه،  عن متخ

ادهم أَن ذلك العتق اداتهم  والجمع آِلَهةٌ. واآلِلَهةُ: األَصنام، سموا ب ُع اعتق ماُؤهم تَتْبَ ا، وأَس قُّ له ادة تَُح العب
م بواحدة .. والمعبود هو هللا وحده ال شريك له .. نفسه ال ما عليه الشيء في ا أَعُظك وقوله عز وجل: إِنم
و ذه أَْن تقوم ي ه راَدى؛ اه ى وفُ ه:  َمثْنَ الى. وقول ُدوا هللا تع م أَْن تَُوّحِ ل: أَعُظك تُ  وقي ن َخلَْق ي وَم  ذَْرن

 .. وِحيداً؛ أَي لم يَْشَرْكني في خلقه أََحدٌ 
ذَاٌب َواِصبٌ ((   ْم َع وًرا َولَُه هُ )) :  ُدُح وراً: َدفَعَ راً وُدُح ْدَحُرهُ َدْح َرهُ يَ دَّحْ  َدَح ده.األَزهري: ال ُر وأَبع

ذَفُونَ  تبعيدك الشيء عن الشيء. وفي التنزيل العزيز: اس  ويُْق رأَ الن راء: ق ال الف وراً؛ ق ٍب ُدُح ّلِ جان من ك
م، ب والض مها بالنص ن ض ه فم ماً كأَن ا اس ا جعله ن فتحه وراً، وم ه ُدُح ك َدْحرتُ دراً كقول ا مص ال جعله  ق
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ا  فتح ألَنه لويقذفون بِداِحٍر وبما يَْدَحُر؛ قال الفراء: ولست أَشتهي ال ان فيه ى صحة لك ك عل ى ذل وجه عل
ه الباء كما تقول يُْقذَفُوَن بالحجارة، وال ى قول ال الزجاج معن ال: وق   يقال يُْقذَفُوَن الحجارة، وهو جائز؛ ق

يس ُدُحوراً  ْوٍم إِبل ه أَي يُْدَحُروَن أَي يُباَعُدوَن. وفي حديث عرفة: ما من يَ ه ف في ُق من ُر وال أَْدَح وم أَْدَح ي ي
  .. سبيل اِإلهانة واِإلذالل، والدَّْحُق: الطرد واِإلبعاد بِعُْنٍف على عرفة؛ الدَّْحُر: الدَّْفعُ 

ذَاٌب َواِصبٌ ((   ل: )):   َولَُهْم َع م ثابت، وقي ٍب أَي دائ ذاٍب واِص ه: بع ب. وفي دَّة التَّعَ ُب: ِش والَوَص
نا،تَنَبَّْه ِلبْرٍق، آِخَر اللَّْي ُملَْيٌح: موجع؛ قال ِع السَّ ٍب * َرفي م يَْنُضبُ  ِل، ُموِص ا، ث ُدو لَن و  يَْب ال أَب م. وق أَي دائ

ك محمول على ذلك. حنيفة: َوَصَب الشحُم دام، وهو ع ذل ت م حُمها، وكان َت َش ةُ الشحم: ثَبَ  وأَْوَصبَِت الناق
ه. باقية ابََر علي َمن.ويقال: واَظَب على الشيِء، وواَصَب عليه إِذا ث ال:  الّسِ ر إِذا يق ى األَْم َب الرجُل عل َوَص

 .. واظب عليه
ُرونَ ((   تُْم َداِخ الفتح،)) :  قُْل نَعَْم َوأَْن ُل، ب َر الرج رَ  َدَخ ٌر، وَدِخ وراً، فهو َداِخ ْدَخُر ُدُخ راً: ذَلَّ  يَ َدَخ

دُُّخوُر:والدَّخَ  أَو أَبى صاِغراً قَِميئاً. َصغَاراً، وهو الذي يفعل ما يؤمر به، شاء وَصغَُر يَْصغُرُ   ُر: التحير. وال
ال ره. ق َرهُ غي ذل، وأَْدَخ غَاُر وال اج: أَي الصَّ ال الزج رون؛ ق م داخ الى: وه ى  هللا تع ال: ومعن اغرون، ق ص

داً  يروا إِلى ما خلق هللا من شيء اآلية: أَو لم جَّ ين والشمائل ُس  وهم داخرون؛ إِن  يَتَفيَّأُ ظالله عن اليم
ه ا خلق ل م م  ك ن جس اجدهللا م ع س م خاض جر ونج م وش م ولح ر  وعظ افر وإِن كف ال: والك ه  ، ق بقلب

جر ع الش ه وجمي ه ولحم مه وعظم نفس جس انه ف عة  ولس ات خاض ن  والحيوان ن اب اجدة. وروي ع س
. قال عباس أَنه قال: الكافر يسجد لغير هللا ه الظل.  وظله يسجد  ذي عن ُم ال ُل الظل الِجْس الزجاج: وتأُوي

  .جهنم داخرين؛ قال في الحديث: الداخر الذليل الُمهان. تعالى: سيدخلون وفي قوله
ينِ ((      )) : من الدينونة .. أي الجزاء والحساب ..َهذَا يَْوُم الّدِ

اِغينَ ((   ا َط تُْم قَْوًم ْل ُكن ه،)) :  بَ ةٌ في واُن لغ اُن والطُّْغ ث الطُّْغي ري: اللي َوى األَزه الفتح  والطَّْغ ب
نمثلُه، والفِ  َوى. اب ت، واالسم الطَّْغ ْدَر  سيده: ْعل َطغَْوت وَطغَْي اَوَز القَ اً ج و ُطْغيان اً ويَْطغُ ى يَْطغى َطْغي َطغَ

َرخُّص  الُكْفِر. وفي حديث َوْهٍب: إِنَّ ِلْلِعْلم ُطْغياناً كُطْغيانِ  في وارتفع وَغال ى التَّ ل صاِحبَه عل الَماِل أَي يَْحِم
اِل.  له، ويَتََرفَّع به على َمْن ُدونَه، وال يُْعطي َحقَّه بالعََمِل به يَِحلُّ  بما اْشتَبَه منه إِلى ما ال ُل َربُّ الم ا يَْفعَ كم

 . وكلُّ مجاوز حدَّه في الِعْصياِن َطاغٍ.
دْ يَْعِص  وفي الحديث: َمْن يُِطع هللاَ وَرُسولَه فقَْد َرَشد ومن)) :  فَأَْغَوْينَاُكْم إِنَّا ُكنَّا َغاِوينَ ((    مها فقَ

لَّت؛ َغَوى؛ وفي حديث اِإلسراء: لو أََخْذت الَخْمَر َغَوتْ  تُك أَي َض ةٌ إِن  أُمَّ ْيكم أَئِمَّ يكوُن َعلَ ي الحديث: َس وف
م َغَوْيتُهم؛ أَي إِنْ  أََطْعتُوُهم ه من الظُّْل ي أَطاُعوهم فيما يأُْمُرونَهم ب لّوا. وف َوْوا أَي َض حديث  والمعاصي َغ

 ..َغَوى الرُجُل خاَب وأَْغواه َغْيُره الناس أَي َخيَّْبتَُهم؛ يقال: هما السالم: أَْغَوْيتَ موسى وآدم، علي
  

  *********  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح أن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اوأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

الى  اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف ف
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 c  : 317الحلقة عدد   

   c( سورة الصافات ) 
  

  ول د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل هللا وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم 

يِم((( ...  ذَاِب األَِل ذَائِقُو اْلعَ ْم لَ وَن(38إِنَُّك تُْم تَْعَملُ ا ُكن َزْوَن إِالَّ َم ا تُْج ِ 39) َوَم َّ اَد  )إِالَّ ِعبَ
يَن( وٌم(40اْلُمْخلَِص ْم ِرْزٌق َمْعلُ َك لَُه وَن( )41)أُْولَئِ ْم ُمْكَرُم هُ َوُه ي جَ  )42فََواِك يِم(فِ اِت النَِّع ُرٍر 43نَّ ى ُس )َعلَ

ابِِليَن( يٍن( )44ُمتَقَ ْن َمِع أٍْس ِم ْيِهْم بَِك اُف َعلَ اِربِيَن( )45يَُط ذٍَّة ِللشَّ اَء لَ ا 46بَْيَض ْم َعْنَه ْوٌل َوَال ُه ا َغ )الَ فِيَه
وَن( يٌن( )47يُنَزفُ ْرِف ِع َراُت الطَّ َدُهْم قَاِص ْيٌض َمْكنُ )48َوِعْن أَنَُّهنَّ بَ ٍض  )49وٌن(َك ى بَْع ُهْم َعلَ َل بَْعُض فَأَْقبَ

ِريٌن(50يَتََساَءلُوَن( ي قَ اَن ِل قِيَن( )51) قَاَل قَائٌِل ِمْنُهْم إِنِّي َك ّدِ ْن اْلُمَص َك لَِم وُل أَئِنَّ ا  )52يَقُ ا تَُرابً ا َوُكنَّ ذَا ِمتْنَ أَئِ
تُْم ُمطَّ  )53َوِعَظاًما أَئِنَّا لََمِدينُوَن( وَن(قَاَل َهْل أَْن يِم( )54ِلعُ َواِء اْلَجِح ي َس َرآهُ فِ اطَّلََع فَ ْدَت  )55فَ ِ إِْن ِك َّ ا اَل تَ قَ

ِريَن( )56لَتُْرِدينِي( ْن اْلُمْحَض ُت ِم ي لَُكن يَن(57َولَْوَال نِْعَمةُ َربِّ ُن بَِميِّتِ ا نَْح ُن 58)أَفََم ا نَْح ى َوَم ا اْألُولَ )إِالَّ َمْوتَتَنَ
ذَّبِيَن( يُم( )إِنَّ 59بُِمعَ ْوُز اْلعَِظ َو اْلفَ ذَا لَُه اِملُوَن( )60َه ْل اْلعَ ذَا فَْليَْعَم ِل َه َجَرةُ 61ِلِمثْ ُزالً أَْم َش ٌر نُ َك َخْي ) أَذَِل

وِم( قُّ اِلِميَن(62الزَّ ةً ِللظَّ ا فِتْنَ ا َجعَْلنَاَه يِم(63)ِإنَّ ِل اْلَجِح ي أَْص ُرُج فِ َجَرةٌ تَْخ ا َش هُ  )64)إِنََّه ا َكأَنَّ  ُرُءوُس َطْلعَُه
يٍم( )66فَِإنَُّهْم َآلِكلُوَن ِمْنَها فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُُطوَن( )65الشَّيَاِطيِن( ْن َحِم ْوبًا ِم ا لََش ْم َعلَْيَه مَّ إِنَّ لَُه مَّ إِنَّ  )67ثُ ثُ

يِم( لَى اْلَجِح الِّيَن(68َمْرِجعَُهْم َإلِ اَءُهْم َض ْوا آبَ ْم أَْلفَ ى  )69)إِنَُّه ْم َعلَ وَن(فَُه اِرِهْم يُْهَرُع ْبلَُهْم  )70آثَ لَّ قَ ْد َض َولَقَ
يَن( ِل ُر األَوَّ ِذِريَن( )71أَْكثَ يِهْم ُمن ْلنَا فِ ْد أَْرَس ذَِريَن(72َولَقَ ةُ اْلُمن اَن َعاقِبَ َف َك انُظْر َكْي ِ 73) فَ َّ اَد  )إِالَّ ِعبَ

  ...)).)74اْلُمْخلَِصيَن(
  صدق هللا العظيم

  ( سورة الصافات ) 

  التحليل : * 
  

ِ اْلُمْخلَِصينَ ((   َّ ً ))  : خلص الشيء إِالَّ ِعبَاَد  د ، بالفتح، يَْخلُص ُخلُوصا ان ق َب  وَخالصاً إِذا ك نَِش
 ّ ص  ه. ثم نَجا وَسِلم. وأَْخلَصه وَخلَّصه وأَْخلَ ه: أَْمَحَض اَدك  ِدينَ رئ: إِالَّ عب اره، وق َص الشيَء: اخت وأَْخلَ

نهم ين، م وا الُمْخِلص ذين أَْخلَص ين ال ي بالُمْخِلص ب: يعن ال ثعل ين؛ ق ّ  والُمْخلَِص ادة  الى العب ،  تع
ّل. الزجاج ُ عّز وج ّ ه: : وبالُمْخلَِصين الذين أَْخلَصهم  اً،  وقول ان ُمْخلَص ه ك اب موسى إِن ي الكت ْر ف واْذُك

ً  وقرئ ُمْخِلصاً، اراً خالصا ه ُمخت ُ جعل ّ ه  ذي أَْخلَص دنس، والُمْخِلص: والُمْخلَص:ال ذي من ال ّ  ال د  وّح
ورة د، س ّ أَح و  ل ه ورة: ق ل لس ذلك قي اً ول الى خالص ا  تع ذلك ألَنه ميت ب ر: س ن األَثي ال اب اِإلخالص؛ ق

ّ تعالى وتقّدس، ة اِإلخالص خالصة في صفة  ّ عّز وجّل، وكلم َد  َص التوحي د أَْخلَ   أَو ألَن الالفظ بها ق
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د، و ة التوحي ين،كلم رئ الُمْخِلص ين، وق ا الُمْخلَِص ن عبادن الى: م ه تع ارون،  قول ون الُمْخت فالُمْخلَُص
ُدون.   . والُمْخِلصون الُمَوّحِ

 : والغَْول: الصُّداع، وقيل السُّكر، وبه فسر قوله تعالى)) :  الَ فِيَها َغْوٌل َوَال ُهْم َعْنَها يُنَزفُونَ ((  
ول وال ال  ا غ ا فيه م عنه و ه هيُْنَزف داع ألَن ة الصُّ ا غائل يس فيه ر: ال ن؛ أَي ل ع آخ ي موض ال ف الى ق  تع

ولَهم؛ يصدَّعون عنها وال يُْنِزفون. وقال أَبو ال عق ْول أَن تَْغت ا، وأَنشد: عبيدة: الغَ ر تَْغتالُن ت الخم ا زال  وم
لِ  ِل األَوَّ ا. التهذيب: مع أَي وتذَهُب باألَوَّ دمنا عقولَن ل إِلينا شرا وتُْع ولتوّصِ ْول يق ى الغَ ا ن يس فيه ة،  ل غيل

ر  عقولهم وال يسَكرون. وغائلة وَغْول سواء. وقال محمد بن سالم: ال تَغُول ِت الخم ثم: غالَ و الهي ال أَب وق
ا بعقله أَو بصحة بدنه، فالناً إِذا شربها فذهبت والً بم وات ُغ ي الفَل له من  وسميت الغُول التي تَغُول ف توّصِ

نها، وهللالناس، وي الشّرِ إِلى   . أَعلم. قال: سميت ُغوالً لتلوُّ
ونَ ((   ا يُنَزفُ ْم َعْنَه دَ )):  َوَال ُه وُم: نَِف َزف الق ع  وأَن وُم إذا انقط َزف الق وهري: أَن رابُهم. الج ش

ا شرابهم، م عنه رئ: وال ه رهم وق اء بئ وم إذا ذهب م زف الق زاي. وأَن ون، بكسر ال ر  يُْنِزفُ ع. وبئ وانقط
ر أَي استقَْيتونَُزوف:  نَزيفٌ  ت البئ ة. ونَزْف اء َمنزوف ه. قليلة الم ا كلَّ َزف  ماءه زُم ال تُْن ي الحديث: َزْم وف

ا صاحبها؛ على وال تُذَمُّ أَي ال يَْفنى ماؤها ه، بالكسر، وأَنَزفه ت َعْبرتُ دة: نَِزفَ و عبي ال  كثرة االستقاء. أَب ق
َح ابُن َمْعَمٍر ِلَمْن ذََمْر، العجاج:   .. من القى الِعبَْرذَمره: زَجره أَي قال له ِجدَّ في األَْمر َ العَْبرةوأَنَزفَ  وَصرَّ

ِرينٌ ((   ي قَ اَن ِل ك، والجمع)):   َك ذي يُقارنُ ك: ال ك، وقَِرينُ ذي يُقاِرنُ ِريُن: صاحبُك ال اُء،  والقَ قَُرن
  .. وقُرانى الشيء: كقَِرينه

  ن .. فمجزيون بأعمالنا .. )) : أي لمحاسبو َوِعَظاًما أَئِنَّا لََمِدينُونَ ((  
  )) : في العذاب والنار ..  ِمْن اْلُمْحَضِرينَ ((  
اِلِمينَ ((   ةً ِللظَّ ا فِتْنَ ا َجعَْلنَاَه تالء)) :  إِنَّ ة االب ى الِفتْن اُع معن ره: ِجم ري وغي انُ  األَزه  واالْمتِح

ذهب إِذا ة وال ُت الفض ك فتَْن ن قول أْخوذ م لها م ار، وأَص ا واالختب ار أَذبتهم ِد،  بالن ن الجيِّ رديء م ز ال لتمي
ا وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار ه عز لتنظر م راُق، ومن هذا قول تُْن: اِإلْح ون. والفَ ار َمْفتُ ه، ودين  َجْوَدتُ

ذا  يوَم هم على الناِر يُْفتَنُوَن؛ أَي يُْحَرقون بالنار. ويسمى الصائغ وجل: ذلك الشيطان، ومن ه ان، وك الفَتَّ
اقيل للحجا وَن، رة السُّود التي كأَنه ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ي قول ل ف يُن، وقي ار: الفَتِ ْت بالن ال:  أُْحِرقَ ق

ة،  ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب ي: الِفتْن ة.ابن األَعراب ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ روَن وهللا ب رَّ يُقَ
ال، ة الم ة األَْوال والِفتْن اسوالِفتْن تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن ة الُكْف ار؛  ُد، والِفتْن راق بالن ةُ اِإلح اآلراء، والِفتْن ب

م ل الظُّْل ي التأْوي ة ف ل: الِفتْن ة . وقي يده: الِفتْن ن س ا. اب ي طلبه ال ف د َغ دنيا ق ب ال وٌن بطل الن َمْفتُ ال: ف  يق
وم ْبَرةً،للظالمين؛ أي خِ  الِخْبَرةُ. وقوله عز وجل: إِنا جعلناها فِتْنةً  قُّ وا بشجرة الزَّ م أُْفتِن ذَّبوا  ومعناه أَنه وك

الوا بكونها، وذلك أَنهم لما ل الجحيم ق ي أَص ا تخرج ف ار فكيف : سمعوا أَنه ي الن ِرُق ف ت  الشجر يَْحتَ يَْنبُ
م. ة له ارت فتن ار؟ فص ي الن جُر ف ا الش ا ال تَْجعَْلن ل: ربَّن ز وج ه ع ول وقول المين، يق وم الظ ةً للق  : الفِتْن

  ..    الكفار بكفرهم. خير منا، فالِفتْنة ههنا إِعجاب تُْظِهْرُهم علينا فيُْعجبُوا ويظنوا أَنهم
يمٍ ((   ْن َحِم ْوبًا ِم ا لََش ْم َعلَْيَه مَّ إِنَّ لَُه ُط.)) :  ثُ ْوُب: الَخْل ه. الشَّ ْوباً: َخلََط يَء َش اَب الش ْبتُه  ش وُش

  .. والحميم : الماء الساخن ..  ْشتاَب، هو، واْنشاَب: اْختَلَطوا أَُشوبُه: َخلَْطتُه، فهو َمُشوٌب.
ْوقِ )) :   فَُهْم َعلَى آثَاِرِهْم يُْهَرُعونَ ((   ْرعة الَهَرُع والُهراُع واِإلْهراُع: شدَّة السَّ ْدو ُوُس د .. العَ وق

ِرعَ  الحوِض. ُهِرُعوا وأُْهِرُعوا. واْستُْهِرَعِت اِإلبُل: أَْسَرَعْت إِلى فَّ وأْْه ه: َخ م يسم فاعل ا ل ى م  الرجُل، عل
ه أَو خْوفٍ  وأُْرِعَد من ُسْرعةٍ  ل: وجاءه قوم ي النزي ى. وف ه؛ أَو ِحْرٍص أَو َغَضٍب أَو ُحمَّ ون إِلي ال  يُْهَرُع ق

عَ  أَبو عبيدة: يُْستََحثُّون إِليه كأَنه يَُحثُّ بعضهم ر بعضاً. وتََهرَّ اس: اِإلْه و العب راعٌ إِليه: َعِجَل. قال أَب   اُع إِْس
  .. ِرْعَدةٍ  الكسائي: اِإلْهراُع إِْسراٌع في له: إِْسراٌع في فََزعٍ، فقال: نعم. وقال في ُطَمأْنِينٍة، ثم قيل

  
*********  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ا  ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي والمم

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا جاهد ر خل ول هللا خي ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس ف

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي ال اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم حلق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c   318الحلقة عدد   
   c( سورة الصافات ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةألمانالرسالة وأدى ا

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيِم( )75َولَقَْد نَاَدانَا نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُمِجيبُوَن((( ...  ْم َوجَ  )76َونَجَّ هُ ُه يَّتَ ا ذُّرِ عَْلنَ

اقِيَن( ِريَن( )77اْلبَ ي اْآلِخ ِه فِ ا َعلَْي الَِميَن( )78َوتََرْكنَ ي اْلعَ وحٍ فِ ى نُ َالٌم َعلَ ِزي 79َس ذَِلَك نَْج ا َك )إِنَّ
ْؤِمنِيَن(80اْلُمْحِسنِيَن( ِريَن( )81)إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُم ا اْآلَخ مَّ أَْغَرْقنَ نْ  )82ثُ َراِهيَم( َوإِنَّ ِم ْب يعَتِِه َإلِ اَء 83ِش )إِْذ َج
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ُدوَن(84َربَّهُ بِقَْلٍب َسِليٍم( اذَا تَْعبُ ِه َم ِه َوقَْوِم ُدوَن(85) إِْذ قَاَل ِألَبِي ِ تُِري َّ ةً ُدوَن  ا آِلَه َرّبِ  )86)أَئِْفًك نُُّكْم بِ ا َظ فََم
وِم( )87اْلعَالَِميَن( الَ  )88فَنََظَر نَْظَرةً فِي النُُّج ِقيٌم( فَقَ ي َس ْدبِِريَن( )89إِنِّ هُ ُم ْوا َعْن تِِهْم  )90فَتََولَّ ى آِلَه َراَغ إِلَ فَ

وَن( )91فَقَاَل أََال تَأُْكلُوَن( ْم الَ تَنِطقُ ا لَُك اْليَِميِن( )92َم ْربًا بِ ْيِهْم َض َراَغ َعلَ وَن( )93فَ ِه يَِزفُّ أَْقبَلُوا إِلَْي اَل  )94فَ قَ
ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن( )95َن(أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُو َّ ِه  )97) قَالُوا اْبنُوا لَهُ بُْنيَانًا فَأَْلقُوهُ فِي اْلَجِحيِم(96َو فَأََراُدوا بِ

فَِليَن( اُهْم األَْس ًدا فََجعَْلنَ يَْهِدينِي( )98َكْي ي َس ى َربِّ ٌب إِلَ ي ذَاِه اَل إِنِّ اِلِحي )99َوقَ ْن الصَّ ي ِم ْب ِل  )100َن(َرّبِ َه
ا بَلََغ َمعَهُ السَّْعَي قَاَل يَا )101فَبَشَّْرنَاهُ بِغَُالٍم َحِليٍم( اَل  فَلَمَّ بُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَاِم أَنِّي أَْذبَُحَك فَانُظْر َماذَا تََرى قَ

ابِِريَن( يَا ُ ِمْن الصَّ َّ يِن( )102أَبَِت اْفعَْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َشاَء  ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبِ ا )103فَلَمَّ اهُ أَْن يَ  َونَاَدْينَ
نِيَن(104إِْبَراِهيُم( ِزي اْلُمْحِس ذَِلَك نَْج ا َك ا إِنَّ ْؤيَ ْقَت الرُّ دَّ يُن(105) قَْد َص بََالُء اْلُمبِ َو اْل ذَا لَُه َدْينَاهُ  )106)إِنَّ َه َوفَ

يٍم( ِذْبحٍ َعِظ ا َعلَ  )107بِ ِريَن(َوتََرْكنَ ي اْآلِخ ِه فِ َراِهيَم( )108ْي ى إِْب َالٌم َعلَ ِزي  )109َس ذَِلَك نَْج َك
ْؤِمنِيَن(110اْلُمْحِسنِيَن( ا اْلُم اِلِحيَن( )111)إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَ ْن الصَّ ا ِم َحاَق نَبِي ْرنَاهُ بِِإْس ِه  )112َوبَشَّ ا َعلَْي َوبَاَرْكنَ

يَّتِ    ...)).)113ِهَما ُمْحِسٌن َوَظاِلٌم ِلنَْفِسِه ُمبِيٌن(َوَعلَى إِْسَحاَق َوِمْن ذُّرِ
  صدق هللا العظيم

  (سورة الصافات ) 

  * التحليل :
  

رق ..  ِمْن اْلَكْرِب اْلعَِظيمِ ((   ـُحْزنُ )) : من الغ ُزوٌم: ال ْرِب َمْج ى َوْزن الضَّ ْرُب، عل ذي  الَك مُّ ال والغَ
مّ يأْخذُ بالنَّْفس، وجمعه ُكُروٌب. وَكَربه األَ  ه ُ ْمُر والغَ ٌب، واالسم  ُ يَْكُرب ُروٌب وَكِري ه، فهو َمْك تَدَّ علي اً: اْش َكْرب

ة؛ ه الُكْرب َربَ  وإِن اِرٌب. واْكت ٌر ك ـَمْكروُب. وأَْم ُب: ال نفس. والَكِري ـَمْكُروُب ال ُب:  ل . والَكرائِ تَمَّ ذلك: اْغ ل
  .. الشدائُد، الواحدةُ َكِريبةٌ 

يَُع الِفَرُق، أَي يَْجعَلَُكم)) :  ْبَراِهيمَ َوإِنَّ ِمْن ِشيعَتِِه إلَِ ((   الى: وإِنَّ  الّشِ ه تع ا قول  فرقاً مختلفين. وأَم
ه من شيعته ِإلبراهيم، فِإن ابن رَ  األَعرابي قال: الهاُء لمحمد، صلى هللا علي راهيم َخبَ ره،  وسلم، أَي إِب نَْخبَ

هيقول هو على ِمن فاتَّبَعَه وَدعا له، وكذلك قال الفراء: اه  اجه وِدين ل: معن ه، وقي راهيم سابقاً ل ان اب وإِن َك
ى ِشيعة نوح ومن أَهل أَي من ه معطوف عل رب ألَن ول أَق ذا الق وح، وهو  ِملَّتِه، قال األَزهري: وه ة ن قص

يٌَع، قول ا ِش اع الرجل وأَْنصاُره، وجمعه يعةُ: أَتب ياعٌ  الزجاج. والّشِ ا  وأَْش ال: شايَعَه كم ع الجمع. ويق جم
ا قول األَعشى: تفسير واالهُ من الَوْليِ؛ وحكي في يقال اً ويَْجتابُه ُع ُعون ّوِ ُع، يَُش ُع: يَْجَم ّوِ ه شيعة  يَُش ومن

ين ير فع ذا التفس ح ه ِإن ص ل، ف ه. الرج ي باب ذكور ف و م يعة واو، وه يعة الّشِ ةُ ِش ديث: القََدِريَّ ي الح  وف
اُره، اُؤه وأَْنص اِل أَي أَوِلي دَّجَّ ُل الّشِ ال عوأَص اس، ويق ن الن ة م ع  يعة الِفرق ين والجم د واالثن ى الواح عل

ه، رضوان  غلَب هذا االسم على من يَتَوالى َعِليا والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وقد والمذكر َل بيت وأَه
ل: هللا عليهم ِإذا قي اً ف ه أَجمعين، حتى صار لهم اسماً خاّص ِرف أَن يعة ُع ي مذهب  فالن من الّشِ نهم. وف م

  ..   الُمتابَعة والُمطاَوع من الُمشايَعِة، وهي شيعة كذا أَي عندهم. وأَصل ذلكال
ونَ ((   ِه يَِزفُّ أَْقبَلُوا إِلَْي ن)) :  فَ ال اب ةً؛ ق اً وَوْزف اً وَوزيف ره وْزف ُر وغي يده: أَرى وَزَف البعي  س

اَرب ل: ق ي، وقي رَع المش ترابة: أَس ي ُمْس اني وه ن اللحي رة ع اه األَخي زفَّ  ُخط ي: وَزَف ك ن األَعراب . اب
رعة ف: ُس رع. والوزي ير وأَْوَزَف إَذا أَس ون،  ِالس ه يَِزفُ أَْقبلوا إلي راءات: ف ض الق ي بع ف. وف فِي ل الزَّ مث

ه من وزف يزف الفاء،  بتخفيف رأَ ب اني: ق ال اللحي ؛ ق ِزفُّ ل َزفَّ يَ  حمزة عن األَعمش عن إذا أَسرع مث
راء: ال  ال الف زفأعرف و ابن وثَّاب؛ ق رئ في كالم زف ي د ق ه ال  العرب وق ال: وزعم الكسائي أن ه؛ ق ب

ون، يعرفها، وقال الزجاج: عرف راء يَِزفُ ر الف اً: غي ه َوْزف رعون. وَوَزفَ ى يُس التخفيف، بمعن استعجله،  ب
  .. وتَواَزف القوم: دنا بعُضهم من بعض يمانية. ووَزف إليه: دنا.

ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلجَ ((   َرعه،)) :  بِينِ فَلَمَّ ل: َص اه تَلَّه يَتُلُّه تَال، فهو متلول وتَِلي ل: أَلق ه  وقي ى ُعنق عل
ا الى: فلم ه تع ه فسر قول ى، وب ه، واألَول أَعل ّدِ لما وَخ ه  أَس ول َكبَّ ا تق َرعه كم ه َص ى تَلَّ ين؛ معن ه للَجبِ وتَلَّ

ه ل والتَِّليلُ  لوجهه. ادة: تلَّ ِريع؛ وقال قت هوالَمتْلول: الصَّ ه لفي ين َكبَّ ذ لَجبِ ال  َوأَخ ِرع؛ ق لَّ إِذا ُص ْفرة. وتُ الشَّ
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ت: ين الكمي ه للَجب راً، وتَلَّ بُ  ُمْنعَِف َوتِيِن ُمْنقَِض اُط ال ه َمن درداء: من ي ال ديث أَب ي ح ك أَي  وف وك لَمتَلّ وتَرك
ا أَياآلخر: فجاء بناقة كْوماء فتَلَّ  وتلَّه للَجبِين. وفي الحديث لَمْصَرعك من قوله تعالى: ا.  ه ا وأَْبَركه أَناَخه

ِريع وهو الُمَشْغَزب. والُمتَلَّل:   . الصَّ
ي)) :  َوفََدْينَاهُ بِِذْبحٍ َعِظيم((   ْبُح: اسم ما ذُبَِح؛ وفي التنزيل: وفديناه بِِذْبح عظيم؛ يعن  كبش والذِّ

ذي إِبراهيم، عليه السالم. األَزهري: معناه أَي بكبش يُْذبَُح، وهو الكبش ل هللا، فُ ال ن خلي معيُل ب ه إِس ِدَي ب
ْبحُ  صلى هللا عليهما وسلم. األَزهري: ذبوح. الذِّ ذَّبِيح والم ة ال ذبوح،  ما أُِعدَّ للذَّْبح، وهو بمنزل ْبُح: الم ذِّ وال

ْحن بمعنى المطحون، والِقْطِف بمعنى هو ه؛  الَمْقُطوف؛ وفي حديث الضحية: بمنزلة الّطِ ِذْبحٍ فذَبََح دعا بِ ف
ا الذبح، ا من بالكسر: م اِحّي وغيره ْذبَُح من األَض ه. يُ ل من الفتح الفع وان، وب وُم: اتخذوا  الحي َح الق واذَّبَ

وا ك اطَّبَُخ اً. ذبيحة، كقول ذا إِذا اتخذوا طبيخ اً؛ هك ل ذابحة َزْوج ي  وفي حديث أُّمِ َزْرع: فأَعطاني من ك ف
ل والب رواية أَي ه من اِإلب ا يجوز ذَْبُح ا،أَعطاني من كل م نم وغيره ر والغ ة،  وهي ق ى مفعول ة بمعن فاعل

  .  والرواية المشهورة بالراء والياء من الرواح.
  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. َوَظاِلٌم ِلنَْفِسِه ُمبِينٌ ((  

  
*********  

  

 على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  والحمد تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   319عدد : الحلقة   
   c(سورة الصافات ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةاألمان الرسالة وأدى

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اُروَن((( ...  ى َوَه ى ُموَس ا َعلَ ْد َمنَنَّ يِم(114َولَقَ ْرِب اْلعَِظ ْن اْلَك ا ِم ا َوقَْوَمُهَم ْينَاُهَم  )115) َونَجَّ

تَبِيَن( )116نََصْرنَاُهْم فََكانُوا ُهْم اْلغَاِلبِيَن(وَ  اَب اْلُمْس تَِقيَم( )117َوآتَْينَاُهَما اْلِكتَ َراَط اْلُمْس َدْينَاُهَما الّصِ  )118َوَه
اُروَن( )119َوتََرْكنَا َعلَْيِهَما فِي اْآلِخِريَن( ى َوَه ِزي اْلُمحْ 120َسَالٌم َعلَى ُموَس ذَِلَك نَْج ا َك نِيَن()إِنَّ ا 121ِس )إِنَُّهَم

ْؤِمنِيَن( ا اْلُم ْن ِعبَاِدنَ ِليَن( )122ِم ْن اْلُمْرَس اَس لَِم وَن(123َوإِنَّ إِْليَ ِه أََال تَتَّقُ اَل ِلقَْوِم الً 124)إِْذ قَ ْدُعوَن بَْع )أَتَ
ِليَن(125َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقيَن( َ َربَُّكْم َوَربَّ آبَائُِكْم األَوَّ َّ ُروَن( )126)  ِإنَُّهْم لَُمْحَض ذَّبُوهُ فَ اَد 127فََك )إِالَّ ِعبَ

يَن( ِ اْلُمْخلَِص ِريَن( )128َّ ي اْآلِخ ِه فِ ا َعلَْي يَن( )129َوتََرْكنَ ى إِْل يَاِس َالٌم َعلَ ِزي 130َس ذَِلَك نَْج ا َك )إِنَّ
نِيَن( ْؤِمنِيَن(131اْلُمْحِس ا اْلُم ْن ِعبَاِدنَ هُ ِم ِليَن(َوإِ  )132)إِنَّ ْن اْلُمْرَس ا لَِم هُ 133نَّ لُوًط اهُ َوأَْهلَ ْينَ )إِْذ نَجَّ

ْرنَا اْآلَخِريَن( )135)إِالَّ َعُجوًزا فِي اْلغَابِِريَن(134أَْجَمِعيَن( بِِحيَن( )136ثُمَّ َدمَّ ْيِهْم ُمْص وَن َعلَ رُّ  )137َوإِنَُّكْم لَتَُم
ُحوِن( )139ونَُس لَِمْن اْلُمْرَسِليَن(َوإِنَّ يُ  )138َوبِاللَّْيِل أَفََال تَْعِقلُوَن( ِك اْلَمْش ى اْلفُْل اَن  )140إِْذ أَبََق إِلَ اَهَم فََك فََس

ى  )143فَلَْوَال أَنَّهُ َكاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحيَن( )142فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم( )141ِمْن اْلُمْدَحِضيَن( لَلَبَِث فِي بَْطنِِه إِلَ
َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمائَِة  )146َوأَْنبَتْنَا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن يَْقِطيٍن( )145فَنَبَْذنَاهُ بِاْلعََراِء َوُهَو َسِقيٌم( )144ثُوَن(يَْوِم يُْبعَ 

  ...)).)148فَآَمنُوا فََمتَّْعنَاُهْم إِلَى ِحيٍن( )147أَْلٍف أَْو يَِزيُدوَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الصافات ) 

  التحليل :* 
  

تَبِينَ ((   اَب اْلُمْس ا اْلِكتَ وراة ..  َوآتَْينَاُهَم ه أَي)): أي  الت ر.  وأَبَْنتُ يُء: ظَه تَباَن الش ْحتُه. واس أَْوَض
ا: تَبَْنتُه أَن يَّنَ  واس ه. وتَبَ ةُ  عَرفتُ ذه الثالث دَّى ه ا، تتع هُ أَن ر، وتَبيَّْنت يُء: َظَه ّدى. الش اَن  وال تتع الوا: ب وق

اء  َوإِنَّ إِْليَاَس لَِمْن اْلُمْرَسِلينَ .. ((  واحد ْستَباَن وتَبيَّن وأَباَن وبَيََّن بمعنىالشيُء وا ي  من أنبي )) : اسم نب
  بني إسرائيل .. كان إرساله إلى منطقة بعلبك في لبنان حاليا ..  

  وجاء في المستدرك : 
ع، ح ر،أخبرني أبو سعيد األخمسي، حدثنا الحسين بن حميد بن الربي ن جعف حدثني  دثنا مروان ب

وان، عن الحسن، عن ن ذك رحمن، حدثنا الحسن ب د ال ن عب سمرة، عن  حميد بن معاذ، حدثني مدرك ب
رأس، خميص  هللا صاحب جبال وبرية، يخلو كان إلياس نبي ثم  كعب قال: ان ضخم ال ه، وك د رب فيها يعب

ى  حمراء، وإنما رفعه البطن، دقيق الساقين، وكان في رأسه شامة ه إل م يصعد ب ى أرض الشام، ول هللا إل
   بعده النبوة. السماء، فأورث اليسع من

  )) : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعه.. إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه أََال تَتَّقُونَ ((  
دو أَتَْدُعوَن بَْعالً َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقين((   ل )) .. )) : كان قومه يعب ل ن صنما اسع (( بع والبع

ر األلف ل اسم صنم بغي ّك  اسم صنم كان لقوم إلياس عليه السالم قلت صوابه وبع ال و بَْعلَبَ ا ق الم كم وال
القول في سام أبرص  ه ك كُّ في ب ك ك وفي ب ع ل اسم بلد والقول في نَم،  بَْعلَب اً: َص ل جميع ٌل والبَْع وبَْع

 َ اه َربُّهم. وقوله نهسمي بذلك لعبادتهم إِياه كأ ل: معن ذَُرون أَحسن الخالقين؛ قي   عز وجل: أَتدعون بَْعالً وتَ
ال:  أَتدعون ربّاً، ذا وقيل: هو صنم؛ يق ل ه ا بع ه أن ه، الشيء أَي َربُّ اً سوى  ومالك دعون َربّ ال: أَت ه ق كأَن
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اس: فجاء صاحبها فقال: أَنا بَْعلُ  أُْنِشَدت هللا. وروي عن ابن عباس: أَن ضالَّة ن عب ال اب ا، فق ها، يريد ربه
ا  يختصمان في ناقة أَتدعون بعالً أَي َربّاً. وورد أَن ابن عباس َمرَّ برجلين من قوله هو ول: أَن دهما يق وأَح

ا. ا وَربُّه ا أَي مالكه لُ  وهللا بَْعلُه ْن بَْع ولهم: َم م وق ُل: اس احبها. والبَْع ا وص ْن َربُّه ة أَي َم ذه الناق ك.  ه َمِل
نَم ل: الصنموالبَعْ  راع: هو َص ال ك ه؛ عن الزجاجي، وق ى َمْعموماً ب ونس، صلى هللا عل وم ي ان لق ا  ك نبين

ان صنماً  لقوم إِلياس، عليه السالم، وقال وعليه؛ وفي الصحاح: البَْعل صنم كان الً ك ل إِن بَْع األَزهري: قي
  . ذهب يعبدونه. من

  لى إلياس وآله .. اآلل : األهل .. )) : أي سالم ع َسَالٌم َعلَى إِْل يَاِسينَ ((  
ُحونِ ((   ِك اْلَمْش ى اْلفُْل ل)) :  إِْذ أَبََق إِلَ ّدِ عم ر خوف وال ك ابهم من غي د وذَه َرُب العبي اُق: ه  اإلب

ي  وهذا الحكم فيه أَن يُرّد، فإذا كان من قال:، رّد. وف م ي َد  حديث كّد عمل أَو خوف ل ُردُّ العب ان يَ شريح: ك
ر، رضي من اإلباق الب ن عم اّتِ أي القاطع الذي ال ُشبهة فيه.وقد أَبََق أي هرَب. وفي الحديث: أَن عبداً الب

ق هللا  ق فلح ا أب اً،عنهم اً وإباق أْبُق أَْبق أْبِق وي َق يَ يده: أَبَ ن س الروم. اب ه ب ق، وجمع و آب َق  فه اٌق. وأَبَ أُبَّ
   عز وجل متخفيات من الناس .... والمعنى : خرج دون أن يأمره هللاوتأَبََّق: استخفى ثم ذهب

ينَ ((   ْهماً:)) :  فََساَهَم فََكاَن ِمْن اْلُمْدَحِض وَم فسَهَمُهْم َس َرَعُهْم. وساَهْمتُهُ  وساَهَم الق ارعهم فَقَ ق
َرَع. أَي نهم أَي أَْق َهَم بي الفتح، وأَْس َهُمه ،ب َهْمتُهُ أَْس ه فََس وا. قارعت تََهُموا أَي اقترع اَهُموا  واْس أَي وتَس

اَرع تقارعوا. وفي التنزيل: فساَهَم فكان ول: ق ين؛ يق ي، صلى  َمن الُمْدَحِض ال النب ِرَع. وق َل السفينة فَقُ أَْه
م عليه وسلم، لرجلين هللا يا، ث م اْحتَكما إِليه في مواريث قد َدَرَست: اذهبا فَتَوخَّ تَِهما، ث لُّ واحد  اْس ذ ك ليأْخ

  .. واحد منكما صاحبَه فيما أََخذ وهو ال يَْستَْيِقُن أَنه حقه ُِليُْحِلْل كلّ  ثم منكما ما تخرجه القسمةُ بالقُْرعِة،
ي  فََكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضينَ ((   ه ف ى ب )): أي من المغلوبين في القرعة .. وكانوا قد استهموا من يلق

رق .. ى ال يغ ب حت ل المرك ن حم ا م ر تخفيف اُض: اإلِ البح ُق، واِإلْدح لَ دَّْحُض: الزَّ تْ ال ل ْزالُق، َدَحَض  ِرْج
ْدَحُض َدْحضا ص، تَ م يَُخّصِ ه، فل ها  ً البعير، وفي المحكم: َدَحَضْت ِرجل ها وأَْدَحَض ْت، وَدَحَض وُدُحوضاً َزِلقَ

ذين أَْزلَقَها. وفي حديث َوْفد ٍض وهم ال ُض: جمع داِح ِض األَْقداِم؛ الدُّحَّ م  َمْذِحجٍ: نَُجباء غيُر ُدحَّ ات له ال ثب
ِرَجكموال عزي ة: كرهت أَن أُْخ ق.  مة في األُمور. وفي حديث الجمع دَّْحض أَي الزلَ ي الطين وال فتمشون ف

  ّ عليه وسلّم، قال: إِن دون ِجْسِر َجَهنَّم طريقاً ذا َدْحٍض. صلّى وفي حديث أَبي ذر: أَن خليلي،
يمٌ ((  رعة األَ )) :  فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوُهَو ُمِل ُم: ُس هاللَّْق ه. لَِقَم ادرةُ إِلي ل والُمب ً  ك ا ه  لَْقم ه وأَْلقَم واْلتَقَم

 ً ا ا لَْقم ةَ أَْلقَُمه ت اللُّْقم اه، ولَِقْم ت إِذا إِي ا. واْلتَقَْم ةً فلَِقَمه ري لُْقم ُت غي ك، وأَْلقَْم ْذتَها بِِفي ا  أََخ ةَ أَْلتَِقُمه اللُّْقم
  )): أي فعل ما يالم عليه ..  َوُهَو ُمِليمٌ .. ((    ي تَْلِقيمغير اْلتِقاماً إِذا اْبتَلَْعتها في ُمْهلة، ولَقَّْمتها

ينٍ ((   ْن يَْقِط َجَرةً ِم ِه َش ا َعلَْي دباء ..  َوأَْنبَتْنَ جرة ال ين : ش وم )): البقط جر ال يق ل ش ين: ك واليَْقِط
ْرع والبطيخ بَّاء والقَ دُّ ة والحنظل. على ساق نحو ال ه. واليَْقِطين يُن: اسم رجل من ة.ويَْقِط طب  : القَْرعة الرَّ

ه شجرةً من التهذيب: اليَقطين ا علي ال هللا عز وجل: وأَنبَتْن راء: شجر القْرع. ق ال الف ين؛ ق د  يَْقِط ل عن قي
ة اتسعْت وسترْت فهي  القَْرَع من بين الشجر ابن عباس هو ورق القْرع، فقال: وما جعَلَ  ل ورق يَْقِطيناً، ك

ال مجاهد  يَْقطيٌن. لقال الفراء: وق ك ك ي األَرض يَْقطيٌن، ونحو ذل طاً ف ال:  شيء ذهب بَْس ي، ق ال الكلب ق
ال سعيد ومنه القَْرع ْريان، وق م يموت من والبطيخ والِقثَّاء والّشِ ت ث ل شيء ينب ر: ك ن جبي ه فهو  ب عام

  . يَْقِطيٌن.
*********  

التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان وا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ىس الم عل ين وس المرسلين  آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

 
 

c   : 320الحلقة عدد   
   c( سورة الصافات ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم ال ول هللا بل نصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِهُدوَن( )149فَاْستَْفتِِهْم أَِلَربَِّك اْلبَنَاُت َولَُهْم اْلبَنُوَن( (( ...  ْم َش ا َوُه ةَ إِنَاثً أََال  )150أَْم َخلَْقنَا اْلَمَالئَِك

وَن( اِذبُوَن( )151إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُ ْم لََك ُ َوإِنَُّه َّ َد  يَن( )152َولَ ى اْلبَنِ اِت َعلَ َطفَى اْلبَنَ ْم  )153أَاْص ا لَُك َم
اِدقِيَن( )156أَْم لَُكْم ُسْلَطاٌن ُمبِيٌن( )155(أَفََال تَذَكَُّرونَ  )154َكْيَف تَْحُكُموَن( تُْم َص ابُِكْم إِْن ُكن  )157فَأْتُوا بِِكتَ

ُروَن( ْم لَُمْحَض ةُ إِنَُّه ْت اْلِجنَّ ْد َعِلَم بًا َولَقَ ِة نََس ْيَن اْلِجنَّ هُ َوبَ وا بَْينَ ا 158َوَجعَلُ ِ َعمَّ َّ ْبَحاَن  ) ُس
ِ 159يَِصفُوَن( َّ اتِنِيَن( )161فَِإنَُّكْم َوَما تَْعبُُدوَن( )160 اْلُمْخلَِصيَن()إِالَّ ِعبَاَد  ِه بِفَ تُْم َعلَْي ا أَْن ْن  )162َم إِالَّ َم

يِم( اِلي اْلَجِح َو َص وٌم( )163ُه اٌم َمْعلُ هُ َمقَ ا إِالَّ لَ ا ِمنَّ افُّوَن( )164َوَم نَْحُن الصَّ ا لَ نَْحُن  )165َوإِنَّ ا لَ َوإِنَّ
بُِّحو وَن( )166َن(اْلُمَس انُوا لَيَقُولُ يَن(167َوإِْن َك ِل ْن األَوَّ ًرا ِم َدنَا ِذْك ْو أَنَّ ِعْن ِ  )168)لَ َّ اَد  ا ِعبَ لَُكنَّ

ِليَن( )170فََكفَُروا بِِه فََسْوَف يَْعلَُموَن( )169اْلُمْخلَِصيَن( ا اْلُمْرَس ا ِلِعبَاِدنَ بَقَْت َكِلَمتُنَ ْم لَُه171َولَقَْد َس ْم ) إِنَُّه
وُروَن( اِلبُوَن( )172اْلَمنُص ْم اْلغَ َدنَا لَُه يٍن( )173َوإِنَّ ُجن ى ِح ْنُهْم َحتَّ َولَّ َع َ ْوَف  )174فَت ْرُهْم فََس َوأَْبِص

ذَِريَن( )176)أَفَبِعَذَابِنَا يَْستَْعِجلُوَن(175يُْبِصُروَن( بَاُح اْلُمن اَء َص اَحتِِهْم فََس َزَل بَِس ِإذَا نَ َولَّ َع )177فَ ْنُهْم َوتَ
فُوَن( )179َوأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُروَن( )178َحتَّى ِحيٍن( ا يَِص ِة َعمَّ ى  )180ُسْبَحاَن َربَِّك َرّبِ اْلِعزَّ َالٌم َعلَ َوَس
ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن( )181اْلُمْرَسِليَن( َّ ِ   ./.)).)182َواْلَحْمُد 

  صدق هللا العظيم
  ( سورة الصافات ) 

  * التحليل : 
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ك)): أََال إِنَُّهْم ِمْن إِْفِكِهمْ ( ( َك يَأْفِ ك، أَفَ ك ِإلْفك: الكذب. واألَفِيكةُ: كاِإلْف اً  َ وأَفِ اً وأَفَك اً وأَْفك اً وأُفُوك إِْفك
ي وأَفََّك؛ قال رْؤبة:ال كَ  ّ فِينَا، وال قول الِعَدى ذُو األَز يأُْخذُ التَأْفِيُك والتََّحّزِ ُك إِذا التهذيب: أَفََك يأُْ◌فُِك وأَفِ  يأْفَ

  .َكذَب وَكذَْبته. مثل وأَفََك الناَس: كذبهم وحدَّثهم بالباطل، قال: فيكون أَفََك وأَفَْكتُه كذب. ويقال: أَفََك كذب.
ى إضالل أحد  َما أَْنتُْم َعلَْيِه بِفَاتِنِينَ ((   ادرين عل )) : والمعنى كما قال العلماء أن الشياطين غير ق

ان .. إال إذا ع ا ك ده ال مهم د هللا وح ه وال يعب ر علي الل ويص ب الض خص يح ك الش ل أن ذل ز وج م هللا ع ل
رجيم  أثير للشيطان ال الي فال سلطان وال ت رجيم .. وبالت ين الشيطان ال ه وب دها يحول بين ه .. عن شريك ل
ا .. ا إطالق ك فيه ي ال ش اعة الت ام الس ى قي ا إل ا وزمان ان مكان ى ك ان وأن ا ك ي مهم ؤمن الحقيق ى الم  عل

ائلين في سورة الحجر : ((   ْلَطاٌن إِالَّ مصداقا  لقوله تعالى وهو أصدق الق ْيِهْم ُس َك َعلَ ْيَس لَ اِدي لَ إِنَّ ِعبَ
  الحجر ..  –..)) )42َمْن اتَّبَعََك ِمْن اْلغَاِويَن(

افُّونَ ((   ل َوإِنَّا لَنَْحُن الصَّ أخر جبري ه السالم  )) : أي المالئكة ..  نزلت عند سدرة المنتهى وت علي
  .. وبقي رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .. الصافون : المصلون المسبحون المصطفون .. 

الَِمينَ ((   ِ َرّبِ اْلعَ َّ ِ ُد  ه)) :  َواْلَحْم ه، ومن ى فعل ه عل ال: َحمْدتُ ذم؛ ويق يض ال د: نق دة  الحم الَمْحَم
االمذّمة. وفي التنزيل العزيز: الحمد  رب ال خالف ول العرب: عالمين. وأَم ا هو  ق ، فِإنم ُد  دأْت بالحم ب

د ول: الحم دأْت بق ة أَي ب ى الحكاي المين؛  رب عل د،  الع ر ي ن غي د وع ن ي ون ع د يك ب: الحم ال ثعل ق
ا. األَخفش: وسيأْتي والشكر ال يكون إِال عن يد رق بينهم د  ذكره؛ وقال اللحياني: الحمد الشكر فلم يف الحم

ون  إِال ثناء ليد ، قال: والحمد  الثناء. قال األَزهري: الشكر ال يكون   الشكر د يك د ق ا، والحم أَوليته
داء ون ابت دُ  شكراً للصنيعة ويك ى الرجل، فحم اء عل ه التي شملت  لثن ه ويكون شكراً لنعم اُء علي هللا الثن

داً وَمْحَم والحمد أَعم من الشكر. الكل، داً وَمْحَم َدةً وقد َحِمَده َحْم داً وَمْحِم ذات دة وَمْحِم .. ((  )) : اسم ال
ائم  ه شيء والق يس كمثل ه .. ل نعم ..وحده ال شريك ل الواجب الوجود .. هللا الخالق البارئ المصور .. الم

  بذاته .. (( رب العالين )) العالم جمع عالمون الخلق كلهم .. 
  

*********  
  

عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن ا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c   : 320الحلقة عدد   
   c سورة ص) 38(

  )  88( آياتها : 
  

  حبه ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل وم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ـــــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيـــ

ْكِر(((    ذِّ ْرآِن ِذي ال قَاٍق( )1ص َواْلقُ ٍة َوِش زَّ ي ِع ُروا فِ ِذيَن َكفَ ْل الَّ ْرٍن  )2بَ ْن قَ ْبِلِهْم ِم ْن قَ ا ِم ْم أَْهلَْكنَ َك
احِ  )3فَنَاَدْوا َوَالَت ِحيَن َمنَاٍص( ذَا َس افُِروَن َه ذَّاٌب(َوَعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوقَاَل اْلَك ةَ 4ٌر َك َل اْآلِلَه )أََجعَ

اٌب( ْيٌء ُعَج ذَا لََش ًدا إِنَّ َه ا َواِح ْيٌء  )5إِلًَه ذَا لََش تُِكْم إِنَّ َه ى آِلَه بُِروا َعلَ وا َواْص ْنُهْم أَْن اْمُش َألُ ِم َق اْلَم َوانَطلَ
ْن 7ْختَِالٌق() َما َسِمْعنَا بَِهذَا فِي اْلِملَِّة اْآلِخَرِة إِْن َهذَا إِالَّ ا6يَُراُد( ّكٍ ِم ي َش ْم فِ ْل ُه ْكُر ِمْن بَْينِنَا بَ )أَُؤنِزَل َعلَْيِه الذِّ

ا يَذُوقُوا َعذَاِب( َماَواِت َواألَْرِض 9)أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْحَمِة َربَِّك اْلعَِزيِز اْلَوهَّاِب(8ِذْكِري بَْل لَمَّ ُك السَّ ْم ُمْل )أَْم لَُه
َزاِب( )10ْرتَقُوا فِي األَْسبَاِب(َوَما بَْينَُهَما فَْليَ  ْن األَْح ُزوٌم ِم َك َمْه ا ُهنَاِل اٌد  )11ُجنٌد َم وحٍ َوَع ْوُم نُ ْبلَُهْم قَ ذَّبَْت قَ َك

ذَّبَ 13َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب األَْيَكِة أُْولَئَِك األَْحَزاُب( )12َوفِْرَعْوُن ذُو األَْوتَاِد( لٌّ إِالَّ َك قَّ  ) إِْن ُك َل فََح ُس الرُّ
اِب( َواٍق( )14ِعقَ ْن فَ ا ِم ا لََه َدةً َم ْيَحةً َواِح ُؤَالِء إِالَّ َص ُر َه ا يَنُظ ْوِم  )15َوَم َل يَ ا قَْب ا قِطَّنَ ْل لَنَ ا َعّجِ الُوا َربَّنَ َوقَ

اٌب( )اْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد ذَا األَْيِد إِنَّهُ 16اْلِحَساِب( بِّْحَن 17أَوَّ هُ يَُس اَل َمعَ ْرنَا اْلِجبَ خَّ ا َس )إِنَّ
ْشَراِق( اٌب( )18بِاْلعَِشّيِ َواْإلِ اِب( )19َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً ُكلٌّ لَهُ أَوَّ  )20َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآتَْينَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخَط

رُ  ى 21وا اْلِمْحَراَب(َوَهْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ َماِن بَغَ ْف َخْص الُوا الَ تََخ ْنُهْم قَ ِزَع ِم ) إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَ
َراِط( َواِء الّصِ ى َس ِدنَا إِلَ ِطْط َواْه اْلَحّقِ َوَال تُْش ا بِ اْحُكْم بَْينَنَ ٍض فَ ى بَْع نَا َعلَ ٌع 22بَْعُض هُ تِْس ي لَ ذَا أَِخ ) إِنَّ َه

اِب(َوتِْسعُوَن نَ  ي اْلِخَط ي فِ نِ ا َوَعزَّ اَل أَْكِفْلنِيَه َدةٌ فَقَ ى  )23ْعَجةً َوِلَي نَْعَجةٌ َواِح َك إِلَ َؤاِل نَْعَجتِ َك بُِس ْد َظلََم اَل لَقَ قَ
ا نَّ نِعَاِجِه َوإِنَّ َكثِيًرا ِمْن اْلُخلََطاِء لَيَْبِغي بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْم َوَظ ا ُه ٌل َم ِلَحاِت َوقَِلي

اَب( ا َوأَنَ رَّ َراِكعً هُ َوَخ تَْغفََر َربَّ اهُ فَاْس ا فَتَنَّ َن  )24َداُووُد أَنََّم ى َوُحْس َدنَا لَُزْلفَ هُ ِعْن َك َوإِنَّ لَ هُ ذَِل ا لَ فَغَفَْرنَ
  ...)).)25َمآٍب(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة ص )   

  * التحليل :   
    

ة ما الذكر ؟ ا األيك ي األسباب ؟..  وم اء  ف ا اإلرتق اص ؟.. وم ا المن ا الشقاق ؟.. وم .. وما العزة وم
اب  ل الخط ا فص ه ؟.. وم ومن أصحابها ؟ .. وما الفواق ؟.. وما القط ؟.. ومن ذو األيدي ؟.. ومن شد هللا ملك
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ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه اب ؟.. ع ا وأن ر راكع ن خ اب ؟ .. وم ي الخط زه ف ن ع ة ؟.. وم ة الكافي دون األجوب
  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ْكِر(((    واب : )1ص َواْلقُْرآِن ِذي الذِّ ديره .. والج ذوف .. تق ي .)).. جواب قسم مح ُروا فِ ِذيَن َكفَ ْل الَّ بَ

ٍة َوِشقَاقٍ  ْكِر .. ألن بل تنفي ما سبق وتثبت غيره ..  ِعزَّ ذِّ ْكُر: : ِذي ال ذِّ اً:ال ْكُر أَيض ذِّ ْذُكُره. وال ُظ للشيء تَ  الِحْف
ْكُر: َجْرُي الشيء على لسانك الشيء ْكُر: الصيُت والثناء... يجري على اللسان. والذِّ ه . والذِّ ل: وإِن ي التنزي وف

ك الى: لَِذْكٌر لك ولقومك؛ أَي القرآن شرف ل ه تع م. وقول ل: مع وله َرفََك؛ وقي َرَك؛ أَي َش ك ِذْك ا ل اهوَرفَْعنَ إِذا  ن
ْرتَ  ْرُت ذُِك ينِ  ذُِك ّدِ يل ال ه تفص ذي في اب ال ْكُر: الكت ذِّ ي. وال لُّ  مع ِل، وُك ُع الِملَ يهم  وَوْض اء، عل ن األَنبي اب م كت
ْكُر: الصالةُ  والدعاءُ  السالم، ِذْكٌر. ت والذِّ ديث: كان الم، إِذا إِليه والثناء عليه. وفي الح يهم الس اء، عل  األَنبي

َزبَُهْم أَْم ذكر، أَيَح ى ال وا إِل لون. ٌر فَِزُع ون فيص الة يقوم ى الص ورُ  إِل ع ذُُك ، والجم كُّ و الصَّ : ه ّقِ ُر الَح  وِذْك
. ّقٍ وُر َح ال: ذُُك وٍق، ويق و ُحقُ ال أَب ْذِكَرِة. ق م للتَّ ْكَرى: اس ذِّ راءة وال ذكر ق الة وال ذكر الص اس: ال رآن  العب الق

  ..  والذكر التسبيح والذكر الدعاء
ٍة َوِشقَاٍق(بَْل ((     ةٍ  .))..)2الَِّذيَن َكفَُروا فِي ِعزَّ الن :  فِي ِعزَّ زُّ بف َز الرجُل: صار َعِزيزاً. وهو يَْعتَ وتَعَزَّ

ف واْعتَزَّ به. َز: تشرَّ أَهل الِعّز  العَِزيُز الكريم؛ معناه ذُْق بما كنت تعَدُّ في وقوله عز وجل: ذُْق إِنك أَنت..  وتَعَزَّ
واديوقال ا..  والكرم ِل ال زُّ أَه الى: ذُْق  لزجاج: نزلت في أَبي جهل، وكان يقول: أَنا أََع ال هللا تع نعُهم، فق وأَم

زَّ  إِنك أَنت العَِزيُز الكريم، معناه ذُقْ  د: َع و زي ريم. أَب ّزاً  هذا العذاب إِنك أَنت القائل أَنا العَِزيُز الك زُّ ِع ُل يَِع الرج
ار ة وص ةً إِذا قوي بعد ِذلَّ زاً. وِعزَّ قَاقٍ . ((  عزي اقَّهُ )) .. َوِش داوِة والخالف، ش ة الع قاق: غلب والُمشاقَّةُ والّش

قاقاً: ُمشاقَّةَ  قاقٍ  وِش ي ِش المين لف الى: إن الظ ه تع ي قول ال الزجاج ف ه. وق د؛ خالَفَ ين  بَِعي دواةُ ب قاُق: الع الّشِ
 ً قاقا ك ِش ين، سمي ذل ين اثن ريقين والخالُف ب ل ف ن فِرْ  ألن ك ق م ر فري ة غي قَّاً أَي ناحي دواة قصد ِش ي الع قَتَ

: اْنفََرَق وتبّدد اختالفاً. صاحبه.وَشقَّ  ِ ِشقّ  قَّ  وَشقَّ فالنٌ  اْمَره يَُشقُّه َشقّاً فاْنَشقَّ العصا أي فارق الجماعة، وَش
  . منه. عصا الطاعة فاْنَشقَّت وهو

اَدْوا((     ْرٍن فَنَ ْن قَ ْبِلِهْم ِم ْن قَ ا ِم اٍص( َكْم أَْهلَْكنَ يَن َمنَ ة .. )3َوَالَت ِح ت رجوع وتوب يس وق .)).. أي ل
ذاب ..  م الع دما يحيط به والت : وليس .. وقت هروب من العذاب المحدق .. والمعنى : يريد الكفار التوبة عن

  ولكن األوان وقتها يكون قد فات .. فال مجال ال للتوبة وال للهرب .. 
ذَّاٌب(َوَعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنذِ ((     اِحٌر َك ذَا َس افُِرونَ  .))..)4ٌر ِمْنُهْم َوقَاَل اْلَكافُِروَن َه اَل اْلَك ُر: :  َوقَ الُكْف

ا ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ ل دار نقيض اِإليم ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف َر يَْكفُ د بالطاغوت؛ َكفَ  الحرب: ق
وا. ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص ووالُكْف َكفَ ة، وه ُر النعم ة، ُر: ُكْف ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف يض الش   نق

ا الى: إِن رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره ر  نَْعَم اً وَكفَ وُكْفران
ِم  عمة مع إِحسانه. ورجلُمَكفَّر: مجحود الن وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل بها: َجَحَدها وَستَرها. كافر: جاحد ألَْنعُ

  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على هللا، مشتق من
اٌب(((       ْيٌء ُعَج ذَا لََش ًدا إِنَّ َه ًدا .)).. )5أََجعََل اْآلِلَهةَ إِلًَها َواِح ا َواِح ةَ إِلًَه هُ: هللا عز وجل، : اْآلِلَه اإللَ

و ه معب ن دون ذ م ا اتخ ل م هٌ وك د داً إلَ نام عن ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ذه، والجم ابٌ .. ((   متخ ْيٌء ُعَج )) : لََش
ُر .. قال  وجمُع العََجِب: أَْعجابٌ  اْعتِـياِده؛ العُْجُب والعََجُب: إِنكاُر ما يَِرُد عليك لِقلَّةِ  ُب النََّظ ي: العََج ن األَعراب اب

اٍد. أْلوف وال ُمعت ر م ى شيٍء غي اٌب،وأَم. إِل ٌب وُعجَّ ٌب عاِج ـيٌب وَعَج ٌب وَعِج اٌب وَعَج اٌب وُعجَّ ى ر ُعَج  عل
دالرحمن اٌب،  المبالغة، يؤكد به. وفي التنزيل: إِنَّ هذا لشيٌء ُعَجاٌب؛ قرأَ أَبو عب ذا لشيء ُعجَّ : ان ه ـيُّ السُّلَِم

رٌ  بالتشديد؛ وقال الفراء: هو ِمثُْل قولهم رجل اٌم، وَكبي رَّ راٌم وُك ريم، وُك ارٌ ك اب، بالتشديد،  وُكبَ اٌر، وُعجَّ  وُكبَّ
ـَّا ْرٌق؛ أَم اب فَ ـَّا  أَكثر من ُعَجاٍب. وقال صاحب العين: بين العَِجـيب والعَُج ه، وأَم ون مثلَ ُب يك ـيُب، فالعََج العَِج

  . العََجِب. العَُجاب فالذي تَجاَوَز َحدَّ 
بِ ((    وا َواْص ْنُهْم أَْن اْمُش َألُ ِم َق اْلَم َراُد(َوانَطلَ ْيٌء يُ ذَا لََش تُِكْم إِنَّ َه ى آِلَه َق .)).. )6ُروا َعلَ َوانَطلَ

  الذين يملئون صدور الناس مهابة..  م:المأل : السادة واألشراف وعلية القواْلَمَألُ 
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تَِالٌق(((     ذَا إِالَّ اْخ َرِة إِْن َه ِة اْآلِخ ي اْلِملَّ ِة ا.)).. )7َما َسِمْعنَا بَِهذَا فِ ي اْلِملَّ َرةِ فِ و إِسحق: :  ْآلِخ ال أَب ق
ة أَي الِملة في اللغة ذ الَملَّ ه ُسنَّتُهم وطريقهم ومن هذا أُخ ُز في ذي يختب ا  الموضع ال ا كم ي مكانه ؤثَّر ف ه ي ألَن

  .. يؤثَّر في الطريق
ذُ ((     ا يَ ْل لَمَّ ِري بَ ْن ِذْك ْكُر ِمْن بَْينِنَا بَْل ُهْم فِي َشّكٍ ِم ذَاِب(أَُؤنِزَل َعلَْيِه الذِّ ِري.)).. )8وقُوا َع ْن ِذْك :  ِم

ريم  .. رآن الك دوا من صحة الق الحق ليتأك ذيب ب  القرآن الكريم .. غرهم طول اإلمهال ولم يذوقوا  عذاب التك
ا   : أي بل لم ..  بَْل لَمَّ

اِب(((     ِز اْلَوهَّ َك اْلعَِزي ِة َربِّ َزائُِن َرْحَم َدُهْم َخ ِز الْ  .))..)9أَْم ِعْن ابِ اْلعَِزي الى: :  َوهَّ ّ تع ماِء  ي أَس ف
ـبُها الَوهَّاُب.الـِهبةُ: ي صاِح ّمِ ة  العَِطـيَّة الخاليةُ عن األَْعواِض واألَْغراِض، فِإذا َكثَُرْت ُس ن أَبني و م اً، وه َوهَّاب

، ّ ُ تعالى الوهَّاُب ال الـُمبالغة. غيره: الَوهَّاُب، من صفاِت  ّ   . واِهُب.الـُمنِعُم على العباد، و
بَاِب(((     بَابِ .)).. )10أَْم لَُهْم ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما فَْليَْرتَقُوا فِي األَْس ي األَْس وا فِ  فَْليَْرتَقُ

الة  ه الص د علي ى محم ريم عل رآن الك وحي والق زال ال ن إن ة م وا المالئك ى السماوات ليمنع : أي فليصعدوا إل
الم .. إن دور ..  والس در المق وا الق ماوات وأن يمنع ل الس ي ك عدوا ف ن أن يص ز م م أعج م ألنه دي له ه التح

ر:واألسباب كما قال أهل العلم أدق من الشعر وأشد من الحديد ..  ال زهي ـيها؛ ق باُب السماء: َمراقِ ن  وأَس وَم
لَّم هاَب أَسباَب الـَمنِـيَّةِ  باَب السماِء بُس و َراَم أَس بابُ  يَْلقَها، * ول ل: أَس بٌَب؛ وقي ُد َس ا؛  والواح السماِء نواحيه

لَّمِ  لئن كنَت في ُجّبٍ ثمانيَن قامةً، * وُرقِّيتَ  قال األَعشى: ه، * أَسباَب السماِء بُس رَّ ى تَُه ُر حت تَْدِرَجْنَك األَم  لَيَْس
ماَء. وتَُه والـُمْحِرُم: الذي ال يَْستَبيح وتَْعلََم أَني لسُت عنَك بُمْحِرمِ  ه.الّدِ غ  ّره: تَْكَره ي أَْبلُ ل: لَعَلِّ ز وج ه ع وقول

  . الدين. أَبوابُها. واْرتَقَى في األَسباِب إِذا كان فاِضل أَسباَب السموات؛ قال: هي األَسبابَ 
ا )11ُجنٌد َما ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمْن األَْحَزاِب(((     و م ار وه ة الكف .)).. لقد وعد هللا سبحانه وتعالى بهزيم
ين لرسوله صلى زال في  در بالنصر المب وم بب مكة المكرمة زادها هللا  تشريفا وتعظيما .. وأنجز هللا وعده ي

الم أن  دير الك ي السراء والضراء ..فتق هللا عليه وآله وسلم وللفئة المؤمنة التي صدقت الوعد وكانت  معه ف
لين ف ان .. فالقاعدة ال جند قريش مآلهم الهزيمة المنكرة كبقية من عارض األنبياء والمرس ان ومك ل زم ي ك

أَلَّبوا وتظاهروا  الِحْزُب: َجماعةُ الناِس، والجمع أَْحزاٌب؛ واألَْحزاُب::  ِمْن األَْحَزابِ  تتخلف ..  ار، ت ُجنوُد الُكفَّ
ّ عليه وسلم، وهم: ّ على ِحزْب النبي اف  ، صلى  ي أَخ وم إِن قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى: يا ق

دهم. ِ كم مثَل يومعلي ك بع ن أُهل ود، وم ْزبُ  األَحزاِب؛ األَْحزاُب ههنا: قوم نوح وعاد وثم حابُه  وِح ل: أَْص الرج
اَكلَتْ  وُجْنُده الذين على رأْيِه، والَجْمُع كالجمع. وم تَش ل ق يطاِن، وك ْزُب الشَّ وبُهم  والـُمنافِقُوَن والكافُِروَن ِح قُلُ

ا  لم يَْلَق بعُضهم بَْعضاً بمنزلةوأَْعمالُهم فهم أَْحزاٌب، وإِن  ْزٍب بم ل ِح عاٍد َوثُموَد وفِرَعْوَن أُولئك األَحزاُب. وك
   كلُّ طائفٍة َهواُهم واحٌد. فَِرُحون: لََدْيهم

اِد(((     ْوُن ذُو األَْوتَ اٌد َوفِْرَع وحٍ َوَع ْوُم نُ ْبلَُهْم قَ ذَّبَْت قَ ادِ .)).. )12َك ُد، بالكسر،:  ذُو األَْوتَ ُد  الوتِ والَوتْ
ائِط أَو والَودُّ: ما ُرزَّ في الَ  الح الى: والِجب ال هللا تع اٌد؛ ق ع أَوت ب، والجم ن الخش اداً. األَرض م ز  أَوت ه ع وقول

ب حبالٌ  له وجل: وفرعون ذي األَوتاد؛ جاء في التفسير: أَنه كانت ا. وأَوتاد يُْلع ه به َدةً  ل داً وتِ ُد َوتْ َد الَوتِ وَوتَ
ة أَثْبَتُّه أَنا أَتُِده َوتْداً وتَِدةً َوَوتَْدتُه: ثَبََت، وَوتَْدتُه كالهما: َوَوتَّدَ  هدهم بأربع ه بش ذب مخالفي ان فرعون يع .. وك

ي  اد ف ه  كاألوت ي تشد ملك أوتاد في األَرض .. وقال بعض أهل العلم .. المقصود باألوتاد الجيوش الجرارة الت
  اَألرض .. 

وٍط وَ ((     ْوُم لُ وُد َوقَ َزاُب(َوثَُم َك األَْح ِة أُْولَئِ َحاُب األَْيَك ةِ .)).. )13أَْص َحاُب األَْيَك مر :  َوأَْص ةَ: الش األَْيك
ت  تُْنبِتُ  الكثير الملتّف، وقيل: هي الغَْيضة ه منب هم ب ص بعض اعم الشجر، وخ السَّْدر واألَراك ونحوهما من ن

الجماع من كل الشجر حتى من  حنيفة: قد تكون األَْيكةوُمجتَمعه، وقيل: األَْيكة جماعة األَراك، وقال أَبو  األَثْل
ة النخل، قال: واألَول أَعرق، والجمع أَْيٌك. ار أَيك ّفٍ وص ا: الت تَأْيَك، كالهم ٌك واْس و أَيِ َك األَراك فه ي ..  وأَيِ وف

ة ذَّب أصحاُب األَْيك الى: ك ه تع ي قول رئ أصحاب التهذيب ف لين؛ وق ير الُمْرَس ي التفس اء ف ة، وج أن اسم  لَيك
ك  القراءة وجعل لَْيكة ال تنصرف، ومن قرأ أصحاب األَْيكة واختار أبو عبيد هذه المدينة كان لَْيكة، ال: األََ◌ْي ق

ير: إن الشجر ي التفس مر الملتّف، يقال أْيكة وأْيك، وجاء ف ْوم. وروى ش دَّ ان ال ي  شجرهم ك ن األَعراب ن اب ع
ل، ن أثْ ة م ال أْيك ال: يق ر، ق ن ُعَش ٌط م ن وَرْه يَمة م ذب وقَِص داً ك و حسن ج ال الزجاج: يجوز وه اً؛ ق  َغض
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ال على أن األَصل األيكِة فأُلقيت أصحاب لَْيكِة، بغير ألف على الكسر، ف فق م حذفت األل ِة، ث  الهمزة فقيل الَْيك
  .. وأصحاب األيكة هم قوم شعيب عليه السالم ..لَْيَكةِ 

ُسَل فَ ((     قُّ :  فََحقَّ ِعقَابِ .)).. )14َحقَّ ِعقَاِب(إِْن ُكلٌّ إِالَّ َكذََّب الرُّ قُّ ويَُح ُر يَِح اً:  وَحقَّ األَم اً وُحقوق َحقّ
ي األَزهري: معناه وَجب يَِجب صار َحقّاً وثَبت؛ قال ا. وف ه أن وُل وأْحقَْقتُ ه الق قَّ علي اً، وَح ال  وُجوب ل: ق التنزي

نُّ  الذي َحقَّ  الى: عليهم القوُل؛ أي ثبت، قال الزجاج: هم الج ه تع ذاب  والشياطين. وقول ة الع ت كلم ن حقَّ ولك
ا: وكذلك: لقد حقَّ القول على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت، ه  على أكثرهم؛ وَحقَّه يَُحقُّه حقّاً وأَحقَّه، كالهم أثبت

  .. صدَّقه حقّاً ال يشكُّ فيه. وأحقَّه: صيره حقّاً. وحقَّه وَحقَّقه: وصار عنده
ُر َه((     ا يَنُظ َواٍق(َوَم ْن فَ ا ِم ا لََه َدةً َم ْيَحةً َواِح ت .)).. )15ُؤَالِء إِالَّ َص اً إذا شخص ُل فَُواق اَق الرج وفَ

ً  الريح من صدره. وفالن يَفُوق بنفسه ا اَق بنفسه فُؤوق ُق بنفسه. وفَ ل يَِري ى الخروج مث ت نفسه عل   إذا كان
ق  بي: الفَْوق نفس الموت. أبو عمرو:فَوقاً وفُؤوقاً: جاد، وقيل: مات.ابن األعرا يَفُوقعند الموت وق الطري الفُ

َت ال  ما باُل ِعْرسي َشِرقَْت بِريِقها، وأنشد: والعرب تقول في الدعاء: رجع فالن إلى فُوقه أي مات؛ األول، ثُمَّ
ذه فُوقِها؟ يَرِجْع لها في اً: أَخ اً وفُواق ُر.  أي ال يرجع ريقها إلى مجراه. وفَاَق يَفُوق فُؤوق د البََه واُق: تردي والفُ

  .. اإلنساِن عند النزع، وكذلك الريح التي تَْشَخُص من صدره، وبه فُواق الشَّْهقة العالية. والفُواق: الذي يأخذ
اِب(((     ْوِم اْلِحَس َل يَ ا قَْب ْل لَنَا قِطَّنَ ا.)).. )16َوقَالُوا َربَّنَا َعّجِ ا قِطَّنَ ْل لَنَ يُب. والِق:  َعّجِ طُّ: النَِّص طُّ: والِق

كُّ بالجائزِة. والِقطُّ: الكتاب، ي الصلت: وقيل: الصَّ ن أَب ةَ ب ري ألَُميَّ ْوم لهم هو كتاب الُمحاَسبِة؛ وأَنشد ابن ب  قَ
لْ  ِق َجميعاً، والِقطُّ والقَلَمُ   ساحةُ الِعرا وم الحساب، والجمع وفي التنزيل العزيز: َعّجِ ل ي ا قب ا قِطَّن وطٌ  لن .. قُط

ل لنا قِطَّنا، أَي نَِصيبنا مجاهد وقتادة والحسن قالوا:قال أَهل التفسير  ر:  عّجِ ن جبي ال سعيد ب ذاب. وق ن الع م
ال الجنة فاْشتَهْوا ما فيها فقالوا: ربنا ذُكرت ل لنا قطنا، أَي نصيبنا. وق ة،  عّجِ حيفة المكتوب ّط الص راء: الِق الف
ا َمن وإِنما ل ، فاستهزُؤوا بذلك وقالوا:أُوتَي كتابه بيمينه قالوا ذلك حين نزل: فأَمَّ وم  عجل لنا هذا الكتاب قب ي

كُّ وهو ل  الحظ. والِقطُّ: الِحساب. والِقطُّ في كالم العرب: الصَّ ان بصلة يوص له الصحيفة لِإلنس النصيب، وأَص
  .  الِقّط من قَطْطُت. بها، قال: وأَصل

َدنَا َداُوودَ ((     ْر َعْب وَن َواْذُك ا يَقُولُ ى َم اٌب(اْصبِْر َعلَ هُ أَوَّ ِد إِنَّ دِ .)).. )17 ذَا األَْي ي  ذَا األَْي وة .. ف : ذا الق
  العمل والعمل والعبادة .. حيث انه كان يصوم يوما ويفطر يوما .. 

  وجاء في صحيح البخاري : 
د هللا  حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي: سمع   عب

ىوآله قال لي رسول هللا صلى هللا عليه  ل:بن عمرو قا يام داود :  هللا  وسلم: (أحب الصيام إل انص وم  ك يص
ى هللا  الة إل ب الص ا، وأح ان يوما ويفطر يوم ه، صالة داود : ك وم ثلث ل ويق ف اللي ام نص ه). ين ام سدس . وين

    
  وفي صحيح البخاري أيضا :   
ي ثا   ن أب ب ب دثنا حبي انحدثنا آدم: حدثنا شعبة: ح اس المكي، وك ا العب ال: سمعت أب ت ق شاعرا،  ب

ي صلى هللا  قال: وكان ال يتهم في حديثه، قال: سمعت عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ال النب ق
م،وآله عليه  ت: نع ل). فقل وم اللي دهر وتق وم ال ين،  وسلم: (إنك لتص ه الع ك هجمت ل ت ذل ك إذا فعل ال: (إن ق

ك،  صام من صام الدهر، صومونفهت له النفس، ال  ر من ذل ثالثة أيام صوم الدهر كله). قلت: فإني أطيق أكث
م  ال: (فص ه ق وم داود علي ان ص الم، ك ى). الس ر إذا الق ا، وال يف ر يوم ا ويفط وم يوم   يص

و    ي أب ال: أخبرن ة ق ي قالب د الحذاء،عن أب د هللا، عن خال ن عب د ب حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خال
ه  : دخلت مع أبيك على عبد هللا بن عمرو،فحدثنا:المليح قال ول هللا صلى هللا علي ه أن رس ه وآل ر ل وسلم ذك

ه ت ل ي  صومي، فدخل علي، فألقي ادة بين ى األرض، وصارت الوس ف، فجلس عل وها لي ن أدم حش وسادة م
ا). قل وبينه، فقال: (أما ال: (خمس ا رسول هللا، ق ت: ي ال: قل ام). ق ة أي وليكفيك كل شهر ثالث ا رس هللا،  ت: ي

لى  قال: (سبعا). قلت: يا رسول هللا، قال: (تسعا). قلت: يا رسول هللا، قال: (إحدى ي ص ال النب م ق عشرة). ث
  . وأفطر يوما). السالم، شطر الدهر، صم يوما صوم داود عليه وسلم: (ال صوم فوق وآله هللا عليه 
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اٌب(اْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبدَ ((     ابٌ  .))..)17نَا َداُووَد ذَا األَْيِد إِنَّهُ أَوَّ هُ أَوَّ ن :  إِنَّ ٌب م ل آيِ ورج
ه. ، عزوجل، من ذنب ّ جوع إِلى  اٌب: كثير الرُّ ِة. قوم أَْوٍب، وأَوَّ التَّْو ب جوع، ك ةُ: الرُّ ُب.  واألَْوبَ اُب: التائِ واألَوَّ

بعة قال أَبو اٌب س ٌل أَوَّ ولهم رج ي ق الأَق ُبكر: ف راِحُم؛ وق وم: األَّواُب ال ال ق ال وال: ق ُب؛ وق وم: األَّواُب التائِ  ق
ال ـُمسَّبُِّح؛ وق ن المسيب: األَّوابُ  سعيد بن ُجبَْير: األَّواُب ال ال اب وُب، وق م يت ذنُِب ث م يُ وب ث م يَتُ ذنُِب ث ذي يُ  ال

ل  ذَْنبَه في ْذكرالـُمطيُع؛ وقال ُعبَيد بن ُعَمْير: األَّواب الذي يَ  قَتادةُ: األَّوابُ  ال أَه ه، وق َ من ّ الَخالِء، فيَْستَْغِفُر 
ة: األَّوابُ  اعُ  اللغ جَّ ُؤوُب إِذا الرَّ ن آَب يَ ِة، ِم ِة والطاع ى التَّْوب ُع إِل ذي يَْرِج ال ال َع. ق ّلِ أَّواٍب  َرَج الى: لُك ُ تع ّ

بَهُ منها ال يَُؤوبُ َغْيبٍة يَُؤوُب، * وغائُِب الـَموِت  وكلُّ ذي حفيٍظ. قال عبيد: ي  َعقابِيُل أَي راَجعَه. وقال: تَأَوَّ وف
ن التنزيل العزيز: داوَد ذا األَْيِد إِنه أَّواٌب. د ب يُظ  قال ُعبَْي ر: األَّواُب الَحِف ي  ُعَمْي ه. وف وم من مجلس ذي ال يَق ال

الةُ  ديث: ص و ا الح ُع أَّواٍب، وه و َجْم اُل؛ ه ْرَمُض الِفص ين ت يَن ِح رُ األَّوابِ   لكثي
و ل ه ـُمِطيُع؛ وقي و ال ل ه ، عز وجل، بالتَّْوبَة؛ وقي ّ جوع إِلى  اعِ  الرُّ د ارتِف حى عن د صالة الضُّ ـُمَسبُِّح يُري ال

. ة الَحّرِ   . النهار وِشدَّ
َراِق(((     ْش ّيِ َواْإلِ ْرنَا اْلِجبَاَل َمعَهُ يَُسبِّْحَن بِاْلعَِش بِّْحَن بِالْ  .))..)18إِنَّا َسخَّ ّيِ يَُس ال :  عَِش يُّ فق ا العَِش وأَم

ك ي ذل ْمُس ُدِع ت الشَّ ثم: إِذا زال و الهي تُ  أَب ة؛ الوق ْمُس َغْربيَّ ت الش ل ْرقِيّاً وتحوَّ لُّ َش َل الظ وَّ ، فَتََح يَّ   العَِش
رة، رضي األَزهري: وصالتا العَِشّيِ هما الظُّْهر والعَْصر. وفي حديث أَبي قال وُل  هري ا رس لى بن ه: ص هللا عن
لى صالتَي العشّيِ، ، صلى هللا عليه وسلم، إْحدىهللا ال: َص ر فق ن األَثي اقه اب ا  وأَْكبَُر َظني أَنها العَْصر، وس بن

ْيَن  أَو العَْصر؛ وقال العَِشّيِ فَسلَّم من اثْنَتَْين، يريُد صالةَ الظُّْهر إْحدى صالتي ا بَ ى م األَزهري: يَقَع العشيُّ عل
ْمُس فهو ُغروبها، كلالشْمِس إلى َوْقت  َزوالِ  ِت الشَّ إذا غابَ ، ف يٌّ ْن َزوالِ  ذلك َعِش يُّ م ل: العَِش اُء، وقي  الِعش

باح   .. الشَّْمس إِلى الصَّ
اٌب(((     ه.)).. )19َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً ُكلٌّ لَهُ أَوَّ م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش وم َحَشَرُهم يَْحُش  ي

ه  القيامة. الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم الَمْحَشِر. والَحْشُر: جمع ر إِلي والَمْحَشُر: المجمع الذي يحش
وه بلد القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلى ابٌ .. أَو ُمعَْسَكر أَو نح هُ أَوَّ لٌّ لَ ن الشريك ..  ُك ـه ع ا ل بيحا  وتنزيه : تس
  وطاعة لداود عليه السالم .. 

اِب( َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ ((     َل اْلِخَط ةَ َوفَْص ةَ .)).. )20َوآتَْينَاهُ اْلِحْكَم اهُ اْلِحْكَم ر َوآتَْينَ واب األم ة : ص : الحكم
م )) : َوفَْصَل اْلِخَطابِ وسداده .. ((   و أَن يَْحُك ال: ه اِب؛ ق َل الِخط الى: وفَْص ه تع ي قول رين ف قال بعض المفس

ْينأَو اليَِمين؛ وقيل: معناه أَن يَْفِص  بالبَيِّنة َز ب ل، ويَُميِّ اب  َل بيَن الَحّقِ والبَاِط ُل الِخَط َل فص ِه؛ وقي ّدِ ِم وِض الُحْك
ال اِء. وق ي القََض هُ ف اب الِفْق ُل الِخط ل: فَص ُد؛ وقي ـَّا بَْع ال: أَم ن ق ُل م الم،أَوَّ ه الس ُد؛ وداوُد، علي ـّا بَْع و  أَم أَب

  . وكذا. الَكالِم، فهو كذاالعباس: معنى أَمـَّا بعُد، أَمـَّا بَْعَد ما َمَضى من 
َراَب(((     ُروا اْلِمْح وَّ ِم إِْذ تََس أُ اْلَخْص اَك نَبَ ْل أَتَ مِ .)).. )21َوَه أُ اْلَخْص ين  نَبَ رد واإلثن ى الف ع عل : يق

ال آخرون  ورة شخصين .. وق ي ص ثال ف ل تم ل وميكائي والمجموعة ألن أصله المصدر .. قال العلماء : جبري
رَ وهما ملكان آخران ..  َر الحائَط: تََسلَّقَه. وتََسوَّ ْرتُه إِذا َعلَْوتَهُ. وتََسوَّ ن  الحائط: تََسوَّ ص؛ عن اب ل الل هجم مث

م  األَعرابي: وفي حديث كعب بن مالك: َمَشْيُت حتى ه حديث شيبة: ل ْرُت ِجَداَر أَبي قتادة أَي َعلَْوتُه؛ ومن تََسوَّ
َرهُ أَي أَرتفع إِ  يَْبقَ  ْرُت  فَتَساَوْرتُ  ليه وآخذه. وفي الحديث:إِال أَنَّ أَُسّوِ وَّ ال: تََس لها؛ أَي َرفَْعُت لها شخصي. يق

ْرتُه. ُروا الِمْحَرابَ  وفي الحائط وَسوَّ د األزهري قال)) : اْلِمْحَرابَ .. ((  التنزيل العزيز: إِذ تََسوَّ راُب عن : والِمْح
مِ  يالعامة: الذي يُِقيُمه النّاس اليَْوَم َمقام اِإلماِم ف أُ الَخْص اَك نبَ  الـَمْسجد، وقال الزجاج في قوله تعالى: وهل أَت

عُ  إِذْ  اِر، وأَْرفَ دَّ ي ال ٍت ف ُع بَْي راُب أَْرفَ ال: الِمْح روا الِمْحراِب؛ ق ا  تََسوَّ راُب ههن ال: والِمْح ـَمْسِجد. ق ي ال اٍن ف َمك
احِ  يّ  كالغُْرفِة، وأَنشد بيت وضَّ ناليََمِن. وفي الحديث: أَّن النب روة ب َث ُع لم، بَعَ ه وس ّ علي لى  عوٍد،  ، ص َمْس

ّ عنه، إِلى قوِمه بالطَّائِف، ال:  فأَْشَرَف عليهم عنَد الفَْجر، ثم أَذَّن فأَتاهم وَدَخل ِمْحراباً له، رضي  الِة. ق للصَّ
ا. وهذا يدل على أَنه ه ُس ُغْرفةٌ يُْرتَقَى إِليه ـَمجاِلس، ومن ُدور ال ـَمحاِريب: ُص ه  ّميوال ـَمْسِجد، ومن راُب ال ِمْح

بُ  والِمْحراُب: َمحاِريُب ُغْمداَن باليََمِن. ه. وَمحاِري َرُف موضع في ْدُره وأَْش  الِقْبلةُ. وِمْحراُب الـَمْسِجد أَيضاً: َص
  . يَْجتَِمعُون فيها للصالة. بني إِسرائيَل: َمَساِجُدهم التي كانوا يَجلسون فيها؛ وفي التهذيب: التي
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ا ((     اْلَحّقِ إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَِزَع ِمْنُهْم قَالُوا الَ تََخْف َخْصَماِن بَغَى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض فَاْحُكْم بَْينَنَ بِ
َراطِ  ام .)) .. )22( َوَال تُْشِطْط َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء الّصِ ب أَو احتك ع أَو طلَ ي بي ْدِر ف ر والشََّطُط: ُمجاَوزةُ القَ أَو غي

ل ذلك ن ك ه م طّ .. شيٍء، مشتق من ي قضيَّتِه. َ وَش اَر ف طَّ: ج تَطَّ وأََش َططاً واْش طُّ َش ه يَِش ي ُحْكِم ه ف ي  علي وف
ْط، ويجوز في ْد عن  التنزيل: وال تُْشِطْط، وقرَئ: وال تَْشُطْط وال تَُشّطِ ا ال تَْبعُ ا كلّه العربية وال تَْشِطْط، ومعناه

  .. الحقّ 
اِب(إِنَّ هَ ((     ي اْلِخَط ي فِ نِ ا َوَعزَّ .)) )23ذَا أَِخي لَهُ تِْسٌع َوتِْسعُوَن نَْعَجةً َوِلَي نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ فَقَاَل أَْكِفْلنِيَه

نِي فِي اْلِخَطابِ ..  ه َعزا: قهره وغلبه. وفي التنزيل:  َوَعزَّ ه يَعُزُّ ني في وَعزَّ ي  العزيز: وَعزَّ الِخطاب؛ أَي غلبن
ني في الخطاب، أَي غالبني وقرأَ بعضهم: في االحتجاج.   .. وعازَّ

ٍض إِالَّ الَِّذيَن قَاَل لَقَْد َظلََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك إِلَى نِعَاِجِه َوِإنَّ َكثِيًرا ِمْن اْلُخلََطاِء لَيَْبِغي بَْعُضُهْم َعلَى بَعْ ((    
نَّ  اِلَحاِت َوقَِليٌل َما ُهْم َوَظ اَب(آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا َوأَنَ رَّ َراِكعً هُ َوَخ تَْغفََر َربَّ اهُ فَاْس ا فَتَنَّ َوإِنَّ .)).. )24 َداُووُد أَنََّم

اءِ  ْن اْلُخلََط ًرا ِم يطُ :  َكثِي يِط، والَخِل ن الَخِل ى م ِريُك أَْول ْفعَِة: الشَّ ديث الشُّ ي ح ن وف ى م ِريُك:  أَول اِر؛ الش الج
ك. لُمشارُك في ُحقوقِ ا الُمشاِرُك في الشُّيوعِ، والَخِليُط: ق ونحو ذل ْرِب والطري ك كالّشِ ه عزّ  الِمل وجّل:  وقول

َركاء  آمنوا وإِن كثيراً من الخلطاء ليَْبغي بعُضهم على بعض إِال الذين ا الشُّ اء ههن وعملوا الصالحات؛ فالُخلَط
زُ  ذين ال يَتََميَّ كُ  ال ون ِمْل ال: ويك مة، ق احبه إِال بالِقْس ِك ص ن ِمْل د م ل واح اً أَن ك اء أَيض ين  الخلط وا الع يخلط

ل  المتميز بالعين المتميز كما فسر الشافعي، ويكونون مجتمعين احب ك ات، لص ا عشرة أَبي ون فيه ِة يك كالِحلَّ
نهم بيت ماشيةٌ على حدة، فيجمعون  يعرف مواِشيَهم على راعٍ واحد يرعاها معاً ويَْسِقيها معاً، وكّل واحد م

تالء)) : َوَظنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاهُ ((   .ماله بِسَمته ونِجاِره. ة االب ى الِفتْن انُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معن  واالْمتِح
ذهب إِذا ار واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَْنُت الفضة وال ا بالن ي  أَذبتهم ِد، وف ن الجيِّ رديء م ز ال لتمي

ه عزَجْوَدتُه لتنظر ما الصحاح: إِذا أَدخلته النار ذا قول ل: ، ودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن ه وَم  وج ي
ائغ ارة  هم على الناِر يُْفتَنُوَن؛ أَي يُْحَرقون بالنار. ويسمى الص ل للحج ذا قي ذلك الشيطان، ومن ه ان، وك الفَتَّ

ينُ  السُّود التي كأَنها ابَ .. ((  أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِ ا َوأَنَ رَّ َراِكعً ّراً ))  :  َوَخ رُّ َخ ه يَِخ رَّ لوجه ع  وَخ ُروراً: وق وُخ
وَن لألَذقان يبكون. كذلك. وفي التنزيل العزيز: ـيٌب:  ويَِخرُّ و ُمنِ ّ تعالى، وأَناَب إِليه إِنابةً، فه وناَب فالٌن إِلى 

ُت. و وتاَب، ورَجع إِلى الطاعة؛ وقيل: ناَب لَِزَم الطاعة، وأَناَب: تاَب ورَجَع. أَْقبَلَ  ك أَنَْب في حديث الدعاِء: وإِلي
ّ بالتَّوبة. ر خارجين  اِإلنابةُ: الرجوُع إِلى  ه، غي وفي التنزيل العزيز: ُمنِـيبين إِليه؛ أَي راجعين إِلى ما أََمَر ب

   .شيٍء من أَمِره. عن
ة الت   ياق أن الفتن ح ن الس ر يوواض زوج ام أن ت الم .. ب ه الس ي هللا داود علي ا  نب رض له د  تع أة أح

ر  م ي ر ل تن بطي ه ف د ورد أن ا .. فق ف رآه جنوده ..  واسمه (( أوريا )) ..  وقد رآها تغتسل فهام بها .. أما كي
ع  ى أن وق ه السالم ببصره إل ه داود علي ه فتابع مثله على شرفته .. فأراد اإلمساك به .. ولكن الطير هرب من

ة على المرأة تغتسل .. فغطت جسدها بشعرها .. فهام به ي المعرك ا )) ف ديم (( أوري د بتق د الجن ر قائ ا ..  وأم
اس  زل الن ه .. واعت در من ا ب ى م دم عل أه .. ن ف خط ا اكتش ه.. ولم زوج بامرأت ات .. ت ا م وت .. فلم ى يم حت
ي  ي الت ذه ه ه ه رحيم .. وزوجت واب ال و الت ه وه اب هللا علي ى ت بح .. حت تغفر ويس لي ويس ة يص ين ليل أربع

    ه السالم .. أنجبت له سليمان علي
ةُ :  َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى...)).. )25فَغَفَْرنَا لَهُ ذَِلَك َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب(((     ْلف ُف والزُّ لَ الزَّ

ْلفَى: القُربةُ والدََّرجة الت والزُّ بكموالَمنزلةُ. وفي التنزيل العزيز: وما أَموالُكم وال أَوالُدكم ب ّرِ ى؛  ي تُقَ دنا ُزْلفَ عن
 ً بكم عندنا اْزِدالفا ةُ .. قال: هي اسم كأَنه قال بالتي تقّرِ بَه. وفي التنزيل العزيز: وأُْزِلفَِت الجن  وأَْزلََف الشيَء: قَرَّ

بَْت، قال الزجاج: وتأْويله أَي قَُرَب دخولهم فيها للمتقين؛ ا. أَي قُّرِ ُرُهم إليه آبٍ .((  ونََظ َن َم األَْوُب: )) :  َوُحْس
ُجوُع.آَب إِلى الشيِء: َرَجَع، اني:  وأَْيبَةً، على الـُمعاقبة، وإِيبَةً، ٌ يَُؤوُب أَْوباً وإِياباً وأَْوبَة الرُّ ن اللحي بالكسر، ع

َب وأَيََّب ُكلُّه: َرَجَع وآبَ  رجع. َب وتَأَوَّ َك أَْوب وأوَّ ال: ِليَْهنِئْ ع، ويق ِب أَيالغائُب يَُؤوُب مآباً إِذا َرَج ه. ةُ الغائِ  إِيابُ
ّ عليه وسلم: أَنه كان إِذا أَْقبََل من وفي حديث النبي ُدوَن، وهو  ، صلى  ا حاِم ائِبُون، لربن َسفَر قال: آيِبُوَن ت

ه  الـَمرِجعِ  التنزيل العزيز: وإِّن له عندنا لَُزْلفَى وُحْسَن مآب أَي ُحْسنَ  وفي جمع سالمة آليب. يُر إِلي ذي يَِص ال
   ..يَُؤوُب إِياباً إِذا َرَجع اآلخرة. قال شمر: ُكلُّ شيء رَجَع إِلى َمكانِه فقد آبَ  في
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  *********  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أ ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة و غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم حف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c   : 322الحلقة عدد   
   c( سورة ص ) 

  
  م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  ذ با من الشيطان الرجيمأعو

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
لََّك  يَا(( ...  َوى فَيُِض ْع اْلَه اْلَحّقِ َوَال تَتَّبِ اِس بِ ْيَن النَّ اْحُكْم بَ ي األَْرِض فَ ةً فِ ْن َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَك َخِليفَ َع

بِ  ْن َس لُّوَن َع ِذيَن يَِض ِ إِنَّ الَّ َّ اِب(َسبِيِل  ْوَم اْلِحَس وا يَ ا نَُس ِديٌد بَِم ذَاٌب َش ْم َع ِ لَُه َّ َماَء  )26يِل  ا السَّ ا َخلَْقنَ َوَم
اِر( ْن النَّ ُروا ِم ِذيَن َكفَ ٌل ِللَّ ُروا فََوْي ِذيَن َكفَ نُّ الَّ َك َظ اِطالً ذَِل ا بَ ا بَْينَُهَم وا 27َواألَْرَض َوَم ِذيَن آَمنُ ُل الَّ ) أَْم نَْجعَ

اِر(َوَعِملُو يَن َكاْلفُجَّ ُل اْلُمتَِّق ي األَْرِض أَْم نَْجعَ اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِ بَُّروا  )28ا الصَّ دَّ اَرٌك ِليَ َك ُمبَ اهُ إِلَْي اٌب أَنَزْلنَ ِكتَ
اِب( وا األَْلبَ ذَكََّر أُْولُ ِه َوِليَتَ هُ  )29آيَاتِ ُد إِنَّ َم اْلعَْب لَْيَماَن نِْع َداُووَد ُس ا ِل اٌب( َوَوَهْبنَ ّيِ  )30أَوَّ ِه بِاْلعَِش ِرَض َعلَْي إِْذ ُع

افِنَاُت اْلِجيَاُد( ُردُّوَها َعلَيَّ فََطِفَق  )32فَقَاَل إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّى تََواَرْت بِاْلِحَجاِب( )31الصَّ
اَب() َولَقَْد فَتَنَّا ُس33َمْسًحا بِالسُّوِق َواألَْعنَاِق( مَّ أَنَ ًدا ثُ يِِّه َجَس ى ُكْرِس ا َعلَ ي  )34لَْيَماَن َوأَْلقَْينَ ْر ِل اَل َرّبِ اْغِف قَ
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اُب( َت اْلَوهَّ َك أَْن ِدي إِنَّ ْن بَْع ٍد ِم ي ِألََح ا الَ يَْنبَِغ ي ُمْلًك ْب ِل ُث  )35َوَه اًء َحْي أَْمِرِه ُرَخ ِري بِ يَح تَْج ّرِ هُ ال ْرنَا لَ خَّ فََس
اٍص(َوالشَّ  )36أََصاَب( نِيَن فِي األَْصفَاِد( )37يَاِطيَن ُكلَّ بَنَّاٍء َوَغوَّ ْك 38َوآَخِريَن ُمقَرَّ )َهذَا َعَطاُؤنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِس

ي مَ 40َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب( )39بِغَْيِر ِحَساٍب( ْيَطاُن ) َواْذُكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنِّ نِي الشَّ سَّ
َراٌب(41بِنُْصٍب َوَعذَاٍب( اِرٌد َوَش ٌل بَ ذَا ُمْغتََس ا  )42)اْرُكْض بِِرْجِلَك َه ةً ِمنَّ ْم َرْحَم ثْلَُهْم َمعَُه هُ َوِم هُ أَْهلَ ا لَ َوَوَهْبنَ

اِب( ي األَْلبَ َرى ِألُْوِل ْث إِ  )43َوِذْك ِه َوَال تَْحنَ ِرْب بِ ْغثًا فَاْض ِدَك ِض ْذ بِيَ هُ َوُخ ُد إِنَّ َم اْلعَْب ابًِرا نِْع ْدنَاهُ َص ا َوَج نَّ
اٌب(   ...)).. )44أَوَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة ص ) 

  * التحليل :
  

ه ((   ه هللا بقول ذي خاطب و ال ن ه ي األَْرِض م ةً فِ اَك َخِليفَ ا َجعَْلنَ ا إِنَّ اب ؟.. م و األلب )) ؟.. من هم أول
ي تجري  الصافنات الجياد ؟.. من هي التي تورات ا الت ه السالم ؟.. م بالحجاب ؟ .. ما كانت فتنة سليمان علي

ارد والشراب ؟..  ا المغتسل الب ذاب ؟.. م ب وع ه السالم بنص وب علي رخاء حيث أصاب ؟.. من الذي مس أي
الي إن  ل الت وما الضغث ؟.. ومن األواب ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحلي

  اء هللا تعالى : ش
  
لََّك  يَا(( ...   َوى فَيُِض ْع اْلَه اْلَحّقِ َوَال تَتَّبِ اِس بِ ْيَن النَّ اْحُكْم بَ ْن َداُووُد إِنَّا َجعَْلنَاَك َخِليفَةً فِي األَْرِض فَ َع

ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد بَِما نَسُ  َّ ِ إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل  َّ اِب(َسبِيِل  ْوَم اْلِحَس ةً .)).. )26وا يَ اَك َخِليفَ ا َجعَْلنَ إِنَّ
ي األَْرِض  ى:  فِ ه عل اؤوا ب ف، ج ع خالئ ه، والجم ـمن قبل تْخلَُف م ذي يُْس ةُ: ال ل والَخِليف ٍة  األص ل كريم مث

الابن سيده: قال الزج.. َخِليفةٌ وُخلَفاء فقال وكرائَِم، وهو الَخِليُف والجمع ُخلَفاء، وأَما سيبويه از أن يق  اج ج
ه عز ه بقول ي أَْرِض اء هللا ف ة ُخلف اك لألَئم ا َجعَْلن ا داوُد إنَّ ل: ي ةُ  وج ره: الَخليف ال غي ي األرض. وق ةً ف  َخِليف

   ..السلطاُن األَعظم. وقد يؤنَّثُ 
رُ ((   ِذيَن َكفَ نُّ الَّ َك َظ اِطالً ذَِل ا بَ ا بَْينَُهَم َماَء َواألَْرَض َوَم ا السَّ ا َخلَْقنَ ْن َوَم ُروا ِم ِذيَن َكفَ ٌل ِللَّ وا فََوْي

ه: :  َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواألَْرضَ .)).. )27النَّاِر( والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي
  . سن الخالقين.تبارك هللا أَح واألَمر له الَخلق خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال شيء وكل

يَن ((   ُل اْلُمتَِّق ي األَْرِض أَْم نَْجعَ ِديَن فِ اِلَحاِت َكاْلُمْفِس وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ُل الَّ أَْم نَْجعَ
اِر( ينَ .)).. )28َكاْلفُجَّ ُل اْلُمتَِّق ه .. ((   أَْم نَْجعَ ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف ذره .. التق ه وح اه : خاف : اتق

ارَكاْلفُ  ب.)) : جَّ ى النس و عل اِل، وه ر الم اجُر: الكثي راً  والفَ ُر فَْج اُن يَْفُج َر اِإلنس ي  وفََج َث ف وراً: اْنبَعَ وفُج
ي وم . المعاص ون ي ار يُْبعث ديث: إِن التُّجَّ ي الح ى وف ن اتق اراً إِال م ة فُجَّ و  القيام اِجٍر وه ع ف ار: جم هللا؛ الفُجَّ

   .في المعاصي والمحارم. الْمْنبَِعث
اِب(((   وا األَْلبَ ذَكََّر أُْولُ ِه َوِليَتَ بَُّروا آيَاتِ دَّ اَرٌك ِليَ َك ُمبَ اهُ إِلَْي اٌب أَنَزْلنَ كَ .)).. )29ِكتَ اهُ إِلَْي اٌب أَنَزْلنَ :  ِكتَ

ريم .. ((   رآن الك ابِ الق وا األَْلبَ اب :  أُْولُ حاب .. األلب و أي أص احب .. أول ا ذو .. أي ص و : مفرده )) : أول
  دها اللب : وهو العقل الخالص من الشوائب .. مفر

اٌب(((   هُ أَوَّ ُد إِنَّ َم اْلعَْب لَْيَماَن نِْع َداُووَد ُس ا ِل دُ .)).. )30َوَوَهْبنَ َم اْلعَْب اء  نِْع د إلنش اض جام ل م م فع : نع
ادة ريه، جل وعز.مربوب لبا إِلى أَنه العبد: اِإلنسان، حّراً كان أَو رقيقاً، يُْذَهُب بذلكالمدح .. العبد:  ده عب . عب

ابٌ خضع وذل وطاع له .. ((   ، عزوجل، )) :  إِنَّهُ أَوَّ ّ ى  وع إِل ج ر الرُّ اٌب: كثي وم أَْوٍب، وأَوَّ ورجل آيٌِب من ق
جوع، كالتَّْو بِة. من ذنبه. اُب: التائُِب. قال أَبو واألَْوبَةُ: الرُّ بعةُ  واألَوَّ اٌب س ٌل أَوَّ و بكر: في قولهم رج ال أَق ال: ق

ال قوم: األَّواُب الراِحُم؛ وقال ُب؛ وق وم: األَّواُب التائِ ال ق ـُمسَّبُِّح؛ وق ر: األَّواُب ال ن ُجبَْي ن المسيب:  سعيد ب اب
الـُمطيُع؛ وقال ُعبَيد بن ُعَمْير: األَّواب الذي  قَتادةُ: األَّوابُ  الذي يُذنُِب ثم يَتُوب ثم يُذنُِب ثم يتوُب، وقال األَّوابُ 
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َ منه، وقال أَهل اللغة: األَّوابُ  ذَْنبَه في ْذكريَ  ّ اعُ  الَخالِء، فيَْستَْغِفُر  جَّ ن  الرَّ الذي يَْرِجُع إِلى التَّْوبِة والطاعِة، ِم
ُ تعالى: لُكّلِ أَّواٍب حفيظٍ  َرَجَع. قال آَب يَُؤوُب إِذا ّ  ..  
افِنَاُت ا((   ّيِ الصَّ ِه بِاْلعَِش ِرَض َعلَْي اُد(إِْذ ُع ادُ  .))..)31ْلِجيَ افِنَاُت اْلِجيَ ِفُن :   الصَّ ةُ تَْص فَنَِت الداب وَص

ي يِدها ُصفُوناً: قامت على ثالٍث وثَنَْت ُسْنبُكَ  ة. وف رف الرابع ى ط ام عل رُس إذا ق فََن الف د: َص و زي  الرابَع. أَب
فُوٌن:  ْصِفنُ يَ  العزيز: إذ ُعِرَض عليه بالعَِشّيِ الصافِناُت الِجياُد. وَصفَنَ  التنزيل ل ُص ُصفُوناً: َصفَّ قدميه. وخي

ة.. كقاعد وقُعُود افُِن من الخيل القائم على ثالث قوائم وقد أَقام الرابع ى وفي الصحاح: الصَّ افر،  عل طرف الح
  .. وقد قيل: الصافُِن القائم على اإلطالق

ي حَ ((   اِب(فَقَاَل إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربِّ َواَرْت بِاْلِحَج ى تَ بَّ .)).. )32تَّ ُت ُح ي أَْحبَْب اَل إِنِّ فَقَ
 : أي أحببت سباق الخيل .. وكان له مضمار تعرض فيه الخيل في سباقها ومما كان يأتيه من الغنائم .. اْلَخْيرِ 

ا)) : فشغلته الخيل عن الصالة .. ((   َعْن ِذْكِر َربِّي((  َواَرْت بِاْلِحَج ى تَ ت  بِ َحتَّ ا غرب )) : أي الشمس .. فلم
نانتبه إلى أنه نسي الصالة ..  ةٌ م و ناِحي ا، وه  وَحواِجُب الشمس: نَواِحيها. األَزهري: حاِجُب الشمس: قَْرنُه

ه  :األزهري قال  قُْرِصها ِحيَن تَْبَدأُ في الطُّلُوع، يقال: بَدا حاِجُب الشمِس والقمرِ  ا. وقولُ وُؤها ههن ا َض ِحجابُه
دي ي ح ابُ ف اِب. الِحج واَرْت بالِحج ين ت الِة: ِح ق  ِث الص ي األُفُ مُس ف ِت الش ين غابَ د: ح ُق؛ يري ا: األُفُ ههن

  . وحاِجُب كل شيٍء: َحْرفُه. : حتى تَواَرْت بالِحجاِب. تعالى واْستَتََرْت به؛ ومنه قوله
رد  ُردُّوَها َعلَيَّ .)).. )33ُردُّوَها َعلَيَّ فََطِفَق َمْسًحا بِالسُّوِق َواألَْعنَاِق(((   و ت ى ل مس .. تمن : أي الش

ه صالة .. وال تشغل ال تفوت ار .. ((   هالشمس حتى يصلي ف د القه ادة هللا الواح ن عب ا ع دنيا كله ل وال ال الخي
ل َطِفَق َطفَقاً: لزم. وَطِفق يفعل كذا يَْطفَق َطفَقاً::  فََطِفقَ )) .. فََطِفَق َمْسًحا بِالسُّوِق َواألَْعنَاقِ  ذ. جع ل وأَخ . يَْفعَ

ون  األَعراب  يمَسح َمْسحاً. قال أَبو سعيد:أراد طفق  ومنه قوله تعالى: فَطِفَق َمْسحاً بالسُّوِق واألَْعناق؛  يقول
ئن َظِفر، ما أَراد أَيطفق فالن  ه، ول ره هللا ب اً إِذا أَظف ه إِْطفاق ه هللا ب ي هللا وأَْطفَقَ ه. أَْطفَقَنِ ّن ب الن ألَفعلَ   . ((بف

اقِ  وِق َواألَْعنَ ًحا بِالسُّ ه)) : َمْس ُب ب رَّ دان فيُتق ى األَب ه عل رُّ ثوبُ ه أَي يَُم ُح بثوب الن يُتََمسَّ ى وف الن  إِل هللا. وف
ُب إِلى نُّوِ منه. هللا يُتََمسَُّح به لفضله وعبادته كأَنه يُتَقَرَّ حاً: بالدُّ ُح َمْس ا يَْمَس ه وبه ل:  وَمَسَح ُعنُقَ ضربها، وقي

ً  ، وقوله تعالى:قطعها اً. وروى ُردُّوها عليَّ فَطِفَق َمْسحا ا جميع اِق؛ يفسر بهم وِق واألَْعن األَزهري عن  بالسُّ
ل أَبو العباس وقال: ليس بشيء، قال قُْطُرٌب يَْمَسُحها ينزل عليها، فأَنكره له: ثعلب أَنه قيل ِإْيش هو  قي ه: ف ل

ك  قَهايَْضِرُب أَعنا عندك؟ فقال: قال الفراء وغيره: ال األَزهري: ونحو ذل ه؛ ق ت سبب ذنب ا كان وُسوقَها ألَنه
ذنب  ألَنه ال يَْضِرْب ُسوقَها وال أَعناقَها إِالَّ وقد أَباح هللا له ذلك، الزجاج وقال: لم قال ذنب ب يجعل التوبة من ال

ر هللاوسوقها بالماء بيده، قال: وهذا ليس يُْشبِ  عظيم؛ قال: وقال قوم إِنه َمَسَح أَعناقَها  ، ه َشْغلَها إِياه عن ذك
يس ا أَباحه هللا فل راً، وم دهم منك ليمان،  وإِنما قال ذلك قوم ألَن قتلها كان عن ك لس يح ذل ائز أَن يب ر، وج بمنك

ي َره ف قَ  عليه السالم، في وقتِه ويَْحُظ الم: فَطِف ه الس ي حديث سليمان، علي ر: وف ن األَثي ال اب ت؛ ق ذا الوق  ه
حه بالسيف:  عناق؛ قيل: َضَرَب أَعناقَها وَعْرقَبها. يقال: َمَسحهَمْسحاً بالسوق واألَ  بالسيف أَي ضربه. وَمَس

يعنني أَرضاً  مستامة: تُباُع بساحاِت األَياِدي، وتُْمَسحُ  تُْستاُم، وهي َرِخيصةٌ، وُمْستامةٍ  قََطعَه؛ وقال ذو الرمة:
ا دُّ فيه اُع: تَُم ُل. وتُب ا اِإلب وُم به ا تَُس ديَها. أَبواَعه ع. وأَي ُح: تُْقَط َحهم أَي  وتُْمَس ال: َمَس ال؛ يق ُح: القَتَّ والماس

   .قتلهم.
األَزهري : قال  َولَقَْد فَتَنَّا ُسلَْيَمانَ  ) .)) ..34َولَقَْد فَتَنَّا ُسلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب(((  

ذهب إِذا واالْمتِحانُ  بتالءوغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة اال ُت الفضة وال ك فتَْن  واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قول
ال،.. وقال لتميز الرديء من الجيِّدِ  أَذبتهما بالنار ة الم ة، والِفتْن ة الِمْحن  ابن األَعرابي: الِفتْنة االختبار، والِفتْن

  .. والِفتْنة األَْوالدُ 
  جاء في صحيح البخاري :  

رة،عن  حدثنا خالد ن أبيهري بن مخلد: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن األعرج، ع
ه النبي صلى هللا عليه  ال:وآل ن داود   وسلم ق ليمان ب ال س ى سبعينق ة عل وفن الليل ل  : ألط ل ك رأة، تحم ام

م اء هللا، فل ل شيئا امرأة فارسا يجاهد في سبيل هللا، فقال له صاحبه: إن ش م تحم ل، ول إال واحدا، ساقطا  يق
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و اد:  أحد شقيه. فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: (ل ي ازن ن أب ال شعيب واب ي سبيل هللا). ق دوا ف ا لجاه قاله
  (تسعين). وهو األصح.

ل، )) : َوأَْلقَْينَا َعلَى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا((  ا يعق ّن مم ة والج و المالئك ن نح ل وال يشرب م ق ال يأْك  وكل خل
الوفهو جسد ..  ى ق ا معن ز إِنم ل وال يمي ذي ال يعق و ال ة: الجسد ه ي تفسير اآلي حق ف و إِس ى  أَب الجسد معن

د .. الجثة. فقط. ى الول ث ابتغ د سليمان حي و جسد ول ا ه . وبذلك نفهم أن الجسد الذي ألقي على الكرسي إنم
ه ان مآل ه .. وك ش إبن م يع دوى إذ ل ن دون ج ة .. ولك ل طريق ن الموت بك ه م ة  وسعى لحمايت وت .. ففتن الم

ن  ة م ف بالواقع ا يح ان .. وم الف البي ريف الس ديث الش وق الح ب منط ت وحس الم كان ه الس ليمان علي س
ي  ل ونس ز وج بيل هللا ع ي س اد ف اء  وتسخيرهم للجه اب األبن ي إنج ة ف ة الجامح ي الرغب ل ف ات تتمث مالبس

ى هللا )) . ت عل ي رد قضاء هللا سليمان عليه السالم أن يقول (( بسم هللا وإني توكل ع كثرةالنساء ف م تنف . ول
م  ود ل وى مول ا س ن إنجابه م يك داهن .. ول وى إح ب س م تنج رأة .. ول العزيز  الحكيم .. فقد جامع السبعين ام

  يشأ هللا لحكمته أن تكتب له الحياة .. 
ّ .)).. )35نََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب(قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا الَ يَْنبَِغي ِألََحٍد ِمْن بَْعِدي إِ ((   ماِء  في أَس

ي صاِحـبُها تعالى: الَوهَّاُب.الـِهبةُ: ن  العَِطـيَّة الخاليةُ عن األَْعواِض واألَْغراِض، فِإذا َكثَُرْت ُسّمِ و م َوهَّاباً، وه
، ّ ُ  أَبنية الـُمبالغة. غيره: الَوهَّاُب، من صفاِت  ّ َب   تعالى الوهَّاُب الواِهُب.الـُمنِعُم على العباد، و ا ُوِه وكلُّ م

  ..  من ولَد وغيره: فهو َموُهوبٌ  لك،
  جاء في صحيح البخاري : 

ن اد، ع ن زي د ب ن شعبة، عن محم ر، ع ن جعف د ب ي  حدثنا إسحاق بن إبراهيم: حدثنا روح ومحم أب
ت)وسلم قال:وآله هريرة، عن النبي صلى هللا عليه  ن تفل ي إن عفريتا من الج ا،  عل ة نحوه البارحة، أو كلم

ى ه إل ه، وأردت أن أربط أمكنني هللا من الة، ف ي الص ع عل بحوا  ليقط ى تص جد، حت واري المس ن س ارية م س
ِدي }).  وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: { ْن بَْع ٍد ِم قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا الَ يَْنبَِغي ِألََح

  ..  ه خاسئاقال روح: فرد
اَب(((   ُث أََص يَح تَْجِري بِأَْمِرِه ُرَخاًء َحْي ْرنَا لَهُ الّرِ ابَ  .))..)36فََسخَّ ُث أََص اًء َحْي اُء :  ُرَخ خ ث: الرُّ اللي

ياح الليِّنة السريعة ي ال تَُزْعِزُع شيئاً. الجوهري: من الّرِ ة. وف ريُح الليِّنَ اُء، بالضم، ال خ ز:  والرُّ ل العزي التنزي
  . األَخفش: أَي جعلناها ُرخاًء. ُرخاًء حيُث أَصاَب؛ أَي حيث قََصد، وقال ي بأَمِرهتَجر

اٍص(((   وَّ اٍء َوَغ لَّ بَنَّ يَاِطيَن ُك ون .)).. )37َوالشَّ ل الن يمن جع َد ف َطَن إذا بَعُ ن َش ال م ْيطاُن: فَْيع والشَّ
ل عات وقولهم أَصالً، روف، وك ن الجن الشياطين دليل على ذلك. والشيطان: مع رد م س متم دواب  واِإلن وال

اٍص .. ((  شيطان دخولُ )) : َوَغوَّ ْوُص ال ل: الغَ اء، وقي اء، الغَْوُص: النُّزوُل تحت الم ي الم اء  ف ي الم اَص ف غ
ال  وَغّواُصون. َغْوصاً، فهو غائٌص وَغّواٌص، والجمع غاَصة ؤ.ق ه اللؤل َرج من ْوُص موضع يُْخ ث: والغَ  اللي

  ..  وُص في البحر على اللؤلؤيَغُ  والغَّواُص: الذي
نِيَن فِي األَْصفَاِد(((    فاُد:.)).. )38َوآَخِريَن ُمقَرَّ فاُد. والّصِ فد: الَوثاُق، واالسم الصَّ ُق  والصَّ ٌل يُوثَ َحْب

فَُد، والجمع به أَو ْفد والصَّ ك، قصروه ع األَْصفاُد؛ قال ابن سيده: ال نعلمه ُغلٌّ، وهو الصَّ ر على غير ذل ى ُكّسِ ل
نِين في األَْصفاد، قيل: هي العدد. وفي التنزيل العزيز: وآَخرين بناء أَدنى واحدها  األَغالل، وقيل: القيود،  ُمقَرَّ

فد  فَْدتُهص د : َص ي الحدي د وف ا بالحدي د، وجمعه فَد القي ل: الصَّ ل؛ وقي ف ومثق فَّْدتُه، مخف فاد.  وَص ال أَص ق
فاُد ما يُوثَُق به األَسير الجوهري: . الّصِ ّلٍ وقَْيٍد وُغ ي، من قِّدٍ ه  وروي عن النب ه صلى هللا علي ه  وسلموآل ، أَن

فَِّدت ان ُص هر رمض ل ش ال: إِذا دخ ياطين؛ ق فَْدت الش ه: َص ال من األَْغالل. يق ت ب دَّت وأُوثِقَ ي ُش فَِّدت يعن  ُص
  .. َمْصفود الرجل، فهو
ا((   ِر ِحَس ْك بِغَْي اْمنُْن أَْو أَْمِس ا فَ ذَا َعَطاُؤنَ ي )39ٍب(َه رى ف وة كب ليمان ق ي س اء أوت ال العلم .)).. ق

ا )):   َهذَا َعَطاُؤنَا فَاْمنُنْ الجماع .. وكانت له مئات النساء .. ((  اه هللاُ بُحبه ه. وَمن وُمنِيُت بكذا وكذا: اْبتُِليت ب
ه وه أَي يَمنِي ة أَي ويَْمنُ َي ببَِليَّ ال: ُمنِ واً. ويق اً وَمْن ا َمْني تاله بُحبِّه ا اْب ي به ا.  اْبتُل ر له ّدِ ه وقُ رت ل ّدِ ا قُ كأَنم

ا إِذا ابتليته، الجوهري: منَْوتُه وَمنَْيته ا وُمنِين ه ُوفِّْقن ٍ ..  ل ّي ْن َمنِ ز: ِم ل العزي ي التنزي اء  وف رئ بالت ى؛ وق يُْمنَ
ى على النطفة وبالياء على تَْمنَ  الَمنّيِ، يقال: َمنَ ى، واْس ّيِ بمعنً ن الَمنِ ى م ُل وأَْمن ج تَْدَعى خروج ى أَيالرَّ   اْس
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ى، المنّي. ه سميت ِمنً رف وال وَمنَى هللاُ الشيء: قَدََّره، وب ة، يص ى بمك ى  وِمنً ا يُْمنَ ذلك لم يصرف، سميت ب
راق دماء أَي يُ ن ال ا م ود ((َ فيه اء إن المقص ال العلم ذلك ق نُنْ .. ول ائك  اْم ن نس ئت م ن ش امع م )):  أي ج

  ك غير مؤاخذ .. الكثيرات  واترك من شئت منهن فإن
ْلفَى: القُربةُ :  لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب .)).. )40َوإِنَّ لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍب(((   ْلفةُ والزُّ لَُف والزُّ الزَّ

بكم والدََّرجة آٍب   ..  ((عندنا ُزْلفَى والَمنزلةُ. وفي التنزيل العزيز: وما أَموالُكم وال أَوالُدكم بالتي تُقَّرِ   َوُحْسَن َم
نَ  وفي التنزيل العزيز: وإِنّ )) :  آب أَي ُحْس َن م ي اآلخرة.  له عندنا لَُزْلفَى وُحْس ه ف يُر إِلي ذي يَِص ـَمرِجِع ال ال

  َمكانِه فقد آَب يَُؤوُب إِياباً إِذا َرَجع. قال شمر: ُكلُّ شيء رَجَع إِلى
ُب .)).. )41هُ أَنِّي َمسَّنِي الشَّْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعذَاٍب(َواْذُكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّ ((   ث: النَّْص ال اللي ق

ن ٌب م ابه نَْص ال: أَص اِء؛ يق دَّ ُب ال ي نَْص . وف رُّ بَالُء والش داُء وال ُب: ال ُب والنُُّص ُب والنُّْص اِء.والنَّْص   الدَّ
  .. الَوِجـعُ  : المريضُ التنزيل العزيز: َمسَّني الشيطاُن بنُْصٍب وَعذاٍب. والنَِّصبُ 

  وجاء في : (( مجمع الزوائد )) : 
  قال: هللا عليه وسلم  عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى 

ه،  في بالئه ثماني هللا أيوب كان  إن نبي  ن إخوان د إال رجالن م ب والبعي عشرة سنة، فرفضه القري
 هللا قد أذنب ذنباً ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وماإليه، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم و كانا يغدوان إليه ويروحان

م ه، ل ا إلي ا راح ه. فلم ف هللا عن ر  ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه هللا فيكش ى ذك ل حت يصبر الرج
م قال أيوب : ما ذلك له،  ول، إال أن هللا يعل ذكران هللا ] أدري ما تق ان في رجلين يتنازع ى ال ر عل ت أم ي] كن أن

أرجع ى ف أكفر إل ي ف إذا قضى  بيت ه، ف ى حاجت ان يخرج إل ال: وك ي حق. ق ذكر هللا إال ف ة أن ي ا، كراهي عنهم
ه ي  حاجت ا، وأوح أ عليه وم أبط ان ذات ي ا ك غ، فلم ى يبل ده حت ه بي كت امرأت ي  أمس وب ف ى أي ه أن إل مكان

د أذه {أركض ا ق ل عليه ه ينتظروا، وأقب ه من  ب هللابرجلك هذا مغتسل بارد وشراب} فاستبطأته فتلقيتْ ا ب م
ت ى  البالء وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت: أي بارك هللا فيك، هل رأي ى؟ وهللا عل ذا المبتل ي هللا ه نب

ك. ان صحيحاً من ذ ك ه م در  ذلك ما رأيت أحداً أشبه ب ح وأن در القم دران: أن ه أن ان ل و.ز وك ا ه إني أن ال: ف ق
ث هللا سحابتين، ت إحدا الشعير، فبع ا كان اض، وأفرغت فلم ى ف ذهب حت ه ال در القمح فرغت في ى أن هما عل

  .رواه أبو يعلى والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح... الشعير الورق حتى فاض األخرى على أندر
َراٌب(((   كَ  .))..)42اْرُكْض بِِرْجِلَك َهذَا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَش ْض بِِرْجِل ن : اْرُك ْكِض الضْرُب. اب رَّ ل ال وأَص

ح.س ال َرَم ه وال يق ر برجل َض البعي وَب: يده: َرَك َض األَرَض والث ي  وَرَك ْكُض: مش رَّ ه. وال َربَهما برجل ض
ذا معاً. اِإلنسان برجليه ك ه ْض برجل الى: اْرُك ه تع ه قول ل؛ ومن ْكُض تحريك الرج اِرٌد  الجوهري: الرَّ ٌل ب ُمْغتََس

ذا الماء الذي يُْغتَسل به، وكذلك الُمغتََسل. وفي التنزيل والغَُسول:)) : َهذَا ُمْغتََسٌل بَاِردٌ ((   وَشراب.  العزيز: ه
ُل والَمغاسيل.  وتصغيره ُمْغتََسل بارٌد وشراب؛ والُمْغتَسل: الموضع الذي يُْغتَسل فيه، ُمغَْيِسل، والجمع الَمغاِس

ن له وفي الحديث: وضعت لَه م ا ُغْس ُل، بالضم، الم ر: الغُْس ن األَثي ال اب ة. ق ذيالجناب ل ال ه ء القلي ل ب  يُْغتَس
ال ما شرب من  والشَّراُب: . كاألُْكل لما يؤكل، وهو االسم أَيضاً من َغَسْلته. ى أَّي ح ان، وعل ْوعٍ ك ان.  أَّيِ ن ك

ى ك إِل ع ذل د، يَْرفَ ِريُب واح ُروُب، والشَّ راُب، والشَّ ة: الشَّ و حنيف ال أَب د. وق ي زي ان أَب ا عين اء هم ال العم .. ق
ا هللا ه .. أجراهم ي بدن اهر ف داء الظ ه.. ال ذهب عن ا ف ل منه اخنة اغتس ا س ام أوالهم وب بالش ل ألي ز وج  ع

   وأخراهما باردة شرب منها فأذهب هللا عز وجل عنه كل ما بطن من مرض وهم ووسواس وحزن ..
ي ا )((   َرى ِألُْوِل ا َوِذْك اِب(َوَوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمنَّ ابِ .)).. )43ألَْلبَ ي األَْلبَ ب ِألُْوِل : الل

  جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. 
اٌب(((   هُ أَوَّ ُد إِنَّ َم اْلعَْب ابًِرا نِْع ْدنَاهُ َص أت )44َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َوَال تَْحنَْث إِنَّا َوَج ...)).. أخط

الم أن  ه الس م علي وب فأقس ة أي واد زوج ن أع ة م ذ حزم ده.. أن يأخ ر بوع ى يب ربة .. وحت ة ض ربها مائ يض
را بقسمه ..  ف ب ل لط النخل شماريخه ومن الحشيش فيجعها حزمة واحدة ليضرب بها زوجته مرة واحدة بك

  وحتى ال يتجاوز حد األدب في تأديب زوجته.. 
لُ  ٌد مث ٌل واح ا أَص ة، يجمعُه باٍن مختلف ن قُْض ةٌ م ْغُث: قَْبَض ل، والّضِ ال  األََس ام؛ ق اِث، والثُّم رَّ والُك

اث الشاعر: رَّ ْغُث ُك دَّاء، كأَنه، إِذ تََدلَّى، ِض ة من الحشيش، والثُّ ل: هي الُحْزم ة؛ وقي ل: هو دون الُحْزم   وقي
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بِ  ْط عَِة، واألََسِل، قَْدَر القَْبضة ونحوها، ُمْختَِلطةَ الرَّ عَ  والضَّ ي الشَّ ك ف تُِعيَر ذل ا اْس ابس، وربم و بالي ال أَب ر. وق
ْغُث كلُّ  ً  حنيفة: الّضِ ان  ما َمألَ الَكفَّ من النبات. وفي التنزيل العزيز: وُخْذ بيدك ِضْغثا ه ك ال: إِن ه. يق فاْضِرْب ب

الثُ  ُحْزمةً من أََسٍل، َضَرَب بها امرأَتَه، ه ث ْت يمينُه. وفي حديث علّي، عليه السالم، في مسجد الكوفة: في  فَبرَّ
ه: أَْعيٍُن أَْنبَ  ك كل ن ذل ُع م ه، والجم ه السالم، زوجتَ ه أَيوُب،علي َرَب ب ذي َض ْغَث ال ه الّضِ د ب ْغِث؛ يري تَْت بالّضِ
غاثاً. وَضغََّث النباَت: أَْضغاٌث. ثْ . ((  َجعَله أَْض ين.)):   َوَال تَْحنَ ي اليم ُف ف ُث: الُخْل ه الِحْن ي يمين َث ف اً  َحنِ ِحْنث

ا. تقول: أَْحنَثُْت الرجَل في نَثه هو.وَحنَثاً: لم يَبَرَّ فيها، وأَحْ  رَّ فيه م يَبَ َث إِذا ل ه فََحنِ ين  يمين ديث: اليم ي الح وف
ِث: َمْنَدَمة؛ الِحْنُث في اليمين: نَْقُضها ِحْنٌث أَو ن الِحْن ى والنَّْكُث فيها، وهو م َدَم عل ا أَْن يَْن ول: إِم م؛ يق ا  االث م

  . وَحنَِث في يمينه أَي أَثَِم. ةُ.الكفار َحلََف عليه، أَو يَْحنََث فتلزَمه
  

*********  
  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس ا يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي لسالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القرآن  وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  امنهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c   : 323الحلقة عدد   
   c( سورة ص ) 

  
  الة م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل والس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  من الشيطان الرجيمأعوذ با 

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اِر((( ...  ِدي َواألَْبَص ي األَْي وَب أُْوِل َحاَق َويَْعقُ َراِهيَم َوإِْس ا إْب ْر ِعبَاَدنَ ٍة 45َواْذُك نَاهُْم بَِخاِلَص ا أَْخلَْص )إِنَّ
اِر( دَّ َرى ال َطفَْيَن 46ِذْك ْن اْلُمْص َدنَا لَِم ْم ِعْن اِر() َوإِنَُّه ْن  )47األَْخيَ لٌّ ِم ِل َوُك َع َوذَا اْلِكْف َماِعيَل َواْليََس ْر إِْس َواْذُك

ْدُعوَن  )50َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهْم األَْبَواُب( )49)َهذَا ِذْكٌر َوإِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن لَُحْسَن َمآٍب(48األَْخيَاِر( ا يَ يَن فِيَه ُمتَِّكئِ
اِب(52َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف أَتَْراٌب( )51ٍة َوَشَراٍب(فِيَها بِفَاِكَهٍة َكثِيرَ  ْوِم اْلِحَس ُدوَن ِليَ ا تُوَع ذَا َم )إِنَّ 53)َه

اٍد( ْن نَفَ هُ ِم ا لَ ا َم ذَا لَِرْزقُنَ آٍب(54َه رَّ َم اِغيَن لََش ذَا َوإِنَّ ِللطَّ اُد(55)َه ئَْس اْلِمَه لَْونََها فَبِ نََّم يَْص ذَا 56) َجَه )َه
اٌق( ْكِلِه أَْزَواٌج( )57فَْليَذُوقُوهُ َحِميٌم َوَغسَّ ْن َش ُر ِم الُوا 58َوآَخ ْم َص ْم إِنَُّه ا بِِه ْم الَ َمْرَحبً تَِحٌم َمعَُك ْوٌج ُمْق ذَا فَ )َه

ذَابًا قَ  )60قَالُوا بَْل أَْنتُْم الَ َمْرَحبًا بُِكْم أَْنتُْم قَدَّْمتُُموهُ لَنَا فَبِئَْس اْلقََراُر( )59النَّاِر( َم لَنَا َهذَا فَِزْدهُ َع الُوا َربَّنَا َمْن قَدَّ
ُهْم ِمْن األَْشَراِر( )61ِضْعفًا فِي النَّاِر( ْنُهْم 62َوقَالُوا َما لَنَا الَ نََرى ِرَجاالً ُكنَّا نَعُدُّ ْت َع ْخِريا أَْم َزاَغ ْذنَاُهْم ِس )أَاتََّخ

اُر( )64ُم أَْهِل النَّاِر() إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ تََخاصُ 63األَْبَصاُر( ُد اْلقَهَّ ُ اْلَواِح َّ َربُّ  )65قُْل إِنََّما أَنَا ُمنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ 
وَن(67قُْل ُهَو نَبَأٌ َعِظيٌم( )66السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما اْلعَِزيُز اْلغَفَّاُر( هُ ُمْعِرُض انَ  )68)أَْنتُْم َعْن ا َك ي َم  ِل

ُموَن( يٌن(69ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمَإلِ األَْعلَى إِْذ يَْختَِص ِذيٌر ُمبِ ا نَ ا أَنَ يَّ إِالَّ أَنََّم وَحى إِلَ ي 70)إِْن يُ ِة إِنِّ َك ِلْلَمَالئَِك اَل َربُّ )إِْذ قَ
وا لَ )71َخاِلٌق بََشًرا ِمْن ِطيٍن( ي فَقَعُ ْن ُروِح ِه ِم ُت فِي ْيتُهُ َونَفَْخ وَّ اِجِديَن(فَِإذَا َس ْم 72هُ َس ةُ ُكلُُّه َجَد اْلَمَالئَِك ) فََس

افِِريَن( )73أَْجَمعُوَن( ْن اْلَك اَن ِم تَْكبََر َوَك ا )74إِالَّ إِْبِليَس اْس اَل يَ َديَّ  قَ ُت بِيَ ا َخلَْق ُجَد ِلَم َك أَْن تَْس ا َمنَعَ يُس َم إِْبِل
يٍن(قَاَل أَ  )75أَاْستَْكبَْرَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلعَاِليَن( ْن ِط هُ ِم اٍر َوَخلَْقتَ ْن نَ ا  )76نَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِم اْخُرْج ِمْنَه اَل فَ قَ

يِن( )77فَِإنََّك َرِجيٌم( ّدِ ْوِم ال وَن( )78َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعنَتِي إِلَى يَ ْوِم يُْبعَثُ ى يَ أَنِظْرنِي إِلَ اَل َرّبِ فَ ْن  )79قَ َك ِم اَل فَِإنَّ قَ
ِرينَ  وِم( )80(اْلُمنَظ ِت اْلَمْعلُ ْوِم اْلَوْق ى يَ يَن(81إِلَ ِويَنَُّهْم أَْجَمِع َك َألُْغ تِ اَل فَبِِعزَّ ْنُهْم  )82) قَ اَدَك ِم إِالَّ ِعبَ
ْن تَبِعََك ِمْنُهْم أَْجَمِعيَن( )84قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل( )83اْلُمْخلَِصيَن( أَلُُكْم  )85َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّ ا أَْس قُْل َم

  ./.)).)88َولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد ِحيٍن( )87إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن( )86َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمْن اْلُمتََكلِِّفيَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة ص ) 

  * التحليل :
  
و   ين من هم أولو األيدي واألبصار ؟.. من ه اد هللا المخلص م عب اق ؟..  من ه ا الغس ل ؟.. م ذو الكف

الى  ؟.. ما اإلنظار ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تع
 :  

  
ا(( ...  ِدي .))..)45ِر(َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُْوِلي األَْيِدي َواألَْبَص ي األَْي وة  أُْوِل : الق

َرهُ  ر)) : الفقه والعلم ..َواألَْبَصاوالعمل الصالح في األرض ..  ((   ب: نََظ ُر القل والبََصُر: نَفاذٌ في القلب. وبَص
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ي والبَِصيَرةُ: وخاطره. د ف ا اعتق يرة اسم لم ق َعِقيَدةُ القلب. قال الليث: البَص دين وتحقي ن ال ب م ..  راألَم القل
  أي إنهم جمعوا بين القول والفعل .. والتطبيق العملي لإلسالم الحنيف ..

دَّاِر(((   َرى ال رى .))..   ) 46إِنَّا أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة ِذْك ناهم بِخاِلصٍة ِذْك ا أَْخلَْص ّل: إِنَّ ّز وج ه ع وقول
التنوين جعِذْكرى الدار على إِضافة خالصة إِلى ِذكْ  بخالصةِ  الدار؛ يُْقَرأُ  رأَ ب ِذْكرى رى، فمن ق ن  ل َدالً م دار بَ ال

ذكرى ناهم ب ا أَْخلَْص ى إِن ون المعن ة، ويك ى خالص دار، ومعن ناهم  ال ى أَخلص رة، ومعن ا داُر اآلخ دار ههن ال
ْنيا، وذلك بأَن جعلناهم جعلناهم لها خالصين رون بدار اآلخرة ويَُزّهِدون فيها الدُّ و شأْن األَنبياء، يُذَّكِ ز أَن ويج

جوعِ إِلى ، وأَما قوله يكون يُْكثُِرون ِذْكَر اآلخرة والرُّ اس ّ ن الن ا  خلَُصوا نَِجيّاً فمعناه تَميّزوا ع اَجْون فيم يَتَن
هم.   . أََهمَّ

ه: من الصَّ واالْصِطفاُء: االْختِياُر، اْفتِعالٌ .)).. )47َوإِنَُّهْم ِعْنَدنَا لَِمْن اْلُمْصَطفَْيَن األَْخيَاِر(((   ْفَوِة. ومن
، صلى نْ  النبِيُّ اءُ  هللا عليه وسلم، َصْفَوةُ هللا م َطفاةُ، واألَْنبِي ه وُمْص ين َخْلِق ن الُمْطَطفَ َطفَْوَن، وهم م إذا  الُمْص

  . اختاروا، وهذا بضم الفاء. اْختِيُروا، وُهُم الُمْصَطفُون إذا
عَ .))..  )48ُكلٌّ ِمْن األَْخيَاِر(َواْذُكْر إِْسَماِعيَل َواْليََسَع َوذَا اْلِكْفِل وَ ((   َماِعيَل َواْليََس : اليسع :  َواْذُكْر إِْس

ع. : وأَما اسم النبي، صلى هللاألزهري قال رئ اللَّْيَس ُع وق ه وسلم، فاليََس ل علي ان قب وز .. وك ن العج و اب . ه
ريم إال  )) : اسم نبي من األنبياء ألنه الَوذَا اْلِكْفلِ إلياس ..وكان صديقه .. ((   رآن الك يقرن مع األنبياء في الق

اه  ل أعط اء هللا عز وج ن أنبي ي م و نب دس .. وه نبي .. وتلك هي ا لقاعدة في التعامل في النص القرآني المق
م، وعم هللا الوهاب نصيبين أو حظيين من الجزاء تفضال منه ومنة ..  عف من األَجر واِإلث والِكْفل: الَحظُّ والّضِ

ره هذا كفل فالن ِكْفالن من األَجر، وال يقال:  له: لبه بعضهم، ويقا أْت لغي د هيَّ ون ق ه حتى تك كالنصيب،  مثل
اه  الِمثْل. نصيب. والِكْفل أَيضاً: تقل كفل وال  فِإذا أَفردت فال  ل: معن ه؛ قي وفي التنزيل: يُْؤتُِكم ِكْفلَْين من رحمت

ن ِضْعفَين، وقيل: ِمثْلين؛ وفيه: وَمْن يشفْع  يْؤتكم ا  شفاعة سيئة يك ل منه ه كف الل ل الحظ،  ؛ ق راء: الِكْف الف
ل، بالكسر: الحظ  وقيل: يْؤتِكم ِكْفلين أَي َحظَّين، وقيل ِضْعفين. ر؛ الِكْف وفي حديث الجمعة: له ِكْفالن من األَج

  . والنصيب.
ة هللا  ِلْلُمتَِّقينَ .)).. )49َهذَا ِذْكٌر َوإِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن لَُحْسَن َمآٍب(((   : اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخاف

  والعمل بطاعته .. 
َواُب(((   ْم األَْب ةً لَُه ْدٍن ُمفَتََّح اِت َع َراٍب( )50َجنَّ َرٍة َوَش ٍة َكثِي ا بِفَاِكَه ْدُعوَن فِيَه ا يَ يَن فِيَه  )51ُمتَِّكئِ

ى أزواجهن  طَّْرفِ قَاِصَراُت ال.)).. )52َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف أَتَْراٌب( امهن عل : أي قصرن بصرهن واهتم
ع. والقَْصُر َكفُّك نَْفَسك عنفقط ..  ْرَب الطََّم ُر  أَمر وكفُّكها عن أَن تطمح بها َغ يء يُْقِص الن عن الش ر ف وأَْقَص

تُ  واِإلْقصار: . إِقصاراً إِذا كفَّ عنه وانتهى ُت ونََزْع درة الكف عن الشيء. وأَْقَصْرُت عن الشيء: كفف ع الق  م
ر عليه، ه إِلى غي ا وامرأَة قاِصَرةُ الطَّْرف: ال تَُمدُّ رأَة بعله ونة محبوسة مقصورة  وام يرة: َمُص وَرة وقَص قَُص

الى تَْخُرج؛ في البيت ال تُتَْرُك أَن ي : القَْصُر الَحْبُس؛ قال هللا تع ات ف ام، أَي محبوس ي الخي ورات ف وٌر مقص  ُح
دَّرات ّرِ ُمَخ دُّ ن ال ام م ورة أَي خي رأَة َمْقص ات؛ وام ي الجن ن ف ى أَزواجه ي عل ّراء ف ال الف دَّرة. وق ير  ُمَخ تفس

واهم ُحبِْسن فال يُِرْدنَ  َمْقصورات، قال: قُِصْرَن على أَزواجهن أَي ى من س َرابٌ .. ((   غيرهم وال يَْطَمْحَن إِل  أَتْ
  وال غيرة . وال مشاكل ..  )) :  متساويات في السن .. وقال بعض العلماء : ال أحقاد بينهم ..

اِب(((   ْوِم اْلِحَس ُدوَن ِليَ ا تُوَع ذَا َم اٍد(53َه ْن نَفَ هُ ِم ا لَ ا َم ذَا لَِرْزقُنَ رَّ 54)إِنَّ َه اِغيَن لََش ذَا َوإِنَّ ِللطَّ )َه
آٍب( آبٍ .)).. )55َم رَّ َم اِغيَن لََش ال  َوإِنَّ ِللطَّ ال :األَزهري:: ق و ق اُن والطُّْغ ث الطُّْغي ه،اللي ةٌ في َوى اُن لغ  والطَّْغ

ْدَر  سيده: بالفتح مثلُه، والِفْعل َطغَْوت وَطغَْيت، واالسم الطَّْغَوى. ابن اَوَز القَ اً ج َطغَى يَْطغى َطْغياً ويَْطغُو ُطْغيان
ا الَماِل أَي يَْحِمل صاِحبَ  الُكْفِر. وفي حديث َوْهٍب: إِنَّ ِلْلِعْلم ُطْغياناً كُطْغيانِ  في وارتفع وَغال َرخُّص بم ه على التَّ

ه يَِحلُّ  اْشتَبَه منه إِلى ما ال ِل ب ه بالعََم لُّ  له، ويَتََرفَّع به على َمْن ُدونَه، وال يُْعطي َحقَّ اِل. وك ُل َربُّ الم ا يَْفعَ كم
  . مجاوز حدَّه في الِعْصياِن َطاغٍ.

َل.َمَهَد لن.)).. )56َجَهنََّم يَْصلَْونََها فَبِئَْس اْلِمَهاُد(((   َب وَعِم داً: كَس ُد َمْه راش.  فسه يَْمَه اُد: الِف والِمه
نَّم وقد َمَهْدُت الِفراَش َمْهداً: بََسْطتُه ن َجَه ل: لهم م ي التنزي ه. وف اد ِلِوثاَرتِ راِش: ِمه ال للِف اٌد  وَوطَّأْتُه. يق ِمه

  . وِمن فَْوقِِهْم َغواٍش؛ والجمع أَْمِهدةٌ وُمُهٌد.
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ا .)).. )57 َحِميٌم َوَغسَّاٌق(َهذَا فَْليَذُوقُوهُ ((   اق: م رة. والغَسَّ ديدات الحم يقاُت الش قال السكري: الغَِس
يم جلود أَهل النار وصديدهم من قيح ونحوه. ويسيل من يَْغِسقُ  ذوقوه َحم ذا فلي ل: ه د  وفي التنزي َغساٌق، وق

ن َوثَّ بالتخفيف، وقرأَه الكسائي بالتشديد، ثقلها يحيى قرأَه أَبو عمرو دب ة أَصحاب عب ا  اب وعام هللا، وخففه
ه  بتخفيف السين، وقرأَ حفص الناس بعد، واختار أَبو حاتم َغساق، دَّدة، ومثل اق مش وحمزة والكسائي وَغسَّ

ن يتساءلون، وقرأَ الباقون َ في َعمّ  اس واب ن عب ورتين، وروي عن اب ي الس اً ف ا  وَغَساقاً، خفيف مسعود أَنهم
ْمَهِرير. وفي الحديث عنَغّساق، وبالتشديد، و:  قرآ ن فسَّراه الزَّ ي أبي سعيد ع لم،  النب ه وس لى هللا علي ، ص

راقُ  ي قال: لو أن َدْلواً من َغساق يَُه يل من ف ا يس التخفيف والتشديد: م اق، ب دنيا؛ الغَس ل ال تََن أَه دنيا ألَْن  ال
رد وا َصِديد أَهل النا وُغسالتهم، وقيل: ما يسيل من دموعهم، وقيل: الغََساق ديد الب ارد الش تن الب اق المن لغَسَّ

يم، إحراق الحم رده ك ن ب ذا الذي يُْحِرُق م اُق به يُم والغَسَّ ت الَحِم راء: ُرفِعَ ال الف ط؛ ق ارد فق ل: الب دَّماً  وقي مق
  . ومؤخراً، والمعنى هذا َحميم وَغسَّاق فليذوقوه.

  والعذاب المضاعف .. رهري.)).. ضرب أخرى من الزم)58َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج(((  
ل َهذَا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمعَُكمْ .)).. )59َهذَا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمعَُكْم الَ َمْرَحبًا بِِهْم إِنَُّهْم َصالُوا النَّاِر(((    اع أه : أتب

ْقِحيُم النْفِس في وتَ  قال األزهري: وفي الكالم العام اْقتََحم.الضالل واإلضالل  الذين يدخلون النار بعد قادتهم .. 
َمه؛ ومنه حديث علّي، رضي هللا يقال:. فيه من غير َرويَّة. الشيء: إدخالها  اْقتََحم اإلنساُن األمَر العظيم وتقَحَّ

م جَراثِيَم جهنم فْليَْقِض في الَجّدِ أي يرمي عنه: ه أن يتَقَحَّ   . بنفسه في َمعاِظم عذابها. َمْن َسرَّ
تُمْ ((   ْل أَْن الُوا بَ َراُر( قَ ئَْس اْلقَ ا فَبِ ْمتُُموهُ لَنَ دَّ تُْم قَ ْم أَْن ا بُِك َرارُ .)).. )60الَ َمْرَحبً ئَْس اْلقَ ل  فَبِ ئس فع : ب

ئن والقَراُر: ما قَرَّ فيه الماء. والقَراُر والقَرارةُ من)) : اْلقََراُر ماض جامد إلنشاء الذم .. ((    األَرض: المطم
  .. قر بالمكان : سكن .. تديرالمستقّر، وقيل: هو القاُع المس

َم لَنَا َهذَا فَِزْدهُ َعذَابًا ِضْعفًا فِي النَّاِر(((   ُهْم  )61قَالُوا َربَّنَا َمْن قَدَّ دُّ ا نَعُ االً ُكنَّ َرى ِرَج ا الَ نَ ا لَنَ َوقَالُوا َم
َراِر( ْن األَْش ارُ 62ِم ْنُهْم األَْبَص ْت َع ْخِريا أَْم َزاَغ ْذنَاُهْم ِس اِر(63()أَاتََّخ ِل النَّ ُم أَْه قٌّ تََخاُص َك لََح .)).. )64) إِنَّ ذَِل

ْخِريا  ْذنَاُهْم ِس و أَْرَدأُ :  أَاتََّخ ه، وه ِخْرُت ب د َس و زي ى أَب وهري: حك ش: الج ال األَخف ين. وق ه  اللغت ِخْرُت من َس
ه وضحكت ِحْكُت من ه، وَض ِخْرُت ب تُ  وَس ه وَهِزئْ ُت من ه، وَهِزئْ ال، و ب لٌّ يق ه؛ ك ْخِريَّةُ ب ْخِريُّ  االسم السُّ والسُّ

، وقرئ بهما ً  والسَّْخِريُّ ي قوله تعالى: ِليَتَِّخذَ بعُضهم بعضا ي الحديث: أَتسَخُر من ك ُسْخِريّاً. وف ا المِل أَي  :وأَن
ي، تَْهِزُئ ب و أَتَْس ا ه وز، وإِنم ى هللا ال يج اهره عل الق ظ ا ال وإِط عُني فيم ى: أَتََض از بمعن   مج

هأَراه من حق ْخريَّة. وقول ورة الس ا ص ة ي؟ فكأَنه الى: وإِذا رأَوا آي اه  تع انِي: معن مَّ ن الرُّ ال اب ِخُروَن؛ ق يَْستَْس
  . يَْسَخَر، َكيَْسَخُرون، كعال قِْرنَه واستعاله. بعُضهم بعضاً إِلى أَن يدعو

ُد الْ ((   ُ اْلَواِح َّ ٍه إِالَّ  ْن إِلَ ا ِم ِذٌر َوَم ا ُمن ا أَنَ ْل إِنََّم اُر(قُ ُد  .))..)65قَهَّ ُ اْلَواِح ُد: : َّ ُد األََح وهللا الواِح
ِد. ابن سيده: وهللا األَوحدُ  ُد وذُو ذوالوحدانية والتوحُّ د والُمتََوّحِ د األَح ة، ومن صفاته الواح ل: .. الوْحداني وقي

مع هذين الوصفين إِال هللا عز مثل وال يج وال له الواحد هو الذي ال يتجزأُ وال يثنى وال يقبل االنقسام وال نظير
ال  تعالى الواحد، قال: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه أَسماء هللا وجل؛ وقال ابن األَثير: في آخر؛ ق

ل وأَما اسم هللا عز وجل أَحد فِإنه ال يوصف شيء األَزهري: ال: رج ره؛ ال يق د  باألَحدية غي م أََح د وال دره أََح
فات هللا أَي فرد كما يقال رجل وَحدٌ  ن ص ا ألَن أَحداً صفة م ها لنفسه وال يشركه فيه ي استخلص ل الت  عز وج

ارُ .. ((  شيء اُر: من صفات)) :  اْلقَهَّ ال األَزهري: وهللا  هللا عز القَْهُر: الغَلَبة واألَخذ من فوق. والقَهَّ وجل. ق
فهم عل القاهُر القَّهار، قََهَر َخْلقَه بسلطانه نوقدرته وَصرَّ ال اب ة. وق ار للمبالغ اً، والقَهَّ اً وكره  ى ما أَراد طوع

  ..  األَثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق
ّ عّز وجل.)).. )66َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما اْلعَِزيُز اْلغَفَّاُر(((   : هو  بُّ ّلِ  الرَّ و َربُّ ك ، ه

بوبيَّ  شيٍء أَي اِب،مالُكه، وله الرُّ و َربُّ األَْرب ه، وه الِك.  ة على جميع الَخْلق، ال شريك ل ـُملوِك واألَْم ُك ال وماِل
ِ، إِالّ باِإلضافةِ  ّ نى؛ )) :  اْلعَِزيزُ .. ((  وال يقال الربُّ في َغير  مائه الحس العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَس

و  الزجاج: هو قال ره: ه ال غي ه شيء، وق ال يغلب ل:الممتنع ف ل شيء، وقي ب ك وي الغال ذي الق و ال يس  ه ل
، وهو الذي يََهُب الِعزّ  . َكمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ : خالف الذُّّلِ   لمن يشاء من عباده. والِعزُّ
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يٌم(((   أٌ َعِظ َو نَبَ ْل ُه ً ..)) .. )67قُ أ الن نَبَ اٌء، وإِنَّ لف ع أَْنبَ ر، والجم أُ: الخب راً. و النَّبَ ز أَي خب ه ع قول
رآن ل عن الق ي..  وجل: َعمَّ يَتساَءلُون عن النَّبَِإ العظيم. قي ِر النب ن أَْم ل ع ث، وقي ن البَْع ل ع ّ  وقي ، صلى 

  .وبه، وكذلك نَبَّأَه، متعدية بحرف وغير حرف، أَي أَخبر. . وقد أَْنبَأَه إِيّاه عليه وسلم
  بتعد ونأى ...)) .. أعرض : ا)68أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن((( 

ُموَن(((   ى إِْذ يَْختَِص اْلَمَإلِ األَْعلَ ٍم بِ مٍ .)).. )69َما َكاَن ِلي ِمْن ِعْل ْن ِعْل ه ِم ه بحقيقت ا : أدرك م علم : عل
ه.. ((   ىوكنه اْلَمَإلِ األَْعلَ ة .. ((   بِ ُمونَ )) : المالئك رة ((   إِْذ يَْختَِص ورة البق ي س الى ف ال هللا تع ث ق )) : حي

الُوا  ي أَعْ قَ اَل إِنِّ َك قَ ُس لَ ّدِ ِدَك َونُقَ بُِّح بَِحْم ُن نَُس َماَء َونَْح ّدِ ِفُك ال ا َويَْس ُد فِيَه ْن يُْفِس ا َم ُل فِيَه ا الَ أَتَْجعَ ُم َم لَ
  البقرة .. وهو تأويل ابن عباس رضي هللا عنه ..  –.)) )30تَْعلَُموَن(

ِذي((   ا نَ ا أَنَ يَّ إِالَّ أَنََّم وَحى إِلَ يٌن(إِْن يُ راع.)).. )70ٌر ُمبِ ن ك الفتح ع ذراً، ب ذاراً ون األمر ان ذره ب  وأَن
هُ، والصحيح أَن واللحياني ويضم وبضمتين، راع واللحياني:أَعلََم ن ك ْذراً؛ ع ذاراً ونُ ذيراً) إِْن ْذر االسم  ون النُّ

اً: ذَره أَيض دُر. وأَن ذار المص ي واِإلن ذَّره. وف ه وح ِذْرهُ  خّوف ز: وأَْن ل العزي ِة؛التنزي ْوَم اآلِزفَ ى  ْم يَ ذلك حك وك
ِذير االسم. أَنذَْرتهُ إِنذاراً ونِذيراً، والجيِّد أَن اِإلنذار الزجاجي: ز: فستعلمون  المصدر، والن ل العزي ي التنزي وف

ان )) :  ُمبِينٌ .. ((   نَِذيِر؛معناه فكيف كان إِنذاري. والنِذير: اسُم اِإلنذار كيف نَِذير. وقوله تعالى: فكيف كان أب
  الشيء : اتضح فهو مبين .. 

يٍن(((   داع الشيء .)).. )71إِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِنِّي َخاِلٌق بََشًرا ِمْن ِط رب: ابتِ الم الع ي ك ُق ف والَخْل
ل ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث يء عل ق ش ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه   خلَق

  ..  تبارك هللا أَحسن الخالقين مرواألَ 
اِجِديَن(((   ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَهُ َس ا .)).. )72فَِإذَا َسوَّ تَوى، وُهم يَء فاْس ْيُت الش وَّ وَس

ا وقََسْمت الشيَء بينَُهما بالسَِّويَّة. وِسيَّاِن بمعنى َسواٍء. َسواء. َسِويٍَّة من هذا األَمر أي على يَّاِن،  يقال: ُهم ِس
يٌّ  ْم ِس ال ُه د يق واءٌ  وُهْم أَْسواُء؛ قال: وق ْم َس ال ُه ا يق ى .. كم يَّاِن بمعن ِويَّة. وِس ا بالسَّ ْمت الشيَء بينَُهم وقََس

  ..  َسواءٍ 
  : إِالَّ إِْبِليَس .)).. )74ِريَن(إِالَّ إِْبِليَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِ  )73فََسَجَد اْلَمَالئَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن( (( 

ن أَْبلََس الرجُل: قُِطَع به؛ عن ثعلب. وأَْبلَس: سكت. َس م ه سمي  وأَْبلَ ِدَم، ومن ئَِس ونَ َّ أَي يَ ة  رحم
: عزازيَل. وفي إبليس وكان اسمه َّ ه  مشتق التنزيل العزيز: يومئذ يُْبِلُس المجرمون. وإِبليس، لعنة  منه ألَن

سَ  رف أُْبِل م يص حق: ل و إِس ال أَب َس. وق َّ أَي أُويِ ة  ن رحم ي معرفة. م ه أَعجم تَْكبَرَ .((ألَن تكبر : اْس )): اس
ا)):  َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِرينَ الكبرياء : العظمة والتجبر ..  ((  ا وَكفَْرن ا ب بالطاغوت؛  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّ

وا. الحرب: قد ُكْفراناً. ويقال ألَهل دارَكفََر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً و ْوا وامتنع ة،  َكفَُروا أَي َعَص ُر النعم ُر: ُكْف والُكْف
ة، وهو ا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعم الى: إِن ه تع دُّ الشكر. وقول و ِض افرون؛ أَي جاحدون.  وه ّلٍ ك بك
ل ها: َجَحَدها وَستَرها.وُكْفراناً وَكفَر ب نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  وَكفَرَ  َده. ورج ود  وكافََره َحقَّه: َجَح ر: مجح ُمَكفَّ

  ..  قلبه السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من النعمة مع إِحسانه. ورجل
تَ  قَاَل يَا((   اِليَن(إِْبِليُس َما َمنَعََك أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت بِيََديَّ أَاْس ْن اْلعَ َت ِم َت  .))..)75ْكبَْرَت أَْم ُكن أَْم ُكن

: العََظمة:  ِمْن اْلعَاِلينَ  الداُر اآلِخرةُ  تعالى: تِْلكَ  والتََّجبُّر. وقال الحسن البصري ومسلم البَِطين في قوله والعُلُوُّ
ي األَرض ّواً ف دون ُعلُ ذين ال يري ا لل اداً؛ نْجعَله و التك وال فَس ال: العُلُ اُد ق ن: الفَس ال الحس ي األَرض، وق ر ف بُّ

ال الَمعاصي، الى: إن  وق ال تع ق، وق ر ح ال بغي ذ الم اُد أَخ لم: الفَس ي  مس ال  ف ون  ع يفرع اء ف  األرض؛ ج
ي األَرض.  الن التفسير أَن معناه َطغَى ف ال : عال ف ي يق تَْكبَرَ  ف ى األرض إذا اْس تَْعلُنَّ  وَطغَ الى: ولَ ه تع . وقول

و قد عال وتعظم ..  ولَتَتَعَظَُّمّن. ويقال لكل ُمتََجبِّر:  معناه لَتَْبغُنّ  راً؛ُعلُوا كبي ل ه الي  وهللاُ عز وج ّي الُمتع العَل
ال ى ذُو العُ ا األَْعلَ ا الع الى َعمَّ ا ، تَع الء والَمع و والعَ راً، ه ّواً كبي المون ُعلُ ول الظ   يق

وتَعالَى جلَّ  األَْعلى سبحانه بمعنى العا ، وتفسير اٍء فه ه  ونَبَا عن كّلِ ثن ى علي ا يُثن ى مم لُّ وأَْعل ال  أَعظم وأَج
   ..إله إال هللا وحده ال شريك له

يٍن(((   ْن ِط هُ ِم اٍر َوَخلَْقتَ ْن نَ ي ِم هُ َخلَْقتَنِ يٌم( )76قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْن َك َرِج ا فَِإنَّ اْخُرْج ِمْنَه اَل فَ .)).. )77قَ
يمٌ  َك َرِج رَّ :  فَِإنَّ ِجيمُ وال رَّ يطان ال ه الش ن، ومن ِرفَ  ْجُم: اللع ب، ُص وُم بالَكواك وٍل،  أَي الَمْرُج ن َمْفعُ ٍل م ى فَِعي إِل
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تُوم  مطرود، وهو قول أَهل التفسير، قال: َرِجيم ملعون َمْرجوم باللعنة ُمْبعَدٌ  وقيل: جيُم بمعنى الَمْش ويكون الرَّ
وب م الَمنْس ئِْن ل الى: ل ه تع ن قول ِه ألَ  م بَّنََّك.تَْنتَ ك؛ أَي ألَُس راُن، ْرُجَمنَّ ْجُم: الِهْج رَّ ْجُم  وال رَّ ْرُد، وال ْجُم الطَّ رَّ وال

الم: ، والشتم. وقوله تعالى الظن، والرجم السَّب الة والس ه الص ونَنَّ  حكاية عن قوم نوح، على نبينا وعلي لتَك
  ..  واْرتََجُموا واتَراَجمُ  الَمْرجوميَن؛ قيل: المعنى من الَمْرجومين بالحجارة، وقد من

يِن(((   ي.)).. )78َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعنَتِي إِلَى يَْوِم الّدِ ر،:  َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعنَتِ ن الخي ْرد م اُد والطَّ ُن: اِإلْبع  واللَّْع
انٌ  هللا، ومن الَخْلق السَّبُّ والدُّعاء، وقيل: الطَّْرد واِإلبعاُد من ه و واللَّْعنةُ االسم، والجمع ِلع ه يَْلعَن اٌت. ولَعَن لَعَن

ينٌ  لَْعناً: ين؛ عن سيبويه َطَرَده وأَبعده. ورجل لَِع ع َمالِع وٌن، والجم ينِ .. ((   وَمْلعُ ّدِ ْوِم ال ى يَ دينمن  إِلَ )) : ال
  الدينونة .. أي الجزاء .. يم الدين أي يوم الحساب .. 

وَن(((   ْوِم يُْبعَثُ ى يَ أَنِظْرنِي إِلَ اَل َرّبِ فَ ِريَن( )79قَ ْن اْلُمنَظ َك ِم اَل فَِإنَّ ِت  )80قَ ْوِم اْلَوْق ى يَ إِلَ
وِم( ى.)).. )81اْلَمْعلُ ه بمعن اً واْنتََظْرتُ ْرُت فالن ال: نََظ ار. ويق ُر: االنتظ ِإذا والنََّظ د، ف م  واح ْرُت فل ت اْنتََظ قل

ااْنُظُرونا نَْقتَبِْس  قوله تعالى: يُجاِوْزك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت. ومنه ا  من نُوركم، قرئ: اْنُظُرون وأَْنِظُرون
ف، ع األَل ا، بقط اه اْنتَِظُرون ف، فمعن م األَل ا، بض رأَ اْنُظُرون ن ق ا فم رأَ أَْنِظُرون ن ق ال  وم ا؛ وق ُرون اه أَّخِ فمعن

ى ل معن ا أَيضاً؛ الزجاج: قي ا اْنتَِظُرون ي قل أَْنِظُرون ي أَي اْنتَِظْرن رب أَْنِظْرن ول الع ّراء: تق ال الف ولوق  يالً، ويق
  . لمن يُْعِجلُه: أَْنِظْرني أَْبتَِلع ِريِقي أَي أَْمِهْلنِي. المتكلم

تَِك َألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن(((   تِكَ .)).. )82قَاَل فَبِِعزَّ ة. :  قَاَل فَبِِعزَّ وة والشدة والغلب ل: الق ي األَص زُّ ف والِع
ة: زَّ ة والِعزُّ والِع ة الرفع زَّ اع، والِع ةُ  واالمتن زَّ ز: و الِع ل العزي ي التنزي وله ؛ وف ؤمنين؛ أَيو ولرس ه  للم ل

ة والغلبة سبحانه. وفي التنزيل العزيز: من ه كان يريد الِعزَّ د بعبادت ان يري ن ك اً؛ أَي م ةُ جميع زَّ ه الِع ةَ فللَّ زَّ  الِع
ة جميعاً أَي يجمعها غير هللا فِإنما ة في الدنيا و الِعزَّ ب الدنيا واآلخرة بأَنفي  له الِعزَّ دنيا ويغل .. يَْنُصر في ال

ينَ ((   ِويَنَُّهْم أَْجَمِع ً )) :   َألُْغ ا الفَتح، َغيّ َوى، ب ة. َغ الُل والَخْيبَ : الضَّ يُّ ِويَ  الغَ   وَغ
بي: الغَيُّ ابن األَعرا وَغيَّان: ضالٌّ، وأَْغواه هو؛ َغوايَةً؛ األَخيرة عن أَبي عبيد: َضلَّ. ورجٌل غاٍو وَغٍو وَغِويٌّ 

لِ  و اسُم الفاِع نْ  الفَساُد، قال ابن بري: َغٍو ه دٌ  ِم و راِش َد فه ره َرَش ، ونظي ِويٌّ ذلك َغ َوى، وك ِوَي ال من َغ  َغ
ن وَرِشَد فهو د وم ْد َرَش ولَه فقَ ع هللاَ وَرُس ْن يُِط مها َرِشيٌد. وفي الحديث: َم َوى يَْعِص ْد َغ ي الحديث: ..  فقَ وف

ةٌ إِن أََطْعتُوُهمَسيكوُن َعلَْيكم أَئِ  م َغَوْيتُهم؛ أَي إِنْ  مَّ ن الظُّْل ه م أُْمُرونَهم ب َوْوا أَي  أَطاُعوهم فيما ي والمعاصي َغ
واه  الناس أَي َخيَّْبتَُهم؛ يقال: حديث موسى وآدم، عليهما السالم: أَْغَوْيتَ  َضلّوا. وفي اَب وأَْغ ُل خ َوى الرُج َغ

  .. فَغََوى؛ أَي فَسَد عليه َعْيُشه ربَّه وقوله عز وجل: فعََصى آََدمُ  َغْيُره،
الفتح ) .)).. خلص الشيء ( 83إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهْم اْلُمْخلَِصيَن(((   ً  )ب ص ُخلُوصا ان  يَْخلُ اً إِذا ك وَخالص

ّ  قد ص  ِلم. وأَْخلَصه وَخلَّصه وأَْخلَ ا وَس م نَج َب ث ه. نَِش ه: أَْمَحَض اره، ِدينَ يَء: اخت َص الش رئ: إِالَّ  وأَْخلَ وق
نهم اَدك م ين، عب وا الُمْخِلص ذين أَْخلَص ين ال ي بالُمْخِلص ب: يعن ال ثعل ين؛ ق ّ  والُمْخلَِص ادة    العب

ُ عّز وجّل. الزجاج: ّ اً،  وقوله: تعالى، وبالُمْخلَِصين الذين أَْخلَصهم  ان ُمْخلَص واْذُكْر في الكتاب موسى إِنه ك
اً، رئ ُمْخِلص ص: وق ص:ال والُمْخلَ دنس، والُمْخِل ن ال اً م اراً خالص ه ُمخت ُ جعل ّ ه  ذي ذي أَْخلَص   ال

ّ أَحد، سورة ّ تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو  ا  وّحد  ذلك ألَنه اِإلخالص؛ قال ابن األَثير: سميت ب
ّ تعالى وتقّدس   .. خالصة في صفة 

وُل(((   قَّ أَقُ اْلَحقُّ َواْلَح اَل فَ يَن(َألَ  )84قَ ْنُهْم أَْجَمِع َك ِم ْن تَبِعَ َك َوِممَّ نََّم ِمْن َألَنَّ َجَه اْلَحقُّ .)).. )85ْم فَ
ولُ  قَّ أَقُ قُّ :  َواْلَح قُّ ويَُح ُر يَِح قَّ األَم ال وَح ت؛ ق اً وثَب اً: صار َحقّ اً وُحقوق ب َحقّ ب يَِج اه وَج   األَزهري: معن

  .. وُجوباً، وَحقَّ عليه القوُل وأْحقَْقتُه أنا
يَن(((    ينَ .)).. )86قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمْن اْلُمتََكلِِّف ْن اْلُمتََكلِِّف ا ِم ا أَنَ ف: :  َوَم والُمتكلِّ

ف: ه. والُمتكلِّ ا ال يَْعني اُع فيم ه الوقّ ا ال يعني يض لم ّرِ ديث:..  الِع ي الح ي  وف ف. وف ن التكلُّ راٌء م ي بُ ا وأُمت أَن
ّ عنه: ي ال نُِهينا حديث عمر، رضي  ب عن التكلُّف؛ أَراد كثرة السؤال والبحَث عن األَشياء الغامضة الت  يج

  وجاء في صحيح البخاري : البحث عنها واألَخذَ بظاهر الشريعة وقبوَل ما أَتت به.
ال: روق ق ن مس حى، ع ي الض ن أب ش، ع ن األعم ر، ع دثنا جري ة: ح دثنا قتيب   ح

يئا  بد هللا بن مسعود قال: يا أيها الناسع دخلنا على م ش م.. من عل م يعل ن ل ه، وم ل ب م،  فليق ل: هللا أعل  فليق
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أَلُُكْم  وسلم: {وآله قال هللا عز وجل لنبيه صلى هللا عليه  أن يقول لما ال يعلم هللا أعلم،فإن من العلم  ا أَْس قُْل َم
  )) ..  ِفينَ َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمْن اْلُمتََكلِّ 

ْكَرى.))..    )87إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن(((   ذِّ ون ال راء: يك ْكَرى. الف ذِّ م ال َرهُ، واالس اه: ذَكَّ  وأَْذَكَره إِي
ِإن ْر ف الى: وذَّكِ ه تع ي قول ذَكُِّر ف ى التَّ ون بمعن ْكِر، ويك ذِّ ى ال كْ  بمعن ذِّ ْكُر وال ذِّ ؤمنين. وال ع الم ْكَرى تنف ذِّ رى، ال

ي بالكسر: نقيض النسيان، ون ف يُت يك ْكُر الّصِ ْكُر: الصيُت والثناء. ابن سيده: الذِّ ر والذِّ ْكُر: والشر. الخي ذِّ  وال
ْكره ذِّ ٌد ال ٌر: َجيِّ ل ذَِكي يت. ورج رف والّصِ ُر الش ِظ. ِذْك ك  والِحْف ِذْكٌر ل ه لَ ل: وإِن ي التنزي رف. وف ْكُر: الش ذِّ وال

ك؛ أَي رف  ولقوم رآن ش كالق ل: ل َرفََك؛ وقي َرَك؛ أَي َش ك ِذْك ا ل الى: وَرفَْعنَ ه تع م. وقول اه وله ْرُت  معن إِذا ذُِك
ينِ  ّدِ يل ال ه تفص ذي في اب ال ْكُر: الكت يهم السالم،  ذُِكْرَت معي. والذِّ اء، عل ن األَنبي اب م لُّ كت ِل، وُك ُع الِملَ وَوْض

ْكُر: الصالةُ  والدعاُء إِليه والثناء  ِذْكٌر. توالذِّ ديث: كان ي الح َزبَُهْم  عليه. وف الم، إِذا َح يهم الس اء، عل األَنبي
  . إِلى الصالة يقومون فيصلون. أَْمٌر فَِزُعوا إِلى الذكر، أَي

ر .. ((  )88َولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد ِحيٍن(((   ان آلخ ن مك ل م ./.)).. النبأ : الخبر الهام .. سمي نبأ ألنه ينتق
ون  األَزمان الِحيُن: الدهُر، وقيل: وقت من الدَّهر مبهم يصلح لجميع: ))  بَْعَد ِحينٍ  َرْت، يك كلها، طالت أَو قَُص

ه هم ب ص بعض ك، وخ ن ذل ر م نة وأَكث ين س هرين.  أَربع هر أَو ش تة أَش نتين أَو س نين أَو س بع س نة أَو س س
   ..الوقتُ  والِحيُن:

  
  

*********  
  
  

ل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق ك
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –)) ./.)118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   324الحلقة عدد   
   c سورة الزمر) 39(

  )  75( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ و ول هللا بل نشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

لُ ((    يِم( تَْنِزي ِز اْلَحِك ِ اْلعَِزي َّ ْن  اِب ِم هُ 1اْلِكتَ ا لَ َ ُمْخِلًص َّ ْد  اْلَحّقِ فَاْعبُ اَب بِ َك اْلِكتَ ا إِلَْي ا أَنَزْلنَ )إِنَّ
يَن( ّدِ ُدُهْم إِالَّ ِليُقَرِّ 2ال ا نَْعبُ اَء َم ِه أَْوِليَ ْن ُدونِ ذُوا ِم ِذيَن اتََّخ اِلُص َوالَّ يُن اْلَخ ّدِ ِ ال َّ ِ َ )أََال  َّ ى إِنَّ  ِ ُزْلفَ َّ ى  ا إِلَ بُونَ

اٌر( َ الَ يَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ َّ َطفَى  )3يَْحُكُم بَْينَُهْم فِي َما ُهْم فِيِه يَْختَِلفُوَن إِنَّ  ًدا َالْص ذَ َولَ ُ أَْن يَتَِّخ َّ ْو أََراَد  لَ
 ُ َّ ا يَْخلُُق َما يََشاُء ُسْبَحانَهُ ُهَو  اُر(ِممَّ اِر  )4 اْلَواِحُد اْلقَهَّ ى النََّه َل َعلَ ُر اللَّْي ّوِ َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحّقِ يَُك

ُز  َو اْلعَِزي مى أََال ُه ٍل ُمَس ِري ِألََج لٌّ يَْج َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُك ُر النََّهاَر َعلَى اللَّْيِل َوَسخَّ اُر(َويَُكّوِ ْن َخلَقَ  )5اْلغَفَّ ْم ِم ُك
ِد نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزَل لَُكْم ِمْن األَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ يَْخلُقُُكْم فِي بُُط ْن بَْع ا ِم اتُِكْم َخْلقً َه وِن أُمَّ

هَ  ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك الَ إِلَ َّ َرفُوَن(َخْلٍق فِي ُظلَُماٍت ثََالٍث ذَِلُكْم  أَنَّى تُْص َو فَ ْنُكْم 6 إِالَّ ُه يٌّ َع َ َغِن َّ ِإنَّ  ُروا فَ ) إِْن تَْكفُ
ى َربِّ  مَّ إِلَ َرى ثُ ا َوَال يَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ ئُُكْم بَِم ْرِجعُُكْم فَيُنَبِّ ْم َم ُك

ُدوِر(ُكنْ  ذَاِت الصُّ هُ  )7تُْم تَْعَملُوَن إِنَّهُ َعِليٌم بِ ةً ِمْن هُ نِْعَم لَ مَّ إِذَا َخوَّ ِه ثُ ا إِلَْي هُ ُمنِيبً ا َربَّ رٌّ َدَع اَن ُض ْنَس سَّ اْإلِ َوإِذَا َم
بِيِلهِ  ْن َس لَّ َع َداًدا ِليُِض ِ أَْن َّ ِ َل  ُل َوَجعَ ْن قَْب ِه ِم ْدُعو إِلَْي اَن يَ ا َك َي َم َحاِب  نَِس ْن أَْص َك ِم يالً إِنَّ ِرَك قَِل ْع بُِكْف ْل تََمتَّ قُ

تَوِ 8النَّاِر( ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما يَْحذَُر اْآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُْل َهْل يَْس وَن ) أَمَّ ِذيَن يَْعلَُم ي الَّ
  ...)).)9تَذَكَُّر أُْولُوا األَْلبَاِب(َوالَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن إِنََّما يَ 

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الزمر )  

  * التحليل :  
    

  ما معنى (( الزمر)) ؟.. 
ْمَرةُ: الفَْوُج من الناس والجماعةُ من الناس، وقيل: الجماعة في َمٌر: الجماعات تفرقة. الزُّ   ..   والزُّ

ِ الْ ((    َّ ْن  اِب ِم ُل اْلِكتَ يِم(تَْنِزي ِز اْلَحِك هُ 1عَِزي ا لَ َ ُمْخِلًص َّ ْد  اْلَحّقِ فَاْعبُ اَب بِ َك اْلِكتَ ا إِلَْي ا أَنَزْلنَ )إِنَّ
يَن(   ...)).. )2الّدِ

دوا    اس وأال يعب ل الن اس ك ده الن ي يعب ه ك ن لدن ريم م رآن الك زل الق ه أن الى أن يثبت هللا سبحانه وتع
اس  سواه .. وبالتالي فليس من مهمة الرسول  صلى ي للن ان .. الشرح العمل هللا عليه وآله وسلم  سوى البي

ي  ة .. الت نة النبوي ة أو الس يرة العملي كل الناس إلى قيام الساعة التي ال شك فيه إطالقا عبر شيء اسمه الس
ذي  د ال تشرح الدين كي يكون متسق األبعاد دون لبس أو التباس في أذهان الخلق .. فيتبعون عبادة هللا الواح

ه هو  ال ا ألن ان وال يتحدد بهم ان وال الزم د وال يحده المك ه وال ول ر وال زوجة ل شريك له وال شبيه وال نظي
ل  يهم الحل األمث الذي خلق المكان والزمان وليس كمثله شيء وهو المالك والقادر والمتصرف في خلقه يعط

نت ح م لمشاكلهم وهمومهم وأحزانهم والطريقة المثلى التي إذا  سلكوها حس ل له الهم واستقر أمرهم وحص
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ذا  ريم به القرآن الك رة... ف دنيا واٍآلخ ي ال عادة ف ان والس ن واألم دي واألم ي والجس ري والنفس وازن الفك الت
المفهوم هو منهج عمل وطريقة حياة وليس كتابا نتلوه في المناسبات واألعياد ثم نتركه  في رف النسيان .. 

ة وليس كتابا نتباهى به في المجالس وا رد والعائل ي الف ة ف اة خاصة وعام ل وحي لمنتديات بل هو وسيلة عم
لوكية  ة والس ة والعقدي الم اإليماني ي اإلس ة ف امح ..الرؤي ة وتس ل محب دال وبك دل واعت ل ع ع بك والمجتم
د  ة  الواح والتعاملية واضحة وأكثر من واضحة وال تقبل التزيد أو المزايدة أو المغاالة .. ومتى خلصت الني

ة الق هار وكان القول صنو الفعل .. وكانت النية صنو التطبيق .. وكان المنهج القرآني هو المعتمد دون موارب
ق .. نحو هللا .. ونحو  ة الطري ى بداي دم عل ع الق م المجتم وال لف أو دوران .. وضع الفرد وكذا العائلة ومن ث

يُن اْلخَ الجنة .. ونحو السعادة الحق ..((  ِ الّدِ َّ ِ ا أََال  بُونَ ُدُهْم إِالَّ ِليُقَّرِ ا نَْعبُ اِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء َم
َو  ْن ُه ِدي َم َ الَ يَْه َّ وَن إِنَّ  َ يَْحُكُم بَْينَُهْم فِي َما ُهْم فِيِه يَْختَِلفُ َّ ِ ُزْلفَى إِنَّ  َّ اٌر(إِلَى  اِذٌب َكفَّ ...)).. تصبح )3َك

اد دعي عب يلة ي ل وس بح ك حالة .. وتص لحة ض ادة والمص وى والم ادة اله بح عب خافة .. ويص نام س ة األص
ا  ائط .. أعطان الم ..  وال وس ي اإلس انية ف وى وال شخص ق  .. ال ه ي ح وز ف ى التج ا  منته بعض أنه ال

ى الدستور .. أعطانا القيم والمبادئ .. أعطانا الطريقة المثلى .. وبالتالي يطمئن قل ب المؤمن فهو إن سار عل
ن  ذ م دم يأخ امح .. يتق ة وتس ة ورحم ل محب ر بك ر وأكث دم أكث دا .. ويتق قى أب ل وال يش رآن ال يض ق الق طري
د  د إال هللا الواح و ال يعب ؤمن وه ل الم ف يض امقة .. وكي ة الس ه النوراني رآن وأحكام نهج الق ن م رآن .. م الق

ؤمن  الذي ال شريك له ؟.. كيف يضل وقد أخذ العهد ب الم ف ينس ق ؟.. كي ق الح على نفسه أال يحيد عن طري
يم ؟..((   ادة وهللا هو الخالق العل ان والزي زوج.. والنقص د وال دير الول ًدا  العلي الق ذَ َولَ ُ أَْن يَتَِّخ َّ ْو أََراَد  لَ

ُ اْلَواِحُد اْلقَ  َّ ا يَْخلُُق َما يََشاُء ُسْبَحانَهُ ُهَو  اُر(َالْصَطفَى ِممَّ ا )4هَّ ...)).. إن هللا يختار من عباده من يشاء إكرام
ر  لهم وتفضيال .. ال يعني ذلك أنهم أبناء هللا .. ال يعني ذلك أن البشر أوتوا ما أوتي هللا من قوة وعظمة وتجب

ر .. اإلنسان هو اإلنسان .. وهللا هو هللا والفرق واضح والبون شاسع .. فكيف تلتبس األفهام ؟؟ أم كيف ي قص
ر  ة وفي حق هللا الكبي ادة والعبودي ى حساب العب تم عل ة أن ت ل البت ة ال يعق ي بديه ذه وف العقل في مسألة كه

ادي الملموس أن هللا  يالمتعال دليل الم د بال ه ليتأك ن حول ال ينظر اإلنسان م ه شيء ؟؟... أف يس كمثل ذي ل ال
ة ال ة المادي ن األدل اة م ون والحي ي الك ه .. وف ه هللا واحد ال شريك ل ى أن ة عل دحض أو المماحك ل ال ي ال تقب ت

ِل الخالق البارئ المصور ..((  ى اللَّْي اَر َعلَ ُر النََّه ّوِ ُر اللَّْيَل َعلَى النََّهاِر َويَُك َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحّقِ يَُكّوِ
َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ِألََجٍل ُمَسمى أَالَ  داع ...)).. )5ُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفَّاُر( َوَسخَّ الم العرب: ابتِ والَخْلُق في ك

ل ه: أَال ل شيء الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وك بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه قـخلَق  ه الَخل
وْ ..  تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر ْوُر لَ ث: الَك اوالَكْوُر: الزيادة. اللي ي إِدارته ة يعن رأْس، ُث العمام ى ال  عل

ْرتُها تَْكِويراً . وقال النضر: كل دارة من العمامة ار َكْوٌر، وكل وقد َكوَّ ا. وك ة: َكْوُره ِويُر العمام ْوٌر. وتْك  َدْوٍر َك
رأْس ى ال ةَ عل ْوراً  الِعماَم ا َك ا يَُكوُره َره ذلك َكوَّ َق أَح وك ار: أَن يُْلَح ل والنه ِويُر اللي ل:وتَْك اآلخر، وقي  ُدهما ب

د تَْكِويرُ  ل واح ال ك ل: إِدخ احبه، وقي ا ص ل واحد منهم يَةُ ك ار تَْغِش ل والنه ي اللي ا ف اني  منهم صاحبه، والمع
ل  النهار تَْغشيته متقاربة؛ وفي الصحاح: وتَْكِويُر الليل على ي التنزي ك. وف ن ذل ذا م ي ه ه ف إِياه، ويقال زيادت

ُر الليَل على العزيز: ُر النهاَر على الليل؛ أَي يُْدِخل يَُكّوِ ن ُ النهار ويَُكّوِ له م ة،  هذا على هذا، وأَص ِويِر العمام تَْك
َرتِ    .. كما تُلَفُّ العمامة الشمُس: ُجِمَع ضوُءها ولُفَّ  وهو لفها وجمعها. وُكّوِ

د و   ـه للتوحي ق فالمسالة في غاية الوضوح .. وفي غاية اإلتساق.. امتحان لإلنسان .. ودعوة ل لتطبي
ه  ا في رة مم د واإلخالص  وحده .. وأن يأخذ  العب نهج التوحي ذا الم منهج هللا في األَرض .. وأول مبادئ ه
ة  رد والعائل ي مستوى الف ة ف ة ونهاي ل شيء بداي د أن لك هو ذاتيا ومما حولـه في الكون والحياة.. وكي يتأك

ار  والمجتمع والكون والحياة .. كل لـه هدف وغاية .. وبداية ؤمن المس ذا يخطئ الم د ه ف بع ونهاية ؟.. فكي
ه الشريك  ب ل ف ينس د ؟.. أم كي يم الول د الخالق العل ز الحمي ويتبع غير سبيل هللا ؟ .. أم كيف ينسب  العزي
لحة  وى ومص ن ه ى هللا ؟.. م ؤدي إل رى ال ت ا أخ ى هللا طرق ذ إل ف يتخ ك .. أم كي ن ذل ل ع ز وج زه ع ؟.. تن

ر هللا ..  ادة غي دنيا وعب ل لل م العم ل ث ل إال العم ة  وال تقب دجيل والمغالط ل الت ا هللا ال تقب ي اختطه ق الت الطري
  واآلخرة بال لف أو دوران وبكل عدل واعتدال وأمن وأمان .. 
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وِن  َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزَل لَُكْم ِمْن األَْنعَاِم ثََمانِيَةَ ((    ي بُُط ْم فِ أَْزَواجٍ يَْخلُقُُك
هَ إِالَّ ُه ُك الَ إِلَ هُ اْلُمْل ْم لَ ُ َربُُّك َّ ْم  َالٍث ذَِلُك اٍت ثَ ي ُظلَُم ٍق فِ ِد َخْل ْن بَْع َهاتُِكْم َخْلقًا ِم َرفُوَن(أُمَّ أَنَّى تُْص ...)).. )6َو فَ

ل  ي أص بتها.. و وف بته ومناس الى يحتار المرء في تفسير الحياة وفي نس وين .. هللا سبحانه وتع ق والتك الخل
ن  الح .. م يسوق إليه الجواب الكافي الشافي لكل حيرة أو تردد أو سؤال كي يمضي حقبا في الصالح  واإلص
ة  ل والحكم ه بالعق ه هللا .. ورفع ان أكرم ر .. اإلنس يء آخ ن أي ش رد وال م ن ق ك هللا .. ال م دة خلق س واح نف

أمر والعمل صالح.. من نفس واحدة  ا أراد ب ان م يئا .. فك خلقه أي أوجده وأبدعه من عدم من حيث لم يكن ش
  تكويني كن فكان .. من نفس واحدة كي تكون  مشيئة هللا العزيز الحميد .. 

د    اة ليتأك ون والحي ع والك ي المجتم ه وف ي عائلت ه وف ي ذات ق ف از الخل ى إعج و يتمل وإن المؤمن وه
دع  الق المب ود هللا الخ ن وج ا م نا حتم ن أنفس ا م م بن و أرح ذي ه ريم .. ال ور الك رحيم الغف رحمن ال .. هللا ال

ألنفسنا .. والذي بعث إلينا بمحمد صلى هللا عليه وآله وسلم لينقذنا من الظلمات إلى النور .. وبمنهج ال يأتيه 
  الدارين .. الباطل من أي مكان اسمه القرآن هو الذي يحلل ويحرم ويسطر لنا حياتنا القويمة السعيدة في 

ل والتحريم من اختصاص هللا    ريم .. التحلي وبالتالي نستنتج أن اإلنسان ليس من حقه التحليل والتح
وحده بنص صريح واضح في القرآن أو السنة النبوية المطهرة التي تشرح القرآن وتكمله .. وليس من حق 

ن  نهج وم ن م رب م ق هللا (( أي كان أن يحلل أو يحرم .. وبالتالي ال حجة للته يٌّ طري َ َغنِ َّ ِإنَّ  ُروا فَ إِْن تَْكفُ
ئُُكْم َعْنُكْم َوَال يَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم َوَال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِ  ْرِجعُُكْم فَيُنَبِّ لَى َربُِّكْم َم

ُدوِر(بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن إِنَّهُ  اه .. )7َعِليٌم بِذَاِت الصُّ تره وغط را س ر الشيء كف ان؛ ...)).. كف يض اِإليم ُر: نق الُكْف
ً  َ بالطاغوت؛ َكفَر آمنَّا با وَكفَْرنا د با يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفرانا ل دار الحرب: ق ال ألَه ْوا  ويق ُروا أَي َعَص َكفَ

ة،ُكْفُر النعمة، وه والُكْفُر: وامتنعوا. ود النعم دُّ الشكر. و نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجح و ِض اُن  وه ْكُر: ِعْرف الشُّ
ن أَيضاً. اِإلحسان ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ  د وع ون عن ي ُد يك ٍد، والَحْم ر قال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يَ  غي

اء الجمي ازاة والثن ذَّْنُب .. ل،يد، فهذا الفرق بينهما. والشُّْكُر من هللا: المج ِوْزُر: ال ل. وال ُل الثقي ِوْزُر: الِحْم وال
ا ِه، وجمعهم دها ِوزٌر؛ ِلثِقَل اُل واآلالت، واح ا: األَثْق رب وغيره م  أَْوزاٌر. وأَْوزاُر الح َوَزُر اِإلث وهري: ال الج

ذنب والكاَرةُ والسالُح. قال ابن األَثير: والثِّْقلُ  ى ال ي الحديث عل ق ف ا يطل م وأَكثر م ِزُر إِذا واِإلث ال: َوَزَر يَ . يق
ا ل م ياء حم ن األَش َره م ُل ظه ه. يُثِْق ذنوب. وَوَزَر ِوْزراً: حمل ن ال ِة وم ز: وال الُمثِْقلَ ل العزي ي التنزي ِزُر  وف تَ

ذنب د ب ذ أَح رى؛ أَي ال يؤخ ل وازَرةٌ ِوْزَر أُخ ره وال تحم ِزيٌّ  ُغي لٌّ َمْج ن ك رى، ولك ٍس أُخ ةٌ ِوْزَر نَْف ٌس آثم نف
وعَ  ُرُجوعكم؛ حكاه سيبويه إِلى هللا َمْرِجعُكم جميعاً، أَي. .بعلمه ج ى، أَي الرُّ ْجع ك الرُّ ى رب ل: إِن إِل ي التنزي  وف

  .. والَمرِجعَ 
ه    ه مسئول عن أفعال ب .. وان ه مراق اة وأن ون والحي ي الك يس وحده ف ه ل ؤمن أن د الم وبالتالي يتأك

الي علوأقواله .. ومجزي عن أعماله .. وأن هللا يعلم م ل بالت ر .. فيقب ذا ع ىنه السر والجه ات .. ه  نالطاع
ا  الص .. أم د واإلخ ه التوحي المؤمن الذي يستفيد من الدرس .. ويعتبر ان حياته أمانة ومسؤولية .. وأن علي

اف ا رالك ال انته ه ب الط نفس ه يغ ى  ء.. فإن ه عل يه علي ه وتقض ة تردي ائج معكوس ى نت ا إال إل ي غالب . وال ينته
ر لمراح دنيا واآلخ ي ال دي  ةف ي والجس ري والنفس زق الفك يش التم ث  يع ان وحي ـه وال أم ن ل ث ال أم .. حي

ر  تواإلصرار على الخطأ.. ولكن الغريب أن الكافر إذا ألم دنتيجة إلغاء التوحي ود غي ل معب ي ك به مصيبة نس
يبة .. أوهم أو غم . عهللا .. نسي كل شيء إال هللا .. إذا وق ب في ضائقة أو مص ه يطل ى هللا رغم أنف . هرع إل

ين ..  ((  ر .. ويعرض عن الحق المب ر للخي ه يتنك ق مأرب اَن العون والخالص .. وفور تحقي ْنَس سَّ اْإلِ َوإِذَا َم
ُل وَ  ْن قَْب ِه ِم ْدُعو إِلَْي اَن يَ ا َك َي َم هُ نَِس ةً ِمْن هُ نِْعَم لَ مَّ إِذَا َخوَّ ْن ُضرٌّ َدَعا َربَّهُ ُمنِيبًا إِلَْيِه ثُ لَّ َع َداًدا ِليُِض ِ أَْن َّ ِ َل  َجعَ

اِر( َحاِب النَّ ْن أَْص َك ِم يالً إِنَّ وى )8َسبِيِلِه قُْل تََمتَّْع بُِكْفِرَك قَِل تفد س م يس يئا ل نم ش م يغ ة ل ي الحقيق ه ف ...)).. ان
ه خسران السراب .. ألن الحياة الحقيقية هي في اآلخرة.. وان ما خيل انه غنيمة ومغرم وفائدة هو في ح قيقت

  واضح ال لبس فيه وال التباس .. 
ه ال    االنحراف .. ألن ادة وب أثر بالم ب .. وال يت رق الخل تم للب ره المظاهر وال يه المؤمن الحقيقي ال تغ

ريك ل ذي ال ش ه  هيعبد إال هللا الواحد ال اة هللا .. ألن ا لمرض را .. ويسعى دوم را وجه ال .. س .. ويخاف هللا فع
رآن  تأكد بالعلم .. و الق نهج هللا واحد ه ه .. وان م ه ال شريك ل د وان ه واح ود وان دليل أن هللا موج بالحجة ال
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ة إل ؤمن ه ىوالسنة ..  وان االستقامة والتوب د الم ا عن ل م اة .. وان ك ي  وهللا هي المنج من هللا ومسخر ف
ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساسبيل هللا قوال وفعال ونية ..((  ْل أَمَّ ْل َه ِه قُ ةَ َربِّ ِجًدا َوقَائًِما يَْحذَُر اْآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَم

اِب( وا األَْلبَ ذَكَُّر أُْولُ ا يَتَ وَن إِنََّم ِذيَن الَ يَْعلَُم وَن َوالَّ ِذيَن يَْعلَُم تَِوي الَّ الم،  ...)).)9يَْس ن الك اُك ع وُت: اِإلمس القُن
اوالقُنُوُت: الخُ  وقيل: الدعاُء في الصالة. يس معه ي ل اُم بالطاعة الت يَةٌ؛  ُشوُع واِإلقراُر بالعُبودية، والقي َمْعِص

ام. ةُ القي ل: إِطال ل؛ وقي ه األَص ٌب أَن اُم، وزعم ثعل انِتين وقيل: القي ِ ق وا  ز: وقُوم ل العزي ي التنزي م  وف .. عل
ه ..  ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش ه .. العل ه وكنه ه بحقيقت يء : أدرك بُّ الش ه لُ ه: خاِلُص يٍء، ولُبابُ ّلِ ش ك

ُجل: ما ُجِعل في قَْلبه من العَْقل. وِخـياُره، اُب  وشيٌء لُباٌب: خاِلٌص. ابن ولُبُّ الرَّ جني: هو لُباُب قَوِمه، وهم لُب
: العَْقُل، والجمع أَلبابٌ  قومهم،   ..  واللُّبُّ

ذي تمت   وح فال ة الوض ي غاي الة ف ى المس ك تبق د ذل ح .. عوبع ل راج ل واع  بعق ة وفع وإرادة خالص
بحان ب هللا س ي أعاجي ار ف ر واعتب ل وتفك ئول .. وتأم ى  همس ي إل ان .. وينته ى اإليم ي إل الى .. ينته وتع

اب  ي وانتس ل وع ريم بك رآن الك نهج الق ى م ق ويستقيم عل اإلخالص .. وينتهي إلى اإلحسان .. ويقتنع ويطب
ة ال ك لوم ي ذل نهوبكل محبة وصدق وتفان .. ال تأخذه ف رحيم أعطى الم رحمن ال ا ال م .. ف ـه  جئ ووضح ل

د نالطريق السالكة نحو التواز ري والنفسي والجس ة  ةوالسعادة الفردي يالفك ة واالجتماعية..الدنيوي العائلي
ا ا ارتض ة .. منهج ا هواألخروي ا لإلنس زه هللانهللا إكرام ذي مي ان ال و .. اإلنس ي يك اره ك ي  نواخت ه ف خليفت

ه ولرسوله  .. شوقا  عالصالح الناف لعقل والتدبر والتوحيد والعمال ةاألرض خالف للناس حبا في  وطاعة ل
  ال شك فيه إطالقا.. يإلى مرضاة هللا والى لقائه .. والى جنته .. وتطلعها إلى يوم القيامة الذ

    
  

  *********  
  
  

وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والن د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي قصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسس ى المرسلين آم الم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c   : 325الحلقة عدد   
   c( سورة الزمر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

ول غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس هللا بل
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا ِعبَاِد الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي َهِذِه ا قُْل يَا(( ...   عَةٌ إِنََّم ِ َواِس َّ نَةٌ َوأَْرُض  ْنيَا َحَس دُّ ل

ابُِروَن أَْجَرُهْم بِغَْيِر ِحَساٍب( يَن( )10يَُوفَّى الصَّ ّدِ هُ ال َ ُمْخِلًصا لَ َّ وَن  )11قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد  ْرُت ِألَْن أَُك َوأُِم
َل اْلُمْسِلِميَن( ي )13ْن َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم() قُْل إِنِّي أََخاُف إِ 12أَوَّ هُ ِدينِ ا لَ ُد ُمْخِلًص َ أَْعبُ َّ ْل   )14( قُ

ْوَم اْلِقيَاَم َراُن فَاْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدونِِه قُْل إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَ َو اْلُخْس َك ُه ِة أََال ذَِل
ا )15ْلُمبِيُن(ا اَدهُ يَ ِه ِعبَ ُ بِ َّ ُف  ّوِ َك يَُخ ٌل ذَِل تِِهْم ُظلَ ْن تَْح اِر َوِم اتَّقُونِي( لَُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظلٌَل ِمْن النَّ اِد فَ  )16ِعبَ

َرى فَبَّشِ ْم اْلبُْش ِ لَُه َّ اِدي(َوالَِّذيَن اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت أَْن يَْعبُُدوَها َوأَنَابُوا إِلَى  ْوَل 17ْر ِعبَ تَِمعُوَن اْلقَ ِذيَن يَْس ) الَّ
ُ َوأُْولَئَِك ُهْم أُْولُوا األَْلبَاِب( َّ ذُ 18فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ أُْولَئَِك الَِّذيَن َهَداُهْم  َت تُنِق ذَاِب أَفَأَْن ةُ اْلعَ ِه َكِلَم )أَفََمْن َحقَّ َعلَْي

ِ الَ لَِكْن الَّذِ  )19َمْن فِي النَّاِر( َّ  يَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقَِها ُغَرٌف َمْبنِيَّةٌ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوْعَد 
ُ اْلِميعَاَد( َّ َ أَْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء فََسلََكهُ يَنَابِيَع فِي األَْرِض ثُمَّ 20يُْخِلُف  َّ ا )أَلَْم تََر أَنَّ  ا ُمْختَِلفً ِه َزْرًع ِرُج بِ يُْخ

اِب( ي األَْلبَ ِذْكَرى ِألُْوِل َك لَ ي ذَِل ا إِنَّ فِ هُ ُحَطاًم مَّ يَْجعَلُ ْدَرهُ 21أَْلَوانُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَرا ثُ ُ َص َّ َرَح  ْن َش )أَفََم
ِ أُْولَئَِك فِي َضَالٍل ُمبِيٍن(ِلْإلِْسَالِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََوْيٌل ِلْلقَاسِ  َّ   ...)).) 22يَِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الزمر )

  * التحليل :
  

اة من  ة هللا هي المنج الدعوة مفتوحة دوما أبدا لمخافة هللا ؟.. لماذا مخافة هللا ..  ببساطة ألن مخاف
ائج  الوقوع في المهالك .. ألن مخافة هللا تضمن الفعل الصحيح والقول الصحيح والنية الصحيحة ومن ثم النت

ي  قُْل يَاالصحيحة المتحان الحياة وفق منهج هللا القويم .. (( ...   ِعبَاِد الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِ
ِ َواِسعَةٌ إِنَّ  َّ ْنيَا َحَسنَةٌ َوأَْرُض  اٍب(َهِذِه الدُّ ِر ِحَس َرُهْم بِغَْي ابُِروَن أَْج َوفَّى الصَّ ر )10َما يُ ان غي أن اإليم ..)).. وك

ة هللا  وى مخاف اه صانه وستره .. التق ه وحذره .. وق كاف فأوصى سبحانه بالتقوى والتقوى .. من اتقاه خاف
ه الحق وم ل ه مظل ذين يحس أن دين .. فال ه  والعمل بطاعته .. ومن باب التقوى الهروب بال ي الهروب بدين ف

ر  ون األم اتقاه الفتنة .. واتقاء اإلشراك واتقاء الضالل .. أرض هللا واسعة .. ال حجة لمحتج .. بكل عفوية يك
ال أرض هللا واسعة ..  ل ق وبكل عدل واعتدال .. ودون مغاالة .. لم يقل استعمل العنف اللفظي وال المادي .. ب

دليل وربما يجد المؤمن في حله وترحاله الك د بال ثير من األجوبة ألسئلته الحائرة وربما يندم على تنقله ويتأك
األقربون  وال .. ف الملموس أنه كان في نعمة دون أن يشعر .. فيثوب إلى رشده .. وإلى موطنه ال يبغي عنه ح
ذلك أوصى هللا ل شيء .. ول ي ك ر وف تباق الخي اء .. واس ذل والعط ل والب ول والفع  أولى بالمعروف .. في الق

ة  دين والكرام سبحانه وتعالى بالصبر .. ألن الصبر على المكاره  في الوطن الغالي خير من الغربة وضياع ال
ذي يتسع  ق ال ق الفت دها رأب الصدع ورت عب بع ن الص ه .. وم ه العمر كل .. وضياع ما قضى المرء في جمع

ابإِنََّما يَُوفَّى الصَّ على الراتق فال يجد إلى رأبه من سبيل .. ((  ِر ِحَس ة ابُِروَن أَْجَرُهْم بِغَْي )).. الممارسة العملي
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ة  ة الطيب ابرة والكلم ابرة والمث بر والمص ب الص ع تتطل ع المجتم ة وم ع العائل ذات وم ع ال المي م دين اإلس لل
ي الصبر الفرحة ..  ام الجرح .. وف بر التئ ي الص الى .. وف والقدوة الحسنة .. ابتغاء مرضاة هللا سبحانه وتع

ي الصبر وإصال ك وف المي المتماس ع اإلس ة والمجتم ح ذات البين .. وفي الصبر المحافظة على الذات والعائل
ر  د هللا خي ا عن رائر ويجازي .. وم م الس ه وال حصر .. ألن هللا يعل وب ال عد ل حسنات وأجر .. وفي الصبر ث

  وأبقى .. 
مة المباركة .. وكان القدوة الحسنة لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول من أسلم من هذه األ

ه دون  ذي ال شريك ل ار ال د القه ة والتسامح واإلخالص  الواح ن الرحم الم دي ق اإلس في اإلستقامة وتطبي
واه.. ((  يَن(س ّدِ هُ ال ا لَ َ ُمْخِلًص َّ َد  ْرُت أَْن أَْعبُ ي أُِم ْل إِنِّ ِلمِ  )11قُ َل اْلُمْس وَن أَوَّ ْرُت ِألَْن أَُك ي 12يَن(َوأُِم ْل إِنِّ ) قُ

َ أَْعبُُد ُمْخِلًصا لَهُ ِدينِي )13أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم( َّ فَاْعبُُدوا َما ِشئْتُْم ِمْن ُدونِِه قُْل  )14( قُْل 
ِة أَ  ْوَم اْلِقيَاَم يِهْم يَ ُهْم َوأَْهِل ُروا أَْنفَُس ِذيَن َخِس يُن(إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَّ َراُن اْلُمبِ َو اْلُخْس َك ُه ي )15َال ذَِل ا ف ...)).. ولن

ل  ر دلي رسول هللا عليه الصالة والسالم األسوة الحسنة في الوعي بالذات وباآلخرين وفي التطبيق العملي خي
ة  ردد وال موارب على أن اإلسالم هو دين الرحمة والتسامح والعدل واإلعتدال واإلستقامة على الطريقة دون ت

ى . . وال محاباة .. إن مخافة هللا هي المفتاح األول للسعادة وللتوازن النفسي والجسدي .. ومخافة هللا تقود إل
ذال  ة وب ال وني وال وفع دوة ق و الق ؤمن ه ون الم ى أن يك ا إل ؤدي حتم الص ي ده .. واإلخ ادة  ح إخالص العب

ع اآلخرين  وعطاء وإفادة لنفسه ولعائلته ومجتمعه.. اإلسالم نور يشع رحمة مهداة .. وتواصل مع الذات وم
ذي ال  ومع الكون والحياة ومع هللا الواحد الذي ال شريك له .. وصبر ومصابرة واستقامة على نهج الهدى ال

نهم  م وم ل العل ال أه ذلك ق ن المسيبعوج له .. ول ه  : اب ول هللا صلى هللا علي د رس الى لمحم ه تع أن قول بش
ْرُت ِألَْن وسلم ((  ِلِميَن(َوأُِم َل اْلُمْس وَن أَوَّ الى:  .)).. ) 12أَُك ه تع وخة بقول ة منس ذه اآلي ا (( ه ك هللا م ر ل ليغف

أخر تقدم من ذنبك وما تح :  - ))ت ى نهج الهدى  2الف تقامة عل دا لإلس ة عه ات الكريم ى اآلي ك تبق ع ذل .. وم
ذار لمن سيخسر نفسه . ل اإلن ذار ك وم بعبادة هللا الواحد ال شريك له.. واإلن ه .. ي ل وأهل ط ب يس نفسه فق . ل

ا  ه .. وإنه ة حق ال شك في اة األخروي القيامة .. بسبب إشراكه وإصراره على الخطإ والكفر والضالل .. فالحي
ارة  ي خس ة ه ة الدائم ارة الحقيق ة ؟.. إن الخس اذا المغالط رب ؟ .. ولم أين المه دا .. ف ار أب دا أو لن ة أب لجن

ْل إِنَّ اْلَخااآلخرة..((  ينُ قُ َراُن اْلُمبِ َو اْلُخْس َك ُه ِة أََال ذَِل ْوَم اْلِقيَاَم يِهْم يَ ُهْم َوأَْهِل ُروا أَْنفَُس ِذيَن َخِس ِريَن الَّ .))..  ِس
د وهو  اذا يعان أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ترى لماذا يغالط اإلنسان نفسه .. ولماذا يركب رأسه ؟.. ولم

ا متأكد تمام التأكد في قرارة نفسه أن اة قصيرة مهم ذه الحي ه ميت .. وأنه راحل طال الزمن أم قصر .. وان ه
ا أو  طالت وقليلة مهما كثرت .. أال تأخذه عبر الماضي ؟.. أال تستبد به عبر الحاضر ؟.. أال يختلي بنفسه يوم

اة الحقي ار ؟.. إن الحي ر المس ت بعض يوم؟.. أو ساعة أو بعض ساعة للتأمل والتفكر واإلعتبار وتغيي ة ليس ق
ا  حكت يوم زق وضياع .. إن ض ا من تم ا فيه وم وأحزان .. وبم اكل وهم ن مش ا م ا فيه ها بم هي التي نعيش
اذب ..  ل الك تمرار األم ن اس وف م ل الخ وف ك ابيع .. إن الخ قت أس ا ش عدت يوم ا .. وإن س ت أيام عبس

اَدهُ لَُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظلٌَل ِمْن الوالمغالطة التي تردي في الهالك ..((  ِه ِعبَ ُ بِ َّ ُف  ّوِ نَّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ُظلٌَل ذَِلَك يَُخ
اتَّقُونِي( يَا اِد فَ وامض )16ِعبَ ور الغ ك الص ه واستحضار تل ل بطاعت ة هللا والعم ي مخاف اة إال ف ...)) .. ال منج

راك  ن اإلش رئ ع ل ام ي ك ى ينته ة .. حت وم القيام ي ي ي ال تنته وم الت ذاب والهم روب الع ي لض والمعاص
  واإلنحراف .. وحتى يتخذ سبيل اإلسالم والخير والبركة والنماء .. 

ه  ان نفس ل إنس أل ك ئولية وليس ة ومس ان وأمان ي امتح ل ه ة ب دفة مقيت ا وال ص ت عبث اة ليس الحي
ادة  ه بالطاعة والعب ا إلي رحيم دون سواه متوجه يم ال الق العل نعم الخ ي الم ه الحقيق وليحاسبها .. وليتخذ اإلل

ة.. (( وا ا دون موارب را وعلن ق س َرى لتطبي ْم اْلبُْش ِ لَُه َّ ى  ابُوا إِلَ ُدوَها َوأَنَ اُغوَت أَْن يَْعبُ وا الطَّ ِذيَن اْجتَنَبُ َوالَّ
ْر ِعبَاِدي( ان وجن )17فَبَّشِ ن إنس يطان م اغوت .. الش ر هللا .. الصنم ط ود غي ل معب اغوت هو ك .. )).. والط

ذي ال شريك طاغوت.. الهوى طاغوت.. المص د ال لحة طاغوت .. كل شيء معبود أو يلغي عن عبادة هللا األح
ذين  ا .. هؤالء ال ا إطالق ي ال شك فيه اعة الت لـه ..هو طاغوت مهما كان وأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام الس

مع  م البشرى ؟.. إن الس اذا ابتعدوا عن عبادة ما سوى هللا .. بماذا يبشرهم هللا ؟.. ومتى تتحقق له ة فلم أمان
اة  ة للحي ن طريق نهج وأحس ن م لم تسمع به الحق والقرآن وكلمة التقوى .. ولماذا لم تتبع أحسن كالم وأحس
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رة ؟..((  دنيا واآلخ ي ال وف ْم أُْولُ َك ُه ُ َوأُْولَئِ َّ َداُهْم  ِذيَن َه َك الَّ نَهُ أُْولَئِ وَن أَْحَس ْوَل فَيَتَّبِعُ تَِمعُوَن اْلقَ ِذيَن يَْس ا الَّ
ن الشوائب . 18األَْلبَاِب( ل الخالص م و العق ب : وه ن ) ..)).. األلباب م الل ه م ي قَْلب ل ف ا ُجِع ل: م ُج بُّ الرَّ ولُ

ئول ..((  العَْقل. واعي المس ارك ال ائج اخت ل نت ق ولتتحم ار .,, ولتطب ر . ولتخت ال لتفك ك عق . وقد وضع هللا في
َرٌف  )19أَفَأَْنَت تُنِقذُ َمْن فِي النَّاِر(أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه َكِلَمةُ اْلعَذَاِب  ا ُغ ْن فَْوقَِه َرٌف ِم ْم ُغ ْم لَُه ْوا َربَُّه لَِكْن الَِّذيَن اتَّقَ

ُ اْلِميعَاَد( َّ ِ الَ يُْخِلُف  َّ توى )20َمْبنِيَّةٌ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوْعَد  ي مس ..)).. مفارقة واضحة وصارخة ف
رة  اإلختيار ائج اآلخ ت نت .. والنتائج .. فنتيجة اإلختيار الدنيوي للدين ولنهج الحياة هي نتائج لآلخرة .. وكان

ان السادر  ر اإلنس من جنس الفعل والجنس .. وشتان بين العذاب والنعيم.. بين الشقاء والسعادة.. وغريب أم
دق ف .. ومن أص ن يتخل دنيا  في غيه الذي ال يرعوي .. بينما وعد هللا حق ل ذه ال من هللا وعدا وحديثا .. ه

د  ة واإلخالص  الواح ة والحوب ة واألوب التي نتعلق بها ال تساوي يوم القيامة جناح بعوضة .. فعليك بالتوب
دم .. وال رجوع .. وال  ع ن ا ال ينف الذي خلقك .. وأنعم عليك بنعم ال تحصى وال تعد .. قبل فوات األوان.. يومه

ار توبة يومها .. يومه اقي؟ .. هل تخت اني أم الب ار الف ل تخت ار ؟.. ه اذا تخت دا .. فم ا إما الجنة أبدا أو النار أب
اء  ي ال بق ة الت ع الزائل ن المت اب م ر اليب وعد الصدق من هللا العزيز الحميد الشكور .. أم تختار السراب والقف

ر األحسن لها ؟.. وأمامك األرض وأمامك األمم.. وأمامك األفراد حياتهم عبرة وع ار .. واخت دل المس ظات فع
ة  ى الكفاي ب بمعن بك .. والحس و حس ه فه ل علي ر هللا وتوك واألوفق واألروع بما يرضي هللا ال بما يرضي غي
أتي  ن ي ن أي اء م ل الم م تموت؟.. تأم امى ث ف تتن م كي و ث ف تنم اة كي ل   الحي نعم المولى ونعم النصير .. تأم

اء وكيف يذهب ؟.. إن في ذلك من األدل اء وبالم ن الم ة القوية على وجود هللا الخالق العليم .. تأمل ما ينتج م
ل شيء ..  يط  بك وفي الماء.. وماذا ينتج عن الماء من خيرات تدل على وجود إله واحد كريم عليم رحيم مح

ي األَرْ  (( ابِيَع فِ لََكهُ يَنَ اًء فََس َماِء َم َ أَْنَزَل ِمْن السَّ َّ يُج أَلَْم تََر أَنَّ  مَّ يَِه هُ ثُ ا أَْلَوانُ ا ُمْختَِلفً ِه َزْرًع ِرُج بِ مَّ يُْخ ِض ثُ
  ..)).. )21فَتََراهُ ُمْصفَرا ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطاًما إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِألُْوِلي األَْلبَاِب(

دل ة والع ن الرحم المي دي دين اإلس و ال ح ه باب .. واض ي األس حة ه ة .. واض ي األدل حة ه  واض
ان  ن واألم ر األم ى ب واإلعتدال.. تتأمل وتعيد التأمل والتفكر واإلعتبار .. وتنتهي إلى برد اليقين .. وتنتهي إل
بب  ا .. بس ا واجتماعي ام فردي ل استقرار ت .. والراحة النفسية والفكرية والجسدية .. فال تمزق وال ضياع .. ب

مع والطاعة  ع ى ز وجل..(( التمثل للحق واالمتثال للحق .. والس َو َعلَ َالِم فَُه ْدَرهُ ِلْإلِْس ُ َص َّ َرَح  ْن َش أَفََم
ِ أُْولَئَِك فِي َضَالٍل ُمبِيٍن( َّ   ...)).) 22نُوٍر ِمْن َربِِّه فََوْيٌل ِلْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر 

ب ليشرح ف الة .. إن القلب لينشرح فعال لإلسالم وللحقيقة التي ال تمارى.. إن القل ه وجد الض ال ألن ع
ون فرحة الضال  ف تك ى .. وكي ى هللا زلف ه إل ووجد سبيل السعادة في الدارين .. ألنه وجد الوسيلة التي تقرب
ذ من  ى المنق ا .. روحك أيضا بحاجة إل ا وتعب ا وعطش ه جوع ذ حيات ي تنق بيله الت في الصحراء وقد وجد س

ون الضالل .. إلى اإلسالم .. إلى التوحيد .. إلى  ي أت ة المفرغة ف عبادة هللا .. كي تجد التوازن المفقود والحلق
د صلى  ة محم الحياة وصراعها الذي يضطرم وما لـه من انطفاء إال بالتقوى.. بطاعة هللا .. بمحبة هللا وبمحب
مع  ين .. والس ق المب ال للح اكل  واإلمتث ل المش فاء وح م الش ريم بلس رآن الك ة الق لم  وبمحب ه وس هللا علي

ة وا و الحق تسير .. نحو الجن ير .. نح االة .. نحو هللا تس لطاعة بكل محبة وتوق وشوق دون تطرف وال مغ
ى  تسير ال تبغي عنها حوال.. قوال وفعال وسرا وجهرا وبما ينفع الناس في كل مجال وبما يمكث في األَرض إل

  يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا؟..
    

 ************  
  
  

ا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذ
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يم يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس ل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
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تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيْ (( ون ...  –./.)) )118ُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

c   : 326الحلقة عدد   
   c( سورة الزمر )  

  
 ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
 ... )) ُ ْم َّ ْوَن َربَُّه ِذيَن يَْخَش وُد الَّ هُ ُجلُ ِعرُّ ِمْن انَِي تَْقَش ابًِها َمثَ ا ُمتََش ِديِث ِكتَابً َن اْلَح َل أَْحَس يُن  نَزَّ مَّ تَِل ثُ

 ُ َّ ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء َوَمْن يُْضِلْل  َّ ِ ذَِلَك ُهَدى  َّ ي 23فََما لَهُ ِمْن َهاٍد( ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر  ) أَفََمْن يَتَِّق
بُوَن( تُْم تَْكِس ا ُكْن وا َم اِلِميَن ذُوقُ َل ِللظَّ ِة َوقِي ْوَم اْلِقيَاَم اهُْم 24بَِوْجِهِه ُسوَء اْلعَذَاِب يَ ْبِلِهْم فَأَتَ ْن قَ ِذيَن ِم ذََّب الَّ ) َك

عُُروَن( ُث الَ يَْش ْن َحْي ذَاُب ِم أَذَاقَُهْم 25اْلعَ انُوا ) فَ ْو َك ُر لَ َرِة أَْكبَ ذَاُب اْآلِخ ْنيَا َولَعَ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ْزَي فِ ُ اْلِخ َّ
ذَكَُّروَن(26يَْعلَُموَن( َوجٍ 27) َولَقَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا اْلقُْرآِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل لَعَلَُّهْم يَتَ َر ِذي ِع ا َغْي ا َعَربِي ) قُرآنً
ُ َمثَالً َرُجالً فِيِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجالً َسلًَما ِلَرُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثَالً اْلَحْم28قُوَن(لَعَلَُّهْم يَتَّ  َّ ِ ) َضَرَب  َّ ِ ُد 

وَن(29بَْل أَْكثَُرُهْم الَ يَْعلَُموَن( ْوَم اْلِقيَ 30) إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميِّتُ ْم يَ مَّ إِنَُّك ُموَن() ثُ ْم تَْختَِص َد َربُِّك ِة ِعْن ْن 31اَم ) فََم
افِِريَن( ًوى ِلْلَك نََّم َمثْ ي َجَه ْيَس فِ اَءهُ أَلَ ْدِق إِْذ َج ِ َوَكذََّب بِالّصِ َّ ْن َكذََب َعلَى  ْدِق 32أَْظلَُم ِممَّ اَء بِالّصِ ِذي َج ) َوالَّ

َق بِِه أُْولَئَِك ُهْم اْلُمتَّقُوَن( ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ 34َما يََشاُءوَن ِعْنَد َربِِّهْم ذَِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسنِيَن() لَُهْم 33َوَصدَّ َّ ) ِليَُكفَِّر 
وَن( انُوا يَْعَملُ ِذي َك ِن الَّ َرُهْم بِأَْحَس ِزيَُهْم أَْج نْ 35الَِّذي َعِملُوا َويَْج ِذيَن ِم َك بِالَّ فُونَ َدهُ َويَُخّوِ اٍف َعْب ُ بَِك َّ ْيَس   )أَلَ

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد( َّ اٍم( )36ُدونِِه َوَمْن يُْضِلْل  ُ بِعَِزيٍز ِذي اْنتِقَ َّ ُ فََما لَهُ ِمْن ُمِضّلٍ أَلَْيَس  َّ ئِْن  )37َوَمْن يَْهِد  َولَ
ا تَ َرأَْيتُْم َم ْل أَفَ ُ قُ َّ ولُنَّ  ْل َسأَْلتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض لَيَقُ ّرٍ َه ُ بُِض َّ ي  ِ إِْن أََراَدنِ َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم

ِه يَتََوكَّ ُ َعلَْي َّ بِي  ْل َحْس ِه أَْو أََراَدنِي بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه قُ وَن(ُهنَّ َكاِشفَاُت ُضّرِ لُ ْل  )38ُل اْلُمتََوّكِ قُ
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ا انَتِ  يَ ى َمَك وا َعلَ ْوِم اْعَملُ وَن(قَ ْوَف تَْعلَُم ٌل فََس ي َعاِم ذَاٌب  )39ُكْم إِنِّ ِه َع لُّ َعلَْي ِه َويَِح ذَاٌب يُْخِزي ِه َع ْن يَأْتِي َم
  ...)).)40ُمِقيٌم(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الزمر) 

  * التحليل : 
  

رد زان للف وم واألح اكل والهم ل للمش ل األمث و الح روح .. وه فاء لل م الش و بلس ريم ه رآن الك  إن الق
ل  رار وال يم رداد والتك ل للت ه جع ين أن ريم ويب والعائلة وكذا للمجتمع كله.. يثني هللا عز وجل على القرآن الك

  بل يزداد طالوة وطراوة وحالوة وحقائق تنساب منه في كل مرة  :
  
هُ (( ...   ِعرُّ ِمْن انَِي تَْقَش ابًِها َمثَ ا ُمتََش َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابً ُ نَزَّ يُن َّ مَّ تَِل ْم ثُ ْوَن َربَُّه ِذيَن يَْخَش وُد الَّ  ُجلُ

ا لَ ُ فََم َّ ِلْل  ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء َوَمْن يُْض َّ ِ ذَِلَك ُهَدى  َّ اٍد(ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر  ْن َه ى .)).. )23هُ ِم ثَنَ
ه .. وأَثْناُؤه وَمثانِيه: قُواه وطاقاته واْنثَنَى. ىالشيَء ثَْنياً: ردَّ بعضه على بعض، وقد تَثَنَّ  ُت الشيء: جعلت وثَنَّي

ي ث ل ث،  وجاء اثنين. وجاء القوم َمثْنى َمثْنى أَي اثنين اثنين. القوم َمثْنى وثُالَث غير مصروفات لما تقدم ف
ل المثاني من وسائر األَنواع، وكذلك النسوة رة، وقي د م رة بع َي م ا ثُنِّ رآن: م بع الق اب، وهي س : فاتحة الكت

ل ل آيات،قي ي ك اد ف الة وتع ات الص ن ركع ة م ل ركع ي ك ا ف ى به ا يُثْن اٍن ألَنه ا َمثَ  له
ع  ركعة؛ قال أَبو الهيثم: سميت آيات الحمد مثاني، واحدتها َمثْناة، وهي سبع ى م ا تثن آيات؛ وقال ثعلب: ألَنه

ا  لمثاني، وقيل: المثاني ُسَوروورد في الحديث في ذكر الفاتحة: هي السبع ا.. كل سورة رة وآخره ا البق له أَوَّ
ري: ن ب ال اب ل: هي  براءة، وقيل: ما كان دون الِمئِين؛ ق اني، وقي ا َمث ي تليه اِدَي والت ت مب ين جعل أَن الِمئِ ك

  .. القرآن كله
دن  ن ل هللا هذا القرآن يشكل خطابا للروح والجسد .. إنه يتكامل مع اإلنسان في حله وترحاله.. إنه م

ا  ه لم الخالق العليم الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح لهم .. وألنه كذلك يتجاوب معه كل مؤمن .. فيقشعر بدن
ي  د وف ز الحمي ي هللا العزي ق ف عرف من تكامل وتجاوب مع الحق ومع دعوة الحق .. وألنه آمن وصدق ووث

ق رسوله صلى هللا عليه وسلم وفي القرآن الكريم.. وبالتالي حصل الت ق وطري كامل واالنسجام بينه وبين الح
ان  ل مك ر ك ؤمن عب ل م ؤمن.. ك اغم والتجاوب يحدث للم الحق والسعادة ومن ثم حدثت القشعريرة ألن التن
وة  ؤمن الق ل م ؤمن ك ا الم تمد منه ة يس وزمان بما يحويه القرآن الكريم من أنوار سنية وأحكام سامقة وطاق

  د .. والتمكين والصلة با العزيز الحمي
ه  ه وقلب ل بوجه ؤمن ويقب ن ي ين م رق واضح ب دى .. والف ى نهج اله إنها الهداية واإلستقامة .. عل
را  ا وكف رارا وتعنت ي إص ى المعاص ل عل ين من يقب وعقله وكيانه على الطاعة .. خوفا من هللا عز وجل .. وب

ار ..((  ي الن ى ف ادا  فيلق ذَ وعن وَء اْلعَ ِه ُس ي بَِوْجِه ْن يَتَِّق تُْم أَفََم ا ُكْن وا َم اِلِميَن ذُوقُ َل ِللظَّ ِة َوقِي ْوَم اْلِقيَاَم اِب يَ
ريم  )24تَْكِسبُوَن( رآن الك ور الق ن ن ارب م ..)).. جعل الظلم قرين الكفر .. وجعل العذاب مالزما للعاصي ولله

د ريم هو المعجزة الخال رآن الك ا .. إن الق ال له ق ومن حقائق القرآن ومن أحكام القرآن واإلمتث ي ال تخل ة الت
ل .. وتقضي  ل باط ى ك أتي عل ي ت ة الت ة والدامغ اء .. وهو الحجة البالغ ا العلم على كثرة الرد وال يشبع منه
م  د ول م يل ذي ل ر ال على كل طاغوت .. وتقوم دليال على وجود هللا الواحد الذي ال شريك لـه وال شبيه وال نظي

ل  يولد ولم يكن لـه كفؤا أحدا .. وإن القرآن لما ا هللا عز وج ي أهلكه م الت ن األم يأتي على أخبار من سبق م
ك إال  م تهل إنما يقدمها حجة لمن استكبر وأدبر يسعى ال يرضى بالقرآن منهجا ودستورا .. إن األمم السابقة ل

اُهمْ بسبب الكفر والعناد واإلصرار على الخالف واالختالف .. ((  ُث الَ  َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فَأَتَ ْن َحْي ذَاُب ِم اْلعَ
عُُروَن( وَن(25يَْش انُوا يَْعلَُم ْو َك ُر لَ َرِة أَْكبَ ذَاُب اْآلِخ ْنيَا َولَعَ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ْزَي فِ ُ اْلِخ َّ أَذَاقَُهْم  ...)).. إن )26) فَ

ين .. ال يست ين وشخوص مختلف ادة الحقيقة واحدة والتاريخ يعيد نفسه بإطار مكاني وزماني مختلف فيدون ع
د  ادة هللا الواح د وعب ا الواح ديق ب ام .. إن التص داث الجس من الدروس وال يأخذون العبر والعظات من األح
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ى  ه السالم إل ن آدم علي ام الساعة .. م ى قي ة إل ن البداي د م دين واح ان .. وال ل األدي ادئ الرئيسة لك ن المب م
ع محمد عليه الصالة والسالم  الدعوة واحدة .. اعبدو ا يق ذيب .. لم ع التك ا يق يئا.. ولم ا هللا وال تشركوا به ش

اإلصرار على الخطإ و والسخرية والعصيان فإن العذاب المخبوء .. والمقدر باألجل المحدد .. في األزل يحيق 
افر أو  ب الك ث ال يحتس ن حي دنيوي م ذاب ال أتني الع رب .. ي ة اله ذب فرص اال وال للمك افر مج رك للك وال يت

أخر .. وال تحابي وال الجاحد  أو المكذب أو الساخر من آيات هللا .. فيأتي عليه جملة وتفصيال .. القاعدة ال تت
ر  تجامل عبر كل مكان وكل زمان إلى قيام الساعة التي الشك فيها إطالقا .. أما عذاب اآلخرة فهو ضرب آخ

  ونوع آخر.. وضروب أخرى وشكول أخرى ال تخطر على بال .. 
ه إن المؤمن  ه ومن أحكام ل يستفيد من الوة وسماعا.. ب رام ت الحقيقي ال يمر على القرآن مرور الك

ويم  ى نهج هللا الق ومن عظاته.. وبالتالي عليه القيام بعملية نقد ذاتية مستمرة حتى تكون حياته مستقيمة عل
ع كي  ة وللمجتم رد والعائل ق واألروع للف ل واألوف ي سبيل هللا .. إن طريق القرآن هو الطريق األمث وا ف يكون

  وفي مرضاة هللا متى طبقوه وعيا وحبا بكل عدل واعتدال ودون مغاالة .. 
ذَكَُّروَن(((  ْم يَتَ ٍل لَعَلَُّه ّلِ َمثَ ْن ُك ْرآِن ِم َوجٍ 27َولَقَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فِي َهذَا اْلقُ َر ِذي ِع ا َغْي ا َعَربِي ) قُرآنً

  ).. ...))28لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن(
  اتقاه : خافه وحذره .. التقوى مخافة هللا والعمل بطاعته.. 

د هللا  المؤمن واضح في عبادته وواضح في طاعته .. إنه ال يعبد الشياطين وال يعبد الهوى .. إنه يعب
الً الواحد  الذي ال شريك له .. ((  ُ َمثَالً َرُجالً فِيِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُج َّ تَِويَاِن  َضَرَب  ْل يَْس ٍل َه لًَما ِلَرُج َس

ِ بَْل أَْكثَُرُهْم الَ يَْعلَُموَن( َّ ِ ّيِءُ ..)).. )29َمثَالً اْلَحْمُد  ل:هو  الشَُّكُس والشَِّكُس والشَِّرُس، جميعاً: السَّ ق، وقي الخل
ِكسٌ  ل َش راء: رج ال الف ا. وق ة وغيره ي المبايع ق ف ّيُِء الخل سٌ  الس ِكٌس لَِك ه لَش  وإِن

اأَ  َّ  ي َعِسٌر. وتَشاَكَس الرجالن: تَضادَّ د  ن َوحَّ ه ضرب لم ل أَن ذا المث ادُّون، وتفسير ه ايقون ُمتَّض  أَي متض
لُ  تعالى َّ تعالى َمثَلُه َمثَ َد  ِلَم  السالم لرجل ال ولمن جعل معه شركاء، فالذي َوحَّ ال: َس ره؛ يق ه غي َرُكه في يَْش

صَ  الن أَي َخلَ الٌن لف ه، وَمثَ ف ذيل ركاء ُل ال احب الش ُل ص ره َمثَ بحانه غي َّ س ع  َد م  َعبَ
ين، والشركاء ون،وأَراد بالشركاء المتشاكس ذين ال يتفق ون ال ُروَن المختلف ون: العَِس ي  الُمتَشاِكُس ة الت اآلله

ي الى. وف َّ تع ن دون  دونها م انوا يعب َّ  ك رم  ّي، ك ديث عل و ح تم شركاء ُمتَشاكس ال: أَن ه، فق ن؛ أَي وجه
  .متنازعون. مختلفون

ر ونهى  ا أم ه فيم ـه .. ويطيع وبالتالي يطمئن قلب المؤمن ألنه ال يعبد إال هللا الواحد الذي ال شريك ل
ه  ا إلرادت اة امتحان ر الحي ي يعتب ؤمن الحقيق ا .. إن الم ه إطالق ك في ذي الش ة ال وم القيام اته ي اء مرض ابتغ

ي وعزيمته وإيمانه ووعيه ومدى فعله الناف ع للذات والعائلة وللمجتمع اإلسالمي واإلنساني بالعمل الصالح ف
ـه أجال  ا أن ل ر دوم ه راحل .. يستحض ت .. وأن ه مي دا أن كل مجال وفي ميدان حالل.. وبالتالي يتذكر دائما أب
وت  ق خشيته .. إن الم ه ويخشى هللا ح وت أمام ا الم ع دوم ادة .. يض محدودا دوما في نقصان وليس في زي

دا كحقي رة محم ك عب ن ذل قة ثابتة هي الحافز الكبير الستقامة المؤمن وعبادته وطاعته وإخالصه .. ويأخذ م
وَن(رسول هللا عليه والسالم حيث قل لـه هللا عز وجل : ((  َد 30إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميِّتُ ِة ِعْن ْوَم اْلِقيَاَم ْم يَ مَّ إِنَُّك ) ثُ

ي )31َربُِّكْم تَْختَِصُموَن( ه وسلم ك ول هللا صلى هللا علي ى رس ى عل ع حت ى الجمي وت عل م الم ..)).. انطبق حك
ة واحدة للجمي ون الحقيق ي تك ز وجل .. وك ون  عيكون الناس سواسية في أحكامه ع ال استثناء .. وكي يك ب

ك الجميع أمام هللا يوم الجزاء .. ال تخف وال تخش بأسا  من الظلم .. فإن هللا العلي القدير الحك دل يأخذ ل م الع
ة  دوة وأمثول لم ق ه وس حقك وينصفك .. المهم أن تتخذ من القرآن دافعا وحافزا ومن رسول هللا صلى هللا علي
ي هللا  ا ف اء حب ال انته اء ب ذل والعط ر والطاعات والب الح والب ل الص ودافعا للمضي قدما في درب الحق والعم

  وتطلعا إلى مرضاته .. 
تمرئ فكيف بعد ذلك ينكر المرء  ى يس ى مت ي المعاصي .. ؟ وإل الحق ويلقيه وراء ظهره ويمضي ف

ْدِق الجاحد العصيان والموت يتربص به في كل مكان وزمان ؟..((  ذََّب بِالّصِ ِ َوَك َّ ى  ذََب َعلَ ْن َك فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
افِِريَن( ًوى ِلْلَك نََّم َمثْ ي َجَه ف يرض)32إِْذ َجاَءهُ أَلَْيَس فِ را .)).. كي ا مق ار واتخاذه ي الن تقرار ف رء باإلس ى الم

  ومنزال ومقاما إن كان له من عقل وفكر وتدبر وحسن اختيار ؟ ..
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اًء  بالمكان ُ الثَّواُء: طوُل الُمقام، ثََوى يَثْوي ثَواًء وثََوْيت  ي َمض ى يَْمِض ل َمَض اً مث وثََوْيته ثَواًء وثُِويّ
اعن سيبويه، وأَثَْويْ  وُمِضيّاً؛األَخيرة ه أَن ه. وأَثَْوْيت ه  ت به: أَطلت اإلقامة ب راع: أَلزمت رة عن ك ه؛ األَخي ْيت وثَوَّ

ه ه، وجمع ام ب ذي يُق ع ال وى: الموض وًى. والَمثْ زل َمثْ مي المن ه س زل فيه،وب ان: ن َوى بالمك ه. وثَ واء في  الثَّ
  .. ثْوىً ومَ  الَمثاِوي. وَمثَْوى الرجل: منزله. والَمثَْوى: مصدر ثََوْيت أَثِْوي ثَواءً 

ل  ادة والعم ى هللا بالطاعة والعب ة إل ة واألوب ى لتوب إن المؤمن يخشى هللا حق خشيته ويبادر فورا إل
ف  ده حق ال يتخل يم الشكور .. وألن وع و الحل ه هللا ه ده ألن ي بوع د ويف ذي يع الصالح .. ابتغاء جزاء هللا ال

  أبدا..  
ِه ((  َق بِ دَّ ْدِق َوَص اَء بِالّصِ وَن(َوالَِّذي َج ْم اْلُمتَّقُ َك ُه َزاُء 33أُْولَئِ َك َج ْم ذَِل َد َربِِّه اُءوَن ِعْن ا يََش ْم َم ) لَُه
ُ َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا َويَْجِزيَُهْم أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن(34اْلُمْحِسنِيَن( َّ   )..  35) ِليَُكفَِّر 

ذره .. ه وح اه : خاف اه ..  اتق تره وغط يء: س ه الش ر عن ه .. كف ل بطاعت ة هللا والعم وى مخاف التق
م  يهم ألنه ا ف ة حب ي الجن رة أحسن الجزاء ف ي اآلخ يهم ف والمعنى يستر عيوبهم في الدنيا واآلخرة .. و يعط

زداد م ر سمعوا وأطاعوا .. وهذا هو المنهج الرباني الحقيقي .. فأنت لما تستقيم على طريقة اإلسالم ال ت ع ك
دارين..  ي ال رزق ف ان وسعة ال األمن واألم دنيا ب ك سعادة ال األيام وتتاليها إال خيرا وسعادة.. إن هللا يضمن ل
زا ال  ي القناعة كن درك .. وتجد ف ي ص ان ف ذة اإليم ك .. وتجد ل تحب الحب الحقيقي والقناعة بما قسمه هللا ل

ا يفنى .. وتجد في طاعة هللا بلسما شافيا لجراح النفس و ا واجتماعي ا وعائلي ت ذاتي البدن وللمشاكل مهما كان
ري  ي والفك وازن النفس وم للت بيل األق د الس زان .. تج وم واألح ن المهم رج م د المخ يء .. تج ل ش ي ك وف
ة  والجسدي .. تجد كل خير ونماء  وبركة ونور في الدنيا وفي اآلخرة .. تجد سترا لك ولعيوبك .. وتجد رحم

ار من هللا وجزاء ال ينقط أي السبيلين تخت ك .. ف ن نفسك لنفس ك م ع من الرحمان الرحيم .. الذي هو أرحم ب
امي  ب والتس ر والح بيل الخي اب ؟.. أم س ر اليب راب والقف زوال والس ادة وال اغوت والم يطان والط بيل الش س

  والنور .. والخلود في النعيم وفي مرضاة هللا سبحانه وتعالى ؟.. 
ُ بَِكافٍ ((  َّ اٍد(أَلَْيَس  ْن َه هُ ِم ُ فََما لَ َّ فُونََك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن يُْضِلْل  ...)).. رغم )36 َعْبَدهُ َويَُخّوِ

إن النسق  اده )) .. ف راءة(( عب ي ق ه وسلم .. وف أن المعنى واضح في أنه يتجه إلى  رسول هللا صلى هللا وآل
د يتجه أيضا إلى كل مؤمن في كل مكان وزمان متى ح ل واإلخالص  الواح ادة والعم ل والعب ه التوك ن من س

أن من  ات ب ل المجتمع القهار  إلى قيام الساعة.. وهو إعجاز يقدمه الخالق البارئ المصور لكل الناس وفي ك
ى  ذا عل ق ه ه وينصره .. ينطب ه حاجت ده ويكفي ه يؤي ان هللا مع وال وعمال ك را ق كان في طريق هللا سرا وجه

ى العا دم الفرد وعل يلة ق دم الوس نهج .. ق دم هللا الم ده ضد أضله .. ق ة أرش داه هداي ع .. ه ى المجتم ة وعل ئل
السبب .. وما على الجميع إال االختيار..  وحسن الظن با وهللا عند الظن به .. ينطبق الظن مع جماع الحياة 

ا في كل تضاعيفها ومالبساتها دون قيد أو شرط .. وبالتالي ال نستغرب كيف تكو ة لم ة من هللا متمم ن الهداي
ة وسيلة  أراده الفرد أو العائلة أو المجتمع .. البداية تكون من اإلنسان ذاته ..ماذا يريد؟.. وكيف يريد؟.. وبأي
ة  ت الهداي ق كان زم والتطبي ح الع نة .. إذا ص رآن والس وله والق ا هللا ورس نهج ؟.. وأمامن ا الم د ؟ .. وم يري

اب هللا  وكانت الخيرات .. وبالعكس ان عق وى والضالل ك ي اله إذا داخل ذلك الخلل أو النقصان أو اإلنطالق ف
ن .. ((  ا أعل ي وم ا خف م م ذي يعل اٍم(ال ٍز ِذي اْنتِقَ ُ بِعَِزي َّ ْيَس  ّلٍ أَلَ ْن ُمِض هُ ِم ا لَ ُ فََم َّ ِد  ْن يَْه ..)) .. )37َوَم

و العم نهج .. وواضح ه و الم ق .. وواضح ه ذي ال واضحة هي الطري ل مع هللا ال ائج .. والتعام ذا النت ل وك
ا  ف دني زاء ال تتخل دة الج يخفى عليه شيء .. فلماذا المغالطة .. وفي صالح من؟.. وإلى متى تستمر؟..  وقاع

  وآخرة ؟..
ى  ي إل اة  وينته ون والحي ه والك ل محيط ق ويتأم ان الح ى اإليم ي إل ه وينته ل ذات ؤمن يتأم إن الم

ل الصال ارب اإليمان والعم تعلم واإلستفادة من تج م وال ي البحث والعل دا ف دخر جه ي ال ي ح.. المؤمن الحقيق
ي  ان واع متجذر ف ل إنس ة.. لك ة بديهي و حقيقي ان ه ه .. اإليم الشعوب وعلومها لينمي طاقاته ووعيه وإيمان

ذا عبث م يوجد هك ان ل ق صدفة .. واإلنس ادة المنطق والعقل .. والعدل واإلعتدال .. فالكون لم يخل ل للعب ا .. ب
ر  د والب اغم التوحي ي تن وخالفه هللا في األَرض بما يستقيم مع القرآن والسنة .. ويتكامل مع الكون والحياة  ف

ْن ُدونِ والتقوى .. ((  ْدُعوَن ِم ا تَ َرأَْيتُْم َم ْل أَفَ ُ قُ َّ ولُنَّ  َماَواِت َواألَْرَض لَيَقُ َق السَّ ْن َخلَ أَْلتَُهْم َم ِ إِْن  َولَئِْن َس َّ
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ْل حَ  ِه أَْو أََراَدنِي بَِرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه قُ ُ بُِضّرٍ َهْل ُهنَّ َكاِشفَاُت ُضّرِ َّ ُل أََراَدنِي  ِه يَتََوكَّ ُ َعلَْي َّ بِي  ْس
وَن( لُ ن دون هللا)38اْلُمتََوّكِ دعون م ان ي ان ومك ل زم ي ك اهلين ف ب أن الج ن الغري نفعهم وال ..)).. وم ا الي  م

ي  يضرهم من صنم مادي أو معنوي .. أو هوى .. أو أشخاص .. بينما النافع الحقيقي هو هللا .. الضار الحقيق
ة  و الكفاي ل.. والحسب ه هو هللا عز وجل .. المؤمن الحقيقي يقول في كل مكان وزمان حسبي هللا ونعم الوكي

جَل: أَْعَطْيتُه ما يَْرضَ  ول:  ى؛أَْحَسْبُت الرَّ اً تق ُ َجميع ّ يُكم  ْؤمنين، أَي يَكِف ن الم َك م ن اتَّبَعَ ُ وَحْسُب م ّ َحْسبَُك 
دنيا َحْسبَُك هذا أَي اْكتَِف بهذا. ى شرور ال اس ..وكف اك شر الن . وإذا توكلت على هللا كفاك .. كفاك رزقا , وكف

  واآلخر,,
بأَرزاق العباد،وحقيقته أَنه يستقلُّ بأَمر الَمْوكول إِليه.  في أَسماء هللا تعالى الَوِكيُل: هو المقيم الكفيل 

ال العزيز: أَن وفي التنزيل ا ويق ال َرب راء: يق ال الف يالً؛ ق ي وِك ن ُدون ذوا م ى هللا:  ال تَتَِّخ ل عل اً؛ والُمتََوّكِ كافِي
ه غيره. ابن سيده: َوِكَل با وتَوكَّلإِليه وْحَده وال يتَوكَّل على  فيْرَكن الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَْمَره  علي

  ..  واتََّكل استَْسلم إِليه
وت  ه يم دا ولآلخرة كأن يش أب ه يع دنيا كأن ل لل يس للتواكل..العم من هنا فإن المؤمن مدعو للعمل ول

ي  سغدا .. العمل ثم العمل بما يفيد النا ا .. وف ل شيء كسبا وإنفاق ي ك ي الحالل ف ل ووفق منهج هللا .. وف ك
امجال نافع للذات وللعائلة وللمجتمع ولإلنسانية قاطبة ((  ْوَف  قُْل يَ ٌل فََس ي َعاِم انَتُِكْم إِنِّ ى َمَك وا َعلَ ْوِم اْعَملُ قَ

يٌم( )39تَْعلَُموَن( ذَاٌب ُمِق ِه َع لُّ َعلَْي ذا هو السباق )40َمْن يَأْتِيِه َعذَاٌب يُْخِزيِه َويَِح ار .. ه ذا هو اإلختب ...))..ه
ن األ ار ؟.. وأي كبر .. نحو اآلخرة .. نحن الحياة الدائمة .. نحو مرضاة هللا سبحانه وتعالى .. فأي الطريق تخت

ل  تقرار ؟.. أقب تمضي في دروب الحياة الوعرة؟.. ولماذا ال تختار طريق الخير والبركة والنماء والنور واإلس
ا على طريق هللا .. فإن هللا كافيك وأقبل على رسول هللا صل ين  منهج وة والتمك ه الق إن في ى هللا عليه وسلم ف

زان ومشاكل  وم وأح ن هم اة م ل الحي ك وداخ ل داخل ا يعتم ل م ا لك ل وبلسما شافيا وكافي ودستورا وحال أمث
و هللا  دال.. نح دل واإلعت دل والع ن الع ف دي ي اإلسالم الحني ل ف اني المتمث ل الرب ي الح ا إال ف وتعقيد ال حل له

ل نسير .. نحو مرضا ته نسير .. نرنوا إلى األوفق واألجمل بال انتهاء .. انتظارا وشوقا إليه وإلى ثوابه الجزي
  يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا ..

  
 ************  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي ا وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم لمحي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف  جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

اء يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق ف
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

   
  
  
  
  

c   : 327الحلقة عدد   
   cمر ) ( سورة الز

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةلرسالة وأدى األمانا
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َت إِنَّا أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس بِاْلَحّقِ فََمْن اْهتََدى فَِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ (( ...  ا أَْن ا َوَم لُّ َعلَْيَه ا يَِض  فَِإنََّم
ا اْلَم41َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل( ى َعلَْيَه ي قََض ُك الَّتِ ا فَيُْمِس ي َمنَاِمَه ُ يَتََوفَّى األَْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِ َّ ْوَت ) 

ْو 42 َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن(َويُْرِسُل اْألُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمى إِنَّ فِي ذَِلكَ  ْل أََولَ فَعَاَء قُ ِ ُش َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم )أَْم اتََّخ
وَن( ْيئًا َوَال يَْعِقلُ وَن َش انُوا الَ يَْمِلُك ِه  )43َك مَّ إِلَْي َماَواِت َواألَْرِض ثُ ُك السَّ هُ ُمْل ا لَ فَاَعةُ َجِميعً ِ الشَّ َّ ِ ْل  قُ

ْن ُدونِ) وَ 44تُْرَجعُوَن( ِذيَن ِم َر الَّ اْآلِخَرِة َوإِذَا ذُِك وَن بِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ وُب الَّ ْت قُلُ َمأَزَّ ُ َوْحَدهُ اْش َّ ْم إِذَا ذُِكَر  ِه إِذَا ُه
انُوا  قُْل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواألَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة أَْنَت تَْحُكمُ  )45يَْستَْبِشُروَن( ا َك ي َم اِدَك فِ ْيَن ِعبَ بَ

وَن( ْوَم  )46فِيِه يَْختَِلفُ ذَاِب يَ وِء اْلعَ ْن ُس ِه ِم َدْوا بِ هُ َالْفتَ هُ َمعَ ا َوِمثْلَ ي األَْرِض َجِميعً ا فِ وا َم ِذيَن َظلَُم ْو أَنَّ ِللَّ َولَ
بُوَن( وا يَْحتَِس ْم يَُكونُ ا لَ ِ َم َّ ْن  ْم ِم َدا لَُه ِة َوبَ ِه 47اْلِقيَاَم انُوا بِ ا َك ْم َم اَق بِِه بُوا َوَح ا َكَس يِّئَاُت َم ْم َس َدا لَُه ) َوبَ

لْ  )48يَْستَْهِزئُون( ٍم بَ ى ِعْل هُ َعلَ ا أُوتِيتُ اَل إِنََّم ا قَ ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّ ْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إِذَا َخوَّ ةٌ فَِإذَا َمسَّ اْإلِ َي فِتْنَ  ِه
فَأََصابَُهْم َسيِّئَاُت  )50قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن( )49 الَ يَْعلَُموَن(َولَِكنَّ أَْكثََرُهمْ 

ِزيَن( ْم بُِمْعِج ا ُه بُوا َوَم ا َكَس يِّئَاُت َم يبُُهْم َس ُؤَالِء َسيُِص ْن َه وا ِم َ أَ  )51َما َكَسبُوا َوالَِّذيَن َظلَُم َّ وا أَنَّ  ْم يَْعلَُم َولَ
ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( ِهْم  قُْل يَا )52يَْبُسُط الّرِ ى أَْنفُِس َرفُوا َعلَ ِذيَن أَْس ِعبَاِدي الَّ

َ يَْغِفُر الذُّنُوبَ  َّ ِ إِنَّ  َّ ِحيُم( الَ تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة    ...)).)53َجِميعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الزمر ) 

  * التحليل :
  

رآن  دات .. إن الق ب أو مجل ات أو كت ي كلم ه ف إن فضل القرآن الكريم على الناس أجل من أن يحاط ب
ى الكريم مائدة هللا الدائمة في األَرض إلى قيام الساعة وال ينتهي فضله  د إل ل إن فضله يمت ام الساعة .. ب بقي

يوم القيامة والى البعث والجزاء فهو يشفع .. وهو يتلى في األَرض وهو يتلى في السماء .. وفي الجنة .. إن 



  1232                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

د  ب أن يج رحيم لمن أح رحمن ال هذا القرآن الكريم المفتاح الكبير ا للسعادة الدنيوية واألخروية.. هدية هللا ال
القرآن من أراد أن  طعم السعادة وأريج ه ب التوازن النفسي والفكري والجسدي .. من أراد أن يحادث هللا فعلي

  يحدثه هللا فعليه بالقرآن من أراد الولوج إلى بحار النور والتسامي فعليه بالقرآن الكريم :
  

َت إِنَّا أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِللنَّاِس بِاْلَحّقِ فََمْن اْهتََدى فَلِ (( ...  ا أَْن ا َوَم لُّ َعلَْيَه ا يَِض نَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّم
  ..)).. إنه فعال الحق من لدن هللا العزيز الحميد ..)41َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل(

  جاء في صحيح البخاري :  
ي ن أب ك، ع ن مال س ب دثنا أن ادة: ح دثنا قت ام: ح دثنا هم د: ح و خال د أب ن خال ة ب دثنا هدب ى  ح موس

ا  طعمها يقرأ القرآن كاألترجة  مثل الذي (( وسلم قال:وآله عن النبي صلى هللا عليه  األشعري، ب وريحه طي
ذي ال  ب. وال التمرة طي رآن ك رأ الق ذي يق اجر ال ل الف ح لها،ومث ب وال ري ا طي ل ، طعمه رآن كمث رأ الق  يق

ذي ال  الريحانة، ريحها طيب وطعمها اجر ال ل الف ر. ومث ل  م رآن كمث رأ الق حالحنيق ر وال ري ا م ة، طعمه  ظل
   .).لها)

ع  ه م ل ب ون سماعه والعم رآن ويرفض ون عن الق ولكن الغريب حقا أن نجد كثيرا من الناس يعرض
ة ..  ة والعام اة الخاص توى الحي ي مس رة ف دنيا واآلخ ي ال الح ف ي الف يلتهم ف ار .. ووس ن الن اتهم م ه منج أن

ذا ويزداد استغرابك أكثر من الذي تمد له يد المساعدة  ين .. ه ق المب فيزداد صلفا ونفورا .. وبعدا وتنكرا للح
تمرءوا الباطل  رهم واس ل غي هم قب الطوا أنفس م غ ح .. ألنه ه نص اد هللا ال يجدي مع ن عب ب م الضرب العجي
قة  والضالل .. وما على المؤمن في كل زمان إال البيان .. والشرح والتعليل .. وإيصال المعلومة واضحة متس

الى رسوله صلى هللا األبعاد ال ل بحانه وتع بس فيها وال التباس إبراء  للذمة .. وهذا الضرب هو ما أمر هللا س
د .. ((  ع الي اح .. ورف ان باإليض نهم بالبي ي م ا عليه وسلم  ومن خالله كل داعية إلى قيام الساعة أن يكتف َوَم

زاً عن فاهوَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَكْ )) .؟ أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيلٍ  ه أَو َعْج ل  أَمَره ثِقةً بِكفايتِ أَمر نفسه. وَوَك ام ب الِقي
ان  َوْكالً وُوُكوالً  األَمَر: سلَّمه. وَوَكلَه إِلى رأْيه إِليه .. إنهم ليسوا عاجزين عن اإلدراك .. وليس من حق أي ك

ان يتح ل إنس رى .. وك زر وازرة أخ ال ت م.. ف نهم اإلدراك والفه ة ع ولى بالوكال ر يت ة غي ئوليته كامل ل مس م
ذه  ي ه ه وصيرورته ف وده وكينونت ول وج ارا .. ح را واعتب أمال وتفك منقوصة .. ويقبل اإلنسان على نفسه ت
دل  ب ال تنتهي ت ن أعاجي ه م ن في الحياة وفي هذا الكون العجيب .. فإذا به يجد أنه فيه وفي تضاعفيه وما كم

ة على وجدود الخالق البارئ المصور القادر الحكي م اللطيف الخبير .. فاإلنسان لما ينام ويستيقظ فهو في نعم
ا  رر يومي والى وتتك زة أخرى تت تيقاظه معج ه واس د ذات ي ح ان معجزة ف كبرى من هللا عز وجل .. نوم اإلنس
ن رحمة هللا واسعة  ام .. ولك وفي كل آن دون أن يشعر اإلنسان .. ولو حرم اإلنسان النوم لمات في بضعة أي

درك ا و ي اقلون..(( ل ا لع ى َعلَْيَه ي قََض ُك الَّتِ ا فَيُْمِس ي َمنَاِمَه ْت فِ ْم تَُم ي لَ ا َوالَّتِ يَن َمْوتَِه َس ِح َوفَّى األَْنفُ ُ يَتَ َّ
  ...)).. )42اْلَمْوَت َويُْرِسُل اْألُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمى إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن(

ه .. وغريب أمر  رحمن رغم أنف ره لل اإلنسان الذي يطغى .. فإذا به عند النوم خائر القوى .. يسل أم
ا  د حتم ن المؤك يس .. ولك رؤى .. واألحاس ن ال تتعارف األرواح في النوم.. وفي النوم عالم عجيب وغريب م

د ن المؤك كرون.. ولك اس لعلهم يش ى الن الى عل بحانه وتع ا هللا س رى أنعمه ة كب وم نعم الم  أن الن ا أن ع أيض
ة  ى عظم دل عل راط ت ل وأش ن دالئ ه م ا في ه م النوم يختلف تماما عن عالم اليقظة وهذا العالم غير المرئي في
ا أن  راره .. كم ه ويتحرى أس ن أن يدلف وذ أعجز م ال ونف م وم ي من عل ا أوت الخالق وعلى أن اإلنسان مهم

ة الصغرى  البحوث العلمية العصرية أثبت أن الروح تخرج عند النوم .. ال الموت و فع وتتالقى .. وان النوم  ه
ه .. وان  را ل ان خي و آمن لك ان ل الى .. وان اإلنس بحانه وتع ن  إعجاز هللا س .. وان عودة الروح للنائم هو م
ن دون  ذهب ليتخذ م از ي رد واإلعج الغريب والعجيب أن اإلنسان عوض شكر هللا واإلعتراف له بالخلق والتف

ِ ُشفَعَاَء قُْل أََولَْو َكانُوا الَ يَْمِلُكوَن َشْيئًا َوَال يَْعِقلُوَن(أَ هللا وسيطا .. ((  َّ فَاَعةُ  )43ْم اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن  ِ الشَّ َّ ِ قُْل 
زوج. تق...)).. )44َجِميعًا لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجعُوَن( اَن الشفع: خالف الَوتْر، وهو ال ول: ك

ً  فََشفَْعتُه َوتْراً  ي والشَِّفيُع: الشَّافُِع،والجمع ُشفَعاء َشْفعا ِك ف ره.  والشَّفاعةُ: كالم الشَِّفيِع ِلْلَمِل أَلُها لغي حاجة يس
فَعَ  افُِع: وَش ه. والشَّ َب إِلي ى َطلَ ي معن ه: ف   إِلي
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الشفعة  َشِفيعٌ  فالن فََشفّعَني فيه، واسم الطالب إِلى المطلوب. يقال: تََشفَّْعُت بفالن الطالب لغيره يَتََشفَُّع به إِلى
راً  المبيع إِلى في الملك معروفة وهي مشتقة من الزيادة ألَن الشِفيع يضم داً وت ملكه فَيَْشفَعُه به كأَنه كان واح

فعاً. اً ش ار زوج اده .. وإذا فص ين هللا وعب طة ب يم .. وال واس الق العل و هللا الخ ي ه ك الحقيق ال . المال الت ف س
دا   د أح ال تعب دت ف ا.. وإذا عب اذ األسباب طبع د اتخ ن بع ر هللا م ى أحد غي ل عل تسأل أحدا غير هللا .. وال تتوك
رزاق  الق ال بحانه الخ ان س ان وال الزم د وال يحده المك ة وال ول ـه وال زوج ذي ال شريك ل د ال ر هللا الواح غي

  الفتاح العليم .. 
وال  ولكن الناس المتهافتين .. من   القوم التبع .. يميلون مع الرياح حيث تميل .. ويتبعون ذوي األم

ي  ار ف ن س ق بالسراب وم ن تعل ين .. وان م وي المت ون أن هللا هو ذو الفضل الق والنفوذ وينسون أو يتناس
واك  وى األش ة س ي النهاي د ف ن يحص ام فل الم واألوه ات واألح اعر والتطلع رؤى والمش ن ال اب م ر اليب القف

ة والمتاع ادة والمتع هوات والم ب الش وس المريضة بح ن ذوي النف ب التي ال تنتهي إال لتزداد ضراوة .. ولك
المودة  ه ب ون إلي مه .. ويتقرب ون باس ال .. ويتبرك وذ والم احب النف رون بص حكون ويستبش لحة يض والمص

تهم يصدو د رأي ا والجهد والطاعة.. بينما إذا حان حين الجد وجاء ذكر هللا العزيز الحمي ك صدودا عجيب ن عن
ْن ُدو متناقضا ورهيبا ؟.. ((  ِذيَن ِم ْت قُلُوُب الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة َوإِذَا ذُِكَر الَّ ُ َوْحَدهُ اْشَمأَزَّ َّ ِه َوإِذَا ذُِكَر  نِ

اق ..  ...)).. وهذه المفارقة لن تجدها في نفس مؤمنة .. بل تجدها)45إِذَا ُهْم يَْستَْبِشُروَن( في أهل الكفر والنف
ون  ا المؤمن ق هللا .. أم ؤدون ح عيفا وال ي ون ض ات .. وال يرحم راض والكرام ي األع اجرون ف ذين يت ن ال م

ي ءالحقيقيون فإنهم يربئون بأنفسهم أن يقعوا هذا الموقع الدني ر ف ق الخطي ذا المنزل ى ه ..  أو أن ينزلقوا إل
  ويحب ذكر هللا .. ويحب ما يؤدي إلى ذكر هللا دون أو قيد أو شرط..تعاملهم مع هللا .. المؤمن يحب هللا .. 

  جاء في صحيح البخاري :  
ال: رة ق ي هري ن أب الح، ع ي ص ن أب ش، ع ن األعم ر، ع دثنا جري عيد: ح ن س ة ب دثنا قتيب   ح

إذا وج(( وسلم: رسول هللا صلى هللا عليه قال  ذكر، ف ل ال ون أه ي الطرق يلتمس ون ف دوا إن  مالئكة يطوف
ا  ادوا قوم ذكرون هللا تن ى ي وا إل ألهم  هلمُّ ال: فيس دنيا، ق ماء ال ى الس أجنحتهم إل ونهم ب ال: فيحف اجتكم. ق ح

م و أعل م، وه ال:  ربه دونك، ق دونك ويمج ك ويحم بحونك ويكبرون ول: يس ال: تق ادي؟ ق ول عب ا يق نهم، م م
ال:هل رأوني؟ قال: فيقولون: ال وهللا ما رأوك، قال: فيقول: وكي فيقول: ي؟ ق و رأون و رأوك  ف ل ون: ل يقول

ول: ال: يق ك تسبيحاً، ق ر ل ة،  كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيداً وأكث ال: يسألونك الجن ألونني؟ ق ا يس فم
ا ون: ال وهللا ي ال: يقول ا؟ ق ول: وهل رأوه ال: يق ال:  ق ا؟ ق م رأوه و أنه ف ل ول: فكي ال: يق ا، ق ا رأوه رب م

عليها حرصاً، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة، قال: فمم يتعوذون؟ قال:  أشديقولون: لو أنهم رأوها كانوا 
ول: يقولون: من ال: يق ا، ق ا رأوه ا رب م ون: ال وهللا ي ال: يقول ا؟ ق ل رأوه ول: وه و  النار، قال: يق ف ل فكي

رت فيقول: فأشهدك رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً، وأشد لها مخافة، قال: د غف م أني ق
نهم، يس م الن ل يهم ف م  لهم. قال: يقول ملك من المالئكة: ف اء ال يشقى به م الجلس ال: ه اء لحاجة. ق ا ج إنم

   جليسهم).
ل   نة وبك دوة الحس ة والق ة الطيب ان بالكلم المؤمن الحقيقي يبلغ الدعوة اإلسالمية في كل مكان وزم

ي ألنفس عدل واعتدال وبال تطرف وال مغاالة ثم يترك الباق ي على هللا العزيز الحميد .. هللا هو الذي يعلم ما ف
ى صورنا وأشكالنا .. ((  ا ال إل ى قلوبن َماَواِت ويجازي عن الدواخل .. وهو الذي ينظر إل اِطَر السَّ مَّ فَ ْل اللَُّه قُ

ا َك ي َم اِدَك فِ ْيَن ِعبَ وَن(َواألَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة أَْنَت تَْحُكُم بَ ِه يَْختَِلفُ ق..)).. )46انُوا فِي َر هللا الخل  وفََط
داء رةُ: االبت دأَهم. والِفْط م وب ُرهم: خلقه ل يَْفُط ي التنزي راع. وف مواِت  واالخت اِطِر الس د  ف ز: الحم العزي

اني عباس، رضي هللا عنهما: واألَرِض؛ قال ابن ى أَت اِطُر السموات واألَرض حت ان أَعرا ما كنت أَدري ما ف بيّ
ي دأْت يختصمان ف ا ابت ا أَي أَن ا فََطْرتُه دهما: أَن ال أَح ر فق ا. بئ ن  َحْفره َق م ه الخل َر هللا علي ا فََط رةُ: م والِفْط

رهُ  د فََط ه. وق ة ب  المعرف
  .. وخالقه يَْفُطُره،بالضم، فَْطراً أَي خلقه. وقيل فُِطَر كلُّ إنسان على معرفته بأَن هللا ربُّ كّلِ شيء

وت حق والساعة حق فأين المهر ا ؟ .. والم ه إطالق ذي ال شك في ة ال وم القيام ب وأين المفر  من ي
ق ؟.. ((  ار ح ق والن ة ح وِء والجن ْن ُس ِه ِم َدْوا بِ هُ َالْفتَ هُ َمعَ ا َوِمثْلَ ي األَْرِض َجِميعً ا فِ وا َم ِذيَن َظلَُم ْو أَنَّ ِللَّ َولَ
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بُوَن(اْلعَذَاِب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوبََدا لَُهْم  وا يَْحتَِس ْم يَُكونُ ِ َما لَ َّ ا 47ِمْن  ْم َم اَق بِِه بُوا َوَح ا َكَس يِّئَاُت َم ْم َس َدا لَُه ) َوبَ
ن...)).. )48َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون( الَكَمرة ِم ا استداَر ب اً:  الُحوُق والَحْوُق: لغتان، وهو م ه َحْوق ا وحاقَ ُحروفه

ثدلََكه. وحاق البيت يَُحوقه َحو ين بَع ر ح ي بك ديث أَب ي ح ه. وف ي وصيته:  قاً: كنََس ان ف ى الشام: ك َد إِل الجن
 ً ْنس أَنهم َحلَقوا وسط رؤوسهم فشبه إِزالة الشعر منه ُمَحّوقةً رؤوُسُهم؛ أَراد ستجدون أَقواما وز  الَك ال ويج ق

تَِدير َحول أَن د بالشيء الُمْس ك عاقه.ـيكون من الُحوق وهو اِإلطار الُمحي ين . وتل ن الحق المب خرية م ة الس ب
ؤالء  ب أن ه ن الغري ع ..  ولك ة والمجتم ذات والعائل ى ال ه عل دم تطبيق ه وع راض عن الم هللا .. واإلع ن ك وم
ا  الراتعين في الجهالة والمعرضين عن القرآن الكريم وأحكامه النورانية السامقة إذا أصابتهم مصيبة نسوا م

رب  المودة والتق ه ب ابقون إلي انوا يتس رة ك اعة العس ده س ى هللا وح وا عل ار .. وأقبل ز الجب وض هللا العزي ع
ت .. ((  سَّ وتركوا ما خولهم وراء ظهورهم وقت الشدة واألزمة .. وقد ضاقت عليهم األرض بما رحب ِإذَا َم فَ

ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّا قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ عَ  ْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إِذَا َخوَّ وَن(اْإلِ َرُهْم الَ يَْعلَُم  )49لَى ِعْلٍم بَْل ِهَي فِتْنَةٌ َولَِكنَّ أَْكثَ
ْن  )50قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن( وا ِم ِذيَن َظلَُم بُوا َوالَّ فَأََصابَُهْم َسيِّئَاُت َما َكَس

يِّ  يبُُهْم َس ُؤَالِء َسيُِص ِزيَن(َه ْم بُِمْعِج ا ُه بُوا َوَم ا َكَس ه.. 51ئَاُت َم ي غي ادر ف ان الس ر اإلنس ب أم ) ...)).. غري
دنيا  ةالماضي في غلوائه في كل حال من أحواله المتناقض المتهالكة .. فسرعان ما ينقلب على عقبيه خسر ال

زعم لنفسه علم ا .. ي اواآلخرة وقد حسب انه فاز بالغنيمة .. ي وة وتمكين رزق وق ب ال اهى بنعمة هللا وينس تب
اء ..  زوالفضل لنفسه وهو أعج هلنفسه والكرامة لنفس نفس من هواء أو بجرعة م من أن يمن على نفسه ب

ن  لأو بما يسد رمقه لوال فض افر وتصدر م المقيت العزيز الرحمان .. نفس الغلواء تصدر من المنافق أو الك
  خ كفرا وصلفا وعلوا وتجبرا ال يغني من الحق  شيئا .. أضرابه من الرعاء  الذين سبقوه في التاري

ف ..  دة ال تتخل يم .. القاع اح العل ونفس الشيء يحاط بكل كافر ومنافق وجاحد لنعمة هللا الرزاق الفت
زاء  ي الج دة  ف ن القاع ين.. ولك خوص مختلف ة وبش ة مختلف رى .. وبأمكن كال أخ ه بأش د نفس اريخ يعي والت

ل الشيء والعقاب ال تتخلف وال  اقلون .. وعق ل الع تحابي .. وافي التاريخ قديمه وحديثه عبر وعظات لو يعق
ه.)...)) .. 51َوَما ُهْم بُِمْعِجِزيَن(فهمه وتدبره.. ((  َز عن َزه الشيُء: َعَج ذلك إِذا  وأَْعَج يط، وك ُز: التَّثْبِ والتَّْعِجي

زَ  نسبته ي  سورة سبأ: والذين َصل إِليه. وقوله تعالى فيالرجُل وعاَجَز: ذهب فلم يُو إِلى العَْجز. وَعجَّ عَْوا ف َس
انِّين اه ظ م آياتنا ُمعاِجِزين؛ قال الزجاج: معن ار،  أَنه ة وال ن ه ال جن ون وأَن م ال يُبعث وا أَنه م ظن ا ألَنه يُْعِجُزونن

زين،وتأْويلها في وقيل ع أَن التفسير: ُمعاجزين معاندين وهو راجع إِلى األَّول، وقرئت ُمعَّجِ ُزون من اتب هم يُعَّجِ
  ..  عنه وعن اِإليمان باآليات وقد أَْعَجزهم ويُثَبُِّطونهم النبي، صلى هللا عليه وسلم،

إن من يتأمل الكون والحياة ومن يتأمل نفسه قبل كل شيء يتأكد من وجود هللا الواحد الذي ال شريك 
ر هللا األحد الذي ال شريك له.. هان ع دله .. ومن تأكد من وجو ه أم ان علي دنيا واآلخرة .. ومن ه ر ال ه أم لي

وفي سبيل أن تكون كلمة  يسد جوعته ويستر عورته وبذال وإنفاقا في سبيل هللا االدنيا .. لم يقبل عليها إال بم
دني ى ال ؤمن عل ت  الم ام  اهللا هي العليا في كل مجال .. وبالتالي ال يتهاف ع تم رام .. ويقتن ي ح ا ف .. وال يطلبه

ا داإلقن ه مق ا أن اجل در .. كم ه مق بارع أن رزق اذ األس ه اتخ وي ب.. وان علي ل وتف ى هللا  ضوالعم ر إل األم
م ا قس ة بم اع القناع ا هواالقتن الوة اإليم ه ح ل ل ى تحص ين وحت رد اليق ان  وب األمن واألم نعم ب ى ي  نهللا حت

َ زلفى ..((  إلى هللا بوروعة الذكر والتقر َّ اٍت أََولَْم يَْعلَُموا أَنَّ  َك َآليَ ي ذَِل ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّ فِ  يَْبُسُط الّرِ
دق )52ِلقَْوٍم يُْؤِمنُوَن( ة والص ام الثق ي هللا تم ق ف دق ويث ؤمن يص ...)).. آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. الم

ويض الكام ديق والتف ؤمن وعيلوالتص ق الم ا ا.. ينطل ة  رب الع ال وني وال وفع ال ق ووعم د تعت  رلمين .. ق
ي وم ز والقصور..  نالمؤمن من خالل سلوكه العمل اب المؤمن العج د ينت ض األخطاء .. وق ه بع خالل حيات

ا  فالطريق قد تكون غير سالكة .. وقد يخطئ المؤمن وكل إنسان يخطئ .. وخير الخطائين التوابون .. من هن
ل وحسن  كان هللا دوما ينبه إلى أن المهم في األمر حسن اإليمان ل وحسن التوك وحسن التوحيد وحسن العم

وي عدم  وة وأن تن د الكب ن بع نهض م التفويض  الغفور الرحيم .. المهم أن تكون ثقتك في هللا كاملة وأن ت
الح .. ((  ل الص تغفار والعم ة واإلس ة والحوب ه بالتوب ع عن أ .. وأن تقل ي الخط وع ف االوق ْل يَ ِذيَن  قُ اِدي الَّ ِعبَ

َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر أَْسَرفُو َّ ِ إِنَّ  َّ ِحيُم(ا َعلَى أَْنفُِسِهْم الَ تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة    ...)).. )53الرَّ
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ر  ع .. فرصة العم ة للجمي ة والرحم اب التوب ت ب ريم .. فتح رآن الك قال العلماء هذه أرجى آية في الق
ه  لكل تائب .. بغفران ده ال تشرك ب ك .. وأن تعب ن الظن برب م أن تحس كل ذنب مهما كان .. وأنى كان .. المه

ى  تقمت عل ترا إن اس ة وس رة ورحم دك مغف ذي يع و ال شيئا وهو المطلع على قلبك ونيتك والستقامتك .. وه
تورا.. مح ا ودس القرآن منهج ا وب وال وباإلسالم دين د رس ا وبمحم ر هللا رب ي هللا .. الطريقة ال ترضى بغي ة ف ب

  وشوقا اليه .. وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 
  
  

 ************  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد  ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح أن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة  غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اوأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

c   : 328الحلقة عدد   
   c( سورة الزمر ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُروَن((( ...  مَّ الَ تُْنَص َن َم )54َوأَنِيبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكْم اْلعَذَاُب ثُ وا أَْحَس ا َواتَّبِعُ
عُُروَن( تُْم الَ تَْش ةً َوأَْن ا55أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكْم العَذَاُب بَْغتَ ٌس يَ وَل نَْف ا  ) أَْن تَقُ ى َم َرتَا َعلَ َحْس

اِخِريَن( ْن السَّ ُت لَِم ِ َوإِْن ُكْن َّ ْطُت فِي َجْنِب  َ 56فَرَّ َّ ْو أَنَّ  وَل لَ يَن()أَْو تَقُ ْن اْلُمتَِّق ُت ِم َدانِي لَُكْن وَل 57 َه )أَْو تَقُ
ةً فَأَُكوَن ِمْن اْلُمْحِسنِيَن( َت  )58ِحيَن تََرى اْلعَذَاَب لَْو أَنَّ ِلي َكرَّ تَْكبَْرَت َوُكْن ا َواْس ذَّْبَت بَِه بَلَى قَْد َجاَءتَْك آيَاتِي فََك

افِِريَن( ْن اْلَك ِة تَ )59ِم ْوَم اْلِقيَاَم ًوى َويَ نََّم َمثْ ي َجَه ْيَس فِ ةٌ أَلَ َودَّ وُهُهْم ُمْس ِ ُوُج َّ ى  ذَبُوا َعلَ ِذيَن َك َرى الَّ
وَن(60ِلْلُمتََكبِِّريَن( ْم يَْحَزنُ وُء َوَال ُه ُهْم السُّ اَزتِِهْم الَ يََمسُّ ُ الَِّذيَن اتَّقَوا بَِمفَ َّ ي  ْيٍء  )61) َويُنَّجِ ّلِ َش اِلُق ُك ُ َخ َّ

وَ  ٌل( َوُه ْيٍء َوِكي ّلِ َش ى ُك ْم  )62َعلَ َك ُه ِ أُْولَئِ َّ اِت  ُروا بِآيَ ِذيَن َكفَ َماَواِت َواألَْرِض َوالَّ ُد السَّ هُ َمقَاِلي لَ
ِ تَأُْمُرونَنِي أَْعبُُد أَيَُّها اْلَجاِهلُوَن( )63اْلَخاِسُروَن( َّ ى الَّ )64قُْل أَفَغَْيَر  َك َوإِلَ َي إِلَْي ئِْن َولَقَْد أُوِح َك لَ ْن قَْبِل ِذيَن ِم

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن( )65أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنَّ َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن( َّ   ...)).)66بَْل 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الزمر )

  * التحليل : 
  

ل  أرسله ا؟.. و  لماذ نكثيرا ما نتساءل : ما دور القرآ ي ك وب من اإلنسان ف ا المطل هللا إلينا ؟.. وم
اس  وع الن و رج راد ه د أن الم ز الحمي زمان وفي كل مكان ؟.. الجواب الكافي الشافي يأتي فورا من  العزي

  إلى حياض هللا العزيز الجبار .. العودة إلى عبادة هللا الواحد الذي ال شريك له .. واإلعراض عما سواه :
  
ُروَن(َوأَنِ (( ...   مَّ الَ تُْنَص ذَاُب ثُ أْتِيَُكْم اْلعَ الٌن  ..))..)54يبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمْن قَْبِل أَْن يَ اَب ف ون

ّ تعالى، وأَناَب إِليه إِنابةً، فهو ُمنِـيٌب: أَْقبَل اَب:  َ إِلى  ة، وأَن وتاَب، ورَجع إِلى الطاعة؛ وقيل: ناَب لَِزَم الطاع
ة. رَجَع.تاَب و ّ بالتَّوب ى  ـيبين  وفي حديث الدعاِء: وإِليك أَنَْبُت. اِإلنابةُ: الرجوُع إِل ز: ُمنِ ل العزي ي التنزي وف

ن ارجين ع ر خ ه، غي َر ب ا أََم ى م ين إِل ه؛ أَي راجع ِره إِلي ن أَم يٍء م ى هللا  ش ة إل ة واألوب وب التوب .. المطل
ي  والتسليم لـه بالطاعة والعبادة والخوف منه.. وهل هناك أسهل من هذا الدين الذي يكفل لإلنسان السعادة ف

وني  الدارين .. ويضمن لـه التوازن الفكري والنفسي والجسدي واإلستقرار الذاتي والعائلي واإلجتماعي والك
ذره  .. ويربط صلته دون واسطة با الغفور الرحيم.. الذي أكد لـه أن الموت حق وأن يوم القيامة حق .. وأن

وء العاقبة وحذره مغبة ا لعودة في الكفر والضالل الذي ال يأتي على اإلنسان إال بالشقاق والتمزق النفسي س
دنيا واآلخرة الت ي ال ل  يوالفكري والجسدي والخسران المبين ف ا.. المسالة واضحة ال تقب ا إطالق الشك فيه

ادة ن هللا .. أي عب اع دي ة .. واتب ة وأوب ة.. توب دحض أو المماحك زام  ال ـه .. والت ريك ل ذي ال ش د ال هللا الواح
ى ؟.. ((  ر وعص ن أنك ة م ا نتيج ة.. م ال وني وال وفع ال ق ا وعم الم وعي د اإلس مَّ الَ بقواع ذَاُب ثُ أْتِيَُكْم اْلعَ أَْن يَ

ي تُْنَصُرونَ  ه ف ه وأحزان اكله وهموم ل لمش ل األمث ن الح )).. وكيف بالعقل ال يختار سبيل الرشاد ويعرض ع
  واآلخرة التي الشك فيها أبدا؟.. الدنيا 

ه  ه كاهل وء ب ولكن اإلنسان الضعيف المتهالك قد يكبر عليه األمر.. وقد يجد في القرآن حمال ثقيال ين
ْم .. وال يستطيع تدبره وال فهمه كله وال العمل به كله .. فما العمل ؟.. ((  َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّك

عُُروَن( تُْم الَ تَْش ةً َوأَْن ذَاُب بَْغتَ ذكر )55ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكْم العَ ات من آي ال وا المحكم اء أي اتبع ال العلم ...)).. ق
ف  المي الحني دين اإلس ذا ال دال سمة ه دل واالعت نكم .. فالع ي دي اس وال تتشددوا ف الحكيم .. واعفوا عن الن
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ع الذي صحح كل األديان .. وأعطان اس وم ع الن يم الشكور وم ا منهج المحبة والصدق والتواصل مع هللا الحل
رام اآلخرين  ل واحت ل والتعام ي العم و الصحيح واألسلم ف ذا ه الكون والحياة بكل شوق وحنين وامتداد .. ه
ل ..  اة كك رام الحي انوا .. أي احت ى ك انوا وأن ا ك رين مهم ن اآلخ خرية م دم الس نهم وع تنقاص م دم االس وع

خر وا ا من س دال .. أم دل واإلعت دوة والتوسط والع دعوة بالق حترام الدين ككل .. واحترام التوحيد ككل .. وال
ذي  ذاب والتمزق والضياع ال ي الع ع نفسه ف ه أوق رة ألن دنيا واآلخ وتجاوز وغالى فال يلومن إال نفسه في ال

ياع ..(( ده ض ن بع يس م ا ل ٌس يَ وَل نَْف ى َم أَْن تَقُ َرتَا َعلَ ْن َحْس ُت لَِم ِ َوإِْن ُكْن َّ ِب  ي َجْن ُت فِ ْط ا فَرَّ
ً )..)).. 56السَّاِخِريَن( ا ُرط فُروط َرَط يَْف ي الفاِرُط: المتقّدم السابُق، ف ال أَعراب ي  ق ِعيٍد، َعلِّْمن ا َس ا أَب ن: ي للحَس

طاً ال مُ  فُروطاً، ً ديناً َوُسوطاً، ال ذاهبا الغُلُوّ وال ساقِطاً ُسقوطاً أَي ِديناً ُمتوّسِ ماً ب ه  وال ِ تقّدِ ال ل ، ق التُّلُّوِ راً ب أَّخِ مت
  ..  أَْوساُطها ِالحسن: أَحسنت يا أَعرابي خيُر األُمور

دال  دل واإلعت ن الع ل لإلسالم دي ه .. والمتجاه الغريب أن اإلنسان السادر في غيه الماضي في غلوائ
؟.. ولكن هللا قدم إليك بالقرآن الكريم والسنة النبوية يقول لك (( حتى يهديني هللا .. )) أو (( هللا يهديني )) .. 

المطهرة .. وقدم إليك بالنهج والمنهج .. وعليك اإلختيار .. عليك المبادرة إلى التوحيد الخالص والعمل للدنيا 
اذا أخرت ؟.. ((  نْ واآلخرة ؟.. فماذا قدمت ؟.. وم ُت ِم َدانِي لَُكْن َ َه َّ ْو أَنَّ  وَل لَ يَن( أَْو تَقُ اه )57اْلُمتَِّق .)).. اتق

ا .. وال  أتي عبث با .. وال ت ك ص ب علي التقوى ال تنص ه .. ف ل بطاعت ة هللا والعم وى مخاف ذره .. التق ة وح خاف
ذال  ة وب ال وني وال وفع ك ق ك أن تظهر علي ى .. ومن ت تتجل تكون لك هدية .. التقوى منك أنت تنبع .. ومنك أن

ي وعطاء واستقامة .. فتكون أنت الق ذال وعطاء ف ك ب ك ولمجتمع ذاتك ولعائلت دوة وتكون أنت النفع الشامل ل
ا  ف مهم واك .. والقاعدة واحدة ال تتخل ي تق ت ف كل مجال حالل طيب .. فقل لي من أنت في دينك أقول من أن

ا.. اإلمت ا إطالق ي ال شك فيه حان كان المكان أو الزمان أو الشخوص ال تحابي وال تجامل إلى قيام الساعة الت
ادة  ادة لالمتحان .. وال إع ر .؟.. وال إع ن المف أين المهرب وأي ة واحدة.. ف واحد .. والحياة واحدة .. والنهاي

روض ..((  نِيَن(للف ْن اْلُمْحِس أَُكوَن ِم ةً فَ رَّ ي َك ْو أَنَّ ِل ذَاَب لَ َرى اْلعَ يَن تَ وَل ِح وع.)).. )58أَْو تَقُ : الرج رُّ  الَك
ةُ، وال اتوالَكّرةُ:الَمرَّ د  جمع الَكرَّ ق بع ُد الَخْل ث وتَْجدي ةُ: البَْع رَّ راُر والَك ه التَّْك :الرجوع على الشيء، ومن والَكرُّ

دنيا  ل.. عليك بحسن اإلختيار من اآلن .. االختيار الواعي المسؤو الفَناء ي ال وأن تتحمل مسؤولية اختيارك ف
  واآلخرة التي ال شك فيها أبدا .. 
ديك لقد جاءتك العالمات واأل ين ي ذي ب رآن ال دلة المادية التي ال تقبل الشك أبدا .. ومن األدلة هذا الق

مع  م تس اذا ل رآن؟.. لم تقرأه وتسمعه وال تلقي إليه باال .. أين كنت لما تقرأ القرآن ؟.. أين كنت لما تسمع الق
ي نف ا عل م تطبقه اذا ل ه ؟.. لم ي أحكام ر ف دبره وتتفك م تت اذا ل واعي؟..  لم ماع ال ك الس ي عائلت ك وعل س

دال ؟..((  دل واعت ة وع ل محب ك بك ْن ومجمعت َت ِم تَْكبَْرَت َوُكْن ا َواْس ذَّْبَت بَِه اتِي فََك َك آيَ ْد َجاَءتْ ى قَ بَلَ
ه )59اْلَكافِِريَن( دثر ب ن ت اء  رداء هللا م ر ..  والكبري .)).. استكبرت كنت ذا كبرياء.. والكبرياء العظمة والتجب

ق ألوامر هللا وعدم قصمه هللا وال يبالي  ال والتطبي ة وعدم اإلمتث بن الحقيق بن الحق وغ اء غ ن الكبري .. وم
االنتهاء عند نواهيه .. وكنت من الكافرين .. كفر الشيء كفرا ستره وغطاه .. كفر بنعم هللا جحدها وتناساها 

ف .. كفر با أنكر وجوده واحد فردا صمدا  ال شريك لـه .. فالكفر  ضروب وشكول وأن واع .. فماذا كنت وكي
وت وال  ال ف ازى .. ف ك تج ك وعبادت ك وعمل ي وعي ت ف آمنت ؟.. وكيف اخترت وطبقت  وعلى أية صورة  كن
ة ؟..  وم القيام دة لي د الع ة ؟.. أال تع وم القيام رجوع .. وعليك اإلختيار .. إنه يوم القيامة أمامك .. أال تخاف ي

ث والجزاء أين جهازك وأين عدتك وعتادك .. وأين صال وم  البع ك ي ه رب تقابل ب ا س تك وصدقاتك ؟.. وأين م
ب ؟.. ((  ل أن تحاس ِ ؟.. وبأي وجه ستلقاه ؟.. أفال حاسبت نفسك قب َّ ى  ذَبُوا َعلَ ِذيَن َك َرى الَّ ِة تَ ْوَم اْلِقيَاَم َويَ

ِريَن( ًوى ِلْلُمتََكبِّ نََّم َمثْ ي َجَه ْيَس فِ َودَّةٌ أَلَ وُهُهْم ُمْس زل .)).. ..)60ُوُج ان: ن َوى بالمك ام، وثَ وُل الُمق واُء: ط الثَّ
ذي وى: الموضع ال وًى. والَمثْ زل َمثْ ه سمي المن ه فيه،وب ه، وجمع ام ب ه.  يُق َوى الرجل: منزل اِوي. وَمثْ الَمث

ا وَمثْوًى. أَثِْوي ثَواءً  والَمثَْوى: مصدر ثََوْيت امتكم فيه دين أَي خ والمعنى النار ذات إقامتكم أَي النار ذات إق ال
  . يقيموا فيها ويَثُْووا خالدين. هم أَهل أَن

ه وهو  ويحتار المؤمن وتكبر به الحيرة .. وسط أتون المشاكل والهموم واألحزان .. تتضاعف حيرت
بحانه  ير ؟ .. هللا س ن المص تقر .. وأي ن المس رى أي دعوة .. ت اعب ال اق.. ومص ر والنف ل الكف ه عراقي يواج
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زف ه .. وي الى يطمئن اة ((  وتع رى النج ه بش ْم إلي وُء َوَال ُه ُهْم السُّ اَزتِِهْم الَ يََمسُّ وا بَِمفَ ِذيَن اتَّقَ ُ الَّ َّ ي  َويُنَّجِ
ه .. )61يَْحَزنُوَن( ل بطاعت ة هللا والعم .)).. اتقاه خافه وحذره .. وقاه صانه وستره عن األذى .. التقوى مخاف

اَزةَ. ة والخيِر،فاَز بهالفَْوُز: النَّجاُء والظَّفَُر باألُْمنِيَّ  ازاً وَمف ْوز فَْوزاً وَمف ث: الفَ ن  ُ اللي اةُ م الخير والنَّج ُر ب الظَّفَ
روه. ويقال: فاَز إِذا لَِقَي ما يُْغتَبَُط، وتأْويله الشر. ن المك اِوِز، وسميت  التباعد م اَزةُ أَيضاً: واحدةُ المف والَمف
زَ  بذلك   .النَّجاِة. ِوقيل: سميت تفاؤالً من الفَْوز أَي َهلََك، ألَنها َمْهلَكة من فَوَّ

ده  ره  وح وض أم ره .. يف ده دون غي ى هللا وح ل عل باب ويتوك ذ األس ي يتخ ؤمن الحقيق ن الم ولك
ٌل(دون سواه ..  ((  ْيٍء َوِكي ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ْيٍء َوُه ّلِ َش ُ َخاِلُق ُك ل )62َّ زول عن المؤمن ك الي ي ...)).. وبالت

انى خوف أو توت ه يتف ي عبادت نها وف ه يحس ي أخالق ه وف ه يتقن ي عمل زا ف بح مرك ر أو تمزق أو ضياع ويص
ره ..  ه لغي ه وال يكل ا أن هللا ال يهمل درك تمام ه ي ة .. وألن ا قوي لته ب ا .. ألن ص الى فيه ماء هللا تع ي أَس ف

ل يم الكفي أَمر ال الَوِكيُل: هو المق ه يستقلُّ ب ه أَن أَرزاق العباد،وحقيقت لب ي التنزي ه. وف ول إِلي ز: أَن َمْوك   العزي
ي  ال تَتَِّخذوا من ُدوني وِكيالً  .. يحصل للمؤمن األمان واألمان واإلستقرار النفسي والفكري والجسدي .. إنه ف

ص  ى خل دارين مت ي ال عادة ف ظ والس الرزق والحف ـه ب ل ل ا تكف د رب ه يعب يم .. إن اح العل رزاق الفت ى هللا ال حم
ى خل ده ومت واه ..(( توحي ه  دون س ص عمل ى خل ه ومت ت عبادت ِذيَن ص َماَواِت َواألَْرِض َوالَّ ُد السَّ هُ َمقَاِلي لَ

ُروَن( ْم اْلَخاِس ِ أُْولَئَِك ُه َّ اه  )63َكفَُروا بِآيَاِت  ة هللا ورض روا محب ر من أن يخس ارة أكب ل من خس ..)) .. وه
ادة   وقد نكثوا عهدهم وزيفوا دينهم واتبعوا سبيال آخر ال يؤدي إال إلى التمزق والخسران المبين .. إن العب

ون..(( ور أو ال  يك ارئ الص الق الب ل  الخ ون.. وإن العم ا  أو ال تك ُد أَيَُّه أُْمُرونَنِي أَْعبُ ِ تَ َّ َر  ْل أَفَغَْي قُ
اِهلُوَن( الً ..)) ..  )64اْلَج الن َجْه ه ف د َجِهل م، وق يض الِعْل ل: نق لَ وَجهَ  الَجْه ة، وجِه ر  ال ل: أَظه ه. وتََجاه علي

ل الَجْهل؛ والَجَهالة: أَن تفعل فعالً بغير الِعْلم. وق ك ل إنسان وللمخل ان ك اة واإلنس ون والحي . ومن علم أن للك
وهم  ادة ال ى عب يم إل الق العل د الخ مخلوق ربا وخالقا مبدعا أوجده من عدم فكيف يهرب من عبادة  هللا الواح

  القفر اليباب ؟..والسراب والسير في 
ذي ال  ادة هللا الواحد ال ى عب ورا إل ا وف تخدام يتوجه حتم ل حق اإلس تخدم العق ذي يس إن الواعي وال
ان ..  ا ك األجر مهم ه ب ذهب عن ل وت شريك له وطاعته فيما أمر ونهى .. ذاك أن كل عبادة لغير هللا تفسد العم

د .. ((  و التوحي ل ه ول العم رط قب َي إِ فش ْد أُوِح َك َولَقَ بََطنَّ َعَملُ َرْكَت لَيَْح ئِْن أَْش َك لَ ْن قَْبِل ِذيَن ِم ى الَّ َك َوإِلَ لَْي
َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمْن الشَّاِكِريَن( )65َولَتَُكونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن( َّ ...)). وهل من شكر أكبر من التوحيد ومن )66بَْل 

دي و ال واه .. ذاك ه ك  دون س ك وعمل ل حيات الص ك ر إخ ق والفك ل والمنط ن العق ف دي المي الحني ن اإلس
ة  ل محب اة بك ة الحي ك رحل ل مع دك ويواص ق الصحيح ويرش ى الطري والعدل واإلعتدال يأخذ بيدك ليضعك عل
دا ولآلخرة  دنيا أب ل لل ن يعم وثقة وأمن وأمان دون مغاالة .. دين الرحمة والتسامح .. إنه دين التسامي .. دي

  نو إلى مرضاة هللا والى خير  يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. أبدا في تساوق وتسام ور
  

 ************  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c   : 329الحلقة عدد   

  c ( سورة الزمر ) 
  

 الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  الرجيم أعوذ با من الشيطان
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اٌت بِيَِمينِ (( ...  ماَواُت َمْطِويَّ ِة َوالسَّ ْوَم اْلِقيَاَم تُهُ يَ ا قَْبَض ْدِرِه َواألَْرُض َجِميعً قَّ قَ َ َح َّ َدُروا  ا قَ ِه َوَم
ا يُْشِرُكوَن( وِر فََصعِ  )67ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ اَء َونُِفَخ فِي الصُّ ْن َش ي األَْرِض إِالَّ َم ْن فِ َماَواِت َوَم َق َمْن فِي السَّ

ُ ثُمَّ نُِفَخ فِيِه أُْخَرى فَِإذَا ُهْم قِيَاٌم يَْنُظُروَن( النَّبِيِّيَن  )68َّ يَء بِ اُب َوِج َع اْلِكتَ ا َوُوِض وِر َربَِّه َوأَْشَرقَْت األَْرُض بِنُ
وَن(69اْلَحّقِ َوُهْم الَ يُْظلَُموَن(َوالشَُّهَداِء َوقُِضَي بَْينَُهْم بِ  ا يَْفعَلُ ُم بَِم َو أَْعلَ ْت َوُه ا َعِملَ ٍس َم لُّ نَْف  )70) َوُوفِّيَْت ُك

ا أَ  ْم َخَزنَتَُه اَل لَُه ا َوقَ ْت أَْبَوابَُه ا فُتَِح ى إِذَا َجاُءوَه ًرا َحتَّ نََّم ُزَم ى َجَه أْتُِكْم رُ َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَ ْم يَ ْنُكْم لَ ٌل ِم ُس
افِِريَن(يَتْلُوَن َعلَْيُكْم آيَاِت َربُِّكْم َويُْنِذُرونَُكْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهذَا قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ اْلعَ  َل  )71ذَاِب َعلَى اْلَك قِي

ى 72َن(اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكبِِّري ًرا َحتَّ ِة ُزَم ى اْلَجنَّ ْم إِلَ ْوا َربَُّه ) َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَ
ِديَن( ا َخاِل ِذي  )73إِذَا َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َخَزنَتَُها َسَالٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَه ِ الَّ َّ ِ ُد  الُوا اْلَحْم َوقَ

اِمِليَن(َصَدقَنَا َوْعَدهُ  ُر اْلعَ نِْعَم أَْج أُ ِمْن اْلَجنَِّة َحْيُث نََشاُء فَ ْن  )74َوأَْوَرثَنَا األَْرَض نَتَبَوَّ افِّيَن ِم ةَ َح َرى اْلَمَالئَِك َوتَ
ِ َرّبِ اْلعَا َّ ِ   ./.)).)75لَِميَن (َحْوِل اْلعَْرِش يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َوقُِضَي بَْينَُهْم بِاْلَحّقِ َوقِيَل اْلَحْمُد 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الزمر ) 

  * التحليل : 
  

اس ..  ه وال التب بس في ح ال ل ان واض ان المتح اة واإلنس ون والحي ق الك يم خل الق العل إن هللا الخ
زت  ذلك رك والبتالء بني آدم وكي يعبده الخلق عبادة محضا .. سمتها التوحيد الخالص وحده ال شريك لـه .. ل

ف اآليا ار كي رء  ليحت ان .. إن الم ر والنقص ن الشريك والشبيه والنظي ه هللا ع ى تنزي ت الكريمة المباركة عل
ه واحد ..  ود وأن ك أن هللا موج دع مجاال للش ا ال ي ت بم اة تثب ون والحي ي الك يكفر الناس وكل األدلة فيهم وف

ث وانه ال شريك لـه .. وأن العبادة بمختلف شكولها وضروبها هي الشكر ا ذي بع يم .. ال الق العل رف للخ لص
ذي ال  ريم ال رآن الك ذا الق ري ه إلينا برسول كريم اسمه محمد صلى هللا عليه وسلم بالدين الحق وعموده الفق
دنيا  ى سعادة ال ؤدي إل وج ي ر ذي ع اد مستقيما غي ا متسق األبع يأتيه الباطل بين يديه وال من خلفه .. منهج

ري وا وازن الفك ى الت رة وال دن هللا واآلخ ن ل ه م ا ؟.. ألن ا وكوني ا واجتماعي ا وعائلي دي ذاتي ي والجس لنفس
ي  العزيز الحميد الذي خلق الخلق ويعلم وما يصلح لهم وما ينفعهم دنيا وآخرة.. الغريب أن اإلنسان السادر ف
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و ر .. ول ان حق التفكي ر اإلنس و فك ارى .. ول ي ال تم ة الت ن الحقيق رب م ا يجب .. ويه ر كم ى  غيه ال يفك تمل
ريك ..  ن الش الى ع ة هللا سبحانه وتع ن عظم ال م د فع يا لتأك و شخص ه ه ي ذات ر ف و نظ اة .. ول ون والحي الك
اء الفكري  ذل والعط اق والب ل واإلنف ي العم دوة حسنة ف ال وق ا وعم والتبع بالتالي دين اإلسالم الخالص وعي

ى عظم دل عل ر ي ق الكبي ر .. إن الخل ر والجه ي الس ادي ف ي والم ذي ال راد واألدب الى ال بحانه وتع ة هللا س
ق خشيته  ه.. ولخشيه ح ق خيفت اف هللا ح ه هللا .. لخ لقضائه.. ولو تأمل اإلنسان فعال الخلق الكبير الذي خلق
ذا  اعيف ه ي تض اء  ف ا ج ل وم ه وس لى هللا علي ول هللا ص ر رس وحذره والتبع مرضاته والتبع أوامره وأوام

ة القرآن الكريم هدية الرحمن للناس  ل بعظم كلهم إلى يوم البعث والجزاء .. إن تقدير هللا أو الشعور على األق
ة  ة والرحم ذه العظم ب ؟.. وه ون الرحي هللا جزء  من اإليمان .. وليتخيل اإلنسان هذا الخلق العجيب وهذا الك

د أ وع ؟.. وليتأك ق المتن ي الخل ا ف ة أدلته ا هللا والمبثوث ف به ي اتص ة الت اف المكين ذه األوص ا زال وه ه م ن
  مقصرا أي اإلنسان في تقدير هللا حق القدر ؟:

  
اٌت بِيَِمينِ((  (( ...   ماَواُت َمْطِويَّ ِة َوالسَّ ْوَم اْلِقيَاَم تُهُ يَ َ َحقَّ قَْدِرِه َواألَْرُض َجِميعًا قَْبَض َّ ِه َوَما قََدُروا 

ا يُْشِرُكوَن(   ...)).. )67ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ
َدُر  ما َوَصفوه حق َحقَّ قَْدِره؛ أَي ما عظموا هللا حق تعظيمه، وقال الليث: ُروا هللاَ وما قَدَ  فَتِه، والقَ ِص

ه.  بمعنًى، وهو في األَصل مصدر. وقَْدُره والقَْدُر ههنا بمعنى واحد، وقََدُر هللا داُره: ِمْقياُس وقْدُر كل شيء وِمْق
ذيب:  قَدََّره: قاَسه. وقاَدْرُت الرجل ُمقاَدَرةً إِذا قايسته وفعلتو قَْدراً  وقََدَر الشيَء بالشيء يَْقُدُره ل فعله.الته مث

ر والتقدير على وجوه من المعاني: أَحدها التروية وية أَم ي تس ات  والتفكير ف ديره بعالم اني تق ه، والث وتهيئت
ْرُت أَمر كذا  أَن تَْنِوَي أَمراً  يقطعه عليها، والثالث ال: وكذا أَيبِعَْقِدك تقول: قَدَّ ه. ويق َدْرُت  نويتُه وَعقَْدُت علي قَ

  .. وقايسته قَْدراً إِذا نظرت فيه وَدبَّْرتَه ُله وأَْقُدر ألَْمِر كذا أَْقِدرُ 
ل اإلنسان  رحق حقره .. ولكن الدالئل التي تشي في تقدير هللا نيتوه اإلنسا  إلى عظمته سبحانه تجع

ة أكثر خوفا من هللا وأكثر طاعة واكثر ال ل شيء بداي تزاما بتعاليم الدين بكل حب وعدل واعتدال .. ذاك أن لك
ي  ه وف ونهاية وكما أن لإلنسان بداية ونهاية بوالدة وحياة وموت .. فإن لكل خلق بداية نهاية يحملها في ذات

ى ي ا .. حت ي ال راد له ه الت ه وإرادت ستعد  تكوينه قدر هللا ذلك بالحق وللحق كي يؤكد مدى عظمته ومدى قوت
ور  خ الص ه .. إن نف ادم ال شك في الجميع ليوم ال مهرب منه إال إليه .. إنه يوم البعث والجزاء .. وهذا اليوم ق

ُ حقيقة ثابتة بالقرآن والسنة .. ((  َّ اَء  وِر فََصِعَق َمْن فِي السََّماَواِت َوَمْن فِي األَْرِض إِالَّ َمْن َش َونُِفَخ فِي الصُّ
  ..)).. )68يِه أُْخَرى فَِإذَا ُهْم قِيَاٌم يَْنُظُروَن(ثُمَّ نُِفَخ فِ 

  وجاء في صحيح البخاري :
دة، ي زائ ن أب اء اب ن زكري رحيم، ع د ال ا عب ل: أخبرن ن خلي ماعيل ب دثنا إس ن: ح دثني الحس ن  ح ع

ال: لم ق ه وس لى هللا علي ي ص ن النب ه، ع ي هللا عن رة رض ي هري ن أب امر، ع  ع
ذلكأول من يرفع رأسه بعد ا إني) ال أدري أك العرش، ف ق ب ا بموسى متعل إذا أن د  لنفخة اآلخرة، ف ان، أم بع ك

  النفخة).
ا رة،  حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا األعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أب هري

ا(( وسلم قالوآله عن النبي صلى هللا عليه  ا أب الوا: ي ون). ق ون يو بين النفختين أربع رة، أربع ال: هري ا؟ ق م
ب  أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: أربعون شهرا؟ ان إال عج ن اإلنس قال: أبيت. (ويبلى كل شيء م

ق) ب الخل ه يرك ه، في   )..ذنب
ْم الَ َوأَْشَرقَْت األَْرُض بِنُوِر َربَِّها َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِجيَء بِالنَّبِيِّيَن َوالشَُّهَداِء َوقُِضَي بَْينَُهْم بِ((     اْلَحّقِ َوُه

ور )70) َوُوفِّيَْت ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما يَْفعَلُوَن(69يُْظلَُموَن( يس ن ور ل ى أن الن ا إل ...)).. أشار هن
وظ  اللوح المحف ا ب ؤتى يومه ث ي الى .. حي ور هللا سبحانه وتع ا ن ا .. وإنم الكون انتهى دوره وقته الشمس ف

ا الحق .. وبصحف أعمال  زان يومه ق .. والمي ال الخل ة بأعم هد المالئك الخلق للحساب والجزاء.. وحيث تش
ه  ه بحقيقت ا : أدرك م الشيء علم ق .. وعل ل الخل ا فع يم بم و العل ا ه ون دوم ان ويك ا ك ون هللا وكم ث يك وحي

ان اس فريق ا الن وت .. يومه ال مهرب وال ف ار .. وال للتهرب .. ف ر ..  وكنهه .. وال مجال لإلنك ي شكل زم وف
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والزمرة هي الجماعة .. فحتى يوم القيامة لن يترك المؤمن وحده .. البقية من المؤمنين يشاركونه أفراحه.. 
  وكذا الكافر وبقية من شاكله في كفره يشاركونه أحزانه.. ولكل نصيبه ال ينقص منه .. 

ى ((  ًرا َحتَّ نََّم ُزَم ى َجَه أْتُِكْم َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَ ْم يَ ا أَلَ ْم َخَزنَتَُه اَل لَُه ا َوقَ ْت أَْبَوابَُه ا فُتَِح إِذَا َجاُءوَه
ْن َحقَّ ى َولَِك الُوا بَلَ ذَا قَ ْوِمُكْم َه اَء يَ ِذُرونَُكْم ِلقَ ْم َويُْن اِت َربُِّك ْيُكْم آيَ وَن َعلَ ْنُكْم يَتْلُ ٌل ِم ذَابِ ُرُس ةُ اْلعَ ى  ْت َكِلَم َعلَ

وى هو المسكن.. )72يَل اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها فَبِئَْس َمثَْوى اْلُمتََكبِِّريَن(قِ  )71اْلَكافِِريَن( ...)).. المث
ان  بن اإليم ن غ ر م بن أكب ة .. وأي غ بن الحقيق ق وغ ط الح اء غم ر .. والكبري ة وتجب ان ذا عظم ر ك وتكب

ي ا ا ف نفس حقه ط ال ن غم ر م ط أكب د ؟.. وأي غم دل والتوحي الح والع وى والص ة والتق ن المحب الم دي إلس
  واإلعتدال ؟ .. 

ْم ((  اَل لَُه ا َوقَ َالٌم َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُتَِحْت أَْبَوابَُه ا َس َخَزنَتَُه
ُث وَ  )73َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن( ِة َحْي ْن اْلَجنَّ أُ ِم وَّ ا األَْرَض نَتَبَ ِ الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَ َّ ِ قَالُوا اْلَحْمُد 

اِمِليَن( ُر اْلعَ نِْعَم أَْج نَهُ  )74نََشاُء فَ َي بَْي ْم َوقُِض ِد َربِِّه بُِّحوَن بَِحْم ْرِش يَُس ْوِل اْلعَ ْن َح افِّيَن ِم ةَ َح َرى اْلَمَالئَِك ْم َوتَ
ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن ( َّ ِ   ./.)).)75بِاْلَحّقِ َوقِيَل اْلَحْمُد 

ن  ه .. وم نالحظ هنا قيمة الحمد في الدنيا واآلخرة.. ومن الحمد اإلعتراف با ربا واحدا ال شريك ل
الل الحمد الصالة والزكاة والسمع والطاعة  ولرسوله.. ولهذا القرآن.. ومن الحمد التزام الجادة و األكل الح

ل  ي ك ع واإلنسانية ف ة والمجتم ذات والعائل ع ال واإلنفاق الحالل والتزام الحالل في كل شيء .. ومن الحمد نف
ة.. ومن  ل والني ول والفع ي السر والجهر والق ا ف ل حياتن ي ك ة هللا ف ى مخاف ا عل مجال .. ومن الحمد أن نحي

ا وعباد ائر حياتن ديم س ريم دون سواه .. ذاك أن اإلسالم الحمد حسن الظن با .. وتق ه الك ا خالصة لوجه تن
ى مرضاة هللا  ا إل را وطاعة .. وتطلع وقا وب ا وش هو تكامل مع الفكر ومع الذات ومع اآلخرين ومع هللا .. حب

  يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 
  جاء في صحيح البخاري : 

بن أبي بردة،  ي قال: حدثنا أبو بردة بن عبد هللاحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أب
الم أفضل؟ هللا،  يا رسول(( عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي هللا عنه قال: قالوا لم  أي اإلس ال: (من س ق

  .المسلمون من لسانه ويده).
  
  
  

 ************  
  
  
  
  

تعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه و
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنق د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي صان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالس ى المرسلين آم م عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

    

c   : 330الحلقة عدد   
   c سورة غافر) 40(

  )  85( آياتها : 
  

 ا ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص عة بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِ اْلعَِزيِز اْلعَِليِم( )1حم(((    َّ ْوِل الَ  )2تَنِزيُل اْلِكتَاِب ِمْن  اِب ِذي الطَّ َغافِِر الذَّْنِب َوقَابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعقَ
ِ إِالَّ الَِّذيَن َكفَُروا فََال يَْغُرْرَك تَقَ  )3إِلَهَ إِالَّ ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصيُر( َّ بَِالِد(َما يَُجاِدُل فِي آيَاِت  ْبلَُهْم  )4لُّبُُهْم فِي اْل ذَّبَْت قَ َك

ٍة بَِرُسوِلِهْم ِليَأُْخذُوهُ َوَجاَدلُوا بِاْلبَاِطِل ِليُدْ  ْت ُكلُّ أُمَّ ْذتُُهْم قَْوُم نُوحٍ َواألَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم َوَهمَّ قَّ فَأََخ ِه اْلَح ِحُضوا بِ
اِر(َوَكذَِلَك َحقَّْت  )5فََكْيَف َكاَن ِعقَاِب( َحاُب النَّ ْم أَْص ُروا أَنَُّه ْرَش  )6َكِلَمةُ َربَِّك َعلَى الَِّذيَن َكفَ وَن اْلعَ ِذيَن يَْحِملُ الَّ

لَّ  ْعَت ُك ا َوِس وا َربَّنَ ِذيَن آَمنُ تَْغِفُروَن ِللَّ ِه َويَْس ةً َوِعلْ َوَمْن َحْولَهُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َويُْؤِمنُوَن بِ ْيٍء َرْحَم ا  َش ًم
لََح 7فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعذَاَب اْلَجِحيِم( ْن َص ْدتَُهم َوَم ي َوَع ْدٍن الَّتِ ) َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َع

يَّاتِِهْم إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( ْم السَّيِّئَاِت َوَمْن تَِقي السَّيِّئَاِت يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَهُ َوقِهِ  )8ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُّرِ
يُم( ْوُز اْلعَِظ انِ 9َوذَِلَك ُهَو اْلفَ يَم ى اْإلِ ْدَعْوَن إِلَ ُكْم إِْذ تُ تُِكْم أَْنفَُس ْن َمْق ُر ِم ِ أَْكبَ َّ ُت  اَدْوَن لََمْق ُروا يُنَ ِذيَن َكفَ  )إِنَّ الَّ

بِ قَ  )10فَتَْكفُُروَن( ْن َس ُروجٍ ِم ى ُخ ْل إِلَ ذُنُوبِنَا فََه ا بِ ْم 11يٍل(الُوا َربَّنَا أََمتَّنَا اثْنَتَْيِن َوأَْحيَْيتَنَا اثْنَتَْيِن فَاْعتََرْفنَ ) ذَِلُك
ِ اْلعَِلّيِ  َّ ِ ُ َوْحَدهُ َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشَرْك بِِه تُْؤِمنُوا فَاْلُحْكُم  َّ   ...)).)12اْلَكبِيِر(ِبأَنَّهُ إِذَا ُدِعَي 

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة غافر )   

  * التحليل :   
    

ين  ا اثنت ى أمتن ا معن ت ؟.. م ا  المق ة ؟.. وم ا الوقاي دحض ؟ .. وم ا ال ما الطول ؟.. وما الغرر ؟.. وم
الي إن ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي ر تجدون األجوب ذه األسئلة وأكث ين ؟.. عن ه شاء هللا  وأحييتنا اثنت

  تعالى :
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م(((   يِم( )1ح ِز اْلعَِل ِ اْلعَِزي َّ ْن  اِب ِم ُل اْلِكتَ ابِ .)).. )2تَنِزي ُل اْلِكتَ ريم .. ((   تَنِزي رآن لك ِ : الق َّ ْن  ِم
يمِ  ال)) :  اْلعَِزيِز اْلعَِل مائه الحسنى؛ ق ل وأَس ُز: من صفات هللا عز وج و العَِزي اج: ه ه  الزج ال يغلب ع ف الممتن

ل:ش ذي يء، وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء، وقي و ال ل  ه مائه عز وج ن أَس ه شيء. وم يس كمثل ل
زَّ  ، وهو الذي يََهُب الِع ذُّلِّ  الُمِعزُّ : خالف ال زُّ اده. والِع ن عب يمِ .. ((   لمن يشاء م ِز اْلعَِل ا :  اْلعَِزي م علم )) : عل

  أدركه بحقيقته وكنهه .. 
 َوقَابِِل التَّْوبِ .)) .. )3َوقَابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي الطَّْوِل الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصيُر( َغافِِر الذَّْنبِ ((    

ُجوُع من الذَّْنِب. وفي الحديث::  ل التَّْوبةُ: الرُّ ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ش: التَّ ال األَخف ه. وق  النََّدُم تَْوبةٌ. والتَّْوُب مثلُ
ِ يَتُوُب تَْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ  ْزمٍة وَعْزٍم.عَ  ّ   .. وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِلى الطاعةِ  وتاَب إِلى 

عَة)) :  ِذي الطَّْولِ ((   ى والسَّ وُّ  والطَّْول والطائل والطائلة: الفَْضل والقُْدرة والغ ل: ذي .. والعُلُ ه عز وج وقول
ل:الطَّْول ال إِله إِال هو؛ أَ  ْول ي ذي القُْدرة، وقي ْوٌل أَي الطَّ الن َط ى ف الن عل ال: لف ل، يق ْوُل الفَْض ى، والطَّ  الِغن

الفتح: فَْضٌل. ويقال: ْول، ب ره. والطَّ ل على الناس بفضله وخي ال إِنه لَيَتََطوَّ ، يق نُّ َل  الَم وَّ ه وتَط اَل علي ه: ط من
ي ه. وف ك عليه إِذا اْمتَنَّ علي مَّ ب الفتح،أُح الحديث: الله ْول، ب ن الطَّ ة م اِول، ُمفاَعل ك أُط ُل  اِول وب وهو الفَْض

  .. على األَعداء والعُلُوُّ 
ِ إِالَّ الَِّذيَن َكفَُروا فََال يَْغُرْرَك تَقَلُّبُُهْم فِي اْلبَِالِد(((     َّ ي  ) .))..4َما يَُجاِدُل فِي آيَاِت  بُُهْم فِ ُرْرَك تَقَلُّ فََال يَْغ

ه َغرا وُغروراً وِغّرة؛ األَخيرة عنغ:  اْلبَِالدِ    .. َمغرور وغرير: خدعه وأَطعمه بالباطل اللحياني، فهو ّره يغُرُّ
اَدلُ ((     ذُوهُ َوَج وِلِهْم ِليَأُْخ ٍة بَِرُس لُّ أُمَّ ْت ُك ِدِهْم َوَهمَّ ْن بَْع َزاُب ِم وحٍ َواألَْح ْوُم نُ ِل َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَ وا بِاْلبَاِط
اِب(ِليُْدِحضُ  اَن ِعقَ َف َك ْذتُُهْم فََكْي قَّ فَأََخ َزابُ  .))..  )5وا بِِه اْلَح ود ..  َواألَْح اِس، : عاد وثم ْزُب: َجماعةُ الن الِح

ه وسلم، وهم: والجمع أَْحزاٌب؛ واألَْحزاُب: ّ علي ّي، صلى  زْب النب ى ِح أَلَّبوا وتظاهروا عل  ُجنوُد الُكفَّار، ت
ومِ قريش وغطفان وبنو قريظة. و َل ي يكم مث اف عل وم  قوله تعالى: يا قوم إِني أَخ ا: ق زاُب ههن زاِب؛ األَْح األَح

دهم. ك بع ن أُهل ود، وم اد وثم وح وع ْزبُ  ن الجمع. وِح ُع ك ه، والَجْم ى رأْيِ ذين عل ُده ال حابُه وُجْن ل: أَْص  الرج
هم قُلُوبهُ  والـُمنافِقُوَن والكافُِروَن ِحْزُب الشَّيطاِن، وكل قوم تَشاَكلَتْ  َق بعُض م يَْل م وأَْعمالُهم فهم أَْحزاٌب، وإِن ل

قَّ .((  عاٍد َوثُموَد وفِرَعْوَن أُولئك األَحزاُب. بَْعضاً بمنزلة ِه اْلَح وا بِ ُق، واِإلْدحاُض: )) : ِليُْدِحُض لَ دَّْحُض: الزَّ ال
ص، تَ ِرْجل اِإلْزالُق، َدَحَضتْ  م يَُخّصِ ه، فل ْت ِرجل م: َدَحَض ي المحك ر، وف ً البعي ْت،  ْدَحُض َدْحضا وُدُحوضاً َزِلقَ

ٍض وهم  وَدَحَضها وأَْدَحَضها أَْزلَقَها. وفي حديث َوْفد ع داِح ُض: جم دُّحَّ داِم؛ ال ِض األَْق ُر ُدحَّ اء غي ْذِحجٍ: نَُجب َم
  . ال ثبات لهم وال عزيمة في األُمور. الذين

ِذيَن كَ ((     ى الَّ َك َعلَ اِر(َوَكذَِلَك َحقَّْت َكِلَمةُ َربِّ َحاُب النَّ ْم أَْص ُروا أَنَُّه كَ  .))..)6فَ ةُ َربِّ ْت َكِلَم ذَِلَك َحقَّ :   َوَك
ال وَحقَّ األَمُر يَِحقُّ ويَُحقُّ  ب َحقّاً وُحقوقاً: صار َحقّاً وثَبت؛ ق ب يَِج اه وَج ري: معن ه  األَزه قَّ علي اً، وَح وُجوب
        .. يهم القوُل؛ أي ثبتعل التنزيل: قال الذي َحقَّ  القوُل وأْحقَْقتُه أنا. وفي

ِذي((     تَْغِفُروَن ِللَّ ِه َويَْس وَن بِ ْم َويُْؤِمنُ ِد َربِِّه بُِّحوَن بَِحْم هُ يَُس ْن َحْولَ ْرَش َوَم وا الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلعَ َن آَمنُ
و ابُوا َواتَّبَعُ ِذيَن تَ اْغِفْر ِللَّ ا فَ ةً َوِعْلًم ْيٍء َرْحَم لَّ َش ْعَت ُك ا َوِس يِم(َربَّنَ ذَاَب اْلَجِح ْم َع بِيلََك َوقِِه ِذيَن .)).. )7ا َس الَّ

مْ : من المالئكة .. ((   يَْحِملُوَن اْلعَْرشَ  ل يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّه الى : نزهه عن الشريك وعن ك )) : سبحانه تع
ل والتَّسبيح: التنزيه.سوء ..  د، وقي ن الصاحبة والول اً  م ه هللا :وسبحان هللا: معناه تنزيه الى عن  تنزي تع

ي ي موضع كل ما ال ينبغ ه ف بُه أَن ال: ونَْص ه أَن يوصف، ق ى ل ل عل بَّْحُت هللا  فع ول: َس ه، تق بيحاً ل ى تس معن
ً  ً تسبيحا هِ .. ((  له أَي نزهته تنزيها وَن بِ ان : التصديق  َويُْؤِمنُ ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب )) : آم

رون ب ذيب .. أي يق د التك ه .. ((  ض ريك ل د ال ش يمِ أن هللا واح ذَاَب اْلَجِح ْم َع ةً )) :  َوقِِه اً َوِوقاي اهُ هللاُ َوْقي وق
  .. َستَْرتَه عن األَذى ُصْنتَه وفي الحديث: فَوقَى أََحُدكم وْجَهه الناَر؛ َوقَْيُت الشيء أَقِيه إذا..  وواقِيةً: صانَه

ْدنٍ ((     اِت َع ْم َجنَّ ا َوأَْدِخْلُه َت َربَّنَ َك أَْن اتِِهْم إِنَّ يَّ ْم َوذُّرِ ائِِهْم َوأَْزَواِجِه ْن آبَ لََح ِم ْن َص ْدتَُهم َوَم ي َوَع  الَّتِ
يُم( ُز اْلَحِك يمُ .)).. )8اْلعَِزي ُز اْلَحِك َت اْلعَِزي َك أَْن ال:  إِنَّ نى؛ ق مائه الحس ل وأَس ز وج فات هللا ع ن ص ُز: م  العَِزي

ل:الممتنع فال يغلبه شيء،  الزجاج: هو يء، وقي ل ش ب ك وي الغال ذي وقال غيره: هو الق و ال ه  ه يس كمثل ل
زّ  ُب الِع ذي يََه و ال ، وه زُّ ل الُمِع ز وج مائه ع ن أَس . َشيء. وم ذُّّلِ الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب ن يشاء م . ((  لم

ُم هللا  الُحْكُم، سبحانه له هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وهو الَحِكيمُ )) :  اْلَحِكيمُ  ث: الَحَك ال اللي وتعالى. ق
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ة، وهللا صفات تعالى. األَزهري: من ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ا أَراد  هللا الَحَكُم والَحِك م بم أعل
ي ر: ف ن األَثي اكِ  بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع م، أَس

ا، فهو وهو القاضي، ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن ل:  فَهو فِعي ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي
  ..  معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم عن الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة

يُم(َوقِِهْم السَّيِّئَاِت َوَمْن تَِقي السَّيِّئَاِت يَْوَمئِ ((     هُ .)).. )9ٍذ فَقَْد َرِحْمتَهُ َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظ ْد َرِحْمتَ :  فَقَ
  رحمه رحمة : رق له وشفق وتعطف وغفر له .. 

انِ ((     يَم ى اْإلِ ْدَعْوَن إِلَ ُكْم إِْذ تُ تُِكْم أَْنفَُس ْن َمْق ُر ِم ِ أَْكبَ َّ ُت  اَدْوَن لََمْق ُروا يُنَ ِذيَن َكفَ  إِنَّ الَّ
الي سلبتم )10فَتَْكفُُروَن( ان .. وبالت ي اإليم ا ف رمتم أنفسكم حقه م ح .)).. والمعنى أن مقت أنفسكم  كبير ألنك

ُت هللاِ أنفسكم حقها في السعادة .. ولكن مقت هللا أكبر بأن جازاكم ما اقترفتم ..  ه: لَمْق ر  وقال قتادة في قول أَْكب
ين  إِلى اِإليمان فلم تْؤمنوا، أَكبُر من  هللاِ إِياكم حين ُدِعيتُملَمْقتُ  من َمْقتِكم أَْنفَُسكم؛ قال: يقول كم ح َمْقتْكم أَنفَس

  َمقَُت إِلى الناس َمقاتةً. َرِكبَه، فهو َمِقيٌت؛ وقد العذاب. قال الليث: الَمْقُت بُْغٌض عن أَمر قبيح رأَيتم
بِيٍل(قَالُوا َربَّنَا أََمتَّنَا اثْنَتَْيِن َوأَْحيَْيتَنَا ((     ْن َس ا .)).. )11اثْنَتَْيِن فَاْعتََرْفنَا بِذُنُوبِنَا فََهْل إِلَى ُخُروجٍ ِم أََمتَّنَ

ه ..  اثْنَتَْيِن َوأَْحيَْيتَنَا اثْنَتَْينِ  : كان اإلنسان نطفة .. فأحياه هللا عز وجل المحان الحياة.. ثم أماته بعد انتهاء أجل
  )) :  من النار ..  فََهْل إِلَى ُخُروجٍ ثم أحياه ثانية للحساب والجزاء .. ((  

ّيِ الْ ((      ِ اْلعَِل َّ ِ اْلُحْكُم  وا فَ ِه تُْؤِمنُ َرْك بِ ْرتُْم َوإِْن يُْش َدهُ َكفَ ُ َوْح َّ َي  هُ إِذَا ُدِع ْم بِأَنَّ ِر(ذَِلُك ...)).. )12َكبِي
ْرتُمْ  َدهُ َكفَ ُ َوْح َّ َي  هُ إِذَا ُدِع ْم بِأَنَّ االكُ :  ذَِلُك ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق راً  ْف ر ُكْف َر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ بالط

ل دار ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران د وُكفُ رب: ق وا. الح ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف يض  الُكْف نق
رَ  اوهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِن الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك ةَ هللا  بك نَْعَم

وراً  ا ُكفُ تَرها. يَْكفُره َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ ل وُكْفران َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ع  وك ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ
ن إِحسانه. ورجل تق م ِم هللا، مش د ألَْنعُ ى كافر: جاح ى عل ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي ه السَّ ِه . ((  .قلب َرْك بِ َوإِْن يُْش

ه وال في صفاته ..((   تُْؤِمنُوا ي ذات ِ )) : أشرك با : جعل له شريكا وهللا ال يشارك في ملكه وال ف َّ ِ اْلُحْكُم   فَ
ُم هللا  له هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وهو الَحِكيمُ )) :  ث: الَحَك ال اللي الى. الُحْكُم، سبحانه وتعالى. ق تع

ن ري: م فات األَزه ة، وهللا ص ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ا،  هللا الَحَك ا أَراد به م بم أعل
ي اِكم، وهو  وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: ف ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس

اده،  الذي الَكبير في صفة هللا تعالى: العظيم الجليل والُمتََكبِّر)) :  َكبِيرِ اْلعَِلّيِ الْ ..((   القاضي م عب تََكبَّر عن ظل
يم ذو قال والِكْبِرياء َعَظَمة هللا، جاءْت على فِْعِلياء؛ ر أَي العظ ر والكبي الى المتكب  ابن األَثير: في أَسماء هللا تع

ِص ال  ل: المتكبر على ُعتاِة َخْلقه،الكبرياء، وقيل: المتعالي عن صفات الخلق، وقي ّرد والتََّخصُّ والتاء فيه للتف
ف. اِطي والتََّكلُّ اء التَّع ال ت ذات وكم ال ال ن كم ارة ع ي عب ل: ه ك، وقي ة والمل اء: العََظم ود والِكْبِري وال  الوج

   .. يوصف بها إال هللا تعالى
  
  

    
   ************  

  
  
  

كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –.)) ./)118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  

c    : 331الحلقة عدد  
   c( سورة غافر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال  ول هللا بل هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِريُكْم آيَ (( ...  ِذي يُ َو الَّ ُب(ُه ْن يُنِي ذَكَُّر إِالَّ َم ا يَتَ ا َوَم َماِء ِرْزقً ْن السَّ ْم ِم ُل لَُك ّزِ ِه َويُنَ َ  )13اتِ َّ اْدُعوا  فَ

يَن َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن( نْ  )14ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ وَح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن يََشاُء ِم َرَجاِت ذُو اْلعَْرِش يُْلِقي الرُّ  َرفِيُع الدَّ
ي( ْوَم التََّالقِ ِذَر يَ اِدِه ِليُْن ِد  )15ِعبَ ِ اْلَواِح َّ ِ ْوَم  ُك اْليَ ْن اْلُمْل ْيٌء ِلَم ْنُهْم َش ِ ِم َّ ى  ى َعلَ اِرُزوَن الَ يَْخفَ ْم بَ ْوَم ُه يَ

اِر( رِ 16اْلقَهَّ َ َس َّ ْوَم إِنَّ  اِب()اْليَْوَم تُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت الَ ُظْلَم اْليَ ِة إِْذ  )17يُع اْلِحَس ْوَم اْآلِزفَ ِذْرُهْم يَ َوأَن
اُع( ِفيٍع يَُط يٍم َوَال َش ْن َحِم اِلِميَن ِم ا ِللظَّ اِظِميَن َم اِجِر َك َدى اْلَحنَ وُب لَ ي  )18اْلقُلُ ا تُْخِف يُِن َوَم ةَ األَْع ُم َخائِنَ يَْعلَ

ُدوُر( ُ يَْقِضي بِاْلَحّقِ َوالَِّذيَن  )19الصُّ َّ يُر(َو ِميُع اْلبَِص َو السَّ َ ُه َّ ْيٍء إِنَّ  وَن بَِش ) 20يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الَ يَْقُض
دَّ ِم ْم أََش انُوا ُه ْبِلِهْم َك ي أََو لَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قَ اًرا فِ ةً َوآثَ وَّ ْنُهْم قُ

ْن َواٍق(األَْرِض فَ  ِ ِم َّ ْن  ْم ِم اَن لَُه ا َك ذُنُوبِِهْم َوَم ُ بِ َّ ذَُهْم  اِت  )21أََخ لُُهْم بِاْلبَيِّنَ أْتِيِهْم ُرُس ْت تَ أَنَُّهْم َكانَ َك بِ ذَِل
اِب( ِديُد اْلِعقَ ِويٌّ َش ُ إِنَّهُ قَ َّ ا )22فََكفَُروا فَأََخذَُهْم  ى بِآيَاتِنَ ْلنَا ُموَس ْد أَْرَس يٍن( َولَقَ ْلَطاٍن ُمبِ ْوَن 23َوُس ى فِْرَع )إِلَ

ذَّاٌب( هُ 24َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساِحٌر َك وا َمعَ ِذيَن آَمنُ اَء الَّ وا أَْبنَ الُوا اْقتُلُ ِدنَا قَ ْن ِعْن اْلَحّقِ ِم اَءُهْم بِ ا َج ) فَلَمَّ
  ..)).)25َضَالٍل(َواْستَْحيُوا نَِساَءُهْم َوَما َكْيُد اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة غافر ) 

  * التحليل : 
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تحياء النساء ؟..  ا اس ما اإلنابة ؟.. ما يوم التالقي ؟.. وما يوم األزفة ؟.. وما السلطان المبين ؟.. وم
  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ُب(...  (( ْن يُنِي ذَكَُّر إِالَّ َم ا يَتَ ا َوَم َماِء ِرْزقً ْن السَّ ُل لَُكْم ِم ِذي .)).. )13ُهَو الَِّذي يُِريُكْم آيَاتِِه َويُنَّزِ َو الَّ ُه
ْن السَّ: اآلية جمع آيات : الدليل والحجة على وجود هللا الواحد ال شريك له .. (( يُِريُكْم آيَاتِهِ  ْم ِم ُل لَُك َماِء َويُنَّزِ

ـيٌب: )) :  َوَما يَتَذَكَُّر إِالَّ َمْن يُنِيبُ )) : المطر .. ((  ِرْزقًا و ُمنِ ةً، فه ه إِناب اَب إِلي الى، وأَن ّ تع ى  الٌن إِل وناَب ف
ك أَنَْب وتاَب، ورَجع إِلى الطاعة؛ وقيل: ناَب لَِزَم الطاعة، وأَناَب: تاَب ورَجَع. أَْقبَلَ  ُت. وفي حديث الدعاِء: وإِلي

ّ بالتَّوبة. ر خارجين  اِإلنابةُ: الرجوُع إِلى  ه، غي وفي التنزيل العزيز: ُمنِـيبين إِليه؛ أَي راجعين إِلى ما أََمَر ب
  ..  إِليه واْرِجعُوا شيٍء من أَمِره. وقوله عز وجل: وأَنِـيبُوا إِلى ربكم وأَْسِلُموا له؛ أَي تُوبوا عن

َ ُمْخِلِص((   َّ اْدُعوا  افُِروَن(فَ ِرَه اْلَك ْو َك يَن َولَ ّدِ هُ ال يء )14يَن لَ ص الش ص .))  .. خل الفتح، يَْخلُ ب
 ً ا د ُخلُوص ان ق اً إِذا ك ّ  وَخالص ص  ه وأَْخلَ ه وَخلَّص ِلم. وأَْخلَص ا وَس م نَج َب ث ه. نَِش ه: أَْمَحَض َص  ِدينَ وأَْخلَ

نهم اَدك م رئ: إِالَّ عب اره، وق يَء: اخت ين، الش ذين وال الُمْخِلص ين ال ي بالُمْخِلص ب: يعن ال ثعل ين؛ ق ُمْخلَِص
وا ّ  أَْخلَص ادة  اج: العب ّل. الزج ّز وج ُ ع ّ هم  ذين أَْخلَص ين ال الى، وبالُمْخلَِص ه: تع اب  وقول ي الكت ْر ف واْذُك

اً، رئ ُمْخِلص اً، وق ان ُمْخلَص ه ك ى إِن ص: موس ن  والُمْخلَ اً م اراً خالص ه ُمخت ُ جعل ّ ه  ذي أَْخلَص دنس، ال ال
ورة الذي والُمْخِلص: د، س ّ أَح ّ تعالى خالصاً ولذلك قيل لسورة: قل هو  الص وّحد  ر:  اِإلخ ن األَثي ال اب ق

ّ تعالى وتقّدس   .. سميت بذلك ألَنها خالصة في صفة 
اُء ِم((   ْن يََش ى َم ِرِه َعلَ ْن أَْم وَح ِم رُّ ي ال ْرِش يُْلِق َرَجاِت ذُو اْلعَ دَّ ُع ال ْوَم َرفِي ِذَر يَ اِدِه ِليُْن ْن ِعبَ

ي( َرَجاتِ .)).. )15التََّالقِ دَّ ُع ال فات .. ((   َرفِي ْرِش : الص لطان .. ((   ذُو اْلعَ ك والس ْن )) : المل وَح ِم رُّ ي ال يُْلِق
ي)) : الوحي والنبوة .. ((   أَْمِرهِ  م ال)) :  يَْوَم التََّالقِ ن سيده: واالس اب؛ اب يض الِحج اء: نق اءواللِّق ن .. تِّلق اب

ل  ليُنِذر : سيده: وتَلَقَّاه والتَقاه والتَقَْينا وتَالقَْينا. وقوله تعالى ي أَه ي لتَالق وَم التالق ا سمي ي يوم التَّالِق؛ وإِنم
  . فيه. والتَقَْوا وتَالقَْوا بمعنى. وأَهل السماء األَرِض 

ْنُهمْ ((   ِ ِم َّ اِر(يَْوَم ُهْم بَاِرُزوَن الَ يَْخفَى َعلَى  ِد اْلقَهَّ ِ اْلَواِح َّ ِ ْوَم  ُك اْليَ ْن اْلُمْل ْيٌء ِلَم ْن .)).. )16 َش ِلَم
ارِ  ِد اْلقَهَّ ِ اْلَواِح َّ ِ ْوَم  ُك اْليَ فات:  اْلُمْل ن ص اُر: م وق. والقَهَّ ن ف ذ م ة واألَخ ُر: الغَلَب ز القَْه ال  هللا ع ل. ق وج

َر َخْلقَ ار، قََه اهُر القَّه ري: وهللا الق لطانهاألَزه ار  ه بس اً، والقَهَّ اً وكره ا أَراد طوع ى م فهم عل رَّ ه وَص وقدرت
  . غلبه. األَثير: القاهر هو الغالب جميع الخلق. وقََهَره يَْقَهُره قَْهراً: للمبالغة. وقال ابن

ِريُع اْلحِ ((   َ َس َّ ْوَم إِنَّ  َم اْليَ بَْت الَ ُظْل ا َكَس ٍس بَِم لُّ نَْف َزى ُك ْوَم تُْج اِب(اْليَ ِريُع .)).. )17َس َ َس َّ إِنَّ 
  : الحساب : اإلحصاء .. سريع العد واإلحصاء .. واإلنتقام ..  اْلِحَسابِ 

ِفيٍع ((   يٍم َوَال َش ْن َحِم اِلِميَن ِم ا ِللظَّ اِظِميَن َم اِجِر َك َدى اْلَحنَ وُب لَ ِة إِْذ اْلقُلُ ْوَم اْآلِزفَ ِذْرهُْم يَ َوأَن
اً أَي  أَِزَف يأَْزُف أََزفاً وأُُزوفاً: اْقتََرَب. وكلُّ شيء:  نِذْرُهْم يَْوَم اْآلِزفَةِ َوأَ .)) .. )18يَُطاُع( د أَِزَف أََزف َرَب، فق اْقتَ

ا ي وإن َدنا وأَفَِد. واآلِزفةُ القيامة لقُْربِه ةُ؛ يعن ِت اآلِزف الى: أَِزفَ ّ تع ال  داها، ق اُس َم تَْبعََد الن ة، أَي  اْس القيام
  . يامةُ.َدنَِت الق

ُدوُر(((   ي الصُّ ا تُْخِف يُِن َوَم ةَ األَْع يُنِ .)).. )19يَْعلَُم َخائِنَ ةَ األَْع ُم َخائِنَ ا ال يحل  يَْعلَ ى م : أي النظر إل
  للمؤمن  من النساء .. 

  )) َ َّ ْيٍء إِنَّ  وَن بَِش ِه الَ يَْقُض ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم ِذيَن يَ اْلَحّقِ َوالَّ ي بِ ُ يَْقِض َّ ِميُع َو َو السَّ  ُه
ى يَْقِضي.)).. )20اْلبَِصيُر( اء الشيء: يقال: قََض َل. وقَض م وفََص اٍض إِذا َحَك و ق اء فه ه وإِْمضاُؤه قَض  إِْحكاُم

  ..  والفراغ منه فيكون بمعنى الَخْلق
ةً أََو لَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن َكانُوا مِ ((   وَّ ْنُهْم قُ دَّ ِم ْن قَْبِلِهْم َكانُوا ُهْم أََش

ِ ِمْن َواٍق( َّ ُ بِذُنُوبِِهْم َوَما َكاَن لَُهْم ِمْن  َّ ْبِلِهمْ .))..  )21َوآثَاًرا فِي األَْرِض فَأََخذَُهْم  ْن قَ :  َعاِقبَةُ الَِّذيَن َكانُوا ِم
ـبتُه، وعاقِ ه، وعاقِ يٍء، وَعْقبُ ّلِ ش ُب ُك ه، ـبُه،َعِق ُ ُره وُعْقبَت ه: آِخ اهُ، وُعْقبانُ ر. .. وُعْقب زاُء األَْم ـى َج والعُْقبَ

اَن . ((  العَِقِب والعَْقِب: أَعقاٌب، ال يَُكسَّر على غير ذلك. وقالوا: العُقبـى لك في الَخْير أَي العاقبةُ. وجمع ا َك َوَم
ِ ِمْن َواقٍ  َّ وفي الحديث: فَوقَى أََحُدكم وْجَهه الناَر؛ َوقَْيُت ..  ِوقايةً وواقِيةً: صانَهوقاهُ هللاُ َوْقياً وَ )) : لَُهْم ِمْن 
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قِ  ُصْنتَه الشيء أَقِيه إذا ه وَستَْرتَه عن األَذى، وهذا اللفظ خبر أُريد به األمر أي ِليَ ُدكم وجَه اَر بالطاعة  أَح الن
َدقة.   . والصَّ

أْتِيِهْم ُرُس((   ْت تَ أَنَُّهْم َكانَ َك بِ اِب(ذَِل ِديُد اْلِعقَ ِويٌّ َش هُ قَ ُ إِنَّ َّ ذَُهْم  ُروا فَأََخ اِت فََكفَ .))..  )22لُُهْم بِاْلبَيِّنَ
  : البينة جمع بينات : الدليل والحجة على وجود هللا الواحد ال شريك له ..  تَأْتِيِهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاتِ 

ا وَ ((   ى بِآيَاتِنَ ْلنَا ُموَس ْد أَْرَس يٍن(َولَقَ ْلَطاٍن ُمبِ ينٍ  .))..)23ُس ْلَطاٍن ُمبِ ةُ :  َوُس ْلطاُن: الُحجَّ والسُّ
ه  المصدِر، قال والبُْرهان، وال يجمع ألَن مجراه َمْجرى ي قول اج ف ال الزّج محمد بن يزيد: هو من السِليط. وق

ٍة بَيِّنٍة. أَْرَسْلنا تعالى: ولقد ِ  لطان إِنما سميوالسُّ  موسى بآياتِنا وُسلطاٍن ُمبين، أَي وُحجَّ ّ ةُ  ه حج ْلطاناً ألَن ُس
ليط السلطان من السَّليط، قال: في أَرضه، قال: واشتاق ت: س ل للزي ذا قي ن ه ه، وم اء ب  .. (( والسليُط ما يُض

  )) :  أبان الشيء :  اتضح فهو مبين ..  ُمبِينٍ 
ذَّ ((   اِحٌر َك الُوا َس اُروَن فَقَ اَن َوقَ ْوَن َوَهاَم ى فِْرَع اُرونَ .)).. )24اٌب(إِلَ اَن َوقَ ْوَن َوَهاَم الوث  فِْرَع : ث

  القوة والمكر والمال .. 
اَءُهْم وَ ((   تَْحيُوا نَِس هُ َواْس وا َمعَ ِذيَن آَمنُ اَء الَّ وا أَْبنَ الُوا اْقتُلُ ِدنَا قَ ْن ِعْن اْلَحّقِ ِم اَءُهْم بِ ا َج ُد فَلَمَّ ا َكْي َم

َالٍل( ي َض اَءهُمْ .))... .)25اْلَكافِِريَن إِالَّ فِ تَْحيُوا نَِس اه: َواْس اَءهم، فمعن تَْحيي نس ه: ويَْس ا قول ن  وأَم تَْفِعُل م يَْس
تَْحيِي نساَءهم؛ أَي  وكذلك قوله أَحياء وليس فيه إال لغة واحدة. الَحياة أَي يتركهنَّ  اءهم ويَْس ذَبُِّح أَبن الى: يُ تع

   فال يقتلهن. للخدمة يْستَْبقيهن
  
  

 ************  
  
  
** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  *

ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ل المحيط السم ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل يع العل

ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَ (( ون ...  –./.)) )118ْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  هللاوأشهد أن محمدا رسول  
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c   : 332الحلقة عدد   
   c( سورة غافر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا ول هللا بل  وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ي األَْرِض َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونِ (( ...  َر فِ نَُكْم أَْو أَْن يُْظِه َل ِدي ي أَْقتُْل ُموَسى َوْليَْدُع َربَّهُ إِنِّي أََخاُف أَْن يُبَّدِ

اِب( )26اْلفََساَد( ْوِم اْلِحَس ْؤِمنٌ 27َوقَاَل ُموَسى إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم ِمْن ُكّلِ ُمتََكبٍِّر الَ يُْؤِمُن بِيَ ٌل ُم اَل َرُج  ) َوقَ
اِت ِم ُ َوقَْد َجاَءُكْم بِاْلبَيِّنَ َّ ِه ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجالً أَْن يَقُوَل َربِّي  ا فَعَلَْي ُك َكاِذبً ْم َوإِْن يَ ْن َربُِّك

َ الَ  َّ ُدُكْم إِنَّ  ِذي يَِع ذَّاٌب( َكِذبُهُ َوإِْن يَُك َصاِدقًا يُِصْبُكْم بَْعُض الَّ ِرٌف َك َو ُمْس ْن ُه ِدي َم ا )28يَْه ُك  يَ ْم اْلُمْل ْوِم لَُك قَ
ِ إِْن َجاَءنَا قَاَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إِالَّ مَ  َّ ِديُكْم إِالَّ اْليَْوَم َظاِهِريَن فِي األَْرِض فََمْن يَنُصُرنَا ِمْن بَأِْس  ا أَْه ا أََرى َوَم

َشاِد( َزاِب( َل الَِّذي آَمَن يَا) َوقَا29َسبِيَل الرَّ ْوِم األَْح َل يَ ْيُكْم ِمثْ اٍد  )30قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَ وحٍ َوَع ْوِم نُ َل َدأِْب قَ ِمثْ
اِد( ا ِلْلِعبَ ُد ُظْلًم ُ يُِري َّ ا  ِدِهْم َوَم ْن بَْع ِذيَن ِم وَد َوالَّ ا )31َوثَُم ْوَم التَّنَ َويَ ْيُكْم يَ اُف َعلَ ي أََخ ْوِم إِنِّ ْوَم  )32اِدي(قَ يَ

اٍد( ْن َه هُ ِم ا لَ ُ فََم َّ ِلْل  ْن يُْض ٍم َوَم ْن َعاِص ِ ِم َّ ْن  ُل  )33تَُولُّوَن ُمْدبِِريَن َما لَُكْم ِم ْن قَْب ُف ِم اَءُكْم يُوُس ْد َج َولَقَ
ا َجاَءُكْم بِِه َحتَّى إِذَا َهلََك قُْلتُمْ  ُ َمْن ُهَو  بِاْلبَيِّنَاِت فََما ِزْلتُْم فِي َشّكٍ ِممَّ َّ ُ ِمْن بَْعِدِه َرُسوالً َكذَِلَك يُِضلُّ  َّ لَْن يَْبعََث 

ِذيَن آَمن34ُُمْسِرٌف ُمْرتَاٌب( َد الَّ ِ َوِعْن َّ َد  ا ِعْن ِ بِغَْيِر ُسْلَطاٍن أَتَاُهْم َكبَُر َمْقتً َّ ذَِلَك )الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت  وا َك
 ُ َّ بَاَب( )35َعلَى ُكّلِ قَْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر( يَْطبَُع  ُغ األَْس ي أَْبلُ ْرًحا لَعَلِّ بَاَب 36َوقَاَل فِْرَعْوُن يَاَهاَماُن اْبِن ِلي َص )أَْس

ِلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي َألَُظنُّهُ َكاِذبًا َوَكذَِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَملِ  ُد السََّماَواِت فَأَطَّ ا َكْي بِيِل َوَم ِه َوُصدَّ َعْن السَّ
  ...)).) 37فِْرَعْوَن إِالَّ فِي تَبَاٍب(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة غافر ) 

  * التحليل :
  

و الرجل  ان رد  موسى ؟ .. من ه اذا ك الم ؟ ..  وم ه الس تخلص من موسى علي ون لل ماذا قال فرع
.. وما يوم األحزاب ؟.. وما يوم التنادي ؟.. وما الصرح المؤمن من آل فرعون ؟ .. وما الظهور في األرض ؟

الي إن  ل الت ي التحلي وما األسباب ؟.. وما التباب ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية ف
  شاء هللا تعالى : 

  
ي ((  (( ...  هُ إِنِّ ْدُع َربَّ ى َوْليَ ْل ُموَس ي أَْقتُ ْوُن ذَُرونِ اَل فِْرَع ي َوقَ َر فِ نَُكْم أَْو أَْن يُْظِه َل ِدي ّدِ اُف أَْن يُبَ أََخ

ه .. ((   ذَُرونِي أَْقتُْل ُموَسى .))..)26األَْرِض اْلفََساَد( نَُكمْ : وذر الشيء وذرا : ترك َل ِدي ّدِ ادة  أَْن يُبَ )) : أي عب
  فرعون .. 
ّلِ ((    ْن ُك ْم ِم ي َوَربُِّك ْذُت بَِربِّ اِب(َوقَاَل ُموَسى إِنِّي ُع ْوِم اْلِحَس ْؤِمُن بِيَ ٍر الَ يُ ْذُت .)).. )27ُمتََكبِّ ي ُع إِنِّ

َ :  بَِربِّي . إِليه عاذ به يَعُوذُ َعْوذاً وِعياذاً وَمعاذاً: الذ فيه ولجأ ا اذاً ب اذَ هللاِ أَي عي ّلِ . ((  واعتصم. ومع ْن ُك ِم
رٍ  ر ..  ُمتََكبِّ ة وتجب ان ذا عظم ر : ك تِْكباُر ال)) : تكب ه إِالَّ هللاُ واْس وا ال إِل ار: أَن ال يقول م ؛ كف ه: إِنه ه قول  ومن
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ان  هو الِكْبُر الذي قال كانوا إِذا قيل لهم ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا ه وسلم: إِن من ك النبي، صلى هللا علي
ة من ِكْبٍر لم في قلبه   ..  يدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا أَعلم ِمثْقاُل ذَرَّ

اءَ ((   ْد َج ُ َوقَ َّ اِت َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجالً أَْن يَقُوَل َربِّي  ُكْم بِاْلبَيِّنَ
ِذي يَ  ُض الَّ ْبُكْم بَْع اِدقًا يُِص ِرٌف ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا فَعَلَْيِه َكِذبُهُ َوإِْن يَُك َص َو ُمْس ْن ُه ِدي َم َ الَ يَْه َّ ُدُكْم إِنَّ  ِع

  : جاء في صحيح البخاري : قيل إن كان ابن عم فرعون ..  َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْونَ .)).. )28َكذَّاٌب(
نْ  يَا((   ُرنَا ِم ْن يَنُص ي األَْرِض فََم ا  قَْوِم لَُكْم اْلُمْلُك اْليَْوَم َظاِهِريَن فِ ْوُن َم اَل فِْرَع ا قَ ِ إِْن َجاَءنَ َّ أِْس  بَ

َشاِد( ْرُت : من القوة والتمكين ..   َظاِهِريَن فِي األَْرِض .)).. )29أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ َوَظَه
اهر ه. وتظ ت ب الن: أَعلي ْرُت بف ه. وأَْظَه ت: َعلَْوتُ وُم: البي د الق ى تَ َره إِل نهم َظْه د م لُّ واح ى ُك ه ولَّ ابَُروا كأَن

َر .. الظَّْهرِ  مأْخوذ من الظَّْهِر: الذين يجيئونك من ورائك أَو من وراء َظْهِرك في الحرب، وأَْقرانُ  صاحبه. وَظَه
  . به وعليه يَْظَهُر: قَِوَي.

ا((   ْيُكْم ِمثْ َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَ اُف َعلَ ي أََخ ْوِم إِنِّ َزاِب(قَ ْوِم األَْح نَ  .))..)30َل يَ ِذي آَم اَل الَّ ه َوقَ ن ب : آم
ذيب .. ((   ديق ضد التك َزابِ إيمانا :  صدقه ووثق به .. اإليمان : التص ْوِم األَْح َل يَ ْيُكْم ِمثْ اُف َعلَ ي أََخ )) :  إِنِّ

  لسالم .. مثل أيام عاد وثمود وبقية األمم التي عذبها هللا عز وجل بتكذيبها الرسل عليهم ا
اِد(((   ا ِلْلِعبَ ُد ُظْلًم ُ يُِري َّ ا  َل َدأِْب .))..   )31ِمثَْل َدأِْب قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم َوَم ِمثْ

وحٍ  ْوِم نُ ك:  قَ ا زال ذل ال: م ـُمالَزَمة. يق اَدة وال دَّأُْب: الع كَ  ال َدنََك وَدْي ِدينَ َك، وَدْي اَدةوَدأْبَ ن الع ه م .. َدبُونََك، كلُّ
أُْب والدَّأَب، بالتَّْحِريك: العادةُ والشَّأْن. قال الفّراُء: أِْن.  أَصله والدَّ ى الشَّ اه إِل ْت معن لَ من َدأَْبت إِالّ أَن العرب َحوَّ

ل إِذا والشَّ  العادةُ  بقياِم الليِل، فِإنه َدأُْب الصالِحيَن قَْبلَكم. الدَّأُْب: الحديث: عليكم وفي ي العََم ْن َدأََب ف و ِم أُْن، ه
ي َب. وف دَّ وتَِع ان َج ديث: فك وم  الح ادِة ق َل ع وحٍ؛ أَي ِمث وِم ن َل َدأِْب ق ل: مث ز وج ه، ع م. وقول ي وَدأْبه َدأْب

وحٍ. وِم ن اِل قَ َل ح الى:ا نوحٍ،وجاَء في التفسير: مث ه تع ي قول اج ف ال الزج ون؛ أَي  ألَزهري: ق َدأِْب آِل فِْرَع َك
لكشأْ  ال أَه ذا ق م، أَن  ِن آل فِْرعون، وكأَمـِْر آل فِْرعون؛ ك ّ أَعل ه، و ِدي في وُل عن ال األَزهري: والق ة. ق اللغ

ه  َدأَْب ههنا اجتِهادهم ّ علي ه في ُكْفِرِهم، وتَظاُهُرُهم على النبي، صلى  اُهِر آِل فرعونوآل لم، كتََظ ى  وس عل
  . موسى، عليه السالُم.

اِدي(قَْومِ  َويَا((   ْوَم التَّنَ ْيُكْم يَ اُف َعلَ اِدي.)).. )32 إِنِّي أََخ ْوَم التَّنَ ل  يَ ادي أه ث ين ة .. حي وم القيام : ي
  الجنة على أهل النار .. وأهل النار على أهل الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا  .. 

ِ ِمْن َعاِص ((   َّ ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد(يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِريَن َما لَُكْم ِمْن  َّ ْن  ) .))..33ٍم َوَمْن يُْضِلْل  َما لَُكْم ِم
ِ ِمْن َعاِصمٍ  مةُ هللا:  َّ ُع. وِعْص َده: أن الِعْصمة في كالم العرب: الَمْن ُمه  َعْب مه يَْعِص ه. َعَص ا يُوبِقُ َمه مم يَْعِص
  ..  َمْعصوَم إال الَمْرحومُ  ال ْن أَْمِر هللاِ إال َمْن َرِحَم؛ أيالتنزيل: ال عاِصَم اليوَم مِ  وَوقَاه. وفي َعْصماً: منَعَه
َك قُْل((   ى إِذَا َهلَ ا َجاَءُكْم بِِه َحتَّ َث َولَقَْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن قَْبُل بِاْلبَيِّنَاِت فََما ِزْلتُْم فِي َشّكٍ ِممَّ ْن يَْبعَ تُْم لَ

ُ ِمْن بَْعِدِه َرُسوالً َكذَِلكَ  اٌب( َّ ِرٌف ُمْرتَ َو ُمْس ْن ُه ُ َم َّ لُّ  لُ .)).. )34يُِض ْن قَْب ُف ِم اَءُكْم يُوُس ْد َج ل  َولَقَ : أي قب
ه السالم .. ((   وب  علي ن يعق ف اب ابٌ موسى عليه السالم .. وهو يوس ِرٌف ُمْرتَ َو ُمْس ْن ُه َرُف: )) ..  َم والسَّ

َ  تجاُوُز ما ُحدَّ لك.   ..  في غير َحقِّه  الشيَء: َوَضعَهوالسََّرُف: الخطأُ، وأَخطأ
ِ َوِعْنَد الَِّذيَن آَمنُ ((   َّ ِ بِغَْيِر ُسْلَطاٍن أَتَاُهْم َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد  َّ ُ الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت  َّ ُع  وا َكذَِلَك يَْطبَ

اٍر( ٍر َجبَّ ِب ُمتََكبِّ ذَِلَك يَطْ .)).. )35َعلَى ُكّلِ قَْل ارٍ َك ٍر َجبَّ ِب ُمتََكبِّ ّلِ قَْل ى ُك ُ َعلَ َّ ُع  يءَ :  بَ ع الش ُع  وَطب ه يَْطبَ وعلي
ر: الفتح والكس ابُِع، ب ابَُع والط تم. والط اً: خ اتم طْبع ة.  الخ ي حنيف اني وأَب ن اللحي رة ع ه؛ األَخي تم ب ذي يخ ال

تم،. وطبَع هللا عيقال : طبع الشاة  ِميَسم الفرائض.  والطابُِع والطابَُع: ه: خ ى قلب ل. ل ى المث ع  عل ال : طب ويق
و إِسحق النحوي: منه، أَي َختََم فال يَِعي على قلوب الكافرين، نعوذ باهللا  ال أَب ر. وق ُق لخي ى وال يَُوفَّ  وغّط

الى:  وختم اللغة معنى طبع في  ال تع ا ق ه شيء كم ن أَن يدخل واحد، وهو التْغِطيةُ على الشيء واالْستِيثاُق م
ى أَم على ْل راَن عل الَّ ب وبهم،  قلوب أَْقفالُها، وقال عز وجل: ك ى قل ى عل اه َغطَّ وبهم؛ معن ع هللا قل ذلك طب  وك

ْيُن أَيسر على قلوبهم؛ قال ابن رَّ د: ال ال مجاه ْيُن، ق رَّ و ال َع ه ن األَثير: كانوا يرون أَن الطَّْب ع  م ع، والطب الطب
  .. كله أَيسر من اِإلْقفاِل، واِإلْقفاُل أَشّد من ذلك
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بَاَب(((   ُغ األَْس ي أَْبلُ ْرًحا لَعَلِّ ي َص ِن ِل اُن اْب ْوُن يَاَهاَم ُر .)).. )36َوقَاَل فِْرَع ة، القَْص ي اللغ ْرُح، ف الصَّ
ْحنُ  باُب )) األسباب  : الطرق ..  لَعَلِّي أَْبلُُغ األَْسبَابَ .. وكل بناء عال .. ((   والصَّ والسَّبَُب: اْعتِالُق قَرابة. وأَس

ر: ال زهي ـيها؛ ق ماء: َمراقِ ن الس لَّم وَم ماِء بُس باَب الس و َراَم أَس ا، * ول ـيَِّة يَْلقَه باَب الـَمنِ اَب أَس   ه
  .. والواحُد َسبٌَب؛ وقيل: أَسباُب السماِء نواحيها

دَّ أَْسبَاَب السََّماَواِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي َألَُظنُّهُ َكاِذبًا َوَكذَلِ ((   ِه َوُص وُء َعَمِل ْوَن ُس َك ُزيَِّن ِلِفْرَع
ابٍ ...)).. ) 37َعْن السَّبِيِل َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إِالَّ فِي تَبَاٍب( اُب: :  َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إِالَّ فِي تَبَ اُر. والتَّب : الَخس بُّ التَّ

   الُخْسراُن والَهالُك.
  

 ************  
  

 لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسما يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
احِ (( ون ...  –./.)) )118ِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c   : 333الحلقة عدد   
   c( سورة غافر ) 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك  ول هللا بل له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اِد(قَْوِم اتَّبِعُونِ  َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا(( ...  َش بِيَل الرَّ ِدُكْم َس ا )38ي أَْه اٌع  يَ ْنيَا َمتَ دُّ اةُ ال ِذِه اْلَحيَ ا َه ْوِم إِنََّم قَ
َو  )39َوإِنَّ اْآلِخَرةَ ِهَي َداُر اْلقََراِر( ى َوُه ٍر أَْو أُْنثَ ْن ذََك اِلًحا ِم َل َص ْن َعِم َمْن َعِمَل َسيِّئَةً فََال يُْجَزى إِالَّ ِمثْلََها َوَم

ى  َويَا )40فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَْيِر ِحَساٍب(ُمْؤِمٌن  قَْوِم َما ِلي أَْدُعوُكْم إِلَى النََّجاِة َوتَْدُعونَنِي إِلَ
ِ َوأُْشِرَك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكمْ 41النَّاِر( َّ اِر( ) تَْدُعونَنِي ِألَْكفَُر بِا ا 42إِلَى اْلعَِزيِز اْلغَفَّ َرَم أَنََّم )الَ َج

ِ َوأَنَّ اْلمُ  َّ ى  ا إِلَ نَ َرِة َوأَنَّ َمَردَّ ي اْآلِخ ْنيَا َوَال فِ دُّ ي ال َوةٌ فِ هُ َدْع ْيَس لَ ِه لَ ْدُعونَنِي إِلَْي َحاُب تَ ْم أَْص ِرفِيَن ُه ْس
اِر( ْم َوأُفَ )43النَّ وُل لَُك ا أَقُ تَْذُكُروَن َم اِد(فََس يٌر بِاْلِعبَ َ بَِص َّ ِ إِنَّ  َّ ى  ِري إِلَ ُض أَْم ا  )44ّوِ يِّئَاِت َم ُ َس َّ اهُ  فََوقَ

وا آَل 45َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلعَذَاِب( اَعةُ أَْدِخلُ ) النَّاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَها ُغُدوا َوَعِشيا َويَْوَم تَقُوُم السَّ
تُمْ  )46ْوَن أََشدَّ اْلعَذَاِب(فِْرعَ  ْل أَْن ا فََه ْم تَبَعً ا لَُك ا ُكنَّ تَْكبَُروا إِنَّ ِذيَن اْس عَفَاُء ِللَّ وُل الضُّ اِر فَيَقُ ي النَّ وَن فِ  َوإِْذ يَتََحاجُّ

َ  )47ُمْغنُوَن َعنَّا نَِصيبًا ِمْن النَّاِر( َّ ا إِنَّ  لٌّ فِيَه اِد(قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُك ْيَن اْلِعبَ َم بَ ْد َحَك ِذيَن  )48 قَ اَل الَّ َوقَ
الُوا  )49فِي النَّاِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم يَُخفِّْف َعنَّا يَْوًما ِمْن اْلعَذَاِب( قَالُوا أََو لَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلبَيِّنَاِت قَ

ْوَم 50ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضَالٍل(بَلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما  ْنيَا َويَ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ وا فِ ِذيَن آَمنُ )إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالَّ
َدى َولَقَْد  )52يَْوَم الَ يَنفَُع الظَّاِلِميَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهْم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر( )51يَقُوُم األَْشَهاُد( ى اْلُه ا ُموَس آتَْينَ

اَب( اِب(53َوأَْوَرثْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَ ي األَْلبَ َرى ِألُوِل ًدى َوِذْك ذَْنبَِك  )54)ُه تَْغِفْر ِل قٌّ َواْس ِ َح َّ َد  بِْر إِنَّ َوْع فَاْص
ْبَكاِر(   ...)).)55َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِباْلعَِشّيِ َواْإلِ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة غافر )

  * التحليل :
  

ف هي  ؤمن؟.. كي ذا الم ل ه ازى هللا عز وج ف ج ون ؟.. كي ن آل فرع ن م ذي آم ما كانت نصيحة  ال
ا العشي  ذرة ؟.. وم ا المع مناقشة أهل النار على اختالف درجاتهم هالكا وتعذيبا ؟ .. وما يوم األشهاد ؟.. وم

دو ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ار ؟.. ع ا اإلبك اء هللا ؟.. وم الي إن ش ل الت ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي ن األجوب
  تعالى :

  
اِد( َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا(( ...  َش بِيَل الرَّ ِدُكْم َس ونِي أَْه ادِ .)).. )38قَْوِم اتَّبِعُ َش بِيَل الرَّ د :  َس َش د والرَّ ْش الرُّ

شاد: نقيض الغيّ  د يَْرُشد ، بالفتح،.. رشد اإلنسان والرَّ اداً، ُرْش داً وَرش د َرَش د، بالكسر، يَْرَش اً، بالضم، وَرِش
  ..  وهو نقيض الضالل، إِذا أَصاب وجه األَمر والطريق راِشد وَرشيد، فهو

ا((   َراِر( يَ َي َداُر اْلقَ َرةَ ِه اٌع َوإِنَّ اْآلِخ ْنيَا َمتَ دُّ اةُ ال ِذِه اْلَحيَ ا َه ْوِم إِنََّم يَ .)).. )39قَ َرةَ ِه َداُر  َوإِنَّ اْآلِخ
ةً أَي قَّر معه وَسَكنَ :  اْلقََرارِ  اّره ..  والقُّر، بالضم: القَرار في المكان، تقول منه قَِرْرُت بالمكان، وقاّره ُمقارَّ وق

وا ارُّ عود: ق ن مس ديث اب ي ح َكَن. وف ه وَس ّر مع ةً أَي قَ ارَّ اه  ُمق اِر، ومعن ن الَوق راِر ال م ن القَ الةَ،هو م الص
رُ  يهاالسكون، أَي اسكنوا ف راِر. وتَْقِري ن القَ ٌل، م و تَفَاُع ه  وال تتحّركوا وال تَْعبَثُوا، وه ان بالشيء: جعلُ اِإلنس

ْرُت عنده الخبر حتى . في قَراره؛ وقَرَّ ا اْستَقَرَّ ث م ي حي ود الحقيق ي والخل تقرار الحقيق .. دار القرار : من اإلس
  ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر .. 
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َك يَْدُخلُوَن ْن َعِمَل َسيِّئَةً فََال يُْجَزى إِالَّ ِمثْلََها َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُْولَئِ مَ ((  
اٍب( ِر ِحَس ا بِغَْي وَن فِيَه ةَ يُْرَزقُ ْؤِمنٌ .)).. )40اْلَجنَّ َو ُم ان : َوُه ه .. اإليم ق ب دقه ووث ا : ص ه إيمان ن ب  : آم

  التصديق ضد التكذيب .. 
اِر( َويَا((   ى النَّ ا 41قَْوِم َما ِلي أَْدُعوُكْم إِلَى النََّجاِة َوتَْدُعونَنِي إِلَ ِه َم ِرَك بِ ِ َوأُْش َّ ا َر بِ ْدُعونَنِي ِألَْكفُ ) تَ

اِر( ْدُعونَ .)).. )42لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم إِلَى اْلعَِزيِز اْلغَفَّ ِ تَ َّ ا َر بِ ا :  نِي ِألَْكفُ ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق الُكْف
ا ا وَكفَْرن ل دار ب ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف َر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ د بالط رب: ق ْوا  الح ُروا أَي َعَص َكفَ

اوه نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو وامتنعوا. الى: إِن  و ِضدُّ الشكر. وقوله تع
وراً  بكّلٍ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  تَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُ َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ ه:  وُكْفران افََره َحقَّ وك

ن ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل َجَحَده. ورجل تْر كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق م ه السَّ ل: ألَن ، وقي
ه وال  َوأُْشِرَك بِهِ .. ((  قلبه ُمغَطى على ي ذات )):  أشرك با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال ف

فاته .. ((   ي ص ارِ ف ِز اْلغَفَّ ى اْلعَِزي وُكْم إِلَ ال)) :  أَْدُع نى؛ ق مائه الحس ل وأَس ز وج فات هللا ع ن ص ُز: م  العَِزي
ل:المم الزجاج: هو يء، وقي ل ش ب ك وي الغال ذي تنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو الق و ال ه  ه يس كمثل ل

زّ  ُب الِع ذي يََه و ال ، وه زُّ ل الُمِع ز وج مائه ع ن أَس ذُّلِّ  َشيء. وم الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب ن يشاء م ..((   لم
ارِ  ة المبا)) :   اْلغَفَّ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ ةالغَفُ ا لغ   ومعناهم

ت  الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفر ك أَن لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإن
  .. الَمْغِفرة. وأَصل الغَْفِر التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها الغَفُور الغَفّار يا أَهل

ْدُعونَ ((   ا تَ َرَم أَنََّم ِ َوأَنَّ الَ َج َّ ى  ا إِلَ نَ َرِة َوأَنَّ َمَردَّ ي اْآلِخ ْنيَا َوَال فِ دُّ ي ال َوةٌ فِ هُ َدْع ْيَس لَ ِه لَ نِي إِلَْي
اه  ال بدّ  : وال جرم أي  الَ َجَرَم أَنََّما تَْدُعونَنِي إِلَْيهِ .)).. )43اْلُمْسِرفِيَن ُهْم أَْصَحاُب النَّاِر( ل: معن وال محالة، وقي

بُوا َطعَْنُت أبا ُعيَْينَةَ َطْعنَةً  ولقد الضَّريبَِة: ل أَبو أسماء بنَحقّاً؛ قا ا  َجَرَمْت فَزارةَ، بعَدها، أن يَْغَض ْت له أي َحقَّ
اَر،  الغََضَب، وقيل: معناه كَسبَتْها الغََضَب. قال سيبويه: م الن ت فأما قوله تعالى: ال َجَرَم أنَّ له إن جرم عمل  ف

اً أنلق فعل، ومعناها ألَنها ا َحقّ ُدلُّك د َحقَّ أن لهم النار، وقول المفسرين: معناه اَر يَ م الن ة  له ا بمنزل ى أنه عل
ي أَّن، هذا الفعل إذا مثَّْلَت، فََجَرمَ  ُد ف ول:  َعِملَْت بع رب تق ك والع د  ، ال جرم آلتين ا  ال جرم لق ْنَت، فتراه أَْحَس

لها ياليمين، وكذلك فسرها المفسرون َحقّاً أنهم ف بمنزلة ْبُت  اآلخرة هم األَْخَسُرون، وأص ُت أي َكَس ن َجَرْم م
   ..الذنبَ 

َ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد(((   َّ ِ إِنَّ  َّ ُض أَْمِري إِلَى  ى .)).. )44فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكْم َوأُفَّوِ ِري إِلَ ُض أَْم َوأُفَّوِ
 ِ ق بم َّ ر متعل ه .. واألم م أرادوا قتل وا : ألنه ة .. فهم ه دون نتيج ح قوم رى لنص ذي انب ون ال ؤمن آل فرع

اس ..((   ن عب ه اب ا ذهب إلي و م ه.. وه دروا علي م يق ل فل ى الجب نهم إل ى بقتله .. فهرب م ِري إِلَ ُض أَْم ّوِ َوأُفَ
 ِ اكم)):  َّ ه الح َض إِليه األَمَر: َصيََّره إِليه وجعَلَ ي فَوَّ ه. وف ُت أَ  في ْض دعاء: فَوَّ ديث ال ه ح ك أَي َرَدْدتُ ري إِلي ْم

ضَ  إِليك. يقال:   ..  أَمَره إِليه إِذا رّده إِليه وجعله الحاكم فيه فَوَّ
ُ َسيِّئَاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلعَذَاِب(((   َّ ُروا.)).. )45فََوقَاهُ  ا َمَك يِّئَاِت َم ُ َس َّ اهُ   فََوقَ

 : ً ةِ  فَعاَد عليِك إنَّ لُكنَّ َحّظاً، الُهذلّي: َمْعِقل َوِوقايةً وواقِيةً: صانَه؛ قال أَبو وقاهُ هللاُ َوْقيا ةً كواقِي البِ  وواقِي  الِك
ه ُت الشيء أَقِي اَر؛ َوقَْي ه الن ُدكم وْجَه ر  إذا وفي الحديث: فَوقَى أََح ظ خب ذا اللف تَْرتَه عن األَذى، وه ْنتَه وَس ُص

َدقة.أَ  أُريد به األمر أي ِليَقِ    .حُدكم وجَهه الناَر بالطاعة والصَّ
ذَاِب(((   دَّ اْلعَ ْوَن أََش وا آَل فِْرَع .)) .. )46النَّاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَها ُغُدوا َوَعِشيا َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُ

يا ُدوا َوَعِش داء:  ُغ ر. واالْغتِ دى: بكَّ ُدّواً واْغتَ ْدواً وُغ ه غ دا علي .وَغ ُدوُّ اداه: : الغُ ه.  وغ َدا علي اَكره، وَغ ب
واحِ،  : نِقيُض الرَّ ر ُغُدّواً . وقولهوقد غدا يغدو  والغُُدوُّ دوات فعبَّ ل عن  تعالى: بالغُُدّوِ واآلصاِل؛ أَي بالغ بالفْع

ال غدا الرجل طلوع الشمس.  يقال: أَتَْيتُك طلوَع الشمِس أَي في وْقتِ  الَوْقِت كما ُدو، ف ويق ويَْغ اٍد. ه ا  غ وأَم
ت  )):َوَعِشيا((  الوقتُ  العَِشيُّ فقال أَبو الهيثم: إِذا زالت الشَّْمُس ُدِعي ذلك ل َل الظلُّ َشْرقِيّاً وتحوَّ ، فَتََحوَّ العَِشيَّ

ي قال.. الشْمُس َغْربيَّة رة، رضي األَزهري: وصالتا العَِشّيِ هما الظُّْهر والعَْصر. وفي حديث أَب ه:  هري هللا عن
  ..  وأَْكبَُر َظني أَنها العَْصر ، صالتَي العشّيِ  صلى بنا رسوُل هللا، صلى هللا عليه وسلم، إْحدى
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تُمْ ((   ْل أَْن ا فََه ْم تَبَعً ا لَُك ا ُكنَّ تَْكبَُروا إِنَّ ِذيَن اْس عَفَاُء ِللَّ وُل الضُّ اِر فَيَقُ ي النَّ وَن فِ اجُّ ا َوإِْذ يَتََح وَن َعنَّ  ُمْغنُ
وَن فِي النَّارِ .)).. )47 النَّاِر(نَِصيبًا ِمنْ  ه:  َوإِْذ يَتََحاجُّ اٌج. وحاجَّ ِة: ُحَجٌج وِحج : التَّخاُصم؛ وجمع الُحجَّ  والتَّحاجُّ

ةً  ةَ. ُمحاجَّ ه الُحجَّ اً: نازع ي وِحجاج ه. وف تِ ى ُحجَّ ه عل اً: غلب ه َحّج ه يَُحجُّ جَّ آدمُ  وَحجَّ ديث: فََح ى أَي  الح موس
ة. ة اْحتَجَّ بالشيِء:و َغلَبَه بالُحجَّ ة؛ قال األَزهري: إِنما سميت ُحجَّ د ألَن اتخذه ُحجَّ جُّ أَي تقتص القصد  ألَنها تَُح

ة الطريق هي   . الَمْقِصُد والَمْسلَُك. لها وإِليها؛ وكذلك َمَحجَّ
ْيَن اْلعِ ((   َم بَ ْد َحَك َ قَ َّ ا إِنَّ  اِد(قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكلٌّ فِيَه ادِ .)).. )48بَ ْيَن اْلِعبَ َم بَ ْد َحَك َ قَ َّ :  إِنَّ 

األمر ه ب َم علي د َحَك ُم: وق ذلك. والُحْك نهم ك م بي ةً وحك اً وُحكوم ُم ُحْكم مَ  يَْحُك ك َحَك در قول ُم أي  مص نهم يَْحُك بي
  .. بالعدل الُحْكُم القضاء له وحكم عليه. األزهري: قضى، وَحَكمَ 
ِذينَ ((   اَل الَّ ذَاِب( َوقَ ْن اْلعَ ا ِم ا يَْوًم ْف َعنَّ ْم يَُخفِّ وا َربَُّك نََّم اْدُع ِة َجَه اِر ِلَخَزنَ ي النَّ ِة ) .)) .. 49فِ ِلَخَزنَ

نَّمَ  َرزه:  َجَه ه: أَْح اً واْختََزن ه َخْزن يَء يَْخُزن َزَن الشَّ ي َخ ه ف م  وجعل ةُ: اس ه. والِخزان ه لنفس ة واختزن ِخزان
ه َزن في ذي يُْخ ع ال لُ  يء.الش الموض ةُ: َعم ه. والِخزان دنا َخزائنُ يء إال عن ن ش ز: وإْن م ل العزي ي التنزي  وف

   .. الَخزائن الخاِزن. والَمْخَزن، بفتح الزاي: ما يُْخَزن فيه الشيء. والِخزانةُ: واحدة
اْدُعو((   الُوا فَ ى قَ الُوا بَلَ اِت قَ لُُكْم بِاْلبَيِّنَ أْتِيُكْم ُرُس ُك تَ ْم تَ الُوا أََو لَ ي قَ افِِريَن إِالَّ فِ اُء اْلَك ا ُدَع ا َوَم

ود هللا الواحد  أََو لَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلبَيِّنَاتِ .)).. )50َضَالٍل( ى وج دليل والحجة عل ات : ال : البينة جمع بين
  ال شريك له .. وعلى أن  يوم القيامة حق .. 

َهاُد(إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آمَ ((   وُم األَْش ْوَم يَقُ ْنيَا َويَ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ وا فِ ي .)).. )51نُ وا فِ ِذيَن آَمنُ َوالَّ
ْنيَا ا : صدقه  اْلَحيَاِة الدُّ : وعد هللا حق ال يتخلف أبدا لكل مؤمن صادق في  قوله وفعله ونيته .. وآمن به إيمان

س  يَقُوُم األَْشَهادُ  َويَْومَ ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. (( )) األشهاد جمع شاهد  .. شهد المجل
ذيب ..  رين بالتك البالغ .. وللكف ل ب هدون للرس ة يش اطع .. واألشهاد : المالئك ر الق هادة الخب : حضره .. الش
ا  ى اإلنسان بم هد عل اء الجسم تش ا أن أعض ن معانيه وا .. وم واألشهاد من معانيها الرسل يشهدون بما بلغ

الم .. وتشمل  لذنوب .. فاألشهاد كلمة ال تشم قارف من يهم الس اء والرسل عل المالئكة فقط  بل تشمل األنبي
المؤمنين .. وتشمل اإلنسان ذاته .. ألن أعضاء   جسمه تشهد عليه .. وتشمل كل ما جاء بشهادة : أي بخبر 

  قاطع .. 
مْ ((   ِذَرتُُهْم َولَُه اِلِميَن َمْع ُع الظَّ ْوَم الَ يَنفَ دَّاِر(يَ وُء ال ْم ُس ةُ َولَُه ةُ .)).. )52 اللَّْعنَ ْم اللَّْعنَ ُن: :  َولَُه واللَّْع

ع  ، ومن الَخْلق السَّبُّ والدُّعاء، هللا وقيل: الطَّْرد واِإلبعاُد من اِإلْبعاُد والطَّْرد من الخير، واللَّْعنةُ االسم، والجم
  .. وَمْلعُوٌن، والجمع َمالِعين؛ عن سيبويه ه وأَبعده. ورجل لَِعينٌ َطَردَ  ولَعَناٌت. ولَعَنه يَْلعَنه لَْعناً: ِلعانٌ 

اَب(((   َرائِيَل اْلِكتَ ي إِْس ا بَنِ ابَ .)).. )53َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلُهَدى َوأَْوَرثْنَ َرائِيَل اْلِكتَ ي إِْس ا بَنِ :  َوأَْوَرثْنَ
  التوراة ..
  .)).. اللب جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب .. )54(ُهًدى َوِذْكَرى ِألُوِلي األَْلبَابِ ((   

اِر(((   ْبَك ِ َحقٌّ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِاْلعَِشّيِ َواْإلِ َّ ذه )55فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد  ت ه ...)).. نزل
ا اآلية بمكة قبل فرض الصلوات الخمس وكانت الصالة وقتها ركعتان ف ي الصباح وركعتان في المساء .. فلم

  فرضت الصلوات الخمس نسخ حكمها .. وهللا أعلم.. 
  

 *******  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه ا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  اة رض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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ظ هللا  ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 

   

c   334الحلقة عدد   
   c( سورة غافر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 لسالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ا ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْم بِبَ  (( ...  ا ُه ٌر َم ُدوِرِهْم إِالَّ ِكْب ي ُص اُهْم إِْن فِ ْلَطاٍن أَتَ ِر ُس ِ بِغَْي َّ اِت  ي آيَ اِدلُوَن فِ ِذيَن يَُج ِه إِنَّ الَّ اِلِغي

 ِ َّ اِس الَ  )56 إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر(فَاْستَِعْذ بِا َر النَّ نَّ أَْكثَ لََخْلُق السََّماَواِت َواألَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َولَِك
وَن( يُء  )57يَْعلَُم اِلَحاِت َوَال اْلُمِس وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ يُر َوالَّ ى َواْلبَِص تَِوي األَْعَم ا يَْس ا َوَم يالً َم قَِل
ْم 59)إِنَّ السَّاَعةَ َآلتِيَةٌ الَ َرْيَب فِيَها َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يُْؤِمنُوَن(58تَتَذَكَُّروَن( ) َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُك

ِريَن( اَر )60إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخ ِه َوالنََّه ُكنُوا فِي َل ِلتَْس ْم اللَّْي َل لَُك ِذي َجعَ ُ الَّ َّ
ُكُروَن( َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْش َّ هَ  )61ُمْبِصًرا إِنَّ  ْيٍء الَ إِلَ ّلِ َش اِلُق ُك ْم َخ ُ َربُُّك َّ ْم  ذَِلُك

ا تُؤْ  وَن(إِالَّ ُهَو فَأَنَّ ُدوَن( )62فَُك ِ يَْجَح َّ اِت  انُوا بِآيَ ِذيَن َك ُك الَّ ذَِلَك يُْؤفَ َراًرا  )63َك ْم األَْرَض قَ َل لَُك ِذي َجعَ ُ الَّ َّ
ارَ  ْم فَتَبَ ُ َربُُّك َّ َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزقَُكْم ِمْن الطَّيِّبَاِت ذَِلُكْم  الَِميَن( كَ َوالسََّماَء بِنَاًء َوَصوَّ ُ َربُّ اْلعَ َو 64َّ )ُه

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن( َّ ِ يَن اْلَحْمُد  ْدُعوَن  )65اْلَحيُّ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ قُْل إِنِّي نُِهيُت أَْن أَْعبَُد الَِّذيَن تَ
ا َجاَءنِي اْلبَيِّنَاُت ِمْن  ِ لَمَّ َّ   ...)).)66َربِّي َوأُِمْرُت أَْن أُْسِلَم ِلَرّبِ اْلعَالَِميَن(ِمْن ُدوِن 

  صدق هللا العظيم
  ( سورة غافر ) 
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  * التحليل :
  
ك   ما معنى الكبر ؟.. ما األكبر خلق السماوات أم خلق اإلنسان ؟ .. ما معنى (( داخرين )) ؟.. ما اإلف

ل ؟ .. وما الجحود ؟.. وما حقيقة العبادة ؟.. عن هذه األ سئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحلي
  التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ْم بِبَ  (( ...  ا ُه ٌر َم ُدوِرِهْم إِالَّ ِكْب ي ُص اُهْم إِْن فِ ْلَطاٍن أَتَ ِر ُس ِ بِغَْي َّ اِت  ي آيَ اِدلُوَن فِ ِذيَن يَُج ِه إِنَّ الَّ اِلِغي

وَ  هُ ُه ِ إِنَّ َّ ا تَِعْذ بِ يُر(فَاْس ِميُع اْلبَِص ْلَطانٍ .)).. )56 السَّ ِر ُس ع ألَن :  بِغَْي ان، وال يجم ةُ والبُْره ْلطاُن: الُحجَّ والسُّ
رى راه َمْج ال مج دِر، ق د المص الى: ولق ه تع ي قول اج ف ال الزّج ِليط. وق ن الس و م د: ه ن يزي د ب ْلنا محم  أَْرَس

ٍة. ٍة بَيِّن مي موسى بآياتِنا وُسلطاٍن ُمبين، أَي وُحجَّ ا س لطان إِنم ال:  والسُّ ي أَرضه، ق ِ ف ّ ةُ  ه حج ْلطاناً ألَن ُس
ُدوِرِهْم .. ((  والسليُط ما يُضاء به، ومن هذا قيل للزيت: سليط ، قال: السلطان من السَّليط واشتاق ي ُص إِْن فِ
رٌ  ه إِالَّ هللاُ )) :  إِالَّ ِكْب وا ال إِل ار: أَن ال يقول تِْكباُر الكف ه قول ؛ واْس ه إِال هللا  ه: إِنهمومن ل لهم ال إِل انوا إِذا قي ك

م ، صلى هللا عليه وسلم: إِن من كان في قلبه النبي هو الِكْبُر الذي قال يستكبرون؛ وهذا ٍر ل ن ِكْب ة م  ِمثْقاُل ذَرَّ
م، رك، وهللا أَعل ه الش ي ب ال: يعن ة، ق دخل الجن وق ي ى مخل ان عل ر اِإلنس ه.  ال أَن يتكب ؤمن بري و م ه وه مثل

  .  االمتناع عن قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّراً. االستكبار:و
وَن(((   اِس الَ يَْعلَُم َر النَّ نَّ أَْكثَ اِس َولَِك ِق النَّ ْن َخْل ُر ِم َماَواِت َواألَْرِض أَْكبَ ُق السَّ ُق .).. )57لََخْل لََخْل

لوالَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع ا:  السََّماَواِت َواألَْرِض أَْكبَرُ  ه: وك ه  شيء لشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي خلَق
ه: أَال بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ق هللا فهو ُمْبتَِدئه عل ه الَخل ر ل القين واألَم ن الخ ارك هللا أَحس َر .. ((  تب نَّ أَْكثَ َولَِك

  )) : علم علما: أدركه بحقيقته وكنهه .. النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ 
ى((   تَِوي األَْعَم ا يَْس ا  َوَم يالً َم يُء قَِل اِلَحاِت َوَال اْلُمِس وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ يُر َوالَّ َواْلبَِص

تُهم أَي وَعِميَةُ .)).. )58تَتَذَكَُّروَن( يهم َعِميَّ ون. وف وٌم َعُم ة، وق ى فَِعل م، القَْلِب، عل ى  َجْهلُُه ى أَْعَم بَة إل والنِّْس
. وقال هللا بيالً؛  عز وجل: أَْعَمويٌّ وإلى َعٍم َعَمِويٌّ لُّ س ى وأََض ي اآلخرة أَْعَم و ف ى فُه ذه أَْعَم وَمن كان في ه

ال ذه ق ي ه ان ف ن ك ال م م ق اَطبين ث ى الُمخ ْنيا عل دُّ م ال دََّد هللا نِعَ راء: َع ي  الف ْنيا الت دُّ م ال ي نِعَ ي ف ى، يَْعن أَْعَم
  .. نِعَِم اآلخرة أَْعَمى وأََضلُّ سبيالً  اْقتََصْصناها علَيكم فهو في

وَن(((   اِس الَ يُْؤِمنُ َر النَّ نَّ أَْكثَ ا َولَِك َب فِيَه ةٌ الَ َرْي اَعةَ َآلتِيَ ةٌ .)).. )59إِنَّ السَّ اَعةَ َآلتِيَ وم  إِنَّ السَّ : ي
ة .. ((   االقيام َب فِيَه ا .. ((   الَ َرْي ك فيه ونَ )) : الش اِس الَ يُْؤِمنُ َر النَّ نَّ أَْكثَ ه إيمان َولَِك ن ب دقه )) : آم ا : ص

  ووثق به .. 
نََّم ((   يَْدُخلُوَن َجَه اَدتِي َس ْن ِعبَ تَْكبُِروَن َع ِذيَن يَْس ْم إِنَّ الَّ تَِجْب لَُك ونِي أَْس ْم اْدُع اَل َربُُّك َوقَ

ِريَن( تَِجبْ .)).. )60َداِخ ونِي أَْس ْم اْدُع اَل َربُُّك ادة ..  َوقَ و العب دعاء ه ادةً: إم : ال دُّعاُء ِعب ون ال د يك ذين وق ال
ي  يقول: ادعوهم في أَمثالُكم، وقوله بعد ذلك: فاْدُعوهم فْليَْستجيبوا لكم، من دون هللا ِعبادٌ  تَْدعون النوازل الت

وا ون يُجيب إن تنزل بكم إن كانوا آلهة كما تقول ةٌ.  دعاءكم، ف م آله اذبون أَنه أَنتم ك وكم ف م يُجيب وهم فل َدَعْوتُم
و ال أَب ي وق حق ف ُب  إس ه: أُِجي ةقول ى ثالث دعاء  عل ى ال اِن؛ معن دَّاعِ إذا َدع وة ال ه: دع ا  أَوج رٌب منه فض

ا،  توحيدهُ والثناُء عليه كقولك: يا هللاُ ال إله إال أَنت، ك ربَّن ه بقول َد دَعْوت ه فق ُد، إذا قُْلتَ َك الحم وكقولك: ربَّنا ل
تَ  ثم م ادعوني أَْس ال ربُّك ه: وق ه قول د، ومثل مأَتيَت بالثناء والتوحي ادتي؛  ِجْب لك تَكبرون عن ِعب ذين يَْس إنَّ ال

ا، فهذا َضْرٌب من الدعاء، والضرب الثاني ر لن م اغف ك: الله ه كقول ب من ّرِ ا يُقَ ة وم َو والرحم  مسأَلة هللا العف
داً، االً وول ي م م ارزقن ه دعاء ألَن  والضرب الثالث مسأَلة الَحّظِ من الدنيا كقولك: الله ذا جميع مي ه ا س وإنم

ي دعاًء. يا ان يَُصّدر في هذه األَشياء بقولهاإلنس إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن . ((  هللا يا رّب يا رحمُن، فلذلك ُسّمِ
ه إِالَّ هللاُ )): استكبر : كان ذا كبرياء .. أي عظمة وتجبر .. ِعبَاَدتِي ه  ؛ واْستِْكباُر الكفار: أَن ال يقولوا ال إِل ومن

ه وسلم:  النبي هو الِكْبُر الذي قال ا إِذا قيل لهم ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذاكانو قوله: إِنهم ، صلى هللا علي
ة من ِكْبٍر لم إِن من كان في قلبه م ِمثْقاُل ذَرَّ نََّم ..((  يدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا أَعل يَْدُخلُوَن َجَه َس
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ذي  وَدِخرَ  يَْدَخُر ُدُخوراً، فهو َداِخٌر، َدَخَر الرجُل، بالفتح،)) :  َداِخِرينَ  َدَخراً: ذَلَّ وَصغَُر يَْصغُُر َصغَاراً، وهو ال
غَاُر والذل، وأَْدَخَرهُ غيره. قال هللا  شاء يفعل ما يؤمر به، َخُر: التحير. والدُُّخوُر:الصَّ أَو أَبى صاِغراً قَِميئاً. والدَّ

  .. نصاغرو تعالى: وهم داخرون؛ قال الزجاج:أَي
اِس وَ ((   ى النَّ ٍل َعلَ ذُو فَْض َ لَ َّ ًرا إِنَّ  اَر ُمْبِص ِه َوالنََّه ُكنُوا فِي َل ِلتَْس ْم اللَّْي َل لَُك ِذي َجعَ ُ الَّ َر َّ نَّ أَْكثَ لَِك

ُكُرونَ .)).. )61النَّاِس الَ يَْشُكُروَن( اُن اإلِ :  َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْش ْكُر: ِعْرف ُكورُ الشُّ و الشُّ ُره، وه ان ونَْش  حس
ر قال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْمُد يكون عن يد وعن أَيضاً. ْكُر  غي ا. والشُّ رق بينهم ذا الف د، فه ي

وـَشَكَرهُ وَشَكَر ل من هللا: المجازاة والثناء الجميل، ال أَب ْكراناً؛ ق ُكوراً وُش ْكراً وُش ة: ه يَْشُكُر ُش َكْرتَُك، َش نخيل
ون إِال  قال ابن سيده: وهذا يدل على أَن الشكر ال َمْن أَْولَْيتَهُ نِْعَمةً يَْقِضي وما ُكلُّ  إِنَّ الشُّْكَر َحْبٌل مَن التُّقَى، يك

  .. عن يد
ُ َربُُّكْم َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو فَأَنَّ ((   َّ ذب: ا تُْؤفَُكونَ  ىفَأَنَّ  .))..)62تُْؤفَُكوَن( ىذَِلُكْم  .. ِإلْفك: الك

  .. وأَفََك الناَس: كذبهم وحدَّثهم بالباطل ويقال: أَفََك كذب.
ُدوَن(((   ِ يَْجَح َّ اِت  انُوا بِآيَ ِذيَن َك ُك الَّ ذَِلَك يُْؤفَ ُدونَ  .))..)63َك ِ يَْجَح َّ اِت  ود: :  بِآيَ ُد والُجُح الَجْح

ار و رار كاِإلنك َدهُ نقيض اِإلق ع المعرفة،َجَح ار م وُد اِإلنك وهري: الُجح داً وُجحوداً.الج ُده َجْح َده  يَْجَح م. َجَح العل
  .  والُجْحُد، بالضم، والجحود: قلة الخير. حقَّه وبحقه. والَجْحدُ 

َورَ ((   َن ُص َرُكْم فَأَْحَس وَّ اًء َوَص َماَء بِنَ َراًرا َوالسَّ ُ الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْرَض قَ اِت َّ ْن الطَّيِّبَ ْم ِم ُكْم َوَرَزقَُك
ُ َربُّ اْلعَالَِميَن( َّ ُ َربُُّكْم فَتَبَاَرَك  َّ ُ َربُّ اْلعَالَِمينَ .)).. )64ذَِلُكْم  َّ اركَ :  فَتَبَاَرَك  الى  وتب زه وتع دَّس وتن هللا: تق

ره، أي ذه الصفة لغي ون ه َر. وتعاظم، ال تك ر. وسئ تَطهَّ ْدس: الطه اَرَك هللاُ والقُ ير تب ن تفس اس ع و العب ل أب
ذلك ارتفع. فقال: ن  والُمتباِرُك: المرتفع. وقال الزجاج: تباَرَك تفاَعَل من البََركة، ك ة. وروى اب ل اللغ ول أه يق

اري:  عباس: ومعنى البََركة الكثرة في كل خير، وقال في ن األَنب ال اب اظم، وق الى وتع اَرَك تع موضع آخر: تَب
ُك باسمه في كل أمر. وقال الليث في تفسير تباَرَك هللا: تمجيد أي تباَرَك هللا   . وتعظيم. يُتَبَرَّ

الَِميَن(((   ِ َرّبِ اْلعَ َّ ِ ُد  يَن اْلَحْم ّدِ هُ ال يَن لَ هُ .)).. )65ُهَو اْلَحيُّ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِص يَن لَ ُمْخِلِص
ينَ  الَِمينَ (  : الطاعة والعبادة .. ( الّدِ يٍء أَي)):  َرّبِ اْلعَ ّلِ ش ل، هو َربُّ ك ّز وج ّ ع و  : ه بُّ رَّ ه  ال ه، ول مالُك

بوبيَّة على جميع الَخْلق، ال شريك له، وهو َربُّ األَْرباِب، ر  الرُّ ي َغي وماِلُك الـُملوِك واألَْمالِك. وال يقال الربُّ ف
ِ، إِالّ باِإلضافةِ    ): العالم جمع عالمون: الخلق كلهم ..) اْلعَالَِمينَ .. ((  ّ

ْرتُ ((   ي َوأُِم ْن َربِّ اُت ِم اَءنِي اْلبَيِّنَ ا َج ِ لَمَّ َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ِذيَن تَ َد الَّ ِلَم  قُْل إِنِّي نُِهيُت أَْن أَْعبُ أَْن أُْس
اتُ ...)). )66ِلَرّبِ اْلعَالَِميَن( اَءنِي اْلبَيِّنَ ا َج ع ب لَمَّ ة جم ود هللا الواحد ال : البين ى وج دليل والحجة عل ات : ال ين

  شريك له ..
  

******************  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ال ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل  ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا  ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ارب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم  ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق عل
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

c   : 335الحلقة عدد   
   c( سورة غافر ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 رحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم و ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وا أَ (( ...  مَّ ِلتَْبلُغُ الً ثُ ِرُجُكْم ِطْف مَّ يُْخ ٍة ثُ ْن َعلَقَ مَّ ِم ٍة ثُ ْن نُْطفَ مَّ ِم َراٍب ثُ ْن تُ ْم ِم ِذي َخلَقَُك َو الَّ مَّ ُه ُكْم ثُ دَّ ُش

ِإذَا 67ْنُكْم َمْن يُتََوفَّى ِمْن قَْبُل َوِلتَْبلُغُوا أََجالً ُمَسمى َولَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن(ِلتَُكونُوا ُشيُوًخا َومِ  ُت فَ يِ َويُِمي )ُهَو الَِّذي يُْح
ِ أَنَّى68قََضى أَْمًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن( َّ )الَِّذيَن َكذَّبُوا 69يُْصَرفُوَن( )أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاِت 

وَن( ْوَف يَْعلَُم لَنَا فََس ِه ُرُس ْلنَا بِ ا أَْرَس اِب َوبَِم َحبُوَن(70بِاْلِكتَ ُل يُْس اقِِهْم َوالسََّالِس ي أَْعنَ َالُل فِ ي  )71)إِْذ األَْغ فِ
ِرُكوَن(ثُمَّ قِيَل لَُهْم أَْيَن َما كُ  )72اْلَحِميِم ثُمَّ فِي النَّاِر يُْسَجُروَن( ْم 73ْنتُْم تُْش ْل لَ ا بَ لُّوا َعنَّ الُوا َض ِ قَ َّ ْن ُدوِن  ) ِم

ُ اْلَكافِِريَن( َّ تُْم  )74نَُكْن نَْدُعو ِمْن قَْبُل َشْيئًا َكذَِلَك يُِضلُّ  ا ُكْن ذَِلُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحّقِ َوبَِم
وَن( ِريَن()اْدخُ 75تَْمَرُح َوى اْلُمتََكبِّ ئَْس َمثْ ا فَبِ ِديَن فِيَه نََّم َخاِل َواَب َجَه وا أَْب ا  )76لُ قٌّ فَِإمَّ ِ َح َّ َد  بِْر إِنَّ َوْع فَاْص

َك َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً ِمْن قَْبلِ  )77نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإلَْينَا يُْرَجعُوَن( نَا َعلَْي ْن قََصْص َك ِمْنُهْم َم
اَء أَْم ِ فَِإذَا َج َّ َر َوِمْنُهْم َمْن لَْم نَْقُصْص َعلَْيَك َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل أَْن يَأْتَِي بِآيٍَة إِالَّ بِِإْذِن  اْلَحّقِ َوَخِس َي بِ ِ قُِض َّ ُر 

مْ 78ُهنَاِلَك اْلُمْبِطلُوَن( َل لَُك ِذي َجعَ ُ الَّ َّ أُْكلُوَن() ا تَ ا َوِمْنَه وا ِمْنَه اَم ِلتَْرَكبُ وا  )79 األَْنعَ افُِع َوِلتَْبلُغُ ا َمنَ ْم فِيَه َولَُك
وَن( ِك تُْحَملُ ى اْلفُْل ا َوَعلَ ُدوِرُكْم َوَعلَْيَه ي ُص ةً فِ ُروَن( )80َعلَْيَها َحاَج ِ تُنِك َّ اِت  أَيَّ آيَ ِه فَ ِريُكْم آيَاتِ ْم 81َويُ )أَفَلَ

ةً َوآثَيَِسيرُ  وَّ دَّ قُ ْنُهْم َوأََش َر ِم انُوا أَْكثَ ْبِلِهْم َك ْن قَ ي األَْرِض وا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِم اًرا فِ
ا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فَِرُحوا بِمَ  )82فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن( ا فَلَمَّ ا ِعْنَدُهْم ِمْن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِهْم َم

تَْهِزئُون( ِه يَْس انُوا بِ ِرِكيَن( )83َك ِه ُمْش ا بِ ا ُكنَّ ا بَِم َدهُ َوَكفَْرنَ ِ َوْح َّ ا ا بِ الُوا آَمنَّ نَا قَ ا َرأَْوا بَأَْس ُك  )84فَلَمَّ ْم يَ فَلَ
ا َرأَْوا بَأَْسنَا ُسنَّةَ  ِ الَّتِي قَْد َخلَْت فِي ِعبَاِدِه َوَخِسَر ُهنَاِلَك اْلَكافُِروَن(يَْنفَعُُهْم إِيَمانُُهْم لَمَّ َّ  85(.((./.  
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  صدق هللا العظيم 
  ( سورة غافر ) 

  * التحليل :
  

ا  ب وم ا الكس ون ؟.. م م المبطل ن ه وى ؟ .. م ا المث ى يسجرون ؟ .. م ا معن ق ؟ .. م ما مراحل الخل
ل البينات ؟ .. وما العلم ؟.. وما البأس  ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوب

  التالي إن شاء هللا تعالى :
   

وا أَ (( ...  مَّ ِلتَْبلُغُ الً ثُ ِرُجُكْم ِطْف مَّ يُْخ ٍة ثُ ْن َعلَقَ مَّ ِم ٍة ثُ ْن نُْطفَ مَّ ِم َراٍب ثُ ْن تُ ْم ِم ِذي َخلَقَُك َو الَّ مَّ ُه ُكْم ثُ دَّ ُش
وَن(ِلتَُكونُوا  ْم تَْعِقلُ ْن .)).. )67ُشيُوًخا َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّى ِمْن قَْبُل َوِلتَْبلُغُوا أََجالً ُمَسمى َولَعَلَُّك ْم ِم ِذي َخلَقَُك َو الَّ ُه

 خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل:  تَُرابٍ 
ه: أَال بق إِلي ال ُس ر مث ق غي ه الَخل ر ل القين واألَم ن الخ ارك هللا أَحس ةٍ .. ((   تب ْن نُْطفَ مَّ ِم ة )) :  ثُ والنُّْطف

اء الرجل، ة م ال والنُّطافة: القليل من الماء، والجمع النِّطاف، والنُّطف ف ق ع نط رب  والجم ور: والع و منص أَب
ا )) :  ثُمَّ ِمْن َعلَقَةٍ .. ((   ير نُطفة، وهو بالقليل أَخصالكث للُموْيهة القليلة نُطفة، وللماء تقول والعَلَُق: الدم، م

ل ه  أَن كان وقيل: هو الدم الجامد الغليظ، وقيل: الجامد قب ة من ه، والقطع تدت حمرت ا اش و م ل: ه بس، وقي يي
دةُسلَْيٍم: فِإذا الطير ترميهم بالعَلَِق أَي بقطع ا َسِريَِّة بني َعلَقة. وفي حديث دم، الواح ي ل ةٌ. وف ن  َعلَق حديث اب

ه صالته أَي قطعة دمٍ  أَبي أَْوفَى: أَنه بََزَق َعلَقَةٌ ثم مضى في ةً؛ ومن ة َعلَق  منعقد. وفي التنزيل: ثم خلقنا النُّْطفَ
مَّ ِلتَْبلُغُ.. ((  غليظ َعلَقٌ  تكون في الماء َعلَقةٌ ألَنها حمراء كالدم، وكل دم قيل لهذه الدابة التي ُكمْ ثُ دَّ )) :  وا أَُش

ى واألَُشدُّ: َمْبلَُغ الرجل الُحْنَكةَ والَمْعِرفَةَ؛ قال هللا عز وجل: دٌّ  حت دها َش دُّ واح راء: األَُش ال الف ده؛ ق غ أَُش إِذا بل
م في القياس، ال: ول د؛ وأَنشد: ق ا بواح مع له تْ  أَس ى إِذا بَلَغَ ًى، حت و فَت اَد، وْه د س ي األَْم ق ال ف دُّه، وَع ِر أَُش

م واْجتََمعا ال: أَبو الهيثم: واحدة األَْنعُ دَّة. ق ّدِ ِش ةٌ وواحدة األَُش الَدة. نْعَم ة والَج وَّ دَّة القُ ديُد: الرجل  والّشِ والشَّ
ة لم تكن في القَِوّي، وكأَّن الهاء دَّ لَ  في النعمة والّشِ أَّن األَص دة، وك ى  الحرف إِذ كانت زائ ا عل دَّ فجمع َم وَش نِْع

ل. وأَْقُدح، وِضْرٌس وأَْضُرس. ابن سيده: وبلغ الرجل قالوا: رُجل وأَرُجل، وقََدح اأَْفعُل كم هُ إِذا اْكتََه ال  أَُشدَّ وق
  )) : عقل األمر : فهمه وتدبره ..  َولَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ .. ((   الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إِلى األَربعين

ًرا) .) .. 68ا قََضى أَْمًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن(ُهَو الَِّذي يُْحيِ َويُِميُت فَِإذَ ((   ى أَْم ال: :  فَِإذَا قََض يق
ى  إِْحكاُمه وإِْمضاُؤه قَضاء فهو قاٍض إِذا َحَكم وفََصَل. وقَضاء الشيء: قََضى يَْقِضي ون بمعن ه فيك والفراغ من

لُّ مرجعه وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه الَخْلق. ه. وك ه  ا إِلى انقطاع الشيء وتمام م عمل ا أُْحِك م
َي أَداء أَو أُوِجَب أَو أَو أُتِمَّ أَو َي. أُْعِلَم أَو أُْنِفذَ أَو ُختَِم أَو أُّدِ ونُ . ((  أُْمِضَي فقد قُِض ْن فَيَُك هُ ُك وُل لَ ا يَقُ )) :  فَِإنََّم

و ر تك ن )) أم د كان يكون كونا وكينونة .. وجد وصار.. و(( ك ز وجل وحده .. يوج ن اختصاص هللا ع يني م
  األشياء بإرادته وقدرته .. 

َرفُوَن(((   ى يُْص ِ أَنَّ َّ اِت  ي آيَ اِدلُوَن فِ ْدالً أَي ) .)).. 69أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَُج ه َج ل فَجَدلت ت الرج جاَدْل
ه.  ل إذا غلبت ي ورج وى ف ان أَق ام. ك مه ُمجاد الِخص ه أَي خاص دَّةوجاَدل و ش َدل، وه م الَج داالً، واالس ة وِج  ل

َدل: الخصومة. وفي ة الحجة بالحجة؛ الحديث: ما أُوتَي الَجَدل قوٌم إِالَّ َضلُّوا؛ الَج اظرة  مقابل ة: المن والمجادل
  ..  والمخاصمة
ُل 70الَِّذيَن َكذَّبُوا بِاْلِكتَاِب َوبَِما أَْرَسْلنَا بِِه ُرُسلَنَا فََسْوَف يَْعلَُموَن(((   )إِْذ األَْغَالُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوالسََّالِس

ر  والغُّل: جاِمعة:  إِْذ األَْغَالُل فِي أَْعنَاقِِهمْ .))..  )71يُْسَحبُوَن( الل ال يكسَّ ع أَْغ توضع في العُنق أَو اليد، والجم
الى: إِذ  ا، فهورقبته ُغّل من حديد، وقد ُغّل بالغُّل الجاِمعة يُغَّل به ذلك؛ ويقال: في على غير ه تع َمْغلول. وقول

اقهم؛ أَراد ي أَعن الل ف ي األَْغ ي ه ال الت األَْغالل األَعم ون ب ى ك ة إِل ي اً مؤّدِ ي أَيض األَْغالل، وه ي  ك الل ف األَْغ
ك ألَن قولك للرجل هذا ُغّل في ُعنقك للشيء أَعناقهم يوم القيامة، ك وأَن ه الزم ل اه أَن ا معن ه إِنم ازى  يعمل مج



  1259                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ي يَغُلّه. وقوله تعالى وتقدَّس: إِنا جعلنا في عذاب، وقد َغلَّهعليه بال الالً؛ ه اقهم أَْغ ديهم  أَعن ع أَي ع تجَم الَجواِم
  . فهو َمْغلول. إِلى عنُقه، وقد ُغّل، إِلى أَعناقهم. وُغلَّْت يُده

ار .. ((  : الماء  فِي اْلَحِميمِ .)).. )72فِي اْلَحِميِم ثُمَّ فِي النَّاِر يُْسَجُروَن(((   َجُرونَ الح اِر يُْس ي النَّ ))  فِ
ده:  ْجراً: أَوق ُجُره َس ا  والسَُّجوُر: اسم الَحَطب. وَسَجَر التَّنُّوَر يَْس ُجوُر: م وَده. والسَّ بع َوقُ ل: أَش اه، وقي وأَحم

  . أُوقَِد به.
ِرُكوَن(((   تُْم تُْش ا ُكْن َن َم ْم أَْي َل لَُه ل)73ثُمَّ قِي ا : جع رك ب ي  .)).. أش ارك ف ه شريكا .. وهللا ال يش ل

  ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 
ُ اْلَكافِِرينَ ((   َّ ِ قَالُوا َضلُّوا َعنَّا بَْل لَْم نَُكْن نَْدُعو ِمْن قَْبُل َشْيئًا َكذَِلَك يُِضلُّ  َّ ا  )74(ِمْن ُدوِن  ذَِلُكْم بَِم

وَن( ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن فِي األَْرِض بِغَْيرِ  ونَ .)).. )75اْلَحّقِ َوبَِما ُكْنتُْم تَْمَرُح تُْم تَْمَرُح ا ُكْن َرحِ :  َوبَِم ة الفَ َرُح: شدَّ الَم
ر وقد والنشاط حتى يجاوَز قَْدَره؛ َرُح التبخت ل: الَم اُل.  أَْمَرَحه غيره، واالسم الِمراُح، بكسر الميم؛ وقي واالختي

 ً الى:   أَي متبختراً مختاالً؛وفي التنزيل: وال تَْمِش في األَرض َمَرحا ه تع وقيل: الَمَرُح األََشُر والبََطُر؛ ومنه قول
  . في األَرض بغير الحق وبما كنتم تَْمَرُحوَن. َبما كنتم تَْفَرحون

ِريَن(((   َوى اْلُمتََكبِّ ئَْس َمثْ ا فَبِ ِديَن فِيَه نََّم َخاِل َوى الْ .)).. )76اْدُخلُوا أَْبَواَب َجَه ئَْس َمثْ ِرينَ فَبِ :"  ُمتََكبِّ
تُ )) :  َمثَْوى اْلُمتََكبِِّرينَ بئس : فعل ماض جامد إلنشاء الذم .. ((    الثَّواُء: طوُل الُمقام، ثََوى يَثْوي ثَواًء وثََوْي

إلقامة عن سيبويه، وأَثَْوْيت به: أَطلت ا األَخيرة وثََوْيته ثَواًء وثُِويّاً مثل َمَضى يَْمِضي َمضاًء وُمِضيّاً؛ بالمكان
ه، به. وأَثَْوْيته أَنا زل في ان: ن َوى بالمك ه. وثَ واء في ْيته؛ األَخيرة عن كراع: أَلزمته الثَّ زل  وثَوَّ ه سمي المن وب

ه ه، وجمع ت  َمثْوًى. والَمثْوى: الموضع الذي يُقام ب َوى: مصدر ثََوْي ه. والَمثْ ل: منزل َوى الرج اِوي. وَمثْ الَمث
  . وَمثْوًى. أَثِْوي ثَواءً 
ا يُْرَجعُ  (( َك فَِإلَْينَ ُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنَّ ِذي نَِع َض الَّ َك بَْع ا نُِريَنَّ قٌّ فَِإمَّ ِ َح َّ َد  بِْر إِنَّ َوْع ْد  )77وَن(فَاْص َولَقَ

ا ٍة إِالَّ  أَْرَسْلنَا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصنَا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم نَْقُصْص َعلَْيَك َوَم أْتَِي بِآيَ وٍل أَْن يَ اَن ِلَرُس َك
وَن( َك اْلُمْبِطلُ َر ُهنَاِل اْلَحّقِ َوَخِس َي بِ ِ قُِض َّ ِ فَِإذَا َجاَء أَْمُر  َّ ونَ ) .)) .. 78بِِإْذِن  َك اْلُمْبِطلُ َر ُهنَاِل : بطل   َوَخِس

ً  يَْبُطل بُْطالً وبُُطوالً  الشيء  هوخُ  وبُْطالناً: ذهب ضيَاعا ب َدُم الً أَي  ْسراً، فهو باطل، وأَْبَطله هو. ويقال: ذه بُْط
ر  والباطل: نقيض وبَِطل في حديثه بََطالة وأَبطل: َهَزل، واالسم البَطل. َهَدراً. ى غي ل، عل الحق، والجمع أَباطي

   .. مذهب سيبويه؛ وفي التهذيب: ويجمع الباطل بواطل إِْبِطيل؛ هذا قياس، كأَنه جمع إِْبطال أَو
ُ الَِّذي َجعََل لَُكْم األَْنعَاَم ِلتَْرَكبُوا ِمْنَها َوِمْنَها تَأُْكلُوَن(((   نعم :  األَْنعَامَ  .))..)79َّ ي: ال ن األَعراب قال اب

  . اإلبل خاصة، واألَنعام اإلبل والبقر والغنم.
َوَعلَى  .))..)80ِرُكْم َوَعلَْيَها َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُوَن(َولَُكْم فِيَها َمنَافُِع َوِلتَْبلُغُوا َعلَْيَها َحاَجةً فِي ُصُدو((  

إن والفُْلُك: بالضم: السفينة، تذكر وتؤنث وتقع على الواحد واالثنين:  اْلفُْلِك تُْحَملُونَ  ه  والجمع، ف شئت جعلت
ذا اٍن، وه اِب دالٍص وِهج ن ب ٍب،وإن شئت م اب ُجنُ ن ب و م ر ه يبويه، أَ  الوجه األَخي ون مذهب س ي أَن تك عن

ة ْرد وخاء ضمة الفاء من الواحد بمنزل اء بُ ر  ضمة ب اُء ُحْم زل ضمة ح ع بمن ي الجم اء ف ْرج، وضمة الف ُخ
فر، وصاد ر وأَص ع أَحم ك ُصْفر جم ي الفُْل ذكير: ف د والت ي التوحي ال هللا ف ه ق اء ب ك وج ذكَّر الفُْل  المشحون، ف

ول هللا ث واحده كق ال ُمَوّحداً، ويجوز أَن يؤن ال:تع ف، فق ح عاص ا ري رى  ى: جاءته ال: وت ث، وق ا فأن جاءته
ون فجمع، وقال تعالى: والفُْلِك التي الفُْلك فيه مواخر، ل أَن يك ث ويحتم ر، فأَن ي البح اً،  تجري ف واحداً وجمع

م، وقال تعالى: حتى إذا كنتم َرْيَن به ِك وَج ي الفُْل ى ف ت واحدة إل ا إذا كان ْذهب به ه يُ ث فكأَن ب المَ  فجع وأَن ْرَك
  .. السفينة فيؤنث فيذكر وإلى

ُروَن(((   ِ تُنِك َّ اِت  أَيَّ آيَ ى وجود هللا )81َويُِريُكْم آيَاتِِه فَ دليل والحجة عل ات : ال ة جمع آي .)).. اآلي
  الواحد ال شريك له .. 

ْن ((   ِذيَن ِم ةُ الَّ اَن َعاقِبَ َف َك ُروا َكْي ي األَْرِض فَيَنُظ ةً أَفَلَْم يَِسيُروا فِ وَّ دَّ قُ ْنُهْم َوأََش َر ِم انُوا أَْكثَ ْبِلِهْم َك قَ
بُوَن( انُوا يَْكِس ا َك ْنُهْم َم ى َع ْبِلِهمْ ).)).. 82َوآثَاًرا فِي األَْرِض فََما أَْغنَ ْن قَ ِذيَن ِم ةُ الَّ اَن َعاقِبَ َف َك ّلِ : َكْي ُب ُك َعِق

ـبُه، ـبتُه، وعاقِ ه، وعاقِ يٍء، وَعْقبُ ه،وُعْقباهُ  ش ُرهوُعْقبَتُ ه: آِخ ي األَْرِض .. ((  ، وُعْقبانُ اًرا فِ ر، )) :  َوآثَ واألَث
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وأَثََّر في الشيء: ترك فيه أَثراً. واآلثاُر:  الشيء. بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأْثير: إِْبقاُء األَثر في
  .األَْعالم.

ا ((   وا بَِم اِت فَِرُح لُُهْم بِاْلبَيِّنَ اَءتُْهْم ُرُس ا َج ِه فَلَمَّ انُوا بِ ا َك ْم َم اَق ِبِه ِم َوَح ْن اْلِعْل َدُهْم ِم ِعْن
فينزل ذلك به، تقول: أَحاق  يعمله الليث: الَحْيُق ما حاَق باِإلنسان من َمْكر أَو ُسوء عمل.)).. )83يَْستَْهِزئُون(

ي ا َحْيقاً: هللا بهم مكرهم. وحاَق به الشيء يَِحيق ُق ف ل: الَحْي ىنَزل به وأَحاَط به، وقي تمل عل و أَن يش ة ه  للغ
انوا اِإلنسان ا ك نهم م ِخروا م ذين َس اَق بال ل: وح ي التنزي ه عاقبةُ مكروه فعله، وف ب:  ب ال ثعل تَْهِزئُون. ق يَْس

م كانوا يقولون ال َعذاب وال آِخرةَ فحاَق بهم اَق به ل: ح ه، وقي ه: أَنزل هُ هللا ب ه، وأَحاق ذَّبوا ب ذي ك ذاب ال   الع
ائق.أَي أَحاط به العذابُ  ق، فهو ح ال الزجاج م ونزل كأَنه وجب عليهم، وقال: حاق يَِحي الى:  وق ه تع ي قول ف

اَط  العذاب الذي هو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئُون، أَي أَحاط بهم ول أَح ا تق انوا يستهزئُون كم ا ك جزاء م
  ..  أَهلَكه جزاء َكْسبِه وأَهلَكه َكْسبُه أَي بفالن عَملُه

ا َرأَ ((   ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنَّا بِِه ُمْشِرِكيَن(فَلَمَّ َّ ا َرأَْوا بَأَْسنَا.)).. )84ْوا بَأَْسنَا قَالُوا آَمنَّا بِا   : فَلَمَّ
ي  العذاب. الليث: والبَأْساُء اسم الحرب والمشقة والضرب. والبَأُْس: رب. وف ي الح دة ف والبأُْس: الش

َّ عليه: كنا  وف إِذاحديث علي، رضوان  د الخ َّ عليه وسلم؛ يري ، صلى  َّ وال  اشتدَّ البأُْس اتَّقَْينا برسول 
أْس الحرب  يكون إِال مع الشدَّة. ابن األَعرابي: البأُْس والبَئُِس، على مثال يده: الب ن س فَِعٍل، العذاب الشديد. اب

  ..  عليك، وال بَأَْس أَي ال خوف ثم كثر حتى قيل ال بَأْس
َر ُهنَاِلفَلَ((   اِدِه َوَخِس ي ِعبَ ْت فِ ْد َخلَ ي قَ ِ الَّتِ َّ نَّةَ  نَا ُس ا َرأَْوا بَأَْس انُُهْم لَمَّ ْنفَعُُهْم إِيَم ُك يَ َك ْم يَ

ِ الَّتِي قَْد َخلَتْ ./.)).. )85اْلَكافُِروَن( َّ نَّها هللا وُسنَّةُ هللا: أَحكامه وأَمره:  ُسنَّةَ  اني. وَس  ونهيه؛ هذه عن اللحي
الى بَيَّنها. وَسنَّ هللا للناس: ال هللا تع اً. ق اً قويم ذين : ُسنَّة أَي بَيَّن طريق ي ال نَّةَ هللا ف َب  ُس ُل؛ نََص ن قب ْوا م َخلَ

ل أَي ى إرادة الفع نة هللا عل ي س ك ف نَّ هللا ذل وا َس م أَن يُْقتَلُ وا به اَء وأَْرَجفُ افقوا األَنبي ذين ن وا أَي ال ن ثُِقفُ  أَي
  . ا.ُوِجُدو

  
  

******************  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن ال ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب عزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُ (( ون ...  –./.)) )118ْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  إال هللا أشهد أن ال إله
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

  

c  : 336الحلقة عدد   
   c سورة فصلت) 41(

  )  54( آياتها : 
  

 حبه ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل وم
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ــــــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيــ

م(((  ِحيِم( )1ح رَّ اِن ال ْحَم ْن الرَّ ٌل ِم وَن( )2تَنِزي ْوٍم يَْعلَُم ا ِلقَ ا َعَربِي هُ قُْرآنً لَْت آيَاتُ اٌب فُّصِ يًرا  )3ِكتَ بَِش
ا تَْدُعونَ  )4َونَِذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرُهْم فَُهْم الَ يَْسَمعُوَن( ا َوقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَِكنٍَّة ِممَّ ْن بَْينِنَ ا إِلَْيِه َوفِي آذَانِنَا َوْقٌر َوِم

ِه  )5َوبَْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنَّنَا َعاِملُوَن( تَِقيُموا إِلَْي ٌد فَاْس هٌ َواِح ْم إِلَ ا إِلَُهُك يَّ أَنََّم وَحى إِلَ ثْلُُكْم يُ ٌر ِم ا بََش قُْل إِنََّما أَنَ
افُِروَن(6(َواْستَْغِفُروهُ َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكينَ  ْم َك اْآلِخَرِة ُه ْم بِ َكاةَ َوُه وا 7)الَِّذيَن الَ يُْؤتُوَن الزَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ) إِنَّ الَّ

اِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن( دَ 8الصَّ هُ أَن وَن لَ ْوَمْيِن َوتَْجعَلُ َك ) قُْل أَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذي َخلََق األَْرَض فِي يَ اًدا ذَِل
الَِميَن( َواًء 9َربُّ اْلعَ اٍم َس ِة أَيَّ ي أَْربَعَ ا فِ ا أَْقَواتََه َر فِيَه دَّ ا َوقَ اَرَك فِيَه ا َوبَ ْن فَْوقَِه َي ِم ا َرَواِس َل فِيَه ) َوَجعَ

ائِِليَن( ْألَْرِض اِئْتِي10َِللسَّ ا َوِل اَل لََه اٌن فَقَ َي ُدَخ َماِء َوِه ى السَّ تََوى إِلَ مَّ اْس ا ) ثُ ا أَتَْينَ ا قَالَتَ ا أَْو َكْرًه ا َطْوًع
ْنيَا بَِمَص11َطائِِعيَن( دُّ َماَء ال ا السَّ ا َوَزيَّنَّ َماٍء أَْمَرَه ّلِ َس ي ُك ى فِ ْوَمْيِن َوأَْوَح ابِيَح ) فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَ

يِم( ِز اْلعَِل ِديُر اْلعَِزي َك تَْق ا ذَِل ِإْن أَْعَرُض12َوِحْفًظ وَد() فَ اٍد َوثَُم اِعقَِة َع َل َص اِعقَةً ِمثْ ذَْرتُُكْم َص ْل أَن ) إِْذ 13وا فَقُ
ا  َ قَالُوا لَْو َشاَء َربُّنَ َّ ُسُل ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ  ْلتُْم َجاَءتُْهْم الرُّ ا أُْرِس ا بَِم ةً فَِإنَّ َزَل َمَالئَِك َألَن

َرْوا أَنَّ 14َكافُِروَن( بِهِ  ْم يَ ةً أََولَ وَّ ا قُ دُّ ِمنَّ ْن أََش الُوا َم ّقِ َوقَ ِر اْلَح ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي األَْرِض بِغَْي ِذي ) فَأَمَّ َ الَّ َّ
ةً َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن( ِذيقَُهْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيهِ  )15َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّ اٍت ِلنُ اٍم نَِحَس ْم ِريًحا َصْرَصًرا فِي أَيَّ

ُروَن( ْم الَ يُْنَص َزى َوُه َرِة أَْخ ذَاُب اْآلِخ ْنيَا َولَعَ دُّ اِة ال تََحبُّوا  )16َعذَاَب اْلِخْزيِ فِي اْلَحيَ َدْينَاُهْم فَاْس وُد فََه ا ثَُم َوأَمَّ
اِعقَةُ  ذَتُْهْم َص َدى فَأََخ ى اْلُه ى َعلَ بُوَن(اْلعََم انُوا يَْكِس ا َك وِن بَِم ذَاِب اْلُه انُوا 17اْلعَ وا َوَك ِذيَن آَمنُ ا الَّ ْينَ ) َونَجَّ

  ...)).)18يَتَّقُوَن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة فصلت ) 

  * التحليل : 
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ا اإلستكبار ؟..  ما القلوب التي في أكنة ؟.. وما الوقر ؟.. وما الجحود ؟.. وما األيام النحسات ؟ .. وم
ي  افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه ون ؟ .. ع ذاب اله ا ع زي ؟.. وم ذاب الخ ا ع وم

  التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  
ِحيِم( )1حم(((   ْحَماِن الرَّ ِحيمِ .)) .. )2تَنِزيٌل ِمْن الرَّ ْحَماِن الرَّ ع وتعطف  ِمْن الرَّ : رحمه رحمة : رق ل

تِهِ  له تعالى: وهللا يَْختَصُّ بَرْحمته من يشاء؛ معناهوقووغفر له ..  ل  يَْختَصُّ بنُبُوَّ من يشاء ممن أَْخبََر عز وج
ْحَمُن الرحيم: مختاٌر. ً أَنه ُمْصطفى الكثرة، وذلك ألَن رحمته  بنيت الصفة األُولى على فَْعالَن ألَن معناه وهللا الرَّ

َ  وِسعَتْ  ِحيمُ  ماكل شيء وهو أَْرَحُم الراحمين، فأ ْحمن الرَّ رَّ ى هللا عز  فِإنما ذكر بعد ال ور عل ْحمن مقص رَّ ألَن ال
ْحمن الرحيم والرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسي: .. وجل د استغراق  إِنما قيل بسم هللا الرَّ فجيء بالرحيم بع

ْحمِن معنى المؤمنين َرِحي الرْحَمة لتخصيص المؤمنين به في الرَّ ان ب ال:قوله تعالى: وك ا ق اً، كم َرأْ باسم  م اْق
ذي ك ال د رب صَّ بع ٍق؛ فخ َق اِإلنسان من َعلَ ال: َخلَ م ق َق، ث ي َخلَ ا ف مَّ لم ناعة  أَن َع ن وجوه الّصِ اِإلنسان م

م الزجاج: ووجوه الحكمِة، ونحُوه كثير؛ قال ْحمُن اسم من أَسماء هللا عز وجل مذكور في الكتب األَُول، ول  الرَّ
بيعرفونه من  يكونوا حاب الكت ي أَص و الحسن: أَراه يعن ال أَب ة ذو  أَسماء هللا؛ ق ل اللغ د أَه اه عن األَُوِل،ومعن
ْحمِة، ألَن فَْعالن بناء من أَبنية التي ال غاية بعدها في الرْحمةِ  الوا  المبالغة، وَرِحيٌم فَِعيٌل بمعنى الرَّ فاعٍل كما ق

ل  َسِميٌع بمعنى ساِمع وقديرٌ  ذلك رج ادر، وك ى ق ومٌ بمعن وز َرُح ال األَزهري وال يج وٌم؛ ق رأَة َرُح ال  وام أَن يق
ل شيء، وفَعَالن من أَبنية ما يُبالَُع في ، َرْحمن إِالَّ هللا عز وجل ه ك ْحمن الذي وسعت رحمت ال   وصفه، فالرَّ ف

ه يجوز أَن يقال َرْحمن لغير ي قول اس ف ي العب ع هللا؛ وحكى األَزهري عن أب حيم: جم رَّ ْحمن ال رَّ ا ألَن  ال بينهم
حيم َعَربيّ  ْحمن ِعْبرانّي والرَّ   ..  الرَّ

لَْت آيَاتُهُ قُْرآنًا َعَربِيا ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن(((   ونَ .))..  )3ِكتَاٌب فُّصِ ه  ِلقَْوٍم يَْعلَُم ه بحقيقت ا : أدرك م علم : عل
  وكنهه.. 
ُرُهمْ  .))..)4َمعُوَن(بَِشيًرا َونَِذيًرا فَأَْعَرَض أَْكثَُرُهْم فَُهْم الَ يَسْ ((    أَْعَرَض أَْكثَ أى فَ د ون : أعرض : ابتع
  بجانبه .. 

اٌب فَاعْ ((   َك ِحَج ا َوبَْينِ ْن بَْينِنَ ٌر َوِم ا َوْق ي آذَانِنَ ِه َوفِ ْدُعونَا ِإلَْي ا تَ ٍة ِممَّ ي أَِكنَّ ا فِ الُوا قُلُوبُنَ ا َوقَ ْل إِنَّنَ َم
ع  : ُوالِكنّ  الِكنُّ والِكنَّةُ والِكنَاُن: ِوقاء كل شيٍء وِستُْره.:  قُلُوبُنَا فِي أَِكنَّةٍ .)).. )5َعاِملُوَن( البيت أَيضاً، والجم

ى م يكسروه عل يبويه: ول ال س ةٌ، ق م من  أَْكناٌن وأَِكن َل لك ز: وجعَ ل العزي ي التنزي ة التضعيف. وف ٍل كراهي فُعُ
  ) :  َوفِي آذَانِنَا َوْقرٌ .. ((  لى الِكّنِ َضِحكَ أَْكناناً. وفي حديث االستسقاء: فلما رأَى ُسْرَعتَهم إِ  الجبالِ 

ذهب و أَن ي ل: ه الفتح، وقي ي األُذن، ب ٌل ف ه، الَوْقُر: ثِقَ َرْت  السمع كل د َوقِ ك. وق فُّ من ذل ُل أََخ والثِّقَ
ْوقَرُ  ر، تَ ه، بالكس ك إِال أُذن دره التحري اس مص وهري: قي ال الج راً. ق َرْت َوْق ْت، وَوقَ مَّ راً أَي َص اء  وْق ه ج أَن

ه  بالتسكين، وهو موقور، وَوقََرها هللا يَِقُرها َوْقراً؛ ابن م يسم فاعل ا ل ى م ه عل َرْت أُذُنُ ه ُوقِ ال من السكيت: يق
ي،  بالسكون، فهي موقورة، ويقال: اللهم قِْر أُذُنَه. قال هللا تعالى: وفي تُوقَُر َوْقراً، آذاننا َوْقٌر. وفي حديث عل

    .المّرة من الَوْقِر، بفتح الواو: ثِقَُل السمع.  به بعد الَوْقَرِة؛ هيعليه السالم: تَْسَمعُ 
تَْغِفرُ ((   ِه َواْس تَِقيُموا إِلَْي ٌد فَاْس هٌ َواِح ْم إِلَ ا إِلَُهُك يَّ أَنََّم وَحى إِلَ ثْلُُكْم يُ ٌر ِم ا بََش ا أَنَ ْل إِنََّم ٌل قُ وهُ َوَوْي
ِرِكيَن( هٌ .)).. )6ِلْلُمْش ْم إِلَ دٌ  إِلَُهُك هٌ :  َواِح وداً إلَ ه معب ن دون ذ م ا اتخ ل م ل، وك ز وج هُ: هللا ع د اإللَ ذه،  عن متخ

ِرِكينَ .. ((  والجمع آِلَهةٌ. واآلِلَهةُ: األَصنام ٌل ِلْلُمْش ل اسم واد  َوَوْي ول الشر والهالك .. والوي ل : حل )) : الوي
ل: َوْيٌل: كلمة مثل َوْيحٍ إِالَّ أَنها كلمة َعذاب. وفي جهنم ..  ة، وقي . والَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّ الَوْيل: ُحلوُل الشّرِ

ع، هو ه شريكا  ِلْلُمْشِرِكينَ .. ((  وإِذا قال القائل: واَوْيلَتاه فِإنما يعني وافَِضيَحتاه تَفَجُّ ل ل ا : جع )) : أشرك ب
  .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 

َكاةَ َوُهْم بِاْآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن( الَِّذيَن الَ ((   الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا :  هُْم َكافُِرونَ .)).. )7يُْؤتُوَن الزَّ
ا ا وَكفَْرن ل دار ب ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ د بالط رب: ق ْوا  الح ُروا أَي َعَص َكفَ

ا نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، ْفُر النعمة، وهووالُكْفُر: كُ  وامتنعوا. الى: إِن  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تع
وراً  بكّلٍ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَرَ  تَرها. نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُ َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ ه:  وُكْفران افََره َحقَّ وك
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ن حسانه. ورجلُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِ  َجَحَده. ورجل ه  كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق م ل: ألَن تْر، وقي السَّ
  ..  قلبه ُمغَطى على

وٍن(((   ُر َمْمنُ ٌر َغْي اِلَحاِت لَُهْم أَْج ونٍ .))..  )8إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ُر َمْمنُ اً: :  َغْي نُّ َمنّ نَّ يَُم وَم
ر محسوب،  وإِنَّ  يه. وقوله عز وجل:اعتقد عليه َمنّاً وحَسبَهُ عل ير: غي لَك ألَْجراً غيَر َمْمنوِن؛ جاء في التفس

ل: أَي ال  وقيل: غير..  يَُمنُّ هللا عليهم معناهُ أَي ال وقيل: َق، وقي ين إِذا انقطع وَخلَ ل َمنِ مقطوع من قولهم حب
  .. عليهم. الجوهري: والَمنُّ القطع، ويقال النقص به ُّيَُمن

الَِميَن(قُلْ ((   َك َربُّ اْلعَ َداًدا ذَِل هُ أَن وَن لَ ْوَمْيِن َوتَْجعَلُ ي يَ َق األَْرَض فِ ِذي َخلَ .)).. )9 أَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِالَّ
ل:  َخلََق األَْرَض فِي يَْوَمْينِ  ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ه  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمث خلَق

و مُ  ه: أَلهللا فه بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل ق ْبتَِدئ ه الَخل ر ال القين. واألَم ن الخ ارك هللا أَحس َك َربُّ . ((  تب ذَِل
  )) :  العالم جمع عالمون : الخلق كلهم .. اْلعَالَِمينَ 

ي أَرْ ((   ا فِ ا أَْقَواتََه دََّر فِيَه ا َوقَ اَرَك فِيَه ا َوبَ ْن فَْوقَِه َي ِم ا َرَواِس َل فِيَه َواًء َوَجعَ اٍم َس ِة أَيَّ بَعَ
ا.)).. )10ِللسَّائِِليَن( ّواً  : رسا الشيء   َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمْن فَْوقَِه و ُرُس و. يَْرُس َت، وأَْرساه ه ى: ثَبَ  وأَْرَس

ُت ال األَرض، وجباٌل راِسياٌت. وَرَسا الَجبَُل يَْرُسو إذا ثَبَت أَصلهُ في واِسي من الجبال: الثَّواب الوالرَّ واسُخ؛ ق  رَّ
ش: واحدتها يةٌ  األَخف ا.. ((   راِس ا أَْقَواتََه َر فِيَه دَّ يده:)) : َوقَ ن س ً◌ْزق. اب ّرِ ن ال َق م َم ُك الرَّ ا يُْمِس وُت: م  القُ

وُت، و القُ حاح: ه ي الص رزق. وف ن ال كة م ُت: الُمْس ةُ، والقائِ ُت، والِقيتَ ا والِقي ن  م ان م َدُن اِإلنس ه بَ وم ب يَقُ
وفي أَسماء هللا تعالى: الُمِقيُت، هو الَحِفيظ، وقيل: ..  ليلٍة، وقِيتَةُ ليلةٍ  ما عنده قُوُت ليلٍة، وقِيتُ  الطعام؛ يقال:

ه.  أَعطاه قُوتَه. الذي يُْعِطي أَْقواَت الخالئق؛ وهو ِمن أَقاتَه يُِقيتُه إِذا وقيل: هو الُمْقتَِدٌر، وأَقاته أَيضاً: إِذا َحِفَظ
لّ  ُمِقيتاً. الفراء: الُمِقيُت الُمْقتَِدرُ  هللاُ على كّلِ شيء وكانوفي التنزيل العزيز:  ي ك ذي يُْعِط ُر، كال شيٍء  َ والُمقَّدِ

الحفيظ قوتَه. وقال الزجاُج: الُمِقيُت القَديُر، و ب وِت. وقيل: الحفيظ؛ قال: وه ن القُ تَقُّ م ه ُمْش به، ألَن ال:  أَش يق
ه، وال َت نَْفَسه بماَحِفظْ  قُتُّ الرجَل أَقُوتُه قَْوتاً إِذا ى  يَقُوته.والقُوُت: اسُم الشيء الذي يَْحفَُظ نَْفَس ه عل َل في فَْض

ن  َسَواًء ِللسَّائِِلينَ .. (( من الِحْفظِ  قَْدَر الحاجة، الِحْفِظ، فمعنى الُمِقيِت: الحفيُظ الذي يُْعِطي الشيءَ  قَْدرِ  ))  : لم
  سأل  ولمن لم يسأل .. 

تََوى ِإ ((   مَّ اْس ا ثُ ا أَتَْينَ ا قَالَتَ ا أَْو َكْرًه ا َطْوًع ْألَْرِض اِئْتِيَ ا َوِل اَل لََه اٌن فَقَ َي ُدَخ َماِء َوِه ى السَّ لَ
َماءِ .)).. ((  )11َطائِِعيَن( ى السَّ تََوى إِلَ ال ثُمَّ اْس ا ق ال كم ن صفة األفع تواء م ه .. واإلس ق بمقام : استواء يلي

اء .. ((   ا أَوْ العلم ا َطْوًع ائِِعينَ اِئْتِيَ ا َط ا أَتَْينَ ا قَالَتَ ه،)) :  َكْرًه ه وطاَوَع ه يَُطوُع ْرِه. طاَع يُض الَك ْوُع: نَِق  الطَّ
اقَني  الطَّواعةُ والطَّواِعيةُ. ورجل َطيٌِّع أَي طائٌِع. ورجل طائٌِع وطاعٍ  واالسم ولهم ع ٌع كق ا: ُمِطي مقلوب، كالهم

ذلك.  إِطاعةً واْنطاعَ  وطاَع يَطاُع وأَطاَع الَن واْنقاَد، وأَطاَعه قال ابن سيده:.. عائٌِق وعاٍق، وال فِْعل لطاعٍ  له ك
اع د ط ذيب: وق ي الته اد وف وُع إِذا انق ه يَُط ه، ل ِإذا ل ف، ف ر أَِل د  بغي ه فق ِإذا وافق ه، ف د أَطاَع ره فق ى ألَم مَض

  .. طاوعه
لِّ ((   ي ُك ى فِ ْوَمْيِن َوأَْوَح ي يَ َماَواٍت فِ ابِيَح  فَقََضاُهنَّ َسْبَع َس ْنيَا بَِمَص دُّ َماَء ال ا السَّ ا َوَزيَّنَّ َماٍء أَْمَرَه َس

 يقال: قََضى يَْقِضي: أي فخلقهن وأتمهن ..  فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ .)).. )12َوِحْفًظا ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم(
ال  وإِْمضاُؤهإِْحكاُمه  قَضاء فهو قاٍض إِذا َحَكم وفََصَل. وقَضاء الشيء: ق. وق ى الَخْل ون بمعن والفراغ منه فيك

مَّ أَو مرجعها إِلى انقطاع الشيء وتمامه. وكلُّ ما أُْحِكم عمله أَو اللغة على وجوه الزهري: القضاء في تَِم  أُتِ ُخ
َي أَداء أَو أُوِجَب أَو أُْعِلَم أَو أُْنِفذَ    . أُْمِضَي فقد قُِضَي. أَو أَو أُّدِ

وَد(فَِإْن أَ ((   اٍد َوثَُم اِعقَِة َع اِعقَةً .)).. )13ْعَرُضوا فَقُْل أَنذَْرتُُكْم َصاِعقَةً ِمثَْل َص ذَْرتُُكْم َص ِعَق :  أَن وَص
ي َصعقَاً وَصْعقاً وَصْعقة ل ف ال مقات اَت، ق ِعٌق: م و َص عاقاً، فه ابته صاِعقةٌ: وتَْص ول أَص الصاِعقةُ الموت،  ق

  .. ل أَبو إِسحق: الصاِعقةُ ما يَْصعَقون منه أَي يموتونقا.. وقال آخرون: كلُّ عذاب ُمْهِلك
اَء َربُّ ((   ْو َش الُوا لَ َ قَ َّ ُدوا إِالَّ  ْم أَالَّ تَْعبُ ُسُل ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِه ةً إِْذ َجاَءتُْهْم الرُّ َزَل َمَالئَِك ا َألَن نَ

َ .)).. )14فَِإنَّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن( َّ   : عبده عبادة : خضع وذل وطاع له..  أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ 
   )) َ َّ ةً أََولَْم يََرْوا أَنَّ  ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي األَْرِض بِغَْيِر اْلَحّقِ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ ْم فَأَمَّ ِذي َخلَقَُه  الَّ

رار : َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدونَ .)).. )15ةً َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن(ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّ  يض اِإلق ود: نق الَجْحُد والُجُح
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وداً. َجَحَدهُ  كاِإلنكار والمعرفة، داً وُجح ُده َجْح ع يَْجَح ار م وُد اِإلنك وهري: الُجح ه.  الج ه وبحق َده حقَّ م. َجَح العل
  ..  م، والجحود: قلة الخيروالُجْحُد، بالض والَجْحدُ 

ْنيَا وَ ((   دُّ اِة ال ي اْلَحيَ ْزيِ فِ ذَاَب اْلِخ ِذيقَُهْم َع اٍت ِلنُ اٍم نَِحَس ي أَيَّ ًرا فِ ذَاُب فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َصْرَص لَعَ
ُروَن( ْم الَ يُْنَص َزى َوُه َرِة أَْخ رً .)).. )16اْآلِخ ا َصْرَص ْيِهْم ِريًح ْلنَا َعلَ ْرِد، :  افَأَْرَس ديدة البَ ٌر: ش ٌح وَصْرَص وِري

ة شدة الزجاج في قوله وقيل: شديدة الصَّْوت. رَّ رُّ والّصِ  البرد، قال: وَصْرَصرٌ  تعالى: بِريحٍ َصْرَصٍر؛ قال: الّصِ
يء ُت الش ال: قَْلقَْل ا يق راء، كم ا ال رر فيه ه من متك ه إِذا رفعت ذلك  وأَْقلَْلتُ ر، وك ل تكري ه دلي يس في ه، ول مكان

، إِذا َصْرَصَر وَصرَّ  ٍر قلت: َصرّ  وَصْلَصَل وَصلَّ ِريِر غير ُمَكرَّ وت َسمعت صْوت الصَّ ، فِإذا أَردت أَن الص  وَصلَّ
ر قلت: قد َصْلَصَل وَصْرَصَر. اتٍ . ((  تََكرَّ اٍم نَِحَس ْعِد )) :  فِي أَيَّ الف السَّ نَّْحُس: خ ر. وال د والضُّ نَّْحُس: الجه ال

ن وم م ا،  النج يسٌ وغيره ٌس ونَِح ٌس ونَِح اِحٌس ونَْح وم ن وٌس. وي ٌس ونُح ع أَْنُح واِحس  والجم ام نَ ن أَي م
ام  ونَْحساٍت ونَِحساٍت، من جعله نعتاً ثقّله، ومن أَضاف ٌس وأَي وم نَْح ر. وي التخفيف ال غي اليوم إِلى النَّْحِس فب

م  األَزهري: اٍت؛ قالأَبو عمرو: فأَرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أَيام نَْحس َ نَْحٌس. وقرأ هي جمع أَيام نَْحَسة ث
ريح  وهي نَْحسات جمع الجمع، وقرئت: في أَيام نَِحساٍت، رب تسمي ال المشؤومات عليهم في الوجهين، والع

   .. وقرئ قوله تعالى: في يوٍم نَْحٍس، على الصفة واإلضافةُ  َدبَِرْت نَْحساً، الباردة إِذا
َدْينَ ((   وُد فََه ا ثَُم انُوا َوأَمَّ ا َك وِن بَِم ذَاِب اْلُه اِعقَةُ اْلعَ ذَتُْهْم َص َدى فَأََخ ى اْلُه ى َعلَ تََحبُّوا اْلعََم اُهْم فَاْس

ذَتُْهمْ :  فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ اْلعَذَاِب اْلُهونِ .)).. )17يَْكِسبُوَن( ز: فأََخ ل العزي ي التنزي ْزُي. وف وُن: الِخ  صاعقةُ  الُه
اً،  الخزي. والُهوُن، بالضم: الَهَواُن. والُهونُ العذاب الُهوِن؛ أَي ذي  وُن َهوان اَن يَُه ، ه ّزِ يض الِع واُن: نق والَه

  ..  وهو َهْيٌن وأَْهَونُ 
وَن(((   انُوا يَتَّقُ وا َوَك ْينَا الَِّذيَن آَمنُ ونَ ...)).. )18َونَجَّ انُوا يَتَّقُ وى :  َوَك ه وحذره .. التق اه : خاف : اتق

  طاعته .. مخافة هللا والعمل ب
  
  

******************  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب من العزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  إله إال هللا أشهد أن ال
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  
  
  
  
  
  

c   : 337الحلقة عدد   
   c( سورة فصلت ) 

  
 د ر ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل س

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وَن((( ...  ْم يُوَزُع ِ إِلَى النَّاِر فَُه َّ ْمعُُهْم  )19َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَداُء  ْيِهْم َس ِهَد َعلَ ا َش ا َجاُءوَه ى إِذَا َم َحتَّ

لَّ َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهمْ  )20َوأَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن( َق ُك ِذي أَنَط ُ الَّ َّ ا  الُوا أَنَطقَنَ ا قَ  ِلَم َشِهْدتُْم َعلَْينَ
ٍة َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن( َل َمرَّ اُرُكْم َوَال  )21َشْيٍء َوُهَو َخلَقَُكْم أَوَّ ْمعُُكْم َوَال أَْبَص ْيُكْم َس َهَد َعلَ تَتُِروَن أَْن يَْش َوَما ُكْنتُْم تَْس

ا تَْعَملُوَن( ُجلُوُدُكْم َولَِكنْ  َ الَ يَْعلَُم َكثِيًرا ِممَّ َّ ْن  )22َظنَْنتُْم أَنَّ  بَْحتُْم ِم َوذَِلُكْم َظنُُّكْم الَِّذي َظنَنتُْم بَِربُِّكْم أَْرَداُكْم فَأَْص
ْن الْ  )23اْلَخاِسِريَن( ْم ِم ا ُه تَْعتِبُوا فََم ْم َوإِْن يَْس ًوى لَُه اُر َمثْ يَن(فَِإْن يَْصبُِروا فَالنَّ اَء  )24ُمْعتَبِ ْم قَُرنَ نَا لَُه َوقَيَّْض

ْبِلِهمْ  ْن قَ ْت ِم ْد َخلَ ٍم قَ ي أَُم ْوُل فِ ْيِهْم اْلقَ ْم فََزيَّنُوا لَُهْم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَحقَّ َعلَ ِس إِنَُّه ن ّنِ َواْإلِ ْن اْلِج  ِم
رُ 25َكانُوا َخاِسِريَن( وَن() َوقَاَل الَِّذيَن َكفَ ْم تَْغِلبُ ِه لَعَلَُّك ْوا فِي ْرآِن َواْلغَ ذَا اْلقُ َمعُوا ِلَه ِذيَن  )26وا الَ تَْس ِذيقَنَّ الَّ فَلَنُ

وَن( انُوا يَْعَملُ ا َدارُ 27َكفَُروا َعذَابًا َشِديًدا َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي َك ْم فِيَه اُر لَُه ِ النَّ َّ َداِء  َزاُء أَْع َك َج ِد  ) ذَِل اْلُخْل
ُدوَن( ا 28َجَزاًء بَِما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَح ِس نَْجعَْلُهَم ْن ّنِ َواْإلِ ْن اْلِج نَا ِم الَّ ذَْيِن أََض ا الَّ ا أَِرنَ ُروا َربَّنَ ِذيَن َكفَ اَل الَّ ) َوقَ
  ...)).)29تَْحَت أَْقَداِمنَا ِليَُكونَا ِمْن األَْسفَِليَن(

  صدق هللا العظيم 
  )  ( سورة فصلت

  * التحليل : 
  

ا معن ون ؟.. وم ذين يوزع م ال ن ه ا  ىم ن الخاسرين ؟.. م م م م فجعله ذين أرداه ا ال يوزعون ؟.. م
ر تجدون  ئلة  وأكث ذه األس ن ه ة ؟.. ع العتب ؟ومن هم غير المستعتبين ؟.. ماذا يقول الذين كفروا يوم القيام

  تعالى:الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا  ةاألجوبة الكافي
  

ِ إِلَى النَّاِر فَُهْم يُوَزُعوَن((( ...  َّ ونَ .)) .. )19َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَداُء  ي: فَُهْم يُوَزُع واِزُع ف ْرِب:  وال الح
فُوِف يََزُع من تقدَّم منهم بغير ي أَمره. ويقال: الُمَوكَُّل بالصُّ ى آخرهم. وف م عل لَه َت أَوَّ  وَزْعُت الَجْيَش إِذا َحبَْس

ةَ أَي الحديث: أَن َزُع المالئك ْدٍر يَ وم بَ فُّهم للحرِب  إِبليس رأَى جبريَل، عليه السالم، ي يِهم ويَُص ّوِ رتِّبُهم ويَُس يُ
قِ  لٌ  فكأَنه يَُكفُّهم عن التفَرُّ َرةَ َرُج ه: أَّن الُمِغي ر، رضي هللا عن ي بك ي حديث أَب ه  واالْنتِشاِر. وف د أَن واِزٌع؛ يري
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م صالح للتقّدم على  بَُس أَّولُه وَن، أَي يُْح م يُوَزُع ل: فه الهم.وفي التنزي ي قت الجيش وتدبيِر أَمرهم وترتيبهم ف
  ..  يَُكفُّونَ  على آِخرهم، وقيل:

وَن(((   انُوا يَْعَملُ ا َك وُدُهْم بَِم اُرهُْم َوُجلُ ْمعُُهْم َوأَْبَص ِهَد .)).. )20َحتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشِهَد َعلَْيِهْم َس َش
  : الشهادة  : الخبر القاطع .. شهد المجلس :  حضره ..  َعلَْيِهْم َسْمعُُهْم َوأَْبَصاُرُهمْ 

ْم أَ ((   ُ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَُك َّ ِه َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُْم َعلَْينَا قَالُوا أَنَطقَنَا  ٍة َوإِلَْي رَّ َل َم وَّ
ونَ  ونَ .)).. )21(تُْرَجعُ ِه تُْرَجعُ ع   َوإِلَْي ع يرج ً  : رج ا اً وُرُجوع ً  َرْجع ا اً وَمْرِجع ى وُرْجعان ةً:  وُرْجعَ وَمْرِجع

ك ى رب ل: إِن إِل ي التنزي رف. وف وعَ  انص ج ى، أَي الرُّ ْجع ى هللا الرُّ ه: ِإل ى؛ وفي ى فُْعل در عل َع، مص  والَمرِج
  .. ُرُجوعكم َمْرِجعُكم جميعاً، أَي

َ َوَما كُ ((   َّ تُْم أَنَّ  ْن َظنَْن وُدُكْم َولَِك اُرُكْم َوَال ُجلُ ْمعُُكْم َوَال أَْبَص ْيُكْم َس ُم ْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن يَْشَهَد َعلَ  الَ يَْعلَ
ا تَْعَملُوَن( ي..)).. )22َكثِيًرا ِممَّ ن األَعراب ل عن اب تَّر؛ األَوَّ تْرُ  وقد اْنَستَر واستَتَر وتََس روف والّسِ تَِر مع ا ُس : م

رأَةٌ  تِيَرة: ذاتُ  به، والجمع أَْستار وُستُور وُستُر. وام ا  َس اً م ن شيء كائن ه م تَتَْرَت ب ا اْس تَْرة: م تاَرة. والسُّ ِس
ً  كان، ا و أَيض تََرةُ  وه تائُر. والسَّ ع السَّ تاَرة، والجم تاُر والّسِ تَرُ  الّسِ تر، والِمْس تاُر: كالّسِ تاَرةُ واِإلْس ي  والّسِ وف
ي ث: أَيُّما َرُجٍل أَْغلََق بابه على امرأٍَة وأَْرَخى ُدونَهاالحدي تْر، وه ن الّسِ تاَرةُ: م  إِستاَرةً فَقَْد تمء َصداقُها؛ اِإلْس

  ..  إِالَّ فيه تسمع كاِإلْعظاَمة في الِعظاَمة؛ قيل: لم تستعمل إِالَّ في هذا الحديث، وقيل: لم
  وجاء في صحيح البخاري : 

يحدثنا الحميدي: ح د هللا رض ر، عن عب ي معم د، عن أب ن مجاه ور، ع هللا  دثنا سفيان: حدثنا منص
ال  اجتمع عند البيت ثقفيَّان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم عنه قال: وبهم، فق ه قل بطونهم، قليلة فق

خر: إن كان يسمع إن جهرنا، وال يسمع إن أخفينا، وقال اآل أحدهم: أترون أن هللا يسمع ما نقول؟ قال اآلخر:
الى:  يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع تم تستترون أن إذا أخفينا، فأنزل هللا تع ا كن يكم سمعكم (( وم هد عل وال  يش

  ..  أبصاركم وال جلودكم}. اآلية
  :  نتُْم بَِربُِّكْم أَْرَداُكمْ َظنَ .)).. )23َوذَِلُكْم َظنُُّكْم الَِّذي َظنَنتُْم بَِربُِّكْم أَْرَداُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِمْن اْلَخاِسِريَن(((  

دى: الهالُك. َرِدَي، بالكسر، يَْردى َردًى: َهلََك، ه أَي  فهو الرَّ ُك، وأَْرداهُ هللاُ. وأَْرَدْيتُ ِدي: الهاِل َرٍد. والرَّ
  .أَهلكتُه.

يَن(فَِإْن يَْصبُِروا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِْن يَْستَْعتِبُوا فََما ُهْم ِمْن اْلمُ ((   ةِ .)).. )24ْعتَبِ ي طاع ا ف ال: م  ويق
ه ي َمَودَّت ت فالن َعتٌَب أَي التِواٌء وال نَْبوةٌ؛ وما ف ٌب إِذا كان اٌد؛ َعتَ وبها فس ك: ال  خالصة، ال يَُش ن قول و م وه

ه.تَعَتََّب عليه، وتََجنَّى عليه، بمعنى واحٍد؛ وتَعَ  والتَّعَتُُّب: التََّجنِّي؛ يُتَعَتَُّب عليه في شيٍء.  تََّب عليه أَي َوَجَد علي
 ً ا اً وِعتاب ُب َعتْب ُب ويَْعتُ ه يَْعتِ َب علي ـَمْوِجَدةُ. َعتَ ُب: ال ه والعَتْ د علي اً أَي وج ةً وَمْعتَب ـبَة وَمْعتَبَ ال ..  وَمْعتِ ق

ا اِب، إِنم ى اِإلْعت اب بمعن اَن والِعت اُن لوُم األَزهري: لم أَسمع العَتَْب والعُتْب ُب والعُتْب ى إِساءة العَتْ َل عل ك الرج
لُّ  كانت له إِليك، فاْستَْعتَْبتَه َر ك ك، وذَكَّ ي ذل تركا ف ِإذا اش ب، ف ٍد  منها. وكلُّ واحد من اللفظين يَْخلُُص للعاتِ واح

ـُمعاتَبة اُب وال و الِعت ن اِإلساءة، فه وعُ  .. منهما صاحبَه ما فََرَط منه إِليه م و ُرج ـى: فه اُب والعُتْبَ ـَّا اِإلْعت  فأَم
ُجوعَ  يُْرِضـي العاتَِب. الـَمْعتُوب عليه إِلى ما اه  عن إِساَءته. واالْستِْعتاُب: َطلَبُك إِلى الـُمِسـيِء الرُّ وأَْعتَبَه: أَْعط

ته؛ العُتْبَـى ول: وَرَجع إِلى َمَسرَّ ـى؛ تق ه العُتْبَ ب إِلي تَْعتَبه: َطل ه. واْس تَْعتَبَه: كأَْعتَب تَْعتَْبتُه فأَْعتَبَ  واْس ـي أَي اْس نِ
اني. ْيته فأَْرض تَْعتَْبتُه اْستَْرَض الَني. واْس ا أَق تَقَْلته فم ك: اْس ي، كقول ا أَْعتَبَن   فم

ـُمْعتَُب: واالستِعتاُب: االستِقالة. ى وال َب أَي يُْرَض ب أَن يُْعتَ الٌن إِذا َطل ي الحديث: ال  واْستَْعتَب ف ـُمْرَضى. وف ال
ً يَتََمنَّيَن أَحُدكم الموَت، إِما مُ  نا ـُع عن ْحِس تَْعتُِب؛ أَي يْرِج ه يَْس ـيئاً فلعل ا ُمِس ْزداد، وإِّم ه يَ ُب  فلَعَلَّ اِإلساءة ويَْطلُ

ْت،  الرضا. ومنه الحديث: وال بَْعَد المْوِت من ُمْستَْعتٍَب؛ أَي ال بََطلَ ن اْستِْرضاٍء، ألَن األَعم د الموت م ليس بع
ا ا، وم ى َزمانُه ز واْنقََض ْوت داُر ج د الم ٍل؛بع ن اٍء ال داُر َعَم م م ا ه تَْعتبُوا فم ز: وإِن يُْس ل العزي ي التنزي  وف

ُ تعالى، وردَّهم إِلى الدنيا لم الـُمْعتِـبِين؛ معناه: إِن ّ م  يُْعتِـبُوا؛ يقول: لم أَقالَُهم  ِ ِلـما َسبََق له ّ يَْعَملُوا بطاعِة 
و قاِء. وه ِ من الشَّ ّ الى: ول في ِعْلِم  ه تع رأَ:قول ن ق اذبون؛ وم م لك ه وإِنَّه وا عن ـما نُه اُدوا ِل وإِن  و ُردُّوا لَع

الٌن إِذا َرجَع عن  يَْستَْعتِـبُوا فما هم من الـُمْعتَبِـين؛ فمعناه: إِن يَْستَِقـيلُوا ربهم َب ف راُء: اْعتَتَ ال الف لم يُِقْلهم. ق
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. من قولهم: لك العُتْبَى أَي الرجوعُ  أَمر كان فيه إِلى غيره؛ بُّ راُف عن  مما تَْكَرهُ إِلى ما تُِح اُب: االْنِص واالْعتِت
   ..الشيِء. واْعتَتََب عن الشيِء: اْنَصَرف

ي أَُم((   ْوُل فِ ْن َوقَيَّْضنَا لَُهْم قَُرنَاَء فََزيَّنُوا لَُهْم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيِهْم اْلقَ ْت ِم ْد َخلَ ٍم قَ
نِس إِنَُّهْم َكانُوا َخاِسِريَن(قَبْ  اءَ  .))..)25ِلِهْم ِمْن اْلِجّنِ َواْإلِ ه :  َوقَيَّْضنَا لَُهْم قَُرنَ الن: جاءه ب اً لف ّ فالن يََّض  وقَ

ّ  وأَتاَحه ن قُرنَاء؛  وقَيَّْضنا لهم َهيَّأَه وَسبَّبَه من حيث ال يَْحتَِسبُه. وفي التنزيل: قَِريناً: له. وقَيََّض  ه: وَم وفي
ال له يَْعُش عن ِذكر الرحمن نُقَيِّضْ  نا َشْيطاناً؛ ق زاءه. وقيض ك َج ّ ذل ل  ه شيطاناً يجع بِّْب ل  الزجاج: أَي نَُس

اء ون لهم قُرن هم: ال يك ال بعض بوه، وق م يَْحتَِس ث ل م من حي بَّْبنا له ي أَي س يََّض إِال ف ه  قَ تج بقول الشّر، واح
ري: يضنا لهمله شيطاناً، وق تعالى: نقيض ن ب ه  قرناء؛ قال اب ّ علي لّى  ه، ص دليل قول ك بصحيح ب يس ذل ل

ً  وسلّم: ّ َمن يُْكِرُمه لِسنِّه إِالَّ قَيَّضَ  ما أَْكَرم شابٌّ َشْيخا ه، . عند ِسنِّه. له  ي الحديث: أَن ير. وف ريُن: األَس والقَ
اال:فقال: ما باُل الِقرا ُمقترنين عليه السالم، َمرَّ بَرجلين ل. ن؟ ق ى اآلخر بحب دهما إِل دودين أَح ذَْرنا، أَي مش  ن

در الحبل الذي يُشّدان به، والجمع نفسه قََرٌن أَيضاً. والقََرُن، بالتحريك: ه حديث  والِقراُن: المص ل. ومن والحب
اءُ  ا: الحي ي هللا عنهم اس، رض ن عب َرنٍ  اب ي قَ اُن ف ه تع واِإليم راٍن. وقول ل أَو قِ ي حب ان ف الى: أَي مجموع

نين في وآخِرين ُرونين، ُمقَرَّ ون األَصفاد، إِما أَن يكون أَراد به ما أَراد بقوله َمق ا أَن يك ال  وإِم ر؛ ق د للتكثي ّدِ ُش
ره َوْهلة. ابن سيده: وهذا هو السابق إِلينا من أَول َرن الشيُء بغي رانُ  واْقتَ ه قِ اً: صاَحْبته، ومن ه قِران  وقاَرْنتُ

  . َء بالشيِء: وصلته. والقَِريُن: الُمصاِحُب.وقََرْنُت الشي الكوكب.
وَن(((   ْم تَْغِلبُ ِه لَعَلَُّك هِ  .))..)26َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا الَ تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِي ْوا فِي و :   َواْلغَ اللَّْغ

ايُحَصل منه عل وغيره وال واللَّغا: السَّقَط وما ال يُعتّد به من كالم و واللَّغ ذيب: اللَّْغ ع. الته ى نف  ى فائدة وال عل
  . ما كان من الكالم غير معقود عليه. واللَّْغوى

ِ 27فَلَنُِذيقَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َعذَابًا َشِديًدا َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي َكانُوا يَْعَملُوَن(((   َّ َداِء  َزاُء أَْع َك َج ) ذَِل
ي :  لَُهْم فِيَها َداُر اْلُخْلدِ .)).. )28ْم فِيَها َداُر اْلُخْلِد َجَزاًء بَِما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَن(النَّاُر لَهُ  الُخْلد: دوام البقاء ف

ا. رج منه دَ  دار ال يخ رة َخلَ د: اآلخ ام. ودار الُخْل ي وأَق وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل ا يَْخلُ اِء أَهله ا. لبق ده هللا فيه  وَخلَّ
ود: )) : بَِما َكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدونَ .. ((  فيها وَخلَّدهم وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد ُد والُجُح الَجْح

وداً. َجَحَدهُ  نقيض اِإلقرار كاِإلنكار والمعرفة، ع يَْجَحُده َجْحداً وُجح ار م وُد اِإلنك وهري: الُجح َده  الج م. َجَح العل
  . والُجْحُد، بالضم، والجحود: قلة الخير. ه وبحقه. والَجْحدُ حقَّ 

َداِمنَ ((   َت أَْق ا تَْح ِس نَْجعَْلُهَم ْن ّنِ َواْإلِ ْن اْلِج نَا ِم الَّ ذَْيِن أََض ا الَّ ا أَِرنَ ُروا َربَّنَ ِذيَن َكفَ اَل الَّ ْن َوقَ ا ِم ا ِليَُكونَ
نَاَربَّنَا أَِرنَا الَّذَيْ  ...)).)29األَْسفَِليَن( لَْلتَ :  ِن أََضالَّ شاد، َض لّ  الضَّالُل والضَّاللةُ: ضدُّ الُهَدى والرَّ ة  ُتَِض ذه اللغ ه

راع: ال ك اللةً؛ وق و الفصيحة، وَضِلْلَت تََضلُّ َضالالً وَض ال  وبن لُّ؛ وق ِلْلُت أَِض لُّ وَض ِلْلُت أََض ون َض يم يقول تم
الالحجاز يقولون َضِلْلُت أََضلُّ، وأَ  اللحياني: أَهل ، ق ه  هل نجد يقولون َضلَْلت أَِضلُّ اً قول ا جميع رئ بهم د ق وق

الٌّ، عز وجل: قُْل إِن َضلَْلُت فِإنما أَِضلُّ على  نفسي؛ وأَهل العالية يقولون َضِلْلُت، بالكسر، أََضلُّ، وهو ضالٌّ ت
  ..  وهي الضَّاللة والتَّاللة

  
******************  

  
  

وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )181َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

 c   : 338الحلقة عدد   
   c( سورة فصلت ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم الم ول هللا بل ولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
تَ  (( ...  مَّ اْس ُ ثُ َّ ا  الُوا َربُّنَ ِذيَن قَ ُروا إِنَّ الَّ وا َوأَْبِش افُوا َوَال تَْحَزنُ ةُ أَالَّ تََخ ْيِهْم اْلَمَالئَِك ُل َعلَ زَّ قَاُموا تَتَنَ

ْم 30بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن( ُكْم َولَُك ْنيَا َوفِي اْآلِخَرِة َولَُكْم فِيَها َما تَْشتَِهي أَنفُُس ) نَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ
ي 32نُُزالً ِمْن َغفُوٍر َرِحيٍم( )31يَها َما تَدَُّعوَن(فِ  اَل إِنَّنِ اِلًحا َوقَ َل َص ِ َوَعِم َّ ى  ا إِلَ ْن َدَع ) َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

ِإذَا 33ِمْن اْلُمْسِلِميَن( ُن فَ َي أَْحَس هُ ) َوَال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوَال السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِه َداَوةٌ َكأَنَّ هُ َع َك َوبَْينَ ِذي بَْينَ الَّ
ْزٌغ 35) َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ ذُو َحّظٍ َعِظيٍم(34َوِليٌّ َحِميٌم( ْيَطاِن نَ ا يَْنَزَغنََّك ِمْن الشَّ ) َوإِمَّ

ِميُع الْ  َو السَّ هُ ُه ِ إِنَّ َّ يُم(فَاْستَِعْذ بِا ْمِس َوَال 36عَِل ُجُدوا ِللشَّ ُر الَ تَْس ْمُس َواْلقََم اُر َوالشَّ ُل َوالنََّه ِه اللَّْي ْن آيَاتِ ) َوِم
ِ الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن( َّ ِ بُِّحونَ 37ِلْلقََمِر َواْسُجُدوا  َك يَُس َد َربِّ ِل ) فَِإْن اْستَْكبَُروا فَالَِّذيَن ِعْن هُ بِاللَّْي  لَ

ْت إِنَّ  )38َوالنََّهاِر َوُهْم الَ يَْسأَُموَن( ْت َوَربَ زَّ اَء اْهتَ ا اْلَم ا َعلَْيَه ِإذَا أَنَزْلنَ عَةً فَ َرى األَْرَض َخاِش َك تَ َوِمْن آيَاتِِه أَنَّ
ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك هُ َعلَ ْوتَى إِنَّ ْن )إِنَّ 39الَِّذي أَْحيَاَها لَُمْحيِي اْلَم ا أَفََم ْوَن َعلَْينَ ا الَ يَْخفَ ي آيَاتِنَ ُدوَن فِ ِذيَن يُْلِح الَّ

وَن بَِص ا تَْعَملُ هُ بَِم ئْتُْم إِنَّ ُروا 40يٌر(يُْلقَى فِي النَّاِر َخْيٌر أَْم َمْن يَأْتِي آِمنًا يَْوَم اْلِقيَاَمِة اْعَملُوا َما ِش ِذيَن َكفَ ) إِنَّ الَّ
اَءهُمْ  ا َج ْكِر لَمَّ ذِّ ٌز(بِال اٌب َعِزي هُ لَِكتَ يٍم 41 َوإِنَّ ْن َحِك ٌل ِم ِه تَنِزي ْن َخْلِف ِه َوَال ِم ْيِن يََدْي ْن بَ ُل ِم ِه اْلبَاِط )الَ يَأْتِي

  ... )) .)42َحِميٍد(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة فصلت ) 

  * التحليل :
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د ؟.. من هو الولي الحميم ؟.. ما النزغ ؟.. ما اَألر ةعلى من تتنزل المالئك ن الملح ض الخاشعة ؟.. م

ولى : ((   م الم ول له ذين يق ن ال ئْتُمْ في آيات هللا عز وجل ؟.. م ا ِش وا َم ر  اْعَملُ ذه األسئلة وأكث )) ؟.. عن ه
  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

  
مَّ اْس (( ...  ُ ثُ َّ ا  الُوا َربُّنَ ِذيَن قَ ُروا إِنَّ الَّ وا َوأَْبِش افُوا َوَال تَْحَزنُ ةُ أَالَّ تََخ ْيِهْم اْلَمَالئَِك ُل َعلَ زَّ تَقَاُموا تَتَنَ

  .))..)30بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن(
ُل َعلَْيِهْم اْلَمَالئَِكةُ ((   وت  ء)) : قال العلماتَتَنَزَّ د الم بات : عن : تبشرهم بحسن الخانمة في ثالث مناس

  )) : بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَّةِ وفي القبر .. وعند البعث للجزاء .. ((   ..
ا َم((   ْم فِيَه ُكْم َولَُك تَِهي أَنفُُس ا تَْش ا َم ْم فِيَه َرِة َولَُك ي اْآلِخ ْنيَا َوفِ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ اُؤُكْم فِ ُن أَْوِليَ ا نَْح

دَُّعوَن( ْنيَا.)).. ((  )31تَ دُّ اِة ال ي اْلَحيَ اُؤُكْم فِ ُن أَْوِليَ م  نَْح انوا معه أنهم ك ؤمنين ب ا للم ة إعالم ه المالئك : تقول
ي  ولي ف الى .. وال إذن هللا تع ة ب دخلونهم الجن ى ي رين حت حفظة في الدنيا ألعمالهم .. ومالزمين لهم في اآلخ

ير .. أو ال احب .. أو النص و الص اء وه ع أولي ة ج ب .. ((  اللغ دَُّعونَ مح ا تَ ا َم ْم فِيَه ون..  َولَُك ا تتمن )): م
  وتشتهون .. 
م.)): )32نُُزالً ِمْن َغفُوٍر َرِحيٍم(((   َزل به يهم ونَ َزل عل َزلَهم ونَ د نَ ول، وق ُزول: الحل زل النُّ ُزوالً  يَْن نُ

و من  جناُت الِفْرَدْوِس وقال الجوهري: .. والنُُّزل: الَمْنِزل؛ عن الزجاج..  وَمْنَزالً وَمْنِزالً  نُُزالً؛ قال األَخفش: ه
اس ْدنا نُزول الن ا وج ال: م ض. يق ى بع هم عل ُزالً. بعض دكم نُ يم عن تح الم َزل، بف و  والَمْن زول وه زاي: النُّ وال

  .. نُزوالً وَمْنَزالً  الحلول، تقول: نزْلت
ِ َوَعِمَل ((   َّ ْن َدَعا إِلَى  ْن َدَعا إِلَى .)).. )33َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمْن اْلُمْسِلِميَن(َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ ِممَّ

 ِ ه: َّ لم، أَن ه وس لى هللا علي ي، ص ن النب م وروي ع اَدة، ث و الِعب دُّعاُء ه ال: ال وني  ق م اْدع ال ربُّك رأَ: وق ق
ه: واْص لكم إنَّ الذين يْستَْكبرون عن ِعبادتي؛ أَْستَِجبْ  ي قول د ف م  بِرْ وقال مجاه ْدُعون َربَّه ذين يَ ع ال َك م نْفَس
ن والعَِشّي، قال: يَُصلُّونَ  بالغَداةِ  لَواِت الخمَس، وُرِوي مثل ذلك عن سعيد ب ن الصَّ ه: ل ي قول يب ف ْدُعَو  المس نَ

هِ . من دونه إلهاً؛ أَي لن نَْعبُد إلهاً ُدونَه. ى هللا بإْذن اً إل راً؛ معن وقوله تعالى: وداِعي راجاً ُمني ىوِس اً إل  اه داعي
ُب منه ُدهم داعٍ...  توحيد هللا وما يُقَّرِ اللة، واح دًى أَو ض ة ُه ى بيع ْدُعوَن إل وٌم يَ دُّعاةُ: ق ةٌ إذا  ورجل وال داِعي

ه  الهاُء فيه كان يَْدُعو الناس إلى بِْدعة أَو ديٍن، أُْدِخلَت ه للمبالغة. والنبي، صلى هللا علي ي هللا وآل لم، داع وس
ُن. تعالى، وكذلك ُن داعي هللا والنبّي، صلى هللا عليه الُمَؤذِّ ِد  وسلم، داعي وفي التهذيب: الُمَؤذِّ ِة إلى توحي األُمَّ
  . هللا وطاعتِه.
َداَوةٌ ((   هُ َع َك َوبَْينَ ِذي بَْينَ ِإذَا الَّ ُن فَ َي أَْحَس الَّتِي ِه ْع بِ يِّئَةُ اْدفَ نَةُ َوَال السَّ تَِوي اْلَحَس هُ َوَال تَْس يٌّ َكأَنَّ  َوِل

يٌم( يمٌ  .))..)34َحِم يٌّ َحِم هُ َوِل د: َكأَنَّ يم للواح ون الَحِم د يك اُء، وق ع أَِحمَّ ب، والجم يُم: القري ع والَحِم  والجم
  . والمؤنث بلفظ واحد.

  : أي الجنة ..  قَّاَهاَوَما يُلَ  .))..)35َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ ذُو َحّظٍ َعِظيٍم(((  
يُم(((   ِميُع اْلعَِل َو السَّ هُ ُه ِ إِنَّ َّ ا تَِعْذ بِ ْزٌغ فَاْس ْيَطاِن نَ ا يَْنَزَغنََّك ِمْن الشَّ ْن .)).. )36َوإِمَّ َك ِم ا يَْنَزَغنَّ َوإِمَّ

ض:  الشَّْيَطاِن نَْزغٌ  ى بع ِزُغ بي بفسادٍ  النَّْزُغ: أَن تَْنِزَغ بين قوم فتَْحِمَل بعضهم عل َزُغ ويَْن نهم يَْن َزَغ بي نهم. ونَ
ه: نَْزغاً: أَْغَرى وأَْفَسدَ  اس. ونََزَغ ين الن ِري ب ذي يُْغ ى  وحمل بعَضهم على بعض. والنْزُغ: الكالم ال ه أَدن ك حرَّ

َك من  حركة. ونَزغ الشيطاُن بينهم يَنَزُغ ويَنِزُغ نَْزغاً أَي ا يَْنَزَغنَّ الى: وإّم ه تع رى. وقول الشيطان أَفسد وأَغ
لُ  ٌ نَْزغ ّوِ ا يَُس ب بم ؛ نَْزُغ الشيطاِن: وَساِوُسه ونَْخُسه في القل ي  فاْستَِعْذ با ي يُْلِق ن الَمعاصي، يعن لِإلنسان ِم

حابه؛ ى أَص ةٍ  في قلبه ما يُْفِسُده عل ْزغٍ وَوْسوس ى نَ ن الشيطان أَْدن ك م اه إن نالَ ال الزجاج: معن ك وق  وتَْحِري
د: ، فاستعذ با من شّره واْمِض على حكمك. أَبويَْصِرفُك عن االحتمال ُت  زي َزأُْت وَمأَْس وم ونَ ين الق ُت ب نََزْغ

نهم، اِد بي ن اِإلفس ذا م ل ه ذلك ك ُت. وك ْش ْدُت وأَرَّ ُت وآَس ْرمِ  َدَحْس م تَ ه: ول ي هللا عن ي، رض ديث عل ي ح  وف
  . النْزغ وهو الطْعُن والفَساُد. ٍة منَعِزيمةَ إِيمانِهم؛ النّواِزُغ: جمع ناِزغ الشُُّكوُك بَنَواِزِغها
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  )) ِ َّ ِ ُجُدوا  ِر َواْس ْمِس َوَال ِلْلقََم ُجُدوا ِللشَّ ُر الَ تَْس ْمُس َواْلقََم اُر َوالشَّ ُل َوالنََّه ِه اللَّْي ْن آيَاتِ ِذي  َوِم الَّ
ود  َوالنََّهارُ َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيلُ .)).. )37َخلَقَُهنَّ إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن( ى وج ة عل دليل والحج : اآلية جمع آيات : ال

ه: )) :  الَِّذي َخلَقَُهنَّ هللا وحده ال شريك له..((  بق إِلي م يُس ال ل والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمث
ق خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال شيء وكل ه الَخل ر ل ا واألَم القينتب ..  رك هللا أَحسن الخ
  )) : عبده  عبادة : خضع وذل وطاع له ..  إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدونَ ((  

أَُموَن(((   ْم الَ يَْس اِر َوُه ِل َوالنََّه هُ بِاللَّْي بُِّحوَن لَ َك يَُس َد َربِّ ِذيَن ِعْن تَْكبَُروا فَالَّ ِإْن اْس ِإْن .)).. )38فَ فَ
ه إِالَّ هللاُ تكبر : كان ذا عظمة وتجبر .. : اس اْستَْكبَُروا وا ال إِل ار: أَن ال يقول م ؛ واْستِْكباُر الكف ه: إِنه ه قول  ومن

ه النبي، صلى هللا عليه  هو الِكْبُر الذي قال كانوا إِذا قيل لهم ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا وسلم: إِن من وآل
ة من ِكْبٍر لم كان في قلبه ِل .. ((  يدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا أَعلم ِمثْقاُل ذَرَّ َربَِّك يَُسبُِّحوَن لَهُ بِاللَّْي

  )) : سبح هللا تسبيحا :  نزهه تعالى ومجده .. عن الشريك والسوء .. َوالنََّهارِ 
ي َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تََرى األَْرَض َخاِشعَةً فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء ((   ا لَُمْحيِ ِذي أَْحيَاَه ْت َوَربَْت إِنَّ الَّ اْهتَزَّ

ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك هُ َعلَ ْوتَى إِنَّ عَةً .)).. )39اْلَم َرى األَْرَض َخاِش هولةُ. :  تَ ه السُّ ت علي فٌّ َغلب عةُ: قُ والُخْش
ْبرة: عةً  أََكمةٌ  والُخْشعةُ، مثال الصُّ ة ُخْش ت الكعب ي الحديث: كان اءُمتواِضعةٌ. وف ى الم ن  عل ُدِحيَت األَرُض م  فَ

ٌع، ٌتَْحتِها؛ قال ابن األَثير: الُخْشعةُ أََكمةٌ الِطئة ع ُخَش هولة أَي  باألَرض، والجم ه السُّ ت علي ا َغلَب و م ل: ه وقي
اء ليس بحجر وال فة، بالخ روى َخَش ة طين، وي ة الالطئ ول للَجثَم رب تق اء، والع عة،  والف األَرض هي الُخْش ب

ةوجمعها ُخشَ  عة: ُمْلتَِزق ُع من األَرض: ٌع؛ وأَكمة خاِش األَرض. والخاِش ة ب هولته  الطئ اح لُس ره الّري ذي تُثِي ال
و ن فتمح الى: وم ه تع اج: وقول ال الزج اَره. وق ال: آث عة، ق رى األَرض خاش ك ت ه أَن رة  آيات عة المتَغَبّ الخاِش

مة، وأَراد مةَ النبات. الُمتََهّشِ ر ُمْغبَّرة ال َمْنِزل بها. وإِذا وبَْلدةٌ خاشعة أَي الُمتهّشِ م تُْمَط ت األَرض ول ل:  يَبِس قي
عة رى األَرض خاش الى: وت ال تع عَت. ق د َخَش ا ق ا عليه ِإذا أَنزلن ا  ف ول: رأَين رب تق ْت. والع ّزْت وربَ اء اْهتَ الم

دة أَرض بني نامُ  فالن خاِشعةً هاِم َع َس ٌع. وَخَش ان خاِش ال: مك راء. ويق ا َخْض ا فيه ر م ذهب  إِذا البعي َي ف أُْنِض
ٌع إِذا دار خاش ع َشْحمه وتَطأْطأَ َشَرفُه. وِج داَعى واستوى م تْ .. ((  األَرض تَ ْت َوَربَ زَّ ويُق )) :  اْهتَ ا الس وَرب

تْ  وجل في ونحوه ُربُّواً: ُصبَّ عليه الماُء فاْنتَفَخ. وقوله عز اه َعُظَم ل: معن ْت؛ قي ْت وَربَ زَّ  صفِة األَرِض: اْهتَ
رئواْنتَفَ  ْت، وق ْت  َخ رأَ وَربَ ن ق أَْت، فم و  وَرب ا يرب و رب ى فه ِ  إِذا زاد عل أَْت  أَّي رأَ وَرب ن ق اِت زاد، وم الجه

  .بالهمز فمعناه اْرتَفَعَْت.
ِة إِنَّ الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي آيَاتِنَا الَ يَْخفَْوَن َعلَْينَا أَفََمْن يُْلقَى فِي النَّاِر َخْيٌر أَْم َمْن يَأْتِ ((    ي آِمنًا يَْوَم اْلِقيَاَم

يٌر( وَن بَِص ا تَْعَملُ هُ بَِم ئْتُْم إِنَّ ا ِش وا َم ا.)).. )40اْعَملُ ي آيَاتِنَ ُدوَن فِ ِذيَن يُْلِح ال  إِنَّ الَّ ْدت: ق دة: لَح و عبي ه  أَب ل
دُ  ُوأَلَحْدت َد: له ولََحَد إِلى الشيء يَْلَح ُد وأَل والتََح يِن يَْلَح ّدِ ي ال َد ف ال. ولَح دَ م ل: لََح َدل، وقي اَل وع َد: م الَ  َح  م

ه اد  ، وجاَر.ابن السكيت: الُمْلِحُد العاِدُل عن الحق الُمْدِخُل فيه ما ليس في َد أَي ح دين ولَح ي ال َد ف د أَلَح ال ق يق
ْدت عنه، وقرئ: لسان الذي يَْلَحدون ت ماَرْي إِليه، والتََحَد مثله. وروي عن األَحمر: لَحْدت ُجْرت وِمْلت، وأَلح

اٍد  وجاَدْلت. وأَلَحَد: ماَرى وجاَدل. وأَلَحَد الرجل أَي ظلَم في ه بِِإلح الَحَرم، وأَصله من قوله تعالى: وَمن يُِرْد في
ه بظلم؛ أَي رد في ى إِلحاداً بظلم، والباء فيه زائدة؛ المعنى: ومن ي م. ومعن اداً بظل ي إِلح اد ف ُل  اِإللح ة الَمْي اللغ

الى: لسان لَْحداً: في شهادته يَْلَحدُ  عن القْصد. ولََحَد عليَّ  ه تع ي قول ال. األَزهري ف انه: م  أَثَِم. ولَحَد إِليه بلس
ن الذين يلحدون رأَ  إِليه أَعجمي وهذا لسان عربي مبين؛ قال الفراء: قرئ يَْلَحدون فم ون  ق دون أَراد يَِميلُ يَْلَح

ه ومن يُِرْد فيه إِليه، ويُْلِحدون يَْعتَِرضون. قال وقوله: رد في ن ي اج: وم  بِِإلحاد بظلم أَي باعتراض. وقال الزج
  . بِإلحاٍد؛ قيل: اِإللحاُد فيه الشك في هللا، وقيل: كلُّ ظالم فيه ُمْلِحٌد.

ٌز(((   اٌب َعِزي هُ لَِكتَ اَءُهْم َوإِنَّ ا َج ْكِر لَمَّ ذِّ ُروا بِال ِذيَن َكفَ اءَ .)).. )41إِنَّ الَّ ا َج ْكِر لَمَّ ذِّ ُروا ِبال : أي  ُهمْ َكفَ
  بالقرآن الكريم باتفاق العلماء .. 

ٍد(((   يٍم َحِمي ْن َحِك ٌل ِم ِه تَنِزي ْن َخْلِف ِه َوَال ِم ْيِن يََدْي ْن بَ يٍم  ... )) ..)42الَ يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِم ْن َحِك ٌل ِم تَنِزي
دٍ  يمُ :  َحِمي و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س ُم،  ل ُم هللا الُحْك ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع س

ة، وهللا صفات تعالى. األَزهري: من ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ا أَراد  هللا الَحَكُم والَحِك م بم أعل
ي ر: ف ن األَثي ى بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع اِكم،  أَس الح
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و ، وهو القاضي ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش ذي يُْحِك و ال ٍل، أو ه ل:  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَع ٍل، وقي ى ُمْفِع ٌل بمعن فَِعي
ارة ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ن الَحِك ائق ع ُن دق ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق ل العل ياء بأفض ل األش ة أفض  معرف

ناعات لويُتقنها: َحِكيٌم، و الّصِ اِكِم مث ى الَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الح ِدير بمعن اِلٍم.  قَ ى ع يٍم بمعن ادر وَعِل ق
ً  العلم، والَحِكيمُ  الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من   .. العاِلم وصاحب الِحْكَمة. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

   
  

******************  
  
  

.. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين المؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

 c  : 339الحلقة عدد   
   c( سورة فصلت ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونش ول هللا بل هد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُسِل ِمْن قَْبِلَك إِنَّ رَ (( ...  يٍم(َما يُقَاُل لََك إِالَّ َما قَْد قِيَل ِللرُّ اٍب أَِل َرٍة َوذُو ِعقَ ذُو َمْغِف اهُ  )43بََّك لَ ْو َجعَْلنَ َولَ

لَْت آيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَ  ي قُْرآنًا أَْعَجِميا لَقَالُوا لَْوَال فُّصِ وَن فِ ِذيَن الَ يُْؤِمنُ اٌء َوالَّ
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ٍد(آذَانِِهْم َوْقٌر َوُهَو عَ  ْوَال 44لَْيِهْم َعًمى أُْولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعي ِه َولَ اْختُِلَف فِي اَب فَ ى اْلِكتَ ا ُموَس ْد آتَْينَ ) َولَقَ
ِه  )45َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي َشّكٍ ِمْنهُ ُمِريٍب( ا َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِس اَء فَعَلَْيَه ْن أََس َوَم

ٍم ِلْلعَبِيِد( ى َوَال 46َوَما َربَُّك بَِظالَّ ْن أُنثَ ُل ِم ا تَْحِم ا َوَم ْن أَْكَماِمَه َراٍت ِم ْن ثََم ُرُج ِم ا تَْخ )إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَم
ْن  )47آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد(تََضُع إِالَّ بِِعْلِمِه َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَْيَن ُشَرَكائِي قَالُوا  ْدُعوَن ِم انُوا يَ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َك

يٍص( ْن َمِح ْم ِم ا لَُه وا َم وط48قَْبُل َوَظنُّ وٌس قَنُ رُّ فَيَئُ هُ الشَّ ِر َوإِْن َمسَّ اِء اْلَخْي ْن ُدَع اُن ِم ْنَس أَُم اْإلِ  )49( ٌ) الَ يَْس
ي إِ َولَئِْن أَذَْقنَاُه َرْحَمةً ِمنَّ  ى َربِّ ُت إِلَ ئِْن ُرِجْع ةً َولَ اَعةَ قَائَِم اَء َمسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَُظنُّ السَّ نَّ ا ِمْن بَْعِد َضرَّ

يظٍ  ذَاٍب َغِل ْن َع ِذيقَنَُّهْم ِم اِن َوإِذَ  )50( ِلي ِعْنَدهُ لَْلُحْسنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُ ْنَس ى اْإلِ ا َعلَ ا أَْنعَْمنَ
ْن  )51أَْعَرَض َونَأى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعِريٍض( ِه َم ْرتُْم بِ مَّ َكفَ ِ ثُ َّ ِد  ْن ِعْن قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِم

ْن ُهَو فِي ِشقَاٍق بَِعيٍد( ِف َسنُِريِهْم آيَاتِنَا  )52أََضلُّ ِممَّ ْم يَْك قُّ أََولَ فِي اْآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَح
  ./.)).)54( أََال إِنَُّهْم فِي ِمْريٍَة ِمْن ِلقَاِء َربِِّهْم أََال إِنَّهُ بُِكّلِ َشْيٍء ُمِحيطٌ  )53بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد(

   صدق هللا العظيم
  ( سورة فصلت ) 

  * التحليل :
  

ما قيل للرسل من قبل محمد عليه الصالة والسالم ؟.. ما األعجمي ؟.. من هم الذين ينادون من مكان 
ر  ئلة وأكث ذه األس ن  ه ة ؟.. ع ا المري يظ ؟.. وم ذاب الغل ا الع يص ؟.. وم ا المح ام ؟.. وم ا األكم د؟.. وم بعي

  ليل التالي إن شاء هللا تعالى :تجدون األجوبة الكافية الشافية في التح
   

يٍم((( ...  اٍب أَِل َرٍة َوذُو ِعقَ ذُو َمْغِف َك لَ َك إِنَّ َربَّ ْن قَْبِل ِل ِم ُس َل ِللرُّ ق )43َما يُقَاُل لََك إِالَّ َما قَْد قِي .)).. اتف
دين من مصدر  و هللا  العلماء على وحده الدين .. ووحدانية الخالق .. فا واحد ال شريك له .. وال د  وه واح

الص:  د الخ و التوحي اعة ه ام الس ى قي الم إل ه الس عز وجل .. وأساس الدين في كل زمان ومكان من آدم علي
ذيب ..  ث التك ن حي ك م ن قبل ل م ل للرس ا قي س م و نف د ه ا محم ك ي ال ل ا يق ه .. وم ادة هللا ال شريك ل أي عب

  واإلتهام بالجنون .. والمواجهة بالسوء .. 
ْو جَ ((   وا َولَ ِذيَن آَمنُ َو ِللَّ ْل ُه يٌّ قُ يٌّ َوَعَربِ هُ أَأَْعَجِم لَْت آيَاتُ ْوَال فُّصِ الُوا لَ ا لَقَ ا أَْعَجِمي اهُ قُْرآنً ًدى عَْلنَ ُه

اهُ .).. )44ٍد(َوِشفَاٌء َوالَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى أُْولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعي ْو َجعَْلنَ َولَ
َجْمعُهم اليهوديَّ والمجوسيَّ  والعََجُم: جمع العَجّي، وكذلك العََرُب جمع العََربّي، ونَْحٌو من هذا:  قُْرآنًا أَْعَجِميا

مِ  ع األَْعَج ُم: جم وَد والمجوس. والعُْج َ  اليه م، فكأ َع العََج ُم جم ون العُْج وز أَن يك ُح، ويج ذي ال يُْفِص عال ه جم  ن
انَ  قال أَبو إسحق:.. الجمع يّ  األَْعَجُم الذي ال يُْفِصُح وال يُبَيُِّن كالَمه وإِن ك بِ  َ َعَرب ي ..  النَّس ان ف ُم إذا ك وأَْعَج

الم مُ  ٌ لسانه ُعْجمة، وإن أَْفَصَح بالعجمية، وك ُدونَ  أَْعَج ذي يُْلح ل: ِلساُن ال ي التنزي ة. وف يُِّن العُْجم يٌّ بَ  وأَْعَجم
؛ وجمعه بالواو والنونأَ  إليه هل:.. ْعَجِميٌّ و س ال أَب ؛ ق يٌّ د أَن وقال ثعلب: أَْفَصَح األَْعَجِم ة بع م بالعربي  أَي تكل

، والذي أَراده الجوهري بقوله: كان أَْعَجِميّاً، فعلى هذا يقال رجل ه أَْعَجِميٌّ ا أَراد ب ، إنم يٌّ ل أَْعَجِم  واليقال رج
نِ  ةٌ وإناألَْعَجَم الذي في لسانه ُحْبسَ  وُل اب ا ق اً؛ وأَم ّي: كان عربيّ ة الَجْرم و لِمْلَح ل ه اَدةَ، وقي راَدْي  َميَّ أَنَّ قُ ك

و أَْعَجمِ  بطيٍن من الَجْوالن، ُكتَّابُ  َصْدِره َطبَعَتْهما، َم، وه ٍل أَعَج اَب َرُج ُك  فلم يُِرْد به العََجَم وإنما أَراد به ُكتَّ َمِل
، باالستفهام؛ جاءالروم. وقوله َعزَّ وَجلَّ: أَأَ  اُب  ْعَجِميٌّ وعربيٌّ اً والكت وُل عربيّ ذا الرس ون ه في التفسير: أَيك

الوا أَعجمي. قال األَزهري: ال ومعناه أَن هللا عز وجل قال: ولو جعلناه قرآناً أَْعَجِميّاً لق ةً  ََّه ه َعَربِيَّ لَْت آياتُ فُّصِ
لةَ اآلي كأَن التَّْفِصيل َرب، ُمفَصَّ ان العَ أَنهمث للس ةً عنهم ك ي، حكاي ال: أَأََ◌عجمي وعرب دأَ فق ون  م ابت يََعْ◌جب

ذيبهم، فيقولون كتابٌ  د لتك ان أَش رأ أَعجمّي ونبّي عربي، كيف يكون هذا؟ فك ن: ويُق و الحس ال أَب أَأَعجمي،  ق
دها أن تكون أَلفاً خالصة ألن بع همزة مخففة تشبه األَلف، وال يجوز بهمزتين، وآعجمي بهمزة واحدة بعدها

 ً ، بهمزة عينا راء: وهي ساكنة، ويُقرأُ أَْعَجميٌّ ال الف تفهام  واحدة والعين مفتوحة؛ ق ر اس ن بغي راءة الحس وق
ً  قِبَِل الَكفََرة، وجاء في التفسير كأنه جعله من ه، أَن المعنى لو جعلناه قرآناً أَعجميّا ْت آيات رآنٌ  لقالوا َهالّ بُيِّنَ  أَق
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ان ميونَبيٌّ َعربي، ومن قرأَ آعج يٌّ  بهمزة وأَلف فإنه منسوب إلى اللس ل أَْعجم ذا رج ول: ه  إذ األَعجمي، تق
  . اكان ال يُْفِصُح، كان من العََجِم أَو من العََرب.

لَِفي َشّكٍ ِمْنهُ  َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُِلَف فِيِه َولَْوَال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَُّهمْ ((  
ٍب( بٍ .)).. )45ُمِري هُ ُمِري ّكٍ ِمْن ي َش ْم لَِف ةُ::  َوإِنَُّه يب ُب والّرِ ْي ْهِر. والرَّ دَّ ْرُف ال ُب: َص ْي ، الرَّ كُّ ـنَّةُ،  الشَّ والّظِ

ٌب. يبةُ، بالكسر، والجمع ِريَ ـي األَْم والتُّْهَمةُ. والّرِ د رابَنِ ٍر. وق ْن أَْم ك ِم ا رابَ ُب: م ْي ـيوالرَّ ُت  . ر، وأَرابَنِ وأََرْب
ةَ. يب ه الّرِ ْلُت إِلي ه: أَوَص ي  الرجَل: َجعَْلُت فيه ِريبةً. وِرْبتُ ـي؛ أَوَهَمن ة، وأَرابَنِ يب ه الّرِ ُت من ي: َعِلْم ل: رابَن وقي

يبةَ، ك، وظننُت ذلك به. الّرِ ه. ورابَنِـي فالن يَريبُني إِذا َرأَيَت منه ما يَريبُ ول:  وتَْكَرُه ذيل تق الن، وه ـي ف أَرابَنِ
.   . ِريـبٍة، فهو ُمريٌب. وأَراَب الرجُل: صار ذا إِذا رأَيَت منه ما يَريبُك. واْستََرْبُت به واْرتاَب فيه أَي َشكَّ

ٍم ِلْلعَبِيِد(((   َك  .))..)46َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها َوَما َربَُّك بَِظالَّ دِ َوَما َربُّ ٍم ِلْلعَبِي الَّ  بَِظ
  ..  مربوب لباريه، جل وعز إِلى أَنه العبد: اِإلنسان، حّراً كان أَو رقيقاً، يُْذَهُب بذلك: 

ُع إِ ((   ى َوَال تََض ْن أُنثَ ُل ِم ا تَْحِم ا َوَم ْن أَْكَماِمَه هِ إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِم  الَّ بِِعْلِم
ِهيٍد( ْن َش ا ِم ا ِمنَّ اَك َم اَعةِ .)).. )47َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَْيَن ُشَرَكائِي قَالُوا آذَنَّ ُم السَّ َردُّ ِعْل ِه يُ م إِلَْي ام .. عل وم القي : ي

اء مَ )) :  َوَما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِمْن أَْكَماِمَهاعلما : أدركه بحقيقته وكنهه .. ((   ال وُكمُّ السبُع: ِغش ه. وق خاِلب
ها ي أَبو حنيفة: َكمَّ الَكبائس يَُكمُّ د ف ل العَناقي ا تُجع ا كم مها جعلها في أَْغِطية ثتُِكنُّه ين  َكّماً وَكمَّ ى ح ة إل األَْغِطي

تِ  وقد  ِصرامها، واسم ذلك الِغطاء الِكمام، والُكمُّ للطَّْلعِ  اً. النَّخلة، على صيغة ما لم يسم فاعله، َكّماً وُكُموم ُكّمِ
ةٌ.التهذيب: نَْور: وُكمُّ كل الُكمُّ ُكمُّ الطلع، ولكل شجرة  ِوعاؤه، والجمع أَْكمام وأَكاِميم، وهو الِكمام، وجمعه أَِكمَّ

. بُْرُعومته.وِكماُم العُذوق: ُمثمرة ُكمٌّ، وهو ه  آذَنَه)) : قَالُوا آذَنَّاكَ .((  التي تجعل عليها، واحدها ُكمٌّ َر وآذَن األَم
    ..لََمهبه: أَعْ 

يٍص(((   ْن َمِح ْم ِم ا لَُه يٍص .)).. ) 48َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْدُعوَن ِمْن قَْبُل َوَظنُّوا َم ْن َمِح ْم ِم ا لَُه : َم
َرعَ  اً: أَْس ُص َمْحص ْدِوه يَْمَح ي َع ُي ف َص الظب دا َمَح ديداً  وَع ْدواً ش ي.. َع َص ف ب. وَمَح اً: ذه . األَرض َمْحص

وُص الشيء.وَمَحَص به األَ  ُص: ُخلُ َرَب. والَمْح يءَ  رَض َمْحصاً: َض َص الش ه:  وَمَح َص اً وَمحَّ ه َمْحص يَْمَحُص
ار من مهرب والَمْحُص في اللغة: التَّْخليُص والتنقية... َخلََّصه يس للكف ان : ل . والمعنى في اآلية السالفة البي

  .. وال قدرة للفرار من عذاب هللا .. 
القُنُوط: :  فَيَئُوٌس قَنُوط.)).. )49( ٌ ْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوإِْن َمسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوٌس قَنُوطالَ يَْسأَُم اْإلِ ((  

اليأْس من الشيء. والقُنُوط، بالضم، المصدر. وقَنَط يقنُِط  أَشدّ  اليأْس، وفي التهذيب: اليأْس من الخير، وقيل:
  ..  لوساً، وقَنَِط قَنَطاً وهو قانٌِط: يَئِسَ قُنُوطاً مثل جلَس يجِلس جُ  ويَْقنُطُ 

اَء َمسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَُظنُّ السَّاَعةَ قَائَِمةً ((     ُت  َولَئِْن أَذَْقنَاهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد َضرَّ ئِْن ُرِجْع َولَ
يظٍ إِلَى َربِّي إِنَّ ِلي ِعْنَدهُ لَْلُحْسنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ  ذَاٍب َغِل ْن َع ِذيقَنَُّهْم ِم وا َولَنُ ا َعِملُ ِد .)).. )50(  الَِّذيَن َكفَُروا بَِم ْن بَْع ِم

اَء َمسَّتْهُ  اء.:  َضرَّ اُء: نقيض السَّرَّ رَّ اءِ  والضَّ رَّ اء وفي الحديث: اْبتُِلينَا بالضَّ بِْر؛  فََصبَْرنا، وابتلينا بالسَّرَّ فلم نَْص
اءُ قال ابن األَثير: الضَّ  ، وهي رَّ اء، وهما بناءان للمؤنث وال مذكر لهما، الحالة التي تَُضرُّ ا  نقيض السَّرَّ يريد أَن

ا اْختُبِْرنا ا جاءتن ه، فلم دنيا بالفقر والشدة والعذاب فصبرنا علي اُء وهي ال رَّ م  السَّ ا ول عَة والراحة بَِطْرن والسَّ
ا وأَخذناهم بالبأْساءِ  نصبر. وقوله تعالى: رَّ اُء النقص في األَموالوالضَّ رَّ َولَنُِذيقَنَُّهْم .. ((  واألَنفس ِء؛ قيل: الضَّ

ال  وِغالظةٌ أَي وَغلَّْظُت عليه وأَْغلَْظُت له وفيه ِغْلظة وُغْلظة وَغْلظة)) :  ِمْن َعذَاٍب َغِليظٍ  تطالة. ق دَّة واْس ِش
ات  قال الزجاج: فيها ّ تعالى: وليَِجدوا فيكم ِغْلظة؛ هثالث لغ َظ علي د غلَّ ظ  ِغلظة وُغلظة وَغلظة؛ وق وأَْغلَ

ول ي الق ه ِغْلظة، ذو وأَْغلَظ له ف ظٌّ في يظ: فَ ل َغِل ر. ورج ي ال غي اوة وشّدة. وف ٍة وقَس ل  ِغْلظة وفَظاظ التنزي
ْعب، العزيز: ولو كنَت فَّظاً َغِليظَ  ِديد َص ه القلِب. وأَمر َغِليٌظ: َش ه قول ذلك؛ ومن يظ ك د غل الى:  وَعْه ْذن تع وأَخ
. ِغْلظةٌ ومغالظةٌ أَي َعداوة. منكم ِميثاقاً َغِليظاً. وبينهما   . وماء َغِليظ: ُمرٌّ

ِريٍض(((   اٍء َع ذُو ُدَع رُّ فَ ْنَساِن أَْعَرَض َونَأى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّ ذُو .)).. )51َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْإلِ فَ
هم ُعراضةً  سفَر. والعُراضةُ: الَهِديّةُ يُْهِديها الرجل إِذا قَِدَم من ة المال.والعََرُض: كثر:  ُدَعاٍء َعِريٍض  َض وَعرَّ

َضها لهم: أَْهداها أَو أَطعََمهم إِيّاها. ةُ، وَعرَّ ال: والعُراض رة. يق ن المي ه م ائُر أَي يُْطِعُم ه الم ُض ا يعَّرِ  بالضم: م
ضونا   ..  أَي أَطِعمونا من ُعراَضتِكم َعّرِ
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ٍد(قُلْ ((   قَاٍق بَِعي ْن ُهَو فِي ِش ِ ثُمَّ َكفَْرتُْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّ َّ قَاٍق .)).. )52 أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد  ي ِش فِ
دٍ  اقَّة:  بَِعي اقَّهُ ُمش الف، ش داوِة والخ ة الع قاق: غلب اقَّةُ والّش قاقاً: والُمش ه  وِش ي قول اج ف ال الزج ه. وق خالَفَ

ً  ؛شقاق بعيدالظالمين لفي  تعالى: إن قاقا ك ِش مي ذل ين، س ين اثن قاُق: العدواةُ بين فريقين والخالُف ب ألن  الّشِ
: اْنفََرَق وتبّدد  صاحبه.وَشقَّ  ِ فريق من فِْرقَتَي العدواة قصد ِشقَّاً أَي ناحية غير ِشقّ  كل اْمَره يَُشقُّه َشقّاً فاْنَشقَّ

  .. ق الجماعةالعصا أي فار وَشقَّ فالنٌ  اختالفاً.
َك أَ ((   ِف بَِربِّ ْم يَْك قُّ أََولَ هُ اْلَح ْم أَنَّ يََّن لَُه ى يَتَبَ ِهْم َحتَّ ي أَْنفُِس اِق َوفِ ّلِ َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْآلفَ ى ُك هُ َعلَ نَّ
ريك .. : اآلية جمع آيات : األدلة والبراهين على وجود هللا َسنُِريِهْم آيَاتِنَا.))..  )53َشْيٍء َشِهيٌد(  الواحد ال ش

من أَسماء هللا عز )) :  َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيدٌ وعلى صدق الرسول عليه الصالة والسالم والقرآن الكريم .. ((  
هللا األَمين في شهادته. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب عن  من أَسماء وجل: الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد

روالشهيد: ال شيء. ِعْلمه ِإذا اعتب يم، وإِذا  حاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغة في فاعل ف و العل اً، فه م مطلق الِعل
ذا أَن أُضيف في األُمور الباطنة، فهو الخبير، ر مع ه د يعتب  وإِذا أُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وق

ذي يُبَ الم ال اهد الع يده: الش ن س ة. اب وم القيام ق ي ى الخل َهَد عل ايَْش   يُِّن م
  .. َعِلَمهُ 

يطٌ ((   ْيٍء ُمِح اِء ./.)).. )54( أََال إِنَُّهْم فِي ِمْريٍَة ِمْن ِلقَاِء َربِِّهْم أََال إِنَّهُ بُِكّلِ َش ْن ِلقَ ٍة ِم ي ِمْريَ ْم فِ أََال إِنَُّه
ه؛  بهما قوله عز والِمْريةُ والُمْريةُ: الشَّكُّ والجَدل، بالكسر والضم، وقرئَ :  َربِِّهمْ  ٍة من ي ِمْري ُك ف ال تَ ل: ف وج

ة قال ثعلب: هما لغتان، قال: ي وأَما ِمْريةُ الناق ري: يعن ن ب ال اب ط. ق ه إِال الكسر، والضم غل يس في َح  فل َمْس
ْرعِ لتَُدرَّ  كُّ  بالضم، وهي اللغة العالية؛ الناقةُ، قال: وقال ابن دريد ُمْرية الناقِة، الضَّ واالْمتِراُء في الشيِء: الشَّ
راءِ  التَّماري. والِمراُء: فيه، وكذلك ن االْمتِ اً: م ي الُمماراةُ والجَدل، والِمراُء أَيض . وف ّكِ ز:  والش ل العزي التنزي

اني  وأَصله في اللغة فال تُماِر فيهم إِالَّ ِمراًء ظاهراً؛ قال: اً ومع اظره كالم ن ُمن ُل م تخرج الرج دال وأَن يَس الِج
ُت ا وغيرها منْ  الخصومة اراةً َمَرْي اراةُ ُمم د م ا، وق تخرجت لبنه ا واس راًء. لشاةَ إِذا حلبته ه  وِمي رى في واْمتَ

كَّ  ارى: َش يطٌ ..((  وتَم ْيٍء ُمِح ّلِ َش هُ بُِك ى)) :  أََال إِنَّ يء وأَْحَص ى ش غ أَْقَص ن بل لُّ م ه.  وك اَط ب د أَح ه، فق ِعْلَم
ه.واحتاط ، الخيُل وحاَطْت واْحتاَطْت: أَْحَدقَتْ  وأَحاَطْت به َرز شيئاً  ت بفالن وأَحاطت إِذا أَحدقت ب ن أَْح لُّ م وك

افرين؛  األَْمر ما أََحْطُت به وبلَغ ِعْلُمه أَْقصاه، فقد أَحاَط به. يقال: هذا كلَّه يٌط بالك ّ ُمِح ِعلماً. وقوله تعالى: و
ه. جامعهم يوم القيامة. أَي ه كلِّ ن َجوانِبِ ه م ّ  وأَحاَط باألَمر إِذا أَْحَدَق ب الى: و ه تع يٌط؛  وقول م ُمِح من ورائه

   .عليهم. أَي ال يُْعِجُزه أََحٌد قدرته مشتملة
   

 *******  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 

هد أن ال إ ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ل
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األ غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  امان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا ي حف الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل   دم
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

 
 
 
 
 
 

c   : 340الحلقة عدد   
   c سورة الشورى) 42(

  )  53( آياتها :  
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( )2عسق( )1حم(((    َّ َماَواتِ  )3َكذَِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك   لَهُ َما فِي السَّ
يُم( يُّ اْلعَِظ َو اْلعَِل ي األَْرِض َوُه ْم  )4َوَما فِ ِد َربِِّه بُِّحوَن بَِحْم ةُ يَُس ْوقِِهنَّ َواْلَمَالئَِك ْن فَ ْرَن ِم َماَواُت يَتَفَطَّ اُد السَّ تََك

ِحيُم( َ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ َّ ْيِهْم َوالَِّذيَن ا )5َويَْستَْغِفُروَن ِلَمْن فِي األَْرِض أََال إِنَّ  ُ َحِفيٌظ َعلَ َّ تََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِليَاَء 
ِع الَ  )6َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل( ْوَم اْلَجْم ِذَر يَ ا َوتُْن ْن َحْولََه َرى َوَم ِذَر أُمَّ اْلقُ ا ِلتُْن ا َعَربِي َك قُْرآنً ا إِلَْي  َوَكذَِلَك أَْوَحْينَ
ِعيِر(َرْيَب فِيِه فَِريٌق فِي اْلَجنَّ  ي  )7ِة َوفَِريٌق فِي السَّ اُء فِ ْن يََش ْدِخُل َم ْن يُ َدةً َولَِك ةً َواِح ْم أُمَّ ُ لََجعَلَُه َّ اَء  ْو َش َولَ

َوِليُّ وَ 8َرْحَمتِِه َوالظَّاِلُموَن َما لَُهْم ِمْن َوِلّيٍ َوَال نَِصيٍر( ُ ُهَو اْل َّ ْوتَى )أَْم اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء فَا يِ الَم َو يُْح ُه
ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ِه 9َوُه ُت َوإِلَْي ِه تََوكَّْل ي َعلَْي ُ َربِّ َّ ْم  ِ ذَِلُك َّ ى  هُ إِلَ ْيٍء فَُحْكُم ْن َش ِه ِم تُْم فِي ا اْختَلَْف ) َوَم

ِه فَاِطُر السََّماَواِت َواألَْرِض َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَ  )10أُنِيُب( ْيَس َكِمثِْل ِه لَ ْذَرُؤُكْم فِي ْزَواًجا َوِمْن األَْنعَاِم أَْزَواًجا يَ
ْيٍء  )11َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع البَِصيُر( ّلِ َش هُ بُِك ِدُر إِنَّ اُء َويَْق ْن يََش ْزَق ِلَم لَهُ َمقَاِليُد السََّماَواِت َواألَْرِض يَْبُسُط الّرِ

ى َشَرَع لَُكْم ِمْن  )12َعِليٌم( ى َوِعيَس َراِهيَم َوُموَس ِه إِْب ْينَا بِ يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصَّ الّدِ
ُ يَْجتَبِي إِلَ  َّ قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْيِه  يَن َوَال تَتَفَرَّ ُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن ْيِه َمْن يََشاأَْن أَقِيُموا الّدِ

َك إِلَ )13يُنِيُب( ْن َربِّ بَقَْت ِم ةٌ َس ْوَال َكِلَم نَُهْم َولَ ا بَْي ُم بَْغيً اَءُهْم اْلِعْل ا َج ِد َم ْن بَْع وا إِالَّ ِم قُ ا تَفَرَّ مى َوَم ٍل ُمَس ى أََج
ْرَت َوَال  )14لَِفي َشّكٍ ِمْنهُ ُمِريٍب( لَقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهمْ  ا أُِم تَِقْم َكَم اْدُع َواْس فَِلذَِلَك فَ

ُ َربُّنَا  َّ ُ ِمْن ِكتَاٍب َوأُِمْرُت ِألَْعِدَل بَْينَُكْم  َّ اتَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َوقُْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل  ْم أَْعَم ا َولَُك ا أَْعَمالُنَ ْم لَنَ لُُكْم َوَربُُّك
ُ يَْجَمُع بَْينَنَا َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر( َّ ةَ بَْينَنَا َوبَْينَُكْم  تُُهْم  )15الَ ُحجَّ هُ ُحجَّ ِ ِمْن بَْعِد َما اْستُِجيَب لَ َّ وَن فِي  َوالَِّذيَن يَُحاجُّ

  ...)).)16َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِِّهْم َوَعلَْيِهْم َغَضٌب َولَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الشورى )   
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  * التحليل :   
    

ي ؟..  تََكاُد السََّماَواُت يَتَفَطَّْرنَ ما معنى : ((   ا البغ )) ؟.. وما اإلنابة ؟.. وما معنى فطر الشيء ؟.. وم
الي إ ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي ن شاء وما الحجة الداحضة ؟..  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوب

  هللا تعالى : 
  

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( )2عسق( )1حم(((    َّ يمُ .)).. )3َكذَِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك  :  اْلعَِزيُز اْلَحِك
 الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو الزجاج: هو العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال

ذي القوي الغالب كل شيء، وقيل: ُب  هو ال ذي يََه و ال ، وه زُّ ل الُمِع مائه عز وج ن أَس ه شيء. وم يس كمثل ل
زَّ  ذُّلِّ  الِع الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب اء م ن يش يمُ .. ((   لم و )):  اْلَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع هللا س

يمُ  ه الَحِك ال  ل الى. ق بحانه وتع ُم، س نالُحْك ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك فات اللي يُم  ص ُم والَحِك هللا الَحَك
ر:  والحاِكُم، ومعاني هذه األَسماء متقاِربة، وهللا ن األَثي أعلم بما أَراد بها، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. اب

ذي  ي،أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاض في و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن و فِعي فَه
ارة يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ة أفضل  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك معرف

  . األشياء بأفضل العلوم.
يُّ اْلعَِظ((     َو اْلعَِل ي األَْرِض َوُه ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ هُ َم يمُ  .))..)4يُم(لَ يُّ اْلعَِظ َو اْلعَِل ز :  َوُه وهللاُ ع

راً، هو والعَالء األَْعلَى ذُو العُال ليوجل هو العَلّي الُمتعالي العا ّواً كبي المون ُعلُ ول الظ ا يق الى َعمَّ  والَمعا ، تَع
ه ال  أَجلُّ أَعظم و ، وتفسير تَعالَى جلَّ ونَبَا عن كّلِ ثناٍء فهو ليبمعنى العا األَْعلى سبحانه ى علي وأَْعلى مما يُثن

ريك ده ال ش ه إال هللا وح ال إل ه؛ ق ير ل ري: وتفس ض،  األزه ن بع ها م ُرب بعُض بحانه يَْق فات س ذه الص ه
الذي عال  شيء. ويقال: هو  العاِلي، وهو الذي ليس فوقه ، وهو بمعنىمن عالي علو  الشريف فَِعيل  ُ فالعَِليّ 

اوس : فهول الُمتعا فَقََهرهم بقدرته. وأَما  قالخل ه عن َوس د الذي َجلَّ عن إْفِك الُمْفتَِرين وتَنَزَّ رين، وق  المتحيِّ
 واسمه األَْعلى أَي صفته أَْعلى الصفات من كل عالٍ  يكون الُمتعا بمعنى العا . واألَْعلى: هو هللا الذي هو أَْعلى

اَوزَ  لعبدُ ويُسبِّح ا ِمْن ِصفاِت هللا عزَّ وجلَّ العِليُّ العَِظيُم،..  ذي ج يُم: ال يم؛ العَِظ ي العظ بحان َربِّ ول: س  َربَّه فيق
ر اإلحاطةُ بُِكْنِهه قْدُرهُ  وِل  وَحِقيقتِه. وجلَّ عن حدوِد العُقول حتى ال تُتََصوَّ ُر الطُّ والِعَظُم في ِصفاِت األَْجسام: ِكبَ

ه ، صلى هللا عل تعالى جلَّ عن ذلك. قال النبي وهللا والعرِض والعْمق، ه ي وعُ وآل ك ا الرُّ لم: أمَّ ه  وس وا في ُم فعّظِ
ةُ هللاِ  ٍة، وَعظم كم ذا َعظم ى  الربَّ أي اْجعلُوه في أْنفُِس ل بشيء، ويجُب عل دُّ وال تُمثَّ ُف وال تُح سبحانه ال تَُكيَّ

اِد أن ٍة وال العب ال َكيِفيَّ ك ب ْوَق ذل ه وفَ َف نْفس ا وَص يٌم كم ه عظ وا أن ال الل يَْعلَُم ٍد. ق تَّعَظُُّم تَْحدي ةُ ال ث: العَظم ي
ْهُو؛ قال دُ  والنَّْخوةُ والزَّ َف العب و  األزهري: وال تُوَصُف عظمةُ هللا بما وَصفَها به الليُث، وإذا ُوِص ة فه بالعَظم

َم في العبِد فِكْبُره المذموُم وتََجبُّره. وفي الحديث: َمْن تَعَظَّ  ذَمٌّ ألن العظمة في الحقيقة  عز وجل، وأما َعَظَمةُ 
وُت:  لَِقَي هللا، تَباَرك وتعالى، َغْضباَن؛ التَّعَطُُّم في النفس: هو الكبرُ  نفسه ةُ والعََظُم وةُ. والعََظَم ُو والنّْخ ْه والزَّ
  ..  الكبرُ 

ْم َويَْس((     ِد َربِِّه ي األَْرِض تََكاُد السََّماَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْن فَْوقِِهنَّ َواْلَمَالئَِكةُ يَُسبُِّحوَن بَِحْم ْن فِ تَْغِفُروَن ِلَم
ِحيُم( رَّ وُر ال َو اْلغَفُ َ ُه َّ ْرنَ .))..  )5أََال إِنَّ  َماَواُت يَتَفَطَّ اُد السَّ َره: :  تََك اْنفََطر وفطَّ راً ف ُره فَْط يَء يَْفُط َر الش فَط

ل العزيز: شقه. ي التنزي لوتَفَطََّر الشيُء: تشقق. والفَْطر: الشق، وجمعه فُُطور. وف ور ه ن فُُط رى م ال  ت .. ق
  ..  ُمْنفَِطر به العزيز: السماء ابن سيده: تَفَطََّر الشيُء وفََطر واْنفََطر. وفي التنزيل

ٍل(((     ْيِهْم بَِوِكي َت َعلَ ا أَْن ْيِهْم َوَم ُ َحِفيٌظ َعلَ َّ ْيِهمْ .)).. )6َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِليَاَء  َت َعلَ ا أَْن  َوَم
ه.  بأَرزاق العباد، في أَسماء هللا تعالى الَوِكيُل: هو المقيم الكفيل:  بَِوِكيلٍ  وحقيقته أَنه يستقلُّ بأَمر الَمْوكول إِلي

ال العزيز: أَن وفي التنزيل ا ويق ال َرب راء: يق ال الف يالً؛ ق ي وِك اً؛ ال تَتَِّخذوا من ُدون ل  كافِي اري: وقي ن األَنب اب
هم: وقال أَبو إِسحق: الَوِكيُل فيالَوِكيُل الحافظ،  ال بعض  صفة هللا تعالى الذي تَوكَّل بالقيام بجميع ما َخلَق، وق
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ك:  الَوِكيُل الكفيل ونِْعَم الَكِفيل بأَرزاقِنا، وقال في قولهم َحْسبُنا هللا افي، كقول َم الك ا هللاُ ونِْع ُل: كافِين ونِْعم الَوِكي
  .. الرازق رازقنا هللاُ ونِْعم

ِع الَ   ((   ْوَم اْلَجْم ِذَر يَ ا َوتُْن ْن َحْولََه ٌق َوَكذَِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآنًا َعَربِيا ِلتُْنِذَر أُمَّ اْلقَُرى َوَم ِه فَِري َب فِي  َرْي
ِعيِر( ي السَّ ٌق فِ ِة َوفَِري ي اْلَجنَّ َرى.)).. )7فِ ا  أُمَّ اْلقُ ريفا وتعظيم ا هللا تش ة .. زاده ة المكرم ْوَم .. ((  : مك يَ

ليوم الِحساب، وقيل: هو  الخالئق وفي أَسماء هللا الحسنى: الجامُع؛ قال ابن األَثير: هو الذي يَْجمع)): اْلَجْمعِ 
  ..  الوجود المَؤلِّف بين الُمتماثِالت والُمتضاّدات في

ةً َواِحَدةً َولَِكْن يُْدِخُل َمنْ ((     ُ لََجعَلَُهْم أُمَّ َّ ّيٍ َوَال  َولَْو َشاَء  ْن َوِل ْم ِم يََشاُء فِي َرْحَمتِِه َوالظَّاِلُموَن َما لَُه
ّيٍ .)).. )8نَِصيٍر( ْن َوِل ْم ِم ا لَُه اِلُموَن َم عه.:  َوالظَّ ر موِض ي غي ع الشيء ف ُم: َوْض ز:  الظُّْل ل العزي ي التنزي وف

م وا ول ذين آَمنُ ن ال ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم ةُ أ يَْلبُِس اس وجماع واعب م يَْخِلط ير: ل ل التفس ْرٍك،  ه انهم بِِش إيم
ْرك ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، وُرِوي ذلك عن م: وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ يم. والظُّْل  لَُظْلٌم َعِظ

ْوَب وال تَْظِلمْ  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا   . عنه أي ال تَُجْر عنه. الصَّ
ِديٌر(((     ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ْوتَى َوُه يِ الَم َو يُْح َوِليُّ َوُه َو اْل ُ ُه َّ .)).. )9أَْم اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء فَا

ُ ُهَو اْلَوِليُّ  َّ ف .. ((  فَا ِديرٌ : الولي هو المحب .. النصير .. الحلي ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ِديُر )) :  َوُه اِدُر: القَ والق
دير؛  القُْدَرة من صفات هللا عز وجل يكونان من ل شيء ق ى ك الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول ن التق ان م ويكون

ُر ُكّلِ شيء القُْدرة، فا من ن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ ماء  وقاضيه. اب ي أَس ر: ف األَثي
ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق م ِديُر،هللا تع ادر اس ة، فالق و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ ل م  فاع

  . ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر
بُ ((     ِه أُنِي ُت َوإِلَْي ِه تََوكَّْل ي َعلَْي ُ َربِّ َّ ِ ذَِلُكْم  َّ ِه .)).. )10(َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمْن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى  َوإِلَْي

لَ :  أُنِيبُ  ـيٌب: أَْقبَ ّ تعالى، وأَناَب إِليه إِنابةً، فهو ُمنِ اَب  وناَب فالٌن إِلى  ل: ن ى الطاعة؛ وقي ع إِل اَب، ورَج وت
َع. اَب ورَج اَب: ت ِزَم الطاعة، وأَن ة. لَ ّ بالتَّوب ى  وُع إِل ةُ: الرج ُت. اِإلناب ك أَنَْب دعاِء: وإِلي ي حديث ال ي  وف وف

ه عز وجل:  التنزيل العزيز: ُمنِـيبين إِليه؛ أَي راجعين إِلى ما أََمَر به، غير خارجين عن شيٍء من أَمِره. وقول
   ..إِليه واْرِجعُوا وأَنِـيبُوا إِلى ربكم وأَْسِلُموا له؛ أَي تُوبوا

ُكْم أَْزوَ ((     ْن أَْنفُِس ْم ِم َل لَُك َماَواِت َواألَْرِض َجعَ اِطُر السَّ ْيَس فَ ِه لَ ْذَرُؤُكْم فِي ا يَ اِم أَْزَواًج ْن األَْنعَ ا َوِم اًج
يُر( ِميُع البَِص َو السَّ ْيٌء َوُه ِه َش َماَواِت َواألَْرِض .)).. )11َكِمثِْل اِطُر السَّ ق:  فَ َر هللا الخل م  وفََط ُرهم: خلقه يَْفُط

داء رةُ: االبت دأَهم. والِفْط ل وب ي التنزي راع. وف د  واالخت ز: الحم نالعزي ال اب مواِت واألَرِض؛ ق اِطِر الس   ف
ا: اس، رضي هللا عنهم اني عب ى أَت اِطُر السموات واألَرض حت ا ف ت أَدري م ا كن ي م ان يختصمان ف   أَعرابيّ

و بئر فقال أَحدهما: أَنا فََطْرتُها أَي أَنا ابتدأْت ا أَول  َحْفرها. وذكر أَب ول: أَن ي يق ن األَعراب ه سمع اب اس أَن العب
ة هذا أَي رَ من فَطَ  هِ .. ((  ابتدأَه. والِفْطرةُ، بالكسر: الِخْلق ْذَرُؤُكْم فِي ذّاِرُئ،  )) : يَ ل، ال ِ، عز وج ّ ي صفاِت  ف

نم وهو الذي ذََرأَ  ا لجه د ذََرأْنَ ل: ولق ّ عز وج ال  ال  الَخْلَق أَي َخلَقَهم، وكذلك الباِرُئ: ق ا. وق راً أَي خلقن كثي
ه   أَْنفُِسكم أَْزواجاً وِمنعز وجل: َخلَق لَُكْم ِمنْ  ذَرُؤكم ب ى يَ و إِسحق: المعن ال أَب ه. ق ْذَرُؤكم في اً يَ األَْنعام أَْزواج

ه. أَي ي في اء ف ْذَرُؤكم . يُكثِّركم بجعله منكم ومن األَنعام أَزواجاً، ولذلك ذَكر اله الى: يَ ه تع ي قول ب ف ال ثعل وق
ي فيه، معناه يَُكثُِّرُكْم فيه أَي ال ف ق. ق انالخل ال: وك ْين. ق ُل الثَّقَلَ ه، وهي نَْس ةُ من يَّ ّرِ ة والذِّ يَّ ي أَن  : والذُّّرِ ينبغ

. ا ذَراريُّ ا. وجمعه ت العرب همزه ول:  تكون مهموزة فكثرت، فأُسقط الهمز، وترك ة، تق يَّ َدد الذُّّرِ ذَّْرُء: َع وال
ّ ذَْرأََك وذَْرَوَك أَي ى  َك. أَْنَم يَّتَ ل  ذُّرِ ري: جع ن ب ال اب الهمز،ق ة ب يئ لها ذُّرِ ة أَص ي وهري الذُّّرِ ت  الج فُخفِّف

يَِّة على ما ذكره ٍة،  همزتها، وأُلِزَمت التخفيف. قال: ووزن الذُّّرِ يق ة ُمّرِ ون بمنزل ُ الخلَق، وتك ّ يلةٌ من ذََرأَ  فُعِّ
  . العُْصفُر. وهي الواحدة من

يٌم( لَهُ َمقَاِليُد السََّماَواِت َواألَْرِض يَْبُسطُ ((     ْزَق ِلَمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّهُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِل هُ .)).. ((  )12الّرِ لَ
َماَواِت َواألَْرِض  ا:  َمقَاِليُد السَّ م يعزه اح ول و المفت اني: ه ال اللحي ة؛ وق اُح، يماني ُد: الِمفت ى واِإلْقِلي يمن؛  إِل ال
دَّْهر  وقال تبٌَّع حين حج البيت: ن ال ه م ا ب ْبتاً،وأَقَْمن َدا َس ِه إِْقِلي ا ِلبابِ ت  وَجعَْلن تاً أَي س روى س راً وي ْبتاً: َدْه َس

ه  الَخزائُِن؛ وقَلَّدَ  كاِإلْقِليِد. والِمْقالُد: الِخزانةُ. والَمقاِليُد: والِمْقلُد واِإلْقالُد: سنين. داً. وقول الَ تَْقِلي فالٌن فالناً َعَم
موات واألَرض،واألَرض؛ يجوز أَ  السموات تعالى: له مقاليد اتيح الس ه مف اه ل وز  ن تكون الَمفاتيَح ومعن ويج
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موات واألَرِض  أَن ن الس يء م ل ش اه أَن ك اج: معن ال الزج زائن؛ ق ون الخ ا تك ال  ف ه؛ ق اتح باب ه وف خالق
  . األَصمعي: المقاِليُد ال واحَد لها.

يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي((     ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  َشَرَع لَُكْم ِمْن الّدِ أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصَّ
ُ يَْجتَبِي إِلَ  َّ قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْيِه  يَن َوَال تَتَفَرَّ ْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن أَْن أَقِيُموا الّدِ

يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا).. ) .)13يُنِيُب( راعُ : َشَرَع لَُكْم ِمْن الّدِ والَمْشَرعةُ: المواضُع التي يُْنَحدر  والشَّريعةُ والّشِ
ره. َشَرَع هللا للعباِد َشريعةً من الصوم والصالِة والحج قال الليث: وبها سمي ما إِلى الماء منها،  والنكاح وغي

ْرعةُ والشَّريعةُ في كالم ا ا  َمْوِردُ  لعرب: َمْشَرعةُ الماء وهيوالّشِ اس فيشربون منه الشاربِة التي يَْشَرُعها الن
عوها ويَْستَقُوَن، وربما ى َشرَّ ريعةً حت ون دوابَّهم حتى تَْشَرعها وتشَرب منها، والعرب ال تسميها َش اء  يك الم

شاءِ  ينَ أَ .. ((  ِعدا ال انقطاع له، ويكون ظاهراً َمِعيناً ال يُْسقى بالّرِ )) : أقام الشيء : أدامه وحافظ ْن أَقِيُموا الّدِ
  عليه .. 
َك إِلَ((     ْن َربِّ بَقَْت ِم ةٌ َس ْوَال َكِلَم نَُهْم َولَ ا بَْي ُم بَْغيً اَءُهْم اْلِعْل ا َج ِد َم قُوا إِالَّ ِمْن بَْع مى َوَما تَفَرَّ ٍل ُمَس ى أََج

مُ .)).. )14اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفي َشّكٍ ِمْنهُ ُمِريٍب( لَقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن أُوِرثُوا اَءُهْم اْلِعْل ا َج م ِمْن بَْعِد َم : عل
  )): اليهود والنصارى .. َوإِنَّ الَِّذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهمْ علما أدركه بحقيقته وكنهه.. ((  

ِدَل فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَِقْم َكَما ((     ْرُت ِألَْع اٍب َوأُِم ْن ِكتَ ُ ِم َّ أُِمْرَت َوَال تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َوقُْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل 
 ُ َّ نَُكْم  ا َوبَْي ةَ بَْينَنَ الُُكْم الَ ُحجَّ ْم أَْعَم ا َولَُك ا أَْعَمالُنَ ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم لَنَ َّ ا بَْينَُكْم  ُع بَْينَنَ يُر(يَْجَم ِه اْلَمِص .)).. )15َوإِلَْي

 ُ َّ   : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان: التصديق ضد التكذيب ..  َوقُْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل 
وهري: وِصْرت إِلى فالن َمِصيراً؛)) :  َوإِلَْيِه اْلَمِصيرُ ((   ال الج ير؛ ق ى هللا الَمِص اذ  كقوله تعالى: وإِل و ش وه

يِّر:  مثل َمعاش. وَصيَّرته أَنا كذا أَي جعلته. َمَصاروالقياس  اه. والصَّ والَمِصير: الموضع الذي تَِصير إِليه المي
يُر: الماء يحضره الناس. وصاَرهُ الناس: حضروه الجماعة.   .. والّصِ
تُُهْم َداحِ ((     هُ ُحجَّ تُِجيَب لَ ِ ِمْن بَْعِد َما اْس َّ وَن فِي  ْم َوالَِّذيَن يَُحاجُّ ٌب َولَُه ْيِهْم َغَض ْم َوَعلَ َد َربِِّه ةٌ ِعْن َض

ِديٌد( ذَاٌب َش مْ ...)).. )16َع َد َربِِّه ةٌ ِعْن تُُهْم َداِحَض تْ :  ُحجَّ اُض: اِإلْزالُق، َدَحَض ُق، واِإلْدح لَ دَّْحُض: الزَّ ل ال  ِرْج
 ً ا ْدَحُض َدْحض ص، تَ م يَُخّصِ ه، فل ْت ِرجل م: َدَحَض ي المحك ر، وف ها وُدُحوض البعي ها وأَْدَحَض ْت، وَدَحَض اً َزِلقَ

ذين أَْزلَقَها. وفي حديث َوْفد م ال ٍض وه ُض: جمع داِح ِض األَْقداِم؛ الدُّحَّ م وال  َمْذِحجٍ: نَُجباء غيُر ُدحَّ ات له ال ثب
ِرَجكم ت أَن أُْخ ة: كره ي حديث الجمع ور. وف ي األُم ة ف ي  عزيم ق. وف دَّْحض أَي الزلَ ي الطين وال فتمشون ف

ديث  يح ي ذر: أَن خليل لّى ، أَب ه  ص ه ّ علي ٍض.وآل اً ذا َدْح نَّم طريق ِر َجَه ال: إِن دون ِجْس لّم، ق   وس
تَها وفي حديث ى  َمْزلَقةً، وَدَحَضتْ  الحجاج في صفة المطر: فََدَحَضِت التِّالع أَي صيَرَّ تُه ُدُحوضاً: كذلك عل ُحجَّ

ّ  المثل إِذا بطلت، وأَْدَحَضها . قال  ه إِذا ّ ت َض ُحجَّ تهم داِحضة. وأَْدَح اء تعالى: ُحجَّ دَّْحُض: الم ا. وال  أَبطله
   .الذي يكون عنه الزلَق.

     
******************  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم القيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ق  تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ..  اجه
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف إن شاء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

  c   : 341الحلقة عدد   
   c( سورة الشورى ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ُ الَِّذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ َواْلِميَزاَن َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَعةَ قَِريٌب((( ...  ِذيَن الَ  ) يَْستَْعِجلُ 17َّ بَِها الَّ

اُروَن فِ ِذيَن يَُم قُّ أََال إِنَّ الَّ ا اْلَح وَن أَنََّه ا َويَْعلَُم ِفقُوَن ِمْنَه وا ُمْش ِذيَن آَمنُ َالٍل يُْؤِمنُوَن بَِها َوالَّ ي َض اَعِة لَِف ي السَّ
ِويُّ العَ 18بَِعيٍد( َو اْلقَ اُء َوُه ُ لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن يََش َّ ُز() ي  )19ِزي هُ فِ ِزْد لَ َرِة نَ ْرَث اْآلِخ ُد َح اَن يُِري ْن َك َم

ْنيَا نُؤتِِه ِمْنَها َوَما لَهُ فِي اْآلِخَرِة ِمْن نَِصيٍب( ْن 20َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث الدُّ ْم ِم َرُعوا لَُه )أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َش
ُ َولَ َّ ِه  يِن َما لَْم يَأْذَْن بِ يٌم(الّدِ ذَاٌب أَِل ْم َع اِلِميَن لَُه نَُهْم َوإِنَّ الظَّ َي بَْي ِل لَقُِض ةُ اْلفَْص اِلِميَن  )21ْوَال َكِلَم َرى الظَّ تَ

اِلَحاِت فِي َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت لَهُ  ا َكَسبُوا َوُهَو َواقٌِع بِِهْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اُءونَ ُمْشِفِقيَن ِممَّ َد  ْم َما يََش ِعْن
ِه  )22َربِِّهْم ذَِلَك ُهَو اْلفَْضُل الَكبِيُر( أَلُُكْم َعلَْي اِلَحاِت قُْل الَ أَْس ُ ِعبَاَدهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ ُر  ذَِلَك الَِّذي يُبَّشِ

ُكوٌر(أَْجًرا إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَى َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَهُ فِي وٌر َش َ َغفُ َّ نًا إِنَّ  َرى 23َها ُحْس وَن اْفتَ ) أَْم يَقُولُ
ُ اْلبَاِطَل َويُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِ  َّ ُ يَْختِْم َعلَى قَْلبَِك َويَْمُح  َّ ِ َكِذبًا فَِإْن يََشأْ  َّ ُدوِر(َعلَى  ذَاِت الصُّ يٌم بِ هُ َعِل  )24ِه إِنَّ

وَن(َوُهَو الَِّذي يَ  ا تَْفعَلُ ُم َم وا  )25ْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُو َعْن السَّيِّئَاِت َويَْعلَ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ تَِجيُب الَّ َويَْس
اِلَحاِت َويَِزيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َواْلَكافُِروَن لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد(   ...)).)26الصَّ

  صدق هللا العظيم 
  رى ) ( سورة الشو

  * التحليل :
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ذي  ا ال ر ؟.. م لماذا يستعجل الناس الساعة ؟.. وما حرث الدنيا وما حرث اآلخرة ؟.. ما الفضل الكبي
دون  ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه يبشر هللا عباده ؟.. ومن هم عباده الحقيقيون ؟.. وما المودة  في القربى ؟.. ع

  شاء هللا تعالى : األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن 
  

ُ الَِّذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ َواْلِميَزاَن َوَما يُْدِريَك لَعَلَّ السَّاَعةَ قَِريٌب((( ...  َزانَ .)).. )17َّ  بِاْلَحّقِ َواْلِمي
باألَزهري: م َحقّاً وُحقوقاً: صار َحقّاً وثَبت؛ قال وَحقَّ األَمُر يَِحقُّ ويَُحقُّ : الحق  :  ً  عناه وَجب يَِج ا .. ((  وُجوب
واِزيُن.  وجمعه َمَوازين، وجائز أَن تقول للِميزاِن الواحد)) : الميزان : العدل ..  والميزان َواْلِميَزانَ  بأَْوزانِه َم

َوْزُن ي نََضُع الِميزاَن الِقْسَط. هللا تعالى: ونََضُع الَمواِزيَن الِقْسَط؛ يريد قال قُّ وفي التنزيل العزيز: وال ٍذ الَح  ومئِ
  . فأُولئك هم المفلحون. فَمن ثَقُلَْت َمَواِزينُه

قُّ أَ ((   ا اْلَح وَن أَنََّه ا َويَْعلَُم ِفقُوَن ِمْنَه وا ُمْش ِذيَن يَْستَْعِجُل بَِها الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بَِها َوالَِّذيَن آَمنُ َال إِنَّ الَّ
َالٍل بَعِ  ي َض اَعِة لَِف ي السَّ اُروَن فِ ٍد(يَُم دٍ .)).. )18ي َالٍل بَِعي ي َض اَعِة لَِف ي السَّ اُروَن فِ ِذيَن يَُم ةُ :  إِنَّ الَّ والِمْري

ا  بهما قوله عز والُمْريةُ: الشَّكُّ والجَدل، بالكسر والضم، وقرئَ  ب: هم ال ثعل ه؛ ق ٍة من ي ِمْري ُك ف ال تَ ل: ف وج
ذلك التَّم.. لغتان ه، وك كُّ في راُء:واالْمتِراُء في الشيِء: الشَّ اراةُ  اري. والِم ن  الُمم راُء أَيضاً: م َدل، والِم والج

ي . وف ّكِ راِء والش ال االْمتِ ز: ف ل العزي ة التنزي ي اللغ له ف ال: وأَص اهراً؛ ق راًء ظ يهم إِالَّ ِم اِر ف دال وأَن  تُم الِج
ا َمَرْيُت الشاةَ إِذا الرجُل من ُمناظره كالماً ومعاني الخصومة وغيرها منْ  يَستخرج ا،  حلبته تخرجت لبنه واس

  . وِميراًء. وقد ماراةُ ُمماراةً 
ُز(((   ُ لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن يََشاُء َوُهَو اْلقَِويُّ العَِزي اِدهِ  .))..)19َّ ٌف بِِعبَ ُ لَِطي فة : َّ ف: ص اللَِّطي

ّ واسم من أَسمائه، وفي ّ لطيف بعباده، وف التنزيل من صفات  اه، العزيز:  يه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعن
 ّ ق، و ي ِرْف ك ف ك أَرب ل إلي ذي يوص ف ال الى:  أَعلم،الرفيق بعباده. قال أَبو عمرو: اللطي ّ تع ن  ُف م واللُّط

ع التوفيق والِعصمة، وقال ابن األَثير في تفسيره: ذي اجتم و ال دقائق  اللَِّطيف ه ُم ب ل والعل ي الفع ق ف ف ه الّرِ ل
  . لُْطفاً إذا َرفََق به. وله، بالفتح، يَْلُطف : لطف به له من خلقه. يقال لها إلى من قّدرهاوإيصا المصالح

ا لَ((    ا َوَم ِه ِمْنَه ْنيَا نُؤتِ دُّ ْرَث ال ُد َح اَن يُِري ْن َك ي َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اْآلِخَرِة نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه َوَم هُ فِ
يٍب( ْن نَِص َرِة ِم َرةِ ).. .))20اْآلِخ ْرَث اْآلِخ ُد َح اَن يُِري ْن َك در : َم ل، والمص ُل كالفع ُب، والفع ْرُث: الَكْس والَح

ً  كالمصدر، وهو و االْحتِراُث. أَيضا اِرَث ه اِرُث؛ ألَن الح ماِء الح َدُق األَس ديث: أَْص ي الح ُب. وف َرَث  الكاِس واْحتَ
 ً ا ب طبع ن الَكْس و م به؛ واِإلنساُن ال يخل الواْخت الماَل: َكَس ُب الم راُث َكْس ري: واالْحتِ اراً. األَزه ْرُث: ..  ي والَح

ُدْنياك ُرْث ل ي الحديث: اْح دنيا واآلخرة. وف يش العََمُل لل ك تَع داً؛ أَي  كأَن وُت َغ ك تَم ك كأَن ل آلخرت داً، واْعم أَب
  .. اللفظين لُدْنياك، فخالََف بين اْعَملْ 

نْ ((   ْم ِم َرُعوا لَُه َرَكاُء َش ْم ُش نَُهْم َوإِنَّ  أَْم لَُه َي بَْي ِل لَقُِض ةُ اْلفَْص ْوَال َكِلَم ُ َولَ َّ ِه  أْذَْن بِ ْم يَ ا لَ يِن َم ّدِ ال
يٌم( ذَاٌب أَِل ْم َع اِلِميَن لَُه مْ .)).. )21الظَّ َرُعوا لَُه َرَكاُء َش ْم ُش ه أَْم لَُه ل ل ا : جع رك ب ارك .. أش ريك المش : الش

  في ذاته وال في صفاته ..  شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال
ي َرْوَض((   اِلَحاِت فِ وا الصَّ وا َوَعِملُ ا َكَسبُوا َوُهَو َواقٌِع بِِهْم َوالَِّذيَن آَمنُ اِت تََرى الظَّاِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

ا َكَسبُوا تََرى.)).. )22اْلَجنَّاِت لَُهْم َما يََشاُءوَن ِعْنَد َربِِّهْم ذَِلَك ُهَو اْلفَْضُل الَكبِيُر( ث: : الظَّاِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ اللي
ا ول: أن ً  الشَّفَُق الخوف. تق فَُق أيضا اف. والشَّ ك أي أَخ ِفق علي حُ  ُمْش ون الناِص و أن يك فَقة وه وغِ  الشَّ ن بُل م

وأْشفَق منه  َر،يَنالَه مكروه. ابن سيده: وأْشفَق عليه َحذِ  تقول: أَْشفَْقت عليه أن النُّْصح خائفاً على الَمْنصوح.
فَق ِزع، وَش ح. َج دة النص ن ش ةُ م فقة: الخيف فَق والشَّ ة. والشَّ حُ  لغ ِفيق: الناِص ُل .. ((   والشَّ َو اْلفَْض َك ُه ذَِل

  )): الفضل : الخير وزيادة .. الَكبِيرُ 
اِلَحاِت ((   ُ ِعبَاَدهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ ُر  ي ذَِلَك الَِّذي يُبَّشِ َودَّةَ فِ ًرا إِالَّ اْلَم ِه أَْج أَلُُكْم َعلَْي ْل الَ أَْس قُ

ُكوٌر( وٌر َش َ َغفُ َّ ى.)).. )23اْلقُْربَى َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَهُ فِيَها ُحْسنًا إِنَّ  ي اْلقُْربَ َودَّةَ فِ ًرا إِالَّ اْلَم : أي  أَْج
  وقرابته .. ومحبة قرابته جزء من اإليمان ..  محبة قرابة رسول هللا عليه الصالة والسالم 

  وجاء في صحيح البخاري : 
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ال: رة ق ن ميس ك ب د المل ن عب سمعت  حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، ع
ا: اس رضي هللا عنهم ن عب ه:  طاوسا، عن اب ئل عن قول ه س ى((  أن ي اْلقُْربَ َودَّةَ فِ ال سعيد ب)) إِالَّ اْلَم ن فق

ه  جبير: قربى آل محمد صلى هللا عليه وسلم، فقال ابن عباس: عجلت، إن ه النبي صلى هللا علي م وآل لم ل وس
  .. وبينكم من القرابة). تصلوا ما بيني(( ال أن  له فيهم قرابة. فقال:  قريش ال كان يكن بطن من 

ة : مراد ابن عباس رضي هللا عنهما أن المقصود  ع ق بالقربى في اآلي و هاشمجمي و  ريش،ال بن وبن
الى ر رحمه هللا تع ن جبي اهم سعيد اب ذين عن م ال ذهن، وه ى ال د  المطلب، كما يتبادر إل ى آل محم ه: قرب بقول

  . صلى هللا عليه وسلم].
ُ الْ ((   َّ ُ يَْختِْم َعلَى قَْلبَِك َويَْمُح  َّ ِ َكِذبًا فَِإْن يََشأْ  َّ ِه أَْم يَقُولُوَن اْفتََرى َعلَى  بَاِطَل َويُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِ

ُدوِر( ِذبًا.)).. )24إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ِ َك َّ ى  راه: : أَْم يَقُولُوَن اْفتََرى َعلَ اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك والِفْري
الن وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: ٌ اختلقه. ورج فَِريّ  ه،  يقال فََرى ف ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك

َرى ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ذب والِفْرية م راه؛ أَي الك ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق  يَْفتِري
  . وفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، وافتراه: اختلقه، واالسم الِفْريَة. اختلقه.

ُل .)).. )25لتَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُو َعْن السَّيِّئَاِت َويَْعلَُم َما تَْفعَلُوَن(َوُهَو الَِّذي يَْقبَُل ا((   ِذي يَْقبَ َوُهَو الَّ
ُجوُع من الذَّْنِب. وفي الحديث::  التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدهِ  ْوُب  التَّْوبةُ: الرُّ النََّدُم تَْوبةٌ. والتَّْوُب مثلُه. وقال األَخفش: التَّ

ِ يَتُوُب تَْوباً وتَْوبةً وَمتاباً: أَنابَ  َعْزمٍة وَعْزٍم. ع تَْوبٍة مثلجم ّ   .. وَرَجَع عن الـَمْعصيِة إِلى الطاعةِ  وتاَب إِلى 
ذَاٌب ((   ْم َع افُِروَن لَُه ِلِه َواْلَك ْن فَْض ُدُهْم ِم اِلَحاِت َويَِزي وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ تَِجيُب الَّ َويَْس

ذيب َويَْستَِجيُب الَِّذيَن آَمنُوا...)).. )26(َشِديدٌ  د التك ان : التصديق ض : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليم
ِديدٌ .. (( ذَاٌب َش ْم َع افُِروَن لَُه ا)) : َواْلَك ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق راً  الُكْف ر ُكْف َر يَْكفُ اغوت؛ َكفَ بالط

 ً ل داروُكفُوراً وُكْفرانا د . ويقال ألَه وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف يض  والُكْف نق
رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك ةَ هللا  بك نَْعَم

وراً  ا ُكفُ دَ  يَْكفُره ا: َجَح ر به اً وَكفَ تَرها.وُكْفران ل ها وَس َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ع  وك ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ
  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من إِحسانه. ورجل

  
  

 *******  
  
  
  

وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلس ين وسالم عل ين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
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  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  

 c  342حلقة عدد : ال   
   c( سورة الشورى ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةوأدى األمان الرسالة

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اءُ (( ...  ا يََش َدٍر َم ُل بِقَ ّزِ ْن يُنَ ي األَْرِض َولَِك ْوا فِ اِدِه لَبَغَ ْزَق ِلِعبَ ّرِ ُ ال َّ َط  ْو بََس ٌر  َولَ اِدِه َخبِي هُ بِِعبَ إِنَّ

ُد( )27بَِصيٌر( َوِليُّ اْلَحِمي َو اْل هُ َوُه ُل اْلغَْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَُطوا َويَنُشُر َرْحَمتَ ُق  )28َوُهَو الَِّذي يُنَّزِ ِه َخْل ْن آيَاتِ َوِم
ى َجْمعِ  َو َعلَ ٍة َوُه ْن َدابَّ ِديٌر(السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَثَّ فِيِهَما ِم اُء قَ ْم إِذَا يََش يبٍَة  )29ِه ْن ُمِص ابَُكْم ِم ا أََص َوَم

ٍر( ْن َكثِي و َع ِديُكْم َويَْعفُ بَْت أَْي ّيٍ َوَال  )30فَبَِما َكَس ْن َوِل ِ ِم َّ ْن ُدوِن  ْم ِم ا لَُك ي األَْرِض َوَم ِزيَن فِ تُْم بُِمْعِج ا أَْن َوَم
ِرِه إِنَّ 32ي اْلبَْحِر َكاْلألَْعالَِم(َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِري فِ  )31نَِصيٍر( ى َظْه َد َعلَ يَْظلَْلَن َرَواِك يَح فَ ّرِ ِكْن ال ) إِْن يََشأْ يُْس

ُكوٍر( ٍر(33فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلُكّلِ َصبَّاٍر َش ْن َكثِي ُف َع بُوا َويَْع ا َكَس وبِْقُهنَّ بَِم ي  )34)أَْو يُ اِدلُوَن فِ ِذيَن يَُج َم الَّ َويَْعلَ
وا  )35نَا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص(آيَاتِ  ِذيَن آَمنُ ى ِللَّ ٌر َوأَْبقَ ِ َخْي َّ َد  ا ِعْن ْنيَا َوَم دُّ اِة ال فََما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَ

َواِحَش َوإِذَا )36َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن( ِم َواْلفَ ثْ ُروَن( َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْإلِ ْم يَْغِف بُوا ُه ا َغِض ِذيَن 37َم ) َوالَّ
وَن( اُهْم يُْنِفقُ ا َرَزْقنَ َالةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهْم َوِممَّ ُي  )38اْستََجابُوا ِلَربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ ابَُهْم اْلبَْغ ِذيَن إِذَا أََص َوالَّ

ُروَن( ْم يَْنتَِص يِّئَةٌ  )39ُه يِّئٍَة َس َزاُء َس اِلِميَن(َوَج بُّ الظَّ هُ الَ يُِح ِ إِنَّ َّ ى  أَْجُرهُ َعلَ لََح فَ ا َوأَْص ْن َعفَ ا فََم  )40 ِمثْلَُه
بِيٍل( ْن َس ي 41َولََمْن انتََصَر بَْعَد ُظْلِمِه فَأُْولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِم وَن فِ اَس َويَْبغُ وَن النَّ ِذيَن يَْظِلُم ى الَّ بِيُل َعلَ ا السَّ )إِنََّم

ُ  )43) َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم اْألُُموِر(42ِض بِغَْيِر اْلَحّقِ أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم(األَرْ  َّ َوَمْن يُْضِلْل 
ْل إِلَ وَن َه ذَاَب يَقُولُ ا َرأَْوا اْلعَ اِلِميَن لَمَّ َرى الظَّ ِدِه َوتَ ْن بَْع ّيٍ ِم ْن َوِل هُ ِم ا لَ بِيٍل(فََم ْن َس َرّدٍ ِم َراُهْم  )44ى َم َوتَ

ِريَن  وا ِإنَّ اْلَخاِس ِذيَن آَمنُ اَل الَّ ّيٍ َوقَ ْرٍف َخِف ْن َط ُروَن ِم ذُّّلِ يَْنُظ ْن ال ِعيَن ِم ُروا يُْعَرُضوَن َعلَْيَها َخاِش ِذيَن َخِس الَّ
اِلِميَن فِ ِة أََال إِنَّ الظَّ ْوَم اْلِقيَاَم يٍم(أَنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَ ذَاٍب ُمِق ْن  )45ي َع ُرونَُهْم ِم اَء يَنُص ْن أَْوِليَ ْم ِم اَن لَُه ا َك َوَم

ُ فََما لَهُ ِمْن َسبِيٍل( َّ ِ َوَمْن يُْضِلْل  َّ   ...)).)46ُدوِن 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الشورى ) 

  * التحليل :
  

وط ؟..  ا القن رزق ؟.. م طة ال ي األَرض ببس ي ف رن البغ اذا اقت ا  لم ي األرض ؟ .. م ز ف ن المعج م
دنيا ؟..  اة ال الجواري في البحر كاألعالم ؟.. ما معنى يوبقهن ؟ .. ما كبائر اإلثم والفواحش ؟.. وما متاع الحي
ي  ة الشافية ف ة الكافي دون األجوب ر تج ذه األسئلة وأكث ن ه وما عزم األمور ؟.. وكيف يخشع أهل النار ؟.. ع

  تعالى :  التحليل التالي إن شاء هللا
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اِدهِ (( ...   هُ بِِعبَ اُء إِنَّ ا يََش َدٍر َم ُل بِقَ ّزِ ْن يُنَ ي األَْرِض َولَِك ْوا فِ اِدِه لَبَغَ ْزَق ِلِعبَ ّرِ ُ ال َّ َط  ْو بََس ٌر َولَ  َخبِي
اِدهِ .)).. )27بَِصيٌر( ْزَق ِلِعبَ ّرِ ُ ال َّ َط  ذي:  َولَْو بََس الى: الباسُط، هو ال ّ تع ماء  ي أَس رزق ف ُط ال اده يَْبُس  لعب

اة. د الحي اد عن ي األَجس ط األَرواح ف ه ويبُس وده ورحمت يهم بُج عه عل َطه  ويوّس ْبِض، بَس يض القَ ُط: نق والبَْس
َطه ط وبَسَّ ط يبُسطه بَْسطاً فانبَس ي األَْرِض ..((  فتبَسَّ ْوا فِ ُي:)) :  لَبَغَ اً:  والبَْغ ا بَْغي ى الرجُل علين ي. وبَغَ ّدِ التَّعَ

نَعدَ  ا بط ا وم ا ظهر منه واحَش م ي الف م ربِّ رَّ م  ل عن الحق واستطال.الفراء في قوله تعالى: قل إنما ح واإلث
ُي  والبَْغَي بغير الحق، البَْغي اإلستطالة على الناس؛ وقال األَزهري: معناه الكبر، والبَْغي الظُّْلم والفساد، والبَْغ

  . معظم األَمر.
ُل ا((   ُد(َوُهَو الَِّذي يُنَّزِ َوِليُّ اْلَحِمي َو اْل هُ َوُه ا .)).. )28ْلغَْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَُطوا َويَنُشُر َرْحَمتَ ِد َم ْن بَْع ِم

ل::  قَنَُطوا ر، وقي ن الخي دّ  القُنُوط: اليأْس، وفي التهذيب: اليأْس م وط، بالضم،  أَش ن الشيء. والقُنُ أْس م الي
  ..  المصدر

ُق السَّ((   ِه َخْل ْن آيَاتِ اُء َوِم ْم إِذَا يََش ى َجْمِعِه َو َعلَ ٍة َوُه ْن َدابَّ ا ِم ثَّ فِيِهَم ا بَ َماَواِت َواألَْرِض َوَم
ه .. ((   َوِمْن آيَاتِهِ .)).. )29قَِديٌر( ود هللا الواحد ال شريك ل ى وج ة عل ُق : اآلية جمع آيات : الدليل والحج َخْل

ه هللا  شيء عرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكلوالَخْلُق في كالم ال)):  السََّماَواِت َواألَْرِض  خلَق
ق فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال ه الَخل ر ل القين واألَم ارك هللا أَحسن الخ ا ..  ((   تب ثَّ فِيِهَم ا بَ َوَم

ابَّة: اسٌم لما َدبَّ من الَحيَوان، ُمَميِّزةً وغ)) :  ِمْن َدابَّةٍ  ٍة  ُمَميِّزة. وفي يرَ والدَّ لَّ دابَّ ّ خلق ك التنزيل العزيز: و
ا كان ِلما يَعِقُل، ولما ال يَْعِقلُ  ِمْن ماٍء، فَِمْنُهم َمْن يَْمِشي على   .. بَْطنِه؛ ولـمَّ

ٍر(((   ْن َكثِي و َع ِديُكْم َويَْعفُ بَْت أَْي ا َكَس يبٍَة فَبَِم ْن ُمِص ابَُكْم ِم ا أََص ِديُكمْ فَبَِم.)).. )30َوَم بَْت أَْي :  ا َكَس
بَ  ع. َكَس لُه الجم ْزِق، وأَص ّرِ ُب ال ُب: َطلَ بُ  الَكْس اَب، يَْكِس َب أَص يبويه: َكَس ال س ب. ق َب واْكتََس باً، وتََكسَّ  َكْس

بَْت، واْكتََسب: ف واْجتََهد. قال ابن جني: قولُه تعالى: لها ما َكَس ن الحسنة  تََصرَّ ر ع بَْت؛ َعبَّ ا اْكتََس ا م وعليه
بَْت، بَ  بَِكَسبَْت، وعن السيئة باْكتََس ك أَن َكْس ادة، وذل ن الزي ه م ـما في َب، ِل ى اْكتََس َب دون معن ى َكَس  ألَن معن

ه  الحسنة، باِإلضافة إِلى اْكتِساِب السيئة، أَْمٌر يسير وُمْستَْصغٌَر، وذلك لقوله، اَء بالحسنة فل َعزَّ اْسُمه: من ج
   ..إِال ِمثْلَها يئة فال يُْجَزىَعْشُر أَمثالها، ومن جاَء بالس

يٍر(((   ّيٍ َوَال نَِص ْن َوِل ِ ِم َّ ْن ُدوِن  ْم ِم ا لَُك ي األَْرِض َوَم ِزيَن فِ تُْم بُِمْعِج ا أَْن تُْم .)) .. )31َوَم ا أَْن َوَم
ذلك وأَْعَجَزه الشيُء: َعَجَز عنه.:  بُِمْعِجِزيَن فِي األَْرِض  يط، وك زَ  إِذا نسبته والتَّْعِجيُز: التَّثْبِ ز. وَعجَّ ى العَْج  إِل

ي الى ف ه تع ه. وقول ل إِلي ذين الرجُل وعاَجَز: ذهب فلم يُوَص بأ: وال ال  سورة س اِجِزين؛ ق ا ُمع ي آياتن عَْوا ف َس
انِّين اه ظ م الزجاج: معن ل أَنه ار، وقي ة وال ن ه ال جن ون وأَن م ال يُبعث وا أَنه م ظن ا ألَنه ي يُْعِجُزونن ير:  ف التفس

زين، ُمعاجزين ي، صلى هللا  وتأْويلها معاندين وهو راجع إِلى األَّول، وقرئت ُمعَّجِ ع النب ن اتب ُزون م م يُعَّجِ أَنه
ي  وما أَنتم عنه وعن اِإليمان باآليات وقد أَْعَجزهم. وفي التنزيل العزيز: ويُثَبُِّطونهم ، عليه وسلم بُمْعِجِزين ف

ول القا اء: يق ال الف فاألَرض وال في السماء؛ ق ل كي فهم ئ ماء  وص ي الس ي األَرض وال ف ُزوَن ف أَنهم ال يُْعِج ب
ال وليسوا في أَهل السماء؟ ٍز، وق و إِسحق:  فالمعنى ما أَنتم بُمْعِجِزيَن في األَرض وال من في السماء بُمْعِج أَب

و ي األَرض وال ل ِزين ف تم بُمْعِج ا أَن م، م اه، وهللا أَعل ش: م معن ال األَخف ماء، وق ي الس تم ف تم كن ا أَن اه م عن
  .. في السماء أَي ال تُْعِجُزوننا َهَرباً في األَرض وال في السماء وال بُمْعِجِزين في األَرض

َواِري.)).. )32َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِري فِي اْلبَْحِر َكاْلألَْعالَِم(((   ِه اْلَج ْن آيَاتِ رِ  َوِم ي اْلبَْح فن .. ((   فِ : الس
  )) : كالجبال ..  الَمِ فِي اْلبَْحِر َكاْلألَعْ 

ُكوٍر(((   بَّاٍر َش ّلِ َص يَح فَيَْظلَْلَن َرَواِكَد َعلَى َظْهِرِه إِنَّ فِي ذَِلَك َآليَاٍت ِلُك ّلِ .)).. )33إِْن يََشأْ يُْسِكْن الّرِ ِلُك
ُكورُ :  َصبَّاٍر َشُكورٍ  و الشُّ ُره، وه ب: ا أَيضاً. الشُّْكُر: ِعْرفاُن اِإلحسان ونَْش ال ثعل ٍد، ق ن يَ ون إِالَّ ع ْكُر ال يك لشُّ

   ..يد، فهذا الفرق بينهما. والشُّْكُر من هللا: المجازاة والثناء الجميل غير والَحْمُد يكون عن يد وعن
ره:  أَْو يُوبِْقُهنَّ بَِما َكَسبُوا.)).. )34أَْو يُوبِْقُهنَّ بَِما َكَسبُوا َويَْعُف َعْن َكثِيٍر(((   و يقال: أَْوبَقَهُ غي ، فه
ي ق. وف ات أي ُموبَ ل الُموبِق و فَعَ ديث: ول ِرقُ  الح نهم الغ ي: فم ديث عل ي ح ات. وف ذنوب المهلك ق.  ال الَوبِ

الى والَمْوبُِق: ه تع ه أي حبسه. وقول بوا، أي : الَمْحبُِس. وقد أَْوبَق ا كس وبِْقهّن بم ك  أو يُ ي الفُْل هن، يعن يَْحبس
  . فيَْهِلكوا فرقاً. وركبانها،
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يٍص .)).. )35لََم الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آيَاتِنَا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص(َويَعْ ((   ْن َمِح ْم ِم ُي :  َما لَُه َص الظب َمَح
ه.. َعْدواً شديداً  وَعدا في َعْدِوه يَْمَحُص َمْحصاً: أَْسَرعَ  ه: َخلََّص َص ه َمْحصاً وَمحَّ .. من وَمَحَص الشيَء يَْمَحُص

  محيص : من مهرب ..  
ى  (( وا َوَعلَ ِذيَن آَمنُ ى ِللَّ ٌر َوأَْبقَ ِ َخْي َّ َد  ا ِعْن ْنيَا َوَم دُّ اِة ال اُع اْلَحيَ ْيٍء فََمتَ ْن َش تُْم ِم ا أُوتِي ْم  فََم َربِِّه
ل على هللا: الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَمْ :  َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُونَ .)).. )36يَتََوكَّلُوَن( ْرَكن َرهوالُمتََوّكِ ه  في إِلي

ل ا وتَوكَّ ه وْحَده وال يتَوكَّل على غيره. ابن سيده: َوِكَل ب ر  علي ديث ذك ي الح ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس واتََّك
الن أَي توكَّل التَّوكُّل؛ يقال: ى ف ري إِل ت أَم ه باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْل ُ ه،  أَلَجأْت ه علي ه واعتمدت في إِلي

ه  األَمَر: سلَّمه. بِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِليه ًأَمَره ثِقة كَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاهووَ  وَوَكلَ
ه ل.. إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: ترك يم الكفي و المق ُل: ه الى الَوِكي ماء هللا تع ي أَس اد، ف أَرزاق العب ه  ب ه أَن وحقيقت

 َ ز: أَن مر الَمْوكول إِليه. وفي التنزيليستقلُّ بأ ال العزي ا ويق ال َرب راء: يق ال الف يالً؛ ق ي وِك ن ُدون ذوا م  ال تَتَِّخ
ي كافِياً؛ ُل ف حق: الَوِكي و إِس ال أَب افظ، وق ُل الح ل الَوِكي ام  ابن األَنباري: وقي ل بالقي ذي تَوكَّ الى ال صفة هللا تع

بُنا هللا :الَوِكيلُ  بجميع ما َخلَق، وقال بعضهم ولهم َحْس ي ق ال ف ُل:  الكفيل ونِْعَم الَكِفيل بأَرزاقِنا، وق م الَوِكي ونِْع
   ..كافِينا هللاُ ونِْعَم الكافي

ُروَن(((   ْم يَْغِف بُوا ُه ا َغِض َواِحَش َوإِذَا َم ِم َواْلفَ ثْ وَن .)).. )37َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْإلِ ِذيَن يَْجتَنِبُ َوالَّ
ثْمِ َكبَ  ي اِإلثُْم: الذَّْنُب، وقيل: هو أَن يعَمل ما ال يَِحلُّ : أي الشرك خاصة ..  ائَِر اْإلِ َم  له. وف ز: واِإلثْ ل العزي التنزي

ه ..  ُعثِر على أَنَّهما استَحقّا إثْماً؛ أَي  والبَْغَي بغير الَحّق. وقوله عز وجل: فِإن م في ارُ ما أث م الِقم ن ..  واِإلثْ اب
د الشرعي .. ((   يَأْثُُمه عاقَبَه باِإلثْم؛ َمه هللاسيده: أَثَ  ة  الح والكبائر ما اقترن ذكره بالنار .. وما استوجب إقام

  .. الفَواِحشُ  من القول والفعل، وجمعها ابن سيده: الفُْحش والفَْحشاُء والفاِحشةُ القبيحُ )): قال  َواْلفََواِحشَ 
وَن(َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهمْ ((   اُهْم يُْنِفقُ ا َرَزْقنَ نَُهْم َوِممَّ وَرى بَْي ُرُهْم ُش َالةَ َوأَْم .)).. )38 َوأَقَاُموا الصَّ

َالةَ  يَرةُ: هي)) :  َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهمْ : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه  .. ((   َوأَقَاُموا الصَّ بَع  والُمِش اِإلْص
بَّابَة، وه ا السَّ ال له ي يق الالت ه. ويق بَّابَتين: و من ه. للسَّ َره ب ذا: أََم أَْمِر ك ه ب ار علي يَرتان. وأَش يَ  الُمِش  وه

ة ون َمْفعُولَ ة وال تك ين، َمْفعُلَ م الش وَرة، بض وَرى والَمُش در، الشُّ ا مص ال  ألَنه ى مث يء عل اِدر ال تَِج والَمص
و ِمثال َمْفعُول، وكذلك َمْفعُولة، وإِن جاءت على رالَمْشَوَرة؛ وتق ي األَم اَوْرتُه ف ه: َش ى.  ل من واْستشرته بمعن

رٌ  الن َخيِّ يٌِّر أَي يصلُح ِلْلُمشاوَرة. وشاَوَره وف اره: َش َواراً واْستَش ار  ُمشاَوَرة وِش وَرة. وأَش ه الَمُش ب من َطلَ
ل ه الرج أَ بيدْي اَرةً إِذا أَْوَم يُر إِش رت .. يُِش ِدي وأَش ه بِيَ ْرت إِلي وَّ ال: َش ه أَي لَ  ويق تُ إِلي ه وأَلَْح ت إِلي ْح اً.  وَّ أَيض

ِد: ه باليَ اَر إِلي ار وأَش أْيِ. وأَش الرَّ ه ب اَر علي أَ، وأَش أْي. أَْوم رَّ ه ال ا َوجَّ ير إِذا م ورة  يُِش د الَمُش الن جيِّ ال: ف يق
   .. لغتان والَمْشَوَرة،

ُروَن(((   ْم يَْنتَِص يُ َوالَّ.)) .. )39َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهْم اْلبَْغُي ُه ابَُهْم اْلبَْغ ُي::  ِذيَن إِذَا أََص ي.  والبَْغ ّدِ التَّعَ
تطال. ق واس ا  وبَغَى الرجُل علينا بَْغياً: َعَدل عن الح واحَش م ي الف م ربِّ ا حرَّ ل إنم الى: ق ه تع ي قول راء ف الف

ال األَزهري: ظهر منها وما بطن اس؛ وق ى الن تطالة عل ي اإلس ر الحق، البَْغ َي بغي م والبَْغ ر،  واإلث اه الكب معن
ر. ُي معظم األَم م والفساد، والبَْغ ُرونَ ((   والبَْغي الظُّْل ْم يَْنتَِص م مُه م ظلمه ن ظل ار   ن)): مم المشركين والكف

ام،  االْنتَصاَر من واْنتََصر الرجل إِذا امتَنَع من ظاِلِمه. قال األَزهري: يكوندون تعد ..  الظالم االْنتِصاف واالْنتِق
  . اْنتَقَم. واْنتََصر منه:

اِلِميَن(((  بُّ الظَّ ِ إِنَّهُ الَ يُِح َّ َزاُء .)).. )40َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى  َوَج
  : أي القصاص ..  َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها

بِيٍل(َولََمْن انتََصَر بَْعَد ُظْلِمِه فَأُْولَئَِك مَ ((   ْن َس ْيِهْم ِم بِيلٍ .)).. )41ا َعلَ ْن َس وم أو مؤاخذة ..  ِم ن ل : م
رد أن  يس من حق الف اكم ول ق الح ي عن ة ف بح أمان ام يص ذا المق ي ه اص ف ويستنتج العلماء األجالء أ القص

ال : ((   َد ُظلْ يقتص من ظالمه بنفسه .. والدليل على ذلك أن هللا عز وجل ق َر بَْع ْن انتََص هِ َولََم ر )) :  ِم واْنتََص
ون ري: يك ال األَزه ه. ق ن ظاِلِم ع م ل إِذا امتَنَ ن الرج اَر م ه:  االْنتَص ر من ام، واْنتََص اف واالْنتِق الم االْنتِص الظ

تَقَم. ُدّوه أَي اْن ى َع ره عل ر. واْستَْنَص تِْمداد النَّْص ار: اْس أَله أَن واالْستِْنص ة  س ُر: ُمعالََج ه. والتَّنَصُّ ره علي ينُص
ر.  تََحلَّم نَّْصر وليس من بابال ر. والتَّناُصر: التَّعاون على النَّْص هم  وتَنَوَّ ي وتناصروا : نصر بعض بعضاً. وف
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م الحديث: رَّ وانِ  كلُّ الُمْسِلِم َعْن ُمْسِلٍم ُمَح ا أََخ يراَن أَي هم واِن نَِص ير أََخ دان. والنَِّص ران ويَتعاَض ل  يَتَناَص فعي
 وَمْنُصور. وقد نصره ينُصره نْصراً إِذا أَعانه على من المتَناِصَرْين ناِصر ن كل واحدبمعنى فاِعل أَو مفعول ألَ 

  .. عُدّوه وَشدَّ منه
ذَابٌ ((   ْم َع َك لَُه ّقِ أُْولَئِ ِر اْلَح ي األَْرِض بِغَْي وَن فِ اَس َويَْبغُ وَن النَّ ِذيَن يَْظِلُم ى الَّ بِيُل َعلَ ا السَّ  إِنََّم

قِّ وَ .)).. )42أَِليٌم( ِر اْلَح ي األَْرِض بِغَْي ده:  يَْبغُوَن فِ ار عن ه وص ا: أثبت ه، كالهم اً وأَحقَّ ه حقّ ه يَُحقُّ اً ال  وَحقَّ حقّ
ه. وأحقَّه: صيره حقّاً. وحقَّه وَحقَّقه: صدَّقه؛ وقال يشكُّ فيه. دَّق قائلَ د: ص ذا  ابن دري ال ه ُل إذا ق ق الرج وحقَّ

قُّ  و الح يء ه ال: الش دَّق. ويق ك ص ر كقول ت األَم حته أحقَْق حَّ ه وَص اً إذا أحكمت أألة إحقاق ت مس ا كان ن هن .. م
  الحدود والقصاص من اختصاص الحاكم وحده .. وليس فوضى يحققها كل متن هب ودب .. 

ورِ .)).. )43َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم اْألُُموِر(((   ْزِم اْألُُم ن عزائم  لَِمْن َع الصواب : أي م
ا وروي عن عبد هللا بن مسعود أنه قال: إن هللا يُِحبُّ أنالتي أمر هللا بها  ..  ه كم ؤتَى ُرَخُص ؤتَى  تُ بُّ أن تُ يُِح

ور: و منص ال أب ه؛ ق ي َعزائُِم ه الت ه فَرائُِض ال: َعزائُِم ن الرج يُّ م ا. والعَْزِم ا به ا هللا وأََمرن وفي  أَْوَجبَه الُم
ي د. وف اة بالعه ديث الزك قٌّ ح اِت هللاِ أي َح ْن َعَزم ةٌ ِم بٌ  : َعْزم وِق هللا وواج ْن ُحق ه. ِم ْن واجبات ْزُم: . ِم والعَ

ْبُر في لغة هذيل، يقولون: ما لي عنك َعْزٌم أي َصْبٌر. ذلك  وفي الصَّ ا ل بَالُء اْعتََزْمن ا أصابَنا ال حديث َسْعٍد: فلم
لُ ..  الشديد عَْزم. والعَِزيُم: العَْدوُ عليه، وهو اْفتَعَْلنا من ال اْحتََمْلناه وصبَْرنا أي َزَم الرج ه:  واْعتَ َق يَْعتَِزُم الطري

حون للمَودَّة.. َمَضى فيه ولم يَْنثَنِ     .. والعََزمة: المصّحِ
ا َرأَْوا اْلعَذَاَب يَقُ ((   ُ فََما لَهُ ِمْن َوِلّيٍ ِمْن بَْعِدِه َوتََرى الظَّاِلِميَن لَمَّ َّ ْن َوَمْن يُْضِلْل  ولُوَن َهْل إِلَى َمَرّدٍ ِم

دُّ: مصدر رددت الشيء.:  َهْل إِلَى َمَرّدٍ ِمْن َسبِيلٍ  .))..)44َسبِيٍل( هُ  الرد: صرف الشيء وَرْجعُه. والرَّ عن  وَردَّ
  ..  للتكثير وجهه يَُردُّه َرّداً وَمَرّداً وتَْرداداً: صرفه، وهو بناء

ا ((   وَن َعلَْيَه َراُهْم يُْعَرُض وا إِنَّ َوتَ ِذيَن آَمنُ اَل الَّ ّيٍ َوقَ ْرٍف َخِف ْن َط ُروَن ِم ذُّّلِ يَْنُظ ْن ال ِعيَن ِم َخاِش
يٍم( ذَاٍب ُمِق ي َع ْن .)).. )45اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة أََال إِنَّ الظَّاِلِميَن فِ ِعيَن ِم َخاِش

ذا نقال اب:  الذُّلِّ  ال: وهك َدن. ق ي الب وع ف ر كالُخض وت والبَص ي  جاء األَثير: والُخشوع في الص اب أَب ي كت ف
رحه الجيم، وش ْعنا، ب لم فَجِش اب مس ي كت اء ف ذي ج ى، وال َزُع  موس ُع الفَ ال: الَجَش ه فق ي غريب دي ف الحمي

عِ. والخُشوُع: الخُضوُع. والخاشع: الراكع في والَخْوُف. والتخشُّع: نحو ات. التضرُّ ذَاٍب . ((  بعض اللغ ي َع فِ
  )) : دائم ..  ُمِقيمٍ 

بِيٍل(((  ْن َس هُ ِم ا لَ ُ فََم َّ ِ َوَمْن يُْضِلْل  َّ ا ...)).. )46َوَما َكاَن لَُهْم ِمْن أَْوِليَاَء يَنُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن  َوَم
  .. الحليف ..  : الولي جمع أولياء : المحب .. النصير َكاَن لَُهْم ِمْن أَْوِليَاءَ 

   
  

 ******  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن ال ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب عزي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُ (( ون ...  –./.)) )118ْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  ال هللاأشهد أن ال إله إ
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c    : 343الحلقة عدد   
   c( سورة الشورى ) 

  
 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ٍذ وَ (( ...  ٍإ يَْوَمئِ ْن َمْلَج ْم ِم ا لَُك ِ َم َّ ْن  هُ ِم َردَّ لَ ْوٌم الَ َم أْتَِي يَ ِل أَْن يَ ْن اْستَِجيبُوا ِلَربُِّكْم ِمْن قَْب ْم ِم ا لَُك َم

ِرَح فَِإْن أَْعَرُضوا فََما أَرْ  )47نَِكيٍر( ةً فَ ا َرْحَم اَن ِمنَّ ْنَس ا اْإلِ ا إِذَا أَذَْقنَ بََالُغ َوإِنَّ َسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا إِْن َعلَْيَك إِالَّ اْل
وٌر( اَن َكفُ نَس ِإنَّ اْإلِ ِديِهْم فَ َمْت أَْي َماَواِت َواألَْرِض  )48بَِها َوإِْن تُِصْبُهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدَّ ُك السَّ ِ ُمْل َّ اُء  ِ ا يََش ُق َم يَْخلُ

يٌم 49يََهُب ِلَمْن يََشاُء إِنَاثًا َويََهُب ِلَمْن يََشاُء الذُُّكوَر( هُ َعِل ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإِنَاثًا َويَْجعَُل َمْن يََشاُء َعِقيًما إِنَّ ) أَْو يَُزّوِ
ا أَ  )50قَِديٌر( ُ إِالَّ َوْحيً َّ اُء َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يَُكلَِّمهُ  ا يََش ِه َم وِحَي بِِإْذنِ والً فَيُ َل َرُس اٍب أَْو يُْرِس ْن َوَراِء ِحَج ْو ِم

يَماُن َولَِكْن َجعَْلنَاهُ  )51إِنَّهُ َعِليٌّ َحِكيٌم( وًرا َوَكذَِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا َما ُكْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َوَال اْإلِ  نُ
ا 52َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم(نَْهِدي بِِه  َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ِ الَِّذي لَهُ َم َّ ) ِصَراِط 

ِ تَِصيُر اْألُُموُر( َّ   ./.)).. )53فِي األَْرِض أََال إِلَى 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الشورى ) 

  * التحليل :
  

ان  ما الملجأ ا اإليم اب ؟.. وم ا الكت ر هللا ؟.. وم ن أم روح م ن ال بالغ ؟.. وم ؟.. وما النكير ؟.. وما ال
الي إن  ة؟.. وإلى من تصير األمور ؟ .. عن هذه األسئل ل الت ي التحلي ة الشافية ف وأكثر تجدون األجوبة الكافي

  شاء هللا تعالى : 
  
ْن اْستَِجيبُوا ِلَربُِّكْم ِمْن قَْبِل أَ (( ...    ْم ِم ا لَُك ٍذ َوَم ٍإ يَْوَمئِ ْن َمْلَج ْم ِم ا لَُك ِ َم َّ ْن  هُ ِم ْن يَأْتَِي يَْوٌم الَ َمَردَّ لَ

ولَِجَئ لََجأً، واْلتََجأَ،  وَمْلَجأً، لََجأَ إِلى الشيء والـَمكان يَْلَجأُ لَْجأً ولُُجوءاً :  َما لَُكْم ِمْن َمْلَجٍإ يَْوَمئِذٍ .)).. )47نَِكيٍر(
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ّ وأَلْ  ر. ((  والَمْلَجأُ واللََّجأُ: الـَمْعِقُل، والجمع أَْلجاٌء... أَْسنَدتُ :جأُْت أَْمري إِلى  ْن نَِكي ْم ِم ي َوَما لَُك )) :  جاء ف
رالبداية و ي حديث عم ة: وف ز النهاي د العزي ن عب َرةٍ  (( ب دَّ نََك ي أََش َت ل رة )) : كن ن النك ك: االسم م  بالتحري

َرةُ اِإلْنكاِر كالنَّفَقَ ال: والنَِّك اق، ق ن اِإلنف ارك الشيء، ِة م ة.  إِنك َرةُ: خالف المعرف ة. والنَِّك يض المعرف وهو نق
ر  أَن وأَْنَكَره إِْنكاراً ونُْكراً: جهله؛ عن كراع. قال ابن سيده: والصحيح نَِكيراً  ونَِكَر األَمرَ  اِإلنكار المصدر والنُّْك

  .. أُْنِكُره إِنكاراً ونَِكْرتُه مثله االسم. ويقال: أَْنَكْرُت الشيء وأَنا
ْنَسا((   ِرَح فَِإْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا إِْن َعلَْيَك إِالَّ اْلبََالُغ َوإِنَّا إِذَا أَذَْقنَا اْإلِ ةً فَ َن ِمنَّا َرْحَم

ِديِهْم فَ َمْت أَْي دَّ ا قَ وٌر(بَِها َوإِْن تُِصْبُهْم َسيِّئَةٌ بَِم اَن َكفُ نَس بََالغُ ).)).. 48ِإنَّ اْإلِ َك إِالَّ اْل ُغ :  إِْن َعلَْي َغ الشيُء يَْبلُ بَل
نَساَن َكفُورٌ .. ((   بَلَغََك. والبَالُغ: الِكفايةُ  والبَالُغ: ما.. واْنتََهى بُلُوغاً وبَالغاً: وَصلَ  الُكْفُر: نقيض )) :  فَِإنَّ اْإلِ

ل دار ْرنااِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَ  ال ألَه اً. ويق د بالطاغوت؛ َكفَر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفران ُروا أَي  الحرب: ق َكفَ
و َعَصْوا وامتنعوا. ة، والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وه ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف ه  نق دُّ الشكر. وقول و ِض وه

ا الى: إِن رَ  تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً نَعْ  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره تَرها. َم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ  وُكْفران
ل َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ل وك انه. ورج ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ن ُمَكفَّ تق م ِم هللا، مش د ألَْنعُ افر: جاح  ك

  .  قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على
َماَواِت وَ ((   ُك السَّ ِ ُمْل َّ اُء ِ ْن يََش ُب ِلَم ا َويََه اُء إِنَاثً ْن يََش ُب ِلَم اُء يََه ا يََش ُق َم األَْرِض يَْخلُ

ّ تعالى: الَوهَّاُب.:  يََهُب ِلَمْن يََشاُء إِنَاثًا.)).. )49الذُُّكوَر( واِض  الـِهبةُ: في أَسماِء  ن األَْع ةُ ع العَِطـيَّة الخالي
ي ص ّمِ َرْت ُس ِإذا َكثُ راِض، ف ـبُهاواألَْغ ّ  اِح فاِت  ن ص اُب، م ره: الَوهَّ ـُمبالغة. غي ة ال ن أَبني و م اً، وه  ، َوهَّاب

ُ تعالى الوهَّاُب الواِهُب. ّ   من ولَد وغيره: فهو َموُهوٌب. وكلُّ ما ُوِهَب لك، الـُمنِعُم على العباد، و
ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإِنَاثًا َويَْجعَُل َمْن يََشاُء ((   ا.)).. )50َعِقيًما إِنَّهُ َعِليٌم قَِديٌر(أَْو يَُزّوِ  َويَْجعَُل َمْن يََشاُء َعِقيًم

ِحم فال العَْقُم والعُْقُم، بالفتح والضم: َهْزمةٌ تقُع في:  ً  الرَّ ا ْت ُعْقم اً وُعِقَم ِحُم َعْقم رَّ ً  تَْقبَُل الولَد. َعِقَمِت ال ا  وَعْقم
د وَعِقيمة َرِحٌم َعِقيمٌ وَعقَماً وَعقََمها هللاُ يَْعِقُمها َعْقماً و اً ولق ت َعِقيم ا كان ٌم، وم ائُم وُعقُ ُع َعق  َمْعقومةٌ، والجم

  ..  فهي َمْعقومةٌ، وَعقَُمت إذا لم تَْحِمْل فهي َعِقيمٌ  ُعِقَمت،
ُ إِالَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو يُْرِسَل رَ ((    َّ اُء َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يَُكلَِّمهُ  ا يََش ِه َم ُسوالً فَيُوِحَي بِِإْذنِ

يٌم( يٌّ َحِك هُ َعِل يمٌ .)).. )51إِنَّ يٌّ َحِك هُ َعِل ال:  إِنَّ ن  ق ها م ُرب بعُض بحانه يَْق فات س ذه الص ير ه ري: وتفس األزه
ال: هو  الذي ليس فوقه ، وهو بمعنى العاِلي، وهومنعال يعلو  الشريف فَِعيل  ُبعض، فالعَِليّ  ذي شيء. ويق  ال
ق  ال الخل ا ع ه. وأَم رهم بقدرت ا فَقََه ولالُمتع اوس : فه ن َوس ه ع زَّ ِرين وتَنَ ِك الُمْفتَ ن إْف لَّ ع ذي َج  ال

يمٌ ..((  المتحيِّرين يمُ )) : َحِك و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س ال  ل الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك
الى. األَزهري:  ُم هللا تع ث: الَحَك ناللي ة،  صفات م ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك هللا الَحَك

ي وهللا ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم يُم  أعل ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس
ذ وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، و ال ٍل، أو ه ى فاَع ٌل بمعن و فِعي ا، فهوفَه ياَء ويتقنه ُم األَش ٌل  ي يُْحِك فَِعي

   .معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. عن بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة
يَماُن َولَ ((   ِدي َوَكذَِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا َما ُكْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َوَال اْإلِ وًرا نَْه اهُ نُ ْن َجعَْلنَ ِك

ابُ .)).. )52بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم( ا اْلِكتَ ْدِري َم ريم .. َما ُكْنَت تَ رآن الك : الق
يَمانُ    لتصديق ضد التكذيب .. : الشريعة وأحكامها .. آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : ا َوَال اْإلِ

وُر(((   يُر اْألُُم ِ تَِص َّ ى  ِ الَِّذي لَهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض أََال إِلَ َّ َراِط ./.)).. )53ِصَراِط  ِص
 ِ ق .. ((   َّ رط :  الطري ورُ : الصراط جمع ص يُر اْألُُم ِ تَِص َّ ى  الن)) :  أََال إِلَ ى ف ْرت إِل يراً؛ وِص ه  َمِص كقول

ه. وهو شاذ والقياس َمَصار : وإِلى هللا الَمِصير؛ قال الجوهري: تعالى ذا أَي جعلت ا ك يَّرته أَن اش. وَص  مثل َمع
ة. يِّر: الجماع اه. والصَّ ه المي ير إِلي ذي تَِص ع ال ير: الموض اَرهُ  والَمِص اس. وص ره الن اء يحض يُر: الم والّصِ

  .. الناس: حضروه
  

 *******  
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** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  *
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل المحيط السم ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل يع العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَ (( ون ...  –./.)) )118ْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  هللا وأشهد أن محمدا رسول 

 
 
 
  

 c  : 344الحلقة عدد   
   c سورة الزخرف) 43(

  )  89( آياتها :  
  

 ى آ ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  الرحيــــــــــــــم  بسم هللا الرحمن

وَن(2َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن( )1حم(((  ْم تَْعِقلُ يٌّ  )3)إِنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيا لَعَلَُّك َدْينَا لَعَِل اِب لَ ي أُّمِ اْلِكتَ هُ فِ َوإِنَّ
يٌم( ِرفِينَ 4َحِك ا ُمْس تُْم قَْوًم ْفًحا أَْن ُكن ْكَر َص ذِّ نُكْم ال ِرُب َع يَن( )5()أَفَنَْض ِل ي األَوَّ ّيٍ فِ ْن نَبِ ْلنَا ِم ْم أَْرَس ا  )6َوَك َوَم

يَن( )7يَأْتِيِهْم ِمْن نَبِّيٍ إِالَّ َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون( ِل ْن 8فَأَْهلَْكنَا أََشدَّ ِمْنُهْم بَْطًشا َوَمَضى َمثَُل األَوَّ أَْلتَُهْم َم ئِْن َس ) َولَ
يُم(َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض لَ  ُز اْلعَِل نَّ اْلعَِزي بُالً 9يَقُولُنَّ َخلَقَُه ا ُس ْم فِيَه َل لَُك ًدا َوَجعَ ْم األَْرَض َمْه َل لَُك ِذي َجعَ )الَّ

وَن( )10لَعَلَُّكْم تَْهتَُدوَن( ذَِلَك تُْخَرُج ا َك َدةً َمْيتً ِه بَْل ْرنَا بِ َدٍر فَأَنَش َل ِمْن السََّماِء َماًء بِقَ َق وَ  )11َوالَِّذي نَزَّ ِذي َخلَ الَّ
وَن( ا تَْرَكبُ اِم َم ِك َواألَْنعَ ْم إِذَا  )12األَْزَواَج ُكلََّها َوَجعََل لَُكْم ِمْن اْلفُْل ةَ َربُِّك ْذُكُروا نِْعَم مَّ تَ وِرِه ثُ ى ُظُه تَُووا َعلَ ِلتَْس
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ا ا ُكنَّ ذَا َوَم ا َه َر لَنَ خَّ ِذي َس ْبحاَن الَّ وا ُس ِه َوتَقُولُ تََوْيتُْم َعلَْي ِرنِيَن( اْس هُ ُمْق وَن( )13لَ ا لَُمنقَِلبُ ى َربِّنَ ا إَِل  )14َوإِنَّ
نَساَن لََكفُوٌر ُمبِيٌن( اْلبَنِيَن( )15َوَجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزًءا إِنَّ اْإلِ فَاُكْم بِ اٍت َوأَْص ُق بَنَ ا يَْخلُ َوإِذَا  )16أَْم اتََّخذَ ِممَّ

َرَب ِلل ا َض ُدُهْم بَِم َر أََح يٌم(بُّشِ َو َكِظ َودا َوُه هُ ُمْس لَّ َوْجُه ثَالً َظ اِن َم ْحَم ي 17رَّ َو فِ ِة َوُه ي اْلِحْليَ أُ فِ ْن يُنَشَّ )أََوَم
يٍن( ُر ُمبِ اِم َغْي َهاَدتُُهمْ  )18اْلِخَص تُْكتَُب َش ْم َس ِهُدوا َخْلقَُه ا أََش اِن إِنَاثً ْحَم اُد الرَّ ْم ِعبَ ِذيَن ُه ةَ الَّ وا اْلَمَالئَِك  َوَجعَلُ

وَن( )19َويُْسأَلُوَن( ْم إِالَّ يَْخُرُص ٍم إِْن ُه ْن ِعْل ذَِلَك ِم ْحَماُن َما َعبَْدنَاُهْم َما لَُهْم بِ اُهْم 20َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّ )أَْم آتَْينَ
ُكوَن( ِه ُمْستَْمِس ْم بِ ِه فَُه ْن قَْبِل ا ِم ى أُ  )21ِكتَابً ا َعلَ ْدنَا آبَاَءنَ ا َوَج الُوا إِنَّ ْل قَ اِرِهْم بَ ى آثَ ا َعلَ ٍة َوإِنَّ مَّ

  ...)).)22ُمْهتَُدوَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الزخرف ) 

  * التحليل :
  

ى ((   رلماذا جعل هللا عز وجل القرآن الكريم عربيا ؟.. ما النش ا معن ِرنِينَ ؟.. م يم  ُمْق ن الكظ )) ؟.. م
ة ؟.. من ينشأ في الحلية  ؟.. من هم الذين يخرصون ؟.. وما ا ر تجدون األجوب ألمة ؟.. عن هذه األسئلة وأكث

  الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

د )2َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن( )1حم(((  ى محم ه عل ذي أنزل ريم ال القرآن الك الى ب بحانه وتع .)).. يقسم هللا س
  أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  )) : اْلُمبِينِ رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .. ((  

وَن(((    ا.)).. )3إِنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيا لَعَلَُّكْم تَْعِقلُ ا َعَربِي اهُ قُْرآنً ا َجعَْلنَ ز، :  إِنَّ ل العزي رآن: التنزي القُ
و َم على ما ه ه وانما قُّدِ ُط من رفه. أَْبَس ُرُؤهُ، األَ  لَش َرُؤهُ ويَْق َرأَهُ يَْق رة عنقَ اً،  خي راءة وقُرآن ْرءاً وقِ الزجاج، قَ

ّ  أَبو األُولى عن اللحياني، فهو َمْقُروٌء. ه، صلى  ى نبي ّ تعالى الذي أَنزله عل إِسحق النحوي: يُسمى كالم 
ه يجمع عليه وسلم، اً ألَن ى الجمع، وسمي قُْرآن رآن معن ى القُ اً، ومعن اً وفُْرقان اً وقُْرآن َور، فيَ  كتاب ها. السُّ مُّ ُض

ه ه، أَي َجْمعَ ه وقُرآن ا َجْمع الى: إِنَّ علين ه تع اتَّبِعْ  وقول اهُ ف ِإذا قََرأْنَ ه، فَ ن وقِراَءت ال اب هُ. ق هُ، أَي قِراَءتَ  قُْرآنَ
ّ عنهما: فِإذا اه عباس رضي  ا بَيَّنَّ ْل بم القراءة، فاْعَم ك ب ك بيَّنَّاه ل ونَ ..((  ل ْم تَْعِقلُ ل الش لَعَلَُّك يء : )) : عق

  فهمه وتدبره .. 
يٌم(((   يٌّ َحِك َدْينَا لَعَِل اِب لَ ابِ   .))..)4َوإِنَّهُ فِي أُّمِ اْلِكتَ ي أُّمِ اْلِكتَ هُ فِ وظ ..  َوإِنَّ وح المحف ي الل ل: :  ف قي

ارة ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم ل الَحِك ياء بأفض ل األش ة أفض ن معرف ائق ع ُن دق ْن يُْحِس ال لَم وم. ويق  العل
يمُ ا يٌم، والَحِك ا: َحِك ناعات ويُتقنه ل لّصِ اِكِم مث ى الح ون بمعن وز أن يك ى  يج يٍم بمعن ادر وَعِل ى ق ِدير بمعن قَ

ن ةُ م م الِحْكَم اِلٍم.الجوهري: الُحْك ة. ع احب الِحْكَم اِلم وص يُم الع م، والَحِك ً  العل ا ار َحِكيم َم أي ص د َحُك .. وق
  والحكمة : صواب األمر وسداده .. 

ْكَر َصْفًحا أَْن ُكنتُْم قَْوًما ُمْسِرفِيَن(أَفَنَ ((   م )5ْضِرُب َعنُكْم الذِّ ذاب ألنك نكم الع ..)) والمعنى هل نترك  ع
رفين ..  ا مس تم قوم ْفِحه أَيكن ه وُص ْفحِ وجه ه بَص ر إِلي ه. ونظ ْرُض وجه ل: ُع ْفَحةُ الرج ه وَص .. بعُْرِض

ْفحتاِن: الَخدَّان، وهما اللَّ  ْفحاِن والصَّ اه. ْحياِن.والصَّ ق: جانب اه  وَصْفَحتا العُنُ ه: استغفره إِي واستَْصْ◌فََحه ذنب
فُوحُ  له عنه. وطلب أَن يَْصفَحَ  ؛ يقال: وأَما الصَّ الن  من صفات هللا عز وجل، فمعناه العَفُوُّ ب ف ن ذن فَْحُت ع َص

ه؛ عنه فلم أَُؤاخْذه به؛ وضربت عن فالن َصْفحاً إِذا وأَعرضت ه وتركت فة هللا: فا أَعرضت عن ي ص فُوُح ف لصَّ
ً ..  العَفُوُّ عن ذنوب العباد ى المصدر ونصب قوله َصْفحا ْفحاً؟ عل ْكَر َص ذِّ نكم ال ى  في قوله:أَفَنَْضِرُب ع ألَن معن

ف عنكم أَنُْعِرضُ  قوله ذا أَي ك ن ك َرَب ع د أَْض ه؛ وق ذَّْكِر َردُّه َكفُّ ْرُب ال ْفَح؛ وَض ه الصَّ ي حديث  عن ه؛ وف وترك
ْفح عائشة تصف ْفَحه  أَباها: َصفُوُح عن الجاهلين أَي الصَّ ن اِإلعراض بَص له م والعفِو والتَّجاُوِز عنهم؛ وأَص

ه وجهه كأَنه أَعرض ي قول فُوُح من أَبنية المبالغة. وقال األَزهري ف ِرُب  بوجهه عن ذنبه. والصَّ الى: أَفَنَْض تع
ْكَر َصْفحاً؟ المعنى أَفَنُْعِرُض عن أَن ركم؟ نُ  عنكم الذِّ ي كف َركم إِعراضاً من أَجل إِسرافكم على أَنفسكم ف ال  ذَّكِ يق

ً  فالٌن أَيصفح عني    ..  أَعرض عنه ُمَولِّيا
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ِليَن(((   تَْهِزئُون( )6َوَكْم أَْرَسْلنَا ِمْن نَبِّيٍ فِي األَوَّ ِه يَْس انُوا بِ ّيٍ إِالَّ َك ْن نَبِ دَّ  )7َوَما يَأْتِيِهْم ِم ا أََش فَأَْهلَْكنَ
ِليَن(مِ  ديُد :  أََشدَّ ِمْنُهْم بَْطًشا.)).. )8ْنُهْم بَْطًشا َوَمَضى َمثَُل األَوَّ ذُ الش ْولة واألَخ البَْطش: التناول بشدة عند الصَّ

اِطشٌ  كل شيء في ق  بطٌش؛ بََطَش يَْبُطش ويَْبِطش بَْطشاً. وفي الحديث: فِإذا موسى ب ب العرش أَي متعل بجان
ة. والبَْطُش: األَ  ون خذ القوّي الشديد. وفيبه بقوَّ اه تَْقتُل ي: معن ال الكلب ارين؛ ق تُم جبَّ  التنزيل: إِذا بََطْشتُم بََطْش

ْيف،  أَن عند الغضب. وقال غيره: تَْقتُلون بالسوط، وقال الزجاج: جاء في التفسير وط والسَّ ان بالسَّ بَْطَشُهم ك
َّ تعالى ذلك ً  ألَنه كان وإِنما أَنكر  ِلينَ .. ((   ُظلما   )) : َوَمَضى َمثَُل األَوَّ

ى  والَمثَُل: الحديُث نفُسه ان إل ان وزم ل مك ي ك افرين ف ت بالك ي حل .. وهو في هذا المقام العقوبة الت
   قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا ..

نَّ الْ ((   ولُنَّ َخلَقَُه َماَواِت َواألَْرَض لَيَقُ َق السَّ ْن َخلَ أَْلتَُهْم َم ئِْن َس يُم(َولَ ُز اْلعَِل َق .)).. )9عَِزي ْن َخلَ َم
ل:  السََّماَواِت َواألَْرضَ  ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث ه هللا  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء عل خلَق

ه: أَال بق إِلي ال ُس ق فهو ُمْبتَِدئه على غير مث ه الَخل ر ل القين واألَم ارك هللا أَحسن الخ نَّ .. ((   تب ُز َخلَقَُه  اْلعَِزي
الممتنع فال يغلبه شيء، وقال  الزجاج: هو العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال)) :  اْلعَِليمُ 

ذي غيره: هو القوي الغالب كل شيء، وقيل: و ال و  ه ، وه زُّ ل الُمِع مائه عز وج ن أَس ه شيء. وم يس كمثل ل
.لمن يشاء من عباده. وال َ الذي يََهُب الِعزّ  : خالف الذُّّلِ ه..  اْلعَِليمُ . ((  ِعزُّ ه وكنه ه بحقيقت )) : علم علما : أدرك

ال الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ز وجل العَِل ِب  هللا عز من صفات هللا ع اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ وجل: وه
ل أن  ما يكوُن قَْبَل َكْونِه،وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان و والشَّهادِة، ُد قَْب ْن بْع ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ

ي يكون، لم يََزل عاِلماً وال ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم ماء  يَ الس
  .. اإلْمكان ادقيِقها وجليِلها على أتمّ  سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِره

ُدوَن(((   ْم تَْهتَ بُالً لَعَلَُّك ا ُس ْم فِيَه َل لَُك ًدا َوَجعَ ْم األَْرَض َمْه َل لَُك ًدا.)).. )10الَِّذي َجعَ َد :  األَْرَض َمْه َمَه
راِش: وَوطَّأْتُ والِمهاُد: الِفراش. وقد َمَهْدُت الِفراَش َمْهداً: بََسْطتُه لنفسه يَْمَهُد َمْهداً: كَسَب وَعِمَل. ال للِف ه. يق

ٌد. األَزهري: ِمهاد ِلِوثاَرتِه. وفي التنزيل: لهم من َجَهنَّم اُد  ِمهاٌد وِمن فَْوقِِهْم َغواٍش؛ والجمع أَْمِهدةٌ وُمُه الِمه
ي جعلت التَّْوثِيُر؛ يقال: َمَهْدُت لنَْفسي وَمهَّدت أَ  أَجمع من الَمْهد كاألَرض جعلها هللا ِمهاداً للعباد، وأَصل الَمْهد

 ً ه لها مكانا ُدون؛ أَي  َوطيئاً سهالً. وَمَهَد لنفسه خيراً واْمتََهَده: َهيّأَه وتََوطَّأَه؛ ومن هم يَْمَه الى: فألَنفس ه تع قول
ئُون   ..   يَُوّطِ

وَن(((   ذَِلَك تُْخَرُج َل ِمْن السََّماِء َماًء بِقََدٍر فَأَنَشْرنَا بِِه بَْلَدةً َمْيتًا َك اة. .)).. )11َوالَِّذي نَزَّ ر: الحي والنَّْش
راً  وأَنشر رأَ  هللاُ الريَح: أَحياها بعد موت وأَرسلها نُْش ن ق ا م راً، فأَم ل رسول  ونََش ور مث ع نَُش راً فهو جم نُُش

ر نُْشراً أَسكن الشينَ  ورُسل، ومن قرأَ  اًء بِنَْش اه إِْحي راً فمعن ه اْستِخفافاً، ومن قرأَ نَْش ذي في ر  السحاب ال المط
عُ الذي  ابها الربي وراً: أَص ر نُُش رِت األَرض تنُش ل شيء،ونََش اة ك نَ  هو حي ا أَْحَس ْت. وم ْدَء  فأَنبت رها أَي بَ نَْش

  .. المطر فييبَس ثم يصيبَه مطر فينبت بعد اليُْبِس  النَّْبت ثم يبطَئ عليه نباتِها. والنَّْشُر: أَن يخرج
وَن(َوالَِّذي َخلََق األَْزَواَج ُكلََّها َوَجعَلَ ((   كِ .)).. )12 لَُكْم ِمْن اْلفُْلِك َواألَْنعَاِم َما تَْرَكبُ ْن اْلفُْل ُك: :  ِم والفُْل

  .. والجمع بالضم: السفينة، تذكر وتؤنث وتقع على الواحد واالثنين
ذَا ِلتَْستَُووا َعلَى ُظُهوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ َربُِّكْم إِذَا اْستََوْيتُْم َعلَْيِه َوتَقُ ((   ا َه َر لَنَ خَّ ولُوا ُسْبحاَن الَِّذي َس

ِرنِيَن( هُ ُمْق ا لَ ا ُكنَّ ْبحانَ .)) .. )13َوَم وا ُس بيه  َوتَقُولُ ريك والش ن الش ده ع الى ومج ه هللا تع بح هللا : نزه : س
وء .. ((   ل س ِرنِينَ والنظير وعن ك هُ ُمْق ا لَ ا ُكنَّ َرنَ )) : َوَم ه  وأَْق ِوَي علي اق وق ه: أَط ه وعلي ي ل ى. وف واْعتَل

ا ا كن ز: وم ل العزي ه التنزي ِرَن؛ ل الن ُمْق ا لف ك أَن ن قول تقاقه م ال: واش يَن؛ ق ِرنيَن؛ أَي ُمِطيق   ُمْق
ْرت د ِص ي حديث أَي ُمطيق. وأَْقَرْنُت فالناً أَي ق اً. وف ه قِْرن ِرن أَي  سليمان ل ذه ُمْق ِإني له ا ف ا أَن ار: أَم ن يَس ب

ال ناقته. ُمِطيق قادر عليها، يعني انئ: يقال: أَْقَرْنُت للشيء فأَنا ُمْقِرن إِذا أَطاقه وقوي عليه. ق ن ه ِرن  اب الُمْق
  .. الُمِطيُق والُمْقِرُن الضعيف

ه .)).. )14َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا لَُمنقَِلبُوَن(((   د قَلَب ُل، وق وُّ ، عز وجل: المصيُر إِليه، والتََّح ّ واالْنِقالُب إِلى 
 ُ ه؛ ّ ْرواَن: إِلي و ثَ ال أَب ال وق ه؛ ق اني: أَْقلَب ى اللحي رب. وحك الُم الع ذا ك َب  ه ه، وُمْقلَ ب أَوليائ ُ َمْقلَ ّ بَُكم  أَْقلَ

ـُمْنَصَرف. أَوليائه، فقالها باألَلف. ل ال دراً، مث ون مص اً، ويك ون مكان ـباِد  والـُمْنقَلَُب يك ـيُر الِع ـُمْنقَلَُب: َمِص وال
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ى دعاِء السفر: أَعوذُ  إِلى اآلخرة. وفي حديث َوَطن؛ بَِك من كآبة الـُمْنقَلَب أَي االْنِقالِب من السفر، والعَْوِد إِل  ال
 ً   ..  يعني أَنه يعود إِلى بيته فَيرى فيه ما يَْحُزنه.واالْنِقالُب: الرجوُع مطلقا

ينٌ ((    وٌر ُمبِ اَن لََكفُ نَس ْزًءا إِنَّ اْإلِ اِدِه ُج ْن ِعبَ هُ ِم وا لَ ينٌ .)).. )15(َوَجعَلُ وٌر ُمبِ يض : لََكفُ ُر: نق الُكْف
ل دار اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق د بالطاغوت؛ َكفََر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفران ُروا أَي  الحرب: ق َكفَ

و َعَصْوا وامتنعوا. ة، والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وه ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف ه  نق دُّ الشكر. وقول و ِض وه
ا الى: إِن رَ  تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره تَرها. نَْعَم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ  وُكْفران

ل َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ل وك انه. ورج ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ِم هللا ُمَكفَّ د ألَْنعُ افر: جاح ن ك تق م  ، مش
  )): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ُمبِينٌ .. ((  قلبه تْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى علىالسَّ 

ا يَْخلُُق بَنَاٍت َوأَْصفَاُكْم بِاْلبَنِيَن(((   ُودَّ: : وخصكم ..  َوأَْصفَاُكْم بِاْلبَنِينَ .)).. )16أَْم اتََّخذَ ِممَّ وأَْصفَْيتُه ال
افَْينا:  نا.أَْخلَْصته وَصافيتُه. وتَص افَى تخالَْص افِيَك. وص ذي يُص ِفيَُّك: ال اَء. وَص َدقَهُ اإلخ َل: َص :  الرج ِفيُّ والصَّ

ً  الخاِلصُ        .. من كّلِ شيٍء. واْصطفاه: أَخذَه صفيّا
يٌم(((   َو َكِظ َودا َوُه هُ ُمْس لَّ َوْجُه ثَالً َظ اِن َم ْحَم َر أََحُدُهْم بَِما َضَرَب ِللرَّ يمٌ وَ .)).. )17َوإِذَا بُّشِ َو َكِظ :  ُه

ه َوَكِظيم: مكروب قد أَخذ الغمُّ بَكَظمه. وفي التنزيل العزيز: َظلّ  كوت.  وجُه يم. والُكظوم: السُّ و َكِظ َوّداً وه  ُمْس
ي.. ساكنون وقوم كظم أي  ع وف ا؛ هي جم ذ بأَْكظامه ة وال يؤخ ذه األُم ر ه لَّ هللا يصلح أَم م، الحديث: لع  َكَظ

مبالتحريك، وهو مخرج النفَ  ا ل د خروج  س من الحلق؛ ومنه حديث النخعي: له التوبة م ه أي عن ذ بَكَظم يؤخ
ه نْفسه وانقطاع نَفَسه. وأََخذَ األَمُر بَكَظمه   .. إذا غمَّ

ُ .)).. )18أََوَمْن يُنَشَّأُ فِي اْلِحْليَِة َوُهَو فِي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمبِيٍن(((   ّ اًء. نََشأَْت تَنََشأُ نَْشأً، وأَْنَشأَها   إِْنش
أٌ: ٌئ ونََش ت قال: وناِش ي بي غاُر ف أُ الجواِري الّصِ ن السكيت: النََّش ال اب َدٍم. وق اِدم وَخ ل خ ة مث ْيب.  جماع نَُص

أُ.  أَصحاب عبد ً قال الفّراُء: قرأ وقوله تعالى: أََومن يُنَشَّأُ في الِحْليِة. از يَْنَش ل الحج ّ يُنَشَّأُ، وقرأَ عاصم وأَه
ال ناه أَنّ قال: ومع َرْوا، فق ا اْفتَ ُ َعّم ّ ، تعالى  ّ تُم  المشركين قالوا إِنَّ المالئكةَ بناُت  ل: أََخَصْص ، عز وج ّ

ِة، يَْسَودُّ وجُهه. قال: وكأَنه ٌله بنت الرحمَن بالبَناِت وأََحُدكم إِذا ُوِلدَ  ي الِحْلي أُ إِال ف ن ال يُنَشَّ ال: أََوَم ان  ق وال بَي
ّ وتَْستَأْثُِرون بالبنين.له عند ا   .لِخصام، يعني البنات تجعلونَهنَّ 

  )) َ أ َهاَدتُُهْم َويُْس ْحَماِن إِنَاثًا أََشِهُدوا َخْلقَُهْم َستُْكتَُب َش .)) )19لُوَن(َوَجعَلُوا اْلَمَالئَِكةَ الَِّذيَن ُهْم ِعبَاُد الرَّ
أَلُونَ  .. َهاَدتُُهْم َويُْس تُْكتَُب َش هد الَس ره .. :  ش س : حض أَلهمجل َهَده: س ل:  واْستَْش ي التنزي هادة. وف الش

َشْهَد الرجُل، بسكون  والشَّهاَدة َخبٌر قاطٌع تقوُل منه: َشِهَد الرجُل على كذا، وربما قالوا واستشهدوا َشِهيدين.
ذا اس أَي الهاء للتخفيف؛ عن األخفش. وقولهم: اْشَهْد بك و العب ال أَب ف. وق هد هللا: اْحِل ر.  : ش يَّن هللا وأَظه ب

  .. الحاكم أَي بين ما يعلمه وأَظهره الشاِهُد عند وَشِهدَ 
ْحَماُن َما َعبَْدنَاُهْم َما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ يَْخُرُصوَن(((   ْم إِالَّ .)).. )20َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّ إِْن ُه

ونَ  م، :  يَْخُرُص ُرُص، بالض َرَص يَْخ لخ ذَب. ورج ّرَص أَي َك اً وتَخ ّراٌص: َخْرص ل  َخ ل: قُتِ ي التنزي ذّاٌب. وف ك
ون الخّراُصون؛ قال الزجاج: الكذّابون. وز أَن يك ال: ويج ه، ق ه أَي اْفتَعَل َص فالٌن على الباطل واْختََرَص  وتََخرَّ

  ..  نيعلمو الَخّراُصون الذين إِنما يَُظنّون الشيَء وال يَُحقُّونَه فيعملون بما ال
ُكوَن(((    ِه ُمْستَْمِس ْم بِ ِه فَُه ْن قَْبِل ا ِم اُهْم ِكتَابً َك .)).. )21أَْم آتَْينَ ه وتََمسَّ َك ب يِء وأَْمَس َك بالش وَمَس

ر: وتَماسك واْستمسك وَمسَّك، ُكلُّه: ن زهي د ب ال خال اب؛ ق كون بالكت ذي يَُمّسِ ل: وال نْ  اْحتَبَس. وفي التنزي  فُك
كَ  ي قَْوِم الً ف ٍد،َمْعِق َن ُخَوْيل ا ، اب اَع ُرعاتُه باٍب أَض ْك بأَْس ُكون  وَمّسِ ذين يُْمِس الى: وال ه تع ي قول ذيب ف الته

راء ائر الق كون وس اب؛ بس وافر، بالكت م الك كوا بِعَص الى: وال تَُمّسِ ه تع ا قول ديد، وأَم كون بالتش ا  يَُمّسِ إن أَب ف
ك رُؤوا وال تَُمّسِ َرِميَّ ق الى:  وا،عمرو وابن عامر ويعقوب الَحْض ه تع ى قول اقون، ومعن ا الب بتشديدها وخففه

اب، أي كون بالكت ذي يَُمّسِ ه وال كُت ب يء وتََمسَّ ْكت بالش وهري: أَْمَس ه. الج ا في ون بم ه ويحكم ون ب  يْؤمن
   ..واْستَْمَسكت به واْمتََسْكُت ُكلُّه بمعنى اعتصمت

ٍة وَ ((   ا ...)).. )22إِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن(بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ ْدنَا آبَاَءنَ بَْل قَالُوا إِنَّا َوَج
ةٍ  ين. وفي:  َعلَى أُمَّ رعة والّدِ ةُ: الّشِ ة واألُمَّ ةُ: الحالةُ، واِإلمَّ ٍة؛  التنزيل واِإلمَّ ى أُمَّ ا عل ْدنا آباَءن ا وَج العزيز: إِنَّ

اوعمر  عن مجاهد قاله اللحياني، وروي رئ إِنَّ راء: ق ال الف ٍة. ق ى إِمَّ ز: عل د العزي ى بن عب ا عل ْدنا آباَءن  َوَج
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ٍة، وهي ٍة، وهي مثل السُّنَّة، وقرئ على إِمَّ ال: أُمَّ ت. يق ن أََمْم ة م ً  الطريق ا ةُ أيض ال: واِإلمَّ هُ، ق تَ ن إِمَّ ا أَحس  م
ديّ  د لع ك؛ وأَنش يُم والُمل ك النَِّع الح والُمل َد الفَ د:ثم، بَْع ن زي ورُ  ب اك القُب ُم هن ـَمِة، واَرتُْه   واِإلْمـــ

   .قال: أَراد إِماَمة الُملك ونَِعيمه.
  

 ******  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه ا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  اة رض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا  ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

   
  

 c   : 345الحلقة عدد   
   c( سورة الزخرف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ى(( ...  ا َعلَ ْدنَا آبَاَءنَ ا َوَج ا إِنَّ اَل ُمتَْرفُوَه ِذيٍر إِالَّ قَ ْن نَ ا  َوَكذَِلَك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك فِي قَْريٍَة ِم ٍة َوإِنَّ أُمَّ

ى آثَ ُدوَن(َعلَ ِه 23اِرِهْم ُمْقتَ ْلتُْم بِ ا أُْرِس ا بَِم الُوا إِنَّ اَءُكْم قَ ِه آبَ ْدتُْم َعلَْي ا َوَج َدى ِممَّ تُُكْم بِأَْه ْو ِجئْ اَل أََولَ ) قَ
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بِيَن( )24َكافُِروَن( ا َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِألَ  )25فَانتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ بِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ
ُت  )28َوَجعَلََها َكِلَمةً بَاقِيَةً فِي َعِقبِِه لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن( )27( إِالَّ الَِّذي فََطَرنِي فَِإنَّهُ َسيَْهِدينِي )26تَْعبُُدوَن( بَْل َمتَّْع

افُِروَن(29 ُمبِيٌن(َهُؤَالِء َوآبَاَءُهْم َحتَّى َجاَءُهْم اْلَحقُّ َوَرُسولٌ  ا َجاَءُهْم اْلَحقُّ قَالُوا َهذَا ِسْحٌر َوإِنَّا بِِه َك  )30) َولَمَّ
يمٍ  َل َهذَا اْلقُْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمْن اْلقَْريَتَْيِن َعِظ نَُهْم  )31( َوقَالُوا لَْوَال نُّزِ ْمنَا بَْي ُن قََس َك نَْح ةَ َربِّ ُموَن َرْحَم ْم يَْقِس أَُه

ْخِريا َوَرحْ َمِعيَشتَهُ  ا ُس ُهْم بَْعًض ذَ بَْعُض اٍت ِليَتَِّخ ٍض َدَرَج ْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْع ٌر ْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ َك َخْي ةُ َربِّ َم
وَن( ا يَْجَمعُ ْحَم )32ِممَّ ُر بِالرَّ ْن يَْكفُ ا ِلَم َدةً لََجعَْلنَ ةً َواِح اُس أُمَّ وَن النَّ ْوَال أَْن يَُك ٍة َولَ ْن فَضَّ قُفًا ِم وتِِهْم ُس اِن ِلبُيُ

ُروَن( ا يَْظَه اِرَج َعلَْيَه وَن( )33َوَمعَ ا يَتَِّكئُ ُرًرا َعلَْيَه ا َوُس وتِِهْم أَْبَوابً اُع  )34َوِلبُيُ ا َمتَ َك لَمَّ لُّ ذَِل ا َوإِْن ُك َوُزْخُرفً
يَن( َك ِلْلُمتَِّق َد َربِّ َرةُ ِعْن ْنيَا َواْآلِخ دُّ اِة ال هُ  )35اْلَحيَ َو لَ ْيَطانًا فَُه هُ َش يِّْض لَ اِن نُقَ ْحَم ِر الرَّ ْن ِذْك ُش َع ْن يَْع َوَم

َك  َحتَّى إِذَا َجاَءنَا قَاَل يَا )37َوإِنَُّهْم لَيَُصدُّونَُهْم َعْن السَّبِيِل َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَُدوَن( )36قَِريٌن( ي َوبَْينَ َت بَْينِ لَْي
ِرقَْينِ  ِريُن( بُْعَد اْلَمْش ئَْس اْلقَ تَِرُكوَن(38فَبِ ذَاِب ُمْش ي اْلعَ ْم فِ تُْم أَنَُّك ْوَم إِْذ َظلَْم نفَعَُكْم اْليَ ْن يَ ِمُع 39) َولَ َت تُْس )أَفَأَْن

مَّ أَْو تَْهِدي اْلعُْمَي َوَمْن َكاَن فِي َضَالٍل ُمبِيٍن( و )40الصُّ ْنُهْم ُمْنتَِقُم ا نَْذَهبَنَّ بَِك فَِإنَّا ِم ِذي  )41َن(فَِإمَّ َك الَّ أَْو نُِريَنَّ
تَِقيٍم( )42َوَعْدنَاُهْم فَِإنَّا َعلَْيِهْم ُمْقتَِدُروَن( َراٍط ُمْس ى ِص َك َعلَ َك 43فَاْستَْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك إِنَّ ِذْكٌر لَ هُ لَ )َوإِنَّ

  ...)).)44َوِلقَْوِمَك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن(
  صدق هللا العظيم 

  زخرف ) ( سورة ال

  * التحليل :
  

ئس  ن ب رحمن ؟.. م ر ال ن ذك و ع ن يعش رف ؟.. م ا الزخ ارج ؟.. وم ا المع ون ؟.. م م المترف ن ه م
  القرين ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
ٍة َوَكذَِلَك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلِ ((  (( ...   ى أُمَّ ا َعلَ ْدنَا آبَاَءنَ ا َوَج ا إِنَّ اَل ُمتَْرفُوَه ِذيٍر إِالَّ قَ ْن نَ ٍة ِم َك فِي قَْريَ

ذاء.  والتَّتْريفُ  التَرُف: التَّنَعُُّم، والتُّْرفةُ النَّْعمةُ،:  إِالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها.)).. )23َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْقتَُدوَن( ُحْسُن الِغ
بيٌّ مُ  دنِ وص نَعََّم الب ان ُم َرٌف إذا ك َدلَّالً  تْ ْيِش. ُم عة الع ةُ وَس ه النعم د أَْبَطَرتْ ذي ق ـُمتَْرُف: ال ه وال   وأَتَْرفَتْ

ه. ةُ أَي أَْطغَتْ دٍ  النَّْعم راخِ محم ديث: أَْوِه لِف ي الح فٍ  وف تَْخلَُف ِعتْري ة يُْس ن خليف مُ  م ـُمتَنَعِّ ـُمتَْرُف: ال َرٍف؛ ال  ُمتْ
عُ  َرٍف.  الصالة والسالم، فُرَّ به من وَشهواتِها. وفي الحديث: أَنَّ إبراهيم، عليه في َمالذِّ الدنيا الـُمتََوّسِ َجبَّاٍر ُمتْ

ٌف: فَ  ورجل ُمتَْرٌف وُمتَرَّ رَّ ه. وتَ الى: ُمَوسٌَّع علي ه تع ه. وقول َ وَملََّك َّ ه: َد َل وأَتَْرفَ ا؛ الرج ال ُمتَْرفُوه أَي  إال ق
   .اد رؤساَءها وقادةَ الشّر منها.أُولو الترفِة وأَر

افُِروَن(((   ِه َك ْلتُْم بِ ا أُْرِس ا بَِم الُوا إِنَّ اَءُكْم قَ ِه آبَ ْدتُْم َعلَْي ا َوَج َدى ِممَّ اَل .)).. )24قَاَل أََولَْو ِجئْتُُكْم بِأَْه قَ
  ضد الضالل .. : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد  أََولَْو ِجئْتُُكْم بِأَْهَدى

بِيَن(((    ذِّ ةُ اْلُمَك اَن َعاقِبَ َف َك انُظْر َكْي ْنُهْم فَ ا ِم ـبتُه، .)).. )25فَانتَقَْمنَ ه، وعاقِ يٍء، وَعْقبُ ّلِ ش ُب ُك َعِق
ٍل مَ  وُعْقباهُ، وُعْقبانُه: آِخُره؛ قال خالُد ابن ُزَهْير الـُهذلي: وُعْقبَتُه، وعاقِـبُه، ةً، * فِإْن كنَت تَْشُكو من َخلي خاف

ُب. فتِْلَك الجواِزي ُعْقبُها ونُُصوُرها ُب والعُقُ ُع: العَواقِ َوْيمر. والجم ابن ُع َت ب اُن،  يقول: َجَزْيتَُك بما فَعَْل والعُْقب
افُ  ل: وال يَخ ي التنزي ِب. وف ِة، والعُْق ـى: كالعاقب ل،  والعُْقبَ ز وج ُ، ع ّ اُف  اه ال يَخ ب: معن ال ثعل ا؛ ق ُعْقباه

  . ُعْسٍر وُعُسٍر. والعُْقُب والعُقُُب: العاقبةُ، مثل يَرجَع عليه في العاقبِة، كما نَخاُف نحُن. َعِمَل أَن ماعاقِـبةَ 
ُدوَن(((   ا تَْعبُ َراٌء ِممَّ ي بَ ِه إِنَّنِ ُدونَ .)).. )26َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِألَبِيِه َوقَْوِم ا تَْعبُ َراٌء ِممَّ ي بَ ى :  إِنَّنِ وحك

اءُ  الَ   في َجْمِعِه:الفرَّ َزتين. وق ا  بُراء غير مصروٍف على حذِف إِحدى الهم ون: أَن از يقول ُل الحج اني: أَه اللحي
ا تَْعبُُدونَ ((  ِمنك بَراء. قال: وفي التنزيل العزيزِ  هُ  .)) . إِنَّنِي بََراٌء ِممَّ راٌء ِمن ا بَ أُْت ِمن كذا وأَن الٌء، ال  وتَبَرَّ وَخ

ت َسَماعاً، فِإذا قلت: أَنا نهُ مصَدٌر في األَْصل، ِمثل َسِمعَ يجَمع، ألَ  يُثَنَّى وال ت وَجَمْع هُ ثنَّي يٌّ من  بَِريٌء ِمنهُ وَخِل
ن وأَنَّثْت. ولغةُ تميٍم وغيرهم ِمن العََرب: أَنا بَِريٌء. ةٌ،  وفي غيِر موضعٍ ِم ى بَريئَ ِريٌء؛ واألُنث ي بَ رآِن: إِن الق

َراءُ  اِن،وال يُقال: بََراءة، وُهما بَريئت ا الب ا؛ وأَن ا كَخطاي اٌت وبَراي اني: بَِريَّ ى اللحي ات، وحك هُ،  والجمُع بَِريئ ِمن
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ز:  ِل العزي ي التنزي ث. وف ُع والمَؤن ان والجم ذِلَك االثن ُدونَ ((   وك ا تَْعبُ َراٌء ِممَّ ي بَ ال  إِنَّنِ ري: )) ..  ق األَزه
الءُ  راُء والَخ َك البَ ُن ِمن ول: نح َرُب تق راٌء والوا والعَ ال: بَ ث يُق ذكَّر والمَؤن َن الم ُع ِم ان والجْم د واالثن ِح

  . وبَراٌء. مْصَدر. ولو قال: بَِريء، لِقيَل في االثنيِن: بَريئاِن، وفي الجمع: بَِريئونَ  ُألَنه
يَْهِدينِي((   هُ َس ي فَِإنَّ ِذي فََطَرنِ ي.)).. )27( إِالَّ الَّ ِذي فََطَرنِ َر هللا ا:  إِالَّ الَّ قوفََط م  لخل ُرهم: خلقه يَْفُط

داء رةُ: االبت دأَهم. والِفْط ل وب ي التنزي راع. وف ن واالخت ال اب مواِت واألَرِض؛ ق اِطِر الس د  ف ز: الحم  العزي
ا: اس، رضي هللا عنهم اني عب ى أَت اِطُر السموات واألَرض حت ا ف ت أَدري م ا كن ي م ان يختصمان ف   أَعرابيّ

و أَي أَنا ابتدأْت بئر فقال أَحدهما: أَنا فََطْرتُها ا أَول  َحْفرها. وذكر أَب ول: أَن ي يق ن األَعراب ه سمع اب اس أَن العب
  .. ابتدأَه. والِفْطرةُ، بالكسر: الِخْلقة هذا أَي من فََطرَ 

وَن(((   ْم يَْرِجعُ ِه لَعَلَُّه ةً فِ.)).. )28َوَجعَلََها َكِلَمةً بَاقِيَةً فِي َعِقبِ ةً بَاقِيَ ا َكِلَم هِ َوَجعَلََه ُب، :  ي َعِقبِ والعَِق
ده. اقوَن بع ِده الب ُد ولَ ِل، وَولَ ُد الرج ْت  والعَْقُب، والعاقِـبةُ: ولَ ولهم: ليس ة. وق ا مؤنَّث ى أَنه ُش إِل َب األَْخفَ وذََه

الى: لفالٍن عاقبةٌ أَي ليس له ه تع ر؛ وقول ٌد ذََك ه َولَ َق ل م يَْب ةً وَجعَلَ  ولَد؛ وقوُل العََرِب: ال َعِقَب له أَي ل ا َكلم ه
. والجمع: أَعقاب. باقِـيَةً في َعِقـبِه، أَراَد َعِقَب إِبراهيم، عليه السالم، ّ ُد    . يعني: ال يزال من ولده من يَُوّحِ

يٌن(((   وٌل ُمبِ قُّ َوَرُس اَءُهْم اْلَح ى َج اَءُهْم َحتَّ ُؤَالِء َوآبَ ُت َه وٌل .)).. )29بَْل َمتَّْع د صلىا َوَرُس : محم
  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  ُمبِينٌ آله وسلم .. ((  عليه و

افُِروَن(((   ِه َك ا بِ ْحٌر َوإِنَّ ذَا ِس الُوا َه قُّ قَ اَءُهْم اْلَح ا َج افُِرونَ .)).. )30َولَمَّ ِه َك ا بِ يض :  َوإِنَّ ُر: نق الُكْف
ل داربالطاغوت؛ َكفََر يَْكفُر ُكْفراً و اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق د ُكفُوراً وُكْفران ُروا أَي  الحرب: ق َكفَ

و َعَصْوا وامتنعوا. ة، والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وه ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف ه  نق دُّ الشكر. وقول و ِض وه
ا الى: إِن رَ  تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره ً  نَْعَم ا تَرها.وُكْفران َدها وَس ا: َجَح ر به   وَكفَ

ل َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ل وك انه. ورج ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح ن ُمَكفَّ تق م ِم هللا، مش د ألَْنعُ افر: جاح  ك
  ..   قلبه السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على

رْ ((    ْن اْلقَ ٍل ِم ى َرُج ْرآُن َعلَ ذَا اْلقُ َل َه ّزِ ْوَال نُ الُوا لَ يمٍ َوقَ ْريَتَْينِ .)).. )31( يَتَْيِن َعِظ ْن اْلقَ ة  ِم : مك
  والطائف  .. 

ْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهمْ ((    ٍض أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا بَْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ ْوَق بَْع  فَ
وَن(َدَرَجاٍت ِليَتَِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا سُ  ا يَْجَمعُ ٌر ِممَّ َك َخْي ْخِريا.)).. )32ْخِريا َوَرْحَمةُ َربِّ ا ُس ُهْم بَْعًض ذَ بَْعُض :  ِليَتَِّخ

ه وضحكت ِحْكُت من ه، وَض ِخْرُت ب ه وَس ِخْرُت من ال األَخفش: َس تُ  وق ه، وَهِزئْ ال،  ب لٌّ يق ه؛ ك ُت ب ه وَهِزئْ من
ْخِريُّ  واالسم السُّْخِريَّةُ  خْ  والسُّ ً والسَّ هم بعضا ذَ بعُض الى: ِليَتَِّخ ه تع ا قول رئ بهم ، وق ْخِريّاً. ِريُّ ي . ُس ذي ف وال

ْخرة بعضاً ُسْخِريّاً، عبيداً وإِماء وأُجراء. وقال: الزخرف: ليتخذ بعضهم َخر  خادٌم ُسْخرة، ورجٌل ُس أَيضاً: يُْس
رت منه، وُسَخَرةٌ، بفتح الخاء، يسخر ي تها بغير أَجر؛ وأَنشد:دابة لفالن أَي ركب من الناس. وتسخَّ واِخٌر ف  َس

ْرتُه أَي قهرته. ورجل َسواٍء اليَّمِ تَْحتَِفزُ  ر ويقال: َسَخْرتُه بمعنى َسخَّ خَّ ْخَرة: يَُس ن  ُ ُس ُره م خَّ ال ويَتََس ي األَعم ف
َرها تسِخيراً. والتسخيُر: التذ أَطاعت وجرت قََهره. وَسَخَرِت السفينةُ:    .ليُل.وطاب لها السيُر، وهللا سخَّ

ْن فَضَّ((   قُفًا ِم وتِِهْم ُس اِن ِلبُيُ ْحَم ُر بِالرَّ ْن يَْكفُ ا ِلَم َدةً لََجعَْلنَ ةً َواِح اِرَج َولَْوَال أَْن يَُكوَن النَّاُس أُمَّ ٍة َوَمعَ
ُروَن( ا يَْظَه ُرونَ .)).. )33َعلَْيَه ا يَْظَه اِرَج َعلَْيَه رُ :  َوَمعَ لَّم يع ة والسُّ ي الدََّرَج َرَج ف ى. َوَع اً أَي ارتق ج ُعُروج

و  فهو َعريج: وعليه يَْعِرج ويَْعُرج ُعُروجاً أَيضاً: َرقَي. وَعَرج الشيُء، الشيءِ  وَعَرج في ارتفع وَعال؛ قال أَب
ر الِمْصباُح للعُْجِم أَْمَرُهْم، ذَؤيب: وح بُعَْيَد ُرقاِد النائمين، َعريُجو كما نَوَّ رُّ ه؛  في التنزيل: تَْعُرج المالئكة وال إِلي

ادة: ذي  هللا ذي الَمعارج؛ الَمعاِرج: الَمصاِعد ُعُروجاً؛ وفيه: منيقال عرج يعرج  أَي تصعد؛  ال قت والدََّرج. ق
ارج الَمعارج ذي ل: َمع نِّعَم؛ وقي ا الفواضل وال عَد فيه ي تَْص ة وهي َمصاِعدها الت ال  المالئك ا؛ وق ُرج فيه وتع
ي  هللا، فوصف نفسه بذلك. ن المالئكة تعُرج إِلىالَمعاِرج من نعت هللا ألَ  الفراُء: ذي اُء كلهم على التاء ف والقرَّ

د هللا، قوله: تعرج المالئكة، ر عن عب ائي. إِالَّ ما ذك رأَ الكس ذلك ق عَد. وك َرج: الَمْص ق  والَمْع َرج: الطري والَمْع
   .الذي تصعَد فيه المالئكة.

َرةُ  )34َها يَتَِّكئُوَن(َوِلبُيُوتِِهْم أَْبَوابًا َوُسُرًرا َعلَيْ ((   ْنيَا َواْآلِخ دُّ اِة ال اُع اْلَحيَ ا َمتَ َوُزْخُرفًا َوإِْن ُكلُّ ذَِلَك لَمَّ
ْخرُف الذهب هذا:   َوُزْخُرفًا.)).. )35ِعْنَد َربَِّك ِلْلُمتَِّقيَن( ينةُ. ابن سيده: الزُّ ْخُرُف: الّزِ ل  األَصل، الزُّ ي ك ّمِ م ُس ث
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ٍر به.ِزينٍة ُزْخُرفاً ثم شب ه ُمَزوَّ ا وبيت ه كلُّ ُمَموَّ لُّ م ه. وك ه وأَْكَملَ ةً: َزيَّنَ َق  ُمَزْخرٌف، وَزْخَرَف البيت َزْخَرفَ ُزّوِ
ّ عليه ْخُرِف وآله  وُزيَِّن، فقد ُزْخِرَف. وفي الحديث: أَن النبي، صلى  الزُّ َر ب ى أََم ة حت دخل الكعب م ي وسلم، ل

َي؛ قال: الزخرف ههنا ىنُقُو فنُّحِ ه  ٌش وتَصاويُر تَُزيَُّن بها الكعبةُ وكانت بالذهب فأَمر بها حت ه قول ت؛ ومن ُحتّ
ا  تعالى: ولبيوتهم أَْبواباً وُسرراً عليها يتكئُون ير: إنَّ ي التفس اء ف ذهب، وج راء: الزخرف ال وُزْخُرفاً؛ قال الف

ل  فِضَّة ومن ُزْخرف، فإذا أَلقيت من الزخرف نجعلها لهم من ت الفع ه أَوقع ك،  علي م ذل ل له اً نجع أَي وزخرف
ى اً وِغنً ك ذهب ع ذل م م ل له اه ونجع ل: ومعن ينَ ..((  قي َك ِلْلُمتَِّق َد َربِّ َرةُ ِعْن ذره .. َواْآلِخ ه وح اه : خاف )) : اتق

  التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 
ْيَطانًا فَ ((   هُ َش يِّْض لَ اِن نُقَ ْحَم ِريٌن(َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ هُ قَ َو لَ وٌر: سوُء .)).. )36ُه ا، مقص العَش

ن  ثعلب، والدَّواّبِ واإلبِل والطَّيِر، وقيل: هو ذَهاُب البََصِر؛ حكاه في الناِس  البََصِر بالليِل والنهاِر، يكونُ  قال اب
لته، وقيل: هو أَن ال يُْبِصر ى، بالليل، وقيل: العَشا يكوُن سُ  سيده: وهذا ال يصحُّ إذا تأَمَّ وَء البَصِر من غيِر َعًم

و يُْبِصُر باللَّْيِل ويُْبِصُر بالنَّهاِر،  ويكوُن الذي ال د عشا  يعش و وق واً، وه ى َعْش َدما  أَْدنَ و بع ا يَْعُش ِره وإنم بََص
يَّب: وَعشا يَْعُشو يَْعَشى. ِن الُمَس ي حديث اب اهُ هللا. وف ُره، وأَعش ه إذا َضعَُف بََص ْت إحْدى َعي أَن و ذََهبَ ه وه نَْي

را ا بََص ر به األُْخرى أَي يُْبِص و ب ْبطَ  ًيَْعُش ه َخ ه، وَخبََط ُره عن عَُف بََص و: َض يء يَْعُش ن الش ا ع ِعيفاً. وَعش  َض
ْده. وفالٌن خابٌط َخْبَط َعْشواء، وأَْصلُه من الناقةِ  بُِط  َعْشواء: لم يَتَعَمَّ العَْشواِء ألنها ال تُْبِصر ما أَماَمها فهي تَْخ

ا ها، وذلكبِيَديْ  ُد َمواِضَع أَْخفافِه ْحمن.. أَنها تَْرفَع َرأْسها فال تَتَعَهَّ رَّ ِر ال ُش عن ذْك ن يَْع يِّْض ل وَم ه شيطاناً ـنُقَ
ر له قَريٌن؛ قال فهو ن ذك ر الفراء: معناه من يُْعرْض ع ُش عن ذك ن يَْع رأَ وَم ن ق ال: وم رحمن، ق رحمن  ال ال

رالقُتَ  فمعناه َمن يَْعَم عنه، وقال ُره، يبي: معنى قوله وَمْن يَْعُش عن ذك ْم بََص رحمن أَي يُْظِل وُل  ال ذا ق ال: وه ق
م أَرَ  أَبي عبيدة، ثم ذهب يَُردُّ قولَ  ول: ل ا الفراء ويق ه، إِنم ُت عن ن الشيء أَْعَرْض ْوُت ع ُز َعَش داً يُجي ال  أَح يق

ا  قال: َمْيت،عن الشيء أَي تَغافَْلت عنه كأَني لم أََرهُ، وكذلك تعا تَعاَشْيتُ  تَْدلَْلت عليه وَعَشْوُت إِلى النار أَي اْس
ري: ال األَزه ٍر ضعيف. ق راء ببََص ى الف ه عل ع َغْفلَتِ َرض م واِب واْعتَ َع الص ي موض ل القُتَْيب ه،  أَْغفَ ُردُّ علي يَ

ي اظُر ف ه الن رَّ ب ى  فذكرت قوله ألَبَيِّن ُعواَره فال يَْغتَ ْوُت إِل ول: َعَش رب تق ه. والع واً أَي كتاب و َعْش ار أَْعُش الن
ى قََصدتُها قون بين إِل و  ُمْهتَِدياً بها، وَعَشْوُت عنها أَي أَْعَرْضت عنها، فيُفّرِ ال أَب ل. وق ولَْين بالفع ْن موص وَع

الن زيد:  ال عشا ف ار يق ى الن و إِل ا يَْستِضيءُ  يَْعُش و إِليه ل فيَْعُش ل اللي ي أَوَّ اراً ف واً إِذا رأَى ن ْوئها َعْش  .بَض
ل إِذا ل اللي ن أَوَّ انَ  وَعَشا الرجُل إِلى أَهِله يَْعُشو: وذلك م َم مك َي  َعِل ثم: َعِش و الهي ال أَب يهم. وق ه فقَصَد إِل أَهِل

ِرينٌ .. ((   ال يُْبِصُر لَْيالً  يَْعشى إِذا صار أَْعشى الرجلُ  ال)) :  نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَ اً لف ّ فالن يََّض  ن: وقَ
ّ  جاءه به وأَتاَحه ل: قَِريناً: له. وقَيََّض  ي التنزي بُه. وف ث ال يَْحتَِس ن حي بَّبَه م أَه وَس م َهيَّ نا له اء؛  وقَيَّْض قُرنَ

يِّْض ل رحمن نُقَ ر ال ن ِذك ُش ع ن يَْع ه: وَم ال هـوفي ْيطاناً؛ ق بِّبْ  َش اج: أَي نَُس ك  الزج ّ ذل ل  يطاناً يجع ه ش ل
ون م قُرناءله َجزاءه. وقيضنا هم: ال يك ال بعض بوه، وق م يَْحتَِس ي أَي سبَّْبنا لهم من حيث ل يََّض إِال ف الشّر،  قَ

يض ل مـواحتج بقوله تعالى: نق نا له يطاناً، وقيض اء ه ش ِرينٌ .. ((  قرن هُ قَ َو لَ يَء بالشيِء )):  فَُه َرن الش وقَ
نِت األُ  إِليه يَْقِرنه قَْرناً: َشدَّه إِليه. وقََرنَه د للكثرة. ساَرى بالحبال،قُّرِ ي ُشّدِ ه،  والقَريُن: األَسير. وف الحديث: أَن

اال: ُمقترنين فقال: ما باُل الِقران؟ عليه السالم، َمرَّ بَرجلين ل.  ق ى اآلخر بحب دهما إِل دودين أَح ذَْرنا، أَي مش ن
   .الحبل الذي يُشّدان به، والجمع نفسه قََرٌن أَيضاً. والقََرُن، بالتحريك:

ُدوَن(  (( بِيلِ .)).. )37َوإِنَُّهْم لَيَُصدُّونَُهْم َعْن السَّبِيِل َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم ُمْهتَ ْن السَّ دُّونَُهْم َع ْم لَيَُص :   َوإِنَُّه
ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدُّ  ّد: اِإلْعراُض والصُّ : ويقال.. َصّداً وُصُدوداً: أَعرض. ورجل صادٌّ من قوم ُصدَّا ويَُصدُّ  الصَّ

  ..  صّده عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه
ِريُن( َحتَّى إِذَا َجاَءنَا قَاَل يَا((   ا.)).. ((  )38لَْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعَد اْلَمْشِرقَْيِن فَبِئَْس اْلقَ ى إِذَا َجاَءنَ : َحتَّ

)): ليت للتمني والتمني للمستحيل  لَْيتَ   يَاقَالَ وقرئ : جاءانا على التثنية أي اإلنسان وقرينه الشيطان .. ((  
ذم .. ((  فَبِئَْس اْلقَِرينُ .. ((  اء ال د إلنش اض جام ل م ِرينُ )) : بئس فع رجيم اْلقَ و الشيطان ال )): الصاحب وه

  نعوذ با منه دنيا وآخرة .. 
  :  َولَْن يَنفَعَُكْم اْليَْوَم إِْذ َظلَْمتُمْ .)).. )39ْشتَِرُكوَن(َولَْن يَنفَعَُكْم اْليَْوَم إِْذ َظلَْمتُْم أَنَُّكْم فِي اْلعَذَاِب مُ ((  
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ال العرب ن أمث عه. وم ر موِض ي غي ي الظُّْلُم: َوْضع الشيء ف ال  ف م؛ ق ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش به: َم الشَّ
ئْبَ  ما وضع ما ظلم: أي األصمعي:  ديث  فقد ظلَم. وفي الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى الذِّ ح

م ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ انَهم  وفي التنزيل العزيز: الذين آَمنُوا ول وا إيم يَْلبُِس
ن عباس وجماعةُ أهل التفسير: لم يَْخِلطوا بُِظْلٍم؛ قال ابن ك ع عود  إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذل ِن َمْس ة واب ُحذَْيف

ْرك وَسلماَن،    .لَُظْلٌم َعِظيم. وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ
يٍن(((   َالٍل ُمبِ ي َض اَن فِ ْن َك َي َوَم ِدي اْلعُْم مَّ أَْو تَْه ِمُع الصُّ َت تُْس مَّ أَْو .)).. )40أَفَأَْن ِمُع الصُّ َت تُْس أَفَأَْن
ويٌّ  َجْهلُُهم، وقوٌم َعُمون. وفيهم َعِميَّتُهم أَي القَْلِب، على فَِعلة، وَعِميَةُ :  تَْهِدي اْلعُْميَ  والنِّْسبَة إلى أَْعَمى أَْعَم

ال هللا . وق ِويٌّ ٍم َعَم ى َع ل: وإل ال عز وج بيالً؛ ق لُّ س ى وأََض رة أَْعَم ي اآلخ و ف ى فُه ذه أَْعَم ي ه ان ف ن ك  وَم
ان ن ك ال م م ق اَطبين ث ى الُمخ ْنيا عل دُّ م ال دََّد هللا نِعَ راء: َع ذه الف ي ه ي  ف ْنيا الت دُّ م ال ي نِعَ ي ف ى، يَْعن أَْعَم

لُّ سبيالً  اْقتََصْصناها علَيكم فهو في ينٍ .. ((  نِعَِم اآلخرة أَْعَمى وأََض َالٍل ُمبِ ي َض ان الشيء  : اتضح  فِ )) : أب
  فهو مبين .. 
وَن(((   ْنُهْم ُمْنتَِقُم ا نَْذَهبَنَّ بَِك فَِإنَّا ِم ا.)).. )41فَِإمَّ كَ  فَِإمَّ ْذَهبَنَّ بِ ه  نَ لى هللا علي د ص : أي إخراج محم

ا ..  ((   ا هللا تشريفا وتعظيم ة زاده ة المكرم ن  مك ونَ وسلم م ْنُهْم ُمْنتَِقُم ا ِم ول  فَِإنَّ اة الرس ائم حي ي ق )) : ف
  صلى هللا عليه وآله وسلم .. 

ْدنَاُهمْ  ) .))..42ِدُروَن(أَْو نُِريَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاُهْم فَِإنَّا َعلَْيِهْم ُمْقتَ ((   ِذي َوَع َك الَّ ة   أَْو نُِريَنَّ ن الهزيم : م
نالنكراء في  بدر ..  ان م ْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكون ه  القُ دير. وقول ن التق ان م ويكون

ا تعالى: إِن هللا على كل شيء قدير؛ من ْدرة، ف دير، وهللا القُ ل شيء ق ى ك ل عل ّلِ عز وج ُر ُك ّدِ بحانه ُمقَ  س
ِديُر، وقاضيه. ابن شيء ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق م األَثير: في أَسماء هللا تع ادر اس ِدُر،  فالق َدَر يَْق ن قَ فاعل م

ة، و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي در والقَ غ. والمقت و أَبل َدَر، وه ن اْقتَ ٌل م َدرُ  ُمْفتَِع ث: القَ ذيب: اللي اء الته  القَض
َر اِإلله   .  الشيَء قلت: جاءه قََدُره. كذا تقديراً، وإِذا وافق الشيءُ  الُمَوفَُّق. يقال: قَدَّ

تَِقيٍم(((   َراٍط ُمْس ى ِص َك َعلَ كَ .))..  )43فَاْستَْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك إِنَّ َي إِلَْي ِذي أُوِح ْك بِالَّ :  فَاْستَْمِس
كون  وتََمسََّك وتَماسك واْستمسك وَمسَّك، ُكلُّه:وَمَسَك بالشيِء وأَْمَسَك به  ذي يَُمّسِ ل: وال ي التنزي بَس. وف اْحتَ

ا َمْعِقالً في قَْوِمَك، ابَن ُخَوْيلٍد، فُكنْ  بالكتاب؛ قال خالد بن زهير: اَع ُرعاتُه باٍب أَض ْك بأَْس ي ..  وَمّسِ ذيب ف الته
ائر كون وس اب؛ بس ُكون بالكت ذين يُْمِس الى: وال ه تع راء قول الى: وال  الق ه تع ا قول ديد، وأَم كون بالتش يَُمّسِ

كوا بِعَصم الكوافر، كوا، تَُمّسِ رُؤوا وال تَُمّسِ ا  فإن أَبا عمرو وابن عامر ويعقوب الَحْضَرِميَّ ق ديدها وخففه بتش
كون بالكتاب، أي وهري: أَ  الباقون، ومعنى قوله تعالى: والذي يَُمّسِ ْكت يْؤمنون به ويحكمون بما فيه. الج ْمَس

  .. واْستَْمَسكت به واْمتََسْكُت ُكلُّه بمعنى اعتصمت بالشيء وتََمسَّكُت به
أَلُوَن(((   ْوَف تُْس َك َوَس َك َوِلقَْوِم ِذْكٌر لَ هُ لَ كَ ...)).. )44َوإِنَّ َك َوِلقَْوِم ِذْكٌر لَ هُ لَ يُت :  َوإِنَّ ْكُر: الص ذِّ وال

يُت يكون ْكُر الّصِ َرةٌ أَي الخير في والثناء. ابن سيده: الذِّ ه ذُْك ان ل و ك ٌل ل  والشر. وحكي أَبو زيد: إِن فالناً لََرُج
ْكُر: ِذْكٌر. ذِّ د. وال ي زي ٍر؛ عن أَب ٌر: ذو ِذْك ي ٌر وِذّكِ ُر الشرف ورجل ذَِكي ْكره  ِذْك ذِّ ٌد ال ٌر: َجيِّ ل ذَِكي يت. ورج والّصِ

ْكُر: الشرف. وفي . والِحْفظِ  ِذْكرٌ  والذِّ ك التنزيل: وإِنه لَ رف ل رآن ش ك؛ أَي الق ك ولقوم الى: ل ه تع م. وقول  وله
اه ل: معن َرفََك؛ وقي َرَك؛ أَي َش ك ِذْك ا ل ْرتَ  وَرفَْعنَ ْرُت ذُِك ينِ  إِذا ذُِك ّدِ ه تفصيل ال ذي في اب ال ْكُر: الكت ذِّ ي. وال  مع

ٌر. وَوْضُع الِملَِل، وُكلُّ  يهم السالم، ِذْك اء، عل ن األَنبي الةُ  كتاب م ْكُر: الص ذِّ دعاءُ وال ه.   وال اء علي ه والثن إِلي
ت ديث: كان ي الح الم، إِذا وف يهم الس اء، عل ذكر، أَي األَنبي ى ال وا إِل ٌر فَِزُع َزبَُهْم أَْم ون  َح الة يقوم ى الص إِل

  .. فيصلون
  

 *******  
  
  

ى * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا عل
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمد د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  والحمد  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c  : 346 الحلقة عدد   
   c( سورة الزخرف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمد ول هللا بل ا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْلنَا 45ْحَماِن آِلَهةً يُْعبَُدوَن(َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلنَا أََجعَْلنَا ِمْن ُدوِن الرَّ (( ...  ْد أَْرَس ) َولَقَ

الَِميَن( وُل َرّبِ اْلعَ ي َرُس اَل إِنِّ ِه فَقَ ْوَن َوَملَئِ ى فِْرَع ا إِلَ ى بِآيَاتِنَ ا  )46ُموَس ْم ِمْنَه ا إِذَا ُه اَءُهْم بِآيَاتِنَ ا َج فَلَمَّ
َي أَ  )47يَْضَحُكوَن( ٍة إِالَّ ِه وَن(َوَما نُِريِهْم ِمْن آيَ ْم يَْرِجعُ ذَاِب لَعَلَُّه ْذنَاُهْم بِاْلعَ ا َوأََخ ْن أُْختَِه ُر ِم ا )48ْكبَ الُوا يَ  َوقَ

ُدوَن( ا لَُمْهتَ َدَك إِنَّنَ َد ِعْن ا َعِه َك بَِم ا َربَّ اِحُر اْدُع لَنَ وَن( )49أَيَُّها السَّ ْم يَنُكثُ ذَاَب إِذَا ُه ْنُهْم اْلعَ ْفنَا َع ا َكَش ) 50فَلَمَّ
ُروَن( فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَاَونَاَدى  َال تُْبِص ي أَفَ ْن تَْحتِ ِري ِم )أَْم 51قَْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األَْنَهاُر تَْج

يُن( اُد يُبِ ْن ذََه )52أَنَا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوَال يََك ِوَرةٌ ِم ِه أَْس َي َعلَْي ْوَال أُْلِق ةُ فَلَ هُ اْلَمَالئَِك اَء َمعَ ٍب أَْو َج
ِقيَن( )53ُمْقتَِرنِيَن( ا فَاِس انُوا قَْوًم ْم َك اُعوهُ إِنَُّه اُهْم  )54فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ فَأََط ْنُهْم فَأَْغَرْقنَ ا ِم فُونَا انتَقَْمنَ ا آَس فَلَمَّ
يَن( ِريَن( )55أَْجَمِع ثَالً ِلْآلِخ لَفًا َوَم اُهْم َس دُّوَن() 56فََجعَْلنَ هُ يَِص َك ِمْن ثَالً إِذَا قَْوُم ْريََم َم ُن َم ِرَب اْب ا ُض  )57َولَمَّ

اهُ 58َوقَالُوا أَآِلَهتُنَا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَربُوهُ لََك إِالَّ َجَدالً بَْل ُهْم قَْوٌم َخِصُموَن( ِه َوَجعَْلنَ ا َعلَْي )إِْن ُهَو إِالَّ َعْبٌد أَْنعَْمنَ
ُرنَّ  )60َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا ِمْنُكْم َمَالئَِكةً فِي األَْرِض يَْخلُفُوَن( )59ْسَرائِيَل(َمثَالً ِلبَنِي إِ  َال تَْمتَ اَعِة فَ ٌم ِللسَّ َوإِنَّهُ لَِعْل

تَِقيٌم( َراٌط ُمْس ذَا ِص ونِي َه ا َواتَّبِعُ ينٌ  )61بَِه ُدوٌّ ُمبِ ْم َع هُ لَُك ْيَطاُن إِنَّ نَُّكْم الشَّ دَّ ى 62(َوَال يَُص اَء ِعيَس ا َج ) َولَمَّ
 َ َّ ي 63(  َوأَِطيعُونِيبِاْلبَيِّنَاِت قَاَل قَْد ِجئْتُُكْم بِاْلِحْكَمِة َوِألُبَيَِّن لَُكْم بَْعَض الَِّذي تَْختَِلفُوَن فِيِه فَاتَّقُوا  َ ُهَو َربِّ َّ )إِنَّ 
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تَِقيٌم( َراٌط ُمْس ذَا ِص ُدوهُ َه ْم فَاْعبُ ْوٍم فَ )64َوَربُُّك ذَاِب يَ ْن َع وا ِم ِذيَن َظلَُم ٌل ِللَّ نِِهْم فََوْي ْن بَْي َزاُب ِم اْختَلََف األَْح
  ...)).)65أَِليٍم(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الزخرف ) 

  * التحليل :
  

ات ؟..  ا البين راء ؟.. م ا اإلمت وم الخصمون ؟.. م من هو الذي استخف قومه فأطاعوه ؟.. من هم الق
  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :  ما  الحكمة ؟ ..

  
ُدوَن((( ...  ةً يُْعبَ اِن آِلَه ْحَم ْن ُدوِن الرَّ ا ِم هُ: .)).. )45َواْسأَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلنَا أََجعَْلنَ اإللَ

هٌ  هللا عز وجل، وكل ما اتخذ من وداً إلَ ه معب د دون ذلك  عن نام، سموا ب ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ذه، والجم متخ
ي العتقادهم أَن ه الشيء ف ا علي اداتهم ال م ُع اعتق ماُؤهم تَتْبَ ا، وأَس قُّ له ُدونَ .. ((   نفسه العبادة تَُح )) : يُْعبَ

  عبده عبادة  : خضع وذل وطاع له .. 
وُل  .))..)46ى بِآيَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فَقَاَل إِنِّي َرُسوُل َرّبِ اْلعَالَِميَن(َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموسَ ((   ي َرُس إِنِّ
الَِمينَ  يٍء أَي:  َرّبِ اْلعَ ّلِ ش و َربُّ ك ل، ه ّز وج ّ ع و  : ه بُّ رَّ ق، ال  ال ع الَخْل ى جمي ة عل بوبيَّ ه الرُّ ه، ول مالُك

ريك ل و َربُّ األَْربـش افةِ  اِب،ه، وه ِ، إِالّ باِإلض ّ ر  ي َغي ربُّ ف ال ال الِك. وال يق ـُملوِك واألَْم ُك ال .. ((  وماِل
  )) : العالم جمع العالمون :  الخلق كلهم ..   اْلعَالَِمينَ 

ا َجاَءُهْم بِآيَاتِنَا إِذَا ُهْم ِمْنَها يَْضَحُكوَن(((   ا.)).. )47فَلَمَّ ا َجاَءُهْم بِآيَاتِنَ ة  : فَلَمَّ ات: األدل ع آي ة جم اآلي
  .. الحجج على وجود هللا الواحد ال شريك له  .. 

وَن(((   ْم يَْرِجعُ ِريِهْم .)).. )48َوَما نُِريِهْم ِمْن آيٍَة إِالَّ ِهَي أَْكبَُر ِمْن أُْختَِها َوأََخْذنَاُهْم بِاْلعَذَاِب لَعَلَُّه ا نُ َوَم
م  تَِهاِمْن آيٍَة إِالَّ ِهَي أَْكبَُر ِمْن أُخْ  رات .. ث ل، : حيث أخذهم هللا عز وجل بالقحط ..  ونقص الثم الجراد، والقم ب

ونَ . ((  والضفادع، والدم. اب ..  لَعَلَُّهْم يَْرِجعُ ى هللا :  ت تَْرَجع: )) : رجع إل يبة واْس د الُمِص ل عن ع الرج وتََرجَّ
ثَم عنهما: أَنه حين نُعيوفي حديث ابن عباس، رضي هللا  راجعون. قال إِنّا  وإِنا إِليه ال له قُ  استرجع أَي ق

ر: ال جري ع؛ ق ذلك الترجي ون، وك انِ  إِنا  وإِنا إِليه راجع ن ِعْرف ت م ْع ا وَرجَّ ون  دار، كأَنَّه ي ُمتُ ٍم ف ةُ َوْش بَِقيّ
  .. الشيَء إِذا أَخْذت منه ما َدفَْعته إِليه واْستَْرَجْعت منه األَشاِجعِ 

ُدوَن(أَيُّ  َوقَالُوا يَا((   ا لَُمْهتَ َد .)).. )49َها السَّاِحُر اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك إِنَّنَ ا َعِه َك بَِم ا َربَّ اْدُع لَنَ
ؤوالً؛: أي بما عهد إليك لئن آمنا ليرفعن عنا العذاب ..  ِعْنَدكَ  ان مس  قال هللا تعالى: وأَوفوا بالعهد إِن العهَد ك

ن  : ما أَدري ما العهد، وقال غيره: العَْهُد كل ما ُعوِهدَ الزجاج: قال بعضهم قال ُ عليه، وكلُّ ما بين العباِد م َّ
  . اليتيم من العهِد، وكذلك كلُّ ما أََمَر هللا به في هذه اآليات ونَهى عنه. المواثِيِق، فهو َعْهٌد. وأَْمرُ 

ْم يَن((   ذَاَب إِذَا ُه ْنُهْم اْلعَ ْفنَا َع ا َكَش وَن(فَلَمَّ ونَ  .))..)50ُكثُ ْم يَنُكثُ ُده :  إِذَا ُه ا تَْعِق ُض م ُث: نَْق النَّْك
  .. نقضوها نََكثَه يَْنُكثُه نَْكثاً فاْنتََكَث، وتَناَكَث القوُم ُعهوَدهم: وغيرها. وتُْصِلُحه من بَْيعَةٍ 

ا((   اَل يَ ِه قَ ي قَْوِم ْوُن فِ ُك ِمْص َونَاَدى فِْرَع ي ُمْل ْيَس ِل ْوِم أَلَ َال قَ ي أَفَ ْن تَْحتِ ِري ِم اُر تَْج ِذِه األَْنَه َر َوَه
رَ .)).. )51تُْبِصُروَن( ُك ِمْص الى:  أَلَْيَس ِلي ُمْل ُك هللا تع ْلطان؛ وُمْل ث كالسُّ ذكر ويؤن و ي روف وه ُك: مع   والُمْل
ه؛ وَملَُكوته: لطانه وُمْلك راق أي عزه وس اني، سلطانه وعظمته. ولفالن َملَُكوُت الع وت من  عن اللحي والَملَُك

ِة، ْهبَ ن الرَّ َهبُوِت م الرَّ ِك ك وت الُمْل ال للَملَُك راق ويق وةُ الع راق وَمْلُك وت الع ه َملَُك ال: ل َوةٌ، يق ال َمْلُك اً مث  أَيض
. وفي حديث أَبي سفيان: ذه التَّْرقَُوِة، وهو الُمْلُك والِعزُّ يم وسكون  هذا ُمْلُك ه روى بضم الم د ظهر، ي ة ق األُم

   .. الالم فتحها وكسرالالم وب
ال: هو .)).. )52أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوَال يََكاُد يُبِيُن(((    واْمتََهْنُت الشيء: ابتذلته. ويق

ة ي الخدم ه، وه ِة أَهل ي ِمْهن تح ف ه، ف ِة أَهل ي َمِهنَ و ف ول: ه د يق ا زي و عدنان: سمعت أَب ال أَب ذال. ق   واالبت
ف الهاء، وبعض العرب يقول: الَمْهنة بتسكين الهاء؛ وقال األَعشى كَسرَ الميم و ا  يص ألْي َحَمْلنَ فرساً:فَألْياً ب
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ره أَن فاْمتََهنْ  َم َكْرهاً، فأَْرَسلَه  الغُال لمان: أَك ديث س ى  أَي أَخرج ما عنده من العَْدِو وابتذله. وفي ح َع عل أَْجم
اِدِميماِهنِي َمْهنَتَيِن؛ الماِهُن: الخاد ال:  م أَي أَْجَمَع على خ ثالً. ويق ن م الَخْبِز والطَّْح ت واحد ك ي وق ين ف عمل

ة. اْمتََهنُوني أَي و إِسحق: ابتذلوني في الخدم ال أَب ا  وق اه ههن ال: ومعن ة، ق ِة وهي الِقلَّ ن الَمهان ل م و فَعي ه
قَ  عز وجل:والتمييز. ورجل َمِهيٌن من قوم ُمَهناء أَي ضعيف. وقوله  في الرأْي القلة يٍن؛ أَي  ُخِل اٍء َمه ن م م

ا ز: أَم أَن ل العزي ي التنزي َن  من ماء قليل ضعيف. وف د َمُه اء، وق ع ُمَهن يٌن؛ والجم و َمِه ذي ه ذا ال ن ه ٌر م َخْي
ةٌ. َمهانةً. قال ابن ينُ . ((  بري: الَمِهيُن فِْعُلِ◌ه َمُهَن بضم الهاء، والمصدر الَمهان اُد يُبِ ة ك َوَال يََك ت )) : لعل ان

ره  ة .. فعي ى اإلبان درة عل انه وعدم ق ي لس ا ف ه عي ه فأحدثت ل به في لسانه .. حيث  وضع جمة النار في فم
  فرعون بذلك .. 

ى .)).. )53فَلَْوَال أُْلِقَي َعلَْيِه أَْسِوَرةٌ ِمْن ذََهٍب أَْو َجاَء َمعَهُ اْلَمَالئَِكةُ ُمْقتَِرنِيَن(((   ة بمعن والقَرينةُ: فَِعيل
يئانمفعول َرَن الش د اْقتَ ران، وق ا. ة من االقتِ ة وتَقاَرن ى تثني ذيب: والقُران ِرنِين. الته ى أَي ُمْقتَ اُؤوا قُران  وج
  ..  فُرادى

اُعوهُ .)).. )54فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقيَن(((   هُ فَأََط تََخفَّ :  فَاْستََخفَّ قَْوَم واْس
اح فالن رُح إذا ارت تََخفَّه الف ر. بحقي إذا اْستَهاَن به، واْس ا  ألَم فَّ لهم رُب َخ َزُع والَط تخفه الَج يده: اس ن س اب

ول اْستََخفَّه الطََّرب وأََخفَّه إذا حمله على الِخفّة يثبُت. التهذيب: فاْستَطار ولم ه ق ك  وأَزال ِحْلَمه؛ ومن د المل عب
د ابَنَّ عن ائه: ال تَْغت ي؛ يلبعض ُجلس ه ال يُِخفُّن ة فإن ِعيّ ك الرَّ ى حمل بَك حت يُء إذا أَْغَض ي الش ال: أََخفَّن ى  يق عل

الن الطَّْيش، واْستََخفَّه: تََخفَّه ف ه َطلَب ِخفَّتَه. التهذيب: اْس ى اتِّباع ه عل تَْجَهله فحمل ه إذا اْس ي َغيِّ ْم .. ((  ف إِنَُّه
ق .. فسق يفسق طريق والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عنالِفْسق: العصيان )): َكانُوا قَْوًما فَاِسِقينَ   الح

قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي  أَي فََجر، ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،
ر الفُسوق الخروج عن الضم، وقيل: ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ق ر الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كم ه. وفََس ب

   ..ربه أَي جار ومال عن طاعته عن أمر
ا آَسفُونَا انتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم أَْجَمِعيَن(((   ْنُهمْ .)).. )55فَلَمَّ ا ِم فُونَا انتَقَْمنَ ا آَس ه :  فَلَمَّ َف علي وأَِس

ز: أََسفاً أَي فُو َغِضَب، وآَسفَه: أَْغَضبَه. وفي التنزيل العزي ا آَس افلم بُونا،  نا اْنتَقَْمن ى آسفُونا أَْغَض نهم؛ معن م
  .. أَِسفاً. واألَِسيُف واآلِسف: الغَْضبانُ  إلى قومه َغْضبانَ  وكذلك قوله عز وجل:

ِلي:  فََجعَْلنَاُهْم َسلَفًا .))..)56فََجعَْلنَاُهْم َسلَفًا َوَمثَالً ِلْآلِخِريَن(((   لَُف والسَّ دُم. والسَّ اِلُف: المتق ُف والسَّ
ً  والسُّْلفَةُ: الجماَعةُ  لُفا رأُ: ُس ثالً لآلخرين، ويُق لَفاً وَم اهم َس ل: فجعلن ه عز وج دمون. وقول ال  المتق لَفاً؛ ق وُس

رأَ  ن ق ى، وم د مض اً ق ِليٍف أَي َجْمع ع َس لُفاً جم اج: ُس ت.  الزج د مض بة ق ْلفٍة أَي ُعص ع ُس و جم لَفاً فه ُس
ىالفراء: ي والتَّْسِليُف: التَّقديم؛ وقال رأَ يحي رون، وق م اآلِخ تعظ به ّدمين لي لَفاً متق اهم س ن قول جعلن اٍب:  ب وثّ

دها ه سمع واح ِليفاً، ُسلُفاً مضمومةً ُمثقلة، قال: وزعم القاسم أَن ْلفةٌ أَي  َس ه ُس أَن واحدت لَفاً ك رئ ُس ال: وق ق
  ..  َسواِلفَ  تُْجمعاألُمم السَّاِلفةُ الماضية أَمام الغابرة و أُّمٍة. الليث: قِْطعة من الناس مثل

ا ُضِرَب اْبُن َمْريََم َمثَالً إِذَا قَْوُمَك ِمْنهُ يَِصدُّوَن(((   ثَالً .)).. )57َولَمَّ ْريََم َم ُن َم ا ُضِرَب اْب : عيسى   َولَمَّ
الم .. ((   ه الس دُّونَ علي هُ يَِص َك ِمْن دُّ )) :  إِذَا قَْوُم ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص راُض والصُّ ّد: اِإلْع دُّ  الصَّ   ويَُص

  . ويقال: صّده عن األَمر يَُصدُّه َصّداً منعه وصرفه عنه.. َصّداً وُصُدوداً: أَعرض.
ُموَن(((    ْوٌم َخِص ْم قَ ْل ُه َدالً بَ َك إِالَّ َج َربُوهُ لَ ا َض َو َم ٌر أَْم ُه ا َخْي الُوا أَآِلَهتُنَ ْوٌم  .))..)58َوقَ ْم قَ ْل ُه بَ
ُمونَ  دَ :  َخِص وَمةُ: الَج َمةً الُخص اماً وُمخاَص َمه ِخص َمهُ  ُل. خاَص ة،  فََخَص ه بالحج ماً: غلب مهُ َخْص يَْخِص

مِ  موا والُخصوَمةُ االسم من التَّخاُص وُم وتَخاَص َم الق روف، واْختََص ُم: مع اِم. والَخْص ٌم: .. واالْختِص ل َخِص ورج
ووقوله تعالى َخِصُموَن، َجِدٌل، على النسب. وفي التنزيل العزيز: بل هم قوم ُموَن، فيمن قرأَ به، ال يخل   : يََخّصِ

يضرك  أَصبتَه وإالَّ لم خاِصِم الَمْرَء في تُراِث أَبيه أَي تَعَلَّْق بشيء، فإن وحكى ثعلب: في زاده على البيضاوي
الم. م، الك ال بالض ر، وال يق مهُ، بالكس ْمتُه أَْخِص اً فَخَص ْمُت فالن و وخاَص م  وه زة: وه رأ حم ه ق اذ؛ ومن ش
ن حرف من حروف  وَن، ألَن ما كان من قولك فاَعْلتُهيَْخِصم م يك ى الضم إذا ل رّد إل ه ي ُل من إن يَْفِع ففعَْلتُه، ف

ه الحلق من أي هُ، بالضم، وفاَخْرت ل  باب كان من الصحيح، عالَْمتهُ فَعَلَْمتُه أَْعلُُم الفتح، ألَج ُره، ب ه أَْفَخ فَفََخْرت
  .. حرف الحلق
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  :   إِْن ُهَو إِالَّ َعْبٌد أَْنعَْمنَا َعلَْيهِ .)).. )59 أَْنعَْمنَا َعلَْيِه َوَجعَْلنَاهُ َمثَالً ِلبَنِي إِْسَرائِيَل(إِْن ُهَو إِالَّ َعْبدٌ (( 
ذلك ْذَهُب ب اً، يُ ان أَو رقيق ه العبد: اِإلنسان، حّراً ك ى أَن ز إِل ل وع ه، ج وب لباري ادة :  مرب ده عب .. عب

  خضع وذل وطاع له ..  
هم  فِي األَْرِض يَْخلُفُونَ  .))..)60نََشاُء لََجعَْلنَا ِمْنُكْم َمَالئَِكةً فِي األَْرِض يَْخلُفُوَن(َولَْو ((   ف بعض : يخل

   .. يقال: َخلَْفُت الرجَل في أَهله إذا أَقمَت بعَدهبعضا .. 
  :  َوإِنَّهُ لَِعْلٌم ِللسَّاَعةِ  .))..)61َراٌط ُمْستَِقيٌم(َوإِنَّهُ لَِعْلٌم ِللسَّاَعِة فََال تَْمتَُرنَّ بَِها َواتَّبِعُونِي َهذَا ِص ((   

زول  رب  ن اء : أي ق ض العلم ال بع ه .. وق أي لقرب قيام الساعة .. علم علما : أدركه بحقيقته وكنه
دي  ين ي ل ب ز وج ه هللا ع ذي أنزل ريم ال رآن الك ى الق ه إل ى يتوج ح أن المعن الم .. والواض ه الس ى علي عيس

ي صحيح الساعة .. وشر الم .. وف ه الس زول عيسى علي رب ن ى ق افة إل طا من أشراطها ..وتذكيرا بها .. إض
  البخاري ما يشير إلى ذلك بكل اتساق ودون لبس أو التباس : 

ال: هل ق ن س ازم، ع و ح دثنا أب ان: ح و غس دثنا أب ريم: ح ي م ن أب عيد ب دثنا س   ح
  .). يشير بإصبعيه فيمدهما.كهاتين بعثت أنا والساعة  هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال رسول

نَُّكْم الشَّْيَطاُن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن(((     : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  َعُدوٌّ ُمبِينٌ .)).. )62َوَال يَُصدَّ
ا َجاَء ِعيَسى بِاْلبَيِّنَاِت قَاَل قَْد ِجئْتُُكْم بِاْلِحْكَمِة َوِألُبَيَِّن لَُك((   َ َولَمَّ َّ اتَّقُوا  ِه فَ وَن فِي ِذي تَْختَِلفُ َض الَّ ْم بَْع

اتِ .))..   )63( َوأَِطيعُونِي ى بِاْلبَيِّنَ ا َجاَء ِعيَس دليل والحجة ..َولَمَّ ات : ال ع بين ة جم تُُكْم ((   " البين ْد ِجئْ اَل قَ قَ
َ )) : الحكمة : صواب األمر وسداده .. ((   بِاْلِحْكَمةِ  َّ ة هللا  فَاتَّقُوا  وى : مخاف ذره .. التق )): اتقاه : خافه وح

  والعمل بطاعته .. 
َ ُهَو َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َهذَا ِصَراٌط ُمْستَِقيٌم(((   َّ تَِقيمٌ  .))..)64إِنَّ  َراٌط ُمْس ع  َهذَا ِص : الصراط جم

  صرط : الطريق .. 
ْن  ...)).)65َوْيٌل ِللَِّذيَن َظلَُموا ِمْن َعذَاِب يَْوٍم أَِليٍم(فَاْختَلََف األَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم فَ ((   فَاْختَلََف األَْحَزاُب ِم

  . وِحْزُب الرجل: أَْصحابُه وُجْنُده الذين على رأْيِه، والَجْمُع كالجمع.: من أهل الكتاب ..  بَْينِِهمْ 
  
  

 *******  
  
  
  

. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك و د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي الشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة ا –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين لمؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 347الحلقة عدد   
   c( سورة الزخرف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ول هللا بل ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اَعةَ (( ...  ُروَن إِالَّ السَّ ْل يَنُظ عُُروَن(َه ْم الَ يَْش ةً َوُه أْتِيَُهْم بَْغتَ بَْعٍض 66أَْن تَ ُهْم ِل ٍذ بَْعُض ُء يَْوَمئِ الَّ )األَِخ

يَن( ُدوٌّ إِالَّ اْلُمتَِّق ا )67َع وَن( يَ تُْم تَْحَزنُ ْوَم َوَال أَْن ْيُكْم اْليَ ْوٌف َعلَ اِد الَ َخ انُوا 68ِعبَ ا َوَك وا بِآيَاتِنَ ِذيَن آَمنُ ) الَّ
ُروَن(69(ُمْسِلِمينَ  ْم تُْحبَ ا  )70)اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَْنتُْم َوأَْزَواُجُك ا َم َواٍب َوفِيَه ٍب َوأَْك ْن ذََه َحاٍف ِم ْيِهْم بِِص اُف َعلَ يَُط

ا بَِم )71تَْشتَِهيِه األَنفُُس َوتَلَذُّ األَْعيُُن َوأَْنتُْم فِيَها َخاِلُدوَن( ي أُوِرثْتُُموَه وَن(َوتِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِ تُْم تَْعَملُ ْم  )72ا ُكن لَُك
أُْكلُوَن( ا تَ َرةٌ ِمْنَه ةٌ َكثِي ا فَاِكَه ُدوَن(73فِيَه نََّم َخاِل ذَاِب َجَه ي َع ِرِميَن فِ ِه 74)إِنَّ اْلُمْج ْم فِي ْنُهْم َوُه ُر َع )الَ يُفَتَّ

وَن( اِلِميَن(75ُمْبِلُس ْم الظَّ انُوا ُه ْن َك اُهْم َولَِك ا َظلَْمنَ اَونَ )76) َوَم ْم  اَدْوا يَ اَل إِنَُّك َك قَ ا َربُّ يَْقِض َعلَْينَ ُك ِل َماِل
وَن(78لَقَْد ِجئْنَاُكْم بِاْلَحّقِ َولَِكنَّ أَْكثََرُكْم ِلْلَحّقِ َكاِرُهوَن( )77َماِكثُوَن( بُوَن 79)أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا فَِإنَّا ُمْبِرُم )أَْم يَْحَس

ُهْم َونَْجوَ  ِديَن( )80اُهْم بَلَى َوُرُسلُنَا لََدْيِهْم يَْكتُبُوَن(أَنَّا الَ نَْسَمُع ِسرَّ ُل اْلعَابِ ا أَوَّ ٌد فَأَنَ اِن َولَ ْحَم اَن ِللرَّ  )81قُْل إِْن َك
فُوَن( ا يَِص وْ 82ُسْبَحاَن َرّبِ السََّماَواِت َواألَْرِض َرّبِ اْلعَْرِش َعمَّ وا يَ ى يَُالقُ وا َحتَّ وا َويَْلعَبُ ذَْرُهْم يَُخوُض َمُهْم ) فَ

يُم( )83الَِّذي يُوَعُدوَن( ُك  )84َوُهَو الَِّذي فِي السََّماِء إِلَهٌ َوفِي األَْرِض إِلَهٌ َوُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِل هُ ُمْل ِذي لَ اَرَك الَّ َوتَبَ
وَن( ِه تُْرَجعُ اَعِة َوإِلَْي ُم السَّ َدهُ ِعْل ا َوِعْن ا بَْينَُهَم َماَواِت َواألَْرِض َوَم ِه َوالَ  )85السَّ ْن ُدونِ ْدُعوَن ِم ِذيَن يَ ُك الَّ  يَْمِل

وَن( )86الشَّفَاَعةَ إِالَّ َمْن َشِهَد بِاْلَحّقِ َوُهْم يَْعلَُموَن( أَنَّى يُْؤفَُك ُ فَ َّ ولُنَّ  ْم لَيَقُ ِه  )87َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلَقَُه َوقِيِل
  ./.)).)89) فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َسَالٌم فََسْوَف يَْعلَُموَن(88َرّبِ إِنَّ َهُؤَالِء قَْوٌم الَ يُْؤِمنُوَن( يَا

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الزخرف ) 

  * التحليل :
  

ر  ذه األسئلة وأكث ك ؟..  عن ه من هم األخالء ؟.. ما معنى يحبرون ؟ .. من هم المبلسون ؟.. ما اإلف
  شاء هللا تعالى : تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن

  



  1302                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

عُُروَن((( ...   ْم الَ يَْش ةً َوُه اَعةَ .)).. )66َهْل يَنُظُروَن إِالَّ السَّاَعةَ أَْن تَأْتِيَُهْم بَْغتَ ُروَن إِالَّ السَّ ْل يَنُظ :  َه
  )): فجأة  ..  أَْن تَأْتِيَُهْم بَْغتَةً يوم القيامة .. ((  

ُهْم ِل((   ٍذ بَْعُض ُء يَْوَمئِ الَّ يَن(األَِخ ُدوٌّ إِالَّ اْلُمتَِّق ُدوٌّ .)).. )67بَْعٍض َع بَْعٍض َع ُهْم ِل ٍذ بَْعُض ُء يَْوَمئِ الَّ :   األَِخ
داقة، يقال: خالَْلت الرجَل ِخالالً. وقوله و  تعالى: ِمن قَْبلِ  والُخلَّة الصَّ ل: ه أَن يأْتي يوم ال بَْيع فيه وال ِخالل؛ قي

ل: هو جمع مصدر ة  خالَْلت، وقي ى ُخلَّ الّن، واألُنث الّء وُخ ع أَِخ ِديق. والجم ُودُّ والصَّ : ال لُّ الل. والِخ ة وِج كُجلَّ
  محبته خلل  الُمِحبُّ الذي ليس في  َخِليلة والجمع َخِليالت. الزجاج:الَخِليل

ه. يسد خلل صاحبه  ألَن كل واحد منهما  قال: وقيل للصداقة ُخلَّة الجوهري:  في الموّدة والحاجة إِلي
ةالَخلِ  ى َخِليل ل.. يل الصديق، واألُنث ل الصادق والَخِلي ب والخلي ل الحبي ي: الَخِلي ن األَعراب ل اب  الناصح والَخِلي

ْمح والَخِليل الرفيق، والَخِليل األَْنُف والَخِليل السيف والَخِليل    ..الفقير والَخليل الضعيف الجسم الرُّ
ا((   ْوَم وَ  يَ ْيُكْم اْليَ ْوٌف َعلَ اِد الَ َخ وَن(ِعبَ تُْم تَْحَزنُ اً، .)).. )68َال أَْن ان أَو رقيق ّراً ك ان، ح د: اِإلنس العب
  . وعبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. مربوب لباريه، جل وعز. إِلى أَنه يُْذَهُب بذلك

ِلِميَن((( ا انُوا ُمْس ا َوَك وا بِآيَاتِنَ وا.)).. ا)69لَِّذيَن آَمنُ ِذيَن آَمنُ ا : ص لَّ ه إيمان ن ب ه .. : آم ق ب دقه ووث
  اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. 

ُروَن(((   ْم تُْحبَ تُْم َوأَْزَواُجُك ةَ أَْن وا اْلَجنَّ ُرونَ .)).. )70اْدُخلُ ْم تُْحبَ تُْم َوأَْزَواُجُك ُر :  أَْن ُر والَحبَ والَحْب
ي  رْ ِ الذي أَْعطى الَحبَ الحمدُ  والَحْبَرة والُحبُور، كله: السُّرور؛ قال العجاج: ولهم َحبََرن ن ق بَْر ِم روى الشَّ وي

د.. َحْبراً أَي سرني هذا األَْمرُ  ةُ، وق َرةُ: النِّْعَم ني. والَحْبُر والَحْب رَ  وأَْحبََرني األَمُر: َسرَّ وٌر  ُحبِ راً. ورجل يَْحبُ َحْب
رو: و عم وِر. أَب ن الُحبُ وٌل م ورُ  يَْفعُ ابِيُر م اليَْحبُ ه اليَح ال، وجمع ن الرج اعم م يالن َرِة وه ن الَحْب  أْخوذ م

ُرون؛ أَي  التنزيل النعمة؛وَحبََره يَْحبُره، بالضم، َحْبراً وَحْبَرةً، فهو َمْحبُور. وفي ٍة يُْحبَ ي َرْوَض م ف ز: فه العزي
وَن، وقال ا ههنا السماع في الجنة. َ يُنَعَُّموَن ويكرمون؛ قال الزجاج: قيل إِن الَحْبَرة الليث: يُْحبَُرونَ  يَُسرُّ ل: وق

ر  الَحْبَرةُ في اللغة النَّعَمةُ التامة. وفي ُمَحسَّنٍَة. وقال األَزهري: الَحْبَرةُ في اللغة كل نَْغَمٍة َحَسنَةٍ  الحديث في ذك
ه  بالفتح: النِّْعَمةُ وسعَةُ  ما فيها من الَحْبَرة والسرور؛ الَحْبَرةُ، أَهل الجنة: فرأَى وُر؛ ومن ذلك الُحبُ ْيِش، وك العَ

 والسرور. وقال الزجاج في قوله تعالى: أَنتم َمْحبََرةَ أَي َمِظنَّةٌ للُحبُورِ  هللا: آل ِعْمَراَن ِغنًى والنِّساءُ عبد حديث
ة وأَزواجكم تُْحبَُرون؛ معناه َرة: المبالغ ذا تكرمون إِكراماً يبالغ فيه. والَحْب ل، ه َف بجمي ا ُوِص ه.  فيم نص قول

   ..وَشْيٌء ِحبٌر: ناعمٌ 
افُ ((   ا  يَُط تُْم فِيَه يُُن َوأَْن ذُّ األَْع ُس َوتَلَ تَِهيِه األَنفُ ا تَْش ا َم َواٍب َوفِيَه ٍب َوأَْك ْن ذََه َحاٍف ِم ْيِهْم بِِص َعلَ

ي  َخلَدَ  الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منها.:  َوأَْنتُْم فِيَها َخاِلُدونَ .)).. )71َخاِلُدوَن( يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بق
ا رةوأَق د: اآلخ ا م. ودار الُخْل اِء أَهله ا. لبق د فيه َل دار الُخْل د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ده هللا وأَْخلَ ا  وَخلَّ فيه

  ..  أَهل الجنة إِخالداً  وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا
  .)).. )72َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن(َوتِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي أُوِرثْتُُموَها بِ ((  

  جاء في صحيح البخاري : 
ال  دالرزاق.قال: ق ا عب اال: أخبرن حاق). ق ظ إلس د (واللف ن حمي د ب راهيم وعب ن إب حاق ب دثنا إس ح
ه  ي صلى هللا علي رة،عن النب ي هري الثوري: فحدثني أبو إسحاق؛ أن األغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأب

م أن  : إن لكم أن تصحوا فال تسقمواوسلم، قال "ينادي مناد دا. وإن لك وا أب ال تموت وا ف م أن تحي أبدا. وإن لك
م  تشبوا فال تهرموا أبدا. وإن ودوا أن تلك ل: {ون ه عز وج ذلك قول دا" ف ال تبأسوا أب وا ف م أن تنعم ة  لك الجن

  )).. تعملون كنتم أورثتموها بما
  وفي صحح مسلم : 

ْرٍب. َح ُن َح ُر ْب دُ حّدثني ُزَهْي نْ  ّدثَنَا َعْب ٍت، َع ْن ثَابِ لََمةَ َع ُن َس اُد ْب ّدثَنَا َحّم ِدَي. َح ُن َمْه ّرْحَمِن ْب ي  ال أَبِ
هُ َوالَ " َرافِعٍ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعِن النّبِّي صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َى ثِيَابُ  َمْن يَْدُخِل اْلَجنّةَ يَْنعَُم الَ يَْبأَُس الَ تَْبلَ

  َشبَابُهُ".يَْفنََى 
أُْكلُوَن(((   ا تَ َرةٌ ِمْنَه ةٌ َكثِي ا فَاِكَه ْم فِيَه ُدوَن(73لَُك نََّم َخاِل ذَاِب َجَه ي َع ِرِميَن فِ إِنَّ  .))..)74)إِنَّ اْلُمْج

ُروٌم،:  اْلُمْجِرِمينَ  ي، والُجْرُم: الذنب، والجمع أَْجراٌم وُج و والُجْرُم: التَّعّدِ َرَم يَ  وه د َج ةُ، وق اً الَجِريَم ِرُم َجْرم ْج
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م وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظُم المسلمين في المسلمين ُجْرماً من ُمْجِرم واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو  سأَل عن شيء ل
ْم عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الُجْرم: الذنب.   .  يَُجرَّ

وَن(((   ِه ُمْبِلُس ْم فِي ْنُهْم َوُه ُر َع َس الرج.)).. )75الَ يُفَتَّ س: سكت.أَْبلَ ب. وأَْبلَ ه؛ عن ثعل َع ب  ُل: قُِط
ان اسمه وأَْبلََس من يس وك ه سمي إبل ِدَم، ومن ئَِس ونَ َّ أَي يَ ي رحمة  َل. وف ذ  عزازي ز: يومئ ل العزي التنزي

: َّ ة  تق يُْبِلُس المجرمون. وإِبليس، لعن سَ  مش َّ أَي أُويِ ة  َس من رحم ه أُْبِل ه ألَن ا..  من ْبِلُس: الي ئُس، والُم
  .. جواب: قد أَْبلَسَ  عنده ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته وال يكون

اِلِميَن(((   ْم الظَّ انُوا ُه اِلِمينَ .)).. )76َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َك ْم الظَّ انُوا ُه ي :  َك يء ف ع الش ُم: َوْض الظُّْل
بَه  ما وضعما ظلم أي  باه فما َظلَم؛ قال األصمعي: الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَ  في غير موِضعه. ومن أمثال العرب الشَّ

ي ئَْب فقد ظلَم. وف وه  في غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى الذِّ م يَْظِلُم ق فل وا الطَِّري ٍل: لَِزم ن ِزْم حديث اب
نيَْلبُِسوا إيمانَهم بُِظْلمٍ  وفي التنزيل العزيز: الذين آَمنُوا ولم.. أي لم يَْعِدلوا عنه ال اب اس وجماعةُ أهل  ؛ ق عب

لماَن، إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن التفسير: لم يَْخِلطوا عود وَس ِن َمْس ز  ُحذَْيفة واب وَل هللا ع ه ق أَّولوا في وت
ْرك مْ  الَمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذا لَُظْلٌم َعِظيم. والظُّْلم: وجل: إن الّشِ ْوَب وال تَْظِل ه أي ال  الصَّ عن

ْركَ  زَّ وجل: إنَّ الّشِ ه ع ه. وقول ْر عن ي تَُج يم؛ يعن م َعِظ ْنِعم لَُظل رّزاُق الُم ُت ال ي الُمِمي و الُمْحي الى ه  أن هللا تع
  . لغير ربِّها. َالنعمة له، فإذا أُْشِرك به غيره فذلك أَْعَظُم الظُّْلِم، ألنه َجعل َوْحده ال شريك

كُ  َونَاَدْوا يَا.)).. )77ْقِض َعلَْينَا َربَُّك قَاَل إِنَُّكْم َماِكثُوَن(َماِلُك ِليَ  َونَاَدْوا يَا((   ار  َماِل ك : خازن الن : مال
ثَ )) :  قَاَل إِنَُّكْم َماِكثُونَ .. ((   ار؛ َمَك ُث، الُمْكُث: األَناةُ واللَّبَُث واالنتظ اً  يَْمُك اً وَمكاث اً وُمكوث اً وُمْكث َث َمْكث وَمُك

زينُ  واللحياني، يمّد ويقصر. وتََمكََّث: َمَكَث. كراع يثَى؛ عنوَمكاثةً وِمكِّ  ره،  والَمِكيُث: الرَّ ي أَم الذي ال يَْعَجل ف
  .. وجاؤ في صحيح البخاري :  َرِزينٌ  والَمِكيثون، ورجل َمِكيٌث أَي وهم الُمَكثاءُ 

ى، حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان ن يعل عن  ب
    )) ..  َماِلُك ِليَْقِض َعلَْينَا َربُّكَ  َونَاَدْوا يَا((وسلم يقرأ على المنبروآله سمعت النبي صلى هللا عليه  أبيه قال:

اِرُهوَن(((   ّقِ َك َرُكْم ِلْلَح نَّ أَْكثَ اْلَحّقِ َولَِك اُكْم بِ ْد ِجئْنَ ا ُمْبِرُم78لَقَ ًرا فَِإنَّ وا أَْم أَْم  .)) ..)79وَن() أَْم أَْبَرُم
ل إذا: .. أَْبَرُموا أَْمًرا راُم الفَتْ ه إْب ل في ه، واألص ه: أَْحَكم ان ذا وأَْبَرَم األَمَر وبََرَم اَد  ك َل: أَج َرَم الَحْب اقْين. وأَْب ط

ينالذي ج جعله طاقَْين ثم فَتَله. والُمْبَرُم والبَريُم: الَحْبل أَْبَرَم الَحْبلَ  فتله. وقال أَبو حنيفة: تِال  مع ب ولَْين فَفُ َمْفتُ
ى ُمْعقٌَد وَعِقيٌد، وِميزاٌن ُمتَْرٌص وتَريٌص. وَسِخيٌن، وَعَسلٌ  َحْبالً واحداً مثل ماء ُمْسَخنٌ  ار عل ب الكف ث تأل . حي

ه  ه وآل وله  صلى هللا علي ؤامرتهم ونجى رس ل م ف هللا عز وج ه وسلم .. فكش قتل رسول هللا صلى هللا علي
  وسلم  .. 

وَن(أَمْ ((   ُهْم َونَْجَواُهْم بَلَى َوُرُسلُنَا لََدْيِهْم يَْكتُبُ َواُهمْ )..)).. 80 يَْحَسبُوَن أَنَّا الَ نَْسَمُع ِسرَّ ُهْم َونَْج رَّ :  ِس
واً  اهُ نَْج . ونَج رُّ : الّسِ يُّ وى والنَِّج ه. والنَّْج ارَّ وى: س ُو: ونَْج واً  والنَّْج ه نَْج ال: نََجْوتُ ين، يق ين اثن رُّ ب  أَي الّسِ

ا.. واالسم النَّْجوى ناَجْيتُه، ساَرْرته، وكذلك وى، وإِنم م النَّْج َوى؛ فجعلهم ه م نَْج ز: وإِذ ُه ل العزي ي التنزي  وف
:. فِعلهم، كما تقول قوم ِرضاً، وإِنما ِرضاً فِْعلهم. النَّْجوى ز:  والنَّْجوى والنَِّجيُّ ل العزي ون. وفي التنزي الُمتسارُّ

ىقال وإِذ هم نَْجوى؛ ه : هذا في معن در. وقول م للمص وى اس وى، والنَّْج ا المصدر، وإِْذ هم ذوو نَْج الى: م  تع
لَ  اجى الرج ى الصفة واِإلضافة. ون ون عل ة؛ يك وى ثالث ن نَْج ون م اةً  يك وُم  ُمناج ى الق ه. واْنتَج اًء: سارَّ ونِج

وا ارُّ اَجْوا: تَس ى.. وتَن حق: معن و إِس ال أَب ا يَنْ  ق الم م ي الك وى ف ان،النَّْج ة واالثن ه الجماع ِرد ب ان أَو فَ ّراً ك  ِس
  .. ظاهراً 

ُل اْلعَابِِديَن(((   ْحَماِن َولٌَد فَأَنَا أَوَّ ا  )81قُْل إِْن َكاَن ِللرَّ ْرِش َعمَّ ُسْبَحاَن َرّبِ السََّماَواِت َواألَْرِض َرّبِ اْلعَ
فُوَن( َماَواِت َواألَْرِض .)).. )82يَِص ْبَحاَن َرّبِ السَّ ب ُس ريك : س ن الش ده ع الى وأمج ه تع حان هللا : أي أنزه

ه  ن ل م تك د ول م يول د ول م يل ذي ل رد الصمد ال و الواحد الف ل سوء .. فه والشبيه والنظير والنقصان وعن ك
  زوجة .. القائم بذاته األول اآلخر .. الظاهر الباطن .. ليس كمثله شيء وهو العزيز الحميد .. 

ُدوَن(فَذَْرُهْم يَُخوُضوا َويَلْ ((   ِذي يُوَع ْوَمُهْم الَّ وا.)).. )83عَبُوا َحتَّى يَُالقُوا يَ وا َويَْلعَبُ ذَْرُهْم يَُخوُض :  فَ
ا)) :  يَُخوُضوا َويَْلعَبُواوذر الشيء  وذرا : تركه .. ((   الم: م ن الك ْوُض م  والَخْوُض: اللَّْبُس في األَمر. والَخ
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وُم  يَُخوضون في آياتنا. يل العزيز: وإِذا رأَْيَت الذينوقد خاَض فيه. وفي التنز فيه الكذب والباطل، وخاَض الق
   .الماَء إِخاضةً إِذا خاضوا بها الماء. فيه. وأَخاَض القوُم خيلَهم في الحديث وتَخاَوُضوا أَي تفاوضوا

هٌ .)).. )84َوُهَو الَِّذي فِي السََّماِء إِلَهٌ َوفِي األَْرِض إِلَهٌ َوُهَو اْلَحِكيُم اْلعَِليُم(((   َوُهَو الَِّذي فِي السََّماِء إِلَ
ةُ:  عند اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ :  َوفِي األَْرِض إِلَهٌ  ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه متخذه، والجم

نام يمُ .. ((  األَص يُم اْلعَِل َو اْلَحِك و)) : َوُه اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع يمُ  هللا س ه الَحِك بحانه  ل ُم، س الُحْك
ماء  صفات وتعالى. قال الليث: الَحَكُم هللا تعالى. األَزهري: من ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح هللا الَحَكُم والَحِك

ي متقاِربة، وهللا ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين الى الَحَك أعلم بما أَراد به ماء هللا تع ُم أَس
و والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ا، فه ياَء ويتقنه ُم األَش  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِك

ارة ةُ عب ة، والَحْكَم وم. عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكم ياء بأفضل العل ل األش ة أفض . ((  معرف
  بحقيقته وكنهه..  )) : علم علما: أدركهاْلعَِليمُ 

.)).. )85(َوتَبَاَرَك الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ ((  
َماَواِت َواألَْرِض  ُك السَّ اركَ :  َوتَبَاَرَك الَِّذي لَهُ ُمْل اظ وتب الى وتع زه وتع دَّس وتن ذه الصفة هللا: تق ون ه م، ال تك

َر. لغيره، أي والُمتباِرُك: المرتفع.  ارتفع. والقُْدس: الطهر. وسئل أبو العباس عن تفسير تباَرَك هللاُ فقال: تَطهَّ
ي  وقال الزجاج: تباَرَك تفاَعَل من البََركة، كذلك رة ف ة الكث ى البََرك اس: ومعن ن عب ة. وروى اب ل اللغ يقول أه

اَرَك هللا أي موضع كل خير، وقال في ل  آخر: تَباَرَك تعالى وتعاظم، وقال ابن األَنباري: تب ي ك ُك باسمه ف رَّ يُتَبَ
  ..  وتعظيم. وتباَرَك بالشيء: تَفاَءل به أمر. وقال الليث في تفسير تباَرَك هللا: تمجيد

ِهدَ ((   ْن َش فَاَعةَ إِالَّ َم ِه الشَّ ْن ُدونِ وَن(َوَال يَْمِلُك الَِّذيَن يَْدُعوَن ِم ْم يَْعلَُم اْلَحّقِ َوُه ُك .)).. )86 بِ َوَال يَْمِل
ي  ُكْن لي شافِعاً. له وقال الفارسّي: اْستَْشفَعه طلَب منه الشَّفاعةَ أَي قال:  الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ  وف

ني ومن يشفع شفاعة سيئة له نصيب منها التنزيل: من يَْشفَْع َشفاعةً حَسنة يكن و  ك رأَ أَب ا. وق ٌل منه ه ِكْف ل
الى يَْزداُد عمالً إِلى َعَمل. وروي عن المبرد وثعلب يَْشفَُع َشفاعةً حَسنة أَي الهيثم: من ه تع  أَنهما قاال في قول

ه، : ده إِالّ بِإذن فَُع عن ذي يَْش ا. َمْن ذا ال دُّعاُء ههن اال: الشفاعة ال ِك ف ق ِفيِع ِلْلَمِل الم الشَّ فاعةُ: ك حاجة  يوالشَّ
فَعَ  ره. وَش أَلُها لغي افِعُ  يس ه. والشَّ َب إِلي ى َطلَ ي معن ه: ف ى : إِلي ه إِل فَُّع ب ره يَتََش ب لغي ال:  الطال وب. يق المطل

   .. َشِفيعٌ  فالن فََشفّعَني فيه، واسم الطالب تََشفَّْعُت بفالن إِلى
  )) َ أ ُ فَ َّ وَن(َولَئِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َخلَقَُهْم لَيَقُولُنَّ  ُك إِذا .)).. )87نَّى يُْؤفَُك َك يأْفَ ُك وأَفِ َك يأُْ◌فِ التهذيب: أَفَ

ه كذب. ويقال: أَفََك كذب. َك وأَفَْكتُ ون أَفَ ال: فيك ل، ق دَّثهم بالباط ذبهم وح اَس: ك ل وأَفََك الن ه مث ذَب وَكذَْبت ..  َك
  ..  األَفَائُك. ورجل أَفَّاك واِإلْفك: اِإلثم. واِإلْفُك: الكذب، والجمع

  : لمحمد صلى هللا عليه وسلم ..  َربِّ  َوقِيِلِه يَا.)).. )88َرّبِ إِنَّ َهُؤَالِء قَْوٌم الَ يُْؤِمنُوَن( َوقِيِلِه يَا((  
ي )89فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َسَالٌم فََسْوَف يَْعلَُموَن(((   يف ف ة الس ./.)).. هذه آية منسوخة .. نسخت بآي

ُدوا فَِإذَ سورة التوبة : (( ُروُهْم َواْقعُ ا انَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُص
وٌر رَ  َ َغفُ َّ بِيلَُهْم إِنَّ  وا َس اةَ فََخلُّ َك ْوا الزَّ الَةَ َوآتَ اُموا الصَّ ابُوا َوأَقَ ِإْن تَ ٍد فَ لَّ َمْرَص ْم ُك يٌم(لَُه راءة ..  -.)))5ِح ب

  بحيث أمر بالصفح عنهم.. ثم أمر بقتالهم .. كما تبينهم األدلة الواضحة التي ال لبس فيها وال التباس .. 
  

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ..  اق جه
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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ة القاد ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع م
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
   

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  

 c  : 348الحلقة عدد   
   c سورة الدخان) 44(

  )  59( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةلرسالة وأدى األمانا
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

م(((  يِن(1ح اِب اْلُمبِ ِذِريَن(2) َواْلِكتَ ا ُمن ا ُكنَّ ٍة إِنَّ ٍة ُمبَاَرَك ي لَْيلَ اهُ فِ ا أَنَزْلنَ ٍر 3) إِنَّ لُّ أَْم َرُق ُك ا يُْف ) فِيَه
َماَواِت َواألَْرِض 6َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم( )5) أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن(4َحِكيٍم( ) َرّبِ السَّ

وقِنِيَن( تُْم ُم ا إِْن ُكْن ا بَْينَُهَم َو يُ 7َوَم هَ إِالَّ ُه يَن() الَ إِلَ ِل ائُِكْم األَوَّ ْم َوَربُّ آبَ ُت َربُُّك يِ َويُِمي ّكٍ 8ْح ي َش ْم فِ ْل ُه ) بَ
يٍن(9يَْلعَبُوَن( ُدَخاٍن ُمبِ َماُء بِ أْتِي السَّ يٌم(10) فَاْرتَِقْب يَْوَم تَ ذَاٌب أَِل ذَا َع اَس َه ى النَّ ا 11) يَْغَش ْف َعنَّ ا اْكِش ) َربَّنَ

وَن( ا ُمْؤِمنُ ذَاَب إِنَّ يٌن() 12اْلعَ وٌل ُمبِ اَءُهْم َرُس ْد َج ْكَرى َوقَ ذِّ ْم ال ى لَُه ٌم 13أَنَّ الُوا ُمعَلَّ هُ َوقَ ْوا َعْن مَّ تََولَّ ) ثُ
ُدوَن(14َمْجنُوٌن( ْم َعائِ يالً إِنَُّك وَن(15)إِنَّا َكاِشفُوا اْلعَذَاِب قَِل ا ُمنتَِقُم َرى إِنَّ ةَ اْلُكْب ْبِطُش اْلبَْطَش ْوَم نَ ْد 16) يَ ) َولَقَ

ِريٌم(فَتَ  وٌل َك اَءُهْم َرُس ْوَن َوَج ْوَم فِْرَع ْبلَُهْم قَ ا قَ يٌن(17نَّ وٌل أَِم ْم َرُس ي لَُك ِ إِنِّ َّ اَد  يَّ ِعبَ ) َوأَْن الَ 18) أَْن أَدُّوا إِلَ
يٍن( ْلَطاٍن ُمبِ ِ إِنِّي آتِيُكْم بُِس َّ ْم أَْن تَ 19تَْعلُوا َعلَى  ي َوَربُِّك ْذُت بَِربِّ ي ُع ونِي() َوإِنِّ ي 20ْرُجُم وا ِل ْم تُْؤِمنُ ) َوإِْن لَ

وَن(21فَاْعتَِزلُونِي( ْوٌم ُمْجِرُم وَن(22) فََدَعا َربَّهُ أَنَّ َهُؤَالِء قَ ْم ُمتَّبَعُ ْيالً إِنَُّك اِدي لَ ِر بِِعبَ َر 23) فَأَْس ُرْك اْلبَْح ) َواتْ
ْن َجن24ََّرْهًوا إِنَُّهْم ُجنٌد ُمْغَرقُوَن( وٍن() َكْم تََرُكوا ِم ِريٍم(25اٍت َوُعيُ اٍم َك ا 26) َوُزُروعٍ َوَمقَ انُوا فِيَه ٍة َك ) َونَْعَم

اِكِهيَن( ِريَن(27فَ ا آَخ ا قَْوًم ذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَه ِريَن( )28) َك انُوا ُمنَظ ا َك َماُء َواألَْرُض َوَم ْيِهْم السَّ ْت َعلَ ا بََك  )29فََم
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ْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل ِمنْ  َولَقَْد اْختَْرنَاُهْم  )31ِمْن فِْرَعْوَن إِنَّهُ َكاَن َعاِليًا ِمْن اْلُمْسِرفِيَن( )30اْلعَذَاِب اْلُمِهيِن( َولَقَْد نَجَّ
  ...)).)33َوآتَْينَاُهْم ِمْن اْآليَاِت َما فِيِه بََالٌء ُمبِيٌن( )32َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلعَالَِميَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الدخان ) 

  حليل : * الت
   

ا  ر ؟.. م و البح ا  ره رى ؟.. وم ة الكب ا البطش ة ؟.. م ورة المبارك ه الس دث عن ذي تتح دخان ال ا ال م
الشافية في التحليل التالي إن شاء  ةاإلنظار ؟.. ما البالء المبين ؟ .. عن األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافي

  هللا تعالى : 
  

م(((  يِن(1ح اِب اْلُمبِ ريم .. .))2) َواْلِكتَ القرآن الك ل ب ز وج م هللا ع ينِ ).. يقس اِب اْلُمبِ ان  َواْلِكتَ : أب
  الشيء : اتضح فهو مبين  .. 

ِذِريَن(((   ةٍ .))..  )3إِنَّا أَنَزْلنَاُه فِي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمن ٍة ُمبَاَرَك ي لَْيلَ ال هللا  فِ ث ق در .. حي ة الق : ليل
ْدِر  )2َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر( )1إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر((القدر )) : (((( سبحانه وتعالىفي سورة ( لَْيلَةُ اْلقَ

  القدر ..  –...))  )3َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر(
يٍم(((   ٍر َحِك لُّ أَْم َرُق ُك ا يُْف ا.)).. ((  ) 4فِيَه در ..((  فِيَه ة الق ي ليل يمٍ  )) : ف ٍر َحِك لُّ أَْم َرُق ُك )) :   يُْف

وم وفََرق بين ين الق ا وب اْفُرْق بينن ل: ف ي التنزي اني: وروي عن  الفاسقين؛ القوم يَْفُرق ويَْفِرق. وف ال اللحي ق
قَ  بكسر الراء. بيننا، عبيد بن عمير الليثي أَنه قرأَ فاْفِرقْ  ق الق بينهم: كفََرَق؛ هذه عن اللحياني. وفَرَّ رَّ وم وتَفَ

 ً قا ً  فََرْقُت بين الشيئين أَْفُرق وتَْفِريقاً؛ األَخيرة عن اللحياني. الجوهري: تَفَرُّ ْقُت الشيَء تَْفريقا  فَْرقاً وفُْرقاناً وفَرَّ
ق، قال: وفََرْقُت أَْفُرق بين واْفتََرقَ  وتَْفِرقةً فاْنفَرقَ  ين وتَفَرَّ ُت ب ْق الم وفَرَّ ام الك م أواألَجس ود : يحك  ..  والمقص

  يفصل في كل شأن ذي بال من حياة أو موت .. أو رزق أو غير ذلك مما يهم خلقه في تلك الليلة .. 
  وفي صحيح البخاري :

ي  حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا سفيان قال: حفظناه، وإنما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة، عن أب
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما  من صاموسلم قال: (وآله هريرة رضي هللا عنه،عن النبي صلى هللا عليه 

  ..  تقدم من ذنبه). تابعه سليمان بن كثير واحتسابا غفر له ما قام ليلة القدر إيمانا  تقدم من ذنبه، ومن 
  وفي صحيح البخاري أيضا : 

ن عائشة ه، ع ن أبي هيل، ع رضي هللا  حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا أبو س
ا ه :عنه لى هللا علي ول هللا ص ه أن رس ال: ( وآل لم ق در  وس ة الق روا ليل ن تح وتر، م ن  ال ر م ر األواخ العش

  رمضان).
  .)): أي القرآن الكريم .. )5أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن(((  
يُم(((   ِميُع اْلعَِل هُ .)).. )6َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّهُ ُهَو السَّ يمُ  إِنَّ ِميُع اْلعَِل َو السَّ ل :  ُه من صفات هللا عز وج

ال الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ز العَِل هادِة، هللا ع ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ ل: وه الَّم  وج ال: َع وق
ا  الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، وُن ولَمَّ اً وبَِما يك َزل عاِلم م يَ ون، ل ل أن يك ُد قَْب ْن بْع يُك

ي وال الى يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال ف بحانه وتع اَط  السماء س ، أح
  ..  دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرها

و : َرّبِ السََّماَواِت َواألَْرِض .)).. )7ْرِض َوَما بَْينَُهَما إِْن ُكْنتُْم ُموقِنِيَن(َرّبِ السََّماَواِت َواألَ ((     : ه بُّ رَّ ال
اِب، ّ عّز وجل، هو َربُّ كّلِ شيٍء أَي و َربُّ األَْرب ه، وه بوبيَّة على جميع الَخْلق، ال شريك ل  مالُكه، وله الرُّ
ال  الِك. وال يق ِ، إِالّ باِإلضافةِ وماِلُك الـُملوِك واألَْم ّ ر  ي َغي ربُّ ف وقِنِينَ .. ((  ال تُْم ُم م )) :  إِْن ُكْن يُن: الِعْل اليَِق

د ر، وق ُق األَم ك وتحقي ة الش نَ  وإزاح ٌن. أَْيقَ و يَق اً، فه ْيقَن يَقَن َن يَ وِقٌن، ويَِق و ُم اً، فه وقُِن إيقان   يُ
ول َعِلمْ  ل، تق يُض الجه م نق ك، والعل يض الش ين: نَق يواليَِق اً. وف ه يَقين ل تُ ين؛  التنزي قُّ اليَِق ه لََح ز: وإنَّ العزي
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ه  أَضاف الحق إلى اليقين وليس هو من و خالُص ا ه ين، إنم ر اليق و غي إضافة الشيء إلى نفسه، ألَن الحق ه
ه، ك فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل. وقوله تعالى: واْعبُْد َربَّك حتى وأََصحُّ ى  يأْتي يُن؛ أَي حت ك اليَِق يأْتي

  .. الموتُ 
ِليَن(((     وَن(8الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو يُْحيِ َويُِميُت َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكْم األَوَّ ّكٍ يَْلعَبُ ي َش ْم فِ ْل ُه هَ إِالَّ  .))..)9) بَ الَ إِلَ

  . متخذه، والجمع آِلَهةٌ. عند اإللَهُ: هللا عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ :  ُهوَ 
رى )10فَاْرتَِقْب يَْوَم تَأْتِي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن(((     و من األشراط الكب .)).. قال العلماء هذا الدخان ه

ى  لل إل افر فيتس ا الك ام .. وأم للساعة .. وأنه يبقى أربعين يوما في األرض ال يجد منه المؤمن سوى شبه زك
  من مقدمات ما وعد به من عذاب .. مسامعه ومخارجه فيجد فيه العذاب األليم وذلك 

  وفي صحيح البخاري :
صلى  -ويقال هذا في المكروه، أي انتظر يا محمد  ش (فارتقب) فانتظر،]قال قتادة: فارتقب: فانتظر.  

ا  يوم يأتي العذاب -هللا عليه وسلم  ا وكأنه ى السماء فيراه ى ينظر أحدهم إل وع، حت هؤالء، من القحط والج
رة  دخان ظاهر من شدة ي أسماع الكف دخل ف ة، ي وم القيام ل ي ن السماء قب أتي م ان ي ل: هو دخ جوعه. وقي

  بأنفسهم، ويصيب المؤمن منه كالزكام]. ويأخذ
وَن(((     ا ُمنتَِقُم َرى إِنَّ َرى.)).. )16يَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْب ةَ اْلُكْب ْبِطُش اْلبَْطَش ْوَم نَ ة ..  يَ وم القيام : ي

اج .. وبه  قال اب ه الزج ذ ب اس وأخ ذُ الشديُد فين عب ْولة واألَخ د الصَّ اول بشدة عن بَْطش: التن يء ال ل ش   ك
اِطشٌ  ِإذا موسى ب ديث: ف ي الح ْبِطش بَْطشاً. وف ْبُطش ويَ َش يَ ة.  بطٌش؛ بََط وَّ ه بق ق ب رش أَي متعل ب الع بجان

  . والبَْطُش: األَخذ القوّي الشديد.
ِريٌم(َولَقَْد فَتَنَّا قَْبلَهُ ((     وٌل َك اَءُهْم َرُس ْونَ .)).. )17ْم قَْوَم فِْرَعْوَن َوَج ْوَم فِْرَع ْبلَُهْم قَ ا قَ ْد فَتَنَّ ال  َولَقَ : ق

تالء ة االب ى الِفتْن انُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معن ُت الفضة  واالْمتِح ك فتَْن ن قول أْخوذ م لها م ار، وأَص واالختب
ارلتميز الر أَذبتهما بالنار والذهب إِذا ا ديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته الن ار  لتنظر م ه، ودين َجْوَدتُ

ار. ويسمى  وجل: َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل يوَم ه
ي ك الصائغ ود الت ارة السُّ ل للحج االفَتَّان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قي ي  أَنه ل ف يُن، وقي ار: الفَتِ ْت بالن أُْحِرقَ

وَن، ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ة. قول ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ روَن وهللا ب رَّ ال: يُقَ  ق
لُكْفُر، والِفتْنةُ اختالُف والِفتْنة األَْوالُد، والِفتْنة ا ابن األَعرابي: الِفتْنة االختبار، والِفتْنة الِمْحنة، والِفتْنة المال،

ِريمٌ . ((  باآلراء، والِفتْنةُ اِإلحراق بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْويل الظُّْلم. الناس وٌل َك )) : موسى َوَجاَءُهْم َرُس
  عليه السالم .. 

يٌن(((     وٌل أَِم ْم َرُس ي لَُك ِ إِنِّ َّ ى أ)18أَْن أَدُّوا إِلَيَّ ِعبَاَد  الة .)).. والمعن م رس ماعكم ألبلغك ي أس دوا إل
  ربي .. وهي أن تطلقوا عباد هللا من العذاب .. 

يٍن(((     ْلَطاٍن ُمبِ يُكْم بُِس ي آتِ ِ إِنِّ َّ ى  وا َعلَ ينٍ .)).. )19َوأَْن الَ تَْعلُ ْلَطاٍن ُمبِ ةُ :  بُِس ْلطاُن: الُحجَّ والسُّ
ه  المصدِر، قال والبُْرهان، وال يجمع ألَن مجراه َمْجرى ي قول اج ف ال الزّج محمد بن يزيد: هو من السِليط. وق

ٍة بَيِّنٍة. أَْرَسْلنا تعالى: ولقد ِ  والسُّلطان إِنما سمي موسى بآياتِنا وُسلطاٍن ُمبين، أَي وُحجَّ ّ ةُ  ه حج ْلطاناً ألَن ُس
ت: سليط،والسليُط ما يُضاء به، ومن هذا قي السلطان من السَّليط، قال: في أَرضه، قال: واشتاق ال:  ل للزي ق

  .. فاْنفُذوا إِال بسلطان، أَي حيثما كنتم وقوله جّل وعّز:
ونِي(((     ْم أَْن تَْرُجُم ي.)).. )20َوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّك ْذُت بَِربِّ ي ُع اذاً :  َوإِنِّ ْوذاً وِعي وذُ َع ه يَعُ عاذ ب

 َ أ ه ولج اذاً: الذ في ه وَمع اذَ هللاِ  إِلي م. ومع .واعتص ا اذاً ب د أَي عي ان أَي ق ان والزم در والمك اذ: المص  والَمعَ
ن لجأْت إِلى ملجٍإ ولُْذِت بَِمالذ. أُ م اذ هللا أَي وهللا عز وجل معاذ من عاذ به وملج ولهم: مع ه. وق أَ إِلي وذ  لج أَع

  . مستعمل مثل سبحان. اللفظ بالفعل ألَنه مصدر وإِن كان غير با معاذاً، بجعله بدالً من
ه ..  َوإِْن لَْم تُْؤِمنُوا ِلي.)).. )21َوإِْن لَْم تُْؤِمنُوا ِلي فَاْعتَِزلُونِي(((     ق ب ا :  صدقه ووث : آمن به إيمان

  اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. 
ونَ .))..  )22فََدَعا َربَّهُ أَنَّ َهُؤَالِء قَْوٌم ُمْجِرُموَن(((     ْرُم: التَّ :  قَْوٌم ُمْجِرُم ذنب، والُج ْرُم: ال ي، والُج ّدِ ع

ُروٌم، راٌم وُج ع أَْج و والجم و وه َرم، فه َرَم وأَْج اً واْجتَ ِرُم َجْرم َرَم يَْج د َج ةُ، وق ِرم الَجِريَم ي  ُمْج ِريٌم. وف وَج
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ن اً م لمين ُجْرم ي المس لمين ف ُم المس ديث: أَعظ م الح يء ل ن ش أَل ع ألته؛  س ل مس ن أج ِرَم م ه فَُح ْم علي رَّ يَُج
  .. نبالُجْرم: الذ

وَن(((     ْم ُمتَّبَعُ ْيالً إِنَُّك اِدي لَ ِر بِِعبَ اِدي.)).. )23فَأَْس ِر بِِعبَ ل: :  فَأَْس ِه، وقي ت ِل عامَّ يُر اللي َرى: َس والسُّ
ا ..  وُسْريَةً فهو سارٍ  ً وقد َسَرى ُسرًى وَسْريَة.. السَُّرى سيُر الليِل كلِّه َرى ي ا السُّ ه: م ال ل ابر ق وفي حديث ج

  .. أَراد ما أَْوجَب َمجيئَك في هذا الوقت. واْستََرى كأَْسَرى بالليل، لسَُّرى: السَّيرُ جابُِر؛ ا
ا الشيء  َواتُْرْك اْلبَْحَر َرْهًوا.)) .. )24َواتُْرْك اْلبَْحَر َرْهًوا إِنَُّهْم ُجنٌد ُمْغَرقُوَن(((     َكن.  : ره واً: َس َرْه
ْيشٌ  هٌ. وَع اكٌن رافِ يٌب س م. راٍه: خص هُ األَص ك أَي َدْع ال أَْرِه ذل كان. عي: يق اُء اِإلْس ال: واِإلْره ُكن، ق ى يس  حت

ْهُو: الَمَطر الساكن. ا والرَّ ك أَي م ى نْفِس َت إِال عل ا أَْرَهْي ا البحرُ  ويقال: م ا. وَره َت إِال به ي  َرفَْق أَي سَكن. وف
ق التنزيل العزيز: واتُْركِ  واً  قيل: أَي ساكناً على ِهينتِك، وقالالماء منه، و البْحَر َرْهواً؛ يعني تَفَرُّ الزجاج: َرْه

ً  طريقاً في البحر يَبَساً، وكذلك جاء في التفسير، كما قال: فاْضرب لهم هنا   .. يَبَسا
اِكِهيَن(26) َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِريٍم(25َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن(((     ا فَ انُوا فِيَه ٍة َك ذَ 27) َونَْعَم ِلَك ) َك

ون :  فِيَها فَاِكِهينَ .)).. )28َوأَْوَرثْنَاَها قَْوًما آَخِريَن( وَم يتَفَكَُّه ت الق ال: ترك ه. ويق ُت ب وتَفَكَّْهُت بالشيء: تََمتَّْع
النٍ  حابَه بف ث أَص ّدِ ذي يَُح هُ: ال ه. والفَِك اولوَن من ه ويتَن ه:  أَي يَْغتابون ذا وتفَكَّ ذا وك ْن ك هَ ِم ِحُكهم. وفَِك ويُْض

ْبنا؛ ومنه قوله عز وجل: فَظْلتُْم تَفَكَُّهون؛ أَي ِجَب. تقول: تفَكَّْهنا منعَ  م  كذا وكذا أي تعَجَّ بُوَن مما نََزَل بك تتَعجَّ
ول آتاهُم َربُّهم؛ أَي ناعمين ُمْعجبيَن بما هم فيه، ومن قرأَ فَِكهينَ  في َزْرِعكم. وقوله عز وجل: فاِكهين بما  يق

   .فَِرِحين.
ِريَن(فََم((     انُوا ُمنَظ ا َك َماُء َواألَْرُض َوَم ْيِهْم السَّ ْت َعلَ ِرينَ  .))..)29ا بََك انُوا ُمنَظ ا َك ُر: :   َوَم والنََّظ

ى ه بمعن اً واْنتََظْرتُ ْرُت فالن ال: نََظ ار. ويق ِإذا االنتظ د، ف ت  واح اه وقف ك فمعن اِوْزك فعل م يُج ْرُت فل ت اْنتََظ قل
ه الى وتمهلت. ومن ه تع اانْ  : قول رئ: اْنُظُرون وركم، ق ن نُ بِْس م ا نَْقتَ ف، ُظُرون ا بقطع األَل رأَ  وأَْنِظُرون ن ق فم

ى ومن قرأَ أَْنِظُرونا اْنُظُرونا، بضم األَلف، فمعناه اْنتَِظُرونا، ل معن ال الزجاج: قي ا؛ وق ُرون اه أَّخِ ا  فمعن أَْنِظُرون
ا،أَبا ِهْندٍ  ومنه قول عمرو بن كلثوم: اْنتَِظُرونا أَيضاً؛ ْل علين ا  فال تَْعَج ا وأَْنِظْرن ْرَك اليَِقين ّراء: ..  نَُخبِّ ال الف وق

  ..  أَْمِهْلنِي المتكلم لمن يُْعِجلُه: أَْنِظْرني أَْبتَِلع ِريِقي أَي قليالً، ويقول تقول العرب أَْنِظْرني أَي اْنتَِظْرني
ذَاِب ((     ْن اْلعَ َرائِيَل ِم ي إِْس ا بَنِ ْينَ ْد نَجَّ يِن(َولَقَ ْن  )30اْلُمِه ا ِم اَن َعاِليً هُ َك ْوَن إِنَّ ْن فِْرَع ِم

ة:  إِنَّهُ َكاَن َعاِليًا.)).. )31اْلُمْسِرفِيَن( : العََظم وُّ َع. والعُلُ تَْعلى: اْرتَفَ ى واْس اُر واْعتَل ال النه ال  وَع ر. وق والتََّجبُّ
كَ  داُر اآلِخ الحسن البصري ومسلم البَِطين في قوله تعالى: تِْل ي األَرض ال ّواً ف دون ُعلُ ذين ال يري ا لل رةُ نْجعَله

ر  قال: العُلُو التكبُّر في األَرض، وقال الحسن: الفَساُد الَمعاصي، وقال وال فَساداً؛ ال بغي ذ الم مسلم: الفَساُد أَخ
ي األَرض.  األرض؛ جاء فيفرعون عال في  حق، وقال تعالى: إن  ى ف اه َطغَ ال : عال ف التفسير أَن معن ي يق

ْبغُنّ  وَطغَى. وقوله تعالى: ولَتَْعلُنَّ ُعلُوا كبيراً؛ األرض إذا اْستَْكبَرَ  ر:  معناه لَتَ ل ُمتََجبِّ ال لك تَعَظَُّمّن. ويق د  ولَتَ ق
ا العَلّي الُمتعالي العا األَْعلَى ذُو العُال وهللاُ عز وجل هوعال وتعظم  المون  والعَالء والَمعا ، تَعالى َعمَّ ول الظ يق

  .. لُّواً كبيراً عُ 
الَِمينَ .)).. )32َولَقَْد اْختَْرنَاُهْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلعَالَِميَن(((     ق  َعلَى اْلعَ المون : الخل الم : جمع ع : الع
  كلهم .. 

يٌن(((   َالٌء ُمبِ ِه بَ ا فِي اِت َم ْن اْآليَ اُهْم ِم اتِ ...)).. )33َوآتَْينَ ْن اْآليَ اُهْم ِم ة  َوآتَْينَ ات : : اآلي ع : آي جم
ه ..((   ريك ل د ال ش ود هللا الواح ى وج ات عل ة والعالم ينٌ األدل َالٌء ُمبِ ِه بَ ا فِي ن)) :  َم ال اب ى  ق ي: أَْبل األَعراب

الًء و البَْلَوى والبِْلَوةُ والبِْليَةُ والبَِليَّةُ والبَالُء، وبُِلَي بالشيء بمعنى أَْخبَر. واْبتَاله هللا: اْمتََحنَه، واالسم َي؛ بَ اْبتُِل
ه والبَالُء يكون في الخير والشر. يقال: اْبتَلَيته بالءً  ناً ويُْبِلي  حسناً وبَالًء سيِّئاً، وهللا تعالى يُْبلي العبَد بَالًء حس

ا، ع البَالي ة، والجم و والعافي الى العف أَل هللا تع يِّئاً، نس الًء س ي إداوة.  ب ل ف ا قي الى كم ى فَع َل إل َرفُوا فَعائِ َص
التي هي  بَْلواً، إذا ابتَاله هللا ببَالء، يقال: اْبتَاله هللا ببَالء. وفي الحديث: : بَاله يَْبلُوهالتهذيب اللهم ال تُْبلنا إالّ ب

ً  أَحسن، واالسم البَالء، أَي ال ْنعا ه ُص ناً إذا صنع ب الًء حس ه إْب اله هللا يُْبِلي اله هللاُ  تَْمتَِحنَّا. ويقال: أَْب يالً. وبَ جم
الء و ار.بَ الي: االختب ره. والتَّب تَاله أَي اختَب ر. اْب الخير والش ون ب ار، يك بَالء: االختب ينٌ . ((  وال ان  ُمبِ )): أب

  الشيء : اتضح فهو مبين .. 
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ول ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي ه ف

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ر خ ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ل

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إلى  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 349الحلقة عدد   
   cخان ) ( سورة الد

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ول هللا بل  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
تُْم  )35)إِْن ِهَي إِالَّ َمْوتَتُنَا اْألُولَى َوَما نَْحُن بُِمنَشِريَن(34إِنَّ َهُؤَالِء لَيَقُولُوَن((( ...  ا إِْن ُكن أْتُوا بِآبَائِنَ فَ

ِرِميَن(36َصاِدقِيَن( انُوا ُمْج ْم َك َماَواِت  )37) أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم تُبٍَّع َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم أَْهلَْكنَاُهْم إِنَُّه ا السَّ ا َخلَْقنَ َوَم



  1310                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

وَن( َما َخلَْقنَاُهَما )38َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما َالِعبِيَن( اتُُهْم 39إِالَّ بِاْلَحّقِ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُم ِل ِميقَ ْوَم اْلفَْص )إِنَّ يَ
يَن( ُروَن( )40أَْجَمِع ْم يُنَص ْيئًا َوَال ُه ْولًى َش ْن َم ْولًى َع ي َم ْوَم الَ يُْغنِ ُز 41يَ َو اْلعَِزي هُ ُه ُ إِنَّ َّ َم  ْن َرِح )إِالَّ َم

ِحيُم( قُّوِم( )إِنَّ 42الرَّ وِن( )44َطعَاُم األَثِيِم( )43َشَجَرةَ الزَّ ي اْلبُُط ي فِ ِل يَْغِل يِم(45َكاْلُمْه يِ اْلَحِم ذُوهُ  )46) َكغَْل ُخ
يِم(47فَاْعتِلُوهُ إِلَى َسَواِء اْلَجِحيِم( رِ 48) ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَاِب اْلَحِم ُز اْلَك َت اْلعَِزي َك أَْن ) 49يُم() ذُْق إِنَّ
يٍن(50إِنَّ َهذَا َما ُكنتُْم بِِه تَْمتَُروَن( وٍن(51) إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َمقَاٍم أَِم اٍت َوُعيُ ي َجنَّ نُدٍس 52) فِ ْن ُس وَن ِم ) يَْلبَُس

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعيٍن(53َوإِْستَْبَرٍق ُمتَقَابِِليَن( ا 55ِكَهٍة آِمنِيَن() يَْدُعوَن فِيَها بُِكّلِ فَا54) َكذَِلَك َوَزوَّ ) الَ يَذُوقُوَن فِيَه
يُم(56اْلَمْوَت إِالَّ اْلَمْوتَةَ اْألُولَى َوَوقَاُهْم َعذَاَب اْلَجِحيِم( ْوُز اْلعَِظ َو اْلفَ ْرنَاهُ 57) فَْضالً ِمْن َربَِّك ذَِلَك ُه ا يَسَّ ) فَِإنََّم

  ./.)).)59ُهْم ُمْرتَِقبُوَن() فَاْرتَِقْب إِنَّ 58بِِلَسانَِك لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الدخان ) 

  * التحليل :
  

ا اإلستبرق  ما النشر ؟ .. ومن قوم تبع ؟.. وما شجرة الزقوم ؟.. وما المهل ؟ .. وما اإلمتراء ؟.. وم
الي إن شاء ؟.. وما الفوز العظيم ؟ ..  عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية  في ا لتحليل الت

  هللا تعالى : 
  

ل )34إِنَّ َهُؤَالِء لَيَقُولُوَن((( ...  ي ك ك للبعث والجزاء ف ل من م ك ريش .. ومن خالله ار ق .)): أي كف
  زمان ومكان إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا .. 

ِرينَ ((   ُن بُِمنَش ا نَْح ى َوَم ا اْألُولَ اِدقِيَن( )35(إِْن ِهَي إِالَّ َمْوتَتُنَ تُْم َص ا إِْن ُكن أْتُوا بِآبَائِنَ ا .)).. )36فَ َوَم
تُ :  نَْحُن بُِمنَشِرينَ  ر المي وراً وأَْنشره فَنََش راً ونُُش ره نَْش ت يَْنُش ر: ونََشر هللا المي ال األَعشى: ال غي اه؛ ق  أَحي

ا َرأَْوا: اُس مم ت حتى يقوَل الن اً للميّ ا َعَجب رِ  ي ل  النَّاِش ي التنزي ف ننشرها؛ وف ى العظام كي ْر إِل ز: واْنُظ العزي
ف عباس: قرأَها ابن رأَ كي ن ق ون،  كيف نُْنِشُرها، وقرأَها الحسن: نَْنُشرها؛ وقال الفراء: م رها، بضم الن نُنِش

راءة  فِإْنشاُرها إِحياؤها، واحتج ابن عباس بقوله تعالى: رها وهي ق ا نَْنُش ن قرأَه ثم إِذا شاء أَْنَشَرهُ، قال: وم
َرهم  يذهب بها إِلى النَّْشِر والطّي، والوجه أَن يقال: أَنَشَر هللا الموتى فكأَنه الحسن وا وأَنَش ْم إِذا َحيُ ُروا ُه فَنََش

  .. هللا أَي أْحياهم
عٍ .)).. )37أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم تُبٍَّع َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم أَْهلَْكنَاُهْم إِنَُّهْم َكانُوا ُمْجِرِميَن(((    أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم تُبَّ

نهم  قَْوُم تُبَّعٍ : استفهام إنكاري .. ((   ك م ب للمل ع لق )) : ملوك اليمن .. كان ملوكهم يسمون التبابعة .. والتب
  مثلها يقال لغيره خليفة أو سلطان .. 

ي((   ا َالِعبِ ا بَْينَُهَم َماَواِت َواألَْرَض َوَم ا السَّ ا َخلَْقنَ َماَواِت َواألَْرضَ  .)) ..)38َن(َوَم ا السَّ ا َخلَْقنَ :  َوَم
ل ه: وك ر  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق

  ..   تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر له الَخلق مثال ُسبق إِليه: أَال
وَن( َما َخلَْقنَاُهَما((   َرُهْم الَ يَْعلَُم ونَ .)).. )39إِالَّ بِاْلَحّقِ َولَِكنَّ أَْكثَ َرُهْم الَ يَْعلَُم نَّ أَْكثَ ا :  َولَِك م علم : عل

  أدركه بحقيقته وكنهه .. 
)) : ُهْم أَْجَمِعينَ ِميقَاتُ : يوم القيامة .. ((   إِنَّ يَْوَم اْلفَْصلِ .)).. )40إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعيَن(((  

د ابن سيده: الَوْقتُ قال  ي الماضي، وق تعمل ف ي مقدار من الدهر معروف، وأَكثر ما يُس تُْعِمَل ف تقبل،  اْس المس
 ً ا  بالوقت واْستَْعَمَل سيبويه لفظ الَوْقِت في المكان، تشبيها ى م دَّى إِل ال: ويَتَعَ ه، فق في الزمان، ألَنه مقدار مثل

  . ن، كِميٍل وفَْرسخ وبَِريد، والجمع: أَْوقاٌت، وهو الِميقاُت.المكا كان وقتاً في
ُروَن(((   ْم يُنَص ْيئًا َوَال ُه ْولًى َش ْن َم ْولًى َع ي َم ْوَم الَ يُْغنِ ْولًى .))..)41يَ ْن َم ْولًى َع و  َم ولى ه : الم

  القريب والنصير .. 
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ُ إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزيُز الرَّ ((   َّ ِحيمُ .))..  )42ِحيُم(إِالَّ َمْن َرِحَم  العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل :  اْلعَِزيُز الرَّ
ل: الزجاج: هو وأَسمائه الحسنى؛ قال ل شيء، وقي ب ك  الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو القوي الغال

، وهو الذي يََهُب الِعزّ  هو الذي ن َ ليس كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ :  لمن يشاء م زُّ اده. والِع عب
  ..  خالف الذُّلِّ 

وِم(((   قُّ َجَرةَ الزَّ امُ .)) : )43إِنَّ َش وم، واالْزِدق قُّ ن الزَّ ل م ْقُم الفع زَّ ري: ال يده:  األَزه االبتالع.ابن س ك
ْقُم واللَّْقُم واح اْزَدقََم الشيَء وتََزقََّمهُ ابتلعه. والتََّزقُُّم: ُم.  د، والفعل َزقَمَ التَّلَقُُّم. قال أَبو عمرو: الزَّ َم يَْلقَ ْزقُُم ولَِق يَ

قَمُ  ة..  والتََّزقُُّم: كثرة شرب اللبن، واالسم الزَّ ت آي ا أُنزل ه لم ا أَن قُّوُم طعم أَهل النار، قال وبلغن  ابن سيده: والزَّ
قُّوِم طعاُم األَثِيم؛ لم يعرفه قريش، فقال قُّوِم: إن شجرة الزَّ ْن أَبو جهل: إن هذا لشجر  الزَّ ا فََم ي بالدن ما ينبت ف

قُّوَم؟ فقال رجل قدم عليهم من إِْفريقيَةَ: الّزقُّوُم بلغة إْفريقيَة منكم َمْن يعرف و جهل:  الزَّ ال أَب التمر، فق ْبُد ب الزُّ
ي اآلخرة؟ يا جارية هاتي لنا تمراً وزبد د ف ا محم ذا يخوفن يَّنَ  اًنَْزَدقُِمه، فجعلوا يأْكلون منه ويقولون: أَفبه  فب

ه رؤوس  هللا تبارك وتعالى ذلك في آية أُخرى فقال في صفتها: إنها شجرة تخرج في ا كأَن يم َطْلعُه أَصل الجح
َجَرة الى: والشَّ ال تع ياطين؛ وق ن  َالش ذه الشجرة جماعات م ذكر ه افتتن ب رآن؛ األَزهري: ف ي الق ةَ ف الَمْلعون

قُّوَم إالَّ  ُمْشركي ن  أَكل التمر بالزبد؛ فقالمكة فقال أَبو جهل: ما نعرف الزَّ ر م ل آخ لجاريته: َزقِِّمينا. وقال رج
اك المشركين: كيف يكون في النار شجر ي أََرْين ا الت ا الرؤي إالَّ  والنار تأكل الشجر؟ فأَنزل هللا تعالى: وما جعلن

ر أَن إِالَّ فينة للكفار؛ و فتنة للناس والشجرةَ الملعونةَ في القرآن؛ أَي وما جعلنا هذه الشجرة كان أَبو جهل ينك
قُّوُم من كالم ريش يكون الزَّ قُّوم طعاُم األَثِيِم، قال: يا معشر ق ا  العرب، ولما نزلت: إِن شجرة الزَّ ْدُروَن م ل تَ ه

الوا: هي د؟ ق ا محم وفكم به ي يخ وِم الت قُّ الى شجرةُ الزَّ أَنزل هللا تع وةُ، ف ل  العَْج ي أَص ُرُج ف ا شجرة تَْخ : إنَّه
  .. ْلعُها كأَنه رؤوس الشياطينطَ  الَجِحيم

يِم(((   اُم األَثِ م، .)) : )44َطعَ ي اِإلثْ ع ف اً أَي وق اً وَمأْثَم أْثَم إثْم ر، ي الن، بالكس م ف يم وأَثِ م وأث و أث  فه
ن سيده: أَثََم ويأْثُِمه أَي عدَّه عليه إِثْماً، فهو أَيضاً. وأَثََمه هللا في كذا يَأْثُُمه وأَثُومٌ  ه  ه هللاَمأْثُوٌم. اب ه عاقَبَ يَأْثُُم

ً  باِإلثْم؛ وقال الفراء:   .. مأْثوٌم أَي مجزّي جزاء إثْمه وأَثاماً إِذا جازاه جزاء اِإلثْم، فالعبد أَثََمه هللا يَأْثُِمه إِثْما
ي التنزي والُمْهل: ما ذاب من.)) : )45َكاْلُمْهِل يَْغِلي فِي اْلبُُطوِن(((   ذا فسر ف ل، ُصْفٍر أَو حديد، وهك

م. ة: وهللا أَعل ل والُمْهل ِرب والُمْه و يض ت، وه به الزي ق يُْش اِهيُّ َرقِي ران م ن القَِط ن ضْرب م فرة م ى الص  إِل
ال: تاء؛ ق ي الش ل ف ه اِإلب ْدَهن ب ران َمهاَوتِه، وهو َدِسم تُ ِت،  والقَِط و ُدْرِديُّ الزي ل: ه ه، وقي أُ ب اثر ال يُْهنَ الخ

والعََكر ل: ه ل:  وقي ى، وقي ريالُمْغل ن ب د اب ه؛ وأَنش ت و عامَّ ل: ه ت، وقي ق الزي و َرقِي وه ه   لألَف
ه  الُكلوِم إِذا َجرى بالُمْهِل، من نََدبِ  ٌ وكأَنما أََسالتُهم َمْهنوءة األَْوِدي: ت. وقول شبَّه الدَم حين يَبِس بُِدْرِدّي الزي

ل  ُدْرِديُّ  : الُمْهلكالُمْهل؛ يقال: هو النُّحاس المذاب. وقال أَبو عمرو يُغاثوا بماء عز وجل: الزيت؛ قال: والُمْه
ِديد.   . أَيضاً القَْيح والصَّ

ةُ كل شيء: معظمه؛ قال ابن األَثير:.)): )46َكغَْليِ اْلَحِميِم(((   ّمِ الحرارة ومن وُحمَّ ن الَح  وأَصلها م
ه. تُ نان.، وهي ِحدَّ ةِ  الّسِ ا ُحمَّ ي شدة حره رِة أي ف مَّ الظَّهي ه َح ال ا وأَتيت وم .. ق وم وَمْجم اء َمْحم ألزهري: م

  . والَحِميُم والَحِميمةُ جميعاً: الماء الحاّر. بمعنى واحد. وَمْمُكول وَمْسمول ومنقوص وَمثْمود
يِم(((   َواِء اْلَجِح ى َس اْعتِلُوهُ إِلَ ً .)): )47ُخذُوهُ فَ ا را َعنِيف ه َج رَّ ل: َج تْالً فاْنعَتَ ه َع ه ويَْعتُل ه يعتِلُ   وَعتَلَ

يم؛وَجذَ  واِء الجح ى َس اْعتِلُوه إِل ذُوه ف ل: ُخ ي التنزي ه. وف رو  بَه فَحَمل و عم زة والكسائي وأَب رأَ عاصم وحم ق
ا فاْعتِلُوه، بكسر التاء، وقرأَ ابن ال األَزهري: وهم اء؛ ق اْعتُلوه، بضم الت وُب ف  كثير ونافٌع وابن عامر ويعق

ُب. لغتان فصيحتان، ومعناه ُخذُوه فاْقِصفُوه كما يُْقَصف ُل: الَحَط ن  والعَتْ ف. اب ْوق العَنِي اُق بالسَّ دَّْفع واِإلْره ال
ْجن السكيت: َعتَْلته إِلى ً  وَعتَْنتُه أَْعتِلُه وأَْعتُله وأَْعتِنُه وأَْعتُنُه إِذا الّسِ   . عنيفاً. َدفَْعته َدْفعا

كَ 48ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَاِب اْلَحِميِم(((   ِريُم() ذُْق إِنَّ ُز اْلَك َت اْلعَِزي ِه 49 أَْن تُْم بِ ا ُكن ذَا َم ) إِنَّ َه
ُرونَ .)).. )50تَْمتَُروَن( ِه تَْمتَ راًء إِذا:  َما ُكنتُْم بِ ه ِم َل أُماري ُت الرج ا َرْي ةُ: وم ةُ والُمْري ه. والِمْري كُّ  جادلت الشَّ

ان يةٍ بهما قوله عز وجل: فال تَُك في ِمرْ  والجَدل، بالكسر والضم، وقرئَ  ا لغت راُء .. منه؛ قال ثعلب: هم واالْمتِ
راءُ  اري. والِم ذلك التَّم ه، وك اراةُ  : في الشيِء: الشَّكُّ في .  الُمم ّكِ راِء والش ن االْمتِ راُء أَيضاً: م َدل، والِم والج
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ة التنزيل العزيز: فال وفي ي اللغ له ف ال: وأَص اهراً؛ ق دال وأَن يَس تُماِر فيهم إِالَّ ِمراًء ظ ُل من  تخرجالِج الرج
  ..  حلبتها واستخرجت لبنها َمَرْيُت الشاةَ إِذا ُمناظره كالماً ومعاني الخصومة وغيرها منْ 

ه )51إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َمقَاٍم أَِميٍن(((   ل بطاعت ة هللا والعم وى :  مخاف .)).. اتقاه : خافه وحذره .. التق
 ..  

تَْبَرقٍ .)).. )53وَن ِمْن ُسنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق ُمتَقَابِِليَن() يَْلبَسُ 52فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن(((   نُدٍس َوإِْس :  ِمْن ُس
ن،  قال الزجاج في قوله تعالى: عاليَُهم ثياُب ُسندس ُخضر يظ الحَس يباج الصفيق الغل ّدِ و ال ال: ه وإْستَْبَرق، ق

يباجُ  بالفارسية اْستَْقره ونقل من العجمية إلى أَصله قال: وهو اسم أَعجمي ّدِ مي ال ول  العربية كما ُس و منق وه
  ..  من الفارسية، وقد تكرر ذكره في الحديث، وهو ما غلُظ من الحرير

يٍن(((   وٍر ِع اُهْم بُِح ْجنَ ذَِلَك َوَزوَّ ينٍ .)).. )54َك وٍر ِع واُد :  بُِح ين وَس اُض الع تَدَّ بي َوُر: أَن يَْش والَح
بياضها  في شّدة يضَّ ما حواليها؛ وقيل: الَحَوُر ِشدَّةُ سواد الُمْقلَةِ جفونها ويب وترق َسواِدها وتستدير حدقتها

ا  األَزهري: ال في شّدة بياض الجسد، وال تكون األَْدماُء َحْوراَء؛ قال َوِر عينيه تسمى حوراء حتى تكون مع َح
  .. الَجَسدِ  بيضاَء لَْونِ 
يَن( ((  ٍة آِمنِ ّلِ فَاِكَه ا بُِك ْدُعوَن فِيَه ذَاَب  ) الَ 55يَ اُهْم َع ى َوَوقَ ةَ اْألُولَ ْوَت إِالَّ اْلَمْوتَ ا اْلَم ذُوقُوَن فِيَه يَ

واٍة فهي:  َوَوقَاُهْم َعذَاَب اْلَجِحيمِ .)).. )56اْلَجِحيِم( ي َمْه ة ف اٍر عظيم لُّ ن ار. وك ماء الن ن أَس  والجحيُم: اسم م
نله بُْنياناً فأَْلقُوه  قوله تعالى: قالوا اْبنُوا َجِحيٌم، من يم. اب ا  سيده: في الجح ج كم أَجُّ ديدة الت اُر الش يُم الن الجح

جوا ناَر إبراهيم   .. توقُّداً  نبينا وعليه الصالة والسالم، فهي تَْجَحُم ُجحوماً أي توقَّد ، على النبّيِ  أَجَّ
ْم 58انَِك لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن() فَِإنََّما يَسَّْرنَاهُ بِِلسَ 57فَْضالً ِمْن َربَِّك ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم(((   ) فَاْرتَِقْب إِنَُّه

وَن( ونَ  ./.))..)59ُمْرتَِقبُ ْم ُمْرتَِقبُ ْب إِنَُّه َده.:   فَاْرتَِق َره وَرَص ه: اْنتََظ ذلك واْرتَقَبَ ار، وك ُب: االنتظ  والتََّرقُّ
ْر ق االْرتِقاُب. وقوله تعالى: ولم تَْرقُبْ  م تَنتَِظ اه ل ُع شيءٍ  ولي.قَْولي؛ معن ُر وتََوقُّ ُب: تَنَظُّ ـيُب: ..  والتََّرقُّ قِ والرَّ
  . الـُمْنتَِظُر. واْرتَقََب: أَْشَرَف وَعال.

   
 *******  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم ا ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم لقيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  ااد ه وبل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إ ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ن شاء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c  : 350الحلقة عدد   
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   c سورة الجاثية) 45(
  )  37( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 عد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما ب ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

م(((  يِم(1ح ِز اْلَحِك ِ اْلعَِزي َّ ْن  اِب ِم ُل اْلِكتَ ْؤِمنِيَن(2) تَنِزي اٍت ِلْلُم َماَواِت َواألَْرِض َآليَ ي السَّ ) 3) إِنَّ فِ
وَن(َوفِي َخْلِقُكْم َوَما يَ  ْوٍم يُوقِنُ اٌت ِلقَ ٍة آيَ ْن َدابَّ ْن 4بُثُّ ِم َماِء ِم ْن السَّ ُ ِم َّ َزَل  ا أَن اِر َوَم ِل َوالنََّه تَِالِف اللَّْي ) َواْخ

وَن( ْوٍم يَْعِقلُ اٌت ِلقَ احِ آيَ يَ ِ نَتْ 5ِرْزٍق فَأَْحيَا بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوتَْصِريِف الّرِ َّ اُت  َك آيَ اْلَحّقِ ) تِْل َك بِ ا َعلَْي لُوَه
ِ َوآيَاتِِه يُْؤِمنُوَن( َّ أَْن  )7َوْيٌل ِلُكّلِ أَفَّاٍك أَثِيٍم( )6فَبِأَّيِ َحِديٍث بَْعَد  ِ تُتْلَى َعلَْيِه ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكبًِرا َك َّ يَْسَمُع آيَاِت 

ْرهُ بِعَذَاٍب أَِليٍم( ِمْن َوَرائِِهْم  )9َعِلَم ِمْن آيَاتِنَا َشْيئًا اتََّخذََها ُهُزًوا أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن(َوإِذَا  )8لَْم يَْسَمْعَها فَبَّشِ
ذَاٌب عَ  ْم َع اَء َولَُه ِ أَْوِليَ َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم ا اتََّخ ْيئًا َوَال َم بُوا َش ا َكَس ْنُهْم َم ي َع نَُّم َوَال يُْغنِ يٌم(َجَه ًدى 10ِظ ذَا ُه ) َه

يٌم(َوالَّ  ٍز أَِل ْن ِرْج ذَاٌب ِم ْم َع ْم لَُه اِت َربِِّه أَْمِرِه 11ِذيَن َكفَُروا بِآيَ ِه بِ ُك فِي ِرَي اْلفُْل َر ِلتَْج ْم اْلبَْح َر لَُك خَّ ِذي َس ُ الَّ َّ (
َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت َوَما  )12َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن( َك َوَسخَّ ي ذَِل هُ إِنَّ فِ ا ِمْن فِي األَْرِض َجِميعً

ُروَن( ْوٍم يَتَفَكَّ اٍت ِلقَ انُوا  )13َآليَ ا َك ا بَِم ِزَي قَْوًم ِ ِليَْج َّ اَم  وَن أَيَّ ِذيَن الَ يَْرُج ُروا ِللَّ وا يَْغِف ِذيَن آَمنُ ْل ِللَّ قُ
وَن() َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساءَ 14يَْكِسبُوَن( ْم تُْرَجعُ ى َربُِّك َرائِيَل  )15 فَعَلَْيَها ثُمَّ إِلَ ي إِْس ا بَنِ ْد آتَْينَ َولَقَ

الَِميَن( ى اْلعَ ْلنَاُهْم َعلَ اِت َوفَضَّ ْن الطَّيِّبَ اُهْم ِم ةَ َوَرَزْقنَ ا  )16اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ِر فََم ْن األَْم اٍت ِم اُهْم بَيِّنَ َوآتَْينَ
ِة فِيَماْختَلَ  وَن(فُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَم ِه يَْختَِلفُ انُوا فِي  )17ا َك

ِذينَ  َواَء الَّ ْع أَْه ا َوَال تَتَّبِ ِر فَاتَّبِْعَه وَن( ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعٍَة ِمْن األَْم ِ 18الَ يَْعلَُم َّ ْن  َك ِم وا َعن ْن يُْغنُ ْم لَ ) إِنَُّه
يَن( يُّ اْلُمتَِّق ُ َوِل َّ ٍض َو اُء بَْع ُهْم أَْوِليَ اِلِميَن بَْعُض ْيئًا َوإِنَّ الظَّ ْوٍم 19َش ةٌ ِلقَ ًدى َوَرْحَم اِس َوُه ائُِر ِللنَّ ذَا بََص )َه

وَن( ِذيَن اْجتَرَ 20يُوقِنُ َب الَّ اُهْم )أَْم َحِس َواًء َمْحيَ اِلَحاِت َس وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ْم َكالَّ يِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُه وا السَّ ُح
وَن( ا يَْحُكُم ْم الَ  )21َوَمَماتُُهْم َساَء َم بَْت َوُه ا َكَس ٍس بَِم لُّ نَْف َزى ُك اْلَحّقِ َوِلتُْج َماَواِت َواألَْرَض بِ ُ السَّ َّ َق  َوَخلَ

  ...)).) 22(يُْظلَُمونَ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الجاثية ) 

  * التحليل :
  

ا  ز ؟ .. وم ا الرج ـه ؟.. وم دا ال شريك ل ما األدلة التي يسوقها هللا عز وجل للتدليل على وجوده واح
ا البصائ ون ؟.. وم م المتق وة ؟.. ومن ه م والنب اب والحك ين الكت رق ب  ؟..  رأيام هللا سبحانه وتعالى ؟.. ما الف

الى  وما اإلجتراح ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تع
 :  

  
يِم(1حم(((   ِز اْلَحِك ِ اْلعَِزي َّ ْن  اِب ِم ُل اْلِكتَ ابِ .)).. )2) تَنِزي ُل اْلِكتَ ريم.. ((   تَنِزي رآن الك ِ : الق َّ ْن  ِم

الالعَ )) :  اْلعَِزيزِ  نى؛ ق مائه الحس ل وأَس و ِزيُز: من صفات هللا عز وج اج: ه ه شيء،  الزج ال يغلب ع ف الممتن
ل: ذي وقال غيره: هو القوي الغالب كل شيء، وقي و ال ،  ه زُّ مائه عز وجل الُمِع ن أَس يء. وم ه ش يس كمثل ل

زَّ  . وهو الذي يََهُب الِع ذُّّلِ الف ال : خ زُّ اده. والِع ن عب اء م ن يش يمِ اْلحَ .  ((  لم ُم )) :  ِك الى أَْحَك هللا سبحانه وتع
يمُ  و الَحِك اكِميَن، وه ه الح ن ل ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س فات الُحْك هللا  ص
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ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك اُن بأَنه الَحَك ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم ن أعل ا م
ى  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، أَسمائه. ابن األَثير: في ٌل بمعن و فِعي فَه

ارة فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ةُ عب ة، والَحْكَم يُم ذو الِحكم  فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِك
ناعات شياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائقمعرفة أفضل األ عن وز  الّصِ يُم يج يٌم، والَحِك ا: َحِك ويُتقنه

 العلم، والَحِكيمُ  قادر وَعِليٍم بمعنى عاِلٍم. الجوهري: الُحْكم الِحْكَمةُ من قَِدير بمعنى أن يكون بمعنى الحاِكِم مثل
  . العاِلم وصاحب الِحْكَمة.

ْؤِمنِيَن(إِنَّ فِي السَّمَ ((   ْؤِمنِينَ .)).. )3اَواِت َواألَْرِض َآليَاٍت ِلْلُم اٍت ِلْلُم دليل  َآليَ ات : ال ع آي ة جم : اآلي
  )) : آمن به إيمانا: صدقه ووثق به .. ِلْلُمْؤِمنِينَ  والحجة على وجود هللا الواحد ال شريك له .. ((

الم العرب: :  َوفِي َخْلِقُكمْ .)) .. )4ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن(َوفِي َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمْن َدابٍَّة آيَاٌت ((   ي ك والَخْلُق ف
ل ه: وك بق إِلي ه: أَال شيء ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُس بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه ه  خلَق ل

ر، اليَ )) :  ِلقَْوٍم يُوقِنُونَ .. ((   تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر الَخلق ُق األَم م وإزاحة الشك وتحقي ِقيُن: الِعْل
ٌن. أَْيقَنَ  وقد يُض الجهل،  يُوقُِن إيقاناً، فهو ُموقٌِن، ويَِقَن يَْيقَن يَقَناً، فهو يَق م نق يض الشك، والعل ين: نَق واليَِق

ي اً. وف ل تقول َعِلْمتُه يَقين ين التنزي ى اليق اف الحق إل ين؛ أَض قُّ اليَِق ه لََح ز: وإنَّ ن العزي و م يس ه افة  ول إض
ه، حُّ ه وأََص و خالُص ا ه ين، إنم ر اليق ى  الشيء إلى نفسه، ألَن الحق هو غي بعض إل افة ال رى مجرى إض فج

  ..  اليَِقيُن؛ أَي حتى يأْتيك الموتُ  يأْتيك الكل. وقوله تعالى: واْعبُْد َربَّك حتى
   )) ُ َّ ِريِف  َواْختَِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما أَنَزَل  ِمْن السََّماِء ِمْن ِرْزٍق فَأَْحيَا بِِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوتَْص

يَاحِ آيَاٌت ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن(   : عقل األمر عقال : فهمه وتدبره ..  آيَاٌت ِلقَْوٍم يَْعِقلُونَ .)) ..  )5الّرِ
 )) َ أ اْلَحّقِ فَبِ َك بِ ا َعلَْي ِ نَتْلُوَه َّ اُت  َك آيَ وَن(تِْل ِه يُْؤِمنُ ِ َوآيَاتِ َّ َد  ِديٍث بَْع اٍك  )6ّيِ َح ّلِ أَفَّ ٌل ِلُك َوْي

ذاب::  َوْيلٌ .)).. )7أَثِيٍم( ة..  كلمة مثل َوْيحٍ إِالَّ أَنها كلمة َع يحة والبَِليَّ ةُ: الفض . والَوْيل ّرِ وُل الش ل: ُحل .. والَوْي
يوالويل اسم واد ف جهنم .. ((   دَّثهم بالباطل)) :  مٍ ِلُكّلِ أَفَّاٍك أَثِ ذبهم وح اَس: ك ذب.وأَفََك الن َك ك ال: أَفَ ..  ويق

كُ  األَفَائُك. ورجل أَفَّاك وأَفِيك واِإلْفك: اِإلثم. واِإلْفُك: الكذب، والجمع ه يَأْفِ هُ: جعل يمٍ ..((  وأَفُوك: كذاب. وآفََك  أَثِ
م، وأَثِم فالن، بالكسر، يأْثَم إثْماً وَمأْثَماً أَي وقع ف)) :  يم  ي اِإلثْ م وأث و أث ومٌ  فه ذا  وأَثُ ي ك ه هللا ف أَيضاً. وأَثََم
ه هللا ويأْثُِمه أَي عدَّه عليه إِثْماً، فهو يَأْثُُمه يده: أَثََم راء: َمأْثُوٌم. ابن س ال الف اِإلثْم؛ وق ه ب ه عاقَبَ ه هللا  يَأْثُُم أَثََم

 ً   .. مأْثوٌم أَي مجزّي جزاء إثْمه عبدوأَثاماً إِذا جازاه جزاء اِإلثْم، فال يَأْثُِمه إِثْما
يٍم(((   ذَاٍب أَِل ْرهُ بِعَ َمْعَها فَبَّشِ ْم يَْس ِ تُتْلَى َعلَْيِه ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكبًِرا َكأَْن لَ َّ رُّ .)).. )8يَْسَمُع آيَاِت  مَّ يُِص ثُ

ر ..  ُمْستَْكبًِرا ار: أَن : استكبر : كان ذا عظمة وتجب تِْكباُر الكف ه إِالَّ هللاُ واْس وا ال إِل م ؛ ال يقول ه: إِنه ه قول  ومن
ان  النبي هو الِكْبُر الذي قال كانوا إِذا قيل لهم ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا ، صلى هللا عليه وسلم: إِن من ك

ة من ِكْبٍر لم في قلبه وقيدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا أَعلم،ال أَن يتكبر  ِمثْقاُل ذَرَّ  اِإلنسان على مخل
  . االمتناع عن قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّراً. مثله وهو مؤمن بريه. واالستكبار:

يٌن(((   ْيئًا.)).. )9َوإِذَا َعِلَم ِمْن آيَاتِنَا َشْيئًا اتََّخذََها ُهُزًوا أُْولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ُمِه ا َش ْن آيَاتِنَ َم ِم :  َوإِذَا َعِل
  بحقيقته وكنهه ..  علم علما : أدركه

اَء وَ ((   ِ أَْوِليَ َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم ا اتََّخ ْيئًا َوَال َم ذَاٌب ِمْن َوَرائِِهْم َجَهنَُّم َوَال يُْغنِي َعْنُهْم َما َكَسبُوا َش ْم َع لَُه
ِ أَْوِليَاءَ .)).. )10َعِظيٌم( َّ   النصير .. الحليف .. : الولي جمع أولياء : المحب ..  َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن 

يٌم(((   ٍز أَِل ْن ِرْج ذَاٌب ِم ْم َع ْم لَُه اِت َربِِّه ُروا بِآيَ يمٌ .)) .. )11َهذَا ُهًدى َوالَِّذيَن َكفَ ٍز أَِل ْن ِرْج ذَاٌب ِم :  َع
ؤدي ذي ي ل ال ذاب والعم ُز فالع ْج ا الّرِ ذيب: وأَم جز. الته الّرِ ذاب ك ْجس: الع ّرِ ي وال ْجُس ف ّرِ ذاب. وال ى الع  إِل

ْجز. وجاء في دعاء ا  الوتر: القرآن: العذاب كالّرِ وأَْنِزْل عليهم ِرْجَسك وعذابك؛ قال أَبو منصور: الرجس ههن
راء الرجز، وهو بمعنى ال الف د واألَزد. وق ل األَس ا قي زاي سيناً، كم الى: العذاب، قلبت ال ه تع ي قول ُل  ف ويَْجعَ

ْجَس على الذين ال يعقلون؛ إِنه العقاب   ..  الرجز، قال: ولعلها لغتان غضب، وهو مضارع لقولهوال الّرِ
ْم تَْش((   ِلِه َولَعَلَُّك ْن فَْض وا ِم أَْمِرِه َوِلتَْبتَغُ ِه بِ ُك فِي ِرَي اْلفُْل َر لَُكْم اْلبَْحَر ِلتَْج ُ الَِّذي َسخَّ .).. )12ُكُروَن(َّ

  .. والجمع وتؤنث وتقع على الواحد واالثنين والفُْلُك: بالضم: السفينة، تذكر:  ِلتَْجِرَي اْلفُْلُك فِيهِ 



  1315                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ْوٍم ((   اٍت ِلقَ َك َآليَ ي ذَِل هُ إِنَّ فِ ا ِمْن ي األَْرِض َجِميعً ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ْم َم َر لَُك خَّ َوَس
ُروَن( يبويه:.)).. )13يَتَفَكَّ ال س يء؛ ق ي الش اطر ف ال الخ ُر: إِعم ُر والِفْك ع الفَْك ُر وال وال يجم ُم وال  الِفْك الِعْل

  ..  الليث: التَّفَكُّر اسم التَّْفِكير.. النظرُ 
بُوَن(((   انُوا يَْكِس ا َك ا بَِم ِزَي قَْوًم ِ ِليَْج َّ ذه )14قُْل ِللَِّذيَن آَمنُوا يَْغِفُروا ِللَِّذيَن الَ يَْرُجوَن أَيَّاَم  .)) ..  ه

وا أَنَّ َوقَ آية منسوخة بآية القتال كافة في سورة براءة .. ((   ةً َواْعلَُم اتِلُونَُكْم َكافَّ ا يُقَ ةً َكَم اتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّ
َ َمَع اْلُمتَِّقيَن( اتَلُوَن براءة .. وه كذلك آية منسوخة بما ورد في سورة الحج : ((   –) ..)) 36َّ ِذيَن يُقَ أُِذَن ِللَّ

َ َعلَى نَْصِرهِ  َّ   الحج ..  -.)))39ْم لَقَِديٌر(بِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ 
ونَ ) .)) .. 15َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم تُْرَجعُوَن(((     ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم تُْرَجعُ

ع ع يرج ً  : رج ا اً وُرُجوع ا َرْجع اً وَمْرِجع ى وُرْجعان رف. و ًوُرْجعَ ةً: انص كوَمْرِجع ى رب ل: إِن إِل ي التنزي  ف
جوعَ  ْجعى، أَي الرُّ يبويه َمْرِجعُكم جميعاً، أَي والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيه: إِلى هللا الرُّ  ُرُجوعكم؛ حكاه س

 ..  
اتِ ((   ْن الطَّيِّبَ اُهْم ِم ةَ َوَرَزْقنَ وَّ َم َوالنُّبُ اَب َواْلُحْك َرائِيَل اْلِكتَ ي إِْس ا بَنِ ْد آتَْينَ ى َولَقَ ْلنَاُهْم َعلَ  َوفَضَّ

الَِميَن( ابَ .)).. )16اْلعَ َرائِيَل اْلِكتَ ي إِْس ا بَنِ ْد آتَْينَ وراة .. ((   َولَقَ اب : أي الت م: الكت اء .. ((   َواْلُحْك )) : القض
ةَ    )) :  ومن يوسف عليه السالم إلى عيسى عليه السالم فاألنبياء من بني إسرائيل ..  َوالنُّبُوَّ

نَُهْم إِنَّ َربََّوآتَ ((   نَُهْم ْينَاُهْم بَيِّنَاٍت ِمْن األَْمِر فََما اْختَلَفُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْي ي بَْي َك يَْقِض
وَن( نَُهمْ .)) .. )17يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُ ا بَْي ُي::  بَْغيً ي والبَْغ ّدِ َدل التَّعَ اً: َع ا بَْغي ُل علين ى الرج . وبَغَ

م ربِّي الفواحَش ما ظهر منها وما بطن عن الحق واستطال. َي  الفراء في قوله تعالى: قل إنما حرَّ واإلثم والبَْغ
ُي معظم  بغير الحق، البَْغي اإلستطالة على الناس؛ وقال األَزهري: م والفساد، والبَْغ ي الظُّْل معناه الكبر، والبَْغ

  .. مراألَ 
وَن(((   ِذيَن الَ يَْعلَُم ِريعٍَة .)).. )18ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعٍَة ِمْن األَْمِر فَاتَّبِْعَها َوَال تَتَّبِْع أَْهَواَء الَّ ى َش َعلَ

ين وأَ  ُ والشريعة: على طريقة واضحة ال لبس فيها وال التباس ..  ِمْن األَْمرِ  ّدِ ن ال نَّ هللا م ا س ْرعةُ: م ر والّشِ َم
الة وم والص ه كالص اة ب ج والزك ه والح ه قول راع؛ ومن ن ك ر؛ ع اطئ البح ن ش تقٌّ م ّرِ مش ال الب ائر أَعم  وس

نكم تعالى: ا م ّلٍ جعلن الى: لك ه تع ْرعةً  ثم جعلناك على شريعٍة من األَْمر، وقول يره:  ِش ي تفس ل ف اً؛ قي وِمنهاج
ين، والِمنهاُج الطريُق، ْرعةُ الّدِ ينوقيل: الشرعة و الّشِ   .. المنهاج جميعاً الطريق، والطريُق ههنا الّدِ

يُّ اْلمُ ((   ُ َوِل َّ ٍض َو اُء بَْع ُهْم أَْوِليَ اِلِميَن بَْعُض ِ َشْيئًا َوإِنَّ الظَّ َّ يَن(إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعنَك ِمْن  ) .)) 19تَِّق
ينَ ..  يُّ اْلُمتَِّق ُ َوِل َّ ي َو ف والنص و : الحلي ولي ه ب .. ((  : ال ينر والمح ذره ..  اْلُمتَِّق ه وح اه : خاف )) :  اتق

  التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. 
ا :  ِلقَْوٍم يُوقِنُونَ .)).. )20َهذَا بََصائُِر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن(((   ا ويقين ر يقن ن األم : يق

اً،  أَْيقَنَ  الشك وتحقيُق األَمر، وقد اليَِقيُن: الِعْلم وإزاحةثبت ووجب ..  ْيقَن يَقَن يُوقُِن إيقاناً، فهو ُموقٌِن، ويَِقَن يَ
ي فهو يَقٌن. اً. وف ه يَقين ول َعِلْمتُ يُض الجهل، تق ل واليَِقين: نَقيض الشك، والعلم نق قُّ  التنزي ه لََح ز: وإنَّ العزي

ا هو إضافة الشي اليَِقين؛ أَضاف الحق إلى اليقين وليس هو من ين، إنم ر اليق و غي ء إلى نفسه، ألَن الحق ه
ه، ى خالُصه وأََصحُّ ك حت ْد َربَّ الى: واْعبُ ه تع ل. وقول ى الك بعض إل افة ال ك فجرى مجرى إض يُن؛ أَي  يأْتي اليَِق

  .. حتى يأْتيك الموتُ 
ِذيَن آمَ ((   ْم َكالَّ يِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُه وا السَّ ِذيَن اْجتََرُح َب الَّ اُهْم أَْم َحِس َواًء َمْحيَ اِلَحاِت َس وا الصَّ وا َوَعِملُ نُ

ل: :  الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّيِّئَاتِ .)).. )21َوَمَماتُُهْم َساَء َما يَْحُكُموَن( وَجَرح الشيَء واْجتََرَحه: َكَسبه؛ وفي التنزي
اكم ذي يتوف و ال ل وه ار. باللي َرْحتُْم بالنه ا َج م م ل: أَم َحِس. ويعل ي التنزي يِّئات؛وف وا الس ذين اْجتََرُح أَي  َب ال

  .جارُح أَهِله وجاِرَحتُهم أَي كاِسبُهم. اكتسبوها. فالن
وَن(((    ْم الَ يُْظلَُم بَْت َوُه ا َكَس ٍس بَِم لُّ نَْف َزى ُك ُ السََّماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحّقِ َوِلتُْج َّ  ...)).) 22َوَخلََق 

ُ السََّماَواتِ  َّ لو: َوَخلََق  ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ه هللا  شيء الَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمث خلَق
  . تبارك هللا أَحسن الخالقين. واألَمر له الَخلق فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال
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 *******  

  
  

الى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتع
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ن والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالمس ى المرسلين  آم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  
  

 c   : 351الحلقة عدد   
  c( سورة الجاثية ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم  ول هللا بل المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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َواهُ َوأََض(( ...  ِرِه أَفََرأَْيَت َمْن اتََّخذَ إِلََههُ َه ى بََص َل َعلَ ِه َوَجعَ ْمِعِه َوقَْلبِ ى َس تََم َعلَ ٍم َوَخ ى ِعْل ُ َعلَ َّ لَّهُ 
ِ أَفََال تَذَكَُّروَن( َّ ا إِالَّ  )23ِغَشاَوةً فََمْن يَْهِديِه ِمْن بَْعِد  ا يُْهِلُكنَ ا َوَم وُت َونَْحيَ ْنيَا نَُم دُّ ا ال َي إِالَّ َحيَاتُنَ ا ِه الُوا َم َوقَ

الُوا  )24ُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ يَُظنُّوَن(الدَّهْ  تَُهْم إِالَّ أَْن قَ اَن ُحجَّ ا َك اٍت َم ا بَيِّنَ ْيِهْم آيَاتُنَ َوإِذَا تُتْلَى َعلَ
ُ يُْحيِيُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ 25ائْتُوا بِآبَائِنَا إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( َّ َر ) قُْل  نَّ أَْكثَ ِه َولَِك َب فِي يَْجَمعُُكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة الَ َرْي

وَن( )26النَّاِس الَ يَْعلَُموَن( ُر اْلُمْبِطلُ ٍذ يَْخَس اَعةُ يَْوَمئِ وُم السَّ ْوَم تَقُ ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َويَ َّ ِ َرى  )27َو َوتَ
ٍة َجاثِيَةً ُكلُّ أُمَّ  وَن(ُكلَّ أُمَّ تُْم تَْعَملُ ا ُكن ا 28ٍة تُْدَعى إِلَى ِكتَابَِها اْليَْوَم تُْجَزْوَن َم اْلَحّقِ إِنَّ ْيُكْم بِ ُق َعلَ ا يَنِط ذَا ِكتَابُنَ )َه

وَن( تُْم تَْعَملُ ا ُكن ْم فِ )29ُكنَّا نَْستَنِسُخ َم ْدِخلُُهْم َربُُّه اِلَحاِت فَيُ وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ َو فَأَمَّ َك ُه ِه ذَِل ي َرْحَمتِ
ا الَِّذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آيَاتِي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَاْستَْكبَْرتُْم َوُكنتُْم قَْوًما ُمْجِرِميَن( )30اْلفَْوُز اْلُمبِيُن( َل  )31َوأَمَّ َوإِذَا قِي

تُْم َم ا قُْل ِ َحقٌّ َوالسَّاَعةُ الَ َرْيَب فِيَه َّ تَْيِقنِيَن(إِنَّ َوْعَد  ُن بُِمْس ا نَْح ا َوَم نُّ إِالَّ َظن اَعةُ إِْن نَُظ ا السَّ ْدِري َم  )32ا نَ
ْوِمُكْم  )33َوبََدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون( اَء يَ يتُْم ِلقَ ا نَِس اُكْم َكَم ْوَم نَنَس َوقِيَل اْليَ

اْليَْوَم الَ 34ُكْم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِريَن(َهذَا َوَمأَْوا ْنيَا فَ دُّ اةُ ال تُْكْم اْلَحيَ رَّ ِ ُهُزًوا َوَغ َّ ) ذَِلُكْم بِأَنَُّكْم اتََّخْذتُْم آيَاِت 
تَْعتَبُوَن( ْم يُْس ا َوَال ُه وَن ِمْنَه َماَواِت َوَرّبِ ا )35يُْخَرُج ُد َرّبِ السَّ ِه اْلَحْم الَِميَن(فَِللَّ هُ  )36ألَْرِض َرّبِ اْلعَ َولَ

  ./.)).)37اْلِكْبِريَاُء فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الجاثية ) 

  * التحليل : 
  

وارد ا اإلستنساخ ال ون ؟.. م م المبطل ي   كيف يعبد اإلنسان هواه  ؟.. من هم الدهريون ؟.. ومن ه ف
ة  ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه اء ؟.. ع ن الكبري تعتاب ؟.. ولم ا اإلس ة ؟ .. وم ات الكريم اآلي

  الشافية في التحليل التالي  إن شاء هللا تعالى : 
  

مْ (( ...  ى َس تََم َعلَ ٍم َوَخ ى ِعْل ُ َعلَ َّ لَّهُ  َواهُ َوأََض ِرِه أَفََرأَْيَت َمْن اتََّخذَ إِلََههُ َه ى بََص َل َعلَ ِه َوَجعَ ِعِه َوقَْلبِ
ِ أَفََال تَذَكَُّروَن( َّ ل :  أَفََرأَْيَت َمْن اتََّخذَ إِلََههُ َهَواهُ .)).. )23ِغَشاَوةً فََمْن يَْهِديِه ِمْن بَْعِد  ز وجل، وك هُ: هللا ع اإللَ

ةُ  عند ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ  ةٌ. واآلِلَه ادهم أَنمتخذه، والجمع آِلَه ذلك العتق نام، سموا ب ادة  : األَص العب
ال )) : جاء في  إِلََههُ َهَواهُ .. ((  نفسه تَُحقُّ لها، وأَسماُؤهم تَتْبَُع اعتقاداتهم ال ما عليه الشيء في ذيب: ق الته

اه هللا عز وجل: ونَهى النْفَس عن ال قال اللغويون الَهَوى محبةُ اِإلنسان الشيء وَغلَبَتُه على قلبه؛ وى؛ معن َه
ا َهواتِها وم دعو نَهاها عن َش مير، ت وى الضَّ ور َه و مقص ث: الَه ل. اللي ن معاصي هللا عز وج ه م ول:  إِلي تق

. ورجل َهٍو: ذو َهًوى َهِوَي،    .ُمخاِمُره. بالكسر، يَْهوى َهًوى أَي أَحبَّ
ْنيَا نَُموُت َونَْحيَا وَ ((   ْم إِالَّ َوقَالُوا َما ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الدُّ ٍم إِْن ُه ْن ِعْل ذَِلَك ِم ْم بِ ْهُر َوَما لَُه َما يُْهِلُكنَا إِالَّ الدَّ

ال:  األَزهري: قال الشافعي: قال  َوَما يُْهِلُكنَا إِالَّ الدَّْهرُ .)).. )24يَُظنُّوَن( وم؛ ق دنيا، وي ِة ال دَّ ى ُم ع عل ْيُن يق الِح
 المزني في مختصره قاب، ذكر هذا في كتاب اِإليمان؛ حكاهوكذلك زمان ودهر وأَح نعلم للحين غاية، ونحن ال

ي..  عنه. وقال شمر: الزمان والدهر واحد ال ف اري: يق ن األَنب ال:  قال اب . ق ِريٌّ ديم َدْه ى الرجل الق بة إِل النس
ا من بني َدْهٍر من بني وإِن كان ب: وهم ال ثعل دال، ق ر، بضم ال اً منسوبان عامر قلت ُدْهِريٌّ ال غي ى  جميع إِل

ْهِر وهم ربما غيروا في النسب، كما قالوا ُسْهِليٌّ  ي  للمنسوب إِلى الدَّ دَّْهِر ف األَرض السَّْهلَِة. والدَّهاِريُر: أَّول ال
  ..  وال واحد له الماضي، الزمان

الُوا ائْتُ((   تَُهْم إِالَّ أَْن قَ اِدقِيَن(َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت َما َكاَن ُحجَّ تُْم َص ا إِْن ُكن .)).. )25وا بِآبَائِنَ
انَ :  َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ  ا. وب ة وغيِره ن الدالل ه الشيُء م يَِّن ب ا بُ اً: والبَياُن: م يُء بَيان اتََّضح،  الش

يِّنٍ  ذلك فهو بَيٌِّن، والجمع أَْبيِناُء، مثل َه اء، وك يءُ  وأَْهيِن اَن الش يٌن؛أَب و ُمب تَباَن   فه اَن الشيُء واْس الوا: ب وق
د؛ ى واح يََّن بمعن اَن وبَ يَّن وأَب ه وتَب ى ومن ديدها، بمعن اء وتش ر الي اٍت، بكس اٍت ُمبَيِّن الى: آي ه تع   قول

  .. ين أَي تَبَيَّنالصبُح لِذي عينَ  المثل: قد بَيَّنَ  قرأَ ُمبَيَّنات بفتح الياء فالمعنى أَن هللا بَيَّنَها. وفي ُمتبيِّنات، ومن
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َر ا((   نَّ أَْكثَ ِه َولَِك َب فِي ِة الَ َرْي ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ ْم إِلَ مَّ يَْجَمعُُك تُُكْم ثُ مَّ يُِمي يُكْم ثُ ُ يُْحيِ َّ ْل  اِس الَ قُ لنَّ
  :  الشك فيه .. الَ َرْيَب فِيهِ .)).. )26يَْعلَُموَن(

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَرْ ((   َّ ِ وَن(َو ُر اْلُمْبِطلُ ٍذ يَْخَس ُر .)).. )27ِض َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يَْوَمئِ ٍذ يَْخَس يَْوَمئِ
ً  ً يَْبُطل بُْطالً وبُُطوال : بطل الشيء  اْلُمْبِطلُونَ  يَاعا ال:  وبُْطالناً: ذهب ض ه هو. ويق ل، وأَْبَطل و باط راً، فه وُخْس
ع  والباطل: نقيض ديثه بََطالة وأَبطل: َهَزل، واالسم البَطل.وبَِطل في ح بُْطالً أَي َهَدراً. ذهب َدُمه الحق، والجم

ال أَو ع إِْبط ه جم اس، كأَن ر قي ى غي ل، عل ذا أَباطي ل؛ ه ل  إِْبِطي ع الباط ذيب: ويجم ي الته يبويه؛ وف ذهب س م
و واحدة بواطل؛ قال أَبو حاتم: ة. وَدْع د: واحدتها إِْبطال لٌ األَباطيل أُْبُطولة؛ وقال ابن دري ة؛ عن  ى باِط وبَاِطل

  .. الزجاج. وأَْبَطل: جاء بالباطل
وَن(((   تُْم تَْعَملُ ا ُكن ٍة تُْدَعى إِلَى ِكتَابَِها اْليَْوَم تُْجَزْوَن َم ٍة َجاثِيَةً ُكلُّ أُمَّ لَّ .)).. )28َوتََرى ُكلَّ أُمَّ َرى ُك َوتَ

ٍة َجاثِيَةً  ال على فعول فيهما: جلس وُجثِيّاً، ويَْجثِي ُجثُّواً  : جثا يجثو  أُمَّ :  على ركبتيه للخصومة ونحوها. ويق
ال.. على ركبتيه جثا فالن ةً؛ ق ٍة جاثِيَ د: والجاثي: القاعد. وفي التنزيل العزيز: وترى كل أُمَّ توفِزيَن  مجاه ُمس

َكب. قال أَبو معاذ: الُمْستَْوفُِز الذي رفع   .. ووضع ركبتيه أَْليَتَيه على الرُّ
تُْم .)).. )29ابُنَا يَنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحّقِ إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن(َهذَا ِكتَ ((   ا ُكن ُخ َم ا نَْستَنِس إِنَّا ُكنَّ

َخه : نسخ الشيء  تَْعَملُونَ  خاً وانتَس ُخه نَْس ن ينَس ه ع َخه: اكتتب ك  واستنَس خ اكتتاب ه. التهذيب: النَّْس معارض
ً  كتاباً عن كتاب ب ناسخ بحرف، واألَصل حرفا خ. نُسخةٌ، والمكتوب عنه نُسخة ألَنه قام مقامه، والكات  ومنتس

تم ا كن ا نستنسخ م ا كن ل: إِن ي التنزي اب؛ وف ن كت اب م ب كت ب  واالستنساخ: كت ا تكت خ م ون؛ أَي نستنس تعمل
  . بنسخه وإِثباته. وفي التهذيب: أَي نأْمر  ؛ الحفظة فيثبت عند هللا

يُن(فَأَمَّ ((   ْوُز اْلُمبِ َو اْلفَ َك ُه ِه ذَِل ي َرْحَمتِ ْم فِ ْدِخلُُهْم َربُُّه اِلَحاِت فَيُ وا الصَّ .)).. )30ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُ
  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  ذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلُمبِينُ 

اتِي تُتْلَ((   ْن آيَ ْم تَُك ُروا أَفَلَ ِذيَن َكفَ ا الَّ ِرِميَن(َوأَمَّ ا ُمْج تُْم قَْوًم تَْكبَْرتُْم َوُكن ْيُكْم فَاْس .)) .. )31ى َعلَ
ل  ومنه قوله: إِنهم ؛ واْستِْكباُر الكفار: أَن ال يقولوا ال إِله إِالَّ هللاُ :  فَاْستَْكبَْرتُْم َوُكنتُْم قَْوًما ُمْجِرِمينَ  كانوا إِذا قي

هوآله النبي، صلى هللا عليه  ُر الذي قالهو الِكبْ  لهم ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا ي قلب ان ف  وسلم: إِن من ك
ة من ِكْبٍر لم وق ِمثْقاُل ذَرَّ ى مخل ان عل ر اِإلنس م،ال أَن يتكب رك، وهللا أَعل ه الش ي ب ال: يعن ه  يدخل الجنة، ق مثل

  . االمتناع عن قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّراً. وهو مؤمن بريه. واالستكبار:
نُّ إِالَّ َظنَوإِذَ ((   اَعةُ إِْن نَُظ ا السَّ ْدِري َم ا نَ تُْم َم ا قُْل َب فِيَه اَعةُ الَ َرْي قٌّ َوالسَّ ِ َح َّ ا ا قِيَل إِنَّ َوْعَد  ا َوَم

الى.)).. )32نَْحُن بُِمْستَْيِقنِيَن( ه تع ون؛ : والساعةُ: الوقت الحاضر. وقول ُم المجرم وم الساعة يُْقِس وم تق  وي
ف أَيّ  الوقت الذي تقوم فيهيعني بالساعة  رَّ ِرَك أَن يُعَ ذلك تُ ة ُالقيامة فل ميت القيام ِإن س اعة  ساعٍة هي، ف س

ون  الساعة اسم للوقت الذي فعَلى هذا، والساعة: القيامة. وقال الزجاج: ذي يبعث ِت ال تَْصعَُق فيه الِعباُد والوق
ي فيه القيامة، سميت ساعة فيه وتقوم اس ف أُ الن ا تَْفَج د ألَنه م عن ق كله وت الخل ى ساعة فيم يحة األُول  الص

  . هم خادمون. التي ذكرها هللا عز وجل فقال: إِن كانت إِال صيحة واحدة فِإذا
تَْهِزئُون(((   ِه يَْس انُوا بِ ا َك ْم َم ِه .)).. )33َوبََدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِه انُوا بِ ا َك ْم َم اَق بِِه َوَح

م  يعمله الليث: الَحْيُق ما حاَق باِإلنسان من َمْكر أَو ُسوء عمل:  ئُونيَْستَْهزِ  فينزل ذلك به، تقول: أَحاق هللا به
ى َحْيقاً: مكرهم. وحاَق به الشيء يَِحيق تمل عل و أَن يش ة ه  اِإلنسان نَزل به وأَحاَط به، وقيل: الَحْيُق في اللغ

ذين اَق بال ل: وح ي التنزي ه، وف روه فعل ةُ مك انوا عاقب ا ك نهم م ِخروا م ه َس انوا  ب ب: ك ال ثعل تَْهِزئُون. ق يَْس
م اَق به رةَ فح ذاب وال آِخ ون ال َع م يقول اَق به ل: ح ه، وقي ه: أَنزل هُ هللا ب ه، وأَحاق ذَّبوا ب ذي ك ذاب ال   الع

ائق. العذابُ  ق، فهو ح ال الزجاج أَي أَحاط بهم ونزل كأَنه وجب عليهم، وقال: حاق يَِحي ا وق ه تع ي قول لى: ف
  ..  وحاق بهم ما كانوا به يستهزئُون، أَي أَحاط بهم

ِريَن(((   ْن نَاِص ْم ِم ا لَُك اُر َوَم أَْواُكْم النَّ ذَا َوَم ْوِمُكْم َه اَء يَ يتُْم ِلقَ ا نَِس اُكْم َكَم ْوَم نَنَس َل اْليَ .)).. )34َوقِي
ُدهمومن المقصور ا وقال األَزهري: هي لغة فصيحة؛:  َوَمأَْواُكْم النَّارُ  ا أَح ى  لالزم الحديُث اآلخر: أَم أََوى إِل ف

ا  كفانا وآوانا؛ أَي رجع إِليه، ومن الممدود حديُث الدعاء: الحمد  الذي هللا أَي م يجعلن ردَّنا إِلى مأْوًى لنا ول
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ائم، رين كالبه زُل: منتش أَْوى: المن أَْوى والم ول لم الب يق ي ك ن بن يَح م معت الفص ري: س ال األَزه ل وق  اِإلب
  .. اِإلبل خاصة َمأْواة، بالهاء. الجوهري: َمأِْوي اِإلبل، بكسر الواو، لغة في َمأَْوى

وَن ِمنْ ((   اْليَْوَم الَ يُْخَرُج ْنيَا فَ دُّ اةُ ال تُْكْم اْلَحيَ رَّ ُزًوا َوَغ ِ ُه َّ اِت  ْذتُْم آيَ أَنَُّكْم اتََّخ ْم بِ ْم ذَِلُك ا َوَال ُه َه
تَْعتَبُوَن( اةُ وَ .)).. )35يُْس تُْكْم اْلَحيَ رَّ رة عن:  َغ ّرة؛ األَخي روراً وِغ را وُغ ه َغ رُّ ّره يغُ و غ اني، فه رور  اللحي َمغ

اب )) :  َوَال هُْم يُْستَْعتَبُونَ .. ((  وغرير: خدعه وأَطعمه بالباطل اَن والِعت َب والعُتْب مع العَتْ قال األَزهري: لم أَس
تَْعتَْبتَهالعَتُْب والعُتْبا بمعنى اِإلْعتاِب، إِنما ك، فاْس ن  ُن لوُمك الرجَل على إِساءة كانت له إِلي لُّ واحد م ا. وك منه

لُّ  َر ك ن اِإلساءة،  اللفظين يَْخلُُص للعاتِب، فِإذا اشتركا في ذلك، وذَكَّ ه م ه إِلي َرَط من ا فَ ا صاحبَه م ٍد منهم واح
ـُمعاتَبة اُب وال و الِعت و..  فه ـى: فه اُب والعُتْبَ ـَّا اِإلْعت ا فأَم ى م ه إِل ـَمْعتُوب علي وُع ال َب. ُرج ـي العاِت  يُْرِض

ُجوعَ    . عن إِساَءته. واالْستِْعتاُب: َطلَبُك إِلى الـُمِسـيِء الرُّ
الَِميَن(((   َماَواِت َوَرّبِ األَْرِض َرّبِ اْلعَ ُد َرّبِ السَّ ِه اْلَحْم دُ .))..  )36فَِللَّ ِه اْلَحْم اني: :  فَِللَّ ال اللحي وق

، كر فلم يفرق بينهما. األَخفش:الحمد الش ال األَزهري: الشكر ال  الحمد  الشكر  اء. ق قال: والحمد  الثن
ُد هللا والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداء إِال ثناء ليد أَوليتها، يكون ل، فحم ى الرج اء عل اُء  للثن الثن

  . من الشكر.والحمد أَعم  عليه ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل،
َماَواِت ./.))... )37َولَهُ اْلِكْبِريَاُء فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(((   ي السَّ َولَهُ اْلِكْبِريَاُء فِ

ال:  َواألَْرِض  ذات وكم ال ال ود وال والِكْبِرياء: العََظمة والملك، وقيل: هي عبارة عن كم ا إال  الوج ف به يوص
   ..تعالىهللا 

  
 *******  

  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز ال يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي جب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118 اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
   

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 352الحلقة عدد   
   c  سورة األحقاف) 46(

  )  35ها : ( آيات
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم(1حم(((  َّ اْلَحّقِ 2) تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمْن  ا إِالَّ بِ ا بَْينَُهَم ) َما َخلَْقنَا السََّماَواِت َواألَْرَض َوَم
ا أُْنِذُروا ُمْعِرُضوَن(َوأََجٍل ُمَسمى َوالَِّذينَ  ْن 3 َكفَُروا َعمَّ وا ِم ِ أَُرونِي َماذَا َخلَقُ َّ ) قُْل أََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 

تُمْ  ٍم إِْن ُكْن ْن ِعْل اَرٍة ِم ذَا أَْو أَثَ ِل َه ْن قَْب اٍب ِم ونِي بِِكتَ َماَواِت اِئْتُ ي السَّ ادِ  األَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرٌك فِ ْن 4قِيَن(َص ) َوَم
افِلُ  ائِِهْم َغ ْن ُدَع ْم َع ِة َوُه ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ هُ إِلَ تَِجيُب لَ ْن الَ يَْس ِ َم َّ ْن ُدوِن  ْدُعو ِم ْن يَ لُّ ِممَّ َر 5وَن(أََض ) َوإِذَا ُحِش

ا ) َوإِذَا تُتْلَى عَ 6النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْعَداًء َوَكانُوا بِِعبَاَدتِِهْم َكافِِريَن( ّقِ لَمَّ ُروا ِلْلَح ِذيَن َكفَ اَل الَّ اٍت قَ ا بَيِّنَ ْيِهْم آيَاتُنَ لَ
ونَ 7َجاَءهُْم َهذَا ِسْحٌر ُمبِيٌن( ا تُِفيُض ِ َشْيئًا ُهَو أَْعلَُم بَِم َّ  ) أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِْن اْفتََرْيتُهُ فََال تَْمِلُكوَن ِلي ِمْن 

ِحيُم( فِيِه َكفَى بِِه َشِهيًدا ي َوَال 8بَْينِي َوبَْينَُكْم َوُهَو اْلغَفُوُر الرَّ ُل بِ ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفعَ ) قُْل َما ُكْنُت بِْدًعا ِمْن الرُّ
دِ 9بُِكْم إِْن أَتَّبُِع إِالَّ َما يُوَحى إِلَيَّ َوَما أَنَا إِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن( ْن ِعْن اِهٌد  ) قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِم ِهَد َش ِه َوَش ْرتُْم بِ ِ َوَكفَ َّ

اِلِميَن( ْوَم الظَّ ِدي اْلقَ َ الَ يَْه َّ تَْكبَْرتُْم إِنَّ  آَمَن َواْس ِه فَ ى ِمثِْل َرائِيَل َعلَ ِذيَن 10ِمْن بَنِي إِْس ُروا ِللَّ ِذيَن َكفَ اَل الَّ ) َوقَ
ِه َوإِ  بَقُونَا إِلَْي ِديٌم(آَمنُوا لَْو َكاَن َخْيًرا َما َس ٌك قَ ذَا إِْف يَقُولُوَن َه ِه فََس ُدوا بِ ْم يَْهتَ ى 11ْذ لَ اُب ُموَس ِه ِكتَ ْن قَْبِل ) َوِم

ٌق ِلَسانًا َعَربِيا ِليُْنِذَر الَِّذيَن َظلَُموا َوبُْشَرى ِلْلُمْحِسنِيَن(   ...)).)12إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا ِكتَاٌب ُمَصّدِ
  صدق هللا العظيم 

  اف ) ( سورة األحق

  * التحليل : 
  

ك  ا اإلف رائيل ؟.. وم ي إس ما األجل المسمى ؟.. وما األثارة  من علم ؟.. وما اإلفتراء ؟.. من شاهد بن
ل  ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه نين ؟.. ع ارة المحس ا بش ديم ؟ .. وم الق

  التالي إن شاء هللا تعالى :
   

يِم() تَْنزِ 1حم(((  ِز اْلَحِك ِ اْلعَِزي َّ يمِ  .)) ..)2يُل اْلِكتَاِب ِمْن  ِز اْلَحِك ِ اْلعَِزي َّ ْن  ن صفات :  ِم ُز: م العَِزي
ل  الزجاج: هو هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال ب ك وي الغال و الق ره: ه ال غي الممتنع فال يغلبه شيء، وق

ل: يء، وقي ذي ش و ال مائ ه ن أَس يء. وم ه ش يس كمثل زَّ ل ُب الِع ذي يََه و ال ، وه زُّ ل الُمِع ز وج  ه ع
. : خالف الذُّّلِ ه هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الحاكِميَن، وهو الَحِكيمُ )) :   اْلَحِكيمِ . (( لمن يشاء من عباده. والِعزُّ  ل

ن ري: م الى. األَزه ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س فات الُحْك ُم و ص اِكُم، هللا الَحَك يُم والح الَحِك
ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه ي ومع ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم  أعل

ُم  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ذي يُْحِك فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو ال
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معرفة أفضل األشياء  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة تقنها، فهواألَشياَء وي
ناعات بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق ل الّصِ  ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مث

اِلمٍ  قَِدير بمعنى ى ع نقادر وَعِليٍم بمعن ةُ م م الِحْكَم وهري: الُحْك يمُ  . الج م، والَحِك ة.  العل احب الِحْكَم اِلم وص الع
 ً   .. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما

ا أُْن((   ُروا َعمَّ ِذيَن َكفَ مى َوالَّ ٍل ُمَس اْلَحّقِ َوأََج ا إِالَّ بِ ا بَْينَُهَم َماَواِت َواألَْرَض َوَم ا السَّ ا َخلَْقنَ ِذُروا َم
وَن( اْلَحقِّ .)).. )3ُمْعِرُض ا إِالَّ بِ ا بَْينَُهَم َماَواِت َواألَْرَض َوَم ا السَّ ا َخلَْقنَ داع :  َم رب: ابتِ الم الع ي ك ُق ف والَخْل

ق شيء الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه   خلَق
ر القين واألَم ن الخ ارك هللا أَحس مى.. ((   تب ٍل ُمَس دَّين )) :  َوأََج ول ال وت وُحل ي الم ت ف ةُ الوق ُل: غاي األََج
  )) : معين ..  ُمَسمى. ((ُمدَّةُ الشيء. واألََجُل: ونحِوه.

ي ال((   ْرٌك فِ ْم ِش ْن األَْرِض أَْم لَُه وا ِم اذَا َخلَقُ ي َم ِ أَُرونِ َّ ْن ُدوِن  ْدُعوَن ِم ا تَ تُْم َم ْل أََرأَْي َماَواِت قُ سَّ
اِدقِيَن( تُْم َص ٍم إِْن ُكْن ْن ِعْل اَرٍة ِم ذَا أَْو أَثَ ِل َه ْن قَْب اٍب ِم ْركٌ .)).. )4اِئْتُونِي بِِكتَ ْم ِش ريُك: الُمشاِرك. :  أَْم لَُه والشَّ

ْرُك: كالشَّريك راً وأَثََر الحديَث عن الق))  : أي خط أو عالمة ..  أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعْلمٍ .. ((  والّشِ أْثُِره أَثْ وم يأْثُُره وي
ه األَخيرة عن اللحياني: أَنبأَهم بما ُسبِقُوا فيه من األَثَر؛ وأُثَْرةً؛ وأَثاَرةً  ال:  وقيل: حّدث ب ارهم؛ ق ي آث نهم ف ع

ي م وه رة االس دي أَن األُثْ حيح عن أْثََرةُ  والص أْثَُرةُ. الَم ه والَم ِم وأَثََرت َرةُ الِعْل ة  وأُثْ ه: بقي ْؤثَُر أَي وأَثاَرتُ ه تُ من
ى أَو أَثَْرٍة من ِعْلم  وقرئ: تروى وتذكر؛ ي معن  وأَثََرٍة من علم وأَثاَرٍة، واألَخيرة أَعلى؛ وقال الزجاج: أَثاَرةٌ ف

ْؤثَرُ  ا يُ ى م ون عل وز أَن يك م، ويج ن عل ة م ى بقي ى معن ون عل وز أَن يك ة ويج   عالم
لي   .. نمن العلم. ويقال: أَو شيء مأْثور من كتب األَوَّ

ائِِهمْ ((   ْن ُدَع ْم َع ِة َوُه ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ هُ إِلَ تَِجيُب لَ ْن الَ يَْس ِ َم َّ ْن ُدوِن  ْدُعو ِم ْن يَ لُّ ِممَّ ْن أََض  َوَم
ث:: غفل عن الشيء : سها عنه وتركه ..  َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغافِلُونَ .)).. )5َغافِلُوَن( ت الشيء  قال اللي أَْغفَْل

الى له ذاكر. قال ابن سيده: وقوله َغفَالً وأَنتتركته  م،  : تع ون، وهللا أَعل لح أَن يك افِليَن؛ يص ا غ انوا عنه وك
راد  ه بمنزلة الغافِلين، قال: ويجوز أَنـاِإليماَن با والنظَر فيه والتدبَُّر ل كانوا في تركهم ا ي انوا عم ون وك يك

  .. والغَفَل لةبهم من اِإلثابة عليه غافِلين، واالسم الغَفْ 
افِِريَن(((   اَدتِِهْم َك انُوا بِِعبَ َداًء َوَك اسُ .)).. )6َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْع َر النَّ َرُهم :  َوإِذَا ُحِش َحَش

ُر: حَ  يوم يَْحُشُرهم ويَْحِشُرهم َحْشراً: جمعهم؛ ومنه ة. والَحْش وم القيام اس ي ع الن ُر: جم ُر الَمْحَشِر. والَحْش ْش
  .. والَمْحَشُر: المجمع الذي يحشر إِليه القوم القيامة. يوم

يٌن(((   ا َجاَءُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبِ ى .)).. )7َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِلْلَحّقِ لَمَّ َوإِذَا تُتْلَ
انَ وقال الزجاج: َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ  ه، : باَن الشيُء وأَب يُء وأَبَنتُ اَن الش ال: ب ى واحد. ويق ين  بمعن ى ُمب فمعن

اء والبَيان: اإلفصاح.. من الحرام وبَرَكته، أَو ُمبين الحقَّ من الباطل والحاللَ  أَنه ُمبيٌن خيَره ع ذك ة  م .. والبين
  : الدليل والحجة ..  

ِه أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِْن اْفتَ ((   ى بِ ِه َكفَ وَن فِي ا تُِفيُض ُم بَِم َو أَْعلَ ْيئًا ُه ِ َش َّ ْن  َرْيتُهُ فََال تَْمِلُكوَن ِلي ِم
ِحيُم( راه: :  أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ .)).. )8َشِهيًدا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوُهَو اْلغَفُوُر الرَّ اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك والِفْريةُ: الكذب. فَ

الن ٌ ج فَِريّ اختلقه. ور ه،  وِمْفًرى وإِنه لقَبِيح الِفْرية؛ عن اللحياني. الليث: يقال فََرى ف ه إِذا اختلق ذب يَْفري الك
َرى ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ذب والِفْرية م راه؛ أَي الك ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق  يَْفتِري

يوفََرى فالن كذا إِذا خلَقَه، وافت اختلقه. ة. وف ه، واالسم الِفْريَ ِرَي  الحديث: راه: اختلق َرى أَن يُ َرى الِف ن أَْف ِم
جُل َعْينَْيِه ما لم ونَ )) : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. ((   ُهَو أَْعلَُم بَِما تُِفيُضونَ ..((  تََريا الرَّ ا تُِفيُض  بَِم

وه  ذائٌع، نتشر. وَحِديٌث ُمْستَِفيٌض:وفاَض الحديُث والخبَُر واْستَفاَض: ذاَع وا)) :  فِيهِ  وُمْستَفاض قد اْستَفاُض
  . ُمْستَفاٌض فيه؛ وبعضهم يقول: اْستَفاُضوه، فهو ُمْستَفاٌض. حتى يقال: أَي أََخذُوا فيه، وأَباها أَكثرهم

ْم إِنْ ((   ي َوَال بُِك ُل بِ ا يُْفعَ ُسِل َوَما أَْدِري َم ا إِالَّ  قُْل َما ُكْنُت بِْدًعا ِمْن الرُّ ا أَنَ يَّ َوَم وَحى إِلَ ا يُ ُع إِالَّ َم أَتَّبِ
لِ .)).. )9نَِذيٌر ُمبِيٌن( ُس ْن الرُّ ْدًعا ِم ُت بِ ا ُكْن دع الشيء   قُْل َم ً  : ب ْدعا ه بَ َدع يَْبَدُع دأَه. وب أَه وب ه: أَنش   واْبتََدَع

َدثها. تَْنبََطها وأَح ة: اْس ِكيّ ةُ  الرَّ ِديٌع: َحِديث يٌّ بَ ونالَحْف وَرِك ذي يك يء ال ْدُع: الش ِديُع والبِ ي  ر. والبَ أَّوالً. وف
ُسل؛ أَي ما كنت أَّوَل من التنزيل: قُل ما   . قبلي ُرُسٌل كثير. أُْرِسَل، قد أُرسل كنُت بِْدعاً من الرُّ
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ي ((   ْن بَنِ اِهٌد ِم ِهَد َش ِه َوَش ْرتُْم بِ ِ َوَكفَ َّ ِد  ْن ِعْن اَن ِم تُْم إِْن َك ْل أََرأَْي آَمَن قُ ِه فَ ى ِمثِْل َرائِيَل َعلَ إِْس
َ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ َرائِيلَ .)).. )10َواْستَْكبَْرتُْم إِنَّ  و  َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن بَنِي إِْس ن سالم: ه ّ ب د  ..  عب

وراة .. ((   ي الت ذكور ف تَْكبَْرتُ شهد بأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م اء .. مْ َواْس ان ذا كبري تكبر ك )) : اس
م  ومنه قوله: إِنهم ؛ واْستِْكباُر الكفار: أَن ال يقولوا ال إِله إِالَّ هللاُ والكبرياء العظمة والتجبر ..  ل له كانوا إِذا قي
ة ِمثْ  النبي، صلى هللا عليه وسلم: إِن من كان في قلبه هو الِكْبُر الذي قال ال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا قاُل ذَرَّ

وق يدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا أَعلم، من ِكْبٍر لم ؤمن  ال أَن يتكبر اِإلنسان على مخل و م ه وه مثل
  ا .. االمتناع عن قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّر بريه. واالستكبار:

ٌك َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا لَْو َكاَن َخْيًرا َما َسبَ ((   ذَا إِْف يَقُولُوَن َه ِه فََس ُدوا بِ قُونَا إِلَْيِه َوإِْذ لَْم يَْهتَ
ذب.: جاء في (( التهذيب )) : إِْفٌك قَِديمٌ .)).. )11قَِديٌم(  التهذيب: أَفََك يأُْ◌فُِك وأَفَِك يأْفَُك إِذا كذب. ويقال: أَفََك ك

كَ  ون أَفَ ال: فيك ل، ق دَّثهم بالباط ذبهم وح اَس: ك ه وأَفََك الن ل وأَفَْكتُ ه مث ذَب وَكذَْبت ذب .. َك ل الك ي األَص ُك ف اِإلْف
  .  األَفَائُك. واِإلْفك: اِإلثم. واِإلْفُك: الكذب، والجمع ُكِذَب عليها مما رميت به. وأَراد به ههنا ما

ٌق ِلَسانًا َعَربِ ((   َرى َوِمْن قَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا ِكتَاٌب ُمَصّدِ وا َوبُْش ِذيَن َظلَُم ِذَر الَّ يا ِليُْن
تَمّ  وأَمَّ القوَم وأَمَّ بهم::  إَِماًما َوَرْحَمةً  ...)).)12ِلْلُمْحِسنِيَن( ن ائ وٌم  َتقدَّمهم، وهي اِإلمامةُ. واِإلماُم: كل م ه ق ب

اِمْهم،  مَ عز وجل: يَوْ  المستقيم أَو كانوا ضالِّين. ابن األَعرابي في قوله كانوا على الصراط اٍس بِإم نَْدُعو كلَّ أُن
يُدنا رسولُ  آخرون: بنَبيّهم قالت طائفة: بكتابهم، وقال ه. وس ه َعَمل ى في ذي أَحص ه ال  وَشْرعهم، وقيل: بكتاب

امِ  اً االئتم يهم جميع ه، وعل تِ اُم أُمَّ لم، إِم ه وس لى هللا علي وم:  ُهللا، ص يس الق ا. ورئ ى عليه ي َمض نَّته الت بُس
هم.ابن ة. سيده: واِإلماُم ما أَّمِ   ائْتُمَّ به من رئيٍس وغيِره، والجمع أَئِمَّ

  
 *******  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ال ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ر ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  اب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم ع ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق ل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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 c   : 353الحلقة عدد   
   c( سورة األحقاف ) 

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
وَن( (( ... ْم يَْحَزنُ ْيِهْم َوَال ُه ْوٌف َعلَ َال َخ تَقَاُموا فَ مَّ اْس ُ ثُ َّ ا  الُوا َربُّنَ ِذيَن قَ َحاُب 13إِنَّ الَّ َك أَْص ) أُْولَئِ

عَتْهُ 14اًء بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن(اْلَجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها َجزَ  ا َوَوَض هُ ُكْرًه هُ أُمُّ انًا َحَملَتْ ِه إِْحَس نَساَن بَِواِلَدْي ْينَا اْإلِ ) َوَوصَّ
اَل َرّبِ أَْوزِ  نَةً قَ يَن َس َغ أَْربَِع هُ َوبَلَ دَّ َغ أَُش ى إِذَا بَلَ ْهًرا َحتَّ يُكْرًها َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثََالثُوَن َش َك  ْعنِ ُكَر نِْعَمتَ أَْن أَْش

تُ  ي تُْب ي إِنِّ يَّتِ ي ذُّرِ ي فِ ِلْح ِل اهُ َوأَْص اِلًحا تَْرَض َل َص َديَّ َوأَْن أَْعَم ى َواِل يَّ َوَعلَ َت َعلَ ي أَْنعَْم ْن  الَّتِ ي ِم َك َوإِنِّ إِلَْي
ِلِميَن( و15اْلُمْس ا َعِملُ َن َم ْنُهْم أَْحَس ُل َع ِذيَن نَتَقَبَّ َك الَّ َد ) أُْولَئِ ِة َوْع َحاِب اْلَجنَّ ي أَْص يِّئَاتِِهْم فِ ْن َس اَوُز َع ا َونَتَج

ْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن( ي 16الّصِ ْن قَْبِل ُروُن ِم ْت اْلقُ ْد َخلَ َرَج َوقَ َدانِنِي أَْن أُْخ ) َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه أُّفٍ لَُكَما أَتَِع
َ َوْيلَ  َّ ِليَن(َوُهَما يَْستَِغيثَاِن  ِ َحقٌّ فَيَقُوُل َما َهذَا إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ َّ ْيِهْم 17َك آِمْن إِنَّ َوْعَد  قَّ َعلَ ِذيَن َح ) أُْولَئَِك الَّ

ِريَن( انُوا َخاِس ْم َك ِس إِنَُّه ن ّنِ َواْإلِ ْن اْلِج ْبِلِهْم ِم ْن قَ ْت ِم ْد َخلَ ٍم قَ ي أَُم ْوُل فِ اٌت 18اْلقَ ّلٍ َدَرَج وا ) َوِلُك ا َعِملُ ِممَّ
ْنيَا 19َوِليَُوفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم الَ يُْظلَُموَن( دُّ اتُِكْم ال ) َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَْذَهْبتُْم َطيِّبَاتُِكْم فِي َحيَ

ا ُكْن وِن بَِم ذَاَب اْلُه َزْوَن َع اْليَْوَم تُْج ا فَ تَْمتَْعتُْم بَِه تُْم َواْس ا ُكْن ّقِ َوبَِم ِر اْلَح ي األَْرِض بِغَْي تَْكبُِروَن فِ تُْم تَْس
  ...)).)20تَْفُسقُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة األحقاف ) 

  * التحليل :
  

ى  ا معن اذا وصى هللا عز وجل اإلنسان ؟.. م ون ؟.. بم يهم وال هم يحزن وف عل ذين ال خ م ال من  ه
ين ؟. اطير األول ذه األسئلة أوزعني ؟.. ما أس ى الفسق ؟.. عن ه ا معن اتهم ؟.. م وا طيب ذين أذهب م ال . من ه

  وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
   

وَن( (( ... ْم يَْحَزنُ ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فََال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُه َّ الُوا .)).. )13إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا  ِذيَن قَ إِنَّ الَّ
يٍء أَي:  َربُّنَا ّلِ ش ّ عّز وجل، هو َربُّ ك : هو  بُّ ه،  الرَّ ق، ال شريك ل ع الَخْل ى جمي ة عل بوبيَّ ه الرُّ ه، ول مالُك

اِب، و َربُّ األَْرب افةِ  وه ِ، إِالّ باِإلض ّ ر  ي َغي ربُّ ف ال ال الِك. وال يق ـُملوِك واألَْم ُك ال دوا هللا ال  .. أيوماِل وح
وء ..((   ل س ن ك وه ع د .. ونزه ه وال ول ة ل ر .. وال زوج بيه وال نظي ه وال ش ريك ل تَقَاُمواش مَّ اْس ))  :  ثُ

  واستقاموا على طاعته فيما أمر ونهى .. 
وَن(((   انُوا يَْعَملُ ا َك َزاًء بَِم ا َج ِديَن فِيَه ِة َخاِل دِ .).. )14أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّ اَخاِل د: دوام :  يَن فِيَه الُخْل

ا يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة َخلَدَ  البقاء في دار ال يخرج منها. ا. لبقاِء أَهله ده  فيه وَخلَّ
  .. آخر األَبدفيها وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون  هللا وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد
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الُهُ ثََال ((   هُ َوفَِص ا َوَحْملُ عَتْهُ ُكْرًه هُ ُكْرًها َوَوَض نَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَسانًا َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اْإلِ ْهًرا َوَوصَّ وَن َش ثُ
ُكَر نِ  ي أَْن أَْش اَل َرّبِ أَْوِزْعنِ نَةً قَ يَن َس َغ أَْربَِع هُ َوبَلَ َديَّ َوأَْن َحتَّى إِذَا بَلََغ أَُشدَّ ى َواِل يَّ َوَعلَ َت َعلَ ي أَْنعَْم َك الَّتِ ْعَمتَ

ِلِميَن( ْن اْلُمْس ي ِم َك َوإِنِّ ُت إِلَْي ي تُْب ي إِنِّ يَّتِ ي ذُّرِ اَن .))..   )15أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِ نَس ْينَا اْإلِ َوَوصَّ
اه: َعِهَد :  بَِواِلَدْيهِ  هِ ((   وقوله عز وجل:..  إِليهأَْوصى الرجَل وَوصَّ اَن ِبَواِلَدْي نَس ْينَا اْإلِ ي  َوَوصَّ يكم هللاُ ف يُوِص

الى: وال الَوِصيَّةَ من أَوالدكم؛ معناه يَْفِرُض عليكم ألَن ه تع ك قول ى ذل دليل عل ْرض، وال ا هي فَ وا  هللا إِنم تَْقتُل
اكم به؛ وهذا النفسَ  م هللاُ إِال بالحّق ذلكم َوصَّ م من التي حرَّ رض المحك ه؛  الف وا ب الى: أَتَواَص ه تع ا. وقول علين

لُهم قال أَبو منصور: أَي أَْوصى هم آخَرهم، واألَلف أَلف استفهام، ومعناها التوبيخ. وتَواَصْوا: أَْوصى أَوَّ  بعض
ْلته وَصلَه. أَبو عبيد: وَصْيُت ال بعضاً. ووَصى الرجَل َوْصياً: وَصلَه. وَوَصى الشيَء بغيره َوْصياً: شيَء وَوَص

واء الُهُ ..((  س هُ َوفَِص هراً؛)) :  َوَحْملُ ون ش الُه ثالث ه وفِص الى: وَحملُ ال هللا تع ام؛ ق ال: الِفط ى والِفص  المعن
دها  َرضاعها وَمدى َحْمِل المرأَة إِلى منتهى الوقت الذي يُْفَصل فيه الولد عن ثالثون شهراً؛ وفََصلت المرأَة ول

ل ال ه. وفََص ودَ أَي فطَمتْ اع مول ن الرض م ع ه، واالس لَه: فََطم االً واْفتََص الً وفِص له فَْص ال يَْفِص ال، وق  الِفص
ه، ولم يخص نوعاً. وفي الحديث: ال َرضاع ل  بعد فِصال، قال اللحياني: فََصلته أُمُّ د أَن يُْفَص ر: أَي بع ابن األَثي

ه هُ ..((   الولد عن أُّمِ ل:واألَ )) :  َحتَّى إِذَا بَلََغ أَُشدَّ ز وج ال هللا ع ى ُشدُّ: َمْبلَُغ الرجل الُحْنَكةَ والَمْعِرفَةَ؛ ق إِذا  حت
ًى،  أَسمع لها بواحد؛ وأَنشد: قال: ولم بلغ أَُشده؛ قال الفراء: األَُشدُّ واحدها َشدٌّ في القياس، و فَت اَد، وْه د س ق

ال: : واحدة األَْنعُمأَبو الهيثم أَُشدُّه، وَعال في األَْمِر واْجتََمعا حتى إِذا بَلَغَتْ  دَّة. ق دَّة  نْعَمةٌ وواحدة األَُشّدِ ِش والّشِ
ة والَجالَدة. اء القُوَّ ي والشَّديُد: الرجل القَِوّي، وكأَّن اله ن ف م تك ة ل دَّ ة والّشِ ي النعم دة،  ف ت زائ الحرف إِذ كان

ن سيده:  َدحقالوا: رُجل وأَرُجل، وقَ  نِْعَم وَشدَّ فجمعا على أَْفعُل كما وكأَّن األَصلَ  وأَْقُدح، وِضْرٌس وأَْضُرس. اب
هُ إِذا اْكتََهل. وبلغ الرجل ين. أَُشدَّ ى األَربع و سبع عشرة إِل ن نح و م ي.((  وقال الزجاج: ه اَل َرّبِ أَْوِزْعنِ أَْن  قَ
ان .. ى بهفأُوِزَع به، فهو ُموَزٌع به أَي ُمْغرً  وأَْوَزْعتُه بالشيء: أَْغَرْيتُه)) :   أَْشُكَر نِْعَمتَكَ  وفي الحديث: أَنه ك

واِك أَي د يُوَزُع إِذا اعتاَده وأَكثر منه ُمولَعاً به. وقد أُوِزَع بالشيء ُموَزعاً بالّسِ وُع؛ وق َوُزوُع: الَولُ َم. وال  وأُْلِه
وٌع َوزُ  َوُزوعاً: كأُوِلَع به ُولُوعاً. وحكى أُوِزَع به َوُزوعاً: وقد أُوِزَع به ه لََولُ ن  وٌع،اللحياني: إِن و م ال: وه ق

ل: اإلتباع. وأَْوَزَعه الشيَء: ي التنزي ي أَْلَهمه إِياه. وف َك الت كر نِْعَمتَ ي أَن أَش ى رّبِ أَْوِزْعن ّي؛ ومعن َت عل  أَْنعَْم
ُدن اللغة ُكفَّني عن األَشياء أَْوِزْعني أَْلِهْمني وأَوِلْعني به، وتأْويلُه في ا يُباِع ي عم ك، وُكفَّن ي إال عن شكر نعمت

  .. ِلتُوَزْع بتقوى هللا أَي ِلتُْلَهْم بتقوى هللا وحكى اللحياني: عنك.
ِة َوْع((   َحاِب اْلَجنَّ ي أَْص ْدِق أُْولَئَِك الَِّذيَن نَتَقَبَُّل َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاتِِهْم فِ َد الّصِ

ْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ َوْعدَ .)).. )16الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن( بحانه   الّصِ ه.. أي إن هللا س ا قبل د لم در مؤك : مص
ين  رن ب ه .. وق ى طريقت وتعالى يتجاوز عن أخطاء المؤمنين الذين امتثلوا ألوامره .. ووحدوه واستقاموا عل

ادة هللا ال ع عب ل م ق األمث و الطري ا ه ان لهم أن اإلحس دين .. فك ان للوال ده واإلحس ق  توحي ه وتطبي ريك ل ش
  أوامره واإلنتهاء عند نواهيه .. لغفران الذنوب من لدن هللا الغفور الرحيم .. 

تَ ((   ا يَْس ي َوُهَم ْن قَْبِل ُروُن ِم ْت اْلقُ ْد َخلَ َرَج َوقَ َدانِنِي أَْن أُْخ ا أَتَِع ِه أُّفٍ لَُكَم َ َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَدْي َّ ِغيثَاِن 
يَن(َوْيلََك آِمْن إِنَّ  ِل اِطيُر األَوَّ ذَا إِالَّ أََس ا َه ِ َحقٌّ فَيَقُوُل َم َّ ِه أُفٍّ .)).. )17 َوْعَد  اَل ِلَواِلَدْي ِذي قَ ة :  َوالَّ وأُّف: كلم

ه: أُفّ  رة أَوج ا عش ٍر وفيه جُّ ه وأُّفِ وأُفُّ  تََض ً  ل ا ا أُّفٍ وال وأُفّ ْل لهم ز: وال تَقُ ل العزي ي التنزي ، وف  وأُّفٍ وأُفٌّ
ن أُّف المشددة، َهْرُهما،تَنْ  عَ  وأُفِّي ُمـماٌل وأُفَّى وأُفَّةٌ وأُْف خفيفةً م د َجَم ذه العشر  وق ك ه ن مال ين ب ّدِ اُل ال جم

ْن، إن أََرْدَت، وقُل: قوله:فأُفَّ ثَلِّثْ  لغات في بيت واحد، وهو بِ  ونَّوِ نْ .. ((   أُفَّى وأُفِّي وأُْف وأُفَّةً تُِص َك آِم  َوْيلَ
الهُ؛ َوْيلَهُ  : كلمة مثل َوْيحٍ إِالَّ أَنها كلمة َعذاب. يقال:َوْيلٌ )) :  ِة: َوْي ي النُّْدب ي، وف وُل  وَوْيلََك وَوْيل ل: ُحل والَوْي

. والَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وقيل: هو ع الشّرِ ِلينَ ..((   تَفَجُّ فُّ من )) :  إِالَّ أََساِطيُر األَوَّ َطُر: الصَّ السَّْطُر والسَّ
لُ  َمْن شاَء بايَْعتُه مالي وُخْلعَتَه، قال جرير: ونحوها؛ الكتاب والشجر والنخل َطرا ما يَْكُم وانِهْم َس ي دي يُم ف  التِّ

اني والجمُع من كل ذلك أَْسُطٌر وأَْسطارٌ  ن اللحي اطير .. وأَساِطيُر؛ ع الوا أَس الى: وق ه تع ي قول ال الزجاج ف وق
طََّرهُ ا محذوف، األَّولين؛ َخبٌَر البتداء اه َس ين، معن اطير األَول ه أَس اء ب ذي ج ون، لمعنى وقالوا ال ل ُد  األَوَّ وواح

  . األَساطير أُْسُطوَرةٌ، كما قالوا أُْحُدوثَةٌ وأَحاديث.



  1325                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ِس إِنَّ ((   ن ّنِ َواْإلِ ْن اْلِج ْبِلِهْم ِم ْن قَ ْت ِم ْد َخلَ ٍم قَ ي أَُم ْوُل فِ ْيِهْم اْلقَ قَّ َعلَ ِذيَن َح َك الَّ انُوا أُْولَئِ ْم َك ُه
ب :  أُْولَئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهْم اْلقَْولُ .)).. )18َخاِسِريَن( اه وَج َحقّاً وُحقوقاً: صار َحقّاً وثَبت؛ قال األَزهري: معن

ال الزجاج:  عليهم َوَحقَّ عليه القوُل وأْحقَْقتُه أنا. وفي التنزيل: قال الذي َحقّ  وُجوباً، يَِجب القوُل؛ أي ثبت، ق
ت هم الجنُّ والشياطين. وقوله تعالى: د  ولكن حقَّ ذلك: لق ت، وك ت وثبت افرين؛ أي وجب ى الك ذاب عل ة الع كلم

ده على أكثرهم؛ حقَّ القول ه. وَحقَّه يَُحقُّه حقّاً وأَحقَّه، كالهما: أثبته وصار عن اً ال يشكُّ في ه: صيره  حقّ وأحقَّ
   ..حقّاً. وحقَّه وَحقَّقه: صدَّقه

ا َعِملُوا َوِليَُوفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم الَ يُْظلَُموَن(َوِلُكلٍّ ((   وَوفَى :   َوِليَُوفِّيَُهْم أَْعَمالَُهمْ  .))..)19 َدَرَجاٌت ِممَّ
ه  وفَى َكْيَل ال نِيٍب وال بََكرات قفيزاً؛ قال الحطيئة: هذا الطعامُ  اني حقَّ اه أَْوف ى فمعن ال أَْوفَ ن ق ال: وم مَّ، ق أَي تَ

هأَ  ى واحد شيئاً. يَْنقُْص منه شيئاً، وكذلك أَْوفَى الكيَل أَي أَتمه ولم ينقص منه ولم ي أَتَمَّ ى بمعن ..  وأَْوفَى ووفَّ
ل له وأَعطاه  إِياه بمعنى: أَْكَملَه وأَْوفَى الرجَل حقَّه وَوفَّاه ي التنزي ا .. وف ز: وافي دَ  العزي اه  وَوج َده فوفَّ هللاَ عن

لَ  ه هو منه واْستَْوفاه: لم يََدعْ حسابَه. وتََوفَّا ى الكي ره. ووفَّ ه أَْج ه وَوفَّيت ه َحقَّ ال أَْوفَْيت اه:  منه شيئاً. ويق وأَوف
ه    .. أَتَمَّ

تَْمتَْعتُْم ((   ْنيَا َواْس دُّ اتُِكْم ال ي َحيَ اتُِكْم فِ تُْم َطيِّبَ اِر أَْذَهْب ى النَّ ُروا َعلَ ِذيَن َكفَ َرُض الَّ ْوَم يُْع ا َويَ اْليَْوَم بَِه فَ
قُوَن( تُْم تَْفُس ا ُكْن ّقِ َوبَِم ِر اْلَح ي األَْرِض بِغَْي تَْكبُِروَن فِ تُْم تَْس ا ُكْن وِن بَِم ذَاَب اْلُه َزْوَن َع تُْم  ...)) ..)20تُْج أَْذَهْب

ونِ  َعذَابَ : على سبيل السخرية.. وقرأ بعضهم أأذهبتم : لإلستفسار ؟..  أي : أأذهبتم ؟.. ((   َطيِّبَاتُِكمْ  )):   اْلُه
ذَتُْهمْ  ز: فأََخ ل العزي ي التنزي ْزُي. وف وُن: الِخ اعقةُ  الُه م:  ص وُن، بالض زي. والُه وِن؛ أَي ذي الخ ذاب الُه الع

َونُ  الَهَواُن. والُهونُ  ْيٌن وأَْه و َه اً، وه وُن َهوان ، هاَن يَُه قُونَ .. ((   والَهواُن: نقيض الِعّزِ تُْم تَْفُس ا ُكْن )) :  َوبَِم
وقاً  الحق .. فسق يفسق طريق  ق: العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عنالِفسْ  قاً وفُس ويَْفُسُق فِْس

ل: وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،أَي فََجر، وق  قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقي الفُس
ي الخروج عن َق إبل رالدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََس ن أَم ر ُس ع ن أم ق ع ه. وفََس ار  رب ه أَي ج رب

َوائَِرا ومال عن طاعته؛ قال الشاعر: ره َج ن أَم قاً ع ه،  فَواِس ر رب َق عن أَم ل: فَفََس ه عز وج ي قول راء ف الف
  .. خرج من طاعة ربه

  
  

 *******  
  
  

وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان و د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي نشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسليس ين وسالم عل ن آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c  354الحلقة عدد   
  c)  ( سورة األحقاف

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةرسالة وأدى األمانال
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْيِن يََدْي (( ...  ْن بَ ذُُر ِم ُدوا إِالَّ َواْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَْنذََر قَْوَمهُ بِاألَْحقَاِف َوقَْد َخلَْت النُّ ِه أَالَّ تَْعبُ ْن َخْلِف ِه َوِم
يٍم( ْوٍم َعِظ ذَاَب يَ ْيُكْم َع اُف َعلَ ي أََخ َ إِنِّ ْن 21َّ َت ِم ُدنَا إِْن ُكْن ا تَِع ا بَِم ا فَأْتِنَ ْن آِلَهتِنَ ا َع ا ِلتَأْفَِكنَ الُوا أَِجئْتَنَ ) قَ

اِدقِيَن( ِ  )22الصَّ َّ َد  ُم ِعْن ا اْلِعْل اَل إِنََّم وَن( قَ ا تَْجَهلُ ْم قَْوًم ي أََراُك ِه َولَِكنِّ ْلُت بِ ا أُْرِس ْم َم ا َرأَْوهُ 23َوأُبَلِّغُُك ) فَلَمَّ
لَّ 24 أَِليٌم(َعاِرًضا ُمْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا َهذَا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا بَْل ُهَو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِه ِريٌح فِيَها َعذَابٌ  ُر ُك َدّمِ ) تُ

اُكْم 25ْيٍء بِأَْمِر َربَِّها فَأَْصبَُحوا الَ يَُرى إِالَّ َمَساِكنُُهْم َكذَِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِميَن(شَ  ) َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم فِيَما إِْن َمكَّنَّ
ْمعُُهْم  ْنُهْم َس ى َع ا أَْغنَ َدةً فََم انُوا فِيِه َوَجعَْلنَا لَُهْم َسْمعًا َوأَْبَصاًرا َوأَْفئِ ْيٍء إِْذ َك ْن َش َدتُُهْم ِم اُرُهْم َوَال أَْفئِ َوَال أَْبَص

ِ َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون( َّ اِت 26يَْجَحُدوَن بِآيَاِت  ْفنَا اْآليَ رَّ َرى َوَص ْن اْلقُ ْولَُكْم ِم ا َح ) َولَقَْد أَْهلَْكنَا َم
ْوالَ 27لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن( ا  ) فَلَ ْم َوَم َك إِْفُكُه ْنُهْم َوذَِل لُّوا َع ْل َض ةً بَ ا آِلَه ِ قُْربَانً َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم ِذيَن اتََّخ َرُهْم الَّ نََص
تُوا فَ 28َكانُوا يَْفتَُروَن( الُوا أَْنِص ُروهُ قَ ا َحَض ْرآَن فَلَمَّ تَِمعُوَن اْلقُ ّنِ يَْس ْن اْلِج َي ) َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا ِم ا قُِض لَمَّ

ِدي  ) قَالُوا يَا29َولَّْوا إِلَى قَْوِمِهْم ُمْنِذِريَن( ِه يَْه ْيَن يََدْي ا بَ قًا ِلَم ّدِ ى ُمَص ِد ُموَس قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُْنِزَل ِمْن بَْع
ا30إِلَى اْلَحّقِ َوإِلَى َطِريٍق ُمْستَِقيٍم( ِ  ) يَ َّ ي  وا َداِع ا أَِجيبُ ْن قَْوَمنَ ْرُكْم ِم وبُِكْم َويُِج ْن ذُنُ ْم ِم ْر لَُك ِه يَْغِف وا بِ  َوآِمنُ

َال 31َعذَاٍب أَِليٍم( ي َض َك فِ اُء أُْولَئِ ِه أَوِليَ ْن ُدونِ ِ فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي األَْرِض َولَْيَس لَهُ ِم َّ ٍل ) َوَمْن الَ يُِجْب َداِعي 
َ 32ُمبِيٍن( َّ ى ) أََولَْم يََرْوا أَنَّ  ْوتَى بَلَ َي اْلَم  الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخْلِقِهنَّ بِقَاِدٍر َعلَى أَْن يُْحيِ

ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك هُ َعلَ ى َوَربِّ 33إِنَّ الُوا بَلَ اْلَحّقِ قَ ذَا بِ ْيَس َه اِر أَلَ ى النَّ ُروا َعلَ ِذيَن َكفَ َرُض الَّ ْوَم يُْع اَل ) َويَ ا قَ نَ
ُروَن( ْوَم 34فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكفُ أَنَُّهْم يَ ْم َك تَْعِجْل لَُه ِل َوَال تَْس ُس ْن الرُّ ْزِم ِم وا اْلعَ بََر أُْولُ ا َص بِْر َكَم ) فَاْص

  ./.)) .)35إِالَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن(يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن نََهاٍر بََالٌغ فََهْل يُْهلَُك 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة األحقاف ) 

  * التحليل :
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ن  زم م و الع م أول ي األرض ؟.. من ه ز ف ما األحقاف ؟.. وما العارض ؟.. وما اإلفك ؟.. هل من معج

ة الشافي ة الكافي ي ةالرسل ؟.. وما البالغ ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوب الي إن شاء  ف ل الت التحلي
  هللا تعالى : 
  

ِه أَالَّ  (( ...  ْن َخْلِف ِه َوِم ْيِن يََدْي ْن بَ ذُُر ِم ُدوا إِالَّ َواْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَْنذََر قَْوَمهُ بِاألَْحقَاِف َوقَْد َخلَْت النُّ  تَْعبُ
َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم( ي َواْذُكْر أََخا َعادٍ .. .)) .)21َّ : يعني هودا عليه السالم .. ويعني أخاهم ف

دين .. ((   ي ال ب ال ف افِ النس هُ بِاألَْحقَ ذََر قَْوَم ا)) :  إِْذ أَْن و م ٍف، وه ع ِحْق اُف: جم ل  الِحق ن الرم َوجَّ م ْع
الى: إذلجمع، أَما جمع ِحقاٍف أَو أَح أَما َحقائُِف فجمع واستطال، ويجمع على أَْحقاٍف، ه تع ذر  َقاٍف، وأَما قول ن

مال، أَي أَنـْذََرهم هنالك. قال قوَمه ر  لجوهري: األَْحقاِف، فقيل: هي من الّرِ ألَْحقاُف ديار عاد. قال تعالى: واذك
رف، وفي بعض  أَخا عاٍد إذ أَنذر قوَمه  يالتفسير فاألَْحقاِف؛ قال الفراء: واحدها ِحْقٌف وهو المستطيل المش

القوله باألَ  ل  حقاف فقال باألَرض، قال: والمعروف من كالم العرب األَول، وق رآن جب ي الق اُف ف ث: األَحق اللي
ل محيط بالدنيا من َزبَْرَجدٍة خضراء ذا الجب ال األَزهري: ه ق؛ ق ل أُفُ اس من ك ُر الن ة فتَْحُش  تَْلتَِهُب يوم القيام

اه الذي وصفه يقال ال بظ تله قاٌف، وأَما األَْحقاُف فهي رم يمن كان الد ال ُل  ر ب ُف: أَْص ا. والِحْق زل به اد تن ع
ْمِل وأَصل الجبل وأَصل َ . ((  الحائط. الرَّ َّ ه .. أي دعاهم  أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ  )) : عبده عبادة : خضع وذل وطاع ل

دين واحد من آدم  ى أن ال ة عل غ من دالل ي ذل أبل ه لعبادة هللا الواحد القهار ال شريك له .. وف د علي ى محم إل
  الصالة والسالم إلى قيام الساعة دين التوحيد الخالص .. 

اِدقِيَن(((     ْن الصَّ َت ِم ُدنَا إِْن ُكْن ا تَِع ا بَِم ا فَأْتِنَ ْن آِلَهتِنَ ا َع ا ِلتَأْفَِكنَ الُوا أَِجئْتَنَ ا .)).. )22قَ الُوا أَِجئْتَنَ قَ
ان أُفَِك؛وفي التنزيل: يُْؤفَُك عنه َمن :  ِلتَأْفَِكنَا ا قال الفراء: يريد يُْصَرُف عن اِإليم ال: أَجئتَن ا ق ِرف كم ن ُص  م

دنا. رفنا وتص ول: لتص ا؛ يق ن آلهتن ا ع كُ  لتَأْفَكنَ ذي يَأْفِ اك: ال ه.  واألَفَّ ق بباطل ن الح دهم ع اس أَي يص الن
  . عن الخير قلب عنه وصرف.شمر : أفك الرجل  ال َزْوَر له.  والَمأْفوك: الذي

وَن(قَا((   ا تَْجَهلُ ْم قَْوًم ِ َوأُبَلِّغُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه َولَِكنِّي أََراُك َّ ُم .)).. )23َل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد  ا اْلِعْل اَل إِنََّم قَ
 ِ َّ   : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه..  ِعْنَد 

ا َرأَْوهُ َعاِرًضا ُمْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهمْ ((   ا فَلَمَّ ٌح فِيَه ِه ِري تَْعَجْلتُْم بِ ا اْس َو َم ْل ُه ا بَ اِرٌض ُمْمِطُرنَ  قَالُوا َهذَا َع
يٌم( ذَاٌب أَِل حابُ .)).. )24َع اِرُض: السَّ ْرُض والع ل: والعَ ِق السماء، وقي ي أُفُ ِرُض ف ذي يَْعتَ ا سدَّ  ال ْرُض م العَ

ا حتى إِذا ما ُعروُضه له أَِرْقتُ  ُعروٌض؛ قال ساعدةُ بن ُجَؤيّةَ: األُفُق، والجمع  تَحاَدْت، وهاَجتْها بُروٌق تُِطيُره
ي ل ف ي التنزي تقبل  والعاِرُض: السَّحاُب الُمِطلُّ يَْعتَِرض في األُفُِق. وف اً مس ا رأَْوه عاِرض اٍد: فلم وم ع ية ق قض

ا  ّ ُمْمِطرنا؛ أَي قالوا هذا الذي ُوِعْدنا به سحاب فيه الغيث، فقال  أَوديتهم قالوا هذا عارض و م ل ه تعالى: ب
ه ا ألَن ل: أَي ممطر لن يم، وقي ا عذاب أَل ح فيه ه ري ارض وهو  استعجلتم ب وز أَن يكون صفة لع ة ال يج معرف

ألَ .. األَسماء المشتقة من األَفعال دون غيرها نكرة، والعرب إِنما تفعل مثل هذا في ويقال: َمرَّ بنا عاِرٌض قد َم
و كثير. أَياألُفق. وأَتانا َجراٌد َعْرٌض  ن السماء، وه ة م ل وقال أَبو زيد: العاِرُض السَّحابةُ تراها في ناحي  مث

  ..  الُجْلِب إِال أَن العاِرَض يكون أَبيض والُجْلب إِلى السواد
ْومَ ((   ِزي اْلقَ ذَِلَك نَْج ُر ُكلَّ َشْيٍء بِأَْمِر َربَِّها فَأَْصبَُحوا الَ يَُرى إِالَّ َمَساِكنُُهْم َك ِرِميَن(تَُدّمِ  .)) ..)25 اْلُمْج

ُر ُكلَّ َشْيٍء بِأَْمِر َربَِّها اراً: الدَّماُر: اْستِئْصاُل الهالك. َدَمَر القوم ُيَ◌ْدُمرونَ :  تَُدّمِ تَُهم،  َدم َرُهم: َمقَ وا. وَدَم هلك
َرُهمْ  ع  )) :َكذَِلَك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِمينَ .((  تَْدِميراً. وَدَمَرُهُم هللا وَدمَّ ذنب، والجم ْرُم: ال ي، والُج والُجْرُم: التَّعّدِ

ُم  ُمْجِرم الَجِريَمةُ، وقد َجَرَم يَْجِرُم َجْرماً واْجتََرَم وأَْجَرم، فهو وهو أَْجراٌم وُجُروٌم، ي الحديث: أَعظ ِريٌم. وف وَج
ْم عليه فَُحِرَم من أجل مسأ سأَل عن شيء لم المسلمين في المسلمين ُجْرماً من    ..لتهيَُجرَّ

نْ ((   ى َع ا أَْغنَ َدةً فََم اًرا َوأَْفئِ ْمعًا َوأَْبَص ْم َس ْمعُُهْم َوَال َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم فِيَما إِْن َمكَّنَّاُكْم فِيِه َوَجعَْلنَا لَُه ُهْم َس
ِ َوَحاَق  َّ تَْهِزئُون(أَْبَصاُرُهْم َوَال أَْفئَِدتُُهْم ِمْن َشْيٍء إِْذ َكانُوا يَْجَحُدوَن بِآيَاِت  ْد .)).. )26بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْس َولَقَ

هِ  اُكْم فِي ا إِْن َمكَّنَّ اُهْم فِيَم ال  َمكَّنَّ الك واإلستئص آلهم اله ان م ك ك ع ذل اكم.. وم ا أعطين ر مم اهم أكث : أي أعطين
يان ..  ((   ر والعص اد والكف بب العن ِ بس َّ اِت  ُدوَن بِآيَ انُوا يَْجَح رار ا)) : إِْذ َك يض اِإلق ود: نق ُد والُجُح لَجْح
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وداً. َجَحَدهُ  كاِإلنكار والمعرفة، داً وُجح ُده َجْح ع يَْجَح ار م وُد اِإلنك وهري: الُجح ه.  الج ه وبحق َده حقَّ م. َجَح العل
  . والُجْحُد، بالضم، والجحود: قلة الخير. والَجْحدُ 

ْفنَا اْآليَاِت لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن(َولَقَْد أَْهلَْكنَا َما َحْولَُكْم ِمْن اْلقَُرى َوصَ ((   : َولَقَْد أَْهلَْكنَا َما َحْولَُكمْ .))..  )27رَّ
  هلك : فني .. مات .. وال يكون إال في ميتة سوء .. 

َك إِ ((   ْنُهْم َوذَِل لُّوا َع ْل َض ةً بَ ا آِلَه ِ قُْربَانً َّ ْن ُدوِن  ذُوا ِم ِذيَن اتََّخ َرُهْم الَّ ْوَال نََص انُوا فَلَ ا َك ْم َوَم ْفُكُه
ُروَن( َرُهمْ .)).. )28يَْفتَ ْوَال نََص رهم؟.. ((   فَلَ ال  نص ا : أي ه ال ((قُْربَانً ةً )): ح دل .. ((  آِلَه انُوا )) : ب ا َك َوَم
ُرونَ  ِريّ )) : يَْفتَ ه. ورج فَ راه: اختلق اً واْفتَ ذباً فَْري َرى ك ذب. فَ ةُ: الك يح ا ٌوالِفْري ه لقَبِ ًرى وإِن ن وِمْف ة؛ ع لِفْري

الن َرى ف ال فَ ث: يق اني. اللي َرى اللحي ره: اْفتَ ال غي ذب. وق ن الك ة م ه، والِفْري ه إِذا اختلق ذب يَْفري ذب الك  الك
راه؛ أَي ون اْفتَ ز: أَم يقول ل العزي ي التنزي ه. وف ه اختلق ه. يَْفتِري راه:  اختلق ه، وافت ذا إِذا خلَقَ الن ك َرى ف وفَ

  . اختلقه، واالسم الِفْريَة.
يَ (  ( ا قُِض ا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنِصتُوا فَلَمَّ ى َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا ِمْن اْلِجّنِ يَْستَِمعُوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ ْوا إِلَ  َولَّ

ان ه:  َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفًَرا ِمْن اْلِجنِّ .)).. )29قَْوِمِهْم ُمْنِذِريَن( و ك : ل ي ذَّرٍ ا وفي حديث أَب ن أَْنفاِرن ٌد م ا أَح هن
ال خاصة نَفٍَر وهم َرْهُط اِإلنسان وعشيرته، وهو اسم جمع يقع على قومنا، جمع أَي من ا  جماعة من الرج م

ا ديث: ونَفَُرن ي الح ث: بين الثالثة إِلى العشرة. وف ا. اللي وٌف أَي رجالن ٍر أَي عشرة  ُخلُ َرةُ نَفَ ال هؤالء َعَش يق
وقيقال عشرون نَفَ  رجال، وال ال راً وال ما ف وم. وق ن الق ُر م م النَّفَ رة، وه ُرهُ  العش َرةُ الرجل ونَفَ راء: نَْف  الف

   ..َرْهُطه
ّقِ َوإِلَ قَالُوا يَا((   ى اْلَح ِدي إِلَ ِه يَْه ْيَن يََدْي ا بَ قًا ِلَم ّدِ ى ُمَص ِد ُموَس ْن بَْع ِزَل ِم ى قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُْن
  : القرآن الكريم .. ِكتَابًا أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسى.)).. )30يٍم(َطِريٍق ُمْستَقِ 
ِ َوآِمنُوا بِِه يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َويُِجْرُكْم ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم( يَا((   َّ وا .)).. )31قَْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعي  أَِجيبُ

 ِ َّ   سلم .. : محمد صلى هللا عليه وآله و َداِعي 
َاللٍ ((   ي َض َك فِ اُء أُْولَئِ ِه أَوِليَ ْن ُدونِ هُ ِم ْيَس لَ ي األَْرِض َولَ ٍز فِ ْيَس بُِمْعِج ِ فَلَ َّ ي  ْب َداِع ْن الَ يُِج  َوَم

ذلك  وأَْعَجَزه الشيُء: َعَجَز عنه.:  فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي األَْرِض .)).. )32ُمبِيٍن( يط، وك ُز: التَّثْبِ بتهوالتَّْعِجي  إِذا نس
زَ  ذين الرجُل وعاَجَز: ذهب فلم يُوَصل إِليه. وقوله تعالى في إِلى العَْجز. وَعجَّ ا  سورة سبأ: وال ي آياتن عَْوا ف َس

ل أَنهم ُمعاِجِزين؛ قال الزجاج: معناه ظانِّين ار، وقي ي يُْعِجُزوننا ألَنهم ظنوا أَنهم ال يُبعثون وأَنه ال جنة وال ن  ف
زين،التفسير: ُمعاجزين  ا معاندين وهو راجع إِلى األَّول، وقرئت ُمعَّجِ ي،  وتأْويله ع النب ن اتب ُزون م م يُعَّجِ أَنه

ز: ويُثَبُِّطونهم ، صلى هللا عليه وسلم ل العزي ي التنزي زهم. وف د أَْعَج ات وق ان باآلي ه وعن اِإليم تم عن ا أَن  وم
فبُمْعِجِزين في األَرض وال في السماء؛ قال الفاء: يقول القائ ي األَرض وال  وصفهم ل كي ُزوَن ف أَنهم ال يُْعِج ب

ال في السماء وليسوا في أَهل السماء؟ ٍز، وق ي السماء بُمْعِج ي األَرض وال من ف  فالمعنى ما أَنتم بُمْعِجِزيَن ف
ش: مع أَبو إِسحق: معناه، وهللا أَعلم، ما أَنتم بُمْعِجِزين في األَرض وال لو ال األَخف ا كنتم في السماء، وق اه م ن

ماء وال أَنتم بُمْعِجِزين في األَرض ي الس ي األَرض وال ف اً ف ا َهَرب ي السماء أَي ال تُْعِجُزونن َالٍل .. ((   ف ي َض فِ
  )) : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  ُمبِينٍ 

َي بِخَ ((   ْم يَْع َماَواِت َواألَْرَض َولَ َق السَّ ِذي َخلَ َ الَّ َّ ْوتَى أََولَْم يََرْوا أَنَّ  َي اْلَم ى أَْن يُْحيِ اِدٍر َعلَ نَّ بِقَ ْلِقِه
ِديٌر( ْيٍء قَ نَّ .)).. )33بَلَى إِنَّهُ َعلَى ُكّلِ َش َي بَِخْلِقِه ْم يَْع ذه:  َولَ تَْعيا؛ ه ا واْس َي وتَعاي اً وَعيِ األَمِر َعيّ يَّ ب  عن َع

ه. ْق إْحكام م يُِط ه ول اُن: عجز عن اجي ، وهو َعيٌّ وَعيٌي وَعيَّ ِديرٌ . ((  الزجَّ ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك هُ َعلَ ِديُر )) :  إِنَّ القَ
يء  القُْدَرة والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من ل ش ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إِن هللا على ك

يء القُْدرة، فا قدير؛ من ّلِ ش ُر ُك ّدِ دير، وهللا سبحانه ُمقَ ل شيء ق ن عز وجل على ك يه. اب ي األَ  قاض ر: ف ثي
ة، فالقادر اسم أَسماء هللا تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، ه، وهو للمبالغ  فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَِدير فعيل من

  . ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر
َحّقِ قَالُوا بَلَى َوَربِّنَا قَاَل فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكْنتُْم َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَلَْيَس َهذَا بِالْ ((  

ُروَن( ُرونَ .)).. )34تَْكفُ تُْم تَْكفُ ا ُكْن ا:  بَِم ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق راً  الُكْف ر ُكْف َر يَْكفُ بالطاغوت؛ َكفَ
ل دار د وُكفُوراً وُكْفراناً. ويقال ألَه وا.َكفَ الحرب: ق ْوا وامتنع و ُروا أَي َعَص ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف يض  والُكْف نق
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رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك ةَ هللا  بك نَْعَم
وراً  ا ُكفُ تَرها. يَْكفُره َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ ه: جَ  وُكْفران افََره َحقَّ لوك َده. ورج ع  َح ة م ود النعم ر: مجح ُمَكفَّ

  ..   قلبه السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مشتق من إِحسانه. ورجل
ا يُوَع((   َرْوَن َم ْوَم يَ ُسِل َوَال تَْستَْعِجْل لَُهْم َكأَنَُّهْم يَ وا فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُْولُوا اْلعَْزِم ِمْن الرُّ ْم يَْلبَثُ ُدوَن لَ

ُسلِ ./.)) .. )35إِالَّ َساَعةً ِمْن نََهاٍر بََالٌغ فََهْل يُْهلَُك إِالَّ اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن( : وهم ستة صلوات  أُْولُوا اْلعَْزِم ِمْن الرُّ
راهيم  م إب د اللهم عليهم جميعا وه اتم المرسلين .. ((   وموسى، وداود، وسليمان، وعيسى، ومحم َالٌغ خ بَ

كُ  ْل يُْهلَ تُ …)) : فََه ةٌ، وبَلَّْغ ٌغ أَي ِكفاي ةٌ وتَبَلُّ الٌغ وبُْلغ ذا بَ ي ه ه ف ول: ل ي  وتق الُغ. وف بَالُغ: اِإلْب اةَ. وال س الّرِ
ْلتُ  التنزيل: إِالَّ بَالغاً من هللا الغُ  ورساالتِه، أَي ال أَِجُد َمْنحجى إِال أَن أُبَلَِّغ عن هللاِ ما أُْرِس ه. واِإلب : اِإليصاُل، ب

ساَل. التهذيب: يقال بَلَّْغُت القوَم بالغاً اسم يقوم مقام وكذلك التْبِليُغ، واالسم منه البَالُغ،   ..  التْبِليغِ  وبَلَّْغُت الّرِ
   

  
 *******  

  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د ـه  محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس عب

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل هللا خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب ال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف عالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 355الحلقة عدد   
   c سورة محمد) 47(

  )  38( آياتها : 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ون ول هللا بل شهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِ أََضلَّ أَْعَمالَُهْم(((  َّ ا ) 1الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل  وا بَِم اِلَحاِت َوآَمنُ وا الصَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُ

ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َكفََّر َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَُهْم( َل َعلَى ُمَحمَّ َل 2نُّزِ وا اْلبَاِط ُروا اتَّبَعُ ) ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن َكفَ
الَُهْم(َوأَنَّ الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ  اِس أَْمثَ ُ ِللنَّ َّ ِرُب  ذَِلَك يَْض ْم َك ْن َربِِّه قَّ ِم وا اْلَح ْرَب 3بَعُ ُروا فََض ِذيَن َكفَ تُْم الَّ ِإذا لَِقي ) فَ

ْربُ  َع اْلَح ى تََض َداًء َحتَّ ا فِ ا َمنا بَْعُد َوإِمَّ قَاِب َحتَّى إِذَا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ اُء  الّرِ ْو يََش َك َولَ ا ذَِل أَْوَزاَرَه
لَّ أَ  ْن يُِض ِ فَلَ َّ بِيِل  ي َس وا فِ ِذيَن قُتِلُ بَْعٍض َوالَّ ُكْم بِ َو بَْعَض ْن ِليَْبلُ ْنُهْم َولَِك َر ِم ُ َالنتََص الَُهْم(َّ يَْهِديِهْم 4ْعَم ) َس

الَُهْم( ِلُح بَ ا لَُه5َويُْص فََه ةَ َعرَّ ْدِخلُُهْم اْلَجنَّ ا6ْم() َويُ ْت  ) يَ ْرُكْم َويُثَبِّ َ يَنُص َّ ُروا  وا إِْن تَنُص ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
الَُهْم(8) َوالَِّذيَن َكفَُروا فَتَْعًسا لَُهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم(7أَْقَداَمُكْم( ُ فَأَْحبََط أَْعَم َّ ْم 9) ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَنَزَل  ) أَفَلَ

افِِريَن أَ يَِسي ُ َعلَْيِهْم َوِلْلَك َّ َر  ا(ُروا فِي األَْرِض فَيَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َدمَّ أَنَّ 10ْمثَالَُه َك بِ ) ذَِل
ْم( ْولَى لَُه افِِريَن الَ َم وا َوأَنَّ اْلَك ِذيَن آَمنُ ْولَى الَّ َ َم ْدِخُل 11َّ َ يُ َّ اٍت )إِنَّ  اِلَحاِت َجنَّ وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ الَّ

اُر مَ  اُم َوالنَّ ُل األَْنعَ ْم(تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوالَِّذيَن َكفَُروا يَتََمتَّعُوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْك ًوى لَُه ْن 12ثْ أَيِّْن ِم ) َوَك
ةً ِمْن قَْريَتِكَ  ْم( قَْريٍَة ِهَي أََشدُّ قُوَّ َر لَُه َال نَاِص اهُْم فَ ْن 13الَّتِي أَْخَرَجتَْك أَْهلَْكنَ ِه َكَم ْن َربِّ ٍة ِم ى بَيِّنَ اَن َعلَ ْن َك ) أَفََم

اٌر ) َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن فِيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آ14ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم( ٍن َوأَْنَه ِس
مْ  فى َولَُه ٍل ُمَص ْن َعَس اٌر ِم اِربِيَن َوأَْنَه ذٍَّة ِللشَّ َراِت ِمْن لَبٍَن لَْم يَتَغَيَّْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر لَ ّلِ الثََّم ْن ُك ا ِم  فِيَه

ى 15ًما فَقَطََّع أَْمعَاَءُهْم(َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد فِي النَّاِر َوُسقُوا َماًء َحِمي َك َحتَّ تَِمُع إِلَْي ) َوِمْنُهْم َمْن يَْس
ُ َعلَ َّ َع  ِذيَن َطبَ َك الَّ ا أُْولَئِ اَل آنِفً اذَا قَ َم َم وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ الُوا ِللَّ ِدَك قَ ْن ِعْن وا ِم وا إِذَا َخَرُج وبِِهْم َواتَّبَعُ ى قُلُ

واُهْم() َوالَِّذينَ 16أَْهَواَءُهْم( اُهْم تَْق ًدى َوآتَ ْد 17 اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُه ةً فَقَ أْتِيَُهْم بَْغتَ اَعةَ أَْن تَ ُروَن إِالَّ السَّ ْل يَْنُظ ) فََه
َراُهْم( اَءتُْهْم ِذْك ْم إِذَا َج أَنَّى لَُه َراُطَها فَ اَء أَْش ذَ 18َج تَْغِفْر ِل ُ َواْس َّ هَ إِالَّ  هُ الَ إِلَ اْعلَْم أَنَّ ْؤِمنِيَن ) فَ ْنبَِك َوِلْلُم

ُ يَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكْم( َّ ةٌ 19َواْلُمْؤِمنَاِت َو وَرةٌ ُمْحَكَم ْت ُس ِإذَا أُنِزلَ وَرةٌ فَ ْت ُس لَ ْوَال نُّزِ وا لَ ِذيَن آَمنُ وُل الَّ ) َويَقُ
ْم(َوذُِكَر فِيَها اْلِقتَاُل َرأَْيَت الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض  أَْولَى لَُه ْوِت فَ ْن اْلَم ِه ِم ّيِ َعلَْي ) 20يَنُظُروَن إِلَْيَك نََظَر اْلَمْغِش

َ لََكاَن َخْيًرا لَُهْم( َّ ي 21َطاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف فَِإذَا َعَزَم األَْمُر فَلَْو َصَدقُوا  ) فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا فِ
عُوا أَْرَحاَمُكْم(األَْرِض َوتُ  ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم(22قَّطِ ُ فَأََصمَّ َّ ْرآَن أَْم 23) أُْولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهْم  ) أَفََال يَتََدبَُّروَن اْلقُ

يََّن لَ 24َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها( ى ) إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبَ ْم َوأَْملَ َل لَُه وَّ ْيَطاُن َس َدى الشَّ ْم اْلُه ُه
ُ يَْعلَُم إِسْ 25لَُهْم( َّ ُ َسنُِطيعُُكْم فِي بَْعِض األَْمِر َو َّ َل  ) فََكْيَف إِذَا 26َراَرُهْم() ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن َكِرُهوا َما نَزَّ

اَرُهْم( تََوفَّتُْهْم اْلَمَالئَِكةُ يَْضِربُونَ  وَهُهْم َوأَْدبَ أَْحبََط 27ُوُج َوانَهُ فَ وا ِرْض َ َوَكِرُه َّ َخَط  ا أَْس وا َم أَنَُّهْم اتَّبَعُ َك بِ ) ذَِل
ُ أَْضغَانَُهْم(28أَْعَمالَُهْم( َّ َرْفتَُهْم ) َولَْو نََشاُء َألََرْينَاَكهُ 29) أَْم َحِسَب الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْن لَْن يُْخِرَج  ْم فَلَعَ

ُ يَْعلَُم أَْعَمالَُكْم( َّ ابِِريَن 30بِِسيَماُهْم َولَتَْعِرفَنَُّهْم فِي لَْحِن اْلقَْوِل َو ْنُكْم َوالصَّ ِديَن ِم َم اْلُمَجاِه ى نَْعلَ ) َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّ
نْ 31َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم( ْن  ) إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َع َدى لَ ْم الُه يََّن لَُه ا تَبَ ِد َم ْن بَْع وَل ِم ُس اقُّوا الرَّ ِ َوَش َّ بِيِل  َس

الَُهْم( يُْحبُِط أَْعَم ْيئًا َوَس َ َش َّ وا  رُّ ا32يَُض وا  )يَ وَل َوَال تُْبِطلُ ُس وا الرَّ َ َوأَِطيعُ َّ وا  وا أَِطيعُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
الَُكْم( ْم() إِنَّ ال33َّأَْعَم ُ لَُه َّ َر  ْن يَْغِف اٌر فَلَ ْم ُكفَّ اتُوا َوُه مَّ َم ِ ثُ َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع ُروا َوَص وا 34ِذيَن َكفَ َال تَِهنُ ) فَ

ُ َمعَُكْم َولَْن يَتَِرُكْم أَْعَمالَُكْم( َّ ْلِم َوأَْنتُْم األَْعلَْوَن َو وا ) ِإنََّما الَحيَاةُ الدُّ 35َوتَْدُعوا إِلَى السَّ ٌو َوإِْن تُْؤِمنُ ْنيَا لَِعٌب َولَْه
َوالَُكْم( أَْلُكْم أَْم وَرُكْم َوَال يَْس ْؤتُِكْم أُُج غَانَُكْم(36َوتَتَّقُوا يُ ِرْج أَْض وا َويُْخ يُْحِفُكْم تَْبَخلُ أَْلُكُموَها فَ اأَْنتُْم 37) إِْن يَْس ) َه

ِ فَ  َّ َراُء َهُؤَالِء تُْدَعْوَن ِلتُنِفقُوا فِي َسبِيِل  ُ اْلغَنِيُّ َوأَْنتُْم اْلفُقَ َّ ِمْنُكْم َمْن يَْبَخُل َوَمْن يَْبَخْل فَِإنََّما يَْبَخُل َعْن نَْفِسِه َو
  ./.)) .)38َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ الَ يَُكونُوا أَْمثَالَُكْم(

  صدق هللا العظيم 
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  ( سورة محمد ) 

  :  * التحليل
  

ان  و ك ك ل من معجزات القرآن الكريم أنه جاء بالحق والحق المبين الذي ال يمارى .. والدليل على ذل
ه  ي بانتهائ ث أن ينته ا يلب ذي م ر ال من عند بشر لوضع فيه أفكاره الشخصية ومذهبه الجامد القاصر المقص

د ولو بعد حين .. ولكن القرآن الكريم من عند هللا سبحانه وتعالى .. وال ورة محم دليل على ذلك أن سورة كس
ل تحدثت  ه وسلم ب ه وآل المباركة لم تتحدث عن جوانب شخصية وذاتية ضيقة من حياة محمد  صلى هللا علي
أتي  ل أن ي ل يعق ال )) .. وه اء (( سورة القت ى سماها العلم ر حت ل الكف ل اإلسالم وأه ين أه ة ب عن المواجه

ا ا وزمان ا  شخص ما مهما كان وأنى كان مكان د م م يتحدث عن أشياء أبع ى سورة ث ع اسمه عل ة ليض وقيم
  تكون عن شخصه ؟ : 

   
الَُهْم(((  لَّ أَْعَم ِ أََض َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع ُروا َوَص ِذيَن َكفَ اه ..   )1الَّ تره وغط را س يء كف ر الش ...)).. كف

ى و ت هللا الكفر نقيض اإليمان.. كفر بنعم هللا جحدها وتناساها .. كفر با نف ه ... أثب وده واحدا ال شريك ل ج
ادسبحانه وتعالى الضالل ..  ش َدى والرَّ اللةُ: ضدُّ الُه ة .. الضَّالُل والضَّ دُّ الهداي رب ِض الم الع ي ك الُل ف واِإلْض

ً  واِإلْرشاد. يقال: أَْضلَْلت ْهتَه للضَّالل عن الطريق فالنا ت هللا وسخط إِذا َوجَّ هم مق ه .. .. فقد أوجبوا على أنفس
م  انوا ه دى .. ك اتهم س ت حي دهم .. وذهب وا جه الهم .. وأتلف اعوا أعم ئول أض واعي المس ارهم ال وباختي

م (( َ د .. ألنه مار وترص بق إض ن س نهم .. ع ان م ار ك ادرين .. أي إن اإلختي ِ المب َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع )) ..  َص
ُدوف. َصّدِ عنه يَِصدُّ  ّد: اِإلْعراُض والصُّ رض. دّ ويَُص الصَّ ُدوداً: أَع ّداً وُص دافعوا َص ن المفروض أن ي ان م . ك

ان  ي امتح وقين ضعفاء ف ت أنهم مخل عن دين من بعدما جاء هم بالحجة الدامغة التي تثبت وجود هللا .. وتثب
وا  نهم أعرض ا .. ولك ه إطالق ك في ذي ال ش ة ال وم القيام و ي ف وه ن يتخل ا وأن موعدهم ل مؤقت زمانا ومكان

ذا بجانبهم ..  دين وه ار ال ع انتش ل سعوا لمن ك الحد .. ب د ذل رفضوا الدين ورفضوا العمل به .. ولم يقفوا عن
دي ق انتشار ال ي طري ة ف انوا عقب وة بأشكالها  نمعنى الصد .. أي إنهم ك ا الق ا فيه يلة بم ل وس تعملوا ك واس

ى  المختلفة لوقف انتشار النور الذي أراد ه هللا سبحانه وتعالى إنقاذا للبشرية الل إل ن الض إلى قيام الساعة م
  الهدى .. 

رو باختيارهم ذلك استحقوا أن يضلهم هللا .. أي يبعدهم عن الخير .. أن يبطل أعمالهم ..  و عم قال أَب
رف م تع الء إِذا ل ن الع ن ب قَط م لَْلتُه، وإِذا َس ت َض اَن قل ال: المك لَْلته؛ ق ت أَْض يٌء قل ِدك ش  يَ

ل  تَِضلُّ عنه، وإِذا َسقََطت إِنما أَنتيعني أَن المكان ال يَِضلُّ و ول للشيء الزائ الدراهُم عنك فقد َضلَّت عنك، تق
  .. َضلَْلته موضعه: قد أَْضلَْلته،وللشيء الثابت في موضعه إِال أَنك لم تَْهتَِد إِليه: عن

ة وتف يال واإلنسان الواعي يربأ بنفسه أن يكون في صف الكفار ظاهرا أو باطنا فيخسر حياته جمل ص
قة  ة واضحة متس اك إذا معادل ه وسلم .. فهن لى هللا علي د ص بهذا المستوى  أبرزه هللا في مفتتح سورة محم
األبعاد ال لبس فيها وال التباس بين أهل الكفر وأهل اإليمان .. أهل الكفر اختاروا طريق الشر .. طريق الباطل 

الى عن الخ دي  عن .. طريق الظالم .. فأبعدهم هللا  سبحانه وتع ري والجس ي والفك وازن النفس ن الت ر .. ع ي
اروا أيضا طريقهم  ان اخت ل أهل اإليم ا الطرف المقاب ة .. بينم سعادة اآلخرة وهي األهم ألنها الباقية والدائم
اة المستمرة  دروس الحي ار ب ل واإلعتب ر والتأم د التفك ن بع ئول م ار واع مس ن وعي واختي طريق اإلسالم ع

ي ا يهم وف ودة ف ق وأن الموج لم  ح ه وس لى هللا علي ول ص ق وأن الرس ت أن هللا ح ي تثب اة والت ون والحي لك
القرآن الكريم حق وأن المسألة جد في جد .. وبالتالي كان مآلهم مختلفا ونتائجهم متناقضة تمام التناقض مع 

اِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُزِّ الشق األول .. ((  ْنُهْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َر َع ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َكفَّ َل َعلَى ُمَحمَّ
  ...))..  )2َسيِّئَاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَُهْم(

ان  رن اإليم ل ق ر .. الطرف المقاب و التصديق ضد الكف ان ه ه .. اإليم آمن به إيمان : صدقه ووثق ب
اِلَحاتِ بالعمل .. (( ي )) .. اإل آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ر ف ا وق ان م ل .. واإليم ن العم يمان وحده غير كاف .. ال بد م
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ة واستقامة  ال وني وال وفع القلب وصدقه العمل .. إذا كانوا مطبقين على أنفسهم قبل غيرهم محتوى اإليمان ق
ادي اء الم ذل والعط ا .. بالب ا إطالق ي الشك فيه اعة الت ام الس ى قي  وكانوا القدوة فعال عبر كل مكان وزمان إل

ذل  ل والب ن العم و دي الم ه الم .. فاإلس دة اإلس دهم لفائ ا عن ل م افي وبك ي والثق ري والعلم وي والفك والمعن
ر  ع محيطه الكبي ع نفسه وينف ل ينف ط ب دين الشخص وحده فق والعطاء وليس دين الكالم فقط .. وال ينتفع بال

اِلَحاتِ (( –والصغير  ع )) .. في المطلق .. ح آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا ينف ل م تى يكون العمل الصالح منطبقا على ك
الناس في العلم والثقافة والمجتمع .. كل ما يعود على الناس بالنفع دون محرمات فهو عمل صالح .. ذاك أن 
ه  ي أن ك ف ه الش ل ال يداخل القرآن الكريم وهو النور الذي نزل عليه يؤمن به من آمن عن وعي وتصديق كام

ه  ور كل ه والن دل الخير كل ل ع ا وآخرة .. يأخذه المؤمن بك ا دني و السعادة كله و هللا ونح وم نح بيل األق والس
وا واعتدال نحو التوازن .. نحو البذل .. نحو التطبيق بكل اتساق .. ((  اِلَحاِت َوآَمنُ وا الصَّ وا َوَعِملُ َوالَِّذيَن آَمنُ

ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهمْ  َل َعلَى ُمَحمَّ دنيا واآلخرة ..  بَِما نُّزِ ل مستمر لل ل وعم ديق كام ل وتص ...)).. تسليم كام
والفرق واضح والبون شاسع بين عمل أهل الكفر وأهل اإليمان .. الذين يرعون هللا في كل أعمالهم وأقوالهم 

ا  ودهم حتم ه وسلم يق ه وآل د صلى هللا علي ه محم ا وأفعالهم ونياتهم .. هذا لتسليم وهذا اإلنقياد لما جاء ب بم
اة هللا .. ((  ى مرض ع إل ذات والمجتم و ال ي نح ادي وروح ري وم اء فك ن عط ذلوه م وا ب وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ َوالَّ

ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َكفََّر َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوأَْصلَ  َل َعلَى ُمَحمَّ اِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُّزِ   ...))..  )2َح بَالَُهْم(الصَّ
َره. وكلُّ شيء غطىكفر عنهم : كفر الشيء كفرا : ستره وغطاه ..  . أي إن هللا سترهم شيئاً، فقد كفَ

ان  ق اإليم ارهم طري وشملهم برحمته وتجاوز عن سيئاتهم بسبب إيمانهم وتصديقهم وعملهم الصالح .. اختي
ذا أن يمح ن ه ر م ر أكب ة هللا .. وأي خي ب رحم ي جل بب ف ان الس الح ك ل الص يئاتك وأن والعم ك س و هللا عن

ا ؟.. ((  وج له ي ال   ع ة الت ى الطريق تقمت عل رة إن اس دنيا واآلخ رات ال ن خي ك م يشملك برحمته وأن يعطي
ه. البال:الحال والشأْن. وأَمر ذو باٍل أَي شريٌف يُْحتَفل...))..  )2َكفََّر َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَُهْم(  له ويُْهتَمُّ ب

بُ والبَ ذا: القَْل ر ه ي غي الُ .. اُل ف اُل. والب نفس الب ماء ال ن أَْس ال  وم  ب
  ..  لم يَْكِرثْني باليَْت، ولم يَْخُطر ببالي ذلك األَمر أَي النفس وهو االكتراث، ومنه اشتق

ذل وتعطي .. وتستقيم  ادك وتب ك وانقي ك ووعي ن إيمان ا ع رهن فيه ى تب إذا أنت تخطو الخطوة األول
يئاتك حسنات .. على منهج اإلس دل س دك ويب وم المسالك ويأخذ بي الم .. في المقابل يدلك هللا عز وجل إلى أق

ه من  رم ب ظ هللا .. وأك ي حف ت ف ا فأن ا وال درك ويصلح قلبك وداخلك .. فكأنه نور تسير فيه ال تخشى فيه بأس
  ي .. حفظ وأنعم بها من فضائل ربانية يميز بها هللا سبحانه وتعالى المجتمع اإلسالم

دا  الال وبع ولكن لماذا فرق هللا بين المنطلق والنتائج ؟.. ولماذا أبطل أعمال أهل الكفر ؟.. وزادهم ض
م  من له دل سيئاتهم حسنات وض وبهم وأب ديهم وأصلح قل ي حين أرشد أهل الهدى وأخذ بأي عن الحق .. ف

ذَِلَك ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن َكفَُروا اتَّ سعادة الدنيا واآلخرة ؟ ..((   ْم َك ْن َربِِّه بَعُوا اْلبَاِطَل َوأَنَّ الَِّذيَن آَمنُوا اتَّبَعُوا اْلَحقَّ ِم
الَُهْم( اِس أَْمثَ ُ ِللنَّ َّ ِرُب  واعي .. )3يَْض اره  ال ئولية اختي ل مس ار وتحم ق اخت ل فري اطة ألن ك ...)).. ببس

ك  مكلف ومسئول عن أفعاله .. وبالتالي ال تبقى لـه حجة نفاإلنسا ق وعلي ك طري ق وتل يحتج بها .. هذه طري
ري  أن تختار .. إن اخترت الباطل أي الكفر .. وصلت إلى طريق مسدودة وشقاء  وتمزق نفسي وجسدي وفك
الم  و اإلس ق الحق وه رت طري ي اآلخرة وإن اخت وروحي .. ولم تفدك طريقتك في شيء .. ال في الدنيا وال ف

وازن النفسي الحنيف فقد سلكت الطريق السالكة إل ك الت ل ل ي تكف ق الت الى الطري بحانه وتع اة هللا س ى مرض
رق  ة .. والف ي البرك ر ف ي الخي والفكري والروحي والجسدي وسعادة الدنيا واآلخرة .. ألنك تسير في النور ف

  واضح والبون شاسع .. والعاقل من اتعظ واستفاد من العظة ..
ف تم المي مختل ع اإلس بق أن المجتم ا س ين مم ع تب ل مجتم افر .. وك ع الك ع المجتم تالف م ام اإلخ

ى المحك ..  ان عل ا لوضع اإليم د منه ة وال ب ة قائم ل .. فالمواجه القول والفع وده ب دا لفرض وج يسعى جاه
ةٍ ولمعرفة مدى مصداقية كل طرف .. ((   ال –))  ِليَْهِلَك َمْن َهلََك َعْن بَيِّنٍَة َويَْحيَا َمْن َحيَّ َعْن بَيِّنَ )  42(  األنف

ة ونفسية ..  ة وثقافي ة وعلمي يلة فكري ل وس ع اإلسالمي بك .. لن يدخر المجتمع الكافر جهدا لمحاربة المجتم
ده من وسائل مضادة تضاهي  ا عن ك الحرب بم ة تل د لمواجه ارى الجه ذل قص ؤمن أن يب ل م ومن واجب ك

ل الطرق المؤدي ا وبك وق عليه المي وتتف ه المجتمع اإلس ذل الوسائل التي تواج ل وب العلم والعم ك ب ى ذل ة إل
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ه  ب دوره وثقافت ك وحس ئول عن ذل د مس ل واح الى ..  وك اة هللا سبحانه وتع اء مرض د والتضحية ابتغ الجه
اال  يبا وإهم واكال وتس ره ت ر لغي ومكانه في المجتمع وكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته .. وأال يترك األم

ور .. فهو محاسب عن علمه وثقافته ودوره ماذ د تتط افر ق ع الك ع المجتم ة م ا فعل في كل ذلك ؟.. والمواجه
دوا  وقد تصل إلى المواجهة المادية أي العسكرية .. وإذا وصل األمر إلى هذا الحد وجب على المسلمين أن يع
زال دون  ت الن افر وق ع الك وا المجتم ة وأن يواجه كل وسائل القوة مسبقا وأال يدخروا جهدا في الحرب الفعلي

ْرَب بة أو تردد أو تأخر .. أو خذالن .. ألن  المسالة مسالة حياة أو موت ..(( موار ُروا فََض فَِإذا لَِقيتُْم الَِّذيَن َكفَ
ْربُ  َع اْلَح ى تََض َداًء َحتَّ ا فِ ا َمنا بَْعُد َوإِمَّ قَاِب َحتَّى إِذَا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ ا ذَ  الّرِ اُء أَْوَزاَرَه ْو يََش َك َولَ ِل

ِ فَلَْن يُِضلَّ أَ  َّ ُ َالنتََصَر ِمْنُهْم َولَِكْن ِليَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعٍض َوالَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل  ل هللا )4ْعَمالَُهْم(َّ ...)).. لم يق
الح لك الم ص ل الك المجتمع األول أو اآلخر.. ب ام سبحانه وتعالى إن هذا الكالم صالح ب ى قي ان إل ان ومك ل زم

ي  ين نف الم .. ب ر وإس ين كف ان .. ب ر وإيم ين كف ين متناقضين ب ل مجتمع ى ك الساعة وبالتالي فهو ينطبق عل
الحا  ى ص رر ويبق درس يتك ن ال ة ولك دوة واألمثول ى الق المي أعط وتثبيت .. بين ظالم ونور .. المجتمع اإلس

بحانه وت الم هللا س ان ك و ك ان .. ول ان وزم ل مك ا لك ه كالم زل إلي المي األول ألن المجتمع اإلس ا ب الى مختص ع
ال  ادئ  واألفع صالحا به فقط وانتهى الموضوع ولكنه لم يسم  أشخاصا وال مواقع بعينها .. وإنما أعطى المب
رة  ريم نظ رآن الك ى الق الي وجب أن ننظر إل والنتائج .. رفع اللبس واإللتباس وتبين الرشد من الغي .. وبالت

ف متجددة  ومتطورة ألنه الرسالة الباقية إلى قيام الساعة التي الشك فيها إطالقا .. وأعتقد أن من أسباب تخل
خاص  ى أش ره عل ا .. وقص ة ال يتجاوزه باب معين ة وبأس اكن معين رآن بأم ط  الق رون رب ر الق لمين عب المس

ي نمضي ق ا هللا ك اه لن رآن أعط رة وتجارب نحترمها ونجلها حق اإلجالل .. ولكن الق ه نظ ي ننظر إلي دما وك
رة ..  افة الخب وعي وإض در ال اريخ بق ن الت تفيد م خاص .. وأن نس ان .. واألش ان والزم ر المك ددة عب متج
ى  از نحن .. وأال نقتصر عل وإضافة زخم اإلمتحان .. والقدوة .. وأن نضيف نحن ..أن نعطي نحن .. وأن نمت

اب ي ب ا ف اذا امتزن ن وبم ا نح اذا  فعلن ل .. فم اذا  النق عدة  ؟.. وم ة األص ى كاف ور عل اد والتط د واإلجته الجه
ة  نة النبوي دوام  والس ى ال ور عل رآن المتط افة للق ة مض ن قيم ار؟.. م ن آث ا م اذا تركن ن ؟..  وم فنا نح أض
ة  نة النبوي ريم والس رآن الك ى الق واب ننظر إل ع الث الشريفة المتطورة بال انتهاء ... بهذا المنظور المتطور م

رة  وزون المطه ا الم ن فهمن ا وم ن إمكاناتن اس م ل لن واعين وك ين وال باب والمثقف ي الش دما نعط ..  وعن
ق  ل وأوضح وأوف اة أجم ون الحي اة .. تك دين حي ا ك المتوازن والعادل والمعتدل للقرآن والسنة وللدين عموم

ى مصراعيه لف اد عل اب االجته تح ب ى ف ريم وأروع .. نحن بحاجة إلى فهم متسق األبعاد .. وال رآن الك هم الق
ي األرض  ع وف ي المجتم ا وصيرورتنا ف ا وإضافة .. كي نفرض كينونتن ا وحب زداد ألق فهما عصريا ال يني ي
وعي  ى حصل ال ي ال تنقضي .. مت ه الت ى أعاجيب رآن ونتمل ى الق والكون والحياة .. من هذا المنطلق ننظر إل

ن والتفكر التدبر واإلعتبار داخل المجتمع اإلسالمي .. فإ ه .. ول ي عزيمت ت ف ن المواجهة لن تخيفه .. ولن تف
اربة ورادعة ..  ..((  وة ض ْرَب يتردد لحظة واحدة في الدفاع عن مصالحه بكل ق ُروا فََض ِذيَن َكفَ تُْم الَّ ِإذا لَِقي فَ

قَابِ  المي .. أر الّرِ المجتمع اإلس م أرادوا الشر ب ادوا القضاء ...)).. ال تردد .. وال تخاذل .. وال هروب .. ألنه
ْرَب على المجتمع اإلسالمي الذي رفض مسايرتهم رفض أن يكون لهم تبعا .. ..((  ُروا فََض فَِإذا لَِقيتُْم الَِّذيَن َكفَ

اقَ  دُّوا اْلَوثَ وُهْم فَُش ى إِذَا أَثَْخنتُُم اِب َحتَّ قَ ى إذا ...)) ..   الّرِ ز: حت ل العزي ي التنزي ه. وف ه وأَثْقَل د أَثَْخنَ وق
وهمأَثْخَ  دُّوا ْنتُم يهم فُش ر ف وهم وكثُ اه غلَْبتُم اس: معن و العب ال أَب اق؛ ق  الَوث

أَْعَطْوا راُح ف تُ  الِج ال أَثَْخْن د: يق َر. أَبوزي َب وقَه َن إذا غلَ ي: أَثَخ ن األَعراب ديهم. اب ْنتُه  بأَي ةً وَرصَّ اً معرف فالن
اً، وا..  معرفةً، نحُو اإلثْخان اً وَوثاق ه إيثاق اٌق،تقول: أوثَْقتُ ه ِوث ق ب ذي يُوثَ ل أوالشيء ال ُق  لحب ع الُوثُ والجم

اطِ  ب ة الّرِ اِق أي شده بمنزل ي الَوث هُ ف بُِط. وأَْوثَق رُّ ى إِذَا .. ..((  وال اِب َحتَّ قَ ْرَب الّرِ ُروا فََض ِذيَن َكفَ تُْم الَّ ِإذا لَِقي فَ
ا َمنا بَْعُد َوإِمَّ  ْنُهْم أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّ َر ِم ُ َالنتََص َّ اُء  ْو يََش َك َولَ ا فَِداًء َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها ذَِل

ِ فَلَْن يُِضلَّ أَْعَمالَُهْم( َّ ر )4َولَِكْن ِليَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعٍض َوالَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل  ن غي و اإلطالق م ...)).. المن ه
داء  ة .. والف الحة فدي ة وص اء مواجه ال العلم ذلك ق ا .. ول ا أي أثقاله ل .. وأوزاره ير بمقاب الق األس و إط ه

رك ..  ر والش ن الكف ق م المة الخل تمرة لس ة ومس ة قائم الم .. المواجه ه الس ى علي زول عيس ى ن ة إل ودائم
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ة الت ارى المواجهة مستمرة بين المجتمع اإلسالمي والمجتمع الكافر مهما حاول بعضهم غمط الحقيق ي ال تم
  .. ابتغاء منافع ال تدوم .. 

  وقد جاء في صحيح البخاري :
ي  عبة،عن النب ن ش رة ب ن المغي يس، ع ن ق ن إسماعيل، ع ن موسى، ع د هللا ب صلى هللا  حدثنا عبي

ه  ه علي ال: وآل لم ق ة وس زال طائف اهرين، ال ت ي ظ ن أمت أتيهم ى ي اهرون). محت م ظ ر هللا وه دثنا و .أم ح
ال: إسماعيل: حدثنا اب د ق ي ُحَمي هاب: أخبرن ي سفيان  ةسمعت معاوين وهب، عن يونس، عن ابن ش ن أب ب

ا قاسم  سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: (من يرد يخطب قال: ا أن دين، وإنم ي ال ه ف راً يفقِّه هللا به خي
ر هللا ويعطي هللا، ولن يزال أمر هذه أتي أم دي: و ).األمة مستقيماً حتى تقوم الساعة، أو: حتى ي حدثنا الحمي

ه  انئ: أن ول: ةسمع معاويحدثنا الوليد قال: حدثني ابن جابر قال: حدثني عمير بن ه لى  يق ي ص سمعت النب
أمر هللا (( ال وسلم يقول: وآله هللا عليه  ة ب ة قائم ي أم ن أمت زال م ن خذلهم ال ي الفهم،  يضرهم م ن خ وال م

  ..حتى يأتيهم أمر هللا وهم على ذلك)
الَُهْم(َولَكِ ((   لَّ أَْعَم ْن يُِض ِ فَلَ َّ بِيِل  ي َس وا فِ َل  ...))..)4ْن ِليَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعٍض َوالَِّذيَن قُتِلُ ْوُت الرج بَلَ

بَه واْختَبَره. ابَْلواً وبَالًء واْبتَلَْيته:اْختَبَْرته،وبَالهُ يَْبلُوه بَْلواً إذا َجرَّ ى قي اعة . فهو امتحان إذا يجريه هللا إل م الس
لكل الناس بتدافعهم وبوضعهم على المحك .. ويا لـه من امتحان كبير .. يصل فيه التشويق إلى الموت .. حبا 

و ىوقوله تعال وَضلَْلت الشيَء: أُْنِسيتُه.في هللا وتطلعا إلى مرضاته سبحانه وتعالى ..  ال أَب : أََضلَّ أَعمالهم؛ ق
ه لواَعمِ  إِسحق: معناه لم يُجاِزهم على ما ه نفعُ ْد علي م يَعُ الً ل ل َعَم ذي عِم ول لل ا تق ذا كم د  من خير؛ وه .. لق

ع  ه النف ه وأشمله .. ألن ع أكمل ل النف ه بك ى نفس أثبت هللا سبحانه وتعالى أن من قتل في سبيل هللا فقد عاد عل
ا ي اإلمتحان وج وا ف د نجح ارهم ق يهم باعتب ب عل ذي ال ينسى والرقي د ال ز الحمي ن هللا العزي ا م أغلى م دوا ب

د  –أرواحهم  –عندهم  ون بع ة تك حبا في هللا ورسوله وطاعة لهما .. وبالتالي فإن استمرار سعادتهم الحقيقي
ر .. الَُهْم(((  الشهادة وقد فازوا بقصب السبق في امتحان الحياة الكبي ِلُح بَ يَْهِديِهْم َويُْص ةَ 5َس ْدِخلُُهْم اْلَجنَّ ) َويُ

فََها لَُهْم( .)) .. ضمنوا ألنفسهم خير اآلخرة .. في الجنة يعرفون مكانهم بأسمائهم دون دليل ويدركون ..)6َعرَّ
درجاتهم خصت لهم وبهم وإليهم دون غيرهم .. وشيئا فشيئا ندرك مدى رحمة هللا بالمؤمن من حيث الهداية 

ؤمن هو صاحب المبادرة في دنيا وأخراه .. المهم أن يكون الم سعيداوالتوفيق والبركة .. حتى يكون المؤمن 
ا  ا  وتعلق دارين حب ي ال واعي المسئول ف اره ال ة اختي .. وهو الفاعل .. وهو المختار .. وهو المتحمل لنتيج

رآ وى الق اس  نبمرضاته وطاعة له ولرسوله صلى هللا عليه وسلم .. وتطبيقا لمحت ن الن ر م ذي يسعى كثي ال
دد ه المتج ه ومفاهيم بن قيم ه وغ ط  حقائق ى غم افع إل ى من ة عل ق محافظ ن الخل ان ع ان والمك ر الزم ة عب

    وهمية زائلة مهما كانت .. 
القرآن  دين ب هل انتهى األمر بالنسبة للمجتمع اإلسالمي ؟.. كال .. إنه مطالب بمزيد تجذير الوعي بال

ر  ر هللا ؟ .. ينص ف ينص ر هللا .. كي ع أن ينص ن المجتم وب م امقة .. مطل ة الس ه النوراني اع ومفاهيم هللا باتب
ع اإلسالمي  ون المجتم أوامره واإلنتهاء عند نواهيه .. بإعداد العدة بصفة مستمرة وإلى قيام الساعة كي  يك
ل  ا بك دين وتطبيقه ام ال ة أحك ي معرف ة .. ف قويا ومتماسكا .. قويا في العلم .. في األدب في الفكر .. في الثقاف

ردد ..((  اة وال ت ة دون محاب اجدي ا أَيَُّه َداَمُكْم( يَ ْت أَْق ْرُكْم َويُثَبِّ َ يَنُص َّ ُروا  وا إِْن تَنُص ِذيَن آَمنُ ...)).. إن )7الَّ
ال  ل مج تنصروا هللا حق النصر وهللا ينظر إلى قلوبكم وعقولكم ويعرف مدى صدقكم .. فإن هللا ينصركم في ك

ول . اتكم .. ليس في الحرب وحدها .. فالحرب هي نهاية المطاف .. هي آخر الحل ي حي ى ف م حت ر هللا لك . نص
م ..  رى الظل ك ؟؟.. إذا استش ف ذل ة .. كي اة الخاص ا بالحي ا وثيق ة ارتباط رب مرتبط ة الح ة .. ونتيج الخاص
وار  المسلم يظلم زوجته أو أبناء ه أو أجواره .. الزوجة تظلم زوجها .. أو جاراتها .. إذا تكاثر الظلم بين األج

ذيء الذين يؤذون بعضهم بكل شيء ح الم الب ون والك واق والتلفزي تى بالضجيج .. حتى بآالت التسجيل  واألب
خرية من أهل  م .. الس م .. المحسوبية ظل ولعب الكرة.. كلها ضروب من الظلم .. الظلم يختلف .. الرشوة ظل

ره ؟.. ((  حالحق والتقوى والصال ع من هللا أن ينص ف يتوق ذه المستويات كي ي ه م ف ن يظل م .. م ا أَ ظل ا يَ يَُّه
َ يَنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم( َّ .)).. الحياة اإلسالمية كل متكامل يبدأ من أصغر شيء )7الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَنُصُروا 

ع  إلى أكبر شيء .. والنصر مقيد بشروط  ليس أقلها العدل مع الذات ومع العائلة ومع األجوار ومع العمل وم
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زوالمجتمع .. صنوف الظ ام  رلم كثيرة من شهادة ال دم اإلحتك م .. ع ام هللا ظل ل أحك ل الحرام .. تعطي ى أك ..إل
اب نصر هللا ..  ى غي ؤدي إل ا ت إلى شرع هللا ظلم ... إلى غيرها من ضروب الظلم والتجاوز لحدود هللا .. كله

ث قط خرية النصر  لـه مقومات .. له معطيات .. أين في المجتمع الظالم السادر في غيه حي ام .. والس ع األرح
من أهل الحق والخير ؟ .. إن وعد هللا ال يتحقق بالنصر والتمكين إال بتوفر شروط اإلستقامة والطاعة داخل 
ف .. وال  ذي ال يتخل انون ال اموس اإللهي .. والق المجتمع اإلسالمي من أبسط  شيء إلى أكبر شيء .. إنه الن

  ه السالم إلى قيام الساعة التي الشك فيها إطالقا .. يخطئ وال يحابي .. وال يغيب من آدم علي
الَُهْم(((  لَّ أَْعَم ْم َوأََض ا لَُه ُروا فَتَْعًس ِذيَن َكفَ أَْحبََط 8َوالَّ ُ فَ َّ َزَل  ا أَن وا َم أَنَُّهْم َكِرُه َك بِ ) ذَِل

تَِعش...)). )9أَْعَمالَُهْم( تَّْعُس: أَن ال يَْن ُر: وال تَْعُس: العَثْ اثِ  ُ ال نالع ل:  ُر م ال، وقي ي َسِ◌ف نَكََّس ف ه وأَن يُ َعثَْرتِ
َعِرب ونُكس. ابن سيده:  َحبَطاً، بالتحريك، أَي الجرحُ يقال حبط  :  فَأَْحبََط أَْعَمالَُهمْ . والعُثُوُر. التَّْعُس االنحطاط

إلٍ  و َح والَحبَُط وجع يأْخذ البعير فيبْطنه من َك اً، فه بَِط َحبَط د َح تَْوبِلُه، وق اَطىيَْس ل َحب ةٌ،وَحبَِطت حَ  بٌِط، وإِبِ بَط
ا.  اِإلبُل تَْحبَُط. قال الجوهري: الَحبَُط أَن تأْكل الماشية ا فيه ا م ا وال يخرج عنه ذلك بطونُه تَِفَخ ل فتُْكثَِر حتى تَْن

  . وَحبِطِت الشاة،بالكسر، َحبَطاً: انتفخ بطنها عن أَكل الذَُّرِق، وهو الَحْنَدقُوُق.
ى هللا س د أعط ة لق ه الخاص ي حيات افر ف ه الك ى ب ذي يمن ل ال ة للفش ورة الحقيقي الى الص بحانه وتع

ا استبقوا من  رة بم دنيا واآلخ ي ال ين ف آلهم الخسران المب إن م والعامة .. فمهما كانت أموالهم ووجاهتهم ف
  باطل وكفر وبعد عن دين هللا القويم .. 

رؤوه فع اريخ .. وإن ق رؤون الت اس ال يق يبة أن الن ره المص ن عب تفادة م ي .. ودون اس ر وع ن غي
م  وس ن األم ادي الملم دليل الم د بال اريخ يتأك رأ الت ن يق روض أن م ن المف ا م ا .. بينم ا أكثره ه وم وعظات

ويم ..(( دها عن نهج هللا الق اَن  السابقة قد هلكت بسبب كفرها وبع َف َك ُروا َكْي ي األَْرِض فَيَنُظ يُروا فِ ْم يَِس أَفَلَ
ُ َعلَْيِهْم َوِلْلَكافِِريَن أَْمثَالَُها(َعاقِبَةُ الَّ  َّ َر  افِِريَن الَ 10ِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َدمَّ وا َوأَنَّ اْلَك ِذيَن آَمنُ ْولَى الَّ َ َم َّ ) ذَِلَك بِأَنَّ 

ى أ  )11َمْولَى لَُهْم( دين عل وا ال ى طبق هم ...)).. دائما النصر للمؤمنين الحقيقيين في كل زمان ومكان مت نفس
ون هللا موالهم  دها يك تطبيقا كامال وواعيا بدءا من حياتهم الخاصة في أدق تفاصيلها إلى الحياة العامة .. عن

ل شيء  ي.. والمولى هو المعين .. والمعين متى كان هللا .. كان النصر أكبر وأشمل .. كان النصر المؤزر ف ك
ون هللا ب أن يك ة.. أال تح ة والعام اة الخاص ي الحي ق .. ف اريخ وطب ن الت رة م ذ إذا عب ك .. خ والك أي معين  م

ك  ك .. معين د أن هللا مع ردد وال تخف .. وتأك ل شيء.. وال تت ن ك ا م اإلسالم على ذاتك وعيا واستقامة وخوف
ة ((َ ن البداي ة .. م ى النهاي ة إل ن البداي افرين م ن الك ى هللا ع ا يتخل راء .. بينم راء والض ي الس ي  ف ُهْم فِ دُّ يَُم

ال  -)15يَانِِهْم يَْعَمُهوَن(ُطغْ  هم النصر ف البقرة )) .. فال تغتر بما لديهم .. وانتهاء بخذالنهم بعد أن زينوا ألنفس
ين  ةيحصدون على مر األيام سوى الهزيم نهم وب لة بي المرة في حياتهم الخاصة والعامة وفي المعركة الفاص

  لكون والحياة لو يعقل العاقلون .. أهل اإليمان.. هذه حقيقة ثابتة وأصل من أصول نواميس ا
يل  ي أدق التفاص تقرة ف ة مس اة آمن ا حي ان .. إنه ان وزم ل مك ي ك وتأملوا حياة المجتمع اإلسالمي ف
ا  ي غلوائه ية ف ا والماض ي غيه افرة السادرة ف ومنتهاها خير وبركة ونصر أو شهادة .. بينما المجتمعات الك

ة اإلسالم الك ذاتها.. وبحقيق ة ب ر واعي ا غي ة م ات متجاهل ل الحيوان ا تأك ل كم ق .. تأك عادة الح ل وحده للس اف
دنيا واآلخرة .. ((  ي ال ن عذاب وخسران ف ا م اٍت يحيق به اِلَحاِت َجنَّ وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ْدِخُل الَّ َ يُ َّ إِنَّ 

  ...))..  )12يَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل األَْنعَاُم َوالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم(تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوالَِّذيَن َكفَُروا يَتََمتَّعُوَن وَ 
ادي الملموس .. ((  دليل الم د نفسه بالحجة وال اريخ يعي َي الدرس واحدة .. والت ٍة ِه ْن قَْريَ أَيِّْن ِم َوَك

ةً ِمْن قَْريَتَِك الَّتِي أَْخَرَجتَْك أَْهلَْكنَاُهْم فََال نَ  وُء 13اِصَر لَُهْم(أََشدُّ قُوَّ ) أَفََمْن َكاَن َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َكَمْن ُزيَِّن لَهُ ُس
م )14َعَمِلِه َواتَّبَعُوا أَْهَواَءُهْم( اف للتشبيه .. أي ك ...)).. وكأين بمعنى كم .. جاءت بمعنى كم الخبرية ..  والك

م .. من قرية أقوى من قريتك يا محمد عصت أمر ربها فكان أمرها  اُهمْ وباال  عليها بما اقترفت من إث :  أَْهلَْكنَ
حف  ي الص أتي ف ا ي ك كم الن هل ول ف ال نق ا .. ف اذ ب وء والعي ة الس ي ميت تعمل إال ف الك وال يس ون اله ال يك
ك  ا من ذل السيارة .. بل توفي .. أو انتقل إلى رحمة هللا .. أما الهالك فال يكون إال في مصرع السوء نعوذ ب

ه .. والقاعدة  إنه هو السميع العليم .. وبالتالي على المرء أن يأخذ العبرة وأن يستفيد من الدرس الماثل أمام
ذه من الضالل وأن يسمع   ريم منق رآن الك التي ال تتخلف .. وما األحسن أن يتبع المرء الحق المبين .. الق
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اب الذي ال يوصله إلى شيء ؟ .. المفروض أن ورسوله .. أو أن يتبع المصلحة والمادة والسراب والقفر اليب
د هللا  اذا أع ى .. فم يتأمل اإلنسان التاريخ وأن يخرج بنتيجة مفادها أن ال دوام لحال وأن ما عند هللا خير وأبق

ِة من خير للمؤمنين الحقيقيين الذين استقاموا على الطريقة .. طريق مخافته والعمل بطاعته ؟ .. ((  َمثَُل اْلَجنَّ
اِربِيَن تِي ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن فِيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم يَتَغَيَّْر َطْعُمهُ َوأَْنهَ الَّ  اٌر ِمْن َخْمٍر لَذٍَّة ِللشَّ

ْن  َرةٌ ِم َراِت َوَمْغِف ّلِ الثََّم ْن ُك اًء َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفى َولَُهْم فِيَها ِم قُوا َم اِر َوُس ي النَّ ٌد فِ َو َخاِل ْن ُه ْم َكَم َربِِّه
ع )15َحِميًما فَقَطََّع أَْمعَاَءهُْم( ه من مت ع ب ا تتمت ى .. م ـه يفن اء ل دنيا من رزق ال بق ...)).. ما تأخذه في هذه ال

وال ح ش ط م تع ك ل ل وكأن ه ..  ب ع ب م تتمت ذ ول م تأخ ك ل رعة وكأن ي بس ا ينته كوال وطعوم ة ش ك مختلف يات
ا  ا م اني .. أم ت بالف الماضية سوى يوم أو بعض يوم .. بل كأنك لم تعش أصال .. ألنك تعلقت بالسراب .. تعلق
ي ال  ة الت رت الحقيقي يت وأنك ا إذا عص ه .. وأم ه وال انقطاع ل ب في اء وال عي ال انته ستتمتع به في اآلخرة ف

ود تمارى وتجاهلت دين الفطرة فيك وغبنت حقك فإن المآل هو من تهى التعذيب الذي ال يخطر ببال .. إنه الخل
المطلق في النعيم أبدا أو العذاب أبدا .. فماذا يختار العاقل غير السالمة .. وما هي طريق السالمة ؟.. طريقها 
ن  د م ين الرش د تب ة فق ق ثالث ن طري اك م ت هن ر وليس بال ريب هي طريق السمع والطاعة  ورسوله ال غي

  رء أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختياره في الدنيا واآلخرة .. الغي .. وعلى الم
ة  ة وخاص ا والمعنوي ة منه ل المادي نوف العراقي تى ص لم ش ه وس لى هللا علي ول هللا ص ى رس د الق لق
ادرون  دهم يب روجهم من عن ور خ ه .. وف ه حق السخرية  من المنافقين  .. فكانوا يتجاهلون كالمه .. ويغبنون

وا علم من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : (( بالسؤال ألهل ال ى إِذَا َخَرُج َك َحتَّ تَِمُع إِلَْي ْن يَْس َوِمْنُهْم َم
وبِِهْم  ى قُلُ ُ َعلَ َّ َع  ِذيَن َطبَ َك الَّ ا أُْولَئِ اَل آنِفً اذَا قَ َم َم وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ الُوا ِللَّ ِدَك قَ ْن ِعْن َواَءُهمْ ِم وا أَْه ) 16(َواتَّبَعُ

واُهْم( اُهْم تَْق ًدى َوآتَ ْم ُه َدْوا َزاَدُه ِذيَن اْهتَ تخفافهم  ) 17َوالَّ خريتهم واس دى س م م ي كالمه س ف ...)) .. تلم
ول هللا  د رس الم محم بمقوالت رسول هللا صلى هللا وتجاهلهم للحق المبين حيث يبين هللا سبحانه وتعالى أن ك

ه وال  بس في وى وصالحا واستقامة صلى هللا عليه وسلم واضح ال ل ؤمنين تق د الم ه يزي اس .. وأن كالم التب
م أرادوا  نهم .. ه ادرة م ت المب وا الحق .. كان وإرشادا لهم لطريق الخير والبركة .. ألنهم زكوا نفوسهم واتبع
ور  ي الن ل ف م والتواص ي العل اء  ف يهم النم ل إل الك .. أوص وم المس م ألق ة ووفقه زادهم هللا هداي ة ف الهداي

  حبة والسالم .. والم
اَءتُْهْم ذِ ((  ْم إِذَا َج أَنَّى لَُه َراُطَها فَ اَء أَْش ْد َج ةً فَقَ أْتِيَُهْم بَْغتَ اَعةَ أَْن تَ ُروَن إِالَّ السَّ ْل يَْنُظ َراُهْم(فََه ) 18ْك

ُ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤمِ  َّ ُ يَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمثَْواُكْم(فَاْعلَْم أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ  َّ   ...)).. )19نَاِت َو
رون ..    ل ينتظ ىأي فه ه بمعن اً واْنتََظْرتُ ْرُت فالن ال: نََظ ار. ويق ُر: االنتظ ِإذا والنََّظ د، ف ت  واح قل

ت ت وتمهل اه وقف ك فمعن ة .. أشراطها : عالم اْنتََظْرُت فلم يُجاِوْزك فعل بكم أي .. الساعة : القيام ا .. متقل اته
امكم ..  واكم أي مق ا وأسرارها .. ومث ة تطوراته ي كاف اتكم ف ى حي ائكم إل ي أصالب آب تم ف ذ كن حياتكم كلها م
مصيركم .. فهو محيط  بكم ال تخفى عليه خافية من شأنكم وقادر عليكم ويعلم مصيركم يوم القيامة بما قدمتم 

ل ينت ى أي ه دنيا .. والمعن اة ال ذه الحي ي ه اءت ف اعة ج ن الس ق ؟؟.. ولك ن الح د م ام الساعة للتأك ظرون قي
  عالماتها ومن عالماتها بعثة النبي محمد عليه الصالة والسالم .. هو الدليل على قرب الساعة .. 

  جاء في صحيح البخاري : 
 هللا صلى هللا قال رسول حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثنا أبو حازم، عن سهل قال:

  .يشير بإصبعيه فيمدهما. بعثت أنا والساعة كهاتين  وسلم: وآله عليه 
ي زرعة، ن أب ان التيمي، ع و حي ا أب راهيم، أخبرن ن إب دثنا إسماعيل ب ي  حدثنا مسدد قال: ح عن أب

ال: (أن  وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريلوآله كان النبي صلى هللا عليه  هريرة قال: ان؟ ق ا اإليم ال: م فق
د هللا وال تشرك  ؤمن با ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث). قال:ت الم: أن تعب ال: (اإلس ما اإلسالم؟ ق

ك  به، وتقيم الصالة، وتؤدي الزكاة د هللا كأن ال: (أن تعب ا اإلحسان؟ ق ال: م وم رمضان). ق المفروضة، وتص
ن السائل،تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: (م تراه، فإن لم أعلم م أخبرك  ا المسؤول عنها ب  وس

س ال يعلمهن عن أشراطها : ي خم ان، ف إال هللا).  إذا ولدت األمة ربها، وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم في البني
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يئا،  ثم تال النبي صلى هللا عليه وسلم: {إن هللا عنده علم الساعة} اآلية، ثم روا ش م ي ال: (ردوه): فل أدبر، فق
  ا جبريل، جاء يعلم الناس دينهم).فقال: (هذ

د  حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عبد هللا بن العالء ابن زبر قال: سمعت ن عبي بسر ب
ي ت النب ك قال:أتي ن مال ه  هللا: أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف ب لى هللا علي ه ص ي غزوة وآل وسلم ف

ان يأخذ ةيدي الساعا بين تبوك، وهو في قبة من أدم، فقال: (اعدد ست م موت : موتي، ثم فتح بيت المقدس، ث
ن  فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة ت م ى بي ة ال يبق م فتن اخطا، ث ل س ار فيظ المال حتى يعطى الرجل مائة دين

ت العرب إال ة، تح انين غاي ت ثم أتونكم تح درون في ي األصفر، فيغ ين بن نكم وب ة تكون بي م هدن ل  دخلته، ث ك
   عشر ألفا). غاية اثنا

الرحمن،  عبد حدثنا عبد هللا بن سعيد الكندي: حدثنا عقبة بن خالد: حدثنا عبيد هللا، عن خبيب بن
وسلم: (يوشك الفرات أن وآله عليه  قال رسول هللا صلى هللا عن جده حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال:

وحدثنا عبيد هللا: حدثنا أبو الزناد، عن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فال يأخذ منه شيئاً).قال عقبة: 
   من ذهب). لعن جبوسلم مثله، إال أنه قال: (يحسر وآله النبي صلى هللا عليه  األعرج، عن أبي هريرة، عن

رة: ي هري ن أب رحمن، ع د ال ن عب اد، ع و الزن دثنا أب عيب: ح ا ش ان: أخبرن و اليم دثنا أب   ح
ال: لم ق ه وس لى هللا علي ول هللا ص اعة ال ت أن رس وم الس ونق ان، يك ان عظيمت ل فئت ى تقتت ة  حت ا مقتل بينهم

ين، الون كذَّابون، قريب من ثالث ى  عظيمة، دعوتهما واحدة. وحتى يبعث دجَّ ول هللا، وحت ه رس زعم أن م ي كله
ان، وتظهر ارب الزم زالزل، ويتق ر ال م وتكث يكم  يقبض العل ر ف ى يكث ل. وحت و القت رج، وه ر اله تن، ويكث الف

من يقبل صدقته، وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه: ال أرب لي به.  ض حتى يُهمَّ رب المالالمال، فيفي
ع وحتى يتطاول ى تطل ه. وحت ي مكان ا ليتن الشمس  الناس في البنيان. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ي

ت  آمنوا أجمعون، فذلك حين: {ال ينفع -يعني  -من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس  نفساً إيمانها لم تكن آمن
ومن الساعة  من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً}.  رجالنولتق ر ال د نش ه وال  وق ال يتبايعان ا، ف ا بينهم ثوبهم

ومن الساعة وهو  يطعمه.  وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فالولتقومن الساعة  يطويانه.  يط حوضه ولتق يل
  أكلته إلى فيه فال يطعمها).وقد رفع ولتقومن الساعة   فال يسقي فيه،

ب ن تغل ول: حدثنا عمرو ب ن يق ال: سمعت الحس ازم ق ن ح ر ب ان: حدثنا جري و النعم ال: حدثنا أب  ق
اعة  وسلم: وآله قال النبي صلى هللا عليه  الإن من أشراط الس ون نع ا ينتعل اتلوا قوم ن  أن تق  الشعر، وإن م

اعة  راط الس أنأش وه، ك راض الوج ا ع اتلوا قوم ة). أن تق ان المطرق وههم المج  وج
ي    ن أب ة، ع ي زرع ن أب اع، ع ن القعق ارة ب رة  حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا جرير، عن عم هري

ه رضي هللا عنه،عن رسول هللا صلى هللا عليه  ال: وآل لم ق اعة  وس وم الس اتلوا( ال تق ى تق ى  حت ود، حت اليه
  ي فاقتله).يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائ

ال س ق ن أن اح، ع ي التي ن أب وراث، ع د ال دثنا عب ال: ح رة ق ن ميس ران ب دثنا عم  ح
ه  قال ول هللا صلى هللا علي ه رس ن أشراط الساعة  وسلم: (وآل ت الجهل،إن م م ويثب ع العل ويشرب  أن يرف

  الخمر، ويظهر الزنا).
ن ا ل م ى .. والعاق ر يوم تأتي الساعة ال مهرب وال نجاة إال لمن اتق دروس والعب ن ال تفاد م ظ واس تع

ُ ((  وما أكثرها .. قبل فوات األوان .. َّ ذي ال شريك  فَاْعلَْم أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ  )) .. أي ال معبود سواه هللا الواحد ال
ي سواه لـه .. اعلم وعلم غيرك الحقيقة وما تتطلبه من عمل .. وانه ال منقذ إال هللا  وال نافع  وال كفيل وال ول

  .. متى طبق المرء  وسمع وأطاع ..  
تَ ((  اُل َرأَْي ا اْلِقتَ َر فِيَه ةٌ َوذُِك وَرةٌ ُمْحَكَم لَْت ُسوَرةٌ فَِإذَا أُنِزلَْت ُس ي َويَقُوُل الَِّذيَن آَمنُوا لَْوَال نُّزِ ِذيَن فِ  الَّ

نْ  ِه ِم ّيِ َعلَْي ْم(قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَنُظُروَن إِلَْيَك نََظَر اْلَمْغِش أَْولَى لَُه ْوِت فَ َزَم 20 اْلَم ِإذَا َع ُروٌف فَ ْوٌل َمْع ةٌ َوقَ ) َطاَع
َ لََكاَن َخْيًرا لَُهْم( َّ   ...))... )21األَْمُر فَلَْو َصَدقُوا 

اء أن    السورة المحكمة هي الثابتة األحكام والتي لم يأت في تضاعيفها أحكام منسوخة .. واتفق العلم
رآ ن الق ات م ك اآلي م تل ذبهم وزيفه ف ك ا تكش افقون ألنه اه المن ا يخش ى م و أخش ذلك ه م ف ن المحك ي م ن ه

اقهم .. ((  روبهتانهم وتضع كالمهم على المحك فيتجلى نف َزَم األَْم ِإذَا َع اء فَ الي ج ت ووجب .. وبالت )) أي ثب
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دين .. إن  ذا ال ين األمر بالجهاد .. وواضح من السياق أن األمر يتعلق بالجهاد وهو سنام ه ؤمنين الحقيقي الم
ي  ن هللا ف يحبون هللا سبحانه وتعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم .. وبالتالي فهم يتحرقون شوقا لتطبيق دي
ى  ر.. عل رون األم م ينتظ األرض .. والتطبيق يتطلب أول ما يتطلب الجهاد الذي له ظروفه الموضوعية .. إنه

ر ح ة العص ميه بلغ ا نس تعداد .. أو م ة اإلس ري أهب ي والفك تعداد النفس ا اإلس اك دوم وارئ .. هن ة الط ال
تمر  اة اإلسالمية تس أن الحي اك قناعة نفسية ب ه .. هن ن اإلسالم وأهل دفاع ع والجسدي للسمع والطاعة ولل
ا وعمال وعطاء  وصدقا وإخالصا ..  دهم علم ا المسلمون جه ذل فيه ة يب عادية في مناحيها الخاصة والعام

ي سبيل ولكنهم ينتظرون دوما  اد ف يهم الجه ه يجب عل ة بأن ويستعدون دوما بدنا وفكرا وعقيدة وقناعة ذاتي
إذا وجب  ة .. ف هللا لرفع راية الدين .. الجهاد هنا بمعنى الكامل المتكامل في كل مناحي الحياة الخاصة والعام

وة العلمي ب الق ة النف ةاألمر وقد اتخذ المجتمع اإلسالمي كل جوان ال .. والعسكرية والتعبئ سية.. وحضر القت
ة  ا حفيظ ر دوم اد تثي ألة الجه اد .. مس دفع والجه د لل ة رجل واح ب هب ع اإلسالمي أن يه ى المجتم ب عل وج
د  ا يج اوتون لم ذلك يتم دين .. ل المنافقين الذين يميلون مع الرياح حيث تميل نفاقا  وتزلفا وبعدا عن أحكام ال

ذ ف عذر وع اد رالجد ويختلقون أل ألة الجه م  .. مس دى زيفه ين م ر منقوصة .. تب ة غي تهم كامل تعري حقيق
مع  ن الس ون ع ا يكون د م م أبع وس أنه ادي الملم دليل الم ين بال ين .. ويتب ق المب ن الح دهم ع اقهم وبع ونف
اد  ذلك جه ل وك ط .. ب اة فق ط .. وال زك يس صالة فق دين ل دين.. ال وى ال ي لمحت ق العمل والطاعة وعن التطبي

ك يستعد ونية إلى قيام الساعة  وي المتماس المي الق ع اإلس اس .. المجتم ن الن ر م ه كثي .. وهذا ما يتغافل عن
ن  ك  م ه ذل ب من ى طل اد مت ي داعي الجه ب .. ويلب للسلم باإلعداد للحرب ويعد العدة كي يكون مرهوب الجان

ذلك أهل الحل والعقد .. دون قيد أو شرط .. حتى تكون كلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا ه فلى .. ل ي الس
اد  بون الجه م يحس وت .. وه ن الم اد وم ن الجه ا م ا خوف ي محاجره ال تستغرب كيف تدور أعين المنافقين ف
ي أمن  اره المسلمون ف ي إط يش ف ار ويع ه الكف ن .. يهاب ع إسالمي آم ث لمجتم اة وبع اد حي موتا بينما الجه

م وأمان وتراحم وتعاون وسعادة في كل المجاالت بتطبيق شرع هللا ة الئ ك لوم ي ذل  الذي ارتضى ال تأخذهم ف
 ..  

اَمُكْم(((    وا أَْرَح عُ ي األَْرِض َوتُقَّطِ ُدوا فِ َولَّْيتُْم أَْن تُْفِس ْيتُْم إِْن تَ ْل َعَس ُ 22فََه َّ نَُهْم  ِذيَن لَعَ َك الَّ ) أُْولَئِ
ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم(   ...)).. )24ْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها() أَفََال يَتََدبَُّروَن اْلقُ 23فَأََصمَّ

  جاء في صحيح البخاري :   
ار، ي  حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني معاوية بن أبي مزرد، عن سعيد بن يس عن أب

ه  ي صلى هللا علي ن النب ه هريرة رضي هللا عنه، ع ال:وآل ق،((  وسلم ق ق هللا الخل ه قام خل رغ من ا ف ت فلم
ل  الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه، قالت: هذا مقام العائذ ين أن أص ال: أال ترض ة، ق بك من القطيع

رؤوا إن شئتم:  رة: اق فهل عسيتم  من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب،قال: فذاك). قال أبو هري
ي إ دوا ف وليتم أن تفس ون ت امكم}. ااألرض وتقطع   أرح

ال: حدثنيحدثنا إبراهيم  ة ق ن معاوي اتم، ع دثنا ح ي  بن حمزة: ح ن يسار، عن أب اب سعيد ب و الحب عمي أب
لى هللا  ول هللا ص ال رس م ق ذا، ث رة به لهري ه وس ه وآل ئتم:  ((: معلي رؤوا إن ش يتم ))  اق ل عس   فه

ه   عليهأخبرنا عبد هللا: أخبرنا معاوية بن أبي المزرد بهذا، قال رسول هللا صلى هللا حدثنا بشر بن محمد: وآل
  ..  وفتحها، قراءتان متواترتان بكسر السين (( فهل عسيتم ...)).. عسيتم  وسلم: (واقرؤوا إن شئتم: 

َولَّْيتُمْ ((  ْيتُْم إِْن تَ ْل َعَس ذا...))..  فََه ل ك ْيُت أَْن أَْفعَ يده: َعَس ن س ال اب ى  ق ُت، واألُول يُت قاِرْب وَعِس
  ..فِعلُكعسى  يَستعملون َعَسْيُت للفعِل، قال: اعلم أَنهم ال ُت الفعَل والأَْعلى،قال سيبويه: ال يقال َعَسيْ 

اً  للشَّك واليَقيِن؛ قال كلمة تكونوقيل عسى  قال ابن سيده:  ه يَِقين ل فجعل ن مقب األزهري: وقد قال اب
  .. يَقين ي َظنِّي بهمأَ  يَتَناَزُعوَن جوائَز األَمثالِ  كعَسى، وهم بِتَنُوفٍَة، أَبو عبيد:َظنِّي بهم أَنشده

ن((  اء ع ا ج ْيتُْم إالَّ م ه َعَس ن قول ين م تح الس ى ف ل  اتَّفََق القراُء أَجمعون عل رأُ فه ان يق ه ك افٍِع أَن ن
رأُ  ان يق ر السين، وك يتم، بكس م أَنْ عسى  َعِس ّراء  َربُّك ه الق دلَّ موافقتُ كْم، ف ُدّوِ َك َع ى عسى  يُْهِل ىعل أَّن  عل

  .)) .. تُم فتح السين.َعَسيْ  الصواب في قوله
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...)).. تولى أعرض ونأى وهي في هذا المقام رفض تطبيق شرع هللا .. ((  فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُمْ (( 
عُوا أَْرَحاَمُكْم( نَهُ 22فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا فِي األَْرِض َوتُقَّطِ ِذيَن لَعَ َك الَّ ى ) أُْولَئِ ُهْم َوأَْعَم مَّ ُ فَأََص َّ ْم 

ا(23أَْبَصاَرُهْم( وٍب أَْقفَالَُه ى قُلُ ْرآَن أَْم َعلَ َدبَُّروَن اْلقُ َال يَتَ بحانه )24) أَفَ ولى س ذكر الم م ي ف ل أملوا كي ...)).. ت
ى الفسا ط عل ز فق ل رك ف .. ب دين الحني د .. وتعالى مسألة أركان اإلسالم في تواصل األجيال ومدى تعلقها بال

القهم ..  اس وخ ين الن ة ب ري للعالق ود فق رحم كعم رز صلة ال والفساد كل شيء مخالف للدين وأحكامه .. وأب
ه  ا قطع ر .. وإن قطعه ه األم دين استقام ل ان ال ع أرك حتى كأنها جماع الدين ودليله الثابت إن أقامها المرء م

ي هللا .. ولعنه .. اللعن هو الطرد واإلبعاد عن الرحمة .. إن  المنظور القرآن ا ب ؤدي حتم رحم ي الفساد وقطع ال
رية  لالكام ات البش اد وللعالق الح والفس اء  للص دين ج ي أن ال ة وه بن الحقيق ى غ رة إل ع الفك ل م والمتكام

ع  واإلنسانية وللنظافة الظاهرة والباطنة في القول والفعل والعمل والنية والكسب واإلنفاق .. جاء لبعث مجتم
ك وم المي متماس ين إس رة وب ة األس ل مؤسس ة داخ الخير والرحم ى ال ب ا ويتواص ه بعض ب بعض ل يح تكام

ا  ى العمى ..  والعمى عدم اإلبصار وهو هن ا إل العائالت وبين المجتمع ككل .. إن من عصى يقود نفسه حتم
أزق  ي م ه ف ة يضع نفس ه النبيل ر عدم إبصار الحقيقة التي ال تمارى .. إن من ال يفكر في القرآن وغايات خطي

  في الدنيا واآلخرة..
َل لَُهْم َوأَْملَ ((  ْم(إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم اْلُهَدى الشَّْيَطاُن َسوَّ َك 25ى لَُه ) ذَِل

ِض  ي بَْع نُِطيعُُكْم فِ ُ َس َّ َل  زَّ ا نَ وا َم ِذيَن َكِرُه الُوا ِللَّ أَنَُّهْم قَ َراَرُهْم(بِ ُم إِْس ُ يَْعلَ َّ ِر َو َوفَّتُْهْم 26 األَْم َف إِذَا تَ ) فََكْي
اَرُهْم( وَهُهْم َوأَْدبَ ِربُوَن ُوُج ةُ يَْض أَْحبََط 27اْلَمَالئَِك َوانَهُ فَ وا ِرْض َ َوَكِرُه َّ َخَط  ا أَْس وا َم أَنَُّهْم اتَّبَعُ َك بِ ) ذَِل

  ...)).. )28أَْعَمالَُهْم(
دليل أي إن الم م بال ر له د ظه الى .. وق بحانه وتع ر هللا س ال ألوام ن اإلمتث وا ع ذين تراجع افقين ال ن

رى  ف .. القهق ى الخل وع إل المادي الملموس صدق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ..  اإلرتداد هو الرج
  .. واألدبار : جمع دبر وهو الظهر .. 
  جاء في صحيح البخاري : 

يَّبحدثنا أحمد بن صالح ن المس ن اب هاب، ع ن ش ن اب ونس، ع ه  : حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ي أن
ي  وسلموآله وسلم:أن النبي صلى هللا عليه  وآله كان يحدث، عن أصحاب النبي صلى هللا عليه رد عل ال: (ي ق

 ك، إنك ال علم لك بما أحدثوا بعد الحوض رجال من أصحابي، فيحلَّؤون عنه، فأقول: يا رب أصحابي؟ فيقول:
  على أدبارهم القهقرى). إنهم ارتدوا

ن اس  حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن اب عب
اة عراةوآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  رضي هللا عنهما قال: لم: (تحشرون حف ا  وس رأ: {كم م ق غرال، ث

حابي ذات  ا فاعلين}. فأول من يكسىبدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كن ال من أص م يؤخذ برج إبراهيم، ث
ا  أقول كم ارقتهم، ف ذ ف ابهم من ى أعق دين عل اليمين وذات الشمال، فأقول: أصحابي، فيقال:إنهم لم يزالوا مرت

يهم  قال العبد الصالح عيسى ب عل ت الرقي ت أن وفيتني كن ا ت بن مريم: {وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلم
يم}). نتوأ ز الحك ت العزي ك أن ن  على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن د ب ال محم ق

ر، الذين ارتدوا يوسف: ذكر عن أبي عبد هللا، عن قبيصة قال: هم المرتدون  ي بك د أب ى عه ي  عل اتلهم أب فق
  .بكر رضي هللا عنه.

ان   ل زم ي ك اس نعتقد أن السياق يتحدث عن عموم الردة ف ن خاصا بأن م يك رآن ل ان .. ألن الق ومك
ه من  معينين وال بأمكنة معينة .. انه جاء بالحل الرباني األمثل لمشاكل المجتمع اإلسالمي وما قد يعتمل داخل

ه  إلىتناقضات وانحرافات يتصدى لها كل مؤمن بالرجوع  كتاب هللا عز وجل وسنة محمد عبده صلى هللا علي
ه وسلم .. إن القرآن الكر ع ان ط .. م المي األول فق ع اإلس ا الحل للمجتم يم لم ينزله هللا سبحانه وتعالى ليعطين

ق  ي تطبي ذاك المجتمع كان الدرس وكان القدوة وكان التطبيق العملي األول الذي نقيس عليه ونمضي حقبا ف
  شرع هللا .. وفي النظر والحكم على األمور دون مواربة .. 

ان .. وأن من من هذا المنطلق نرى أن كل  من ارتد عن دينه وعهده تنطبق عليه اآليات السالفة البي
ـه الشيطان  ره ل ا دب ي م ا انساق ف ق .. إنم اع الح ع عن اتب م يتراج ين ث يفهم القرآن الكريم ويتبع الحق المب
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الي اتب لالرجيم من أحابي ض بالت ا .. ورف ا تبع ان له ا .. وك اد له ا وانق ه وجاراه ا بمحض إرادت اع سقط فيه
ل  القول والفع ان ب زين لإلنس ن .. ي س أو ج ن إن ان م واء ك يطان س وى .. إن الش ة التق ماع كلم ق .. وس الح

ي السياق ((   الى ف َل ووسائل اإلغراء واإلغواء ويبعده عن دين هللا ولذلك قال هللا سبحانه وتع وَّ ْيَطاُن َس الشَّ
ن لَُهْم َوأَْملَى لَُهمْ  رد م ات متم ل ع يطان ك رأي .. )) .. والش ه ال ة .. شطنه خاف ن أو داب س أو ج لَتْ إن وَّ ه  َس ل

ل له نفسه كذا: َزيَّنَتْه ر، له. وَسوَّ ي حديث عم ِديلُك. وف ر: َع رضي  الشيطاُن:أَْغواه. وأَنا َسِويلَُك في هذا األَم
يئاً ال هللا وت ش د الم ي عن ي نفس َل ل ّوِ مَّ إِال أَن تَُس ه: اللَُّه ُده عن ويل:  أَِج ه اآلن؛ التس يء وتزيينُ ين الش تحس

  .. يقوله أَو وتَْحبِيبُه إِلى اِإلنسان ليفعله
ع  ا يق ذا م دا .. وه امهم مدي أي إن الشيطان أعطاهم طول األمل وزين ونفخ فيهم أن العمر ما زال أم
ائق  ى الحق رآن مجزأ .. وال لدى كثير من الناس الغافلين الذين يوهمون أنفسهم بالتأجيل .. وينظرون إلى الق

اع  )) .. َِسنُِطيعُُكْم فِي بَْعِض األَْمر((  كل متكامل يأخذ كله .. الدين ال يتجزأ .. نمنعزلة .. بينما القرآ الدين جم
دين أو  م ال م يفه رك ذاك ل ذا ونت ول نأخذ ه زأ أو يق ذي يج ا .. وال قيم ومفاهيم وأوامر وضوابط ال محيد عنه

  وإيقافه عند حده..     يريد بالمجتمع اإلسالمي سوءا فوجب الحذر منه
ا  ه إنم ى أحكام ز عل دين وتبعيضه والقف ة ال ا وتجزئ ائق وإخفائه ب الحق ى قل إن عاقبة من يسعى إل

اَرُهْم(يوقع نفسه في الهالك دنيا وآخرة..((   وَهُهْم َوأَْدبَ ِربُوَن ُوُج ةُ يَْض ...)).. ال )27فََكْيَف إِذَا تََوفَّتُْهْم اْلَمَالئَِك
ع اإلسالم .. ولكن هللا غرو أنهم يتعر افى م ال تتن وال وأفع ضون للتعذيب عند الموت .. جزاء ما قدموا من أق

امهم  وا أم ا عمل ي يجدوا م وت مباشرة ك العليم الخبير بمكنون صدورهم .. أعد لهم جزاء عادال يبدأ عند الم
دوا هم ومن يتقاضون عربون فعالهم في انتظار الحساب األكبر يوم القيامة الذي الشك فيه إط القا .. كي يتأك

د النتيجة  الل يج ق الضالل واإلض ار طري ن اخت دوم .. وأن م يأتي من بعدهم إلى قيام الساعة أن الباطل لن ي
ا .. ا إال إليه رب منه ي ال مه ة الت أَْحبََط ((  الحتمي َوانَهُ فَ وا ِرْض َ َوَكِرُه َّ َخَط  ا أَْس وا َم أَنَُّهْم اتَّبَعُ َك بِ ذَِل

  ...))..)28الَُهْم(أَْعمَ 
ْدم  ضا مثل العُ ل ِ السُّْخُط والسََّخُط: ضّد الّرِ َدِم، والفع ِخط  والعَ َط وَس خَّ َخطاً. وتََس َخُط َس ِخَط يَْس ه َس من

  ..  وَسِخَط أَي غضب َسَخطاً: كرهه. َالشيء
ي اإل ة ف ن الحكم ل ؟.. أي ن العق ه ؟.. أي ي عذاب ه ف ع نفس ب هللا ويوق ا يغض ع م ل يتب ار وأي عاق ختي

  ))..  فَأَْحبََط أَْعَمالَُهمْ الواعي المسئول لمنهج الحياة الخاصة والعامة ؟.. أين الوعي أين االتعاظ .. (( 
ت ولهم َحبَِط ن ق و م ال: وه ُره، ق ه غي ر: وأَْحبَط ن األَثي ال اب اً، ق ةُ َحبط ابت  الداب ك، إِذا أَص بالتحري

  .موت.حتى تنتفخ فت َمْرعًى طيِّباً فأَفرطت في األَكل
ذكر  لذلك علينا ن نأخذ العبرة وأن نستفيد من الدرس وأن نتخير ألقوالنا وأفعالنا .. وأن نسأل أهل ال
الى  بحانه وتع ع  س مع ونطي دا .. وأن نس انا أو تزي دين نقص ي ال و ف ه .. وأال نغل ه ويتدبرون ذين يفهمون ال

   تعالى ..  ولرسوله صلى هللا عليه وسلم حتى نكون من الفائزين إن شاء هللا
غَانَُهْم(((   ُ أَْض َّ َرْفتَُهْم 29أَْم َحِسَب الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض أَْن لَْن يُْخِرَج  اَكُهْم فَلَعَ اُء َألََرْينَ ْو نََش ) َولَ

ُ يَْعلَُم أَْعَمالَُكْم( َّ ابِِريَن ) َولَنَبْ 30بِِسيَماُهْم َولَتَْعِرفَنَُّهْم فِي لَْحِن اْلقَْوِل َو ْنُكْم َوالصَّ ِديَن ِم َم اْلُمَجاِه ى نَْعلَ لَُونَُّكْم َحتَّ
  ...)).. )31َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم(

ذلك    غاٌن، وك ع أَْض د، والجم غَُن: الِحْق ْغُن والضَّ ديث  الّضِ ه ح غائن؛ ومن ا الضَّ غينَةُ، وَجْمعُه الضَّ
غَائن   .م.ُوُجوه أَقوا في العباس: إِنا لنَْعرُف الضَّ

بَه واْختَبَره   ..  بَلَْوُت الرجَل بَْلواً وبَالًء واْبتَلَْيته:اْختَبَْرته،وبَالهُ يَْبلُوه بَْلواً إذا َجرَّ
ن  ةيتوهم أهل النفاق أن حالهم مستور .. وأنهم في أمن وأمان من الفضيح في الدنيا واآلخرة .. ولك

ث  ز الخبي و يمي يهم وه ه إل ا ينتب رعان م يف س ؤمن الحص الل الم ن خ تهم م ـه حقيق ين ل ب  وتتب ن الطي م
  تناقضهم في األقوال واألفعال .. 

د  ل الوري ن حب يهم م رب إل المشكلة الرئيسة أن أهل النفاق يحسبون أنهم بمعزل عن هللا ولكن هللا أق
بُوَن( (( ا تَْكِس ُم َم َرُكْم َويَْعلَ ُكْم َوَجْه ن ال –.)) )3يَْعلَُم ِسرَّ ان م ا ك ام ..  ربم اء أاألنع ابي تجاهل الحق  وغب التغ

ه  والمبين .. وربما كان من تعاسة المرء أن يلقي بيده إلى الهالك وه ي حل ده ف يس  وح ه ل م أن ق العل يعلم ح
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ِل وترحاله في سره وجهره ويدرك شاء أم أبى أن هللا معه في كل زمان ومكان ..((  ْن َحْب ِه ِم َرُب إِلَْي ُن أَْق َونَْح
ذي شاءه هللا  –.)) )16اْلَوِريِد( اة ال ابرة .. إن امتحان الحي سورة ق  .. وبالتالي ال يفيد العناد وال تجدي المك

افر ..  ن الك ؤمن م ة الم ادقة ولمعرف إلرادة الص ا ل اعة محك ام الس ى قي ا زال إل ان وم ا ك دره إنم بحانه وق س
ب والعج باق الغري ذا الس و هللا .. نحن اآلخرة والمسلم من المنافق .. ولمعرفة ماذا فعل اإلنسان في ه ب نح ي

ى  درة عل ي ال تحصى وبالق سباقا مؤطر زمانا ومكانا فيه اإلنسان يتمتع بالعقل واإلدراك والحواس والنعم الت
ه ..  ه مع راه .. وأن د أن هللا ي ام التأك د تم و متأك ا وآخرة ه ه دني ل نتائج ذي يتحم اإلختيار الواعي المسئول ال

ى وانه محيط به إلى قيام الساعة  اد عل ا جه اة كله رب والمغالطة السخيفة.. الحي ن الته وبالتالي ال جدوى م
اد  م جه ب العل الحالل .. طل اد ب ل جه ة .. العم ة والعام اة الخاص ي الحي وال ف ع األح ي جمي عدة ف ع األص جمي

ي ع المعروف والنه ر ب بيح ..  األم ه تس تقام رالمنك نومذاكرت اد .. االس زام ةجه اد .. اإللت ق جه ى الح  عل
أن م ل ش ذا ك اد .. وك الل جه ب الح اد .. طل أوامر هللا جه ا ..  نب روفها وتقلباته ة ص ي كاف اة ف ؤون الحي ش

بر  ا الص ا ؟ .. محركه رئيس له رك ال ا المح اق .. م ر والنف ات الكف ة هجم الح لمقاوم اد بالس ا الجه وأعاله
وم وأحزا ا والمصابرة على األذى, على ما تسمعه وتراه وتعيش من تناقضات وهم بيال لتجاوزه ن ال تجد س

ه  ل علي إال بالصبر .. واإلحتكام إلى هللا سبحانه وتعالى .. والتفويض إليه من بعد اتخاذ األسباب وحسن التوك
بس  ة واضحة ال ل .. حتى يخرج المؤمن فائزا من اإلمتحان وال يبوء غيره إال بالندامة وسوء المآل .. الحقيق

ل السيء فيها وال التباس .. فلماذا المغا ق العم ن يحي افر هللا ؟ .. بم ر الك ل يض لطة وفي صالح من هي ؟.. ه
  ؟.. ما المنجاة من كل ذلك ؟.. 

ْن يَ ((  َدى لَ ْم الُه ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُه ِ َوَشاقُّوا الرَّ َّ َ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل  َّ وا  رُّ ُض
ُسوَل َوَال تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم( يَا )32ْحبُِط أَْعَمالَُهْم(َشْيئًا َوَسيُ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ   ...)).. )33أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا 

ل .. بطالن العم ة ل الى مجلب بحانه وتع يان هللا س ل عص ولَ ((  جع ُس اقُّوا الرَّ اقَّةَ )) ..  َوَش اقَّهُ ُمش   ش
ً  الشيُء يَْبُطل بُْطالً وبُُطول)) .. بطل  َوَال تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكمْ . (( فَه.وِشقاقاً: خالَ  راً،   اًوبُْطالناً: ذهب ضيَاعا وُخْس

  ..   فهو باطل
ود  اه الجح ر معن ة .. والكف تر والتغطي اه الس ر معن ود هللا ألن الكف ون وج ذين ينف افرين ال إن الك

م هللا ب والنسيان .. وهم فعال يجحدون نع ال ل ان ب م واضحة للعي الى وهي نع اس .. ال  سسبحانه وتع وال التب
ول  يان الرس المي بعص المجتمع اإلس ي اإلضرار ب دما ف ون ق ل يمض يقفون عند حد الجحود النكران والنفي ب

َ َوَمْن تََولَّى فَ ومعصية الرسول تعني معصية هللا عز وجل ((  َّ ُسوَل فَقَْد أََطاَع  ْيِهْم َمْن يُِطْع الرَّ َما أَْرَسْلنَاَك َعلَ
ا( اء .. (( -.)))80َحِفيًظ ِديُد النس َ َش َّ َ إِنَّ  َّ وا  اْنتَُهوا َواتَّقُ هُ فَ اُكْم َعْن ا نََه ذُوهُ َوَم وُل فَُخ ُس اُكْم الرَّ ا آتَ َوَم
ل عل -   .)) ..)7اْلِعقَاِب( و مقب ا ه ل طرف م را فخيالحشر .. لقد تبين الرشد من الغي .. ويدرك ك ه إن خي  ري

ره .. ويضع األسانيد  رإن الكاف روإن شرا فش ل غي ه قب ادي ذات ره .. ويع يدرك فعال أنه يحارب نفسه قبل غي
اعي .. ((  يواألدلة التي ال تني تزيده تمزقا وعذابا نفسيا وفكريا وجسديا وضياعا ف المستوى الفردي والجم

ول   -.)))127( َولَعَذَاُب اْآلِخَرِة أََشدُّ َوأَْبقَى طه .. إنهم يحرثون البحر .. ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف الق
ة  دى فداح ون بم ون.. وال يحس ون ويغرق ارا .. يغرق دهم إال خس يال .. ال يزي حكا وب حكون ض رورا .. ويض غ

َ َشْيئًا َوَسيُْحبُِط أَْعَمالَُهمجرمهم ..((  َّ وا   مأْخوذاً  العَمل وبُْطالنهحبط أرى  قال األَزهري: وال ))  ..  لَْن يَُضرُّ
افق البطنممن حبط  إِال  ُل المن ذلك عم ُك، وك بَطُ  ألَن صاحب البطن يَْهِل ل  يَْح ي ك ؤمنين ف إن الم الي ف .. وبالت

مل  ة تش ف .. إن لطاع الهم معرضة للتل ون أعم مكان وزمان مدعون للعمل بطاعة هللا ورسوله .. حتى ال تك
  ة والعامة .. وفي إقامة دين هللا دون مواربة .. كل شيء في مستوى الحياة الخاص

ُ لَُهْم(((  َّ ِ ثُمَّ َماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَْن يَْغِفَر  َّ ْدُعوا 34إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل  ) فََال تَِهنُوا َوتَ
ُ َمعَُكْم  َّ اإلعال)35َولَْن يَتَِرُكْم أَْعَمالَُكْم(إِلَى السَّْلِم َوأَْنتُْم األَْعلَْوَن َو ان  م...)).. ال بد من اإلعالم .. ونقصد ب البي

وة هللا واضحة متسق ا  ةللناس كل الناس وبكل اللغات واألساليب العصرية حتى تكون دع بس فيه اد ال ل األبع
ول هللا وال التباس .. حنى نبلغ ما قاله هللا عز وجل في القرآن الكريم بلغة العصر وبفه ه رس ا قال م العصر وم

ان وال  وصلى هللا عليه وسلم من قول أ دعوة والبي ي ال فعل وما أجمع عليه أهل العلم .. وأن نطور أساليبنا ف
ي  ا ك ور مفاهيمهم ار أن نط ل .. باختص ل والعق ن النق دهر وشرب م ا ال ل عليه ة أك نبقى أسرى أساليب بالي
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ي مستوى تتطور بنا الحياة .. فالتطور ال يأتي ع ى ف ل شيء حت اد يشمل ك اد .. واالجته بثا بل يأتني باالجته
اليب العصر  ور مع أس ي يتط البيان والبالغ حتى ال يتقى حجة لمحتج .. من هذا المنظور الواسع والذي ال ين
اق ..  وح واتس ل وض الم بك ة اإلس بلغهم أمان ى ت ين حت افرين الحقيقي ائق للك ان الحق ى بي ر إل والمصر .. ننظ

  ى يدركوا قوال وفعال مدى جسامة األغالط التي وقعوا فيها .. عسى هللا أن يهدي بعضهم .. وحت
  جاء في صحيح البخاري:

ي  حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن عبد  اري، عن أب الق
ر: وآله بي صلى هللا عليه الن قال حازم قال: أخبرني سهل رضي هللا عنه، يعني ابن سعد، قال: وسلم يوم خيب

م  (ألعطين الراية غدا رجال يفتح على يديه، يحب تهم: أيه اس ليل ات الن هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله). فب
م  يعطى، فغدوا كلهم يرجونه، أن ل رأ ك ه، فب ا ل فقال: (أين علي). فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودع

ال يكن به اه، فق زلوجع، فأعط ى تن ى رسلك حت ذ عل ال: (انف ا؟ فق وا مثلن ى يكون اتلهم حت م  : أق بساحتهم، ث
وهللا ألن يهدي هللا رجال ك ادعهم إلى اإلسالم، وأخبرهم بما يجب عليهم، ف ون ل ك من أن يك ر ل ك، خي ن  ب م

  حمر النعم .. 
ا . د إطالق ي وال يوص الم هللا ال ينته ي ك ة ف اب التوب د ب إني أج ى ف ة المعن م قتام ت رغ ا كان ن هن . م

از ادة وعدم التن زام الج ى الت ان إل ان ومك ل زم ي ك ه  لالدعوة للمؤمنين ف وم السلم ل ق هللا .. إن مفه ن ح ع
ه  ل علي اق .. ب ر والنف ل الكف ع أه ه أن يتساهل م يس من حق شروطه , والمؤمن حين يكون في موقف قوة ل

ؤمن  مزيد الصبر والمصابرة .. ومزيد التفعيل حتى يهلك من هلك عن ة .. إن الم بينة ويحيا من حيي عن بين
ل  ي ك دعوة ف معه هللا .. وهذه المعية تجعله أكثر حبا  وأكثر ثقة في النصر .. وأكثر إصرارا على البيان وال

ُ َمعَُكْم َولَْن يَتَِرُكْم أَْعَمالَُكمْ ((  الظروف .. َّ ت .. غي َو ر منقوص )) .. أي لن ينقصكم من ثوابها .. فأجركم ثاب
ابُِروَن أَْجَرُهْم بِغَْيِر ِحَساٍب(..((  الزمر .. فلم القلق واالنزعاج .. ومن كان هللا مواله  –.))  )10إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

ي  ؤمن الحقيق ل الم دما يتأم فأنعم به وأكرم من مولى يجزل العطاء يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. وعن
البين  ةذات قيمة ثابتالحياة يجدها فعال غير  ا والمتك افتين عليه ك المته ن أولئ ه العجب م ر ب .. يتعجب ويكب

رهم ف زؤام ينتظ وت ال ا الم ة .. بينم ك إال وال ذم ي ذل ون ف ذاتها ال يرع ى مل افلون  يعل م غ ل آن .. وه ك
وع اطر ب ي المخ ون ف ر؟.. يقع م أم خي د به درون أشر أري ي سادرون في غيهم .. يضحكون ويسخرون وال ي

ا ون  ةمنهم وبغير إدراك حقيقي لمعنى الحي ا .. ويبخل ا ومكان وت ومحدد زمان ان صعب وموق ي هي امتح الت
ة  اة أمان ا الحي وع .. بينم ى الموض ال وانته ات تق اة كلم بون الحي م يحس اة هللا وه اء مرض اق ابتغ ن اإلنف ع

دموا م ا ق ا وم ذلوا فيه ا ب هم عم ر ..((  ومسئولية كبيرة وخطيرة ولم يحاسبوا أنفس ْنيَا ن خي دُّ اةُ ال ا الَحيَ إِنََّم
َوالَُكْم( ِرْج 36لَِعٌب َولَْهٌو َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا يُْؤتُِكْم أُُجوَرُكْم َوَال يَْسأَْلُكْم أَْم وا َويُْخ يُْحِفُكْم تَْبَخلُ أَْلُكُموَها فَ ) إِْن يَْس

ِه ) َهاأَْنتُْم َهُؤَالِء تُْدَعْوَن 37أَْضغَانَُكْم( ْن نَْفِس ُل َع ا يَْبَخ ْل فَِإنََّم ْن يَْبَخ ُل َوَم ْن يَْبَخ ْنُكْم َم ِ فَِم َّ بِيِل  ِلتُنِفقُوا فِي َس
الَ  وا أَْمثَ مَّ الَ يَُكونُ َرُكْم ثُ ا َغْي تَْبِدْل قَْوًم ْوا يَْس َراُء َوإِْن تَتََولَّ تُْم اْلفُقَ يُّ َوأَْن ُ اْلغَنِ َّ يُحْ ./.)) .(( )38ُكْم(َو )) :  ِفُكمْ فَ

  بمعنى ألح وألحف .. جاء في لسان العرب :
 ً غَنا ْغناً وَض ه، بالكسر، ِض ِغَن علي د َض ى. وق ين بمعن ِغينة لغت ِغيُن والضَّ زَّ  الضَّ ال هللا ع َطغََن. وق واْض

يُْحِفكم؛ أَي أَْلُكموها ف ل: إِن يس لُ  وج ك البخ رج ذل راء: أَي يخ ال الف غانكم؛ ق ِرْج أَْض ْدكم ويُْخ داوتَكميَْجَه    َع
َطغَنَ  و  ويكون ويُْخِرجِ هللا أَْضغانَكم؛ وأَْحفيُت الرجَل: أَْجَهْدته. واْض َطَموها. أَب ِغينةً إذا اْض الن َض ى ف الٌن عل ف

   َضغَناً وِضْغناً إذا َوِغَر َصْدُره وَدِوَي. يَْضغَنُ  زيد: َضِغَن الرجلُ 
ب واللعب ةوصف هللا سبحانه وتعالى الحيا دنيا باللع اة اآلخرة  ال ار الحي ا .. باعتب ن قيمته ا م تهوين

ات روهي الباقية حقا .. حتى ال يغت ةهي الدائم ادة  نأحد بمف ي العب د ف ارى الجه ا قص ذل فيه ى يب دنيا , وحت ال
د  ا الواح ان ب وى اإليم اس س ن الن ب هللا م م يطل الى .. ل والطاعة  ورسوله استباقا ألجر هللا سبحانه وتع

ه  الذي ال شريك ة هللا وطاعت له والتصديق بما جاء به محمد عبده ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم ومخاف
ة  وطاعة رسوله .. مخافة هللا والعمل بطاعته هي التي تكفل للناس الخير في الدارين .. وليس المظاهر المالي

ود  المعنوية.. ومن المعروف ابتداء أن اإلنسان متعلق بالمال يحسب وأو المادية أ ه الخل ه سيضمن ل ه مال ان
ا  ه ويغادره اة والشيء مع ذه الحي ى ه اء إل ه ج بينما هو يتعلق بالسراب والقفر اليباب والوهم ليس إال .. ألن
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ذاب  ا وع ذاب أوله ائحا .. ع ا ص ه يغادره ن أم ن بط ائحا م اء ص ا ج رج .. كم اء يخ ا ج ه .. كم يء مع وال ش
ؤثرآخرها .. فماذا يتوقع من دنيا أولها بكاء   اني والسراب وي ق بالف ف يتعل اء ؟..  فكي ى هللا  هوآخرها بك عل

ي ذي  رأت وال نالكريم العليم الذي أعد لـه ما ال ع يم ال نوف النع ن ص ب بشر م ى قل أذن سمعت وال خطر عل
ه  ر آب ه غي ي غي ادرا ف تمر س اذا يس الط ؟.. ولم ن يغ الح م ه ولص ان نفس الط اإلنس ف يغ ـه ؟.. كي اع لـ انقط

دروس م وت ..  بال وت ..الم ل .. والم ل .. الرحي ه الرحي ه .. ان ن حول اس م د الن وت يحص ه ؟.. والم ن أمام
  واالمتحان .. االمتحان.. فطوبي للفائزين فيه بقصب السبق في مرضاة هللا سبحانه وتعالى ..

ا ذل والعط ي الب ه ه وز ب ي الف دة ف ا .. والقاع أتي عبث بق ال ي ب الس االت  ءإن قص ل المج ي ك ف
ال وخصوص ا في اإلنفاق .. اإلنفاق الفكري األدبي والعلمي وبذل الجهد في كل مجال يفيد المجتمع اإلسالمي ب

ا إسالميا ..  ه مجتمع ق علي ه ال يستحق أن نطل استثناء .. إن مجتمعا ال ينفق من الطاقات التي أودعها هللا في
اة ويع ا إن المجتمع اإلسالمي متكاتف متضامن يبذل ويعطي ويخرج الزك ر مم ر أكث يش للغي ر .. ويع طي للغي

  لذاته ..    شيعي
ون  ي تك الى وك بحانه وتع ة هللا س ي راي ي تعل ل الوسائل الت بيل هللا وبك ي س ون ف اق تك إن قمة اإلنف
ل  مل ك ي سبيل هللا يش ذل ف ال .. إن الب ل مج ي ك كلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا ونافقوا هي السفلى ف

اع دان اجتم رواق يمي ي وفك ي وأدب افي وعلم ادي ثق المي  ..  يتص المجتمع اإلس نهض ب ال ي ل مج ي ك .. ف
ن  دءا م ويقويه وينميه ويجعله متماسكا وآمنا ومرهوب الجانب من األعداء .. إن سبيل هللا تشمل كل شيء ب

ك  ي سبيل هللا وإحسانك لزوجت و ف رائض هللا ه ة ف ك الذات .. فإحسانك لنفسك باإليمان التوحيد وإقام وأطفال
أي  ةوقيامك على واجباتك نحو العائل ه ب وصلة الرحم هو في سبيل هللا .. وإحسانك لجارك وعدم اإلساءة إلي

اب  ك لكت بيل هللا .. وكتابت ي س و ف يم فه انك لليت بيل هللا ..  وإحس ي س و ف خب ه جيج والص و بالض يء  ول ش
ي يك م ك ذلك العل بيل هللا .. وب و س اس ه د الن اول المجتمعلمي  أو فكري يفي ي متن ي   عون ف و ف اإلسالمي ه

ق األمن  سبيل هللا ..  وسعيك لتطوير وسائل اإلنتاج الفالحي داخل المجتمع اإلسالمي هو في سبيل هللا وتحقي
الغذائي واالقتصادي هو في سبيل هللا .. ومحافظتك على أسرار بالدك هو في سبيل هللا وأن تكون قدوة داخل 

ى األذى هو عائلتك بابتعادك عن ال خمرة والتدخين والقمار.. والسباب والكفر هو في سبيل هللا .. وصبرك عل
ه  ه ومجتمع في سبيل هللا .. باختصار يشمل اإلنفاق في سبيل هللا كل شيء يجعل المؤمن قويا في ذاته وعائلت

ي ك اء ف ذال وعط تقامة وب ة  واس دوة مخاف ع ق دوة والمجتم ة ق دوة والعائل ل شيء حالل ويكون المؤمن ق
يعود بالنفع على الجميع ابتغاء مرضاة هللا سبحانه وتعالى وطاعة له ولرسوله محمد صلى هللا عليه وسلم .. 
ة  ة .. ألن غاي ا والعام ع المستويات الخاصة منه ى جمي اق عل اء  واإلنف ذل والعط بهذا المنظور ننظر إلى الب

ه و لى هللا علي ول هللا ص د رس ة محم ا وغاي رآن عموم ه الق د ألن ن بع ل وم ن قب الى م بحانه وتع لم وهللا س س
مصدر التشريع عبر من آدم إلى قيام الساعة .. هي بعث مجتمع خالفة هللا في األرض وخالفة هللا في األرض 

أت با ىال تت ي المناس الكالم ف ي  تب دين هللا ف ل ل التطبيق الكام أتى ب ل تت كليات .. ب ـى بالش اد .. ال تتأت واألعي
افي .. األرض .. وال عمود الفقري للتطبيق هو اإلنفاق في كل مجال مادي وأدبي وفكري ونفسي وجسدي وثق

ا من هللا ..  وى وصالحا وخوف دا استقامة وتق دنيا أب يش لل ي تع وية الت اة الس إنه منظور شامل للكون والحي
وز بجن الى .. والف بحانه وتع اء هللا س ل للق ة للرحي ل لحظ ي ك وت ف تعدادا للم رة اس دها ولآلخ ي أع ه الت ت

وس .. ووضعها  ة النف ا .. لمعرف للصالحين والطائعين ..  إنها المعادلة الكبرى  .. والمسابقة التي ال نظير له
  على المحك لتمييز الخبيث من الطيب ..

الَُكْم(((  وا أَْمثَ مَّ الَ يَُكونُ َرُكْم ثُ ا َغْي تَْبِدْل قَْوًم ْوا يَْس ه ال )./.))38َوإِْن تَتََولَّ ام إن ى قي دي إل ذير األب تح
ان  ا ك الساعة فالنواميس الكونية التي سنها هللا سبحنه وتعالى ال تتخلف .. وال تخطئ .. وال تحابي أحدا مهم

ا .. ((  ْواوأنى كان مكانا وزمانا إلى قيام الساعة التي الشك فيها إطالق د وأعرض  َوإِْن تَتََولَّ ولى ابتع ...)).. ت
ق ش ض تطبي ا رف ي هن ل .. وه اة داخ وام الحي رئيس وق رك ال ه المح اق ألن ا اإلنف رز هن ره وأب رع هللا وأوام

 يالمجتمع .. التولي ينتج عنه سقوط المجتمع اإلسالمي في الحضيض .. بداية النهاية للمجتمع اإلسالمي الذ
  وأن يستفيد من المواعظ التي ال تتخلف .. وال تخطئ  ..  سعليه أن يأخذ الدر

  امع ألحكام القرآن للقرطبي :جاء في كتاب الج
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ا (( وسلم هذه اآليةوآله روى الترمذي عن أبى هريرة قال: تال رسول هللا صلى هللا عليه  ْستَْبِدْل قَْوًم
الوا:  الَُكْم ق وا أَْمثَ مَّ الَ يَُكونُ ا ؟  َغْيَرُكْم ثُ تبدل بن لى ومن يس ول هللا ص ال: فضرب رس ى  ق ه وسلم عل هللا علي

ب فيمنكب سلمان ثم ق ال: حديث غري ه] ق ذا وقوم ه. ه ذا وقوم ن  ال: [ه دهللا ب د روى عب ال. وق إسناده مق
رة  نالحديث عجعفر بن نجيح والد على بن المديني أيضا هذا  ي هري ه عن أب دالرحمن عن أبي ن عب الء ب الع

ر هللا قال: قال أنس من أصحاب رسول هللا صلى ذين ذك ا هللا عليه وسلم يا رسول هللا، من هؤالء ال  إن تولين
م ال ه  استبدلوا ث لى هللا علي ول هللا ص ب رس لمان جن ان س ال: وك ا؟ ق وا أمثالن ه يكون ال: فضرب وآل وسلم ق

ان رسول و ك ده ل ذي نفسي بي ا  هللا صلى هللا عليه وسلم فخذ سلمان، قال: [هذا وأصحابه. وال ان منوط اإليم
ال المحاسبي:  وقال عكرمة: بالثريا لتناوله رجال من فارس]. وقال الحسن: هم العجم. روم. ق ارس وال هم ف

اجم أحسن اس األع ع أجن ي من جمي م  فال أحد بعد العرب ل: إنه نهم إال الفرس. وقي اء م ت العلم ا، وال كان دين
م  اليمن، وهم األنصار، قال شريح ه ه ة. وعن م المالئك ه أنه بن عبيد. وكذا قال ابن عباس: هم األنصار. وعن

بيلوقال مجاهد التابعون. ي س اق ف ل باإلنف ي البخ ري: أي ف ال الطب اس. ق ن سائر الن اء م هللا.  : إنهم من ش
ه  ههللا عليوحكي عن أبي موسى األشعري أنه لما نزلت هذه اآلية فرح بها رسول هللا صلى  ال: وآل لم وق وس

م. دنيا]. وهللا أعل ن ال ي م ب إل ي أح   [ه
  اء في معجم الطبراني : وسلمان الفارسي الوارد ذكره في ما سبق هو كما ج   

غل وآله تعالى عنه أسلم مقدم رسول هللا صلى هللا عليه  يكنى أبا عبد هللا رضي هللا وسلم المدينة وش
ي بعضوآله رسول هللا صلى هللا عليه  بالرق وفاته مع ل ف د قي دق وق دا وأول مشاهده الخن  وسلم بدرا وأح

   وهللا أعلمالروايات إنه أسلم بمكة وإسالمه بالمدينة أثبت 
  وجاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي : 

لمان الفارسي  حدثني الحسن بن عمر بن شقيق: حدثنا معتمر: قال أبي. وحدثنا أبو عثمان،  عن س
ذا أنه ى آخر، وأخذه ه د إل ل من واح ه) انتق ى رب. (تداول ه بضعة عشر، من رب إل رة.  تداول ذا م مرة وه

ة عش ين ثالث ا ب ن سيد(بضعة عشر) م ى رب) م ن رب إل ى تسعة عشر. (م ى  ر إل ك إل يد، ومن مال ى س إل
  ..مالك

ال: ان ق ي عثم ن أب وف، ع ن ع فيان، ع دثنا س ف: ح ن يوس د ب دثنا محم   ح
  ..  رام هرمز) بلدة من بالد فارس قريبة من العراق أنا من رام هرمز. ( رضي هللا عنه يقول:سمعت سلمان  

الى لماذا ذكرنا سلمان الفارسي وركزن بحانه وتع ا هللا س ا عليه ألن مسألة اإلستبدال التي تحدث عنه
ت  لم  تثب ه وس ه وآل تتحقق في آخر الزمان ونحن فيه .. والبشارة التي ساقها محمد رسول هللا صلى هللا علي
ا يحب هللا  ا متماسكا كم ارس قوي ل ف بالدليل المادي الملموس أن الدين اإلسالمي الحنيف يبعث من جديد بأه

ه ال ينطق و ا ألن يس عبث ول هللا ل ه وحديث رس ه وال من خلف ين يدي رسوله .. وكالم هللا ال يأتيه الباطل من ب
  عن الهوى .. ولإلستزادة من الخير والبشارة نقول : 

  جاء في المستدرك : 
ذر ن المن راهيم ب دثنا إب ي، ح حاق القاض ن إس ماعيل ب دثنا إس دل، ح اد الع ن حمش ي ب دثنا عل  ح

د  وإسماعيل بن أبي أويس قاال:الحزامي،  ن عب ر ب ن كثي ه، عن يهللا المزنحدثنا ابن أبي فديك، ع ، عن أبي
دق عام -وسلَّموآله صلَّى هللا عليه -أن رسول هللا  جده: ذاحج، فقطع  خط الخن غ الم ى بل حرب األحزاب، حت

اجرون احتج المه ا، ف ين ذراع رة أربع ل عش لمان  لك ارس ت األنص ا، وقال لمان  من   ا.منس
  (( سلمان منا أهل البيت )) ..  : -صلَّى هللا عليه وسلَّم-رسول هللا  فقال

  وجاء في مسند اإلمام أحمد : 
ال: ن ق ن الحس ور ع ن منص يم ع دثنا هش ي ح دثني أب د هللا ح دثنا عب   ح

د إلين كى وقال: إن رسولاحتضر سلمان  لما - ا عه ا م دا فتركن ا عه د إلين لم عه ه وس ا أن هللا صلى هللا علي
ا أو يكون بلغة أحدنا من  الدنيا كزاد الراكب قال: ثم نظرنا فيما ترك فإذا قيمة ما ترك بضعة وعشرون درهم

  بضعة وثالثون درهما.
  وجاء في كتاب (( محمد صلى هللا عليه وآله وسلم )) :  
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ه أبو(( سلمان الفارسي  ّ علي لى  ّ ص ول  ولى رس ر م ّ ويعرف بسلمان الخي ه  عبد  لم وآل وس
وزان  وأصله من جيّ  ن بهب ن مورسالن ب ان اب وهي مدينة أصفهان وكان اسمه قبل اإلسالم مابه بن بوذخش

اتفق  ). وكان أبوه1فيروز بن سهرك من ولد آب الملك وكان ببالد فارس مجوسيا سادن النار( بن مجوسيا ف
دم م ق د ث د واح داً بع ان وصحبهم واح از أنه هرب منه يوما ولحق بالرهب رب  الحج ع الع ي م د ظهور النب عن

النبي أسلم وشهد معه أكثر المشاهد وأول مشاهده  فباعوه إلى يهودي من قريظة فأتى به المدينة فلما دخلها
ى  وقعة الخندق وكان من فضالء الصحابة ار عل ذي أش و ال ول وه وزادهم وعلمائهم وذوي القربى من الرس

ه جاءت األحزاب  الرسول بحفر الخندق حين ّ علي ّ صلى  ول  ه وفيه قال رس لم وآل ل سلمان  وس ا أه من
ه جماعة  البيت" وكان يعمل الخوص درداء وروى عن ي ال ين أب ه وب بيده ويأكل من ثمنه وآخى الرسول بين

زار  ودفن في المدائن شرقي بغداد وله مقام إزاء ايوان كسرى 34للّهجرة وقيل  35توفي سنة  من العلماء. ي
ر من  150وقيل عاش  باك وهي لفظة فارسية معناها الطاهر بمقام سلمان  ويعرف  حتى اآلن سنة وقيل أكث

ّ ...  ذلك وهو من معمري العرب ظ األلهي والعصمةلسمان الفارسي  وشهد رسول  ارة والحف ث  بالطه حي
ه  منا سلمان قال  ّ علي ّ صلى  ال رسول  ه ق ت" وفي ه أهل الي ان وآل و ك هوسلم "ل ا لنال ان بالثري  األيم

  الفارسي ..))  نإلى سلمارجال من فارس" واشار 
  وجاء في معجم الطبراني : 

الدبري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الرحمن بن زياد بن  حدثنا إسحاق بن إبراهيم
م ال يدخل الجنة وسلوآله قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  سلمان الفارسي  يسار عن أنعم عن عطاء بن

  دانية بسم هللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من هللا لفالن بن فالن أدخلوه جنة عالية قطوفها أحد إال بجواز
  وجاء في صحيح مسلم :

دثنا) ع: ح ن راف ا  حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال اب دالرزاق. أخبرن عب
ن د ب ن يزي زري، ع ر الج ن جعف ر ع ال: معم رة، ق ي هري ن أب م، ع   األص

ارس وسلم "لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل منوآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  ال  - ف ن   -أو ق م
  يتناوله". حتى أبناء فارس 

ث، عن ي الغي رة  حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد) عن ثور، عن أب ي هري أب
نهم  وسلم. إذ نزلت عليه سورةوآله  ند النبي صلى هللا عليهكنا جلوسا ع قال: رأ: {وآخرين م الجمعة. فلما ق

ه هؤالء؟ يا رسول هللا! فلم يراجعه النبي صلى هللا عليه  ] قال رجل: من3/الجمعة / 62لما يلحقوا بهم} [ وآل
ال فوضع  وسلم. حتى سأله مرة أو مرتين ا سلمان الفارسي. ق ه أو ثالثا. قال وفين ي صلى هللا علي ه النب وآل

  سلمان، ثم قال "لو كان اإليمان عند الثريا، لناله رجال من هؤالء". وسلم يده على
  وجاء في صحيح مسلم بشرح النووي : 

نُ  حّدثني ُمَحّمُد ْبنُ  دُ  َرافٍِع َو َعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد (قَاَل َعْبٌد: أَْخبََرنَا. َوقَاَل اْب ّدثَنَا) َعْب ٍع: َح ٌر  َرافِ ا َمْعَم ّرّزاِق. أَْخبََرنَ ال
ِ صلى هللا عليه  اْلَجَزِرّي، َعْن يَِزيَد ْبِن األََصّم، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَاَل: قَالَ  َعْن َجْعفَرٍ  ّ وسلم: "لَْو وآله َرُسوُل 

ذََهبَ  ا لَ َد الثَّريّ ّديُن ِعْن اَن ال ْن  َك اَل ِم اِرَس أَْو قَ ْن فَ ٌل ِم ِه َرُج ا بِ ارسأبن هُ". ء ف َى يَتَنَاَولَ   َحتّ
ا حّدثنا قُتَْيبَةُ ْبُن َسِعيٍد. َحّدثَنَا َعْبُد اْلعَِزيِز (يَْعنِي اْبنَ   ُمَحّمٍد) َعْن ثَْوٍر، َعْن أَبِي اْلغَْيِث، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل: ُكنّ

ِه ُس ْت َعلَْي وا  وَرةُ ُجلُوساً ِعْنَد النّبِّي صلى هللا عليه وسلم. إِْذ نََزلَ ا يَْلَحقُ ْنُهْم لَّم ِريَن ِم َرأَ: {َوآَخ ا قَ ِة. فَلَّم اْلُجُمعَ
ِ فَلَْم يَُراِجْعهُ 3الجمعة ) بِِهْم} ّ أَلَهُ وآله النّبِّي صلى هللا عليه  ). قَاَل َرُجٌل: َمْن َهُؤالَِء يَا َرُسوَل  َى َس وسلم. َحتّ

اَل:ثَالَثاً. قَاَل: وَ  َمّرةً أَْو َمّرتَْيِن أَوْ  ّي. قَ ّي صلى فِينَا َسْلَماُن اْلفَاِرِس َع النّبِ ه  فََوَض ه هللا علي َى وآل َدهُ َعلَ وسلم يَ
انُ  اَن اِإليَم ْو َك اَل: "لَ ّم قَ ْلَماَن، ثُ ُؤالَِء". َس ْن َه اٌل ِم هُ ِرَج ا، لَنَالَ َد الثَّريّ   ِعْن

  وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها فيه فضيلة ظاهرة لهم
  وجاء في مجمع الزوائد : 

ن  لتناوله ناس  لو كان العلم بالثريا وسلم:وآله عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  م
  أبناء فارس .( رواه أحمد ) ..
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لم: ه وس لى هللا علي ول هللا ص ال رس ال: ق عد ق ن س يس ب ن ق   وع
والطبراني ورجالهم  رواه أبو يعلى والبزارء فارس )) ..  أبنا بالثريا لناله رجال من  ً لو كان اإليمان معلقا(( 

  رجال الصحيح.
ا الش ى إليه ة ال يرق ي أن المستقبل لإلسالم  كوالذي نريد الوصول إليه من خالل ما سقناه من أدل ف

ي حاول  ة الت ه شك .. وهي الحقيق ى إلي ارى وال يرق والمسلمين إنما يأتي من بالد فارس .. تلك حقيقة ال تم
ا كث ن إخفاؤه ة ال يمك ن الحقيق ير من الناس إخفاءها عبر القرون إما عن جهل .. وإما لحسابات معينة .. ولك

ام هللا سبحانه  ا أم رئ ذمتن ى نب ين .. حت الغ للحق المب ان واإلب .. وأمانة الدين وأمانة البالغ تملي علينا البي
دين ال د ا .. إن ال ه إطالق ل فيوتعالى يوم القيامة الذي الشك في يقة والشخصية  تللحسابا هخ الخاصة والض

ا  ك فيه ي ال ش اعة الت ام الس ى قي ان إل ان ومك ل زم ي ك ع ف ة للجمي م رحم اس كله دين للن ة .. إن ال واإلقليمي
وله  الى ورس بحانه وتع يقولون  س اذا س إطالقا ..  وأين واجب العلماء في التفسير والشرح والبيان ؟.. وم

وم  ه وسلم ي الَُكْم(األشهاد ؟.. (( صلى هللا علي وا أَْمثَ مَّ الَ يَُكونُ َرُكْم ثُ ا َغْي تَْبِدْل قَْوًم ْوا يَْس ..   )./.))38َوإِْن تَتََولَّ
الح من ؟.. أال نخشى  ة ؟.. ولص ي الحقيق اذا نخف ران ؟ .. لم ل إي وقد جاءت كل األدلة واألسانيد على أنهم أه

اعة هللا وعذابه ؟ .. أين اإلحساس بالرابطة اإلسال ام الس ى قي ان إل ان ومك مية . وأننا إخوة في هللا في كل زم
  التي ال شك فيها إطالقا ؟ .. 

  جاء في مجمع الزوائد : 
ه  لى هللا علي ول هللا ص ال رس ال: ق عيد ق ي س ن أب ه وع لم:وآل   وس

اكم د وأب م واح ى  إن ربك ر عل ي وال أحم ى أعجم ي عل ل لعرب ال فض د، ف التقوى  واح ود إال ب  أس
ق  قال:إن أباكم واحد وإن هبنحوه  إال أن األوسط والبزار  الطبراني فيرواه  وكم آدم، وآدم خل د، أب دينكم واح

  ورجال البزار رجال الصحيح. من تراب
  وإذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قد أمرنا بأمانة اإلبالغ فقد جاء في صحيح البخاري : 

ي كبشة،حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد:  ن أب ة، ع عن  أخبرنا األوزاعي: حدثنا حسان بن عطي
ي إسرائيلو آية، وحدثوا عن بلغوا عني و وسلم قالوآله عبد هللا بن عمرو:أن النبي صلى هللا عليه  وال  لبن

  حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
م  فهل أدينا األمانة أمانة العلم واإلبالغ للناس في كل زمان ومكان ؟.. وهل تدرون ما عاقبة كاتم العل

  يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا ؟ .. 
  حاء في مجمع الزوائد : 

   وسلم قال: وآله وعن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه
ام (( من كتم علما علمه  ة بلج وم القيام دعى  ألجم ي ل ي د الرج ون عن هادة تك ال: هي الش ن نار،ق م

  ..  رواه الطبراني في الكبير)) ..  إليها فهو هذا العلم ايرشد صاحبهدعى وهو يعلمها وال إليها أو ال ي
ن  اعة وع راط الس ن أش دثت ع ة تح د المبارك ورة محم ر  أن س ت للنظ ب والالف ب العجي ن الغري وم

م ذكرت أن هللا س ويم .. ث ن نهج هللا الق داد ع ن اإلرت بحانه المجتمع اإلسالمي القوي ومواصفاته وحذرت م
ي  د ف ب أن نج ن العجي وتعالى سيغير بأناس آخرين ليسوا على شاكلة من تخلى عن دينه الذي ارتضى .. وم
ه  لى هللا علي ول هللا ص دح رس ذي م وي لسلمان الفارسي ال رة الحضور الق تضاعيف شرحها بالسنة المطه

ي  اعة نجد ف ي أشراط الس ل أيضا ف دما نتأم ام .. وعن ل األي ث رسول هللا صلى هللا وسلم قومه في قاب أحادي
ك  ى ب هد .. وكف م فاش ت الله ل بلغ ام .. أال ه أخر األي ي مت ران ف ن دور إي ة ع ة األهمي ارة بالغ عليه وسلم إش

  شهيدا .. 
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 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وله  ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي ف

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق ر خل ول هللا خي ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف هللا جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إلى ال تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 356الحلقة عدد   
   c سورة الفتح) 48(

  )  29( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس ول هللا بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْن ذَْنب1ِإِنَّا فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمبِينًا(((    َم ِم دَّ ا تَقَ ُ َم َّ َك  َر لَ ِديََك ) ِليَْغِف َك َويَْه هُ َعلَْي تِمَّ نِْعَمتَ َر َويُ أَخَّ ا تَ َك َوَم
ُ نَْصًرا َعِزيًزا(2ِصَراًطا ُمْستَِقيًما( َّ ا 3) َويَْنُصَرَك  ْزَداُدوا إِيَمانً ) ُهَو الَِّذي أَْنَزَل السَِّكينَةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن ِليَ

وُد السَّ ِ ُجنُ َّ ِ انِِهْم َو َع إِيَم ا(َم ا َحِكيًم ُ َعِليًم َّ اَن  اٍت 4َماَواِت َواألَْرِض َوَك اِت َجنَّ ْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَ ْدِخَل اْلُم ) ِليُ
ْوزً  ِ فَ َّ َد  َك ِعْن اَن ذَِل يِّئَاتِِهْم َوَك ْنُهْم َس َر َع ا َويَُكفِّ ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم ا(تَْج ذِّ 5ا َعِظيًم َب ) َويُعَ
رَ  ْيِهْم َدائِ ْوِء َعلَ نَّ السَّ ِ َظ َّ ا انِّيَن بِ ِرَكاِت الظَّ ِرِكيَن َواْلُمْش اِت َواْلُمْش افِِقيَن َواْلُمنَافِقَ ُ اْلُمنَ َّ َب  ْوِء َوَغِض ةُ السَّ

مَ 6َعلَْيِهْم َولَعَنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا( ِ ُجنُوُد السَّ َّ ِ ا() َو ًزا َحِكيًم ُ َعِزي َّ اَن  ) 7اَواِت َواألَْرِض َوَك
ًرا َونَِذيًرا( يالً(8إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمبَّشِ َرةً َوأَِص بُِّحوهُ بُْك َوقُِّروهُ َوتَُس ُروهُ َوتُ ّزِ ِ َوَرُسوِلِه َوتُعَ َّ ) 9) ِلتُْؤِمنُوا بِا

ا عَ إِنَّ الَِّذيَن يُبَايِعُونََك إِنََّما  ى بَِم ْن أَْوفَ ِه َوَم ى نَْفِس ِ فَْوَق أَْيِديِهْم فََمْن نََكَث فَِإنََّما يَْنُكُث َعلَ َّ َ يَُد  َّ َد يُبَايِعُوَن  اَه
َ فََسيُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما( َّ ا 10َعلَْيهُ  غَلَتْنَا أَْمَوالُنَ َراِب َش ْن األَْع وَن ِم َك اْلُمَخلَّفُ يَقُوُل لَ ا ) َس تَْغِفْر لَنَ ا فَاْس َوأَْهلُونَ
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ِ َشْيئًا إِْن أََراَد بُِكْم ضَ  َّ اَن يَقُولُوَن بِأَْلِسنَتِِهْم َما لَْيَس فِي قُلُوبِِهْم قُْل فََمْن يَْمِلُك لَُكْم ِمْن  ْل َك را أَْو أََراَد بُِكْم نَْفعًا بَ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا( وبُِكْم ) بَْل َظنَْنتُمْ 11َّ ي قُلُ َك فِ َن ذَِل ًدا َوُزيِّ ُسوُل َواْلُمْؤِمنُوَن إِلَى أَْهِليِهْم أَبَ  أَْن لَْن يَْنقَِلَب الرَّ

ِعيًرا12َوَظنَْنتُْم َظنَّ السَّْوِء َوُكْنتُْم قَْوًما بُوًرا( افِِريَن َس ْدنَا ِلْلَك ا أَْعتَ وِلِه فَِإنَّ ِ َوَرُس َّ ا ِ 13() َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِ َّ ِ ) َو
ا( ُ َغفُوًرا َرِحيًم َّ ُب َمْن يََشاُء َوَكاَن  وَن إِذَا 14ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذِّ يَقُوُل اْلُمَخلَّفُ ) َس

دِّ  ُدوَن أَْن يُبَ بِْعُكْم يُِري ا نَتَّ ذُوَها ذَُرونَ انَِم ِلتَأُْخ ُل انَطلَْقتُْم إِلَى َمغَ ْن قَْب ُ ِم َّ اَل  ذَِلُكْم قَ ا َك ْن تَتَّبِعُونَ ْل لَ ِ قُ َّ َالَم  لُوا َك
ي 15فََسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َكانُوا الَ يَْفقَُهوَن إِالَّ قَِليالً( ْوٍم أُْوِل ى قَ تُْدَعْوَن إِلَ ) قُْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمْن األَْعَراِب َس

َولَّْيتُْم ِمبَأٍْس َشِديٍد تُ  ا تَ ْوا َكَم نًا َوإِْن تَتََولَّ ًرا َحَس ُ أَْج َّ ْؤتُِكْم  وا يُ ِإْن تُِطيعُ ِلُموَن فَ اتِلُونَُهْم أَْو يُْس ْبُكْم قَ ذِّ ُل يُعَ ْن قَْب
ا( ذَابًا أَِليًم ِريِض َح16َع ى اْلَم َرٌج َوَال َعلَ َرجِ َح ى األَْع َرٌج َوَال َعلَ ى َح ى األَْعَم ْيَس َعلَ َ ) لَ َّ ْع  ْن يُِط َرٌج َوَم

ْبهُ َعذَابًا أَِليًما( ْؤِمنِيَن 17َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوَمْن يَتََولَّ يُعَذِّ ْن اْلُم ُ َع َّ ) لَقَْد َرِضَي 
وبِِهْم  ي قُلُ ا فِ َم َم ا(إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرِة فَعَِل ا قَِريبً ابَُهْم فَتًْح ْيِهْم َوأَثَ ِكينَةَ َعلَ أَْنَزَل السَّ َرةً 18فَ انَِم َكثِي ) َوَمغَ

ا( ًزا َحِكيًم ُ َعِزي َّ اَن  اِس 19يَأُْخذُونََها َوَك ِدَي النَّ فَّ أَْي ِذِه َوَك ْم َه َل لَُك ذُونََها فَعَجَّ َرةً تَأُْخ انَِم َكثِي ُ َمغَ َّ َدُكْم  ) َوَع
ُ 20 َوِلتَُكوَن آيَةً ِلْلُمْؤِمنِيَن َويَْهِديَُكْم ِصَراًطا ُمْستَِقيًما(َعْنُكمْ  َّ اَن  ُ بَِها َوَك َّ ) َوأُْخَرى لَْم تَْقِدُروا َعلَْيَها قَْد أََحاَط 

مَّ الَ 21َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديًرا( اَر ثُ ْوا األَْدبَ ُروا لََولَّ ِذيَن َكفَ اتَلَُكْم الَّ يًرا() َولَْو قَ ا َوَال نَِص ُدوَن َوِلي ِ 22 يَِج َّ نَّةَ  ) ُس
ِ تَْبِديالً( َّ ْن 23الَّتِي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة  ةَ ِم بَْطِن َمكَّ ) َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَُهْم َعْنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنُهْم بِ

يْ  َرُكْم َعلَ ِد أَْن أَْظفَ يًرا(بَْع وَن بَِص ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ اَن  َراِم 24ِهْم َوَك ِجِد اْلَح ْن اْلَمْس دُّوُكْم َع ُروا َوَص ِذيَن َكفَ ْم الَّ ) ُه
وُهْم أَْن تَ  ْم تَْعلَُم اٌت لَ اٌء ُمْؤِمنَ وَن َونَِس اٌل ُمْؤِمنُ ُ َواْلَهْدَي َمْعُكوفًا أَْن يَْبلَُغ َمِحلَّهُ َولَْوَال ِرَج وُهْم فَت ْنُهْم َطئُ يبَُكْم ِم ِص

نْ  ُروا ِم ِذيَن َكفَ ذَّْبنَا الَّ وا لَعَ ْو تََزيَّلُ اُء لَ ُ فِي َرْحَمتِِه َمْن يََش َّ ةٌ بِغَْيِر ِعْلٍم ِليُْدِخَل  ا(َمعَرَّ ذَابًا أَِليًم َل 25ُهْم َع ) إِْذ َجعَ
ةَ الَِّذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهْم اْلَحِميَّةَ َحِميَّةَ اْلَجاِهِليَّةِ  َزَمُهْم َكِلَم ْؤِمنِيَن َوأَْل ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُم َّ  فَأَْنَزَل 

ا( ْيٍء َعِليًم ُ بُِكّلِ َش َّ ْدُخلُنَّ 26التَّْقَوى َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوَكاَن  اْلَحّقِ لَتَ ا بِ ْؤيَ ولَهُ الرُّ ُ َرُس َّ َدَق  ْد َص ) لَقَ
ْم تَ ا ا لَ َم َم افُوَن فَعَِل ِريَن الَ تََخ ُ آِمنِيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُءوَسُكْم َوُمقَّصِ َّ ْن ُدوِن ْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء  َل ِم وا فََجعَ ْعلَُم

ا( ا قَِريبً َك فَتًْح َرهُ عَ 27ذَِل ّقِ ِليُْظِه ِن اْلَح َدى َوِدي ولَهُ بِاْلُه َل َرُس ِذي أَْرَس َو الَّ ِ ) ُه َّ ا ى بِ ِه َوَكفَ يِن ُكلِّ ّدِ ى ال لَ
ًدا 28َشِهيًدا( اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعًا ُسجَّ ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّ َّ ٌد َرُسوُل  ْن ) ُمَحمَّ يَْبتَغُوَن فَْضالً ِم

ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَ  َرَج َّ َزْرعٍ أَْخ ِل َك ْنِجي ي اْإلِ ثَلُُهْم فِ ْوَراِة َوَم ي التَّ ثَلُُهْم فِ ثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َم
ُ الَّ َّ َد  اَر َوَع ْم اْلُكفَّ يَظ بِِه اَع ِليَِغ رَّ زُّ ُب ال وقِِه يُْعِج ى ُس تََوى َعلَ تَْغلََظ فَاْس آَزَرهُ فَاْس ْطأَهُ فَ وا َش وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ

  ./.)).)29اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًما(الصَّ 
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الفتح )   

  * التحليل :   
    

ا  ة؟.. وم ما الفتح الذي تتحدث عنه السورة المباركة ؟ .. ما التعزير ؟.. وما التوقير ؟.. وما بطن مك
ذي زرع ال ا ال دون  الهدي المعكوف ؟.. وما كلمة التقوى ؟.. وم ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه أخرج شطأه ؟.. ع

  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
  

  .)).. )1إِنَّا فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمبِينًا(((    
  جاء في صحيح البخاري :

ه  هللا صلىأن رسول هللا  حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه:   ه علي وآل
م  وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر ابن الخطاب يسير معه ليال، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فل

موآله يجبه رسول هللا صلى هللا عليه  ه، ث م يجب م سأله فل ن الخطاب:  وسلم، ث ر ب ال عم ه، فق م يجب أله فل س
ت وسلم وآله   ثكلت أم عمر، نزرت رسول هللا صلى هللا عليه ر: فحرك ثالث مرات، كل ذلك ال يجيبك، قال عم

ت:  بعيري ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت ي، فقل أن ينزل في القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ ب
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زل في ه  لقد خشيت أن يكون ن ول هللا صلى هللا علي ت رس رآن، فجئ ه ق د وآل ال: (لق ه، فق وسلم فسلمت علي
ا(((  لي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: سورة لهي أحب إ أنزلت علي الليلة   .)).. )1إِنَّا فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمبِينً

س رضي      ن أن ادة، ع در: حدثنا شعبة: سمعت قت دثنا غن ن بشار: ح ه: حدثنا محمد ب ا ((  هللا عن إِنَّ
رة، عن إبراهيم: حد حدثنا مسلم بن  قال: الحديبة .)).. )1فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمبِينًا( ن ق ثنا شعبة: حدثنا معاوية ب

و  قرأ النبي عبد هللا بن مغفل قال: ة: ل صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح، فرجع فيها. قال معاوي
  لكم قراءة النبي صلى هللا عليه وسلم لفعلت. شئت أن أحكي

    )) َ َم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأ ُ َما تَقَدَّ َّ تَِقيًما(ِليَْغِفَر لََك  َراًطا ُمْس َر َويُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك ِص .)).. جاء )2خَّ
  في صحيح البخاري :

رة   ه المغي ة: أن ن عالق و اب اد، ه دثنا زي ة: ح ن عيين ا اب ل: أخبرن ن الفض دقة ب دثنا ص ول: ح   يق
ا غفر هللا له:  وسلم حتى تورمت قدماه، فقيلصلى هللا عليه وآله  قام النبي  ا لك م ك وم ن ذنب دم م أخر،  تق ت

   قال: (أفال أكون عبدا شكورا).
  وفي صحيح البخاري :   
األسود: سمع عروة،  يحيى: أخبرنا حيوة، عن أبي عبد هللا بن  حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا   

وموآله  أن نبي هللا صلى هللا عليه  :رضي هللا عنها  عن عائشة  ان يق ل حت وسلم ك ن اللي دماه، م ر ق ى تتفط
ال وقد غفر هللا لك ما  فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول هللا،  ال: (أف أخر؟ ق أحب أن  تقدم من ذنبك وما ت

  . ركع. أكون عبدا شكورا). فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع، قام فقرأ ثم
ُ نَْصًرا َعِزيًزا(((     َّ ده .. ألن  .)).. النصر ال)3َويَْنُصَرَك  فات هللا مكين الذي ال ذل بع ُز: من ص العَِزي

ال نى؛ ق مائه الحس و عز وجل وأَس اج: ه ل  الزج ب ك وي الغال ره: هو الق ال غي ه شيء، وق ال يغلب ع ف الممتن
زّ  هو الذي شيء، وقيل: ُب الِع ذي يََه و ال ، وه ن  َليس كمثله شيء. ومن أَسمائه عز وجل الُمِعزُّ لمن يشاء م

.عباده. والعِ  : خالف الذُّّلِ   . زُّ
وُد السَّ((     ِ ُجنُ َّ ِ انِِهْم َو َع إِيَم ا َم ْزَداُدوا إِيَمانً ْؤِمنِيَن ِليَ وِب اْلُم ي قُلُ ِكينَةَ فِ َزَل السَّ ِذي أَْن َو الَّ َماَواِت ُه

ا( ا َحِكيًم ُ َعِليًم َّ اَن  ا.)).. )4َواألَْرِض َوَك ا َحِكيًم ُ َعِليًم َّ اَن  م َوَك ه.. و : عل ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك هللا علم
يمُ  و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه س الى.  ل ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك

ن ري: م فات األَزه ة، وهللا ص ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ا،  هللا الَحَك ا أَراد به م بم أعل
يو اِكم، وهو  علينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: ف ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع أَس

فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو القاضي،
   .. معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم عن رةالِحكمة، والَحْكَمةُ عبا

ْنُهمْ ((     َر َع ا َويَُكفِّ ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم يِّئَاتِِهْم  ِليُْدِخَل اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْج َس
ِ فَْوًزا َعِظيًما( َّ داً  َخلَدَ  الُخْلد: دوام البقاء في دار ال يخرج منها.:  َهاَخاِلِديَن فِي ))..)5َوَكاَن ذَِلَك ِعْنَد  يَْخلُُد ُخْل

د: اآلخرة ا وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْل اِء أَهله ا. لبق َل دار  فيه د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ده هللا وأَْخلَ وَخلَّ
  ..   أَهل الجنة إِخالداً  بد، وأَخلد هللافيها وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَ  الُخْلد

يْ ((     ْوِء َعلَ نَّ السَّ ِ َظ َّ ا انِّيَن بِ ِرَكاِت الظَّ ِرِكيَن َواْلُمْش اِت َواْلُمْش افِِقيَن َواْلُمنَافِقَ َب اْلُمنَ ذِّ َرةُ َويُعَ ِهْم َدائِ
ُ َعلَْيِهْم َولَعَنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم جَ  َّ َب اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاتِ .)).. )6َهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا(السَّْوِء َوَغِضَب  أَبو :  َويُعَذِّ

و  وقيل: إنما عبيد: سمي المنافُق ُمنافقاً للنَّفَق وهو السََّرب في األَرض، اليربوع وه افََق ك ه ن سمي ُمنافقاً ألن
ال:  اءه. يق ه نافق ه  دخول ق ب د نف ه جحرق افََق، ول ال ون ع فخرج آخر يق َب قَصَّ إذا طِل عاء، ف ه القاِص ن  ل م

ي القاِصعاء، فهو يدخل في ال النافِقاء ويخرج من القاِصعاء، أو يدخل ف اء، فيق ن النافِق عاء ويخرج م  القاِص
  . ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. هكذا يفعل الُمنافق، يدخل في اإلسالم

ِ ُجنُوُد السََّماَواِت وَ ((     َّ ِ ا(َو ًزا َحِكيًم ُ َعِزي َّ اَن  وان .)).. )7األَْرِض َوَك د األَع روف. والُجْن د: مع الُجْن
ود واألَنصار. اَءتكم جن الى: إِذ ج ه تع اد. وقول لنا والُجْند: العسكر، والجمع أَجن م  فأَرس وداً ل اً وجن يهم ريح عل

ً  تروها؛ الجنود التي جاَءتهم: هم األَحزاب ى حرب وَغَطفَان  وكانوا قريشا اهروا عل وا وتظ وبني قُريظة تحزب
انهم، فأَرسل هللا عليهم ريحاً كفأَت قدورهم وقلعت فساطيطهم هللا عليه وسلم، النبي، صلى  وأَظعنتهم من مك
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ود األرض والجنود التي لم يروها المالئكة. وجند ُمَجنَّد: مجموع .. قال العلماء : جنود السماء : المالئكة وجن
  : المؤمنون ..

ِذيًرا((  (   ًرا َونَ اِهًدا َوُمبَّشِ ل، .)).. )8إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َش ى ُمْفِع ل بمعن ر، فعي ذِّ ِذير: الُمح ذر  والنَّ ع ن والجم
ير: وجل: وجاءُكمُ  عز وقوله ل التفس ال أَه و الرسول، وق ب: ه ال ثعل ِذيُر؛ ق لى هللا النَّ ي، ص ي النب ه  يعن علي

ْلن ا أَرَس ل: إِن ز وج ال ع ا ق لم، كم اِهداً وس ِذيراً. اك ش راً ونَ ال وُمبَّشِ ْيب، ق ا الشَّ ِذير ههن هم: النَّ ال بعض  وق
ى األَزهري: واألَّول أَشبَه وأَوضح. ون بمعن ِذيُر يك ور: والن و منص ه قال أَب َل وفعلُ ان األَص ِذر وك يُّ  الُمْن الثُّالث

  ..  الُمسِمِع والبديُع بمعنى الُمبِدعِ  أُِميَت، ومثله السميُع بمعنى
يالً(((     َرةً َوأَِص بُِّحوهُ بُْك َوقُِّروهُ َوتَُس ُروهُ َوتُ ّزِ وِلِه َوتُعَ ِ َوَرُس َّ ا وا بِ ه .)).. )9ِلتُْؤِمنُ م َره: فخَّ زَّ وَع

َره: أَعانَه الضد.والعَْزُر: النَّْصُر بالسيف. وعظَّمه، فهو نْحوُ  اه ونصره. قال هللا تعالى: وَعَزَره َعْزراً وَعزَّ  وقوَّ
ُروه وتَُوقُِّروه، وقال هللاِلتُعَ  ْرتُموهم؛ جاء في التفسير ّزِ ّيِ  أَي ِلتَْنُصروه بالسيف، ومن نصر تعالى: وَعزَّ ،  النب

ْرتُموهم: صلى هللا عليه وسلم، فقد نََصَر هللا ن عزَّ وجل. وَعزَّ راهيم ب ال إِب ْرتُموهم؛ ق  َعظَّْمتموهم، وقيل: نَص
ةوهللا تع السَّرّي: وهذا هو الحق، ي اللغ ْزَر ف ك أَن العَ م، وذل ل الى أَعل ع، وتأْوي دُّ والمن رَّ اً أَي  ال َزْرت فالن َع
ْبتُه إِنما تأْويله فعلت به ا يجب أَن ما يَْرَدُعه عن أَدَّ ه م ت ب ه عن القبيح، كما اين نَكَّْلت به تأْويله فعل ل مع  يَْنَك

ْرتُموهم نَصْرتُموهم بأَن تردُّ  َوُد  عنهم واالُمعاودة؛ فتأْويل َعزَّ أَعداَءهم، ولو كان التَّْعزيُر هو التَّْوقِير لكان األَْج
اء في اللغة رة األَنبي ذب  االستغاَء به، والنُّْصرةُ إِذا وجبت فالتعظيُم داخٌل فيها ألَن نص نهم وال ة ع هي المدافع

  ..  عن ِديِنم وتعظيُمهم وتوقيُرهم
َك إِنََّم((     ِذيَن يُبَايِعُونَ ْن إِنَّ الَّ ِه َوَم ى نَْفِس ُث َعلَ ا يَْنُك َث فَِإنََّم ْن نََك ِديِهْم فََم ْوَق أَْي ِ فَ َّ ُد  َ يَ َّ ايِعُوَن  ا يُبَ

َ فََسيُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما( َّ كَ .))..  )10أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْيهُ  ة ..  إِنَّ الَِّذيَن يُبَايِعُونَ : الحديث عن صلح الحديبي
ْن مى بيعة الرضوان .. حيث بايع الصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مناجزة قريش .. وهي تس فََم

هِ  ى نَْفِس ُث َعلَ ا يَْنُك َث فَِإنََّم ةٍ :  نََك ن بَْيعَ ِلُحه م ُده وتُْص ا تَْعِق ُض م ُث: نَْق ا. النَّْك   وغيره
  ..  نقضوها وَدهم:نََكثَه يَْنُكثُه نَْكثاً فاْنتََكَث، وتَناَكَث القوُم ُعه

وَن بِأَْلِس((     ْيَس َسيَقُوُل لََك اْلُمَخلَّفُوَن ِمْن األَْعَراِب َشغَلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا فَاْستَْغِفْر لَنَا يَقُولُ ا لَ نَتِِهْم َم
ر  ْم َض ْيئًا إِْن أََراَد بُِك ِ َش َّ ْن  ْم ِم ُك لَُك ْن يَْمِل ْل فََم وبِِهْم قُ ي قُلُ وَن فِ ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ اَن  ْل َك ا بَ ْم نَْفعً ا أَْو أََراَد بُِك

ديء من القول؛ يقال: هذا َخْلفٌ   .)).. )11َخبِيًرا( اً  من القوِل أَي َرديء. ويقال في والَخْلُف الرَّ َكَت أَلف ٍل: َس َمثَ
اً، َق َخْلف م ونََط م تكل إذا تكل ْمَت، ف ل الصَّ ل يُطي ك للرج إ، أَي س مبالَخط ة ث ف كلم ن أَل ٍإ. ت ع م بخط ..  تكل

ن ون م زا. والَخواِلُف: الذين ال يَْغُزون، واحدهم خالفةٌ كأَنهم يَْخلُفُ ـُمتََخلِّفُون.  غ ْبياُن ال ُف أَيضاً: الّصِ والَخواِل
الف َد ِخ م َوقَعَ حابه: ل ـُمخالَفةُ؛ أَص الُف: ال ذلك. والِخ حابه ك ن أَص َف ع م، وَخلَ رج معه اني يخ ال اللحي  :وق

َدهم  وَخْلَف أَصحابي أَي ُسِرْرُت بَمْقعَدي ِخالَف أَصحابي أَي ُمخاِلفَهم، امي بع ِرْرُت بُمق بعَدهم، وقيل: معناه ُس
ِخالفَك إال  وإذاً ال يَْلبَثُون : الخاِلفةُ القاعِدةُ من النساء في الدار. وقوله تعالى ابن األعرابي:قال  ذهابهم. وبعدَ 

ز: ومعناهما بعَدك. قليالً، ويقرأُ َخْلفَك وِل هللا وفي التنزيل العزي الَف رس ِدهم ِخ ـُمَخلَّفون بَمْقعَ ِرَح ال رأُ  ، فَ ويق
  ..أَي ُمخالَفةَ رسوِل هللا َخْلَف رسوِل هللا

َك فِ((     َن ذَِل ًدا َوُزيِّ يِهْم أَبَ ى أَْهِل وَن إِلَ وُل َواْلُمْؤِمنُ ُس َب الرَّ ْن يَْنقَِل نَّ بَْل َظنَْنتُْم أَْن لَ تُْم َظ وبُِكْم َوَظنَْن ي قُلُ
وًرا.)).. )12السَّْوِء َوُكْنتُْم قَْوًما بُوًرا( ا بُ ارهم هللا:  َوُكْنتُْم قَْوًم واراً وأَب ْوراً وبَ اَر بَ واُر: الهالك، ب ل ، اْلبَ  رج

بَْعري السَّْهمي: ِه، بُوٌر؛ قال عبدهللا بن الزَّ اني يا رسوَل اِإلل ا فَ  إِنَّ ِلس ٌق م ورُ َرائِ ا بُ ُت، إِْذ أَن ان  تَْق ذلك االثن وك
د والجمعُ  وراً؛ وق اً بُ ل والمؤنث. وفي التنزيل: وكنتم قَْوم ائٍر مث ع ب ا جم وٌر هن ون بُ ى  يك ٍل؛ وحك وٍل وحائ ُح

ل لغة وليس بجمٍع ِلبائٍر كما يقال األَخفش عن بعضهم أَنه ل: رج ٌر؛ وقي تم بََش ٌر وأَن ْوٌر،  أَنت بََش وم بَ ائٌر وق ب
ْومٍ  ح الباء، فهو علىبفت ائم ونَ ً  هذا اسم للجمع كن ا تم قوم ه: وكن ي قول ّراء ف ال الف ْوٍم. وق وراً،  وصائم وَص بُ

وراً  قال: البُورُ  ازلهم بُ بحت من ال: أَص ا، مصَدٌر يكون واحداً وجمعاً. يق ار  أَي ال شيء فيه ال الكف ذلك أَعم وك
وٌر ورجالن وم تبُطُل. أَبو عبيدة: رجل بُ وٌر وق ائِرُ بُ بُ ثم: الب و الهي ال أَب ك. ق اه هال ى، ومعن ذلك األُنث  وٌر، وك

ب، والبائر الكاسد، وُسوٌق بائرة أَي كاسدة. الهالك،    .والبائر المجّرِ
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ِ َوَرُسوِلِه فَِإنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسِعيًرا(((     َّ ِ .)).. )13َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِا َّ ا ْؤِمْن بِ ْم يُ وِلهِ َوَمْن لَ :   َوَرُس
  آمن به إيمانا : صدقه ووثق  به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..

ا(((     وًرا َرِحيًم ُ َغفُ َّ اَن  ُب َمْن يََشاُء َوَك ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذِّ َّ ِ  .))..)14َو
ِ ُمْلُك السََّماَواِت وَ  َّ ِ ه ابن سيده: الَمْلكُ :  األَْرِض َو ى االستبداد ب درة عل واء الشيء والق ك احت .. والُمْلُك والِمْل

ُ َغفُوًرا َرِحيًما((   َّ ة)) : َوَكاَن  ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج ا الغَفُوُر الغَفّ ذنوب  ومعناهم الساتر ل
ار   اغفرعباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمَّ  ور الغَفّ ت الغَفُ لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإنك أَن

  .. الَمْغِفرة. وأَصل الغَْفِر التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها يا أَهل
ْن َسيَقُوُل اْلُمَخلَّفُوَن إِذَا انَطلَْقتُْم إِلَى َمغَانَِم ِلتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَّبِْعُكْم يُ ((     ْل لَ ِ قُ َّ َالَم  لُوا َك ّدِ ِريُدوَن أَْن يُبَ

وَن إِالَّ قَِل انُوا الَ يَْفقَُه ُ ِمْن قَْبُل فََسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل َك َّ ى .)).. )15يالً(تَتَّبِعُونَا َكذَِلُكْم قَاَل  تُْم إِلَ إِذَا انَطلَْق
والاألَزهر قال:   َمغَانَِم ِلتَأُْخذُوَها ن أَم ابهم م يلهم ورك ه المسلمون بخ ف علي المشركين،  ي: الغَنِيمة ما أَوَج

هم  له، ويُقَسم أَربعةُ أخماسها بين ويجب الخمس لمن قََسمه هللا ل س هم وللراج ة أَس ارس ثالث الُموِجفين: للف
ةهللا من أَموال المشركين على المسلمين بال حرب وال إ واحد، وأَما الفَيء فهو ما أَفاء ل ِجزي  يجاف عليه، مث

اقي الرؤوس وما ُصولحوا عليه فيجب فيه الخمس أَيضاً لمن قسمه هللا ن  ، والب ور م د الثغ ا يَُس يصرف فيم
ي  وأَرزاق خيل وسالح وُعّدة وفي أَرزاق أَهل الفيء رر ف د تك ري َمجراهم، وق رهم ومن يج القضاة ومن غي

هوالَمغنم والغنائم، وهو ما  الحديث ذكر الغنيمة ف علي ل الحرب وأَوَج ل  المسلمون أُصيب من أَموال أه الخي
ا. ائم جمعه اً وَغنيمة، والغن نَم ُغنم ت أَْغ نم، بالضم، االسم،  والركاب. يقال: َغنِم نم، والغ ع َمْغ انم: جم والَمغ

  . وبالفتح المصدر.
وا  قُْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمْن األَْعَراِب َستُْدَعْوَن إِلَى قَْوٍم أُْوِلي((     ِإْن تُِطيعُ ِلُموَن فَ اتِلُونَُهْم أَْو يُْس ِديٍد تُقَ أٍْس َش بَ

ْبُكْم َعذَابًا أَِليًما( ُ أَْجًرا َحَسنًا َوإِْن تَتََولَّْوا َكَما تََولَّْيتُْم ِمْن قَْبُل يُعَذِّ َّ ِديدٍ .)).. )16يُْؤتُِكْم  أٍْس َش ي بَ ْوٍم أُْوِل ى قَ :  إِلَ
  فارس والروم .. 

ولَهُ لَ ((     َ َوَرُس َّ ْع  ْن يُِط َرٌج َوَم ِريِض َح ى اْلَم َرٌج َوَال َعلَ َرجِ َح ْيَس َعلَى األَْعَمى َحَرٌج َوَال َعلَى األَْع
ا( ذَابًا أَِليًم هُ َع ْب َولَّ يُعَذِّ ْن يَتَ َولَّ .)).. )17يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوَم ْن يَتَ ولى َوَم رض .. : ت : أع

  ابتعد ونأى بجانبه .. 
أَْنَزَل السَّ((     وبِِهْم فَ ي قُلُ ا فِ ُ َعْن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرِة فَعَِلَم َم َّ ْيِهْم لَقَْد َرِضَي  ِكينَةَ َعلَ

  :  َرةِ إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشَّجَ .)).. )18َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قَِريبًا(
  جاء في صحيح البخاري :

   حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال:  
  .)) ألفا وأربعمائة. كنا يوم الحديبية(( 

  وفي صحيح البخاري أيضا :  
صهبان، عن عبد  حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت عقبة بن  

ة  وسلم عن الخذف.وآله عليه  إني ممن شهد الشجرة، نهى النبي صلى هللا المزني:هللا بن مغفل  وعن عقب
  في البول في المغتسل. بن صهبان قال: سمعت عبد هللا بن المغفل المزني:

  وفي صحيح البخاري أيضا :  
ن   ب ب ن سياه، عن حبي ز اب د العزي ي  حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي: حدثنا يعلى: حدثنا عب ت أب ثاب

ى ر إل م ت ل: أل ي:  قال:أتيت أبا وائل أسأله. فقال: كنا بصفين، فقال رج ال عل اب هللا، فق ى كت دعون إل ذين ي ال
ي صلى  نعم، فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد ين النب ان ب ذي ك رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح ال

ى الباطل،  ولو نرى قتاال لقاتلنا، وسلم والمشركين،وآله هللا عليه  فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم عل
م هللا  في الجنة، وقتالهم في النار؟ قال: (بلى). قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع، أليس قتالنا ولما يحك

ا  بيننا؟ فقال: (يا ابن الخطاب، إني رسول هللا، ولن يضيعني هللا اء أب ى ج م يصبر حت ا فل دا). فرجع متغيظ أب
ه  فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهمبكر  لى هللا علي ول هللا ص ه رس اب، إن ن الخط على الباطل، قال: يا اب

  أبدا، فنزلت سورة الفتح. وسلم ولن يضيعه هللاوآله 
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  وفي صحيح البخاري :  
ايع  كان وحدثناه حامد بن عمر. حدثنا أبو عوانة عن طارق، عن سعيد بن المسيب. قال:   ن ب ي مم أب

إن  : فانطلقنا في قابلوآله وسلم تحت الشجرة .. قالول هللا صلى هللا عليه رس ا. ف ا مكانه حاجين. فخفي علين
    كانت تبينت لكم فأنتم أعلم.

  )): أي فتح خيبر ومكة وبقية البلدان ..  َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قَِريبًا((    
    )) ُ َّ انم المقصودة هي )19 َعِزيًزا َحِكيًما(َوَمغَانَِم َكثِيَرةً يَأُْخذُونََها َوَكاَن  اء إن المغ .)).. وقال العلم

  مغانم فارس والروم ..
وَن ((     ْنُكْم َوِلتَُك اِس َع ِدَي النَّ فَّ أَْي ِذِه َوَك ْم َه َل لَُك ُ َمغَانَِم َكثِيَرةً تَأُْخذُونََها فَعَجَّ َّ ْؤِمنِيَن َوَعَدُكْم  ةً ِلْلُم آيَ

ى وجود هللا الواحد ال  آيَةً ِلْلُمْؤِمنِينَ .)).. )20َراًطا ُمْستَِقيًما(َويَْهِديَُكْم ِص  ة عل دليل والحج : اآلية جمع آيات:ال
  شريك له .. 

ِديًرا(((     ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ اَن  ا َوَك ُ بَِه َّ اَط  ْد أََح ا قَ ِدُروا َعلَْيَه ْم تَْق َرى لَ ْم .)).. )21َوأُْخ َرى لَ َوأُْخ
ات .. ((   ْقِدُروا َعلَْيَهاتَ  ن الفتوح ا: فتح مكة ..وغيرها م ُ بَِه َّ اَط  ْد أََح درها هللا قَ ي ق ات الت ))  : أي بالفتوح

اُط األَمِر: قِواُمه. وكلُّ من بلغ أَْقَصى شيء وأَْحَصىعز وجل للمؤمنين فيما بعد ..   ه.  ِعْلَمه، فقد وُحوَّ اَط ب أَح
َرز شيئاً  واحتاطت بفالن َطْت واْحتاَطْت: أَْحَدقَْت،وأَحاَطْت به الخيُل وحا ن أَْح لُّ م ه. وك دقت ب ت إِذا أَح وأَحاط

ّ  فقد أَحاَط به. يقال: هذا األَْمر ما أََحْطُت به وبلَغ ِعْلُمه أَْقصاه، كلَّه افرين؛  ِعلماً. وقوله تعالى: و يٌط بالك ُمِح
ة. وم القيام امعهم ي األَمر إِ  أَي ج اَط ب هوأَح َدَق ب ّ  ذا أَْح الى: و ه تع ه. وقول ه كلِّ ن َجوانِبِ   م

يهم. من ورائهم ُمِحيٌط؛ أَي ال يُْعِجُزه تملة عل ه مش ه أََحٌد قدرت َل عنهم. وقول اُهم: قاتَ اُهم وبِقَص اَطهم قَص  وح
ه: تعالى: أََحْطُت بما لم تُِحطْ  اَط ب ه. وأَح ه به؛ أَي علمته من جميع جهاتِ اَط ب ه وأَح اً. َعِلَم ي الحديث:  ِعْلم وف
    . وَعرفَه. ِعْلِمي به من جميع جهاته أََحْطت به ِعلماً أَي أَْحَدقَ 

ْن 22َولَْو قَاتَلَُكْم الَِّذيَن َكفَُروا لََولَّْوا األَْدبَاَر ثُمَّ الَ يَِجُدوَن َوِليا َوَال نَِصيًرا(((     ْت ِم ِ الَّتِي قَْد َخلَ َّ ) ُسنَّةَ 
ِديالً(قَْبُل َولَ  ِ تَْب َّ تْ .)).. )23ْن تَِجَد ِلُسنَِّة  ْد َخلَ ي قَ ِ الَّتِ َّ نَّةَ  ره:  ُس ه وأَم نَّةُ هللا: أَحكام ذه عن  وُس ه؛ ه ونهي

اس: نَّ هللا اللحياني. وَسنَّها هللا للن ا. وَس الى: بَيَّنه ال هللا تع اً. ق اً قويم يَّن طريق نَّة أَي بَ ذين ُس ي ال نَّةَ هللا ف  ُس
ل أَيخَ  ى إرادة الفع نة هللا عل َب س ُل؛ نََص ن قب ْوا م ي لَ ك ف نَّ هللا ذل م أَن  َس وا به اَء وأَْرَجفُ افقوا األَنبي ذين ن ال

وا وا أَي يُْقتَلُ ن ثُِقفُ ال أَي ة؛ ق ت أَو قبيح نة كان يرة، حس نَّة: الس ُدوا. والسُّ ة ُوِج ن ُعتْب د ب   خال
ُل راٍض ُسنَّةً من يَِسيُرها تَها،فال تَْجَزَعْن من ِسيرٍة أَنَت ِسرْ  الهذلي: اسَ  فأَوَّ  وفي التنزيل العزيز: وما َمنََع الن

دى اءهم الُه وا إذا ج نَّة أَن يُؤمن أْتيهم ُس م إالَّ أَن ت تغفروا َربَّه اج: ُويس ال الزج ين؛ ق ل م  األَوَّ ين أَنه ل نَّةُ األَوَّ ُس
م إن عاينوا العذاب فطلب المشركون الوا: الله ذا أَن ق ان ه ا حجارةً من ك أَْمِطْر علين دك ف ن عن قَّ م و الَح  ه

   .السماء.
ْيِهْم ((      َرُكْم َعلَ ِد أَْن أَْظفَ ْن بَْع ةَ ِم بَْطِن َمكَّ ْنُهْم بِ ِديَُكْم َع ْنُكْم َوأَْي ِديَُهْم َع فَّ أَْي ا َوُهَو الَِّذي َك ُ بَِم َّ اَن  َوَك

  : يعني الحديبية .. قال العلماء وفي هذا دليل على أن مكة فتحت صلحا .. بِبَْطِن َمكَّةَ .)).. )24تَْعَملُوَن بَِصيًرا(
وَن ُهْم الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوُكْم َعْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَي َمْعُكوفًا أَْن يَْبلَُغ َمِحلَّهُ َولَْوَال ِرجَ ((     اٌل ُمْؤِمنُ

وُهْم  ْو َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَْم تَْعلَُم اُء لَ ْن يََش ِه َم ي َرْحَمتِ ُ فِ َّ ْدِخَل  ٍم ِليُ ِر ِعْل ةٌ بِغَْي رَّ ْنُهْم َمعَ يبَُكْم ِم وُهْم فَتُِص أَْن تََطئُ
ا( ذَابًا أَِليًم ا.)).. )25تََزيَّلُوا لَعَذَّْبنَا الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم َع ْدَي َمْعُكوفً ا .. ((   َواْلَه ا ومحبوس ْو تََزيَّ : مجموع وا لَ لُ

  )) : أي لو تفرقوا وتميزوا .. لَعَذَّْبنَا الَِّذيَن َكفَُروا
ى رَ ((     ِكينَتَهُ َعلَ ُ َس َّ أَْنَزَل  ِة فَ ةَ اْلَجاِهِليَّ ةَ َحِميَّ وبِِهْم اْلَحِميَّ ي قُلُ ُروا فِ ِذيَن َكفَ َل الَّ ى إِْذ َجعَ وِلِه َوَعلَ ُس

ا(اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّ  ْيٍء َعِليًم ّلِ َش ُ بُِك َّ اَن  ا َوَك ا َوأَْهلََه قَّ بَِه ةَ .)).. )26ْقَوى َوَكانُوا أََح ةَ َحِميَّ اْلَحِميَّ
ة  اْلَجاِهِليَّةِ  لمون مك يهم المس دخل عل زى أال ي : رفضوا كتابة بسم هللا الرحمن الرحيم .. وأقسموا بالالت والع

  )) : ال إله إال هللا محمد رسول هللا .. ْقَوىَوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّ .. (( 
يَن ُمَحلِّ ((     ُ آِمنِ َّ اَء  َراَم إِْن َش ِجَد اْلَح ْدُخلُنَّ اْلَمْس ْؤيَا بِاْلَحّقِ لَتَ ُ َرُسولَهُ الرُّ َّ ُكْم لَقَْد َصَدَق  يَن ُرُءوَس ِق

وا فَجَ  ْم تَْعلَُم ا لَ َم َم افُوَن فَعَِل ِريَن الَ تََخ ا(َوُمقَّصِ ا قَِريبً َك فَتًْح ْن ُدوِن ذَِل َل ِم َرامَ .)).. )27عَ ِجَد اْلَح ة اْلَمْس : مك
  المكرمة زادها هللا تشريفا وتعظيما .. 
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ِهيًدا(((     ِ َش َّ ا ى بِ ِه َوَكفَ يِن ُكلِّ ّدِ ى ال َرهُ َعلَ .)).. )28ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِه
هِ : اإلسالم الحنيف دين التوحيد الخالص .. ((   ِديِن اْلَحقِّ وَ    يِن ُكلِّ ّدِ ى ال َرهُ َعلَ ه :  ِليُْظِه )): ظهر علي

ِ َشِهيًداحاز فوقه وغلبه .. ((   َّ هيد)) : َوَكفَى بِا حق: الش و إِس ال أَب هيد. ق ل: الش ن  من أَسماء هللا عز وج م
ب عن ِعْلمههللا األَمين في شهادته. قال: و أَسماء ذي ال يَغي ٌل  شيء. قيل الشهيُد ال هيد: الحاضر. وفَِعي والش

ر، من أَبنية المبالغة في فاعل فِإذا اعتبر و الخبي ة، فه ور الباطن ي األُم  الِعلم مطلقاً، فهو العليم، وإِذا أُضيف ف
ذا أَن ع ه ر م د يعتب هيد، وق و الش اهرة، فه ور الظ ى األُم يف إِل ى وإِذا أُض َهَد عل ن  يَْش ة. اب وم القيام ق ي الخل

   .. َعِلَمهُ  سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما
ًدا يَ ((     اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعًا ُسجَّ ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّ َّ ٌد َرُسوُل  ْن ُمَحمَّ ْبتَغُوَن فَْضالً ِم

ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماهُ  َرجَ َّ َزْرعٍ أَْخ ِل َك ْنِجي ي اْإلِ ثَلُُهْم فِ ْوَراِة َوَم ي التَّ ثَلُُهْم فِ  ْم فِي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َم
ُ الَّ َّ َد  اَر َوَع ْم اْلُكفَّ يَظ بِِه اَع ِليَِغ رَّ زُّ ُب ال وقِِه يُْعِج ى ُس تََوى َعلَ تَْغلََظ فَاْس آَزَرهُ فَاْس ْطأَهُ فَ وا ِذيَش وا َوَعِملُ َن آَمنُ

ا( اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًم آَزَرهُ ./.)).. )29الصَّ ْطأَهُ فَ َرَج َش ل: :  أَْخ ل. وقي ْرع والنخ زَّ ْرُخ ال ْطُء: فَ الشَّ
و ورق ّراُء: َش ه ُطوٌء.وقال الف ه ُش ه وجمع ْطأَهُ؛ أَي َطَرفَ َرَج َش َزْرعٍ أَْخ ل: ك ي التنزي ْرع. وف زَّ ْنبُل ال ْطُؤه السُّ

ال تُّْنبِت الَحبَّةُ َعْشراً وثمانياً وَسْبعاً، ه. وق آَزَره أَي فأَعانَ الى: ف ه تع  الزجاج: فيَْقَوى بعُضه ببعض، فذلك قول
ي  فِراَخه. الجوهري: أَْخَرج َشْطأَه أَخرج نباتَه. وقال ابن األَعرابي: َشْطأَه: ه. وف اِت: فِراُخ ْرعِ والنَّب زَّ ْطُء ال َش

ّ عنه في قوله تعالى: ْرُع،  حديث أَنس رضي  زَّ َطأَ ال ال: أَْش ه. يق ه وفِراُخ ْطُؤهُ: نباتُ آَزَره. َش ْطأَه ف رج َش أَخ
و َخ. فه رَّ ِطٌئ، إِذا فَ ه. ُمْش ه وَطَرفُ ِر: جانِبُ اِطُئ النَّه َطأ وش رج  وَش ُطوءاً: أَخ ْطأً وُش َطأُ َش ُل يَْش ْرُع والنخ زَّ ال

ْطُء ال َشْطأَه. ا. شجِر:وَش ونه: أَخرجه جُر بغُص َطأَ الش طاٌء. وأَْش ع أَْش له، والجم رج حول أَص ا َخ َطأَِت  م وأَْش
خ.    .الشجرةُ بغُصونها إِذا أَخرجت ُغصونَها. وأَْشَطأَ الزرُع إِذا فَرَّ

      
  

 *******  
  
  
  

وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان و د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي نشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسليس ين وسالم عل ن آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  

c   357ة عدد : الحلق   
   c سورة الحجرات) 49(
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  )  18( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ول هللا بل ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُموا بَْيَن يََديْ  يَا((  َ َسِميٌع َعِليٌم( أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تُقَّدِ َّ َ إِنَّ  َّ ِ َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا  ِذيَن  ) يَا1َّ ا الَّ أَيَُّه
بَْعٍض  ُكْم ِل ِر بَْعِض اْلقَْوِل َكَجْه هُ بِ ُروا لَ ّيِ َوَال تَْجَه ْوِت النَّبِ ْوَق َص َواتَُكْم فَ وا أَْص الُُكْم آَمنُوا الَ تَْرفَعُ بََط أَْعَم أَْن تَْح

وبَُهْم ِللتَّْق2ْم الَ تَْشعُُروَن(َوأَْنتُ  ُ قُلُ َّ تََحَن  ِذيَن اْم َك الَّ ِ أُْولَئِ َّ وِل  وَن أَْصَواتَُهْم ِعْنَد َرُس ْم ) إِنَّ الَِّذيَن يَغُضُّ َوى لَُه
يٌم( ٌر َعِظ َرةٌ َوأَْج ُرُهْم 3َمْغِف َراِت أَْكثَ ْن َوَراِء اْلُحُج َك ِم ِذيَن يُنَاُدونَ وَن() إِنَّ الَّ ى 4الَ يَْعِقلُ بَُروا َحتَّ ْم َص ْو أَنَُّه ) َولَ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ يبُوا  ) يَا5تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َو وا أَْن تُِص ٍإ فَتَبَيَّنُ ٌق بِنَبَ اَءُكْم فَاِس أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َج
اِدِميَن(قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى مَ  تُْم نَ ِر 6ا فَعَْل ْن األَْم ٍر ِم ي َكثِي يعُُكْم فِ ْو يُِط ِ لَ َّ وَل  يُكْم َرُس وا أَنَّ فِ ) َواْعلَُم

َر َوالْ  ْيُكْم اْلُكْف َه إِلَ رَّ وبُِكْم َوَك ي قُلُ هُ فِ اَن َوَزيَّنَ يَم ْيُكْم اْإلِ َب إِلَ َ َحبَّ َّ نَّ  تُّْم َولَِك يَ لَعَنِ وَق َواْلِعْص ْم فُُس َك ُه اَن أُْولَئِ
اِشُدوَن( يٌم(7الرَّ يٌم َحِك ُ َعِل َّ ةً َو ِ َونِْعَم َّ ا 8) فَْضالً ِمْن  ِلُحوا بَْينَُهَم وا فَأَْص ْؤِمنِيَن اْقتَتَلُ ْن اْلُم اِن ِم ) َوإِْن َطائِفَتَ

ْدِل فَِإْن بَغَْت إِْحَداُهَما َعلَى اْألُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَ  ا بِاْلعَ ِلُحوا بَْينَُهَم اَءْت فَأَْص ِإْن فَ ِ فَ َّ ِر  ى أَْم يَء إِلَ ِف
ِطيَن( بُّ اْلُمْقِس َ يُِح َّ ُطوا إِنَّ  ْم 9َوأَْقِس َ لَعَلَُّك َّ وا  َوْيُكْم َواتَّقُ ْيَن أََخ ِلُحوا بَ َوةٌ فَأَْص وَن إِْخ ا اْلُمْؤِمنُ ) إِنََّم

وَن( ا10تُْرَحُم اٍء أَيَُّه ) يَ ْن نَِس اٌء ِم ْنُهْم َوَال نَِس ًرا ِم وا َخْي ى أَْن يَُكونُ ْوٍم َعَس ْن قَ وٌم ِم َخْر قَ وا الَ يَْس ِذيَن آَمنُ ا الَّ
وُق  ُم اْلفُُس ئَْس اِالْس اِب بِ ابَُزوا بِاألَْلقَ ُكْم َوَال تَنَ يَمَعَسى أَْن يَُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ َوَال تَْلِمُزوا أَنفَُس َد اْإلِ ْم بَْع ْن لَ اِن َوَم

أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمْن الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِثٌْم َوَال تََجسَُّسوا َوَال  ) يَا11يَتُْب فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن(
يٌم( يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيهِ  اٌب َرِح وَّ َ تَ َّ َ إِنَّ  َّ وا  ا12َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُ ا  ) يَ أَيَُّه

َرَمُكْم ِعْن اَرفُوا إِنَّ أَْك َل ِلتَعَ عُوبًا َوقَبَائِ اُكْم ُش ى َوَجعَْلنَ ٍر َوأُنثَ ْن ذََك اُكْم ِم ا َخلَْقنَ اُس إِنَّ َ عَ النَّ َّ اُكْم إِنَّ  ِ أَتْقَ َّ يٌم َد  ِل
وبُِكمْ 13َخبِيٌر( يَماُن فِي قُلُ ا يَْدُخْل اْإلِ َ  ) قَالَْت األَْعَراُب آَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ َّ وا  َوإِْن تُِطيعُ

يٌم( َ َغفُوٌر َرِح َّ ْم ) إِ 14َوَرُسولَهُ الَ يَِلتُْكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشْيئًا إِنَّ  مَّ لَ وِلِه ثُ ِ َوَرُس َّ ا وا بِ ِذيَن آَمنُ وَن الَّ ا اْلُمْؤِمنُ نََّم
اِدقُوَن( ِ أُْولَئَِك ُهْم الصَّ َّ ُم 15يَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل  ُ يَْعلَ َّ ِدينُِكْم َو َ بِ َّ وَن  ْل أَتُعَلُِّم ) قُ

ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم(َما فِي السَّمَ  َّ َالَمُكْم 16اَواِت َوَما فِي األَْرِض َو ) يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل الَ تَُمنُّوا َعلَيَّ إِْس
اِدقِيَن( تُْم َص اِن إِْن ُكن ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن َهَداُكْم ِلْإلِيَم َّ بَ 17بَْل  ُم َغْي َ يَْعلَ َّ يٌر ) إِنَّ  ُ بَِص َّ َماَواِت َواألَْرِض َو  السَّ

  ./.)).)18بَِما تَْعَملُوَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الحجرات ) 

  * التحليل : 
  

عن أية حجرات تتحدث السورة المباركة ؟.. ما حبط األعمال ؟.. ما الفسق ؟.. ما الفرق بين اإلسالم 
ا ال ة واإليمان ؟.. ما التنابز باأللقاب ؟.. م ة الكافي ر تجدون األجوب ئلة وأكث ذه األس ن ه ان ؟.. ع ي اإليم ن ف م

  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :  ةالشافي
  
ا((   يمٌ  يَ ِميٌع َعِل َ َس َّ َ إِنَّ  َّ وا  وِلِه َواتَّقُ ِ َوَرُس َّ َدْي  ْيَن يَ ُموا بَ ّدِ وا الَ تُقَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ الَ .)).. )1(أَيَُّه

وِلهِ تُ  ِ َوَرُس َّ َدْي  ْيَن يَ ُموا بَ ّدِ الم .. أي إن  قَ ادات وك ك وعب ل ومناس ح وأك ن ذب ات م بقوه بالطاع : أي ال تس
  األمر هو بحسن المعاملة واإلقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..  
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ْوتِ  يَا((   ْوَق َص َواتَُكْم فَ وا أَْص وا الَ تَْرفَعُ ُكْم  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ِر بَْعِض اْلقَْوِل َكَجْه هُ بِ ُروا لَ ّيِ َوَال تَْجَه النَّبِ
ي  أَْن تَْحبََط أَْعَمالُُكمْ .)).. )2ِلبَْعٍض أَْن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم الَ تَْشعُُروَن( ة الت ل الداب ا كمث : تذهب سدى .. مثله

  تحبط : أي تأكل النبات السام فتهلك .. 
ذِ ((   ْم مَ إِنَّ الَّ َوى لَُه وبَُهْم ِللتَّْق ُ قُلُ َّ تََحَن  ِذيَن اْم َك الَّ ِ أُْولَئِ َّ وِل  َد َرُس َواتَُهْم ِعْن وَن أَْص َرةٌ يَن يَغُضُّ ْغِف

يٌم( ٌر َعِظ َواتَُهمْ .)).. )3َوأَْج وَن أَْص ِذيَن يَغُضُّ تَه، :  إِنَّ الَّ د َغَضْض ه، فق يء َكفَْفت لُّ ش وته، وك ن ص ضَّ م وَغ
لواألَ  ي مر منه في لغة أَه وت. وف ِض الص ل: واغُضض من صوتك، أَي اْخِف ي التنزي ْض. وف از: اْغُض  الحج

  ..  يقولون: ُغضَّ طْرفَك، باإلْدغامِ  نجد حديث العُطاِس: إِذا َعَطَس َغضَّ صوتَه أَي َخفََضه ولم يرفعه؛ وأَهل
َراتِ ((   ْن َوَراِء اْلُحُج َك ِم ِذيَن يُنَاُدونَ وَن(إِنَّ الَّ ُرُهْم الَ يَْعِقلُ َراتِ .)).. )4 أَْكثَ ْن َوَراِء اْلُحُج وت  ِم : بي

  الرسول صلى هللا عليه وسلم .. 
يٌم(((    وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ْم َو ًرا لَُه اَن َخْي ْيِهْم لََك ُرَج إِلَ ى تَْخ بَُروا َحتَّ ذنب : )5َولَْو أَنَُّهْم َص ه ال ر ل .)).. غف

  محاه ..
  

ا فَ أَيُّهَ  يَا((   ى َم بُِحوا َعلَ تُْم ا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْص عَْل
اِدِميَن( ن.)).. )6نَ روج ع ل والخ ز وج ر هللا ع رك ألَم يان والت ق: العص ق  الِفْس ق  طري ق يفس ق .. فس  الح

 ً قال: رواه عنه األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي  أَي فََجر،  وفَُسَق؛ الضم عن اللحياني،ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقا
ر الفُسوق الخروج عن الضم، وقيل: ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ق  الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كم ه. وفََس رب

  .. ربه أَي جار ومال عن طاعته عن أمر
ولَ ((   يُكْم َرُس وا أَنَّ فِ اَن َواْعلَُم يَم ْيُكْم اْإلِ َب إِلَ َ َحبَّ َّ نَّ  تُّْم َولَِك ِر لَعَنِ ْن األَْم ٍر ِم ي َكثِي يعُُكْم فِ ْو يُِط ِ لَ َّ  

اِشُدوَن( َه إِلَْيُكْم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُْولَئَِك ُهْم الرَّ ْن لَْو يُِطيعُُكْم .)).. )7َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ ٍر ِم ي َكثِي فِ
ِة؛ العَنَُت: ُدُخوُل الَمَشقَِّة على اِإلنسان، ولقاءُ :  األَْمِر لَعَنِتُّمْ  ه  الشدَّ ل علي اً إِذا أَْدَخ اً إِعنات الٌن فالن يقال: أَْعنََت ف

اً أَي قَّةُ  َعنَت ُت الَمَش ن األَثير:العَنَ ال اب َت؛ ق َرآَء العَنَ اُغوَن البُ ديث: الب ي الح قَّةً. وف الُك، َمَش اد، واله ، والفس
 ُ   ..  واِإلثم، والغَلَُط، والَخَطأ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم(((    َّ ِ َونِْعَمةً َو َّ ه ..)8فَْضالً ِمْن  ه وكنه ه بحقيقت يمٌ  .)).. علم علما : أدرك يٌم َحِك :   َعِل
يمُ  و الَحِك اكِميَن، وه ُم الح الى أَْحَك بحانه وتع ه هللا س بحانه وت ل ُم، س الى. الُحْك ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق ع

ن ري: م فات األَزه ة، وهللا ص ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ا،  هللا الَحَك ا أَراد به م بم أعل
ي اِكم، وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: ف ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ماء هللا تع وهو  أَس

فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو القاضي،
  .. معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم عن الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة

ي َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلحُ ((   اتِلُوا الَّتِ َرى فَقَ ى اْألُْخ َداُهَما َعلَ ْت إِْح وا بَْينَُهَما فَِإْن بَغَ
َ يُ  َّ ِ فَِإْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما بِاْلعَْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ  َّ َحتَّى .)).. )9ِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن(تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَْمِر 

ِ تَِفيَء إِلَى أَ  َّ وءاً::  ْمِر  اً وفُيُ اَءه فَْيئ ع وفاَء: َرَجع. وفاَء إِلى األَْمِر يَِفيُء وف ه.  َرَج ُره: َرَجع اَءهُ غي ه. وأَف إلي
اً إِذا ر فَْيئ ى األَم ُت إِل ال: فِئْ ر. ويق ه النظ َت إلي ِطينَ . ((  َرَجْع بُّ اْلُمْقِس َ يُِح َّ ُطوا إِنَّ  اُط )) :  َوأَْقِس واِإلقس

موا وقََسَط إِذا عَدَل. وجاَء في َْسُط: العَْدُل. ويقال: أَْقَسطوالقِ  ُطوا  بعض الحديث: إِذا حَكُموا عَدلوا وإِذا قَس أَْقَس
  ..  أَي َعَدلُوا

وَن(((   ْم تُْرَحُم َ لَعَلَُّك َّ وا  َوْيُكْم َواتَّقُ ْم .)).. )10إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخ َ لَعَلَُّك َّ وا  َواتَّقُ
  : اتقاه: خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته..  تُْرَحُمونَ 

اٍء عَ  يَا((   ْن نَِس اٌء ِم ْنُهْم َوَال نَِس ًرا ِم ى أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْي َس
اِن َوَمأَْن يَُكنَّ َخْي يَم َد اْإلِ وُق بَْع ُم اْلفُُس ئَْس اِالْس اِب بِ ابَُزوا بِاألَْلقَ ُكْم َوَال تَنَ ُزوا أَنفَُس ْنُهنَّ َوَال تَْلِم ْب ًرا ِم ُ ْم يَت ْن لَ

ا:  َوَال تَْلِمُزوا أَنفَُسُكمْ .)).. )11فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُموَن( ه ضرب  اللَّْمُز العيب وأصله اإلشارة بالعين ونحوه وباب
زة أي } ونصر وقرئ بهما قوله تعالى وزن هم زة ب اٌز مشددا و لَُم ل لَمَّ ومنهم من يلمزك في الصدقات} ورج

َزهُ  والنَّْبُز، النَّبَُز، بالتحريك: اللَّقَُب، والجمع األَْنباُز.)) : َوَال تَنَابَُزوا.. ((   عيَّاب ول: نَبَ بالتسكين: المصدُر. تق
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رة.  أَي لَقَّبَه، واالسم النَّبَُز كالنََّزِب. وفال يُنَبِّزُ نَْبزاً  يَْنبُِزه د للكث ّدِ بُهم، ش ْبيان أَي يُلَقِّ اب أَي بالّصِ ابَُزوا باألَلق  وتَن
داعي ابُُز: الت ان لَقََّب بعضهم بعضاً. والتَّن ا ك ر فيم اب وهو يكث ال باألَلق ه الحديث: أَن رج اً؛ ومن ُز  ًذّم ان يُْنبَ ك

وراً أَ  يقُْرقُ ور. وف ب بقرق ز: وال ي يلق ل العزي ودي التنزي ون لليه انوا يقول ب: ك ال ثعل اِب؛ ق ابَُزوا باألَْلق  تَن
ذا والنصراني: يا يهودي يس ه ال: ول ك؛ ق ل عن ذل اهم هللا عز وج ال الزجاج: ويا نصراني، فنه  بشيء. ق

 ً ً  معناه ال يقول المسلم لمن كان نصرانيّاً أَو يَهوديّا ده يُعيِّ  فأَسلم لقبا م وك ُره فيه بأَنه كان نصرانيّاً أَو يهوديّاً، ث
ا يهودي بِئْسَ  فقال: د االْسُم الفُُسوُق بعد اِإليمان؛ أَي بئَس االسم أَن يقول له ي ل أَن  وق د يحتم ال: وق ن، ق آم

  ..  يخاطب المْؤمن أَخاه بأَحب األَسماِء إِليه أَن يكون في كل لقب يكرهه اِإلنسان ألَنه إِنما يجب
ْب بَ  يَا((   وا َوَال يَْغتَ ٌم َوَال تََجسَُّس ّنِ إِثْ َض الظَّ ّنِ إِنَّ بَْع ْن الظَّ ًرا ِم وا َكثِي وا اْجتَنِبُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ُكْم أَيَُّه ْعُض

 َ َّ َ إِنَّ  َّ اٌب َرِحيٌم(بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا  ُكْم .)).. )12 تَوَّ َوَال يَْغتَْب بَْعُض
ه  َخْلفَ  واْغتاَب الرجُل صاحبَه اْغتِـياباً إِذا َوقَع فيه، وهو أَن يتكلم:   بَْعًضا ا يَغُمُّ إنسان مستور بسوء، أَو بم

و ان صدقاً، فه ِإن ك ه، ف ان في ُت والبُ  لو سمعه وإِن ك و البَْه ذباً، فه ان ك ـيبةٌ؛ وإِن ك اء عن ِغ ذلك ج اُن؛ ك ْهت
 ّ ز: النبي، صلى  ل العزي ي التنزي ـيبةُ. وف ه، واالسم: الِغ ك إِال من ورائ ون ذل ْب  عليه وسلم، وال يك وال يَْغتَ

ٌت  بعُضكم بعضاً؛ أَي ال يَتَناَوْل َرُجالً بَظْهِر الغَْيِب بما و بَْه ه، فه يس في ا ل ه بم ه. وإِذا تناول و في يَُسوُءه مما ه
ّ عليه  . وجاءوبُْهتانٌ  غابه يَِغـيبُهُ إِذا  وُرِوَي عن بعضهم أَنه سمع: وسلم.وآله الـَمْغيَباُن، عن النبي، صلى 

  .يَُسوُءه. عابه، وذَكر منه ما
اَرفُوا  يَا((   َل ِلتَعَ عُوبًا َوقَبَائِ اُكْم ُش ى َوَجعَْلنَ ٍر َوأُنثَ ْن ذََك اُكْم ِم ا َخلَْقنَ اُس إِنَّ ِ أَيَُّها النَّ َّ َد  َرَمُكْم ِعْن إِنَّ أَْك

َ َعِليٌم َخبِيٌر( َّ ى :  إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنثَى.)).. )13أَتْقَاُكْم إِنَّ  داع الشيء عل رب: ابتِ الم الع ي ك ُق ف والَخْل
ر له الَخلق خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال شيء ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل ارك هللا  واألَم تب

  . أَحسن الخالقين.
وبُِكْم وَ ((   ي قُلُ اُن فِ يَم ْدُخْل اْإلِ ا يَ لَْمنَا َولَمَّ وا أَْس وا قَالَْت األَْعَراُب آَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُ إِْن تُِطيعُ

ْيئًا  اِلُكْم َش ْن أَْعَم تُْكْم ِم ولَهُ الَ يَِل َ َوَرُس يٌم(َّ وٌر َرِح َ َغفُ َّ لَْمنَا.)) .. )14إِنَّ  وا أَْس ْن قُولُ وا َولَِك ْم تُْؤِمنُ : ألن  لَ
ل .. ((   تُْكْم أركان الدين لم تأخذها مجراها في التطبيق .. حيث ان اإليمان ما وقر في القلب وصدقه العم الَ يَِل

  .. أَْعمالكم أَي تَْنقُصوها وتُوِلتُوا قََصه. وفي حديث الشُّوَرى:ولَتَه َحقَّه َوْلتاً: نَ )) :   ِمْن أَْعَماِلُكْم َشْيئًا
هِ ((   ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِس َّ ِ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِا َّ بِيِل  ي َس ْم فِ

اِدقُوَن( ْم الصَّ َك ُه ابُو.. .)))15أُْولَئِ ْم يَْرتَ مَّ لَ ـيا : ثُ اً أَي نابَنِ ُر َرْيب ي األَم ه. ورابن اً أَي اتََّهْمتُ ُت فالن   واْرتَْب
ولغة رديئة أَرابني هذا األَمُر. قال ابن األَثير:  وأَصابني. ورابني أَمُره يَريبُني أَي أَدخل عليَّ َشّراً وَخْوفاً. قال:

ْيب، وقد تكّرر ذكر ىوهو بمعنى ال الرَّ ي، بمعن ي الشيُء وأَرابن ول: رابن ِة؛ تق ع التُّهَم ل:  شَّّكِ م ـي؛ وقي َشكََّكنِ
يبةَ فيه، فِإذا ا  أَرابني في كذا أَي شككني وأَوَهَمني الّرِ ي الحديث: َدْع م ف. وف اْستَْيقَْنتَه، قلت: رابنِـي، بغير أَل

كُّ يُِريبَُك؛ يروى بفتح الياِء وضّمها، أَي َدعْ  يُريبُك إِلى ما ال ا ال تَُش ى م ه إِل كُّ في ا تَُش ي   م ديث أَب ي ح ه. وف في
ّ عنهما، قال لعمر: عليك ن  بكر، في َوِصـيَّتِه لعمر، رضي  ال اب بالّرائِب من األُمور، وإِيَّاك والرائَب منها. ق

ه  األَثير: الرائُب من ْبهةَ في ذي ال ُش ك بال ى: علي بِ اللبَِن ما ُمِخَض فأُِخذَ ُزْبُده؛ المعن اِن، وهو  كالّرائ ن األَْلب م
افي؛ وإِياك والرائَب منها أَي األَمر الذي فيه ُشْبَهةٌ  ُروبُ  الصَّ بُن يَ َل من راَب الل .. وَكَدٌر؛ وقيل المعنى: إِن األَوَّ

ن افي م ك بالّص ّك؛ أَي علي ي الش ع ف ُب إِذا وق ن َراَب يَري ـُمْشتَبِهَ  فهو رائٌِب، والثاني م وِر، َوَدعِ ال ا.  األُم منه
م وفي الحديث: إِذا اْبتَغَى األَميُر الّريبةَ  يهم، أَّداه ّنِ ف وِء الظ اَهرهم بُس  في الناِس أَْفَسَدهم؛ أَي إِذا اتََّهَمهم وج
 . ذلك إِلى ارتكاِب ما َظنَّ بهم، ففََسُدوا.

ُ يَْعلَُم َما فِي السََّماَوا((   َّ َ بِِدينُِكْم َو َّ يٌم(قُْل أَتُعَلُِّموَن  ْيٍء َعِل ُ بُِكّلِ َش َّ .)).. )16ِت َوَما فِي األَْرِض َو
ال الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ز وجل العَِل ِب  هللا عز من صفات هللا ع اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ وجل: وه

ل أن  َل َكْونِه،وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَبْ  والشَّهادِة، ُد قَْب ْن بْع ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ
ي يكون، لم يََزل عاِلماً وال ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم ماء  يَ الس

ٌل: دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. و سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرها يٌم، فَِعي َعل
  . من أبنية المبالغة.
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َداُكْم لِ ((   ْيُكْم أَْن َه نُّ َعلَ ُ يَُم َّ ْل  َالَمُكْم بَ يَّ إِْس تُْم يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل الَ تَُمنُّوا َعلَ اِن إِْن ُكن ْإلِيَم
اِدقِيَن( َماَواِت َواألَ 17َص َب السَّ ُم َغْي َ يَْعلَ َّ وَن() إِنَّ  ا تَْعَملُ يٌر بَِم ُ بَِص َّ َك أَْن  ./.)).)18ْرِض َو وَن َعلَْي يَُمنُّ

َعه بِِمنٍَّة؛ َوَمنّ :  أَْسلَُموا   ..  وَمنَّ يَُمنُّ َمنّاً: اعتقد عليه َمنّاً وحَسبَهُ عليه عليه واْمتَنَّ وتَمنََّن: قَرَّ
  
  

 *******  
  
  

ليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي ع
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الش د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ... س –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ى المرسلين ورة المؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

   
  
  

c     : 358الحلقة عدد   
    c سورة ق) 50(

  )  45( آياتها : 
  

 الم ع الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم ل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  ن الرجيمأعوذ با من الشيطا
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ٌب(1ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد(((    ْيٌء َعِجي ذَا َش افُِروَن َه اَل اْلَك ذَا 2) بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقَ ) أَئِ
يظٌ ) قَْد َعِلْمنَا َما تَْنقُ 3ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد( اٌب َحِف َدنَا ِكتَ ْنُهْم َوِعْن اْلَحّقِ 4( ُص األَْرُض ِم ذَّبُوا بِ ْل َك ) بَ
ا َجاَءُهْم فَُهْم فِي أَْمٍر َمِريجٍ( ُروجٍ 5لَمَّ ْن فُ ) 6( ) أَفَلَْم يَْنُظُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِم

يجٍ(َواألَْرَض َمَدْدنَ  ّلِ َزْوجٍ بَِه ٍب(7اَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِيَها ِمْن ُك ٍد ُمنِي ّلِ َعْب َرى ِلُك َرةً َوِذْك ) 8) تَْبِص
يِد( بَّ اْلَحِص ْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء ُمبَاَرًكا فَأَْنبَتْنَا بِِه َجنَّاٍت َوَح قَاٍت لََه9َونَزَّ َل بَاِس يٌد() َوالنَّْخ ٌع نَِض ا 10ا َطْل ) ِرْزقً

ُروُج( ذَِلَك اْلُخ ا َك َدةً َمْيتً ِه بَْل ا بِ اِد َوأَْحيَْينَ وُد(11ِلْلِعبَ ّسِ َوثَُم رَّ َحاُب ال وحٍ َوأَْص ْوُم نُ ْبلَُهْم قَ ذَّبَْت قَ اٌد 12) َك ) َوَع
ِد() َوأَْصَحاُب األَْيَكِة َوقَْوُم تُبَّعٍ كُ 13َوفِْرَعْوُن َوإِْخَواُن لُوٍط( قَّ َوِعي ُسَل فََح ِل 14لٌّ َكذََّب الرُّ اْلَخْلِق األَوَّ ا بِ ) أَفَعَيِينَ

ِل 15بَْل ُهْم فِي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد( ْن َحْب ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِم ) َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
َماِل قَِعيٌد()إِْذ يَتَ 16اْلَوِريِد( ٌد(17لَقَّى اْلُمتَلَقِّيَاِن َعْن اْليَِميِن َوَعْن الّشِ ٌب َعتِي ِه َرقِي ْوٍل إِالَّ لََدْي ْن قَ ُظ ِم ) 18) َما يَْلِف

ِد(19َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحّقِ ذَِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيُد( ْوُم اْلَوِعي َك يَ وِر ذَِل لُّ 20) َونُِفَخ فِي الصُّ اَءْت ُك ) َوَج
ٌد(21نَْفٍس َمعََها َسائٌِق َوَشِهيٌد( ْوَم َحِدي اَل 22) لَقَْد ُكْنَت فِي َغْفلٍَة ِمْن َهذَا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبََصُرَك اْليَ ) َوقَ

ٍد(23قَِرينُهُ َهذَا َما لََديَّ َعتِيٌد( ٍب() 24) أَْلِقيَا فِي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنِي ٍد ُمِري ِر ُمْعتَ اعٍ ِلْلَخْي َع 25َمنَّ َل َم ِذي َجعَ ) الَّ
ِ إِلًَها آَخَر فَأَْلِقيَاهُ فِي اْلعَذَاِب الشَِّديِد( ٍد(26َّ َالٍل بَِعي ي َض اَن فِ ْن َك هُ َولَِك ا أَْطغَْيتُ اَل الَ 27) قَاَل قَِرينُهُ َربَّنَا َم ) قَ

ْمُت  ِد(28إِلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد(تَْختَِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّ ٍم ِلْلعَبِي الَّ ا بَِظ ا أَنَ َديَّ َوَم نََّم 29) َما يُبَدَُّل اْلقَْوُل لَ وُل ِلَجَه ْوَم نَقُ ) يَ
ٍد( ْن َمِزي ْل ِم وُل َه تََألِْت َوتَقُ ْل اْم ٍد(30َه َر بَِعي يَن َغْي ةُ ِلْلُمتَِّق ْت اْلَجنَّ ُدوَن لِ 31) َوأُْزِلفَ ا تُوَع ذَا َم اٍب ) َه ّلِ أَوَّ ُك

ٍب(32َحِفيٍظ( ٍب ُمنِي اَء بِقَْل ْحَماَن بِاْلغَْيِب َوَج وِد(33) َمْن َخِشَي الرَّ ْوُم اْلُخلُ َك يَ َالٍم ذَِل ا بَِس ا  )34) اْدُخلُوَه ْم َم لَُه
ٌد( َدْينَا َمِزي ا َولَ اُءوَن فِيَه نْ 35يََش دُّ ِم ْم أََش ْرٍن ُه ْن قَ ْبلَُهْم ِم ا قَ ْم أَْهلَْكنَ ْن ) َوَك ْل ِم بَِالِد َه ي اْل وا فِ ا فَنَقَّبُ ُهْم بَْطًش

يٍص( ِهيٌد(36َمِح َو َش ْمَع َوُه ى السَّ ٌب أَْو أَْلقَ هُ قَْل اَن لَ ْن َك ِذْكَرى ِلَم َك لَ ي ذَِل َماَواِت 37) إِنَّ فِ ا السَّ ْد َخلَْقنَ ) َولَقَ
نَا ِم ا َمسَّ وٍب(َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَم َل 38ْن لُغُ َك قَْب ِد َربِّ بِّْح بَِحْم وَن َوَس ا يَقُولُ ى َم بِْر َعلَ ) فَاْص

) َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِد اْلُمنَاِدي ِمْن َمَكاٍن 40) َوِمْن اللَّْيِل فََسبِّْحهُ َوأَْدبَاَر السُُّجوِد(39ُطلُوعِ الشَّْمِس َوقَْبَل اْلغُُروِب(
ُروجِ() يَْوَم يَْسَمعُ 41قَِريٍب( ْوُم اْلُخ َك يَ اْلَحّقِ ذَِل ْيَحةَ بِ يُر(42وَن الصَّ ا اْلَمِص ُت َوإِلَْينَ ي َونُِمي ُن نُْحيِ ا نَْح ) 43) إِنَّ

يٌر( ا يَِس ٌر َعلَْينَ َك َحْش َراًعا ذَِل ْيِهْم بِجَ 44يَْوَم تََشقَُّق األَْرُض َعْنُهْم ِس َت َعلَ ا أَْن وَن َوَم ا يَقُولُ ُم بَِم ُن أَْعلَ اٍر ) نَْح بَّ
ْر بِاْلقُْرآِن َمْن يََخاُف َوِعيِد(   ./.)).)45فَذَّكِ

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة ق )   

  * التحليل :  
    

ا  ب ؟.. وم ب المني ا القل رس ؟.. وم حاب ال ن أص يج ؟.. وم زوج البه ا ال ريج ؟.. وم ر الم ا األم م
  في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :المحيص ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية 

  
ِد(((      ْرآِن اْلَمِجي رمُ .)) .. )1ق َواْلقُ ُد: الك خاُء. والَمْج ُروءةُ والس ُد: الُم ن الَمْج رُف. اب يده:  والش س

و ورجل ماجد: ِمفضاٌل كثير الخير شريف، والمجيُد، فعيل، منه للمبالغة؛ المجد نَْيل الشرف، ل: ه ريم  وقي الك
  .. المفضال
ٌب(((     اُر .)).. )2بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقَاَل اْلَكافُِروَن َهذَا َشْيٌء َعِجي ُب: إِنك ُب والعََج العُْج

  .. وجمُع العََجِب: أَْعجابٌ  اْعتِـياِده؛ ما يَِرُد عليك لِقلَّةِ 
ٌع بَعِ ((     َك َرْج ا ذَِل ا تَُرابً ا َوُكنَّ ذَا ِمتْنَ ٌد(أَئِ ع )3ي ع يرج ً  .))  .. رج ا اً وُرُجوع اً  َرْجع ى وُرْجعان وُرْجعَ
 ً ك وَمْرِجعا ى رب ل: إِن إِل ي التنزي وعَ  وَمْرِجعةً: انصرف. وف ج ى، أَي الرُّ ْجع ى؛  الرُّ ى فُْعل َع، مصدر عل والَمرِج

  ..  ُرُجوعكم؛ حكاه سيبويه َمْرِجعُكم جميعاً، أَي وفيه: إِلى هللا
يظٌ قَْد َعِلْمنَ((     اٌب َحِف َدنَا ِكتَ ْنُهْم َوِعْن ْنقُُص األَْرُض ِم ا تَ يظٌ .)).. )4( ا َم اٌب َحِف َدنَا ِكتَ وح  َوِعْن : أي الل

  المحفوظ .. 



  1359                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ِريجٍ(((     ٍر َم ي أَْم ْم فِ اَءُهْم فَُه ا َج ِرَج .)).. )5بَْل َكذَّبُوا بِاْلَحّقِ لَمَّ ك َم ك: مصدر قول َرُج، بالتحري والَم
َرَج، والكسر ِعي، وفي المحكم: فيفي إِْصبَ  الخاتم َق، وَم اً أَي قَِل هُم، يدي، َمَرج ِرَج الس ِرَج؛ وَم ل َج ى مث  أَعل
ذلك. قط. ك ى يس ه حت دم إِذا أَْقلَقَ ه ال ٌق. وأَْمَرَج ِريٌج: قَِل هم َم ِرجَ  وس َوُج. وَم وي األَْع ِريُج: الُمْلتَ   والَم

و  في أَْمٍر َمِريجٍ؛ يقول: في واْختلَط. وفي التنزيل: فهم وَمِريٌج: اْلتَبَسَ  األَمُر َمَرجاً، فهو ماِرجٌ  ضالٍل؛ وقال أَب
اِعٌر،  وسلم، مّرة ساِحٌر،وآله صلى هللا عليه  : ُمْختَِلٍف ُمْلتَبٍِس عليهم، يقولون للنبي ٍ إِسحق: في أَمر ة ش ومرَّ

ذا وٌن، وه ٌم مجن ّرة ُمعَلّ ِريجٌ  وم ه م ى أَن قول دليل عل ي : ال بِس عل يُمْلتَ ه هم، وروي عن النب  ، صلى هللا علي
ف وسلم: كيف أَنتم إِذا ْغبَةُ، واختل تُ  َمِرَج الديُن فََظَهَرِت الرَّ َق البي ّرِ َواِن، وُح ي حديث آخر:  األََخ ُق؟ وف العتِي

ىأَي ا ُحثالٍة من الناس، قد َمِرَجْت ُعُهوُدهم وأَماناتُهم؟ أَنت إِذا بَِقيَت في أَنه قال لعبد هللا: كيف  ختلطت؛ ومعن
ه، َرُج في بََس الَمْخ َرجُ  قوله َمِرَج الديُن: اْضَطَرَب والتَ ذلك َم ل  وك ا؛ وأَص اء به ةُ الوف ِطرابُها وقِلَّ وِد: اْض العُُه

    .. َشناغيبه التبست وأَْمٌر َمِريٌج أَي مختِلٌط. وُغْصن َمِريٌج: ُمْلتٍَو ُمْشتبك، قد القَلَُق. الَمَرجِ 
ُروجٍ أَفَلَْم يَْنظُ ((     ْن فُ ا ِم ا لََه ا َوَم ا َوَزيَّنَّاَه َف بَنَْينَاَه ُل .)).. )6( ُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْي ْرُج: الَخلَ الفَ

    ..  غير ذلك يكسَّر على بين الشيئين، والجمع فُُروٌج، ال
ا فِيَه((     َي َوأَْنبَتْنَ يجٍ(َواألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِس ّلِ َزْوجٍ بَِه ْن ُك ُن؛ .))..)7ا ِم ةُ: الُحْس البَْهَج

نُ  يقال: رجل ذو بَْهَجٍة. ةُ: ُحْس ات النَّضاَرةُ، البَْهَج ي النب و ف ل: ه اَرتُه؛ وقي ون الشيء ونََض ي اِإلنسان ل  وف
َج، بال بَِهجَ  َضِحُك أَسارير الوجه، أَو ظهوُر الفََرحِ البتة. ٌج، وبَُه ةً بََهجاً، فهو بَِه ةً وبَهاَج اً،  ضم، بَْهَج وبََهجان

  .. بَِهيجٌ  فهو
ـيٌب: .)).. )8تَْبِصَرةً َوِذْكَرى ِلُكّلِ َعْبٍد ُمنِيٍب(((     و ُمنِ ةً، فه ه إِناب اَب إِلي الى، وأَن ّ تع وناَب فالٌن إِلى 

ُت.  وتاَب، ورَجع إِلى الطاعة؛ وقيل: ناَب لَِزَم الطاعة، وأَناَب: تاَب ورَجَع. أَْقبَلَ  ك أَنَْب وفي حديث الدعاِء: وإِلي
ّ بالتَّوبة. ر خارجين  اِإلنابةُ: الرجوُع إِلى  ه، غي وفي التنزيل العزيز: ُمنِـيبين إِليه؛ أَي راجعين إِلى ما أََمَر ب

  .. إِليه واْرِجعُوا شيٍء من أَمِره. وقوله عز وجل: وأَنِـيبُوا إِلى ربكم وأَْسِلُموا له؛ أَي تُوبوا عن
يِد(((     بَّ اْلَحِص اٍت َوَح ْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء ُمبَاَرًكا فَأَْنبَتْنَا بِِه َجنَّ اد والِحصاد: أَواُن .)).. )9َونَزَّ والَحَص

  .. والبر المحصود بعدما يحصد الَحْصد. والحَِ◌َصاُد والَحِصيُد والَحَصد:الزرع
ه.)).. )10(َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لََها َطْلٌع نَِضيدٌ ((     ذي ينشّق عن ِريض ال الطَّْلع الغَ  والطَّْلُع والَكْمأَةُ؛ أَراد ب

َع الشجُر: أَْوَرَق. الكافور، وهو ة. وأَْطلَ ْذِق النخل ُل ما يَُرى من ِع عَ  أَوَّ َع  وأَْطلَ ذيب: َطلَ ي الته دا، وف زرُع: ب ال
   وظَهر نباتُه. الزرُع إِذا بدأَ يَْطلُع

روجِ؛ أَي .)).. )11ِد َوأَْحيَْينَا بِِه بَْلَدةً َمْيتًا َكذَِلَك اْلُخُروُج(ِرْزقًا ِلْلِعبَا((     ْوُم الُخ ك يَ وقوله عز وجل: ذل
داث. ن األَج اس م وم يخرج الن و ي ال أَب ول وق هَد بق ة؛ واستش وم القيام ماء ي ن أَس روجِ م وُم الُخ دة: ي   عبي

َي الُخُروجا،أَْعَظَم يَ  العجاج: ةً َرُجوجا؟أَلَيَس يَْوٌم ُسّمِ وم  ْوٍم َرجَّ روج أَي ي وم الخ الى: ي ه تع أَبو إِسحق في قول
ي األَرض. يبعثون فيخرجون من داِث. وف ن األَْج َوْيِد  حديث ومثله قوله تعالى: ُخشَّعاً أَبصاُرُهُم يَْخُرجون م ُس

، رضي هللا عنه، في يوم ْمراء وصحفةٌ بين يديه فاتُو الُخُروج، فِإذا بن َعفَلَةَ: دخل عليَّ عليٌّ ٌر عليه ُخْبُز السَّ
  . الُخروجِ؛ يريد يوم العيد، ويقال له يوم الزينة ويوم المشرق. َخِطيفَةٌ. يَْوم فيها

ّسِ َوثَُموُد(((     ي الصحاح:.)).. )12َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوأَْصَحاُب الرَّ ود، وف ر لثم : بئ سُّ رَّ ر  وال بئ
ود. ة من ثم ت لبَِقيَّ ل كان ز وج ه ع اج: : وقول ال الزج ؛ ق رّسِ ن  وأَصحاب ال ة م ار لطائف رسَّ دي روى أَن ال ي

 بئر أَي َدسُّوه يقال لها فَْلج، ويروى أَنهم كذبوا نبيهم وَرسُّوه في أَن الرس قرية باليمامة ثمود، قال: ويروى
سَّ بئر، وكلُّ بئر عند العرب ؛ ومنه قول فيها حتى مات، ويروى أَن الرَّ  تنابلة يحفرون الرساسا النابغة: َرسٌّ

ُت أَي ٍد أَو وُرسَّ المي ان بنَْج يُس: وادي رسُّ والّرِس َر. وال ي قُبِ اَءان ف ا م ل: هم عان، وقي رب  موض الد الع ب
    .. معروفان
وٍط(((     َواُن لُ ْوُن َوإِْخ اٌد َوفِْرَع ُس13َوَع ذََّب الرُّ لٌّ َك ٍع ُك ْوُم تُبَّ ِة َوقَ َحاُب األَْيَك قَّ ) َوأَْص َل فََح

ة  :  َوأَْصَحاُب األَْيَكةِ .)).. )14َوِعيِد( ي الغَْيض ل: ه ّف، وقي ر الملت مر الكثي ةَ: الش تُ  األَْيك ْدر  تُْنبِ السَّ
ل ت األَثْ ه منب هم ب ص بعض ة جماعة األَراك،  واألَراك ونحوهما من ناعم الشجر، وخ ل: األَْيك ه، وقي وُمجتَمع

ة ٌك. وقال أَبو حنيفة: قد تكون األَْيك ع أَْي رق، والجم ال: واألَول أَع ن النخل، ق ى م ل الشجر حت ن ك اع م  الجم
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ة وأَيَِك األَراك فهو أَيٌِك واْستَأْيَك، كالهما: التّفٍ وصار أَيكة؛ حاُب األَْيك  وفي التهذيب في قوله تعالى: كذَّب أص
ان لَْيك الُمْرَسلين؛ وقرئ أصحاب ذه ة،لَيكة، وجاء في التفسير أن اسم المدينة ك د ه و عبي ار أب راءة  واخت الق

ة حاب األَْيك رأ أص ن ق ة ال تنصرف، وم ك الشجر وجعل لَْيك ال: األََ◌ْي ي  ق ك، وجاء ف ة وأْي ال أْيك ّف، يق الملت
ْوم. وروى شمر التفسير: إن ل، شجرهم كان الدَّ ن أثْ ة م ال أْيك ال: يق ي ق ن األَعراب ر،  عن اب ن ُعَش ٌط م وَرْه
ذبَغضاً؛ قال  وقَِصيَمة من داً ك ى الكسر، الزجاج: يجوز وهو حسن ج ف عل ر أل ِة، بغي ى أن  أصحاب لَْيك عل

    .. لَْيَكةِ  الهمزة فقيل الَْيكِة، ثم حذفت األلف فقال األَصل األيكِة فأُلقيت
ٍد(((     ٍق َجِدي ْن َخْل ْبٍس ِم ي لَ ْم فِ ْل ُه ِل بَ ْبُس واللَّ.)).. )15أَفَعَيِينَا بِاْلَخْلِق األَوَّ ر. واللَّ تالط األَم بَُس: اخ

ً  لبََس عليه األَمَر يَْلبُِسه   ..  فاْلتَبََس إِذا َخلََطه عليه حتى ال يعِرف ِجَهتَه لَْبسا
ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد(((     وقوله .)).. )16َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

ة:تع ْرق الى: ونحن أَقرب إِليه من حبل الوريد؛ قال أَهل اللغ ُد ِع ٌق،  الَوِري د فَِلي ي العَُض و ف تحت اللسان، وه
ا ل، وهم ذراع األَْكَح رق من وفي ال ا تف واِهُش؛ فيم رَّ ذراع ال ن ال ي بط اِجُع، وف ّفِ األَش ر الَك ا  ظه ال: إِنه ويق

ِدران أَربعة عروق ان يَْنَح ا اثن رأْس، فمنه ّدامَ  في ال ي قُ دان ف ا الَوِري ين، ومنه ثم:  األُذن و الهي ال أَب ق. وق العُن
داِن يَْنبِضان غليظان عن يمين ثُْغَرِة النَّْحرِ  الَوَدَجْيِن، والَوَدجاِن ِعْرقانِ  الوِريدان تحت ال: والَوِري  ويَساِرها. ق

ُروق: مجرى يَْنبُِض، فهو من األَْوِردِة التي فيها أَبداً مَن اِإلنسان. وكل ِعْرق َرى  الحياة. والَوِريُد من العُ ا َج م
ا فيه النَّفَُس ولم يجِر فيه الّدُم، ي والَجداِوُل التي فيه روُق الت افِن، وهي العُ ِل والصَّ ماُء كاألَْكَح ّدِ و  ال ُد. أَب تُْفَص

ين زيد: في ين األَوداج وب ان ب ا ِعْرق دان وهم ْيِن، العُنُق الَوِري ن الب اللَّبَّتَ ا م ه األَوداج وهم ر الودجان، وفي عي
  .. العروق بالُحْلقُوم من وهي ما أَحاطَ 

ٌد(((     َماِل قَِعي ْن الّشِ يِن َوَع ْن اْليَِم اِن َع ى اْلُمتَلَقِّيَ لَ ..)) .. )17إِْذ يَتَلَقَّ َد الرج ه  وقاَع د من ُد  : قع وقَِعي
ر ديث األَم ي ح ُده. وف ِل: ُمقاِع ك الرج ه ذل المعروف: ال يَْمنَعُ َده؛أَ  ب ِريبَه وقَِعي ه وَش ون أَِكيلَ ذي  ن يك ُد ال القَِعي

ل: عن  أَمٍر: حافظاه عن اليمين وعن الشمال. وفي ِفَِعيٌل بمعى مفاعل؛ وقَِعيدا كلّ  يصاحبك في قُعوِدَك، التنزي
م اليمين وعن الشمال ول للجماعة ه ا تق رد كم يبويه: أَف ال س ٌد؛ ق د قَِعي د للواح ل: القعي ق، وقي ين واالثن فري

ع،  قعيدان، وفَِعيٌل وفعول والجمع والمذكر والمَؤنث بلفظ واحد وهما ان والجم ه الواحد واالثن مما يستوي في
ه: كقوله: أَنا ك، وكقول اه عن رسول رب ون: معن ال النحوي ٌر؛ وق ك َظِهي د ذل ةُ بع د وعن والمالئِك ين قعي  اليم

   ..الشمال قعيد فاكتفى بذكر الواحد عن صاحبه
ٌد(َما يَ ((     اَدةً، .)).. )18ْلِفُظ ِمْن قَْوٍل إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِي َد الشيُء َعت ٌر. وَعتُ دٌّ حاِض ٌد: ُمعَ وشيء َعتِي

يَِت العَتِيَدةُ التي فيها ِطيُب الرجل حاضر. فهو َعتِيٌد: ذا  وأَْدهانُه. قال الليث: ومن هناك ُسّمِ وقوله عز وجل: ه
ذا  النحويين: ثالثة أوجه عند ما لََديَّ َعتِيٌد؛ في رفعها دي ه ا ل أَحدها أَنه على إِضمار التكرير كأَنه قال: هذا م

ى ويجوز أَن عتيد، ون المعن و حامض، فيك ذا حل ول ه ا تق ر، كم د خب ديّ  ترفعه على أَنه خبر بع ذا شيء ل  ه
ه عتيد، ويجوز أَن يكون بِإضمار هو كأَنه قال: هذا ما لدّي هو ا كتب ي م د، يعن ن  عتي دي، م ه حاضر عن عمل

    . وقال بعضهم قريب.
ُد(((     هُ تَِحي َت ِمْن ا ُكْن َك َم اْلَحّقِ ذَِل ْوِت بِ ْكَرةُ اْلَم اَءْت َس داً .)).. )19َوَج د َحْي يِء يَِحي ن الش اد ع وح

داً  داناً وَمِحي دل وَحيَ ه وع ال عن ُدودة: م ا نف..   وَحْي دل؛ أَراد أَنه ُد إِذا ع يء يَِحي ق والش ن الطري اد ع رت ح
ن  الَحيود الَميُود، كالم علي، كّرم هللا وجهه، يذم الدنيا: هي الَجُحود الَكنود الجادَّة. وفي وتركت وهذا البناء م

دانٌ  يحيد عن الشيء إِذا صدَّ عنه أَبنية المبالغة. األَزهري: والرجل ٌد؛  خوفاً وأَنفة، ومصدره ُحيودة وَحيَ وَحْي
  .. وما لَك َمِحيد عن ذلك

  .)).. الصور: البوق .. جاء في صحيح البخاري:)20ِفَخ فِي الصُّوِر ذَِلَك يَْوُم اْلَوِعيِد(َونُ ((    
ال:  حدثني محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي هللا عنه   ق

ون)وسلم:وآله قال رسول هللا صلى هللا عليه  ال: أربع ون). ق ين أربع ين النفخت ا ب ال: يوم م ت، ق ال: أبي ا؟ ق
ال: ت. ق ا ) أربعون شهرا؟ قال: أبيت، قال: أربعون سنة؟ قال: أبي ون كم اء، فينبت زل هللا من السماء م م ين ث

ن اإلنسان شيء إال يس م ل، ل وم  ينبت البق ق ي ه يركب الخل ذنب، ومن ب ال و عج ا واحدا وه ى، إال عظم يبل
  القيامة).
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ا )21ائٌِق َوَشِهيٌد(َوَجاَءْت ُكلُّ نَْفٍس َمعََها سَ ((     .)) .. سائق يسوقها إلى أمر هللا .. وشاهد يشهد عليه
  بما عملت .. 

ٌد(((     ْوَم َحِدي ُرَك اْليَ اَءَك فَبََص َك ِغَط ْفنَا َعْن ذَا فََكَش ْن َه ٍة ِم ي َغْفلَ َت فِ ك .)).. )22لَقَْد ُكْن ُف: رفعُ الكْش
فه فه يكِش ه، كَش ه ويغّطي ا يُواري يء عم ً  الش فا وف أَو  كْش يٌف: مْكُش ٌط َكِش َف. وَرْي ف وتَكشَّ فه فانَكَش وكشَّ

ون ورجل حديد الناظر، على المثل: ال يهتم بريبة فيكون عليه َغضاَضةٌ فيها،..  ُمْنَكِشف الى:  فيك ال تع ا ق كم
  .. ينظرون من طرف خفيّ 

ٌد(((      َديَّ َعتِي ا لَ ذَا َم هُ َه اَل قَِرينُ ك )23َوقَ الم المل ذا ك ه .. .)).. ه ل ب و الموك اداً، فه يُء َعت َد الش َعتُ
يب ونحوهُ، منه والعَتِيَدةُ: وعاءُ  َعتِيٌد: َجُسَم.   ..  الّطِ

ٍد..)).. )24أَْلِقيَا فِي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنِيٍد(((     اٍر عني لَّ َكفَّ نَّم ك ي جه ا ف الى: أَْلِقي ال قال هللا تع ادة:  ق قت
داً:  ُهللا تعالى. وقال تعالى: وخاب كلّ العنيُد الُمْعِرُض عن طاعة  َجبَّاٍر َعنيٍد. َعنََد الرجُل يَْعنُد َعْنداً وُعنُوداً وَعنَ

تََرْون  وَطغَا وجاوَز قَْدَره. ورجل َعنِيٌد: عانٌِد، وهو من التجبُِّر. وفي خطبة عتا ه: وس ر، رضي هللا عن ي بك أَب
  ..  ُمفاَعل وُد والعَنِيُد بمعنًى وهما فَِعيٌل وفَعُوٌل بمعنى فاعل أَوالعَنُ  بعدي ُمْلكاً َعُضوضاً وَمِلكاً َعنوداً؛

ِ إِلًَها آَخَر فَأَْلِقيَاهُ فِي اْلعَذَاِب الشَِّديِد(25َمنَّاعٍ ِلْلَخْيِر ُمْعتٍَد ُمِريٍب(((     َّ   .)).. )26) الَِّذي َجعََل َمَع 
ْيُب والرِّ  ْهِر. والرَّ ْيُب: َصْرُف الدَّ ، يبةُ:الرَّ ٌب. الشَّكُّ ع ِريَ ةُ، بالكسر، والجم يب ةُ. والّرِ ـنَّةُ، والتُّْهَم ُب:  والّظِ ْي والرَّ

ةَ. ما رابَك ِمْن أَْمٍر. وقد رابَنِـي األَْمر، وأَرابَنِـي. يب ه الّرِ ْلُت إِلي ه: أَوَص ةً. وِرْبتُ ه ِريب ُت في َل: َجعَْل ُت الرج  وأََرْب
يبةَ،وقيل: رابَني: َعِلْمُت منه الرِّ  ه. يبة، وأَرابَنِـي؛ أَوَهَمني الّرِ ك ب ُت ذل َت  وظنن ي إِذا َرأَي الن يَريبُن ـي ف ورابَنِ

  . وتَْكَرُهه. منه ما يَريبُك،
ٍد(((     َالٍل بَِعي ي َض اَن فِ ْن َك هُ َولَِك ا أَْطغَْيتُ ا َم هُ َربَّنَ اَل قَِرينُ يض  )27قَ ذي ق يطان ال الم الش ذا ك .)).. ه

  إلنسان ..  للكافر يتبرأ من ا
ِد(((     ْيُكْم بِاْلَوِعي ْمُت إِلَ دَّ ْد قَ َديَّ َوقَ ُموا لَ اَل الَ تَْختَِص ٍم 28قَ الَّ ا بَِظ ا أَنَ َديَّ َوَم ْوُل لَ دَُّل اْلقَ ا يُبَ ) َم

  ..  مربوب لباريه، جل وعز إِلى أَنه العبد: اِإلنسان، حّراً كان أَو رقيقاً، يُْذَهُب بذلك.)).. )29ِلْلعَبِيِد(
ٍد(30يَْوَم نَقُوُل ِلَجَهنََّم َهْل اْمتََألِْت َوتَقُوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد(((     .)) .. )31) َوأُْزِلفَْت اْلَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر بَِعي

ة:  َوأُْزِلفَْت اْلَجنَّةُ  بَه. وفي التنزيل العزيز: وأُْزِلفَِت الجن ين؛ وأَْزلََف الشيَء: قَرَّ ال الزجاج: أَي قُرِّ  للمتق ْت، ق بَ
  . ونََظُرُهم إليها. وتأْويله أَي قَُرَب دخولهم فيها

اٍب َحِفيظٍ ((     اٌب .)).. )32( َهذَا َما تُوَعُدوَن ِلُكّلِ أَوَّ ٌل أَوَّ ولهم رج ي ق ر: ف و بك اُب: التائُِب. قال أَب واألَوَّ
ال  سعيد بن تائُِب؛ وقالقال قوم: األَّواُب الراِحُم؛ وقال قوم: األَّواُب ال أَقوال: ُ سبعة ُجبَْير: األَّواُب الـُمسَّبُِّح؛ وق

يب: األَّوابُ  ن المس م اب ذنُِب ث ذي يُ ادةُ: األَّوابُ  ال ال قَت وُب، وق م يت ذنُِب ث م يُ وب ث د يَتُ ال ُعبَي ـُمطيُع؛ وق ن  ال ب
ّ  ُعَمْير: األَّواب الذي يَْذكر ذَْنبَه في اعُ  منه، وقال الَخالِء، فيَْستَْغِفُر  جَّ ى  أَهل اللغة: األَّواُب الرَّ ُع إِل ذي يَْرِج ال

ُ تعالى والطاعِة، ِمن آَب يَُؤوُب إِذا َرَجَع. قال التَّْوبةِ      حفيٍظ. : لُكّلِ أَّوابٍ  ّ
ٍب(((     ٍب ُمنِي اَء بِقَْل ِب َوَج اَن بِاْلغَْي ْحَم َي الرَّ ْن َخِش الى، وأَ .)).. )33َم ّ تع ى  الٌن إِل اَب ف ه ون اَب إِلي ن

َع. إِنابةً، فهو ُمنِـيٌب: أَْقبَلَ  اَب ورَج اَب: ت ِزَم الطاعة، وأَن اَب لَ ديث  وتاَب، ورَجع إِلى الطاعة؛ وقيل: ن ي ح وف
ّ بالتَّوبة. ا  الدعاِء: وإِليك أَنَْبُت. اِإلنابةُ: الرجوُع إِلى  ى م ين إِل ه؛ أَي راجع ـيبين إِلي وفي التنزيل العزيز: ُمنِ

وا به، غير خارجين عنأََمَر  ه؛ أَي تُوب ِلُموا ل م وأَْس ى ربك ـيبُوا إِل ه عز وجل: وأَنِ ِره. وقول ه  شيٍء من أَم إِلي
    ..  واْرِجعُوا
وِد(((     ْوُم اْلُخلُ َك يَ َالٍم ذَِل ا بَِس ٌد( )34اْدُخلُوَه َدْينَا َمِزي ا َولَ اُءوَن فِيَه ا يََش ْم َم د: دوام .))..)35لَُه الُخْل

ا يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة َخلَدَ  دار ال يخرج منها.البقاء في  ا. لبقاِء أَهله ده  فيه وَخلَّ
د  هللا وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَد هللا أَهَل دار الُخْلد د، وأَخل دون آخر األَب دون ُمَخلَّ فيها وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خال

  .. خالداً أَهل الجنة إِ  هللا
يٍص(((     ْن َمِح ْن .)).. )36َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهْم بَْطًشا فَنَقَّبُوا فِي اْلبَِالِد َهْل ِم ْل ِم َه
  : المحيص : المهرب  ..  َمِحيٍص 
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ى السَّ((     ٌب أَْو أَْلقَ هُ قَْل اَن لَ ْن َك ِذْكَرى ِلَم َك لَ ي ذَِل ِهيٌد(إِنَّ فِ َو َش َرهُ، .)).. )37ْمَع َوُه اه: ذَكَّ َره إِي وأَْذَك
ْكَرى ْكَرى. الفراء: يكون الذِّ ِإن واالسم الذِّ ْر ف الى: وذَّكِ ْكِر، ويكون بمعنى التَّذَكُِّر في قوله تع ْكَرى  بمعنى الذِّ ذِّ ال

ْكرى، بالكسر: نقيض النسيان ْكُر والذِّ     .. تنفع المؤمنين. والذِّ
وٍب(َولَ ((     نَا .)).. )38قَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمْن لُغُ ا َمسَّ َوَم

وبٍ  ْن لُغُ اُء.:  ِم ُب واِإلْعي وُب: التَّعَ ُب، اللُّغُ َب يَْلغُ عيفة: لَغَ ة ض ر، لغ َب، بالكس اً ولَِغ اً ولَْغب م، لُغُوب   بالض
دَّ أَعْ  ا أَش ومُ  ي عَى الق ب: فَس ديث األَْرنَ ي ح ْبتُه. وف ا أَي أَْنَص ه أَن اِء. وأَْلغَْبتُ ـبُوا  اِإلْعي ا أَي تَِع ـبُوا وأَْدرْكتُه فلَِغ

  . َمسَّنا من لُغُوٍب. ومنه قيل: فالٌن ساِغٌب الِغٌب أَي ُمْعيٍ. وفي التنزيل العزيز: وما وأَْعيَْوا.
ا يَ ((     ى َم بِْر َعلَ ُروِب(فَاْص َل اْلغُ ْمِس َوقَْب وعِ الشَّ َل ُطلُ َك قَْب ِد َربِّ بِّْح بَِحْم وَن َوَس ِل  )39قُولُ ْن اللَّْي َوِم

  .)).. يعني الصلوات الخمس  .. )40فََسبِّْحهُ َوأَْدبَاَر السُُّجوِد(
  جاء في صحيح البخاري :

دحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل، عن قيس ابن أبي حاز   ن عب هللا  م، عن جرير ب
ه  قال: ي صلى هللا علي ع النب ة م ا ليل ا جلوس ه كن ةوآل ر ليل ى القم ر إل لم، فنظ ال: وس ع عشرة، فق م )أرب إنك

إن ه، ف ي رؤيت امون ف ذا، ال تض رون ه ا ت م كم ترون ربك ى  س وا عل تطعتم أن ال تغلب وع  اس ل طل الة قب ص
مس  رأالش م ق افعلوا. ث ا ف ل غروبه بِّْح بِ :(( وقب ُروبِ َوَس َل اْلغُ ْمِس َوقَْب وعِ الشَّ َل ُطلُ َك قَْب ِد َربِّ  )) .. َحْم

اس:    ن عب ال اب ار  حدثنا آدم: حدثنا ورقاء،عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ق ي أدب بح ف ره أن يس أم
  . يعني قوله: {وأدبار السجود}. الصلوات كلها،

انٍ ((     ْن َمَك اِدي ِم اِد اْلُمنَ ْوَم يُنَ تَِمْع يَ ٍب( َواْس ْوُم 41قَِري َك يَ اْلَحّقِ ذَِل ْيَحةَ بِ َمعُوَن الصَّ ْوَم يَْس ) يَ
  : المقصود بالنداء هنا: الصيحة ..  َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِد اْلُمنَاِدي.))  .. )42اْلُخُروجِ(
ْيَحةَ بِاْلَحّقِ ذَِلَك يَْوُم اْلُخُروجِ(((       ا : ثبت ووجب ...)).. حق األمر حق)42يَْوَم يَْسَمعُوَن الصَّ
يُر(((     ا اْلَمِص ُت َوإِلَْينَ ي َونُِمي ُن نُْحيِ ا نَْح ا 43إِنَّ ٌر َعلَْينَ َك َحْش َراًعا ذَِل ْنُهْم ِس قَُّق األَْرُض َع ْوَم تََش ) يَ

اس يوم َحَشَرُهم يَْحُشُرهم ويَْحِشُرهم َحْشراً: جمعهم؛ ومنه  .)).. )44يَِسيٌر( ع الن ُر: جم وم  الَمْحَشِر. والَحْش ي
ى القيامة. القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يوم د والَمْحَشُر: المجمع الذي يحشر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِل أَو  بل

  .. ُمعَْسَكر أَو نحوه
دِ ((     اُف َوِعي ْن يََخ اْلقُْرآِن َم ْر بِ ذَّكِ اٍر فَ ْيِهْم بَِجبَّ َت َعلَ ا أَْن وَن َوَم ا يَقُولُ ُم بَِم ُن أَْعلَ م    )45(نَْح ./.)).. عل

ارٍ علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. ((   ْيِهْم بَِجبَّ َت َعلَ ا أَْن ا )) :  َوَم ى م ه عل اهر خلق مه الق اُر: هللا عز اس الَجبَّ
ه أَمر ونهي. أَراد من اُل، ومن ذي ال يُن ارُ  ابن األَنباري: الجبار في صفة هللا عز وجل ال م  َجبَّ ّراء: ل ل. الف النخ
ي َجبَّار االً من أَفعل إِال في حرفين وهوأَسمع فَعَّ  اراً ف ل َجبَّ ال األَزهري: جع ُت، ق اك من أَدرْك  من أَْجبَْرُت، وَدرَّ

َق  صفة هللا تعالى أَو في صفة العباد من اِإلْجبار وهو القهر واِإلكراه ال من َر الخل ال َجبَ ر: ويق ن األَثي َر. اب َجبَ
  .. ، وقيل: الَجبَّار العالي فوق خلقهأَْكثَرُ  وأَْجبََرُهْم، وأَْجبَرَ 

    
 *******  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس الس يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي الم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القرآن من وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  اهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c   : 359الحلقة عدد   

   c سورة الذاريات) 51(
  )  60( آياتها : 
  

 د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  سم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم ب
ذَّاِريَاِت ذَْرًوا(((    ًرا( )1َوال اِمَالِت ِوْق ًرا( )2فَاْلَح اِت يُْس ًرا( )3فَاْلَجاِريَ َماِت أَْم ُدوَن 4فَاْلُمقَّسِ ا تُوَع )إِنََّم
يَن لََواقٌِع( )5لََصاِدٌق( َك( )8ِفي قَْوٍل ُمْختَِلٍف()إِنَُّكْم لَ 7َوالسََّماِء ذَاِت اْلُحبُِك( )6َوإِنَّ الّدِ ْن أُفِ َل  )9يُْؤفَُك َعْنهُ َم قُتِ

وَن( اُص اُهوَن(10اْلَخرَّ َرٍة َس ي َغْم ْم فِ ِذيَن ُه يِن( )11)الَّ ّدِ ْوُم ال اَن يَ أَلُوَن أَيَّ اِر  )12يَْس ى النَّ ْم َعلَ ْوَم ُه يَ
وَن( ِه تَ 13يُْفتَنُ تُْم بِ ِذي ُكن ذَا الَّ تَُكْم َه وا فِتْنَ تَْعِجلُوَن() ذُوقُ وٍن(14ْس اٍت َوُعيُ ي َجنَّ يَن فِ ا 15)إِنَّ اْلُمتَِّق ِذيَن َم )آِخ

نِيَن( َك ُمْحِس َل ذَِل انُوا قَْب ْم َك ْم إِنَُّه اُهْم َربُُّه وَن( )16آتَ ا يَْهَجعُ ِل َم ْن اللَّْي يالً ِم انُوا قَِل ْم  )17َك َحاِر ُه َوبِاألَْس
َال  )20َوفِي األَْرِض آيَاٌت ِلْلُموقِنِيَن( )19َحقٌّ ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم(َوفِي أَْمَواِلِهْم  )18يَْستَْغِفُروَن( ُكْم أَفَ َوفِي أَنفُِس
ُروَن( ُدوَن( )21تُْبِص ا تُوَع ْم َوَم َماِء ِرْزقُُك ي السَّ ْم 22َوفِ ا أَنَُّك َل َم قٌّ ِمثْ هُ لََح َماِء َواألَْرِض إِنَّ َوَرّبِ السَّ ) فَ
وَن( لْ 23تَنِطقُ َرِميَن( )َه َراِهيَم اْلُمْك ْيِف إِْب ِديُث َض اَك َح ْوٌم 24أَتَ َالٌم قَ اَل َس َالًما قَ الُوا َس ِه فَقَ وا َعلَْي )إِْذ َدَخلُ
ِميٍن( )25ُمنَكُروَن( ٍل َس اَء بِِعْج ِه فََج أُْكلُوَن( )26فََراَغ إِلَى أَْهِل اَل أََال تَ ْيِهْم قَ هُ إِلَ بَ ْنُهْم  )27فَقَرَّ أَْوَجَس ِم ةً فَ ِخيفَ

ٍة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيٌم( )28قَالُوا الَ تََخْف َوبَشَُّروهُ بِغَُالٍم َعِليٍم( الُوا 29فَأَْقبَلَْت اْمَرأَتُهُ فِي َصرَّ ) قَ
يُم( يُم اْلعَِل َو اْلَحِك هُ ُه ِك إِنَّ اَل َربُّ ذَِلَك قَ ا اْلمُ  )30َك بُُكْم أَيَُّه ا َخْط اَل فََم لُوَن(قَ ْوٍم  )31ْرَس ى قَ ْلنَا إِلَ ا أُْرِس الُوا إِنَّ قَ

ِرفِيَن( )33ِلنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطيٍن( )32ُمْجِرِميَن( َك ِلْلُمْس َد َربِّ َمةً ِعْن ا  )34ُمَسوَّ اَن فِيَه ْن َك ا َم فَأَْخَرْجنَ
ْؤِمنِيَن( ْن اْلُم تٍ  )35ِم َر بَْي ا َغْي ْدنَا فِيَه ا َوَج ِلِميَن( فََم ْن اْلُمْس ذَاَب  )36ِم افُوَن اْلعَ ِذيَن يََخ ةً ِللَّ ا آيَ ا فِيَه َوتََرْكنَ

وٌن(38َوفِي ُموَسى إِْذ أَْرَسْلنَاهُ إِلَى فِْرَعْوَن بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن( )37األَِليَم( اِحٌر أَْو َمْجنُ اَل َس  )39) فَتََولَّى بُِرْكنِِه َوقَ
يٌم(فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَ  َو ُمِل يَّمِ َوُه يَم( )40بَْذنَاُهْم فِي اْل يَح اْلعَِق ّرِ ْيِهْم ال ْلنَا َعلَ اٍد إِْذ أَْرَس ي َع ْن  )41َوفِ ذَُر ِم ا تَ َم

ِميِم( الرَّ هُ َك يٍن( )42َشْيٍء أَتَْت َعلَْيِه إِالَّ َجعَلَتْ ى ِح وا َحتَّ ْم تََمتَّعُ َل لَُه وَد إِْذ قِي ي ثَُم ْوا َع )43َوفِ ْم فَعَتَ ِر َربِِّه ْن أَْم
اِعقَةُ َوُهْم يَنُظُروَن( ِريَن( )44فَأََخذَتُْهْم الصَّ انُوا ُمنتَِص ا َك اٍم َوَم ْن قِيَ ُل  )45فََما اْستََطاُعوا ِم ْن قَْب وحٍ ِم ْوَم نُ َوقَ

ِقيَن( ا فَاِس انُوا قَْوًم ْم َك عُو46إِنَُّه ا لَُموِس ٍد َوإِنَّ ا بِأَْيي َماَء بَنَْينَاَه نِْعَم  )47َن() َوالسَّ نَاَها فَ َواألَْرَض فََرْش
يٌن( )49َوِمْن ُكّلِ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن( )48اْلَماِهُدوَن( ِذيٌر ُمبِ هُ نَ ْم ِمْن ي لَُك ِ إِنِّ َّ ى  وا إِلَ رُّ  )50فَِف
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هُ  ِ إِلًَها آَخَر إِنِّي لَُكْم ِمْن َّ يٌن(َوَال تَْجعَلُوا َمَع  ِذيٌر ُمبِ الُوا  )51 نَ وٍل إِالَّ قَ ْن َرُس ْبِلِهْم ِم ْن قَ ِذيَن ِم ى الَّ ا أَتَ ذَِلَك َم َك
ْكَرى 54فَتََولَّ َعْنُهْم فََما أَْنَت بَِملُوٍم( )53)أَتََواَصْوا بِِه بَْل ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن(52َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن( ذِّ ْر فَِإنَّ ال ) َوذَّكِ

ُع اْلُم ُدونِي( )55ْؤِمنِيَن(تَنفَ َس إِالَّ ِليَْعبُ ن نَّ َواْإلِ ُت اْلِج ا َخلَْق ُد أَْن  )56َوَم ا أُِري ْن ِرْزٍق َوَم ْنُهْم ِم ُد ِم ا أُِري َم
ونِي( يُن(57يُْطِعُم ِة اْلَمتِ وَّ اُق ذُو اْلقُ زَّ رَّ َو ال َ ُه َّ وبِ  )58)إِنَّ  َل ذَنُ ا ِمثْ وا ذَنُوبً ِذيَن َظلَُم ِإنَّ ِللَّ َال  فَ َحابِِهْم فَ أَْص

تَْعِجلُونِي( ُدوَن( )59يَْس ِذي يُوَع ْوِمِهْم الَّ ْن يَ ُروا ِم ِذيَن َكفَ ٌل ِللَّ   ./.)) )60فََوْي
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الذاريات )   

  * التحليل :   
    

ي ه وحده ف ى أن اذب إل  من مصائب اإلنسان ومن تعاسته التي ما بعدها تعاسة أن يذهب به الظن الك
ا كاسحا  ى األشياء حكم م عل هذا الكون والحياة يفعل ما بدا له دون رقيب وال حسيب .. وال مرافق .. إنه يحك
ن  ل وأي ع أن العاق ة بصره وبصيرته .. م ا من محدودي رة انطالق وينظر إلى األمور نظرة مادية قاصرة مقص

تخدام .. ين ق اإلس ل ح تخدم العق ذي يس ب ال زمن العجي ذا ال ي ه ل ف ر العاق ل وتفك د تأم ن بع رعة م ي بس ته
مه هللا  دعا اس اة مب ذه الحي ون وه ذا الك ان وه ذا اإلنس ا .. وان وراء ه وق خالق ى ان وراء المخل ار إل واعتب
ان وال  ان والزم ق المك ه خل ان.. ألن ان وال الزم ده المك ر وال يح بيه وال نظي ـه وال ش ريك ل ذي ال ش د ال الواح

ورة (( ال ال .. إن س ا أص دد بهم ي يتح يم .. وتعط اهيم  والق ذه المف اع ه ى جم د عل ة تؤك ذاريات )) المبارك
اإلنسان الدليل تلو الدليل المادي الملموس والعقلي الرائع .. وتخاطب فيه ذاته وكرامته ونفسه التواقة للحق 
ق ذي خل ار .. ال ى هللا الواحد القه وق إل وق وش ن حب ووعي وت ؤمن ع ارى في ي ال تم  المبين وللحقيقة الت

ارا  ا .. واختب ا لن وأبدع .. وأنعم وأعطى .. والذي هو أرحم بنا من أنفسنا ألنفسنا .. والذي جعل الحياة امتحان
رورة من  ة وض ألة حيوي يجازينا في نهايته عن إحساننا إحسانا وعن اإلساءة إساءة.. إن مسالة اإليمان مس

ه  ن حاجت ه ضرورات اإلنسان يحتاج إليها أي إلى اإليمان اكثر م ي يجد  توازن ام .. ك واء  والطع اء  واله للم
ي  اة  وف ون والحي ي الك ه ومصيره ف ه ومآل وده ونهايت واتزانه .. وكي يحيا كريما .. وكي يجد الغاية من وج
دع  ي يب ان .. ك ل إنس وازن نفسي وفكري ونفسي وجسدي ولك ل ت الدنيا واآلخرة.. إن اإليمان شرط عين لك

ه ع ذات ل م ي يتواص ي .. وك اة هللا  ويعط ى مرض ا إل وقا .. وتطلع ال وش ا وأم ع حب ع المجتم ة وم ع العائل وم
ي تضاعيفها  اذا ف ة ؟.. وم ذاريات )) المبارك ه سورة (( ال ذي جاءت ب سبحانه وتعالى عما يصفون .. فما ال

  ن : فيما يلي بحول هللا وهللا المستعا لمن مفاجآت تترى بال انتهاء .. ذلك ما ستعرض إليه بالشرح والتحلي
  

اح .. ((     ذاريات هي الري ذاريات .. وال الى .. بال بحنه وتع (( بداية ما معنى الذاريات ؟.. يقسم هللا س
تْه: أَطاَرتْه وسفَتْه  وذَْريا ذََرت الريح التراَب وغيَره تَْذُروه وتَْذريه ذَْرواً ..)).. )1َوالذَّاِريَاِت ذَْرًوا( وأَْذَرتْهُ وذَرَّ

ه. وقد ذرا هو  فأَثاَرتْه وأَْذَرتْه إِذا ذََرت التُّراَب  َحَملَتْه :وأَْذَهبَتْه، وقيل ًرا(((  .نفُس اِمَالِت ِوْق .)).. هي )2فَاْلَح
ل والِوْقُر: بالكسر: الثِّْقُل يحمل على ظهر أَو على رأْس. يقال: جاءالسحب تحمل المطر ..  ل:  يحم َره، وقي ِوْق
ل ل الثقي ِوقَُر الِحْم ًرا(فَالْ ..  ((  ال اِت يُْس اء .. (( )3َجاِريَ اب الم ر عب فن تمخ ي الس َماِت ..)).. ه فَاْلُمقَّسِ

را )4أَْمًرا( ـه أم اة وال تعصي ل .)).. هي المالئكة تقسم أمر هللا وتنفذ قدره بين الناس واألرض والكون والحي
ن سحب وم ه م ا تجمع ر .. .. والمعنى أن هللا عز وجل يقسم بالريح وما تحمله من لواقح وم ذ من أوام ا تنف

درة هللا ..  ن ق وبالسحب وما فيها من ماء  وخير للناس وبالسفن وكيفية جريانها على الماء .. وما في ذلك م
وبالمالئكة تنفذ أوامر هللا في األَرض والسماء .. على أن ما يأتي به القرآن هو الصدق وال شيء إال الصدق 

ي من حديث البعث والجزاء وصدق نبوة محمد و افرين ف الك الك صدق خبر األرض والسماء .. ومن حقيقة ه
  كل زمان ومكان إلى قيام الساعة..  

  ويؤيد ما ذهبنا إليه ما جاء في المستدرك : 
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ن   د ب ان، حدثنا محم ن عف ي ب د  أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة، حدثنا الحسن بن عل عبي
ال:الطنافسي، حدثنا بسام بن عبد الرحمن الصيرفي ت ، حدثنا أبو الطفيل ق ي  رأي ن أب ي ب ر المؤمنين عل أمي

ال: -رضي هللا تعالى عنه  -طالب  ي. قام على المنبر، فق دي مثل ألوا بع ن تس ألوني، ول ل أن ال تس لوني قب  س
ال: قال: فقام ابن الكواء ؤمنين،  فق ر الم ا أمي ذاريات ذروا )) .. ي ا ال اح.(( م ال: الري ا {الحامالت  ق ال: فم ق

فن. قال: السحاب. را}؟وق را}؟ قال: فما {الجاريات يسرا}؟قال: الس ا {المقسمات أم ال: فم ة. ق ال: المالئك  ق
راهيم: } قال: فمن نم} [إب وار * جه ومهم دار الب وا ق را وأحل افقو  29  - 28الذين بدلوا نعمة هللا كف ال: من ق

  ..  هذا حديث صحيح اإلسناد قريش.
اح و     م هللا بالري اذا أقس ورة (( لم ياق س ي س ورا ف أتي ف واب ي ة ؟.. الج فن والمالئك حب والس الس

  :  ةالذاريات )) الطيبة المبارك
ٌع( )5إِنََّما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق(((    يَن لََواقِ ّدِ وم )6َوإِنَّ ال ا .. ي ا إال إليه رب منه ي ال مه ة الت ..)).. الحقيق

م  ة .. ول اة صدفة مقيت ن الحي م تك ل البعث والجزاء .. ل ا .. ب ون عبث الى اإلنسان والك ق هللا سبحانه وتع يخل
ث وجزاء .. ((  وم بع اك ي عٌ المتحان وهن يَن لََواقِ ّدِ ة أي الجزاء .. أي َوإِنَّ ال ن الدينون دين م ا ال )).. سماه هن

  ..  يُتََوقَّعُ  يقال لكل آت وَوقََع القوُل والحْكُم إِذا وَجبالحساب .. 
ماء )7ُحبُِك(َوالسََّماِء ذَاِت الْ ((    ي الس إن ف ا.. ف ي األَرض طرق ..)).. الحبك بمعنى الطرق .. فكما ان ف

ِل الشعر أَو التي أبدعها هللا طرقا ومنافذ .. من خلق هللا الذي أتقن كل شيء ..  ن ُخَص والَحبِيكةُ: كل طريقة م
ل ُ الجوهري: الَحبيكة وُحبُك كَسِفينة وَسِفيٍن وَسفائن وُسفُن. وَحبَائِكُ  البيضةُ، والجمع َحبِيك  الطريقة في الرم

  . وُحبُك السماء: طرائقها... ونحوه. األَزهري: وَحبِيُك البيض للرأْس طرائُق حديِده
َك( )8إِنَُّكْم لَِفي قَْوٍل ُمْختَِلٍف(((    ْن أُفِ ذب. ..)).. )9يُْؤفَُك َعْنهُ َم ُك إِذا ك َك يأْفَ ُك وأَفِ َك يأُْ◌فِ ذيب: أَفَ الته
ل ..  واِإلْفك: اِإلثم.. وأَفََك الناَس: كذبهم وحدَّثهم بالباطل فََك كذب.ويقال: أَ  ى قبائ ه عل وفي حديث عرض نفس

ك ن  أَي العرب: لقد أُفَِك قوٌم كذَّبوك ظاهروا علي ه َم ُك عن ل: يُْؤفَ ي التنزي ه. وف وا من ن الحق ومنع ِرفوا ع ُص
رِ  قال أُفَِك؛ ن ُص ان م َرُف عن اِإليم د يُْص االفراء: يري ال: أَجئتَن ا ق ن ف كم ا ع رفنا  لتَأْفَكنَ ول: لتص ا؛ يق آلهتن

  الحق بباطله. وتصدنا. واألَفَّاك: الذي يَأْفُِكالناس أَي يصدهم عن
وَن(((    اُص َل اْلَخرَّ ذَب. ورجل.)).. )10قُتِ ّرَص أَي َك ُرُص، بالضم، َخْرصاً وتَخ ّراٌص: خَرَص يَْخ   َخ

ل الخرّ  ل: قُتِ ي التنزي ذّاٌب. وف ذّابون.ك اج: الك ال الزج ون؛ ق ه أَي  اُص ل واْختََرَص ى الباط الٌن عل َص ف رَّ وتََخ
ال  الَخّراُصون الذين إِنما يَُظنّون الشيَء وال يَُحقُّونَه فيعملون بما ال اْفتَعَله، قال: ويجوز أَن يكون ون. وق يعلم

  .َرُصوا بما ال ِعْلم لهم به.وأَشباه ذلك خَ  الفراء: معناه لُِعَن الكذّابون الذين قالوا محمد شاعر،
اُهوَن(((     َرٍة َس ي َغْم ْم فِ ِذيَن ُه دَّتُه .)).. )11الَّ ه وش يء: ُمْنَهَمك ل ش رةُ ك دة. وَغْم رةُ: الش والغَْم

رة مّ  ِكغَْم ا: شدائدها اله وت وِغماُره ْرب والم راُت الَح ا. وَغَم وت ونحوهم يانُ .. والم ْهوةُ: نِْس هُو والسَّ   السَّ
ره فلة عنهالشيء والغ ى غي ه إل م وذَهاُب القلب عن وبهم عن اآلخرة فل ذين سهت قل ى ال ى يتجه إل .. والمعن

ادم ال  ة حق ق ع ان القيام ه .. م ذي ال شريك ل د ال يذكروها ولم يستعدوا لها بالعمل الصالح وعبادة هللا الواح
  مهرب منه إال إليه .. وبالتالي فهم : 

ْوُم ا((    اَن يَ يِن(يَْسأَلُوَن أَيَّ ّدِ ى.)).. )12ل ى َمت ان بمعن ين، أَيَّ ّدِ وُم ال اَن ي أَلون أَيّ ل: يَْس ه عز وج   وقول
   .. يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب ..الذي لم يجئ ال يكون إال استفهاماً عن الوقت

م أ   ع به م ويوق ق به د أن يحي ذي ال ب ذاب ال تعجال بالع د إن في سؤلهم استهزاء.. وفي سؤالهم اس ش
  التنكيل .. ولذلك تسبق اآلية التالية ما يسخرون به ويستعجلون به ابتداء : 

وَن(((    اِر يُْفتَنُ ى النَّ تَْعِجلُوَن(13يَْوَم ُهْم َعلَ ِه تَْس تُْم بِ ِذي ُكن ذَا الَّ تَُكْم َه وا فِتْنَ األَزهري .)) .. )14) ذُوقُ
ذهب إِذاو واالْمتِحانُ  وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة االبتالء ُت الفضة وال ك فتَْن  االختبار، وأَصلها مأْخوذ من قول

ار ار أَذبتهما بالن ه الن ي الصحاح: إِذا أَدخلت ِد، وف ن الجيِّ رديء م ز ال ا لتمي ون.  لتنظر م ار َمْفتُ ه، ودين َجْوَدتُ
  .. ون بالناريوَم هم على الناِر يُْفتَنُوَن؛ أَي يُْحَرق وجل: والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز

نِيَن(15إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن(((    َك ُمْحِس َل ذَِل انُوا قَْب ْم َك ْم إِنَُّه اُهْم َربُُّه ا آتَ ..)).. )16)آِخِذيَن َم
ذين يتبعون رسول هللا صلى هللا  م ال ى ه ه.. والمعن اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعت
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م عليه و دال .. أي انه دل واإلعت ن الع ن اإلسالم .. دي ا دي راهيم حنيف ة إب دين الحق مل سلم .. الذي جاءهم بال
تقامة .. ومع  را وسمعا وطاعة واس ام الساعة ب ى قي ان إل ان ومك ل زم ي ك ان ف كانوا على طريقة أهل اإليم

رى وهي  إيمانهم وإحسانهم واإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. فإن لهم خاصة أخ
 :  

وَن(((    ا يَْهَجعُ اً:.)).. )17َكانُوا قَِليالً ِمْن اللَّْيِل َم ُع ُهُجوع َع يَْهَج ْيالً. َهَج ْوم ل وُع: الن ل الُهُج اَم، وقي  ن
ريم .. للصالة .. للمطانام بالليِل خاّصة رآن الك راءة الق ار.. لق ل واإلعتب ر والتأم ة .. .. خصصوا الليل للتفك لع

ي  را ف ي هللا .. تفك ا ف ا من هللا .. حب وم خوف رهم الن ر .. هج للكتابة.. لطلب العلم .. إلفادة الناس باألدب والفك
  يوم القيامة .. ال ينامون إال قليال .. فإذا تذكروا معاصيهم إذا هم : 

الة أَطرا..)).. )18َوبِاألَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن(((    حار الف ه. شبه قيل: أَس ل شيء: َطَرفُ َحُر ك ا. وَس فه
حار الي بأَس ا اللي راف مآخره ي أَط رابُه... وه َحِر وش اُم السَّ ُحور: طع اض  والسَّ ْحرةُ: بي ْحُر والسُّ والسَّ

الصبح، والصاد في في سحر ( بفتح الحاء ) السين أَكثر ما يستعمل  يعلوالسواَد، يقال بالسين والصاد، إِالَّ أَن
  .هري: السََّحُر قطعة من الليل.األَز األَلوان،
ل    الم .. ب ومع عبادتهم وتوحيدهم وتوبتهم واستغفارهم .. وتفكرهم.. فإنهم ال يرون الحياة مجاال للك

اعة ان اإلسالم  ام الس ى قي خص إل للتطبيق .. والتطبيق هو في المال .. في البذل والعطاء .. حتى يتأكد كل ش
ل ش ي ك ة ف وي ورحم ي وحي ال عمل و مج ة ه را للرحم ة نش ادة المالي ون العب م يمارس الي فه يء .. وبالت

  والمحبة والتعاون بين الناس .. 
ة 19َوفِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم(((    ال أمان ذي أعطاك .. الم ال ال ي الم ه حق هللا .. ف ) .. إن

م تفرض من أين اكتسبتها؟..  وفيما أنفقتها؟ .. إنه حق .. أي فرض ع اة ل ليك صدقة وزكاة .. ورغم أن الزك
وم حق هللا  ى عم وقتها .. وإنما فرضت فيما بعد في المدينة وما نحن بصدده نزل بمكة إال أن المعنى يتجه إل
ال ..  ي الم ا ف ـه حق ا السائل ألن ل رز هن ربين.. وأب ر األق ربين .. ولغي اء لألق ذل والعط ث الب في المال من حي

ي وأبرز كذلك المحر ؤال وأن نكف ة الس ن مذل ه ع ؤال .. وجب أن نغني ن الس وم وهو المحتاج الذي يتعفف ع
ا أن  ا وكثيره حاجته دون أن يسأل .. ودون أن يذل .. فالمؤمن عزيز كريم ومن واجب أصحاب األموال قليله

  يعتبروا العطاء عبادة مالية مستمرة .. وفي كل اتجاه .. 
اٌت ِلْلُم((    ي األَْرِض آيَ د ال )20وقِنِيَن(َوفِ ود هللا الواح ى وج دليل عل ي ال ة.. ه ي العالم ة ه .)).. اآلي

ن اليَِقيُن: الِعْلم وإزاحة الشك وتحقيُق األَمر، وقدشريك له ..  اً،  َ أَْيقَ ْيقَن يَقَن َن يَ وقٌِن، ويَِق و ُم اً، فه وقُِن إيقان يُ
  .َعِلْمتُه يَقيناً. واليَِقين: نَقيض الشك، والعلم نقيُض الجهل، تقول فهو يَقٌن.
ل )21َوفِي أَنفُِسُكْم أَفََال تُْبِصُروَن(((    ل دلي ي عن ك ا يغن .)).. إن في اإلنسان ذاته من األدلة المادية م

رتين ..  نعلى وجود الخالق جل وعال.. فاإلنسا ول م ن مخرج الب رج م ر تخ اء  حقي ن م ة م مخلوق من نطف
ا فإذا هي إنسان سوي يتمتع بالعقل والجسم  د م والصحة .. وفيه من اإلعجاز ومن قدرة الخالق العزيز الحمي

ه  ل ل ذي يكف يجعل اإلنسان كل إنسان في كل زمان ومكان ينتهي حتما إلى التوحيد واإليمان واتباع اإلسالم ال
يالتوازن النفسي والفكري والجسدي والسعادة في الدارين .. ((  اِق َوفِ ي اْآلفَ ا فِ نُِريِهْم آيَاتِنَ ى  َس ِهْم َحتَّ أَْنفُِس

  فصلت .. -.)))53يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد(
ُدوَن(((    ا تُوَع ْم َوَم َماِء ِرْزقُُك ي السَّ بب ) 22َوفِ اء س ا .. ألن الم ا رزق ماه هن ر .. س ..)).. أي المط

ر هللا الوجود ونعمة كبرى أ نعمها هللا على الناس .. وذكر من قبلها اإلستغفار والبذل والعطاء .. حتى يأتي خي
ر أو شر .. أو  .. ورزق هللا ال يأتي إال باإلستغفار  والبذل والعطاء ..  وفي السماء أيضا ما  توعدون من خي

  قدر .. وكذلك أمر الساعة .. والقيامة التي الشك  فيها إطالقا .. 
.)).. ال يداخلنك شك في أمر هللا .. وفي )23َرّبِ السََّماِء َواألَْرِض إِنَّهُ لََحقٌّ ِمثَْل َما أَنَُّكْم تَنِطقُوَن(فَوَ ((   

ك  م علي ن ث ار .. وم ة والن ي الجن ة وف وم القيام ي ي ـه .. وف ريك ل ود هللا ال ش ي وج ره .. وف ره وش دره خي ق
ن اإل ة وحس ة والتوب ودة واألوب تعداد والع حيح اإلس وم الص ذا ه والمفه ت .. ه ل وق ي ك ل ف تعداد للرحي س

لإلعتقاد ولإلستعداد وللعمل للدنيا واآلخرة.. وهو نفس النهج الذي سار عليه أهل اإليمان والتقوى والصالح 
  في كل مكان وزمان قديما وحديثا .. مثل إبراهيم عليه السالم .. ماذا كان من أمر إبراهيم ؟.. 
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ي )24ِديُث َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن(َهْل أَتَاَك حَ ((    ذى ف اال يحت ان مث ذي ك راهيم .. ال ..)).. أكرمهم إب
ي  م ف واجبهم معه ام ب اجتهم .. ق ألهم ح ل أن يس ه .. وقب وا علي ة دخل ن المالئك انوا م يف .. ك رام الض إك

  إكرامهم.. 
يكم .. وهي 25قَْوٌم ُمنَكُروَن( إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسَالًما قَاَل َسَالمٌ ((    ) .. كانت التحية هي السالم عل

ا  ا هللا خالقن اعة .. يعلمن ام الس ى قي ان إل ان وزم ل مك ي ك تحية اإلسالم .. وهي تحية أهل اإليمان واإلسالم ف
ة اإلس يكم.. هي تحي الم عل راهيم هي الس ة وإب ين المالئك الم  ورازقنا كل شيء حتى التنحية .. التحية كانت ب

ة  ة .. وتحي ة المالئك اد وتحي المباركة وهي تحية أهل األرض وأهل السالم .. وهي تحية الدنيا وهي تحية العب
مَّ )).. (( فَقَالُوا َسَالًما قَاَل َسَالمٌ أهل  األَرض وأهل السماء .. وتحية أهل الجنة..((   َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحانََك اللَُّه

ا تُُهْم فِيَه الَمٌ  َوتَِحيَّ الَِميَن( َس ِ َرّبِ اْلعَ َّ ِ ُد  َواهُْم أَْن اْلَحْم ُر َدْع ي  –..)).. )10َوآِخ ال ف راهيم ق ن إب ونس .. ولك ي
ا  قَْوٌم ُمنَكُرونَ نفسه شيئا آخر :((   بان حسان الوجوه .. قاله ة ش ي هيئ اءوه ف ل .. ج ن قب )) .. لم يعرفهم م

  ي أدب مع الضيف ..  في نفسه .. لم يبدها  لهم .. وفي ذلك أدب أ
بَهُ إِلَْيِهْم قَاَل أََال تَأُْكلُوَن( )26فََراَغ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجٍل َسِميٍن(((    اَل .)).. )27فَقَرَّ وراغ إلى كذا أَي م

ب ِسّراً وحاَد. إليه د وتطل ا تري ُغ أَي م ه..   أََرْغُت الَصْيَد، وماذا تُِري ال إِلي الن أَي م ه سرّ  وراَغ ف ه قول اً؛ ومن
راهيم  بِِعْجل َسِمين تعالى: فراَغ إلى أَْهِله فجاء .. ولكن المالئكة الذين كانوا في شكل بشر لم يأكلوا ما قدمه إب

من لحم.. وصاحب البيت إذا رفض الضيف تناول طعامه .. فمعنى ذلك انه يضمر في نفسه شرا .. ألن الطعام 
  فهم سر الخوف الذي انتاب إبراهيم عليه السالم : .. عهد وأمان بين الطرفين..  من هنا ن

ه. ..))..  )28فَأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا الَ تََخْف َوبَشَُّروهُ بِغَُالٍم َعِليٍم(((    سَّ ب اً: أََح ُب فََزع َس القل أَْوَج
نهم خَ  العزيز: وفي التنزيل اً،فأَْوَجَس منهم خيفة؛ قال أَبو إِسحق: معناه فأَْضَمر م ذلك ْوف ال  وك َوجُّس، وق الت

ي  في موضع آخر: معنى أَْوَجَس وقع في نفسه الخوُف. الليث: ع ف َزع يق َوْجس: الفَ الَوْجس فَْزعة القلب. وال
. طمأنوه .. وبشروه .. هدءوا من روعه .. وزفوا إليه البشرى .. أَو غير ذلك. القلب أَو في السمع من صوت
د ا ر كان إبراهيم في العشرين بع ع الخب ذلك وق ي التاسعة والتسعين .. ل ه ف ت زوجت ره .. وكان ة من عم لمائ

ودا وال  ا .. مباشرة ال مول ال غالم أخر .؟.. ق ر المت ذا العم ي ه الم ؟؟.. وف بصفة مفاجئة على أهل البيت .. غ
يك الم س ذا الغ ل ان ه ط .. ب ذا فق ون من رضيعا .. بل غالما .. وكأن األمر حصل وانتهى الموضوع .. ليس ه

  أهل العلم .. والحلم .. من زوجته سارة رضي هللا عنها .. 
يٌم(((    وٌز َعِق ْت َعُج ا َوقَالَ كَّْت َوْجَهَه ٍة فََص رَّ ال.).. )29فَأَْقبَلَْت اْمَرأَتُهُ فِي َص ة  ق جَّ ي َض المفسرون: ف

ْيَحة؛ ي وَص ون ف ياح تك دُّ الص ة أَش رَّ اج: الصَّ ال الزج ان وغيره ق ائر واِإلنس االط اء م رأَة: أَيُّ النس ل الم  قي
َرتْ  ِخبَْت َصْرَص ي إِْن َص ت: الت ك؟ فقال ض إِلي ة  أَبغ ياح والَجلَب : الّصِ رُّ ْيَحةُ. والصَّ ة والصَّ جَّ ةُ: الضَّ ّرِ .. والصَّ

ِحم فال العَْقُم والعُْقُم، بالفتح والضم: َهْزمةٌ تقُع في:  َعُجوٌز َعِقيمٌ  ن. تَْقبَُل الولَد. الرَّ رأَةٌ  وحكى اب ي: ام األعراب
دُ  اٍء، ال تَِل ر ه يٌم، بغي ائم عق وٍة َعق ن نِْس ف م ام .. وأن يخف ذا المق ي ه ت ف ل البي ئن أه د أن يطم ان ال ب .. وك

  المالئكة عنهم حجم المفاجأة وقوتها : 
يُم(((    يُم اْلعَِل َو اْلَحِك هُ ُه ِك إِنَّ اَل َربُّ ذَِلَك قَ الُوا َك ال.)).. )30قَ بحانه وتع و هللا س اكِميَن، وه ُم الح ى أَْحَك

ي، له ُ الَحِكيم و القاض اِكم، وه ى الح ا بمعن يُم وهم الى. والَحِك ُم هللا تع ث: الَحَك  الُحْكُم، سبحانه وتعالى. قال اللي
يمُ  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هوالذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو ل: الَحِك ٍل، وقي ة، ذو الِحك فَِعيٌل بمعنى ُمْفِع م

ناعات ويُتقنها: َحِكيمٌ  لَمْن يُْحِسُن دقائق عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم. ويقال والَحْكَمةُ عبارة .. الّصِ
ال:  اْلَحِكيُم اْلعَِليمُ  ز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ ق ال:  هللا ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ ل: وه وج

ْن  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، والشَّهادِة، عاِلُم الغَْيبِ  ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ
ي بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي  يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى علي
اَط عِ  الى، أح بحانه وتع ماء س االس ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي ان.  ْلُم ّم اإلْمك ى أت ا عل ا وجليِله دقيِقه
ة. ة المبالغ يم وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبني وم َعِل ن العُل اً م ه هللاُ ِعْلم ذي َعلَّم ان ال ال لإلنس الي ويجوز أن يق .. وبالت

ه أ د بفطنت راهيم تأك ن إب راهيم وزوجه .. ولك ماعيل إلب ن للبشرة كانت البشارة بإس م يك ة ل ن مجيء المالئك
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را آخر وراء  ر س ي األم ون ف د أن يك ل ال ب راهيم .. ب ل اب ي نس وة واستمرارها ف بالولد والذرية والعلم والنب
  مجيئهم من هنا توجه إليه بالسؤال : 

لُوَن( ((   ا اْلُمْرَس بُُكْم أَيَُّه ا َخْط اَل فََم ُر، .))..)31قَ أُْن أَو األَْم ُب: الشَّ م؛ الَخْط غُر أَو َعُظ و َص ل: ه   وقي
ع  َخْطبٌ  َسبَُب األَمـْر. يقال: ما َخْطبُك؟ أَي ما أَمُرَك؟ وتقول: هذا جليٌل، وَخْطٌب يَسير. والَخْطُب: األمر الذي تَقَ

  .والشأُْن والحاُل؛ ومنه قولهم: َجلَّ الَخْطُب أَي َعُظم األَمُر والشأْن. فيه المخاَطبة،
ة .. ويمارسون )32أُْرِسْلنَا إِلَى قَْوٍم ُمْجِرِميَن(قَالُوا إِنَّا ((      ون الفاحش ذين يفعل وط ال وم ل ..)).. هم ق

ل هي  ر ب نو الكف ا ص م .. وكأنه ة له ل اإلجرام صفة غالب اللواط .. وعصوا نبيهم .. وطغوا في اَألرض .. جع
  الكفر أصال .. وفعل قرين اإلنحراف عن نهج هللا القويم .. 

ِرفِيَن( )33 َعلَْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِطيٍن(ِلنُْرِسلَ ((    َك ِلْلُمْس َمةً ِعْنَد َربِّ ..)).. هي حجارة مطبوخة )34ُمَسوَّ
ار .. ((  َمةبالن وَّ ة ُمَس ة ومبين ألة مرقم ذاب .. فالمس يبه بالع ن ستص احبها وم م ص ل اس ارة تح ل حج )).. ك

رَف :  فِينَ ِلْلُمْسرِ وليست عبثا وال صدفة .. بل معلومة ومضبوطة ..  السََّرف واإلْسراُف: ُمجاوزةُ القَْصِد. وأَس
ّ عنه، فهو ما ماله: َعِجلَ  في ان أَو  أُْنِفَق في من غير قصد، وأَما السََّرُف الذي نََهى  يالً ك ، قل ّ غير طاعة 

ر طاع وقال سفيان: التبذيُر. كثيراً. واإلْسراُف في النفقة: ي غي ق ف ن اإلْسراف كل ما أُنف اُس ب ال إي ، وق ّ ة 
. والسََّرُف: ضّد القصد. اإلسراُف ما معاوية: ّ ر به عن حّق    . قُّصِ
.)).. لم يكن )36فََما َوَجْدنَا فِيَها َغْيَر بَْيٍت ِمْن اْلُمْسِلِميَن( )35فَأَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيَها ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن(((   

ِلِمينَ وأكد هنا على اإلسالم ((  فيها إال بيت لوط وابنتيه فقط .. ْن اْلُمْس دين َغْيَر بَْيٍت ِم ى أن ال دليل عل )) .. للت
  واحد من آدم إلى قيام الساعة وهو اإلسالم الحنيف دين العدل واإلعتدال .. 

يَم(((    ذَاَب األَِل افُوَن اْلعَ ة وا)37َوتََرْكنَا فِيَها آيَةً ِللَِّذيَن يََخ ة هي العالم ى وجود هللا .)).. اآلي دليل عل ل
ى  الواحد القهار الذي ال شريك له .. ترك فيها آثارهم وديارهم .. وما بقي من ذكراهم عبرة لمن يعتبر .. وحت
ل ..  يدرك كل عاص وكل عات متمرد أن عذاب هللا لن يتخلف .. وأن القاعدة ال تغيب أبدا وال تحابي وال تجام

  قا .. إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطال
ان    ع اإليم رر م وعلى هذا القياس كانت قصة موسى ورسالته .. وفرعون وجنده .. نفس القصة تتك

  والكفر .. والطاعة والعصيان .. والتوحيد والجحود.. 
يٍن(((    ةُ والبُْره.)).. )38َوفِي ُموَسى إِْذ أَْرَسْلنَاهُ إِلَى فِْرَعْوَن بُِسْلَطاٍن ُمبِ ْلطاُن: الُحجَّ ان  انوالسُّ .. أب

ده  ا موسى وي الشيء اتضح فهو مبين .. كانت رسالة موسى لفرعون واضحة ومؤيدة بالمعجزات منها عص
ى نفسه  أ عل ه انكف ن فرعون.. أم إن ل آم ن ه مر البشرة.. ولك التي تخرج بيضاء تشع نورا وكان موسى أس

  عنادا وكفرا وإصرارا على الخطأ .. ؟ 
ه .. )39اَل َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن(فَتََولَّى بُِرْكنِِه َوقَ ((    أى بجانب اً ...)).. أعرض وابتعد ون ْرَكُن ُركون َن يَ َرِك

نَ  إذا رى َرَك ة أُخ ه، ولغ أَنَّ إلي ْرُكُن، مال إلى الشيء واطم ة يَ ْكُن: الناحي رُّ ٍك  وال ن َمِل ه م ّوى ب ا تق ة وم القوي
وَده؛ أَيفتََولَّى بُرْكنِ  قوله عز وجل: وُجْنٍد وغيره، وبذلك فسر ذناه وجن ذناه ه، ودليل ذلك قوله تعالى: فأَخ  أَخ

نٌ  ة وُرْكنَه الذي تولى به، والجمع أَْركان وأَْرُك ون .. استبعادا للحقيق حر .. والجن م فرعون موسى بالس .. اته
ي  التي ال تمار ى .. وبالتالي استخف هو ومن سانده عقاب هللا .. ونفس القاعدة تطبق عليه وعلى أضرابه ف

  كل زمان ومكان .. الهزيمة المنكرة لمن حارب اإليمان وأهله .. 
يٌم(((    َو ُمِل يَّمِ َوُه ي اْل ْذنَاُهْم فِ ك أَو ..)).. )40فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَ دك أَمام ن ي ذُ: طرحك الشيء م النَّْب

ْذت يء ُوراءك. نَبَ ه،  الش دك، ونَبَّذت ن ي ه م ذاً إِذا أَلقيت ذُه نَْب ذتأَْنبِ رة. ونب دد للكث ه  ش اً إِذا رميت يء أَيض الش
اس ذ الن ه، فنب ذ خاتم ذٌ  وأَبعدته؛ ومنه الحديث: فنب لُّ طرحٍ: نَْب ده. وك ن ي ا م واتيمهم أَي أَلقاه يَمِّ .. خ ي اْل :  فِ

يَمُّ  َشطَّاه، الليث: اليَمُّ البحُر الذي ال يُْدَرُك قَْعُره وال اج: ال ال الزج تُه. وق يويقال: اليَمُّ لُجَّ و ف ذلك ه ُر، وك   البح
المة َع الس ع جم ر وال يُْجَم ى وال يَُكسَّ اب،األَول ال يُثَنَّ يمٌ .. الكت َو ُمِل ة: :   َوُه ْوَمى والالئم اُء واللَّ وُم واللّْوم اللَّ

  ..كذا يَلوُمه لَْوماً وَمالماً ومالمةً ولْومةً، فهو َملُوم وَمِليٌم:استحقَّ اللَّْومَ  الَمه على العَْدُل.
يَم(((    يَح اْلعَِق ّرِ ْيِهْم ال ْلنَا َعلَ اٍد إِْذ أَْرَس ي َع نين 41َوفِ ام والس ر األي رر عب درس يتك س ال ) .. )).. نف

د  واألحقاب.. حتى يستفيد الناس وحتى يعجلوا مسارهم بالتوبة إلى هللا ن التوحي ف دي .. واتباع اإلسالم الحني
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رهم الخالص حتى يضمنوا ألنفسهم سعادة الدنيا واآلخ رة.. إن ما أصاب األمم السابق من عذاب هو نتيجة كف
رة.. ((  دنيا واآلخ ي ورفضهم السمع والطاعة  وللرسول أو النبي .. و العصيان ينتج حتما العقاب في ال َوفِ

يَم( يَح اْلعَِق ّرِ ْيِهْم ال ال ) .. ))..41َعاٍد إِْذ أَْرَسْلنَا َعلَ ي ال  ق يُم الت ريُح العق و إسحق: ال ٌح أي ال أب ا لَقَ ون معه يك
ر أْتي بمط حاباً وال ت ُئ َس جر وال تُنِش ُح الش ي ال تُلِق ل: ه الك، وقي ُح اإله ي ري ا ه   إنم

  ..تَْحِمل َمطراً 
ِميِم(((    ام أَول؛ عن ..))..  )42َما تَذَُر ِمْن َشْيٍء أَتَْت َعلَْيِه إِالَّ َجعَلَتْهُ َكالرَّ ت ع ن نب ِميُم: ما بقي م والرَّ

ْت إذا بَِليَتْ  ي، وهو من ذلك.اللحيان ْت عظامه وأََرمَّ ةُ: العظم البالي ابن األَعرابي: يقال َرمَّ مَّ   ..والّرِ
ري:  والِحيُن: الُمدَّة؛ والِحيُن: الوقُت،..)).. )43َوفِي ثَُموَد إِْذ قِيَل لَُهْم تََمتَّعُوا َحتَّى ِحيٍن(((    قال األَزه

  .. والمقصود في هذا المقام ثالثة أيام .. زمانلجميع األَ  الِحيَن اسم كالوقت يصلح
ُروَن(((    ْم يَنُظ اِعقَةُ َوُه ذَتُْهْم الصَّ ْم فَأََخ ِر َربِِّه ْن أَْم ْوا َع انُوا  )44فَعَتَ ا َك اٍم َوَم ْن قِيَ تََطاُعوا ِم ا اْس فََم

ِريَن( ة َع..)).. )45ُمنتَِص ي ترجم ري ف ال األزه ياُن.توق ا الِعْص ا ا: والعُتَ هوالع ار، وجمع اةٌ.  تي: الَجبَّ ُعت
ُد الذي ال يقبلُ  والعاتي: الشديد الدُُّخوِل في الفَساد ا الُمتََمّرِ اُء ِعتِيّ راء: األَْعت اِل،  ً موِعَظة. الف ن الرج دُّعَّاُر م ال

اِعقَةُ .. الواحُد َعاتٍ  ة والعذاب : أي صيحة العذاب  .. وكل صاعقة في القرآن هي بمعنى الصيح  فَأََخذَتُْهْم الصَّ
  الذي يحيق بالكافرين ويؤدي بهم إلى الموت نتيجة كفرهم وجحودهم ..

بحانه    عها هللا س ة وض ة ورباني دة كوني اك قاع وبالتالي نتأكد بالحجة والدليل المادي الملموس أن هن
ذه القاعدة م ا .. وه ا إطالق ي ال شك فيه ا أن وتعالى ال تتخلف من آدم عليه السالم إلى قيام الساعة الت حوره

ل  ل ليستأص ز وج ا هللا ع ي يختاره اعة الت ي الس م ف يط به ه يح افرين .. وأن ن الك ا ع ف إطالق ذاب ال يتخل لع
ي سياق  وح ف وم ن ى ق ات إل ان االلتف شأفتهم وليطهر األرض منهم وليريح الناس من شرورهم .. وبالتالي ك

رر التفات المنهج الموحد والواحد السالف البيان .. حتى نأخ ةالسور ذي يتك درس ال ن ال تفيد م رة ونس ذ العب
  في كل زمان ومكان بأشخاص مختلفين وزمان مختلف دون محاباة وال تأخير حيث قال هللا سبحانه وتعالى :  

  .))..)46َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقيَن(((   
قاً  الحق . فسق يفسق طريق  خروج عنالِفْسق: العصيان والترك ألَمر هللا عز وجل وال  ُق فِْس ويَْفُس

م،  ائي الض رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن اني،أَي فََجر،ق ن اللحي م ع َق؛ الض وقاً وفَُس وفُس
ر الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَمر وقيل:الفُسوق الخروج عن ق عن أم  ربه. وفََس

د أو شرط  ..  مال عن طاعتهربه أَي جار و ذاب دون قي .. جعل الخروج عن دين هللا قاعدة عامة النطباق الع
اة بنظرة  ون الحي حتى يلتفت الناس إلى أنفسهم والى التاريخ واألمم .. وحتى يتأملوا ما حل بهم من آيات الك

ور .. التأمل والتفكر واإلعتبار .. نظرة اإليمان والتوحيد .. نظرة القناعة واالقت الق المص ود هللا الخ اع بوج ن
ي  ل خلقهم هللا ك وحتى يتأكدوا بالحجة والبرهان .. وبالعلم والعمل .. انهم لم يخلقوا صدفة مقيتة ساذجة .. ب

  يعبدوه .وأن موعدهم لن يتخلف .. 
ئ يتسع .. ..)).. أثبتت البحوث العلمي)47َوالسََّماَء بَنَْينَاَها بِأَْييٍد َوإِنَّا لَُموِسعُوَن(((  ا فت ون م ة أن الك

الم  و إال ك ة ؟.. إن ه ة العلمي ذه الحقيق ويتسع .. فهل كان محمد علبيه الصالة يتجول في الفضاء حتى يعلم ه
مْ هللا العليم الحكيم .. ((  قُّ أََولَ هُ اْلَح ْم أَنَّ يََّن لَُه ى يَتَبَ ِهْم َحتَّ ي أَْنفُِس هُ  َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِ َك أَنَّ ِف بَِربِّ يَْك
  سورةى فصلت ..  -.)))53َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد(

ُدوَن(((   ا  األَزهري:..)).. )48َواألَْرَض فََرْشنَاَها فَنِْعَم اْلَماِه األَرض جعله د ك ن الَمْه اُد أَجمع م الِمه
ً التَّْوثِيُر؛ يقال: َمَهْدُت لنَفْ  الَمْهد هللا ِمهاداً للعباد، وأَصل ا ا مكان ت له دت أَي جعل َد  سي وَمهَّ هالً. وَمَه اً س َوطيئ

ه ون لنفسه خيراً واْمتََهَده: َهيّأَه وتََوطَّأَه؛ ومن ئُ ُدون؛ أَي يَُوّطِ هم يَْمَه الى: فألَنفس ه تع ل ماض قول م : فع .. نع
  جامد إلنشاء المدح .. فكيف بعد هذا ال تؤمنون ؟ .. كيف بعد هذه النعم تعصون هللا ؟.. 

ي )49َوِمْن ُكّلِ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن(( ( ل شيء ف .)).. حقيقة علمية أخرى وهي ان ك
راه  ا ال ن راه وم ا ن راثيم .. م ى الج ى .. حت ر وأنث ن ذك ين .. م يم زوج الق العل ه هللا الخ اة خلق ون والحي الك

ان مخلوق اثنين اثنين .. زوجين زوجين .. حتى الخالي ا .. في الحيوان والطيور .. في اإلنس والجن .. هل ك
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د حجج  ن بع ا هي حجج م ة ؟.. وإنم ة الدامغ ذه الحقيق ديم ه ة لتق رات علمي ك مختب ه والسالم يمل محمد علي
  وأدلة ن من بعد أدلة يقدمها هللا لعباده كي يعبدوه .. وكي يوحدوه  وكي يسمعوا ويطيعوا .. وماذا بعد ؟..

وا((  ِ إِنِّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر ُمبِيٌن( فَِفرُّ َّ ان الشيء : اتضح فهو )50إِلَى  ة .. أب .)).. أنذره: حذره المغب
اك أن  ن العصيان إي ر .. م ن الكف رك .. م رار من الش ن .. ؟ الف ى م ن ؟ .. وال رار .. مم رار .. الف ين .. الف مب

هللا عليه وسلم ..  فطاعة الرسول من طاعة هللا .. تعصي هللا فيما أمر ونهى .. إياك أن تعصى الرسول صلى 
َ َوَمْن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا(((  َّ ُسوَل فَقَْد أََطاَع  سورة النساء .. الفرار ..  –...)) )80َمْن يُِطْع الرَّ

قوم لوط .. ومن أعمال كل قوم الفرار من أعمال العصاة ومن اإلسراف .. ومن أعمال فرعون .. ومن أعمال 
ي  نة ف دوة الحس تقامة والق اة واإلس ى هللا بالطاعة والصالة والزك روا إل يهم .. ف ه عل أنزل هللا سخطه وعقاب
ى الحق ..  القول والفعل والنية والبذل والعطاء.. عادة يكون الفرار من .. ولكن الفرار هذه المرة هو إلى .. إل

اء  إلى النور .. إلى الخالق ال ة ونم ن برك عليم الذي لن يظلمك .. وسيعطيك رحمة ومغفرة وعطاء ال ينقطع م
ل  وسعادة في الدارين متى كنت صادقا .. ومتى ابتغيت مرضاته في كل شيء .. ما هو الشيء الذي يبطل العم

ع العائ دك وم ك ؟.. وح ك وترحال ي حل ك وف وال حيات ه ط ع في ة ؟.. ما هو الشيء الذي يجب ان تحذر أن تق ل
  ومع المجتمع والكون والحياة ؟.. ما هو الشيء الذي إذا تجنبته ضمت الفوز ؟..

يٌن(((  ِذيٌر ُمبِ هُ نَ ْم ِمْن ي لَُك َر إِنِّ ا آَخ ِ إِلًَه َّ َع  اك أن )51َوَال تَْجعَلُوا َم م إي اك ث ا .. إي .)).. اإلشراك ب
ـه .. وهللا ال اد تجعل  شريكا .. ألن هللا واحد ال شريك ل ه وال في صفاته .. أع ي ملك ه وال ف ي ذات ارك ف  يش

ام الساعة ((  ى قي ا إل ي هنا اإلنذار البين الواضح المتسق الذي ال لبس فيه وال التباس إلفاتا للنظر .. وبيان إِنِّ
  )).. لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر ُمبِينٌ 

وٍل إِالَّ ((  ْن َرُس ْبِلِهْم ِم وٌن(َكذَِلَك َما أَتَى الَِّذيَن ِمْن قَ اِحٌر أَْو َمْجنُ الُوا َس ْوٌم 52 قَ ْم قَ ْل ُه ِه بَ ْوا بِ )أَتََواَص
اُغوَن( وٍم( )53َط َت بَِملُ ا أَْن ْنُهْم فََم َولَّ َع وا  )54فَتَ وم اتهم ل ق ام ألن ك ذا المق ي ه ب ف وبيخ والتعج .)).. الت

اب  س العق ه نف تج عن ي رسولهم بالجنون والسحر .. نفس الكالم .. ونفس الموقف ن ة ف تالف النوعي ع اخ م
الكفر والجحود والعصيان..؟ ((   اُغونَ الهالك واإلهالك .. أي هل أوصى بعضهم بعضا ب ْوٌم َط ْم قَ ْل ُه )) .. بَ

ي  اس ف ع الن ذي أوق و ال ار .. ه دبر واإلعتب ر والت ي التفك ل ف اء العق ر وإلغ ان والكف ي الطغي اوز ف ذا التج ه
اذ المهالك .. وهو ما يلفت هللا سبحانه و ى نفس النتيجة والعي إ فنتلق د نفس الخط تعالى نظرنا إليه كي ال نعي

الة  ه الص واعي المسئول .. الرسول علي ار ال ر واالختي با .. بل أن نعمل العقل .. وأن نحسن التدبر والتفكي
بس أو  اق ودون ل ل اتس ان بك ون البي ى يك يح .. حت ن التوض يح وحس ة دوره التوض ل داعي ذا ك الم وك والس

دعوة ا لتباس وبكل عدل واعتدال .. وتجنب كل أنواع المزايدة والتزيد والمغاالة .. العدل واإلعتدال حتى في ال
ام الساعة ؟..((  ى قي ة إل ل داعي ه ك ن ورائ ول وم ى الرس وم عل َولَّ .. حتى في بيان التوحيد .. وبعدها ال ل فَتَ

ومٍ  َت بَِملُ ا أَْن ْنُهْم فََم دور هَع ل ال دور ك ة .)).. ال دوة وخاص نة والق ة الحس ة والموعظ دعوة بالحكم ي ال و ف
  القدوة.. ومتى لم تتوفر القدوة بذال وعطاء وتطبيقا فال معنى للدعوة وال دور لها أصال .. 

ْؤِمنِيَن(((  ُع اْلُم ْكَرى تَنفَ ذِّ ِإنَّ ال ْر فَ يان.)..  )55َوذَّكِ يض النس ر: نق ْكرى، بالكس ذِّ ْكُر وال ذِّ ال .. وال وق
ْكُر ما ذكرته بلسانك وأَظهرته. واْستَْذَكَر الشيَء: ء:الفرا َراَسةُ للحفظ الذِّ ْكِر. واالْستِْذكاُر: الّدِ   ..  َدَرَسةَ للذِّ

ا ؟  ت هن اذا أن اة ؟.. ولم ي الحي ا دورك ف يس .. م د رئ ولكن لم الذكر والتذكر والذكرى؟.. لشيء واح
أتي والى أين تسير ؟ .. وما اآلخرة ؟ .. وما عالقتك ب ذه األسئلة ت اع ه ن جم ا ؟.. وما عالقة بالخلق ؟.. ع

  اآليات بيانا وتوضيحا رفعا للبس واإللتباس حتى ال تبقى حجة لمحتج .. 
نَس إِالَّ ِليَْعبُُدونِي(((  ونِي( )56َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ ُد أَْن يُْطِعُم ا أُِري ْن ِرْزٍق َوَم نَّ )إِ 57َما أُِريُد ِمْنُهْم ِم

ِة اْلَمتِيُن( اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ ي )58َّ الى ك ك هللا سبحانه وتع د خلق ة .. لق .)).. وضح الهدف وتحددت الغاي
اح  رزاق الفت و ال ل .. إن هللا ه ط .. واعم رزق .. اتخذ األسباب فق تم ب تعبده .. وليس ألي شيء آخر .. ال ته

ذلُّل.العليم .. ولكن ما العبادة أصال ؟..  ة الُخضوع والت ل العُبوِديَّ ه .. وأَص اع ل ادة خضع وذل وط ده عب . وعب
َدَم مواله إِلهاً فهو من ومن عبد دونه  وال يقال َعبََد يَْعبُُد ِعبادة إِال لمن يَْعبُد هللا،  الخاسرين. قال: وأَما َعْبٌد َخ

ال ث: ويق ال اللي َده. ق ال َعبَ ال يق اغو ف َدةُ الط م َعبَ ركين ه الللمش دون هللا. ت، ويق اُد هللا يعب لمين ِعب  للمس
ُد. د: الُمَوّحِ داً.. والعاب اَدة وَمْعبَ ْدُت هللا ِعب اني: َعبَ ال اللحي الى: ق ه تع ي قول اج ف ال الزج ّن  وق ُت الج ا خلق وم
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م ما خلقتهم إِال ألَدعوهم إِلى واِإلنس إِال ليعبدون، المعنى د عل نهم، وق ل أن هللا عبادتي وأَنا مريد للعبادة م  قب
ر ن يكف ده مم ن يعب م م ى يخلقه رهم عل م ليجب ان خلقه و ك ه، ول ال ب ؤمنين؛ ق اداً م م ُعبَّ انوا كله ادة لك  العب

  والجماعة. والَعْبَدُل: العبُد، والمه زائدة. األَزهري: وهذا قول أَهل السنَّة
اُق: في صفة هللا تعالى ألَنه يَرُزُ◌ق و  الخلق الرازُق والّرزَّ ين، وه ق األَْرزاق وأَعطى أَجمع ذي خل ال

لها ا وأَوَص ق أَرزاقه يهم، الخالئ اِن: إل روف. واألَرزاُق نوع ْزُق: مع ّرِ ة. وال ة الُمبالغ ن أَبني ال م اهرة وفَعّ   ظ
ال وم؛ ق اِرف والعل ي األَرض إِال  لألَبدان كاألَْقوات، وباطنة للقلوب والنُّفوس كالَمع ة ف ن دابّ ا م الى: وم هللا تع

د آدم ا. وأَرزاُق بنيعلى هللا رزقه ا أُِري الى: م ال هللا تع يهم. ق لة إِل نهم  مكتوبة ُمقدَّرة لهم، وهي واص ن  م م
الى: إِن هللا يُطعمون؛ يقول: بل أَنا رازقهم ما خلقتهم إِال أُريد أَن رزق وما  ال تع اق ذو  ليَعبدون. وق رزَّ و ال ه

ِة الَمتِيُن.   .القُوَّ
رَّ  و ال ل: إِن هللا ه ز وج ه ع اه ذووقول ين: معن ة الَمتِ وَّ اُق ذو القُ الرفع،  زَّ راءة ب دَّة، الق دار والّشِ االقت

ة، دار والَمتِيُن صفة لقوله ذو القُوَّ يُن ذو االقت ة الَمتِ وَّ ديد، وهو هللا تبارك وتقَدَّس، ومعنى ذو القُ يُن  الش والَمتِ
وي الشديد ر: هو الق ن األَثي ال اب ؛ ق ذي ال في صفة هللا القَِويُّ ٌب،  ال ة وال تعَ ه مشقةٌ وال ُكْلف ي أَفعال ه ف يلحق

دَّة والَمتانةُ: ها قَِوّي، ومن حيث الّشِ ة، فهو من حيث أَنه بالغ القدرة تامُّ ن  أَنه شديد والقُوَّ ال اب يٌن؛ ق ة متِ وَّ القُ
ى الخفض عل يِن ب رئ الَمت ة، ألَن سيده: وق وَّ ت للقُ ن قو النع ث الموعظة م ة كتأْني وَّ ث القُ نتأْني الى: فم ه تع  ل

. َوْعٌظ. والقّوة: اْقتداٌر. والَمتِيُن من كل شيء: جاءه َمْوِعَظة؛ أَي   القَِويُّ
تَْعِجلُونِي(((  َال يَْس َحابِِهْم فَ وِب أَْص ْوِمِهْم  )59فَِإنَّ ِللَِّذيَن َظلَُموا ذَنُوبًا ِمثَْل ذَنُ ْن يَ ُروا ِم ِذيَن َكفَ ٌل ِللَّ فََوْي

  ./.)) .)60الَِّذي يُوَعُدوَن(
ذاب ..  ن الع بقهم م ذَّنَِب ال أي إن للكافرين نصيب من العذاب مثلما نال من س ُل ال وٌب: طوي وٌم ذَنُ وي

ه. وقال غيُره: يومٌ  ـَحظُّ  ذَنُوٌب: طويل الشَّر ال ينقضي، كأَنه طويل الذَّنَِب. يَْنقَضي، يعني طول َشّرِ ذَّنُوب: ال وال
ل َوْي.. والنَّصيبُ  ة مث ال:َوْيٌل: كلم ذاب. يق ة َع ا كلم هُ  حٍ إِالَّ أَنه ةُ: الفضيحة  َوْيلَ . والَوْيل ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي

ع، والبَِليَّة، وقيل: هو يَحتاه تَفَجُّ ي وافَِض ا يعن قَّة وإِذا قال القائل: واَوْيلَتاه فِإنم الك والمش ْزن والَه ُل: الُح  الَوْي
ر ِ الَوْيل، ومعنى النِّداءَدعا ب من العَذاب، وكلُّ َمن َوقع في َهلَكة ذا  فيه يا َحَزني ويا َهالكي ويا َعذابي اْحُض فه

  ..  األَمر الفَظيع وهو النََّدم ناَدى الَوْيل أَن يَْحُضره ِلما َعرض له من وْقتُك وأَوانك، فكأَنه
    

  
 *******  

  
  

التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان و د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي الحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالم علس ى المرسلين آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

   

c    : 360الحلقة عدد   
   c سورة الطور) 52(

  )  49( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ون ول هللا بل شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ورِ ((    ُطوٍر( )1(َوالطُّ اٍب َمْس وٍر( )2َوِكتَ ي َرّقٍ َمْنُش وِر( )3فِ ِت اْلَمْعُم وعِ( )4َواْلبَْي ْقِف اْلَمْرفُ  )5َوالسَّ
ٍع( )7)إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواقٌِع(6َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر( ْن َدافِ هُ ِم ْوًرا( )8َما لَ َماُء َم وُر السَّ ْوَم تَُم اُل  )9يَ يُر اْلِجبَ َوتَِس

بِيَن( )10ًرا(َسيْ  وَن(11فََوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ ا( )12)الَِّذيَن ُهْم فِي َخْوٍض يَْلعَبُ نََّم َدع اِر َجَه ى نَ َدعُّوَن إِلَ ْوَم يُ ) 13يَ
بُوَن( ذِّ ا تَُك تُْم بَِه ي ُكن اُر الَّتِ ِذِه النَّ ُروَن(14َه تُْم الَ تُْبِص ذَا أَْم أَْن ْحٌر َه لَْوَها 15)أَفَِس بُِروا )اْص بُِروا أَْو الَ تَْص فَاْص

وَن( تُْم تَْعَملُ ا ُكن َزْوَن َم ا تُْج ْيُكْم إِنََّم َواٌء َعلَ يٍم(16َس اٍت َونَِع ي َجنَّ يَن فِ ْم  )17)إِنَّ اْلُمتَِّق اُهْم َربُُّه ا آتَ اِكِهيَن بَِم فَ
يِم( ذَاَب اْلَجِح ْم َع اُهْم َربُُّه ا بِ  )18َوَوقَ َربُوا َهنِيئً وا َواْش وَن(ُكلُ تُْم تَْعَملُ ا ُكن فُوفٍَة  )19َم ُرٍر َمْص ى ُس يَن َعلَ ُمتَِّكئِ

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعيٍن( ْن عَ 20َوَزوَّ اُهْم ِم ا أَلَتْنَ تَُهْم َوَم يَّ يَّتُُهْم بِِإيَماٍن أَْلَحْقنَا بِِهْم ذُّرِ ْم ) َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُّرِ َمِلِه
تَُهوَن( )21ٍئ بَِما َكَسَب َرِهيٌن(ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمرِ  ا يَْش ا الَ  )22َوأَْمَدْدنَاُهْم بِفَاِكَهٍة َولَْحٍم ِممَّ ا َكأًْس اَزُعوَن فِيَه يَتَنَ

أْثِيٌم( ا َوَال تَ ٌو فِيَه وٌن( )23لَْغ ٌؤ َمْكنُ أَنَُّهْم لُْؤلُ ْم َك اٌن لَُه ْيِهْم ِغْلَم وُف َعلَ ُهْم عَ  )24َويَُط َل بَْعُض ٍض َوأَْقبَ ى بَْع لَ
ُموِم( )26قَالُوا إِنَّا ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهِلنَا ُمْشِفِقيَن( )25يَتََساَءلُوَن( ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السَّ َّ ْن 27فََمنَّ  ا ِم ا ُكنَّ ) إِنَّ

ِحيُم( رَّ رُّ ال َو اْلبَ هُ ُه ْدُعوهُ إِنَّ ُل نَ ِة  )28قَْب َت بِنِْعَم ا أَْن ْر فََم ذَّكِ وٍن(فَ اِهٍن َوَال َمْجنُ َك بَِك اِعٌر 29َربِّ وَن َش )أَْم يَقُولُ
ْوٌم 31قُْل تََربَُّصوا فَِإنِّي َمعَُكْم ِمْن اْلُمتََربِِّصيَن( )30نَتََربَُّص بِِه َرْيَب اْلَمنُوِن( ْم قَ ذَا أَْم ُه ْم بَِه أُْمُرُهْم أَْحَالُمُه )أَْم تَ

اُغوَن( هُ 32َط لَ وَن تَقَوَّ وَن()أَْم يَقُولُ ل الَ يُْؤِمنُ اِدقِيَن( )33 بَ انُوا َص ِه إِْن َك ِديٍث ِمثِْل أْتُوا بَِح ْن 34فَْليَ وا ِم )أَْم ُخِلقُ
ْم 36) أَْم َخلَقُوا السََّماَواِت َواألَْرَض بَل الَ يُوقِنُوَن(35َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهْم اْلَخاِلقُوَن( َك أَْم ُه َزائُِن َربِّ َدُهْم َخ )أَْم ِعْن

ْيِطُروَن(اْلمُ  يٍن(37َس ْلَطاٍن ُمبِ تَِمعُُهْم بُِس أِْت ُمْس ِه فَْليَ تَِمعُوَن فِي لٌَّم يَْس ْم ُس ْم 38)أَْم لَُه اُت َولَُك هُ اْلبَنَ )أَْم َل
وَن( وَن(39اْلبَنُ َرٍم ُمثْقَلُ ْن َمْغ ْم ِم ًرا فَُه أَلُُهْم أَْج وَن(40)أَْم تَْس ْم يَْكتُبُ ُب فَُه َدُهْم اْلغَْي ًدا 41)أَْم ِعْن ُدوَن َكْي )أَْم يُِري

ا يُْشِرُكوَن(42فَالَِّذيَن َكفَُروا ُهْم اْلَمِكيُدوَن( ِ َعمَّ َّ ِ ُسْبَحاَن  َّ َماِء 43)أَْم لَُهْم إِلَهٌ َغْيُر  ْن السَّ ) َوإِْن يََرْوا ِكْسفًا ِم
يَْوَم الَ يُْغنِي َعْنُهْم َكْيُدُهْم  )45َمُهْم الَِّذي فِيِه يُْصعَقُوَن(فَذَْرُهْم َحتَّى يَُالقُوا يَوْ  )44َساقًِطا يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم(
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َك  )47َوإِنَّ ِللَِّذيَن َظلَُموا َعذَابًا ُدوَن ذَِلَك َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُموَن( )46َشْيئًا َوَال هُْم يُنَصُروَن( ِم َربِّ بِْر ِلُحْك َواْص
  ./.)).)49َوِمْن اللَّْيِل فََسبِّْحهُ َوإِْدبَاَر النُُّجوِم( )48َسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحيَن تَقُوُم(فَِإنََّك بِأَْعيُنِنَا وَ 

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الطور )   

  * التحليل :   
    

وَوالطُّورأقسم هللا سبحانه وتعالى بالطور((  ل  ر)).. ومعنى الط ا جب ود هن ل المقص ل .. والجب : الجب
ي  ور ف اب (( ط بحانه بالكت م هللا س ا أقس الم .. كم ه الس ى علي م هللا موس ه كل ه هللا وفي يناء  بارك اٍب س َوِكتَ

ورق ..  َمْسُطورٍ  و ال رق ه ال)) .. أي مكتوب .. وهي صحائف أعمال الخلق .. في رق منشور .. ال راء:  ق الف
ذ ة فآِخ وم القيام قُّ الصحائف التي تُخرج إِلى بني آدم ي ري: كتابَ ٌ الرَّ ال األَزه ه بشماله، ق ه وآخذ كتاب ه بيمين

ا وما قاله الفراء يدل على ا م اب ههن طور؛ الكت اٍب َمْس ه: وِكت ى  أَنَّ المكتوب يسمى َرقّاً أَيضاً، وقول ت عل أُثْبِ
  .))..  )4َواْلبَْيِت اْلَمْعُموِر(((  .. بني آدم من أَعمالهم

  جاء في المستدرك :
نحدثنا محمد بن صالح بن هان  حرب  ئ، حدثنا الحسين بن الفضل البجلي، حدثنا عفان، وسليمان ب

ه  -عن النبي  ،- رضي هللا تعالى عنه -حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس  قاال: لى هللا علي ص
ى البيت المعمور في السماء السابعة،) قال: -وسلم وآله  ه حت  يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ال يعودون إلي

ة تقوم الساعة). ه المالئك ى شاكلته يأتي ق وعل . قال العلماء هو بيت في السماء لـه حرمة كحرمة البيت العتي
تقديسا لـه على النحو السالف الذكر .. من هنا نستنتج أن ما يقوم به حجاج بيت هللا الحرام هو شكل مصغر 

  لما يجري في السماء من محجة للمالئكة .. 
ول هللا صلى وفي حديث اإلسراء    ان رس الوارد في صحيح البخاري ورد ذكر البيت المعمور على لس

  هللا عليه وآله وسلم  وهذا نص الحديث : 
ع:   ن زري د ب ة: حدثنا يزي ي خليف ال ل ادة. وق ن قت ام، ع د: حدثنا هم حدثنا سعيد  حدثنا هدبة بن خال

    عنهما قال: رضي هللا وهشام قاال: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة
أرسل  فأتينا السماء السابعة، قيل: من هذا، قيل: جبريل، قيل: من معك، قيل: محمد، قيل: وقد(( ...   

ا ال: مرحب ع  إليه، مرحبا به ونعم المجيء جاء، فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، فق ي، فرف ن ونب ن اب ك م  ب
ت ي البي ال:  ل ل فق ور، فسألت جبري ذا ال المعم ور ه ت المعم ك، إذا  ، يصليبي ف مل بعون أل وم س ل ي ه ك في

درة ي س ه  خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورفعت ل ا كأن الل هجر، وورقه ه ق ا كأن إذا نبقه المنتهى، ف
اآذان الفيول، في أصلها  ان رأربعة أنه ا الباطن ال: أم ل، فق ان، ونهران ظاهران، فسألت جبري ران باطن : نه

  ...))...الظاهران النيل والفرات، ثم فرضت علي خمسون صالة وأما ففي الجنة،
وٍر(((    ي َرّقٍ َمْنُش ها .. )3فِ ا وملمس ة حوافيه ا .. لرق مى : رق حيفة تس ل ص يض .)).. ك ُق نق قِي الرَّ

ال: يظ. يق ز الغَِل الم يَْخبِ دي غ ول: عن ق. تق اق وَرقِي ز ُرق ز ُخْب ت يخب ِإن قل ق، ف يظ والرقي ت الغل ْرَدَق قل : الَج
قاق، ألَنهما اسمان، ل: والرُّ قاقة الواحدة، وقي ل والرُّ ا أَك ه م ديث أَن ي الح ق. وف اق الُمَرقَّ ق و الرُّ طُّ؛ ه اً قَ  ُمَرقَّق

قِيقة. و األَْرِغفة الواسعة الرَّ ه وه ب في ا يُكت الفتح: م ق، ب رَّ ره: ال اء؛ غي : الصحيفة البيض قُّ د والرَّ ق،  ِجْل َرقِي
وم  الفراء:  َمْنُشور؛ أَي في ُصُحٍف. وقالومنه قوله تعالى: في َرقٍّ  ي آدم ي قُّ الصحائف التي تُخرج إِلى بن الرَّ

  .. وآخذ كتابه بشماله كتابَه بيمينه القيامة فآِخذٌ 
ا هللا )4َواْلبَْيِت اْلَمْعُموِر(((    ة زاده ة المكرم .)).. قال العلماء هو بيت هللا الحرام الكعبة  المشرفة بمك

ي السماتشريفا وتعظيم ت ف و بي ال آخرون ه ا يحج  ءا .. وق ه كم ون إلي ة يحج ه هللا للمالئك السابعة خصص
  المؤمنون إلى الكعبة .. ويدخله يوم سبعون ألفا من المالئكة .. 
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وعِ(((    ْقِف اْلَمْرفُ قُوفٌ .)).. )5َوالسَّ قٌُف وُس ع ُس ت، والجم اُء البي ْقُف: ِغم َت .. السَّ قََف البي د َس وق
ر ْقفاً والسماء َسْقٌف على األَرض، ولذلكيَْسقَفُه سَ  وعِ.  ذّكِ ْقِف المرف ه، والسَّ في قوله تعالى: السماء ُمْنفَِطٌر ب

ً  التنزيل وفي   .. العزيز: وجعلنا السماء َسْقفاً محفوظا
ألَه..))..  )6َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر(((    َره: م َجْرتُ  َسَجَره يَْسُجُره َسْجراً وُسجوراً وَسجَّ ه.  وَس َر: مْألتُ النَه

َرت؛ فسره ثعلب ال: وقوله تعالى: وإِذا البِحاُر ُسّجِ ن سيده: وال وجه ل فق ال اب ْت، ق ت ـُمِلئَ ون ُمِلئَ ه إِال أَن تك
ون ناراً. وقوله َجر فيك ي التفسير: أَن البحر يُْس ُجوِر؛ جاء ف ِر الَمْس الى: والبح ارَ  تع ُجر  ن َجَر يَْس نم. وَس جه

  . السالم، يقول: المسجوُر بالنار أَي مملوء. عليه . وكان علي بن أَبي طالب،واْنَسَجَر: امتألَ 
ا    ين فإنه ل مع ال ولعوام غط ع عت لض يجين إذا خض دروجين واألوكس ا أن ذرات الهي ت علم د ثب وق

 تتحول الى نار .. فسبحان هللا الخالق العليم .. الذي جعل من األضداد: األوكسيجين والهيدروجين ماء نشربه
ن  دروجين وذرة واحدة م ن الهي ين م ون من ذرت و المتك اء وه ث ان الم ه .. حي وبه حياتنا وحياة األرض كل
ا  يم دوره دير الحك ى هللا الق ق أنه األوكسيجين يجمعها هللا سبحانه وتعالى فتكون حياة .. فإذا جاء الوعد الح

  قيقي .. وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا .. في الكون الحياة لتبدأ مرحلة الحساب والجزاء .. ليبدأ الخلود الح
  .وَوقََع القوُل والحْكُم إِذا وَجب..)).. )8َما لَهُ ِمْن َدافِعٍ( )7إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواقٌِع(((    

ْوًرا(((    َماُء َم وُر السَّ ْوَم تَُم ْيًرا( )9يَ اُل َس يُر اْلِجبَ ْوراً: تَ ..)).. )10َوتَِس وُر َم يُء يَم ار الش أَ أَي م َرْهيَ
ْرض؛ وذهب كما تحّرك وجاء ي َع رّدَد ف م: تَ ي المحك رُ  تتكفأُ النخلة العَْيدانَةُ، وف وُّ ه. والتََّم رى. . مثل اَر: َج وم

ْوراً  قال وماَر يَموُر َمْوراً إِذا جعل يَْذَهُب ويجيء ويَتَرّدد. وُر السماُء َم أَبو منصور: ومنه قوله تعالى: يوم تَُم
ُ .. يراً الجبال س وتسير أ دة: تََكفَّ و عبي ال أَب اً، وق َطَرب.. قال في الصحاح: تَُموُج َمْوج ْوراً: اْض ار الشيُء َم  وم
  .. وتحّرك

بِيَن(((     ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ال:.)).. )11فََوْي ذاب. يق ة َع ا كلم حٍ إِالَّ أَنه ل َوْي ة مث ٌل: كلم هُ  َوْي َك  َوْيلَ وَوْيلَ
. والَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وقيل: هووالَوْيل: حُ ..  وَوْيلي ع لوُل الشّرِ  الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمشقَّة.. تَفَجُّ

ة ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ن العَ ل م ا بالَوْي ذاب أَو.. َدع ي ع ع ف ن َوق ل َم ال لك ة تق ُل: كلم  والَوْي
ُل:في اللغة العَذاب والَهال َهلَكٍة، قال: وأَْصُل الَوْيلِ  ي ك. والَوْي ع ف ْن وق ه ِلَم ْدَعى ب الك يُ تَِحقُّها الَه ة يَْس .. َهلَك
  والويل واد في جهنم .. 

ٍض  وفي الحديث: ُربَّ ..  الَمْشُي في الماء والَخْوُض:.)).. )12الَِّذيَن ُهْم فِي َخْوٍض يَْلعَبُوَن(((    ّوِ ُمتََخ
ّ تعالى؛ أَْصل الَخْوض المشُي في ه، أَي  الماء في مال  وتحريُكه ثم استعمل في التلبس باألَمر والتصرف في

ل: هو مال ُربَّ متصرف في ه، وقي ُض تفعُّل من ، والتََّخوُّ ّ يط ّ تعالى بما ال يرضاه  ن  التخل ي تحصيله م ف
ال ي م ون ف ُض ر: يَتََخوَّ ديث آخ ي ح ن. وف ف أَمك ه كي ر وجه ي األَ  غي ْبُس ف ْوُض: اللَّ الى. والَخ ر. ّ تع م

ون  الكذب والباطل، وقد خاَض فيه. وفي التنزيل العزيز: وإِذا رأَْيَت الذين فيه والَخْوُض من الكالم: ما يَُخوض
وا وا أَي تفاوض ي الحديث وتَخاَوُض وُم ف ا. وخاَض الق ه. في آياتن اَء إِخاضةً إِذا  في يلَهم الم وُم خ اَض الق وأَخ

  . خاضوا بها الماء.
ا(يَْوَم يَُدعُّونَ ((    نََّم َدع اِر َجَه بُوَن(13 إِلَى نَ ذِّ ا تَُك تُْم بَِه ي ُكن اُر الَّتِ ِذِه النَّ تُْم الَ 14) َه ذَا أَْم أَْن ْحٌر َه )أَفَِس

ن.)).. )15تُْبِصُروَن( ال اب وة، وق ي َجْف ه ف ا: َدفَعَ ه َدعَّه يَُدعُّه َدع د: َدعَّ ل:  دري ي التنزي اً. وف اً عنِيف ه َدْفع َدفَعَ
َدعُّون اليَتيم؛ أَي ُ ي يَُدعّ فذلك الذ ار يَْعنُُف به ُعْنفاً َدْفعاً واْنتِهاراً، وفيه: يوَم يُ ى ن ذلك فسره  إِل ا؛ وب نَّم َدع جه

راً  ًأَبو عبيدة فقال: يُْدفَعُون َدْفعا د: َدْف ي َعنِيفاً. وفي الحديث: اللهم ُدعَّها إِلى النار َدعا. وقال مجاه تِهم.  ف أَْقِفيَ
ْفعُ  الشعبي: أَنهم كانوا ال يَُدعُّون عنه وال وفي حديث   .. يُْكَرُهون؛ الدَّعُّ: الطرد والدَّ

َم .)).. )16اْصلَْوَها فَاْصبُِروا أَْو الَ تَْصبُِروا َسَواٌء َعلَْيُكْم إِنََّما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن(((     لَى اللَّْح وَص
واهُ، وَص ْلياً: َش ليِه َص رهُ يَْص ً وغي ْليا الُ  لَْيتهُ َص ت مث ك وأَْن ت ذل ْلياً إذا فَعَْل ليِه َص ا أَْص اً وأَن ه َرْمي   َرَمْيتُ

اء تُريد أَنْ  ا إْلق ه فيه ك تُْلِقي دُ  ًتَْشويَه، فإذا أََرْدت أَنَّ َك تُري ذلك كأَنَّ الًء، وك األَلف، إْص لَْيته، ب َت أَْص راَق قل   اإلْح
لِّيه لَّْيتُه أَُص ذ َص ِليةً. الته ىتَْص التَّخفيِف، عل َم، ب لَْيُت اللَّْح الحِ  يب: َص ِه الَص لَْيتُه  َوْج ا أَْص َوْيته، فأَمَّ اه َش معن
  .. أَْلقاهُ ِلإلْحراقِ  وأَْصاله وَصالَّهُ:.. واإلْحراق؛ ومنه قوله: فََسْوَف نُْصِليِه ناراً  وْجِه الفَسادِ  وَصلَّْيتُه فَعَلَى
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اتٍ ((    ي َجنَّ يَن فِ يٍم( إِنَّ اْلُمتَِّق وى : )17َونَِع تره.. التق انه وس اه : ص ذره .. وق ه وح اه : خاف .)). اتق
    مخافة هللا والعمل بطاعته.. 

يِم(((    ذَاَب اْلَجِح ْم َع اُهْم َربُُّه ْم َوَوقَ اُهْم َربُُّه ا آتَ اِكِهيَن بَِم تُْم  )18فَ ا ُكن ا بَِم َربُوا َهنِيئً وا َواْش ُكلُ
وَن( هَ .)).. )19تَْعَملُ ى وفَكَّ واُء عل اً: الَحْل ة أَيض ا. والفاكه اهم به ة: أَت وَم بالفاِكه بيه. الق ح  التش م بُملَ وفَكََّهُه

ةُ، والفُكاهةُ، الكالم: أَْطَرفَُهم، واالسُم الفِكيهةُ   بالضم، والمصدر المتوهم فيه الفعل الفَكاهةُ. الجوهري: الفَكاه
نَّْفس مصدُر فَِكهَ الرجُل، بالكسر، فهو فَِكهٌ إذا بالفتح، َب ال ان َطيِّ اً، ك رأَة:  َمّزاح ال للم ُت. ويق ُت: ماَزْح وفاَكْه

  .بالشيء: تََمتَّْعُت به. وتَفَكَّْهتُ  فَِكهةٌ، وللنساء فَِكهات.
وَن(((    تُْم تَْعَملُ ا ُكن ا بَِم َربُوا َهنِيئً وا َواْش ورٍ  )19ُكلُ اُهْم بُِح ْجنَ فُوفٍَة َوَزوَّ ُرٍر َمْص ى ُس يَن َعلَ  ُمتَِّكئِ

  .)) ..)20ِعيٍن(
رق والَحَوُر: أَن يَْشتَدَّ بياُض العين وَسواُد َسواِدها وتستدير حدقتها  ل:  وت ا؛ وقي ا حواليه يضَّ م ا ويب جفونه

ْوراءَ  في شّدة الَحَوُر ِشدَّةُ سواد الُمْقلَةِ  اُء َح ون األَْدم د، وال تك اض الجس ي شّدة بي ها ف ين ..  بياض ي األَع يعن
اض الش ات البي َدِق.النقي واد الَح ة: إِن ديدات س فة الجن ديث ص ي ح يِن. وف وِر الِع اً للُح ة لَُمْجتََمع ي الجن  ف
  .. وعين الشيء خياره . والتَّْحِويُر: التببيض.

  جاء في صحيح البخاري :  
بيل هللا، أووآله عن النبي صلى هللا عليه  قال: وسمعت أنس بن مالك،   ي س غدوة،  وسلم: (لروحة ف

د  خير من الدنيا ة، أو موضع قي ي سوطه -وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجن ا  - يعن دنيا وم ن ال ر م خي
ار ألضاءت ى  فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الن يفها عل ا، ولنص ه ريح ا، ولمألت ا بينهم م

  .رأسها خير من الدنيا وما فيها).
تُْهْم ذُرِّ ((    لُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّبَعَ ْيٍء ُك ْن َش ْم ِم ْن َعَمِلِه اُهْم ِم ا أَلَتْنَ تَُهْم َوَم يَّ ْم ذُّرِ ا بِِه اٍن أَْلَحْقنَ تُُهْم بِِإيَم يَّ

ه )21اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهيٌن( ث يلحق ب .)).. وهذا من فضل هللا على المؤمن يوم القيامة الذي  الشك  فيه حي
ال من هللا هللا سبحانه وتعالى ذريته المؤمن وإن كانت  ؤمن فض ة الم ي درج توي ف ي الدرجة .. فتس ناقصة ف

ين  ر ع ي تق ا ك ر أصال .. وإنم ي العم م يحددها ف ه ل غ .. ألن ونعمة.. والذرية تشمل من بلغ الحلم ومن لم يبل
ة  يالمؤمن الذ ن المعامل ل اليسر وحس ن قبي ك م ر .. وذل ي الخي ه ف ون مع يحن عادة إلى ذريته ويريد أن تك
ل ي يعام م ..  ((  الت ا له ؤمنين وإكرام اده الم ا هللا عب مْ به ْن َعَمِلِه اُهْم ِم ا أَلَتْنَ ُف.)) ..  َوَم ُت: الَحِل ه  األَْل وأَلَتَ

ً  بيميٍن أَْلتاً: شدَّد ا ه َحِلف ل .. أَو شهادةً  عليه. وأَلََت عليه: طلَب من َرفه مث ه وَص ن َوْجِه هُ ع اً: َحبََس ه أَيض وأَلَت
ا ه، وهم ه يَِليتُ ان التَ ل.. لغت ي التنزي ه. وف اه: نَقََص ه إِي ن وآلَتَ م م ن َعَمِله اُهْم م ا أَلَتْن ز: وم ال  العزي يٍء. ق ش

ينٌ .. (( الالم النَّْقص، وفيه لغة أُخرى: وما ِلتْناهم، بكسر الفراء: األَْلتُ  راِهُن: )) .. ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِه وال
ه ن األَعرابي. وأَْرَهنَ أَسلمه؛ عن اب الثابت. وأَْرَهنه للموت: اه، وإن نه إي مَّ راً: َض َت قب ًى،  المي ٍر وبِل َرِهيُن قب ل

ل ة. وك و واألُنثى َرِهين ه شيء فه بس ب ر يُْحت ه. أَم يُن عمل ا أَن اإلنسان َرِه ه، كم ة وُمْرتََهن ك  َرِهين َن ل وَرَه
  .. ودام. وطعام راِهٌن: مقيم الشيُء: أَقام

تَُهوَن(َوأَْمَدْدنَاُهْم بِفَاكِ ((    ا يَْش أْثِيٌم( )22َهٍة َولَْحٍم ِممَّ ا َوَال تَ ٌو فِيَه ا الَ لَْغ ا َكأًْس اَزُعوَن فِيَه .)).. )23يَتَنَ
و  وغيره وال اللَّْغو واللَّغا: السَّقَط وما ال يُعتّد به من كالم ذيب: اللَّْغ ع. الته ى نف دة وال عل ى فائ ه عل يُحَصل من

ه.ما كان من  واللَّْغوى واللَّغا ود علي ر معق الم غي و . الك ل: ه اً، وقي أْثَم أَثام َم يَ ال: أَثِ ُم. يق الفتح: اِإلث اُم، ب األَث
مِ  َجزاء ن اِإلث َج م رَّ أَثَّم: تَح ِم؛ وت ي اِإلث ه ف ّد: أَوقع ه، بالم ى  اِإلثِم، وِشْبِذُعه لسانه. وآثَم و عل ه، وه فَّ عن وَك

ً  السَّْلب، كما أَن َج على الّسْلب أَيضا    ..تََحرَّ
وٌن(((    ٌؤ َمْكنُ أَنَُّهْم لُْؤلُ ْم َك اٌن لَُه ْيِهْم ِغْلَم وُف َعلَ يٍء .)).. )24َويَُط ل ش اء ك اُن: ِوق ةُ والِكنَ نُّ والِكنَّ الِك
:. وِستُْره. . الشيء كلُّ شيٍء َوقَى شئاً فهو ِكنُّه وِكنانُه، والفعل من ذلك َكنَْنتُ  والِكنُّ ُت . أَي جعلته في ِكّنٍ وَكنَْن

ا،. وُصْنتُه من الشمس. َء: َستْرتُهالشي ةَ وأَكنَْنتُه الى: وَكنَْنُت الجاري ال هللا تع ة؛ ق ة وُمَكنَّ أَنهنَّ  فهي َمْكنون ك
وٌن؛ أَي ْيٌض َمْكن ا. بَ مس وغيره ن الش تور م ون؛ مس ْيٌض مكن أَنهنَّ بَ ز: ك ل العزي ي التنزي   وف

ون ٌؤ َمْكن ه: لُْؤل ا قول ه  وأَم وٌن، فكأَن ْيٌض َمْكن يءوبَ ْذَهٌب للش رى. َم ن األُخ ة م داهما قريب اُن، وإِح ن  يُص اب
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د  أَْكنَْنُت الشيَء إِذا َستْرتَه، أَُكنُّه وأَكنَْنتُه أُِكنُّه، وقال غيره: َ األَعرابي: َكنَْنُت الشيء و عبي نتَه. أَب وكنَْنتُه إِذا ُص
  .ثلُها.في الِكّنِ وفي النَّْفِس م زيد: كنَْنُت الشيَء وأَكنَْنتُه عن أَبي
اَءلُوَن(((    ٍض يَتََس ى بَْع ُهْم َعلَ ِفِقيَن( )25َوأَْقبََل بَْعُض ا ُمْش ي أَْهِلنَ ُل فِ ا قَْب ا ُكنَّ الُوا إِنَّ فَق .)).. )26قَ الّش

فَق: ة. والشَّفَقة: االسم من اإلْشفاق. والشَّ ا. الِخيف ول: أن وف. تق فَُق الخ ث: الشَّ اف.  اللي ك أي أَخ ِفق علي ُمْش
ً والشَّفَقُ  وح. الشَّفَقة وهو أن يكون الناِصحُ   أيضا ى الَمْنص اً عل ه أن من بُلوغِ النُّْصح خائف فَْقت علي ول: أَْش  تق

ِذَر، فَق يَنالَه مكروه. ابن سيده: وأْشفَق عليه َح ِزع، وَش ه َج فَق من ن  وأْش ةُ م فقة: الخيف فَق والشَّ ة. والشَّ لغ
دة النصح. حُ  ش ِفيق: الناِص ى  والشَّ نْ الحريص عل ا ِم ا كنّ الى: إنّ ه تع الح المنصوح. وقول ا ص ي أَهِلن ُل ف  قَْب

  .. ليم وَوِجيع وداعٍ  َبمعنى ُمْشِفق مثأل ُمْشِفقين، أي كنا في أهلنا خائفين لهذا اليوم. وَشِفيق:
ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعذَاَب السَُّموِم(((    َّ اً: أَح.)).. )27فََمنَّ  نُّ َمنّ ه يَُم ةُ. وَمنَّ علي م، واالسم الِمنَّ ن وأَنع س

نَّ  ه وَم ٍة؛ علي ه بِِمنَّ َع نََّن: قَرَّ تَنَّ وتَم ه واْم بَهُ علي اً وحَس ه َمنّ د علي اً: اعتق نُّ َمنّ نَّ يَُم ر.. وَم ل: غي   وقي
ذَاَب َع  .. عليهم. الجوهري: والَمنُّ القطع به ُمقطوع من قولهم حبل َمنِين إِذا انقطع وَخلََق، وقيل: أَي ال يَُمنّ 

ده السَُّمومِ  ل بشرته وجْل امُّ اإلنسان: تََخْلُخ ه. وَمس ذي وَمسامُّ الجسد: ثُقَبُ ا،  ال ه منه ار باطن هُ وبُخ ُرُز َعرقُ يب
يت َمسامَّ ألَن فيها ُخروقا بة  السُّموم، وُسموُم الفَرس: ما رقَّ عن َصالبة العْظم من جانبي خفيّة وهي ًسّمِ قَص

.نَواِهقه، وهي  أَنفه إِلى يالً . َمجاري دموعه، واحدها َسمٌّ اردة ل ة، تؤنث، وقيل: هي الب والسَُّموُم: الريُح الحارَّ
رة نهاراً، كان أَو مٌّ؛ األَخي وٌم سامٌّ وُمِس مائم. وي ن تكون اسماً وصفة، والجمع َس ن اب ة ع و  قليل ي. أَب األَعراب

ل، ون باللي د تك ار، وق ل، عبيدة: السَّموُم بالنه ُرور باللي و والَح ا فه مَّ يوُمن ه: ُس ال من ار؛ يق ون بالنه د تك  وق
ا.. َمْسمومٌ  ى أَْذلَقَه ي السفَر حت وم ف ار.  وفي حديث عائشة، رضي هللا عنها: كانت تص رُّ النه ُموُم؛ هو ح السَّ

  . ونَْبٌت َمْسُموٌم: أَصابتْه السَّموُم.
ِحيُم(إِنَّا ُكنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعوهُ إِنَّهُ ُهَو اْلبَرُّ ال((    ّراً .)).. )28رَّ ّراً وبِ رُّ بَ رُّ وتَبِ ه تَبَ ْت يمينُ رَّ ه. وبَ  وقد بَرَّ َربَّ
: الصادُق. وبُُروراً: رُّ ْدِق والبَ ى الّصِ ها: أَمضاها عل ل َصَدقَْت. وأَبَرَّ ي التنزي رحيُم.  وف رُّ ال و البَ ه ه ز: إِن العزي

فات هللا ن ص ، م رُّ دس: والبَ الى وتق رحيم  تع وُف ال ماءالعَُط ي أَس ر: ف ن األَثي ال اب ريم. ق ف الك   اللطي
هِ  هللا تعالى ، وهو العَُطوف على عباده بِبِرَّ رُّ  البَرُّ دون الباّرِ ماء  ولطفه. والبَ ي أَس اء ف ا ج ى، وإِنم ارُّ بمعنً والب

  ..  دون البارّ  هللا تعالى البَرُّ 
ْر فََما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِكاِهٍن َوالَ ((    ْكُر أَيضاً:.)).. )29 َمْجنُوٍن(فَذَّكِ ذِّ ْذُكُره. وال ْكُر: الِحْفُظ للشيء تَ  الذِّ
يء و  الش ال أَب ه؛ ق ا في روا م الى: واذك ه تع انك، وقول ى لس يء عل ْرُي الش ْكُر: َج ذِّ ان. وال ى اللس ري عل يج

نَ  الكاهُن: معروف. َكَهنَ .. فيه إِسحق: معناه اْدُرُسوا ما ُن وَكُه ُن ويكُه ه يَْكَه ةً  ل اً،  َكهان اً وتَْكِهين ن َن تَكهُّ وتَكهَّ
ى ادر: قَض ر ن ب. األَخي ه بالغي ري: ل ُل.  األَزه َن الرج ال إِال تَكهَّ ا يق ة  قَلَّم ن كهان ب كه ب يكتُ ل َكتَ  مث

ن اِهٌن م ل ك اً. ورج ار كاِهن ة إِذا ص ن َكهان َن، وَكُه ة إِذا تَكهَّ وم ِكتاب ةُ. ق ه الِكهان ان، وِحْرفتُ ٍة وُكهَّ ي  َكَهن وف
وان ن ُحْل ى ع ديث: نه اهن؛ الح ان الك تقبل الزم ي مس ات ف ن الكائن َر ع اطي الخب ذي يَتع اِهُن ال ال: الك  ق

  ..  األَسرار، وقد كان في العرب َكَهنةٌ كِشّقٍ وسطيح وغيرهما ويدَّعي معرفة
وا )30أَْم يَقُولُوَن َشاِعٌر نَتََربَُّص بِِه َرْيَب اْلَمنُوِن(((    ْل تََربَُّص يَن( قُ ْن اْلُمتََربِِّص ْم ِم ِإنِّي َمعَُك .)).. )31فَ

ه ه يَُمنُّ ه. وَمنَّ اً: نقص ل:. َمنّ ه، وقي ه ويقطع عفه وينقص يء يض لَّ ش نُّ ك ه يَُم وت ألَن وُن: الم  والَمنُ
ه.. الدهر الَمنُون َربَُّص ب دهر وعليه قوله تعالى: نَتَ وِن؛ أَي حوادث ال َب الَمنُ َربُُّص: االنْ .. َرْي َص التَّ اُر. َربَ تِظ

 ً   . انتظر به خيراً أَو شّراً، وتَربَّص به الشيء: كذلك. وتََربََّص به: بالشيء َرْبصا
اُغوَن(((    ْوٌم َط ْم قَ ذَا أَْم ُه ْم بَِه أُْمُرُهْم أَْحَالُمُه وَن(32أَْم تَ ل الَ يُْؤِمنُ هُ بَ لَ وَن تَقَوَّ أْتُوا  )33)أَْم يَقُولُ فَْليَ

ِه إِ  ِديٍث ِمثِْل اِدقِيَن(بَِح انُوا َص ي.)).. )34ْن َك ال ف ع وَغ ْدَر وارتف اَوَز القَ اً ج و ُطْغيان اً ويَْطغُ ى َطْغي ى يَْطغ   َطغَ
ا  الَمالِ  الُكْفِر. وفي حديث َوْهٍب: إِنَّ ِلْلِعْلم ُطْغياناً كُطْغيانِ  أَي يَْحِمل صاِحبَه على التََّرخُّص بما اْشتَبَه منه إِلى م

هويَتَ  له، يَِحلُ  ال ِل ب ه بالعََم ه، وال يُْعطي َحقَّ ْن ُدونَ لُ  َرفَّع به على َم ا يَْفعَ ي  كم دَّه ف اوز ح لُّ مج اِل. وك َربُّ الم
ل فالن. الِعْصياِن َطاغٍ. ؛ ومنه وتقوَّ ل  قوله عليَّ باطالً أَي قال َعليَّ ما لم أَكن قلُت وكذب عليَّ وَّ و تق الى: ول تع

ةعلينا بعَض األَقاويل. وكلمة ُمقَوَّ  ة. بعد لة: قِيلْت مرَّ ني مرَّ رُّ ا يُس َوالً، وم  والِمْقَول: اللسان، ويقال: إِنَّ لي ِمْق
  ه .. ِمْقَول، وهو لسان به
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الى .)).. خلق خلقا : أوجده وأبدعه من عدم .. )35أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهْم اْلَخاِلقُوَن(((    هللا تع
الَّ  ل:وتقدَّس الخاِلُق والَخ ي التنزي و هللا ُق، وف يم؛ ه الَّق العَل و الَخ ى وه ه: بل ر؛ وفي ّوِ ارئ المص اِلق الب .. الخ

ل ه: وك ر  شيء والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق
  . ن.تبارك هللا أَحسن الخالقي واألَمر له الَخلق مثال ُسبق إِليه: أَال

ر، .))..  )36أَْم َخلَقُوا السََّماَواِت َواألَْرَض بَل الَ يُوقِنُوَن(((    ُق األَم ك وتحقي اليَِقيُن: الِعْلم وإزاحة الش
ٌن. أَْيقَنَ  وقد يُض الجهل،  يُوقُِن إيقاناً، فهو ُموقٌِن، ويَِقَن يَْيقَن يَقَناً، فهو يَق م نق يض الشك، والعل ين: نَق واليَِق

ول َعِلمْ  يتق اً. وف ه يَقين ل تُ ن التنزي و م يس ه ين ول ى اليق ق إل اف الح ين؛ أَض قُّ اليَِق ه لََح ز: وإنَّ   العزي
ه، حُّ ه وأََص بعض  إضافة الشيء إلى نفسه، ألَن الحق هو غير اليقين، إنما هو خالُص افة ال رى إض فجرى مج

  . إلى الكل.
يْ ((    ْم اْلُمَس ى الشيء .)).. )37ِطُروَن(أَْم ِعْنَدُهْم َخَزائُِن َربَِّك أَْم ُه لَُّط عل ْيِطُر: الُمَس ْيِطُر والُمَص والُمَس

ه ِرف علي اب ِليُْش ْطر ألَن الكت ن السَّ له م هُ، وأَص َب َعَملَ ه ويكت َد أَحوالَ ٌر  ويَتَعَهَّ ّطِ ه ُمَس ذي يفعل طٌَّر، وال ُمَس
ْيَطرِ القرآن: لست عليهم بُِمْسيِطرٍ  وُمَسْيِطٌر. يقال: َسْيَطْرَت علينا. وفي يِِطر َ ؛ أَي ُمَسلٍَّط. يقال: َس يَطَر  ُ يَُس وتََس

دهم  السين صاداً  يتََسْيَطُر، فهو ُمَسْيِطٌر وَمتََسْيِطٌر، وقد تقلب الى: أَم عن ه تع ي قول ألَجل الطاء، وقال الفراء ف
ك زائن رب م خ ين،وقال ا أَم ه ا بالس اد وقراءته ا بالص يطرون كتابته ال: المص ْيِطُروَن؛ ق اج:الُمَس  لزج

    . المسيطرون األَرباب المسلطون.
يٍن(((    ْلَطاٍن ُمبِ تَِمعُُهْم بُِس أِْت ُمْس ِه فَْليَ تَِمعُوَن فِي لٌَّم يَْس ْم ُس ةُ ) ..)).. 38أَْم لَُه ْلطاُن: الُحجَّ والسُّ
ي أَرضه.. والبُْرهان ِ ف ّ ةُ  لُ .. والسُّلطان إِنما سمي ُسْلطاناً ألَنه حج ْلطان والسُّ ذكر والسُّ ك، ي ْدرةُ المِل طاُن: قُ

  . أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. ويؤنث.
وَن(((    ْم اْلبَنُ اُت َولَُك هُ اْلبَنَ وَن(39أَْم لَ َرٍم ُمثْقَلُ ْن َمْغ ْم ِم ًرا فَُه أَلُُهْم أَْج خافات )40)أَْم تَْس ن س .)).. م

ه .. أن ينس ل عقل وي وال يعق ذي ال يرع اء ؟.. وهو اإلنسان السادر في غيه .. وال ات ولنفسه األبن ب  البن
زه  ر .. تن ث الناش د .. الباع دئ المعي ر.. المب ار المتكب ز الجب يم العزي الق العل ق هللا الخ ي ح ي ف ى التجن منته
بيه  ه وال ش ريك ل ذي ال ش د ال سبحانه وتعالى عن الشريك وعن الزوج والولد وعن النقصان .. إنه هللا الواح

ده المك ر وال يح ك وال نظي ل ذل دد بك ان وال يتح اة واإلنس ون والحي ق الك ا وخل ه خلقهم ان .. ألن ان وال الزم
ا .. ((  ونَ إطالق َرٍم ُمثْقَلُ ْن َمْغ ْم ِم ه.)) :  فَُه َم ه وَغرَّ ةً، وأغَرَم اً وَغرام َرُم ُغْرم ِرَم يَغ ْرُم: َغ   والغُ

لّ  ي الحديث: ال تَِح ٌن. وف ْيُن. وَرُجٌل غارٌم: عليه َدْي ة من  سأَلةالم ُ الدَّ ٍع أَي ذي حاجة الزم رٍم ُمْفِظ ِذي ُغ إالَّ ِل
َرم .. الحديث: أعوذ بك من الَمأْثَم والَمْغَرمِ  وفي َغرامة ُمثِْقلة. ل: الَمْغ ويريد به َمْغَرَم الذنوب والمعاصي، وقي

دين إحتاج إليه  دائه، فأَماأَ  ويريد به ما اْستُِدين فيما يكرهه هللا أَو فيما يجوز ثم عجز عن كالغُْرم، وهوالدَّْين،
ين وهو قادر على أَدائه فال يستعاذ منه. النور والحق المب . والمعنى أنك ال تسألهم ماال حتى تضيق نفوسهم ب

    واإلسالم الحنيف دين الرحمة والعدل واإلعتدال .. 
ه اب عنك .. .)).. الغيب ج: غيوب كل ما غ)41أَْم ِعْنَدُهْم اْلغَْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن(((    ، وجمع كُّ الغَْيُب: الشَّ

، صلى يؤمنون ِغـياٌب وُغيُوبٌ  ـيُّ ه النب رهم ب ا أَخب نهم، مم اَب ع ه بالغَْيِب؛ أَي يؤمنون بما غ وسلم،  ّ علي
ا نهم مم اَب ع ا غ لُّ م أَهم من أَمِر البَْعِث والجنِة والنار. وك ون  أَنب ي: يؤمن ن األَعراب ال اب ٌب؛ وق و َغْي ه، فه ب

 ّ وب ُ . قال: والغَْيببا ي القل م إال هللا ..  ((   أَيضاً ما غاَب عن العُيوِن، وإِن كان ُمَحصَّالً ف اَن .. وال يعل ا َك َوَم
َ يَْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن يََشاءُ  َّ ُ ِليُْطِلعَُكْم َعلَى اْلغَْيِب َولَِكنَّ  ِ َوُرُسِلِه َوإِْن تُْؤمِ  َّ َّ ٌر فَآِمنُوا بِا ْم أَْج وا فَلَُك نُوا َوتَتَّقُ

  آل عمران ..  -)179َعِظيٌم(
ُدوَن(((    ْم اْلَمِكي ُروا ُه ِذيَن َكفَ ًدا فَالَّ ُر؛.)).. )42أَْم يُِريُدوَن َكْي ُث والَمْك ُد: الُخبِ دةً. والَكْي اده َمِكي د ك   وق

عمرو بن العاص: ما  لُجه، فأَنت تَِكيُده. وفي حديثتعا وَمِكيَدةً، وكذلك المكايَدةُ. وكلُّ شيء ًكاده يَكِميَدُ◌هُ َكْيدا
ا وٍل كاده ي ُعقُ ك ف ا قول وٌل كاده ك عق ة: تل ي رواي ا؟ وف ال: خالقه وء. يق ا بس ا أَي أَراده َل  باِرئُه ْدُت الرج ِك

  . كيداً. االحتياُل واالجتهاد، وبه سميت الحرب أَِكيُده. والَكْيُد:
   )) َِّ ا يُْشِرُكوَن( أَْم لَُهْم إِلَهٌ َغْيُر  ِ َعمَّ َّ وسبحان هللا: معناه تنزيهاً  من الصاحبة .)).. )43ُسْبَحاَن 

ى  كل ما ال ينبغي له أَن يوصف، قال: ونَْصبُه أَنه في موضع فعل على تعالى عن والولد، وقيل: تنزيه هللا معن
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 ً ً  تسبيحا ا ي .. أله، تقول: َسبَّْحُت هللا تسبيحاً له أَي نزهته تنزيه ارك ف ه شريكا وهللا ال يش ل ل ا : جع شرك ب
  ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 

وٌم(((    َحاٌب َمْرُك يفة: .)).. )44َوإِْن يََرْوا ِكْسفًا ِمْن السََّماِء َساقًِطا يَقُولُوا َس فةُ والَكِس ف والِكْس والِكْس
ن الشيء. بثريدة ِكْسٍف أَ  جاء الِقْطعة مما قَطْعت. وفي الحديث: أَنه ي خبز مكّسر، وهي جمع ِكْسفة للقطعة م

ه ِكساٌف أَي حديث أَبي وفي ه وعلي هم رأَيت ال بعض ه: ق ّ عن ن الدرداء، رضي  ال اب وب؛ ق ة ث ر:  قطع األَثي
فة  ع ِكْس ا جم ف وكأَنه ف وكس حاب أو كس فُه: الس ة  وِكَس ت عريض ل إذا كان ه، وقي ي  قَِطعُ ف وف ي كس  فه

ً .. ْسفاً من السماءكِ  التنزيل: وإن يروا ا ه ُركام ى تَْجعل وق شي حت ْكُم: جمعك شيئاً ف ام الرَّ اً كرك ل  مركوم الرم
َم الشيء والسحاب ونحو ذلك من الشيء الُمْرتِكم بعضه على بعض. ى  َرَك ى بعضه عل ه وأَلق ه إذا َجَمع يَْرُكُم

  .يعني السحاب. ماً؛وفي التنزيل العزيز: ثم يجعله ُركا .على بعض. بعض، وهو َمْرُكوٌم بعُضه
عَقُوَن(((     ِه يُْص ِذي فِي ْوَمُهْم الَّ وا يَ ى يَُالقُ ذَْرُهْم َحتَّ ْم  )45فَ ْيئًا َوَال ُه ُدُهْم َش ْنُهْم َكْي ي َع ْوَم الَ يُْغنِ يَ

ُروَن( ه .. )46يُنَص يء: وذرا : ترك يَ .)).. وذر الش ِعٌق: ُغِش و َص عَقاً، فه ْعقاً وَص ان َص ِعَق اِإلنس ه  َص علي
ْعقا ذهبو عقَاً وَص ِعَق َص ة الشديدة. وَص ْعقةً  ًعقله من صوت يسمعه كالَهدَّ اَت،  وَص ِعٌق: م و َص عاقاً، فه وتَْص

  ..الصاِعقةُ الموت، وقال آخرون: كلُّ عذاب ُمْهِلك قال مقاتل في قول أَصابته صاِعقةٌ:
ون حقي   دها يعلم ث عن وم البع ن ي ى م ة األول أتيهم النفخ ى ت م حت ى دعه وة والمعن ن الق م لم ة العل ق

  والجبروت .. عندها يتلقون العذاب الحقيقي الذي وعد هللا به كل كافر وعاص  ورسوله ..
وَن(((     َرُهْم الَ يَْعلَُم نَّ أَْكثَ َك َولَِك ذَابًا ُدوَن ذَِل وا َع ِذيَن َظلَُم ى )47َوإِنَّ ِللَّ دنيا عل ائب ال .)).. أي بمص

ذكيرا ل م وت ا له ا تبيان ى اختالفه ات عل رات .. واألزم س والثم وال .. واألنف دان األم راض .. وفق م ..  واألم ه
افر هو  ه الك ذاب ينال ر ع د .. واكب ز الحمي ى هللا العزي اختالفها والخوف .. وهي فرص لهم للتفكير والتوبة إل

  نزع الروح .. حيث يتلقى ضروبا وشكونا وألوانا من العذاب ال تخطر له على بال..
بِ ((    وُم(َواْص يَن تَقُ َك ِح ِد َربِّ بِّْح بَِحْم ا َوَس َك بِأَْعيُنِنَ َك فَِإنَّ ِم َربِّ اَر  )48ْر ِلُحْك بِّْحهُ َوإِْدبَ ِل فََس ْن اللَّْي َوِم
ه )49النُُّجوِم( ./.)).. الدعوة واضحة ال لبس فيها وال التباس لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ومن ورائ

ال  ةحكمة والموعظة الحسنلكل مؤمن ولكل داعية بال والقدوة الطيبة بكل عدل واعتدال ..  بالصبر على احتم
)): أي بعلمنا .. تعهد هللا بحمايته ونصرته رغم الداء واألعداء .. وفي ذلك فَِإنََّك بِأَْعيُنِنَااألذى من الناس ..(( 

اة اكل الحي ع مش ه م ي موجهت تعين ف ره أن يس دبر .. وأم ل وت ه عق ن ل از لم بح هللا أي  إعج بيح .. وس بالتس
ول : سبحانه هللا  تعانة بق ره باالس نزهه ومجده ونفى عنه الشريك .. فالمعبود هو هللا وحده ال شريك له .. أم
ي أو  والحمد  وهللا أكبر وال إله إال هللا .. وسبحان هللا وبحمده .. سبحان هللا العظيم .. إنها ذكر .. وما من نب

ع رسول إال رددها ..  ر الهزي ى ذك وهي زرع الجنة .. وأمره ذكر هللا .. في الليل والنهار .. وأكد له خاصة عل
ا  ار .. ولم ل والنه ة اللي ن حضور مالئك ه م األخير من الليل لما فيه من السكون .. واألمن واألمان .. ولما في

ا ون والحي روح والك د وال ين الجس ل ب دية .. وتكام ة وجس ية وفكري ة نفس ن راح ه م ان في دة اإليم ي وح ة ف
ريم  رحيم .. الك رحمن ال يم ال ا الخالق العل والتفكر واإلعتبار .. حتى يكون كل مؤمن مرتبطا أشد االرتباط ب
وم  ه ي ى مرضاته وجنت ا إل العليم.. يتجاوب معه ويتناغم .. ويذوب في محبته وفي طاعته .. شوقا إليه وتطلع

  القيامة الذي ال شك فيع إطالقا ..  
     

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل  ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل المح
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
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اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر وَ (( ون ...  –./.)) )118اْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  محمدا رسول هللا وأشهد أن 

  
 

 

   
  
  
  

 c   : 361الحلقة عدد  
   c سورة النجم) 53(

  )   62( آياتها :  
  

 د ر ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل س
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
ِحيِم◌ِ ((   ْحمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

َوى(((  َوى(1َوالنَّْجِم إِذَا َه ا َغ اِحبُُكْم َوَم لَّ َص ا َض َوى(2) َم ْن اْلَه ُق َع ا يَْنِط ٌي 3) َوَم َو إِالَّ َوْح ) إِْن ُه
وَحى( َوى(4يُ ِديُد اْلقُ هُ َش تََوى(5) َعلََّم ٍة فَاْس رَّ اْألُفُِق األَْعل6َ) ذُو ِم َو بِ َدلَّى(7ى() َوُه ا فَتَ مَّ َدنَ اَب 8) ثُ اَن قَ ) فََك

َرى(11) َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَى(10) فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى(9قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى( ) 12) أَفَتَُماُرونَهُ َعلَى َما يَ
أَْوى() عِ 14) ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى(13َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى( ى(15ْنَدَها َجنَّةُ اْلَم ا يَْغَش ْدَرةَ َم ى الّسِ ) 16)إِْذ يَْغَش

َرى(17َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى( ِه اْلُكْب اِت َربِّ ْن آيَ ى(18) لَقَْد َرأَى ِم زَّ َت َواْلعُ الَّ َرأَْيتُْم ال ةَ 19) أَفَ اةَ الثَّاِلثَ ) َوَمنَ
اُؤُكْم 22) تِْلَك إِذًا قِْسَمةٌ ِضيَزى(21هُ اْألُنثَى() أَلَُكْم الذََّكُر َولَ 20اْألُْخَرى( ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَ ) إِْن ِهَي إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّ

ْن رَ  اَءُهْم ِم ْد َج ُس َولَقَ َوى األَْنفُ ا تَْه نَّ َوَم وَن إِالَّ الظَّ ْلَطاٍن إِْن يَتَّبِعُ ْن ُس ا ِم ُ بَِه َّ َزَل  ا أَن دَ َم ْم اْلُه ) أَْم 23ى(بِِّه
ْن 25) فَِللَِّه اْآلِخَرةُ َواْألُولَى(24ِلِإلنَساِن َما تََمنَّى( ْيئًا إِالَّ ِم فَاَعتُُهْم َش ي َش َماَواِت الَ تُْغنِ ي السَّ ٍك فِ ْن َملَ ) َوَكْم ِم

ُ ِلَمْن يََشاُء َويَْرَضى َّ اْآل 26( بَْعِد أَْن يَأْذََن  وَن بِ ى() إِنَّ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُ ِميَةَ اْألُْنثَ ةَ تَْس وَن اْلَمَالئَِك مُّ ) 27ِخَرِة لَيَُس
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ْيئًا( ّقِ َش ْن اْلَح ْن 28َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن يَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ الَ يُْغنِي ِم َولَّى َع ْن تَ ْن َم أَْعِرْض َع ) فَ
ْنيَا(ِذْكِرنَا َولَْم يُِرْد إِالَّ اْلَحيَا ُم 29ةَ الدُّ َو أَْعلَ بِيِلِه َوُه ْن َس لَّ َع ْن َض ُم بَِم َو أَْعلَ َك ُه ِم إِنَّ َربَّ ْن اْلِعْل ْبلَغُُهْم ِم ) ذَِلَك َم

َدى( ْن اْهتَ ِزَي ال30َّبَِم وا َويَْج ا َعِملُ اُءوا بَِم ِذيَن أََس ِزَي الَّ ي األَْرِض ِليَْج ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ ِذيَن ) َو
ثِْم َواْلفََواِحَش إِالَّ اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو أَْعل31َ( أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى ْم إِْذ ) الَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْإلِ ُم بُِك

َهاتُِكْم فََال  ى(أَنَشأَُكْم ِمْن األَْرِض َوإِْذ أَْنتُْم أَِجنَّةٌ فِي بُُطوِن أُمَّ ْن اتَّقَ ُم بَِم َو أَْعلَ ُكْم ُه ِذي 32 تَُزكُّوا أَنفَُس َت الَّ ) أَفََرأَْي
ى(35) أَِعْنَدهُ ِعْلُم اْلغَْيِب فَُهَو يََرى(34) َوأَْعَطى قَِليالً َوأَْكَدى(33( تََولَّى ُحِف ُموَس ي ُص ا فِ ) 36) أَْم لَْم يُنَبَّأْ بَِم

ى( ِذي َوفَّ َراِهيَم الَّ َرى() أَالَّ 37َوإِْب ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ عَى(38 تَ ا َس اِن إِالَّ َم ْيَس ِلْإلِنَس ْعيَهُ 39) َوأَْن لَ ) َوأَنَّ َس
ى(42) َوأَنَّ إِلَى َربَِّك اْلُمْنتََهى(41) ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء األَْوفَى(40َسْوَف يَُرى( َحَك َوأَْبَك هُ 43) َوأَنَّهُ ُهَو أَْض ) َوأَنَّ

َو أَ  ا(ُه اَت َوأَْحيَ ى(44َم ذََّكَر َواْألُْنثَ ْوَجْيِن ال زَّ َق ال هُ َخلَ ى(45) َوأَنَّ ٍة إِذَا تُْمنَ ْن نُْطفَ أَةَ 46) ِم ِه النَّْش ) َوأَنَّ َعلَْي
ْعَرى(48) َوأَنَّهُ ُهَو أَْغنَى َوأَْقنَى(47اْألُْخَرى( اًدا اْألُ 49) َوأَنَّهُ ُهَو َربُّ الّشِ َك َع ى() َوأَنَّهُ أَْهلَ ا 50ولَ وَد فََم ) َوثَُم

َوى(52) َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطغَى(51أَْبقَى( ةَ أَْه ى(53) َواْلُمْؤتَِفَك ا َغشَّ اَها َم ) 54) فَغَشَّ
اَرى( َك تَتََم أَّيِ آَالِء َربِّ ى(55فَبِ ذُِر اْألُولَ ْن النُّ ِذيٌر ِم ذَا نَ ةُ() أَزِ 56) َه ْت اْآلِزفَ ِ 57فَ َّ ْن ُدوِن  ا ِم ْيَس لََه ) لَ

فَةٌ( وَن(58َكاِش ِديِث تَْعَجبُ ذَا اْلَح ْن َه وَن(59) أَفَِم َحُكوَن َوَال تَْبُك اِمُدوَن(60) َوتَْض تُْم َس ِ ) 61) َوأَْن َّ ِ ُجُدوا   فَاْس
  ./.)).)62َواْعبُُدوا(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النجم ) 

  * التحليل : 
  

ورة ؟.. ((  دث الس م تتح ن أي نج ة .. فع ة المبارك نجم)) الطيب ورة (( ال ذه س نَّْجِم إِذَا ه َوال
َوى( ي ال )1َه نعم هللا الت د ل ه .. الجاح ي غلوائ ي ف ه .. الماض ي غي ادر ف ان الس ذا اإلنس ب ه ن غرائ .))..  م

افيا وح رآن بلسما ش ه الق دم إلي الى يق ف اإلنسان تحصى وال تعد ..أن هللا سبحانه وتع ل .. دون أن يكل ال أمث
ا  بس فيه ة ال ل ارى بين ي ال تم نفسه عناء البحث ودون أن يستخدم عقله حق االستخدام .. مع أن الحقيقة الت
ا .. ونستقرئ  نية ونستلهم عبره ا الس ي أنواره بح ف ي نحن بصددها نس وال التباس .. وفي هذه السورة الت

ى أبعادها البعيدة .. ان هللا الرحمن ا ريم .. عل رآن الك ى صحة الق ر السماء .. عل ى صحة خب لرحيم يقسم عل
د  ول هللا محم ق وأن رس ى أن هللا ح دال .. عل دل واإلعت ن الع الم دي صحة الرسالة المحمدية على صحة اإلس

  حق وأن القرآن حق م لدن حق :
  
ين ) .. )) يقسم هللا العزيز الحميد بالنجم .. 1َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى(((   در مع ين وق ر مع ه عم كل نجم .. ل

.. ومدار معين .. وأجل يسير إليه وينتهي ال محالة .. بهذا النجم وبكل نجم يقسم هللا .. بآية من آياته يقسم .. 
ال نضل .. وال  ذ ف دين بالنواج بدليل من أدلة خلقه يقسم .. كي نتأكد .. وكي نأخذ العبرة .. وكي نمسك على ال

  نشقى .. 
َوى(َما ضَ ((  ا َغ ً .)).. )2لَّ َصاِحبُُكْم َوَم ا الفَتح، َغيّ َوى، ب ة. َغ الُل والَخْيبَ : الضَّ يُّ ِويَ  الغَ ةً؛  وَغ َغوايَ

ه وَغيَّان: ضالٌّ  ٌاألَخيرة عن أَبي عبيد: َضلَّ. ورجٌل غاٍو وَغٍو وَغِويّ  لى هللا علي ول هللا ص .. وكيف يضل رس
ن ازه ع اه .. وم اره هللا واجتب د اخت لم وق دنيا  وس دين وال ر وال ن األم ة م ى بين ه عل ين .. وجعل ق أجمع الخل

لى هللا  د ص ه محم ه حبيب واآلخرة .. وأفرده بالمنزلة الرفيعة وقرن اسمه به فال يذكر هللا جل وعال إال ذكر مع
دال ..   َك رُ عليه وسلم وأعطاه أحسن دين اإلسالم الحنيف دين العدل واإلعت ا إِلَْي ذَِلَك أَْوَحْينَ ا َوَك ْن أَْمِرنَ ا ِم وًح

يَماُن َولَِكْن َجعَْلنَاهُ نُوًرا نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِ  َراٍط َما ُكْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َوَال اْإلِ ى ِص ِدي إِلَ نََّك لَتَْه
تَِقيٍم( ي األَ 52ُمْس ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ هُ َم ِذي لَ ِ الَّ َّ َراِط  وُر() ِص يُر اْألُُم ِ تَِص َّ ى   -./.)))53ْرِض أََال إِلَ

دنيا  دين وال ي ال ا ف بب رفعتن ه سعادتنا وس ذي ب ريم ال ذا الرسول الك ر فضل ه ذا ننك د ه الشورى .. كيف بع
َ َوَمْن تَ اآلخرة.. وجعل طاعته م طاعة هللا العزيز الجبار .. ((  َّ ُسوَل فَقَْد أََطاَع  ْلنَاَك َمْن يُِطْع الرَّ ا أَْرَس َولَّى فََم
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د من  -.)))2َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى(النساء .. ((  –...)) )80َعلَْيِهْم َحِفيًظا( ال صاحبكم .. وعن نجم .. ق ال
دنيا  ي ال ار ف ن ج ه م عد ب احب وأس ن مص ه م رم ب احب وأك ن ص ه م أنعم ب ات ف اني والكلم ة المع رف قيم يع

دعيما لمقول رة .. وت التواآلخ ه ورس ه ..   هت ي طريقت ه وف ى ملت ون عل ي نك رة .. وك دنيا واآلخ ي ال ودوره ف
َوى(أقسم رب العزة حتى تطمئن نفوسنا ونتبع الهدى بال مواربة .. ((  ا 1َوالنَّْجِم إِذَا َه اِحبُُكْم َوَم لَّ َص ا َض ) َم

  .).. ) 2َغَوى(
واَي.والَهوى، مق.))..)).. )3َوَما يَْنِطُق َعْن اْلَهَوى(((  . صور: َهَوى النَّْفس، وإِذا أَضفته إِليك قلت َه

ذيب: . ابن سيده: الَهوى الِعْشق، يكون في مداخل الخير والشر. وَهوى النفِس: إِرادتها، والجمع األَْهواء.الته
ه؛ قال اللغويون الَهَوى نْفَس عن محبةُ اِإلنسان الشيء وَغلَبَتُه على قلب ى ال ل: ونَه ز وج ال هللا ع وى؛ ال ق َه

ا َهواتِها وم ن َش ا ع مير معناه نَهاه وى الضَّ ور َه و مقص ث: الَه ه من معاصي هللا عز وجل.اللي دعو إِلي ..  ت
  ..     معناه مطلقاً لم يكن إِال مذموماً حتى يُْنعََت بما يُخرجُ  ومتى تُُكلَِّم بالَهوى

اعة ام الس ى قي ة إل و معجزة قائم ه .. وه د ذات ي ح ا عن  إن هذا القرآن معجز ف ون نابع ف يك .. فكي
ي  اء ف ا ج الم بم ى اإلس ى منته ة إل نهج لألم و الم اجزا وه وى مع ون ه ف يك ر ؟ .. أم كي ر مقص وى قاص ه
ي أن  ا الشك ف ى إليه ان و ال يرق ا ك د مهم ا أح ة سامقة ال يطاوله ادئ نوراني يم ومب ام وق ن أحك تضاعيفه م

  مصدرها إلهي وليس بشري ..
سالة واِإلْلهام.)).. )4يُوَحى(إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي (( ا  والكالم الَوْحُي: اِإلشارة والكتابة والّرِ لُّ م يُّ وك الَخِف

ً . أَلقيته إِلى غيرك. ا اري.. والَوْحُي: المكتوب والِكتاب أَيض ن األَنب ه. اب ى أَْنبيائ ه هللاُ إِل ا يُوِحي َوْحُي: م ي  وال ف
كُمْؤِمٌن بَوْحيِ هللا، قال: سمي وَ  قولهم: أَنا ق ْحياً ألَنَّ المل ى الخل ه عل رَّ ه  أََس لى هللا علي ّيِ، ص ه النب وَخصَّ ب

  .. إِليهِ  وسلم ، المبعوثَ 
ف )5َعلََّمهُ َشِديُد اْلقَُوى(((  .)).. هو جبريل عليه السالم .. ملك الوحي .. وأمين الوحي .. وهو المكل

   من لدن هللا العزيز بإبالغ الوحي إلى األنبياء  والمرسلين ..
تََوى((( ٍة فَاْس رَّ م .. )6ذُو ِم ل والجس وة العق الم بق ه الس ل علي ف جبري دى .)).. أي اتص ة: إِح رَّ والِم

ةِ  الطبائع األَربع؛ ن أَْمِزَج زاٌج م ةُ ِم رَّ يده: والِم ن س د اب اني: وق ال اللحي دن. ق ل  الب يغة فع ى ص ه عل رْرُت ب ُم
ة المفعول أَُمرُّ َمرا رَّ ال َم ة. وق لوال.. وَمرَّ ّوة وشده العق ةُ الق رَّ ي ِم رة. وف ِويُّ ذو ِم ر أَي قَ اً. ورجل مري  أَيض

َدقَةُ  لُّ الصَّ ةُ: الحديث: ال تَِح رَّ ِوّيٍ؛ الِم ةَ َس رَّ ذي ِم ّيٍ وال ِل ّدةُ  لغَنِ ةُ والّشِ وَّ لى .. القُ ول هللا، ص ال رس ال: ق هللا  ق
رُ الصالة والسالم، ِستَّمائة جَ  عليه وسلم: رأَيت لجبريل، عليه اح ينتَِش درُّ  ن ُل وال ه التَّهاِوي ن ريش اقوُت  م والي

ل أَراد بالتَّهاِويل تَزايينَ  أَي األَشياء المختلفة األَْلوان؛ اض وخضرة مث رة وبي ن صفرة وحم  ريشه وما فيه م
ل، تَهاِويِل الرياض؛ ويقال لما اض التَّهاِوي ْهر في الري لها يخرج من أَلوان الزَّ وال، وأَص ول  واحدها تَْه ا يَُه م

  .اِإلنساَن ويحيره.
ى  )7َوُهَو بِاْألُفُِق األَْعلَى(((  ه وسلم عل ه وآل د صلى هللا علي ا محم ه لنبين ل علي ر جبري .)).. أي ظه

ي رأى  ى الت رة األول ذه هي الم ين المشرق والمغرب .. وه ا ب اح .. فسد م صورته الحقيقية وله ستمائة جن
ة فيها نبي أو رسول جبريل على حقيقته . ى صوته الحقيقي ه الصالة والسالم عل . وفي المرة الثانية رأه علي

ه   وعلى آل دا عليه بحانه محم ا هللا س ا .. خص بهم ث لهم ان ال ثال ا مرت في السماء عند سدرة المنتهى .. هم
ل .. ة رج ي هيئ دا ف أتي محم الم ي ه الس ل علي  الصالة والسالم .. وفي باقي المرات التي تقابال فيها كان جبري

  أو لتعليمه مبادئ الدين أو للبالغ ..  ةسواء للبيان .. أو للصال
) .)).. المقصود هنا جبريل عليه السالم .. حيث إنه بعد أن ظهر لرسول هللا صلى  8ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى(((

ه  ه علي رب من ي صورة رجل .. واقت ل ف اد جبري ه .. ع ى غشي علي دا حت ك محم ال ذل ه وسلم .. وه هللا علي
  لصالة والسالم وضمه إليه .. وأوحى إليه ما أمره هللا به ..ا

لى هللا )9فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى(((  د رسول هللا  ص .))..  أي اقترب جبريل عليه السالم من محم
  عله وآله وسلم في هيئة رجل عادي كي يهدئ من روعه .. 

  .)).. أوحى جبريل إلى محمد ما تلقاه من ربه .. )10( فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى(( 
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ِده.)).. )11َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَى(((  ِده وتوقُّ ُطه،  ..والفؤاد: القلُب ِلتَفَوُّ ل: وَس ب، وقي ؤاُد: القل والف
ه والسالم  ة.. أي لم يكذب محمد عليه الصال وُسَوْيداُؤه حبته وقيل: الفؤاد ِغشاُء القلِب، والقلبُ  ر ب ا أخب فيم

  .. ألنه كما رأى جبريل عليه السالم .. على حقيقته فقد رأى ربه ليلة المعراج .. وفرض عليه الصالة .. 
.. نهى عن  والُمماراةُ: الُمعاَرضةُ. ومار الشيُء َمْوراً: اْضَطَرب.)).. )12أَفَتَُماُرونَهُ َعلَى َما يََرى((( 

  في رحلة اإلسراء والمعراج ..  معارضة رسول هللا ألنه رأى حقا وصدقا
ى )13َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى(((  الم عل .)).. أي رأى محمد صلى هللا عليه وآله وسلم جبريل عليه الس

اح ..  تمائة جن ه س ة ول ورته الحقيقي ْرعص زَّ ة ال ة: زاكي ل  وأَرض نَْزل ر الفَْض َزٍل: كثي ل ذو نَ ِإل. ورج والَك
ول هللا، صلى لقد رآه نَْزلةً و..   والبركة والعطاءِ  ال رس ال: ق ه  أُخرى؛ ق ه هللا علي ل، وآل ت لجبري وسلم: رأَي

وان؛ ُ من ريشه التَّهاِويُل والدرّ  الصالة والسالم، ِستَّمائة َجناح ينتَِشرُ  عليه  والياقوُت أَي األَشياء المختلفة األَْل
رة و أَراد بالتَّهاِويل تَزايينَ  ه من صفرة وحم ا في لريشه وم اض وخضرة مث ا بي ال لم اض؛ ويق ِل الري  تَهاِوي

ْهر في الرياض التَّهاِويل،   ما يَُهول اِإلنساَن ويحيره. واحدها تَْهوال، وأَصلها يخرج من أَلوان الزَّ
  .)).. )14ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى((( 

  جاء في صحيح مسلم : 
ٍر وَ  وحّدثنا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ: َحّدثَنَا ُن نَُمي ّدثَنَا اْب َوٍل. ح َوَح ُن ِمْغ ُر  أَبُو أَُساَمةَ: َحّدثَنَا َماِلُك ْب ُزَهْي

ِ ْبُن نَُمْيٍر. ّ ّدثَنَا ْبُن َحْرٍب، َجِميعَاً َعْن َعْبِد  ي: َح ّدثَنَا أَبِ ٍر: َح ُن نَُمْي اَل اْب ةٌ. قَ َوٍل  َوأَْلفَاِظُهْم ُمتَقَاِربَ ُن ِمْغ ٍك ْب َماِل
ه َعِن ال ِ صلى هللا علي ّ ه ّزبَْيِر ْبِن َعِدَي، َعْن َطْلَحةَ، َعْن ُمّرةَ،َعْن َعْبِد هللا قَاَل: لَّما أُْسِرَي بَِرُسوِل  لموآل  وس

بَضُ  الّسَماِء الّساِدَسِة. إِلَْيَها يَْنتَِهي َما يُْعَرُج بِِه ِمَن األَْرِض. فِي إلى سدرة المنتهى وهي  اْنتُِهَي بِِه  ا. فَيُْق  ِمْنَه
ة: َوإِلَْيَها يُْنتَِهى َما يُْهبَُط بِِه ِمْن فَْوقَِها. نجم االَي ى} (ال ا يَْغَش ْدَرةَ َم ى الّس اَل: {إِْذ يَْغَش ا. قَ اَل:  .( فَيُْقبَُض ِمْنَه قَ

لى هللا عليه ِ ص ّ ه فََراٌش ِمْن ذََهٍب. قَاَل: فَأُْعِطَي َرُسوُل  َي الّصوآل اً: أُْعِط لم ثَالَث َي وس َس. َوأُْعِط لََواِت اْلَخْم
ً  َخَواتِيَم ُسوَرةِ    اْلُمْقِحَماُت. اْلبَقََرِة. َوُغِفَر ِلَمْن لَْم يُْشِرْك بِا ِمْن أُّمتِِه َشْيئا

ة .. )15ِعْنَدَها َجنَّةُ اْلَمأَْوى(((  ين والمالئك ي .)).. قال العلماء هي مأوى الشهداء والمتق ُت َمْنزل أََوْي
ً وإِلى منزل ْيتُ  ي أُِويّاً وإِِويّا ْيُت وأْتََوْيُت، كله: ُعْدتُ  وأَوَّ ْدتُ ..  وتأَوَّ ه أَي ُع ُت إِلي ن أََوي ل عى  م ذا دلي ي ه .. وف

دء  أنها كانت آدم .. وسميت بذلك ألن هللا سيعيده إليها إن شاء مع من صلح من ذريته .. لما في اإليواء من ب
  .. ومنطلق .. وعودة .. 

ى(إِْذ يَْغَش((  ا يَْغَش ْدَرةَ َم ْدراتٌ .)).. )16ى الّسِ ا ِس ْدَرة وجمعه دتها ِس ق، واح جر النب ْدُر: ش  الّسِ
لَكَ ..  وِسَدٌر وُسدورٌ  وِسِدراتٌ  اُل الذين يَْغَشْونََك يَْرُجون فَْض َك. والغاِشيةُ: السُّؤَّ ْن  وَمْعُروفَ ِل: َم ية الرُج وغاِش

اِره وأَْصدقائه. ْحَمة ه: وتَْغشى أَناِملَه أَيوقول. يَْنتابُه من ُزوَّ واٌن أَي  تْستُرها، وقولُه: َغِشيَتُْهم الرَّ يَها أَْل وَغِش
  ..  للِخْدَمة والزياَرةِ  القْوَم الُحُضوَر عنَده الذين يَْغَشْونه قال: ويجوز أَن يُِريَد بالغاِشيَة .تْعلُوها.

ات وأرواح  ة ومخلوق ن مالئك ة م ج بالحرك درة تع ى أن الس نية.. ال والمعن وار س ة وأن ح زكي وروائ
ي بصره  الم اآلخرة .. واإلنسان محدود ف دنيا وع الم ال ين ع ة ب ال للمقارن ه ال مج ورها ألن يمكن للبشر تص
ا رأى  يم .. بينم ه التعم ى وج ه عل ديث إلي اء الح ذلك ج ور .. ول ل والتص ى الفع ه عل معه وإمكانات ه وس وعقل

ائق رأمحمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه  ذلك وخصه  يالحق د ب ز الحمي ه هللا العزي ث أكرم ين حي الع
  بهذه الميزة التي لم يخص بها رسول قبله .. 

ين )17َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى(((  ائق اآلخرة رأي الع .)).. لقد رأى محمد عليه الصالة والسالم حق
ً .. لَ زاَغ الطريق َزْوغاً وَزْيغاً: َعدَ .. مباشرة ودون واسطة ..  ا اً وَزيَغان ُغ َزْيغ ُل، زاَغ يَِزي ُغ: الَمْي ْي ً  الزَّ ا  وُزيُوغ

اَل. ي أَي ال.  وَزْيغُوغةً وأََزْغتُه أَنا إزاغةً، وهو زائٌِغ من قوم زاغٍة: م ِزْغ قَْلب دعاء: اللهم ال تُ ي حديث ال  وف
اً : ما جاوز الحد ..  َوَما َطغَى.  يقال: زاَغ عن الطريق يَِزيُغ إذا عَدَل عنه. تَُميِّْله عن اِإليماِن. ى َطْغي َطغَى يَْطغ

  .. الُكْفرِ  ويَْطغُو ُطْغياناً جاَوَز القَْدَر وارتفع وَغال في
َرى(((  ِه اْلُكْب اِت َربِّ لم ..  )18لَقَْد َرأَى ِمْن آيَ ه وس لى هللا علي ول هللا ص د رس ن محم .)).. الحديث ع

ار ..  الذي أكرمه هللا في اإلسراء والمعراج .. ة والن أراه الجن ي السماء ف ه ف وجعله إماما للمرسلين وعرج ب
ه من  م ب ريم وأنع ك تك ي ذل ه الصلوات .. وف وأراه من ذاته العلية وأنواره السنية وقربه وأدناه وفر ض علي
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نة  اب هللا وبس كت بكت ى تمس ة مت ة المحمدي ذه األم ه له ن خالل الم وم الة والس ه الص ول هللا علي ريم لرس تك
و رسو تمائة وه ه الس ل هللا ال ترضى بهما بديال وال عنهما حوال ..  من آيات ربه جبريل عليه السالم بأجنحت

ى  دس إل ت المق ن بي راق .. وم ى الب دس عل ت المق ن ب ة م ن مك ة األرض م ي رحل ه ف ق .. ويرافق د األف يس
ة ا أدل ات .. كله ا آي اء والمرسلين .. كله ذي ال  السماء ..على المعراج .. رأى األنبي د ال ود هللا الواح ى وج عل

  شريك له ..
ى(((  َت َواْلعُزَّ   .))..  ) 19أَفََرأَْيتُْم الالَّ

  جاء في صحيح البخاري : 
اس رضي هللا ن عب وزاء، عن اب و الج ا، حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا أبو األشهب: حدثنا أب  عنهم

   يلت سويق الحاج. قله الالت والعزى كات الالت رجالفي 
   عز وجل ..  ما العزى فكانت شجرة لغطفان يعبدونها من دون هللاأ

ن د ب ن الزهري، عن حمي ا معمر، ع ف: أخبرن ن يوس د  حدثنا عبد هللا بن محمد: أخبرنا هشام ب عب
ه  لى هللا علي ول هللا ص ال رس ال: ق ه ق ي هللا عن رة رض ي هري ن أب رحمن، ع ه ال لم:وآل   وس

  تعال أقامرك، فليتصدق). ، ومن قال لصاحبه: زى، فليقل: ال إله إال هللامن حلف فقال في حلفه: والالت والع)
ا  ق .. فلم ت العتي زوار البي دقيق ل من وال ع الس ان يبي ال ك دون رج اس فيعب وهكذا تذهب الجهالة بالن
ده ضياع ..  ا بع ذي م ياع ال أزم النفسي .. والض دي .. والت راغ العق ن الف ا .. م يموت يعظمونه ويتخذونه إله

ى أصبح لثقيف صنما سموه (( الالت )).. وهو بالطائف .. والعزى صنم آخر لقريش وبني كنانة .. مشتق حت
ذا  ي ه ان ف ردى اإلنس ذا يت ار .. وهك ز الجب زة إال  العزي ال ع ا .. ف وة إال ب ول وال ق زة .. وال ح ن الع م

  المستنقع اآلسن من العبادة الضائعة واإلشراك والكفر المقيت ..
  .)).. )20َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ اْألُْخَرى((( 

  جاء في صحيح البخاري : 
ار، ي األنص ت ف م  وقال عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب. قال عروة: قالت عائشة: نزل انوا ه ك

ه. اة، مثل ون لمن لموا يهل ل أن يس ان قب   وغس
نم ن كان يهل عروة، عن عائشة: كان رجال من األنصار مم وقال معمر، عن الزهري، عن اة ص  لمناة , ومن

  نبي هللا، كنا ال نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة، نحوه. بين مكة والمدينة، قالوا يا
وا   ك عل الى هللا عن ذل دير هللا تع ومناة اسم صنم كانت قبيلة خزاعة تعبده .. زعموا ان اسمه من تق
  كبيرا .. 

ى((  هُ اْألُنثَ ذََّكُر َولَ ْم ال ات هللا ؟.. وان )21(أَلَُك ة بن ون أن المالئك اهلون تزعم ا الج م أيه .)).. أي إنك
ى  م والتجن ي الظل األصنام بنات هللا ؟ .. بينما تنسبون ألنفسكم الذكور .. هل بعد هذا اإلنحطاط  درجة أخرى ف

  ؟.. 
م أَي جار.)) .. أي غير عادلة .. )22تِْلَك إِذًا قِْسَمةٌ ِضيَزى(((  يُزه ضاَز في المحك ه يَِض اَزه حقَّ . وض

ه. وضازَ  وبََخَسه ومنعه. نقصه َضْيزاً: ْرُت علي ْيزاً: ُج ار وِضْزُت فالناً أَِضيُزه َض يُز إِذا ج ل .. يَِض ي التنزي وف
  .. على ترك همز ِضيَزى جائرة، والقراء جميعهم إِذاً قِْسَمةٌ ِضيَزى؛ وقسمة ِضيَزى وُضوَزى أَي العزيز: تلك
نَّ إِْن ِهَي إِ ((  وَن إِالَّ الظَّ ْلَطاٍن إِْن يَتَّبِعُ ْن ُس ا ِم ُ بَِه َّ َزَل  ا أَن اُؤُكْم َم تُْم َوآبَ ْيتُُموَها أَْن مَّ َماٌء َس ا الَّ أَْس  َوَم

  .)).. )23تَْهَوى األَْنفُُس َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن َربِِّهْم اْلُهَدى(
ه  ياٍن،إنما هوالمحكم: الظَّنُّ شك ويقين إالَّ أَنه ليس بيقيِن عِ   يقيُن تََدبٍُّر، فأَما يقين الِعيَاِن فال يقال في

ون يكون إالَّ علم، وهو و االسم ُظنُ ذي ه ّنِ ال َدى.. اسماً ومصدراً، وجمُع الظَّ الل وهو :  اْلُه دى ضّد الض الُه
شادُ  نثه، يقول: هذه ُهًدى يؤ أَسد قال ابن جني: قال اللحياني الُهَدى مذكر، قال: وقال الكسائي بعض بني.. الرَّ

ُق  ُهَدى مستقيمة. قال أَبو إِسحق: قوله عز وجل: قل إِن و َطِري ه ه ا إِلي ذي َدع راط ال َدى؛ أَي الّصِ هللا هو الُه
  . الحّق.
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ق  س من مزال وى األنف ا ته ع الظن وم ين اتب اس ب ا وال التب بس فيه والمعنى أن الفرق واضح وال ل
ر الشيطان ونزغاته وانحرافاته وبين ط ين الكف ار ب واعي أن يخت ى ال ف .. وعل ن اإلسالم الحني ريق الحق دي

  واإليمان .. بين الضياع واألمن واألمان والتوازن النفسي والفكري والجسدي وسعادة الدنيا واآلخرة .. 
  .)).. )24أَْم ِلِإلنَساِن َما تََمنَّى((( 

ى الر ا يَتََمنَّ و م ة، وه ع الُمني يم: جم ي الحديث: إِذاوالُمنَى، بضم الم ل. وف تَكثِْر  ج ُدكم فَْليَْس ى أَح تََمنَّ
ه، أَل َربَّ ة: فِإنَّما يْس ي رواي ر وف وِل األَم ي ُحُص ّهِ ي تََش ر: التََّمنِّ ن األَثي ال اب ْر؛ ق ديُث  فْليُْكثِ ه وح وب في الَمْرغ

أَل هللاَ  ى إِذا س ون، والمعن ا ال يك ون وم ا يك نَّْفس بم له فْليُْكثِ ال ه وفَْض ه َحوائَج ر وخزائن ل هللا كثي ِإن فض ْر ف
و ر: واسعة. أَب ى بك ن الَمن يَّ ِم ير إِل ُت أَن يص ه وأَْحبَْب ت الشيء أَي قَدَّرت و تََمنَّي ول  وه در. الجوهري: تق الق

ى تََمنَّْيت الشيء وَمنَّيت غيري تَْمنِيةً. ةُ  وتََمنَّ ةُ والُمْني ه، وهي الِمْني اه وب اه إِي يَء: أَراده، وَمنَّ ةُ.وا الش  ألُْمنِيَّ
قال أَبو منصور: والتِّالوةُ سميت أُْمنيّة ..  والتََّمنِّي: التِّالوةُ. وتََمنَّى ِإذا تَال القرآن. وتََمنَّى الكتاَب: قرأَه وَكتَبَه.

  . يُوقَّاه. بآية رحمة تََمنَّاها، وإِذا مرَّ بآية عذاب تََمنَّى أَن َمرَّ  ألَنَّ تالي القرآِن إِذا
دره والمعنى أ ا ق وة .. أو الرسالة .. أو الهدى .. إال م ر .. أو النب نه لإلنسان شيئا من البنين أو الخي

  هللا بحسب عمل ابن آدم ونيته .. 
افع )25فَِللَِّه اْآلِخَرةُ َواْألُولَى(((  رازق والن ك وال و المال ن يشاء .. فه .)).. يرزق من يشاء ويحرم م

ا والضار .. وليس بحسب أماني الناس و ك اآلخرة .. وم دنيا يمل ك ال ا يمل أحالمهم .. فهو سبحانه وتعالى كم
  على اإلنسان إال مخافة هللا والعمل بطاعته ليفوز بمرضاته .. 

اءُ ((  ْن يََش ُ ِلَم َّ أْذََن  ِد أَْن يَ ْن بَْع ْيئًا إِالَّ ِم فَاَعتُُهْم َش ي َش َماَواِت الَ تُْغنِ ي السَّ ٍك فِ ى َويَ َوَكْم ِمْن َملَ  ْرَض
)26( ..((.  

ف و تخفي ى حذف الليث: الَملَُك واحد المالئكة إِنما ه وا عل ألَك، واجتمع ه  الَم م تركت همزت زه، ث هم
ه ا إِلي وه َردُّوه ا جمع الوا لكثرة االستعمال فقيل َملٌَك، فلم ً  فق ا ك أَيض ة وَمالئ فاعةً .. َمالئك فَُع َش ي يَْش فَع ل وَش

افُِع،وتََشفََّع: َطلب. والشَِّفيُع: ا ع لشَّ فَّع والجم الن وتََش ى ف الن عل فََع بفُ فَعاء، واْستَْش ه ُش ه إِلي ه.  ل فَّعَه في فَش
نة  ُكْن لي شافِعاً. وفي له الفارسّي: اْستَْشفَعه طلَب منه الشَّفاعةَ أَي قال وقال فاعةً حَس فَْع َش ن يَْش التنزيل: م
  . نها.له ِكْفٌل م ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها يكن

ب  ا أعجز من أن تطل ا ودرجاته تالف أنواعه والمعنى إنكم ما تعبدون المالئكة فإن المالئكة على اخ
ن عدم  ةحتى الشفاع دعها هللا م ات أب إال أن يأذن هللا .. فكيف ترتكبون حماقة عبادة المالئكة من أنها مخلوق

ادة ا ى لتعبده ال ليعبدها الناس .. فأنتم بانحرافكم عن نهج العب ة حت ذه المالئك ن ه ن تحصلوا م ق أعجز م لح
  على مجرد الشفاعة .. ألن المعبود الحق هو هللا الذي ال إله إال هو وحده ال شريك لـه الخالق العليم .. 

وَن اْلَمَالئَِكةَ تَْسِميَةَ اْألُْنثَى(((  وَن ) َوَما لَُهْم بِهِ 27إِنَّ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة لَيَُسمُّ ٍم إِْن يَتَّبِعُ ْن ِعْل  ِم
ْيئًا( ّقِ َش ْن اْلَح ي ِم نَّ الَ يُْغنِ نَّ َوإِنَّ الظَّ ذين )28إِالَّ الظَّ ه .. وال ه وكنه ه بحقيقت ا أدرك يء: علم م الش .)).. عل

ا ةيسمون المالئكة تسمية المالئك ة .. من هن  لم يشاهدوا المالئكة .. وال يعرفونها .. وبالتالي فتسميتهم باطل
ه  ذ ب ذي نأخ م ال ون العل دعانا رب العزة أال نتقول فيما ال نعلم .. وأال نتخوض بجهل وجهالة تردينا .. وأن يك
وله إن  ع  ورس الم .. وأن نسمع ونطي ه الصالة والس ول هللا علي د رس نة محم ريم وس رآن الك نابعا من الق

د األعمى ل ن التقلي ا ع ع من أردنا الفوز في الدارين .. أي انه نهان ي المجتم ا ف في م لموروث ..  وأن نستص
ق ..  م الح و العل الم هللا ورسوله فه زان ك ل المي معتقدات ال تتماشى والعلم .. وال تتماشى والحق .. وأن نجع

  وما سواه باطل كل البطالن خصوصا فيما يتعلق بالعقيدة والدين والغيب .. والمالئكة والدنيا واآلخرة.. 
ْنيَا(فَأَْعِرْض َعْن مَ ((    ) 29ْن تََولَّى َعْن ِذْكِرنَا َولَْم يُِرْد إِالَّ اْلَحيَاةَ الدُّ

دل  ق والع ن الح الم دي ياع لإلس ض اإلنص ن رف ل لم ة بالمث ي معامل أى .. فه د ون ه ابتع رض عن أع
دعون ك ذين ي سبه واإلعتدال .. وتعلق بالدنيا الزائلة والقليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. إن العلم ال

دين ..  ه ال دركوا كن م ي م ل ه .. وه ه وكنه ه بحقيقت ا: أدرك يء علم م الش ياء .. وعل ن األش اهر م م الظ و عل ه
ى  دوم .. إن سلوكهم ذاك ال يخف ة ال ت ة ومصلحة مادي يهم بمنفع ود عل وحقيقة التوحيد .. وركزوا على ما يع

  على هللا الذي يدرك حقيقة كل شيء ومحيط بكل شيء ..  
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َدى( ذَِلكَ ((   ْن اْهتَ ُم بَِم م )30َمْبلَغُُهْم ِمْن اْلِعْلِم إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَ .)).. عل
  علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. 

ا َعمِ ((   اُءوا بَِم ِذيَن أََس ِزَي الَّ ي األَْرِض ِليَْج ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ِ َما فِ َّ ِ نُوا َو ِذيَن أَْحَس ِزَي الَّ وا َويَْج لُ
نَى ه.)).. ) 31( بِاْلُحْس ه وعلي َزاه ب يء، َج ى الش أََ◌ة عل زاُء: الُمكاف ازاه الَج َزاًء وج َزاًء؛ َج ازاةً وِج ((  ُمج

  الحسنى)) : الجنة .. 
ثِْم َواْلفََواِحَش إِالَّ اللََّمَم إِنَّ رَ ((   ْن الَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اْإلِ أَُكْم ِم ْم إِْذ أَنَش بََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَُم بُِك

ى ْن اتَّقَ ُم بَِم َو أَْعلَ ُكْم ُه َهاتُِكْم فََال تَُزكُّوا أَنفَُس مَ .)).. )32( األَْرِض َوإِْذ أَْنتُْم أَِجنَّةٌ فِي بُُطوِن أُمَّ اُم :  إِالَّ اللََّم واإلْلم
ائرواللََّمُم: ُمقاربَةُ الذ ا دون الكب ائَِر  من نب، وقيل: اللَّمم م ون كب ذيَن يَْجتَنِب ز: ال ل العزي ي التنزي ذنوب. وف ال

  .. إال اللََّمَم. وألَمَّ الرجُل: من اللََّمِم وهو صغار الذنوب والفواِحشَ  اِإلثْمِ 
ِديوأَكْ .)).. )34) َوأَْعَطى قَِليالً َوأَْكَدى(33( أَفََرأَْيَت الَِّذي تََولَّى((   ل: الُمْك ره، وقي لَّ خي  َدى الرجُل: ق

ز:  وال يَْنِمي، وقد أَْكَدى؛ من الرجال الذي ال يَثُوب له مال وأَْكَدى: قلل عطاءه، وقيل: بخل. وفي التنزيل العزي
ة وأَْكَدى؛ وأَعطى قليالً  ن العَِطيَّ ال قيل أَي وقَطع القليل؛ قال الفراء: أَْكَدى أَمسك م ع، وق ى الزجاج:  وقََط معن

ي أَْكَدى قطع، وأَصله من الحفر في البئر، يقال للحافر د  إِذا بلغ ف ر: ق ن الحف ه م ن ى حجر ال يَُمّكِ ر إِل ر البئ حف
  ..  يَقطع الحفر الُكْدية، وعند ذلك بلغ إِلى

َرى(((   َو يَ ِب فَُه ُم اْلغَْي َدهُ ِعْل ى(35أَِعْن ُحِف ُموَس ي ُص ا فِ أْ بَِم ْم يُنَبَّ ِذي ) وَ 36) أَْم لَ َراِهيَم الَّ إِْب
ذي .. وفي التنزيل العزيز :  وحكى أَبو زيد: وفَّى نذره وأَْوفاه أَي أَْبلَغه.)).. )37َوفَّى( راهيَم ال ال  وإب ى؛ ق َوفَّ

ب بَلََّغ أَْن ليست تَِزُر واِزَرةٌ  الفراء: أَي بَلََّغ، يريد واِزرةُ ذن ل ال رى أَي ال تحم ال الزجاج:  ِوْزَر أُخ ا؛ وق غيره
ا راهيُم م ى إب ح وفَّ ن ذب ه م تُِحَن ب ا اْم ه وم َر ب ِذْبح أُِم داه هللا ب ى فَ ك حت ى ذل َزم عل ده فع تُِحَن  ول يم، واْم عظ

ى، وهي بالصبر على ل: وفَّ ان، فقي ر باالْختِت ه وأُِم ذاب قوم ى ألَن ع ن َوفَ غ م ن أَعظم  أَبل ه م تُِحَن ب ذي اْم ال
عُ الوَ  قولهم الَزمِ  الِمَحن. وقال أبو بكر في فِي الي الرَّ ولهم:  فاء: معنى الوفاء في اللغة الُخلق الشريف الع ن ق م

تُ  الشعَر فهو واٍف إذا زاَد؛ وَوفَْيت وفَى ي؛ ووافَْي ي، له بالعهد أَفِ اء أَي  أُوافِ اء باللّف ن الوف ولهم: اْرَض م وق
  ..  بدون الحق
َرى( (( ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ ِوْزرُ .)).. )38أَالَّ تَ اوال ِه، وجمعهم ذَّْنُب ِلثِقَل ِوْزُر: ال ل. وال ُل الثقي  : الِحْم

ا. واألَْوزاُر:  أَْوزاٌر. وأَْوزاُر الحرب وغيرها: األَثْقاُل واآلالت، واحدها ِوزٌر؛ عن د له ل: ال واح أَبي عبيد، وقي
ر: الجوهري: الَوَزُر اِإلثم والثِّْقلُ  السالح؛ ن األَثي ال اب الُح. ق اَرةُ والس ى وأَ  والك ي الحديث عل ق ف ا يطل ر م كث

ياء واِإلثم. يقال: َوَزَر يَِزُر إِذا حمل ما الذنب ن األَش َره م ُل ظه ه. يُثِْق ذنوب. وَوَزَر ِوْزراً: حمل ن ال ِة وم  الُمثِْقلَ
ةٌ ِوْزرَ  غيره وال تحملُ  تَِزُر وازَرةٌ ِوْزَر أُخرى؛ أَي ال يؤخذ أَحد بذنب وفي التنزيل العزيز: وال ٍس  نفٌس آثم نَْف

ال األَخفش: واآلثام تسمى أُخرى، ولكن كلٌّ َمْجِزيٌّ بعلمه. أْثَُم  ال أَْوزاراً ألَنها أَحمال تُثِْقلُه، واحدها ِوْزٌر، وق ت
ال. وَوَزَر  آثَِمةٌ بِإثم أُخرى. وفي الحديث: قد وضعت الحرب أَوزارها أَي انقى ق قت أَمرها وخفت أَثقالها فلم يب

ديث: ِوْزَرةً:َوْزراً وِوْزراً وَ  ي الح ِوْزٍر. وف َي بِ ُل: ُرِم اج. َوُوِزَر الرج ن الزج م؛ ع نَ  أَث ر  اْرِجْع أُْزورات غي م
  .. مأْجورات؛ أَصله مْوزورات ولكنه أَتبع مأْجورات

ى() ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجزَ 40) َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى(39َوأَْن لَْيَس ِلْإلِنَساِن إِالَّ َما َسعَى(((   .)) )41اَء األَْوفَ
َر قوله..  ِر هللا والسَّعُي: القَْصُد، وبذلك فُّسِ ذي هو ؛ تعالى: فاْسعَْوا إلى ِذْك ْعي ال ن السَّ يَس م رأَ  ول ْدُو، وق العَ

ال هللاِ، وقال: لو كانَْت من ابن مسعود: فاْمُضوا إلى ِذْكرِ  اج: السَّ السَّْعي لََسعَْيُت حتّى يَْسقُط ِرَدائِي. ق  ْعيُ الزج
ي عَى ف و يَْس ل ه وُل للرج ك تق ٍد ألَنّ ى واح ذَّهاُب بمعن ذا وال يس ه ُل  األَرض، ول اج: أَص ال الزج تِداٍد. وق باْش

ف في السَّْعيِ في كالم العرب عَى؛ كل التصرُّ ا َس اه إالّ  َعَمٍل؛ ومنه قوله تعالى: وأَْن ليس لإلنساِن إالَّ م ا  َمعن َم
عَْوا  ه: فاْس ى قول َل. ومعن ُدوا.َعِم ِر هللا، فاْقِص ى ِذْك ْعي،  إل ٍرّ َس ر أَو ش ن خي ٍل م لُّ عم ُب، وك ْعُي: الَكْس والسَّ

م والفعلُ  عَى له عَى. وَس ا تَْس ٍس بم لُّ نَْف َزى ك ل: ِلتُْج ي التنزي يهم: كالِفْعِل. وف عَى  وعل َب. وأَْس م وَكَس َل له َعِم
  ..  غيرَه: َجعَلَه يَْسعَى

ى(42ُمْنتََهى(َوأَنَّ إِلَى َربَِّك الْ ((   َحَك َوأَْبَك َو أَْض هُ ُه ا(43) َوأَنَّ اَت َوأَْحيَ َو أََم هُ ُه َق 44) َوأَنَّ هُ َخلَ ) َوأَنَّ
ى( ذََّكَر َواْألُْنثَ ْوَجْيِن ال زَّ ى(45ال ٍة إِذَا تُْمنَ ْن نُْطفَ قَ .)) .. )46) ِم هُ َخلَ داع :  َوأَنَّ رب: ابتِ الم الع ي ك ُق ف والَخْل



  1386                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ق شيء يُسبق إِليه: وكلالشيء على ِمثال لم  ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه   خلَق
ى.. ((  تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر ٍة إِذَا تُْمنَ ْن نُْطفَ يّ )) :  ِم ْن َمنِ ز: ِم ل العزي ي التنزي رئ  ٍوف ى؛ وق يُْمنَ

ى اء عل ة وبالي ال: مَ  بالتاء على النطف ّيِ، يق ىالَمن تَْمنَى أَي نَ ى، واْس ّيِ بمعنً ن الَمنِ ى م ُل وأَْمن ج تَْدَعى  الرَّ اْس
رف وال وَمنَى هللاُ الشيء: قَدََّره، وبه سميت ِمنًى، المنّي. خروج ة، يص ى بمك ا  وِمنً ذلك لم يصرف، سميت ب

ن يُْمنَى فيها من الدماء أَي يُراق، و ِم ب: ه دَّ  وقال ثعل ه الموت أَي ق ى هللا علي ولهم َمنَ رق ْدَي يُنح  ره ألَن الَه
  ..  ُمنَِي به أَي ذُبح الكبش واْمتَنَى القوم وأَْمنَْوا أَتوا ِمنى؛ قال ابن شميل: سمي ِمنًى ألَن هنالك.

َرى(((   أَةَ اْألُْخ ِه النَّْش ً .)) ..)47َوأَنَّ َعلَْي أ أُ نَْش أَ يَْنَش ه. ونََش : َخلَقَ ّ أَه  اًء ونَْش أَْنَش وءاً ونََش أَةً ونُُش
ُ الَخْلَق أَي ّ رى؛ ونََشاءة: َحيي، وأَْنَشأَ  أَةَ األُْخ ِه النَّْش ز: وأَنَّ َعلَْي ةَ.  اْبتََدأَ َخْلقَهم. وفي التنزيل العزي أَي البَْعث

رَّ  وقرأَ أَبو عمرو: النَّشاءةَ، بالمّد. الفّراُء في قوله تعالى: رةَ؛ القُ أَةَ اآلِخ ُئ النَّْش ُ يُْنِش ّ ى ثُمَّ  ون عل اُء مجتمع
ين ال: النَّشاءة جزم الش رآن، فق ّلِ الق ي ك دَّها ف ه م ، فِإن ِريَّ ِرها إِال الحسَن البِْص ِة،  وقَْص ِة والّرآف ل الّرأْف مث

ن عامر  وقرأَ ابن كثير وأَبو عمرو: والَكأْبِة والَكآبِة. افع واب رأَ عاصم ون ث وقعت. وق النَّشاءة ، مـمدود، حي
  .ْشأَةَ، بوزن النَّْشعِة حيث وقعت.النَّ  وحمزة والكسائي

ى( (( ى َوأَْقنَ َو أَْغنَ هُ ُه بته ..)).. )48َوأَنَّ ه: كس اً واْقتَنَْيتُ وا وقُْنوان يء قُنُ ْوت الش َز: قَنَ ْوت العن  وقَنَ
ةُ:  له ثابتة عليه ، والكلمة اتخذتها للحلَب . وله غنم قِْنوة وقُْنوة أَي خالصة ب واوية ويائية . والِقْني ا اكتُس م

ً  ، والجمع ه وقُْنياناً ؛ األُولى عن اللحياني . قِنًى ، وقد قَنى المال قَْنيا ال: ومن ك ؛ ق ه لنفس اٌن: اتخذت اٌل قِْني  وم
ي قَنِيُت َحيائي أَي لَِزمته ؛ ا يَْقتَن اه م اه: أَعط الى وأَْقن اه هللا تع د قَنَّ ضا . وق ى: الّرِ ن والِقن ب .  م ة والنََّش الِقْني

اه. وأَغناه هللاوأَقنا ى وأَْقناه ه هللا أَيضاً أَي َرضَّ و أَْغنَ ه ه ى ؛  أَي أَعطاه ما يَسُكن إليه . وفي التنزيل: وأَن وأَْقنَ
ى قال ة أَبو إسحق: قيل في أَْقنَى قوالن: أَحدهما أَْقنَ ل قِْني الً لصاحبه  أَْرَضى ، واآلخر جع ى أَص ل الغن أَي جع

ى  على أَنه يكون عندي ال أُخرجه من يدي . قال  كذا وكذا أَي عملتقد اقتنيتُ  ثابتاً، ومنه قولك : راء: أَْغنَ الف
ة َرضَّى الفقير بما ن الِقني ى م ه ، وأَْقن اه ب ا أَغن اه م ى أَعط ي: أَقن ن األعراب ب . اب ة.  والنََّش د الِكفاي ّدخره بع ي

ْوَك  ي صدرك وإنما َحكَّ ف قَنِيت به أَي َرِضيت به. وفي حديث وابصة: واإلثمُ  ويقال: ه وأَْقنَ اُس عن اك الن أَْقن
  .. الزمخشري قال ذلك وأَن المحفوظ بالفاء والتاء من الفُتْيا َّأَبو موسى أَن أَي أَْرَضْوَك ؛ حكى

ْعَرى(((   ال.)).. )49َوأَنَّهُ ُهَو َربُّ الّشِ ٌر يق ب نَيِّ عرى: كوك ْعَرى؛ الش  وقوله تعالى: وأنه هو َربُّ الّشِ
ول العرب:الِمرْ  له ّر؛ تق ل  َزُم يَْطلُع بعد الَجْوزاِء، وطلوعه في شّدة الح ل صاحب النح إِذا طلعت الشعرى جع

ْعَرياِن: العَبُوُر التي راع؛ تزعم العرب أَنهما أُختا يرى. وهما الّشِ َهْيٍل،  في الجوزاء، والغَُمْيصاُء التي في الذِّ ُس
ْعَرىوطلوع الشعرى على إِثِْر طلوع الَهْقعَِة. و ا  عبد الّشِ ال: إِنه ة؛ ويق ي الجاهلي رب ف ن الع ةٌ م ور طائف العَبُ

 ً و رب الشعرى؛ َعبََرت السماء َعْرضا ه ه الى: وأَن أَنزل هللا تع ا، ف ا َعْرضاً غيره رب الشعرى  أَي ولم يَْعبُْره
ت رب قال رى الغَُمْيصاَء ألَن الع دونها، وسميت األُخ ي التي تعب ا بكت عل ف ا: إِنه ى أَحاديثه ور حت ر العب ى إِث

  . َغِمَصْت.
ى(((   اًدا اْألُولَ َك َع هُ أَْهلَ ى(50َوأَنَّ ا أَْبقَ وَد فََم ي )51) َوثَُم ون إال ف ات .. وال يك ي .. م ك : فن .)).. هل

  ميتة سوء .. 
ن سيده:.))..قال )52َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل إِنَُّهْم َكانُوا هُْم أَْظلََم َوأَْطغَى(((   ى اب و  َطغَ اً ويَْطغُ ى َطْغي يَْطغ

ل صاِحبَه  الُكْفِر. وفي حديث َوْهٍب: إِنَّ ِلْلِعْلم ُطْغياناً كُطْغيانِ  وَغال في ُطْغياناً جاَوَز القَْدَر وارتفع الَماِل أَي يَْحِم
ُل  َحقَّه بالعََمِل به يَِحلُّ له، ويَتََرفَّع به على َمْن ُدونَه، وال يُْعطي على التََّرخُّص بما اْشتَبَه منه إِلى ما ال كما يَْفعَ

  . َربُّ الماِل. وكلُّ مجاوز حدَّه في الِعْصياِن َطاغٍ.
والُمْؤتِفكات: َمدائن لوط، على نبينا وعليه الصالة والسالم، سميت .)).. )53َواْلُمْؤتَِفَكةَ أَْهَوى(((    

ال  له تعالى:النقالبها بالَخْسف. قال تعالى: والُمْؤتَِفكةَ أَْهوى، وقو بذلك ات؛ ق والُمْؤتِفكات أَتتهم رسلهم بالبين
ا الزجاج: المْؤتفكات جمع ك كم ك  ُمْؤتَِفكة، ائْتَفََكْت بهم األَرض أَي انقلبت. يقال: إِنهم جمع من أَهل ال للهال يق

ال: ه ق ه أَن ن أَبي س ع ن أَن ر ب دنيا. وروى النض ه ال ت علي د انقلب ا ق رة فِإنه زلنَّ البص ّي ال تن دى  أَي بن إِح
ة الُمْؤتَِفكات قد ائْتَفََكت ي بالُمؤتفك ال شمر: يعن ة ق م الثالث ة به رتين هي ُمْؤتَِفك ا م ا بأَهله رتين  أَنه ت م غرق

ت،  االنقالب فشبه غرقها بانقالبها. واالئْتِفاك عند أَهل العربية: ا أَي انقلب كقريات قوم لوط التي ائْتَفَكْت بأَهله
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ل: اتُ  وقي دُ  الُمْؤتَِفك ديثالُم ي ح الم. وف ه الس وط، علي وم ل ى ق الى عل ا هللا تع ي قلبه   ن الت
ه، سعيد بن ة أَهلكت ك االفك ذاب جبير وذكر قصة هالك قوم لوط قال: فمن أَصابته تل د الع ذي أَرسله هللا  يري ال

ت ال: ائْتَفََك ارهم. يق ا دي ب به يهم فقل ا أَي عل دة بأَهله ير البل ديث بش ي ح ة. وف ي ُمؤتَِفك ت، فه ن  انقلب ب
تم ، صلى هللا له النبي  قال الخصَّاصية: ةُ  عليه وسلم: ممن أَنت؟ قال: من ربيعة، قال: أَن وال ربيع ون ل تزعم

ا. األَرُض بمن عليها أَي انقلبت. الئْتَفَكت ف َمهابُّه ياح تختل ب والُمْؤتَِفكاُت: الّرِ ي تقل اح الت ات: الري  والُمْؤتَِفك
  ..  األَرض

ا((     اَها َم ى( فَغَشَّ اه.)).. )54َغشَّ ال: رم ة. يق ن التَّْغِطي ه م ْوِف وكلُّ ي الَج ذُ ف ية: داٌء يأُْخ   والغاِش
ُمهْ  بغاِشيَة؛ قال الشاعر: هللا ه في بطنِه غاِشيةٌ تُتَّمِ م وُن  قال: تُتَّمِ و داٌء أَو َوَرم يك و عمرو: وُه ال أَب ه. ق تُْهِلُك
َ  البطِن يعني في أ الى: أَفَ أْتِيَهمالغاِشيَة. وقوله تع يةٌ من عذاِب هللاِ  ِمنُوا أَن تَ م.  ؛ غاِش ه ة تَعُمُّ ة ُمَجلِّل  أَي ُعقوب

يّ  و َمْغِش َي، فه ياناً: أُْغِم ياً وَغَش يَةً وَغْش ه َغْش ي علي ي ٌوُغِش ه، وه ْوت. علي يَةُ الَم ذلك غْش يَة، وك  الغَْش
اِهية ي ِقيامةمن َخْير أَو شّرٍ أَو مْكروٍه، ومنه قيَل للْ  الغاِشيةُ: الدَّ ْوتِ  الغاِشيةُ، وأَراد ف ياِت الَم ْن َغَش يٍة م  َغْش

  .. والمقصود في اآلية الكريمة :  جعل عاليها سافلها .. 
  .)).. األالء: هي النعم .. )55فَبِأَّيِ آَالِء َربَِّك تَتََماَرى(((  
ى(((   ذُِر اْألُولَ دوّ .)).. )56َهذَا نَِذيٌر ِمْن النُّ ِذَر بالشيء وبالع ِذَره.ونَ هُ فَح ْذراً: َعِلَم ذال، ن ر ال   ، بكس

أَن النُّْذر االسم واِإلنذار المصدُر. وأَنذَره  أَعلََمهُ، والصحيح إِْنذاراً ونُْذراً؛ عن كراع واللحياني:  باألَمر وأَنذََره
اً: ذَّره. أَيض ه وح ِة؛ .خّوف ْوَم اآلِزفَ ِذْرُهْم يَ ز: وأَْن ل العزي ي التنزي ى الز وف ذلك حك اجي:وك ذاراً  ج هُ إِن أَنذَْرت

الى:  المصدر، والنِذير االسم. ونِذيراً، والجيِّد أَن اِإلنذار ه تع ِذير. وقول وفي التنزيل العزيز: فستعلمون كيف نَ
 َكذَّبَْت ثَُموُد بالنُّذُِر؛ قال الزجاج: نَِذيِر؛معناه فكيف كان إِنذاري. والنِذير: اسُم اِإلنذار. وقوله تعالى: فكيف كان

   .. النُّذُر جمع نَِذير.
ِ َكاِشفَةٌ(57أَِزفَْت اْآلِزفَةُ(((   َّ وَن(58) لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن  َحُكوَن 59) أَفَِمْن َهذَا اْلَحِديِث تَْعَجبُ ) َوتَْض
ةُ اْقتََرَب، فقد أَِزفَ  أَِزَف يأَْزُف أََزفاً وأُُزوفاً: اْقتََرَب. وكلُّ شيء.)).. )60َوَال تَْبُكوَن( َد. واآلِزف ا وأَفِ اً أَي َدن  أََزف

ي وإن القيامة لقُْربِها ّ تعالى: أَِزفَِت اآلِزفةُ؛ يعن ةُ. وأَِزَف  اْستَْبعََد الناُس َمداها، قال  ِت القيام ة، أَي َدنَ القيام
ى ا الرجل أَي َعِجَل، فهو آِزٌف عل ُل أَي دن اَن األََج ُت وح د أَِزَف الوق ي الحديث: ق ل. وف ُرَب. فاِع واآلِزُف:  وقَ

  . الـُمْستَْعِجُل.
  .)).. )61َوأَْنتُْم َساِمُدوَن(((  

ك  َسْمداً َسْرَمداً؛ عن ثعلب ًوَسَمَد: ثبت في األَرض ودام غليه. وهو لك أَبدا ل ذل ى واحد. وال أَفع بمعن
ده: أَلهاه. وسمَ  سرمداً.والسُّمود: اللهو. وَسَمد أَبداً سمداً  ب: وهي  دُسُموداً: لها. وسمَّ ال ثعل ى؛ ق ُسموداً: َغنَّ

رَ  قليلة؛ اس:  باللهو وفسر بالِغناء؛ وقيل: سامدون وقوله عز وجل: وأَنتم ساِمدون؛ فَّسِ الُهون؛ وقال ابن عب
عن الشيء. وروي  في الناس: الغفلة والسَّْهوُ  مستكبرون؛ وقال الليث: سامدون ساهون. والسُّمود سامدون

ِة: الغناء بلغة ِحْميَر؛ لسُّمودعن ابن عباس أَنه قال: ا ال ِللقَْينَ ا. ويق ي لن ِمِدينا أَي يقال: اْسُمدي لنا أَي َغنِّ  أَس
 ً    ..أَلِهينا بالغناء؛ وقيل: السُّمود يكون سروراً وحزنا

  )) ِ َّ ِ   ./.)).. عبده عبادة : خضع وذل وطاع له .. )62َواْعبُُدوا( فَاْسُجُدوا 
  

 *******  
  

ا يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا م
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـ يم ل ل المحيط السميع العل ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ه األس
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيرُ (( ون ...  –./.)) )118الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  

c    : 352الحلقة عدد   
   c سورة القمر) 54(

  )  55( آياتها : 
  

  ن وااله حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي إل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ـم بسم هللا الرحمن الرحيـــــــــــــ

ُر(((    قَّ اْلقََم اَعةُ َواْنَش ْت السَّ ( )1اْقتََربَ تَِمرٌّ ْحٌر ُمْس وا ِس وا َويَقُولُ ةً يُْعِرُض َرْوا آيَ ذَّبُوا  )2َوإِْن يَ َوَك
) تَِقرٌّ ٍر ُمْس لُّ أَْم َواَءُهْم َوُك وا أَْه ٌر( )3َواتَّبَعُ ِه ُمْزَدَج ا فِي اِء َم ْن األَْنبَ اَءُهْم ِم ْد َج ِن ِحْكَم ) 4َولَقَ ا تُْغ ةٌ فََم ةٌ بَاِلغَ

ٍر( )5النُّذُُر( ْيٍء نُُك اِعي إِلَى َش َراٌد  )6فَتََولَّ َعْنُهْم يَْوَم يَْدُع الدَّ أَنَُّهْم َج َداِث َك ْن األَْج وَن ِم اُرُهْم يَْخُرُج عًا أَْبَص ُخشَّ
الُوا  )8 ِسٌر() ُمْهِطِعيَن إِلَى الدَّاِعي يَقُوُل اْلَكافُِروَن َهذَا يَْوٌم عَ 7ُمنتَِشٌر( َدنَا َوقَ ذَّبُوا َعْب وحٍ فََك َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُ

َر( وٌن َواْزُدِج ْر( )9َمْجنُ وٌب فَاْنتَِص ي َمْغلُ هُ أَنِّ َدَعا َربَّ ٍر( )10فَ اٍء ُمْنَهِم َماِء بَِم َواَب السَّ ا أَْب ا  )11فَفَتَْحنَ ْرنَ َوفَجَّ
ِدَر(األَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء  ٍر( )12َعلَى أَْمٍر قَْد قُ َواحٍ َوُدُس ى ذَاِت أَْل اهُ َعلَ َزاًء 13َوَحَمْلنَ ا َج ِري بِأَْعيُنِنَ )تَْج

َر( دَِّكٍر( )14ِلَمْن َكاَن ُكِف ْن ُم ْل ِم ةً فََه ا آيَ ْد تََرْكنَاَه ذُِر( )15َولَقَ ذَابِي َونُ اَن َع َف َك ْرآَن 16فََكْي ْرنَا اْلقُ ْد يَسَّ ) َولَقَ
ِكٍر(ِلل ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَّ ذُِر( )17ذِّ ذَابِي َونُ اَن َع َف َك اٌد فََكْي ذَّبَْت َع ْوِم 18َك ي يَ ًرا فِ ا َصْرَص ْيِهْم ِريًح ْلنَا َعلَ ا أَْرَس )إِنَّ

) تَِمّرٍ ٍس ُمْس ٍر( )19نَْح ٍل ُمْنقَِع اُز نَْخ أَنَُّهْم أَْعَج اَس َك ِزُع النَّ ذَابِي َونُ )20تَن اَن َع َف َك ْرنَا  )21ذُِر(فََكْي ْد يَسَّ َولَقَ
ِكٍر( دَّ ْن ُم ْل ِم ْكِر فََه ذِّ ذُِر( )22اْلقُْرآَن ِلل وُد بِالنُّ ذَّبَْت ثَُم َالٍل  )23َك ي َض ا إِذًا لَِف هُ إِنَّ ًدا نَتَّبِعُ ا َواِح ًرا ِمنَّ الُوا أَبََش فَقَ

ْكُر َعلَْيِه ِمْن بَْينِنَا بَْل ُهَو َكذَّ 24َوُسعٍُر( لُو 26) َسيَْعلَُموَن َغًدا َمْن اْلَكذَّاُب األَِشُر(25اٌب أَِشٌر()أَُؤْلِقَي الذِّ )إِنَّا ُمْرِس
ٌر( )27النَّاقَِة فِتْنَةً لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِْر( اِحبَُهْم  )28َونَبِّئُْهْم أَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْينَُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََض اَدْوا َص فَنَ

ِر(30فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر( )29قََر(فَتَعَاَطى فَعَ  يِم اْلُمْحتَِظ انُوا َكَهِش َدةً فََك ْيَحةً َواِح ْيِهْم َص  )31)إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَ
ِكٍر( ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَّ ْلنَ 33َكذَّبَْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُِر( )32َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ ا أَْرَس وٍط ) إِنَّ بًا إِالَّ آَل لُ ْيِهْم َحاِص ا َعلَ

َحٍر( ْينَاُهْم بَِس َكَر( )34نَجَّ ْن َش ِزي َم ذَِلَك نَْج ِدنَا َك ْن ِعْن ةً ِم ذُِر( )35نِْعَم اَرْوا بِالنُّ تَنَا فَتََم ذََرُهْم بَْطَش ْد أَن  )36َولَقَ
ذُوقُوا  نَُهْم فَ نَا أَْعيُ ْيِفِه فََطَمْس ْن َض ْد َراَوُدوهُ َع ذُِر(َولَقَ ذَابِي َونُ ( )37َع تَِقرٌّ ذَاٌب ُمْس َرةً َع بََّحُهْم بُْك ْد َص  )38َولَقَ

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر( )39فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر( ذَّبُوا 41َولَقَْد َجاَء آَل فِْرَعْوَن النُّذُُر( )40َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ ) َك
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ِدٍر(بِآيَاتِنَا ُكلَِّها فَأَخَ  ٍز ُمْقتَ ذَ َعِزي ِر(42ْذنَاُهْم أَْخ بُ ي الزُّ َراَءةٌ فِ ْم بَ ئُِكْم أَْم لَُك ْن أُْولَ ٌر ِم اُرُكْم َخْي وَن 43)أَُكفَّ )أَْم يَقُولُ
اَعةُ أَ 45َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّبَُر( )44نَْحُن َجِميٌع ُمْنتَِصٌر( ُدُهْم َوالسَّ اَعةُ َمْوِع ْل السَّ ()بَ رُّ ى َوأََم )إِنَّ 46ْدَه

قََر( )47اْلُمْجِرِميَن فِي َضَالٍل َوُسعٍُر( سَّ َس وا َم وِهِهْم ذُوقُ ى ُوُج اِر َعلَ ي النَّ َحبُوَن فِ ْوَم يُْس ْيٍء 48يَ لَّ َش ا ُك )إِنَّ
ِكٍر() َولَقَْد أَْهلَ 50َوَما أَْمُرنَا إِالَّ َواِحَدةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصِر( )49َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر( ْيٍء  )51ْكنَا أَْشيَاَعُكْم فََهْل ِمْن ُمدَّ َوُكلُّ َش

بُِر( تََطٌر( )52فَعَلُوهُ فِي الزُّ ٍر ُمْس ِغيٍر َوَكبِي ٍر(53َوُكلُّ َص اٍت َونََه ي َجنَّ يَن فِ َد  )54)إِنَّ اْلُمتَِّق ْدٍق ِعْن ِد ِص ي َمْقعَ فِ
  ./.)).)55َمِليٍك ُمْقتَِدٍر(

  صدق هللا العظيم   
  ة القمر ) ( سور  

  * التحليل :   
    

  أثبتت األحاديث المتواترة أن القمر انشق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بمكة  :
  جاء في (( البيان فيما اتفق عليه الشيخان )) هذه األحاديث الصحيحة : 

ُ َعْنهُ قَاَل : اْنشَ    َّ ِ ْبِن َمْسعُوٍد َرِضَي  َّ ه َحِديُث َعْبِد  ِه وآل ُ َعلَْي َّ ِ َصلَّى  َّ قَّ اْلقََمُر َعلَى َعْهِد َرُسوِل 
ُ َعلَْيِه وآله َوَسلََّم اْشَهُدوا  ..  َّ ِ َصلَّى  َّ   َوَسلََّم بِِشقَّتَْيِن فَقَاَل َرُسوُل 

  ِ َّ وَل  ُ َعْنهُ : أَنَّ أَْهَل َمكَّةَ َسأَلُوا َرُس َّ أََراُهُم َحِديُث أَنٍَس َرِضَي  ةً فَ ِريَُهْم آيَ لََّم أَْن يُ ه َوَس ِه وآل ُ َعلَْي َّ لَّى   َص
تَْيِن  ..   اْنِشقَاَق اْلقََمِر َمرَّ

ُ َعلَيْ    َّ ِ َصلَّى  َّ ُ َعْنُهَما : إِنَّ اْلقََمَر اْنَشقَّ َعلَى َزَماِن َرُسوِل  َّ   َم  ..ِه وآله َوَسلَّ َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 
  وجاء في صحيح البخاري :   

س رضي هللا دثنا أن ادة: ح ن قت ي، ع ال: حدثني أب اذ ق ى: حدثنا مع ن المثن د ب دثني محم ه: ح   عن
لى هللا ه  أن رجلين من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، خرجا من عند النبي ص ه  علي ة وآل ي ليل وسلم ف

ى  ما، فلما افترقا صارمظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيآن بين أيديه ى أت ا واحد، حت ل واحد منهم ع ك م
  أهله.

ال ك. وق ن مال س ب ادة، عن أن ن قت يبان، ع ونس: حدثنا ش دثنا ي د: ح ن محم د هللا ب دثني عب ي  ح ل
ه ي هللا عن ك رض ن مال س ب ن أن ادة، ع ن قت عيد، ع دثنا س ع: ح ن زري د ب دثنا يزي ة: ح دثهم: خليف ه ح   أن

  فأراهم انشقاق القمر ..   وسلم أن يريهم آية،وآله صلى هللا عليه أن أهل مكة سألوا رسول هللا 
ر  ة .. فانشقاق القم ع بمك ا وق ولكني أعتقد أن مسألة انشقاق القمر تتجاوز في مفهومها وأبعادها م

ة :  ُر((( مرتبط باقتراب الساعة بصريح اآلي قَّ اْلقََم اَعةُ َواْنَش ْت السَّ بحا)1اْقتََربَ ا س الى ...)).. فربطه نه وتع
وث  ت البح د أثبت ذات ؟.. لق ر بال اذا القم ا .. لم ا إطالق ك فيه ي الش ة الت راب القيام قاق واقت ض .. انش ع بع م
ات  ى النب ان وعل ى اإلنس ا عل ا تأثيره دورة له ك ال ة وان تل ول األرض دورة معين دور ح ر ي ة أن القم العلمي

ى عل زر .. وحت د والج ات والم ار والمحيط ى البح وان وعل أثيراوالحي رفين  تى الت ال المنح ي أفع ة ف الجانبي
ه  ة .. وان ة محتوم ى نهاي ذا الشمس إل ه يسير وك ر محدد .. وان ر  القم والمجرمين .. وأثبت البحوث أن عم
تطلع  ة .. وس ى جيولوجي تحدث فوض ن األرض س ر م راب القم ين واقت ت مع ي وق وازين ف تالل الم د اخ عن

و تالل الك بب اخ ال بس ا فع ن مغربه مس م ي الش وازن ف تالل الت غط واخ ل الض ال بفع ر فع ق القم ن .. وينش
ة  ى الجيوليوجي ين الفوض م ب ط العل د رب الم .. لق ة الع ة األرض ونهاي ون نهاي ية .. وتك ة الشمس المجموع
ر  ور القم واختالل توازن الكواكب وانشقاق القمر .. ونهاية العالم .. ليس هذا فقط بل يختفي نور الشمس ون

ث  ..  والمدهش أن ي األحادي ذا ف اس .. وك القرآن الكريم أشار إليها إشارة بالغة األهمية ال لبس فيها وال التب
  النبوية الشريفة الصحيحة : 

  جاء في صحيح البخاري : 
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و ال: حدثني أب داناج ق د هللا ال دثنا عب ار: ح ن المخت د  حدثنا مسدد: حدثنا عبد العزيز ب ن عب سلمة ب
ه الرحمن، عن أبي هريرة رضي هللا ي صلى هللا علي ه،عن النب ه  عن وران وسلموآل ر مك ال الشمس والقم  ق

  ..ضوءهمايوم القيامة). (مكوران) مطويان وقد ذهب 
  وفي صحيح البخاري نجد الحديث التالي :   
ال:   هل ق ن س ازم، ع و ح دثنا أب ان: ح و غس دثنا أب ريم: ح ي م ن أب عيد ب دثنا س   ح

  يشير بإصبعيه فيمدهما (( بعثت أنا والساعة كهاتين )) .. لم: وسوآله هللا صلى هللا عليه  قال رسول
  وجاء في صحيح مسلم :   
ِ ْبُن ُمعَاٍذ اْلعَْنبَِرّي. َحّدثَنَا أَبِي. َحّدثَنَا   ّ ٍر،  حّدثنا ُعبَْيُد  ي َمْعَم ُشْعبَةُ َعِن األَْعَمِش، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن أَبِ
ِ ْبِن َمْسعُ  َعْن َعْبدِ  ِ صلىّ ّ ُل وآله  هللا عليه وٍد قَاَل: اْنَشّق اْلقََمُر َعلََى َعْهِد َرُسوِل  تََر اْلَجبَ وسلم فِْلقَتَْيِن. فََس

ِ صلى هللا عليه  فِْلقَةً. َوَكانَْت فِْلقَةٌ  ّ   وسلم: "اللُّهّم اْشَهْد".وآله فَْوَق اْلَجبَِل. فَقَاَل َرُسوُل 
  وجاء في سنن ابن ماجة : 

ن  ّدثنا أَبُو بَْكِر أَبِي َشْيبَةَ. حّدثنا َوِكيٌع َعْن ُسْفيَاَن، َعْن فَُراتٍ ح   ةَ ل ْن ُحْذيَفَ ِل َع ي الطُّفَْي ْن أَبِ اِز، َع زَّ اْلقَ
عَ  اَل: اطَّلَ يٍد؛ قَ ه  أَِس لى هللا علي يُّ ص ا النَّب ه َعلَْينَ ذَاَكرُ وآل ُن نَتَ ٍة، َونَْح ْن ُغْرفَ لم ِم ا وس اَعةَ. فَقَ   َل:السَّ

  الدََّجاُل. َوللُوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغِربَِها). الَ تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَُكوْن َعْشُر آيٍَت:)
  وقد جاء في كتاب محمد صلى هللا عليه وسلم لمحمد رضا :   
ذور    ر لسيدنا  ومن ذلك يعلم أنه ال مح قاق القم ي انش ّ صلى ف ه  رسول  ه ّ علي وسلم وإن وآل

هتأ ي إلي ه ال داع ي لتحقق ع الماض تقبل موض ع المس ه بوض ل آيت حيح. وي الف الص ه خ ن كون ال ع   فض
ة حاصلها  وقد ذكرت الجرائد األجنبية مقالة عربتها جريدة ع باألستانة العلي ت تطب ي كان ة الت اإلنسان العربي

ه ح أنه في ممالك الصين على وهو  ادث سماوي عظيم بناء قديم مكتوب عليه إنه بني عام كذا الذي وقع في
لم  نصفين فحرر انشقاق القمر  ه وس ّ علي لى  ّ ص ول  ا رس ق سنة انشقاقه لسيدنا وموالن الحساب فواف

  اهـ".
  وفي صحيح البخاري :   

قتادة، عن  حدثني عبد هللا بن عبد الوهاب: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن
ة، وآله  :أن أهل مكة سألوا رسول هللا صلى هللا عليهأنس بن مالك رضي هللا عنه ريهم آي لم أن ي أراهم  وس ف

  .، حتى رأوا حراء بينهما.القمر نصفين 
ر للمسار  وواضح أن اقتراب الساعة مرتبط بما يحدث للشمس والقمر من أحداث جسام .. ومن تغيي

  .. ومن فوضى تعم العالم ..
  جاء في صحيح البخاري :  

و  دثنا أب رة رضيح ي هري ن أب رحمن، ع د ال اد، عن عب و الزن ا شعيب: حدثنا أب ان: أخبرن هللا  اليم
ى وآله عنه:أن رسول هللا صلى هللا عليه  وم الساعة حت ال: (ال تق ا  وسلم ق ع الشمس من مغربه إذا تطل ، ف

ن  طلعت م تك ا ل ع نفساً إيمانه ل  فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين: {ال ينف ت من قب ي  آمن أو كسبت ف
ا ه، وال إيمانه ال يتبايعان ا ف ا بينهم رجالن ثوبهم ر ال د نش اعة وق وَمنَّ الس راً}. ولتق وَمنَّ  خي ه، ولتق يطويان

وَمنَّ  ه، ولتق ال يطعم ه ف بن ِلقحت ل بل د انصرف الرج اعة وق ه،  الس قي في ال يس ه ف يط حوض و يل الساعة وه
  ).يطعمها ولتقوَمنَّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فال

  وجاء في كنز العمال :
ئت،  طلعت الشمس من مغربها خر إبليس  إذا  ن ش ي أن أسجد لم ساجدا ينادي ويجهر: إلهي! مرن

ي عز وجل أن فيجتمع ي سألت رب ول: إن ذا التضرع؟ فيق ى  إليه زبانيته فيقولون: يا سيدي ما ه ي إل ينظرن
ة  رج داب م تخ وم، ث ت المعل ذا الوق وم وه ت المعل ن الوق دع األرض م أول ص فا، ف ي الص عها  ف وة تض خط

  بأنطاكية فتأتي إبليس فتلطمه.
ه  ه وآل د صلى هللا علي ة محم ر البري ث خي والذي نخرج به في هذه الجولة الطيبة المباركة في أحادي
ون  وسلم .. أنها إلماعات تشير بكل وضوح واتساق إلى أن لكل شيء بداية ونهاية في مستوى اإلنسان والك
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وا والحياة .. وا ى يتبع ة نصوحا .. وحت ى هللا توب وا إل ى يتوب ان حت ان وزم ل مك ن السورة إنذار للناس في ك
ط  ده فق ل لهم وحده ووح ذي يكف دين اإلسالم دين التوحيد الخالص الذي ينقذهم من الظلمات إلى النور .. وال

وازن ري الجسدي  إن اخلصوا  توحيدا وعمال صالة وعبادة والتزاما بما أمر .. السعادة والت النفسي والفك
ه واحد ال  ود هللا وأن العائلي واالجتماعي وخيري الدنيا واآلخرة .. ولكن هل يفهم الناس األدلة التي تثبت وج

وا شريك له وأنه خارج إطار المكان والزمان ألنه خلقهما وال يتحدد بهما ؟.. ((  وا َويَقُولُ َوإِْن يََرْوا آيَةً يُْعِرُض
(ِسْحٌر ُمْستَمِ  ا  )2رٌّ درها ألنه ...)).. يطلق الناس على األدلة الخارقة سحرا .. ألنهم ال يقدرون المعجزة حق ق

ط  ادر وحده ووحده فق و الق ا فه ه خلقه الى .. وألن بحانه وتع تخترق القوانين والنواميس التي وضعها هللا س
ى مدى على خرقها متر يريد وأنى يريد وبالطريقة التي يريد كي يعطي الدليل الما دي الملموس والمباشر عل

د الخالص ..   ى التوحي ودة إل قوته وعظمته ورحمته في اآلن ذاته بخلقه ..إنها دعوة لهم للتوبة والتوبة والع
ل روح  ن ك ة م ادات المفرغ ادات والعب ن الع دهم م تقر عن ا اس الموروث وبم اس ب ك الن ادة يتمس ن ع ولك

ذيب   واستقامة وتوحيد .. لذلك يسارعون إلى تكذيب ا .. وهو تك اء به ة ومن ج اآلية وتكذيب من أرسل اآلي
(خطير يقعون به في هاوية الهوى والكفر ..  ((  تَِقرٌّ ٍر ُمْس لُّ أَْم َواَءُهْم َوُك وا أَْه ع أن )3َوَكذَّبُوا َواتَّبَعُ ...)) .. م

وله .. ((  ي هللا ورس ة ف ديق والثق ان والتص ة لإليم ه الكفاي اءهم في ا ج ْد َجم ِه َولَقَ ا فِي اِء َم ْن األَْنبَ اَءُهْم ِم
د جاء  ) 4ُمْزَدَجٌر( ر .. لق اد عن الكف ة لالبتع ه كفاي ا في اء .. أي م و الزجر .. أي االنته ر وه ... )) .. المزدج

دن  دالدين والرسول وكذا من قبله بالقول السديد واألمر الرشي ر وسداده من ل .. وبالحكمة وهي صواب األم
ادة .. ((  هللا العزيز الحميد اس الج ذُُر(ولكن ذلك لم يكن كافيا كي يلتزم الن ِن النُّ ا تُْغ ةٌ فََم ةٌ بَاِلغَ ...)) .. )5ِحْكَم

ى اإلسالم ..  ولكن ما مهمة الرسول ؟؟ وما مهمة الداعية في كل مكان وزمان ؟.. مهمته الدعوة إلى هللا .. إل
اء إلى عبادة هللا الواحد بال شريك وتطبيق الدين .. فإن  ة والعلم ول أو الداعي ى الرس ا عل دعوة.. م د ال م تج ل

ان..   ك إال البي ة تل يهم والحال ا عل دال .. م دل واعت ل ع ة بك يلة ممكن ورثة األنبياء في الدعوة إلى هللا بكل وس
د نتيجة  م يج إن ل ين .. ف و مب الشرح الواضح .. إعطاء   الفكرة بال لبس أو التباس .. أبان الشيء اتضح فه

رض . ه ..((  أع ميره ورب ى ض ه وأرض ام بواجب د ق د.. لق ْيٍء . ابتع ى َش دَّاِعي إِلَ ْدُع ال ْوَم يَ ْنُهْم يَ َولَّ َع فَتَ
وم )6نُُكٍر( ...)).. الداعي هو إسرافيل الذي سينفخ في الصور إلحياء الموتى .. للبعث للجزاء .. للحساب .. لي

  صعب على كل كافر تنكر للحق المبين .. 
  البخاري :جاء في صحيح 

دة، ي زائ ن أب اء اب ن زكري رحيم، ع د ال ا عب ل: أخبرن ن خلي ماعيل ب دثنا إس ن: ح دثني الحس ن  ح ع
ه  لى هللا علي ي ص ن النب ه، ع ي هللا عن رة رض ي هري ن أب امر، ع ه ع ال:وآل لم ق   وس

ذلك إني) ال أدري أك العرش، ف ق ب ا بموسى متعل إذا أن ان، أ أول من يرفع رأسه بعد النفخة اآلخرة، ف د ك م بع
  النفخة).

ا رة،  حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا األعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أب هري
   وسلم قال: وآله عن النبي صلى هللا عليه

ا( ا أب الوا: ي ون). ق ال:  بين النفختين أربع نة؟ ق ون س ال: أربع ت، ق ال: أبي ا؟ ق ون يوم رة، أربع هري
  ل: أبيت. (ويبلى كل شيء من اإلنسان إال عجب ذنبه، فيه يركب الخلق).قا أبيت، قال: أربعون شهرا؟

  وجاء في كنز العمال  بعض أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
ر  صاحب الصور واضع على قرنان يالحظان النظر،  صاحبي الصور بأيديهما إن  فيه منذ خلق ينتظ

  عن البراء).(يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ.  متى
يس ما ل، ول ت البق ا ينب ون كم ن اإلنسان  بين النفختين أربعون، ثم ينزل هللا من السماء ماء فينبت م

  عن أبي هريرة).(شيء إال يبلى إال عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. 
ه صاحب الصور منذ إن طرف  د إلي ل أن يرت ؤمر قب ة أن ي و العرش مخاف ه مستعد ينظر نح ل ب  وك

ه أن عيني ه، ك ان. طرف ان دري   كوكب
ى الجبهة وأصغى وصاحب الصور قد عن أبي هريرة). كيف أنعم  -ك ) رن وحن ى  التقم الق السمع ينتظر مت



  1392                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

لم يؤمر بالنفخ فينفخ، قالوا: يا رسول صلى هللا عليه  نع؟وس ف نص لم! كي م  وس وا: حسبنا هللا ونع ال: قول ق
  ) .. سعن ابن عبا( الوكيل على هللا توكلنا. 

ر  ر .. انكس طوة والتجب نهم الس ت ع ور .. أذالء .. غاب ن القب ون م م يخرج ة وه ك اللقط أملوا تل وت
َراٌد بصرهم .. يسيرون رغم أنوفهم إلى مصيرهم المحتوم ((  أَنَُّهْم َج َداِث َك ْن األَْج ُخشَّعًا أَْبَصاُرهُْم يَْخُرُجوَن ِم

و َشعُخشوعاً واْختَ  ... ))  خشع يخشع)7ُمنتَِشٌر( ى ببصره نح َع: رم َض صوته.  وتََخشَّ ه وخفَ األَرض وَغضَّ
ب م يُِح ال: أَيُّك ا فق ل علين ْعنا  أَن وفي حديث جابر: أَنه، صلى هللا عليه وسلم، أَقب ال: فَخَش ه؟ ق ِرَض هللا عن يُْع

  والُخشوع في الصوت والبَصر كالُخضوع في البَدن. األَثير: أَي َخِشينا وخَضْعنا؛ قال ابن
يا ه: ف ّرم هللا وجه ي، ك ديث عل ي ح ر. وف َدُث: القَْب َدثٍ  لَج ر،  َج ي قب ا أَي ف ه آثاُره ي ُظْلمت ُع ف يَْنقَِط

ئهم أَْجداثَهم أَي نُْنِزلُهم قبوَرهم الحديث: والجمع أَْجداٌث. وفي   .. نُبَّوِ
ف يس .. الموق يرهم التع ين مص رون رأي الع ذي ي افرين ال بة للك ة بالنس زداد قتام ورة ت زداد  الص ي

ر  اة من أم ال مهرب .. وال منج صعوبة بالنسبة إليهم وهم يحاطون بالحقيقة التي ال تمارى من كل جانب .. ف
رد : ((  ذي ال ي ائه ال ٌر(هللا وقض ْوٌم َعِس ذَا يَ افُِروَن َه وُل اْلَك دَّاِعي يَقُ ى ال يَن إِلَ ُع ...)) .. )8 ُمْهِطِع َع يَْهَط َهَط

َع: أَْقبَ اً وأَْهَط يءُهُطوع ى الش م َل عل ره فل هم؛  ببص ي رؤوس يَن ُمْقنِِع ل: ُمْهِطِع ي التنزي ه. وف ه عن يرفع
ه ع رأَْس ذي يَْرفَ ُع ال وعٍ، والُمْقنِ ي ذُّلٍ وُخش ُر ف ذي يَْنُظ ل:الُمْهِطُع ال ر وقي ل  ينظ َع: أَقب َع وأَْهَط . وَهَط ي ذّلٍ ف

نعم هللا . خوف، وقيل: نظَر بُخُضوعٍ  ُمْسِرعاً خائفاً ال يكون إِال مع ر ب اه .. كف ترة وغط را س . وكفر الشيء كف
  جحدها وتناساها.. الكفر ضد اإليمان .. كفر با نفى وجوده واحدا ال شريك له .. 

ا  ه إطالق ذي ال شك في ة ال إن الكفر هو الكفر مهما كان زمانه أو مكانه من بدء الخلق إلى يوم القيام
ار و ة أو بإنك ه .. والكفر سواء بجحود النعم ق أوامر هللا مآل رفض تطبي ه .. أو ب ود هللا أو نسبة الشريك ل ج

َر(واحد .. يوم القيامة .. ((  وٌن َواْزُدِج الُوا َمْجنُ ُع ...)).. )9َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَ ُر: الَمْن ْج الزَّ
َره اُر. َزَج ُي واالْنتِه ُره ُوالنه راً وازْ  يَْزُج َر.َزْج اْنَزَجَر واْزَدَج َرهُ ف ارُ  َدَج ع االْزِدج ال: يوض   ق

ي ان ف اً، وازدجر ك ون الزم اِر فيك َع االْنِزج ل ازتجر، َمْوِض هُ. األَص ه: نَْهنََه َر ب َب وَزَج بَُع والكل َر السَّ   وَزَج
ةوأَوصل، وهو من الظرو ِمنِّي َمْزَجَر الكلب أَي بتلك المنزلة فحذف قال سيبويه: وقالوا هو ي  ف المختص الت

  ..  أُجريت مجرى غير المختصة
وم  زوا ي ذلوا وأن يخ م أن ي ق له الب .. فح ة الك ي هللا معامل ة نب ى معامل دناءة إل م ال لت به د وص لق
ن  ل مع م ي التعام ر ف القيامة الذي ال شك فيه أبدا .. ودعوة النبي أو الرسول مستجابة .. وهي سالحه األخي

ة المطاف .. أنكر .. إال محمدا رسول هللا ك نهاي ه وتل ى رب  فلم يبعث لعانا .. ولكن نوحا لما أعياه األمر لجأ إل
ة )10فََدَعا َربَّهُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْنتَِصْر(((  ..)).. فاستجاب له ربه ألنه أعذر من أنذر .. وفات أوان التوبة واألوب

  .. وجاء قضاء هللا وقدره وال راد لقدره المقدور .. 
ِدَر( )11ْحنَا أَْبَواَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمٍر(فَفَتَ ((  ْد قُ ٍر قَ ْرنَا األَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَى أَْم  )12َوفَجَّ

ٍر( َواحٍ َوُدُس ى ذَاِت أَْل اهُ َعلَ َر( )13َوَحَمْلنَ اَن ُكِف ْن َك َزاًء ِلَم ا َج ِري بِأَْعيُنِنَ ا  )14تَْج ْد تََرْكنَاَه ْن َولَقَ ْل ِم ةً فََه آيَ
ِكٍر( ذُِر( )15ُمدَّ ذَابِي َونُ ِع،...)).. )16فََكْيَف َكاَن َع ي البُْض ُر أَيضاً ف ه. والدَّْس ه ودفع راً طعن ُره َدْس َره يَْدُس  َدَس
ال: ه، يق درها: عاندت اَء بص َرت السفينةُ الم أَيِره. وَدَس َرها ب يط َدَس ساُر: خ ا،  والّدِ ه أَلواحه ّد ب ف يش ن لي م
  . هو مسمارها، والجمع ُدُسٌر. وقيل:

إنه الطوفان الذي دمر حضارتهم وقضى عليهم القضاء المبرم .. وكانوا عالمة ودليال ماديا ملموسا 
ول ..  ول والط تقم ذي الح د ..المن ا يري ال لم ين الفع وي المت ـه ..الق ريك ل ذي ال ش د ال ود هللا األح ى وج عل

ن  وتطاولت القرون .. ويتناسى الناس من جديد ا إلخراجهم م أتي  دوم ذي ي دين ال ة ال حقيقة التوحيد وحقيق
ب ..  ر الحق ريم .. وتم اح الك رزاق الفت يم ال الق العل اد الخ ادة رب العب ى عب ادة إل وى والم اد واله ادة العب عب
ه معجزا  ي ذات ه ف ل دليل ث .. يحم وم البع ويأتي القرآن الكريم من لدن هللا سبحانه وتعالى معجزة خالدة إلى ي
ا هللا دون  ي أراده ة الت ى الطريق ان عل ان ومك ل زم واضحا ال لبس فيه وال التباس .. كي يستقيم الناس في ك

ِكٍر(لف أو دوران .. ((  ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَّ ْكُر ...))... )17َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ ذِّ ْذُكُره. وال ُظ للشيء تَ ْكُر: الِحْف ذِّ ال
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ْكُر: َجْرُي الشيء على لسانك، وقد تقدم أَنيجر الشيء أَيضاً: َرهُ  ي على اللسان. والذِّ ذكر، ذََك ْكَر لغة في ال الذِّ
   سيبويه. يَْذُكُره ِذْكراً وذُْكراً؛ األَخيرة عن

راح  افي للج م الش ا البلس دين وأعطان ة وال ان والحقيق ان والزم ر المك ذي اختص ريم ال رآن الك الق
ين  والمشاكل واألحزان .. والحل الخبر اليق ا ب انيا .. وجاءن ا وإنس األمثل لكل المشاكل ذاتيا وعائليا واجتماعي

ف أن  ا نكتش إذا بن م .. ف الك األم عن األمم السابقة وعن التاريخ والحضارة وعن سبب سقوط الحضارات وه
لق الخلق سبب هالك األمم وسقوط الحضارة لم يكن ألي سبب سوى الكفر .. وعصيان هللا ورسوله .. فا خ

ر .. ((  ُدونِي(ليعبدوه .. وليس لشيء آخ َس إِالَّ ِليَْعبُ ن نَّ َواْإلِ ُت اْلِج ا َخلَْق ا  )56َوَم ْن ِرْزٍق َوَم ْنُهْم ِم ُد ِم ا أُِري َم
ِة اْلَمتِيُن(57أُِريُد أَْن يُْطِعُمونِي( اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ َّ إذا رفض الفرد أو  (سورة الذاريات ) ..   -..)))58)إِنَّ 

)إِنَّا أَْرَسْلنَا 18َكذَّبَْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر(المجتمع عبادة هللا فإن العاقبة السيئة تكون دنيا وآخرة ..(( 
) تَِمّرٍ ٍس ُمْس ْوِم نَْح ي يَ ًرا فِ ا َصْرَص ْيِهْم ِريًح ٍل  )19َعلَ اُز نَْخ أَنَُّهْم أَْعَج اَس َك ِزُع النَّ ٍر(تَن اَن  )20ُمْنقَِع َف َك فََكْي

ِكٍر( )21َعذَابِي َونُذُِر( دَّ ْكِر فََهْل ِمْن ُم ل: ...)).. )22َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ ْرِد، وقي ديدة البَ ٌر: ش ٌح وَصْرَص وِري
ْوت. ديدة الصَّ ه ش ي قول اج ف دة الزج ة ش رَّ رُّ والّصِ ال: الّصِ ٍر؛ ق ريحٍ َصْرَص الى: بِ رد تع ال: الب ، ق

يء ٌوَصْرَصر ُت الش ال: قَْلقَْل ا يق راء، كم ا ال ن متكرر فيه ه م ه إِذا رفعت ه وأَْقلَْلتُ اْنقَعََرْت .. مكان ةَ ف ر النخلَ وقَعَ
له.  ُهي: قََطعَها من أَصلها فسقطت، والشجرة ن أَص ُع م ُر: الُمْنقَِل اْنَجعَفَْت من أَصلها واْنَصَرَعْت هي. والُمْنقَِع

ه أَيـعَّر عن مال لأَن رجالً تَقَ  ع من ه، وفي رواية: اْنقَعَر عن مال ه  اْنقَلَ ي أَن ه، يعن َره إِذا قَلَعَ ال: قَعَ له. يق أَص
  مات عن مال له.

ة ..  اكن مختلف اس آخرين وبأم د نفسه بأن اريخ يعي رون .. والت ام والق ر األي رر عب نفس الدرس يتك
يف إ ن يض ان؟.. م ة واالمتح ن التجرب تفيد م ن يس ن م ر ولك ن عب ريم م رآن الك ه الق زدان ب ا ي ه م ى خبرت ل

ه ؟..  ه إال إلي ذي ال مهرب من زؤام ال الموت ال وات األوان ب وعظات ؟.. من يتوب ويلتزم جادة الصواب قبل ف
دنيا  ى ال ت إل ا جئ ك شيئا .. كم ث ال تأخذ مع كم ستعيش مائة مائتين .. ونهايتها ماذا ؟. نهايتها الموت .. حي

ى صائحا تغادرها صا ك إل ن يرافق ة .. ل دك فارغ ا وي دك فارغة تغادره ا وي ا جئته ئحا .. وال شيء معك .. كم
القبر ال المال وال الزوج وال الولد وال النفوذ وال الكرسي .. وال أي شيء .. فلماذا المغالطة؟ .. ولماذا ال تقبل 

سالم الحنيف دين الرحمة والتسامح على هللا بالصالة والتوبة واالستغفار والعمل الصالح وتطبيق دين هللا اإل
ي ال  ة الت ؟.. لماذا ال تدخر في بنك اآلخرة من األعمال والبذل والعطاء قبل فوات األوان؟ .. لماذا  تنكر الحقيق

  تمارى؟.. إلى متى يستمر بك الجحود والنكران ولصالح من ؟.. 
ان واأل ان والزم ر المك رر عب ي تتك رآن واحدة .. وه ي الق ذي الحقيقة ف ة ال وم القيام ى ي شخاص إل

ه  ه وربوبيت راف بوحدانيت ك االعت رض علي ي ف دن هللا الط ن ل وق م وق ومخل ت مخل ا ... أن ه إطالق ك في الش
ذات  ى ال ق عل ليم .. والتطبي ي السمع والطاعة .. التس ه يعن وطاعته بالصالة والزكاة والطاعة .. اإلعتراف ب

الم والعائلة والمحيط  والعالم بحسب قدرتك ودور اعة االس ك في الدعوة .. الدين واحد من البدء إلى قيام الس
ا ن المجتمع  تالحنيف .. دين التوحيد الخالص .. والعدل واالعتدال بال لبس أو التباس أو مغاالة .. من أنكر م
ق السابقة التي تجاهلت هذه الحقيقة البسيطة والمتسقة األبعاد وسخرت من األنبياء والرسل .. وتجاهلت الح

م هللا  ر نفسه ويجحد نع ن ينك ا أو يجحدها إال م ل أن ينكره ن وال يعق ي ال يمك اليم هللا الت ين وتنكرت لتع المب
اوض ..  التي تنطق فيه وفي الكون والحياة توحيدا وتسليما للواحد القهار .. لذلك ال تردد مع الكافر ..  وال تف

ذار . ه اإلن ك تأتيه الحجة .. وتأتيه المعجزة .. ويأتي ة في ذه األدل ق .. ه م طب ع أوال .. ث رك  .. اقتن . أسلم أم
ك  ذاب إلي إن الع خرية ف ذاب والس ان بالع ل اإليم ل األه ت أه ت وإن سخرت وإن تعقب إن هرب ك .. ف ن حول وم

ًدا نَتَّ  )23َكذَّبَْت ثَُموُد بِالنُّذُِر(أقرب .. والسخرية منك أحرى .. ((  ا َواِح ًرا ِمنَّ َالٍل فَقَالُوا أَبََش ي َض ا إِذًا لَِف هُ إِنَّ بِعُ
ْكُر َعلَْيِه ِمْن بَْينِنَا بَْل ُهَو َكذَّاٌب أَِشٌر(24َوُسعٍُر( لُو 26) َسيَْعلَُموَن َغًدا َمْن اْلَكذَّاُب األَِشُر(25)أَُؤْلِقَي الذِّ )إِنَّا ُمْرِس

ٌر(َونَبِّئْهُ  )27النَّاقَِة فِتْنَةً لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواْصَطبِْر( اِحبَُهْم  )28ْم أَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْينَُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََض اَدْوا َص فَنَ
ِر(30فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر( )29فَتَعَاَطى فَعَقََر( يِم اْلُمْحتَِظ انُوا َكَهِش َدةً فََك ْيَحةً َواِح ْيِهْم َص  )31)إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَ
ْرنَا ْد يَسَّ ِكٍر( َولَقَ دَّ ْن ُم ْل ِم ْكِر فََه ذِّ ْرآَن ِلل عَُرهما...)).. )32اْلقُ رب يَْس ار والح عََر الن عََرُهما  وَس ْعراً وأَْس َس

ِعيٌر: توقدت. ونارَس عََّرْت: اس تَعََرْت وتََس ا. واْس عََّرُهما:أَوقدهما وَهيََّجُهم اء؛ وَس ر ه عُوَرةٌ، بغي ِعيُر  َمْس والسَّ
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ي يل: لهبها.والسَّاُعوَرةُ: النار، وق الى:إِن المجرمين ف  والسُّْعُر والسُّعُُر: الجنون، وبه فسر الفارسي قوله تع
ف ضالل وُسعٍُر، قال: ألَنهم إِذا كانوا في النار لم د كش ه ق ي  يكونوا في ضالل ألَن الهم ف ف ح ا وص لهم، وإِنم

جنوناً من سرعتها،  مسعورة: كأَن بها الذي هو النار. وناقة السُّعَُر هنا ليس جمع سعير الدنيا؛ يذهب إِلى أَن
ا داً  كما قيل له ا واح راً منَّ وم صالح:أَبََش ةً عن ق ل حكاي ي التنزي اُء. وف عٍُر؛  َهْوَج ا إِذاً لفي ضالل وُس هُ إِنَّ نَتَّبِعُ

ال إِنا إِذاً لفي ضالل وجنون، معناه ذاب، وق اُء والع عِ  وقال الفراء: هو العَنَ ر يُْس ي أَم ة: أَي ف ن عرف  ُرنا أَياب
  .. يلزمنا فنحن في ضالل وفي عذاب مما أَن يكون معناه إِنا إِن اتبعناه وأَطعناه يُْلِهبُنَا؛ قال األَزهري: ويجوز
  ما معنى األشر ؟.. 

  جاء في مفردات األلفاظ : 
ر،  الفتح والكسر  األشر: شدة البط ر وأشر ب ال أش د أشر  يق ف،وق ى مختل ال  ، والمعن انظر: األفع

ذاب األشر}1/103 ن الك دا م ر/" ) يأشر أشرا، قال تعالى: {سيعلمون غ ن البطر، 26القم غ م ر أبل "، فاألش
  ..  والبطر أبلغ من الفرح

  : التعاطي هو مباشرة الفعل والتخطيط له عن سبق إضمار وترصد ..  )29فَتَعَاَطى فَعَقََر( 
ون : هي الحظيرة يستعمل فيها المر )31َكَهِشيِم اْلُمْحتَِظِر( ه  يك اقط من ء األشواك والشجر .. فما تس

  هشيما ..
ان  ابقة .. ك م الس الك األم ى سبب ه ادي الملموس .. عل دليل الم ومرة أخرى يعطي القرآن الكريم ال
ل   اب هللا عز  وج زول عق العصيان والكفر والجدود واإلصرار على الخطإ والعصيان من األسباب الرئيسة لن

ل آخر ؟   بعد اإلنذارا لواضح الذي  ن دلي ذا م ْكِر ال لبس فيه وال التباس .. فهل بعد ه ذِّ ْرآَن ِلل ْرنَا اْلقُ ْد يَسَّ َولَقَ
ِكٍر(   ...)).. )32فََهْل ِمْن ُمدَّ

رين  ي األرض مص ون ف اس يمش رى الن ى ن اريخ .. حت ر الت ة عب ي جول رآن ف ا  الق وح بن ويط
إذا هم مستكبرين .. منحرفين بالقول والفعل وقد أخرج هللا سبح انه وتعالى خبيئة نفوسهم وكشف أسرارهم ف

د  ه ونعاه ره وعظات رآن وعب تفيد من دروس الق الهم .. ونس أمامنا بال كلف .. نتملى حقيقتهم ونتعجب من ح
رحيم  رحمن ال اة هللا ال وز بمرض ى نف هللا على التوحيد واإلستقامة وعصيان شياطين الكفر من إنس وجن حت

َحٍر(33ٍط بِالنُّذُِر(َكذَّبَْت قَْوُم لُو((  ْينَاُهْم بَِس ذَِلَك  )34) إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َحاِصبًا إِالَّ آَل لُوٍط نَجَّ ِدنَا َك ْن ِعْن ةً ِم نِْعَم
َكَر( ْن َش ِزي َم ذُِر( )35نَْج اَرْوا بِالنُّ تَنَا فَتََم ذََرُهْم بَْطَش ْد أَن ْيِفِه  )36َولَقَ ْن َض ْد َراَوُدوهُ َع نَُهْم َولَقَ نَا أَْعيُ فََطَمْس

( )37فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر( ْرآَن  )39فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر( )38َولَقَْد َصبََّحُهْم بُْكَرةً َعذَاٌب ُمْستَِقرٌّ ْرنَا اْلقُ َولَقَْد يَسَّ
ِكٍر( دَّ ْن ُم ْل ِم ْكِر فََه ذِّ م يص)40ِلل وط ول ه ل اءهم ب ا ج وط فيم وم ل ك ق د ش يهم هللا ..))...لق ل عل دقوه .. فأرس

ب ؟..  اسبحانه حاصبا فما الحاص و م ل: ه باَء؛ وقي راَب والَحْص ل التُّ ِديدة تَْحِم ٌح َش ُب: ِري اثَر والحاِص ن  تَن م
ع ُدقاِق البََرد والثَّْلجِ. اً تَْقلَ ا. ُوقيل: حاِصباً أَي ريح ا، وهي صغارها وكباره باء لقّوته ي  الَحْص حاِب يَْرِم وللسَّ

و  د والثَّْلج: حاِصٌب، ألَنه يَْرِمي بهما َرْمياً؛بالبَرَ  باَء؛ وه بٍة وقََص بة، كقََص ه َحَص ى، واحدت باء: الَحص والَحْص
ْينَاُهْم بَِسَحٍر(((  .عند سيبويه اسم للجمع.   ..  )34إِالَّ آَل لُوٍط نَجَّ

حاٌر. ع أَس بح، والجم َحِر، والسُّْحَرةُ  والسَّْحر والسَحر: آخر الليل قُبَْيل الص ى السَّ ل: أَعل َحُر، وقي :السَّ
  طلوع الفجر. وقيل: هو من ثلث اآلِخر إِلى

ذُِر(((  اَرْوا بِالنُّ تَنَا فَتََم ذََرُهْم بَْطَش ده؛...)).. )36َولَقَْد أَن هُ أَي َجَح راه ُحقَّ ه  وَم َل أُماري ُت الرج ا َرْي وم
ذلك جادلته. والِمْريةُ والُمْريةُ:الشَّكُّ والجدَ  ِمراًء إِذا ه، وك كُّ في ي الشيِء: الشَّ راُء ف ل، بالكسر والضم، واالْمتِ

اراة اري. والِمراُء:الُمم ة ُالتَّم ي اللغ له ف . وأَص ّكِ راِء والش ن االْمتِ اً: م راُء أَيض َدل، والِم  والج
ومة اني الخص اً ومع اظره كالم ن ُمن ُل م تخرج الرج دال وأَن يَس نْ  الِج ا م اةَ إِذا حل وغيره ُت الش ا َمَرْي بته

  ..  واستخرجت لبنها
تمرئون )37َولَقَْد َراَوُدوهُ َعْن َضْيِفِه فََطَمْسنَا أَْعيُنَُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر(((  وط يس ...)).. كان قوم ل

ت  اءت بي ي ج ل الت ي الرس وا ف ى طمع اللواط .. وفعل الفاحشة هذا استبد بهم في حملة مستعرة مسعورة حت
ال ح ة رج دي لوط في هيئ و منتهى التح م.. وه واط معه زاع ضيوفه لممارسة الل أرادوا انت وه.. ف سان الوج

رة ..  دنيا واآلخ ي ال د، والتردي في السلوك البشري المؤدي إلى غضب هللا وسخطه ف ى رائ ل راٌد: بمعن ورج
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ى الفََرط بمعن ألَ  وهو فَعَل، بالتحريك، بمعنى فاعل ك ا الك رود لن داً ي ا رائ ال: بعثن ارط. ويق اد الف زل ويرت  والمن
ى د والمعن له واح ار أَفض ب ويخت ر ويطل ي أَي ينظ دواب الت ن ال د م رأَة راٌد وَرواٌد،  والروائ ع؛ و وام ترت

ي: بالتخفيف غير مهموز، وَرو ود؛ األَخيرة عن أَبي ة  عل ْؤُد: الُمْهلَ رُّ وُد وال رَّ ا، وال وت جاراته ي بي ة ف طّواف
ُق )) : فََطَمْسنَا أَْعيُنَُهمْ .. ((  الً َمه في الشيء. وقالوا: ُرَؤْيداً أَي س الطري الطُُّموس: الدروس واالْنِمحاء. وَطَم

حى أَثَُره؛ ُيَْطِمس وَطَسمَ  ذلك  ويَْطُمُس ُطموساً: دَرَس وامَّ وئه، وك وره وض اب ن ر ذه وُس البص قال شمر: ُطم
   هب بصره.وُطُموس القلب: فساُده.َضْوئها ويقال: َطَمْستُه فَطَمس ُطُموساً إِذا ذ ُطُموس الكواكب ذهاب

افي  ويتجول بنا القرآن في التاريخ والحضارات واألمم ليقدم إلينا الحقيقة التي ال تمارى والبلسم الش
ت الظروف والشخوص  ا اختلف ان مهم ان وزم ل مك ي ك ر ف ر هو الكف إذا الكف والجواب الكافي لكل حيرة .. ف

وم والمعطيات .. وإذا كل فرد أو مجموعة ..  ذا أو ق ويؤكد القرآن الكريم دوما على المجموعة .. بقوله قوم ك
افرا  ا إسالميا أو ك فالن .. فالخطاب قديما وحديثا للمجموعة .. لألمة .. للشعب .. للمجتمع كيف يكون مجتمع

ادة هللا  ريم هي عب رآن الك ا الق ا يعلمن ق كم ن الخل ة م يس .. مجتمعا مستقيما أو منحرفا .. وحيث إن الغاي ول
ق  يئ يحي آل الس اني .. وأن الم يس الف دائم ول عبادة األشخاص .. عبادة الحق وليس عبادة الباطل .. عبادة ال
ار ورفضت أن  د القه الم  الواح ادة ورفضت االستس ت العب ت ورفض ت وعص ي انحرف األمم الت دا ب دوما أب

ة .. ((  د والطاع ه بالتوحي ْوَن النُّتخص اَء آَل فِْرَع ْد َج ٍز 41ذُُر(َولَقَ ذَ َعِزي ْذنَاُهْم أَْخ ا فَأََخ ا ُكلَِّه ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ) َك
ِر(42ُمْقتَِدٍر( بُ ي الزُّ َراَءةٌ فِ ْم بَ ئُِكْم أَْم لَُك ْن أُْولَ ٌر(43)أَُكفَّاُرُكْم َخْيٌر ِم ٌع ُمْنتَِص ُن َجِمي وَن نَْح يُْهَزُم  )44)أَْم يَقُولُ َس

بَُر( (45اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّ عٍُر(46)بَْل السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ َالٍل َوُس ي َض ِرِميَن فِ  )47)إِنَّ اْلُمْج
  ...)).. )48يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر(

إبراز  مفهوم المجتمع  أكافر هو  نفس القاعدة التي ال تتخلف في التعامل مع الكفر وأهله .. ودوما  
ا ..  أم مسلم ؟.. ونفس القاعدة تطبق على كل مجتمع مهما كان من آدم إلى يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالق
ا  وبالتالي فإن كفار قريش .. أو أي ضرب من الكفار في أي مكان أو زمان إلى قيامة الساعة التي ال شك فيه

س الح يهم نف ق عل ا ينطب ا .. إن إطالق ف إطالق ابي وال تتخل ي ال تح ة الت واميس اإللهي ع الن ل م ي التعام م ف ك
ـه  ل ل وده أو جع ر وج ن أنك ل م انتقام هللا وحده .. ووحده فقط هو المحيط  بالكافرين وهو انتقام ال يتخلف بك

ة ال ذي يشاء وبالطريق ت ال ي الوق م ف اب به اع العق ى إيق ده عل ادر وح اء .. شريكا .. وهو القادر والق ي يش ت
وة  سبحانه وتعالى عما يصفون .. وبالتالي ليس ألي مجموعة من المجتمع أو ألي مجتمع من المجتمعات الق
ه التكليف  الكافية أو القوة القادرة على رد العقاب .. وليس ألي مجتمع أي إعفاء في أي كتاب منزل ينزع عن

الي زي .. وبالت ل مج ب وك ل محاس ئول وك ل مس ذاب .. ك ث  أو الع ريش حي ار ق ى كف م عل س الحك ق نف انطب
  انهزموا في بدر .. هزيمة منكرة وهربوا تاركين أسراهم وقتالهم وسالحهم .. 

  جاء في صحيح البخاري : 
ن ن اب ة، ع ن عكرم د، ع دثنا خال اس.  حدثنا محمد بن عبد هللا بن حوشب: حدثنا عبد الوهاب: ح عب

ب:  ن وهي لم، ع ن مس ان ب دثنا عف د: ح دثني محم نوح ن اب ة، ع ن عكرم د، ع دثنا خال ي هللا  ح اس رض عب
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، )وسلم قال وهو في قبة يوم بدر:وآله عنهما: أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ب  اللهم إن تشأ ال تعبد بعد اليوم). فأخذ أبو بكر و يث ك، وه ى رب ت عل ول هللا، ألحح ا رس بك ي بيده فقال: حس
  :  ((  سيهزم الجمع ويلن الدبر )) .. يقول في الدرع، فخرج وهو

ف ي يوس ال: أخبرن رهم ق ن جريج أخب ن يوسف: أن اب ام ب ن  حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هش ب
د صلى هللا ى محم زل عل ه  ماهك قال:إني عند عائشة أم المؤمنين، قالت: لقد أن ه علي ي وآل ة، وإن وسلم بمك

  عة أدهى وأمر )) والسا لجارية ألعب: {بل الساعة موعدهم 
ه ي صلى هللا علي اس: أن النب ه   حدثني إسحاق: حدثنا خالد، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عب وآل

د)له يوم بدر: وسلم قال، وهو في قبة و  أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بع دا). فأخذ أب وم أب الي
ك، وه ى رب د ألححت عل ول هللا، فق ا رس بك ي ول: {سيهزم  وبكر بيده وقال: حس و يق درع، فخرج وه ي ال ف

  وأمر )) .. ىوالساعة أدهالجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم 
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ود  ي وج ث ينف اة حي ون والحي ع والك ذات والمجتم ق ال ة بح ه جريم ر .. ألن رين الكف رام ق ل اإلج جع
ه ..((  ده وال يطيع ه وال يعب ريك ل ذي ال ش د ال الق الواح ِرِميَن فِالخ عٍُر(إِنَّ اْلُمْج َالٍل َوُس ي  )47ي َض ...)).. ف

ه  م علي هم ومن له وا أنفس دارين أوقع ي ال ضاللهم .. في ابتعادهم عن نهج الهدى والحق والنور والسعادة ف
دي  ري والجس ي والفك زق النفس ياع والتم ي الض ع ف تواء الجمي ار .. فاس ي الن درة ف وذ أو ق لطة أو نف س

تَدَّ جوعه وعطشه. والسْعُر:ويقال: سُ والخسران المبين دنيا وآخرة..  هوة  ِعَر الرجُل، فهو مسعور إِذا اْش ش
الى:إِن المجرمين مع ه تع ه فسر الفارسي قول ون، وب عُُر: الجن ال:  جوع. والسُّْعُر والسُّ عٍُر، ق الل وُس ي ض ف

دنيا؛ يكونوا في ضالل ألَنه قد ألَنهم ِإذا كانوا في النار لم ي ال الهم ف ى أَن كشف لهم، وإِنما وصف ح ذهب إِل  ي
ع يس جم ا ل عَُر هن ا السُّ أَن به عورة: ك ة مس ار. وناق و الن ذي ه عير ال ا س ل له ا قي رعتها، كم ن س اً م  جنون

  .َهْوَجاُء.
ل  و يعق رة ل دنيا واآلخ ي ال ل ف روب التنكي ن ض الهم م ا ين و م م ه افرين .. ودائ ذاب الك و ع ر ه كبي

وات  هس ؟..  ومن يثوب إلى رشدالعاقلون .. ولكن من يرعوي ؟.. ومن يستفيد من الدر ل ف ويعدل مساره قب
ى  ة إل ن البداي رهم م ى ذك ى عل د أن أت رآن بع دمهم الق ا يق افرين كم األوان ؟ .. ونفس القاعدة تطبق على الك

قََر(النهاية .. كي يكونوا عبرة لمن يعتبر .. ((  ...)).. )48يَْوَم يُْسَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ذُوقُوا َمسَّ َس
ه ..  ه بذات ه .. أفضى إلي ع.مسه مسا : لمس ذلك الجم ه، وك ل شيء بُملوحت ِرق ك اٌق يُْح وٌس: ُزع اء َمُس  وم

ا. وروي عن  ِمساس أَي ال ُمماسَّة، وماسَّها: أَتاها. وال َمساَس أَي ال تََمسَّني. وال وَمسَّ المرأَة وقد قرئ بهم
يس الفراء: إِنه لََحَسن ّس. والَمِس اع الرجلِ الَم رأَةَ. : جم ت . الم ه وآلم َحتْ ْقراً: لوَّ قُُرهُ َس قََرت الشمُس تَْس وَس

ديد وَسقََراتُ  دماغه بحّرها. : ش َمِقرٌّ قَُر: اسم الشمس: شّدة َوْقِعها. ويوم ُمْسَمِقرٌّ وُمْص ماء  الحر. وَس ن أَس م
د، وعامة ن البع ل: هي م قَر، جهنم، مشتق من ذلك، وقي ي َص ذكور ف ك م ر بال ذل ي ذك ي الحديث ف صاد. وف

ا الليث سقر اسم اآلخرة. قال  اسم أَعجمي علم النار النار: سماها َسقََر؛ هو وذ ب من سقر  معرفة للنار، نع
  ..  

ن دروس  تفادة م ار و اإلس ر واإلعتب ل والتفك دعو للتأم ان م ان وزم ل مك ي ك ع واع ف ل مجتم إن ك
بحانه القرآن الكريم وعظاته .. وكل مجتمع مدعو لتع ه هللا س ذي جعل ريم ال رآن الك ق نهج الق اره وف ديل مس

م  م .. العل ر والعل ل والتفك دعو للتأم ع م ل مجتم ام الساعة .. إن ك وتعالى دستورا لكل أمة تريد الفالح إلى قي
اة  ون والحي ذات والك ي ال ل شيء ف الحق في كل مجال .. العلم الذي يقود حتما إلى اإليمان والتوحيد .. ألن ك

دل بح اة ت ساب مدقق  وانتظام عجيب ال يتخلف وقواعد وقوانين جعلها هللا في الفرد والمجتمع والكون والحي
يط  ل شيء والمح ى ك ادر عل د .. والق على أنه هللا الحق هللا الموجود داخل وخارج كل مكان أو زمان أو تحدي

ه  ر بكل شيء علما وقدرة وتمكينا ..  وأن من آمن واستقام فقد ضمن لنفس رة.. ومن أنك دنيا واآلخ عادة ال س
ادة  ض العب ان إذا رف ا ك ا أو أي ابي أحدا أو مجتمع فقد أوقع نفسه في سخط هللا وعقابه الذي ال يتخلف وال يح

ار .. ((  د  القه ليم  الواح راف والتس َدٍر(واإلعت اهُ بِقَ ْيٍء َخلَْقنَ لَّ َش ا ُك َدةٌ َكلَ  )49إِنَّ ا إِالَّ َواِح ا أَْمُرنَ حٍ َوَم ْم
ِكٍر(50بِاْلبََصِر( دَّ ْن ُم ْل ِم يَاَعُكْم فََه ِر( )51) َولَقَْد أَْهلَْكنَا أَْش بُ ي الزُّ وهُ فِ ْيٍء فَعَلُ لُّ َش ٍر  )52َوُك ِغيٍر َوَكبِي لُّ َص َوُك
  ./.)).)) .. )55(فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقتَِدرٍ  )54)إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونََهٍر(53ُمْستََطٌر(
يعةُ: أَتباع الرجل وأَْنصاُره، وجمعها ِشيٌَع، وأَْشياع   ع. ٌ والّشِ ع الجم ال واالهُ  جم ا يق ال: شايَعَه كم ويق

َوْليِ؛ ن ال ر م ة. وَزبَ ُر: الكتاب ْب ال: َوالزَّ ه، ق راً: كتب ُره َزْب ُره ويَزبِ اَب يَْزبُ ي الكت نَّْقَش ف ه ال   وأَعرف
ارة، ْبُر:ا الحج ُدوٍر؛والزَّ ْدٍر وقُ ل قِ وٌر مث ع ُزبُ اُب، والجم ل  لكت ة هللا العم وى مخاف ذره .. التق ه وح اه خاف اتق

ق  له الليث: الَمِلُك هو هللا، تعالى ونقّدس، َمِلُك الُملُوكبطاعته ..  ُك الخل و َمِلي دين وه وم ال الُمْلُك وهو مالك ي
  . أي ربهم ومالكهم.

ى تأكيد من وراء تأكيد وحجة من وراء حج ف .. وعل ى أن وعد هللا حق ال يتخل دها عل ة ال حجة بع
ي  اعة الت ام الس ى قي دال إل دل واإلعت ن الع ف دي أن هللا واحد ال شريك لـه وان الدين واحد وهو اإلسالم الحني
الشك فيها إطالقا .. وان الجنة حق وان النار حق .. وان لكل من آمن وصدق ووثق في هللا ورسوله والقرآن 

د وطبق مكا د الماج د الواج ي الحمي ر الغن دائم  الكبي ك الحق ال ث المل نه من الجنة ال يتخلف وال يلغى .. حي
ادق والوعد  ر الص و الخب رآن وه اس عن الق الذي يجزي أحسن الجزاء ويفي بوعده .. وبعد هذا يعرض الن
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ا ف ى هللا وحب وقا إل اء .. ش ة النم الخير والبرك ؤمن ب ل م ارة لك ل .. والبش وم الكام اته ي ى مرض ا إل ه وتطلع ي
  القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 

   
 *******  

  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ر ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم يك ل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا  ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  اوبمحم
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يك تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف م والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

 
 
 

 
 

   

c    : 363الحلقة عدد   
   c سورة الرحمان) 55(

  )  78( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 ما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أ ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
اُن(((  ْحَم ْرآَن( )1الرَّ َم اْلقُ اَن( )2َعلَّ نَس َق اْإلِ اَن( )3َخلَ هُ اْلبَيَ بَاٍن( )4َعلََّم ُر بُِحْس ْمُس َواْلقََم  )5الشَّ

َزاَن( )6ُجَداِن(َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْس َع اْلِمي ا َوَوَض َماَء َرفَعََه َزاِن( )7َوالسَّ ي اْلِمي ْوا فِ َوْزَن  )8أَالَّ تَْطغَ وا اْل َوأَقِيُم
بُّ ذُو َواْلحَ  )11فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت األَْكَماِم( )10َواألَْرَض َوَضعََها ِلْألَنَاِم( )9بِاْلِقْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِميَزاَن(

ْيَحاُن( بَاِن(12اْلعَْصِف َوالرَّ اِر( )13) فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ اٍل َكاْلفَخَّ ْن َصْلَص اَن ِم نَس َق اْإلِ انَّ  )14َخلَ َق اْلَج َوَخلَ
اٍر( ْن نَ اِرجٍ ِم ْن َم بَاِن( )15ِم ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم ِرقَْيِن َوَربُّ  )16فَبِ ِربَْيِن(َربُّ اْلَمْش ا  )17اْلَمْغ أَّيِ آَالِء َربُِّكَم فَبِ

بَاِن( ذِّ اِن( )18تَُك َرْيِن يَْلتَِقيَ َرَج اْلبَْح اِن( )19َم ْرَزٌخ الَ يَْبِغيَ ا بَ بَاِن( )20بَْينَُهَم ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم ُرُج  )21فَبِ يَْخ
بَاِن( فَبِأَّيِ آَالءِ  )22ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن( ذِّ ا تَُك األَْعَالِم(23َربُِّكَم ِر َك ي اْلبَْح آُت فِ َواِري اْلُمنَش هُ اْلَج  )24) َولَ
بَاِن( ذِّ ا تَُك اٍن( )25فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَم ا فَ ْن َعلَْيَه لُّ َم َراِم( )26ُك ْك َالِل َواْإلِ َك ذُو اْلَج هُ َربِّ ى َوْج أَّيِ آَالِء  )27َويَْبقَ فَبِ

بَاِن(َربُِّكَما تُ  بَاِن( )29يَْسأَلُهُ َمْن فِي السََّماَواِت َواألَْرِض ُكلَّ يَْوٍم ُهَو فِي َشأٍْن( )28َكذِّ ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم  )30فَبِ
بَاِن( )31( َسنَْفُرُغ لَُكْم أَيَُّها الثَّقََالنِ  ْن َمْعَشَر اْلِجّنِ َواْإلِ  ) يَا32فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ نِس إِْن اْستََطْعتُْم أَْن تَنفُذُوا ِم

ْلَطاٍن( ذُوَن إِالَّ بُِس ذُوا الَ تَنفُ َماَواِت َواألَْرِض فَانفُ اِر السَّ بَاِن( )33أَْقَط ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم ا  )34فَبِ ُل َعلَْيُكَم يُْرَس
َراِن( َال تَنتَِص اٌس فَ اٍر َونَُح ْن نَ َواٌظ ِم ِ  )35ُش أَّي بَاِن( فَبِ ذِّ ا تَُك ْت َوْرَدةً  )36آَالِء َربُِّكَم َماُء فََكانَ قَّْت السَّ ِإذَا انَش فَ

َهاِن( ّدِ بَاِن( )37َكال ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم ( )38فَبِ انٌّ ٌس َوَال َج ِه إِن ْن ذَْنبِ أَُل َع ٍذ الَ يُْس ا  )39فَيَْوَمئِ أَّيِ آَالِء َربُِّكَم فَبِ
بَاِن( ذِّ َداِم() يُ 40تَُك ي َواألَْق ذُ بِالنََّواِص يَماُهْم فَيُْؤَخ وَن بِِس َرُف اْلُمْجِرُم بَاِن( )41ْع ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم ِذِه 42فَبِ )َه

ُب بَِها اْلُمْجِرُموَن( ا  )44يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميٍم آٍن( )43َجَهنَُّم الَّتِي يَُكذِّ بَاِن(فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَم ذِّ ْن  )45تَُك َوِلَم
اِن( ِه َجنَّتَ اَم َربِّ اَف َمقَ بَاِن( )46َخ ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم اٍن( )47فَبِ ى أَْفنَ بَاِن( )48ذََواتَ ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم  )49فَبِ

بَاِن( )50فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَاِن( ذِّ ا تَُك اِن( )51فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَم ٍة َزْوَج ّلِ فَاِكَه ْن ُك ا ِم ا 52فِيِهَم أَّيِ آَالِء َربُِّكَم ) فَبِ
بَاِن( ْيِن َداٍن( )53تَُكذِّ ى اْلَجنَّتَ تَْبَرٍق َوَجنَ ْن إِْس ا ِم بَاِن( )54ُمتَِّكئِيَن َعلَى فُُرٍش بََطائِنَُه ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم  )55فَبِ

ْرِف لَ َراُت الطَّ (فِيِهنَّ قَاِص انٌّ ْبلَُهْم َوَال َج ٌس قَ ثُْهنَّ إِْن بَاِن( )56ْم يَْطِم ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم اقُوُت  )57فَبِ أَنَُّهنَّ اْليَ َك
اُن( بَاِن( )58َواْلَمْرَج ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم اُن( )59فَبِ ْحَس اِن إِالَّ اْإلِ ْحَس َزاُء اْإلِ ْل َج أَّيِ آَالِء َربِّ  )60َه ا فَبِ ُكَم

بَاِن( ذِّ اِن( )61تَُك ا َجنَّتَ ْن ُدونِِهَم بَاِن( )62َوِم ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم تَاِن(63فَبِ ْدَهامَّ ا  )64) ُم أَّيِ آَالِء َربُِّكَم فَبِ
بَاِن( اَختَاِن( )65تَُكذِّ بَاِن( )66فِيِهَما َعْينَاِن نَضَّ اٌن(فِيِهمَ  )67فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ ٌل َوُرمَّ ةٌ َونَْخ أَّيِ  )68ا فَاِكَه فَبِ

بَاِن( ذِّ ا تَُك اٌن( )69آَالِء َربُِّكَم َراٌت ِحَس يِهنَّ َخْي بَاِن( )70فِ ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم ي  )71فَبِ وَراٌت فِ وٌر َمْقُص ُح
بَاِن( )72اْلِخيَاِم( (لَْم يَْطِمثْهُ  )73فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ انٌّ بَاِن( )74نَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوَال َج ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم  )75فَبِ

اٍن( ِرّيٍ ِحَس ٍر َوَعْبقَ َرٍف ُخْض ى َرْف يَن َعلَ بَاِن(76ُمتَِّكئِ ذِّ ا تَُك أَّيِ آَالِء َربُِّكَم َالِل  )77) فَبِ َك ِذي اْلَج ُم َربِّ اَرَك اْس تَبَ
ْكَراِم(   ./.)).)78َواْإلِ

  هللا العظيم  صدق
  ( سورة الرحمن ) 

  * التحليل : 
  

  جاء في (( الجامع الصغير )) للعالمة السيوطي :
  .. يعني سورة الرحمن ..  عن علي )-وعروس القرآن : (( الرحمن)) .. ) لكل شيء عروس، ((   

ْحَماُن(((  ا مع)1الرَّ رحمن )) .. فم ل سورة (( ال رحمن ؟.. .)).. على بركة هللا نبدأ شرح وتحلي ى ال ن
م قال الزجاج: ب األَُول، ول ي الكت ذكور ف ل م ْحمُن اسم من أَسماء هللا عز وج وا الرَّ ماء  يكون ه من أَس يعرفون

ةِ  األَُوِل، هللا؛ قال أَبو الحسن: أَراه يعني أَصحاب الكتب ة ذو الرْحم ل اللغ د أَه اه عن دها  ومعن ة بع ي ال غاي الت
ْحمِة، ألَن فَْعالن بنا في ديرٌ  المبالغة، وَرِحيٌم فَِعيٌل بمعنى ء من أَبنيةالرَّ اِمع وق ى س  فاعٍل كما قالوا َسِميٌع بمعن

ومٌ  ذلك رجل َرُح ادر، وك ى ق وز بمعن ال األَزهري وال يج وٌم؛ ق رأَة َرُح ل، وام ن إِالَّ هللا عز وج ال َرْحم  أَن يق
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ْحمن الذي وسعت رح وفَعَالن من أَبنية ما يُبالَُع في ر مته كل شيء،وصفه، فالرَّ ال َرْحمن لغي  فال يجوز أَن يق
ه ي قول اس ف ع هللا؛ وحكى األَزهري عن أبي العب حيم: جم رَّ ْحمن ال رَّ حيم  ال رَّ ّي وال ْحمن ِعْبران رَّ ا ألَن ال بينهم

قَّةُ والتَّعَطُُّف، والمْرَحَمةُ مثله،.. َعَربيّ  ْحمة: الّرِ راحَ  وقد الرَّ ه. وتَ ْمُت علي هم َرِحْمتُهُ وتََرحَّ َم بعض وُم: َرِح َم الق
ْحَمةُ: المغفرة بعضاً.   .. والرَّ

ي اَألرض )2َعلََّم اْلقُْرآَن(((  ة اإلنسان ف ل خالف .)).. فضل العلم : لقد فضل هللا العلم والعلماء .. وجع
ة  العلم واإلحاط ة ب ه العلي ف ذات لمة.. ووص لم ومس ل مس ى ك ة عل م فريض ب العل ل طل م .. وجع ا العل محوره

ى والقدر ة .. ورفع العلماء في القرآن منزلة رفيعة بزت غيرهم خاصة في علوم القرآن والشريعة أشرفها عل
ال ذات  قاإلط ة لل ا للمنفع اق وجلب عة لآلف ت توس ى كان ت وأن ا كان م مهم باب العل ذ بأس رورة األخ ع ض .. م

  والعائلة والمجتمع ولإلنسانية قاطبة .. 
  وجاء في صحيح البخاري : 

نحدثنا إسماع د هللا ب ه، عن عب رو  يل بن أويس قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبي عم
ه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  بن العاص قال: ول: (إن هللا ال وآل ا وسلم يق م انتزاع بض العل ينتزعه  يق

بض من العباد، ولكن  ق يقبض العلم بق م يب ى إذا ل اء، حت ا العلم اس رؤوسا جه ذ الن ا، اتخ ال، فسئلوا، عالم
  .. فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).

  .))..)2َعلََّم اْلقُْرآَن(لذلك جاء الحديث في بداية السورة عن القرآن رفعا لمنزلته ومنزلة أهله :  (( 
  جاء في صحيح البخاري :

ي  ك، عن أب ن مال س ب ادة: حدثنا أن دثنا قت ام: ح د: حدثنا هم و خال د أب ن خال ة ب ى  حدثنا هدب موس
رآن كاألترجة مثل الذي )وسلم قال:وآله ألشعري، عن النبي صلى هللا عليه ا رأ الق ايق ا  ، طعمه ب وريحه طي

ذي ال  ب. وال التمرة طي رآن ك رأ الق ا،يق ح له ب وال ري ا طي ذي  ، طعمه اجر ال ل الف ل ومث رآن كمث رأ الق  يق
ذي ال  الريحانة، ريحها طيب وطعمها اجر ال رآن كمث مر. ومثل الف رأ الق ح ل يق ا مر وال ري ة، طعمه  الحنظل

  .لها).
آ موإذا كان أحسن مدخل للعلو ه من مفاج اة  تهو القرآن الكريم بما في نهج لحي اء كم ال انته رى ب تت

ه : و اإلنسان ذات وم ه دخل تفصيلي للعل ن م إن أحس َق ((  الفرد والعائلة والمجتمع ولإلنسانية قاطبة .. ف َخلَ
اَن( نَس الي دع)3اْإلِ د .)).. وبالت ره .. والتأك ى غي م عل ل الحك ه قب ى نفس م عل ه .. والحك ل ذات ان لتأم ا اإلنس

ل إعجازه  ه يحم ة هللا .. وان وال رحم ك ل بالدليل المادي الملموس على أنه مخلوق .. وعلى أنه ضعيف متهال
قُّ َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَْنفُ في ذاته ..  ودليله فيه .. وشاهده منه .. ((  هُ اْلَح ْم أَنَّ يََّن لَُه ى يَتَبَ ِهْم َحتَّ ِس
ِهيٌد( ْيٍء َش ّلِ َش ى ُك هُ َعلَ َك أَنَّ ِف بَِربِّ ْم يَْك لت ..  ((  –.)).. )53أََولَ ُروَن(فص َال تُْبِص ُكْم أَفَ ي أَنفُِس  -) .))21َوفِ

ق ؟ ..  ى الخل الم الذاريات .. تحدث جل وعال عن الخلق . فما معن ي ك ُق ف ى والَخْل داع الشيء عل رب: ابتِ الع
ر له الَخلق خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال شيء ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل ارك هللا  واألَم تب

ن  يء  أَحس ق هللا الش القين .. خل د أَنالخ ه بع اً أَحدث ه خلق ون يَخلُق در ويك ون المص ُق يك ن، والَخْل م يك  ل
ي  في بطون أُمهاتكم َخْلقاً من  ه عز وجل: يخلُقكمالَمْخلُوَق؛ وقول الث؛ أَي بعد خلق ف ات ث م ُظلم اً  يخلُقك نَُطف

ن  يُصّور ثم َعلَقاً ثم ُمَضغاً ثم ِعظاماً ثم يَكُسو الِعظام لحماً ثم اً م وح، فذلك معنى َخلق ق  ويَنفُخ فيه الرُّ د خل بع
ِحم والَمِشيمِة، البَطن ظلمات ثالث في في  بطن والرَّ رحم وال ي األَصالب وال ي باِإلنسان آدم، ..  وقد قيل ف يعن

اِإلنساُن أَْكثََر شيء َجَدالً؛ عنى باِإلنسان هنا الكافر،  وكان على نبينا وعليه الصالة والسالم. وقوله عز وجل:
قَّ  ذلك قوله ويدل على ه الح وا ب ول عز وجل: ويُجاِدُل الذين كفروا بالباطل ِليُْدِحُض ذا ق ل: ال ه ِإن قي اج، ف زّج

ر  إِبليس وكل من يعقل وهل يُجادل غير اِإلنسان؟ قيل: قد جادل ن اِإلنسان أَكث ادل، لك من المالئكة، والجنُّ تُج
  ..والجمع الناس جدالً،

اَن(((  هُ اْلبَيَ ن، .)).. )4َعلََّم احة واللََّس اُن: الفص يح . والبَي ين فص الم ب احوك ان: اإلفص  . والبَي
ن الرجالذكاء. والبَ  مع ْمح يِّن من الرجال: الفصيح. ابن شميل: البَيِّن م الي  السَّ ف الع ان الفصيح الظري اللس

ع أَْبيَن من فالن أَي الكالم القليل الرتَج. وفالنٌ  يٌِّن: فصيح، والجم ل بَ اً. ورج اء،  أَفصح منه وأَوضح كالم أَْبيِن
ت الياء ا صحَّ ا قبله ي،..  لسكون م ن النب اس ع ُن عب ان  صلى هللا روى اب ن البي ال: إّن م ه ق ه وسلم، أَن علي
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عر لِحَكماً؛ ًلِسْحرا ن،  الفَْهم وذكاِء القْلب قال: البَيان إظهار المقصود بأَبلغ لفٍظ، وهو من وإّن من الّشِ مع اللََّس
ورُ  ُف والظه لُه الَكْش ه..  وأَص ان علََّم ق اإلْنس الى: َخلَ ه تع ي قول اج ف ال الزج  وق

الذي فيه بياُن  البيان أَي علَّمه القرآنَ  ، صلى هللا عليه وسلم، علََّمه َباإلنسان ههنا النبيّ  ه عنىالبياَن؛ قيل إن
اً،  اللغة أَن يكون اإلنساُن اسماً لجنس الناس كّلِ شيء، وقيل: اإلنساُن هنا آدُم،عليه السالم، ويجوز في جميع

ْيَن  ببيَانِه وتمييزه من جميع الحيوان. صل اإلنسانُ البياَن جعَله مميَّزاً حتى انف ويكون على هذا علََّمه ويقال: بَ
  ..  وبَْوٌن بعيد الرُجلَين بَْيٌن بَعيدٌ 

بَاٍن(((  ُر بُِحْس ْمُس َواْلقََم ْبُت .)).. )5الشَّ اباً، وَحَس بُه ِحس يَء أَْحَس ْبُت الش ذيب: َحِس ي الته وف
غاِب، ال يَْعلَُم ُحْسباَن  الِحسابُ ِحْسباناً وُحْسباناً. والُحْسباُن:  أَْحُسبُه َ الشيء وفي الحديث: أَْفَضُل العََمِل َمْنُح الّرِ

رُ  أَْجِرهِ  ل: الشمُس والقََم ي التنزي ُ. الُحْسباُن، بالضم: الِحساُب. وف ّ اِزَل ال  إِال  اه بِِحساٍب وَمن باٍن، معن بُِحْس
هو يَْعُدوانِها. وقال الَزجاج: بُحْسبانٍ  َدد الش ى َع نينيدل عل ه  ر والس ي قول ش ف ال األَخف ات. وق ع األَوق وجمي

اس: والشمَس والقََمر تعالى: و العب ول:  ُحْسباناً: معناه بِِحساٍب، فحذَف الباَء. وقال أَب ا تق در، كم باناً مص ُحْس
ذلك  األَحفش جمع ِحساٍب؛ وقال أَبو الهيثم: الُحْسباُن جمع َحَسْبتُه أَْحُسبُه ُحْسباناً وِحْسباناً؛ وجعله اٍب وك ِحس

  .ِمثل ِشهاٍب وأَْشِهبٍة وُشْهباٍن. أَْحِسبةٌ،
ُجَداِن(((  َجُر يَْس نَّْجُم َوالشَّ ر..)).. )6َوال َع وظه اً: َطلَ ْنُجم، بالضم، نُجوم َم الشيُء يَ مَ  نََج اُت  ونََج النب

الى: نَّْجُم والشجُر يَ  والناُب والقَْرُن والكوكُب وغيُر ذلك: طلََع. قال هللا تع اُن وال ذا إِبَّ ي الحديث: ه ُجداِن. وف ْس
ت  وسلم. وآله ظهوِرِ◌ه، يعني النبّي، صلى هللا عليه  نُجوِمه أَي وقتُ  ال نجم النب ْنُجم يق ع. يَ ا  إِذا طل لُّ م وك

ه بالشجر.  يقوم ُخصَّ بالنَّْجم منه ما ال فقد نجم . وقد طلع وظهر  اق من ى الس على ساٍق، كما ُخصَّ القائُم عل
َت  ِسراٌج من الناِر يَْظَهُر في أَكتافِهم حتى يَْنُجم في ُصدوِرهم. ث ُحذَيفة:وفي حدي ا نب والنَّْجُم من النباِت: كلُّ م

اقٍ  ِر س ى غي َم عل جوِدهما  على وجه األَرض ونََج ى ُس ه ساٌق: ومعن ا ل لُّ م ْنَهض، والشجُر ك م يَ طَّح فل وتس
ل  َدَورانُ  د قي ال:الظّلِ معهما. قال أَبو إِسحق: ق وُم، ق ه النج راد ب نَّْجَم يُ ا  إِن ال ا م نَّْجُم ههن ون ال ائز أَن يك وج

مَ  السماء. ويقال لكل ما طلع: قد نَجَم، والنَِّجيُم منه الطَِّريُّ حين نبت على وجه األَرض وما طلع من نُجومِ   نَج
  .. فنبَت

َزاَن(((   َع اْلِمي ا َوَوَض ال)7َوالسََّماَء َرفَعََه بحان الخ ع السماء بغي.)).. س ذي رف يم ال د ..  رق العل عم
ه  ي وجوده ورحمت المرة ف ه شك ب ي إلي ا ال يرق راهين م ة والب ن األدل ا م ل لن ذي جع والذي قدر فهدى .. وال
ق  ماء ينط ي الس ا ف ل م إذا  ك ئول ف واعي المس ان ال ت اإلنس ب .. يلف ب المجي الي القري ر المتع بحانه الكبي س

ار .. (( بوحدانية هللا ووحدة الكون والح د القه اقها وتسبيحا  الواح َزانَ ياة واتس َع اْلِمي زان  َوَوَض )).. المي
ام  ى قي ي األَرض إل ه ف ريم مائدت رآن الك ذا الق و ه زان ه ق .. المي ن الح دره هللا م ا ق و م دل .. ه و الع ا ه هن

زان دل مي زان وأع ن مي زان وأحس ر مي ان .. أكب دى والفرق ن اله ات م اس وبين دى للن اعة ه رآن  الس و الق ه
ي  ا ف ا وأمان تقرارا وأمن ة واس انية قاطب ع ولإلنس ة والمجتم رد والعائل ريع للف ه  مصدر التش ذي من ريم ال الك
ور  ي الن ع ف ين الجمي ال ب وق وتواص الق والمخل اة والخ ون والحي ع الك امال م د وتك ر والجس نفس والفك ال

ا . ا إطالق ك فيه ي الش رة الت دنيا واآلخ ي ال ذي والمحبة والسعادة ف رآن ال ذا الق ن ه زان أروع م ن مي ل م . ه
  رضينا به منهجا ودستورا ؟ .. 

َزاِن(((  ي اْلِمي ْوا فِ دود هللا )8أَالَّ تَْطغَ ة ح و إقام ا ه زان هن اس .. المي ين الن دل ب وا الع ..)).. أي أقيم
ين الن رة ب ة المطه نة النبوي ريم والس رآن الك ي الق ا ف ي أنزله ام هللا الت ن هللا .. وأحك ل ودي الحق .. بك اس ب

ل شيء  انضباط .. حتى ال يظلم أحد .. شبه العدل بين الناس بالميزان .. حتى رأى الناس العدل شهدوا بأنه ك
اة وال  زان وال محاب على ما يرام حكما وتطبيقا فال إفراط وال تفريط بل بكل عدل واعتدال .. ال إجحاف في المي

س سواسية في ميزان الحق .. بالرجوع واالحتكام إلى ما فرضه رشوة .. وال محسوبية وال شخصانية .. النا
ا هللا عز وجل .. ((  ِض َم ُ َوالَ تَتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َواْحذَْرُهْم أَْن يَْفتِنُوَك َعْن بَْع َّ ُ َوأَْن اْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَنَزَل  َّ َزَل  أَن

اْعلَْم أَنَّ  ْوا فَ ِإْن تََولَّ َك فَ قُوَن(إِلَْي اِس لَفَاِس ْن النَّ ًرا ِم وبِِهْم َوإِنَّ َكثِي بَْعِض ذُنُ يبَُهْم بِ ُ أَْن يُِص َّ ُد  ا يُِري َم 49َم )أَفَُحْك
ِ ُحْكًما ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن( َّ   المائدة ..  -...)))50اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمْن 
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ْدلِ .)).. )9ِط َوَال تُْخِسُروا اْلِميَزاَن(َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقسْ ((  .. الِقْسُط: الِميزاُن، سمي به من الِقْسِط العَ
ئكم وأَْخَسَر الرجُل إِاذ وافق ُخْسراً في تجارته. وقوله عز وجل: قل هل ش:  ننب ال األَخف االً؛ ق ِريَن أَعم باألَْخَس

ل ُر مث دهم األَْخَس ِر. واح ا زاد األَْكبَ الى: فم ه تع روقول ي: أَي غي ن األَعراب يٍر؛ اب ر تَْخِس م غي   وه
  . الخير أَي غير تخسير لكم ال لي. إِبعاد من

ارة  اتكم تج روا حي ريم .. واعتب رآن الك ه الق والمعنى أقيموا حياتكم على العدل الذي بينه لكم في كتاب
ة ..  فكم وم القيام بون ي ى أساسه ستحاس ذي عل ك لكم وزنوا فيها بالقسطاس المستقيم ال وزن ل ب أن ي ا تح

زان ا   ب..  فمي ل أن تحاس ك قب اب نفس رك .. وحس ع غي ت م وأن يكال لك  يوم البعث والجزاء  تصرف أن
ه عن  رهن في ان ب ي امتح اة ف ذه الحي يوم القيامة هو العدل ومطلق العدل والحق ومطلق الحق .. وأنت في ه

ع  ك وم ع نفس ل شيء .. م ي ك دل ف ك .. مدى محبتك  بطاعته والع ك وأم ع أبي ك .. وم ك وابنت زوجك وابن
ذي ال  وعائلتك  ومجتمعك  وفي نطاق مسئوليتك .. فإنك على أساس معاملتك وعملك ستجازى يوم القيامة ال

  شك فيه إطالقا ..
يْ .)).. )10َواألَْرَض َوَضعََها ِلْألَنَاِم(((   ْرعِة الس ى ُس ه عل الوَضَع البعيُر وأَْوَضعه راِكبُه إِذا َحملَ  ِر. ق

رَع، . الَحثِيِث. ِاألَزهري: اِإليضاُع أَن يُْعِدَي بعيَره ويَْحِملَه على العَْدو ه وأَس وَضَع البعيُر َحَكَمته إِذا طاَمَن رأَْس
ق، )) : َوَضعََها ِلْألَنَامِ .. (( وَوَضَع الشيَء في المكاِن: أَثْبَتَه فيه. ع الَخْل ن جمي ى األرض م ا ظهر عل اُم: م األن

وز ي ويج ْعر ف ام؛ الّشِ عَها ِلألَن ل: واألرَض َوَض ز وج ه ع ي قول رون ف ال المفس يُم، وق مُ  األَنِ   ه
أَّيِ آالِء  الِجنُّ واإلْنس، قال: والدليُل على ما قالوا أَنَّ هللا تعالى قال ْيحان فَبِ ه: والرَّ ى قول اَم إل ره األن بعَِقِب ِذْك

ّنِ ِذْك َربُِّكما بان، ولم يَْجِر للج ال:تَُكذِّ ده فق انَّ بع ر الج ا ذََك ك إنم َل ذل ار  ر قب ق اإلْنساَن من َصْلصاٍل كالفَخَّ َخلَ
ن اٍر؛ وَخلَق الجانَّ من مارجٍ م ْين ن ةُ الثَّقَلَ از ُمخاَطبَ ل: ج ثَّقَالن، وقي ا ال ُس ُهم نُّ واإلن ل والِج اً  قب ا مع ِذْكِرِهم

  ..  ألنها ذكرا بِعَِقب الِخطاب
ا.)).. )11نَّْخُل ذَاُت األَْكَماِم(فِيَها فَاِكَهةٌ َوال((  ف فيه د اختل هُ، وق ها الفَواك ةٌ وأَْجناُس ةُ: معروف  الفاكه

ب فقال و الِعنَ َي من الثِّمار في القُرآن نح ال:  بعض العلماء: كل شيء قد ُسّمِ ةً، ق يه فاكه ّمِ ا ال نَُس ان فإن ّم والرُّ
ة ل فاكه َف أَن ال يأْك و َحلَ اً  ول اً وُرّمان ل عنب لُّ فأَك رون: ك ال آخ اً. وق ْن حانث م يك ْث ول م يَْحنَ  ل

ى  الثِّمار فاكهةٌ، وإنما كرر في القرآن في قوله تعالى: فيهما فاكهةٌ ونخلٌ  ان عل مَّ ِل والرُّ وُرّماٌن؛ لتَْفِضيل النخ
وحٍ  سائر الفواكه ُدونَهما، ومثله ن ن َك وم اقَهم وِمْن ين ِميث ى  قوله تعالى: وإْذ أََخْذنا من النَّبِيِّ راهيَم وموَس وإب

ا:  يَْخُرجوا منهم. ذَاُت األَْكَمامِ  ولم وعيسى بن مريم؛ فكرر هؤالء للتفضيل على النَّبِيِّين ه اً  َكمَّ الَكبائس يَُكمُّ َكّم
مها جعلها في أَْغِطية ثتُِكنُّها كما ام تُجعل العَناقيد في وَكمَّ اء الِكم ك الِغط  ،األَْغِطية إلى حين ِصرامها، واسم ذل

ل وقد..  والُكمُّ للطَّْلعِ  مُّ ك اً. وُك اً وُكُموم ه، َكّم ِت النَّخلة، على صيغة ما لم يسم فاعل ع  ُكّمِ ْور: ِوعاؤه، والجم نَ
و مٌّ، وه رة ُك جرة ُمثم ل ش ع، ولك مُّ الطل مُّ ُك ذيب: الُك ةٌ.الته ه أَِكمَّ ام، وجمع و الِكم اِميم، وه ام وأَك  أَْكم

ذوق:  ه.وِكماُم العُ ول هللابُْرُعومت ا ق مٌّ. وأَم دها ُك ا، واح ل عليه ي تجع الى: الت  تع
ت ف تزين ن ِلي بائَب م ال: أَراد َس ه شيئاً  والنخُل ذاُت األَْكمام، فإن الحسن ق ت ب ْرف غطيَّ لُّ َظ ةُ: ك ا. والُكمَّ به

اج ف وأَْلبسته إياه فصار له ال الزج ا. وق ه: ذاُت  يكالِغالف، ومن ذلك أَكمام الزرع ُغلُفها التي يَخرج منه قول
ا َغطى  األَكمام، قال: عنى باألَكمام ما َغطَّى. وكل شجرة تخرج ما هو م فهي ذات أَكمام. وأَكماُم النخلة: م ُمَكمَّ

ها قشرها والليف والِجْذع. وكلُّ ما أَخرجته النخلة فهو ذو أَكمام، فالطَّْلعة ُجّماَرها من السَّعَف   ..  ُكمُّ
فِ ((  بُّ ذُو اْلعَْص اُن(َواْلَح ْيَح ةٌ  ) .))..12 َوالرَّ ه َحبَّ راً، واحدت ان أَو كبي غيراً ك زرُع، ص : ال بُّ ..  والَح

اني: ن اللحي افة؛ ع يفة والعُص فة والعَِص ُف والعَْص ى العَْص ان عل ا ك بَُس  م ذي يَْي ورق ال ن ال زرع م اق ال س
ل:أَن يُعَيَّن بيُْبس وال غيره، وقيل:  غير فَيَتَفَتَُّت، وقيل: هو ورقه من ي التنزي ل. وف ا ال يؤك بُّ  ورقه وم والح

ه، ل من ا ال يؤك زرع وم ف ورق ال ي بالعص اُن؛ يعن ْيح ه،  ذو العَْصف والرَّ ل من ا أُك الرزق وم ان ف ا الريح وأَّم
ال وقيل: العَصف والعَِصيفةُ والعُصافة بن. وق ور الت ن قُش ا م ى حّب الِحنطة ونحوه ا عل و م ل: ه  التّْبن، وقي

االعَْصف ال النضر: ول خرجن رب تق زرع ألَن الع ل ال ف بق ل: العص يل، وقي زرع قَِص ُف ال ه  نَْعِص وا من إذا قطع
أْكول  والعَِصيفةُ: ورق ُشيئاً قبل إْدراكه فذلك العَْصُف. والعَْصف د الم ال بعضهم: ذو العَصف، يري السُّْنبُل. وق

ع  الحّب، والريحان الصحيح من ا قُِط يف: م ُف والعَِص ل، والعْص ذي الذي يؤك زرع ال ا ورق ال ه، وقيل:هم من
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زرع وهو ه، وقيل:ـفي أَسفله فتَُجّزه ليكون أَخّف ل يميل ن ورق ال زَّ م يفةُ:  العْصُف ما ُج ل. والعَِص ب فأُك َرْط
فَ  الُمْجتَِمع الذي يكون فيه السنبل. والعَصف: الورق وف. وأَْعَص فُه.  السُّْنبل، وجمعه ُعص ال َعْص زرُع: ط ال

افة: سنبل الِحْنطة. والعصف والعَِصيفة: سوالعَِصيفةُ: رؤو رة والعُص ن الثم تح ع ذي يَْنفَ ورق ال ا سقط  ال م
  ..  ونحوه. أَبو العباس: العَْصفاِن التِّْبنان من السنبل كالتبن

بَاِن( ((     .))..)13فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
ن  ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع اة بع ون والحي دين والك ل وال ث العق حي

رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق ..  تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل ـه ؟ وأن القيام شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
نَسانَ ((  اِر( َخلََق اْإلِ م  .))..)14ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ ال ل ى ِمث والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء عل

ق خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال شيء يُسبق إِليه: وكل ه الَخل ر ل ارك هللا أَحسن  واألَم تب
ار: الَخَزف. وفي الحديث: أَنه خرج .  الخالقين روالفَخَّ ه عم ز فاتبع رَّ ِإداوةٍ  يَتَبَ ن  ب ار: ضرب م ارة؛ الفَخَّ وفَخَّ

ي والِكيزان الَخَزف معروف تعمل منه الِجرادُ  ار معروف. وف ة، وجمعها فَخَّ ارةُ: الَجرَّ ل:  وغيرها. والفَخَّ التنزي
ار. من ل   وُمَصْلِصٌل: ُمَصّوِت؛. َصْلصال كالفَخَّ م يُْجعَ ا ل ين: م ْلصاُل من الّطِ هوالصَّ ي ب ّمِ اً، ُس له؛  َخَزف لتََصْلُص

ار فقد َصلَّ َصِليالً. وِطيٌن صالَّل وكلُّ  د وِمْصالٌل أَي ما َجفَّ من طين أَو فَخَّ َزُف الجدي ت الَخ .. يَُصّوِت كما يصّوِ
ي تفسير اس ف ن عب ديث اب ي ح ين؛ وف ر الط الُّ  ُكلُّ شيٍء له صوت فهو َصْلصاٌل من غي و الصَّ ْلصال: ه الصَّ

ف ُّلذي يقع على األَرض فَتَْنَشقالماء ا ير ُّفيَِج أ فيص اُل َحَم ْلص د: الصَّ ال مجاه ال، وق ْلص ذلك الصَّ ه صوت ف  ل
ْلَصال َمْسنون، قال ى األَزهري: َجعَله َحمأ مسنوناً ألَنه َجعَله تفسيراً للصَّ ب إِل تَن ذََه لَّ أَي أَْن الجوهري: ..  َص

ْلصاُل الطين الُحرُّ ُخِلط بالرمل  ار.الصَّ ،فِإذا ُطبِخ بالنار فهو الفَخَّ   .فصار يَتََصْلَصل إِذا َجفَّ
د َجنَّ الشيَء يَُجنُّه َجنّاً: َستَره. وكلُّ شيء ُستر.)).. )15َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن َماِرجٍ ِمْن نَاٍر(((     عنك فق

ه  اِرهمُجنَّ عنك. وفي الحديث: َجنَّ عليه الليُل أَي ستَره، وبه سمي الِجنُّ الْستِت ار، ومن ن األبص واْختِفائهم ع
ه. ِن أُّمِ ي بط تِتاِره ف يُن الْس مي الَجن نّ . س يده: الِج ن س اّن. اب ُد الج : ول نُّ ذلك ُوالِج وا ب مُّ الَم س ن الع وٌع م  ن

ع الْجتِنانِهم عن األَبصار وألَنهم َرْون، والجم ال يُ اس ف ن الن ة. الجوهري: اْستََجنُّوا م م الِجنَّ اٌن، وه نُّ الِج ِجن
، سميت بذلك ألَنها تخفى وال ه  خالف اإلنِس، والواحد جنِّيٌّ ق من م خل ار ث ن ن : أَبو الِجّنِ ُخلق م تَُرى. والجانُّ

: ، وهو نَْسلُه. والجانُّ اقِر.  الجنُّ ارٍ (( اسم جمع كالجاِمل والب ْن نَ اِرجٍ ِم ْن َم اِرُج: )): ِم ُط. والم اِرُج: الِخْل والم
اه اللََّهبِ  ُذات الشُّْعلةُ السَّاِطعَةُ  ل: معن اٍر؛ قي ل:  الشَّديد. وقوله تعالى: وَخلََق الجانَّ من ماِرجٍ من ن ُط، وقي الِخْل

اِرجُ  وقيل: معناه الشُّْعلةُ، كل ذلك من باب الكاِهل والغاِرِب؛ راء: الم اِر؛ الف واِد الن تَِلُط بَس ُب الُمخ اِرُج اللََّه  الم
ارٌ  ا ن ذه ا ههن ا ه اِب منه ودوَن الِحج ا: أَب ده منه ِرَئ جل واِعُق وبُ  لصَّ
ار ال دخان عبيد: من ماِرجٍ  ار، ن اّن. من ِخْلٍط من ناٍر. الجوهرّي: مارج من ن ا الج ق منه ا خل ديث  له ي ح وف

  . ماِرُج النار: لََهبُها المختلط بسوادها. الجاّن من مارج من نار؛ عائشة: ُخِلقِت المالئكة من نوٍر وُخِلقَ 
بَاِن(فَبِأَّيِ آالَ ((    .)).. )16ِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة   ون والحي دين والك ل وال ث العق ن من حي س والج ى اإلن الى نعمه عل بحانه وتع بعد أن عدد هللا س
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

أي ن فب س والج ؤال لإلن ه الس ي  يوج ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م نعم
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ن ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ رب ؟.. فاألدل ار والته ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه  والجن س
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

وم تشرق )17َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْيِن(((  ل ي ا ك ا ألنه .)).. أي رب مشارق الشمس ومغاربه
اد من مكان مختلف وتغرب إلى مكان مختلف .. وفي ذلك إعجاز من هللا الخالق القدير .. ودعو ة متسقة األبع
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ن  ة م ين وعظم وة وتمك درة وق دليل ق للتوحيد .. بتقديم الدليل الملموس لهم في مغارب الشمس ومشارقها ك
  لدن القوي الجبار .. لو كانوا يستخدمون العقل حق اإلستخدام .. 

بَاِن(((    .)).. )18فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
الى نع بحانه وتع دد هللا س د أن ع اة بع ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل م

رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق .. تتنكر ـه ؟ وأن القيام ون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
اِن(((  َرْيِن يَْلتَِقيَ َرَج اْلبَْح إلٍ .)).. )19َم ْرُج أَرٌض ذاُت َك ل: الَم اء، وقي ْرُج: الفض ا الَم ى فيه   تَْرَع

ْرجُ  ِكلةُ. والَم ةُ الُمْش َرُج: الِفتْنَ ؛ والَم ى الدوابُّ ا حت َح: َخلََطهم ْذَب والِمْل َرْيِن الع َرَج هللا البح ُط. وَم ا.  الَخْل التقي
ا  ثم يلتقيان؛ يقول: أَْرَسلَُهما وجل : مرج البحرين  عز  الفراء في قوله م جعلهم يلتقياِن بعد، وقيل: َخالَّهما ث

ال  كالم ال يقوله إِالَّ أَهل تِهاَمةَ، وأَما النحويون فيقولون أَْمَرْجتُه ال يلتبس ذا بذا، قال: وهو ه؛ وق َرَج دابَّتَ وأَْم
اج: َمَرَج َخلََط؛ يعني البحَر ا ذب فيختلط. لِملحَ الّزجَّ  والبحَر العَْذَب، ومعنى ال يبغيان أَي ال يبغي الِملُح على الع

َريِن أَي َرَج البَْح ه َم ه قول َراُء، ومن ْرُج اِإلْج ي: الَم ن األَعراب َرَج  اب وٌم: أَْم ول ق ش: ويق ال األَخف ا؛ ق أَجراُهم
   .: الِخْلُط.البحرين، فَعََل وأَْفعََل، بمعنى.والماِرجُ  البحريِن مثل َمَرجَ 

اِن(((  ْرَزٌخ الَ يَْبِغيَ ا بَ ين.)).. )20بَْينَُهَم اجز ب حاح: الح ي الص يئين، وف ل ش ين ك ا ب ْرَزُخ: م  البَ
ه. الشيئين. ي حاجزاً  والبَرازخ جمع بَْرَزخ، وقول ان؛ يعن ْرَزٌخ ال يبغي ا بَ الى: بينهم درة هللا سبحانه تع ن ق  م

ه ت ّي. وقول اجز خف ل: أَي ح الى؛ وقي اوتع َل بينهم الى: وَجعَ اً أَي ع اجز  بَْرَزخ رزخ والح ال: والب اجزاً. ق ح
ك والُمْهلَة متقاربات في المعنى، دة، وذلك أَن اجز المسافةَ البعي وي بالح زاَورا، فتن ا حاجٌز أَن يَت ول بينهم  تق

وي ن وتن انع م افة كالم ي المس انع ف ار الم داوة، فص ين والع ل اليم انع مث ر الم وادث، فوَ  األَم ا الح َع عليه قَ
  . البَْرَزُخ.

بَاِن(((    .)).. )21فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع

دني ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع ا واآلخرة .. والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

رب ؟.. ف ار والته ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ األدل
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

ال.)).. )22يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن(((  ةٌ، ق ه َمْرجان غاُر أَو نحُوه، واحدت  الَمْرجاُن: اللُّْؤلُُؤ الّصِ
ري: ال أَدري اعي األَزه ي رب ؛ وأَورده ف يٌّ و أَم ثُالثِ اِعيٌّ ه يم، أَُرب و  الج ذُ، وه اُن البُسَّ هم: الَمْرج ال بعض وق

  .. الجمهور أَنه صغار اللْؤلُِؤ كما ذكره الجوهري والذي عليه َجوَهٌر أَحمر، قال ابن بري:
بَاِن(((    .)).. )23فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بحانه دد هللا س د أن ع اة  بع ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم وتع
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

ادي أو  ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس ي يوج عقل
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   آلخرة..  نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا وا
األَْعَالِم(((  ِر َك ي اْلبَْح آُت فِ َواِري اْلُمنَش هُ اْلَج واِر .)).. )24َولَ ه الَج الى: ول ه تع ي قول اج ف ال الزج ق

ـُمْنِشئاُت: الـُمْنشآُت، وقُرَئ الـُمْنِشئاُت، قال: ال: وال ُرعِ. ق ـَمْرفُوعةُ الشُّ اُت  ومعنى الـُمْنَشآُت: السُّفُُن ال افِع الرَّ
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ي وقال الفّراُء: من قرأَ الـُمْنِشئاُت فَُهنَّ  عِ.الُشرُ  ْري.  الالَّتِي يُْقبِْلَن ويُْدبِْرَن، ويقال الـُمْنِشئاُت: الـُمْبتَِدئاُت ف الَج
األَْعالِم. .قال: والـُمْنَشآُت أُْقبَِل بِهنَّ وأُْدبَِر. ِر ك ي البَْح عَ  والُمْنَشآُت ف ي ُرفِ فُُن الت ي السُّ ال: ه ا، ق م  قَْلعُه وإِذا ل

ّ أَعلم. يُرفع قَْلعُها، فليست الوا: .بُِمْنشآٍت، و األَعالِم؛ ق ي البحر ك واِر الُمْنشآُت ف ه الَج ال. ول الُم الِجب  األَْع
  .والعَلَُم: العَالمةُ. والعَلَُم: الجبل الطويل.

بَاِن(((    .)).. )25فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
بحانه  دد هللا س د أن ع اة بع ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم وتع

رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ادي أو ع ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس ي يوج قل

ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   خرة..  نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآل
اٍن(((  ا فَ ْن َعلَْيَه لُّ َم ن.)).. )26ُك ادر؛ ع ى ن ى يَْفنَ ل فَن اء، والفع يض البق اء: نَِق اء الفَن راع، فَن   ك

وُم  قال: وفَنى.. فهو فاٍن، وقيل: هي لغة بلحرث ابن كعب انى الق و. وتَف اه ه ات طّيء، وأَْفن بمعنى فَنَِي في لغ
  .. فَناء ي أَفنى بعضهم بعضاً في الحرب. وفَنَِي يَْفنىبعضاً، وتفانوا أَ  أَفنى بعضهم قتالً:

والمعنى أن من على األرض قدر له الموت ابتداء وجعل الموت حقيقة ثابتة على الجميع ال فرق بين 
رزخ  ر الب الم اآلخ ى الع ة إل ال ونقل وت فيص ل الم ل .. وجع الم أو جاه ول أو ع ي أو رس ين نب ر ب ي وفقي غن

وم فالحساب والجزاء حتى ي ار حق وأن ي ة حق والن ان وأن هللا حق وأن الجن ة اإلمتح ع من جدي د الجمي تأك
  القيامة ال شك فيه إطالقا .. 

ْكَراِم( َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ذُو اْلَجَاللِ ((  .)).. المقصود بالوجه هنا كما قال العلماء هو وجود هللا )27َواْإلِ
كل ذاته وهو خارج المكان والزمان والطاقة وال أي ش ا ب دد به ا وال يتح تحكم فيه ا وي ي خلقه كون والحياة الت

ل  اء .. والمستحق لك ة والبق من األشكال .. عبر بالجزء عن الكل تقريبا لألفهام ..  يبقى هللا المتصف بالعظم
الل ل (( ذا الج لم يجع ه وس لى هللا علي ول هللا ص ان رس د ك ر .. وق ي الكبي يم .. العل الق العظ ه الخ ريم ألن  تك

  واإلكرام )) في دعائه .. مما يدل على أهميتها .. 
بَاِن(((    .)).. )28فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
ريم  وا رة .. والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت لع

ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ا ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ل لإلنك
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

أٍْن(((  ي َش ر )29يَْسأَلُهُ َمْن فِي السََّماَواِت َواألَْرِض ُكلَّ يَْوٍم ُهَو فِ يم سلطانه وكبي ذا من عظ .)).. وه
دار قدراته و ف ي ه كي ائج أعمال ه بنت ر اآلب ه غي ي غلوائ ه الماضي ف لو يفكر اإلنسان الضعيف السادر في غي

ي السماء ..  هذا الملك العظيم في الكون والحياة .. في اإلنسان والحيوان والطيور .. فوق األَرض وتحتها وف
ف يخر ا ؟ .. كي ن يحي وت وم ن يم ال ؟ م ون اآلج ف كيف تكون األرزاق ؟. . كيف تك ار ؟ .. كي ل والنه ج اللي

ق  ذا الخل ف يساس ه ر ؟.. وكي مس والقم ا دور الش ب ؟.. م ف تتحرك الكواك تاء والصيف ؟ .. كي يكون الش
بحانه  ين .. س رد اليق ان وب ى اإليم وعي إل الكبير موتا وحياة ورزقا وبعثا وجزاء .. النتهى به التفكير الموض

في  اء .. ويش ن يش ذل م اء وي ن يش ز م الى يع ت وتع ت .. ويمي ي ويمي اء .. يحي ن يش قم م اء .. ويس ن يش م
  ويحيي .. ويرزق من يشاء بغير حساب ..

بَاِن(((    .))..  )30فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع

رة .. والمتع الحسية المختلفة.. وجعل ق دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع وام الحياة السعيدة القرآن الك
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ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ة ـه ؟ وأن القيام حق ..  تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

ثَّقََالنِ ((  ا ال ْم أَيَُّه نَْفُرُغ لَُك غُلِ )).. )31( َس ن الشُّ ُت م ُرُغ  وفََرْغ ذاأَْف ُت لك ْغ اً وتَفَرَّ اً وفَراغ  فُروغ
ي وِدي ف تَْفَرْغُت َمْجُه ه واس ذا أَي بذلتُ ي:..  ك ن األَعراب ال اب ثَّقَالِن؛ ق ا ال م أَيُّه نَْفُرُغ لك الى: َس ه تع  أَي وقول

ه:..  َسنَْعِمد ر، رضي هللا عن ي بك ي حديث أَب ْدُت. وف ُت أَي َعَم ى فََرْغ ال: معن ُرغْ  ق يافِك أَ  اْف ى أَْض ْد إل ي اْعِم
ي ى التَخلّ ون بمعن وز أَن يك ْد، ويج راغ واْقِص م. والفَ تِغاِل به راهم واالش ى قِ َوفََّر عل ثَّقََالنِ .(( لتَتَ ا ال )) :  أَيَُّه

ا والثَّقَالِن: الِجنُّ واِإلْنُس. وفي التنزيل العزيز: سنَْفُرغ لكم ظ  أَيه ان بلف ين وإِن ك م ألَن الثَّقَل ال لك ثَّقَالن؛ وق ال
ال: وقال ثعلب:.. الجمع ثنية فمعناهالت ل، ق ا ثَِقي ل بهم يا ثَقَلَين ألَن األَخذ بهما ثَِقيل والعم ل أَن  ُسّمِ ل الثَّقَ وأَص

له  العرب تقول لكل شيٍء نَفيس َخِطير َمصون ثَقَل، اً لشأْنهما، وأَص درهما وتفخيم اً لق اهما ثَقَلين إِعظام فسمَّ
نويق.. النَّعام الَمُصون ِ في بَْيض الى الج مَّى هللا تع ذا، وَس ن ه ٌل م ز ثَقَ س ال للسَّيِّد العَزي يا  واِإلن ّمِ ين، ُس الثَّقَلَ

ال  الحيوان ثَقَلَين لتفضيل هللا تعالى إِياهما على سائر ه؛ ق ا ب ذي ُخصَّ ل ال التمييز والعق المخلوق في األَرض ب
ل  األَنباري: قيل ابن ا كالثَّقَ ا.للجن واِإلنس الثَّقَالن ألَنهم ألَرض وعليه ى ل ل بمعن ال،  والثَّقَ ه اثق ل، وجمع الثِّْق

ْن  وَشبَه وِشْبه ومجراهما مجرى قول العرب َمثَل وِمثْل ر: يسمعها َم ؤال القب ي حديث س س. وف ونََجس ونِْج
  .قُطَّان األَرض. الثَّقَلين؛ الثَّقَالِن: اِإلنُس والجنُّ ألَنهما المشرق والمغرب إِال بَْينَ 

 )) ِ بَاِن(فَبِأَّي   .)).. )32 آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

ن س والج ؤال لإلن ه الس ي  يوج ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم فب
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ر إ املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ رب ؟.. فاألدل ار والته ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ال م
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

ذُ  يَا((  ذُوا الَ تَنفُ نِس إِْن اْستََطْعتُْم أَْن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواألَْرِض فَانفُ وَن إِالَّ َمْعَشَر اْلِجّنِ َواْإلِ
نوالَمْعَشر وال) .)).. 33بُِسْلَطاٍن( م م د له ع، ال واح اهم: الجم ْهط معن رَّ ْوم وال ر والقَ م، نَّفَ للرجال دون  لفظه

الَم ال والع اً الرج يرة أَيض ال: والعَِش اء. ق ال دون النس اً للرج ة  أَيض ل جماع ُر ك ث: الَمْعَش ال اللي اء. وق النس
ن واِإلنس. س.وَمْعَشر المشركين. والَمعاِشُر: جماعاُت النا َمْعشر المسلمين أَمُرهم واحد نحو  والَمْعَشُر: الج

س. نَّ واِإلن َر الج ا َمْعَش ل: ي ي التنزي ذُوا.(( وف تََطْعتُْم أَْن تَنفُ واُز )): إِْن اْس م: ج ي المحك واز، وف اذ: الج النَّف
اذٌ: نافِذٌ في أَمره، ونَ  ورجل نَفَْذت أَي ُجْزت، وقد نَفَذَ يَْنفُذُ نَفَاذاً ونُفُوذاً. تقول: الشيء والخلوُص منه. فُوذٌ ونَفَّ

ره ره، وأَم ع أَم ي جمي اٍض ف ذ أَي م اع. ناف ن .ُمط و م دي والغل ى التع ى إِل ه أَدن اُء كل دَّةُ والَمَض اذُ والِح  والنَّفَ
يس الجريان ا ول ًدى ّم ى م ار إِل و ج اوز وسالك، فه ّد متج ى والسلوك، ألَن كل متع ار إِل ل ج ً  ك ديا .. مدى متع

رجوالنف. وأَْنفَذَ األَمر: قضاه. ي ذ، بالتحريك: الَمْخ ذٌ. وف ة: نفَ ذ الجراح ال لمنف ا  والَمْخلص؛ ويق الحديث: أَيم
ى اَد عل ل أَش ى هللا أَن رج اً عل ان حق ه، ك ريٌء من و ب ا ه لم بم ا مس ِذ م أْتي بِنَفَ ه أَو ي   يعذب

ن مسعود: ديث اب ي صعيد قال أَي بالَمْخَرج منه. وفي ح ون ف م مجموع ذُكم البصرُ  إِنك د يَْنفُ ه: واح ال من ؛ يق
ر، ...))..  إِْن اْستََطْعتُْم أَْن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواتِ ((  ..وسطهم خرقتهم ومشيت في أَنفذت القوم إِذا والقُْط

بالِد: بالضم: الناحية والجانب، والجمع أَْقطار. وقوُمك أَْقطارَ  ا  ال ي عزله ن الحروف الت ى الظرف وهي م عل
نواحيها،  التنزيل العزيز: من أَقطار السموات واألَرض؛ أَقطاُرها: غرائب. وفي ها وألَنهاسيبويه ليفسر معاني

ى وكذلك أَقتاُرها، واحدها قُتٌْر. قال ابن مسعود: ال واحدها قُْطر، ى أَّيِ  يعجبنك ما ترى من المرء حت تنظر عل
ى شق قُْطَرْيه يقع أَي على أَي ه، أَعل ة عمل ي خاتم ع ف رهاإلِ  ِشقَّيه يق الم أَو غي ذُوَن إِالَّ .. ((  س ذُوا الَ تَنفُ فَانفُ

ةُ والبُْرهان ) .))..33بُِسْلَطاٍن( ال: .. والسُّْلطاُن: الُحجَّ ِ في أَرضه، ق ّ والسُّلطان إِنما سمي ُسْلطاناً ألَنه حجةُ 
ّز:  السلطان من السَّليط، قال: والسليُط ما يُضاء به، ومن هذا قيل للزيت: سليط، واشتاق ّل وع قال: وقوله ج
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ه واحد. فاْنفُذوا إِال بسلطان، أَي حيثما كنتم شاَهْدتم ى أَن دل عل لطاناً ي الى وُس ّ تع ةً  ال ُحجَّ اء : ق ال العلم . ق
الى :  ه تع ل قول ع .. كمث ال الجم ي ح ان ف ا فريق ل إن استطعتما ألنهم م يق ان تعالى استطعتم ول م فريق إذا ه ف

ل:  ي ربهم" [الحج: ] و"45يختصمون" [النم موا ف ذان خصمان اختص ا سلف أن هللا  ]19ه ين مم .. ونتب
اة  ون والحي دة للك اد البعي فوا األبع افروا ويستكش ى يس ن حت س والج م لإلن اب العل تح ب الى ف بحانه وتع س
مستعينين في ذلك بالعلم المعبر عنه في هذا المقام بالسلطان .. حفزا للهمم وتشجيعا على البحث واالكتشاف 
وق ..  ه مخل وس أن ادي الملم .. وكلما أوغل اإلنسان في الكون بالسفر والترحال واالكتشاف اقتنع بالدليل الم
وأنه ضعيف .. وأنه محدود بالمكان والزمان والطاقة .. وأن هللا أكبر من كل ذلك .. وال يحده المكان والزمان 

ب  والطاقة .. وكلما أوغل المرء في الكون والحياة تأكد ما ال ه محاس وق .. وأن ه مخل ي أن ك ف اال للش يدع مج
ع  فر اقتن ومجزي .. وأنه ميت .. وأن الحساب ال مهرب منه إال إليه .. وكلما ازداد إيغاال في الفضاء وفي الس

يدل على وجود الخالق المبدع لكل شيء من الشيء .. وأن  ببالبرهان وقوة الحجة الدامغة أن الكون الرحي
ه ووعي هذه الحياة امتحان ئول عن عقل ه مس ب  هوأن ويح يطل ي التط ا مضى ف ه .. وكلم ه وعن حيات وإيمان

ا  ي نهايته ق  ف ا .. وأن الطري سبقا تجلى لـه بالروعة واإلعجاز أن الكون محدود .. وأن الهرب ال يجدي نفع
ر  اذا أخ دم وم اذا ق ي مسدود .. وأن هللا على الطرف اآلخر في انتظاره بعظمته وجالله ليسأله م نعم الت ي ال ف

ل  ق ك ذي خل ار ال ادة  الواحد القه دا وعب ا وتوحي ؤمن إيمان د الم أنعمها عليه ظاهرة وباطنة ..  والعلم يزي
وم ازداد  هذا الخلق ليعبدوه ويوحدوه.. ويقروا لـه بالعظمة والتفرد والوحدانية ..  وكلما أوغل المرء في العل

ا لعظمت ا في هللا وإدراك ا وتسليما  .. قربا من هللا وحب الما وإيمان الي ازداد إس ه.. وبالت ا ب بحانه وتعلق ه س
  وتطلعا لمرضاته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 

بَاِن(((    .)).. )34فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع اة بع

رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق .. تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الوا ـه ؟ وأن القيام حد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
ا((  اٍر َونَُح ْن نَ َواٌظ ِم ا ُش َراِن(يُْرَسُل َعلَْيُكَم َال تَنتَِص ذي ال .)).. )35ٌس فَ ب ال واُظ: اللََّه واُظ والشُّ الشَّ

من نار ليس فيها  قِْطعة وفي التنزيل العزيز: يُْرَسل عليكما ُشواظ من نار ونحاس؛ وقيل: الشُّواظ.. ُدخاَن فيه
ن ون إِال م ار وشيٍء آخر نُحاس، وقيل: الشواظ لهب النار وال يك ر ن ال الف ه؛ ق رؤوا يَْخِلُط راء ق ر الق اء: أَكث

الوا ُشواظ، وكسر ال الحسن الشين، كما ق ن شميل: يق وار. اب واٌر وِص ِر ُص واظ  لجماعة البق ار ُش ُدخان الن ل
ّ  ولحّرها ُشواظ وِشواظ، وحّر الشمس ُشواظ، وأَصابني وِشواظ مس، و واظ من الش م. ش ال بعض أَعل . وق

  ف يه .. وهي لغة عند العرب وبه قال الخليل .. العلماء إن النحاس هو الدخان الطي ال لهب 
افر  من للك ار ال تض ن ن ذابا م ه ع ه هللا وخلق ذبين بوحدانيت ى المك لط عل ة تس ى أن المالئك والمعن
ن  يب م ذاب يص ذا الع ارى .. وان ه ي ال تم ة الت ى الحقيق ه عل ه وتجني بب ظلم ا بس رب منه د أي مه والجاح

ر للحق تحدى وتكبر في تجاوز البحث واإلكتشا زاء التنك ف في الفضاء في الحياة الدنيا .. وكذا في اآلخرة ج
ورا بسبب التحدي إلرادة هللا  اء منث المبين .. وقد رأينا كيف ان مركبات فضائية كاملة تنفجر كلها وتذهب هب

اك هللا د أعط ة وق د النعم ان أن تجح ا اإلنس ك أيه ف يحق ل  من وعدم التسليم  الواحد الذي ال شريك .. فكي
ذ و ال ي  ياألفضال ما ال يحصى وال يعد ؟.. وكيف تتحدى هللا وه تعلم والسباحة ف م وال ة للعل ل رحم اك بك دع

ين..  الحق المب راف ب المين .. واالعت ليم  رب الع د والتس وى شرط التوحي رط س دنيا العلوم دون قيد وال ش
  فإن رفضت فقد أوقعت نفسك في الهالك طال الزمن أم قصر .. 

بَاِن( ((   .)).. )36فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
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ؤال لإل ي يوجه الس ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ن
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

املة وال نعم ش ة وال ة دامغ رب ؟.. فاألدل ار والته ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ر إال م  ينك
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

َهاِن(((  ة، .)).. )37فَِإذَا انَشقَّْت السََّماُء فََكانَْت َوْرَدةً َكالّدِ ار اللَّيِّن ان األَمط ث: األَْده دها دهن  اللي واح
َهان أَبو زيد: ااألَْمطار الضعيفة، واحدها دُ  الّدِ ا، فهي ْهن، بالضم. يقال: دَهنَه َدهَّنون،  َوْليُه وم ُم ة. وق َمْدُهون

ار يهم آث اء: عل ديد اله ل بتش ث: رج نِّعَم. اللي ين ال أَمر َدِه ت ب ال: أَتي عيف. ويق ين ض د .. َدِه هان: الجل ّدِ وال
ل: راء األَحمر، وقي ال الف س، وق ق األَمل ل: الطري س، وقي ت األَمل الى: فكان ه تع ي قول ال: َوْردَ  ف هان، ق ّدِ ة كال

ا تالف أَلوانه ي اخ بَّهها ف تالفِ  ش دُّهن واخ ارت بال ر أَي ص م األَحم هان األَدي ّدِ ال ال ال: ويق ه، ق راء  أَلوان حم
ه قولهم فرس َوْرٌد، واألُنثى َوْرَدةٌ  كاألَديم، من ذي ال شك في .. والوصف واضح في بداية أهوال يوم القيامة ال

  ها استعدادا للحساب والجزاء من الملك الديان .. .. وانقالب الموازين واختالل
 ))) انٌّ ٌس َوَال َج ر )39فَيَْوَمئٍِذ الَ يُْسأَُل َعْن ذَْنبِِه إِن ل شيء .. وأظه نهم ك م م ى أن هللا عل .)).. والمعن

افر  م بالك ؤتى العل ث ت رفهم بسيماهم .. حي ة تع ه خاف .. وأن المالئك ون أن انوا يظن ا ك لهم ما خفي منهم وم
والمنافق والمؤمن  .. وبعد التوبيخ يختم على أفواههم.. قد علم كل واحد ما له وما عليه .. فال مجال للسؤال 

  ألنه تبينت الحقيقة التي ال تمارى من وحدانية هللا وحق القيامة وحق الجنة والنار .. 
بَاِن(((    .))..)40فَِبأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بح دد هللا س د أن ع اة بع ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم انه وتع
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

ادي  ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس ي يوج أو عقل
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   واآلخرة..   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا
َداِم(((  ي َواألَْق ذُ بِالنََّواِص يَماُهْم فَيُْؤَخ وَن بِِس َرُف اْلُمْجِرُم يماء .)).. )41يُْع يمةُ والّسِ وَمةُ والّسِ والسُّ

ة يِمياُء: العالم ا..  والّسِ ي عليه ي الت مة ه وَّ ل الُمَس ل: الخي ال وقي ة. وق ي العالم ومةُ وه يما والسُّ ن  الّسِ اب
ي: الّسِ اتُ األَعراب ة يَُم العالم ن المالئك الى: م ال تع نم. وق وف الغ ى ُص واو، عل تح ال رَئ بف مين؛ ق وَّ   ُمَس

مة: وَّ ُل الُمَس ين. والَخْي ة أَراد ُمعَلَّم ي.. الَمْرِعيَّ ِميَن أَي وف وَّ ماء ُمَس ل الس ن أَه اناً م ديث: إِن  فُْرس   الح
ُموا َمْت أَي فِإن المالئكة قد ُمعَلَِّميَن. وفي الحديث: قال يوم بَْدٍر َسّوِ ا بعضكم  َسوَّ ة يعرف به م عالم وا لك اعمل

ه،. بعضاً. يء يعرف ب رة أَو بش ه بحري َم فالٌن فرسه إِذا أَْعلَم علي ال: الليث: َسوَّ ل  ق ي األَص ا ف يما ياؤه والّسِ
ه  هللا واو، وهي العالمة يعرف بها الخير والشر. قال ال: وفي رفُهم بسيماهم؛ ق يماء تعالى: تَْع رى الّسِ ة أُخ لغ

ن الشعر.)).. فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواألَْقَدامِ ..((  بالمد ى الجبهة م ع ناصية والنُّصَّة: ما أَقبل عل .. والنواصي جم
  مقدم شعر الرأس ..

بَاِن(((    .)).. )42فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
س وا ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع اة بع ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م لج

رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق .. تتنكرون للحق المبين  ـه ؟ وأن القيام ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
ِذِه َجَه((  وَن(َه ا اْلُمْجِرُم ُب بَِه ذِّ ي يَُك يٍم آٍن( )43نَُّم الَّتِ ْيَن َحِم ا َوبَ وَن بَْينََه م  44يَُطوفُ نم اس  ).)).. جه

رة، وهي النار التي ي اآلخ ا ف ال يعذّب هللا به ة، وق ف والعُْجم َرى للتعري ة ال تُْج ي  أَعجمي نم عرب  آخرون جه
ميت ا  س ا، وإِنم د قَْعِره ا لبُْع رة به ار اآلخ فن ِل التعري َر ِلثقَ م تُْج ل ل ام  وثِقَ ب ِكِهنَّ و تعري ل: ه ث، وقي التأْني
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ري:  ن ب ال اب ا  بالِعْبرانية؛ ق نم عربي ل جه ن جع ثم اع صرفها للتأْني ون امتن ام ويك ر ِجِهنَّ ولهم بئ   احتج بق
هُ: قاَربه. وأََحمَّ الشيُء: دنا وحضر)) :  َحِميٍم آنٍ .. (( والتعريف يمُ .. وحامَّ اءُ والَحِم ع أَِحمَّ ب، والجم .. : القري

م ن اله نَْم م م يَ ُل: ل تَمَّ الرج ؤالء.. واْح ال: ه ه؛ يق ده وذي قرابت ه وول ن أهل ل م ةُ الرج ةُ خاص   والحامَّ
تُه أي : معظُمه.. أَقِرباؤه حامَّ ةُ الَحّرِ اّر. وشربُت البارحة.. وُحمَّ اء الح اً: الم ةُ جميع يُم والَحِميم ةً  والَحِم َحميم

ً  أي ماء ق سخنا ذ خل داده م ذي جرى إع .. والعنى أنهم ينتقلون بي نار الجحيم وشرابها الحار .. واآلن هو ال
م  هللا السماوات واألرض إلى قيام الساعة .. حيث يتلقى الكافرون والمنافقون ضروبا من التعذيب ال تخطر له

  قرآن الكريم .. على بال جزاء كفرهم ونفاقهم .. ورفضهم طاعة هللا ورسوله واإلمتثال لل
بَاِن(((    .)).. )45فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة   ون والحي دين والك ل وال ث العق ن من حي س والج ى اإلن الى نعمه عل بحانه وتع بعد أن عدد هللا س
دنيا واآلخرة ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع ..  والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ة دا رب ؟.. فاألدل ار والته ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال مغ
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

ه .. وأدى 46َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنَّتَاِن(((  ريك ل ده ال ش د هللا وح ؤمن عب ) .. وهذا مختص بكل م
ه ..  ة ما فرضه هللا عليه من عبادات وخشي هللا وعقاب دة من ذهب والثاني دة .. واح ة  واح ان ال جن ا جنت هم

  من فضة يؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري : 
و دثنا أب د الصمد العمي: ح عمران الجوني،  حدثنا عبد هللا بن أبي األسود: حدثنا عبد العزيز بن عب

ه ول هللا صلى هللا علي ه: أن رس يس، عن أبي ه  عن أبي بكر بن عبد هللا بن ق ن  لم وسوآل ان م ال : (( جنت  ق
م إال  فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان ى ربه من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إل

  .) .على وجهه في جنة عدن) رداء الكبر،
بَاِن(((    ) .)).. 47فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ى اإل ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع اة بع ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ن
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق .. تتنكرون للحق ا ـه ؟ وأن القيام لمبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
اٍن(ذََوا((  ى أَْفنَ نَُن:.)).. )48تَ اج: والفَ ال العج اً؛ ق والً وَعْرض تقيم ُط ُن المس نَن الغُْص اِرُق  والفَ لشَّ

نَُن: والفَنَُن: الغُْصُن، وقيل: الغُْصُن القَِضيب يعني ُ والغَْربيّ  ان المقضوب، والفَ ع أَْفن ه، والجم عََّب من ا تَش ..  م
  ثر الثمار والفاكهة وتشعبها وتنوعها فيهما .. والبيان في وصف أغصان الجنتين من حيث تكا

بَاِن(   .))..)49فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع

دل واإل ريم  والع رة .. والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك دنيا واآلخ ي ال دال ف عت
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ا ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ر والتهرب ؟.. فاألدل
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

ذا )50فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَاِن( بيل .. وه مى : سلس ة تس ين الثاني يم والع مها تنس ى اس ين األول .)): الع
الى ع دنيا من فضل هللا سبحانه وتع ي ل رى ف ة كب اء نعم م الم ل له ث جع دنيا واآلخرة حي ي ال ؤمنين ف ى الم ل

  واآلخرة .. 
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بَاِن(((     .)).. )51فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع

رة .. والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام ا دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع لحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ق . ة ح ـه ؟ وأن القيام . تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
االفاكهةُ: معروفةٌ وأَْجناُسها الفَواك.)).. )52فِيِهَما ِمْن ُكّلِ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن(((  ف فيه ال هُ، وقد اختل  فق

ب و الِعنَ َي من الثِّمار في القُرآن نح و  بعض العلماء: كل شيء قد ُسّمِ ال: ول ةً، ق يه فاكه ّمِ ا ال نَُس ان فإن ّم والرُّ
رر ُ فأَكل عنباً وُرّماناً لم يَْحنَْث ولم يكْن حانثاً. وقال آخرون: كلّ  َحلََف أَن ال يأْكل فاكهة ا ك ةٌ، وإنم ار فاكه  الثِّم

ا في القرآن في قوله تعالى: فيهما فاكهةٌ ونخلٌ  ه ُدونَهم ى سائر الفواك ان عل مَّ ِل والرُّ يل النخ .. وُرّماٌن؛ لتَْفِض
ْوُج: خالف الفَْرِد. يقال: َزْوٌج أَو فَْردٌ  من كل زوجٍ بَهيج؛ وكل واحد منهما أَيضاً  وقال تعالى: وأَنبتنا فيها.. الزَّ

ازَ  َزْوجاً، ويقال: هما يسمى يَّاِن وهم ا ِس ال: هم ا يق ا َزْوٌج، كم ين وهم ن سيده ْوجان لالثن واٌء؛ اب ْوُج  َس زَّ ال
  . والمقصود في الجنتين من كل نوع اثنين رطب ويابس .. ه قَِريٌن.ـالفَْرُد الذي ل
بَاِن(((    .)).. )53فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ى ا  الى نعمه عل بحانه وتع اة بعد أن عدد هللا س ون والحي دين والك ل وال ث العق ن من حي س والج إلن
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق .. تتنكرون للحق  ـه ؟ وأن القيام المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
ْيِن َداٍن(ُمتَّ ((  ى اْلَجنَّتَ تَْبَرٍق َوَجنَ ْن إِْس ا ِم ُرٍش بََطائِنَُه ى فُ وٍب آخر:  .)).. )54ِكئِيَن َعلَ ه بث َن ثوبَ وبطَّ

بَطَّن،  له بطانةً، وِلحافٌ  فالن ثوبه تبطيناً: جعل الثوب: خالُف ِظهارته. وبطَّنَ  ُ جعله تحته. وبِطانة َمْبُطوٌن وُم
هارة. ق وهي البِطانة ه ال هللا عز وجل:والّظِ ي قول راء ف ال الف تَْبرٍق. وق ن إْس ا م ى  بَطائنُه ين عل الى: ُمتَِّكئِ تع

وُن  ِظهارةً والظهارةُ بطانةً، بَطائنُها من إستبرٍق؛ قال: قد تكوُن البِطانةُ  فُُرٍش  د يك ا ق ٍد منه لَّ واح ك أَن ك وذل
رُ  وجهاً، قال: وقد ذا ظه رُب ه ول الع ُن السما تق ذا بط رالسماء وه ال غي راه. وق ذي ت ا ال راء:  ء لظاهره الف

داؤه. َظَهَر وكان ما بَطَن من الثوب وكان من شأْن الناس إْخفاؤه، والظهارة ما البِطانةُ  اس إب .(( من شأْن الن
ه .. ((  ِمْن إِْستَْبَرقٍ  ا رق من ْيِن َدانٍ )) : ما غلظ من الحرير .. والسندس م ى اْلَجنَّتَ ن َوَجنَ ا م ء الشي ))  : دن

ُربَ  اَوةً: قَ ّواً وَدن ال .. دنُ وز  وق ُر مهم نُوُّ غي دُّ ث: ال دنو  اللي در ي يتمص ّمِ و داٍن، وُس   فه
َرت اآلخرة، وكذلك السماءُ  ها، وألَنها َدنْت وتأَخَّ ْنيا لُدنُّوِ ْنيا الدُّ اِويٌّ  الدُّ دُّنيا ُدني  هي القُْربَى إلينا، والنسبة إلى ال

ْبت بَْينَهماودانَْيت بَْيَن الشَّْيئَيْ ..  .. والمقصود أن كل من أراد ثمرة قربت هي منه .. وتدلت له .. فقطفها  ن: قَرَّ
  وتمتع بها دون أن يذهب هو إليها بل تأتي هي إليه دون مشقة من طرفه ..

بَاِن(((    .)).. )55فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
س وا ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع اة بع ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م لج

رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق .. تتنكرون للحق المبين  ـه ؟ وأن القيام ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
(فِيِهنَّ قَ ((  دُّه .)).. )56اِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوَال َجانٌّ ْرف: ال تَُم َرةُ الطَّ رأَة قاِص وام

ا. بعلها. إِلى غير ال: يشربون لبنه ى الِعي ْرُت .. وناقة َمْقصورة عل ه. وقََص راً: َرّده إِلي ر قَْص ى األَم ره عل قََص
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تْر: أَرخيته. هم وَطَمثَها.)).. ْطِمثُْهنَّ إِْنسٌ لَْم يَ .((  الّسِ ه بعُض مَّ ب ها، وَع اً: اْقتَضَّ اَع.  يَْطِمثُها ويَْطُمثُها َطْمث الجم
ل  ثعلب: األَصُل الحيُض، ثم ُجعل للنكاح. وَطَمث البعيَر يَْطِمثُه قال ي ك ك ف ، وذل سُّ ُث: الَم َطْمثاً: َعقَلَه. والطَّْم

.   . شيٍء يَُمسُّ
بَاِن(فَبِأَّيِ آَالءِ ((    .)).. )57 َربُِّكَما تَُكذِّ

اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

أي نع ن فب س والج ؤال لإلن ه الس ي يوج ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م م
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ف ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ رب ؟.. فاألدل ار والته ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح ه والجن
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

اُن(((  اقُوُت َواْلَمْرَج أَنَُّهنَّ اْليَ ة..  .)).. )58َك ي الجن ؤمنين ف اء الم ض صفات نس ذه بع وهري: ه الج
ت فارسيٌّ معّرب، وهو فاُعول، الواحدة: الياقُوُت، يقال غاُر والَمْرج.. ياقوتة، والجمع: اليواقي ُؤ الّصِ اُن: اللُّْؤلُ

ال ةٌ، ق ه َمْرجان ُوه، واحدت اعي أَو نح ي رب ؛ وأَورده ف يٌّ و أَم ثُالثِ اِعيٌّ ه ري: ال أَدري أَُرب يم، األَزه ال  الج وق
ره  والذي عليه بعضهم: الَمْرجاُن البُسَّذُ، وهو َجوَهٌر أَحمر، قال ابن بري: ا ذك ِؤ كم الجمهور أَنه صغار اللْؤلُ

  .جاء في صحيح البخاري : . الجوهري
ي سبيل هللا، أو ر  قال: وسمعت أنس بن مالك،عن النبي صلى هللا عليه وسلم: (لروحة ف دوة، خي غ

وطه -من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة، أو موضع قيد  ي س ا،  - يعن ا فيه دنيا وم ن ال ر م خي
ى رأسها  ءتولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل النار ألضا يفها عل ا، ولنص ه ريح ما بينهما، ولمألت

  خير من الدنيا وما فيها).
بَاِن(((      .))..)59فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
رة .. والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة ال دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع سعيدة القرآن الك

ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ة فه  والجن ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ رب ؟.. فاألدل ار والته ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ح
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

اُن(((    ْحَس اِن إِالَّ اْإلِ ْحَس َزاُء اْإلِ ْل َج ه إال هللا)60َه هد أن ال إل ن ش زاء لم ن ج ل م ده ال .)).. أي ه  وح
  شريك إال الجنة .. وأقام الشهادة علىحقها توحيدا وعبادة وإخالصا وبذال وعطاء  الواحد .. 

دّ  اُن: ض ال: وال واإلْحس يبويه، ق ن س رة ع ان؛ األَخي ن وِمحس ل ُمْحِس اءة. ورج ا اإلس ال م و  يق نَه؛ أَب أَحَس
ا التكثي الحسن: يعني مْن هذه، ألَن هذه الصيغة قد اقتضت عنده ْن ي ر فأَْغنَْت عن صيغة التعجب. ويقال: أَْحِس

اٌن أَي ك ِمْحس ذا فِإن أَله ه ين س اَن ح لم، اإلحس ه وس لى هللا علي ي، ص ر النب ناً. وفس زال ُمْحِس   ال ت
ك َد هللا كأَن و أَن تَْعبُ ال: ه ا وسالمه، فق راه، جبريٍل، صلوات هللا عليهم و  ت راك، وه ه يَ راه فِإن ن ت م تك إن ل ف

ان يأُْ◌ُمر بالعدل وله تعالى: إن هللاتأْويُل ق ي صحة اإليم  واإلحسان؛ وأَراد باإلحسان اإلْخالص، وهو شرٌط ف
اً، م واإلسالم مع الص ل ر إْخ ن غي ل م اء بالعم ة وج ظ بالكلم ن تلفَّ ك أَن م ناً، وإن وذل ن ُمْحِس ه  يك ان إيمانُ ك

  .. طاعة، فإن َمْن راقََب هللاَ أَحَسن عَملهال إلى الُمراقبة وُحْسن صحيحاً، وقيل: أَراد باإلحسان اإلشارة
بَانِ ((          ) .)).. 61( فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
ريم  وا رة .. والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت لع

ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
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ا ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ل لإلنك
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

اِن(((    ا َجنَّتَ ْن ُدونِِهَم يم  .)).. )62َوِم ة النع دن وجن ة ع ان جن ان األولي ة  .. الجنت ان جن واألخري
ردوس وج ة الف أوى.ن دن هللا . الم ن ل يل م درجات والتفض ب ال ين .. حس حاب اليم م ألص ابقين .. ث أي للس

  سبحانه وتعالى .. 
بَاِن(((      .)).. )63فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
رة ..  والمتع الحسية المختلفة.. وجعل دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع قوام الحياة السعيدة القرآن الك

ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ـه ؟ وأن القيا ة حق .. تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل م

فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

تَاِن(((    ي.)).. )64ُمْدَهامَّ ون ف ود، يك لا الدُّْهَمةُ: السواد. واألَْدَهُم: األَْس ل واإلب رس  لخي ا، فَ وغيرهم
مُ  ر أَْدَه ُم وبعي ة.. أَْدَه ا ٌوحديق ن نَْعَمتِه واد م ى الس ِرب إل راء تَْض ةٌ: خض اُء ُمْدهامَّ ا. َدْهم ل  وِريِّه ي التنزي وف

ن تان أي سوداوان من شدة الخضرة م رّيِ؛ العزيز: ُمْدهامَّ ال  ال ّي، وق ّرِ ن ال واد م ى الس راواِن إل ول: َخْض يق
اج: يعن االزج بِهِ  ي أنهم اُم ِخْص ر فتَم ت أَخض ل نب واد، وك ى الس رتُهما إل ِرب ُخْض راوان تَْض   َخْض

ل ا قي واد، وإنم ال:  وِريِِّه أن يَْضِرَب إلى السواد. والدُّْهمةُ عند العرب: الس ة لشدة خضرتها. يق ة ُمْدهامَّ للَجنَّ
  . اسودَّت الخضرة أي اشتدَّت.

بَاِن(فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تُ ((      .)).. )65َكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

م هللا ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس ي  يوج ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل الخ
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  نفسه واستخف 
اَختَاِن(((  اِن نَضَّ ا َعْينَ ل:.)).. )66فِيِهَم ح؛ وقي و دون النض خاً، وه خ نَْض اَء يَْنَض ه الم َخ علي  نَض
ا خ م اد النض ى اعتم ان عل ا ك ح م اد، والنض ر اعتم ى غي ان عل ي..  ك اء ف ور الم ّدة ف خ: ش انه  والنَّْض َجيَش

و، اره من يَْنبوعه؛ قال أَبو علي: ماوانفج ى عْل ن  كان من ُسْفل إِل و نضخ , وع اء. فه يش بالم اخة: تَج  نضَّ
اختان أَي ان نضَّ ور وفي التنزيل: فيهما عين خ من ف ذيب: والنَّْض ان. الته ين والجيشان،  فُوارت ن الع اء م الم

  ..  خير ينَضخان بكل
بَ ((    .)).. )67اِن(فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

الق  م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس ي  يوج ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح العل
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   دها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  نفسه واستخف بها وأور
اٌن(((  ا.)).. )68فِيِهَما فَاِكَهةٌ َونَْخٌل َوُرمَّ ف فيه د اختل هُ، وق ها الفَواك ةٌ وأَْجناُس ةُ: معروف ال الفاكه  ق

ب و الِعنَ َي من الثِّمار في القُرآن نح يه فاك بعض العلماء: كل شيء قد ُسّمِ ّمِ ا ال نَُس ان فإن ّم و والرُّ ال: ول ةً، ق ه
رر  ُ فأَكل عنباً وُرّماناً لم يَْحنَْث ولم يكْن حانثاً. وقال آخرون: كلّ  َحلََف أَن ال يأْكل فاكهة ا ك ةٌ، وإنم ار فاكه الثِّم

ا،  ٌ في القرآن في قوله تعالى: فيهما فاكهةٌ ونخل ه ُدونَهم ى سائر الفواك ان عل مَّ ِل والرُّ يل النخ اٌن؛ لتَْفِض وُرّم
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رر  تعالى: وإْذ أََخْذنا من النَّبِيِّين ِميثاقَهم وِمْنَك ومن نوحٍ قوله  ومثله ريم؛ فك ن م وإبراهيَم وموَسى وعيسى ب
  .يَْخُرجوا منهم. ولم هؤالء للتفضيل على النَّبِيِّين

بَاِن(((    .))..)69فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
ن س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع اة  بع ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي م

رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق ..  تتنكرون للحق المبين ؟.. ـه ؟ وأن القيام وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
رَ ((  يِهنَّ َخْي اٌن(فِ ي )70اٌت ِحَس رة ف دتهن خي رات واح اء خي ة نس ي الجن ؤمنين ف ى للم .)).. والمعن

  منتهىالجمال .. 
  جاء في سنن الترمذي :

ي صلى  حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النب
ة  يدخلون الجنة يوم  ان أول زمرة " -ّ عليه وسلم قال: رالقيام وء القم ل ض ى مث رة  عل در والزم ة الب ليل

رى مخ  الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان ة ي على كل زوجة سبعون حل
ا". ن ورائه اقها م   س

     هذا حديث حسن صحيح.
  وفيها أيضا :

ن ح ّ بن عبد الرحمن، أخبرنا فروة بن أبي المغراء، أخبرنا عبيدة ب دحدثنا عبد  ن  مي ن عطاء ب ع
 ّ لى  ي ص ن النب عود، ع ن مس ّ ب د  ن عب ون، ع ن ميم رو ب ن عم ائب، ع ه الس ه علي ال: وآل لم ق   وس

ة من نساء أهل الجنة ليرى ان المرأة " - بعين حل ّ  بياض ساقها من وراء س أن  ك ب ا وذل رى مخه ى ي حت
ه فانه حج تعالى يقول: {كأنهن الياقوت والمرجان}. فأما الياقوت م استصفيته ألريت ر لو أدخلت فيها سلكا، ث

  من ورائه ".
  وجاء في مجمع ا لزوائد :

ول: لم يق ه وس لى هللا علي ول هللا ص معت رس ال: س ذيم ق ن ح امر ب ن ع عيد ب ن س   ع
و أن رأة  ل رفت  ام ل الجنةأش اء أه ن نس ألت م ر لم مس والقم وء الش ت ض ك وألذهب ح مس  األرض ري

  .. رواه الطبراني
 )) ِ بَاِن(فَبِأَّي   .)).. )71 آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
رة ..  دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك

ن س والج ؤال لإلن ه الس ي  يوج ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم فب
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ر إ املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ رب ؟.. فاألدل ار والته ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ال م
  نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

اِم(((  ي اْلِخيَ وَراٌت فِ وٌر َمْقُص تدير )) ..  72ُح واِدها وتس واُد َس ين وَس اُض الع تَدَّ بي َوُر: أَن يَْش والَح
ةِ جفونها ويبيضَّ ما حواليها؛ وقيل: الَحَوُر ِشدَّةُ سواد الُمقْ  وترق حدقتها ي شّدة لَ اض  ف ي شّدة بي ها ف بياض

ي .. وامرأَة َحْوراُء: بينة الَحَوِر. وَعْيٌن َحْوراٌء، والجمع ُحورٌ .. الجسد، وال تكون األَْدماُء َحْوراءَ  َمْقُصوَراٌت فِ
امِ  ن ..  اْلِخيَ رن اال ازواجه ين وال ينظ ك،: ال يبغ ك وغايت بك وكفايت ذا أَي حس ل ك ُرك أَن تفع ال: قَْص ي وف يق

ن..  له ما قََصَر في بيته أَي ما َحبََسه َ حديث معاذ: فِإنّ  ا  والقَْصُر َكفُّك نَْفَسك ع ن أَن تطمح به ا ع ر وكفُّكه أَم
ن َغْرَب الطََّمع. ر عن الشيءِ  ويقال: قََصْرُت نفسي ع ن السكيت: أَْقَص راً. اب رها قَْص ذا أَْقُص ه  ه َزع عن إِذا نَ
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ره.  وقََصْرتُ   ذا عجز عنه ولم يستطعه،يَْقِدر عليه، وقََصر عنه إِ  وهو ه غي ن تجاوز ب ذا إِذا ل ى ك الشيء عل
ها فرسي يقال: قََصْرُت اللِّْقحة على   ..  بعلها له. وامرأَة قاِصَرةُ الطَّْرف: ال تَُمدُّه إِلى غير إِذا جعلت َدرَّ

  جاء في صحيح البخاري : 
ران الجوني،حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد العزيز بن ع و عم ي  بد الصمد: حدثنا أب عن أب

لم  ه وس لى هللا علي ول هللا ص ه: أن رس ن أبي يس، ع ن ق د هللا ب ن عب ر ب ه بك ال:وآل   ق
ا) ا أهل م ة منه ل زاوي ي ك يال، ف ة، عرضها ستون م ؤة مجوف ة من لؤل ة خيم رين،  إن في الجن رون اآلخ ي

ين  هما، وجنتان منيطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة، آنيتهما وما في كذا، آنيتهما وما فيهما، وما ب
  وجهه في جنة عدن). القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إال رداء الكبر على

بَاِن(((    .)).. )73فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع

رة .. وا دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع لمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ة حق .. تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد ال ـه ؟ وأن القيام ذي ال شريك  ل
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
 ))) انٌّ ْبلَُهْم َوَال َج ٌس قَ ثُْهنَّ إِن ُث،.)).. )74لَْم يَْطِم ْت تَْطُم اً، وَطَمثَ ُث َطْمث رأَةُ تَْطَم ت الم   بالضم، َطِمثَ

يضُ  ا تَِح َل م ْت أَوَّ ل: إِذا حاَض ْت؛ وقي ٌث: حاَض ا.. َطْمثاً، وهي طام ها،  وَطَمثَه اً: اْقتَضَّ ا َطْمث ا ويَْطُمثُه يَْطِمثُه
: لم..  ثعلب: األَصُل الحيُض، ثم ُجعل للنكاح الجماَع. قال وَعمَّ به بعُضهم ال  ومعنى لم يَْطِمثُْهنَّ يمسسهّن. وق

ُث، النكاح بالتَّْدمية. قال: الفراء: الطَّْمُث االْقتِضاُض، وهو ُث.  والطَّْمُث هو الدم، وهما لغتان. َطَمَث يَْطُم ويَْطِم
ّراء ثم: والقُ و الهي يم. أَب ر الم ثُْهّن، بكس م يَْطِم ى: ل رهم عل تْ  أَكث ال ُطِمثَ ُث أَي يق اض.  تُْطَم ْت باالْقتض أُْدِميَ

  .. إِذا حاَضتْ  وَطِمثَْت على فَِعلَتْ 
ن  اكلته .. وللجن الحور م ى ش ي جنسه وعل وهذا معناه أن للمؤمنين من بني اإلنسان الحور من بن
ي  ذهب ف ان .. وال ن ي اإلنس ل بن ي أيضا أن الجن يتغشون نساءهم مث ذا يعن بني جنسه وعى شاكلته .. وه

ة ال تتشاكل اإلعتقاد بمشاركة  واص التركيبي الة .. ألن الخ ه الغ ذهب إلي ا ي ل كم جنس آلخر في عملية التناس
اعالت  تالط التف و  اخ ا ه دنيا ..إنم اة ال ي الحي ية ف ة الجنس ي المعامل هم ف ه بعض ذهب إلي ا ي ل .. وم وال تتكام

ل المشاكلة والتن ن قبي وعين .. وال م ى الن ا عل دى تأثيراته ل العصبية والنفسية .. وم ه ولك ل حيات اسل.. فلك
  تركيبته ولكل حياته الخاصة التي ال مجال للخوض والتخوض فيها بغير علم .. 

بَاِن(((    .)).. )75فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع

رة .. والمتع الحسية المختلفة. دنيا واآلخ ي ال دال ف دل واإلعت ريم  والع . وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك
ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج

ـه ؟ وأن ة حق ..  تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل القيام
فه  ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ال لإلنك ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح والجن

   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  
اٍن(((  ِرّيٍ ِحَس ٍر َوَعْبقَ َرٍف ُخْض ى َرْف يَن َعلَ ُب والرَّ ) .)).. 76ُمتَِّكئِ وه وجوان اء ونح ُر الِخب َرُف: ِكْس ْف

ْرعِ وما تََدلَّى تر ابن..  منها،الواحدة َرْفَرفَة الّدِ ْفَرُف البِساُط أَو الّسِ ْفَرف ..  األَثير: الرَّ قال: ومنهم من يجعل الرَّ
ةٌ، رفِ  جمعاً، واحده َرْفَرفَ ع الرْف ديباج و وجم ن ال ان م ا ك ل م ي األَص رف ف ل: الرف اِرُف، وقي رهَرف اً  غي َرقيق

ْوَشنُ  َحَسن ْفَرُف: الرَّ يباج،.. الصْنعة، ثم اتُِّسع به. والرَّ قِيُق من الّدِ فَرُف: الرَّ ذ  والرَّ فَرُف: ثياب ُخْضٌر يُتَّخ والرَّ
رئ: للمجالس، وفي المحكم: تُْبَسُط،واحدته َرْفَرفَةٌ. وفي التنزيل العزيز: متكئين منها ر، وق َرٍف ُخْض  على َرف

ا ى َرف رفعل ى رف ين عل ه متكئ ي قول راء ف ال الف ا ِرَف. وق روا أَنه ال: ذك ر ق  خض
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ه ُط، وجمع رئ ِرياُض الجنة، وقال بعضهم الفُُرُش والبُُس د ق اِرُف، وق ٍر.  رف اِرف ُخْض ى َرف ين عل ا: متكئ بهم
فَرُف: الشجر الناعم   .. المسترسل والرَّ

ن العَْبقَُر موضع تزعم َعبَقُرٌّ والعَبَقُرُّ البََرد. الجوهري: األَزهري: قال ه م رب أَن ن الع م ..  أَرض الج ث
ى  فقالوا: نسبوا إِليه كل شيء تعجبوا من ِحْذقِِه أَو َجْودة صنعته وقوته ع، واألُنث و واحد وجم ، وه ِرَ◌يٌّ َعْبقَ

اب ال: ثي ةٌ؛ يق ال َعْبقَِريَّ ة. ق رٌ  عبقري ول َعْبقَ وابه أَن يق ع ص ُر موض وهري العَْبق ول الج ري: ق ن ب   اب
ف والم م لموضع بغير أَل ه اسم عل ن ..  ألَن ال اب ة  ق ر قري ر عبق وا،ألثي ا زعم ن فيم ا رأَوا تسكنها الج   فكلَّم

 ً ا ِدقُّ أَو شيئاً عظيم ه َشيئاً فائقاً غريباً مما يصعب عملُه ويَ ي نفس ه  ف َع في ، اتُِّس ِريٌّ الوا: َعْبقَ ا فق بوه إِليه نس
يوالكبير. وفي الحد حتى سمي به السيّد باغ  يث: أَنه كان يسجد على َعْبقَِرّيٍ؛ وهي هذه البُُسط الت ا األَْص فيه

ال  والنُّقوش، حتى قالوا ُظْلٌم عبقرّي، وهذا عبقريٌّ قوم للرجل اَرفوه: فق ا تع الى بم القوي، ثم خاطبهم هللا تع
دتها.. َعْبقَرّي ِحسانٍ  اُن، واح افِس الثخ ِرّي الطن راء: العَْبقَ ال الف ة، ق ِريّ  َعبقريّ ديث  والعَْبقَ ه ح ديباج؛ ومن ال

ل: عمر: أَنه كان يسجد على ان، َعْبقَِرّي. قيل: هو الديباج، وقي افس الثخ ل: الطن يّة، وقي ط الَمْوِش ال  البُس وق
ال ّي، وق راب ي الزَّ ي قتادة: ه اُق الزراب ر: هي ِعت ن جبي ن .. سعيد ب يد م : الس ِريُّ رّي: الشديد، والعَْبقَ والعَْبقَ

  . وغير ذلك .. والجوهر. هو الفاخر من الحيوانالرجال، و
بَاِن(((    .))..)77فَبِأَّيِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

اة  ون والحي دين والك ل وال ث العق ن حي ن م س والج ى اإلن ه عل الى نعم بحانه وتع دد هللا س د أن ع بع
دل و ريم  والع رة .. والمتع الحسية المختلفة.. وجعل قوام الحياة السعيدة القرآن الك دنيا واآلخ ي ال دال ف اإلعت

ي  ادي أو عقل ل م أي دلي دون ؟.. ب يم تجح الق  العل م هللا الخ ن نع ة م أي نعم ن فب س والج ؤال لإلن ه الس يوج
ة حق ..  ـه ؟ وأن القيام تتنكرون للحق المبين ؟.. وكل شيء يدل على وجود الخالق الواحد الذي ال شريك  ل

ال لإلن ق؟.. ال مج ار ح ق والن ة ح فه والجن ن س ر إال م املة وال ينك نعم ش ة وال ة دامغ ار والتهرب ؟.. فاألدل ك
   نفسه واستخف بها وأوردها مورد الهالك والعذاب في الدنيا واآلخرة..  

َراِم(((  ْك َالِل َواْإلِ َل، إال أن ./.)). )78تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَج َل وتَقاتَ ل قاتَ ارك هللا مث ارك هللا أي ب وتَبَ
دىفاع لَ  َل يتع ه وتفاع ُت ب ْن ه أي تَيَمَّ ُت ب دى. وتَبَّرْك ل ..  ال يتع ى ك ه عل وُّ ة هللا ُعلُ ى بََرك ال األَزهري: معن ق

ره، أي وتباركَ .. شيء ذه الصفة لغي اظم، ال تكون ه الى وتع زه وتع َر. هللا: تقدَّس وتن ر.  تَطهَّ ْدس: الطه والقُ
ال ع. :وسئل أبو العباس عن تفسير تباَرَك هللاُ فق ن  ارتف َل م اَرَك تفاَع ال الزجاج: تب ع. وق اِرُك: المرتف والُمتب

ذلك ة، ك ي البََرك ال ف ر، وق ل خي ي ك رة ف ة الكث ى البََرك اس: ومعن ن عب ة. وروى اب ل اللغ ول أه   يق
ُك باسمه في كل أمر. وقال ا موضع آخر: تَباَرَك تعالى وتعاظم، وقال ابن األَنباري: تباَرَك هللا أي لليث في يُتَبَرَّ

ه تفسير تباَرَك هللا: تمجيد اَءل ب يء: تَف اَرَك بالش لَّ  ..وتعظيم. وتب رام، َج الل واِإلك بحانه ذو الَج ُل س هللاُ الَجلي
الل فات هللا، َج ن ص ل: م . والَجِلي الل إِال  ال الَج ه، وال يق الُل هللا: عظمتُ  هللا وَج

الى دس وتع ي.. تق ال وف ا ذا الَج وا بي ديث: أَِلظُّ وه،الح ُم ل: أَراد َعّظِ رام؛ قي ض  ل واِإلك ي بع يره ف اء تفس وج
ِلُمو ات: أَْس لا .. اللغ الى الَجِلي بحانه وتع و س و ُوه ا، ه اوي جميعَه الل، والح وت الَج وف بنع ُل  الموص الَجِلي

ال الُمْطلَق وهو راجع ى كم ع إِل يم راجع إِلى كمال الصفات، كما أَن الكبير راج ذات، والعظ ال ال ال ى كم ذات إِل
  .. َجلٌّ وَجِليٌل وُجالل: َعُظم وَجاللةً وهو ًوالصفات. وَجلَّ الشيُء يَِجلُّ َجالال

ة  ث إن الرحم ا .. حي ة ونهايته رحمن )) المبارك ورة (( ال ة س ين بداي رى ب لة الكب ك الص ونالحظ تل
دليل الع ق ال ى تشمل ما فيها من إعجاز وخلق وقدرة .. وكأن هللا سبحانه وتعالى يقدم للخل وس عل ي الملم مل

ز  ن هللا العزي ق م ر.. وأن المنطل اة األكب أنه خلق وأوجد وأبدع من عدم كونا وحياة وإنسا وجنا المتحان الحي
الط  ى ال يغ الحميد ..  وأن المنتهى إليه .. وأن هللا محيط  بكل شيء  بداية ونهاية وعلما وقدرة وتمكينا .. حت

ه أحد نفسه .. وحتى يراجع كل واع نفسه و ليم  وعبادت ان والتس ى اإليم يقوم بعملية نقد ذاتية تنتهي بها إل
نس  ن ج اب والجزاء م ث الحس ب حي وم القري ك الي ى ذل ر ونهى .. ويخش ا أم ل لم ـه ويمتث ريك ل وحده ال ش
ة  ة األدبي ه الفكري ل إمكانات ن ك ذل م الل .. ويب ال ح ل مج ي ك تعلم ف م وال د للعل ارى الجه ذل قص ل .. ويب العم

دم والما د يق ة الخل ي جن رات ف الى من خي دية لنفع الناس .. ابتغاء مرضاة هللا .. إن ما يقدمه هللا سبحانه وتع
ه  ا يقدم لـها ثمنا اسمه اإلسالم .. اسمه عبادة هللا الواحد .. اسمه الطاعات .. اسمه اجتناب المعاصي .. إن م
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ـه هللا دم ل د .. يق ار الخل ي ن ال ف ى ب اق .. هللا من عذاب ال يخطر عل ر .. اسمه النف مه الكف ا اس ل ثمن  عز وج
ار هي  ن الن ن وثم ل شيء ثم ي صفاته.. لك ه وال ف ي ملك ه وال ف ي ذات ارك ف ا وهللا ال يش اسمه اإلشراك ب
اس  معصية هللا .. واإلبتعاد عن اإلسالم عن سابقية إضمار وترصد .. مع أن الحق واضح ال لبس فيه وال التب

ه  هادة أن ال إل يم .. .. ش الق العظ ا الخ دم لن دى .. يق ج اله ى نه تقامة عل ول هللا واس دا رس إال هللا وأن محم
و  ائق .. وه اهيم والحق يم والمف دينا الق الرحمن الرحيم حقيقتنا كبشر .. وحقيقة الجن .. كجن حتى ال تختلط ل

ا وال هللا يط بن ا ويح ا ويراقبن ل ينظرن رف المقاب ي الط ور..  ف ارئ المص الق الب ا .. الخ يم بن ا والعل ادر علين ق
ريم  رآن الك ا الق واعي المسئول .. وأعطان أعطانا القدرات والعقل والطاقة والعلم .. وأعطانا حرية اإلختيار ال
ي  ا ف ة عمرن .. حكم ما بيننا .. وميزان الحق والعدل مع سنة نبينا محمد عليه الصالة والسالم كي نمضي بقي

ذي ال شك طريق النور والخير والسالم حبا  ة ال في هللا المنعم الكريم العليم .. وأمال في مرضاته .. يوم القيام
  فيه إطالقا ..

  
 *******  

  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أ ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ن ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة و غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اأدى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم حف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
c    : 364الحلقة عدد   
   c سورة الواقعة) 56(

  )  96( آياتها : 
  



  1416                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 ي هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد ف ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ةٌ( )1إِذَا َوقَعَْت اْلَواقِعَةُ(((    ةٌ( )2لَْيَس ِلَوْقعَتَِها َكاِذبَ ةٌ َرافِعَ ا(3َخافَِض ْت األَْرُض َرج ْت  )4)إِذَا ُرجَّ َوبُسَّ
ا( اُل بَس ا( )5اْلِجبَ اًء ُمْنبَث ْت َهبَ ةً( )6فََكانَ ا ثََالثَ تُْم أَْزَواًج ِة( )7َوُكن َحاُب اْلَمْيَمنَ ا أَْص ِة َم َحاُب اْلَمْيَمنَ  )8فَأَْص

أََمِة( َحاُب اْلَمْش ا أَْص أََمِة َم َحاُب اْلَمْش ابِقُوَن( )9َوأَْص ابِقُوَن السَّ َك اْلُمقَرَّ  )10َوالسَّ وَن(أُْولَئِ اِت  )11بُ ي َجنَّ فِ
يِم( يَن( )12النَِّع ِل ْن األَوَّ ةٌ ِم ِريَن(13ثُلَّ ْن اْآلِخ ٌل ِم ونٍَة(14) َوقَِلي ُرٍر َمْوُض ى ُس ا  )15)َعلَ يَن َعلَْيَه ُمتَِّكئِ

ُدوَن( )16ُمتَقَابِِليَن( ْن مَ  )17يَُطوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَّ أٍْس ِم اِريَق َوَك أَْكَواٍب َوأَبَ يٍن(بِ ا 18ِع دَُّعوَن َعْنَه )الَ يَُص
ُروَن( )19َوَال يُنِزفُوَن( ا يَتََخيَّ تَُهوَن( )20َوفَاِكَهٍة ِممَّ ا يَْش ٍر ِممَّ ِم َطْي يٌن( )21َولَْح وٌر ِع ِؤ  )22َوُح اِل اللُّْؤلُ َكأَْمثَ

وَن( )23اْلَمْكنُوِن( انُوا يَْعَملُ ا َك َزاًء بَِم وً 24َج ا لَْغ َمعُوَن فِيَه ا()الَ يَْس َالًما(25ا َوَال تَأْثِيًم َالًما َس يالً َس ) 26)إِالَّ قِ
ُدوٍد( )29َوَطْلحٍ َمْنُضوٍد( )28فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍد( )27َوأَْصَحاُب اْليَِميِن َما أَْصَحاُب اْليَِميِن( ّلٍ َمْم اٍء  )30َوِظ َوَم

 )35)إِنَّا أَنَشأْنَاُهنَّ إِنَشاًء(34َوفُُرٍش َمْرفُوَعٍة( )33وَعٍة()الَ َمْقُطوَعٍة َوَال َمْمنُ 32َوفَاِكَهٍة َكثِيَرٍة( )31َمْسُكوٍب(
اًرا( اُهنَّ أَْبَك ا(36فََجعَْلنَ ا أَتَْرابً يِن( )37)ُعُربً َحاِب اْليَِم يَن( )38ِألَْص ِل ْن األَوَّ ةٌ ِم ِريَن( )39ثُلَّ ْن اْآلِخ ةٌ ِم  )40َوثُلَّ

مَ  َحاُب الّشِ ا أَْص َماِل َم َحاُب الّشِ يٍم( )41اِل(َوأَْص ُموٍم َوَحِم ي َس وٍم(42فِ ْن يَْحُم ّلٍ ِم اِرٍد َوَال 43) َوِظ )الَ بَ
يِم( )45)إِنَُّهْم َكانُوا قَْبَل ذَِلَك ُمتَْرفِيَن(44َكِريٍم( وَن َعلَى اْلِحنِث اْلعَِظ ا  )46َوَكانُوا يُِصرُّ ذَا ِمتْنَ وَن أَئِ انُوا يَقُولُ َوَك

لُوَن(47ئِنَّا لََمْبعُوثُوَن(َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَ  ِريَن( )48)أَْو آبَاُؤنَا األَوَّ ِليَن َواْآلِخ ى  )49قُْل إِنَّ األَوَّ وَن إِلَ لََمْجُموُع
بُوَن( )50ِميقَاِت يَْوٍم َمْعلُوٍم( الُّوَن اْلُمَكذِّ وٍم( )51ثُمَّ إِنَُّكْم أَيَُّها الضَّ ْن َزقُّ َجٍر ِم ْن َش الِ  )52َآلِكلُوَن ِم ا فََم ئُوَن ِمْنَه

وَن( يِم(53اْلبُُط ْن اْلَحِم ِه ِم اِربُوَن َعلَْي يِم( )54) فََش ْرَب اْلِه اِربُوَن ُش يِن(55فََش ّدِ ْوَم ال ُزلُُهْم يَ ذَا نُ ُن  )56)َه نَْح
قُوَن( ّدِ ْوَال تَُص اُكْم فَلَ وَن(57َخلَْقنَ ا تُْمنُ َرأَْيتُْم َم ُن 58)أَفَ هُ أَْم نَْح تُْم تَْخلُقُونَ اِلقُوَن()أَأَْن نَُكْم 59اْلَخ ْرنَا بَْي دَّ ُن قَ )نَْح

بُوقِيَن( ُن بَِمْس ا نَْح ْوَت َوَم وَن(60اْلَم ا الَ تَْعلَُم ي َم ئَُكْم فِ الَُكْم َونُْنِش َل أَْمثَ ّدِ ى أَْن نُبَ أَةَ  )61)َعلَ تُْم النَّْش ْد َعِلْم َولَقَ
وَن()أَفََرأَْيتُْم َما تَْحرُ 62اْألُولَى فَلَْوَال تَذكَُّروَن( وَن(63ثُ اِرُع ُن الزَّ هُ أَْم نَْح تُْم تَْزَرُعونَ اهُ  )64) أَأَْن اُء لََجعَْلنَ ْو نََش لَ

َربُوَن(67بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن( )66)إِنَّا لَُمْغَرُموَن(65ُحَطاًما فََظلَْلتُْم تَتَفَكَُّهوَن( ِذي تَْش تُْم 68)أَفََرأَْيتُْم اْلَماَء الَّ )أَأَْن
و وَن(أَنَزْلتُُم ُن اْلُمنِزلُ ْزِن أَْم نَْح ْن اْلُم ُكُروَن( )69هُ ِم ْوَال تَْش ا فَلَ اهُ أَُجاًج اُء َجعَْلنَ ْو نََش ي 70لَ اَر الَّتِ َرأَْيتُْم النَّ )أَفَ
ئُوَن(71تُوُروَن( ُن اْلُمنِش َجَرتََها أَْم نَْح أْتُْم َش ْذِكَرةً َوَمتَاًع )72)أَأَْنتُْم أَنَش ا تَ ُن َجعَْلنَاَه ِويَن(نَْح بِّْح 73ا ِلْلُمْق ) فََس

يٌم( )75فََال أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجوِم( )74بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيِم( وَن َعِظ ْو تَْعلَُم ٌم لَ ِريٌم(76َوإِنَّهُ لَقََس ْرآٌن َك هُ لَقُ  )77)إِنَّ
وٍن( اٍب َمْكنُ ي ِكتَ ُروَن(78فِ هُ إِالَّ اْلُمَطهَّ ٌل ِم )79)الَ يََمسُّ الَِميَن(تَنِزي تُْم 80ْن َرّبِ اْلعَ ِديِث أَْن ذَا اْلَح )أَفَبَِه

ْدِهنُوَن( بُوَن( )81ُم ذِّ ْم تَُك ْم أَنَُّك وَن ِرْزقَُك وَم( )82َوتَْجعَلُ ْت اْلُحْلقُ ْوَال إِذَا بَلَغَ ُروَن( )83فَلَ ٍذ تَنُظ تُْم ِحينَئِ  )84َوأَْن
ْن الَ تُ  ْنُكْم َولَِك ِه ِم َرُب إِلَْي ُن أَْق ُروَن(َونَْح ِدينِيَن(85ْبِص َر َم تُْم َغْي ْوَال إِْن ُكن تُْم  )86) فَلَ ا إِْن ُكن تَْرِجعُونََه

اِدقِيَن( بِيَن( )87َص رَّ ْن اْلُمقَ اَن ِم ا إِْن َك يٍم( )88فَأَمَّ ةُ نَِع اٌن َوَجنَّ َرْوٌح َوَرْيَح َحاِب  )89فَ ْن أَْص اَن ِم ا إِْن َك َوأَمَّ
الِّيَن( )91ْن أَْصَحاِب اْليَِميِن(فََسَالٌم لََك مِ  )90اْليَِميِن( بِيَن الضَّ ا إِْن َكاَن ِمْن اْلُمَكذِّ يٍم( )92َوأَمَّ ْن َحِم  )93فَنُُزٌل ِم

  ./.)))96فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيِم( )95)إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ اْليَِقيِن(94َوتَْصِليَةُ َجِحيٍم(
  صدق هللا العظيم   
    

  
  عة ) ( سورة الواق

  * التحليل :   
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اء ؟..  ال انته هذه سورة الواقعة المباركة .. فما أفضالها؟ .. وماذا في تضاعيفها من مفاجآت تترى ب
  ذلك ما سنتعرض  إليه بالشرح والتحليل فيما يلي بحول هللا وهللا المستعان : 

  جاء في مجمع الزوائد : 
رع إل د أس ول هللا لق ا رس ت: ي ال: قل ر ق ي بك ن أب ال:ع يب؟ ق ك الش   ي

  رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.)) .  و{إذا الشمس كورت(( شيبتني الواقعة وعم يتساءلون  
  وجاء في المستدرك : 

ري، د المق ن يزي د هللا ب دثنا عب ة، ح ن خزيم حدثنا  حدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا السري ب
ا امر الغ ن ع اس ب افقي، حدثني إي وب الغ ن أي ال:موسى ب ن فقي ق ة ب ول: سمعت عقب ي يق ا  عامر الجهن لم

لى –قال لنا رسول هللا  96(( الواقعة :  نزلت: {فسبح باسم ربك العظيم ه  ص ه هللا علي ا (( وسلم وآل اجعلوه
  اجعلوها في سجودكم).)األعلى}فقال: فلما نزلت: {سبح اسم ربك في ركوعكم.

  وجاء في تحفة األحوذي: 
نحدثنا َعْبُد بُن ُحَميْ  اَدةَ َع ن قَتَ ٍر َع ن َمْعَم ّرّزاِق َع ه  ٍد، حدثنا َعْبُد ال ّي صلى هللا علي ٍس أَّن النب ه أَنَ لم وآل وس

اٍء  يَِسيُر الّراِكُب في ِظلَّها ِمائَةَ َعاٍم الَ يَْقَطعَُها ألإْن ِشئْتُمْ  قَاَل: "إِّن في الَجنِّة لََشَجَرةً  فاقرؤوا {َوِظَل َمْمُدوٍد َوَم
  .َمْسُكوٍب}

ن اِرِث َع ِن الح ِرو ب ن َعْم ْعٍد َع ُن َس ِديُن ب ٍب، حدثنا ِرْش و ُكَرْي ِعيٍد  حدثنا أَبُ ي َس ن أَب ثَِم َع ي الَهْي ن أَب َدّراجٍ َع
ا وآله هللا عليه  الخدري رضي هللا عنه َعن النبّي صلى ا َكَم وسلم في قوله: "{َوفُرٍش َمْرفُوَعٍة} قَاَل اْرتِفَاُعَه

  األْرِض، َوَمِسيَرةُ َما بَْينَُهَما َخْمُسَمائَِة َعاٍم".الّسَماِء و بَْينَ 
ه ن مردوي ى واب و يعل ي أسامة وأب ي  وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحرث بن أب ي ف والبيهق

ول:وآله شعب اإليمان عن ابن مسعود: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  ن " وسلم يق ل م ة ك ورة الواقع  س
  اقة أبدا".ليلة لم تصبه ف

ةُ(((    ةُ:...)) .. )1إِذَا َوقَعَْت اْلَواقِعَ ُروف الدهِر،والواقع ن ُص ةُ م ةُ: الناِزل ةُ. والواقِع ةُ: الّداِهي  والَوقِع
ة ِت الواقِع الى: إِذا وقعَ ه تع ة. وقول وم القيام ماء ي ن أَس يس ُاسم م و  ل ال أَب ةَ. ق ي القيام ةٌ، يعن ا كاذب ِلَوْقعَتِه

ل آ ال لك حق: يق عُ  تإِس ا يُتََوقَّ ةُ ههن ال: والواقِع ُر، ق اء األَم د ج ك ق ُر كقول َع األَْم د وقَ  ق
  . والقيامةُ. الساعةُ 

الَوقائُِع.  والَوْقعةُ والَوقِيعةُ: الْحرُب والِقتاُل، وقيل: الَمْعَركةُ، والجمع..)).. )2لَْيَس ِلَوْقعَتَِها َكاِذبَةٌ(((   
د، وإِذاوقد وقََع بهم وأَْوقََع بهم في الحر اً.  ب والمعنى واح م إِيقاع وا به وهم وأَْوقَعُ ل: واقَعُ وم قي وٌم بق َع ق وقَ

ةُ  ال والَوْقع اً. وق ةً َوِوقاع اِل ُمواقَع ي القت وهم ف رب، وواقَعُ ْدمةُ الح ةُ: َص رب  والواقِع ي الح ةُ ف ث: الوْقعَ اللي
د . والمعنى ال راد لها وال مانع يمنع حدوثها إطالَصْدمةٌ بعد َصْدمٍة. تطيع أح ا وال يس ة ال شك فيه ا فهي آتي ق

  التدخل لمنع وقوعها .. استعمل المصدر للتحقيق .. 
ةٌ(((    ةٌ َرافِعَ وله .. )3َخافَِض ا هللا ورس د وعص افق .. وعان ر ون ر وكف ال وتجب ن ع ض م ..)).. تخف

ار وعدم  اس نظر احتق يهم الن اربوهم وترفع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الذين كان ينظر إل راث وح اكت
ؤمن  ل .. والم رة ذلي ي اآلخ ز ف دنيا عزي ي ال ال ف افق والض افر والمن نهم .. فالك رامتهم ودي م وك ي أرزاقه ف
ن  ذي ل د الصدق ال والمسلم والبار في الدنيا ذليل على الناس عزيز على هللا يرفعه المكان التي وعده بها وع

  يتخلف .. ولكن كيف ستكون الواقعة ؟ .. 
ْت األَْرُض َرجا(إِذَ ((      .)).. )4ا ُرجَّ

ك؛ : التحري جُّ وته.والرَّ د: ص ع ةُ الرَّ واتهم، وَرجَّ تالط أَص وم: اخ ةُ الق هُ  وَرجَّ َك اً: َحرَّ هُ َرّج هُ يَُرجُّ َرجَّ
، وَرْجَرَجهُ  وَزْلَزلَه : تحريكك شيئاً كحائط إِذا فاْرتَجَّ جُّ ةُ، فَتََرْجَرَج. والرَّ ْجَرَج ه الرَّ ه، ومن الى:  حركت ال هللا تع ق

ِت األَرضُ  َكْت حركة إِذا ُرجَّ ْت: ُحّرِ   االضطراب. شديدة وُزْلِزلَْت. والَرْجَرَجةُ: َرجا؛ معنى ُرجَّ
ا(((  اُل بَس ْت اْلِجبَ راء: صارت..)).. )5َوبُسَّ ال الف ز وجل ق ه ع ذلك قول دقيق، وك ه  كال ذلك «قول وك

همتن ال كذا باألصل وعبارة» إلخ قوله عز وجل ت، نقل اً أي فت ال بّس ت الجب اني  قاموس وشرحه: وبس اللحي
ا ارت أرض ا ًفص فت كم ل نس اً وقي ارت تراب دة فص و عبي ال أب راء وق ه الف فها قال الى ينس ال تع  ق
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ال خ.): وسيرت الجب يرت إل الى وس ال تع ا ق يقت كم ت ربي نسفاً وقيل س ت فصارت  فكان سراباً. وبست: فت
ت  لى: ينسفها ربيأَرضاً، وقيل نسفت، كما قال تعا ال فكان يرت الجب الى: وس ال تع نسفاً؛ وقيل: سيقت، كما ق

ا  بُسَّْت لُتَّْت وخلطت. وبَسَّ الشيَء إِذا فَتَّتَه. وفي حديث المتعة: سراباً. وقال الزجاج: سَّ منه ومعي بُْرَدةٌ قد بُ
ن د: م ديث مجاه ي ح ْت. وف ا وبَِليَ َل منه مي أَي ني ةُ، س ة البَاسَّ ماء مك ا.أَس أَ فيه ن أَخط ُم م ا تَْحِط ا ألَنه  ت به

: الَحْطُم، ويروى بالنون من النَّّسِ الطرد.   والبَسُّ
ا(((  ي )6فََكانَْت َهبَاًء ُمْنبَث ار الت ن الغب ذرات م ك ال اء تل ه .. والهب ة ل ا .. ال قيم ا أي متفرق .)).. منبث

  ترى في أشعة الشمس متناثرة غير ذات جدوى .. 
تُْم أَ ((    ةً(َوُكن ا ثََالثَ ان )7ْزَواًج نف ث أمة كص حاب المش نف أول وأص ة كص حاب الميمن م أص .)).. ه

  والسابقون كصنف ثالث .. 
انهم ..  )8فَأَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة َما أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة(((    بهم بأيم وا كت ذين أوت .)).. تعظيما لشأنهم وهم ال

  أي هم السعداء يوم القيامة.. 
أََمِة(َوأَصْ ((     ون )9َحاُب اْلَمْشأََمِة َما أَْصَحاُب اْلَمْش ذين يؤت م ال نهم وه ا م الهم وتعجب ا لح .)).. تهوين

  كتبهم باليد اليسرى .. وهم أصحاب المعاصي والكفر والنفاق .. 
ال)10َوالسَّابِقُوَن السَّابِقُوَن(((    ى الص ادر إل الخيرات ومب ة .)).. هم األنبياء والمرسلون وكل سابق ب

نة ف دوة الحس ان والق ل إيم ة ك الم وطليع ل إس ة ك م طليع اس .. ه ع للن ر والنف ل الب اة وفع ان  يوالزك ل زم ك
  ومكان من آدم عليه السالم إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا .. 

وَن(((    بُ َك اْلُمقَرَّ يِم( )11أُْولَئِ اِت النَِّع ي َجنَّ يَن( )12فِ ِل ْن األَوَّ ةٌ ِم ِريَن( )13ثُلَّ ْن اْآلِخ ٌل ِم .)).. )14َوقَِلي
ة  إِذا كثرت ُوالثُّلَّة، بالضم: الجماعة من الناس، وقد أَثَلَّ الرجل فهو ُمثِلّ  ز: ثُلَّ ل العزي ي التنزي ة. وف ده الثُّلَّ عن

ة ين وثُلَّ ن األَول رين؛ م ن اآلخ ل م ين وقلي ن األَول ة م ورة ثُلَّ ي أَول الس زل ف راء: ن ال الف رين وق ن اآلخ ، م
هؤالء، وثُلَّة من هؤالء، والمعني هم  ثُلَّتان: ثُلَّة من عليهم ذلك فأَنزل هللا تعالى في أَصحاب اليمين أَنهم َ فَشقّ 

ل هؤالء وفرقة من هؤالء. فرقتان فرقة من ة هللا وقال الفراء: الثُّلَّة الِفئَة. وفي كتابه ألَه م ِذمَّ ران: إِن له  نَْج
ة رسوله على ديارهم و   . . الدراهم بالضم. والثُّلَّة: الكثير من وثُلَّتِهم؛ الثُّلَّة: الجماعة من الناس، أَموالهموِذمَّ

ابِِليَن( )15َعلَى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة(((    ا ُمتَقَ يَن َعلَْيَه وٌن .)).. )16ُمتَِّكئِ و َمْوُض ناً، فه يَء َوْض َن الش َوَض
ض إِذاوضاَعفَهُ. ويقال: َوضَ  على بعض ووِضيٌن: ثنى بعضه ى بع رَّ بعضه عل َرَجه،  َن فالٌن الَحجر واآلُج أَْش

اب، الجوهر والثي ْرع  فهو َمْوضوٌن. والَوْضُن: نْسُج السريِر وأَشباهه ب ّدِ ونةُ ال و َمْوضوٌن. شمر: الَمْوُض وه
ها َمْوضونةٌ ُمقاَربَةٌ في النسج، مثل َمْرُضونِة، ُمداَخلَةُ الِحلَقِ  المنسوجة. وقال بعضهم: ِدْرعٌ  ي بعض.  بعض ف

ت أَي اَع البي ي مت نِيه يعن ه: ِض رب المرأَت ن الع اربي بعضه وقال رجل م ُد.  ق ُن النَّْض ل الَوْض ض، وقي ن بع م
اَعف وٌن: مض ل ُ وسرير َمْوض ي التنزي وجة النسج. وف ونةُ: المنس ُرٍر َمْوضونٍة؛ الَمْوض ى ُس ز: عل أَي  العزي

  .ي بعض.والجوهر، بعضها ُمداَخٌل ف منسوجة بالدُّرِّ 
ُدوَن(((    َداٌن ُمَخلَّ ْيِهْم ِوْل وُف َعلَ اف.)).. )17يَُط اَف:  وط اً وأَط اً وَمطاف اً وَطَوفان يهم َطْوف القوم وعل ب

ة.  نواِحيه. وأَطاف فالن باألَمر إذا أَحاط به، وفي التنزيل العزيز يطاف عليهم اْستدار وجاء من ن فِضَّ بآنية م
ه. وأَط اَم َحْول ه ح اَف ب ل: ط هوقي ه: َطَرقَ ه وعلي ْيالً. اف ب ن لَ وغ م ات دون البل ن م ا م ل م م ك دان ه . والول

ر  ي عم األطفال من غير المسلمين من آدم إلى قيام الساعة وليست لهم حسنات جعلهم هللا خدما ألهل الجنة ف
  واحد وحسن واحد ال يكبرون وال يتغيرون أبدا .. 

  ...)).. )18َمِعيٍن( بِأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق َوَكأٍْس ِمنْ ((    
اء والَمْعُن والَمِعيُن: الماء السائل، وقيل: الجاري على وجه األَرض،   ل: الم ل  وقي ر، وك ذب الغزي الع

ينٌ  والجمع ُمعُنٌ  ذلك من السُّهولة. والَمْعُن: الماء الظاهر، اء َمِع اٌن. وم ال:  وُمعُناٌت، ومياهٌ ُمْعن اٍر؛ ويق أَي ج
ول. (( بماء معين ))وعن ابن عباس:  َء إذا استنبطته.ِعْنُت الما هو مْفعول من  ظاهر تراه العيون؛ فهو مفع

ل. ول وقيل: هو من معن الماء أي كثر؛ فهو على هذا فعي ا للعق ي ال ضرر فيه ة اآلخرة الت ا خم ة هن . والمعن
  وهي دارية يرونها رأي العين .. وال يضارون في شربها .. 
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ا وَ ((    دَُّعوَن َعْنَه وَن(الَ يَُص ِديعاً،...)) .. )19َال يُنِزفُ ُل تَْص َع الرج ّدِ د ُص رأْس، وق ُع ال داُع: وَج  والصُّ
َدَعَك عن ا َص ه. وم ُت إِلي ُدوعاً: ِمْل ذا وَصَدْعُت إِلى الشيء أَْصَدُع ُص َدُع:  ه َرفََك. والَمْص ْدعاً أَي َص ِر َص األَم

دَ ..  األَرض طريق سهل في ِغلٍَظ من وُم: نَِف ع شرابهم، وأَنَزف الق وُم إذا انقط َزف الق وهري: أَن رابُهم. الج  ش
رهم وقرئ: وال هم عنها فٌ  يُْنِزفُون، بكسر الزاي. وأَنزف القوم إذا ذهب ماء بئ ر نَزي ُزوف:  وانقطع. وبئ ونَ

رأس وال تماءها كلَّه. قليلة الماء َمنزوفة. ونَزْفت البئر أَي استقَْيت ذهب . والمقصود أن خمر الجنة ال تؤلم ال
  بالعقل وال تنقطع عن طالبها .. 

ا يَتََخيَُّروَن(((    تَُهوَن( )20َوفَاِكَهٍة ِممَّ ا يَْش ى المؤمن الثمرة 21َولَْحِم َطْيٍر ِممَّ ة يتمن ي الجن ) .. )).. ف
  فيجده أمامه .. ويتمنى شهوته من لحم فيجدها أمامه .. فإطا طعم منها .. عاد الطير كما كان من فضل هللا ..

وَن( )23َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكنُوِن( )22َوُحوٌر ِعيٌن(( (   انُوا يَْعَملُ ين من شدة )24َجَزاًء بَِما َك ..))... الع
اُض سواد العين في سوادها وشدة البياض في بياضها .. يحتار في جمالها كل مؤمن ..  تَدَّ بي َوُر: أَن يَْش والَح

في  جفونها ويبيضَّ ما حواليها؛ وقيل: الَحَوُر ِشدَّةُ سواد الُمْقلَةِ  وترق قتهاالعين وَسواُد َسواِدها وتستدير حد
ين الشيء   بياضها في شّدة بياض الجسد، وال تكون األَْدماُء َحْورا شّدة ر .. وع ي العم ين اإلستواء ف .. والع

ون :  ت .. والمكن له الثاب تْ أص يٍء وِس ل ش اء ك اُن: ِوق ةُ والِكنَ نُّ والِكنَّ : ُره.الِك نُّ   والِك
: البيت أَيضاً، ه والِكنُّ و ِكنُّ تْرتُه كلُّ شيٍء َوقَى شئاً فه ُت الشيَء: َس ُت. وَكنَْن ن أَكنَْن نُّ م ه: تُِك   وبعضهم يروي
مستور من الشمس  قال هللا تعالى: كأَنهنَّ بَْيٌض َمْكنوٌن؛ أَي الشمس. وأَكنَْنتُه في نفسي: أَْسَرْرتُه وُصْنتُه من

  ..   واألَِكنَّةُ: األَغِطيَةُ  .وغيرها
ا(((    ًوا َوَال تَأْثِيًم ا لَْغ َالًما(25الَ يَْسَمعُوَن فِيَه َالًما َس يالً َس ا ال .)).. )26)إِالَّ قِ قَط وم ا: السَّ و واللَّغ اللَّْغ

الم ن ك ه م ّد ب ره ول يُعت ا وغي و واللَّغ ذيب: اللَّْغ ع. الته ى نف دة وال عل ى فائ ه عل ل من وىوال ايُحَص   لَّْغ
ه .ما كان من الكالم غير معقود عليه. ْلب كأَن ى السَّ و عل لَب وتأَثَّم الرجل: تاَب من اِإلثْم واستغفر منه، وه  َس

  .. وتحية أهل الجنة : السالم عليكم ..  ذاته اِإلثْم بالتْوبة واالستغفار أَو راَم ذلك بهما
ينِ ((    َحاُب اْليَِم ا أَْص يِن َم وٍد( )27(َوأَْصَحاُب اْليَِم ْدٍر َمْخُض ي ِس الى )28فِ بحانه وتع .)).. عظم هللا س

م ((  ا صبروا .. فه ازاهم بم اليمين .. وج ابهم ب ذوا كت ذي أخ ين ال ودٍ شأن أصحاب اليم ْدٍر َمْخُض ي ِس )) ..  فِ
ْدراتٌ  ا ِس ْدَرة وجمعه دتها ِس ق، واح ْدُر: شجر النب ٍق  الّسِ َوُد نب ال: وأَْج غاٌر. ق اِل ِص ق الضَّ أَرِض ونب ُم ب   يُْعلَ

م حالوة العَرِب نَبِقُ  ق يعل د نب و أَش لطاِن، ه َمى للس ة واحدة يُْس ي بقع ه َهَجَر ف ِه  وأَْطيَبُ ْم آكِل وُح فَ ةً، يف رائح
..((  لِعْطر. التهذيب: السدراسم للجنس، والواحدة سدرة. والسدر من الشجر ِسْدرانِ  وثياُب ُمالبِِسه كما يفوُحا

نَ  : الكسر في الرطب واليابس ما لم يَبِن. َخَضدَ الَخْضد)) َمْخُضودٍ  ود  الغُْص داً فهو مخض ُدهُ َخْض ره يَْخِض وغي
  .. أي سدر قطع شوكه .. وَخِضيد وقد اْنَخَضد وتََخضَّد

وٍد(((    حٍ َمْنُض ُدوٍد( )29َوَطْل ّلٍ َمْم ُكوٍب( )30َوِظ اٍء َمْس َرٍة( )31َوَم ٍة َكثِي ٍة وَ 32َوفَاِكَه َال )الَ َمْقُطوَع
  ..))..  )33َمْمنُوَعٍة(
ه وقال أَبو حنيفة: الطَّْلح أَعظم الِعضاه وأَكثره ورقاً وأَشدَّه    رة، ول وكه  ُخْض واٌل وش خاٌم ِط وك ِض ش

ْجل، من أَقل الشوك أَذًى، وليس لشوكته حرارة ر صمغاً  في الّرِ ي الِعضاه أَكث يس ف ريح، ل ة ال ةٌ طيب وله بََرَم
بَة،يَ  وال أَْضَخُم، وال منه أَرض غليظة شديدة ِخص ة، ْنبُُت الطَّْلُح إِال ب ه َطْلَح ه  واحدت َر بأَن ود؛ فُّسِ حٍ َمْنُض وَطْل

َر بأَنه الَمْوُز، الى: قال: وهذا الطَّْلُع وفُّسِ ه تع ي قول حٍ  غير معروف في اللغة. األَزهري: قال أَبو اسحق ف وَطْل
ه  َغْيالن أَيضاً، ِّْلُح شجر أُمجاء في التفسير أَنه شجر الموز، قال: والطَّ  منضود؛ ى ب ائز أَن يكون عن قال: وج

له الرائحة جّداً، له نَْوراً طيب ذلك الشجر ألَن ه، إِال أَن فض ون مثل ا يحب ُدوا بم ي  فَُخوِطبُوا به وُوِع ا ف ى م عل
دنيا الدنيا كفضل ي ال ا ف ائر م ى س ة عل ودٍ  .. سائر ما في الجن اَع أَ :  َمْنُض ْدُت الَمت دانََض ُده، بالكسر، نَْض  ْنِض

ْدتُه: اعُ  ونَضَّ ض. مت ى بع ه إِل َمْمُت بَْعَض ذيب: َض ي الته ى بعض؛ وف ه عل ه  َجعَْلُت بعَض وُد بْعُض ِت الَمْنُض البي
  ..  فوق بعض
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أنهن هللا 34َوفُُرٍش َمْرفُوَعٍة(((    واتي انش ين ال ور الع ) ...))... الحديث هنا عن نساء الجن عن الح
ي  عن غير سابق رأة  ف ة الم ى قيم رأة .. والمعن ي الم رب يعن ة الع ي لغ راش ف ارا .. والف مقثال وجعلهن أبك

  الجنة قيمة عالية ال تخطر على قلب بشر من المتعة والجمال والدرجة .. ويؤيد ذلك ما يلي من صفاتهن .. 
اًء(((    أْنَاُهنَّ إِنَش ا أَنَش اًرا( )35إِنَّ اُهنَّ أَْبَك ا()ُعرُ 36فََجعَْلنَ ا أَتَْرابً يِن( )37بً َحاِب اْليَِم ْن  )38ِألَْص ةٌ ِم ثُلَّ
يَن( ِل ِريَن( )39األَوَّ ْن اْآلِخ ةٌ ِم ا )40َوثُلَّ رب لزوجه ي تتق روب الت دم .. الع ن ع ه م ه خلق أه : خلق ...))..  أنأش

ي السن ..  تويات ف ا : مس ة والعشق .. أتراب ذهبالمحب ال: ه . يق نُّ دةُ والّسِ ْرُب: اللِّ َدتُها. والتِّ ذه أَي ِل ْرُب ه   تِ
ال: هي وقيل: ـُمَؤنَِّث، يق ي ال ك ف ون ذل ا يك ر م ه، وأَكث ُجل الذي ُوِلَد معَ ع  تِْرُب الرَّ ان والجم ا تِْرب ا وُهم تِْربُه

ا. ارت تِْربَه ا: ص ا أَتْراٌب. وتاَربَتْه راُب ُهن ال: األَتْ ب، فق ره ثعل اً. فسَّ اً أَتَْراب الى: ُعُرب ه تع ا وقول ُل، وهو األَْمث
  ..  الثُّلَّة: الجماعة من الناس، بالضم:  ثُلَّةٌ  )..  َحَسٌن إْذ ليست ُهناك ِوالدةٌ.

َماِل(((    َحاُب الّشِ ا أَْص َماِل َم َحاُب الّشِ يٍم( )41َوأَْص ُموٍم َوَحِم ي َس أنهم )42فِ ن ش وين م ا ته .)).. هن
ل: هي )) : ومٍ فِي َسمُ وتحقيرا لهم ألنم أوتوا كتابهم بالشمال ..  فهم ((  ث، وقي ة، تؤن ارَّ والسَُّموُم: الريُح الح

ل، تكون اسماً وصفة، والجمع َسمائم نهاراً، الباردة ليالً كان أَو ون باللي د تك ار، وق موُم بالنه  أَبو عبيدة: السَّ
ون د تك ل، وق ُرور باللي ار والَح يمٍ ..  بالنه ه؛:  َوَحِم : معظُم ّرِ ةُ الَح ل شيء: م وُحمَّ ةُ ك ن وُحمَّ ال اب ه؛ ق عظم

تُه. وأَصلها من الَحّمِ الحرارة ومن األَثير: نان.، وهي ِحدَّ ةِ  الّسِ ول  ُحمَّ وم وَمْمُك وم وَمْجم اء َمْحم األزهري: م
د. وَمْسمول ومنقوص وَمثْمود اّر. وشربُت البارحة بمعنى واح اء الح اً: الم ةُ جميع يُم والَحِميم ةً  والَحِم َحميم

  .سخناً. أي ماء
  .)).. وهو أسود شديد السواد من دخان جهنم .. )44)الَ بَاِرٍد َوَال َكِريٍم(43ّلٍ ِمْن يَْحُموٍم(َوظِ ((   
َرفِيَن(((    َك ُمتْ َل ذَِل انُوا قَْب ْم َك ةُ، ..))..)45إِنَُّه ةُ النَّْعم نَعُُّم، والتُّْرف َرُف: التَّ فُ  الت ذاء والتَّتْري ُن الِغ  ُحْس

هوالـُمتَْرُف: الذي قد أَْبطَ  ْيِش. وأَتَْرفَتْ عة الع ه َرتْه النعمةُ وَس ةُ أَي أَْطغَتْ ذذون  النَّْعم انوا يتل م ك ى انه .. والمعن
  بالمحرمات وال يرون فيها غضاضة .. 

وَن َعلَى اْلِحنِث اْلعَِظيِم(((    ا) .)).. 46َوَكانُوا يُِصرُّ رَّ فيه م يَبَ ي  َحنَِث في يمينه ِحْنثاً وَحنَثاً: ل ُث ف الِحْن
ول: يمين: نَْقُضهاال ى والنَّْكُث فيها، وهو من الِحْنِث: االثم؛ يق َدَم عل ا أَْن يَْن ن  إِم د ب ال خال ه، وق َف علي ا َحلَ م

ْركُ  والِحْنث: الذَّْنُب العَظيم واِإلثُْم؛ َجْنبةَ: الِحْنُث أَن يقول اِإلنساُن غير الحق؛   ..  وقيل: هو الّشِ
يهم   ع إشراكهم ومعاص م م ذبهم هللا  والمعنى انه ى عدم صحة البعث والجزاء فك انوا يقسمون عل ك

  سبحانه وتعالى وجعل العذاب حقيقة ثابتة كي يتأكدوا أن القيامة حق وأن الجنة حق وأن النار حق .. 
لُوَن( )أَْو آبَاُؤنَا47َوَكانُوا يَقُولُوَن أَئِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن(((     والبَْعثُ .)).. )48األَوَّ

اكم م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول ْوتى؛ ومن ا للَم اء من ن أَيضاً: اِإلْحي ْوتى:  م َث اللَم اكم. وبَعَ وتِكم: أَي أَحيين ِد م بَْع
تح نََشَرهم ليوم ك. وف ن ذل َرهم؛ م اً: نََش ثُُهم بَْعث َق يَْبعَ َث هللاُ الَخْل ث البَْعِث. وبَعَ ي البع ين ف ن  الع ة. وم ه لغ كل

  .الَخْلَق أَي يُْحييهم بعد الموت يوم القيامة. ُأَسمائه عز وجل: الباِعُث، هو الذي يَْبعَث
ِريَن(((    يَن َواْآلِخ ِل ْل إِنَّ األَوَّ وٍم( )49قُ ْوٍم َمْعلُ اِت يَ ى ِميقَ وَن إِلَ ن .)).. )50لََمْجُموُع داٌر م ُت: مق الَوْق

دَّْرتَ  ه الزماِن، وكلُّ شيء قَ و ل اً، فه تٌ  ِحين ه،فهو ُمَؤقَ دَّْرَت غايتَ ا قَ ذلك م ٌت، وك ظ  ُمَؤقَّ يبويه لف تَْعَمَل س واْس
ي في الزمان، ألَنه الَوْقِت في المكان، تشبيهاً بالوقت اً ف ان وقت ا ك ى م دَّى إِل ال: ويَتَعَ ان،  مقدار مثله، فق المك

والمعنى أن يوم القيامة حق وهو قادم ال شك فيه مكانا . وبَِريد، والجمع: أَْوقاٌت، وهو الِميقاُت. كِميٍل وفَْرسخ
  وزمانا ال خالف وال اختالف وال تأخير قطعا .. 

بُوَن(((    ذِّ الُّوَن اْلُمَك ا الضَّ ْم أَيَُّه مَّ إِنَُّك وٍم( )51ثُ ْن َزقُّ َجٍر ِم ْن َش وَن ِم ا  )52َآلِكلُ اِلئُوَن ِمْنَه فََم
قْ .)).. )53اْلبُُطوَن( زَّ اماألَزهري: ال وم، واالْزِدق قُّ ن الزَّ ل م هُ  ُ ُم الفع َم الشيَء وتََزقََّم يده: اْزَدقَ االبتالع.ابن س ك

ه.ابن..  ابتلعه ْقُم: أَكل زَّ ٌد، وال قُّوم إسم طعام لهم فيه تمر وُزْب ار الجوهري: الزَّ ل الن م أَه وُم طع قُّ يده: والزَّ .. س
يم َطْلعُ  فقال في صفتها: إنها شجرة تخرج في ه رؤوس الشياطين؛أَصل الجح ا كأَن َجَرةَ  ه الى: والشَّ ال تع   وق

  .. الَمْلعونةَ في القرآن
يِن(55فََشاِربُوَن ُشْرَب اْلِهيِم( )54فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمْن اْلَحِميِم(((    يم ..)).. )56)َهذَا نُُزلُُهْم يَْوَم الّدِ الَحم

؛ األضداد، ي منالماء البارد؛ قال األزهري: فالَحميم عند ابن األعراب ارَّ اَء الح ون الم ارد ويك اَء الب ون الم  يك
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ان ئت ك اّراً، وإن ش راً  وحكى شمر عن ابن األعرابي: الَحِميم إن شئت كان ماء ح ه. جم ه  تتبخر ب مَّ نفَس وأََح
وقال الفراء:  طاٌش،وقوٌم ِهيٌم أَيِ عِ  والِهياُم، بالكسر، اِإلبُل الِعطاُش،:  ُشْرَب اْلِهيمِ ..  إذا غسلها بالماء الحار

ي ُل الت يُم اِإلب ال: الِه يم، ق ال ُشْرَب الِه يبها داٌء ف اء، يُص ى َهْيم يَُم، واألُنث ُدها أَْه اء، واح ن الم ْرَوى م ذَا .. تَ َه
ينِ    ..  نُُزالً  للكافرين والنُُّزل: الَمْنِزل؛ عن الزجاج، وبذلك فسر قوله تعالى: وجعلنا جهنم:  نُُزلُُهْم يَْوَم الّدِ

قُوَن(((    م أن تصدقوا )57نَْحُن َخلَْقنَاُكْم فَلَْوَال تَُصّدِ ..)) .. خلقه أوجده وأبدعه من عدم .. واألحرى بك
ه ..  ةوتؤمنوا فإن فيكم من األدلة المادية الملموس ما ال يحصى وال يعد عن وجود هللا الواحد الذي ال شريك ل
  فكيف ال تؤمنون .. وهو الحق من ربكم ؟.. 

وَن(أَ ((    ا تُْمنُ َرأَْيتُْم َم اِلقُوَن(58فَ ُن اْلَخ هُ أَْم نَْح تُْم تَْخلُقُونَ ُن 59)أَأَْن ا نَْح ْوَت َوَم نَُكْم اْلَم ْرنَا بَْي دَّ ُن قَ )نَْح
َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم فِي َما الَ تَْعلَُموَن(60بَِمْسبُوقِيَن( أملون أال ت)61)َعلَى أَْن نُبَّدِ ي ..)).. أال تت ي المن رون ف تفك

اء ؟..  ام النس ي أرح ذف ف ذاكيركم ويق ن م رج م ذي يخ َوْدي ال ْذي وال ل، والَم اء الرج ّدد: م ، مَش يُّ والَمنِ
ث مخففان دير للبع ى رده لق و عل الى اإلنسان وه بحانه وتع ق هللا س ة خل ي ؟.. من نطف ك المن ق ذل ن خل .. م

ّ والجزاء .. وما ذلك علىا بعزيز ..  ً أَْنَشأَه  ي،  : َخلَقَه. ونََشأَ يَْنَشأُ نَْشأ اءة: َحي أَةً ونََش ونُُشوءاً ونََشاًء ونَْش
ُ الَخْلَق أَي ّ ت  أَي البَْعثةَ  اْبتََدأَ َخْلقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ األُْخرى؛ وأَْنَشأَ  ة تثب .. كل األدل

  ق وانه ال شريك له وأنه على  كل شيء قدير .. فلماذا العناد ؟.. أن هللا حق وأنه موجود وانه غير مسبو
ي ال  )62َولَقَْد َعِلْمتُْم النَّْشأَةَ اْألُولَى فَلَْوَال تَذكَُّروَن(((    ة الت ين وللحقيق :  أي كيف تتنكرون للحق المب

حقير .. فكيف يعجزه من تمارى وهي ان هللا سبحانه وتعالىخلق آذم من تراب .. ثم خلقكم من ساللة من ماء 
ون  اذا تغب هم ؟.. ولم اذا تناقضون أنفس د للحساب والجزاء ؟.. لم ه من جدي خلق هطا الخلق العظيم أن يحيي
ادة هللا  الح وعب ل ص ديق وعم ان وتص ع بإيم ة الواق ن مواجه ون م اذا تتهرب دوركم ؟.. ولم ي ص ة ف الحقيق

  الواحد الذي ال شريك له ؟.. 
وَن(63ا تَْحُرثُوَن(أَفََرأَْيتُْم مَ ((    اِرُع ُن الزَّ هُ أَْم نَْح تُْم تَْزَرُعونَ تُْم  )64) أَأَْن ا فََظلَْل اهُ ُحَطاًم اُء لََجعَْلنَ ْو نََش لَ

ا )65تَتَفَكَُّهوَن( الى عم دير سبجانه وتع ى وجود هللا الق .)).. إن عملية الحرث والزراعة من األدلة الثابتة عل
ف ينتهي يصفون .. إن المنطلق والمنتهى  ات والمنتهى كي زرع واإلنب رث وال في حقل الزراعة من حيث الح

رز  ائم يب الزرع من األمور التي ال تقبل النقاش في قدرة هللا على الخلق واإلبداع من الشيء.. هذا التحدي الق
ال  ول ق ك المحص الف ذل دوره ات ال ان بمق ل وع ري:هللا ج يس، وا األَزه ن اليَب َر م ا تَّكّس اُم م يُم الُحط لتَّْحط

. فإذا بالناس يندمون ويتحسرون على ما بذلوا فيه من جهل ومال .. مع ان الفضل  أوال وآخرا .. التكسير.
  وال فضل للناس إال في اتخاذ األسباب .. مع عزوفهم وإعراضهم عن الشكر والعبادة  الواحد القهار .. 

وَن(((    ا لَُمْغَرُم ُن َمْحُرو )66إِنَّ ْل نَْح وَن(بَ ون )67ُم ي تحرم ن معاص ه م ون ب ا تقوم ة م ..)).. نتيج
دين ..  ارم هو صاحب ال ديون .. والغ ه.اإلنتاج .. وتتعلق بكم ال َم ه وَغرَّ ةً، وأغَرَم اً وَغرام َرُم ُغْرم ِرَم يَغ  َغ

ْيُن. وَرُجٌل غارٌم: عليه َدْيٌن. والغُْرُم: ن اَألرض ألالدَّ و الحارث . نتيجة تمتعكم بالخيرات التي تخرج م ن هللا ه
راف  اة واإلعت وهو الزارع ولستم أنتم .. فأنتم تمتعم بخير هللا ورزق هللا .. ولم تخرجوا حقه من الشكر والزك
بالحق من حيث العبادة واإلخالص  الخالق العليم أحاطت بكم أوجه الحرمان والعذاب والديون وهي أتعس 

  بر لمن كفر وعاند وجحد .. ما يحيق بالمرء في الدنيا ولعذاب اآلخرة أك
اهُ  )69)أَأَْنتُْم أَنَزْلتُُموهُ ِمْن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمنِزلُوَن(68أَفََرأَْيتُْم اْلَماَء الَِّذي تَْشَربُوَن(((    اُء َجعَْلنَ ْو نََش لَ

ُكُروَن( ل:..))... )70أَُجاًجا فَلَْوَال تَْش ةٌ، وقي ْزُن: السحاب عام ل:السحاب ذو  والُم ةٌ، وقي ه ُمْزن اء، واحدت  الم
ْزنِ  الُمْزنَةُ السحابة البيضاء، بُّ الُم َرُد َح ْزٌن، والبَ ع ُم ا..((  والجم اهُ أَُجاًج اُء َجعَْلنَ ْو نََش ال: جاءت )) .. لَ ويق

ل: ؛ وقي رٌّ ل: م ةُ الصيف. وماٌء أُجاٌج أَي ملح؛ وقي ذ شديد أَجَّ رارة، وك اُج الشديد الح ل: األُج رارة؛ وقي لك الم
ز ال هللا ع ع. ق ذا الجم ل: وه د وج ر. وق اء البح ل م رارة، مث ة والم ديد الملوح و الش اٌج؛ وه ٌح أُج أَجَّ  ِمْل

ْذبُها ُالماء ه: وَع ي، رضي هللا عن ي حديث عل اج، يَُؤجُّ أُجوجاً. وف اٌج؛ األُج ديد  أُج ح، الش اُء المل بالضم: الم
ديث ه ح ة؛ ومن بَِخةً  الملوح ا َس ف: نزلن البحرنَشَّ  األَحن ا ب َرٌف له الفالة، وَط ا ب َرٌف له ةً، َط   اَش

  .. األُجاج
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ئُوَن(71أَفََرأَْيتُْم النَّاَر الَّتِي تُوُروَن(((    ُن اْلُمنِش َجَرتََها أَْم نَْح أْتُْم َش تُْم أَنَش ْذِكَرةً  )72)أَأَْن ا تَ ُن َجعَْلنَاَه نَْح
ُد ..))... )74اْلعَِظيِم( ) فََسبِّْح بِاْسِم َربِّكَ 73َوَمتَاًعا ِلْلُمْقِويَن( ْن نَةً، َوَوِرَي الزَّ ةً حَس اً وِري ِري َوْري اُر تَ َوَوَرِت الن

ال:ت .. تَّقَدايَِري،  ره. يق ثالً لنَجاحه وَظفَ ه وقالوا: ُهو أَْوراُهْم َزْنداً؛ يضرب م د  إِن ْن اِد وواري الزَّ ن واِري الّزِ ل
را د إِذا راَم أَم ه ًووِريُّ الزن َح في َجَرتََهاوأَ  أَنَج أْتُْم َش تُْم أَنَش ب. أَأَْن ا َطل أُ : دَرَك م أَ يَْنَش ه. ونََش : َخلَقَ ّ أَه  أَْنَش

ُ الَخْلَق أَي ًنَْشأ ّ ِوينَ   اْبتََدأَ َخْلقَهم. ونُُشوءاً ونََشاًء ونَْشأَةً ونََشاءة: َحيي، وأَْنَشأَ  ٍو: :   َوَمتَاًعا ِلْلُمْق ل ُمْق ورج
ة. وأَ  ة قَِويّ وذو داب و ُمْق ُل فه َوى الرج ه ٍْق ت دابت ه، إِذا كان ي نفس القَِوي ف ٍو، ف ِويٌّ ُمْق الن قَ ال: ف ة. يق  قَِويَّ

ه. ي دابت ِوي ف ُرَجنَّ  والُمْق وك: ال يَْخ زوة تب ي غ ال ف ه ق ديث أَن ي الح   وف
ٍو أَي ة. معنا االَّ رجل ُمْق ة قَِويَّ ّوِي ذو داب ذي يُقَ ِوي: ال م  والُمْق ك إِذا ل ره، وذل واه.وت ت قُ ه فتراكب د غاَرت  يُج

ِوين، وقال الفراء في قوله ويقال: وتَر ُمْقًوى. اً للُمْق ْذِكرة ومتاع ا عز وجل: نحن َجعَْلناها تَ ن جعلن ول: نح  يق
ة وا ً النار تذكرة لجهنم ومتاعاً للُمْقِوين، يقول: منفع و  للُمسافرين إِذا نزل ال أَب ر. وق ّي وهي القف األَرض الِق ب

د: الُمْق ه، ِويعبي ذي ال زاد مع حق: ال و إس د زاده. وروى أَب ل إِذا نَِف َوى الرج ال: أَْق ذي يق ِوي ال زل  الُمْق ين
بس التي لم بالقَواء وهي األَرض الخالية. أَبو عمرو: القَواية األَرض َوى إِذا اْحت ِوَي المطر يَْق د قَ .. تُْمَطر. وق

ر أو النقصان : سبح هللا ن فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيمِ  زهه تعالى ومجده .. نزهه عن الشريك أو الشبيه أو النظي
يُم،..  يُّ العَِظ لَّ العِل زَّ وج فاِت هللا ع ْن ِص د ِم بِّح العب ذي  ُويُس يُم: ال يم؛ العَِظ ي العظ بحان َربِّ ول: س ه فيق َربَّ

اَوز ْدُره َج ةُ بُِكْنِه  ُق ر اإلحاط وَّ ى ال تُتََص ول حت دوِد العُق ن ح لَّ ع ِه. هوج   وَحِقيقت
ه  وهللا والِعَظُم في ِصفاِت األَْجسام: ِكبَُر الطُّوِل والعرِض والعْمق، تعالى جلَّ عن ذلك. قال النبي، صلى هللا علي

كوعُ  ا الرُّ ةُ هللا وسلم: أمَّ ٍة، وَعظم كم ذا َعظم ُموا فيه الربَّ أي اْجعلُوه في أْنفُِس دُّ  ِفعّظِ ُف وال تُح بحانه ال تَُكيَّ س
ال  يَْعلَُموا أنه عظيٌم كما وَصَف نْفسه وفَْوَق ذلك بال َكيِفيٍَّة وال  تُمثَّل بشيء، ويجُب على العباِد أنوال تَْحديٍد. ق

ال ُو؛ ق ْه وةُ والزَّ تَّعَظُُّم والنَّْخ ةُ ال ث: العَظم ُث، وإذا  اللي ه اللي فَها ب ا وَص ةُ هللا بم ُف عظم ري: وال تُوَص األزه
ره.  ُمة فهو ذَمٌّ ألن العظمة في الحقيقة  عز وجل، وأما َعَظَمةبالعَظ ُوِصَف العبدُ  ذموُم وتََجبُّ ُره الم ِد فِكْب العب

ي نفسه َم ف ْن تَعَظَّ رُ  وفي الحديث: َم و الكب نفس: ه ي ال تَّعَطُُّم ف باَن؛ ال الى، َغْض اَرك وتع َي هللا، تَب ُو  لَِق ْه والزَّ
  ..  والنّْخوةُ 
وِم(فََال أُْقِسُم بَِموَ ((    ِع النُُّج يٌم( )75اقِ وَن َعِظ ْو تَْعلَُم ٌم لَ هُ لَقََس ِريٌم(76َوإِنَّ ْرآٌن َك هُ لَقُ اٍب  )77)إِنَّ ي ِكتَ فِ
الَِميَن( )79)الَ يََمسُّهُ إِالَّ اْلُمَطهَُّروَن(78َمْكنُوٍن( ْن َرّبِ اْلعَ ع )80تَنِزيٌل ِم الى بمواق .)).. يقسم هللا سبحانه وتع

ل  النجوم على أساس أن ه جبري ة وأنزل رين ليل ه عش ي تنزيل ة ف ه المالئك ف ب ا وكل زل منجم القرآن الكريم ن
ا  عليه السالم على محمد عليه الصالة والسالم في نيف وعشرين سنة منجما بحسب األحداث .. فهو قسم بم

ان نَ  وجاء في التفسير أَيضاً أَن النجم نُزول القرآن ويقال لكل ما طلع: قد نَجَم،وقع تنجيمه  ٍم، وك د نَْج اً بع ْجم
ة: تَنزل ل اللغ ال أَه ان، وق ةُ واآليت ع منه اآلي ى النُّجوم، والنُّجوم تَجم نجُم بمعن يده: ال ن س ا. اب ب كله  الكواك

 ً نجم والنَّْجُم الكوكب، وقد خّص الثَريا فصار لها علما ا ب الوا مطرن روا ق ة إذا أمط ي الجاهلي رب ف .. وكانت الع
رآن كذا .. وهو قول باطل مر ت صدق الق يم .. أثب ادر الحك يم المحيط الق دود .. ألن هللا هو الرزاق الفتاح العل

ن المؤمنين  ة .. وحرم لمسه إال م ن المالئك اهرون م وظ ال يمسه إال الط وح المحف الكريم الذي حفظه في الل
ى مرا ل عل ـه التنزي ت ل ار .. أثب ن الكف ي الموحدين الطاهرين من أرجاس الكفر وحرم لمسه م ا لبن حل تكريم

آدم ورفعا لشأن القرآن ولشأن من آمن بالقرآن وطبقه وارتضاه منهجا ودستورا من لدن رب العزة الرحمان 
  الرحيم .. 
ْدِهنُوَن(((    تُْم ُم ِديِث أَْن بُوَن( )81أَفَبَِهذَا اْلَح ذِّ ْم تَُك ْم أَنَُّك وَن ِرْزقَُك اُن:.)).. )82َوتَْجعَلُ ة واِإلْده  والُمداَهن

ِمر. لُمصانَعة واللِّين، وقيل: الُمداَهنة إِظهاُر خالفا ا يُض ن  م افق. وَدَه ُل إذا ن ن الرج ش. وَدَه اُن: الِغ واإلْده
َحه بالعصا ضربه، ودَهنه غالَمه إذا ال مَس ا يق ربه  وبالسيف بالعصا يَْدُهنه َدْهناً: ضربه بها، وهذا كم إذا ض

ان ك ة واِإلْده وهري: والُمداَهن ق. الج دهنبِرْف و ت ل: وّدوا ل ز وج ه ع ى قول راء: معن ال الف انعة. وق  الُمص
ر و تَْكفُ دهنون، ودُّوا ل تم في ديث أَن ذا الح ه: أَفبه ي قول ال ف رون، وق بون، فيكف ذِّ ْدِهنون؛ أَي ُمَك ال:  ُم ويق

بُونَ .. كافرون. ادة والطاعة .. : أي عوض أن تشكروا هللا على نعمه وأفض َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ اله بالعب
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ي  ة وه دون النعم ين .. وتجح الحق المب ذبون ب ل تك كرونه .. ب دون هللا وال تش ب .. وال تعب ون بالغي ترجم
  واضحة للعيان ال لبس فيها وال التباس .. 

وَم(((    ْت اْلُحْلقُ ْوَال إِذَا بَلَغَ ُروَن( )83فَلَ ٍذ تَنُظ تُْم ِحينَئِ َربُ  )84َوأَْن ُن أَْق ْن الَ  َونَْح ْنُكْم َولَِك ِه ِم إِلَْي
ر للموت والبعث والجزاء .. )85تُْبِصُروَن( ل منك .)).. هذا تحد آخر .. لكل كافر ومنافق إلى قيام الساعة ولك

ع  د من ل يستطيع أح وم .. ه روح الحلق إذا بلغت ال والجنة والنار .. هذا شخص يحتضر .. وهو ينظر إليه .. ف
ال  ذلك ؟.. هل يستطيع أحد مهما ف ك ال وأل ن الصعود ؟.. ك روح ع كان وأنى كان أن يمنع الموت أو يؤخر ال

ل شيء ..  يضعف  ت.. إن هللا سبحانه أقرب إلى المي ى ك ادر عل ان وهو الق وق ك بعلمه وقدرته من أي مخل
ل  ى فع درون  عل ه .. وال يق اإلنسان في ذلك المقام من نزع الروح .. يضعف المحتضر ويضعف من أحاط ب

م وال  شيء ول له ال ح لمساعدته فاألمر ليس في أيديهم ويتجاوز إمكاناتهم المحدودة .. والمحدودة أصال .. ف
ان  ان والمك ون بالزم ؤطرون ومحكوم ورون وم تم محص دقا .. أن ا وص ا حق وة إال ب ول وال ق وة وال ح ق

ر والطاقة .. وهللا الذي خلقكم اقرب منكم .. ولكن ال تبصرون .. قدراتكم أعجز  من أن تنفد وأعجز من أن تغي
  .. وأعجز من أن تريكم الحقيقة التي تدمغكم فتبين مدى تهالككم وتهافتكم .. 

ِدينِيَن(((    َر َم تُْم َغْي ْوَال إِْن ُكن اِدقِيَن( )86فَلَ تُْم َص ا إِْن ُكن ر )87تَْرِجعُونََه ال غي تم فع ...)).. إن كن
م مقهورين وغير مبعوثين وغير محاسبين .. فأع ى لك ادقين .. وأن يدوا الروح إلى جسد المحتضر إن كنتم ص

ا  ل م ا يفع ار .. ف و اإلختب ذا ه و المحك .. وه ذا ه ن تستطيعوا .. ه د .. ل ذلك ؟.. إنه التحدي القائم الى األب
  يشاء .. وأنتم مع ذلك تعاندون وال تعترفون بالحقيقة التي ال تمارى .. 

ْن ا((    اَن ِم ا إِْن َك بِيَن(فَأَمَّ رَّ يٍم( )88ْلُمقَ ةُ نَِع اٌن َوَجنَّ َرْوٌح َوَرْيَح َحاِب  )89فَ ْن أَْص اَن ِم ا إِْن َك َوأَمَّ
يِن( يِن( )90اْليَِم َحاِب اْليَِم ْن أَْص َك ِم َالٌم لَ ة )91فََس الى بالطاع بحانه وتع وا  س ذين تقرب ن ال ..))...أي م

م ر ة ويش ن الجن ده م رى مقع ه ي ي .. فإن ب المعاص بهم واجتن ذون كت ذين يأخ ين ال حاب اليم ا .. إن أص يحه
ي  م ف م .. فه أ به ى يهن ك هللا حت ه ذل ه وسلم .. يبلغ باليمين يبلغون السالم إلى محمد رسول هللا صلى هللا علي

    خير ونعمة .. 
الِّيَن(((    بِيَن الضَّ ا إِْن َكاَن ِمْن اْلُمَكذِّ قُّ 94ةُ َجِحيٍم(َوتَْصِليَ  )93فَنُُزٌل ِمْن َحِميٍم( )92َوأَمَّ َو َح ذَا لَُه )إِنَّ َه
يِم( )95اْليَِقيِن( م./.)) .. )96فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظ َزل به يهم ونَ َزل عل َزلَهم ونَ د نَ ول، وق ُزول: الحل زل النُّ  يَْن

: معظُمه والنُُّزل: الَمْنِزل؛ نُُزوالً وَمْنَزالً وَمْنِزالً، ةُ الَحّرِ ا؛وأَتيته حَ  وُحمَّ ي شدة حره رِة أي ف يُم  مَّ الظَّهي والَحِم
د..  والَحِميمةُ جميعاً: الماء الحارّ  ال: ق زوم. يق ي الصالِة اللُّ َطلَى إذا وقال الزجاج: األَصُل ف ِلَي واْص ِزَم،  َص لَ

واهُ  ومن هذا َمْن يُْصلَى في النار أَي يُْلَزم ْلياً: َش ليِه َص رهُ يَْص لَّْيتُه  ،الناَر. وَصلَى اللَّْحَم وغي لَْيتُه وَص ا أَْص فأَمَّ
ه: فَعَلَى ه قول راق؛ ومن اِد واإلْح ِه الفَس اراً، وْج ِليِه ن ْوَف نُْص ِعيراً. فََس لَى َس ه: ويَْص لِّْيته، بالتشديد،  وقول َص

الَّهُ: راقِ  وأَْصلَْيته. وَصلَى اللْحَم في النار وأَْصاله وَص اهُ ِلإلْح ينِ ..  أَْلق قُّ اْليَِق ن ا َح ت : يق ا ثب ا ويقين ر يقن ألم
زَّ : سبح هللا نزهه تعالى عن الشريك والشبيه والنظير .. عظمه ومجده ..   فََسبِّحْ  ووجب .. فاِت هللا ع ْن ِص ِم

اَوز ُ ويُسبِّح العبد وجلَّ العِليُّ العَِظيُم، ذي ج ْدُره َ َربَّه فيقول: سبحان َربِّي العظيم؛ العَِظيُم: ال لَّ عن حدوِد  ُق وج
ر اإلحاطةُ بُِكْنِههالعُقو ق، وَحِقيقتِه. ل حتى ال تُتََصوَّ رِض والعْم وِل والع ُر الطُّ ام: ِكبَ فاِت األَْجس ي ِص ُم ف  والِعَظ
كوعُ وآله تعالى جلَّ عن ذلك. قال النبي، صلى هللا عليه  وهللا ا الرُّ ي  وسلم: أمَّ وه ف ربَّ أي اْجعلُ ه ال وا في ُم فعّظِ

ةُ  اِد أن هللاِ  أْنفُِسكم ذا َعظمٍة، وَعظم ى العب ُب عل ل بشيء، ويج دُّ وال تُمثَّ ُف وال تُح ه  سبحانه ال تَُكيَّ وا أن يَْعلَُم
  .تَْحديٍد. عظيٌم كما وَصَف نْفسه وفَْوَق ذلك بال َكيِفيٍَّة وال

    
  

 *******  
  

 

 على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم



  1424                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أ د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والح تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف مد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

 

   
  
  
  

c   365حلقة عدد : ال   
   c سورة الحديد) 57(

  )  29( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المو ول هللا بل لى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َو ا((    َماَواِت َواألَْرِض َوُه ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ بََّح  يُم(َس ُز اْلَحِك يِ  )1ْلعَِزي َماَواِت َواألَْرِض يُْح ُك السَّ هُ ُمْل لَ
ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش يٌم(2َويُِميُت َوُهَو َعلَى ُك ْيٍء َعِل ّلِ َش َو بُِك اِطُن َوُه اِهُر َواْلبَ ُر َوالظَّ ُل َواْآلِخ َو األَوَّ ِذي 3)ُه َو الَّ )ُه
ي األَْرِض َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَ  ُج فِ يَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش يَْعلَُم َما يَِلُج فِي األَْرِض يَْعلَُم َما يَِل

ُ بَِم َّ تُْم َو ا ُكْن َن َم ْم أَْي يٌر(َوَما يَْخُرُج ِمْنَها َوَما يَْنِزُل ِمْن السََّماِء َوَما يَْعُرُج فِيَها َوُهَو َمعَُك وَن بَِص هُ  )4ا تَْعَملُ لَ
ِ تُْرَجُع اْألُُموُر( َّ يٌم  )5ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوإِلَى  َو َعِل ِل َوُه ي اللَّْي اَر فِ وِلُج النََّه اِر َويُ ي النََّه يُوِلُج اللَّْيَل فِ

ُدوِر( ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفينَ 6بِذَاِت الصُّ ِ َوَرُسوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّ َّ ٌر  )آِمنُوا بِا ْم أَْج وا لَُه ْنُكْم َوأَْنفَقُ وا ِم ِذيَن آَمنُ ِه فَالَّ فِي
اقَُكْم إِْن كُ 7َكبِيٌر( ذَ ِميثَ ْد أََخ َربُِّكْم َوقَ وا بِ ْدُعوُكْم ِلتُْؤِمنُ ُسوُل يَ ِ َوالرَّ َّ ْؤِمنِيَن() َوَما لَُكْم الَ تُْؤِمنُوَن بِا تُْم ُم َو 8ْن )ُه

ُل َعلَى َعْبِدِه  يٌم(الَِّذي يُنَّزِ َرُءوٌف َرِح ْم لَ َ بُِك َّ ْم أَالَّ  )9آيَاٍت بَيِّنَاٍت ِليُْخِرَجُكْم ِمْن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوإِنَّ  ا لَُك َوَم
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ِل ا ْن قَْب َق ِم ْن أَْنفَ ْنُكْم َم تَِوي ِم َماَواِت َواألَْرِض الَ يَْس َراُث السَّ ِ ِمي َّ ِ ِ َو َّ بِيِل  ي َس وا فِ َك لْ تُْنِفقُ َل أُْولَئِ تْحِ َوقَاتَ فَ
ا تَْعمَ  ُ بَِم َّ نَى َو ُ اْلُحْس َّ ٌر(أَْعَظُم َدَرَجةً ِمْن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوُكال َوَعَد  وَن َخبِي ِذي  )10لُ ْن ذَا الَّ َم

ٌر َك هُ أَْج َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ َولَ َّ ْيَن  )11ِريٌم(يُْقِرُض  وُرُهْم بَ عَى نُ اِت يَْس ْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَ َرى اْلُم ْوَم تَ يَ
وَ  َك ُه ا ذَِل ِديَن فِيَه اُر َخاِل يُم( أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم بُْشَراُكْم اْليَْوَم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَه ْوُز اْلعَِظ ْوَم  )12اْلفَ يَ

وًرا فَُضِرَب قُوَن َواْلُمنَافِقَاُت ِللَِّذيَن آَمنُوا اْنُظُرونَا نَْقتَبِْس ِمْن نُوِرُكْم قِيَل اْرِجعُوا َوَراَءُكْم فَاْلتَِمُسوا نُ يَقُوُل اْلُمنَافِ 
ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن قِبَِلِه اْلعَذَاُب( نَُّكْم يُنَاُدونَُهْم أَ  )13بَْينَُهْم بُِسوٍر لَهُ بَاٌب بَاِطنُهُ فِيِه الرَّ ى َولَِك لَْم نَُكْن َمعَُكْم قَالُوا بَلَ

 ِ َّ ا ُكْم بِ رَّ ِ َوَغ َّ ُر  اَء أَْم ى َج تُْكْم األََمانِيُّ َحتَّ ُروُر(فَتَْنتُْم أَْنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغرَّ ذُ  )14 اْلغَ اْليَْوَم الَ يُْؤَخ فَ
يُر(ِمْنُكْم فِْديَةٌ َوَال ِمْن الَِّذي ئَْس اْلَمِص ْوَالُكْم َوبِ َي َم اُر ِه َع 15َن َكفَُروا َمأَْواُكْم النَّ وا أَْن تَْخَش ِذيَن آَمنُ أِْن ِللَّ ْم يَ ) أَلَ

اَل عَ  ُل فََط ِ َوَما نََزَل ِمْن اْلَحّقِ َوَال يَُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْب َّ ْيِهْم اقُلُوبُُهْم ِلِذْكِر  وبُُهْم لَ ْت قُلُ ُد فَقََس ألََم
قُوَن( ْنُهْم فَاِس ٌر ِم وَن(16َوَكثِي ْم تَْعِقلُ اِت لَعَلَُّك ْم اْآليَ ا لَُك ْد بَيَّنَّ ا قَ َد َمْوتَِه يِ األَْرَض بَْع َ يُْح َّ وا أَنَّ  )إِنَّ 17)اْعلَُم

نًا ا َحَس َ قَْرًض َّ وا  قَاِت َوأَْقَرُض ّدِ قِيَن َواْلُمصَّ ّدِ ِريٌم( اْلُمصَّ ٌر َك ْم أَْج ْم َولَُه اَعُف لَُه ِ 18يَُض َّ ا وا بِ ِذيَن آَمنُ ) َوالَّ
ُروا  ِذيَن َكفَ وُرُهْم َوالَّ ُرُهْم َونُ ْم أَْج ْم لَُه َد َربِِّه َهَداُء ِعْن يقُوَن َوالشُّ ّدِ ْم الّصِ َك َوُرُسِلِه أُْولَِئَك ُه ا أُْولَئِ ذَّبُوا بِآيَاتِنَ َوَك

َواِل َواألَ 19(أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ  ي األَْم اثٌُر فِ نَُكْم َوتََك اُخٌر بَْي ةٌ َوتَفَ ٌو َوِزينَ ٌب َولَْه ْنيَا لَِع دُّ اةُ ال ا اْلَحيَ وا أَنََّم ْوَالِد )اْعلَُم
ِ َكَمثَِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَبَاتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَرا ثُمَّ يَُكوُن ُحَطاًما َوفِي اْآلِخَرةِ  َّ  َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرةٌ ِمْن 

ْنيَا إِالَّ َمتَاُع اْلغُُروِر( َماِء  )20َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ ْرِض السَّ َها َكعَ ٍة َعْرُض ْم َوَجنَّ ْن َربُِّك َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِم
ِ َوُرُسِلهِ  َّ يِم( َواألَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمنُوا بِا ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظ َّ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َو َّ اَب  )21ذَِلَك فَْضُل  ا أََص َم

 ِ َّ ْوا  )22يَِسيٌر( ِمْن ُمِصيبٍَة فِي األَْرِض َوَال فِي أَْنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب ِمْن قَْبِل أَْن نَْبَرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى  ْيَال تَأَْس ِلَك
ُ الَ يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر(عَ  َّ ِل 23لَى َما فَاتَُكْم َوَال تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َو اَس بِاْلبُْخ أُْمُروَن النَّ ) الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَ

ُد( يُّ اْلَحِمي َو اْلغَنِ َ ُه َّ ِإنَّ  لَنَا بِالْ  )24َوَمْن يَتََولَّ فَ ْلنَا ُرُس ْد أَْرَس وَم لَقَ َزاَن ِليَقُ اَب َواْلِمي ْم اْلِكتَ ا َمعَُه اِت َوأَْنَزْلنَ بَيِّنَ
ُ َمْن يَْنُصُرهُ  َّ ِويٌّ  النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس َشِديٌد َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم  َ قَ َّ ِب إِنَّ  َوُرُسلَهُ بِاْلغَْي

ٌز( رٌ َولَ  )25َعِزي ٍد َوَكثِي ْنُهْم ُمْهتَ اَب فَِم ةَ َواْلِكتَ وَّ ا النُّبُ يَّتِِهَم ي ذُّرِ ا فِ َراِهيَم َوَجعَْلنَ ا َوإِْب ْلنَا نُوًح ْد أَْرَس ْنُهْم قَ  ِم
نِجي26فَاِسقُوَن( اهُ اْإلِ ْريََم َوآتَْينَ ِن َم ى اْب ا بِِعيَس ِلنَا َوقَفَّْينَ ِذيَن ) ثُمَّ قَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم بُِرُس وِب الَّ ي قُلُ ا فِ َل َوَجعَْلنَ

 ِ َّ فََما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعايَتَِها فَآتَْينَا  اتَّبَعُوهُ َرأْفَةً َوَرْحَمةً َوَرْهبَانِيَّةً اْبتََدُعوَهاَما َكتَْبنَاَها َعلَْيِهْم إِالَّ اْبتِغَاَء ِرْضَواِن 
ْيِن  يَا )27ِمْنُهْم فَاِسقُوَن( الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُهْم أَْجَرُهْم َوَكثِيرٌ  ْؤتُِكْم ِكْفلَ وِلِه يُ َ َوآِمنُوا بَِرُس َّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 

يٌم( وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ْم َو ْر لَُك ِه َويَْغِف وَن بِ وًرا تَْمُش ْم نُ ابِ  )28ِمْن َرْحَمتِِه َويَْجعَْل لَُك ُل اْلِكتَ َم أَْه ِدُروَن  ِألَالَّ يَْعلَ أَالَّ يَْق
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم( َّ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َو َّ ِ َوأَنَّ اْلفَْضَل بِيَِد  َّ   ./.)).)29َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضِل 

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الحديد )  

  * التحليل :  
    

اد ى عب ذي أخذه هللا عل اق ال تخالفهما الميث ا اإلس ورة  ؟ .. م ه الس ذي تتحدث عن باق ال ا الس ؟.. م
ة ؟.. عن  ن الرحم ل م ا الكف ة ؟.. م ا الرهباني ورة ؟ .. م اعيف الس المباركة ؟.. لماذا ورد ذكر الحديد في تض

  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

ِ َما فِي السَّ ((    َّ ِ يُم(َسبََّح  ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي ه.)).. )1َماَواِت َواألَْرِض َوُه وسبحان هللا:  والتَّسبيح: التنزي
بُه  تنزيه هللا معناه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل: ال: ونَْص ه أَن يوصف، ق تعالى عن كل ما ال ينبغي ل

ً معنى تسبيحاً له، تقول: َسبَّْحُت هللا ت فعل على أَنه في موضع   ..  سبيحاً له أَي نزهته تنزيها
ِديٌر(((      ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك ن .)) .. )2لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض يُْحيِ َويُِميُت َوُهَو َعلَ اِدُر: م ِديُر والق القَ

دير؛ م القُْدَرة صفات هللا عز وجل يكونان من ل شيء ق ى ك الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول  نويكونان من التق
ُر ُكّلِ شيء القُْدرة، فا ن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ ماء هللا  وقاضيه. اب ي أَس ر: ف األَثي
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ة، فالقادر اسم تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، ه، وهو للمبالغ ل من ِدير فعي در فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَ  والمقت
  . وهو أَبلغ. ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر،

يٌم(((     ْيٍء َعِل ّلِ َش َو بُِك اِطُن َوُه اِهُر َواْلبَ ُل َواْآلِخُر َوالظَّ ز .)).. )3ُهَو األَوَّ ماء هللا ع ن أَس اِطُن: م والب
ه وفي التنزيل العزيز: هو األَّوُل واآلِخرُ  وجل. ه والظاهر والباطن؛ وتأْويلُ ي، صلى هللا علي ا روي عن النب  م
ك شيء، الرّب: اللهّم أَنتَ  تَْمجيد وسلم، في وآله  يس دونَ اِطُن فل ت الب يٌء، وأَن ك ش يس فوقَ ل:  الظاِهر فل قي

ا هو ظاهرُ  معناه أَنه لَّ م م ك ل: عِلَم السرائَر والخفيَّاِت كما عل ِق، وقي ن أَبصار  الَخْل ب ع و الُمْحتَِج اِطن ه الب
ال َوْهم، وقيل: هو العالُم بكّلِ وال يُحيُط به  يُدِرُكه بََصر الخالئِق وأَْوهاِمهم فال ا بطن .. يق تُ م َر إذا  : بََطْن األَم

ا، وهو  وباِطنَه؛ َعَرفَت باطنَه. وقوله تعالى: وذَُروا ظاهَر اإلثْمِ  ن ه الّزِ فسره ثعلب فقال: ظاهُره الُمخالَّة وباطنُ
هارة. موضعه. مذكور في    .والباِطنةُ: خالُف الظاهرة. والبِطانةُ: خالُف الّظِ

ي األَ ((     ُج فِ ا يَِل ُم َم ْرِش يَْعلَ ى اْلعَ تََوى َعلَ ْرِض ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْس
ا يَْعلَُم َما يَِلُج فِي األَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنَها َوَما يَْنِزُل ِمْن السََّماِء َوَما يَْعُرُج فِيَها َوُهَو َمعَ  ُ بَِم َّ تُْم َو ا ُكْن ُكْم أَْيَن َم

ال :  َواألَْرضَ  ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواتِ  .))..)4تَْعَملُوَن بَِصيٌر( ى ِمث والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء عل
ل ه: وك بق إِلي م يُس يء ل ق ش ه الَخل ه: أَال ل بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه   خلَق

  ..   تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر
ِ تُْرَجُع اْألُُموُر(((     َّ يَْرِجع َرْجعاً وُرُجوعاً وُرْجعَى وُرْجعاناً .)).. )5لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َوإِلَى 
 ً وعَ  .. وَمْرِجعةً: انصرف وَمْرِجعا ج ى، أَي الرُّ ْجع ىو وفي التنزيل: إِن إِلى ربك الرُّ َع، مصدر عل ى؛  الَمرِج فُْعل

  .. والمعنى : يقضي فيها بحكمه .  ُرُجوعكم؛ حكاه سيبويه وفيه: إِلى هللا َمْرِجعُكم جميعاً، أَي
ُدوِر(((     ه 6يُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ) .)).. علم علما : أدرك

ال:  هللا عز من صفات هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ قالقيقته وكنهه.. بح يُم، وق وجل: وهو الَخالَُّق العَِل
ْن  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ

ي ل أن يكون، لم يََزل عاِلماً والبْعُد قَبْ  ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي  يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى علي
ا ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س ان.  الس ّم اإلْمك ى أت ا عل ا وجليِله دقيِقه

  . وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.
وا((     ْم أَ  آِمنُ وا لَُه ْنُكْم َوأَْنفَقُ وا ِم ِذيَن آَمنُ ِه فَالَّ تَْخلَِفيَن فِي ْم ُمْس ا َجعَلَُك وا ِممَّ وِلِه َوأَْنِفقُ ِ َوَرُس َّ ا ٌر بِ ْج

ِ َوَرُسوِلهِ .)).. )7َكبِيٌر( َّ ذيب .. ((   آِمنُوا بِا د التك ان : التصديق ض ه .. اإليم ق ب : آمن به إيمانا : صدقه ووث
هِ َوأَْنفِ  تَْخلَِفيَن فِي ْم ُمْس ا َجعَلَُك وا ِممَّ ه.)) :  قُ ه مكان الن: جعل ن ف اً م تَْخلََف فالن ان واْس اً إذا ك الن فالن َف ف  وَخلَ

ةً. ه ِخالف ي قوم ه ف ال: َخلَف ال موسى َخِليفَتَه. يق ز: وق ل العزي ي التنزي ْومي وف ي قَ ي ف ه هرون اْخلُْفن  . ألَِخي
ه َخلَّْفُت فالناً أَُخلِّفُه تَْخِليفاً واْستَْخلْفتُه أَنا ويقال: .وَخلَْفتُه أَيضاً إذا جئت بعده ه  َجعَلتُ تَْخلفه: جعل ي. واْس َخليفَت

رائَِم، وهو  والجمع خالئف، جاؤوا به على والَخِليفةُ: الذي يُْستْخلَُف مـمن قبله، خليفة. األصل مثل كريمٍة وك
  .. ُخلَفاء الَخِليُف والجمع

مْ ((     ا لَُك تُْم  َوَم اقَُكْم إِْن ُكْن ذَ ِميثَ ْد أََخ َربُِّكْم َوقَ وا بِ ْدُعوُكْم ِلتُْؤِمنُ وُل يَ ُس ِ َوالرَّ َّ ا وَن بِ الَ تُْؤِمنُ
انوا  َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَُكمْ .)).. )8ُمْؤِمنِيَن( ذ ك اس م ل الن : الميثاق هو العهد الذي أخذه هللا سبحانه وتعالى على ك

ول في ظهر آدم عليه السال يهم العق ع ف و .. ووض ه إال ه ة ال إل رد بالوحداني م وأشهدهم على خلقه .. حيث تف
د  دعو للتوحي رى ت له تت يهم رس له إل داع .. وأرس الخلق واإلب ردا ب دا متف وده واح ت وج ي تثب دالئل الت وال

  واإلسالم دين العدل واإلعتدال والفطرة .. 
ِدِه آيَ((     ى َعْب ُل َعلَ ّزِ ِذي يُنَ َو الَّ َرُءوٌف ُه ْم لَ َ بُِك َّ وِر َوإِنَّ  ى النُّ اِت إِلَ ْن الظُّلَُم ِرَجُكْم ِم اٍت ِليُْخ اٍت بَيِّنَ

يهم.)).. )9َرِحيٌم( وُف عل ّ عز وجل الرؤوف وهو الرحيُم لعباده العَُط ه. ومن صفات  ةُ أَخصُّ  بأَلطاف والرأْف
، وفيه لغتان قرئ بهما ن  فَعُوٍل؛ على معاً: َرؤوفٌ  من الرحمِة وأََرقُّ ةُ أََرقُّ م أْفَ َم. والرَّ وقد َرأََف يَْرأَُف إذا َرِح

  . في الكراهة، والرحمةُ قد تقع في الكراهة للَمْصلحِة. تَكاد تقع الرحمة وال
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ِ ِميَراُث السََّماَواِت َواألَْرِض الَ يَْستَوِ ((     َّ ِ ِ َو َّ ِل َوَما لَُكْم أَالَّ تُْنِفقُوا فِي َسبِيِل  ْن قَْب ي ِمْنُكْم َمْن أَْنفََق ِم
ُ الْ  َّ َد  ال َوَع اتَلُوا َوُك ُد َوقَ ْن بَْع وا ِم ِذيَن أَْنفَقُ ْن الَّ ةً ِم ُم َدَرَج َك أَْعَظ َل أُْولَئِ تْحِ َوقَاتَ وَن اْلفَ ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ نَى َو ُحْس

ُ اْلُحْسنَى.)).. )10َخبِيٌر( َّ   نة .. حسب درجات أعمالهم ونياتهم .. : الج َوُكال َوَعَد 
َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ َولَهُ أَْجٌر َكِريٌم(((     َّ والقَْرُض والِقْرُض: ما .)) .. )11َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض 

ْونَه، نهم ويَتَقاَض ه يَتَجاَزى به الناُس بي ن إِ  وجمع ن إِحساٍن وم لَفَه م ا أَْس ُروٌض، وهو م ى ق و عل ساءة، وه
ذا التشبيه؛ الى: َمْن ّ قَْرضاً َحَسناً. وقال أَبو إِسحق النحوي في قوله تع ِرُض  وقال تعالى: وأَْقِرُضوا  ذي يُْق ال

 ً ا بَالء ّ قَْرض ْرِض ال ى القَ ال: معن ناً، ق ْرضٌ  حَس دي قَ ك عن رب: ل ول الع ُن، تق ّيِء،  الحَس ْرٌض َس ٌن وقَ َحَس
ا ْرِض م ل القَ اَزىيُ  وأَص ه ليُج ل أَو يفعل ه الرج تَْقِرضُ  عطي ّل ال يَْس ّز وج ّ ع ه، و و  علي ه يَْبلُ َوٍز ولكن ن َع م

د: عباده، ال لبي اْجِزه، فالقَْرُض كما وصفنا؛ ق اً ف َت قَْرض ا وإِذا ُجوِزي لْ  إِنم ْيَس الَجَم ى ل ِزي الفَتَ اه إِذا  يَْج معن
و القرض فيعليه. قال: و أُْسِدَي إِليَك َمْعروٌف فكافِئْ  ّ قرضاً حسناً، اسم ول  قوله تعالى: منذا الذي يقرض 

ه كان مصدراً لكان تََمُس علي ا يُْل ل م ا اسم لك ن قَْرضاً ههن ا إِْقراضاً، ولك ه قَْرضاً  الجزاء. فأَم تُه أَْقِرُض قََرْض
    .. القَْطعُ  فجازيته، وأَصل القَْرِض في اللغة

ِري يَْوَم تََرى اْلُمْؤِمنِيَن ((     اٌت تَْج ْوَم َجنَّ َراُكْم اْليَ انِِهْم بُْش ِديِهْم َوبِأَْيَم ْيَن أَْي وُرُهْم بَ عَى نُ َواْلُمْؤِمنَاِت يَْس
يُم( ْوُز اْلعَِظ َو اْلفَ َك ُه ا ذَِل ا .))..)12ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَه ِديَن فِيَه ي دار ال :  َخاِل اء ف د: دوام البق الُخْل

رج من ا.يخ دَ  ه رة َخلَ د: اآلخ ام. ودار الُخْل ي وأَق وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل ا يَْخلُ اِء أَهله ا. لبق ده  فيه ده هللا وأَْخلَ وَخلَّ
د َل دار الُخْل د هللا أَه د هللا تخليداً؛ وقد أَْخلَ د، وأَخل دون آخر األَب دون ُمَخلَّ ة خال ل الجن دهم، وأَه ا وَخلَّ ل  فيه أَه

  .. الجنة إِخالداً 
وا َورَ  ((    َل اْرِجعُ وِرُكْم قِي ْن نُ بِْس ِم ا نَْقتَ وا اْنُظُرونَ ِذيَن آَمنُ اُت ِللَّ افِقُوَن َواْلُمنَافِقَ وُل اْلُمنَ ْوَم يَقُ ْم يَ اَءُك

ذَ  ِه اْلعَ ْن قِبَِل اِهُرهُ ِم ةُ َوَظ ْحَم ِه الرَّ هُ فِي اٌب بَاِطنُ هُ بَ وٍر لَ نَُهْم بُِس ِرَب بَْي ا .)).. )13اُب(فَاْلتَِمُسوا نُوًرا فَُض اْنُظُرونَ
ي:  نَْقتَبِْس ِمْن نُوِرُكمْ  ار. وف ن الن ار تَْقتَبِسها  التهذيب: القَبَس: النار. والقَبَس: الشُّْعلة م ن ن علة م بَس ُش القَ

بس  تعالى:  منها. وقوله من ُمْعَظم، واْقتِباسها األَخذ اربشهاب قبس .. والق ْذَوة، وهي الن ذها  : الَج ي تأْخ الت
َّ عليه: حتى أَْورىطَ  في أَي أَظهر نُوراً من الحق لطالبه.  قَبَساً ِلقابِس َرف ُعود. وفي حديث علّي، ِرضوان 

 ويقال: قَبَس، والجمع أَْقباٌس، ال يكسَّر على غير ذلك، وكذلك الِمْقباس. فاِعل من والقابِس: طاِلب النار، وهو
اً فأَْقبََس بِس قَْبس هقَبَْست منه ناراً أَْق اني من اً  ني أَي أَعط ه ِعْلم ت من اراً، واْقتَبَْس ه ن ت من ذلك اْقتَبَْس اً، وك قَبَس

اً أَي ت أَيض ال: وقَبَْس واء، ق اراً س اً ون ه ِعلم ت من ائّي: واْقتَبََس ال الِكس تفدته. ق   اس
ْحر. أَيضاً فيها. وفي الحديث: من اْقتَبَس ِعْلماً من النجوم اْقتَبَس ُشْعبةً    . من الّسِ

رَّ   ((   تُْم َوَغ تُْم َواْرتَْب ُكْم َوتََربَّْص تُْم أَْنفَُس نَُّكْم فَتَْن ى َولَِك الُوا بَلَ ى يُنَاُدونَُهْم أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم قَ انِيُّ َحتَّ تُْكْم األََم
ُروُر( ِ اْلغَ َّ ا ُكْم بِ رَّ ِ َوَغ َّ ُر  اَء أَْم تُمْ .)).. )14َج تُْم َواْرتَْب ً التَّ:  َوتََربَّْص َص بالشيء َرْبصا اُر. َربَ  َربُُّص: االْنتِظ

ث: : وتََربََّص به َربُّصُ  انتظر به خيراً أَو شّراً، وتَربَّص به الشيء: كذلك. اللي اً  التَّ ه يوم َر ب بالشيء أَن تَْنتَِظ
ي ه، وف ت ب ل تََربَّْص ا، والفع ل م نَيَْينِ  التنزي َدى الُحْس ا إِالَّ إِْح ون بن ل تََربَُّص ز: ه َر وإِالّ  ؛ أَي إِالالعزي الظَّفَ

ن َد الشّرين: عذاباً م م أََح ْرقٌ  الشَّهادةَ، ونحن نتَربُّص بك ه فَ ُره وتَْنتَِظرون ا نَْنتَِظ ين م ِدينا، فب تْالً بأَْي   ّ أَو قَ
ُرورُ وَ . ((  الُمْكُث واالنتظاُر. التربُُّص: كبير. وفي الحديث: إِنما يُريُد أَن يَتََربّص بكم الدَّوائَِر؛ ِ اْلغَ َّ ا ُكْم بِ )) َغرَّ

ه الشيطان.:  وب ب ص يعق ا؛ وخ ن إِنسان وشيطان وغيرهم ه والغَروُر: ما َغّرك م نَّكم  وقول رَّ الى: وال يغُ تع
ال يطان، ق رور الش رور  الزجاج: با الغَرور؛ قيل: الغَ يره: الغُ ي تفس ال ف ين، وق رور، بضم الغ ويجوز الغُ

رّ  الغُرور جمع غاّرٍ مثل شاهد وُشهود وقاعد وقُعود، والغُرور، نويجوز أَن يكو األَباطيل، ا اْغتُ ه  َبالضم: م ب
ز: ال ل العزي ي التنزي ا من متاع الدنيا. وف م حظ فيه ان لك ِإن ك دنيا ف نَّكم ال رَّ ول:ال تَغُ دنيا؛ يق اةُ ال نَّكم الحي رَّ  تَغُ

نَّكم ب يَْنقُص من دينكم فال تُْؤثِروا اس ا الغَُرور.ذلك الحّظ وال يغرَّ اذب  والغَُرور: الشيطان يَغُرُّ الن د الك بالوع
ال رور، والتَّْمنِية. وق ك. والغُ رُّ ذي يَغُ رور ال معي: الغُ ع األَص ا جم ل، كأَنه ه  بالضم: األَباطي ّرٍ مصدر َغَرْرتُ َغ

ىألَن المتعدي من األَفعال ال تكا أَن يجعل َغَرْرت ُغروراً  َغرا، قال: وهو أَحسن من ع مصادرها عل ول  د تق فُع
د اذّاً، وق ه: وال إِال ش ال: وقول روراً، ق ه ُغ راء: َغَرْرتُ ال الف ا ق ّرنّكم ب   يَغُ

   .الدنيا، صفة غالبة. الغَرور، يريد به زينة األَشياء في الدنيا. والغَُرور:
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يُر(فَاْليَْوَم الَ يُْؤَخذُ ِمْنُكْم فِْديَةٌ َوَال ِمْن الَِّذيَن َكفَُرو((     ئَْس اْلَمِص ْوَالُكْم َوبِ َي َم .)).. )15ا َمأَْواُكْم النَّاُر ِه
  : بئس : فعل ماض جامد إلنشاء الذم  ..  َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 

ِ َوَما نََزَل ِمْن اْلَحّقِ َوَال يَُكونُوا َكالَّ ((     َّ اَب أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر  وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ
قُوَن( ْنُهْم فَاِس ٌر ِم وبُُهْم َوَكثِي ْت قُلُ ُد فَقََس اب .. (( )16ِمْن قَْبُل فََطاَل َعلَْيِهْم األََم ة عت ذه آي ِذيَن .))..ه أِْن ِللَّ ْم يَ أَلَ

نالِفْسق: العصيان والترك ألَ )) :  َوَكثِيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُونَ )) : ألم يحن .. ((  آَمنُوا  مر هللا عز وجل والخروج ع
اني، الحق .. فسق يفسق  طريق َق؛ الضم عن اللحي وقاً وفَُس قاً وفُس ُق فِْس ر، ويَْفُس ه  أَي فََج ال: رواه عن ق

روج عن األَحمر، قال: ولم يعرف الكسائي الضم، وقيل: ا  الفُسوق الخ ى المعصية كم ل إل ذلك المي دين، وك ال
  .. ربه أَي جار ومال عن طاعته َسق عن أمرربه. وفَ  فََسَق إبليُس عن أَمر

  جاء في صحيح مسلم فيما يتعلق باآلية السالفة البيان:  
دِ    ُن َعْب ونُُس ْب ُرو حّدثني يُ ي َعْم ٍب. أَْخبََرنِ ُن َوْه ِ ْب ّ ُد  ا َعْب َدفِّي. أَْخبََرنَ ى الّص ْن  األَْعلَ اِرِث َع ُن اْلَح ْب

ِ،َسِعيِد ْبِن أَبِي ِهالٍَل، َعْن عَ  ّ ْينَ  ْوِن ْبِن َعْبِد  الَِمنَا َوبَ ْيَن إِْس ا  َعْن أَبِيِه أَّن اْبَن َمْسعُوٍد قَاَل: َما َكاَن بَ أَْن َعاتَبَنَ
ُ بَِهِذِه االَيَِة: {أَلَْم يَأِْن ِللِّذيَن آَمنُوا أَنْ  ِ} (الحديد االَية:  ّ ّ   ُع ِسنِيَن.) إِالّ أَْربَ 16تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر 

وَن(((     ْم تَْعِقلُ اِت لَعَلَُّك ْم اْآليَ ا لَُك ْد بَيَّنَّ ا قَ َد َمْوتَِه يِ األَْرَض بَْع َ يُْح َّ وا أَنَّ  ل الشيء )17اْعلَُم .)).. عق
  عقال : فهمه وتدبره .. 

َ قَْرًضا َحَسنًا ((     َّ قَاِت َوأَْقَرُضوا  ّدِ قِيَن َواْلُمصَّ ّدِ ِريٌم(إِنَّ اْلُمصَّ ٌر َك ْم أَْج ْم َولَُه اَعُف لَُه ِذيَن 18يَُض ) َوالَّ
يقُوَن َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم أَْجُرُهْم َونُوُرُهْم َوا ّدِ ِ َوُرُسِلِه أُْولَئَِك ُهْم الّصِ َّ ا آَمنُوا بِا ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ُروا َوَك لَِّذيَن َكفَ

يِم( َحاُب اْلَجِح َك أَْص يمِ  .))..)19أُْولَئِ َحاُب اْلَجِح ا أَن: أَْص َل: َدن م الرج أَْحَجم. وأَْحَج فَّ ك ه: َك م عن  أَْجَح
ه  يُْهِلَكه.والجحيُم: اسم من أَسماء النار. وكلُّ ناٍر عظيمة في َمْهواٍة فهي وا ل الوا اْبنُ َجِحيٌم، من قوله تعالى: ق

ارُ  بُْنياناً فأَْلقُوه في الجحيم. ابن راهيم سيده: الجحيُم الن اَر إب جوا ن ا أَجَّ ج كم أَجُّ ديدة الت ّيِ  الش ا  النب ى نبين ، عل
  ..  توقُّداً، وكذلك الَجْحمةُ والُجْحمةُ  وعليه الصالة والسالم، فهي تَْجَحُم ُجحوماً أي توقَّد

نَُكْم وَ ((     ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْي ٍث اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّ ِل َغْي َواِل َواألَْوَالِد َكَمثَ ي األَْم اثٌُر فِ تََك
َواٌن أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَبَاتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَرا ثُمَّ يَُكوُن ُحَطاًما َوفِي اْآلِخَرِة َعذَاٌب َشِديٌد َومَ  ِ َوِرْض َّ ْن  َرةٌ ِم ْغِف

ا ْنيَا إِالَّ َمتَ دُّ اةُ ال ا اْلَحيَ ُروِر(َوَم فَرا.)).. )20ُع اْلغُ َراهُ ُمْص يُج فَتَ مَّ يَِه ْيُج: :  ثُ ديدة. والَه ريح الش ْيُج: ال والَه
اف ْيُج: الَجف ْفرة. والَه دم أَو . الصُّ اُن ال ْيُج: َهيََج ة. والَه ْيُج: الفتن ة. والَه ْيُج: الَحرك ْوِق. والَه اع أَو الشَّ  الجم

موَهيْ  وهاَج البقُل ِهياجاً، فهو هائج ل: ث ي التنزي ائج. وف ال، فهوه فرَّ وط فَرا؛  ٌج: يبس واص راه ُمْص يُج فت يَِه
ا بَِس بَْقلُه ة: يَ ي وأَرض هائج ؛ وف فرَّ يَج أَي أَو اص ى تَه رى حت ِدلُها أُخ رةً وتَْع َرُعها م ديث: تَْص بَسَ  الح  تَْي

؛ ومنه الحديث: كنا مع رسول هللا، صلى هللا عليه  َ  ، وسلموآله وتَْصفَرَّ د  مرفأ اً ق بغُْصٍن فقُِطَع أَو كان مقطوع
م  هللا هاَج وَرقهُ؛ وفي حديث علي، رضوان الً ل ل  عم وم؛ أَراد: من عم وى َزْرُع ق عليه: ال يَِهيُج على التق

ً  يفسد َدها  عمله ولم يبطل، كما يهيج الزرع فَيَْهِلُك. وهاجِت األَرُض َهْيجا ا: وَج ا. وأَْهيَجه وَهيَجاناً: يبس بقله
  .. هائجة النبات

ا((      وا بِ ِذيَن آَمنُ ْت ِللَّ دَّ َماِء َواألَْرِض أُِع ْرِض السَّ َها َكعَ ٍة َعْرُض ْم َوَجنَّ ْن َربُِّك َرٍة ِم ى َمْغِف ابِقُوا إِلَ ِ َس َّ
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم( َّ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َو َّ   فضل : الخير وزيادة .. .)).. ال)21َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضُل 

َك عَ ((     ا إِنَّ ذَِل ِل أَْن نَْبَرأََه ْن قَْب ِ َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة فِي األَْرِض َوَال فِي أَْنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب ِم َّ ى  لَ
يٌر( ا .))..)22يَِس ِل أَْن نَْبَرأََه ْن قَْب ّ :   ِم ، و لَّ زَّ وج ّ ع ماِء  ن أَس ارُئ: ِم ارئُ الب ِل   الب ي التنزي ذَّاِرُئ. وف ال

ر. وقاَل تعَالى ِمثاٍل. قاَل  فتُوبُوا إِلى باِرئُِكْم. قال: البارُئ: هو الذي َخلََق الَخْلَق ال عن : العِزيِز: الباِرُئ الُمَصّوِ
ا يس له ا ل واِن م ِق الحيَ اِص بِخْل ن االْختِص ِة ِم ِذِه اللْفَظ ات، وقَ  وله ن المْخلوق رِه ِم ي بغَي تَْعَمُل ف ا تُْس لَّم

موات واألَرَض. الحيواِن، فيُقال: ِ غير َق السَّ ُ النََّسَمة وَخلَ ّ َرأَ  بَرأَ  يَده: ب ُن ِس ال اب رءاً  ق َرُؤهم بَ َق يَْب ُ الَخْل ّ
ي   فيأََصاَب ِمْن ُمِصيبَةٍ  َما«الَجواِهِر واألَْعراِض. وفي التنِزيِل:  َخلَقَُهم، يكوُن ذلَك في وبُُروءاً: األَْرِض وال ف

اُء: هيَ  التَّْهِذيِب: والبَِريَّةُ أَيضاً: وفي» قَْبِل أَْن نَْبَرأَها أَنفُِسُكم إِال في ِكتاٍب ِمنْ  رَّ اَل الفَ ٍز. ق ال َهْم ْن  الَخْلق، ب ِم
ُ الَخْلَق أَي ّ   .. َخلَقَُهم. والبَِريَّةُ: الَخْلقُ  بََرأَ 
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ُ الَ يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر( ِلَكْيَال تَأَْسْوا َعلَى((     َّ اٍل  .))..)23َما فَاتَُكْم َوَال تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َو ُكلَّ ُمْختَ
ر: التعظم والتكبر:  فَُخورٍ    .. والتفاُخُر: التعاظم. والتَّفَخُّ

وَ ((     ْن يَتَ ُد(الَِّذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبُْخِل َوَم يُّ اْلَحِمي َو اْلغَنِ َ ُه َّ ِإنَّ  يُّ  .))..)24لَّ فَ َو اْلغَنِ ُه
ذي:  اْلَحِميدُ  و ال . ابن األثير: ه اٌج  ال في أَْسماء هللا عز وجل: الغَنِيُّ ٍد ُمْحت لُّ أََح يٍء وك ي ش ٍد ف ى أَح اُج إل يَْحت

ى ُرهُ  إليه، وهذا هو الِغن ه غي الى في اِرك هللا تع ق وال يُش ي، سبحانهالُمْطلَ مائه الُمْغن ن أَس الى، وهو  . وم وتع
  . الذي يُغني من يشاُء من ِعباده.

أَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهْم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط وَ ((     
ٌز(بَأٌْس َشِديٌد َومَ  ِويٌّ َعِزي َ قَ َّ ِب إِنَّ  لَهُ بِاْلغَْي ُرُه َوُرُس ْن يَْنُص ُ َم َّ يَْعلََم  اِس َوِل افُِع ِللنَّ ْم .)).. )25نَ ا َمعَُه َوأَْنَزْلنَ

دل  اْلِكتَاَب َواْلِميَزانَ  زان: الع اده ..  والمي : الكتاب أي الكتب المنزلة ..واألحكام الشرعية لتي ارتضاها هللا لعب
)) : أي أنزلناه سالحا لمقاومة أهل الباطل والضالل لردعهم ..  َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس َشِديدٌ والحق .. ((   ..

ال  أُْس:ق رب. والبَ قة والض رب والمش م الح اُء اس ث: والبَأْس ذاب. اللي ي  الع رب. وف ي الح دة ف أُْس: الش والب
ا إِذا ه: كن َّ علي وان  ي، رض ديث عل َّ ا ح ول  ا برس أُْس اتَّقَْين تدَّ الب ه ش َّ علي لى  ه ، ص د  وآل لم؛ يري وس

ال الخوف ى مث ئُِس، عل أُْس والبَ ي: الب ن سيده:  وال يكون إِال مع الشدَّة. ابن األَعراب ذاب الشديد. اب ٍل، الع فَِع
  .. عليك، وال بَأَْس أَي ال خوف البأْس الحرب ثم كثر حتى قيل ال بَأْسَ 

ٍد َوَكثِ وَ ((     ْنُهْم ُمْهتَ اَب فَِم ةَ َواْلِكتَ وَّ ا النُّبُ يَّتِِهَم ي ذُّرِ ا فِ َراِهيَم َوَجعَْلنَ ا َوإِْب ْلنَا نُوًح ْد أَْرَس ْنُهْم لَقَ ٌر ِم ي
نجِ 26فَاِسقُوَن( اهُ اْإلِ ْريََم َوآتَْينَ ِن َم ى اْب ا بِِعيَس ِلنَا َوقَفَّْينَ ِذيَن ) ثُمَّ قَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم بُِرُس وِب الَّ ي قُلُ ا فِ َل َوَجعَْلنَ ي

َدُعوَها ةً اْبتَ ةً َوَرْهبَانِيَّ ةً َوَرْحَم ا  اتَّبَعُوهُ َرأْفَ قَّ ِرَعايَتَِه ا َح ا َرَعْوَه ِ فََم َّ َواِن  اَء ِرْض ْيِهْم إِالَّ اْبتِغَ ا َعلَ ا َكتَْبنَاَه َم
َرُهْم َوَكثِ  ْنُهْم أَْج قُوَن(فَآتَْينَا الَِّذيَن آَمنُوا ِم ْنُهْم فَاِس ٌر ِم ِلنَا)).. )27ي اِرِهْم بُِرُس ى آثَ ا َعلَ مَّ قَفَّْينَ ر: :  ثُ و بك ال أَب ق

ره  وقَفَّْيت معناه أَتْبَعه كالماً قبيحاً. واْقتَفى أَثَره وتَقَفَّاه: اتبعه. عبيد: فالناً، قال أَبو قد قفا فالن قولهم  على أَث
ارهم  أَتْبَْعته إِياه. وفي التنزيل العزيز: ثم قَفَّينا على غيري وبغيري ه: وقَفَّْيتهبفالن أَي أَتْبَْعته إِياه. ابن سيد آث

اَرهن  آثاِرِهنَّ بحاِصبِ  وقَفَّى على أَتبعنا نوحاً وإِبراهيم ُرُسالً بعدهم؛ قال امرؤ القيس: بُرُسلنا؛ أَي ع آث أَي أَتْبَ
الةٍ  ليَْسلُبَه؛ وقال ابن مقبل في قَفَّى بمعنى أَتى:إذا قفا أثره ..  حاصباً. وقال الحوفي: اْستَْقفاه  ن فَ  َكْم ُدونَها م

اري ذاِت ُمطََّرٍد، ٌب ج راٌب راِس ا َس ا..  قَفَّى عليه ى عليه ه أَي ذهب  أَي أَت ى علي ي: قَفَّ ن األَعراب يَها. اب وَغِش
ِرمْ  وَمأِْربُ  به؛وأَنشد: الم ال قَفًى عليه العَ ه الك وةُ، ومن م الِقْف ي حديثواالس ى. وف لى هللا ُمقَفَّ ي، ص ه النب  علي

ه  ي وآل ي، وف ا الُمقَفِّ ذا وأَن ا ك ماء منه ة أَس ي خمس لم: ل ا وس ر: وأَن ديث آخ   ح
و  الذاهب. العاقب؛ قال شمر: الُمقَفِّي نحو العاقب وهو الُمَولِّي ي فه يقال: قَفَّى عليه أَي ذهَب به، وقد قَفَّى يُقَفِّ

، يّ فكأَنَّ المعنى  ُمقَّفٍ ال نب ى ف ِإذا قَفَّ ي  َأَنه آِخر األَنبياَء الُمتَّبِع لهم، ف ين. وف ع للنبي ي المتَّب ال: والُمقَفِّ ده، ق بع
    .. أَي ذهب ُمَولِّياً، وكأَنه من القَفا أَي أَعطاه قفاه وظهره كذا الحديث: فلما قَفَّى قال

َدُعوَها((     ةً اْبتَ ر، يَرْ )) :  َوَرْهبَانِيَّ َب، بالكس م،َرِه اً، بالض ةً وُرْهب ُب َرْهبَ اً، َه ك، أَي  وَرَهب بالتحري
لٌ  خافَه. خاَف. وَرِهَب الشيَء َرْهباً وَرَهباً وَرْهبةً: وتى؛ وَرج َهبُ وُت، والرَّ َهب ى، والرَّ ْهب ُب، والرُّ ْه  واالسم: الرُّ

ي .  ْن تُْرَحَم.من أَ  َرَهبُوٌت. يقال: َرَهبُوٌت َخيٌر ِمْن َرَحُموٍت، أَي ألَن تُْرَهَب َخيرٌ  ـيم: إِن ن َحِك ز ب وفي حديث بَْه
ر: اِهـبةَ. قال ابن األَثي َمعُك هي ألَسمع الرَّ ة: أَْس ي رواي ُف؛ وف ّوِ ِزُع وتَُخ ُب أَي تُْف ي تُْرِه ة الت ً  الحال ـبا أَي  راِه

. خائفاً. ّ ى  ـباً يَْخَش ار راِه ب الرجل إِذا ص ي ا وتََرهَّ ـُمتَعَبُِّد ف ُب: ال اِه ارى،الرَّ اِن النص ُد ُرْهب ْومعِة، وأَح  لصَّ
ون ومصدره د يك أٌ، وق ـنَةُ خط هابِ اُن، والرَّ ْهب ع الرُّ ـيّةُ، والجم ْهبانِ ةُ والرَّ ْهب ن  الرَّ اً، فم داً وجمع اُن واح ْهب الرُّ

ي: بِناِء فُْعالٍن؛ أَنشد جعله واحداً جعله على ن األَعراب ْل، اب ي القُلَ ٍر ف اَن َدْي ْت ُرْهب و َكلََّم َدرَ  ل اُن  * الْنَح ْهب الرُّ
ال: يَْسعَى، فنََزلْ  النون؛ ق اً ب ةً،  قال: ووجهُ الكالم أَن يكون جمع ـيَن وَرهابِن د َرهابِ اَن الواح هب ت الرُّ وإِن جمع

  .كان صواباً. جاز؛ وإِن قلت: َرْهبانِـيُّون
َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلهِ  يَا((     َّ ِه أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا  وَن بِ وًرا تَْمُش  يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِِه َويَْجعَْل لَُكْم نُ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ ِ  )28َويَْغِفْر لَُكْم َو َّ ِد  ِ َوأَنَّ اْلفَْضَل بِيَ َّ ِألَالَّ يَْعلََم أَْهُل اْلِكتَاِب أَالَّ يَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضِل 
يِم(يُْؤتِي ِل اْلعَِظ ُ ذُو اْلفَْض َّ اُء َو ْن يََش هِ  ./.))..)29ِه َم ْن َرْحَمتِ ْيِن ِم ْؤتُِكْم ِكْفلَ د :  يُ ولهم ق ي ق اري ف ن األَنب اب

ي ه نفس د أَلزمت ه تكفَّلت بالشيء: معناه ق ت عن ا  وأَزل ل: م ل، والِكْف ن الِكْف أْخوذ م ذهاَب، وهو م ْيعَة وال الضَّ
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ه  الِكْفل: النصيب مأْخوذ من هذا.خلفه. و الراكب من يحفظ م، وعم ب ر واِإلث عف من األَج والِكْفل: الَحظُّ والّضِ
ه حتى تكون قد هيَّأْت لغيره هذا كفل فالن ِكْفالن من األَجر، وال يقال:  له: بعضهم، ويقال ِإذا  مثل كالنصيب، ف

ل وال  أَفردت فال  ل كف ل أَيضاً: تق يب. والِكْف ل. نص ي التنز الِمثْ اه وف ل: معن ه؛ قي ْين من رحمت ْؤتُِكم ِكْفلَ ل: يُ ي
ا ..  ِضْعفَين، وقيل: ِمثْلين؛ وفيه: وَمْن يشفْع شفاعة سيئة يكن  يْؤتكم ال له كفل منه ل الحظ،  ق راء: الِكْف الف

ل، بالكسر وقيل: يْؤتِكم ِكْفلين أَي َحظَّين، وقيل ِضْعفين. ر؛ الِكْف : الحظ وفي حديث الجمعة: له ِكْفالن من األَج
  أعظم كفل ..  والنصيب.وفي حديث جابر: وَعَمْدنا إِلى 

     
  

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ر ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم يك ل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا  ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  اوبمحم
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يك تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف م والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  
    
  

c     : 366الحلقة عدد   
   c سورة المجادلة) 58(

  )  22( آياتها : 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةى األمانالرسالة وأد
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َمُع تََحاُورَ ((  ُ يَْس َّ ِ َو َّ ى  تَِكي إِلَ ا َوتَْش ي َزْوِجَه َك فِ ي تَُجاِدلُ ْوَل الَّتِ ُ قَ َّ ِمَع  ْد َس ِميٌع قَ َ َس َّ ا إِنَّ  ُكَم
ئِي َولَْدنَُهْم 1بَِصيٌر( َهاتُُهْم إِالَّ الالَّ َهاتِِهْم إِْن أُمَّ َوإِنَُّهْم لَيَقُولُوَن ُمْنَكًرا )الَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ

َ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر( َّ ْن  )2ِمْن اْلقَْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ  ٍة ِم َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبَ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر( َّ لِ  )3قَْبِل أَْن يَتََماسَّا ذَِلُكْم تُوَعُظوَن بِِه َو ْن قَْب ابِعَْيِن ِم ْهَرْيِن ُمتَتَ يَاُم َش ْد فَِص  أَْن فََمْن لَْم يَِج

ُدودُ  َك ُح وِلِه َوتِْل ِ َوَرُس َّ ا وا بِ َك ِلتُْؤِمنُ ِكينًا ذَِل تِّيَن ِمْس اُم ِس تَِطْع فَِإْطعَ ْم يَْس ْن لَ ا فََم ذَاٌب  يَتََماسَّ افِِريَن َع ِ َوِلْلَك َّ
َ َوَرُسولَهُ ُكبِتُوا َكَما ُكبَِت الَِّذيَن 4أَِليٌم( َّ ذَاٌب )إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّوَن  افِِريَن َع اٍت َوِلْلَك اٍت بَيِّنَ ِمْن قَْبِلِهْم َوقَْد أَْنَزْلنَا آيَ

ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء  )5ُمِهيٌن( َّ ُ َونَُسوهُ َو َّ ُ َجِميعًا فَيُنَبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاهُ  َّ رَ 6َشِهيٌد(يَْوَم يَْبعَثُُهْم  ْم تَ أَنَّ   )أَلَ
َ يَْعلَ  ٍة إِالَّ َّ ُهْم  ُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثََالثٍَة إِالَّ ُهَو َرابِعُُهْم َوَال َخْمَس َو َساِدُس ُه

ا َعِملُ ئُُهْم بَِم مَّ يُنَبِّ انُوا ثُ ا َك َن َم ْم أَْي َو َمعَُه َر إِالَّ ُه َك َوَال أَْكثَ ْن ذَِل ى ِم ْيٍء َوَال أَْدنَ ّلِ َش َ بُِك َّ ِة إِنَّ  ْوَم اْلِقيَاَم وا يَ
ْدَواِن َوَمعْ   )أَلَْم تَرَ 7َعِليٌم( ثِْم َواْلعُ اْإلِ اَجْوَن بِ هُ َويَتَنَ وا َعْن ا نُُه وُدوَن ِلَم مَّ يَعُ َوى ثُ ْن النَّْج يَِة إِلَى الَِّذيَن نُُهوا َع ِص

ُسوِل َوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم  نَُّم الرَّ بُُهْم َجَه وُل َحْس ا نَقُ ُ بَِم َّ بُنَا  ذِّ ْوَال يُعَ ِهْم لَ ي أَنفُِس ُ َويَقُولُوَن فِ َّ يَُحيَِّك بِِه 
يُر( ئَْس اْلَمِص لَْونََها فَبِ ا )8يَْص ْدَواِن َوَمعْ  يَ ثِْم َواْلعُ اْإلِ اَجْوا بِ َال تَتَنَ اَجْيتُْم فَ وا إِذَا تَنَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ وِل أَيَُّه ُس يَِة الرَّ ِص

َ الَِّذي إِلَْيِه تُْحَشُروَن( َّ ْيَس 9َوتَنَاَجْوا بِاْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َواتَّقُوا  )إِنََّما النَّْجَوى ِمْن الشَّْيَطاِن ِليَْحُزَن الَِّذيَن آَمنُوا َولَ
لْ  ِ فَْليَتََوكَّ َّ ى  ِ َوَعلَ َّ ِإْذِن  ْيئًا إِالَّ بِ ِهْم َش اّرِ وَن(بَِض ا10 اْلُمْؤِمنُ ي  ) يَ ُحوا فِ ْم تَفَسَّ َل لَُك وا إِذَا قِي ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

ْنُكمْ  وا ِم ِذيَن آَمنُ ُ الَّ َّ ْع  ُزوا يَْرفَ ُزوا فَانُش َل انُش ْم َوإِذَا قِي ُ لَُك َّ ْح  ُحوا يَْفَس َم اْلَمَجاِلِس فَاْفَس وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ  َوالَّ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر(َدَرَجاٍت وَ  ا )11َّ َدقَةً  يَ َواُكْم َص َدْي نَْج ْيَن يَ ُموا بَ ّدِ وَل فَقَ ُس اَجْيتُْم الرَّ وا إِذَا نَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه

َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ ِإْذ )أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُق12َذَِلَك َخْيٌر لَُكْم َوأَْطَهُر فَِإْن لَْم تَِجُدوا فَِإنَّ  َدقَاٍت فَ َواُكْم َص َدْي نَْج ْيَن يَ ُموا بَ ّدِ
 ُ َّ َ َوَرُسولَهُ َو َّ َكاةَ َوأَِطيعُوا  َالةَ َوآتُوا الزَّ ُ َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصَّ َّ   )أَلَْم تَرَ 13 َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن(لَْم تَْفعَلُوا َوتَاَب 

وَن(إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوًما  ْم يَْعلَُم ِذِب َوُه ى اْلَك ُ َعلَْيِهْم َما ُهْم ِمْنُكْم َوَال ِمْنُهْم َويَْحِلفُوَن َعلَ َّ ُ 14َغِضَب  َّ دَّ  )أََع
وَن( انُوا يَْعَملُ ا َك اَء َم ْم َس ِديًدا إِنَُّه ذَابًا َش ْم َع ِ 15لَُه َّ بِيِل  ْن َس دُّوا َع ةً فََص انَُهْم ُجنَّ ذُوا أَْيَم ذَاٌب )اتََّخ ْم َع  فَلَُه

ا َخاِل )16ُمِهيٌن( ْم فِيَه اِر ُه َحاُب النَّ َك أَْص ِ َشْيئًا أُْولَئِ َّ ْوَم  )17ُدوَن(لَْن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوَال أَْوَالُدُهْم ِمْن  يَ
ُ َجِميعًا فَيَْحِلفُوَن لَهُ َكَما يَْحِلفُوَن لَُكْم َويَْحسَ  َّ اِذبُوَن(يَْبعَثُُهْم  ْم اْلَك ْم ُه ْيٍء أََال إِنَُّه تَْحَوذَ 18بُوَن أَنَُّهْم َعلَى َش )اْس

ْم اْلخَ  ْيَطاِن ُه ْزَب الشَّ ْيَطاِن أََال إِنَّ ِح ْزُب الشَّ َك ِح ِ أُْولَئِ َّ َر  اُهْم ِذْك ْيَطاُن فَأَنَس ُروَن(َعلَْيِهْم الشَّ ِذيَن 19اِس )إِنَّ الَّ
َ َورَ  َّ ٌز( )20ُسولَهُ أُْولَئَِك فِي األَذَلِّيَن(يَُحادُّوَن  ِويٌّ َعِزي َ قَ َّ ُ َألَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلي إِنَّ  َّ ا 21َكتََب  ُد قَْوًم ) الَ تَِج

اَءُهْم أَْو  انُوا آبَ ْو َك ولَهُ َولَ َ َوَرُس َّ ادَّ  ْن َح َوادُّوَن َم ِر يُ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا وَن بِ َوانَُهْم أَْو يُْؤِمنُ اَءُهْم أَْو إِْخ أَْبنَ
نْ  ِري ِم اٍت تَْج يَماَن َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنهُ َويُْدِخلُُهْم َجنَّ ِديَن  َعِشيَرتَُهْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهْم اْإلِ اُر َخاِل ا األَْنَه تَْحتَِه

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ أُْولَئَِك حِ  َّ ِ ُهْم اْلُمْفِلُحوَن(فِيَها َرِضَي  َّ ِ أََال إِنَّ ِحْزَب  َّ   ./.)).)22ْزُب 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة المجادلة ) 

  * التحليل : 
  

ة ؟..  ي تتخذ جن ان الت ا األيم ما قصة التي تجادل في زوجها ؟ .. ما حكم الظهار ؟.. ما النشوز ؟.. م
ذه  وله ؟.. عن ه ل من هم الذين يحادون هللا ورس ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج األسئلة وأكث

  التالي إن شاء هللا تعالى :
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ا إِنَّ ((   َمُع تََحاُوَرُكَم ُ يَْس َّ ِ َو َّ ى  تَِكي إِلَ ا َوتَْش ي َزْوِجَه َك فِ ي تَُجاِدلُ ْوَل الَّتِ ُ قَ َّ ِمَع  ِميٌع قَْد َس َ َس َّ  

  .)) ..)1بَِصيٌر(
ة  –جاءت إلى رسول هللا  صلى هللا عليه وآله وسلم هي امرأة  ا الحادث در ا تهمن ماء بق ال تهمنا األس

ب  -وحكمها الشرعي .. والقرآن لكل زمان ومكان وليس ألشخاص معينين  ذي غض ا ال تشكو إليه أمر زوجه
يش م رأة تع ذه الم د أصبحت ه الي فق ر أمي )) .. وبالت ي كظه ت عل ا : (( أن ال له ة عليها .. وق شكلة حقيقي

ار ؟..  ا الظه ب حال .. فم تكي وتطل اُر بسبب هذه الوضعية التي حرمتها زوجها .. فجاءت رسول هللا تش ه الّظِ
اَهَرةً  ا، ُمظ اراً  من النساء، وظاَهَر الرجُل امرأَته، ومنه ر  وِظه د تََظهَّ ٍم، وق ِر ذاِت َرِح ّي كَظْه ال: هي عل إِذا ق

رَ  منها وتَظاَهر، ذينمن امرأَ  وَظهَّ ه عز وجل: وال ى. وقول ه بمعن ن ته تَْظِهيراً كل ُرون م رئ:  يَظَّهَّ نِسائهم؛ قُ
ى يظاِهُرون، وقرئ: يَظَّهَُّرون، واألَصل ُرون، والمعن يّ  يَتََظهَّ ِت عل ه: أَن ول الرجل المرأَت و أَن يق  واحد، وه

ي. وكانت العرب ً  تُطلِّق نسارها في الجاهلية بهذه الكلمة، وكان كَظْهر أُّمِ ا هاُر في الجاهلية طالق اء  الّظِ ا ج فلم
ن الكفَّارةُ على من ظاَهَر من امرأَته، اِإلسالم نُهوا عنه وأُوجبَت هاُر، وأَصله مأْخوذ م ا  وهو الّظِ ر، وإِنم الظَّْه
وا الظَّْهَر دون البطن رأَةُ  والفَخِذ والفرج، وهذه أَولى َخصُّ ةٌ  بالتحريم، ألَن الظَّْهَر موضُع الركوب، والم مركوب

ي، أَراد: إِذا ُغُشيَت، ر أُّمِ ّي حرام فكأَنه إِذا قال: أَنت علّي كَظْه اح عل ِك للنك ام  ُركوبُ اح، فأَق ي للنك وب أُم كرُك
ف ألَنه مركوب، وأَقام الظهر ُمقاَم الركوب ن لَِطي ذا م اكح راكب، وه اح ألَن الن تعارات الركوَب ُمقام النك  االس

ي أَي للكناية؛ قال ابن األَثير: بطن أُم ّي ك ِت عل ا، قيل أَرادوا أَن اورة،  كجماعه بطن للُمج الظهر عن ال ْوا ب فَكنَ
رأَة اَن الم ل إِن إِتْي ال: وقي ا ق ت وظهُره ون: إِذا أُتِي ة يقول ُل المدين ان أَه دهم، وك اً عن ان حرام ماء ك ى الس  إِل

ه  المرأَةُ ووجُهها إِلى األَرض جاء الولُد أَْحوَل، فِلقَْصِد الرجل ه علي ي تحريم امرأَت الُمَطلِّق منهم إِلى التغليظ ف
ي الظهاُر بمن شبَّهها بالظهر، ثم لم انوا إِذا ظاهروا  يَْقنَْع بذلك حتى جعلها كَظْهر أُمه؛ قال: وإِنما ُعّدِ م ك ألَنه

     .. أَي بعُد واحترز منها ويحترزون منها، فكان قوله ظاَهَر من امرأَته َالمرأَةَ تَجنّبُوها كما يتجنّبُوَن الُمَطلَّقة
ْدنَُهْم وَ ((   ي َولَ ئِ اتُُهْم إِالَّ الالَّ َه اتِِهْم إِْن أُمَّ َه نَّ أُمَّ ا ُه وَن الَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِهْم َم ْم لَيَقُولُ إِنَُّه

وٌر( وٌّ َغفُ َ لَعَفُ َّ ْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ  ْن اْلقَ ًرا ِم ْوِل َوُزوًرا. .)) .)2ُمْنَك ْن اْلقَ ًرا ِم الف :  ُمْنَك ر: خ ن األَم ُر م والُمْنَك
ه،  المعروف، وقد تكرر في الحديث اِإلْنكارُ  هُ وكره َم ه الشرع وَحرَّ والُمْنَكُر، وهو ضد المعروف، وكلُّ ما قبح

و و فه تَْنَكَره فه وٌر، واْس و َمْنُك راً، فه ُره نََك َره يَْنَك ٌر، ونَِك تَْنكَ  ُمْنَك يبويهُمْس ن س اِكيُر؛ ع ع َمن .. ((   ٌر، والجم
ور: الكذب والباطل، وقيل: شهادة الباطل. رجل ُزوٌر وقوم ُزورٌ )) :  َوُزوًرا هٌ  وكالم والزُّ وَّ ٌر: ُمَم ٌر وُمتََزوَّ ُمَزوَّ
  .. بكذب

َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا ذَِلُكْم تُوَعُظوَن  َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِريرُ ((  
ٌر( وَن َخبِي ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ ِه َو ا) .)).. 3بِ ِل أَْن يَتََماسَّ ْن قَْب ل  ِم ا قب ـه أن يجامعه ل ل ا .. وال يح ل أن يجامعه : قب

  الكفارة .. 
َك  فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْينِ ((   ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَِإْطعَاُم ِستِّيَن ِمْسِكينًا ذَِل

يٌم( ذَاٌب أَِل افِِريَن َع ِ َوِلْلَك َّ ُدوُد  َك ُح وِلِه َوتِْل ِ َوَرُس َّ ا وا بِ ِ .)).. )4ِلتُْؤِمنُ َّ ُدوُد  َك ُح الى: :  َوتِْل ُدود هللا تع وُح
يُتعدى شيء منها فيتجاوز إِلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عنه  ال ن تحريمها وتحليلها، وأَمر أَناألَشياء التي بيَّ 

  .. مخالفتها، واِحُدها َحدّ  من منها، ومنع
ا آيَ((   ْد أَْنَزْلنَ ْبِلِهْم َوقَ ْن قَ َ َوَرُسولَهُ ُكبِتُوا َكَما ُكبَِت الَِّذيَن ِم َّ افِِريَن إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّوَن  اٍت َوِلْلَك اٍت بَيِّنَ

يٌن( ذَاٌب ُمِه ولَهُ  .)) ..)5َع َ َوَرُس َّ ادُّوَن  ِذيَن يَُح ذلك :  إِنَّ الَّ ك، وك ب علي ا يج ُع م ة ومن ادَّة: المخالف والُمح
ديث ي ح ادُّ؛ وف دهللا التَّح ادَّة: عب وله؛ الُمح دقنا هللا ورس ا ص ا لم اً حاّدون الم: إِن قوم ن س   ب

او المعاداة ل واحد منهم أَّن ك ّد ك ّده المخالفة والمنازعة، وهو ُمفاعلة من الح ى اآلخر. يجاوز ح وا ((  إِل ُكبِتُ
اً،)) :  َكَما ُكبَِت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهمْ  ْرُع؛ َكبَتَه يَْكبِتُه َكْبت َت؛ الَكْبُت: الصَّ ه.  فاْنَكبَ ْرُع الشيء لوجه ُت َص ل: الَكْب وقي

َرَعه الكافَر أَي َكبَتَ وفي الحديث: أَن هللا  ْر. هللاُ  َصَرَعه وَخيَّبَه. وَكبَتَه هللاُ لوْجهه َكْبتاً أَي َص م يَْظفَ ه، فل  لوجه
ى من قبلهم؛ وفيه: أَو وفي التنزيل العزيز: ُكبِتُوا كما ُكبَِت الذين حق: معن  يَْكبِتَُهْم فيَْنقَِلبُوا خائبين؛ قال أَبو إِس

وا ُ ذُو ُكبِت وا وأُِخ بلَهمأُِذلُّ ان ق ن ك زَل بم ا ن وا، كم أَن ُغِلبُ ذاب ب ادَّ  ا بالع ن ح   مم
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وم وا ي وا وأُْحزنُ ا هللاَ؛ وقال الفراء: ُكبِتُوا أَي ِغيُظ َدِق، كم ري:  الَخْن ال األَزه بلهم؛ ق اَء ق َل األَنبي ن قاتَ َت َم ُكبِ
ن َ اْحتَجّ  وقال من ذ م ِد، للفراء: أَصُل الَكْبِت الَكْبُد، فقلبت الدال تاء، أُخ و الَكبِ أَن  وه اِد، فك ْيظ واألَْحق ِدُن الغَ َمْع

  . أَصاَب أَكباَدهم فأَْحَرقَها، ولهذا قيل لألَعداء: هم ُسوُد األَْكباد. الغَْيَظ، لما بَلََغ بهم َمْبلَغه،
وهُ ((   ُ َونَُس َّ اهُ  وا أَْحَص ا َعِملُ ئُُهْم بَِم ُ َجِميعًا فَيُنَبِّ َّ ِهيٌد(يَْوَم يَْبعَثُُهْم  ْيٍء َش ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ .)).. )6 َو

ِهيدٌ  ْيٍء َش ّلِ َش ى ُك ُ َعلَ َّ هيد:  َو حق: الش و إِس ال أَب هيد. ق ل: الش ز وج ماء هللا ع ن أَس ماء م ن أَس   م
ن أَبني شيء. هللا األَمين في شهادته. قال: وقيل الشهيُد الذي ال يَغيب عن ِعْلمه ة والشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل م

ر ِإذا اعتب ل ف ي فاع ة ف ر، المبالغ و الخبي ة، فه ور الباطن ي األُم يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق وإِذا  الِعل
ذا أَن ع ه ر م د يعتب ن سيده:  أُضيف إِلى األُمور الظاهرة، فهو الشهيد، وق ة. اب وم القيام ق ي ى الخل َهَد عل يَْش

  .. َعِلَمهُ  الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما
ْم وَ   أَلَْم تَرَ (  ( َو َرابِعُُه ٍة إِالَّ ُه َ يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثََالثَ َّ َال أَنَّ 

ِة َخْمَسٍة إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَال أَْدنَى ِمْن ذَِلَك َوَال أَْكثََر إِالَّ ُهَو َمعَُهْم أَْيَن َما َكانُ  ْوَم اْلِقيَاَم وا يَ ا َعِملُ ئُُهْم بَِم وا ثُمَّ يُنَبِّ
َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم( َّ ةٍ .)).. )7إِنَّ  َوى ثََالثَ ْن نَْج واً :  َما يَُكوُن ِم اهُ نَْج :  ونَج يُّ وى والنَِّج ه. والنَّْج وى: سارَّ ونَْج

. رُّ رُّ بين اثنين، يقال: نََجْوتُه  : والنَّْجوُ  الّسِ ال: ناَجْيتُه، نَْجواً أَي ساَرْرته، وكذلكالّسِ تُّ  واالسم النَّْجوى؛ وق فبِ
 ً وى،  وفي التنزيل العزيز: ما ال يَُهمُّ به الَجثَّامةُ الَوَرعُ  تَُكلِّفُني أَْنُجو بها نَْفسا م النَّْج َوى؛ فجعلهم ه م نَْج وإِذ ُه

وم وإِنما ول ق ا تق وى فِعلهم، كم ً  النَّْج ا ِرضا اً، وإِنم ، ِرض يُّ م. والنَِّج ع فِْعله ه، والجم ارُّ ذي تُس ل: ال ى فَِعي  عل
ال هللا األَْنِجيَة. قال األَخفش: وقد يكون ال النَِّجيُّ َجماعة مثل الصِديق، ق اً. ق وا نَِجيّ الى: َخلَُص د  تع راء: وق الف

 ً ك و ومصدراً. وفي حديث يكون النَِّجيُّ والنَّْجوى اسما د نبيِّ م بُمحم دُّعاء: الله وال ك؛ ه ى نَِجيَّ اِجي  بُموس الُمن
ث له، وقد تنَاَجيا ُمناجاة واْنتِجاء. الُمخاِطب ي  وفي الحديث: ال يَتناجى لِإلنسان والمحّدِ ث، وف ان دون الثال اثن

رم  ، يَتَساَرران ُمْنفَرَدْين عنه ألَن ذلك يَسوُءه. وفي حديث علي صاحبهما أَي ال رواية: ال يَْنتَِجي اثنان دون ك
ا  فقال وجهه: دعاهُ رسوُل هللا، صلى هللا عليه وسلم، يوَم الطائف فاْنتَجاه هللا ال: م واهُ فق الناُس: لقد طاَل نَْج

  . أَي أََمَرني أَن أُناِجيه. اْنتََجْيتُه ولكنَّ هللاَ اْنتَجاه
يَِة إِلَى الَِّذيَن نُُهوا َعْن النَّْجَوى ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما نُُهوا   أَلَْم تَرَ ((   ثِْم َواْلعُْدَواِن َوَمْعِص َعْنهُ َويَتَنَاَجْوَن بِاْإلِ

 ُ َّ بُنَا  ذِّ ْوَال يُعَ ِهْم لَ ي أَنفُِس ُ َويَقُولُوَن فِ َّ ُسوِل َوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم يَُحيَِّك بِِه  نَُّم الرَّ بُُهْم َجَه وُل َحْس ا نَقُ  بَِم
ئَْس اْلمَ  لَْونََها فَبِ يُر(يَْص نَّمُ .)) .. )8ِص بُُهْم َجَه ة ..  َحْس ب : الكفاي يرُ : الحس ئَْس اْلَمِص اض  فَبِ ل م ئس : فع : ب
  جامد إلنشاء الذم ..

ا((   اجَ  يَ وِل َوتَنَ ُس يَِة الرَّ ْدَواِن َوَمْعِص ثِْم َواْلعُ اْإلِ اَجْوا بِ َال تَتَنَ اَجْيتُْم فَ وا إِذَا تَنَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ الْ أَيَُّه بِّرِ ْوا بِ
ُروَن( ِه تُْحَش ِذي إِلَْي َ الَّ َّ وا  َوى َواتَّقُ َ .)).. )9َوالتَّْق َّ وا  ة هللا  َواتَّقُ وى : مخاف ذره .. التق ه وح اه : خاف : اتق

ه .. ((   ل بطاعت ُرونَ والعم ِه تُْحَش ِذي إِلَْي ه)) :  الَّ م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش وم َحَش  ي
ه  القيامة. َشِر. والَحْشُر: جمع الناس يوم القيامة. والَحْشُر: َحْشُر يومالَمحْ  ر إِلي والَمْحَشُر: المجمع الذي يحش

  .. أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه بلد القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلى
هِ ((   ِ فَْليَتََوكَّْل إِنََّما النَّْجَوى ِمْن الشَّْيَطاِن ِليَْحُزَن الَِّذيَن آَمنُوا َولَْيَس بَِضاّرِ َّ ِ َوَعلَى  َّ ْم َشْيئًا إِالَّ بِِإْذِن 

ونَ .)).. )10اْلُمْؤِمنُوَن( ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُ َّ َره:  َوَعلَى  ه وأَْم ٌل رزق م أَن هللا كافِ ذي يعل ى هللا: ال ل عل  والُمتََوّكِ
ن سيد فيْرَكن ره. اب لإِليه وْحَده وال يتَوكَّل على غي ا وتَوكَّ َل ب ه ه: َوِك ي  علي ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس واتََّك

الن أَي توكَّل الحديث ذكر التَّوكُّل؛ يقال: ه باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى ف دت  أَلَجأْتُ ه واعتم إِلي
ه  أَمَره ثِقةً  فيه عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاه هبِكفايتِ ل إِلي أَمر نفسه. وَوَك ام ب ن الِقي زاً ع َر:  أَو َعْج األَم

  .. وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه سلَّمه.
َل  يَا((   ْم َوإِذَا قِي ُ لَُك َّ ْح  ُحوا يَْفَس اِلِس فَاْفَس ي اْلَمَج ُحوا فِ ْم تَفَسَّ َل لَُك وا إِذَا قِي ِذيَن آَمنُ ُزوا أَيَُّها الَّ انُش

وَن َخبِ فَ  ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ اٍت َو َم َدَرَج وا اْلِعْل ِذيَن أُوتُ ْنُكْم َوالَّ وا ِم ِذيَن آَمنُ ُ الَّ َّ ْع  ُزوا يَْرفَ ٌر(انُش َل .)).. )11ي َوإِذَا قِي
ُز، بالكسر والضم::  انُشُزوا فَانُشُزوا ُز ويَْنُش ل ونََشَز في مجلسه يَْنِش ي التنزي يالً. وف ع قل ز: وإِذا العزي ارتف

ال زوا؛ ق زوا فاْنُش ل اْنُش اس بكسر الشين قي ا الن راء: قرأَه ان. الف ا لغت ال: وهم ا، ق از يرفعونه ل الحج   وأَه
ل اه إِذا قي و إِسحق: معن ال أَب ال: ق ا ق وا كم وا وقُوُم وا فاْنَهُض ي اْنَهُض ل ف يَن لحديٍث؛ وقي ه  وال ُمْستَأْنِِس قول
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لُ  ا إِلى الصالة أَو قضاء حق أَو شهادةقومو تعالى: إِذا قيل اْنُشُزوا؛ أَي َز الرج ُزوا. ونََش ان  فاْنُش ُز إِذا ك يَْنِش
   .ناتٌئ مرتفع. قاعداً فقام. وَرَكٌب ناِشٌز:

ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَةً ذَِلَك َخْيٌر لَُكمْ  يَا((   ُسوَل فَقَّدِ ْم  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نَاَجْيتُْم الرَّ َوأَْطَهُر فَِإْن لَ
يٌم( وٌر َرِح َ َغفُ َّ ِإنَّ  ُدوا فَ ي )12تَِج اعتها أو ف ا أو س ي يومه ا .. ف وخة .. أي زال حكمه ة منس ذه آي .))..  ه

  بضع من ذلك كما قال أهل العلم .. واآلية التي تليها إثبات لحكم النسخ .. 
ُموا بَْيَن يََدْي نَ ((   وا أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَّدِ َالةَ َوآتُ أَقِيُموا الصَّ ْيُكْم فَ ُ َعلَ َّ اَب  ْجَواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ لَْم تَْفعَلُوا َوتَ

وَن( ا تَْعَملُ ٌر بَِم ُ َخبِي َّ ولَهُ َو َ َوَرُس َّ وا  اةَ َوأَِطيعُ َك َالةَ .)) .. )13الزَّ أَقِيُموا الصَّ افظ فَ ه وح ام الشيء: أدام : أق
  عليه ..

ِذِب وَ    تَرَ أَلَمْ ((   ى اْلَك وَن َعلَ ْنُهْم َويَْحِلفُ ْنُكْم َوَال ِم ْم ِم ُ َعلَْيِهْم َما ُه َّ ْم إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوًما َغِضَب  ُه
ُ َعلَْيِهمْ .)).. )14يَْعلَُموَن( َّ   : أي إن المنافقين تولوا اليهود ..  تََولَّْوا قَْوًما َغِضَب 

  )) ُ َّ وَن(أََعدَّ  بِيِل 15 لَُهْم َعذَابًا َشِديًدا إِنَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُ ْن َس دُّوا َع ةً فََص انَُهْم ُجنَّ ذُوا أَْيَم )اتََّخ
ِ فَلَُهْم َعذَاٌب ُمِهيٌن(   : سترة ووقاية للتمويه ..  اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً .)).. )16َّ

ُدوَن( لَْن تُْغنَِي َعْنُهمْ ((    ا َخاِل ْم فِيَه ِ َشْيئًا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُه َّ .)).. )17أَْمَوالُُهْم َوَال أَْوَالُدُهْم ِمْن 
ا. رج منه ي دار ال يخ اء ف د: دوام البق دَ  الُخْل رة َخلَ د: اآلخ ام. ودار الُخْل ي وأَق وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل   يَْخلُ

  . فيها. لبقاِء أَهلها
ْيٍء أََال إِنَّ يَ((   ى َش ْم َعلَ بُوَن أَنَُّه ْم َويَْحَس وَن لَُك ا يَْحِلفُ هُ َكَم وَن لَ ا فَيَْحِلفُ ُ َجِميعً َّ ثُُهْم  ْم ْوَم يَْبعَ ْم ُه ُه

ُ َجِميعًا).)).. 18اْلَكاِذبُوَن( َّ اكم: اِإلْحياء منا للَمْوتى؛ ومنه قوله تعالى: ث البَْعثُ : و يَْوَم يَْبعَثُُهْم  ن م بَعَثْن  م
ك.  بَْعِد موتِكم: أَي أَحييناكم. وبَعََث اللَمْوتى: نََشَرهم ليوم َرهم؛ من ذل البَْعِث. وبَعََث هللاُ الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعثاً: نََش

ث وفتح د الم ُالعين في البعث كله لغة. ومن أَسمائه عز وجل: الباِعُث، هو الذي يَْبعَ يهم بع َق أَي يُْحي وت الَخْل
  . يوم القيامة.
ْيَطانِ ((   ْزَب الشَّ ْيَطاِن أََال إِنَّ ِح ْزُب الشَّ َك ِح ِ أُْولَئِ َّ َر  اهُْم ِذْك ْيَطاُن فَأَنَس ْيِهْم الشَّ تَْحَوذَ َعلَ ْم اْس  ُه
ى  يقال:ويقال: أَْحَوذَ ذاك إِذا جمعه وضمه؛ ومنه :  اْستَْحَوذَ َعلَْيِهْم الشَّْيَطانُ .)).. )19اْلَخاِسُروَن( استحوذ عل

تَْحَوذ: وأَْحَوذ ثوبه: ضمه إِليه؛ كذا إِذا حواه. ب. واس ذي يَْغِل َوِذّي: ال ي حديث عائشة تصف  واألَْح ب. وف غل
ً  عمر، رضي ادّ  هللا عنهما: كان وهللا أَْحَوذيّا وِذّي: الح ِده. األَْح وره الحسن لسياق  نَِسيَج وْح ي أُم نكمش ف الم

ا  عليه الشيطان واستحاذ أَي غلب، جاء وذاً: غلبه. واستَْحوذوحاذه يَُحوذه ح األُمور. له، كم ى أَص الواو عل ب
َوب  يُتََكلَّم به على األَصل. تقول العرب: واستوصب، وهذا الباب كله يجوز أَن جاء اْستَْروحَ  اب واْستَْص اْستَص

   ..واْستَْجوب، وهو قياس مطرد عندهم واستَجاب
َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك فِي األَذَلِّيَن(إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّ ((   َّ حابه .)).. )20وَن  ُل: صار أَص و وأَذَلَّ الرج وأَذَلَّه ه

ه  ذَِليالً. واْستَذَلُّوه: رأَوه ذَِليالً، ويُْجَمع الذَِّليل من الناس أَِذالََّء. وأَذَلَّه: وجده ة. وأَذَلَّ ذُّلُّ: الِخسَّ اً. وال أَِذلَّة وذُالَّن
؛ بمعنى واحد. وتَذَلَّل تَذَلَّه كلهواسْ  اء  له أَي َخَضَع. وفي أَسماء هللا تعالى: الُمِذلُّ ن يش ذُّلَّ بم ق ال هو الذي يُْلِح

  . جميعها. من عباده وينفي عنه أَنواع العز
َ قَِويٌّ َعِزيٌز(((   َّ ُ َألَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلي إِنَّ  َّ ُ .)).. )21َكتََب  َّ   : في اللوح المحفوظ ..  َكتََب 
ا((   انُوا آبَ ْو َك ولَهُ َولَ َ َوَرُس َّ ادَّ  ْن َح َوادُّوَن َم ِر يُ ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا وَن بِ ا يُْؤِمنُ ُد قَْوًم َءُهْم أَْو الَ تَِج

ْن  أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهمْ  ِري ِم اٍت تَْج يَماَن َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنهُ َويُْدِخلُُهْم َجنَّ اْإلِ
ْزَب  ِ أََال إِنَّ ِح َّ ْزُب  َك ِح هُ أُْولَئِ وا َعْن ْنُهْم َوَرُض ُ َع َّ َي  ا َرِض ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْم تَْحتَِه ِ ُه َّ

وَن( َوادُّوَن َم ./.)).)22اْلُمْفِلُح ولَهُ يُ َ َوَرُس َّ ادَّ  يَء ُودا:  ْن َح يده: َودَّ الش ن س  َوِودا َوَوّداً َوَودادةً َوِوداداً  اب
ةً وَمْوِددةً:أََحبَّه؛ َودّ  َوَوداداً وَمَودَّ ُودُّ وال ه. وال ِودُّ: ُ وَوِدْدُت الرجل أََودُّه ودا إِذا أَحببت ي  وال وّدِ ول: ب َودَّة؛ تق الَم

ذا ِ ((  ..  أَن يكون ك َّ ْزُب  َك ِح الجمع.)):  أُْولَئِ ُع ك ه، والَجْم ى رأْيِ ذين عل ُده ال حابُه وُجْن ل: أَْص ْزُب الرج  وِح
ً  قُلُوبُهم وأَْعمالُهم فهم أَْحزاٌب، وإِن لم يَْلَق بعُضهم وكل قوم تَشاَكلَتْ  ع ..  بَْعضا الِحْزُب: َجماعةُ الناِس، والجم

يبُ .. أَْحزابٌ  ي ونَصيبي.والِحْزُب: النَّص ال أَي َحّظِ ن الم ي ِم ي ِحْزبِ ال: أَْعِطن ي ُوُرودِ  . يق ةُ ف ْزُب: النَّْوب  والِح
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اس. ن الن ْنُف م ْزُب: الّصِ اء. والِح ةُ. الم ْزب: الَجماع ي: الِح ن األَعراب ال اب يُب. ق الجيم: النَّص ْزُب، ب  والِج
  ..  الطَّوائفُ  ألَْحزاُب:والِحْزُب: الطَّائفةُ. وا والحاِزُب ِمن الشُّغُِل: ما نابََك.

  
  

 *******  
  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم الم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اتورهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  
  

  
  أشهد أن ال إله إال هللا

  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
  

c    : 367الحلقة عدد   
   c سورة الحشر) 59(

  )  24( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 د  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بع ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(((    َّ ِ ْن 1َسبََّح  ) ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِم

ِ  أَْهِل اْلِكتَابِ  َّ ِل اْلَحْشِر َما َظنَْنتُْم أَْن يَْخُرُجوا َوَظنُّوا أَنَُّهْم َمانِعَتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمْن  ْن ِمْن ِديَاِرِهْم ِألَوَّ ُ ِم َّ  فَأَتَاُهْم 
ِديِهْم َوأَْي وتَُهْم بِأَْي وَن بُيُ َب يُْخِربُ ْع وبِِهْم الرُّ ي قُلُ ذََف فِ بُوا َوقَ ْم يَْحتَِس ُث لَ اَحْي اْعتَبُِروا يَ ْؤِمنِيَن فَ ي  ِدي اْلُم أُوِل

اِر(2األَْبَصاِر( ذَاُب النَّ َرِة َع ي اْآلِخ ْم فِ ْنيَا َولَُه دُّ ي ال ذَّبَُهْم فِ َالَء لَعَ ْيِهْم اْلَج ُ َعلَ َّ َب  ْوَال أَْن َكتَ أَنَُّهْم 3) َولَ َك بِ ) ذَِل
 َ َّ اقَّ  ْن يَُش ولَهُ َوَم َ َوَرُس َّ اقُّوا  اِب( َش ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ ِإنَّ  ى 4فَ ةً َعلَ ا قَائَِم ٍة أَْو تََرْكتُُموَه ْن ِلينَ تُْم ِم ا قََطْع ) َم

ِ َوِليُْخِزَي اْلفَاِسِقيَن( َّ ٍل َوَال 5أُُصوِلَها فَبِِإْذِن  ْن َخْي ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِم َّ اٍب ) َوَما أَفَاَء  ِرَك
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ َ يَُسلُِّط ُرُسلَهُ َعلَى َمْن يََشاُء َو َّ ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرى فَِللَِّه 6َولَِكنَّ  َّ ) َما أَفَاَء 

يْ  بِيِل َك ِن السَّ اِكيِن َواْب اَمى َواْلَمَس ى َواْليَتَ ِذي اْلقُْربَ ُسوِل َوِل اُكْم َوِللرَّ ا آتَ ْنُكْم َوَم اِء ِم ْيَن األَْغنِيَ ةً بَ وَن ُدولَ  الَ يَُك
اِب( َ َشِديُد اْلِعقَ َّ َ إِنَّ  َّ ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا َواتَّقُوا  وا 7الرَّ ِذيَن أُْخِرُج اِجِريَن الَّ َراِء اْلُمَه ) ِلْلفُقَ

اِدقُوَن(ِمْن ِدياِرِهْم َوأَْمَوالِ  َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك ُهْم الصَّ َّ ِ َوِرْضَوانًا َويَْنُصُروَن  َّ ِذيَن 8ِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالً ِمْن  ) َوالَّ
ةً  ُدوِرِهْم َحاَج يَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَال يَِجُدوَن فِي ُص ُءوا الدَّاَر َواْإلِ ْؤثُِروَن  تَبَوَّ وا َويُ ا أُوتُ ِممَّ

وَن( ْم اْلُمْفِلُح ِدِهْم 9َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْولَئَِك ُه ْن بَْع اُءوا ِم ِذيَن َج ) َوالَّ
ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاْإلِ  َك َرُءوٌف يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ ا إِنَّ وا َربَّنَ ِذيَن آَمنُ ال ِللَّ يَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغ

ُرجَ   ) أَلَْم تَر10َرِحيٌم( ِرْجتُْم لَنَْخ ْخَوانِِهْم الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَئِْن أُْخ ْم إِلَى الَِّذيَن نَافَقُوا يَقُولُوَن ِإلِ نَّ َمعَُك
اِذبُوَن( َوالَ  ْم لََك َهُد إِنَُّه ُ يَْش َّ ْم 11نُِطيُع فِيُكْم أََحًدا أَبًَدا َوإِْن قُوتِْلتُْم لَنَْنُصَرنَُّكْم َو وَن َمعَُه وا الَ يَْخُرُج ئِْن أُْخِرُج ) لَ

ْن 12ْنَصُروَن(َولَئِْن قُوتِلُوا الَ يَْنُصُرونَُهْم َولَئِْن نََصُروُهْم لَيَُولُّنَّ األَْدبَاَر ثُمَّ الَ يُ  ) َألَْنتُْم أََشدُّ َرْهبَةً فِي ُصُدوِرِهْم ِم
وَن( ْوٌم الَ يَْفقَُه أَنَُّهْم قَ ِ ذَِلَك بِ نَُهْم 13َّ ُهْم بَْي ُدٍر بَأُْس ْن َوَراِء ُج نٍَة أَْو ِم ًرى ُمَحصَّ ي قُ ا إِالَّ فِ اتِلُونَُكْم َجِميعً ) الَ يُقَ

وَن(َشِديٌد تَْحَسبُُهْم َجِميعًا َوقُ  ْوٌم الَ يَْعِقلُ أَنَُّهْم قَ َك بِ تَّى ذَِل اَل 14لُوبُُهْم َش وا َوبَ ا ذَاقُ ْبِلِهْم قَِريبً ْن قَ ِذيَن ِم ِل الَّ ) َكَمثَ
ِريٌء مِ 15أَْمِرِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم( ي بَ اَل إِنِّ ا َكفََر قَ َ ) َكَمثَِل الشَّْيَطاِن إِْذ قَاَل ِلْإلِنَساِن اْكفُْر فَلَمَّ َّ اُف  ي أََخ َك إِنِّ ْن

اِلِميَن(16َربَّ اْلعَالَِميَن( َزاُء الظَّ ا17) فََكاَن َعاقِبَتَُهَما أَنَُّهَما فِي النَّاِر َخاِلَدْيِن فِيَها َوذَِلَك َج وا  ) يَ ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
 َ َّ وا  ٍد َواتَّقُ َمْت ِلغَ دَّ ا قَ ٌس َم ْر نَْف َ َوْلتَْنُظ َّ وا  وَن(اتَّقُ ا تَْعَملُ ٌر بَِم َ َخبِي َّ َ 18 إِنَّ  َّ وا  ِذيَن نَُس وا َكالَّ ) َوَال تَُكونُ

قُوَن( ْم اْلفَاِس َك ُه ُهْم أُْولَئِ اُهْم أَْنفَُس ْم 19فَأَْنَس ِة ُه َحاُب اْلَجنَّ ِة أَْص َحاُب اْلَجنَّ اِر َوأَْص َحاُب النَّ تَِوي أَْص ) الَ يَْس
اُل نَ ) لَ 20اْلفَائُِزوَن( َك األَْمثَ ِ َوتِْل َّ يَِة  ْن َخْش ًعا ِم ّدِ عًا ُمتََص هُ َخاِش ٍل لََرأَْيتَ ى َجبَ ْرآَن َعلَ ذَا اْلقُ ِربَُها ْو أَْنَزْلنَا َه ْض

ُ الَِّذي الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة ُهوَ 21ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن( َّ ِحيُم() ُهَو  رَّ اُن ال ْحَم ُ 22 الرَّ َّ َو  ) ُه
اُر اْلُمتََكبِّ ُز اْلَجبَّ ْيِمُن اْلعَِزي ْؤِمُن اْلُمَه َالُم اْلُم دُّوُس السَّ ُك اْلقُ َو اْلَمِل هَ إِالَّ ُه ِذي الَ إِلَ ا الَّ ِ َعمَّ َّ ْبَحاَن  ُر ُس

ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ 23يُْشِرُكوَن( َّ َو ) ُهَو  َماَواِت َواألَْرِض َوُه ي السَّ ا فِ هُ َم بُِّح لَ ُر لَهُ األَْسَماُء اْلُحْسنَى يَُس
  ./.)).)24اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الحشر )   

  * التحليل :   
    

م الفاس در ؟.. من ه قون ؟.. ما أول الحشر ؟.. وما اللينة ؟.. من هم الذين ال يقاتلون إال من وراء ج
الي إن شاء  ل الت ي التحلي ة الشافية ف ة الكافي دون األجوب ر تج ما الخاشع المتصدع ؟.. عن هذه األسئلة وأكث

  هللا تعالى : 
  



  1437                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

يُم(((    ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي ي األَْرِض َوُه ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ بََّح  ه..)).. )1َس بيح: التنزي  والتَّس
ف،  تعالى عن كل ما ال ينبغي تنزيه هللا اه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل:وسبحان هللا: معن له أَن يوص

ً  فعل على قال: ونَْصبُه أَنه في موضع   .. معنى تسبيحاً له، تقول: َسبَّْحُت هللا تسبيحاً له أَي نزهته تنزيها
وا ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلكِ ((     وا َوَظنُّ تُْم أَْن يَْخُرُج ِل اْلَحْشِر َما َظنَْن تَاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ِألَوَّ

وبِِهْم ا ي قُلُ ذََف فِ بُوا َوقَ ْم يَْحتَِس ُث لَ ْن َحْي ُ ِم َّ اُهْم  ِ فَأَتَ َّ ْن  وتَُهْم أَنَُّهْم َمانِعَتُُهْم ُحُصونُُهْم ِم وَن بُيُ َب يُْخِربُ ْع لرُّ
ِديِهْم  ابِأَْي اْعتَبُِروا يَ ْؤِمنِيَن فَ ِدي اْلُم اِر( َوأَْي ي األَْبَص رِ  .)) ..)2أُوِل ِل اْلَحْش ُرهم :  ِألَوَّ ُرهم ويَْحِش َرهُم يَْحُش َحَش

ه م؛ ومن راً: جمعه وم َحْش وم ي ُر ي ُر: َحْش ة. والَحْش وم القيام اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش ة. الَمْحَش  القيام
ال هللا عز وجل:  بلد ر إِليه القوم، وكذلك إِذا حشروا إِلىوالَمْحَشُر: المجمع الذي يحش أَو ُمعَْسَكر أَو نحوه؛ ق

ِل الَحْشِر ما ظننتم ي ألَوَّ دوا النب ود عاق ن اليه اً م انوا قوم ير، وك صلى هللا  ، أَن يخرجوا؛ نزلت في بني النَِّض
ه وال وا علي ة أَن ال يكون زل المدين ا ن م عليه وسلم، لم ه، ث ة، فقصدهم ال نقضوا ل ل مك ار أَه ايلوا كف د وم عه

حشر   الَجالِء من منازلهم فََجلَْوا إِلى الشام. قال األَزهري: هو أَول ففارقوه على النبي، صلى هللا عليه وسلم،
ل: إِنهم يحشر الخلق يوم القيامة إِليها، قال: أَرض المحشر ثم.. حشر إلى  أَول  ولذلك قيل: ألَّول الحشر، وقي

  .. الخطاب، رضي هللا عنه جزيرة العرب ثم أُجلي آخرهم أَيام عمر بن  من أَهل الذمة منمن أُْجِليَ 
ْنيَا َولَُهْم فِي اْآلِخَرِة َعذَاُب النَّاِر(((     ُ َعلَْيِهْم اْلَجَالَء لَعَذَّبَُهْم فِي الدُّ َّ وم )3َولَْوَال أَْن َكتََب   .)) .. جال الق

دوأَجْ  عن أَوطانهم يَْجلُون ن بل ن لَْوا إِذا خرجوا م ط م يَّ َرْه رد عل وض: ي ي حديث الح د. وف ى بل حابي  إِل أَص
ردون، فيُْجلَْون عن ْون ويُْط رق أَي يُْنفَ اء الحوض؛ هكذا روي في بعض الط ة بالح ز.  والرواي ة والهم المهمل

 وطنه. ويقال: أَْجالهم السلطان نمصدر جال ع والَجالُء، ممدود:  والَجالَِة. ويقال: اْستُْعِمل فالن على الَجاِليَة
  . أَخرجهم فخرجوا. والَجالُء: الخروج عن البلد. فأَْجلَْوا أَي
اِب(((     ِديُد اْلِعقَ َ َش َّ ِإنَّ  َ فَ َّ َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقَّ  َّ قاق: .)).. )4ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا  اقَّةُ والّش والُمش

قاقٍ  وِشقاقاً: َ ف، شاقَّهُ ُمشاقَّةغلبة العداوِة والخال ي ِش المين لف الى: إن الظ ه تع ي قول  خالَفَه. وقال الزجاج ف
ً  بَِعيد؛ قاقا ك ِش مي ذل ين، س ين اثن الُف ب ريقين والخ قاُق: العدواةُ بين ف ل الّشِ دواة  ألن ك ي الع ن فِْرقَتَ ق م فري

اً.اْمَره يَُشقُّ  َ صاحبه.وَشقّ  ِ قصد ِشقَّاً أَي ناحية غير ِشقّ  : اْنفََرَق وتبّدد اختالف النٌ  ه َشقّاً فاْنَشقَّ قَّ ف العصا  وَش
  . منه. أي فارق الجماعة، وَشقَّ عصا الطاعة فاْنَشقَّت وهو

ِقيَن(((     ِزَي اْلفَاِس ِ َوِليُْخ َّ ِإْذِن  وِلَها فَبِ ى أُُص ةً َعلَ ا قَائَِم ٍة أَْو تََرْكتُُموَه ْن ِلينَ ي. .)).)5َما قََطْعتُْم ِم  وف
دَ  ل تَوسَّ س بلي رَّ ان إذا َع لم، ك ه وس لى هللا علي ي، ص ديث: أَن النب َب  الح بح نَص د الصُّ َس عن رَّ ةً، وإذا َع لَْين

فادة، سميت لَْينةً للينها؛ ساعَده؛ قال: اللَّْينة كالِمْسَورة ن أَو الّرِ تُم م ا قَطْع ز: م ل العزي ٍة؛  وقوله في التنزي ِلينَ
وان، الواحدة العجوة فهو من اللِّيِن، واحدته سوى قال: كلُّ شيء من النخل و إسحق: هي األَل ال أَب ةٌ. وق  ِلين
ا النكسار الالم. وحروف اللِّيِن: األَلُف والياء لُونَةٌ، فقيل ِلينة، بالياء، م  والواو، كانت حركة ما قبله ا أَو ل منه

و  وُغول، وفيل وقيٍل وُحول تكن، فالذي حركة ما قبله منه كنار ودار ا ه ه إنم ه من ا قبل ة م يس حرك ذي ل وال
    . وثَْوٍب، فأَما األَلف فال يكون ما قبلها إال منها. كبَْيتٍ  في الياء والواو

لِّ ((     َ يَُس َّ نَّ  اٍب َولَِك ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْنُهْم فََما أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال ِرَك َّ لَهُ  ُط َوَما أَفَاَء  ى  ُرُس َعلَ
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر( َّ ُ َعلَى َرُسوِلهِ .)).. )6َمْن يََشاُء َو َّ ه  َوَما أَفَاَء  : الفيء : الرجوع .. أي ما رجع هللا ب

الَ على رسوله من الغنائم ..  ِلميَن م ى الُمْس ُ عل ّ اَء  ه: أَف اِر  والفَْيُء: الغَنِيمةُ، والَخراُج. تقول من يُء الُكفَّ يُِف
ر في الحديث ذكر والِ  الفَْيِء على اْختِالف إِفاءة. وقد تكرَّ ن أَم فِه، وهو ما َحصل ِللُمسِلميَن م ن  تَصرُّ ار م الُكفَّ

يهم، غير َحْرٍب وال َع ال م فََرَج ل له ي األَْص اَن ف ه ك وُع، كأَن ج ْيِء: الرُّ ُل الفَ ذي  ِجهاٍد. وأَْص ّلِ ال ل للّظِ ه قِي ومن
زَّ  بيكون بعَد ال ن جانِ ُع م ه يَْرِج ْيٌء ألَن ْرق. واِل فَ ب الشَّ ى جان ْرب إِل لٍ .((  الغَ ْن َخْي ِه ِم تُْم َعلَْي ا أَْوَجْف )) :  فََم

ف رس يَِج ُر والف َف البعي ير. وَج ْرعة الس ُف: ُس ً  الَوْج ا ن  وْجف ب م ف: دون التقري رَع. والوِجي اً: أَْس ووِجيف
ل ضرب من السير. الجوهري: الوِجيفُ  ير اإلب ل،  س ر  والخي د وجف البعي ف وق اً. وأَوج اً ووجيف ف وجف  يج

ي حديث دابته إذا رُّ باإليجاف. وف َف  حثَّها، وأَوجْفته أَنا. وفي الحديث: ليس البِ ّ وجهه: وأَوَج رم  ّي، ك عل
كه، وأَوجفَه ْكَر بلسانه أَي حرَّ ف الذِّ ه الَوِجي يِرها في وُن س الم: أَه ه الس ي، علي و ضرب راكبُه. وحديث عل ؛ ه

  . سريع. من السير
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اكِ ((     اَمى َواْلَمَس ى َواْليَتَ ِذي اْلقُْربَ وِل َوِل ُس ِه َوِللرَّ ُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرى فَِللَّ َّ ِن َما أَفَاَء  يِن َواْب
ُس َ إِنَّ السَّبِيِل َكْي الَ يَُكوَن ُدولَةً بَْيَن األَْغنِيَاِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكْم الرَّ َّ وا  اْنتَُهوا َواتَّقُ هُ فَ اُكْم َعْن ا نََه ذُوهُ َوَم وُل فَُخ

َ َشِديُد اْلِعقَاِب( َّ7( ..((.  
ى    ة تقسم عل ول .. والبقي س  وللرس ون الخم ن ك ال م هذه اآلية منسوخة بما جاء في سورة األنف

َواْعلَُموا أَنََّما سورة األنفال قوله تعالى : ((  من قاتل وهو قول كثير من العلماء ومنهم قتادة .. حيث جاء في 
بِ  ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ َّ ِ ِ َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ  َّ ا تُْم بِ تُْم آَمْن يِل إِْن ُكن

ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر(َوَما أَنَزْلنَا َعلَى َعْبِدنَا يَْوَم الْ  َّ   األنفال ..  -)))41فُْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن َو
َوا((     ِ َوِرْض َّ ْن  الً ِم وَن فَْض َواِلِهْم يَْبتَغُ اِرِهْم َوأَْم ْن ِدي وا ِم ِذيَن أُْخِرُج اِجِريَن الَّ َراِء اْلُمَه نًا ِلْلفُقَ

َ َورَ  َّ اِدقُوَن(َويَْنُصُروَن  اَجَر 8ُسولَهُ أُْولَئَِك ُهْم الصَّ ْن َه وَن َم ْبِلِهْم يُِحبُّ ْن قَ اَن ِم يَم اَر َواْإلِ دَّ ُءوا ال وَّ ِذيَن تَبَ ) َوالَّ
ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاصَ  حَّ  ةٌ إِلَْيِهْم َوَال يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ِممَّ وَق ُش َوَمْن يُ

يَماَن ِمْن قَْبِلِهمْ .)).. )9نَْفِسِه فَأُْولَئَِك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن( اَر َواْإلِ ُءوا الدَّ ا :  َوالَِّذيَن تَبَوَّ ه إيان : يعني األنصار .. آمن ب
  صدقه ووثق به .. اإليمان :  التصديق ضد التكذيب .. 

ي  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهمْ ((     ْل فِ اِن َوَال تَْجعَ يَم بَقُونَا بِاْإلِ ِذيَن َس ا الَّ ْخَوانِنَ ا َوِإلِ ْر لَنَ ا اْغِف وَن َربَّنَ يَقُولُ
ال .)).. )10قُلُوبِنَا ِغال ِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم( ا ِغ ي قُلُوبِنَ ْل فِ ، بالكسر،:  َوَال تَْجعَ لُّ ُل:  والِغ والغَِلي

د.ال د والحس ْغُن والحْق داوة والّضِ شُّ والعَ ز: ِغ ل العزي ي التنزي ال  وف ّلٍ ؛ ق ن ِغ دورهم م ي ص ا ف ا م ونزعن
د أَعلم، أَنه الزجاج: حقيقته، وهللا ة ألَن الحس ّوِ المرتب لٌّ  ال يَْحُسُد بعض أَهل الجنة بعضاً في ُعلُ و أَيضاً  ِغ وه

بٌّ َكدر، والجنة مبّرأَة من ذلك، َغلَّ صدُره يَغِ  لٌّ: ُمِض لُّ، بالكسر،ِغال إِذا كان ذا ِغّشٍ أَو ِضْغن وحقد. ورجل ُمِغ
. وَغلَّ يَغُلُّ ُغلوالً وأََغلَّ: خانَ  على حقد   .. وِغّلٍ
ْخَوانِِهْم الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَئِْن أُخْ   أَلَْم تَر((     ِرْجتُْم لَنَْخُرَجنَّ َمعَُكْم إِلَى الَِّذيَن نَافَقُوا يَقُولُوَن ِإلِ

اِذبُوَن( ْم لََك َهُد إِنَُّه ُ يَْش َّ َرنَُّكْم َو وتِْلتُْم لَنَْنُص ًدا َوإِْن قُ ًدا أَبَ يُكْم أََح ُع فِ ل: .)).. )11َوَال نُِطي ز وج ماء هللا ع أَس
ه شهادته. قال: وقيل الش هللا األَمين في الشهيد. قال أَبو إِسحق: الشهيد من أَسماء هيُد الذي ال يَغيب عن ِعْلم

يم، وفَِعيٌل من أَبنية المبالغة في فاعل فِإذا اعتبر والشهيد: الحاضر. شيء. و العل يف  الِعلم مطلقاً، فه وإِذا أُض
ذا أَن وإِذا أُضيف إِلى األُمور في األُمور الباطنة، فهو الخبير، ع ه ر م د يعتب هيد، وق َهَد  الظاهرة، فهو الش يَْش

  .. َعِلَمهُ  ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما يوم القيامة.على الخلق 
ا((     َولُّنَّ األَْدبَ ُروُهْم لَيُ ئِْن نََص ُرونَُهْم َولَ وا الَ يَْنُص ئِْن قُوتِلُ ْم َولَ وَن َمعَُه وا الَ يَْخُرُج ئِْن أُْخِرُج مَّ الَ لَ َر ثُ

ِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْفقَُهوَن() َألَْنتُْم أََشدُّ َرْهبَةً فِ 12يُْنَصُروَن( َّ م بالشيء .)).. )13ي ُصُدوِرِهْم ِمْن  هُ: العل الِفْق
ى الدين له، وغلَب على ِعْلم والفهمُ  نجُم عل ب ال ا غل ا  لِسياَدتِه وشرفه وفَْضِله على سائر أَنواع العلم كم الثَُّريَّ

ر: و ن األَثي ال اب َدل؛ ق ى الَمْن قّ والعُوُد عل ن الشَّ تِقاقهُ م م الشريعة،  ِ اْش اً بعل ْرُف خاّص ه العُ د َجعَل تْح، وق والفَ
فَها هللا ل ، تعالى َشرَّ ال: وتَْخصيصاً بعلم الفروع منها. قال غيره: والِفْقهُ في األَص م. يق اً  الفَْه الٌن فِْقه َي ف أُوتِ

  .. ن؛ أَي ليَكونوا ُعلَماء به، وفَقََّهه هللاُ ليَتفَقَّهوا في الدي وجل: في الدين أَي فَْهماً فيه. قال هللا عز
بُُهمْ ((     ِديٌد تَْحَس نَُهْم َش ُهْم بَْي ُدٍر بَأُْس ْن َوَراِء ُج نٍَة أَْو ِم ًرى ُمَحصَّ ي قُ ا إِالَّ فِ اتِلُونَُكْم َجِميعً ا الَ يُقَ  َجِميعً

وَن( ْوٌم الَ يَْعِقلُ أَنَُّهْم قَ َك بِ تَّى ذَِل وبُُهْم َش ود ..((  .))14َوقُلُ ن اليه ا ع ديث هن ُدرٍ ).. الح ْن َوَراِء ُج )) : أَْو ِم
نٍ  انٍ  والِجداُر: الحائط، والجمع ُجُدٌر، وُجْدراٌن جمع الجمع مثل بَْط ونَ ..((  وبُْطن ْوٌم الَ يَْعِقلُ ل الشيء  قَ )): عق

  عقال: فهمه وتدبره .. 
وا ((     ا ذَاقُ ْبِلِهْم قَِريبً ْن قَ ِذيَن ِم ِل الَّ يٌم(َكَمثَ ذَاٌب أَِل ْم َع ِرِهْم َولَُه اَل أَْم اُد، .)).. )15َوبَ اُل: الفس والَوب

ال ل؛ ق ن الَوبِي تقاقه م ته. اش رَّ ه وَمَض رُّ اه َش مر: معن ل  ش ة مث ل والَوَخام ك، الثَّقَ ةُ، بالتحري وهري: الَوبَل الج
روه،  به؛والَوباُل الشدة والثِّقَل. وفي الحديث: كل بِناٍء وبَاٌل على صاحِ  األَبَلِة، ل والمك ل: الثِّقَ ي األَص اُل ف الَوب

رة. ي اآلخ ذاب ف ي الحديث الع ذاً  ويريد به ف ْذناه أَْخ ا وأََخ اَل أَمِره ذاقَْت َوب ز: فَ ل العزي ي التنزي يالً؛ وف أَي  َوبِ
  . شديداً. وَضْرٌب َوبِيٌل أَي شديد.

ْر فَلَ ((     اِن اْكفُ اَل ِلْإلِنَس ْيَطاِن إِْذ قَ ِل الشَّ َ َربَّ َكَمثَ َّ اُف  ي أََخ َك إِنِّ ِريٌء ِمْن ي بَ اَل إِنِّ َر قَ ا َكفَ مَّ
ال  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا.)).. )16اْلعَالَِميَن( اً. ويق بالطاغوت؛ َكفََر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفران
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د ألَهل دار وا. الحرب: ق ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص ة، وهووال َكفَ ُر النعم ُر: ُكْف ود  ُكْف ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف نق
رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تعالى: إِنا النعمة، دون. وَكفَ وراً  بكّلٍ كافرون؛ أَي جاح ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره اً  نَْعَم وُكْفران

د  لنعمة مع إِحسانه. ورجلُمَكفَّر: مجحود ا وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. كافر: جاح
    . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على ألَْنعُِم هللا، مشتق من

ي .)).. )17فََكاَن َعاقِبَتَُهَما أَنَُّهَما فِي النَّاِر َخاِلَدْيِن فِيَها َوذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن(((     اء ف الُخْلد: دوام البق
  .. فيها لبقاِء أَهلها يَْخلُُد ُخْلداً وُخلوداً: بقي وأَقام. ودار الُخْلد: اآلخرة لَدَ خَ  دار ال يخرج منها.

ا((     رٌ  يَ َ َخبِي َّ َ إِنَّ  َّ وا  ٍد َواتَّقُ دََّمْت ِلغَ ا قَ ٌس َم ْر نَْف َ َوْلتَْنُظ َّ وا  وا اتَّقُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا  أَيَُّه بَِم
  خافه وحذره .. التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته .. .)).. تقاه: )18تَْعَملُوَن(
قُوَن(((     ْم اْلفَاِس َك ُه ُهْم أُْولَئِ اُهْم أَْنفَُس َ فَأَْنَس َّ وا  ِذيَن نَُس وا َكالَّ يان ).)).. 19َوَال تَُكونُ ق: العص الِفْس

قاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن ويَْفُسُق فِسْ  .. فسق يفسق  طريق الحق والترك ألَمر هللا عز وجل والخروج عن
ر، اني،أَي فََج ل: اللحي م، وقي ائي الض رف الكس م يع ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن ن ق روج ع وق الخ  الفُس

ر ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ى المعصية كم ل إل ذلك المي ر الدين، وك ن أم ق ع ه. وفََس ن  رب ال ع ه أَي جار وم رب
      ..  طاعته

تَِوي أَْص((     ائُِزوَن(الَ يَْس ْم اْلفَ ِة ُه َحاُب اْلَجنَّ ِة أَْص َحاُب اْلَجنَّ اِر َوأَْص اُء .)).. )20َحاُب النَّ ْوُز: النَّج الفَ
دائِقَ  فَْوزاً وَمفازاً وَمفاَزةَ. وقوله عز وجل: إِن للمتقين َمفازاً  والظَّفَُر باألُْمنِيَّة والخيِر،فاَز به ا  َح اً؛ إِنم وأَْعناب

ث:  هنا ِوز وال يجوز أَن يكون الَمفازُ أَراد ُموِجبات َمفا اْسَم الموضع ألَن الحدائق واألَعناب لسن مواضع. اللي
. وأَفاَزهُ هللا بكذا ففاَز به أَي ذهب به. الظَّفَُر بالخير والنَّجاةُ من الشر. يقال: فاَز بالخير وفاَز من العذاب الفَْوزُ 

    
اِس لَْو أَْنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرآَن َعلَ ((     ِربَُها ِللنَّ ِ َوتِْلَك األَْمثَاُل نَْض َّ ًعا ِمْن َخْشيَِة  ى َجبٍَل لََرأَْيتَهُ َخاِشعًا ُمتََصّدِ

و ُخشوعاً واْختََشع .)). . خشع يخشع)21لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن( َض  وتََخشََّع: رمى ببصره نح ه وخفَ األَرض وَغضَّ
عُون. وقوم خشع صوته.  لُّ .. ع بصُره: انكسروخشَ  ُمتََخّشِ وقوله: وخَشعِت األَصوات للرحمن؛ أَي سكنت، وك

  . ساكٍن خاضٍع خاشٌع.
ِحيُم(((      ْحَماُن الرَّ ُ الَِّذي الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّ َّ ه )22ُهَو  ا : أدرك م علم .)).. عل

ال:  هللا عز وجل العَِليم والعاِلُم والعَالَُّم؛ قالمن صفات هللا عز بحقيقته وكنهه..  يُم، وق وجل: وهو الَخالَُّق العَِل
ْن  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، عاِلُم الغَْيِب والشَّهادِة، ا يُك وبَِما يكوُن ولَمَّ

ي بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي  يَزاُل عالماً بما كان وما يكون، وال يخفى علي
ا ا وظاهِره ياء باِطنِه ع األش ه بجمي اَط ِعْلُم الى، أح بحانه وتع ماء س   الس

  . دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة.
ُ الَِّذي الَ إِلَهَ إِالَّ ((     َّ ْبَحاَن ُهَو  ُر ُس اُر اْلُمتََكبِّ ُز اْلَجبَّ ْيِمُن اْلعَِزي ْؤِمُن اْلُمَه  ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السََّالُم اْلُم

ِرُكوَن( ا يُْش ِ َعمَّ ذيب:.)).. )23َّ ي الته ل. وف ز وج َّ ع ه  ِديُس: تنزي ه التَّْق ْدُس تنزي و  القُ الى، وه َّ تع
ال:المتَقَدَّس القُدُّوس ال دُّوس ُمقَدَّس. ويق بُّوح القُ ول: َس ان سيبويه يق ارة، وك ْدس، وهو الطه ن القُ ول م  فَعُّ

از، الضم، بفتح أََ◌وائلهما؛ قال اللحياني: المجتمع عليه في ُشبُّوح وقُدُّوس وقَدُّوس، ه ج ال  قال: وإِن فتحت ق
ر الى غي َّ تع و الطاهر األَزهري: لم يجئ في صفات  دُّوس، وه ول ا القُ ائص، وفُعُّ وب والنَّق ن العُي ه ع زَّ لُمنَ

د بالضم من الكثير. أَبنية المبالغة، وق يس ب اف ول تح الق ِرُكونَ . ((  تف ا يُْش ِ َعمَّ َّ ْبَحاَن  ا : ُس رك ب )) :  أش
  جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 

اِلُق الْ ((     ُ اْلَخ َّ َو ُهَو  َماَواِت َواألَْرِض َوُه ي السَّ ا فِ هُ َم بُِّح لَ نَى يَُس َماُء اْلُحْس هُ األَْس ُر لَ ّوِ اِرُئ اْلُمَص بَ
ّ البارئُ ./.))..ا)24اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( ، و ّ عزَّ وجلَّ ي لبارُئ: ِمن أَسماِء  اِرُئ  الذَّاِرُئ. وف ِز: الب ِل العِزي التنزي

ر. وقاَل تعَ  َق ال عن فتُوبُوا إِلى الى:الُمَصّوِ ِذهِ  باِرئُِكْم. قال: البارُئ: هو الذي َخلََق الَخْل اَل وله اٍل. ق ِة  ِمث اللْفَظ
الحيواِن، فيُقال: بَرأَ  وقَلَّما تُْستَْعَمُل في غيرِ  ِمن االْختِصاِص بِخْلِق الحيَواِن ما ليس لها بغَيرِه ِمن المْخلوقات،

ُ النََّسَمة ُ الَخْلقَ  لسَّموات واألَرَض.وَخلََق ا ّ ّ َك  يَْبَرُؤهم بَرءاً وبُُروءاً: قال ابُن ِسيَده: بَرأَ  وُن ذل م، يك َخلَقَُه
ي َما «واألَْعراِض. وفي التنِزيِل:  في الَجواِهرِ  ي األَْرِض وال ف يبٍَة ف ْن ُمِص نْ  أََصاَب ِم اٍب ِم ي ِكت ُكم إِال ف  أَنفُِس
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َرأَ  والبَِريَّةُ أَيضاً: ي التَّْهِذيِب:وف» قَْبِل أَْن نَْبَرأَها اُء: هَي ِمْن بَ َق أَي الَخْلق، بال َهْمٍز. قاَل الفَرَّ ُ الَخْل م.  ّ َخلَقَُه
ُز، لُها الهْم ُق، وأَْص ةُ: الَخْل ت والبَِريَّ د تَرَك لُ  وق ةُ. وأَه يَّ يُّ والذُّّرِ رهُ: النب ا. ونِظي َرُب َهْمَزه ة العَ اِلفُوَن  َمكَّ يُخ

ُ الخْلَق، وذِلَك قِليٌل. يَرهُم ِمَن العََرب، يَْهِمُزوَن البَريئةَ والنَّبيءَ غ ّ يئةَ، ِمْن ذََرأَ    . والذّّرِ
    

 *******  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ..  اق جه
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة القاد ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع م
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    : 368الحلقة عدد   
   c سورة الممتحنة) 60(

  )  13( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ْيِهمْ  يَا((    وَن إِلَ اَء تُْلقُ ُكْم أَْوِليَ اَءُكْم  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا َعُدّوِي َوَعُدوَّ ا َج ُروا بَِم ْد َكفَ ِة َوقَ اْلَمَودَّ بِ
ي َس اًدا فِ َرْجتُْم ِجَه تُْم َخ ِ َربُِّكْم إِْن ُكن َّ ُسوَل َوإِيَّاُكْم أَْن تُْؤِمنُوا بِا اتِي ِمْن اْلَحّقِ يُْخِرُجوَن الرَّ اَء َمْرَض بِيِلي َواْبتِغَ

ِة َوأَنَا أَْعلَمُ  وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّ وُكْم 1 بَِما أَْخفَْيتُْم َوَما أَْعلَنتُْم َوَمْن يَْفعَْلهُ ِمْنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل(تُِسرُّ ) إِْن يَثْقَفُ
ُروَن( ْو تَْكفُ وِء َوَودُّوا لَ نَتَُهْم بِالسُّ ِديَُهْم َوأَْلِس ْيُكْم أَْي ُطوا إِلَ َداًء َويَْبُس ْم أَْع وا لَُك نفَعَكُ 2يَُكونُ ْن تَ اُمُكْم َوَال ) لَ ْم أَْرَح

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر( َّ هُ 3أَْوَالُدُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْفِصُل بَْينَُكْم َو ِذيَن َمعَ ) قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالَّ
ا تَْعبُدُ  ًدا إِْذ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّ اُء أَبَ َداَوةُ َواْلبَْغَض نَُكْم اْلعَ ا َوبَْي َدا بَْينَنَ ْم َوبَ ا بُِك ِ َكفَْرنَ َّ وَن ِمْن ُدوِن 

 ِ َّ ْن  َك ِم ِ َوْحَدهُ إِالَّ قَْوَل إِْبَراِهيَم ِألَبِيِه َألَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لَ َّ ْيٍء َربَّنََحتَّى تُْؤِمنُوا بِا ْن َش ا  ِم َك تََوكَّْلنَ ا َعلَْي
يُم(4َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر( ُز اْلَحِك َت اْلعَِزي َك أَْن ا إِنَّ ا َربَّنَ ْد 5) َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِللَِّذيَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَ ) لَقَ

َ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميُد(َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو َّ َ َواْليَْوَم اْآلِخَر َوَمن يَتََولَّ فَِإنَّ  َّ ُ 6ا  َّ ى  ) َعَس
يٌم( وٌر َرِح ُ َغفُ َّ ِديٌر َو ُ قَ َّ ةً َو َودَّ ْنُهْم َم اَدْيتُْم ِم ِذيَن َع ْيَن الَّ نَُكْم َوبَ َل بَْي نْ 7أَْن يَْجعَ ُ َع َّ اُكْم  ْم ) الَ يَْنَه ِذيَن لَ  الَّ

َ يُِح َّ ْيِهْم إِنَّ  ُطوا إِلَ وُهْم َوتُْقِس رُّ اِرُكْم أَْن تَبَ ْن ِديَ وُكْم ِم ْم يُْخِرُج يِن َولَ ّدِ ي ال اتِلُوُكْم فِ ِطيَن(يُقَ ا 8بُّ اْلُمْقِس ) إِنََّم
ْن  وُكْم ِم يِن َوأَْخَرُج ّدِ ي ال اتَلُوُكْم فِ ِذيَن قَ ْن الَّ ُ َع َّ اُكْم  ْن يَْنَه ْوُهْم َوَم َراِجُكْم أَْن تََولَّ ى إِْخ اَهُروا َعلَ اِرُكْم َوَظ ِديَ

اِلُموَن( ْم الظَّ َك ُه َولَُّهْم فَأُْولَئِ ا9يَتَ ُم  ) يَ ُ أَْعلَ َّ اْمتَِحنُوُهنَّ  اِجَراٍت فَ اُت ُمَه اَءُكْم اْلُمْؤِمنَ وا إِذَا َج ِذيَن آَمنُ ا الَّ أَيَُّه
وهُ بِِإيَمانِِهنَّ فَِإْن َعلِ  نَّ َوآتُ وَن لَُه ْم يَِحلُّ ْم َوَال ُه لٌّ لَُه نَّ ِح اِر الَ ُه ى اْلُكفَّ وُهنَّ إِلَ َال تَْرِجعُ اٍت فَ ا ْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَ ْم َم

َوافِ  ِم اْلَك ُكوا بِِعَص وَرُهنَّ َوَال تُْمِس وُهنَّ أُُج وُهنَّ إِذَا آتَْيتُُم ْيُكْم أَْن تَنِكُح اَح َعلَ وا َوَال ُجنَ تُْم أَنفَقُ ا أَنفَْق أَلُوا َم ِر َواْس
يٌم( يٌم َحِك ُ َعِل َّ نَُكْم َو ُم بَْي ِ يَْحُك َّ اِر 10َوْليَْسأَلُوا َما أَنفَقُوا ذَِلُكْم ُحْكُم  ى اْلُكفَّ ْم إِلَ ْن أَْزَواِجُك ْيٌء ِم اتَُكْم َش ) َوإِْن فَ

لَ  ْم ِمثْ ْت أَْزَواُجُه ِذيَن ذََهبَ آتُوا الَّ وَن(فَعَاقَْبتُْم فَ ِه ُمْؤِمنُ تُْم بِ ِذي أَْن َ الَّ َّ وا  وا َواتَّقُ ا أَنفَقُ ا11 َم يُّ إِذَا  ) يَ ا النَّبِ أَيَُّه
تُ  ْزنِيَن َوَال يَْق ِرْقَن َوَال يَ ْيئًا َوَال يَْس ِ َش َّ ا ِرْكَن بِ ى أَْن الَ يُْش َك َعلَ اُت يُبَايِْعنَ اَءَك اْلُمْؤِمنَ نَّ َوَال يََج أْتِيَن ْلَن أَْوَالَدُه
تَْغِفْر لَ  ايِْعُهنَّ َواْس ُروٍف فَبَ ي َمْع ينََك فِ نَّ َوَال يَْعِص ِديِهنَّ َوأَْرُجِلِه ْيَن أَْي هُ بَ اٍن يَْفتَِرينَ وٌر بِبُْهتَ َ َغفُ َّ َ إِنَّ  َّ نَّ  ُه

ُ َعلَ ) يَا12َرِحيٌم( َّ َب  ا َغِض ْوا قَْوًم وا الَ تَتََولَّ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ْن أَيَُّه اُر ِم ئَِس اْلُكفَّ ا يَ َرِة َكَم ْن اْآلِخ وا ِم ْد يَئُِس ْيِهْم قَ
  ./.)).)13أَْصَحاِب اْلقُبُوِر(

  صدق هللا العظيم  
  ( سورة الممتحنة )  

  * التحليل :   
    

وة  ما اإلمتحان الذي تتحدث عنه السورة الطيبة المباركة ؟.. من هو الولي الحقيقي ؟.. من هو األس
الي إن  الحقيقي ؟.. ما ل الت ي التحلي ة الشافية ف بيعة النساء ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافي

  شاء هللا تعالى :
   

ْد َكفَ يَا((    ِة َوقَ اْلَمَودَّ ْيِهْم بِ وَن إِلَ اَء تُْلقُ ُكْم أَْوِليَ ُدوَّ اءَ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا َعُدّوِي َوَع ا َج ُكْم ُروا بَِم
ي َس اًدا فِ َرْجتُْم ِجَه تُْم َخ ِ َربُِّكْم إِْن ُكن َّ ُسوَل َوإِيَّاُكْم أَْن تُْؤِمنُوا بِا اتِي ِمْن اْلَحّقِ يُْخِرُجوَن الرَّ اَء َمْرَض بِيِلي َواْبتِغَ

ِة َوأَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخفَْيتُْم َوَما أَْعلَنتُْم َومَ  وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّ ا  يَا.)).. )1ْن يَْفعَْلهُ ِمْنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيِل(تُِسرُّ أَيَُّه
اَءُكمْ : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق .. ضد التكذيب ..  الَِّذيَن آَمنُوا :  َوقَْد َكفَُروا بَِما َج

ل داربالطاغوت؛  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق رب:  َكفََر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفران الح
وا. قد ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص و َكفَ ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ة، والُكْف ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف دُّ  نق و ِض وه

َدها  فُرها ُكفُوراً نَْعَمةَ هللا يَكْ  َ بكّلٍ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَر الشكر. وقوله تعالى: إِنا ا: َجَح ر به اً وَكفَ وُكْفران
تق  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل وَستَرها. ِم هللا، مش د ألَْنعُ افر: جاح ك

وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ .((  قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على من ودُّ الودُّ )) :  تُِسرُّ يده: ال ن س : مصدر المودَّة. اب
د. جميع الُحبُّ يكون في ي زي ن أَب ر؛ ع داِخل الَخْي و من َم ذا  وَوِدْدُت الشيَء أََودُّ، وه راء: ه ال الف ة؛ ق األُْمنِيَّ

و يُ  منه يََودُّ ال غير؛ ذكر هذا في الكالم؛ وقال بعضهم: َوَدْدُت ويَْفعَلُ  أَفضل ُدهم ل َودُّ أَح الى: يَ ه تع ر أَيقول  عَّم
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ك. الجوهري: يتمنى َك وَحبِيبُ ول ِحبُّ ا تق ُدَك كم َك َوَوِدي ال: ِودُّ ث: يق ْدحٍ  .اللي ل قِ ع أَُودٌّ مث ُد، والجم ِودُّ الَوِدي ال
يَء ُودا وأَْقُدحٍ وِذئْبٍ  ن سيده: َودَّ الش م أَِوّداء. اب اداً َوَوداداً َوِودا َوَوّداً َوَودادةً َوِود وأَْذُؤٍب؛ وهما يَتَواّداِن وه

   .. أََحبَّه وَمَودَّةً وَمْوِددةً:
ُروَن( إِْن يَثْقَفُوُكْم يَُكونُوا لَُكْم أَْعَداًء َويَْبُسُطوا إِلَْيُكْم أَْيِديَُهْم َوأَْلِسنَتَُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَوْ ((     .)).. )2تَْكفُ

ا تَ  الى: فِإمَّ ّ تع ال  ه. ق ْرَت ب ه إذا َظِف رب.وثَِقْفتُ ي الح نَّهم ف ْذناه،  ثْقَفَ ذا أَي أََخ ع ك ي موض اً ف ا فالن وثَِقْفن
  ..  والثَّقاف والثِّقافةُ: العمل بالسيف العزيز: واْقتُلوهم حيُث ثَِقْفتُموهم. التنزيل ومصدره الثِّْقُف. وفي

ِة يَْفِص((     ْوَم اْلِقيَاَم ْم يَ اُمُكْم َوَال أَْوَالُدُك نفَعَُكْم أَْرَح ْن تَ يٌر(لَ وَن بَِص ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ نَُكْم َو ْن .)).. )3ُل بَْي لَ
ِحمُ :  تَنفَعَُكْم أَْرَحاُمُكمْ  ة األَزهري: الرَّ ٌم أَي قراب ا َرِح ي أَب. وبينهم ع بَن ة تَجَم ه عز القَراب ة. وقول ل:  قريب وج

ب أَراد ن نَص ام؛ م ه واألَْرح اَءلون ب ذي تَس وا هللا ال وا واتق امَ  واتق ض أَراد  األَرح ْن َخفَ ا، وَم أَن تقطعوه
ِحِم. وهو ، تَساَءلون به وباألَْرحام   . قولك: نََشْدتَُك با وبالرَّ

ْن قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمعَهُ إِْذ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم إِنَّا بَُرآُء ِمْنُكْم وَ ((     ا تَْعبُُدوَن ِم ِممَّ
 ِ َّ ا وا بِ ى تُْؤِمنُ ًدا َحتَّ اُء أَبَ َداَوةُ َواْلبَْغَض نَُكْم اْلعَ ا َوبَْي َدا بَْينَنَ ْم َوبَ ا بُِك ِ َكفَْرنَ َّ ِه  ُدوِن  َراِهيَم ِألَبِي ْوَل إِْب َدهُ إِالَّ قَ َوْح

ِ ِمْن َشْيٍء َربَّنَا َعلَْيكَ  َّ ْم  .))..)4 تََوكَّْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر(َألَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمْن  ْت لَُك قَْد َكانَ
الن قال  مثله. واألُْسَوةُ واإلْسَوةُ: القُْدوة. ويقال: ائتَِس به أي اقتَد به وُكنْ :  أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِهيمَ  ث: ف اللي

ا رضيه ويَ  ى لنفسه م الن أَي يرض هيَأْتَِسي بف ِدي ب ل ْقتَ ي مث ان ف ر أَي  وك ذا األَم ي ه وةٌ ف وم أُْس ه. والق حال
دة. ه واح الُهم في ي ح ي ف ية: والتَّأَّسِ اة. والتَّأِْس ذلك الُمَؤاس وة، وك ور: األُْس ْيته األُم ة. أسَّ يةً أَي  التعزي تأِْس

اه يته. وأَسَّاه فَتَأَسَّى: َعزَّ ى. وتَأَسَّى به َعزَّ ى به. و فتَعزَّ هأَي تعزَّ ع فعل ه اتب ه.  قال الهروي: تَأَّسى ب دى ب واقت
ول ويقال: أََسْوتُ  ي موسى: فالناً بفالن إذا َجعَْلته أُْسوته؛ ومنه ق ه، ألَب اس  عمر، رضي هللا عن ين الن آِس ب

  . منهم إْسوة َخْصمه. وَعْدِلك أَي َسّوِ بَينَهم واْجعل كل واحد في َوْجهك وَمْجِلسك
يُم(َربَّنَا الَ تَْجعَ ((     ُز اْلَحِك َت اْلعَِزي َك أَْن ا إِنَّ ا َربَّنَ ْر لَنَ ُروا َواْغِف ِذيَن َكفَ ا .)) .. )5ْلنَا فِتْنَةً ِللَّ ا الَ تَْجعَْلنَ َربَّنَ

ُت  واالْمتِحانُ  األَزهري وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة االبتالء: قال فِتْنَةً  ك فتَْن واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قول
ة وال ار ذهب إِذاالفض ا بالن ار أَذبتهم ه الن حاح: إِذا أَدخلت ي الص ِد، وف ن الجيِّ رديء م ز ال ا لتمي ر م   لتنظ

ون  وجل: َجْوَدتُه، ودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن وَم هم عل ي
ار. ويسمى الصائغ ذلك الشيطان، بالن ان، وك ا الفَتَّ ي كأَنه ود الت ارة السُّ ل للحج ذا قي ن ه ار:  وم ْت بالن أُْحِرقَ

وَن، ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ي قول ل ف يُن، وقي ة  الفَتِ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ روَن وهللا ب رَّ ال: يُقَ ق
ةُ  ُمْحَرقَة.ابن األَعرابي: الِفتْنة االختبار، والِفتْنة الِمْحنة، والِفتْنة المال، ُر، والِفتْن ة الُكْف والِفتْنة األَْوالُد، والِفتْن

اس م. اختالُف الن ل الظُّْل ي التأْوي ة ف ل: الِفتْن ار؛ وقي ةُ اِإلحراق بالن اآلراء، والِفتْن ب  ب وٌن بطل الن َمْفتُ ال: ف يق
  ..  الدنيا قد َغال في طلبها

ْن َك((     نَةٌ ِلَم َوةٌ َحَس يِهْم أُْس يُّ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِ َو اْلغَنِ َ ُه َّ ِإنَّ  َولَّ فَ ن يَتَ َر َوَم ْوَم اْآلِخ َ َواْليَ َّ وا  اَن يَْرُج
ذي:  ُهَو اْلغَنِيُّ .)).. )6اْلَحِميُد( . ابن األثير: هو ال ي شيٍء  ال في أَْسماء هللا عز وجل: الغَنِيُّ ٍد ف ى أَح اُج إل يَْحت

ي، سبحانها وكلُّ أََحٍد ُمْحتاٌج إليه، وهذا هو الِغنى مائه الُمْغن ن أَس ُرهُ. وم  لُمْطلَق وال يُشاِرك هللا تعالى فيه غي
  . وتعالى، وهو الذي يُغني من يشاُء من ِعباده.

وٌر ((     ُ َغفُ َّ ِديٌر َو ُ قَ َّ ةً َو َودَّ ْنُهْم َم اَدْيتُْم ِم ِذيَن َع ْيَن الَّ نَُكْم َوبَ َل بَْي ُ أَْن يَْجعَ َّ ى  يٌم(َعَس .)).. )7َرِح
  وحدث ذلك بعد فتح مكة وإسالم من كفر .. 

وهُ ((     رُّ اِرُكْم أَْن تَبَ ْن ِديَ وُكْم ِم ْم يُْخِرُج يِن َولَ ّدِ ي ال اتِلُوُكْم فِ ْم يُقَ ِذيَن لَ ْن الَّ ُ َع َّ اُكْم  ُطوا الَ يَْنَه ْم َوتُْقِس
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن( َّ ال: والِقْسط.))..)8إِلَْيِهْم إِنَّ  ْدل، يق ا كعَ وف به ،بالكسر: العَْدُل، وهو من المصادر الموص

واِزينَ  ِميزانٌ  ال  قِْسط، وِميزاناِن قسط، وَمواِزيُن قِْسٌط. وقوله تعالى: ونَضُع الَم ط. وق َط؛ أَي ذواِت الِقْس الِقْس
و تعالى: وِزنُوا بالِقْسطاس المستقيم؛ هم: ه ال بعض ال: يقال: هو أَْقَوُم الَمواِزين، وق اِهيُن، ويق طاٌس  الشَّ قُْس

ط ال: أَْقَس ْدُل. ويق ُط: العَ اُط والِقْس طاٌس. واِإلقس وا  َوقِْس ديث: إِذا حَكُم ض الح ي بع اَء ف َدَل. وج َط إِذا ع وقََس
ز: وأَْقِس..  أَْقَسُطوا أَي َعَدلُوا عَدلوا وإِذا قَسموا ل العزي ي التنزي ٌط. وف  ُطواوأَْقسَط في حكمه: عَدَل، فهو ُمْقِس

َ يُِحبُّ الُمْقِسطيَن. إِنَّ  ّ .  



  1443                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ى إِْخ((     اَهُروا َعلَ اِرُكْم َوَظ ْن ِديَ وُكْم ِم يِن َوأَْخَرُج ّدِ ي ال اتَلُوُكْم فِ ِذيَن قَ ُ َعْن الَّ َّ َراِجُكْم أَْن إِنََّما يَْنَهاُكْم 
اِلُموَن( ْم الظَّ َك ُه َولَُّهْم فَأُْولَئِ ْن يَتَ ْوُهْم َوَم َراِجُكمْ .)).. )9تََولَّ ى إِْخ اَهُروا َعلَ تعان. :  َوَظ ه أَي اس تََظْهَر ب واْس

: ى أَعانني؛ وَظَهْرُت عليه: أَعنته. وَظَهَر َعليَّ اونوا، وأَظهره هللا عل ه: تع اهُروا علي ب. وتَظ ن ثعل ا ع  كالهم
ه. وفي ً  َعُدّوِ هم بعضا اَهَر بعض ه. وظ اَهَرا علي ز: وإن تََظ ه، : التنزيل العزي اَهَر  أَعان اُون. وظ اُهُر: التع والتَّظ

  ..  فالن فالناً: عاونه
إِ  يَا((     انِِهنَّ فَ ُ أَْعلَُم بِِإيَم َّ وُهنَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َجاَءُكْم اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهنَّ  ْن َعِلْمتُُم

ْيُكْم أَْن ُمْؤِمنَاٍت فََال تَْرِجعُوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّ  اَح َعلَ وا َوَال ُجنَ ا أَنفَقُ وُهْم َم نَّ َوآتُ وَن لَُه ْم يَِحلُّ ْم َوَال ُه لٌّ لَُه نَّ ِح اِر الَ ُه
 َ أ تُْم َوْليَْس ا أَنفَْق ا أَنفَقُتَنِكُحوُهنَّ إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوَال تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر َواْسأَلُوا َم ُم لُوا َم ْم ُحْك وا ذَِلُك

يٌم( يٌم َحِك ُ َعِل َّ نَُكْم َو ِ يَْحُكُم بَْي َوافِرِ .)).. )10َّ ِم اْلَك ُكوا بِِعَص احبِه إْعصاماً إذا :  َوَال تُْمِس ُل بص َم الرج وأَْعَص
ك  إْخالداً. لَِزَمه، وكذلك أَْخلََد به وافِر؛ وجاء ذل ِم الَك ُكوا بِِعَص يوفي التنزيل: وال تَُمّسِ ع  حديث ف ة جم الُحَدْيبي

ن ال اب َرةُ، ق اُء الَكفَ وافِر: النس مة، والَك ة: أي ِعْص دةُ  عرف اح أي ُعْق مةُ النِّك دِه ِعْص ال: بي . يق اِحهنَّ ِد نِك  بِعَْق
نْ  إذاً لَملَْكُت ِعْصمةَ أُّمِ َوْهٍب، عروة بن الورد: النِّكاح؛ قال ان ِم ُدورِ  على ما ك ِك الصُّ ال الزجاج: أص َحَس ُل ق

 ً ب إذا فقد الِعْصمِة الحْبُل. وكلُّ ما أَْمَسك شيئا ال للراك مةُ. ويق ِت الِعْص د زال ْرَت فق َم  َعَصَمه؛ تقول: إذا كفَ تقَحَّ
ه وِس  ب ه أو بقََرب ط َرْحل ك بواِس ةٌ فاْمتَس ْعٌب أو دابَّ ٌر ص ْرِجه بَِعي   َس

ر: أَ  ن المظفَّ ال اب ٌم. وق و ُمْعِص َم فه د أَْعَص رَع: ق ئال يُْص مَ ل ه:  ْعَص ه. وقول م ب يء وأَْعَص ى الش أَ إل إذا لج
ِده. تَمسَّكوا بعهِد هللا، وكذلك في قوله: ومْن يَْعتَِصْم با أي َمنْ  واْعتَِصُموا بَحْبِل هللا؛ أي . يَتمسَّْك بَحْبلِه وَعْه

ُكوا بِعَصِم الَكوافِر؛ الكوافر   . وأَراد عقد نكاحهن.الَكفَرة،  النساءُ  ُوفي التنزيل العزيز: وال تَُمّسِ
وا َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم إِلَى اْلُكفَّاِر فَعَاقَْبتُْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهبَْت أَْزَواُجُهْم ِمثَْل مَ ((     وا َواتَّقُ ا أَنفَقُ

َ الَِّذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن( َّ11( ..((. َ َّ ه : اتقاه  : خ َواتَّقُوا  ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف افه وحذره .. التق
..  

ِرْقَن وَ  يَا((     ْيئًا َوَال يَْس ِ َش َّ ا ْزنِيَن َوَال أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَى أَْن الَ يُْشِرْكَن بِ َال يَ
ا تَْغِفْر يَْقتُْلَن أَْوَالَدُهنَّ َوَال يَأْتِيَن بِبُْهتَ ايِْعُهنَّ َواْس ُروٍف فَبَ ي َمْع ينََك فِ نَّ َوَال يَْعِص ِديِهنَّ َوأَْرُجِلِه ْيَن أَْي هُ بَ ٍن يَْفتَِرينَ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ َ إِنَّ  َّ ي  َعلَى أَْن الَ يُْشِرْكنَ .)).. )12لَُهنَّ  ارك ف ه شريكا .. وهللا ال يش ل ل : أشرك با : جع
ز: )) :  َوَال يَأْتِيَن بِبُْهتَاٍن يَْفتَِرينَهُ ذاته وال في صفاته .. ((  ملكه وال في  ل العزي ي التنزي والبُْهتاُن: افتراٌء. وف

انٍ  أْتِيَن ببُْهت ل وال يَ ى فِْع ى معن الً عل ، حم ّرِ رف الَج َي بح ّدِ ا ُع ه مم ال: ومثل ه؛ ق   يَْفتَِرينَ
ة  ذين يُخاِلفُون عن أَمره؛يُقاربه بالمعنى، قوله عز وجّل: فْليَْحذَِر ال ره، ألَنَّ الُمخالف ن أَم ون ع تقديره: يَْخُرج

أَتأُْخذُونه بُْهتاناً وإِثماً ُمبِيناً؛  وبََهتُّ الرجَل أَْبَهتُهُ بَْهتاً إِذا قابلته بالكذب. وقوله عز وجّل:. خروٌج عن الطاعة.
ال ين. ق اِهتين آثِِم و أَي ُمب لُ  أَب اُن الباط حق: البُْهت ن إِس و م ه، وه ن بُْطالنِ ُر م ذي يُتََحيَّ   ال

  .. التََّحيُّر البَْهتِ 
ئَِس اْلكُ  يَا((     ا يَ َرِة َكَم ْن اْآلِخ وا ِم ْد يَئُِس ْيِهْم قَ ُ َعلَ َّ َب  ا َغِض ْوا قَْوًم ْن أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتََولَّ اُر ِم فَّ

أْس: القُ ./.)).. )13أَْصَحاِب اْلقُبُوِر( ناليَ ئَِس م اء، يَ يض الرج أْس نق ل: اليَ وط، وقي ئِس؛  الشيء ن أَس ويَْي يَْي
ن..  نادر عن سيبويه ة ورواه اب ال النافي وح ب جاء، وهو في الحديث اسم نكرة مفت اري  واليَأُْس: ضد الرَّ األَنب

  .. في كتابه: ال يائِس من طول
  

    
 *******  

  
  
  

م .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي علي
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
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ي تنزه عن الشري د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ور –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ة المؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

 c   : 369الحلقة عدد   
   c سورة الصف) 61(

  )  14( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ول هللا بل نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَ ((  َّ ِ أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما  ) يَا1ْرِض َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(َسبََّح 
ِ أَْن تَقُولُوا َما الَ تَْفعَلُوَن(2الَ تَْفعَلُوَن( َّ أَنَُّهْم 3) َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد  فا َك بِيِلِه َص ي َس اتِلُوَن فِ ِذيَن يُقَ بُّ الَّ َ يُِح َّ ) إِنَّ 

وا  ) َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا4بُنيَاٌن َمْرُصوٌص( ا َزاُغ ْيُكْم فَلَمَّ ِ إِلَ َّ وُل  ي َرُس وَن أَنِّ ْد تَْعلَُم ْؤذُونَنِي َوقَ قَْوِم ِلَم تُ
ِقيَن( ْوَم اْلفَاِس ُ الَ يَْهِدي اْلقَ َّ ُ قُلُوبَُهْم َو َّ ُن َم5أََزاَغ  ى اْب اَل ِعيَس ا) َوإِْذ قَ ِ  ْريََم يَ َّ وُل  ي َرُس َرائِيَل إِنِّ ي إِْس بَنِ

ُد فَلَ  ًرا بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَم قًا ِلَما بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَّشِ الُوا إِلَْيُكْم ُمَصّدِ اِت قَ اَءُهْم بِاْلبَيِّنَ ا َج مَّ
يٌن( ْحٌر ُمبِ ذَا ِس ْن أَْظل6ََه ْوَم ) َوَم ِدي اْلقَ ُ الَ يَْه َّ َالِم َو ْس ى اْإلِ ْدَعى إِلَ َو يُ ِذَب َوُه ِ اْلَك َّ ى  َرى َعلَ ْن اْفتَ ُم ِممَّ

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن(7الظَّاِلِميَن( َّ ِ بِأَْفَواِهِهْم َو َّ ِذي أَْرَس8) يُِريُدوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر  ولَهُ ) ُهَو الَّ َل َرُس
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يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن( اَرٍة  ) يَا9بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ ى تَِج ْم َعلَ ْل أَُدلُُّك وا َه أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُ
ِ َوَرُسوِلِه َوتَُجاِهدُ 10تُنِجيُكْم ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم( َّ ْم ) تُْؤِمنُوَن بِا ٌر لَُك ْم َخْي ُكْم ذَِلُك أَْمَواِلُكْم َوأَنفُِس ِ بِ َّ بِيِل  ي َس وَن فِ

اِت َع11إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن( ْدٍن ) يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيِّبَةً فِي َجنَّ
ْؤِمنِيَن(12ِظيُم(ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَ  ْر اْلُم ٌب َوبَّشِ تٌْح قَِري ِ َوفَ َّ ا13) َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نَْصٌر ِمَن  وا  ) يَ ِذيَن آََمنُ ا الَّ أَيَُّه

اَل اْلَحَواِريُُّكونُ  ِ قَ َّ ى  اِري إِلَ ْن أَنَص َواِريِّيَن َم ْريََم ِلْلَح ُن َم ى اْب ِ َكَما قَاَل ِعيَس َّ ِ وا أَنَصاَر  َّ اُر  ُن أَنَص وَن نَْح
ِهْم فَأَْصبَحُ    ./.)).)14وا َظاِهِرين(فَآََمنَْت َطائِفَةٌ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َوَكفََرْت َطائِفَةٌ فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آََمنُوا َعلَى َعُدّوِ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الصف ) 

  * التحليل : 
  

د هللا عز وج ا عن ر مقت ة ؟.. ما الذي كب ة المبارك ورة الكريم ه الس ذي تتحدث عن ا الصف ال ل ؟.. م
ر  ئلة وأكث ذه األس ن ه ون ؟.. ع م الحواري ن ه ة ؟.. م ارة الرابح ا التج الم ؟.. م ه الس ى علي ر عيس اذا بش بم

  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
  

مَ ((  ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ بََّح  يُم(َس ُز اْلَحِك َو اْلعَِزي ي األَْرِض َوُه ا فِ ه..)).. ) 1اَواِت َوَم بيح: التنزي  والتَّس
ف،  تعالى عن كل ما ال ينبغي تنزيه هللا وسبحان هللا: معناه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقيل: له أَن يوص

اً، معنى تسبيحاً له، تقول: َسبَّْحتُ  فعل على قال: ونَْصبُه أَنه في موضع ه تنزيه ه أَي نزهت ال:  هللا تسبيحاً ل ق
يالً؛  ، صلى هللا عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: وكذلك روي عن النبي ده ل َرى بعب ُسْبحاَن الذي أَْس

ى ى المصدر؛ المعن بِّح قال: منصوب عل ل، عن  أُس ه هللا، عز وج ة تنزي ي اللغ بحان ف ال: وس هللا تسبيحاً. ق
  ..   السوء

وَن(2أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما الَ تَْفعَلُوَن( ايَ ((   ا الَ تَْفعَلُ وا َم ِ أَْن تَقُولُ َّ .)).. )3) َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد 
  .. ضالَمْقُت، في األَصل: أَشدُّ البُغْ  وَمقَّتَه؛ َمقَُت َمقاتَةً، وَمقَتَه َمْقتاً: أَْبغضه، فهو َمْمقُوٌت وَمِقيٌت،

وٌص(((   اٌن َمْرُص أَنَُّهْم بُنيَ فا َك بِيِلِه َص ي َس اتِلُوَن فِ َ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَ َّ ه .)).. )4إِنَّ  اَن يَُرّص َرصَّ البُْني
لُّ  وَرِصيٌص، َرّصاً، فهو َمْرُصوصٌ  مَ  وَرّصَصه وَرْصَرَصه: أَْحَكَمه وَجَمعه وضّم بعَضه إِلى بعض. وك ا أُْحِك  م

اً أَي وُضمَّ، . وَرَصْصُت الشيء أَُرّصهُ َرّص ْقتُ  فقد ُرصَّ ذلك  أَْلَص ان َمْرصوٌص، وك ه: بُْني بعض، ومن ه ب بعَض
وا كأَنهم بُْنياٌن َمْرُصوٌص. التنزيل: التَّْرِصيُص، وفي ي  وتَراصَّ القوُم: تضامُّ افُّوا ف وا: تص وتالَصقُوا، وتَراصُّ

وا ف القتال ي الحديث: تَراصُّ تََخلّلُكم الشياِطينُ  يوالصالة. وف فوف ال تَ ة:  الصُّ ي رواي ذٍَف، وف ات َح ا بن كأَنه
وال  حتى ال يكون بينهم َخلَلٌ  الكسائي: التَّراصُّ أَن يَْلَصَق بعُضهم ببعٍض  في الصالة أَي تالَصقُوا. قال تَراصُّوا

ه َرّصاً إِذا فَُرٌج، وأَصله تراَصُصوا من َرّص البِناء   .. َضه ببعض فأُْدِغمأَْلَصَق بع يَُرصُّ
ُ  َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا((   َّ وا أََزاَغ  ا َزاُغ ْيُكْم فَلَمَّ ِ إِلَ َّ وُل  ي َرُس وَن أَنِّ قَْوِم ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد تَْعلَُم

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن( َّ م َوقَْد تَْعلَُمونَ .)) .. )5قُلُوبَُهْم َو ون : عل د .. تعلم د التأكي ارع تفي ع المض د م : وق
ه .. ((   وبَُهمْ علما : أدركه بحقيقته وكنه ُ قُلُ َّ وا أََزاَغ  ا َزاُغ َدلَ )) :  فَلَمَّ اً: َع اً وَزْيغ ق َزْوغ .. ((    زاَغ الطري

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ  َّ نالِفْسق: العصيان والترك ألَمر )) :  َو ق  هللا عز وجل والخروج ع الحق .. طري
ر،فسق يفسق  اني،أَي فََج َق؛ الضم عن اللحي وقاً وفَُس م  ويَْفُسُق فِْسقاً وفُس ال: ول ر، ق ه األَحم ال: رواه عن ق

ر يعرف الكسائي الضم، وقيل:الفُسوق الخروج عن  الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما فََسَق إبليُس عن أَم
اعر: مرربه. وفََسق عن أ َوائِرَ  ربه أَي جار ومال عن طاعته؛ قال الش ره َج ن أَم قاً ع ه  فَواِس ي قول راء ف االف

  ..  عز وجل: فَفََسَق عن أَمر ربه، خرج من طاعة ربه
ْينَ  َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا((   ا بَ قًا ِلَم ّدِ ْيُكْم ُمَص ِ إِلَ َّ وُل  ي َرُس َرائِيَل إِنِّ ْوَراِة  بَنِي إِْس َن التَّ َديَّ ِم يَ

يٌن( ْحٌر ُمبِ ذَا ِس الُوا َه اِت قَ اَءُهْم بِاْلبَيِّنَ ا َج ًرا بَِرُسوٍل يَأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمَّ اَءُهْم .)).. )6َوُمبَّشِ ا َج فَلَمَّ
  هللا واحد ال شريك له ..  : البينة : جمع بينات : األدلة والحجج على صدق الرسالة  وأن على بِاْلبَيِّنَاتِ 
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ْوَم ((   ِدي اْلقَ ُ الَ يَْه َّ َالِم َو ْس ى اْإلِ ْدَعى إِلَ َو يُ ِذَب َوُه ِ اْلَك َّ ى  َرى َعلَ ْن اْفتَ ُم ِممَّ ْن أَْظلَ َوَم
م؛ الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَ  في الظُّْلُم: َوْضع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العرب.)).. )7الظَّاِلِميَن( باه فما َظلَ

ي ما وضع ما ظلم أي قال األصمعي:  َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال ن اْس ل: م ي المث ر َمْوضعه وف  الشَّبَه في غي
ماالً؛  فما ظلم يمينا يقال: أََخذَ في طريٍق  حديث ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه؛ وال ِش

اَوَزة  َسلَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ِ أُمّ  ومنه حديث ْوُر وُمج م الَج عنه؛ وأصل الظُّل
وء: فمن ، ومنه حديث الُوُض نَّةَ  الحّدِ ه السُّ اَء األدَب بتَْرِك َم أي أَس د أساء وَظلَ َص فق أََدِب  زاد أو نَقَ أَدَُّب ب والتَّ

م ا نَقََصها من الثوابالشَّْرعِ، وَظلَم نْفسه بم وا ول ذين آَمنُ  بتَْرداِد الَمّرات في الُوضوء. وفي التنزيل العزيز: ال
وا م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع ن عب ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم ن  يَْلبُِس ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل انهم بِِش إيم

لماَن، عود وَس ِن َمْس ة واب وَل هللا  ُحذَْيف ه ق أَّولوا في م:وت يم. والظُّْل ٌم َعِظ ْرك لَُظْل ل: إن الّشِ ز وج ن  ع ُل ع الَمْي
   ..القَصد

افُِروَن(((   ِرَه اْلَك ْو َك وِرِه َولَ تِمُّ نُ ُ ُم َّ أَْفَواِهِهْم َو ِ بِ َّ وَر  وا نُ وا .)).. )8يُِريُدوَن ِليُْطِفئُ ُدوَن ِليُْطِفئُ يُِري
 ِ َّ   : أي القرآن الكريم ..  نُوَر 

ِرُكوَن(هُ ((   ِرَه اْلُمْش ْو َك ِه َولَ يِن ُكلِّ ّدِ .)).. )9َو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى ال
  : اإلسالم الحنيف دين التوحيد الخالص ..  َوِديِن اْلَحقِّ 

يٍم(أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ  يَا((   ذَاٍب أَِل ا : صدقه )10 تُنِجيُكْم ِمْن َع ه إيمان ن ب .)).. آم
  ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب ..

ْم إِنْ ((   ٌر لَُك ْم َخْي ُكْم ذَِلُك أَْمَواِلُكْم َوأَنفُِس ِ بِ َّ بِيِل  ي َس ُدوَن فِ وِلِه َوتَُجاِه ِ َوَرُس َّ ا وَن ِب تُْم تُْؤِمنُ  ُكن
تح  الحديث: ال وجاَهَد العدوَّ ُمجاَهدة وِجهاداً: قاتله وجاَهد في سبيل هللا. وفي.)).. )11(تَْعلَُمونَ  د الف ِهجرة بع

ل،  وهو المبالغة ولكن ِجهاد ونِيَّةٌ؛ الجهاد محاربة األَعداء، ول أَو فع ن ق ة م ي الوسع والطاق ا ف واستفراغ م
ق ب بالنية إِخالص العمل  والمراد م يب ه ل د صارت دارأَي أَن ا ق ة هجرة ألَنه تح مك د ف و ع ا ه  إِسالم، وإِنم

اق من  واستفراغ الوسع في الحرب اِإلخالص في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد: المبالغة ا أَط أَو اللسان أَو م
  . شيء.

اُر َومَ ((   ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍت تَْج ْدِخْلُكْم َجنَّ وبَُكْم َويُ ْم ذُنُ َك يَْغِفْر لَُك ْدٍن ذَِل اِت َع ي َجنَّ ةً فِ اِكَن َطيِّبَ َس
ً .)).. )12اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( ل  وُعُدوناً: أَقام. َعَدَن فالن بالمكان يَْعِدُن ويَْعُدُن َعْدنا وَعَدْنُت البلَد: تََوطَّْنتُه. ومْرَكُز ك
  ..  وبُْطنانها وَسُطها َعْدٍن بُْطنانُها،َعْدٍن منه أَي جنات إِقامة لمكان الُخْلد، وجناُت  وجنّات شيء َمْعِدنُه،
ْر اْلُمْؤِمنِيَن(((   ِ َوفَتٌْح قَِريٌب َوبَّشِ َّ ا )13َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نَْصٌر ِمَن  ة زاده .)).. أي فتح مكة المكرم

  هللا عز وجل تشريفا وتعظيما .. 
ِ أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكونُ  يَا((   َّ اَل وا أَنَصاَر  ِ قَ َّ  َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم ِلْلَحَواِريِّيَن َمْن أَنَصاِري إِلَى 

ذِ  ْدنَا الَّ ةٌ فَأَيَّ َرْت َطائِفَ َرائِيَل َوَكفَ ي إِْس ْن بَنِ ةٌ ِم ْت َطائِفَ ِ فَآََمنَ َّ اُر  ُن أَنَص وَن نَْح ِهْم اْلَحَواِريُّ ُدّوِ ى َع وا َعلَ يَن آََمنُ
اُروَن لتبييضهم./.)).. )14وا َظاِهِرين(فَأَْصبَحُ  ار والَحواِريُّوَن: القَصَّ ل  ألَنهم كانوا قصارين ثم غلب حتى ص ك

هم: ال بعض اً. وق يم َحواِريّ ل حم اء ناصر وك ْفَوةُ األَنبي وَن َص ال الَحواِريُّ ْم؛ وق وا لَُه د َخلَُص ذين ق الزجاج:  ال
يهم اء، عل دليلالسالم الحواريون ُخْلَصاُن األَنبي ال: وال ه  ، وصفوتهم. ق ي، صلى هللا علي ول النب ك ق ى ذل عل

بَْيُر ابن عمتي وسلم: تِي؛ أَي خاصتي من أَصحابي وناصري. الزُّ ي، صلى وَحواِريَّ من أُمَّ  قال: وأَصحاب النب
ذلك  الذين أُْخِلُصوا هللا عليه وسلم، حواريون، وتأْويل الحواريين في اللغة ب؛ وك ل عي وا من ك واََّرى ونُقُّ الُح

؛ قال: وتأْويله في الناس الذي قد روجع في ألَنه يُنَقَّى من من الدقيق سمي به رة  اختِياره مرة بعد لُباب البُّرِ م
ال:  اللغة من حارَ  فوجد نَِقيّاً من العيوب. قال: وأَصل التَّْحِويِر في يَُحوُر، وهو الرجوع. والتَّْحِويُر: الترجيع، ق

، تأْويله، وهللا فهذا َواِريٌّ َرِة آخر ح ي نُْص اِلٍغ ف لُّ ُمب يده: وك ص بعضهم أَعلم. ابن س اء،  وخ ار األَنبي ه أَنص ب
ر.. عليهم السالم و األَّول واآلخ ز: ه اطن؛  والظاهر والظاهُر:من أَسماء هللا عز وجل؛ وفي التنزيل العزي والب

رِ الذي ظهر فوق  قال ابن األَثير: هو  ل: ُع ه؛ وقي ي  فَ كل شيء وعال علي تدالل العقل ق االس ر  بطري ا ظه بم
ه .. من آثار أَفعاله وأَوصافه. لهم  ه: . وظهر عليه : حاز فوقه وغلب ْرُت علي تعان. وَظَه ه أَي اس تََظْهَر ب واْس

: يَّ َر َعل ه. وَظَه انني؛ أَعنت ى أَع ره هللا عل اونوا، وأَظه ه: تع اهُروا علي ب. وتَظ ن ثعل ا ع ي كالهم ه. وف ُدّوِ  َع
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ل ا هم بعضاً:التنزي اَهَر بعض ه. وظ اَهَرا علي ز: وإن تََظ ه، لعزي اً:  أَعان الن فالن اَهَر ف اُون. وظ اُهُر: التع والتَّظ
د يستوي  سواء، وإِنما لم يجمع َظِهير ألَن والظَِّهيُر: العَْوُن، الواحد والجمع في ذلك.  عاونه. والً ق يالً وفَعُ فَع

ذكر ا الم ث والجم فيهم ه أَيضع .. والمُؤن اوفي ذا كم يده: وه ن س ال اب ر؛ ق ك ظهي د ذل ة بع اه  اً: والمالئك حك
ن يبويه م ُر: س ٌق؛ والظَِّهي م فَِري ِديٌق وه م َص ة: ه ولهم للجماع ي ق راء ف ال الف ين. وق ل:  الُمِع ز وج ه ع قول

د ال: يري ر، ق ك ظهي ل والمالئكة بعد ذل م يق ر ول ال َظِهي اً فق ل إِ  أَعوان ال قائ و ق يده: ول ن س ال اب راء. ق  نُظَه
ه: والمالئكة كان صواباً، ولكن َحُسَن أَن الظَّهير لجبريل وصالح المؤمنين  يُجعََل الظهير للمالئكة خاصة لقول

ك والمالئكة بعد ذلك، أَي مع نصرة هؤالء، د ذل راء،  َظهيٌر. وقال الزجاج: والمالئكة بع ى ُظَه ي معن ر، ف ظهي
اٌر للنبي، صلى هللا أَراد: ي عليه والمالئكة أَيضاً نُصَّ ال:  ، وسلم، أَي أَعوان النب ا ق ه وسلم، كم لى هللا علي ص

   .. مثل َظِهير في معنى ُظَهراء أَي ُرفَقاء، فهو وَحُسَن أُولئك رفيقاً؛
  
  

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق  ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف هللا جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إلى الل تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف ق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 

 

   
  
  
  

c    : 370الحلقة عدد   
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   c رة الجمعةسو) 62(
  )  11( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن ول هللا بل محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

دُّوِس ((    ِك اْلقُ ي األَْرِض اْلَمِل ا فِ َماَواِت َوَم ِ َما فِي السَّ َّ ِ يِم( يَُسبُِّح  ِز اْلَحِك ي 1اْلعَِزي َث فِ ِذي بَعَ َو الَّ ) ُه
ةَ َوإِْن َك اَب َواْلِحْكَم ْم اْلِكتَ يِهْم َويُعَلُِّمُه َزّكِ ِه َويُ ْيِهْم آيَاتِ و َعلَ ْنُهْم يَتْلُ والً ِم يَن َرُس يِّ َالٍل اْألُّمِ ي َض ُل لَِف ْن قَْب انُوا ِم

ا يَْلَحقُوا2ُمبِيٍن( ِل 3بِِهْم َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم( ) َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ ُ ذُو اْلفَْض َّ اُء َو ْن يََش ِه َم ِ يُْؤتِي َّ ) ذَِلَك فَْضُل 
ُل اْلق4َاْلعَِظيِم( ئَْس َمثَ فَاًرا بِ ُل أَْس اِر يَْحِم ِل اْلِحَم ا َكَمثَ لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَه ذِ ) َمثَُل الَِّذيَن ُحّمِ ذَّبُوا ْوِم الَّ يَن َك

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ ِ َو َّ اِس  ) قُْل يَا5بِآيَاِت  ْن ُدوِن النَّ ِ ِم َّ ِ اُء  ْم أَْوِليَ تُْم أَنَُّك اُدوا إِْن َزَعْم ِذيَن َه أَيَُّها الَّ
اِلِميَن() َوَال يَتََمنَّْونَهُ أَ 6فَتََمنَّْوا اْلَمْوَت إِْن ُكنتُْم َصاِدقِيَن( يٌم بِالظَّ ُ َعِل َّ ِديِهْم َو َمْت أَْي دَّ ا قَ ْوَت 7بًَدا بَِم ْل إِنَّ اْلَم ) قُ

وَن ِمْنهُ فَِإنَّهُ ُمَالقِيُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بِمَ  وَن(الَِّذي تَِفرُّ تُْم تَْعَملُ ا8ا ُكن ا  ) يَ ِذيَن أَيَُّه الَّ
ٌر لَ  ْم َخْي َع ذَِلُك ِ َوذَُروا اْلبَْي َّ ِر  ى ِذْك عَْوا إِلَ ِة فَاْس َالِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَ وَن(آَمنُوا إِذَا نُوِدي ِللصَّ تُْم تَْعلَُم ْم إِْن ُكن ) 9ُك

ِ وَ  َّ ِل  ْن فَْض وا ِم ي األَْرِض َواْبتَغُ ُروا فِ َالةُ فَانتَِش يَْت الصَّ ِإذَا قُِض وَن(فَ ْم تُْفِلُح ًرا لَعَلَُّك َ َكثِي َّ ُروا  ) َوإِذَا 10اْذُك
ْن  ِو َوِم ْن اللَّْه ٌر ِم ِ َخْي َّ َد  ا ِعْن ْل َم ا قُ وَك قَائًِم ا َوتََرُك وا إِلَْيَه ًوا انفَضُّ اَرةً أَْو لَْه ُر َرأَْوا تَِج ُ َخْي َّ اَرِة َو التَِّج

اِزقِيَن(   ./.)).)11الرَّ
  ظيم صدق هللا الع  
  ( سورة الجمعة )   

  * التحليل :   
  

ا  ب وم ا الغي وت ؟.. م ما الضالل المبين ؟.. ما مثل الحمار الذي يحمل أسفارا ؟.. لماذا ال يتمنون الم
الي إن شاء  الشهادة ؟.. وما الفالح ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل الت

  هللا تعالى : 
  

يِم(يُ ((    ِز اْلَحِك دُّوِس اْلعَِزي ِك اْلقُ ي األَْرِض اْلَمِل ا فِ َماَواِت َوَم ي السَّ ا فِ ِ َم َّ ِ بُِّح  ِ .)) .. )1َس َّ ِ بُِّح  :  يَُس
ل: والتَّسبيح: التنزيه. ه هللا وسبحان هللا: معناه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقي ا ال  تنزي ل م الى عن ك تع

ه أَي  فعل على قال: ونَْصبُه أَنه في موضعله أَن يوصف،  ينبغي معنى تسبيحاً له، تقول: َسبَّْحُت هللا تسبيحاً ل
ُسْبحاَن الذي  قال: وكذلك روي عن النبي، صلى هللا عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قوله تعالى: نزهته تنزيهاً،

ه هللا، هللا تسب أُسبِّح أَْسَرى بعبده ليالً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى ة تنزي ي اللغ ال: وسبحان ف يحاً. ق
ذيب:)) :  اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس ..((  عز وجل، عن السوء َّ عز وجل. وفي الته ه التَّْقِديُس: تنزيه  ْدُس تنزي َّ  القُ

ال: دَّس. ويق دُّوس الُمقَ دَّس القُ و المتَقَ الى، وه دُّوس تع ا القُ ارة، وك ْدس، وهو الطه ن القُ ول م يبويه فَعُّ ن س
  .. الضم بفتح أََ◌وائلهما؛ قال اللحياني: المجتمع عليه في ُشبُّوح وقُدُّوس وقَدُّوس، يقول: َسبُّوح

ابَ ((     ْم اْلِكتَ يِهْم َويُعَلُِّمُه َزّكِ ِه َويُ يِّيَن َرُسوالً ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِ ةَ َوإِنْ ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اْألُّمِ   َواْلِحْكَم
يٍن( َالٍل ُمبِ ي َض ابَ .)) .. )2َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِف ْم اْلِكتَ ريم .. ((   َويُعَلُِّمُه رآن الك ةَ : الق ر  َواْلِحْكَم )) : صواب األم

دين اإلسالمي  وسداده .. وهي في هذا المقام تعني السنة أي األمور التطبيق من األحكام الشرعية التي تهم ال
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اه وأخراه .. ((  الحنيف في حياة المؤمن ا ينٍ لخاصة منها والعامة في دني َالٍل ُمبِ ي َض ان الشيء :  لَِف )) : أب
  اتضح فهو مبين ..

ا يَْلَحقُوا بِِهْم َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(((       .)) ..)3َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ
  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :  
نحدثني عبد ا   ث، ع ي الغي ن أب ور، ع الل، عن ث ن ب ليمان ب ال: حدثني س د هللا ق ن عب ز ب ي  لعزي أب

توآله كنا جلوسا عند النبي صلى هللا عليه  هريرة رضي هللا عنه قال: ة:  وسلم فأنزل ه سورة الجمع ((   علي
م يراجع ول هللا؟ فل ا رس م ي ت: من ه ال: قل ْم ق وا بِِه ا يَْلَحقُ ى سألَوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ ا سلمان  ه حت ا، وفين ثالث

ا،  وسلم يده على سلمان، ثم وآله الفارسي، وضع رسول هللا صلى هللا عليه د الثري ان عن ان اإليم و ك ال: (ل ق
ؤالء). ن ه ل، م ال، أو رج ه رج   لنال

ن حدثنا عبد رة، ع ي هري ث، عن أب ي  هللا بن عبد الوهاب: حدثنا عبد العزيز: أخبرني ثور، عن أبي الغي النب
ي فضائلوآله صلى هللا عليه  ارس،  وسلم: (لناله رجال من هؤالء). أخرجه مسلم ف اب: فضل ف الصحابة، ب

م:    .2546رق
ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم(((      َّ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َو َّ   .)) : الفضل هو الخير وزيادة .. )4ذَِلَك فَْضُل 

لُوا ((     ذَّبُوا َمثَُل الَِّذيَن ُحّمِ ِذيَن َك ْوِم الَّ ُل اْلقَ ئَْس َمثَ فَاًرا بِ ُل أَْس التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِم
ُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن( َّ ِ َو َّ فَاًرا.)).. )5بِآيَاِت  ا:  يَْحِمُل أَْس و الكت ل: ه اب، وقي ْفُر، بالكسر: الكت ب والّسِ

وراة، الكبير، ةُ، واحدهم وقيل: هو جزء من الت فََرةُ: الَكتَبَ ع أَْسفاٌر.والسَّ ةِ  والجم و بالنَّبَِطيَّ سافرا.  سافٌِر، وه
ارِ  وَسفَْرُت الكتاَب أَْسِفُرهُ  بِأَْيِدي َسفَرٍة؛ قال هللا تعالى: ِل الِحم ال  َسْفراً. وقوله عز وجل: َكَمثَ فاراً؛ ق ُل أَْس يَْحِم

ود األَسفار: الكتب الكبار واحدها ِسْفٌر،ي الزجاج ف وراة أَْعلََم هللاُ تعالى أَن اليه تعماَل الت ركهم اس ي ت ثَلُهم ف  َم
  . يعيها. الكتب، وهو ال يعرف ما فيها وال وما فيها َكَمثَِل الحماُر يُْحَمل عليه

ا((     ْل يَ ْم أَوْ  قُ تُْم أَنَُّك اُدوا إِْن َزَعْم ِذيَن َه ا الَّ تُْم أَيَُّه ْوَت إِْن ُكن ْوا اْلَم اِس فَتََمنَّ ْن ُدوِن النَّ ِ ِم َّ ِ اُء  ِليَ
د::  أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا قُْل يَا .))..)6َصاِدقِيَن( و  تاَب ورجع الَهْوُد: التَّْوبَةُ، هاَد يَُهوُد هْوداً وتََهوَّ ى الحق، فه إِل

ل إِنِّي امُرٌؤ ِمْن َمْدِحِه هائِد وبُْزٍل؛ قال أَعرابي: هائٌد. وقوٌم ُهوٌد: ِمثُْل حائٍِك وُحوٍك وباِزلٍ  ز:  وفي التنزي العزي
ر إِنَّا ُهْدنا إِليك؛ أَي تُْبنا إِليك، وهو قول ن جبي ه  مجاهد وسعيد ب ِإلى ألَن في ّداه ب ن سيده: ع ال اب راهيم. ق وإِب

اِرئِكم؛ كذلك قولهإِليك ورجعنا وقَُرْبنا من المغفرة؛ و رجعنا، وقيل: معناه تبنا معنى ال  تعالى: فتُوبوا إِلى ب وق
  .. تعالى: إِن الذين آمنوا والذين هادوا

اِلِميَن(((     يٌم بِالظَّ ُ َعِل َّ ِديِهْم َو َمْت أَْي دَّ ا قَ ًدا بَِم هُ أَبَ ر .)).. )7َوَال يَتََمنَّْونَ ي غي يء ف ع الش ُم: َوْض الظُّْل
ا وضع ما ظلم أي ْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي: الشَّبه: مَ  في موِضعه. ومن أمثال العرب ي  م بَه ف الشَّ

ئَْب فقد ظلَم. وفي م  غير َمْوضعه وفي المثل: من اْستْرَعى الذِّ حديث ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي ل
ا  يقال: أََخذَ في طريٍق  يَْعِدلوا عنه؛ م يمين ا ظل ماالً؛ و فم ه حديثوال ِش ا  ِ أُمّ  من َر ثََكم ٍر وُعَم ا بك لَمة: أن أب َس

، األَْمر فما َظلَماه أي لم يَْعِدال ّدِ م عنه؛ وأصل الظُّلم الَجْوُر وُمجاَوَزة الح وا ول ذين آَمنُ ز: ال ل العزي ي التنزي  وف
ن ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وا يَْلبُِس م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع انهم بِ  عب نإيم ك ع ْرٍك، وُرِوي ذل  ِش
لماَن، عود وَس ِن َمْس ة واب ْرك ُحذَْيف ل: إن الّشِ ز وج وَل هللا ع ه ق أَّولوا في ن  وت ُل ع يم. والظُّْلم:الَمْي ٌم َعِظ لَُظْل

  .. القَصد
وَن ِمْنهُ فَِإنَّهُ ُمَالقِيُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم الْ ((     تُْم قُْل إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّ ا ُكن ئُُكْم بَِم غَْيِب َوالشََّهاَدِة فَيُنَبِّ
اِلُم  : علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. إِلَى َعاِلِم اْلغَْيبِ .)).. )8تَْعَملُوَن( يم والع من صفات هللا عز وجل العَِل

ِب والشَّ هللا عز والعَالَُّم؛ قال اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق و هللاُ  هادِة،وجل: وهو الَخالَُّق العَِل وب، فه الَّم الغُي ال: َع وق
اً وال العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، َزل عاِلم ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يَ ا  وبَِما يكوُن ولَمَّ اً بم زاُل عالم يَ

ع األشياء السماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه  كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في بجمي
ي )) : اْلغَْيِب .((  دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. باِطنِها وظاهِرها حق ف و إِس ك. أَب ا غاب عن لُّ م والغَْيُب: ك

ه بالغَْيِب؛ أَي قوله تعالى: يؤمنون ّ علي ، صلى  ـيُّ ه النب ن  يؤمنون بما غاَب عنهم، مما أَخبرهم ب لم، م وس
رِ  ةِ  أَم ِث والجن أَهم البَْع ا أَنب نهم مم اَب ع ا غ لُّ م ار. وك   والن
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. قال: والغَْيبُ  به، فهو َغْيٌب؛ ّ ن وقال ابن األَعرابي: يؤمنون با ا غاَب ع الً  أَيضاً م ان ُمَحصَّ وِن، وإِن ك العُي
ر صوتاً من وراء الغَْيب في القلوب. ويُقال: سمعت ي الحديث ذك رر ف د تك ب،  أَي من موضع ال أَراه. وق الغي

ون،وه ن العي اب ع ا غ ل م ر و ك وب، أَو غي ي القل الً ف ان ُمَحصَّ واء ك ل. س َهاَدةِ . ((محص هد  َوالشَّ )) : ش
ذاالمجلس :حضره .. الشهادة : الخبر القاطع ..  هاَدة،  وحكى اللّحياني: إِنَّ الشَّهادةَ ليَْشَهدوَن بك َل الشَّ أَي أَه

وء. المجلس. ابن بُزُرج: َشِهْدُت على يقال: إِن المجلس لَيَْشَهُد بكذا أَي أَهلَ  كما  َشهاَدة َسْوٍء؛ يريد ُشَهداَء س
دٌ  وقوماً يَْشَهُدون. والشاِهدُ  وُكالَّ تكون الشَّهاَدة َكالماً يَُؤذَّى هاٌد  والشَّهيد: الحاضر، والجمع ُشَهداء وُشهَّ وأَْش

د هوٌد؛ وأَنش يَرتي، وُش هوداً َعِش ْت ُش أَني، وإِن كانَ  ثعلب:ك
رُ ..  ْبَت َعنّى يا ُعثَْيُم، َغريبُ إِذا غِ  َهد: َمْحَض اس. والشهادة والَمْشَهُد: الَمْجَمُع من الناس. والَمْش اِهُد  الن وَمش

الى: اهدٍ  مكة: الَمواِطُن التي يجتمعون بها، من هذا. وقوله تع ه  وش لى هللا علي ي، ص هوٍد؛ الشاِهُد: النب ومش
َهدونه الفراُء: الشاِهُد يوُم الجمعة، والمشهود يوم عرفةَ ألَنوقال  القيامة. وسلم، والَمْشهوُد: يومُ   الناس يَْش

ومُ  ال أَيضاً: الشاهد ي ال: ويق ه. ق ال: ويَْحُضرونه ويجتمعون في ه ق ة فكأَن وِد والشاهد،  القيام ْوِم الموع واليَ
  )) : أي ما حضر وما غاب .. َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ .. ((  الموعود يتبعه في خفضه فجعل الشاهد من صلة

عَ  يَا((     ِ َوذَُروا اْلبَْي َّ ِر  ى ِذْك عَْوا إِلَ ِة فَاْس َالِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَ ٌر أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدي ِللصَّ ْم َخْي  ذَِلُك
ه .. : وذر الشيء وذرا  َوذَُروا اْلبَْيعَ .))... )9لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن( راء : ترك ع: الش ُع: ضّد الشراء، والبَْي البي

ن و م اً، وه داد. أَيض اذ األَْض و ش اً، وه اً وَمبيع ه بَْيع َرْيتُه، أَبيعُ يء: َش ُت الش ه وبِْع اُع:  وقياس اً. واالْبتِي َمباع
  ..  االْشتراء
وا إِلَْيَها َوتََرُكوَك قَا((     اَرِة َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَضُّ ْن التَِّج ِو َوِم ْن اللَّْه ٌر ِم ِ َخْي َّ َد  ئًِما قُْل َما ِعْن

اِزقِيَن( ُ َخْيُر الرَّ َّ وا إِلَْيَها./.)).. )11َو ن :  انفَضُّ وا م ل: الْنفَضُّ ي التنزي قُوا. وف وا: تَفَرَّ وتَفَضََّض القوم واْنفَضُّ
َض  ُض. وتَفَضَّ م الفََض وا، واالس ق ك،أَي تفرَّ :حْوِل ضُّ َق. والفَ رَّ يء: تف د  الش اس بع ن الن ةً م َك َحْلق تفريقُ

وا أَي تُهم فاْنفَضُّ ال: فَضْض اعهم، يق اعر: اجتم ال الش ْقتهم؛ ق رَّ َرتَيِهْم، ف نا ُحج وا فَضْض   إِذا اْجتََمعُ
َق، فهو فََضٌض. ونَْجَمعُهم إِذا كانوا بَدادِ    . وكلُّ شيٍء تفرَّ

    
  

 *******  
  
  

ره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يس
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه س
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
ون ...  –./.)) )118اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ (( ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  
   

c     : 371الحلقة عدد  
   c سورة المنافقون) 63(

  )  11( آياتها : 
  

 الم ع الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم ل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  ن الرجيمأعوذ با من الشيطا
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ يَْش((  َّ ولُهُ َو َك لََرُس ُم إِنَّ ُ يَْعلَ َّ ِ َو َّ وُل  َك لََرُس َهُد إِنَّ افِِقيَن إِذَا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْش َهُد إِنَّ اْلُمنَ
اِذبُوَن( دُّ 1لََك ةً فََص انَُهْم ُجنَّ ذُوا أَْيَم وَن()اتََّخ انُوا يَْعَملُ ا َك اَء َم ْم َس ِ إِنَُّه َّ بِيِل  ْن َس مَّ  )2وا َع وا ثُ أَنَُّهْم آَمنُ َك بِ ذَِل

وَن( ْم الَ يَْفقَُه وبِِهْم فَُه أَنَّ  )3َكفَُروا فَُطبَِع َعلَى قُلُ ْوِلِهْم َك َمْع ِلقَ وا تَْس اُمُهْم َوإِْن يَقُولُ َك أَْجَس تَُهْم تُْعِجبُ ُهْم َوإِذَا َرأَْي
اتَلَ  ذَْرُهْم قَ ُدوُّ فَاْح ْم اْلعَ ْيِهْم ُه ْيَحٍة َعلَ وَن(ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ َكأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ يَْحَسبُوَن ُكلَّ َص ى يُْؤفَُك ُ أَنَّ َّ ) 4ُهْم 

ْوا ُرُءوَسُهْم وَ  ِ لَوَّ َّ تَْكبُِروَن(َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا يَْستَْغِفْر لَُكْم َرُسوُل  ْيِهْم 5َرأَْيتَُهْم يَُصدُّوَن َوُهْم ُمْس َواٌء َعلَ ) َس
ْوَم اْلفَاِس ِدي اْلقَ َ الَ يَْه َّ ْم إِنَّ  ُ لَُه َّ َر  ْن يَْغِف ْم لَ تَْغِفْر لَُه ْم تَْس ْم أَْم لَ تَْغفَْرَت لَُه وَن الَ 6ِقيَن(أَاْس ِذيَن يَقُولُ ْم الَّ ) ُه

افِِقيَن الَ يَْفقَُهتُْنِفقُوا َعلَى َمْن  نَّ اْلُمنَ َماَواِت َواألَْرِض َولَِك َزائُِن السَّ ِ َخ َّ ِ وا َو ِ َحتَّى يَْنفَضُّ َّ  ) 7وَن(ِعْنَد َرُسوِل 
وِلهِ  ةُ َوِلَرُس زَّ ِ اْلِع َّ ِ ا األَذَلَّ َو افِِقيَن الَ  يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ األََعزُّ ِمْنَه نَّ اْلُمنَ ْؤِمنِيَن َولَِك َوِلْلُم

وَن( ا8يَْعلَُم َك فَأُوْ  ) يَ ْل ذَِل ْن يَْفعَ ِ َوَم َّ ِر  ْن ِذْك ْم َع َوالُُكْم َوَال أَْوَالُدُك ْم أَْم وا الَ تُْلِهُك ِذيَن آَمنُ ا الَّ ْم أَيَُّه َك ُه لَئِ
ْوَال ) َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكمْ 9اْلَخاِسُروَن( وَل َرّبِ لَ ي فَيَقُ ْرتَنِ  ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي أََحَدُكْم اْلَمْوُت فَيَقُوَل َرّبِ لَْوَال أَخَّ

اِلِحيَن( ْن الصَّ دََّق َوأَُكْن ِم ْرتَنِي إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ ُ خَ 10أَخَّ َّ ا َو اَء أََجلَُه ا إِذَا َج ُ نَْفًس َّ َر  َؤّخِ ْن يُ ا ) َولَ ٌر بَِم بِي
  ./.)).)11تَْعَملُوَن(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المنافقون ) 

  * التحليل : 
  

ا  كما النفاق؟.. ومن هم المنافقون ؟.. ما الخشب المسندة ؟ .. وما اإلف ؟.. ومن هم الفاسقون ؟.. وم
  لي إن شاء هللا : الفقه ؟ .. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التا
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ُ يَْش((  ((  َّ ولُهُ َو َك لََرُس ُم إِنَّ ُ يَْعلَ َّ ِ َو َّ وُل  َك لََرُس َهُد إِنَّ الُوا نَْش افِقُوَن قَ اَءَك اْلُمنَ َهُد إِنَّ إِذَا َج

رَ .)).. قال )1اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُوَن( و السَّ ق وه اً للنَّفَ افُق ُمنافق ي األَرض،أَبو عبيد: سمي المن ا ب ف ل: إنم  وقي
ال: اءه. يق ه نافق و دخول اليربوع وه افََق ك ه ن اً ألن مي ُمنافق افق س ه ون ق ب د نف رق ه جح ال ، ول ر يق ه  آخ ل

ي القاِصعاء، فإذا طِلَب قَصَّع فخرج دخل ف ي من القاِصعاء، فهو ي دخل ف عاء، أو ي ن القاِص اء ويخرج م  النافِق
ثم يخرج منه من غير الوجه الذي  هكذا يفعل الُمنافق، يدخل في اإلسالم لالقاِصعاء ويخرج من النافِقاء، فيقا

يرققه، فإذا أُتَِي  اليَْربوع يكتمها ويُْظهر غيرها وهو موضع الجوهري: والنافِقاء إحدى ِجَحرةَ وقال  دخل فيه.
  خرج، والجمع النََّوافُِق. القاِصعاء ضرب النافِقاء برأْسه فاْنتَفَق أَي من قِبَلِ 

ِ إِنَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن((  ( َّ ةً .)).. )2اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيِل   اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّ
اً وجُ  عنك فقد َجنَّ الشيَء يَُجنُّه َجنّاً: َستَره. وكلُّ شيء ُستر:  ه َجنّ هُجنَّ عنك. وَجنَّه الليُل يَُجنُّ نَّ علي اً وَج  نون

،   ..  بالضم، ُجنوناً وأََجنَّه: َستَره يَُجنُّ
وَن(((   ْم الَ يَْفقَُه وبِِهمْ .)).. )3ذَِلَك بِأَنَُّهْم آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا فَُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَُه ى قُلُ َع َعلَ ع :  فَُطبِ وَطب

يءَ  ابِعُ  الش ابَُع والط تم. والط اً: خ ُع طْبع ه يَْطبَ ر:وعلي الفتح والكس اتم ، ب ن  الخ رة ع ه؛ األَخي تم ب ذي يخ ال
ال اللحياني وأَبي حنيفة. والطابُِع والطابَُع: رائض. يق م الف ع الشاة ِميَس ى :طب ه: ختم،عل ى قلب ع هللا عل . وطبَ

ي على قلوب الكافرين، نعوذ با : طبع   ويقال المثل. ال يَِع تََم ف ُق  منه، أَي َخ ى وال يَُوفَّ ال وغّط ر. وق لخي
تم اللغة معنى طبع في  أَبو إِسحق النحوي: ه  وخ ن أَن يدخل تِيثاُق م ى الشيء واالْس ةُ عل و التْغِطي د، وه واح

ى ْل راَن عل الَّ ب ل: ك ز وج ال ع ا، وق وب أَْقفالُه ى قل الى: أَم عل ال تع ا ق يء كم ى  ش ى عل اه َغطَّ وبهم؛ معن قل
ى )) :  فَُهْم الَ يَْفقَُهونَ .. ((   على قلوبهم وكذلك طبع هللا  قلوبهم،  َب عل الِفْقهُ: العلم بالشيء والفهُم له، وغل

ال  لِسياَدتِه وشرفه وفَْضِله على سائر أَنواع العلم كما غلب النجُم على الدين ِعْلم َدل؛ ق الثَُّريَّا والعُوُد على الَمْن
فَها هللاوالفَتْح، وقد َجعَله العُرْ  ِ ابن األَثير: واْشتِقاقهُ من الشَّقّ  وتَْخصيصاً  ، تعالى ُف خاّصاً بعلم الشريعة، َشرَّ

ال هللا  الفَْهم. يقال: بعلم الفروع منها. قال غيره: والِفْقهُ في األَصل ه. ق اً في دين أَي فَْهم ي ال أُوتَِي فالٌن فِْقهاً ف
  .. ليَتفَقَّهوا في الدين؛ أَي ليَكونوا ُعلَماء به، وفَقََّهه هللاُ  وجل: عز

أَنَّهُ  ((  نََّدةٌ َك ٌب ُمَس نََّدةٌ َوإِذَا َرأَْيتَُهْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمُهْم َوإِْن يَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِهْم َكأَنَُّهْم ُخُش ٌب ُمَس ْم ُخُش
ُ أَنَّى يُْؤفَُكوَن( َّ   .)).. )4يَْحَسبُوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعلَْيِهْم هُْم اْلعَُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاتَلَُهْم 

  )) :  َكأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ (( 
  جاء في صحيح البخاري : 

م ن أرق د ب ال: سمعت زي و إسحاق ق دثنا أب ة: ح ن معاوي ر ب ال: حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهي   ق
د ال عب ه شدة، فق اس في اب الن ي سفر أص ه وسلم ف ي ألصحابه: ال  خرجنا مع النبي صلى هللا علي ن أب هللا ب

ال:تنفقو ه. وق ن حول ا  ا على من عند رسول هللا حتى ينفضوا م ة ليخرجن األعز منه ى المدين ا إل ئن رجعن ل
ل،  األذل، فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم ا فع ه م د يمين أله، فاجته ي فس فأخبرته، فأرسل إلى عبد هللا بن أب

الو قالوا: كذب زيد ا ق ي نفسي مم ع ف لم، فوق ه وس لرسول هللا صلى هللا علي زل هللا عز وج ى أن دة، حت  ا ش
م تغفر له لم ليس ه وس لى هللا علي ي ص دعاهم النب افقون}. ف اءك المن ي: {إذا ج ديقي ف هم.  تص ووا رؤوس  فل

  ..  قال: كانوا رجاال أجمل شيء. .{وقوله  :( خشب مسندة )) 
ٍة بِإس ُخْشٌب، ، في صفة المنافقين: كأَنهم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ؛ وقُرئَ  وقوله عز وجل ل بََدن كان الشين، مث

ْركِ  وبُْدٍن. ومن قال ُخُشٌب، فهو بمنزلة ثََمَرٍة وثُُمٍر؛ ي تَ ّ أَعلم: أَنَّ المنافقين ف ِم واالْستِْبصاِر، أَراد، و تَّفَهُّ  ال
ة َوْحيِ، بمنزل ن ال َمعُوَن م ا يَْس ي م ر َوَوْع ي ِذك ديث ف ي الح ِب. وف ُخبٌ  الُخُش ل، ُص ٌب باللي افقين: ُخُش  المن
أَنهم َل، ك اُموَن اللي م يَن ار؛ أَراد: أَنه اً. بالنه كن تخفيف ين وتس م الش ه؛ وتُض لُّون في ةٌ، ال يَُص ح ٌب ُمَطرَّ  ُخُش

ول رُب تق ْذٌع. والع ه ِج بةٌ وكأَن ه َخَش ِل: كأَن َب؛ للقَتِي ت الَخَش ُل: أَكل بَِت اِإلب الً: وتَخشَّ ف إِب ز ووص ال الراج  ق
قَها، ِمن النَِّجيِل، أَ  انَه. ويقال: اِإلبُل تَتََخشَُّب ِعيداَن الشجِر إِذا وَجعَلَْت تََخشَّبُهْ  ْشَهبُْه، أَْفنانُه،َحرَّ ْت أَغص . تَناَولَ

ُ أَنَّى يُْؤفَُكونَ ((   َّ كَ  ِإلْفك: الكذب. واألَفِيكةُ: كاِإلْفك، أَفََك يَأْفِك)): قَاتَلَُهْم  اً و وأَفِ اً وأَفَك اً وأَْفك اً وأُفُوك َك؛ إِْفك أَفَّ
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ي ال قال رْؤبة: َدى ذُو األَزِّ  يأُْخذُ التَأْفِيُك والتََّحّزِ ي فِينَا، وال قول الِع ُك .. جاء ف َك يأْفَ ُك وأَفِ َك يأُْ◌فِ ذيب: أَفَ الته
  . ته.َكذَب وَكذَبْ  مثل وأَفََك الناَس: كذبهم وحدَّثهم بالباطل، قال: فيكون أَفََك وأَفَْكتُه إِذا كذب. ويقال: أَفََك كذب.

ْم ((   دُّوَن َوُه تَُهْم يَُص ُهْم َوَرأَْي ْوا ُرُءوَس وَّ ِ لَ َّ وُل  ْم َرُس تَْغِفْر لَُك الَْوا يَْس ْم تَعَ َل لَُه َوإِذَا قِي
دُّونَ .)).. )5ُمْستَْكبُِروَن( تَُهْم يَُص دّ :  َوَرأَْي ه يَِص ّدِ عن ُدوف. َص راُض والصُّ ّد: اِإلْع دّ  ُالصَّ دُ  ُويَُص ّداً وُص وداً: َص

دَّا وم ُص ادٌّ من ق ل ص رض. ورج تَْكبُِرونَ .. ((  أَع ْم ُمْس ر ..  َوُه ة وتجب ان ذا عظم تِْكباُر )) : استكبر : ك واْس
ه إِالَّ هللاُ  وا ال إِل ار: أَن ال يقول م ؛ الكف ه: إِنه ه قول ذا ومن تكبرون؛ وه ه إِال هللا يس م ال إِل ل له انوا إِذا قي و  ك ه

ه النبي الِكْبُر الذي قال ي قلب ان ف م ، صلى هللا عليه وسلم: إِن من ك ٍر ل ن ِكْب ة م اُل ذَرَّ ال:  ِمثْق ة، ق دخل الجن ي
وق يعني به الشرك، وهللا أَعلم، ى مخل ان عل تكبار: ال أَن يتكبر اِإلنس ه. واالس ؤمن بري و م ه وه اع  مثل االمتن

  ..  عن قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّراً 
تَغْ ((   ْيِهْم أَاْس َواٌء َعلَ ْوَم َس ِدي اْلقَ َ الَ يَْه َّ ْم إِنَّ  ُ لَُه َّ َر  ْن يَْغِف ْم لَ تَْغِفْر لَُه ْم تَْس ْم أَْم لَ فَْرَت لَُه

ِقيَن( ن.)).. )6اْلفَاِس ل والخروج ع ر هللا عز وج رك ألَم يان والت ق: العص ق  الِفْس ق  طري ق .. فسق يفس  الح
ائي  حياني،أَي فََجر،ويَْفُسُق فِْسقاً وفُسوقاً وفَُسَق؛ الضم عن الل م يعرف الكس قال: رواه عنه األَحمر، قال: ول

ن روج ع وق الخ م، وقيل:الفُس ر الض ن أَم يُس ع َق إبل ا فََس ية كم ى المعص ل إل ذلك المي دين، وك   ال
  .. ربه أَي جار ومال عن طاعته ربه. وفََسق عن أمر

َماَواِت َواألَْرِض ُهْم الَِّذيَن يَقُولُوَن الَ تُْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعنْ ((   َزائُِن السَّ ِ َخ َّ ِ وا َو ِ َحتَّى يَْنفَضُّ َّ َد َرُسوِل 
وضٌ .)).. ) 7َولَِكنَّ اْلُمنَافِِقيَن الَ يَْفقَُهوَن( ه فَّضاً، فهو َمْفُض يٌض: كسرتُه فََضْضُت الشيَء أَفُضُّ ه،  وفَِض ْقتُ وفَرَّ

وا من  وفُضاُضه وفِضاُضه وفُضاَضتُه: ما تكسَّر منه؛ قُوا. وفي التنزيل: الْنفَضُّ وا: تَفَرَّ وتَفَضََّض القوم واْنفَضُّ
: ضُّ َق. والفَ رَّ يء: تف َض الش ُض. وتَفَضَّ م الفََض وا، واالس ق ك،أَي تفرَّ د  حْوِل اس بع ن الن ةً م َك َحْلق تفريقُ

وا أَي ْقتهم؛ اجتماعهم، يقال: فَضْضتُهم فاْنفَضُّ َق، فهو فَ  فرَّ   ..  َضضٌ وكلُّ شيٍء تفرَّ
وِلِه وَ ((  ةُ َوِلَرُس زَّ ِ اْلِع َّ ِ ا األَذَلَّ َو زُّ ِمْنَه ِرَجنَّ األََع نَّ يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدينَِة لَيُْخ ْؤِمنِيَن َولَِك ِلْلُم

  .)).. )8اْلُمنَافِِقيَن الَ يَْعلَُموَن(
  ن:جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيا

د ن عب ابر ب هللا رضي  حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت ج
ا لألنصار،  كنا في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجال من هللا عنهما يقول: ال األنصاري: ي ار، فق األنص

الوا: كسع رجل رسوله صلى هللا عليه وسلم، قال وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمعها هللا : (ما هذا). فق
ي  من المهاجرين رجال من ال النب اجرين، فق ا للمه اجري: ي األنصار، فقال األنصاري: يا لألنصار، وقال المه

ي صلى صلى دم النب ين ق لم  هللا عليه وسلم: (دعوها فإنها منتنة). قال جابر: وكانت األنصار ح ه وس هللا علي
وا،أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال  د فعل ي: أو ق ن أب ة ليخرجن عبد هللا ب ا إلىالمدين ئن رجعن األعز  وهللا ل

ا ي ي ي  منها األذل، فقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: دعن ال النب افق، ق ذا المن ق ه رب عن رسول هللا أض
  أصحابه ..  الناس أن محمدا يقتل صلى هللا عليه وسلم (دعه، ال يتحدث

افِقِ ((   ونَ َولَِكنَّ اْلُمنَ افَقَ )) : يَن الَ يَْعلَُم ال: ن ع إذا خرج من  ويق ه، وقَصَّ ي نافِقائ ل ف وُع إذا دخ اليرب
ة: وتَنَفَّق: القاِصعاء. ا خرج؛ قال ذو الرم َمهُ تَنَفَّق و إذا أَرادوا َدْس و  أَب ق وه اً للنَّفَ افُق ُمنافق د: سمي المن عبي

ي األَرض، َرب ف مي السَّ ا س ل: إنم ا وقي ه ن اً ألن ال: ُمنافق اءه. يق ه نافق و دخول اليربوع وه ه  فََق ك ق ب د نف  ق
النافِقاء ويخرج  من القاِصعاء، فهو يدخل في له القاِصعاء، فإذا طِلَب قَصَّع فخرج آخر يقال ونافََق، وله جحر

ال من القاِصعاء، أو يدخل في اء، فيق ن النافِق رج م ي اإلسالم القاِصعاء ويخ دخل ف افق، ي ل الُمن ذا يفع م  هك ث
  )): علم علما : أدركه بحقيقته وكنهه .. الَ يَْعلَُمونَ . ((  يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.

ا((   َك فَأُوْ  يَ ْل ذَِل ْن يَْفعَ ِ َوَم َّ ِر  ْن ِذْك ْم َع َوالُُكْم َوَال أَْوَالُدُك ْم أَْم وا الَ تُْلِهُك ِذيَن آَمنُ ا الَّ ْم أَيَُّه َك ُه لَئِ
وى.)).. )9اْلَخاِسُروَن( ن ه ه وشغَلَك م َت ب ه ولَِعْب ربٍ  اللَّْهو: ما لََهْوت ب يس  وَط ي الحديث: ل ا. وف ونحوهم

ى  مباح شيء من اللَّْهِو إَالَّ في ثالث أَي ليس منه ة عل ا وجدتها ُمِعين ا إِذا تأَملته لَّ واحدة منه ذه، ألَنَّ ك إِالَّ ه
ال َحق ب. يق ُو: اللَِّع ه. واللَّْه ة إِلي وأَو ذَِريع ْوُت بالشيء أَلُه ه : لَه اَغْلت  ب ه وتَش َت ب ه إِذا لَِعب ُت ب ْي واً وتَلَهَّ لَْه

ِ . ((  غيره. وَغفَْلَت به عن َّ   )) : عن الصلوات الخمس .. وقيل عن جميع ما أمر هللا به ونهى ..  َعْن ِذْكِر 
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أْتَِي أََح((   ِل أَْن يَ ْن قَْب ْوَال َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِم وَل َرّبِ لَ ي فَيَقُ ْرتَنِ ْوَال أَخَّ وَل َرّبِ لَ ْوُت فَيَقُ َدُكْم اْلَم
اِلِحيَن( دََّق َوأَُكْن ِمْن الصَّ ْرتَنِي إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ وت : إِلَى أََجٍل قَِريبٍ .)).. )10أَخَّ ي الم ت ف ةُ الوق األََجُل: غاي

  . ةُ الشيء.ُمدَّ  واألََجُل: . وُحلول الدَّين ونحِوه
ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن(((   َّ ُ نَْفًسا إِذَا َجاَء أََجلَُها َو َّ َر  ز ./.)).. )11َولَْن يَُؤّخِ ماء هللا ع ن أَس ُر: م الَخبِي

ه  إِذا عرفته على حقيقته. وَخبُْرُت باألَمر أَي علمته. وَخبَْرُت األَمَر أَْخبُُرهُ  يكون. وجل العالم بما كان وما وقول
  . خبيراً يَْخبُُر. تعالى: فاْسأَْل بِه َخبِيراً؛ أَي اسأَل عنه

  
  

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا و هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  اا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم وال ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق سالم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  
   

  

c    : 372الحلقة عدد   
   c سورة التغابن) 64(

  )  18( آياتها : 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ِديٌر(((  ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ُد َوُه ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْم َّ ِ َو 1يَُسبُِّح  ) ُه

يٌر(الَِّذي  وَن بَِص ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ ْؤِمٌن َو َرُكْم 2َخلَقَُكْم فَِمْنُكْم َكافٌِر َوِمْنُكْم ُم وَّ اْلَحّقِ َوَص َماَواِت َواألَْرَض بِ َق السَّ ) َخلَ
رُّ 3فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر( ا تُِس ُم َم َماَواِت َواألَْرِض َويَْعلَ ي السَّ ا فِ يٌم ) يَْعلَُم َم ُ َعِل َّ وَن َو ا تُْعِلنُ وَن َوَم

ُدوِر( يٌم(4بِذَاِت الصُّ ذَاٌب أَِل ْم َع ِرِهْم َولَُه اَل أَْم ذَاقُوا َوبَ ُل فَ ْن قَْب ْت 5) أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَأُ الَِّذيَن َكفَُروا ِم هُ َكانَ َك بِأَنَّ ) ذَِل
الُوا أَبََش اِت فَقَ لُُهْم بِاْلبَيِّنَ أْتِيِهْم ُرُس ٌد(تَ يٌّ َحِمي ُ َغنِ َّ ُ َو َّ تَْغنَى  ْوا َواْس ُروا َوتََولَّ ُدونَنَا فََكفَ ِذيَن 6ٌر يَْه َم الَّ ) َزَع

 ِ َّ ى  َك َعلَ يٌر(َكفَُروا أَْن لَْن يُْبعَثُوا قُْل بَلَى َوَربِّي لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم َوذَِل ا7يَِس آِمنُوا بِ وِلِه ) فَ ِ َوَرُس َّ
ٌر( وَن َخبِي ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ ا َو ِذي أَنَزْلنَ وِر الَّ ِ 8َوالنُّ َّ ا ْؤِمْن بِ ْن يُ ابُِن َوَم ْوُم التَّغَ َك يَ ِع ذَِل ْوِم اْلَجْم ْم ِليَ ْوَم يَْجَمعُُك ) يَ

) 9ِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم(َويَْعَمْل َصاِلًحا يَُكفِّْر َعْنهُ َسيِّئَاتِِه َويُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَجْ 
يُر( ئَْس اْلَمِص ا َوبِ ِديَن فِيَه يبٍَة إِالَّ 10َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر َخاِل ْن ُمِص اَب ِم ا أََص ) َم

 ِ َّ ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم(بِِإْذِن  َّ ِ يَْهِد قَْلبَهُ َو َّ ا 11َوَمْن يُْؤِمْن بِا َولَّْيتُْم فَِإنََّم ِإْن تَ وَل فَ ُس وا الرَّ َ َوأَِطيعُ َّ وا  ) َوأَِطيعُ
ِ فَْليَتََوكَّ 12َعلَى َرُسوِلنَا اْلبََالُغ اْلُمبِيُن( َّ ُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َوَعلَى  َّ ْن  ) يَا13ْل اْلُمْؤِمنُوَن() وا إِنَّ ِم أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ

ورٌ  َ َغفُ َّ ِإنَّ  يٌم(أَْزَواِجُكْم َوأَْوَالِدُكْم َعُدوا لَُكْم فَاْحذَُروُهْم َوإِْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَْغِفُروا فَ َوالُُكْم 14 َرِح ا أَْم ) إِنََّم
 ُ َّ ةٌ َو ْم فِتْنَ يٌم(َوأَْوَالُدُك ٌر َعِظ َدهُ أَْج ُكْم 15 ِعْن ًرا ِألَْنفُِس وا َخْي وا َوأَنِفقُ َمعُوا َوأَِطيعُ تََطْعتُْم َواْس ا اْس َ َم َّ اتَّقُوا  ) فَ

وَن( ْم اْلُمْفِلُح َك ُه ِه فَأُْولَئِ حَّ نَْفِس ْم َويَ 16َوَمْن يُوَق ُش اِعْفهُ لَُك نًا يَُض ا َحَس َ قَْرًض َّ وا  ُ ) إِْن تُْقِرُض َّ ْم َو ْر لَُك ْغِف
  ./.)).)18) َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(17َشُكوٌر َحِليٌم(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة التغابن ) 

  * التحليل :
  

ا  ه ؟.. م زوج وأهل ين ال ة ب ا العالق ين ؟.. م ما هو زعم الكافرين ؟ .. ما يوم الجمع ؟.. ما البالغ المب
  النفس ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : شح

  
ِديٌر(((  ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوُه َّ ِ .)).. )1يَُسبُِّح 

ل: .والتَّسبيح: التنزيه ه هللا وسبحان هللا: معناه تنزيهاً  من الصاحبة والولد، وقي ا ال  تنزي ل م الى عن ك تع
ً  فعل على له أَن يوصف، قال: ونَْصبُه أَنه في موضع ينبغي ه أَي  معنى تسبيحاً له، تقول: َسبَّْحُت هللا تسبيحا ل

ُسْبحاَن الذي  ال الزجاج في قوله تعالى:قال: وكذلك روي عن النبي، صلى هللا عليه وسلم؛ وق نزهته تنزيهاً،
ه هللا،  أُسبِّح أَْسَرى بعبده ليالً؛ قال: منصوب على المصدر؛ المعنى ة تنزي ي اللغ ال: وسبحان ف هللا تسبيحاً. ق

ِديرٌ .. ((   عز وجل، عن السوء ْيٍء قَ ان )) :  َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش ل يكون ز وج اِدُر: من صفات هللا ع ِديُر والق القَ
ل  القُْدرة، فا ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إِن هللا على كل شيء قدير؛ من القُْدَرة من ى ك عز وجل عل

يء ّلِ ش ُر ُك ّدِ بحانه ُمقَ دير، وهللا س يء ق يه.  ش ال وقاض نق ِدُر  اب اِدُر والُمْقتَ الى الق ماء هللا تع ي أَس ر: ف األَثي
و  والمقتدر يَْقِدُر، والقَِدير فعيل منه، وهو للمبالغة،فاعل من قََدَر  فالقادر اسم والقَِديُر، َدَر، وه ن اْقتَ ٌل م ُمْفتَِع

  . أَبلغ.
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يٌر(((   وَن بَِص ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ ْؤِمٌن َو ْنُكْم ُم افٌِر َوِم ْنُكْم َك ْم فَِم ِذي َخلَقَُك َو الَّ الم .)).. )2ُه ي ك ُق ف والَخْل
ه: أَال شيء سبق إِليه: وكلالعرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُ   خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِلي

  . تبارك هللا أَحسن الخالقين. واألَمر له الَخلق
يُر(((   ِه اْلَمِص َوَرُكْم َوإِلَْي َن ُص َرُكْم فَأَْحَس وَّ اْلَحّقِ َوَص َماَواِت َواألَْرَض بِ َق السَّ الى .)).. )3َخلَ هللا تع

ا هو هللا خاِلُق والَخالَُّق، وفي التنزيل:وتقدَّس ال ر؛ وفيه: بلى وهو الَخالَّق العَليم؛ وإِنم  الخاِلق البارئ المصّوِ
ل َوْهلة ألَنه من أَسماء هللا جل وعز. األَزهري: ومن صفات هللا قُّدم ذه  أَوَّ وز ه الق والخالَّق وال تج تعالى الخ

ر هللا عز ل، وه الصفة باألَلف والالم لغي ل وج ودة، وأَص ن موج م تك د أَن ل ا بع ياء جميعه ذي أَوجد األَش و ال
   َوْفِق التقدير خالٌق. التقدير، فهو باْعتبار تقدير ما منه وُجوُدها وباالعتبار لِإليجاِد على الخلق

  )) ُ َّ وَن َو ا تُْعِلنُ وَن َوَم رُّ ا تُِس ُم َم ُدوِر(يَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َويَْعلَ ذَاِت الصُّ يٌم بِ .)).. )4َعِل
ال الَُّم؛ ق اِلُم والعَ يم والع ز وجل العَِل ِب  هللا عز من صفات هللا ع اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق الَُّق العَِل و الَخ وجل: وه

ل أن وبَِما يكوُن ولَ  وقال: َعالَّم الغُيوب، فهو هللاُ العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، والشَّهادِة، ُد قَْب ْن بْع ا يُك مَّ
ي يكون، لم يََزل عاِلماً وال ي األرض وال ف ةٌ ف ه خافي ى علي ون، وال يخف ا يك ان وم ا ك اً بم زاُل عالم ماء  يَ الس

ٌل:  سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجميع األشياء باِطنِها وظاهِرها يٌم، فَِعي دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعل
  . بالغة.من أبنية الم
يٌم(((   ل: .)).. )5أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَأُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل فَذَاقُوا َوبَاَل أَْمِرِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِل ي األَص اُل ف الَوب

ي اآلخرة. ذاب ف ا وأََخ الثِّقَل والمكروه، ويريد به في الحديث الع اَل أَمِره ذاقَْت َوب ز: فَ ل العزي ي التنزي ْذناه وف
يالً؛ أَْخذاً  و َوبِ الً: وه يَد َوْب َل الص ديد. وَوبَ ٌل أَي ش ْرٌب َوبِي تُّ  أَي شديداً. وَض ٌل  الغَ ذاٌب َوبِي ْرد، وَع وشدَّةُ الطَّ

  .. والَمْوبُِل، بكسر الباء: العصا الغليظةُ الضخمةُ  األَعرابي. والَوبِيلُ  والَوبِيلةُ: العََصا ما كانت؛ عن ابن كذلك.
ُ َغنِيٌّ َك ِبأَنَّهُ َكانَْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَيِّنَاِت فَقَالُوا أَبََشٌر يَْهُدونَنَا فََكفَُروا َوتََولَّْوا َواْستَغْ ذَلِ ((   َّ ُ َو َّ نَى 

ذي.)).. )6َحِميٌد( و ال ر: ه ن األثي . اب يُّ ل: الغَنِ ماء هللا عز وج ي أَْس ي شيٍء  ال ف ٍد ف ى أَح اُج إل ٍد يَْحت لُّ أََح وك
ى و الِغن ذا ه ه، وه اٌج إلي بحانه ُمْحت ي، س مائه الُمْغن ن أَس ُرهُ. وم ه غي الى في اِرك هللا تع ق وال يُش   الُمْطلَ

  ..  وتعالى، وهو الذي يُغني من يشاُء من ِعباده
مَّ لَ ((   ثُنَّ ثُ ي لَتُْبعَ ى َوَربِّ ْل بَلَ وا قُ ُ ْن يُْبعَث ُروا أَْن لَ ِذيَن َكفَ َم الَّ ِ َزَع َّ ى  َك َعلَ تُْم َوذَِل ا َعِمْل ُؤنَّ بَِم تُنَبَّ

ُف  َمْرقَِدنا؟ والجمع: أَْبعاث: وفي التنزيل: قالوا يا َوْيلَنا َمْن بَعَثَنا من.)).. البعث جمع أبعاث: )7يَِسيٌر( هذا َوْق
ز ه ع ور. وقولُ وم النُّش ول المشركين ي ا التَّمام، وهو ق ذا م ل: ه رحمُن وَص وج َد ال ْوُل َوَع لون؛ قَ َدَق الُمْرَس

ا المْؤِمنين؛ ا َوْيلَن نْ  وهذا َرْفٌع باالبتداء، والَخبَُر ما َوَعَد الرحمُن؛ وقرئ: ي ِث  َم ن بَْع ِدنا؟ أَي ِم ن َمْرقَ ا ِم بَعَثَن
مَ  والبَْعُث في كالم العرب على وجهين: أَحدهما اِإلْرسال، كقوله تعالى: َمْرقَِدنا. هللا إِيَّانا من دهم َعثْ  ث ا من بع ن

ثُ  قاعٍد، موسى؛ معناه أَرسلنا. والبَْعُث: إِثارةُ بارٍك أَو اً: تقول: بَعَثُْت البعير فانبَعََث أَي أَثَْرتُه فَثار. والبَْع  أَيض
ن اكم م م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول ْوتى؛ ومن وتِكم: اِإلْحياء منا للَم ِد م رَ  بَْع ْوتى: نََش َث اللَم اكم. وبَعَ هم أَي أَحيين

ة. الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعثاً: نََشَرهم؛ من ذلك. وفتح البَْعِث. وبَعََث هللاُ  ليوم ز  العين في البعث كله لغ مائه ع ن أَس وم
  . الموت يوم القيامة. الَخْلَق أَي يُْحييهم بعد وجل: الباِعُث، هو الذي يَْبعَثُ 

ِ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَّذِ ((   َّ ٌر(فَآِمنُوا بِا وَن َخبِي ا تَْعَملُ ُ بَِم َّ ا َو ِ . )) .. )8ي أَنَزْلنَ َّ ا آِمنُوا بِ ه  فَ : آمن ب
ريم ..  َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلنَاإيمانا : صدقه ووثق به .. اإليمان : التصديق ضد التكذيب .. ((   )) : أي القرآن الك

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ ((   َّ االَخبِي)) :  َو ان وم ون. ُر: من أَسماء هللا عز وجل العالم بما ك األَمر أَي  يك ْرُت ب وَخبُ
ُرهُ  َر أَْخبُ ه علمته. وَخبَْرُت األَم راً؛ أَي اسأَل عن ِه َخبِي أَْل ب الى: فاْس ه تع ه. وقول ى حقيقت ه عل راً  إِذا عرفت خبي

  يَْخبُُر.
ْوُم ((   َك يَ ِع ذَِل ْوِم اْلَجْم ْم ِليَ ْوَم يَْجَمعُُك يِّئَاتِِه يَ هُ َس ْر َعْن اِلًحا يَُكفِّ ْل َص ِ َويَْعَم َّ ا ْؤِمْن بِ ْن يُ ابُِن َوَم التَّغَ

عِ .)).. )9َويُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( ْوِم اْلَجْم ْم ِليَ :  يَْوَم يَْجَمعُُك
هم)) :  ذَِلَك يَْوُم التَّغَابُنِ قيامة .. ((  ليوم ال وُم بعض بَِن الق وم البعث، والتَّغَابُن: أَن يَْغ ابُن: ي وم التَّغَ  بعضاً. وي

ى الجنة يَْغبُِن فيه أَهَل النار بما يصير من ذلك، وقيل: سمي بذلك ألَن أَهل يم ويَْلقَ ن النع ه  إليه أَهل الجنة م في
ك ويَْغبُِن من ارتفعت منزلتُه في لجحيم،أَهُل النار من العذاب ا ثالً  الجنة َمْن كان ُدوَن منزلته، وضرب هللا ذل م
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ه تعالى: هل أُدلُُّكم على تجارة تُْنجيكم من عذاب للشراء والبيع كما قال ئل الحسن عن قول يم؟ وس الى:  أَل تع
ان.اْستَ  الجنة أَهَل النار أَي ذلك يوُم التَّغابُِن؛ فقال: َغبََن أَهلُ  ر  ْنقَُصوا عقولَهم باختيارهم الكفر على اِإليم ونََظ

ي  يَْنقُصه. إلى رجل َغبََن آخر في بيع فقال: إن هذا يَْغبُِن عقلَك أَي الَحَسنُ  ه، وف اً: كف ه َغْبن وَب يَْغبِنُ وَغبََن الث
  . .َكبَنه، وما قُِطَع من أَطراِف الثوب فأُسِقَط َغبَنٌ  وكذلك التهذيب: طاَل فَثَناه،

يُر(((   ئَْس اْلَمِص ا َوبِ ِديَن فِيَه اِر َخاِل َحاُب النَّ َك أَْص ا أُْولَئِ ُر: .)).. )10َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَ الُكْف
ا ا وَكفَْرن ل دار نقيض اِإليمان؛ آمنَّا ب ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف َر يَْكفُ   دالحرب: ق بالطاغوت؛ َكفَ

دُّ الشكر.  نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو َكفَُروا أَي َعَصْوا وامتنعوا. وهو ِض
ا الى: إِن ه تع رَ  وقول دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره َدها  نَْعَم ا: َجَح ر به اً وَكفَ وُكْفران

تق  ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل قَّه: َجَحَده. ورجلوكافََره حَ  وَستَرها. ِم هللا، مش افر: جاحد ألَْنعُ ك
  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على من

يْ ((   ّلِ َش ُ بُِك َّ هُ َو ِد قَْلبَ ِ يَْه َّ ا ْؤِمْن بِ ِ َوَمْن يُ َّ يٌم(َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة إِالَّ بِِإْذِن  ِد .)).. )11ٍء َعِل يَْه
  : هداه هداية : أرشده .. ضد أضله .. الهدى : الرشاد ضد الضالل ..  قَْلبَهُ 

يُن(((   بََالُغ اْلُمبِ وِلنَا اْل ى َرُس ا َعلَ َولَّْيتُْم فَِإنََّم ِإْن تَ وَل فَ ُس وا الرَّ َ َوأَِطيعُ َّ وا  بََالُغ .)).. )12َوأَِطيعُ اْل
  )) : أبان الشيء :  اتضح فهو مبين ..  اْلُمبِينُ ..((  بَلَغََك. والبَالُغ: الِكفايةُ  الُغ: ماوالبَ :  اْلُمبِينُ 

ِ فَْليَتََوكَّْل اْلُمْؤِمنُوَن(((   َّ ُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو َوَعلَى  ُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُهوَ  ))..)13َّ : هللا : اسم الذات الواجب َّ
ود ..  و هٌ اإللَالوج وداً إلَ ه معب ن دون ذ م ا اتخ ل م ل، وك ز وج د هُ: هللا ع ةُ:  عن ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه ذه، والجم متخ

نام، ونَ .. ((  األَص ْل اْلُمْؤِمنُ ِ فَْليَتََوكَّ َّ ى  َره)):  َوَعلَ ه وأَْم ٌل رزق م أَن هللا كافِ ذي يعل ى هللا: ال ل عل  والُمتََوّكِ
لإِليه وْحَده وال يتَوكَّل  فيْرَكن ا وتَوكَّ َل ب ن سيده: َوِك ره. اب ه على غي ي  علي ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس واتََّك

الن أَي توكَّل الحديث ذكر التَّوكُّل؛ يقال: ه باألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى ف دت  أَلَجأْتُ ه واعتم إِلي
ه ثِقةً  أَمَره فيه عليه، وَوكَّل فالٌن فالناً إِذا استَْكفاه ل إِلي أَمر نفسه. وَوَك ام ب ن الِقي زاً ع ه أَو َعْج َر:  بِكفايتِ األَم

  ..  وَوَكلَه إِلى رأْيه َوْكالً وُوُكوالً: تركه سلَّمه.
وا َوتَ  يَا((   ذَُروهُْم َوإِْن تَْعفُ ُروا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوَالِدُكْم َعُدوا لَُكْم فَاْح فَُحوا َوتَْغِف ْص

َ َغفُوٌر َرِحيٌم( َّ اء : خصوص  َعُدوا لَُكْم فَاْحذَُروُهمْ  .)).. )14فَِإنَّ  : فاحذروهم في مستوى دينكم .. قال العلم
رف  ن ط ا م وا عنت ذين الق ؤمنين ال السبب ال يمنع الحكم.. أي حتى وإن كانت هذه اآلية نزلت بشأن بعض الم

اعة.. الزوجات واألبناء  ام الس ى قي ه إل ن دين ؤمن ع لمنعهم من الهجرة .. فإنها متعلقة بكل معصية تعيق الم
د اإلسالم  ق قواع اء وف زوج واألبن ة لل وألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. مع وجوب حسن المعامل

ل ل خل ن ك ا م ة .. ومحافظة عليه ازل استمرارا للعالق ى التن أو نقصان ..  السمحة التي تحض على العفو ول
و ..  و ىولذلك أدخل العفو في الحديث .. حتى ال ننس و العف الى ه وٌل من أن هللا سبحان وتع و فَعُ ، وه وُّ  العَفُ

ال والطَّْمس، التَّجاُوُز عن الذنب وتَْرُك الِعقاِب عليه، وأَصلُه الَمْحوُ  العَْفِو، وهو ِة. يق ة الُمبالَغ ن أَْبنِي و م :  وه
الى فهو عافٍ  َعْفواً، عفا يعفو ، قال الليث: العَْفُو َعْفُو هللاِ، عز وجل، عن َخْلِقه، وهللا تع ور.  وَعفُوٌّ وُّ الغَفُ العَفُ

الى وكلُّ من اْستحقَّ ُعقُوبةً فَتََرْكتَها فقد َعفَْوتَ  ه تع ي قول اري ف ن األَنب ال اب ه. ق ا هللا عن تَ  : عف َم أَِذْن َك ل  عن
تْهاَمحا هللاُ عنَك، مأْخوذ م لُهم؛ اَر إِذا َدَرَس ّواً،  ن قولهم عفَت الرياُح اآلث و ُعفُ اُر تَْعفُ ت اآلث د َعفَ ا، وق وَمَحتْه

ي لفُظ الالزم واً، تعالى عن زيد عفا هللا  سواٌء. قال األَزهري: قرأْت بَخّط شمر ألَبي  والُمتَعّدِ د َعْف ِت  العب وَعفَ
ّواً. ُر ُعفُ ا األَثَ اًء فعَفَ ر عف ريُح األَث رة . حتال ل األس تمرة داخ ة المس ة العملي ي الطريق و ه دة العف بح قاع ىتص
  اإلسالمية محبة في هللا عز وجل .. 

ُ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم(((   َّ ألَزهري وغيره: ِجماُع معنى الِفتْنة )).. قاال)15إِنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوَالُدُكْم فِتْنَةٌ َو
رديء  أَذبتهما بالنار ر، وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَْنُت الفضة والذهب إِذاواالختبا واالْمتِحانُ  االبتالء ز ال لتمي

ه  لتنظر ما من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار ذا قول َجْوَدتُه، ودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن ه
ذا  ار. ويسمى الصائغيوَم هم على الناِر يُْفتَنُوَن؛ أَي يُْحَرقون بالن وجل: عز ن ه يطان، وم ذلك الش الفَتَّان، وك

ا ي كأَنه ود الت ارة السُّ ل للحج وَن، قي ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ي قول ل ف يُن، وقي ار: الفَتِ ْت بالن ال:  أُْحِرقَ ق
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روَن وهللا بذنوبهم. وَوِرٌق فَتِيٌن أَي فِضَّة ُمْحَرقَة.ابن األَعرابي: الِفتْنة االخ ة يُقَرَّ ة، والِفتْن ة الِمْحن ار، والِفتْن تب
  .. والِفتْنة األَْوالدُ  المال،

ِه فَ ((   حَّ نَْفِس وَق ُش َ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمعُوا َوأَِطيعُوا َوأَنِفقُوا َخْيًرا ِألَْنفُِسُكْم َوَمْن يُ َّ ْم فَاتَّقُوا  َك ُه أُْولَئِ
  . التقوى : مخافة هللا والعمل بطاعته.. .)).. اتقاه: خافه وحذره .)16اْلُمْفِلُحوَن(

ُ َشُكوٌر َحِليٌم(((   َّ َ قَْرًضا َحَسنًا يَُضاِعْفهُ لَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم َو َّ فة .)).. )17إِْن تُْقِرُضوا  ي ص والَحِليُم ف
ذي بور، وقال: معناه أنه ال اة و ال هللا عز وجل: معناه الصَّ يان العُص تَِخفُّهُ ِعْص يهم، يْس ب عل ال يستِفّزه الغض

  . ِمْقداراً، فهو ُمْنتٍَه إليه. شيءٍ  ولكنه جعل لكل
يمُ ./.)).. )18َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم(((   و الَحِك اكِميَن، وه  هللا سبحانه وتعالى أَْحَكُم الح

ا له ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق ُم، سبحانه وتع نالُحْك اِكُم،  صفات لى. األَزهري: م يُم والح ُم والَحِك هللا الَحَك
ة، وهللا ماء متقاِرب ذه األَس اني ه ي ومع ر: ف ن األَثي مائه. اب ن أَس ا م اُن بأَنه ا اإليم ا، وعلين ا أَراد به م بم  أعل

ُم فَهو فِعيٌل بمعنى فاعَ  أَسماء هللا تعالى الَحَكُم والَحِكيُم وهما بمعنى الحاِكم، وهو القاضي، ذي يُْحِك ٍل، أو هو ال
معرفة أفضل األشياء  عن فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة األَشياَء ويتقنها، فهو

ناعات بأفضل العلوم. ويقال لَمْن يُْحِسُن دقائق ل الّصِ  ويُتقنها: َحِكيٌم، والَحِكيُم يجوز أن يكون بمعنى الحاِكِم مث
ن ِدير بمعنىقَ  ةُ م م الِحْكَم وهري: الُحْك اِلٍم. الج ى ع يمُ  قادر وَعِليٍم بمعن م، والَحِك ة.  العل احب الِحْكَم اِلم وص الع

 ً   .. وقد َحُكَم أي صار َحِكيما
  
   

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
د  ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس عب

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول  ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل هللا خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب الع تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف المين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 733الحلقة عدد   
   c سورة الطالق) 65(

  )  12( آياتها :  
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم الن ول هللا بل صير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْن  أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُْم النَِّساَء فََطلِّقُوُهنَّ  يَا((    وُهنَّ ِم ْم الَ تُْخِرُج َ َربَُّك َّ وا  ةَ َواتَّقُ تِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّ ِلِعدَّ
ُدودَ  دَّ ُح ْن يَتَعَ ِ َوَم َّ ُدوُد  َك ُح ٍة َوتِْل دْ  بُيُوتِِهنَّ َوَال يَْخُرْجَن إِالَّ أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنَ هُ الَ تَ َم نَْفَس ْد َظلَ ِ فَقَ ِري َّ

َ يُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا( َّ ِهُدوا ذََوى 1لَعَلَّ  ُروٍف َوأَْش اِرقُوُهنَّ بَِمْع ُروٍف أَْو فَ ُكوُهنَّ بَِمْع نَّ فَأَْمِس ) فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُه
ا ْؤِمُن بِ اَن يُ ْن َك ِه َم وَعُظ بِ ْم يُ ِ ذَِلُك َّ ِ َهاَدةَ  وا الشَّ ْنُكْم َوأَقِيُم ْدٍل ِم هُ َع ْل لَ َ يَْجعَ َّ ِق  ْن يَتَّ ِر َوَم ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ

دْ 2َمْخَرًجا( ِرِه قَ اِلُغ أَْم َ بَ َّ بُهُ إِنَّ  َو َحْس ِ فَُه َّ ى  ْل َعلَ ْن يَتََوكَّ ُب َوَم ُث الَ يَْحتَِس ّلِ ) َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْي ُ ِلُك َّ َل   َجعَ
ْدًرا( ْيٍء قَ ي 3َش ئِ َن ) َوالالَّ ْم يَِحْض ي لَ ئِ ُهٍر َوالالَّ ةُ أَْش تُُهنَّ ثََالثَ دَّ تُْم فَِع ائُِكْم إِْن اْرتَْب ْن نَِس يِض ِم ْن اْلَمِح َن ِم يَئِْس

ًرا( ِرِه يُْس ْن أَْم َ يَْجعَْل لَهُ ِم َّ رُ 4َوأُْوَالُت األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق  َك أَْم ْيُكْم  ) ذَِل هُ إِلَ ِ أَنَزلَ َّ
ًرا( هُ أَْج ْم لَ يِّئَاتِِه َويُْعِظ هُ َس ْر َعْن َ يَُكفِّ َّ ِق  ْن يَتَّ وُهنَّ 5َوَم ارُّ ِدُكْم َوَال تَُض ْن ُوْج َكنتُْم ِم ُث َس ْن َحْي ِكنُوُهنَّ ِم ) أَْس

وَرُهنَّ ِلتَُضيِّقُوا َعلَْيِهنَّ َوإِْن ُكنَّ أُوَالِت َحْمٍل فَأَْنِفقُوا َعلَ  آتُوُهنَّ أُُج ْم فَ ْعَن لَُك ِإْن أَْرَض نَّ فَ ْعَن َحْملَُه ى يََض ْيِهنَّ َحتَّ
هُ 6َوأْتَِمُروا بَْينَُكْم بَِمْعُروٍف َوإِْن تَعَاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى( ِه ِرْزقُ ِدَر َعلَْي ْن قُ عَتِِه َوَم ) ِليُنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َس

ًرا(فَْليُنِفْق ِممَّ  ٍر يُْس َد ُعْس ُ بَْع َّ يَْجعَُل  ا َس ُ نَْفًسا إِالَّ َما آتَاَه َّ ُ الَ يَُكلُِّف  َّ ْن 7ا آتَاهُ  ْت َع ٍة َعتَ ْن قَْريَ أَيِّْن ِم ) َوَك
ًرا( ذَابًا نُْك ذَّْبنَاَها َع ِديًدا َوَع ابًا َش ْبنَاَها ِحَس ِلِه فََحاَس ا َوُرُس ذَاقَْت وَ 8أَْمِر َربَِّه ا ) فَ ةُ أَْمِرَه اَن َعاقِبَ ا َوَك اَل أَْمِرَه بَ

َ يَا9ُخْسًرا( َّ ُ لَُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَاتَّقُوا  َّ ًرا( ) أََعدَّ  ْيُكْم ِذْك ُ إِلَ َّ َزَل  والً 10أُْوِلي األَْلبَاِب الَِّذيَن آَمنُوا قَْد أَن ) َرُس
ِ ُمبَيِّنَاتٍ  َّ ِ يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاِت  َّ ا ْؤِمْن بِ ْن يُ وِر َوَم ى النُّ اِت إِلَ ْن الظُّلَُم اِلَحاِت ِم وا الصَّ وا َوَعِملُ  ِليُْخِرَج الَِّذيَن آَمنُ

ُ لَ َّ َن  ْد أَْحَس ًدا قَ ا أَبَ ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ا(َويَْعَمْل َصاِلًحا يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِم ُ 11هُ ِرْزقً َّ ِذي )   الَّ
ّلِ  ى ُك َ َعلَ َّ وا أَنَّ  نَُهنَّ ِلتَْعلَُم ُر بَْي ُل األَْم زَّ ثْلَُهنَّ يَتَنَ ْن األَْرِض ِم َماَواٍت َوِم ْبَع َس ْد َخلََق َس َ قَ َّ ِديٌر َوأَنَّ  ْيٍء قَ َش

  ./.)).)12أََحاَط بُِكّلِ َشْيٍء ِعْلًما(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الطالق )   

  لتحليل : *ا  
  
اب ؟..     و األلب م أول ن ه ن المحيض ؟.. وم أس م ا الي ا الحيض ؟.. وم ما الطالق ؟.. وما العدة ؟ .. م

  عن  هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 
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ْن أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُْم النَِّساَء فَطَ  يَا((    وُهنَّ ِم ْم الَ تُْخِرُج َ َربَُّك َّ وا  ةَ َواتَّقُ تِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّ لِّقُوُهنَّ ِلِعدَّ
ُدودَ  دَّ ُح ْن يَتَعَ ِ َوَم َّ ُدوُد  َك ُح ٍة َوتِْل َم نَْفَس بُيُوتِِهنَّ َوَال يَْخُرْجَن إِالَّ أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنَ ْد َظلَ ِ فَقَ ْدِري َّ هُ الَ تَ

َ يُْحِدُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا( َّ ه  أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُْم النَِّساءَ  يَا.)) .. )1لَعَلَّ  لى هللا علي ول هللا ص : األمر  موجه لرس
ي؛وسلم ومن خالله ألمته ..  ن األَعراب ن اب ا؛ ع بالَد: تركه ق ال د: وَطلَّ د وأَنش د بع ُع نَْج ٍة، ُمَراج ْرٍك وبِْغَض  فِ

ه رأِْس جافِلُ عُث ال َرى، أَْش ُق بُْص ال ُمَطلِّ ال: وق م ق ال: نع ك؟ فق ت امرأَت ال: أََطلّْق ائي فق أله الكس ي وس  العقيل
ا ن ورائه ركتُهم واألَرض م وم: ت ت الق ا. وَطلّْق بالد: فارْقته ت ال تِِهنَّ .. ((  وَطلَّق دَّ وُهنَّ ِلِع َدُد: )) :  فََطلِّقُ والعَ

ْت أَو وقيل: ما يُعَدُّ وَمْبلغُه، والجمع أَعداد وكذلك الِعّدةُ،مقدار  ، والِعّدةُ أَيضاً: الجماعة، قَلَّ  الِعّدةُ مصدر كالعَّدِ
ةَ  َكثَُرْت؛ ب. ُكتٍُب أَي تقول: رأَيت ِعدَّةَ رجاٍل وِعدَّةَ نساٍء، وأَْنفْذُت ِعدَّ ال جماعة كت ل إِذا  يق دَّةُ الرج انقضت ِع

تُه، وجمعها الُمَدُد. ه، وَجْمعُها الِعَدُد؛ ومثله:انقضى أََجلُ  ا  وقد انقضت ُمدَّ اة زوجه اعتَدَّت المرأَة ِعدَّتها من وف
تِها أَو طالقه إِياها، وجمعُ  تُها. وفي الحديث: ِعدَّ ؛ وقد انقضت ِعدَّ للمطلقة  لم تكن ِعَدٌد وأَصل ذلك كله من العَّدِ

ا أَو للطالق. وِعدَّةُ المرأَة ِعدَّةٌ فأَنزل هللا تعالى الِعدَّة ام أَقرائه ن أَي دُّه م ا تَعُ ا: هي م َوفَّى َزْوُجه  المطلقة والُمتَ
د إِذا  أَيام حملها أَو أَربعة أَشهر وعشر ليال. وفي حديث النخعي: إِذا دخلت داهما؛ يري ٍة أَجزأَت إِح ِعدَّةٌ في ِعدَّ

م واحد في حال واحدة، لزمت المرأَة ِعدَّتان من رجل اً ث ات كفت إِحداهما عن األُخرى كمن طلق امرأَته ثالث  م
ذا، وكمن ي ه ره ف ه غي دتين، وخالف ه وهي في عدتها فِإنها تعتد أَقصى الع ات وزوجت ل  م حامل فوضعت قب

ةَ . (( األَكثر. انقضاء عدة الوفاة فِإن عدتها تنقضي بالوضع عند دَّ وا اْلِع ن  َوأَْحُص ك م ا وذل دقيقا وتحري )) : ت
ر ..((  بد وتِِهنَّ اية الطه ْن بُيُ وُهنَّ ِم دة .. ((   الَ تُْخِرُج ام الع ى أي ِ )) : طيل َّ ُدوُد  َك ُح ري: )) :  َوتِْل ال األَزه ق

ي فَُحدود اس ف ا  مطاعمهم ومشاربهم هللا، عز وجل، ضربان: ضرب منها ُحدود َحدَّها للن اكحهم وغيره ومن
ه مما أَحل وحرم وأَمر باالنتهاء عما نهى ا ونهى عن عن ن  منه ت لم ات جعل اني عقوب ّديها، والضرب الث تع

ة السارق وهو قطع ركب ما نهى عنه كحد د مائ ر وهو جل ي البك اِء فصاعداً، وكحد الزان ع دين  يمينه في رب
ّد  سميت ، عام، وكحّد المحصن إِذا زنى وهو الرجم، وكحد القاذف وهو ثمانون جلدة وتغريب حدوداً ألَنها تَُح

ن  تمنع من إِتيان ما جعلت عقوبات فيها، وسميتأَي  ال اب ّديها؛ ق األُولى حدوداً ألَنها نهايات نهى هللا عن تع
ي ر: وف ي األَثي ه الت ارم هللا وعقوبات ي مح ع وه ر موض ي غي ُدود ف ّدِ والح ر الَح ديث ذك ذنوب،  الح ا بال قرنه

دودَ  أَنَّ ُح ر وأَصل الَحّدِ المنع والفصل بين الشيئين، فك رب الش ا ال يق ا م الل والحرام فمنه ين الح لَت ب ع فََص
ه ث كالفواحش المحرمة، ومن دى كالمواري ا ال يتع ه م ا؛ ومن ال تقربوه ك حدود هللا ف الى: تل ه تع ة  قول المعين

ا ّي  وتزويج األَربع، ومنه قوله تعالى: تلك حدود هللا فال تعتدوها؛ ومنه ه عل ّداً فأَقم بحت ح ي أَص الحديث: إِن
دَّْين ذنباً أَوجب علّي حّدا أَي أَصبت ين الَح ا ب َم م ة: إِن اللََّم ي العالي دِّ  أَي عقوبة. وفي حديث أَب ّدِ  َح دنيا وَح ال

كالسرقة والزنا والقذف، ويريد بَِحّدِ اآلخرة ما أَوعد هللا  المكتوبة اآلخرة؛ يريد بِِحّدِ الدنيا ما تجب فيه الُحدود
ذنوبكالقتل وعقوق ال العذاب تعالى عليه ن ال ين والدين وأَكل الربا، فأَراد أَن اللمم م ان ب ا ك م  م ا ل ذين مم ه

  . عن هذا األَمر َحَدٌد أَي بُدٌّ. وما لي اآلخرة. يُوِجْب عليه حّداً في الدنيا وال تعذيباً في
ُروفٍ ((     اِرقُوُهنَّ بَِمْع ُروٍف أَْو فَ وا  فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْع ْنُكْم َوأَقِيُم ْدٍل ِم ِهُدوا ذََوى َع َوأَْش

لْ  َ يَْجعَ َّ ِق  ْن يَتَّ ِر َوَم ْوِم اْآلِخ ِ َواْليَ َّ ا ِ ذَِلُكْم يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِ َّ ِ ا( الشََّهاَدةَ  هُ َمْخَرًج ْن 2لَ هُ ِم ) َويَْرُزْق
ى ْل َعلَ ْن يَتََوكَّ ْدًرا( َحْيُث الَ يَْحتَِسُب َوَم ْيٍء قَ ّلِ َش ُ ِلُك َّ َل  ْد َجعَ ِرِه قَ اِلُغ أَْم َ بَ َّ بُهُ إِنَّ  َو َحْس ِ فَُه ِإذَا .)): )3َّ فَ

نَّ  َن أََجلَُه ِوه:  بَلَْغ دَّين ونح ول ال وت وُحل ي الم ت ف ةُ الوق ُل: غاي ُل: . األََج ل  واألََج ي التنزي يء. وف دَّةُ الش ُم
ىالعزيز: وال تعزموا عقدة ال غ نكاح حت ة  يبل وال كلم الى: ول ه تع ّدتها. وقول ى تقضي ع ه؛ أَي حت اب أَجل الكت

داً  سبقت من ربك م أَب اً له الهم الزم ذي ن ل ال ان القت اً بهم،  لكان ِلزاماً وأَجٌل مسّمى؛ أَي لك ذاب دائم ان الع وك
الى ة ألَن هللا تع مى القيام ل المس ي باألَج ة، وذل ويعن وم القيام ذاب لي دهم بالع اعة وع ل الس الى: ب ه تع ك قول

لَ  موعدهم، والجمع ؤجالً. وأَِج اً م ل: كتاب ل،  آجال. والتأْجيل: تحديد األََجِل. وفي التنزي ل  الشيُء يأَْج و أج فه
يض العاجل.وأجيل  و نق ل: : تأَخر، وه ت واألَِجي ى وق ل إِل ِ .. ((  الُمَؤجَّ َّ ى  ْل َعلَ ْن يَتََوكَّ ل )) :   َوَم والُمتََوّكِ

ْرَكن ى هللا: الذي يعلم أَن هللا كافٌِل رزقه وأَْمَرهعل ا  في َل ب ن سيده: َوِك ره. اب ى غي ل عل َده وال يتَوكَّ ه وْح إِلي
ل ه وتَوكَّ ال: علي ل؛ يق ر التَّوكُّ ديث ذك ي الح ّرر ف ه، وتك لم إِلي ل استَْس   واتََّك

اً  أَلَجأْتُه ن أَيباألَمر إِذا َضِمن الِقياَم به، وَوَكْلت أَمري إِلى فال توكَّل الٌن فالن ل ف إِليه واعتمدت فيه عليه، وَوكَّ
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ه أَمَره ثِقةً  إِذا استَْكفاه لَّمه. بِكفايتِه أَو َعْجزاً عن الِقيام بأَمر نفسه. وَوَكل إِلي َر: س الً  األَم ه َوْك ى رأْي ه إِل وَوَكلَ
    )) : الحسب : الكفاية ..  فَُهَو َحْسبُهُ ..((  وُوُكوالً: تركه

ْم يَحِ ((     ئِي لَ تُُهنَّ ثََالثَةُ أَْشُهٍر َوالالَّ ئِي يَئِْسَن ِمْن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِْن اْرتَْبتُْم فَِعدَّ َن َوأُْوَالُت َوالالَّ ْض
َ يَْجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسًرا َّ يِض .)) .. )4(األَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن يَتَِّق  ْن اْلَمِح َن ِم ئِي يَئِْس  َوالالَّ

 : ً ال أَُّ◌و  وَمِحيضاً، الَحْيُض: معروف. حاَضت المرأَة تَِحيُض َحْيضا دراً. ق ون مص ماً ويك والَمِحيض يكون اس
ذا تِحيُض َحْيضاً وَمَحاضاً وَمِحيضاً، قال: وعند النحويين أَن المصدر في المرأَة إِسحق: يقال حاَضت اب ه  الب

اَض السيُل إِذا.. بابه الَمْفعَل والَمْفِعل َجيٌِّد بالٌغ، وهي حائض ولهم ح ن ق َي الَحْيُض َحْيضاً م  وقال المبرد: ُسّمِ
د اَض؛ وأَنش ل: ف ن عقي ارة ب ت لعم ذَّواِري، وَحيََّض اُهنَّ ال ْت َحص ْيهنّ  أَجالَ واِحم َعل يوِل الطَّ اُت السُّ  َحْيض

اح. ذاريات: الري ذَّواِري وال ة وال ع : والَحْيض ن ُدفَ دة م رة الواح ة،  الم ات جماع ه، والَحْيض ْيض ونَُوبِ الَح
ي حديث أُم سلمة: ليست بالكسر، والجمع والِحيضة االسم، ه. وف تُك  الِحيَُض، وقيل: الِحيضةُ الدم نفس ِحيض

ا في يَِدك؛ ي تلزمه ن الِحيضةُ، بالكسر: االسم من الَحْيض والحال الت ب والت الحائض م يُّض كالِجْلسة التجن ح
ود. وس والقع ن الجل دة م اُض: دمُ  والِقْع رزدق: والِحيَ ال الف ة؛ ق ْيال الَحْيَض يُل َس هن تَِس واُق ِحياض ى  ، ًَخ عل

ي وتََحيَّضت أَراد َخواّق فخفّف. األَْعقاِب، تَْحِسبُه ِخضابا ،  المرأَةُ: تركت الصالةَ أَيام حيضها. وفي حديث النب
لّى لّم ص ه وس تّاً أَو ،ّ علي ّ ِس م  ي عل ي ف رأَة: تََحيَّض ال للم ه ق ت أَن ْبعاً؛ تََحيَّض ام  َس دت أَي رأَةُ إِذا قع الم

ك َحْيضتِها تنتظر انقطاعه، ي نَْفَس ّدِ ول: ُع تّ  يق صَّ الّسِ ا خ ائُض، وإِنم ل الح ا تفع ي م اً وافعل بع  حائض والس
ى ب عل ا الغال رأَةُ  ألَنهم ت الم ْيض. واْستُِحيَض ام الَح ي  أَيأَي ا، فه د أَيامه دُم بع ا ال تمرَّ به ة،  اس ُمْستَحاض

ن والُمْستَحاضة: التي ال يُل م ها وال يَِس أُ دُم َحْيِض ال يَْرقَ ْرٍق يق ن ِع ه يسيُل م يض ولكن اِذل، وإِذا  الَمِح ه الع ل
ائ في غير أَيام َحْيِضها َصلَّتْ  اْستُِحيَضت المرأَةُ  د الح ا تَْقعُ نوصاَمْت ولم تَْقعُْد كم ي ..((   الصالة ض ع ئِ َوالالَّ

يِض  ْن اْلَمِح َن ِم يض ..((  يَئِْس نهن الح ع ع َ )): أي انقط َّ ِق  ْن يَتَّ وى :  َوَم ذره .. التق ه وح اه : خاف )) : اتق
  مخافة هللا  والعمل بطاعته .. 

َ يَُكفِّْر عَ ((     َّ ِ أَنَزلَهُ إِلَْيُكْم َوَمْن يَتَِّق  َّ يِّئَاتِهِ .)) .. )5ْنهُ َسيِّئَاتِِه َويُْعِظْم لَهُ أَْجًرا(ذَِلَك أَْمُر   يَُكفِّْر َعْنهُ َس
  : كفر عنه الذنب : محاه .. 

وُهنَّ ِلتَُضيِّقُوا َعلَْيِهنَّ َوإِْن ُكنَّ أُوَالِت َحمْ ((     ٍل فَأَْنِفقُوا أَْسِكنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَال تَُضارُّ
َوإِْن تَعَاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَْيِهنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوأْتَِمُروا بَْينَُكْم بَِمْعُروٍف عَ 

ي التنزي:  ِمْن ُوْجِدُكمْ ) .. )6لَهُ أُْخَرى( عةُ. وف ار والسَّ ز:والُوْجُد والَوْجُد والِوْجُد: اليس ن  ل العزي ِكنُوُهنَّ م أَس
ن مساكنكم. حيُث سَكْنتم من َوْجِدكم؛ وقد قرئ بالثالث، أَي من هم: م ال بعض ُد:  َسعَتكم وما ملكتم، وق والواِج

يُّ  ْرتُمْ ..((   الغنِ ال:)) :  َوإِْن تَعَاَس َره؛ ق د عاَس كٌس، وق ِر: َش يِّن العََس ٌر ب ل َعِس ْروانَ  ورج و َم ٌر أَب إِن  بِْش
ل: وإِن وتَعَاَسَر البَيِّعان: لم َعِسٌر، وعند يَساِره َمْيسورُ  تَهعاَسرْ  ي التنزي ْرتُم  يتَِّفقا، وكذلك الزوجان. وف تَعاَس

ْت،  َعُسَر عليها ِوالُدها، وإِذا ُدِعيَ  أُْخرى. وأَْعَسرت المرأَةُ وَعَسَرْت: هـفَستُْرِضُع ل رت وآنَثَ ل: أَْعَس ا قي عليه
َر  الوالُد. وَعَسَر الزماُن: اشتّد علينا. أَي وضعت ذََكراً وتيسَّر عليها أَْيَسَرت وأَْذَكَرتْ  ُدِعَي لها قيل: وإِذا وَعسَّ

  . سيبويه. عليه: َضيَّق؛ حكاها
    )) ُ َّ ُف  ُ الَ يَُكلِّ َّ اهُ  ا آتَ ا ِليُنِفْق ذُو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنِفْق ِممَّ ا آتَاَه ا إِالَّ َم  نَْفًس

ًرا( ٍر يُْس َد ُعْس ُ بَْع َّ يَْجعَُل  هُ .)).. )7َس ِه ِرْزقُ ِدَر َعلَْي ْن قُ َدراً :  َوَم ْدراً وقَ ُدره قَ ِدُره ويَْق يَء يَْق ه الش َدَر علي وقَ
ى َضيَّقه؛ وقَدََّره: رِ الُمقْ  عن اللحياني. وفي التنزيل العزيز: على الُموِسِع قََدُره وعل رئ  تِ راء: ق ال الف َدُره؛ ق قَ

 ً وابا رر قََدُره وقَْدُره، قال: ولو نصب كان ص ى تك رُ  عل ْدَره والُمْقتِ ُع قَ يُْعِط الُموِس ة، أَي ل ي الني ل ف ْدَره؛  الفع قَ
ي وقال ال األَزهري: وأَخبرن ي األخفش: على الموسع قدره أَي طاقته؛ ق ن أَب ذري ع ه  المن ي وقول اس ف العب

قال:  وأَكثر، ولذلك اختير؛ قال: واختار األَخفش التسكين، التثقيل أَعلى اللغتين ر قََدُره وقَْدُره، قال:على الُمْقتِ 
التخفيف وإِنما اخترنا التثقيل رأُ ب ائي: يق ال الكس َدرَ  ألَنه اسم، وق ال: قَ لٌّ صواب، وق ل وك ِدر  والتثقي و يَْق وه

  .. قال: كل هذا سمعناه من العرب اراً وقُْدرةً،وَمْقَدَرة وقِْدراناً وقَدَ  َمْقِدرة وَمْقُدرة
ًرا(َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َوُرُسِلِه فََحاَسْبنَاَها ِحَسابًا َشِديًدا َوَعذَّْبنَاَها َعذَابًا نُ ((     .)).. )8ْك
ا كم َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريَةٍ    ن)) مثله بيه .. و(( أي ا .  :  الكاف للتش ر غالب تعمل للتكثي ة .. وتس م الخبري ل ك ث
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اوالمعنى : كم من قرية .. ((   ِر َربَِّه و  َعتَْت َعْن أَْم ا يعت اً: )) : عت ّواً وِعتِيّ دَّ  ُعتُ اَوَز الَح تَْكبََر وج ال ..  اْس وق
ادُعتاةٌ. والعاتي:  والعاتي: الَجبَّار، وجمعه األزهري في ترجمة تَعا: والعُتَا الِعْصياُن. ي الفَس  الشديد الدُُّخوِل ف

ُد الذي ال يقبلُ  ً  الُمتََمّرِ ا اُء ِعتِيّ راء: األَْعت ة. الف اٍت. موِعَظ ُد َع اِل، الواح ن الرج دُّعَّاُر م ًرا . ((  ال ذَابًا نُْك )) : َع
اهُ، موسى فقال: ما كان أَ  وائل وذكر أَبا وقد نَُكَر األَمر، بالضم، أَي َصعَُب واشتَدَّ. وفي حديث أَبي ْنَكَره أَي أَْده

  ..  وقد نَُكَر األَمر، بالضم، أَي َصعَُب واشتَدَّ  واألَمر الُمْنَكُر. بالضم، وهو الدَّهاءُ  من النُّْكِر،
ًرا(((     ا ُخْس ال.)): )9فَذَاقَْت َوبَاَل أَْمِرَها َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرَه ل؛ ق ن الَوبِي اُد، اشتقاقه م اُل: الفس  والَوب

ِة،شمر: معن ته.الجوهري: الَوبَلةُ، بالتحريك، الثَّقَل والَوَخامة مثل األَبَل ه وَمَضرَّ ل.  اه َشرُّ اُل الشدة والثِّقَ والَوب
ذاب  وفي الحديث: كل بِناٍء وبَاٌل على صاِحبه؛ ي الحديث الع ه ف د ب روه، ويري ل والمك ل: الثِّقَ الَوباُل في األَص

  . أَي شديداً. وَضْرٌب َوبِيٌل أَي شديد. َوبِيالً؛ ْت َوباَل أَمِرها وأََخْذناه أَْخذاً وفي التنزيل العزيز: فَذاقَ  في اآلخرة.
َ يَا((     َّ ُ لَُهْم َعذَابًا َشِديًدا فَاتَّقُوا  َّ ًرا( أََعدَّ  ْيُكْم ِذْك ُ إِلَ َّ َزَل  ْد أَن وا قَ ِذيَن آَمنُ .)).. )10أُْوِلي األَْلبَاِب الَّ

  : اللب جمع ألباب : العقل الخالص من الشوائب ..  ألَْلبَابِ أُْوِلي ا يَا
اِلَحاِت ِمْن الظُّلَُما((     ِ ُمبَيِّنَاٍت ِليُْخِرَج الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َّ وِر َرُسوالً يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاِت  ى النُّ ِت إِلَ

اِلًحا يُدْ  ْل َص ِ َويَْعَم َّ ا ْؤِمْن بِ ْن يُ هُ َوَم ُ لَ َّ َن  ْد أَْحَس ًدا قَ ا أَبَ ِديَن فِيَه اُر َخاِل ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم اٍت تَْج هُ َجنَّ ِخْل
ا( ًدا.)).. )11ِرْزقً ا أَبَ ِديَن فِيَه ا.:  َخاِل رج منه ي دار ال يخ اء ف د: دوام البق دَ  الُخْل ي  َخلَ وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل يَْخلُ

ر د: اآلخ ام. ودار الُخْل ا ةوأَق اِء أَهله ا. لبق د فيه َل دار الُخْل د هللا أَه د أَْخلَ داً؛ وق ده تخلي ده هللا وأَْخلَ ا  وَخلَّ فيه
  ..  أَهل الجنة إِخالداً  وَخلَّدهم، وأَهل الجنة خالدون ُمَخلَّدون آخر األَبد، وأَخلد هللا

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمْن األَْرِض ِمثْلَُهنَّ ((     َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َّ َّ ُل األَْمُر بَْينَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ   يَتَنَزَّ
ا( ْيٍء ِعْلًم ّلِ َش اَط بُِك َ قَْد أََح َّ َماَواتٍ ./.)).. )12قَِديٌر َوأَنَّ  ْبَع َس َق َس ِذي َخلَ ُ الَّ رب: :  َّ الم الع ي ك ُق ف والَخْل

بق إِل لابتِداع الشيء على ِمثال لم يُس ه: وك ه: أَال شيء ي بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه ه  خلَق ل
ق ر الَخل القين واألَم ن الخ ارك هللا أَحس َ .. ((   تب َّ وا أَنَّ  ه.. ((   ِلتَْعلَُم ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م علم )): عل

ن صفات هللا عز )) :  َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ  اِدُر: م ِديُر والق نالقَ ان م ل يكون ْدَرة وج دير.  القُ ن التق ان م ويكون
ُر  القُْدرة، فا وقوله تعالى: إِن هللا على كل شيء قدير؛ من ّدِ بحانه ُمقَ دير، وهللا س عز وجل على كل شيء ق

ِدُر، فاعل من  فالقادر اسم األَثير: في أَسماء هللا تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، وقاضيه. ابن ُكّلِ شيء َدَر يَْق قَ
ا. ((  ُمْفتَِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ. والمقتدر والقَِدير فعيل منه، وهو للمبالغة، ْيٍء ِعْلًم َ قَْد أََحاَط بُِكّلِ َش َّ  َوأَنَّ 

اُط األَمِر: قِواُمه. وكلُّ من بلغ أَْقَصى شيء وأَْحَصى)) :  ْت  أَحاَط به. وأَحاَطْت به ِعْلَمه، فقد وُحوَّ الخيُل وحاَط
َرز شيئاً  احتاطت بفالن واْحتاَطْت: أَْحَدقَْت، ن أَْح لُّ م ه. وك غوأَحاطت إِذا أَحدقت ب ه وبل اه، كل ه أَْقص د  ِعْلُم فق

ه ّ  أَحاَط به. يقال: هذا األَْمر ما أََحْطُت ب الى: و ه تع اً. وقول ة. ِعلم وم القيام امعهم ي افرين؛ أَي ج يٌط بالك  ُمِح
ّ  مر إِذا أَْحَدَق بهوأَحاَط باألَ  الى: و ه تع ه. وقول ه كلِّ ن َجوانِبِ ُزه م يٌط؛ أَي ال يُْعِج م ُمِح ن ورائه ه  م ٌد قدرت أََح

   .مشتملة عليهم.
    

  
 *******  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ي ا وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم لمحي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ق هللا ر خل ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف  جاه

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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اء يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق ف
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  

 c   : 374الحلقة عدد   
   c سورة التحريم) 66(

  )  12( آياتها :  
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةألمانالرسالة وأدى ا
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ َغفُوٌر َرحِ  يَا((  َّ ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك َو َّ ُم َما أََحلَّ  ْم 1يٌم(أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم تَُحّرِ ُ لَُك َّ َرَض  ) قَْد فَ
ُ َمْوَالُكْم َوُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم( َّ َرهُ 2تَِحلَّةَ أَْيَمانُِكْم َو ا نَبَّأَْت بِِه َوأَْظَه ) َوإِْذ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعِض أَْزَواِجِه َحِديثًا فَلَمَّ

َف بَْعَضهُ َوأَْعَرَض عَ  ُ َعلَْيِه َعرَّ ُر(َّ يُم اْلَخبِي أَنِي اْلعَِل اَل نَبَّ ذَا قَ أََك َه ْن أَْنبَ ْت َم ِه قَالَ ا بِ ا نَبَّأََه ) إِْن 3ْن بَْعٍض فَلَمَّ
َ ُهَو َمْوَالهُ َوِجْبِريُل َوَصا َّ ِ فَقَْد َصغَْت قُلُوبُُكَما َوإِْن تََظاَهَرا َعلَْيِه فَِإنَّ  َّ َد ِلُح اْلُمْؤِمنِينَ تَتُوبَا إِلَى  ةُ بَْع  َواْلَمَالئَِك

ٌر( َك َظِهي اٍت 4ذَِل اٍت تَائِبَ اٍت قَانِتَ ِلَماٍت ُمْؤِمنَ ْنُكنَّ ُمْس ًرا ِم ا َخْي هُ أَْزَواًج نَّ أَْن يُْبِدلَ هُ إِْن َطلَّقَُك ى َربُّ َداٍت ) َعَس َعابِ
اًرا( اٍت َوأَْبَك ائَِحاٍت ثَيِّبَ ا5َس وا أَنفُ  ) يَ وا قُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا أَيَُّه اَرةُ َعلَْيَه اُس َواْلِحَج ا النَّ اًرا َوقُوُدَه يُكْم نَ ُكْم َوأَْهِل َس

َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن( َّ ا  ) يَا6َمَالئَِكةٌ ِغَالٌظ ِشَداٌد الَ يَْعُصوَن  أَيَُّها الَِّذيَن َكفَُروا الَ تَْعتَِذُروا اْليَْوَم إِنََّم
يِّئَاتُِكْم  ) يَا7نتُْم تَْعَملُوَن(تُْجَزْوَن َما كُ  ْنُكْم َس ِ تَْوبَةً نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَْن يَُكفَِّر َع َّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى 

ِذينَ  يَّ َوالَّ ُ النَّبِ َّ ِديِهْم  َويُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر يَْوَم الَ يُْخِزي  ْيَن أَْي عَى بَ وُرُهْم يَْس هُ نُ وا َمعَ آَمنُ
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ِديٌر( ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َك َعلَ ا إِنَّ ْر لَنَ ا َواْغِف ا نُوَرنَ ْم لَنَ ا أَتِْم وَن َربَّنَ انِِهْم يَقُولُ ا8َوبِأَْيَم اَر  ) يَ ْد اْلُكفَّ يُّ َجاِه ا النَّبِ أَيَُّه
يُر(َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َومَ  ئَْس اْلَمِص َرأَةَ 9أَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِ وحٍ َواِْم َرأَةَ نُ ُروا اِْم ِذيَن َكفَ ثَالً ِللَّ ُ َم َّ َرَب  ) َض

ْيئًا  ِ َش َّ ْن  ا ِم ا َعْنُهَم ْم يُْغنِيَ ا فَلَ اِلَحْيِن فََخانَتَاُهَم ا َص ْن ِعبَاِدنَ َدْيِن ِم َت َعْب ا تَْح وٍط َكانَتَ َال لُ َل اْدُخ َع َوقِي اَر َم  النَّ
اِخِليَن( ُ َمثَالً ِللَِّذيَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرّبِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْيتًا فِي اْلَجنَّ 10الدَّ َّ ْن ) َوَضَرَب  نِي ِم ِة َونَّجِ

اِلِميَن( ْوِم الظَّ ْن اْلقَ ي ِم نِ ِه َونَّجِ ْريََم ابْ 11فِْرَعْوَن َوَعَمِل ْن ) َوَم ِه ِم ا فِي ا فَنَفَْخنَ نَْت فَْرَجَه ي أَْحَص َراَن الَّتِ َت ِعْم نَ
قَْت بَِكِلَماِت َربَِّها َوُكتُبِِه َوَكانَْت ِمْن اْلقَانِتِيَن(   ./.)).)12ُروِحنَا َوَصدَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة التحريم ) 

  * التحليل :
  

ن   على نفسه ؟ معليه وسل ماذا حرم رسول هللا صلى هللا .. ما تحلة األيمان ؟.. من السائحات ؟ .. م
دون  ر تج ئلة وأكث ذه األس ن ه وت ؟ .. ع ا القن ة ؟ .. وم ورة المبارك ي الس رهن ف واتي ورد  ذك اء الل النس

  األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
  

ُ  يَا((  َّ ُم َما أََحلَّ  ُ َغفُوٌر َرِحيٌم(أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم تَُحّرِ َّ   .)).. )1 لََك تَْبتَِغي َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك َو
  جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق باآلية السالفة البيان :

ن د ب ر،  حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبي عمي
ت: ا قال ول هللا عن عائشة رضي هللا عنه ان رس ه ك لى هللا علي ه  ص ربوآل لم يش ت  وس ب بن د زين عسال عن

ح  جحش، ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير، إني أجد منك ري
ذلك  مغافير، قال: (ال، ولكني كنت أشرب عسال عند زينب ري ب د حلفت، ال تخب بنت جحش، فلن أعود له، وق

  أحدا).
  لبخاري أيضا: وفي صحيح ا

ين: ن  حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: حدثنا سليمان بن بالل، عن يحيى، عن عبيد بن حن ه سمع اب أن
ن عباس رضي هللا عنهما يحدث أنه قال: ر ب تطيع أن  مكثت سنة أريد أن أسأل عم ا أس ة، فم الخطاب عن آي

بعض ا أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت ه، وكنا ب ى األراك لحاجة ل دل إل ق، ع لطري
ه ي صلى هللا  قال: فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت مع ى النب ا عل ان تظاهرت ن اللت ر المؤمنين، م ا أمي ت: ي فقل

ذا  وسلم منوآله عليه  ن ه د أن أسألك ع ت ألري ت: وهللا إن كن أزواجه، فقال: تلك حفصة وعائشة، قال: فقل
ك  فال تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كانسنة، فما أستطيع هيبة لك، قال:  منذ م خبرت لي عل

زل وقسم لهن  به، قال: ثم قال عمر: وهللا إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ا أن يهن م زل هللا ف ى أن حت
ك ما قسم، قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت ا ل ا: م ت له ال: فقل ذا، ق ذا وك و صنعت ك ي: ل ا  امرأت ا ه ولم

ي أمر ك ف ا تكلف ا، فيم ك  هن ت، وإن ابنت ع أن د أن تراج ا تري ن الخطاب، م ا اب ك ي ا ل ي: عجب ت ل ده؟ فقال أري
ى لتراجع ه حت ذ رداءه مكان ر، فأخ ام عم ه غضبان، فق ى يظل يوم ه وسلم حت دخل  رسول هللا صلى هللا علي

ه على حفصة فقال لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول هللا صلى هللا عل ه ي لوآل ى يظ يومه غضبان؟  وسلم حت
وغضب رسوله صلى هللا عليه وسلم،  فقالت حفصة: وهللا إنا لنراجعه، فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة هللا،

ال: وآله هللا صلى هللا عليه  يا بنية ال تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول د عائشة، ق وسلم إياها، يري
ت  مةثم خرجت حتى دخلت على أم سل ن الخطاب، دخل ا اب ك ي ا ل لقرابتي منها فكلمتها، فقالت أم سلمة: عجب

ه  تدخل بين حتى تبتغي أن في كل شيء،  ه رسول هللا صلى هللا علي ذا وآل وسلم وأزواجه، فأخذتني وهللا أخ
الخبر،  كسرتني عن بعض ما كنت اني ب ت أت ن األنصار إذا غب ي صاحب م ان ل دها. وك أجد، فخرجت من عن

ا، غاب كنت وإذا د أن يسير إلين ه يري ا أن ر لن ان، ذك وك غس ا من مل ن نتخوف ملك د  أنا آتيه بالخبر، ونح فق
ت: جاء تح، فقل تح اف ال: اف اب، فق ل  امتألت صدورنا منه، فإذا صاحبي األنصاري يدق الب ال: ب الغساني؟ فق
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أنف حفصة وعائشة، فأخذت  رغم وسلم أزواجه، فقلت:وآله أشد من ذلك، اعتزل رسول هللا صلى هللا عليه 
ة، وغالم  وسلموآله ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول هللا صلى هللا عليه  في مشربة له، يرقى عليها بعجل

ى رأس وآله  لرسول هللا صلى هللا عليه أذن  وسلم أسود عل ن الخطاب، ف ر ب ذا عم ل ه ه: ق ت ل الدرجة، فقل
ه هللا ع لي، قال عمر: فقصصت على رسول هللا صلى ه لي ت حديث أم سلمة وآل ا بلغ ذا الحديث، فلم وسلم ه

ت رأسه وسادة من وآله  تبسم رسول هللا صلى هللا عليه ه شيء، وتح ه وبين وسلم، وإنه لعلى حصير ما بين
ف، وإن ه  أدم حشوها لي ي جنب ير ف ر الحص ت أث ة، فرأي ه أهب معلق د رأس ه قرظا مصبوبا، وعن د رجلي عن

ا  قلت: يا رسول هللا، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسولفقال: (ما يبكيك). ف فبكيت، ال: (أم هللا، فق
  ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا اآلخرة).

ُ َمْوَالُكْم َوُهَو اْلعَِليُم اْلَحِكيُم(((   َّ ُ لَُكْم تَِحلَّةَ أَْيَمانُِكْم َو َّ ة وَحلََّل اليميَن تحليالً وتَحِ .)).. )2قَْد فََرَض  لَّ
ة َكفََّرها، وتَِحال، األَخيرة شاذة م تَِحلَّ رض هللا لك د ف انكم؛ والتَِّحلَّة: ما ُكفِّر به. وفي التنزيل: ق م من  أَيم واالس

  .. كل ذلك الِحلُّ 
ُ عَ ((   َّ َرهُ  ِه َوأَْظَه أَْت بِ ا نَبَّ ِديثًا فَلَمَّ ِه َح َرَض َوإِْذ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعِض أَْزَواِج هُ َوأَْع َف بَْعَض رَّ ِه َع لَْي

ا نَبَّأََها بِِه قَالَْت َمْن أَْنبَأََك َهذَا قَاَل نَبَّأَنِي اْلعَِليُم اْلَخبِيُر( ْرُت .)).. )3َعْن بَْعٍض فَلَمَّ ه. وأَْظَه ت: َعلَْوتُ َوَظَهْرُت البي
اهر ه. وتظ ت ب الن: أَعلي وُم: بف د الق لُّ واح ى ُك ه ولَّ دابَُروا كأَن احبه. تَ ى ص َره إِل نهم َظْه   م

رب، وأَْقرانُ  ن الظَّْهِر: الذين يجيئونك من ورائك أَو من وراء َظْهِرك في الح أْخوذ م رِ  م ه :  الظَّْه .. ظهر علي
  حاز فوقه وغلبه .. 

  )) َ َّ ِإنَّ  ِه فَ اَهَرا َعلَْي ا َوإِْن تََظ غَْت قُلُوبُُكَم ْد َص ِ فَقَ َّ ى  ا إِلَ اِلُح إِْن تَتُوبَ ُل َوَص ْوَالهُ َوِجْبِري َو َم ُه
ٌر( َك َظِهي َد ذَِل ةُ بَْع ْؤِمنِيَن َواْلَمَالئَِك ت،  .))..)4اْلُم ِغيّاً إذا ِمل غى ُص يء أَْص ى الش غَْيت إل كيت: َص ن الس ال اب وق

ِصْغوه وَصغاهُ أَي َمْيلُه وِلتَِميل. وَصْغوه معك و أَْصغُو ُصغُّواً. قال هللا تعالى: وِلتَْصغى إليه أَْفئِدة؛ أَي وَصغَْوت
ي  معَك. وصاِغيةُ الرجل:الذين اً ف وا فالن ه قولهم:أَكِرم يميلوَن إليه ويأْتونه ويَْطلُبون ما عنده ويَْغَشْونَه؛ ومن

ِل  صاَغيتِه؛ قال ابن سيده: وأُراُهم إنما أَنَّثُوا على م بالرج ن أَلَّ لُّ م معنى الجماعة، وقال اللحياني: الصاِغيَة ك
  )): نصير ..  َواْلَمَالئَِكةُ بَْعَد ذَِلَك َظِهيرٌ . ((  أَهلِه. من

اٍت عَ ((   اٍت تَائِبَ اٍت قَانِتَ ِلَماٍت ُمْؤِمنَ ْنُكنَّ ُمْس ًرا ِم ا َخْي هُ أَْزَواًج نَّ أَْن يُْبِدلَ هُ إِْن َطلَّقَُك ى َربُّ َداٍت َعَس ابِ
اتٍ ُمْؤِمنَاتٍ .)).. )5َسائَِحاٍت ثَيِّبَاٍت َوأَْبَكاًرا( ي الصالة.:   قَانِتَ دعاُء ف ل: ال الم، وقي اُك عن الك وُت: اِإلمس   القُن

ا ٌب  والقُنُوُت: الُخُشوُع واِإلقراُر بالعُبودية، والقياُم بالطاعة التي ليس معه اُم، وزعم ثعل ل: القي يَةٌ؛ وقي َمْعِص
ام. ةُ القي ل: إِطال ل؛ وقي ه األَص ا أَن ِ ق وا  ز: وقُوم ل العزي ي التنزي اوف م: كن ُن أَْرقَ ُد ب ال زي ي  نِتين. ق تكلم ف ن

كوِت، ا بالسُّ انتين؛ فأُِمْرن وا  ق القُنوُت  الصالة حتى نزلْت: وقوم الم؛ ف كنا عن الك الم، فأَْمَس ا عن الك ونُِهين
ن الة. ههنا: اِإلمساك ع ي الص الم ف ائَِحاتٍ . ((  الك ادة)) :  َس ي األَرض للعب ذهاب ف ياحةُ: ال ب؛ والتَّرَ  والّسِ هُّ

يح ً  وساح في األَرض يَِس يَحانا ْيحاً وَس يُوحاً وَس ياحةً وُس ي ِس ياحة ف ديث: ال ِس ي الح الم؛  أَي ذهب؛ وف اِإلس
ة ياحة مفارق ي األَرض َأَراد بالّسِ ذَّهاَب ف ار وال اجد... األَمص ُزوُم المس ياُم ولُ ة الص ذه األُم ياحةُ ه ه  وِس وقول

الى: تعالى: الحامدون اتٍ  السائحون؛ وقال تع ائحاٍت ثَيِّب اراً؛ السائحون والسائحات: س ال  وأَبك الصائمون؛ ق
ومون التفسير واللغة جميعاً الصائمون، الزجاج: السائحون في قول أَهل  قال: ومذهب الحسن أَنهم الذين يص

ائ الصياَم، وهو مما في الكتب األَُول؛ قيل: الفرض؛ وقيل: إِنهم الذين يُِديمونَ  ائم س ل للص ا قي ذي إِنم ح ألَن ال
ا يسيح ه إِنم مُ  متعبداً يسيح وال زاد مع زاد. والصائم ال يَْطعَ د ال ُم إِذا وج ه سمي يَْطعَ بهه ب سائحاً؛  أَيضاً فلش

م ال: ه ائحين، فق ن الس عود ع ن مس اس واب ن عب ئل اب ائمون. وس اًرا. ((  الص اٍت َوأَْبَك ن )) :  ثَيِّبَ ُب م الثَّيِّ
ت ذاَت َزْوج  وْجٍه كان بَْعَد أَْن َمسَّها. قال أَبو الهيثم: امرأَةٌ  َِزْوَجها بأَيّ  قَتْ النساِء: التي تََزّوَجْت وفارَ  ٌب كان ثَيِّ

ُد  قال ثم ماَت عنها زوُجها، أَو ُطلِّقت ثم رَجعَْت إِلى النكاح. صاحب العين: وال يقال ذلك للرجل، إال أَن يقال ولَ
رانِ وولد البِْكَرْيِن. وجاء في  الثَّيِّبَْينِ  اِن، والبِْك اِن يُْرَجم رأَة  الخبر: الثَّيِّب معي: ام ال األَص اِن. وق ب داِن ويُغَرَّ يُْجلَ

لَ  ورجل ثيب إذا ثَيٌِّب  د ُدِخ ان ق د ك واء. وق ك، س ي ذل ى، ف ذَكُر واألُنث ا، ال َل به ه أَو ُدِخ رأَةُ، ب ِت الم وهي  ثُيِّبَ
رأَةُ تَثْيِ  ِت الم ال: ثُيِّبَ اً،ُمثَيٌَّب. التهذيب يق اً إِذا صارت ثَيِّب الى:  يب ّ تع ال  اٌت. ق اِء، ثَيّب ن النس ِب، م ع الثَّيِّ وجم

  . ثَيِّباٍت وأَْبكاراً.
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َداٌد الَ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمَالئَِكةٌ ِغَال  يَا((   ٌظ ِش
َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُروَن(يَ  َّ اه:  قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا .))..)6ْعُصوَن  تره .. اتق اه : صانه وس : وق

  خافه وحذره .. التقوى:  مخافة هللا والعمل بطاعته ..
ا((     ْوَم إِ  يَ ِذُروا اْليَ ُروا الَ تَْعتَ ِذيَن َكفَ ا الَّ وَن(أَيَُّه تُْم تَْعَملُ ا ُكن َزْوَن َم ا تُْج يض .)).. )7نََّم ُر: نق الُكْف

ل دار اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق د بالطاغوت؛ َكفََر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفران ُروا أَي  الحرب: ق َكفَ
و َعَصْوا وامتنعوا. يض الشكر. والكُ  والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وه ة،نق ود النعم ُر: ُجح ه  ْف دُّ الشكر. وقول و ِض وه

ا الى: إِن رَ  تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره تَرها. نَْعَم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ  وُكْفران
ل َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ل وك انه. ورج ع إِحس ة م ود النعم ر: مجح مِ  ُمَكفَّ د ألَْنعُ افر: جاح ن ك تق م  هللا، مش

  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على
يِّئَاتُِكْم َويُ يَا((   ِ تَْوبَةً نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَْن يَُكفَِّر َعْنُكْم َس َّ اٍت أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى  ْدِخلَُكْم َجنَّ

ْوَم الَ  اُر يَ ا األَْنَه ْن تَْحتَِه ِري ِم انِِهْم تَْج ِديِهْم َوبِأَْيَم ْيَن أَْي عَى بَ وُرُهْم يَْس هُ نُ وا َمعَ ِذيَن آَمنُ يَّ َوالَّ ُ النَّبِ َّ ِزي   يُْخ
ِديٌر( وًحا .))..)8يَقُولُوَن َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَ ةً نَُص ِ تَْوبَ َّ ى  وا إِلَ ةُ: :  تُوبُ التَّْوب

ي الحديث: ذَّْنِب. وف ن ال ُجوُع م ل الرُّ ٍة مث ع تَْوب ْوُب جم ال األَخفش: التَّ ه. وق ْوُب مثلُ ةٌ. والتَّ َدُم تَْوب ٍة  النَّ َعْزم
ْزٍم. ابَ  وَع اً: أَن ةً وَمتاب اً وتَْوب وُب تَْوب ِ يَتُ ّ ى  اَب إِل ةِ  وت ى الطاع ـَمْعصيِة إِل ن ال َع ع َر ..  ((  وَرَج ْنُكْم يَُكفِّ َع
  )): كفر  عنه الذنب : محاه ..   َسيِّئَاتُِكم

ا((   يُر( يَ ئَْس اْلَمِص نَُّم َوبِ أَْواُهْم َجَه ْيِهْم َوَم ْظ َعلَ افِِقيَن َواْغلُ اَر َواْلُمنَ ْد اْلُكفَّ يُّ َجاِه ا النَّبِ ).))..  9أَيَُّه
ةٌ؛  الحديث: ال وفيوجاَهَد العدوَّ ُمجاَهدة وِجهاداً: قاتله وجاَهد في سبيل هللا.  ِهجرة بعد الفتح ولكن ِجهاد ونِيَّ

داء، ة األَع اد محارب ة الجه و المبالغ راد وه ل، والم ول أَو فع ن ق ة م ع والطاق ي الوس ا ف تفراغ م   واس
ي  إِسالم، وإِنما هو أَي أَنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة ألَنها قد صارت دار بالنية إِخالص العمل  اِإلخالص ف

  . واستفراغ الوسع في الحرب أَو اللسان أَو ما أَطاق من شيء. وقتال الكفار. والجهاد: المبالغةالجهاد 
ا((   ا َص ْن ِعبَاِدنَ َدْيِن ِم َت َعْب ا تَْح وٍط َكانَتَ َرأَةَ لُ وحٍ َواِْم َرأَةَ نُ ُروا اِْم ِذيَن َكفَ ثَالً ِللَّ ُ َم َّ َرَب  ِلَحْيِن َض

دَّاِخِليَن(فََخانَتَاُهَما فَلَْم يُْغنِ  َع ال اَر َم ِ َشْيئًا َوقِيَل اْدُخَال النَّ َّ ا.)).. )10يَا َعْنُهَما ِمْن  ي  فََخانَتَاُهَم ا ف ة هن : الخيان
تهم  الدين .. وأجمع العلماء  على أن الخيانة في هذا المقام هي خيانة كفر .. ونفاق .. حيث كانت امرأة نوح ت

  تفشي أسراره ألهلها ..  زوجها بالجنون .. وكانت زوجة لوط
ةِ ((   ي اْلَجنَّ ا فِ َدَك بَْيتً ُ َمثَالً ِللَِّذيَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرّبِ اْبِن ِلي ِعْن َّ ْن َوَضَرَب  ي ِم نِ  َونَّجِ

نِي ِمْن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن(  ع الشيء في غير موِضعه. ومن أمثال العربالظُّْلُم: َوضْ  .))..)11فِْرَعْوَن َوَعَمِلِه َونَّجِ
ع ما ظلم أي  الشَّبه: َمْن أَْشبَهَ أَباه فما َظلَم؛ قال األصمعي:  في ل:  ما وض ي المث ر َمْوضعه وف ي غي بَه ف الشَّ

ئَْب فقد ظلَم. وفي ل  ؛حديث ابن ِزْمٍل: لَِزموا الطَِّريق فلم يَْظِلُموه أي لم يَْعِدلوا عنه من اْستْرَعى الذِّ وفي التنزي
م وا ول ذين آَمنُ ز: ال ن العزي ال اب ٍم؛ ق انَهم بُِظْل وا إيم وا يَْلبُِس م يَْخِلط ير: ل ل التفس ةُ أه اس وجماع انهم  عب إيم

ْرك ُحذَْيفة وابِن َمْسعود وَسلماَن، بِِشْرٍك، وُرِوي ذلك عن يم.  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ ٌم َعِظ لَُظْل
مْ  َمْيُل عن القَصد، والعرب تَقُول: اْلَزْم هذاال والظُّْلم: ْوَب وال تَْظِل ه عزَّ وجل:  الصَّ ه. وقول ْر عن ه أي ال تَُج عن

ْركَ    .. لَُظلم َعِظيم إنَّ الّشِ
اِت ((   قَْت بَِكِلَم دَّ ا َوَص ْن ُروِحنَ ِه ِم ا فِي ا فَنَفَْخنَ نَْت فَْرَجَه ي أَْحَص َراَن الَّتِ َت ِعْم ْريََم اْبنَ ِه َوَم ا َوُكتُبِ َربَِّه

ة ./.)).)12َوَكانَْت ِمْن اْلقَانِتِيَن( ة بَيِّن اء: عفيف تح الح ةٌ  وامرأَة َحصاٌن، بف َج ِن ومتزّوِ انِة والُحْص أَيضاً  الَحص
نٌ  اناٍت، وحاِص ٍن وَحص وة ُحُص ن نس د م نات، وق َن وحاِص َوٍة َحواِص ن نِْس ً  م نا ناً وُحْص ُن ِحْص نَت تَْحُص  َحُص

يبة، فهيوَحْصناً إذا  ري: َعفَّْت عن الّرِ ن ب ِه، َحصاٌن؛ أَنشد اب و تآيَْيتِ ى، ل ُن أَْدن كِ  الُحْص ْن َحثْيِ ى  ِم ْرَب عل التُّ
اِكِب. نَْت وأَْحَصنَها الرَّ نَت المرأَةُ نفَسها وتََحصَّ نها وَحصَّ ي  وَحصَّ ز: والت ل العزي ي التنزي ها. وف نَت نفس وأَْحَص

  .. مرأَة َحصاٌن وحاِصٌن وهي العفيفةوقال شمر:ا أَْحَصنَْت فَْرَجها.
  

 *******  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ..  اودس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

  
  
  
  
    

 c   : 375الحلقة عدد   
   c سورة الملـك) 67(

   ) 30( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

  ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُن 1تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر(((  ْم أَْحَس ) الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّك
اْرِجْع 2فُوُر(َعَمالً َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَ  اُوٍت فَ ْن تَفَ اِن ِم ْحَم ِق الرَّ ي َخْل َرى فِ ا تَ ا َم َماَواٍت ِطبَاقً ْبَع َس َق َس ِذي َخلَ ) الَّ
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وٍر( ْن فُُط يٌر(3اْلبََصَر َهْل تََرى ِم َو َحِس ئًا َوُه ُر َخاِس َك اْلبََص ْب إِلَْي تَْيِن يَنقَِل رَّ َر َك ْع اْلبََص مَّ اْرِج ْد َزيَّن4َّ) ثُ ا ) َولَقَ
ْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشَّيَاِطيِن َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاَب السَِّعيِر( ذَاُب 5السََّماَء الدُّ َربِِّهْم َع ) َوِللَِّذيَن َكفَُروا بِ

ا 7) إِذَا أُْلقُوا فِيَها َسِمعُوا لََها َشِهيقًا َوِهَي تَفُوُر(6َجَهنََّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر( َي فِيَه ا أُْلِق ْيِظ ُكلََّم ْن اْلغَ ُز ِم اُد تََميَّ ) تََك
تُْم إِالَّ 8فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتُِكْم نَِذيٌر( ْيٍء إِْن أَْن ْن َش ُ ِم َّ َل  زَّ ا نَ ا َم ذَّْبنَا َوقُْلنَ ِذيٌر فََك ا نَ ) قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءنَ

ٍر( َالٍل َكبِي ِعيِر() وَ 9فِي َض َحاِب السَّ ي أَْص ا فِ ا ُكنَّ ُل َم َمُع أَْو نَْعِق ا نَْس ْو ُكنَّ الُوا لَ ْحقًا 10قَ ذَْنبِِهْم فَُس اْعتََرفُوا بِ ) فَ
ٌر(11ِألَْصَحاِب السَِّعيِر( ٌر َكبِي َرةٌ َوأَْج ْولَُكمْ 12) إِنَّ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلغَْيِب لَُهْم َمْغِف وا قَ رُّ ُروا ) َوأَِس  أَْو اْجَه

ُدوِر( ُر(13بِِه إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ُف اْلَخبِي َو اللَِّطي والً 14) أََال يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُه ْم األَْرَض ذَلُ َل لَُك ِذي َجعَ َو الَّ ) ُه
َي ) أَأَِمنتُْم مَ 15فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر( ِإذَا ِه ْن فِي السََّماِء أَْن يَْخِسَف بُِكْم األَْرَض فَ

ِذيِر(16تَُموُر( َف نَ تَْعلَُموَن َكْي بًا فََس ْيُكْم َحاِص ْن 17) أَْم أَِمنتُْم َمْن فِي السََّماِء أَْن يُْرِسَل َعلَ ِذيَن ِم ذََّب الَّ ْد َك ) َولَقَ
ْم 18قَْبِلِهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيِر( ّلِ ) أََولَ هُ بُِك اُن إِنَّ ْحَم ُكُهنَّ إِالَّ الرَّ ا يُْمِس َن َم افَّاٍت َويَْقبِْض ْوقَُهْم َص ِر فَ ْي ى الطَّ َرْوا إِلَ يَ

ُروٍر(19َشْيٍء بَِصيٌر( ي ُغ افُِروَن إِالَّ فِ ْحَماِن إِْن اْلَك ْن َهذَا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُكْم يَنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّ نْ 20) أَمَّ  ) أَمَّ
وٍر( ّوٍ َونُفُ ي ُعتُ وا فِ ْل لَجُّ هُ بَ َك ِرْزقَ ْرُزقُُكْم إِْن أَْمَس ِذي يَ ذَا الَّ ْن 21َه َدى أَمَّ ِه أَْه ى َوْجِه ا َعلَ ي ُمِكب ْن يَْمِش ) أَفََم

تَِقيٍم( َراٍط ُمْس ى ِص ِويا َعلَ ي َس ْمَع َواألَ 22يَْمِش ْم السَّ َل لَُك أَُكْم َوَجعَ ِذي أَنَش َو الَّ ْل ُه ا ) قُ يالً َم َدةَ قَِل اَر َواألَْفئِ ْبَص
ُكُروَن( ُروَن(23تَْش ِه تُْحَش ي األَْرِض َوإِلَْي ْم فِ ِذي ذََرأَُك َو الَّ ْل ُه تُْم 24) قُ ُد إِْن ُكن ذَا اْلَوْع ى َه وَن َمتَ ) َويَقُولُ
ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن(25َصاِدقِيَن( َّ َل 26) قُْل إِنََّما اْلِعْلُم ِعْنَد  ُروا َوقِي ِذيَن َكفَ وهُ الَّ يئَْت ُوُج ا َرأَْوهُ ُزْلفَةً ِس ) فَلَمَّ

ذَاٍب 27َهذَا الَِّذي ُكنتُْم بِِه تَدَُّعوَن( ْن َع افِِريَن ِم ُر اْلَك ْن يُِجي ا فََم ي أَْو َرِحَمنَ ْن َمِع ُ َوَم َّ ي  تُْم إِْن أَْهلََكنِ ) قُْل أََرأَْي
يٍن() قُْل ُهَو الرَّ 28أَِليٍم( َالٍل ُمبِ ي َض بََح 29ْحَماُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه تََوكَّْلنَا فََستَْعلَُموَن َمْن ُهَو فِ تُْم إِْن أَْص ْل أََرأَْي ) قُ

  ./.)).)30َماُؤُكْم َغْوًرا فََمْن يَأْتِيُكْم بَِماٍء َمِعيٍن(
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الملك ) 

  * التحليل : 
  

  ) .. جاء في سنن الترمذي :فضل سورة (( الملك )
   

ه عن  أبي الشوارب، أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن  حدثنا محمد بن  عمرو بن مالك النكري عن أبي
ّ عليه أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي ر وهو  وآله  صلى  وسلم خباءه على قب

ان  ر إنس إذا قب ك ال يحسب أنه قبر، ف ورة المل رأ س ى  يق ا، حت ه  ختمه ّ علي ي صلى  أتى النب ه ف لم وآل وس
ّ ضربت خبائي وأنا ال أحسب أنه ى قبر فإذا فيه إنسان  فقال: يا رسول  ك حت ورة المل ال  يقرأ س ا. فق ختمه

   هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر". " -ّ عليه وسلم: النبي صلى
  وجاء أيضا :

نحدثنا محمد بن بشار،  مي ع اس الجش ي  أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن قتادة عن عب أب
ّ عليه  ر  القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى إن سورة من  : (( وسلم قالوآله هريرة عن النبي صلى  غف

  حديث حسن. بيده الملك )) هذا  له وهي تبارك الدي 
  وجاء في المستدرك :

يم المروزي ن حل ي الحسن ب أأخبرن د هللا، أنب أ عب دان، أنب أ عب و الموجه، أنب أ أب سفيان، عن  ، أنب
ل قال: -رضي هللا تعالى عنه  -عاصم، عن زر، عن ابن مسعود  ول  يؤتى الرج ؤتى رجاله، فتق ره، فت ي قب ف

رأ  وم يق ان يق ك  رجاله: ليس لكم على ما قبلي سبيل، ك ي سورة المل ؤتىب م ي ل صدره  ، ث ن قب ال:  -م أو ق
فيقول: ليس لكم على  ، ثم يؤتى رأسهبي سورةالملك  يقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ ف -بطنه 

عبي سورة الملك قال ما قبلي سبيل كان يقرأ  ة تمن ي  : فهي المانع ر، وهي ف وراة سورة  من عذاب القب الت
  .. هذا حديث صحيح اإلسناد .)) وأطنب ومن قرأها في ليلة فقد أكثر الملك 
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ا  هذا ا تنجي تاليه ر .. وأنه عن فضل سورة (( الملك )) المباركة التي ثبت أنها تنجي من عذاب القب
ب  وراني العجي الم الن والعامل بها من النار وتدخله الجنة بإذن هللا .. فماذا فيها من أسرار ؟.. تعالوا ندلف الع

بح ا .. ونس دة آلياته اد البعي تكنه األبع ة .. ونس ورة الطيب ذه الس ا  له وز بكنوزه نية .. ونف ا الس ي أنواره ف
  ومخبآتها العجيبة التي ال تني تترى وتزداد بال انتهاء خيرا من ربك الذي قدر هدى : 

  
ِديٌر(((  ْيٍء قَ ّلِ َش ى ُك َو َعلَ ُك َوُه ِدِه اْلُمْل ِذي بِيَ اَرَك الَّ ريك )1تَبَ ن الش زه ع الى وتن دس تع .)).. أي تق

أمر والشبيه والنظير .. ألنه هللا ان ب ن فك ـه ك ال ل يء من عدم وق ل ش ق ك ذي خل  الواحد الذي ال شريك له ال
ل  ى ك ادر عل تكويني كما أراد هللا ألجل معدود والمتحان مضبوط .. الملك الحقيقي هو هللا جل وعال .. ألنه الق

ه  ُك إقشيء والمحيط بكل شيء ..  والفعال لما يريد .. أال ترى أن دين، يَْمِل وم ال ُك ي ه مال دين؛ ومن وم ال ة ي ام
هؤالء، ولم يريد  الُمْلِك، قال: وأما َمِلُك الناس وسيد الناس ورب الناس فإنه أَراد أَفضل من قوله تعالى: ماِلكُ 

رى ك؛ أَال ت ُك الُمْل الى: ماِل ال تع د ق ؤالء، وق ك ه ه يمل ل أَن ى الفع دل عل ذا ي يٍء فه ل ش اً لك ل مالك ه جع ..  أن
الىوالُمْلُك: معروف وهو يذك ه: ر ويؤنث كالسُّْلطان؛ وُمْلُك هللا تع ه. وَملَُكوت ي سلطانه وعظمت ك الحقيق . المل

اة ..  ون والحي ي حق الك ره وف ي حق غي ان قاصر مقصر ف ره ف ه أيهو  ألنه هو الدائم وغي ه  وتََملَّك َملَك
كُ . قهراً. ر هللا. والمَ  وقال بعضهم: الَمِلُك والَمِليُك  وغيره، والَمْل نلغي ُك م ال ِل وك األرض، ويق ٌك،  ُمل ه َمْل ل

َول ُملُوك وأَْمالك، والَمْلُك: بالتخفيف، والجمع ال وَخ ن م د م ت الي ا ملك ل: ..  م ه عّز وج ي قول و إسحق ف أَب
وت  تنزيه فسبحان الذي بيده َملَُكوُت كل شيء؛ َمعناه الى ملك ه تع ال: وقول درة، ق هللا عن أن يوصف بغير الق

در يء أي الق ل ش ل ةك ى ك وتكم. عل د م ثكم بع ون أي يبع ه ترجع يء وإلي يء . ش واء الش ك احت ُك والِمْل والُمْل
ه،.. والقدرة على االستبداد به ا وفي التهذيب: وِمالُك األمر الذي يُْعتََمُد علي ه م ر وِمالُك الُك األم ه.  وَم وم ب يق

ورع دين ال الُك ال ديث: ِم ي الح ادر اوف يم الق والخالق العل م .. إن هللا ه ة العل يء إحاط ل ش يط بك در المح لمقت
دير و ة .. هو هللا الق ين والرحم درة والتمك ان منوالق ل يكون اِدُر: من صفات هللا عز وج ِديُر والق ْدَرة القَ  القُ

ن دير؛ م ل شيء ق ى ك الى: إِن هللا عل ه تع ا ويكونان من التقدير. وقول ْدرة، ف ل شيء  القُ ى ك ل عل عز وج
ُر ُكّلِ شيءقدير، وهللا سبحانه مُ  ادر  األَثير: في أَسماء هللا تعالى القاِدُر والُمْقتَِدُر والقَِديُر، وقاضيه. ابن قَّدِ فالق

  .. فاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَِدير فعيل منه، وهو للمبالغة اسم
وُر(الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهوَ ((  ُز اْلغَفُ الم .)).. )2 اْلعَِزي ي ك ُق ف والَخْل

ه: أَال شيء العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل  خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِلي
ق ه الَخل ر ل القين. واألَم ن الخ ارك هللا أَحس الً .((  تب ُن َعَم ْم أَْحَس َوُكْم أَيُُّك الًء . )) . ِليَْبلُ واً وبَ َل بَْل ْوُت الرج بَلَ
بَه واْختَبَره. اْختَبَْرته، واْبتَلَْيته: ه، واالسم. وبَالهُ يَْبلُوه بَْلواً إذا َجرَّ تَاله هللا: اْمتََحنَ ةُ  واْب َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل  البَْل

يء َي بالش بَالُء، وبُِل ةُ وال ي والبَِليَّ ون ف بَالُء يك َي؛ وال الًء واْبتُِل ر. بَ ر والش ورُ . (( الخي ُز اْلغَفُ َو اْلعَِزي )).. َوُه
الممتنع فال يغلبه شيء، وقال غيره: هو  الزجاج: هو العَِزيُز: من صفات هللا عز وجل وأَسمائه الحسنى؛ قال

ل: يء، وقي ل ش ب ك وي الغال ذي الق و ال يء. ه ه ش يس كمثل ة . ل ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ الغَفُ
ر ومعناهما ةالمبالغ مَّ اغف راً  الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: الله رة وَغْف ا َمْغف لن

  .. الَمْغِفرة. وأَصل الغَْفِر التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها وُغْفراناً، وإنك أَنت الغَفُور الغَفّار يا أَهل
اُوتٍ  الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواتٍ ((  ْن تَفَ ْحَماِن ِم ْن  ِطبَاقًا َما تََرى فِي َخْلِق الرَّ َرى ِم ْل تَ َر َه اْرِجْع اْلبََص فَ

ع) .)).. 3فُُطوٍر( ا ساواه، والجم اقٌ  وَطبَُق كّلِ شيء: م ابَقَ .. أَْطب اً. وتَط ةً وِطباق هُ مطابَق د طابَقَ الشيئَان:  وق
ةُ: اَويا. والُمطابَق ابُق تس ة. والتَّط اق.الُموافَق ى : االتف ا عل يئين إِذا جعلتهم ين الش ُت ب د  وطابَْق ْذو واح َح

يء ذا الش ا. وه هُ  وأَلزقتهم ه وطابَقُ ه وِطباقُ ذا وِوفاقُ ُق ه ه َوْف ه وُمْطبِقُ ه وَطبِيقُ ى  وِطْبقُ ه بمعن ه وقاِلبُ وقالَبُ
ل:. واحد. ض، وقي وق بع ها ف اً أَي بعض ة بعضها بعض ذلك لُمطابَق ميت ب باُق: س ى  ألَن الّطِ ق عل بعضها ُمْطبَ

باقُ  ل. بعض، وقيل: الّطِ ي التنزي اً. وف ْت ِطباق ْبعَ  مصدر طوبقَ ق هللا َس ف خل َرْوا كي م تَ ال  أَل اً؛ ق َمواٍت ِطباق َس
 ً ا ى ِطباق اج: معن ض، الزج ى بع ها عل ٌق بعض ة ُمْطبَ دهما مطابَق ين: أَح ى وجه اً عل ب ِطباق ال: ونص اً،  ق ِطباق
اقٌ أَي خلق س واآلخر من نعت سبع ث: السمواُت ِطب اٍق. اللي ل بعاً ذات ِطب ى بعض، وك ها عل واحد من  بعض

  ..الطباق َطبَقة، ويذكَّر فيقال َطبَقٌ 
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ل ) .)): 3َهْل تََرى ِمْن فُُطوٍر(((  ي التنزي ور. وف ه فُُط ر: الشق، وجمع وتَفَطََّر الشيُء: تشقق. والفَْط
َرْت؛ أَيوأَصل الفَْطر: الشق؛ و.. ترى من فُُطور العزيز: هل ماء اْنفََط الى: إذا الس ه تع ي منه قول  انشقت. وف

ذ  أَي انشقتا. الحديث: قام رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، حتى تَفَطََّرْت قدماه يقال: تَفَطََّرْت بمعنى؛ ،منه أُخ
  ..يفتح فاه فِْطُر الصائم ألَنه

تَْيِن يَنقَِلْب إِلَْيكَ ((   يٌر( ثُمَّ اْرِجْع اْلبََصَر َكرَّ َو َحِس ئًا َوُه ه .)).. )4اْلبََصُر َخاِس رَّ ال: َك : الرجوع. يق رُّ الَك
ّدى وال ه، يتع رَّ بنفس ّدى. وَك ّرةُ:. يتع ات. والَك رَّ ع الَك ةُ، والجم رَّ ئًا. الَم ُئ::  َخاِس ون  والخاِس ـُمْبعَُد، ويك ال

ُب.والَحْسُر والحَ :  َوُهَو َحِسيرٌ ..  الخاِسُئ بمعنى الصاِغِر القَِمئِ  اُء والتَّعَ وُر: اِإلْعي ي الحديث: . َسُر والُحُس وف
  ..  قال: وهو استفعال من َحَسَر إِذا أَعيا وتعب.. اْدُعوا هللا عز وجل وال تَْستَْخِسُروا؛ أَي ال تملوا

يَاِطيِن َوأَ ((  ْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشَّ ِعيِر(َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ ذَاَب السَّ ْم َع ْدنَا لَُه .)).. )5ْعتَ
باح ب، واحدها ِمْص الم الكواك وم: أَع يَاِطينِ ..   وَمصابيُح النج ا ِللشَّ ه الشيطان :  ُرُجوًم ن، ومن ْجُم: اللع رَّ وال

ِجيم رود،  للعنة ُمْبعَدٌ َرِجيم ملعون َمْرجوم با إِلى فَِعيٍل من َمْفعُوٍل، وقيل: أَي الَمْرُجوُم بالَكواكب، ُصِرفَ  ُ الرَّ مط
ير ل التفس ول أَه و ق وم:..  وه ُج ُجُم والرُّ رُّ ْجمُ  وال رَّ ذيب: وال ا. الته ى به ي يرم وم الت ا النج م لم ه  اس ْرَجُم ب يُ

ُهب: الشيء الَمْرجوم، وجمعه ُرجوُم. قال هللا تعالى في ا َمرامي  الشُّ اً للشياطين؛ أَي جعلناه ا ُرجوم وجعلناه
م. وا بال له ارة أَيوتَراَجُم وم حج ذه النج ق هللا ه ادة: خل ديث قت ي ح ا. وف ْوا به ماء، تَراَم ةً للس ثالٍث: زين  ل

ُجوُم جمع وُرجوماً للشياطين، وَعالماٍت يُْهتَدى بها؛ قال ابن وز  األَثير: الرُّ ه، ويج مي ب َرْجٍم، وهو مصدر س
ار بَ ُرُجوماً للشياطين أَن الشُّهُ  يكون مصدراً ال جمعاً، ومعنى كونها أَن ن ن ل منفصلةٌ م ي اللي ْنقَضُّ ف ي تَ  الت

ة ال الكواكب ونوِرها، ال أَنهم ا ثابت بس يُْرَجُموَن بالكواكب أَنفسها، ألَنه ا ذاك إِال َكقَ زول، وم ذُ  ٍت ار  يُْؤَخ ن ن م
ل: ا، وقي ي مكانه ة ف ار ثابت ي والن ون الت جوم الظُّن الرُّ نُّ  أَراد ب َزُر وتَُظ ِعيرِ .. تُْح ذَاَب السَّ ِعيُر :  َع والسَّ

  والِمْسَشُر والِمْسعاُر: ما ُسِعَرْت به. والسُّعاُر والسُّْعُر: حرها. والسَّاُعوَرةُ: النار، وقيل: لهبها.
والُكْفُر: ُكْفُر النعمة، وهو نقيض الشكر. .)).. )6َوِللَِّذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم َعذَاُب َجَهنََّم َوبِئَْس اْلَمِصيُر((( 

ُر:  ة،والُكْف ود النعم دّ  ُجح و ِض كر. وقول ُوه رَ ـالش دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك ا بك الى: إِن  ه تع
ة  وكافََره يَْكفُرها ُكفُوراً وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها وَستَرها. نَْعَمةَ هللا َحقَّه: َجَحَده. ورجل ُمَكفَّر: مجحود النعم

ه  قلبه. قال ابن مشتق من السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على ألَْنعُِم هللا، كافر: جاحد مع إِحسانه. ورجل د: كأَن دري
امٍ  وِكفاٌر مثل جائع فاعل في معنى مفعول، والجمع ُكفَّار وَكفََرة ائم ونِيَ ر  .. وِجياعٍ ون نم وأَكث  النحويين : جه

ف والعُجْ  اآلخرة، وهي النار التي يعذّب هللا بها في َرى للتعري ة ال تُْج ال أَعجمي ة، وق ي م نم عرب  آخرون جه
ميت ل س ف وثِقَ ِل التعري َر ِلثقَ م تُْج ا ل ا، وإِنم د قَْعِره ا لبُْع رة به ار اآلخ ام  ن ب ِكِهنَّ و تعري ل: ه ث، وقي التأْني

  بئس : فعل ماض جامد إلنشاء الذم ..   بالِعْبرانية؛
ويقال: الشَِّهيق ردُّ .. الشَِّهيُق: أَقِبُح األصوات)).. ) .7إِذَا أُْلقُوا ِفيَها َسِمعُوا لََها َشِهيقًا َوِهَي تَفُوُر((( 

فِيُر إخراجه. ل في صفة الليث: الشَِّهيُق ضد النفَس والزَّ ال هللا عز وج أهل  الزفير، والزفير إخراج النفس؛ ق
ِهيق النار: لهم فيها ر والشَّ فِي اج: الزَّ ال الزج روبين َزفِيٌر وَشِهيق؛ ق وات المك ن أَص ارتِ ..  م ور  وف ْدُر تَفُ الِق

  .فََوراناً: هاج ونَبََع. غلت وجاشت. وفار الِعْرقُ  فَْوراً وفََوراناً إِذا
ِذيٌر(((   أْتُِكْم نَ ْيِظ: .)).. )8تََكاُد تََميَُّز ِمْن اْلغَْيِظ ُكلََّما أُْلِقَي فِيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَ ن الغَ َز م وتََميَّ

ِذيرٌ ..  الناس الجماعة من ائُِج والفَْوُج: القَِطيُع من الناس، وفي الصحاح:الف..  تَقَطَّع ذره أَلَْم يَأْتُِكْم نَ ذاراً : أن إِْن
اني: راع واللحي ن ك ْذراً؛ ع م ونُ ْذر االس حيح أَن النُّ هُ، والص اً: أَعلََم ذَره أَيض دُر. وأَن ذار المص ه  واِإلن خّوف

ال ر. وقوله تعالى:والنِذير: اسُم اِإلنذا وحذَّره. وفي ذُِر؛ ق ذُر:  َكذَّبَْت ثَُموُد بالنُّ ِذير. والنُّ ع نَ ذُر جم اج: النُّ الزج
م و االس ِذير، وه ع الن ذار. جم ِذيرة: اِإلن ذار. والن ن اِإلن ِذير: م ذار. والن ِذيُر: اِإلن  والن

   .. والمقصود ألم يأتكم رسول أو نبي ؟.. الُمْنِذر، والجمع نُذٌُر، وكذلك النِذيرة
َالٍل كَ ((  ي َض تُْم إِالَّ فِ ْيٍء إِْن أَْن ْن َش ُ ِم َّ َل  زَّ ا نَ ا َم ذَّْبنَا َوقُْلنَ ِذيٌر فََك ا نَ ْد َجاَءنَ ى قَ الُوا بَلَ ٍر(قَ .)).. )9بِي

د،  وبلى: جواب وبَلَى: جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك أَلم تفعل كذا؟ فيقول: بلى. ود بالجح استفهام معق
ى  كقوله تعالى: واباً للكالم الذي فيه الجحدوقيل: يكون ج ارت بل ا ص ذيب: وإنم ى. الته الوا بل ربكم ق ُت ب أَلس

ك:  الجحد إلى التحقيق، فهو بمنزله بل، وبل سبيلها أَن بالجحد ألَنها رجوع عن تتصل د كقول د الجح أَتي بع ت
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ل  ل للرجلقال: وإذا قال الرج قام أَخوك بل أَبوك، وما أَكرمت أَخاك بل أَباك، ما ى، أَراد ب أَال تقوم؟ فقال له: بل
  .. أَقوم

ِعيِر(((  َحاِب السَّ ي أَْص ا فِ ا ُكنَّ ُل َم َمُع أَْو نَْعِق ا نَْس ْو ُكنَّ الُوا لَ دُّ .)).. )10َوقَ ى ِض ر والنُّه ُل: الِحْج العَْق
بُ  والعَْقُل:..  الُحْمق، والجمع ُعقولٌ  ُل: القَْل ُل،التَّثَبُّت في األُمور. والعَْق ُب العَْق ي ، والقَْل ّمِ ه  وُس الً ألَن ُل َعْق العَْق

ط في الَمهاِلك ن سائر أَي يَْعِقل صاحبَه عن التََّورُّ ز اِإلنسان م ه يتمي ذي ب ز ال و التميي  يَْحبِسه، وقيل: العَْقُل ه
  . وَعقََل الشيَء يَْعِقلُه َعْقالً: فَِهمه... الحيوان

ذَْنبِِهْم فَُس((  اْعتََرفُوا بِ ِعيِر(فَ َحاِب السَّ ُع .)).. )11ْحقًا ِألَْص ية، والجم ْرُم والمعص ُم والُج ذَّْنُب: اِإلثْ ال
اء ) والسُُّحق: البُْعد، وكذلك السُّْحق مثل ُعْسر وُعُسر. ..  ذُنوبٌ  ِحيق   ،وقد سحق الشيء ( بضم الح و َس فه

ر وفي الدعاء: ُسْحقاً ل.. بعيد؛ قال ابن بري: ويقال َسِحيق وأْسحق أي ل غي ه وبُْعداً، نصبوه على إضمار الفع
  .. وَسَحقَه هللاُ وأْسَحقه هللا أي أبعده إظهاُره. المستعمل

ٌر(((  ٌر َكبِي َرةٌ َوأَْج ْم َمْغِف ِب لَُه َي الرجل .)).. )12إِنَّ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلغَْي ْوف. َخِش يَة: الَخ الَخْش
ِب؛ أَي والغَْيُب: كلُّ ما غاب عنك. أَبو إِسحق في قوله تعالى: يؤمنون:  ْيبِ بِاْلغَ ..  يْخشى َخْشية أَي خاف  بالغَْي

ّ عليه ، صلى  ا  وسلم، من أَمرِ  يؤمنون بما غاَب عنهم، مما أَخبرهم به النبـيُّ لُّ م ار. وك ِة والن ِث والجن البَْع
أَهم ا أَنب نهم مم اَب ع ٌب؛ غ و َغْي ه، فه ي: يؤ ب ن األَعراب ال اب بُ وق ال: والغَْي . ق ّ ا ون ب  من

َر هللا :  لَُهْم َمْغِفَرةٌ  .العُيوِن، وإِن كان ُمَحصَّالً في القلوب. أَيضاً ما غاَب عن تر. َغفَ ة والس وأَصل الغَْفِر التغطي
ترها؛ ه أَي س ر: ذنوب ة والغَْف ة المبالغ ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ راُن. الغَفُ ا الغُْف   ومعناهم

  . الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم.
ُدوِر(((  ذَاِت الصُّ يٌم بِ هُ َعِل ِه إِنَّ ُروا بِ ْولَُكْم أَْو اْجَه وا قَ رُّ تم. .)).. )13َوأَِس ي تك رار الت ن األَْس : م رُّ الّسِ

َت، ا أَْخفَْي ر: م ع والس رار والجم د..  أَس ن األَض و م ره، وه ه وأَظه يء: كتم رَّ الش ه،وأََس َرْرتُه: كتمت  اد، س
ررته: وا وس رُّ الى: وأَس ه تع ي قول ران ف اً يفس ان جميع ه، والوجه ل: أَْعلَْنت ةَ؛ قي ا الندام ْولَُكْم أَْو .. أَظهروه قَ
و:  اْجَهُروا بِهِ  َر، فه ٌر، وأَْجَه و َجِهي رٌ  يقال: َجَهَر بالقول إِذ رفع به صوته، فه وت  ُمْجِه إِذا عرف بشّدة الص

يءُ  هوَجَهَر الش َر بكالم دا؛ وَجَه َن وبَ ه : َعلَ رَ  ودعائ اراً، وأَْجَه راً وِجه ُر َجْه ه يَْجَه الته وقراءت  وصوته وص
رف، بقراءته لغة. ر ح ياِن بغي دَّ رَ  وأَْجَهَر وَجْهَوَر: أَعلن به وأَظهره، ويُعَ ال: َجَه ه فيق َرهُ أَعلن الَم وأَْجَه ..  الك

ُدورِ  ه ..  : علم إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ ه وكنه اِلُم الشيء علما: أدركه بحقيقت يم والع ز وجل العَِل من صفات هللا ع
هادِة، هللا عز والعَالَُّم؛ قال ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق و هللاُ  وجل: وهو الَخالَُّق العَِل وب، فه الَّم الغُي ال: َع وق

اً والوبَِما يكوُن ولَ  العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، َزل عاِلم ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يَ ا  مَّ اً بم زاُل عالم يَ
ع األشياء  كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في السماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجمي

  . مبالغة.دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية ال باِطنِها وظاهِرها
مائه، .)).. )14أََال يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر(((  ن أَس ّ واسم م اللَِّطيف: صفة من صفات 

ّ  التنزيل وفي ّ لطيف بعباده، وفيه: وهو اللطيف الخبير؛ ومعناه، و و  العزيز:  ال أَب أَعلم،الرفيق بعباده. ق
ر  إليك أَربك في ِرْفق،عمرو: اللطيف الذي يوصل  ن األَثي ال اب ق والِعصمة، وق ّ تعالى: التوفي واللُّطُف من 

فق في الفعل والعلُم بدقائق المصالح اللَِّطيف هو الذي اجتمع في تفسيره: ّدرها له الّرِ ن ق ى م الها إل ه  وإيص ل
. لُْطفاً إذا َرفََق به. فأَم وله، بالفتح، يَْلُطف يقال لطف به من خلقه.  اه صغُر ودقَّ ف فمعن ف، بالضم، يَْلُط ا لَُط

ا لك ويقال لطف هللا  يَْلُطف إذا َرفَق لُْطفاً،  األعرابي لطف فالن ابن ق أَي أَْوَصل إليك م ب بِرْف رُ  .. تُِح :  اْلَخبِي
ُرهُ أَي علمته. وَخبَرْ   وَخبُْرُت باألَمر يكون. الَخبِيُر: من أَسماء هللا عز وجل العالم بما كان وما إِذا  ُت األَمَر أَْخبُ

  .. عرفته على حقيقته
وُر(((  ِه النُُّش ِه َوإِلَْي ْن ِرْزقِ وا ِم ا َوُكلُ ي َمنَاِكبَِه وا فِ والً فَاْمُش ْم األَْرَض ذَلُ َل لَُك ِذي َجعَ َو الَّ .)).. )15ُه

ل منه َ وطريق ُمذَلَّل إِذا كان َمْوُطوءاً َسْهالً. وِذلُّ الطريق: ما ُوْطئ لوُسّهِ ُرق ذُلُ ن ُط ٌل م ال: .  . وطريق ذَِلي يق
ق وا ِذلَّ الطري ل ركب ه وذُلِّ د من ا ُمّهِ و م ير وه ل أَي قص ائط ذَِلي ال: ح ا..  ويق ي َمنَاِكبَِه ب األَرِض: :   فِ وَمناِك

ي ـبُها؛ وف ل: َجوانِ ا؛ وقي ل: ُطُرقه ا؛ وقي ل جبالُه د التنزي راء: يري ال الف ـبها؛ ق ي َمناِك وا ف ز: فاْمُش ي  العزي ف
اه اج: معن ال الزج ا؛ وق م،  جوانبه ّ أَعل ير، و بَهُ التفس ري: وأَش ال األَزه ا. ق ي ُطُرقه ل: ف ا؛ وقي ي جباله ف
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لَ  تفسير لَكم السُّلوَك فيها، فأَمكنكم  من قال: في جبالها، ألَن قوله: هو الذي َجعَل لكم األَرَض ذَلُوالً، معناه َسهَّ
ذليل.السلوك في جبالها، فهو أَبلغ في ال ع. ت ـَمْنِكُب من األَرض: الموضُع المرتف ورُ . وال ِه النُُّش ر :   َوإِلَْي ونََش

أَحياه؛ يقال نََشرُهم هللا أَي بعثَهم كما قال تعالى:  ال غير: هللا الميت يَْنُشره نَْشراً ونُُشوراً وأَْنشره فَنََشر الميتُ 
ي ديث وإِليه النُُّشور. وف ا والمَ  ح ك الَمحي دُّعاء: ل ور. ال ك النُُّش ات وإِلي ت  َم ال نشر المي وراً إِذا يق ر نُُش  يَْنُش

ى  يوم النُُّشور. وفي حديث ابن عاش بعد الموت، وأَْنَشره هللا أَي أَحياه؛ ومنه عمر، رضي هللا عنهما: فَهالَّ إِل
ام ور، الش ع النُُّش ر أَي موِض ر أَرِض الَمْنَش ام يحُش ن الش ة م ي األَرض المقدس وم هللا ال وه ا ي وتى إِليه م

  ..الَمْحَشر القيامة، وهي أَرض
وُر(((   َي تَُم ِإذَا ِه ْم األَْرَض فَ َف بُِك َماِء أَْن يَْخِس ي السَّ ْن فِ ى. .)).. )16أَأَِمنتُْم َم ةُ بمعن اُن واألَمان األَم

دُّ الخوف. وآَمْنتُ  وقد أَِمْنُت فأَنا أَِمٌن، ُن: ض ان. واألَْم ن واألَم فَ أَ . غيري من األَْم ُف :    ْن يَْخِس فَْت تَْخِس َخَس
 ً ّ  َخْسفا ف  ّ وَخَس فَها  فَْت وَخَس وفاً واْنَخَس فاً أَي وُخس ه األَرَض َخْس الى:  ب ه تع ه قول ا؛ ومن ه فيه اَب ب غ

داِره ه وب ْفنا ب فَ  فََخَس ه األَرَض. وَخَس َف ب ي األَرض وُخِس و ف اُن .. ه َف المك ه األَرَض وَخَس ّ ب َف  وَخَس
ي األَرض، ْخِسُف ُخسوفاً: ذَهبيَ  القومِ  ف ل وب َف بالرج الى. األَزهري: وُخِس ّ تع فَه  ه األَرضُ  وَخَس  إذا أَخذت

ى اُق األَرض األُول ة. ودخل فيها. والَخْسُف: إْلح ورُ . بالثاني َي تَُم ِإذَا ِه أَ أَي :  فَ ْوراً: تََرْهيَ وُر َم ار الشيُء يَم م
ْرض؛تتكفأُ ا وذهب كما تحّرك وجاء ي َع رّدَد ف رُ  لنخلة العَْيدانَةُ، وفي المحكم: تَ وُّ ه. والتََّم ةُ . مثل اَرِت الناق وم

رّددتْ  ْت وتَ رّدد...  في سيرها َمْوراً: ماَج ْذَهُب ويجيء ويَتَ ل يَ ْوراً إِذا جع وُر َم اَر يَم رى. وم اَر: َج ار . وم وم
  .. وتحّرك الشيُء َمْوراً: اْضَطَرب

ِذيِر(أَْم أَِمنتُْم َمنْ ((  ٌح .))..  )17 فِي السََّماِء أَْن يُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا فََستَْعلَُموَن َكْيَف نَ ُب: ِري والحاِص
يهم  تَناثَر َشِديدة تَْحِمل التُّراَب والَحْصباَء؛ وقيل: هو ما ْلنا عل ا أَْرَس ل: إِنَّ ي التنزي ثَّْلجِ. وف َرد وال اِق البَ ن ُدق م

ي وقيل: حاِصباً أَي ريحاً تَْقلَعُ .. بةُ وكذلك الَحِص  حاِصباً؛ ا. وف غارها وكباره ي ص ديث  الَحْصباء لقّوتها، وه ح
، ّ ّ عنه، قال للَخوارج: أَصابَكم حاِصٌب أَي َعذاٌب من  ن السماِء.  علي، رضي  باِء م وأَصله ُرميتم بالَحْص

يحِ التي تَْحِمل الترابَ  يوالَحصى: حاِصٌب، وللسَّح ويقال للّرِ ه يَْرِم ٌب، ألَن ثَّْلج: حاِص ا  اِب يَْرِمي بالبََرد وال بهم
 ً دن هللا ..  َكْيَف نَِذيرِ ..  َرْميا ن ل ذر م ه المن : المقصود : وقتها تعلمون صدق محمد عليه الصالة والسالم.. ألن

  ومن كذبه حاق به العذاب في الدنيا واآلخرة .. 
ْبِلهِ ((  ِر(َولَقَْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَ اَن نَِكي َف َك ف )18ْم فََكْي ر .. أي انظروا كي ى التغيي تفهام بمعن .)).. اس

روا  كان تغيير هللا سبحانه وتعالى للنعم التي أنعمها هللا المنع على من كان قبلكم من الكافرين الطاغين .. انظ
ذاب ..  م الع اط  به ا أن أح اَكَرهُ واكيف كان إنكار هللا .. وتغييره للمنكرات التي قارفوه ةُ. ون اَكَرةُ: الُمحاَربَ لُمن

ن أَي د م ل واح هُ ألَن ك ه قاتَلَ ر أَي يُداِهي اِكُر اآلخ اربين يُن اِكرُ  المتح الن يُن ال: ف ه. يق ا  ويُخاِدُع اً. وبينهم فالن
ن حرب: إِن ُمناَكَرةٌ أَي ُمعاداة و سفيان ب ال أَب اٌل. وق ه وقِت ت مع داً إِال كان اِكْر أَح م يُن داً ل م األَ  محم واُل أَي ل ه

ان ارب إِال ك ِب. يح ْع وراً بالرُّ ي. منص ر. وف اه التغيي ذي معن اِر ال م اِإلْنك ُر: اس  والنَِّكي
ان ف ك ز: فكي ل العزي رَ  التنزي َره فتَنَكَّ د نَكَّ اري. وق ري؛ أَي إِنك ى نَِكي َر إِل َره فتَغَيَّ ُر  أَي َغيَّ وٍل. والنَِّكي مجه

ارُ وا..  الُمْنَكرِ  واِإلنكاُر: تغيير ي الحديث اِإلْنك رر ف د تك و  لُمْنَكُر من األَمر: خالف المعروف، وق ُر، وه والُمْنَك
َمهُ وكرهه، فهو تَْنَكَره  ضد المعروف، وكلُّ ما قبحه الشرع وَحرَّ وٌر، واْس و َمْنُك راً، فه ُره نََك َره يَْنَك ٌر، ونَِك ُمْنَك

  ..ُمْستَْنَكٌر، والجمع َمناِكيرُ  فهو
رَ ((  ْم يَ ْيٍء أََولَ ّلِ َش هُ بُِك اُن إِنَّ ْحَم ُكُهنَّ إِالَّ الرَّ ا يُْمِس َن َم افَّاٍت َويَْقبِْض ْوقَُهْم َص ِر فَ ى الطَّْي ْوا إِلَ

: التي.)).. )19بَِصيٌر( فَّْت  وَصفَِّت الطيرُ ..  تَُصفُّ أَْجنِحتَها فال تحركها والطير الصَّوافُّ : َص في السماء تَُصفُّ
رُ  قولهأَجنحتها ولم تحركها . و الى: والطي ا تع طاٍت أَْجنَِحته افَّاٍت؛ باِس انُ ..  ص ْحَم ُكُهنَّ إِالَّ الرَّ ة: :  يُْمِس ْحم الرَّ

قَّةُ والتَّعَطُُّف، والمْرَحَمةُ مثله، هم بعضاً. وقد الّرِ َم بعض وُم: َرِح ْمُت عليه. وتَراَحَم الق ةُ:  َرِحْمتُهُ وتََرحَّ ْحَم والرَّ
حْ ..  المغفرة اهوهللا الرَّ الَن ألَن معن رة، َمُن الرحيم: بنيت الصفة األُولى على فَْع عَْت  الكث ه وِس ك ألَن رحمت وذل

ِحيمُ  كل شيء وهو أَْرَحُم الراحمين، فأَما ل،. الرَّ ى هللا عز وج ور عل ْحمن مقص رَّ ْحمن ألَن ال رَّ  فِإنما ذكر بعد ال
رحيم م هللا ال وال ل بس ا قي ي: إِنم ال الفارس ره؛ ق ون لغي د يك رحيمق ْحمن ال  رَّ

ْحمِن معنى الرْحَمة لتخصيص المؤمنين به في فجيء بالرحيم ان بعد استغراق الرَّ الى: وك المؤمنين  قوله تع ب
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 ً ذي:   بَِصير..  َرِحيما و ال يُر، ه الى البَِص اهد ابن األَثير: في أَسماء هللا تع ا  يش ا وخافيه ا ظاهره ياء كله األَش
  ..  التي ينكشف بها كماُل نعوت الُمْبَصراتِ  الصفة قه عنبغير جارحة، والبََصُر عبارة في ح

ُروٍر(((  ي ُغ ْحَماِن إِْن اْلَكافُِروَن إِالَّ فِ ْن َهذَا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُكْم يَنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الرَّ د:  .))..)20أَمَّ الُجْن
اد. د.والُجْند: العسكر، والجمع أَجنا معروف. والُجْند األَعوان واألَنصار. ي ..   والجند: المدينة، وجمعها أَجن فِ

ه َغرا وُغروراً وِغّرة؛ األَخيرة عن:  ُغُرورٍ  و غّره يغُرُّ ه بالباطل اللحياني، فه ر: خدعه وأَطعم رور وغري  َمغ
هود وقاعد الغُرور األَباطيل،..  ل شاهد وُش رور، ويجوز أَن يكون الغُرور جمع غاّرٍ مث ود، والغُ بالضم:  وقُع
م  ال اْغتُرَّ به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز:ما  ان لك ِإن ك دنيا ف نَّكم ال رَّ ول: ال تَغُ نَّكم الحياةُ الدنيا؛ يق تَغُرَّ

ظ ا ح ُرور. فيه ا الغَ نَّكم ب رَّ ّظ وال يغ ك الح ْؤثِروا ذل ال تُ نكم ف ن دي ْنقُص م اس  يَ رُّ الن يطان يَغُ ُرور: الش والغَ
  . والغاّر: الغافل.. نِية.بالوعد الكاذب والتَّمْ 

وٍر(((  ّوٍ َونُفُ ي ُعتُ وا فِ ْل لَجُّ هُ بَ َك ِرْزقَ ْرُزقُُكْم إِْن أَْمَس ْن َهذَا الَِّذي يَ ي .)).. )21أَمَّ اُق: ف ّرزَّ رازُق وال ال
رُزُ◌ق ه يَ الى ألَن فة هللا تع ق ص لها الخل ا وأَوَص ق أَرزاقه ى الخالئ ق األَْرزاق وأَعط ذي خل و ال ين، وه  أَجمع

يهم، اِن: إل روف. واألَرزاُق نوع ْزُق: مع ّرِ ة. وال ة الُمبالغ ن أَبني ال م اهرة وفَعّ ة  ظ األَْقوات، وباطن دان ك لألَب
 هللا تعالى: وما من دابّة في األَرض إِال على هللا رزقها. وأَرزاُق بني للقلوب والنُّفوس كالَمعاِرف والعلوم؛ قال

لة إِ  آدم دمكتوبة ُمقدَّرة لهم، وهي واص ا أُِري الى: م ال هللا تع يهم. ق نهم  ل ا م د أَن من رزق وم يُطعمون؛  أُري
تهم إِال ا خلق م م ا رازقه ل أَن ول: ب الى: إِن هللا يق ال تع دون. وق يُن. ليَعب ِة الَمتِ وَّ اق ذو القُ رزَّ و ال   ه

زق بفتح الراء، هو المصدر يقال: َرَزَق الخلَق َرْزقاً وِرْزقاً، رِّ  فالرَّ وز أَن يوضعالحقيقي، وال  ْزُق االسم؛ ويج
ظ موضع المصدر. ورَزقه هللا ى لف ْزُق، عل اه يرُزقه ِرزقاً حسناً: نعََشه. والرَّ ه إِيّ ا َرزق در: م وا .. المص ْل لَجُّ بَ

ً :  فِي ُعتُّوٍ َونُفُورٍ  ا ً  ابن سيده: لَِجْجُت في األَمِر أَلَجُّ ولََجْجُت أَِلجُّ لََجج ا تَلْ  ولَجاج ةً، واْس ِحْكُت؛ ولَجاَج َجْجُت: َض
ري َعْنُكما، فِإْن أَنا لم آُمْر، ولم أَْنهَ  قال: ادى تَضاَحْكُت حتى يَْستَِلجَّ ويَْستَش ر: تَم ي األَم جَّ ف ى أَن  ولَ ه وأَبَ علي

واتهم وصَخبهم..  كاآلتي، والمصدر كالمصدر يَْنَصِرَف عنه، واآلتي الفتح، أَي أَص اس، ب ةَ الن .. وسمعت لَجَّ
اً: عتا يعتو  فِي ُعتُّوٍ َونُفُورٍ .. القوُم إِذا صاحوا : الجلَبَةُ. وأَلَجَّ واللَّّجةُ  ّواً وِعتِيّ دَّ  ُعتُ اَوَز الَح تَْكبََر وج ال  ..اْس وق

ة ع ي ترجم ري ف ياُن.تاألزه ا الِعْص ه ا: والعُتَ ار، وجمع اتي: الَجبَّ ي  والع دُُّخوِل ف ديد ال اتي: الش اةٌ. والع ُعت
دُ  الفَساد   . موِعَظة.  الذي ال يقبلُ الُمتََمّرِ

تَِقيٍم(((  َراٍط ُمْس ْن يَْمِشي َسِويا َعلَى ِص ُل .)).. )22أَفََمْن يَْمِشي ُمِكبا َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّ ج بَّ الرَّ وأََك
ل ـ يُِكبُّ إِْكباباً إِذا ما نَكََّس. وأََكبَّ على الشيِء: أَقب يء: تَجانَ بَّ للشَّ ه. وأََك ه ولزم اٌب:  أَ.علي بٌّ وِمْكب ل ُمِك ورج

ل كثير ي التنزي ى النََّظر إِلى األَرض. وف اً عل ْن يَْمشي ُمِكبّ ز: أَفََم ي العزي ه، وف ه أَي َكبَّ ه. وَكْبَكب ل  َوْجه التنزي
ا. ـبُوا فيه ز: فُكْبِك ِويا. العزي ي َس ْن يَْمِش ن :  أَمَّ ه م افِة إلَْي تِواِء المس ُطه الْس يِء: وَس واُء الشَّ راِف.وَس . األَْط

ال:  اني: وسطه؛ يق ان عن اللحي واهُ؛ األَخيرت والسَِّويَّةُ والسَّواُء: العَْدل والنََّصفة؛ وَسواُء الشيِء وِسواهُ وُس
طٌ  َسواءٌ  مكان انَين أَي ُمتَوّسِ ين المك ان ٌ ورجل..  ب د استَوى إذا ك تٍَو. وق ويَّةٌ أَي ُمْس ى َس ق واألُنث ويُّ الَخْل  َس

ال: قال أَبو الهيثم: السَِّويُّ ..  ه سواءً َخْلقُه وولدُ  تٍَو، ق ٍل أَي ُمْس ى ُمْفتَع ي معن ي فَعيٌل ف امُّ ف الم  الُمستَوي الت ك
راطُ :  َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ  ..وعقِله العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابِه وتماِم َخْلِقه  الجوهري: الصراُط والس

  .. والّزراُط الطريق
َو ا((  ْل ُه ُكُروَن(قُ ا تَْش يالً َم َدةَ قَِل اَر َواألَْفئِ ْمَع َواألَْبَص ْم السَّ َل لَُك أَُكْم َوَجعَ ِذي أَنَش ْكُر: .)).. )23لَّ الشُّ

 قال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْمُد يكون عن يد وعن أَيضاً. ِعْرفاُن اِإلحسان ونَْشُره، وهو الشُُّكورُ 
ليد، فهذا الفر غير اء الجمي ازاة والثن ْكُر من هللا: المج ا. والشُّ ى أَن .. ق بينهم دل عل ذا ي ن سيده: وه ال اب ق

ال: الشكر ال يكون إِال عن يد، أَال ترى ه ق ة  أَن ه نعم ن أَوليت ل م يس ك ة يقضي؟ أَي ل ه نعم ن أَوليت ل م ا ك وم
ه وفي الحديث: حين ُرؤَي، صلى هللا عليه .  عليها. يشكرك د جَ وآل هُ وسلم، وق َد نَْفَس ل َه ادة فقي ا  بالعب ه: ي ل

ك ن ذنب ّدم م ا تق أَخر؟ رسول هللا، أَتفعل هذا وقد غفر هللا لك م ا ت داً  وم وُن َعْب ال أَك ه السالم: أَفَ ال، علي ه ق أَن
ذلك ُكوراً؟ وك ر َش ى بغي و األُنث ه يزك اه: أَن مه، معن ل اس فات هللا ج ن ص ُكور: م اء. والشَّ  ه

ال ا عنده القليُل من م الجزاءأَعم اعف له اد فيض َدةَ ..  لعب اَر َواألَْفئِ ِده،:  َواألَْبَص ِده وتوقُّ وُّ ُب ِلتَفَ ؤاد: القل  والف
اني، ذلك اللحي رح ب ر؛ ص ذكر ال غي بُ . م ِب، والقل اُء القل ؤاد ِغش ل: الف ُطه، وقي ل: وَس ب، وقي ؤاُد: القل  والف
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يشكرون هللا على نعمه الظاهر والباطنة التي أسبغها .. والمعنى أن الناس ال  والجمع أَفئدةٌ .. وُسَوْيداُؤه حبته
ره  ال ألوام ه واإلمتث ة ل الص الطاع واه وإخ ده دون س ادة  وح ي العب ل ف ي المتمث كر العمل يهم .. الش عل
ذي الشك  ة ال وم القيام اته ي ى مرض ا إل ي هللا وتطلع ونواهيه بالعبادة والبذل والعطاء عرفانا بالجميل وحبا ف

   فيه إطالقا ..
ُروَن(((  ِه تُْحَش ي األَْرِض َوإِلَْي ْم فِ ِذي ذََرأَُك م. .)).. )24قُْل ُهَو الَّ ْذَرُؤُهْم ذَْرءاً: َخلَقَه َق يَ ُ الَخْل ّ وذَرأَ 

ِ التاّماِت من َشّرِ ما َخلََق وذَرأَ وبََرأَ. وكأَنَّ الذَّْرء وفي حديث الدُّعاِء: أَعوذ ّ ِق  بَكِلمات  تَصٌّ بَخْل ة.ُمْخ يَّ  .الذّّرِ
ِ، عز وجل، الذّاِرُئ، وهو الذي ذََرأَ  ّ د  في صفاِت  ل: ولق ّ عز وج ال  اِرُئ: ق ذلك الب م، وك َق أَي َخلَقَه الَخْل

ن ذََرأْنَا لجهنم اً وِم كم أَْزواج ْن أَْنفُِس ْم ِم ق لَُك ه.  كثيراً أَي خلقنا. وقال عز وجل: َخلَ ْذَرُؤكم في اً يَ ام أَْزواج األَْنع
ه أَيق ذَرُؤكم ب ى يَ ه.  ال أَبو إِسحق: المعن ي في اء ف ر اله ذلك ذَك اً، ول ام أَزواج ن األَنع نكم وم ه م ركم بجعل يُكثِّ

د ه وأَنش ْذَرُؤكم ب ال يَ ه ق اء، كأَن ى الب ي بمعن ل ف يمن جع اء ف رَّ ُرونَ ..   الف ِه تُْحَش ُرهم :   َوإِلَْي َرُهم يَْحُش َحَش
ه م؛ ومن راً: جمعه ُرهم َحْش وم ويَْحِش وم ي ُر ي ُر: َحْش ة. والَحْش وم القيام اس ي ع الن ُر: جم ِر. والَحْش  الَمْحَش

  . القيامة.
اِدقِيَن(((  تُْم َص ُد إِْن ُكن ذَا اْلَوْع ى َه وَن َمتَ ِذيٌر 25َويَقُولُ ا نَ ا أَنَ ِ َوإِنََّم َّ َد  ُم ِعْن ا اْلِعْل ْل إِنََّم ) قُ

م : إدراك الشيء بحقيق)26ُمبِيٌن( ه .. .)).. العل ه وكنه ه،ت َل َكْونِ وُن قَْب ا يك ان وم ا ك الُم بم و هللاُ الع ا  فه وبَِم
ا ي  يَزاُل عالماً بما كان وما يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يََزل عاِلماً وال يكوُن ولَمَّ ةٌ ف ه خافي يكون، وال يخفى علي

ّم  نِها وظاهِرهاِعْلُمه بجميع األشياء باطِ  َ السماء سبحانه وتعالى، أحاط األرض وال في ى أت دقيِقها وجليِلها عل
  : أبان الشيء : اتضح فهو مبين ..  نَِذيٌر ُمبِينٌ .  وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة. اإلْمكان.

دَُّعوَن(((  ِه تَ تُْم بِ ِذي ُكن ذَا الَّ َل َه ُروا َوقِي ِذيَن َكفَ وهُ الَّ يئَْت ُوُج ةً ِس ا َرأَْوهُ ُزْلفَ َف . .)).)27فَلَمَّ وأَْزلَ
بَه وهُ  وقال أَبو إسحق في قوله عز..  واْزَدلَفَه: أَْدناه إلى َهلَكةٍ ..  الشيَء: قَرَّ يئْت وُج ةً ِس وجل: فلما رأَْوه ُزْلف
ّ  قريباً. وفي الحديث إذا أَْسلََم العبُد فََحُسَن إسالمه أَي رأَوا العذاب الذين كفروا ُر  لَّ سيئة أَْزلَفَه يَُكفِّ ه ك ا عن

ل والتَّقدُّم. فيه القُْربُ  أَي أَْسلَفَها وقدَّمها، واألَصل ن أَّول اللي ةُ م ةُ: الطائف ْلف دَُّعونَ   ..  والزُّ ِه تَ تُْم بِ ِذي ُكن :  الَّ
داعي بعضاً حتى يَجتمعوا؛ عن اللحياني، وهو القوم دعا بعضهم وتَداعى  داعي. والتَّ زاء  التَّ اُء: االْعتِ ع واالّدِ

الن، ألنهم هو أَن يقول أنافي الحرب، و ُن ف مائهم. فالُن ب داَعْون بأَس ت . يَت ُروفُه. وادَّعي دَّْهِر: ُص وَدواعي ال
دَُّعون؛  وجل في الشيَء: َزَعْمتُِه لي َحقّاً كان أَو باطالً. وقول هللا عز ه تَ تُم ب ذي ُكْن ذا ال ل ه ك: وقي سورة الُمْل

ون، سن تَْكذبون من قولك تَدَّعي الباطلمثقلة، وفسره الح تَدَُّعون، قرأَ أَبو عمرو ا ال يك ي  وتَدَّعي م ه ف تأْويل
دَُّعونَ  ه تَ ن أَجل تم م ذي كن ذا ال ة ه َب، اللغ َل واألَكاذي ى األَباطي دَُّعون بمعن ون تَ وز أَن يك راء: يج ال الف  وق

ْدُعونكنتم  مخففة، فهو من َدَعْوت أَْدُعو، والمعنى هذا الذي تَْدُعون، ومن قرأَ تَْدُعون، ه تستعجلون وتَ هللا  ب
ال: ويجوز أَن هذا هوالَحقَّ من عندك فأَْمِطر بتَْعجيله، يعني قولهم: اللهم إن كان  علينا حجارةً من السماء، ق

ْعوة من الدعاء وتَْفتَِعلون من يكون تَدَُّعون في اآلية تَْفتَِعلُونَ    .. الدَّْعَوى، واالسم الدَّْعوى والّدِ
ْل أََرأَْي((  يٍم(قُ ذَاٍب أَِل ْن َع افِِريَن ِم ُر اْلَك ْن يُِجي ا فََم ي أَْو َرِحَمنَ ْن َمِع ُ َوَم َّ ي  .)).. )28تُْم إِْن أَْهلََكنِ

لَ  اَوَر الرج اَوَرةً  والِجواُر: الُمجاَوَرةُ والجاُر الذي يُجاِوُرك وج اَكنَهُ.  ُمج واراً، والكسر أَفصح: س واراً وُج وِج
مَ  الِجوار وَضْرب منه. وجاَوَر بني فالن وفيهم ُمجاَوَرةً  لحاٍل من وإِنه لحَسُن الِجيَرِة: بِِجواِرهم،  وِجواراً: تََحرَّ

واُر.  واُر والُج م الِج ك، واالس ن ذل و م َرهُ  وه أَله أَن يُِجي تََجاَرهُ: س ذي واْس ال لل  ويق
ن أَن ه م ذي أَجرت ار: ال اٌر. والج ُر: َج ه يستجير بك: جاٌر، وللذي يُِجي ا يظلم ُر ظ اُر والُمِجي ثم: الج و الهي لم أَب

ا أَي اذ ب ن ع ٌد. وم ـاستجار ب والُمِعيذُ واح بحانه هــــــ و س ه، وه ْل إِلي م يُوَص اره هللا ل ن أَج اره هللا، وم  أَج
ن هللا  أَحٌد؛ أَي لن يمنعنى لَْن يُِجيَرني من هللا يَُجاُر عليه أَي يعيذ. وقال هللا تعالى لنبيه: قل وتعالى يُِجيُر وال م

ه. والُمِجيُر: هو الذي يمنعك أَحد. والجارُ  اَرهُ من الن فَأََج تَْجاَرهُ من ف ُرك. واس ذاب: ويُْجي ن الع اَرهُ هللا م  وأَج
  .أَنقذه.

ْحَماُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه تََوكَّْلنَا فََستَْعلَُموَن َمْن ُهَو فِي َضَالٍل ُمبِيٍن(((  بََح ) قُْل أََرأَ 29قُْل ُهَو الرَّ ْيتُْم إِْن أَْص
ْور.  : َماُؤُكْم َغْوًرا./.)). )30َماُؤُكْم َغْوًرا فََمْن يَأْتِيُكْم بَِماٍء َمِعيٍن( د الغَ الن بعي ال: ف ُره. يق ّلِ شيء: قَْع َغْوُر ك

ْعبَين الحديث: وفي ي ِش ذتم ف د أُخ م ق ال: إنك َدَر فق وْ  أَنه َسِمع ناساً يذكرون القَ ْوِر؛ َغ َدي الغَ ل شيء: بَعي ُر ك
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دركوا ه ُعْمقه وبُْعده، أَي يَْبعُد أَن ت َدر علي ذي ال يُْق ائِر ال اء الغ ه كالم ةَ علم ا  ..حقيق وُر م ر: الغَ ن األَثي ال اب ق
ن األَرض ض م ل.. انخف يبويه: دخ ن س اراً، ع ؤوراً وِغي ْوراً وُغ يء َغ ي الش اَر ف ْوراً .. وغ اُء َغ ار الم وغ

ي األَر ب ف َر: ذه وَّ ؤوراً وَغ ا.وُغ فََل فيه ال ض وَس اٌء  وق ون. وم ي العي َر ذهب ف وَّ اُء وَغ اَر الم اني: غ اللحي
ْن  .. بالمصدر َغْوراً؛ سمي بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: قل أَرأَيتم إِْن أَصبََح ماُؤكم وصف َغْوٌر: غائر، فََم

ينٍ  ْت إذا :  يَأْتِيُكْم بَِماٍء َمِع ِت األَرُض وُمِعنَ د: أَْمعَنَ و زي اأَب د َمعَنه ْت، وق ُر إذا َرِويَ ا. المط ا فأَرواه ابع عليه  تت
ن ى اب ى أَن وحك دل عل ذا ي َن، فه د َمعُ يٌن، وق ٌن وَمِع اء َمْع د: م ن دري ن اب ري ع  ب

ب  الميم أَصل ووزنه فَعيل، وعند الفراء وزنه مْفعول في األَصل كَمنِيع. وحكى الَهَرِويُّ في فصل عين عن ثعل
اُء  اَن الم ال: ع ه ق رىأَن يُن إذا ج اهراً  يَِع ه .. ظ ى وج اري عل ل: الج ائل، وقي اء الس يُن: الم ُن والَمِع والَمْع

اء الظاهر، وقيل: الماء،األَرض ُن: الم هولة. والَمْع ن السُّ ك م ل ذل ر، وك نٌ  العذب الغزي ع ُمعُ اٌت،  والجم وُمعُن
  .. أَي جارٍ  ومياهٌ ُمْعناٌن. وماء َمِعينٌ 

  
  

 *******  
  
  

يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  * ** // هذا ما
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه األس
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر (( ون ...  –./.)) )118الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 376 الحلقة عدد   
   c سورة القلم) 68(

  )  52( آياتها : 
  

 ال الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم م عل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  يطان الرجيمأعوذ با من الش
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وٍن(1ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُروَن(((  َك بَِمْجنُ ِة َربِّ وٍن(2) َما أَْنَت بِنِْعَم َر َمْمنُ ًرا َغْي َك َألَْج َك 3) َوإِنَّ لَ ) َوإِنَّ
َو 6َمْفتُوُن() بِأَيِّيُكْم الْ 5) فََستُْبِصُر َويُْبِصُروَن(4لَعَلى ُخلٍُق َعِظيٍم( بِيِلِه َوُه ْن َس لَّ َع ْن َض ُم بَِم َو أَْعلَ ) إِنَّ َربََّك ُه
بِيَن(7أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن( ذِّ ْع اْلُمَك ْدِهنُوَن(8) فََال تُِط ْدِهُن فَيُ ْو تُ يٍن(9) َودُّوا لَ ٍف َمِه الَّ لَّ َح ْع ُك اٍز 10) َوَال تُِط ) َهمَّ

يَن(13) ُعتُّلٍ بَْعَد ذَِلَك َزنِيٍم(12 ِلْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَثِيٍم() َمنَّاعٍ 11َمشَّاٍء بِنَِميٍم( ِه 14) أَْن َكاَن ذَا َماٍل َوبَنِ ى َعلَْي )إِذَا تُتْلَ
ِليَن( وِم(15آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر األَوَّ ى اْلُخْرُط َحاَب اْلَجن16َّ) َسنَِسُمهُ َعلَ ا أَْص ا بَلَْونَ اُهْم َكَم ا بَلَْونَ ُموا ) إِنَّ ِة إِْذ أَْقَس

بِِحيَن( ِرُمنََّها ُمْص تَثْنُوَن(17لَيَْص ائُِموَن(18) َوَال يَْس ْم نَ َك َوُه ْن َربِّ ائٌِف ِم ا َط اَف َعلَْيَه بََحْت 19) فََط ) فَأَْص
ِريِم( بِِحيَن( )20َكالصَّ اَدوا ُمْص اِرِميَن(21فَتَنَ تُْم َص ْرثُِكْم إِْن ُكن ى َح ُدوا َعلَ ْم ) ف22َ) أَْن اْغ انَطلَقُوا َوُه
ِكيٌن(23يَتََخافَتُوَن( ْيُكْم ِمْس اِدِريَن(24) أَْن الَ يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَ ْرٍد قَ ى َح َدْوا َعلَ ا 25) َوَغ الُوا إِنَّ ا قَ ا َرأَْوَه ) فَلَمَّ
ا 28ْوَال تَُسبُِّحوَن() قَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُْل لَُكْم لَ 27) بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن(26لََضالُّوَن( ا ُكنَّ ا إِنَّ ْبَحاَن َربِّنَ ) قَالُوا ُس
اِغيَن(30) فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََالَوُموَن(29َظاِلِميَن( ا َط ا ُكنَّ ِدلَنَا 31) قَالُوا يَاَوْيلَنَا إِنَّ ا أَْن يُْب ى َربُّنَ ) َعَس

َد 33) َكذَِلَك اْلعَذَاُب َولَعَذَاُب اْآلِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن(32بُوَن(َخْيًرا ِمْنَها إِنَّا إِلَى َربِّنَا َراغِ  يَن ِعْن ) إِنَّ ِلْلُمتَِّق
يِم( اِت النَِّع ْم َجنَّ اْلُمْجِرِميَن(34َربِِّه ِلِميَن َك ُل اْلُمْس وَن(35) أَفَنَْجعَ َف تَْحُكُم ْم َكْي ا لَُك اٌب 36) َم ْم ِكتَ ِه ) أَْم لَُك فِي

وَن( ُروَن(37تَْدُرُس ا يَتََخيَّ ِه لََم ْم فِي ا 38) إِنَّ لَُك ْم لََم ِة إِنَّ لَُك ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ ةٌ إِلَ ا بَاِلغَ اٌن َعلَْينَ ْم أَْيَم ) أَْم لَُك
ُف 41ْم إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن() أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء فَْليَأْتُوا بُِشَرَكائِهِ 40) َسْلُهم أَيُُّهْم بِذَِلَك َزِعيٌم(39تَْحُكُموَن( ) يَْوَم يُْكَش

تَِطيعُوَن( َال يَْس ُجوِد فَ ى السُّ ْدَعْوَن إِلَ اٍق َويُ ى 42َعْن َس ْدَعْوَن إِلَ انُوا يُ ْد َك ةٌ َوقَ ْرَهقُُهْم ِذلَّ اُرُهْم تَ عَةً أَْبَص ) َخاِش
ُب بَِهذَ 43السُُّجوِد َوُهْم َساِلُموَن( ْم 44ا اْلَحِديِث َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ يَْعلَُموَن() فَذَْرنِي َوَمْن يَُكذِّ ي لَُه ) َوأُْمِل

وَن(45إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن( َرٍم ُمثْقَلُ ْن َمْغ ْم ِم ًرا فَُه أَلُُهْم أَْج وَن(46) أَْم تَْس ْم يَْكتُبُ ُب فَُه َدُهْم اْلغَْي بِْر 47) أَْم ِعْن ) فَاْص
َو 48ْن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ نَاَدى َوُهَو َمْكُظوٌم(ِلُحْكِم َربَِّك َوَال تَكُ  اْلعََراِء َوُه ) لَْوَال أَْن تََداَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَنُبِذَ بِ

اِلِحيَن(49َمْذُموٌم( ْن الصَّ هُ ِم هُ فََجعَلَ َك بِأَبْ 50) فَاْجتَبَاهُ َربُّ ُروا لَيُْزِلقُونَ ِذيَن َكفَ اُد الَّ ِمعُوا ) َوإِْن يََك ا َس اِرِهْم لَمَّ َص
ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُوٌن(   ./.)) .)52) َوَما ُهَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن(51الذِّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة القلم ) 

  * التحليل : 
  

ُطُرونَ َوَم.)) : يقسم هللا سبحانه وتعالى بالقلم .. ((  )1ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُروَن(((  َطَر )) :  ا يَْس وَس
  . َسْطراً: كتب، واْستََطَر ِمثْلُهُ. يَْسُطرُ 

تر.)): أي بغافل .. )2َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن(((   لُّ شيء ُس تَره. وك اً: َس ه َجنّ نَّ الشيَء يَُجنُّ  َج
، عليه ُجنَّ عنك. وَجنَّه الليُل يَُجنُّه َجنّاً وُجنوناً وَجنَّ  عنك فقد   .. بالضم، ُجنوناً وأََجنَّه: َستَره يَُجنُّ
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ل.)): )3َوإِنَّ لََك َألَْجًرا َغْيَر َمْمنُوٍن(((   يُن: الحب ه. والَمنِ ل َمنَّهُ يَُمنُّه َمنّاً: قطع يٌن:  الضعيف. وَحب َمن
يٌن، وال  أَِمنَّةٌ وُمنٌُن. وكل حبل والجمع مقطوع، وفي التهذيب: حبل َمنيٌن إذا أْخلََق وتقطع، تَِح َمنِ نُِزَح به أَو ُم

شاءِ  يقال ار الضعيف المنقطع، للّرِ ل: الغب ار، وقي :  من الجلد َمنِيٌن. والَمنِيُن الغب نُّ ِق. والَم وب الَخلَ ال للث ويق
  . اإلْعياء والفَتَْرةُ.

اُع .)) : )6ْفتُوُن() بِأَيُِّكْم اْلمَ 5) فََستُْبِصُر َويُْبِصُروَن(4َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيٍم((( ره: ِجم األَزهري وغي
ذهب إِذا واالْمتِحانُ  معنى الِفتْنة االبتالء ُت الفضة وال ك فتَْن ن قول ار واالختبار، وأَصلها مأْخوذ م ا بالن  أَذبتهم

تُْن:  لتنظر ما لتميز الرديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار ون. والفَ ار َمْفتُ راُق، َجْوَدتُه، ودين اِإلْح
ز ه ع ذا قول ن ه ل: وم ائغ وج مى الص ار. ويس ون بالن وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن م عل وَم ه ذلك  ي ان، وك الفَتَّ

ار  الشيطان، ومن هذا قيل للحجارة السُّود التي كأَنها ى الن ْم عل وَم ه ه: ي أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِيُن، وقيل في قول
رو يُْفتَنُوَن، ة.قال: يُقَرَّ ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ذنوبهم. وَوِرٌق فَتِ ة  َن وهللا ب ار، والِفتْن ة االختب ي: الِفتْن ن األَعراب اب

ال، ة الم ة، والِفتْن اس الِمْحن تالُف الن ةُ اخ ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن راق  والِفتْن ةُ اِإلح اآلراء، والِفتْن ب
  . ل الظُّْلم.بالنار؛ وقيل: الِفتْنة في التأْوي

ا  إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَمُ .)) : )7إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن(((   م علم : عل
  : أدركه بحقيقته وكنهه..

بِيَن(((   ذِّ ْع اْلُمَك َال تُِط ْدِهنُوَن(8فَ ْدِهُن فَيُ ْو تُ اُن: .)):)9) َودُّوا لَ ة واِإلْده ين،  والُمداَهن الُمصانَعة واللِّ
ِمر. وقيل: الُمداَهنة إِظهاُر خالف ه إذا ما يُض ن غالَم افق. وَدَه ُل إذا ن ن الرج ش. وَدَه اُن: الِغ ضربه،  واإلْده

َحه بالعصا ودَهنه ق. الجوهر وبالسيف بالعصا يَْدُهنه َدْهناً: ضربه بها، وهذا كما يقال مَس ي: إذا ضربه بِرْف
ي انعة. وف ان كالُمص ة واِإلْده ل والُمداَهن ى  التنزي ت بمعن وم: داَهن ال ق ْدِهنون. وق ْدِهُن فيُ و تُ ز: ودُّوا ل العزي

دهن واريت، و ت ر  وأَْدَهنت بمعنى َغَشْشت. وقال الفراء: معنى قوله عز وجل: وّدوا ل و تَْكفُ دهنون، ودُّوا ل في
ْدهن نتمفيكفرون، وقال في قوله: أَفبهذا الحديث أَ  و تُ ه: ودُّوا ل افرون. وقول ال: ك بون، ويق  ُمْدِهنون؛ أَي ُمَكذِّ

ول،  فيُدِهنون، وّدوا لو تَِليُن في ِدينك فيَِلينون. وقال أَبو الهيثم: ي الق ين ف الم والتَّلي ي الك ة ف ان الُمقاربَ اِإلْده
و دِّ  من ذلك قوله: ودُّوا ل ي ال انِعهم ف و تُص دهنون؛ أَي ودُّوا ل دهن في ث:ت انِعوك. اللي ين.  ين فيُص ان اللِّ اِإلْده

  .. والُمداِهن: الُمصانع
يٍن(((   ٍف َمِه الَّ لَّ َح ْع ُك يٍم(10َوَال تُِط اٍء بِنَِم اٍز َمشَّ اٍز .)): )11) َهمَّ اُب. : َهمَّ اُز: العَيَّ اِمُز والُهمَّ والَه

رأَة ٌوالُهَمَزةُ مثله، ورجل ُهَمَزة اً. والَهمَّ وام َزةٌ أَيض نُهَم اَس م ف الن ذي يَْخلُ َزة: ال ل از والُهَم م ويأْك  ورائه
ْدِق والعين ث: لحومهم، وهو مثل العُيَبَِة، يكون ذلك بالّشِ رأْس. اللي ي  وال اه ف ُز أَخ ذي يَْهِم َزة ال اُز والُهَم الَهمَّ

اء َخْلِفه، واللَّْمُز في قفاه من اٍز َمشَّ ز: َهمَّ ل العزي ي التنزي تقبال. وف ي ٍاالس لٌ بنَِم ه أَيضاً: وي َزٍة  ٍم؛ وفي ّلِ ُهَم لُك
ت ُهَمَزة لَُمَزةٌ لم تَْلَحق الهاءُ  لَُمَزٍة، وكذلك امرأَة ذا  لتأْنيث الموصوف بما فيه، وإِنما لحق امع أَن ه الم الس ِإلع
ث فيه قد بلغ الغاية والنهاية، فجعل الموصوف بما هي ة والمب تأْنيث الصفة أَمارة لما أُريد من تأْني ة. الغاي الغ

ن ب، اب ي الغي ابُوَن ف اُز العَيَّ ي: الُهمَّ ابون األَعراب اُز المغت رة واللُّمَّ يمٍ .. ((  بالحض اٍء بِنَِم اٍز َمشَّ )) :  َهمَّ
اة. اةُ: الُوش ى  والَمشَّاُء: الذي يَْمِشي بين الناس بالنَِّميمة. والُمش ع الحديِث عل راُء وَرْف وريُش واإلْغ نَّمُّ: الت ال

اً  ُ واإلْفساِد، وقيل: تَْزييُن الكالم بالكذب، والفعُل نَمَّ يَنِمّ  اإلشاعةِ  وجه ه نَّم ه وعلي مَّ ب ل الضم، ونَ نُمُّ، واألص ويَ
يمُ  ونَميمةً ونميماً، وقيل: ةُ والنَِّم ذيب: النَِّميم ُت  النَِّميُم جمُع نميمٍة بعَد أن يكون اسماً. الته ا االسم، والنع هم

  .. نَّمامٌ 
اعٍ لِ ((   يٍم(َمنَّ ٍد أَثِ ِر ُمْعتَ لّ .)).. )12ْلَخْي ا ال يَِح ل م و أَن يعَم ل: ه ذَّْنُب، وقي ُم: ال ي ُاِإلثْ ه. وف ل  ل التنزي

ِإن ل: ف ه عز وج ّق. وقول اً؛ أَي  العزيز: واِإلثَْم والبَْغَي بغير الَح تَحقّا إثْم ا اس ى أَنَّهم ر عل ه ُعثِ م في ا أث ال  م ق
ك، بالمصدر كما جعل سيبوي الفارسي: سماه ذ من ا أُِخ أثم ..  ه الَمْظِلمة اسم م م ي د أث الن، بالكسر، وق م ف وأَثِ

ه وأَثُومٌ فهو أثم وأثيم  يأْثَم إثْماً وَمأْثَماً أَي وقع في اِإلثْم،  ذا يَأْثُُم ي ك ه  أَيضاً. وأَثََمه هللا ف دَّه علي ه أَي ع ويأْثُِم
راء:يَأْثُمُ  َمأْثُوٌم. ابن سيده: أَثََمه هللا إِثْماً، فهو ال الف اِإلثْم؛ وق ه ب ً  ه عاقَبَ ا ه إِثْم ه هللا يَأْثُِم ازاه  أَثََم اً إِذا ج وأَثام

  .. مأْثوٌم أَي مجزّي جزاء إثْمه جزاء اِإلثْم، فالعبد
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ي الحديث: والعَتَلة: الَمَدرة الكبيرة.)).. )13ُعتُّلٍ بَْعَد ذَِلَك َزنِيٍم(((   رت. وف ن األَرض إِذا أُثِي ع م  تَتَقَلَّ
ن  تفسيره كأَنه َكِره َعْبٍد: ما اْسُمَك؟ قال: َعتَلة، قال: بل أَنت ُعتْبة؛ قيل في أَنه قال لعُتْبة بن ا م العَتَلة ِلَما فيه

دَّة، وهي َعمودُ   وفي حديث الِحيطاُن، وقيل: حديدة كبيرة يُْقلَع بها الشجُر والحجُر. حِديٍد يُْهَدُم به الِغْلظة والّشِ
 َ ،َهْدم الكعبة: فأ لُّ:  وهو خذ ابُن ُمِطيٍع العَتَلة؛ ومنه اْشتُقَّ العُتُلُّ ُ اس. والعُت ن الن يظ م الشديد الجافي والفَظُّ الغَِل
و  األَُكول الَمنُوع، وقيل: هو الجافي الغليظ، وقيل: هو الجافي الُخلُق اللئيم الشديد، وقيل: ل: ه ِريبة، وقي الضَّ

دم. بعد ٍ: ُعتُلّ الشديد من الرجال والدواب. وفي التنزيل . ذلك َزنِيٍم؛ قيل: هو الشديد الُخصوَمِة، وقيل هو ما تق
يمٍ ((   َك َزنِ َد ذَِل ال:)) :  بَْع ةٌ. ويق ه َزنََم رك ل ه ويت ع أُذن ذي تقط َزلَُّم: ال َزنَُّم والُم ريم.  والُم َزنَُّم الك َزلَّم والُم الُم

ه ت.. األُذن والُمَزنَُّم من اِإلبل: المقطوع طرف وم بالشر ألَن قطعوقول ل: موس يٍم؛ قي ك َزنِ د ذل ّلٍ بع الى: ُعتُ  ع
   .. وَزنََمتا الشاة وُزْنمتها َوْسٌم. األُذن

يَن(((   اٍل َوبَنِ اَن ذَا َم يَن(14أَْن َك ِل اِطيُر األَوَّ اَل أََس ا قَ ِه آيَاتُنَ ى َعلَْي ى 15)إِذَا تُتْلَ ُمهُ َعلَ ) َسنَِس
وِم( ومُ .)) .. )16اْلُخْرُط االُخْرط ل: م ف، وقي ُم األَن دَّ ل: ُمقَ ف، وقي مّ  : األَن د:  ََض و زي ْيِن. أَب ه الَحنََك ل علي الرج

ه ال الُخْرطوُم والَخْطُم األَنف. وقول ى الوجه؛ ق ي عل ال: يعن ب فق رهُ ثعل ى الُخْرطوِم؛ فَسَّ ُمهُ عل الى: َسنَِس   تع
ن ي الُمْمك ان ألَن ف تعاره لإلنس ف واس ه األَن دي أَن يده: وعن ن س وِم  أَن اب ه كُخْرط ة فيجعل وم القيام هُ ي يُقَبَِّح

ال له في السَّبع، وقيل: معناه سنجعل راء:  اآلخرة العَلَم الذي به يُْعَرُف أَهُل النار من اسوداد وجوههم؛ وق الف
َمِة فِإنه في َمْذَهِب الوجِه، ألَن ي عن بعٍض؛ وقال أَبو الُخْرطوُم وإِن ُخصَّ بالّسِ اس: هو  بعَض الوجه يَُؤّدِ العب

باع الَخْطمُ  اُر، ومن من الّسِ فَُر،  والُخْرطوُم، ومن الخنزير الِفْنِطيَسةُ، ومن ذي الَجناح المْنق ّفِ الِمْش ذوات الُخ
  . ومن الناس الشَّفَةُ، ومن الحافر الَجحافُل.

ُموا لَيَْص((   ِة إِْذ أَْقَس بِِحيَن(إِنَّا بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنَّ اس )17ِرُمنََّها ُمْص .)).. وهي قصة أن
ين  ول وعدم تمك ع المحص ى جم ق هللا .. وتعاهدوا عل اة وهي ح ه الزك ورثوا بستانا أقسموا أال يخرجوا من

اة والصدقة .. (( ءالفقرا ن الزك م الشرعي م بِِحينَ والمحتاجين من حقه ِرُمنََّها ُمْص ْدُس :  لَيَْص ريُم: الُك والصَّ
ْرع. ونَْخٌل َصريٌم:الَمْصروُ   وِصراُم النخل وَصراُمه: أواُن إدراكه. وأَْصَرَم النخُل: حان وقتُ  َمْصرُوٌم. م من الزَّ
ن ِصراِمه. ي حديث اب اني. وف راَمةُ: ما ُصِرَم من النخل؛ عن اللحي ان والصُّ ا ك اس: لم ُل  عب َرُم النخ يُن يُْص ِح

ة هللا بنعبَد  ، بَعَث رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم ي الرواي هور ف ر: المش ن األثي ال اب ر؛ ق ى َخْيبَ  َرواحة إل
ينُ  راء أي ِح عُ  فتح ال راُم: قَْط ذُّ. والّصِ ل ويَُج ر النخ ُع ثم ة؛ يُْقَط ن النخل ا م رة واجتناؤه ُت  الثم ذا وق ال: ه يق

روى راِم والَجذاِذ، قال: وي ر الّصِ ُل، بكس ِرُم النخ يُن يُْص رَ  ح ك أَْص و من قول راء، وه اءال ُل إذا ج ُت  َم النخ وق
راُم على النخل نفسه ألَنه يُْصَرُم. ِصرامه. قال: وقد يطلق   . الّصِ

  .)): أي وال يعطون حق الزكاة .. وحق الفقراء والمساكين .. )18َوَال يَْستَثْنُوَن(((  
ون)19فََطاَف َعلَْيَها َطائٌِف ِمْن َربَِّك َوهُْم نَائُِموَن(((   ر  .)): الطائف ال يك ى جاء أم يال .. والمعن إال ل

ن وأَطاف به وعليه: َطَرقَهمن ربك .. بإحراقها ..  ائٌف م م  لَْيالً. وفي التنزيل العزيز: فطاَف عليها ط ك وه رب
ون  قال: ال يكون الطائف أَيضاً: طاَف، وقال الفّراء في قوله فطاف عليها طائف نائمون. ويقال يالً وال يك إال ل

ا أََطفُت به به العرب فيقولوننهاراً، وقد تتكلم   نهاراً وليس موضعُه بالنهار، ولكنه بمنزلة قولك لو تُِرك القََط
  ..  ألَنَّ القَطا ال يَْسري ليالً  ليالً لنام

ِريِم(((    ْرُم: القَْطُع البائُن، وعم بعضهم به القطع أي.)): )20فَأَْصبََحْت َكالصَّ ان، َّالصَّ ْوعٍ ك َرَمه  نَ َص
ِرمُ  َرميَْص الوا َص د ق َرم، وق ْرماً فاْنَص ْرماً وُص ه؛ َه َص ُل نَْفُس ريٌم:  الحب ر َص اطع. وأَم يف الق ارُم: الس والص
ُل النقطاعه عن ُمْعتََزٌم؛ ريم: اللي ل. والصَّ بُح النقطاعه عن اللي ريُم: الص ار، والصَّ ريٌم  النه ه َص ة من والقطع

الى: ال تع ب. ق ن ثعل بََحتْ  وَصريمةٌ؛ األُولى ع ال  فأَْص ل؛ وق َل اللي وداَء مث ارْت س ت فص ريِم؛ أي احترق كالصَّ
، ويقال فأصبحت كالصريم أي كالشيء المصروم الذي ذهب يريد كالليل الفراء: ال الُمْسَوّدِ ه، وق ادة:  ما في قت

ل: ِرَمْت، وقي ا ُص ال: كأَنه ريم، ق بََحْت كالصَّ وداء فأَْص ريم أرٌض س رِ  الص وهري: الصَّ يئاً. الج ت ش يُم ال تنب
ريِم أي الَمْجذُوذُ  ا المقطوع، وأصبحت كالصَّ ريُم هن ل: الصَّ ذي ال  اْحتَرقت واْسوادَّْت، وقي روُم ال الشيء الَمْص

يَْنَصِرُم عن صاحبه.  والنهار األَْصَرماِن ألن كل واحد منهما وقيل: األرُض المحصودة، ويقال لليل شيء فيه،
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ريم: اُر يَ  والصَّ ِريُم: النه ل. والصَّ لاللي ِرُم اللي ل. ْنَص ن اللي اُر م ار والنه ن النه ل  م ريُم اللي وهري: الصَّ الج
  .. المظلم

بِِحيَن(((   اَدوا ُمْص اِرِميَن(21فَتَنَ تُْم َص ْرثُِكْم إِْن ُكن ى َح ُدوا َعلَ ْم 22) أَْن اْغ انَطلَقُوا َوُه ) فَ
  .)): )24ْسِكيٌن() أَْن الَ يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكْم مِ 23يَتََخافَتُوَن(

  جاء في سنن النسائي في تعريف المسكين : 
رة ي هري ار عن أب ن يس ن عطاء ب ال حدثنا شريك ع ماعيل ق أن  أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا إس

ال: ه وسلم ق ذي -رسول هللا صلى هللا علي يس المسكين ال ان ل رة والتمرت رده التم ان  ت ة واللقمت إن  واللقم
ف كين المتعف رؤ المس ألونإق ئتم ال يس ا. ا إن ش اس إلحاف   الن

ه  أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن - ه رسول هللا صلى هللا علي لم وآل وس
اس ليس المسكين بهذا الطواف -قال: ى الن الوا  الذي يطوف عل ان ق رة والتمرت ان والتم ة واللقمت رده اللقم  ت

   .يفطن له فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناس. د غنى يغنيه والالذي ال يج فما المسكين قال 
ِرد، بالكسر،.)): )25َوَغَدْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدِريَن(((   د. الَحْرُد: الِجد والقصد. َحَرَد يَْح ْرداً: قص ي  َح وف

د الش اآلية على والَحْرُد: المنع، وقد فسرت على حرد قادرين التنزيل: وغدوا  كأَن  يَء: منعه؛ قال:هذا، وَحرَّ
دُوه رَّ داءها، إِذا َح يم فِ لٌَك يت ه. س افوا حولَ ن أَط بن. اب ن الت وه م دوه أَي نق رَّ روى: َج ْرُد:  وي ي: الَح األَعراب

على حرد  معنى قوله: وغدوا  ويجوز أَن يكون هذا كله والَحْرُد: المنع، والَحْرُد الغيظ والغضب، قال: القصد،
ير؛ قال: وروي في بقادرين ان عض التفس ريتهم ك د  أَن ق ى حرد، يري راء: وغدوا عل ال الف ْرَد؛ وق مها َح اس

ي ٍ على َحدّ  َرْدتُ  وقُْدرة ف َك وقصدت قصدك وَح ُت قِبَلَ د أَقبل ل: ق ول للرج هم. وتق دت: أَنفس ال وأَنش ْرَدَك؛ ق  َح
 ْ على حرد  صد قصدها. قال وقال غيره: وغدوا يريد: يق الَجنَِّة الُمِغلَّهْ  يَْحِرُد َحْردَ  ، وجاء سْيل كان من أَمر آ

ث: وهم ، قال: منعواقادرين اب اللي ي كت ال األَزهري ف ال. وق ى الح ادرين عل ب ق ادرون أَي واجدون، نص  ق
ال:  والصواب وغدوا على حرد، قال: على جّد من أَمرهم، قال: وهكذا وجدته مقيداً  ع؛ ق ى من ّدٍ أَي عل على َح

  . هكذا قاله الفراء.
الُّوَن(((   ا لََض الُوا إِنَّ ا قَ ا َرأَْوَه وَن(26فَلَمَّ ُن َمْحُروُم ْل نَْح ْوَال 27) بَ ْم لَ ْل لَُك ْم أَقُ ُطُهْم أَلَ اَل أَْوَس ) قَ

ه..)).. )29) قَالُوا ُسْبَحاَن َربِّنَا إِنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن(28تَُسبُِّحوَن( بيح: التنزي اً  والتَّس اه تنزيه  وسبحان هللا: معن
ي موضع تنزيه هللا : من الصاحبة والولد، وقيل ه ف بُه أَن ال: ونَْص  تعالى عن كل ما ال ينبغي له أَن يوصف، ق

ً  فعل على ً  معنى تسبيحا قال: وكذلك روي عن النبي، صلى  له أَي نزهته تنزيهاً، له، تقول: َسبَّْحُت هللا تسبيحا
ه  ه هللا علي الىوآل ه تع ي قول اج ف ال الزج لم؛ وق ى  : وس وب عل ال: منص يالً؛ ق ده ل َرى بعب ذي أَْس ْبحاَن ال ُس

ن هللا تسبيحاً. قال: وسبحان في اللغة تنزيه هللا، عز وجل، عن السوء؛ أُسبِّح المصدر؛ المعنى ميل:  قال اب ش
بحان هللا أَما ترى رأَيت في المنام كأَنَّ إِنساناً فسر لي سبحان هللا، فقال: ال: س  الفرس يَْسبَُح في سرعته؟ وق

ه رعةُ إِلي ه، الس ي طاعت ةُ ف ه والِخفَّ ون ل ن أَن يك الى، ع ارك وتع ُده، تب اه بُْع اُع معن   وِجم
  .. أَو ضدّ  ِمثٌْل أَو شريك أَو ندٌّ 

اِغيَن(30فَأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يَتََالَوُموَن(((   ا َط ا ُكنَّ ا إِنَّ الُوا يَاَوْيلَنَ ا أَْن يُ 31) قَ ى َربُّنَ ِدلَنَا ) َعَس ْب
هُ  َوْيٌل: كلمة مثل َوْيحٍ إِالَّ أَنها كلمة َعذاب. يقال::  َوْيلَنَا قَالُوا يَا.)) : )32َخْيًرا ِمْنَها إِنَّا إِلَى َربِّنَا َراِغبُوَن(  َوْيلَ

. والَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّ..  وَوْيلََك وَوْيلي، وفي النُّْدبِة: َوْيالهُ  ل: هووالَوْيل: ُحلوُل الشّرِ ع، ة، وقي وإِذا  تَفَجُّ
ذلك ه قال القائل: واَوْيلَتاه فِإنما يعني وافَِضيَحتاه، وك د  تفسير قول ال: وق اب، ق ذا الكت ا له ا م ا َوْيلَتَن الى: ي تع

ا  ه: أَكثر من ذْكر الَوْيل، وهما يَتوايَالن.ـوَويَّلَه وَويَّل ل بالَوْيالت. بالَوْيل تجَمع العر و: َدع ا وَويََّل ه ل لم بالَوْي
  .. نَزل به

وَن(((   انُوا يَْعلَُم ْو َك ُر لَ َرِة أَْكبَ ذَاُب اْآلِخ ذَاُب َولَعَ ذَِلَك اْلعَ ونَ .)).. )33َك انُوا يَْعلَُم ْو َك ا :  لَ م علم : عل
  أدركه بحقيقته وكنهه.. 

اه : خا)34إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاِت النَِّعيِم(((   ل .)).. اتق ة هللا والعم وى : مخاف ه وحذره .. التق ف
  بطاعته..
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اْلُمْجِرِميَن(((   ِلِميَن َك ُل اْلُمْس وَن(35أَفَنَْجعَ َف تَْحُكُم ْم َكْي ا لَُك اْلُمْجِرِمين.)) : )36) َم ْرُم: : َك والُج
ُروٌم، راٌم وُج ي، والُجْرُم: الذنب، والجمع أَْج رِ  التَّعّدِ َرَم يَْج د َج ةُ، وق ووهوالَجِريَم َرم، فه َرَم وأَْج اً واْجتَ  ُم َجْرم

ِرَم من  سأَل عن شيء لم وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظُم المسلمين في المسلمين ُجْرماً من ُمْجِرم ْم عليه فَُح يَُجرَّ
  . أجل مسألته؛ الُجْرم: الذنب.

ا يَتََخي37َّأَْم لَُكْم ِكتَاٌب فِيِه تَْدُرُسوَن(((   ِه لََم ْم فِي ُرونَ .)) : )38ُروَن() إِنَّ لَُك ا يَتََخيَّ ارون  لََم : أي تخت
 له: اْرتَِحْل، وأَْشعََث يَْشَهى النَّوَم قلتُ  َشِهيُت الشيء، بالكسر؛ قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:وتشتهون .. 
تَهاهُ  أَْعَرَضْت واْسبكََّرتِ  إِذا ما النُُّجومُ  ْهَوةً واْش هاهُ َش هاهُ يَْش ّهاهُ: وَشِهَي الشيَء وَش ه.  وتََش ب في ه وَرِغ أََحبَّ

ْهوةٍ  يَْشُهو إِذا قال األَزهري: يقال َشِهَي يَْشهى وَشها راُح َش ي: اقتِ ّهِ د. والتََّش و زي ك أَب ال ذل  اْشتَهى، وقال: ق
  .. َشْهوةٍ  بعد

ا ((   ْم لََم ِة إِنَّ لَُك ْوِم اْلِقيَاَم ى يَ ةٌ إِلَ ا بَاِلغَ اٌن َعلَْينَ ْم أَْيَم وَن(أَْم لَُك ا.)): )39تَْحُكُم اٌن َعلَْينَ ْم أَْيَم :  أَْم لَُك
ى هللا ق عل م مواثي ى هل لك ون المعن الكم  اليمين في هذا المقام هو العهد والميثاق .. فيك ذيبهم وبإدخ دم تع بع

  الجنة ؟ .. 
ةً أَي.)):  )40َسْلُهم أَيُُّهْم بِذَِلَك َزِعيٌم(((   اً وَزعاَم ي الحديث:  َزْعم ل. وف ِعيمُ َكفَ زَّ ّي وال ْين َمْقِض دَّ  ال

ِعيُم: ل؛  َزعيٌم؛ قالوا جميعاً: الكفيل، والغارم: الضامن. وقال هللا تعالى: وأَنا بهِ  غاِرم؛ والزَّ ه كفي ا ب اه وأن معن
تي َرهينة ومنه حديث علي، رضوان هللا عليه: ةً أَي ِذمَّ اً وَزعام ُم َزْعم ه أَْزُع  ُت.َكفَْل وأَنا به زِعيٌم. وَزَعْمت ب

يادة  وِمْدَرُهُهْم، وَزِعيُم القوم: رئيسهم وسيدهم، وقيل: رئيسهم المتكلم عنهم عامة: الّسِ والجمع ُزَعماء. والزَّ
  .. َزعاَمةً  والرياسة، وقد َزُعمَ 

ارك .. أ)41أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء فَْليَأْتُوا بُِشَرَكائِِهْم إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن(((   ا : .)) : الشريك : المش رك ب ش
  جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 

فَ .)) : )42يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَى السُُّجوِد فََال يَْستَِطيعُوَن(((   ر ساِعَده وكش مَّ ال: ش  يق
ي يده ف الى عن ساقِه لإلهتمام بذلك األمر العظيم. ابن س ه تع ومقول دة  : ي ه ش د ب ا يري ف عن ساٍق، إنم يُكَش

بَّهة على ساق، ولسنا األمر كقولهم: قامت الحربُ  ا هي مش  ندفع مع ذلك أََن الساق إذا أُريدت بها الشدة فإنم
ة بالساق هي ذه الحامل اَق ه ك ألن الس ل ذل ا قي ة التي تعلو القدم، وأَنه إنم ا  للُجْمل ذُِكرت هن ا ف ةُ له والُمْنِهَض

ة: بيهاً وتشنيعاً؛ وعلى هذا بيتلذلك تش اقِها، الحماسة لجّد طرف فَْت لهم عن س راحْ  َكَش ن الشرَّ الصُّ دا م  وب
رون ّمِ اقِهم ويَُش ر  للهرب وقد يكون يُْكَشُف عن ساٍق ألن الناس يَِكشفون عن س ال لألَم ر؛ ويق دَّة األَم د ش عن

  ..  ن ساقَْيه، ثم قيل لألَمر الشديد ساقٌ َشّمر لها ع َدَهَمتْه ِشّدة الشديد ساٌق ألن اإلنسان إذا
اِلُموَن(((   ْم َس ُجوِد َوُه ى السُّ ْدَعْوَن إِلَ انُوا يُ ْد َك ةٌ َوقَ ْرَهقُُهْم ِذلَّ اُرُهْم تَ عَةً أَْبَص ع )43َخاِش .))  : خش

ب من وقيل: الُخش األَرض وَغضَّه وخفََض صوته وتََخشََّع: رمى ببصره نحو يَْخَشُع ُخشوعاً واْختََشع وع قري
ي إِال أَّن الُخضوع في البدن، وهو اِإلْقرار الُخضوع وَع ف ه  باالستِْخذاء، والُخش َدن والصْوت والبصر كقول الب

   ..أَبصاُرهم تعالى: خاِشعةً 
وَن(((   ُث الَ يَْعلَُم ْن َحْي ُب بَِهذَا اْلَحِديِث َسنَْستَْدِرُجُهْم ِم ذَْرنِ .)): )44فَذَْرنِي َوَمْن يَُكذِّ بُ فَ ذِّ ْن يَُك :   ي َوَم

اه )) :  َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث الَ يَْعلَُمونَ وذر الشيء : تركه .. ((   َجه إِلى كذا واْستَْدَرجه، بمعنًى، أَي أَدن وَدرَّ
ُث ال يعلمون؛ منه على التدريج، تَْدِرُجُهم من حي ز: سنس ل العزي ي التنزي و. وف َج ه َدرَّ ال فتَ اه  ق هم: معن عض

نأْ  اهس ل: معن اِغتُهم؛ وقي يالً وال نُب يالً قل نأْخذهم ُخذُهم قل تح  س الى يف ك أَن هللا تع بون؛ وذل ث ال يحتس ن حي م
ى يغتبطون به عليهم من النعيم ما ذهم عل وت، فيأْخ ذكرون الم لَ  فيركنون إِليه ويأْنسون به فال ي تِهم أَْغفَ رَّ  ِغ

ه ن الخطاب، رضي هللا عن اما كانوا. ولهذا قال عمر ب وزُ  ، لم ه ُكنُ َل إِلي ك أَن  ُحِم وذ ب ي أَع م إِن َرى: الله ِكْس
   .سنستدرجهم من حيث ال يعلمون. ُمْستَْدَرجاً، فِإني أَسمعك تقول: أَكونَ 

،.)) : )45َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن(((   دَّة الِمالوةُ والُمالوةُ والَمالوةُ والَمال والَمِليُّ يش.  كله: َم الع
اهوق اله هللا إِي ه وأَْم ْيَش وُملِّيَ الَّهُ  د تََملَّى العَ ي الحديث: إنَّ هللاَ  وَم ه. وف َل ل وَّ ه وط ه: أَْمهلَ ى هللاُ ل ي وأَْمل  لَيُْمل

  . للظالم؛ اِإلْمالء: اِإلْمهاُل والتأْخير وإِطالةُ العُُمر.
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وَن(((   َرٍم ُمثْقَلُ ْن َمْغ ْم ِم ه..)) : )46أَْم تَْسأَلُُهْم أَْجًرا فَُه َم ه وَغرَّ ةً، وأغَرَم اً وَغرام َرُم ُغْرم ِرَم يَغ  َغ
ْرُم: لُّ  والغُ ديث: ال تَِح ي الح ٌن. وف ه َدْي ارٌم: علي ٌل غ ْيُن. وَرُج دَّ أَلة ال ة  المس ٍع أَي ذي حاج رٍم ُمْفِظ ِذي ُغ إالَّ ِل

ع االسم، الحديث: أعوذ بك من الَمأْثَم والَمْغَرِم، وهو وفي الزمة من َغرامة ُمثِْقلة. د  مصدر وضع موض ويري
ا  به َمْغَرَم الذنوب والمعاصي، وقيل: الَمْغَرم كالغُْرم، وهو ه هللا أَو فيم ا يكره تُِدين فيم ا اْس ْين، ويريد به م الدَّ

ن ز ع م عج وز ث ز يج ه ع ه. وقول تعاذ من ال يس ه ف ى أَدائ ادر عل و ق ه وه اج إلي ن إحت ا دي ه، فأَم ل:  أَدائ وج
زمهم  يل هللا؛ قال الزجاج: الغارمون هم الذين لَِزَمهموالغاِرِمين وفي سب ذين ل م ال ْيُن في الَحمالة، وقيل: ه الدَّ

يةَ  الدين في غير معصية.   .. والغَرامةُ: ما يلزم أَداؤه، وكذلك الَمْغَرُم والغُْرُم، وقد َغِرَم الّدِ
  مع غيوب : كل ما غاب عنك .. .)) : الغيب ج)47أَْم ِعْنَدُهْم اْلغَْيُب فَُهْم يَْكتُبُوَن(((  
وٌم(((   َو َمْكُظ اَدى َوُه وِت إِْذ نَ اِحِب اْلُح ْن َكَص َك َوَال تَُك ِم َربِّ بِْر ِلُحْك اِحِب  .)) ..)48فَاْص ْن َكَص َوَال تَُك

ومٌ : يونس عليه السالم .. ألن الحوت ابتلعه ..((   اْلُحوتِ  م ..  َوُهَو َمْكُظ و الحبس .. والغ ال    )) : الكظم ه ق
ه الليث : كظم الرجل ه إذا اجترعه. َكَظم اً: غيَظ ه َكْظم يظ مكظوم.  يَْكِظم يٌم، والغ ل َكِظ ه، فهو رج ردَّه وحبََس

ل ي التنزي ز وف اُزون : العزي يظ ال يُج ين الغ ي الخابس ال: يعن ب فق ره ثعل يظ؛ فس اظمين الغ ال والك ه، وق  علي
  .. الغيظ. وللذي يَْكِظمون الزجاج: معناه أُِعدَِّت الجنة للذين جرى ذكرهم

ْذُموٌم(((   َو َم اْلعََراِء َوُه ذَ بِ ِه لَنُبِ ْن َربِّ ةٌ ِم هُ نِْعَم ْوَال أَْن تََداَرَك ْذُمومٌ .)) .. )49لَ َو َم اْلعََراِء َوُه ذَ بِ :  لَنُبِ
ْذتُ  ك أَو وراءك. نَبَ دك أَمام يء من ي ك الش ذُ: طرح ذاً إِذا أَل الشيء النَّْب ذُه نَْب دد أَْنبِ ه، ش دك، ونَبَّذت ه من ي قيت

اس للكثرة. ونبذت ذ الن ه، فنب ذ خاتم ا  الشيء أَيضاً إِذا رميته وأَبعدته؛ ومنه الحديث: فنب واتيمهم أَي أَلقاه خ
اه)) :  بِاْلعََراءِ .. ((   من يده. وكلُّ طرحٍ: نَْبذٌ  األلف ألن أُْنث ب ب ور، يكت اء، مقص ال  العََرا الِفن ال: وق ْرَوة؛ ق َع

ِرَي من غيره ال: العََرا الساحةُ والِفناء، سمي َعراً ألَنه َع ام. ويق ة والِخي ه  األنبي ه وَعْقَوتِ راء وَعْرَوتِ زل بِعَ ن
ن بَِحراه، وأَما العَراء، ممدوداً، فهو ما بساَحتِه وفنائه، وكذلك نََزل أَي نَزل ال اب  اتََّسع من فضاء األرض؛ وق

تَ  اُء ال يَْس اُن الفَض و المك ل: هي األرُض الواسعة. تِرُ سيده: ه ه شيٌء، وقي العَراءِ  في ْذناه ب ل: فنَبَ ي التنزي  وف
ه جني: َكسَّروا فَعاالً على وهو َسقيٌم، وَجْمعُه أَْعراٌء؛ قال ابن الً، ومثل روا فَعَ ا كسَّ واٌد  أَْفعاٍل حتى كأنهم إنم َج

ا وأَجواٌد وَعياءٌ  و عبي وأَْعياٌء، وأَْعَرى: ساَر فِيه ال أَب لوق ا قي ه ال دة: إنم راٌء ألن ه َع يء  ل ه وال ش شجر في
يه،   ..  وقيل: إن العَراء َوْجه األَرض الخالي يُغَّطِ

اِلِحيَن(((   اْصطفاه. وفي الحديث: أَنه اْجتَباه لنفسه  واْجتَباه أَي.)) : )50فَاْجتَبَاهُ َربُّهُ فََجعَلَهُ ِمْن الصَّ
  .. أَي اختاره واصطفاه

وٌن(َوإِْن يََكا((   هُ لََمْجنُ وَن إِنَّ ْكَر َويَقُولُ ا َسِمعُوا الذِّ َو 51ُد الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ ا ُه ) َوَم
ال: َزلَقاً وَزلَّقه؛ عن وأَْزلَقَه ببصره: أَحدَّ النظر إِليه، وكذلك َزلَقه./.)) .. )52إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن( اجي. ويق  الزج

اه عن ه إِذا نّح الى: وإِن َزلَقَه وأَْزلَقَ ه تع ه. وقول ك بأَبصارهم؛ أَي مكان روا لَيُْزِلقُون ذين كف اُد ال يبُونك  يك ليُِص
ل بأَعينهم رأَ أَه ك، ق ه هللا ل تح فيِزيلونك عن مقامك الذي جعل ك، بف ة ليَْزِلقون ائُر  المدين ت وس ن َزلَْق اء، م الي

اد  لَيَْرمون بك ويُزيلونك عن موضعك بأَبصارهم، ء: لَيُْزِلقونك أَيالياء؛ الفرا القراء قرؤوها بضم كما تقول ك
ةُ  ار  أَبو إِسحق: مذهب أَهل اللغة في مثل نظرهه وهو بيِّن من كالم العرب كثير؛ قال يَْصَرُعني شدَّ هذا أَن الكف

رالبُغَضاء أَن يصر لك وعداوتهم يكادون بنظرهم إِليك نظر من شدِة إِْبغاِضهم يَّ نظراً  عوك؛ يقال: نظ الن إِل ف
اد  ينظرون إِليك إِذا قرأْت القرآن نظراً  يَْصَرُعني، وقال القتيبي: أَراد أَنهم كاد يأْكلني وكاد شديداً بالبغضاء يك

  )) : العالم جمع عالمون : الخلق كلهم ..  ِذْكٌر ِلْلعَالَِمينَ .. ((  يُْسِقطك
  
  

 *******  
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ه هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسر
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه س
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
ون ...  –./.)) )118اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ (( ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  

c    : 377الحلقة عدد   
   c سورة الحـاقة) 69(

  )  52( آياتها : 
  

  د ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل رس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ةُ(((  ةُ(1اْلَحاقَّ ا اْلَحاقَّ ةُ(2) َم ا اْلَحاقَّ ا أَْدَراَك َم ِة(3) َوَم اٌد بِاْلقَاِرَع وُد َوَع ذَّبَْت ثَُم وُد 4) َك ا ثَُم ) فَأَمَّ
ا َعاٌد فَأُْهِلُكوا بِِريحٍ َصْرَصٍر َعاتِيَةٍ 5فَأُْهِلُكوا بِالطَّاِغيَِة( وًما 6() َوأَمَّ َرَها َعلَْيِهْم َسْبَع لَيَاٍل َوثََمانِيَةَ أَيَّاٍم ُحُس ) َسخَّ

ٍة(7فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعى َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويٍَة( ْن بَاقِيَ ْم ِم َرى لَُه هُ 8) فََهْل تَ ْن قَْبلَ ْوُن َوَم اَء فِْرَع ) َوَج
ِة( اُت بِاْلَخاِطئَ ةً(9َواْلُمْؤتَِفَك ذَةً َرابِيَ ذَُهْم أَْخ ْم فَأََخ وَل َربِِّه ْوا َرُس ي 10) فَعََص اُكْم فِ اُء َحَمْلنَ ى اْلَم ا َطغَ ا لَمَّ ) إِنَّ

ِة( ةٌ(11اْلَجاِريَ ا أُذٌُن َواِعيَ ْذِكَرةً َوتَِعيََه ْم تَ ا لَُك َدةٌ(12) ِلنَْجعَلََه ةٌ َواِح وِر نَْفَخ ي الصُّ َخ فِ ِإذَا نُِف تْ 13) فَ  ) َوُحِملَ
ةُ(14األَْرُض َواْلِجبَاُل فَُدكَّتَا َدكَّةً َواِحَدةً( ْت اْلَواقِعَ ةٌ(15) فَيَْوَمئٍِذ َوقَعَ ٍذ َواِهيَ َي يَْوَمئِ َماُء فَِه قَّْت السَّ ) 16) َوانَش

ةٌ( ) يَْوَمئِذٍ 17َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجائَِها َويَْحِمُل َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم يَْوَمئٍِذ ثََمانِيَةٌ( ْنُكْم َخافِيَ ى ِم ) 18تُْعَرُضوَن الَ تَْخفَ
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه فَيَقُوُل َهاُؤْم اْقَرُءوا ِكتَابِي( ابِي(19فَأَمَّ ٍة 20) إِنِّي َظنَنُت أَنِّي ُمَالٍق ِحَس ي ِعيَش َو فِ ) فَُه
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ةٌ(22) فِي َجنٍَّة َعاِليٍَة(21َراِضيٍَة( ِة( )23) قُُطوفَُها َدانِيَ اِم اْلَخاِليَ ي األَيَّ لَْفتُْم فِ ا أَْس ا بَِم َربُوا َهنِيئً وا َواْش ) 24ُكلُ
ا وُل يَ َماِلِه فَيَقُ هُ بِِش َي ِكتَابَ ْن أُوتِ ا َم ابِي َوأَمَّ ْم أُوَت ِكتَ ي لَ ابِي(25( لَْيتَنِ ا ِحَس ْم أَْدِر َم ا26) َولَ ْت  ) يَ ا َكانَ لَْيتََه

ْلَطانِي(28ى َعنِّي َماِلي() َما أَْغنَ 27اْلقَاِضيَةَ( وهُ(29) َهلََك َعنِّي ُس ذُوهُ فَغُلُّ لُّوهُ(30) ُخ يَم َص مَّ اْلَجِح مَّ 31) ثُ ) ثُ
لُُكوهُ( ا فَاْس ْبعُوَن ِذَراًع ا َس لٍَة ذَْرُعَه ي ِسْلِس يِم(32فِ ِ اْلعَِظ َّ ا ْؤِمُن بِ اَن الَ يُ هُ َك اِم 33) إِنَّ ى َطعَ ضُّ َعلَ ) َوَال يَُح

ِليٍن(35) فَلَْيَس لَهُ اْليَْوَم َهاُهنَا َحِميٌم(34ِكيِن(اْلِمسْ  ْن ِغْس اِطئُوَن(36) َوَال َطعَاٌم إِالَّ ِم هُ إِالَّ اْلَخ َال 37) الَ يَأُْكلُ ) فَ
ُروَن( ا تُْبِص ُم بَِم ُروَن(38أُْقِس ا الَ تُْبِص ِريٍم(39) َوَم وٍل َك ْوُل َرُس هُ لَقَ ْوِل َش40) إِنَّ َو بِقَ ا ُه ا ) َوَم يالً َم اِعٍر قَِل

وَن( ذَكَُّروَن(41تُْؤِمنُ ا تَ يالً َم اِهٍن قَِل ْوِل َك الَِميَن(42) َوَال بِقَ ْن َرّبِ اْلعَ ٌل ِم َض 43) تَنِزي ا بَْع َل َعلَْينَ وَّ ْو تَقَ ) َولَ
اِجِزيَن() فَ 46) ثُمَّ لَقََطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِيَن(45) َألََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِميِن(44األَقَاِويِل( هُ َح ٍد َعْن ْن أََح هُ 47َما ِمْنُكْم ِم ) َوإِنَّ

بِيَن(48لَتَْذِكَرةٌ ِلْلُمتَِّقيَن( يِن(50) َوإِنَّهُ لََحْسَرةٌ َعلَى اْلَكافِِريَن(49) َوإِنَّا لَنَْعلَُم أَنَّ ِمْنُكْم ُمَكذِّ قُّ اْليَِق هُ لََح ) 51) َوإِنَّ
  .))./).52فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيِم(
  صدق هللا العظيم

  ( سورة الحاقة ) 

  * التحليل : 
  

وتين  ا ال م الخاطئون ؟ .. وم ا الغسلين ؟ .. ومن ه ات ؟.. وم ى المؤتفك ما معنى الحاقة ؟.. وما معن
  ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :

   
ةُ(اْلَحا((  ((  ةُ(1قَّ ا اْلَحاقَّ ةُ(2) َم ا اْلَحاقَّ ا أَْدَراَك َم د .)): )3) َوَم ل واح ى ك مه وادََّع هُ أي خاَص وحاقَّ

ة منهما الحق، فإذا غلبه قيل َحقَّه. ةُ الداهي ذيب: الَحقَّ ةُ  والحاقَّةُ: النازلة وهي الداهية أيضاً. وفي الته والحاقَّ
ي التن . وف قُّ ْت تَُح د َحقَّ االقيامة، وق ةُ م ل: الحاقَّ ة،  زي ة: الساعة والقيام ةُ؛ الحاق ا الحاقَّ ا أدراك م ة وم الحاقَّ

راء: سميت حاقَّةً  ال الف ك الزجاج، وق ال ذل ر أو شر؛ ق ان من خي لَّ إنس قُّ ك ا تَُح ميت ألنه ا  س ةً ألن فيه حاقَّ
ر، ة األم ةُ: حقيق واَب. والَحقَّ ور والث واقَّ األُم ال: َح تَ  ق ول لّماعرف رب تق ةُ  والع َت، والَحقَّ ي هرْب ةَ ِمن  الَحقَّ

ي والحاقَّةُ بمعنى اّقٍ ف لَّ ُمح قُّ ك ا تَُح ةً ألنه ة حاقَّ ل: سميت القيام ن هللا واحد؛ وقي اِدٍل  ِدي ل ُمج ل أي ك بالباط
ه وتَُخِصمه، من قولك وُمخاصم فتُحقُّه أي تَغُِلبه ه أُحقُّ ةً فَحقَْقتُ اً وُمحاقَّ ه ِحقاق ه أُحاقُّ تُ أي  حاقَْقتُ ه وفَلَْج  غلبت

داء عليه. وقال أبو إسحق في قوله الحاقَّةُ: رفعت ٌع باالبت ا َرْف داء، وم ا،  باالبت ر م ة خب ةُ الثاني اً، والحاقَّ أيض
ةُ أي والمعنى ال الحاقَّ ه ق ا أدراكَ  تفخيم شأنها كأن ه عز وجل: وم ةُ. وقول اه أيُّ  شيٍء الحاقَّ ةُ، معن ا الحاقَّ م

  .أْعلََمَك أيُّ شيٍء الحاقَّةُ. َرْفٌع وإن كانت بعد أْدراَك؛ المعنى ما قَّةُ، وما موضعُهاأْعلََمَك ما الحا ٍشيء
ة.)) : )4َكذَّبَْت ثَُموُد َوَعاٌد بِاْلقَاِرَعِة(((    قال يعقوب: القاِرعةُ هنا كل َهنٍة شديدِة القَْرعِ، وهي القيام

ال ا الق أَيضاً؛ ق ا أَدراك م ل: وم ي التنزي راء: وف ه:الف مٍ  ارعةُ؛ وقول ى َخْص ُت عل ُت  بقاِرعٍة، وال َرَمْي إِالَّ ُمنِي
ا  القَْرع الذي هو الضْرُب. وقوله تعالى: وال يزال يعني ُحّجة، وكله من بَِخْصٍم فُرَّ لي َجذَعا يبهم بم روا تص كف

رايا رسول صنعوا ِريّةٌ من َس ير: َس لم هللا قاِرعةٌ؛ قيل في التفس ه وس ي و ، ، صلى هللا علي ى القارعة ف معن
َرَعتْهم عليهم بأَمر عظيم، ولذلك قيل اللغة النازلةُ الشديدة تنزل دْهِر  ليوم القيامة القارعة. ويقال: قَ وارُع ال قَ

ن با من قَواِرعِ فالن ولواِذِعه أَي أَصابتهم، ونعوذ ة: م ي أُمام ديث أَب ي ح واِرِص لسانه. وف ز أَو  وقَ م يَْغ ل
 ً ْز غاِزيا معي:  يقال: قََرَعه أَمٌر إِذا صابه هللا بقارعٍة أَي بداهيٍة تُْهِلُكه.أَ  يَُجّهِ واِرُع. األَص ا قَ أَةً، وجمعه اه فَْج أَت

  . عظيماً يَْقَرُعه. أَصابته قارعة يعني أَمراً  يقال
ا ثَُموُد فَأُْهِلُكوا بِالطَّاِغيَِة(((   ودُ .)) : )5فَأَمَّ ا ثَُم أُْهِلكُ  وقوله عز وجل: فأَمَّ اُج:ف ال الزج ِة؛ ق  وا بالطَّغي

م انُُهم اس ةُ ُطْغي ثَ  الطَّاِغيَ ادة: بَعَ ال قَت ة. وق ِة والعافِيَ ل: كالعاقِبَ يحةً، وقي يهم ص ِة أَي  هللاُ عل وا بالطاغي أُْهِلُك
ُر؛ أُْهِلكوا بالطاغية أَي بصيحة العذاِب، وقيل ي والُكْف وا وإِ  وأَنشد: بُطْغيانهم. وقال أَبو بكر: الطْغيا البغ ْن َرِكب

  . قال تعالى: ويَُمدُّهم في ُطْغيانِِهم يَْعَمُهوَن...  بِالبِثِ  فليس عذاُب هللاِ عنهم َطْغياُهُم وضاللَُهم،
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ٍة(((   ٍر َعاتِيَ ِريحٍ َصْرَص أُْهِلُكوا بِ اٌد فَ ا َع ديدة .)): )6َوأَمَّ ل: ش ْرِد، وقي ديدة البَ ٌر: ش ٌح وَصْرَص وِري
ْوت. ة شدة الزجاج في قوله الصَّ رَّ رُّ والّصِ رٌ  تعالى: بِريحٍ َصْرَصٍر؛ قال: الّصِ ال: وَصْرَص رد، ق ا  الب رر فيه متك

ن الراء، كما يقال: قَْلقَْلُت الشيء ه م ه إِذا رفعت رَّ  وأَْقلَْلتُ َر وَص ذلك َصْرَص ر، وك ل تكري ه دلي يس في ه، ول  مكان
، إِذا ٍر  وَصْلَصَل وَصلَّ ِريِر غير ُمَكرَّ وت َقلت: َصرّ سمعت صْوت الصَّ ، فِإذا أَردت أَن الص د  وَصلَّ ت: ق ر قل رَّ تََك

ال َر. ق َل وَصْرَص ر؛ أَي َصْلَص ريح َصْرص ه: بِ ري: وقول ن األَزه ال اب ّداً. وق ْرد ج ديد البَ ح  ش كيت: ري الس
ّر، وهو البَْرد َصْرَصٌر فيه قوالن: يقال أَصلها ٌر من الّصِ   .. َصرَّ

ْبعَ ((   ْيِهْم َس َرَها َعلَ خَّ ٍل َس اُز نَْخ أَنَُّهْم أَْعَج ْرَعى َك ا َص ْوَم فِيَه َرى اْلقَ وًما فَتَ اٍم ُحُس ةَ أَيَّ اٍل َوثََمانِيَ  لَيَ
ٍة(7َخاِويٍَة( وًما.)).. )8) فََهْل تََرى لَُهْم ِمْن بَاقِيَ اٍم ُحُس ةَ أَيَّ ام ُحسوٌم، وصفت :  َوثََمانِيَ ْؤُم. وأَي وم: الشُّ والُحُس

الٍ  تمنعه، أَو بالمصدر: تقطع الخيرَ  بَع لي َرها عليهم س ة وقد تضاف، والصفة أَعلى. وفي التنزيل: َسخَّ  وثماني
ر أَياٍم ُحسوماً؛ وقيل: األَيام الُحسوُم الدائمة في الشر خاصةً، ا،  وعلى هذا فس ي تلوناه ة الت ذه اآلي هم ه بعض

راء: الُحسومُ المتوالية في الشر خاصةً  ابن سيده: وأُراه وقيل: هي الُمتَواليةُ؛ قال ال الف ابع  ؛ ق اُع، إذا تَت التِّب
ن فلم ينقطع أَولهُ عن آخره قيل الشيءُ  ام له ُحسوٌم. وقال اب ة أَي ه: ثماني ي قول ة ف ة؛  عرف ُحسوماً أَي متتابع

وع متتابعة لم يُقطع أَوله عن آخره قال أَبو منصور: أَراد ى المقط يُّ عل هُ أَي ي كما يُتابَُع الَك َم دَم ه، ليَْحِس قطع
ه  شاِهٍد وُشهوٍد. ويقال: اقطعوه ثم اْحِسموهُ  تُوبَِع: حاِسٌم، وجمعه ُحسوٌم مثل ثم قيل لكل شيء أَي اقطعوا عن

ي حديث الدم بالكي، ار. وف ْرِق بالن ي والَحْسُم: َكيُّ الِع واه ف ه ك ْعٍد: أَن ه  َس دم عن ع ال َمهُ أَي قط م َحَس ِه ث أَْكَحِل
  ..  بالَكيّ 

اَء فِرْ ((   ِة(َوَج اُت بِاْلَخاِطئَ هُ َواْلُمْؤتَِفَك ْن قَْبلَ ْوُن َوَم ا .)): )9َع ى نبين وط، عل دائن ل ات: َم والُمْؤتِفك
ذلك ميت ب الم، س الة والس ه الص الى وعلي ه تع وى، وقول ةَ أَْه الى: والُمْؤتَِفك ال تع ف. ق ا بالَخْس  : النقالبه

اج: المؤْ  ال الزج ات؛ ق ات جمعوالُمْؤتِفكات أَتتهم رسلهم بالبين ت.  تفك ْت بهم األَرض أَي انقلب ة، ائْتَفََك ُمْؤتَِفك
ال: يقال: إِنهم جمع من أَهلك كما ه ق أَي  يقال للهالك قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أَنس عن أَبيه أَن

ي بأَهلها مرتين هي ُمْؤتَِفكة ب بنّي ال تنزلنَّ البصرة فِإنها إِحدى الُمْؤتَِفكات قد ائْتَفََكت مر: يعن هم الثالثة قال ش
ة: أَنها بالُمؤتفكة ل العربي د أَه اك عن الب غرقت مرتين فشبه غرقها بانقالبها. واالئِْتف وط  االنق وم ل ات ق كقري

ل: ت، وقي ات التي ائْتَفَكْت بأَهلها أَي انقلب ه السالم.  ُ الُمْؤتَِفك وط، علي وم ل ى ق الى عل ا هللا تع ي قلبه ُدن الت الُم
ه، بنسعيد  وفي حديث ذاب جبير وذكر قصة هالك قوم لوط قال: فمن أَصابته تلك االفكة أَهلكت د الع ذي  يري ال

ن  البلدة بأَهلها أَي أَرسله هللا عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: ائْتَفََكت انقلبت، فهي ُمؤتَِفكة. وفي حديث بشير ب
تم عليه وسلم: ممن أَنت؟ قال: ، صلى هللا له النبي قال الخصَّاصية: ال: أَن ة، ق ةُ  من ربيع وال ربيع ون ل تزعم

ا. األَرُض بمن عليها أَي انقلبت. الئْتَفَكت ف َمهابُّه ياح تختل ب والُمْؤتَِفكاُت: الّرِ ي تقل اح الت ات: الري  والُمْؤتَِفك
در )) :  بِاْلَخاِطئَةِ  .. (( األَرض اَء بالمص ةً، ج أَ خاِطئ د: أَْخَط ي زي ن أَب ارس ع ي الف و عل ى أَب ى لفظوحك  عل

ّ عنهَما، أَنهم  فاِعلٍة، كالعافيِة والجازيِة. وفي التنزيل: والـُمْؤتَِفكاِت بالخاِطئِة. وفي حديث ابن عمر، رضي 
ةُ  نصبوا َدجاجةً يَتَراَمْونَها وقد َجعلُوا يبُها، والخاِطئ ا  ِلصاِحبها ُكلَّ خاطئٍة من نَْبِلهم، أَي كلَّ واِحدٍة ال تُِص ههن

َئ البمعنى المُ  ن َخِط ٌب ِم و تَعَجُّ أَ. ْخِطئِة.وقولُهم: ما أَْخَطأَه !إِنما ه ْن أَخَط ْهٌم  ِم واِطِئ َس ع الَخ ـَمثل: م ي ال وف
  . الَخَطأَ ويأْتي األَْحياَن بالصَّواب. صائٌِب، يُْضَرُب للذي يُكثر

ةً(((   ذَةً َرابِيَ ذَُهْم أَْخ ْم فَأََخ وَل َربِِّه ةً أَْخ.)): )10فَعََصْوا َرُس ا  ذَةً َرابِيَ وة والشدة .. رب ي الق دة ف : زائ
  الشيء : زاد .. 

ِة(((   ي اْلَجاِريَ اُكْم فِ اُء َحَمْلنَ ى اْلَم ا َطغَ ا لَمَّ ةٌ(11إِنَّ ا أُذٌُن َواِعيَ ْذِكَرةً َوتَِعيََه ْم تَ ا لَُك .)).. )12) ِلنَْجعَلََه
ً :  َحَمْلنَاُكْم فِي اْلَجاِريَةِ  ا يوَجَرِت السفينةُ َجْري ة. وف ةُ: السفينة، صفة غالب ذلك. والجاري ل:  ك اكم  التنزي َحَمْلن

ر، ي البح آُت ف واِر الُمْنَش ه الَج ه: ول ة، وفي ي الَجاِري ز ف ه ع ا  وقول اها؛ هم ا وُمْرس م هللا ُمْجراه ل: بس وج
  .. وأُْرِسيَتْ  السفينةُ  مصدران من أُْجِريت

وِر نَْفَخةٌ َواِحدَ ((     : البوق ..  الصُّور.)):  )13ةٌ(فَِإذَا نُِفَخ فِي الصُّ
  وجاء في صحيح البخاري :
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دة، ي زائ ن أب اء اب ن زكري رحيم، ع د ال ا عب ل: أخبرن ن خلي ماعيل ب دثنا إس ن: ح دثني الحس ن  ح ع
د  إني)وسلم قال:وآله عامر، عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه  أول من يرفع رأسه بع

إذا أن رة، ف ة اآلخ ذلكالنفخ ال أدري أك العرش، ف ق ب ى متعل ة). ا بموس د النفخ ان، أم بع   ك
رة،  حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي قال: حدثنا األعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا      هري

ا)وسلم قال:وآله عن النبي صلى هللا عليه  ا أب الوا: ي ون). ق ين أربع ين النفخت ال:  ب ا؟ ق ون يوم رة، أربع هري
ب  ل: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قال: أربعون شهرا؟أبيت، قا ان إال عج ن اإلنس قال: أبيت. (ويبلى كل شيء م

  ذنبه، فيه يركب الخلق).
َدةً(((   ةً َواِح ُدكَّتَا َدكَّ اُل فَ ْت األَْرُض َواْلِجبَ ه .)): )14َوُحِملَ ا، َدكَّ ائط ونحوهم ل والح دم الجب : ه دَّكُّ ال

ةٌ َدّكاً.الليث: الدَّ  يَُدكُّه ه ِدَكَك ل، وجمع : ذلي ل ُدكٌّ ل. وجب ائط والجب ل ّك كسر الح َدَكِت  مث د تََدْك َرة. وق ر وِجح ُجْح
ن ي رواب م اَوات، وه ارت َدكَّ اُل أَي ص ت األَرض  الجب الى: وُحِمل بحانه وتع ه س اء. وقول دتها َدكَّ ين، واح ط

  .. فُدكَّتَا َدكَّةً واحدة؛ قال الفراء: َدكُّها زلزلتها والجبالُ 
  .)): أي القيامة ..)15فَيَْوَمئٍِذ َوقَعَْت اْلَواقِعَةُ(((  
َق..)): )16َوانَشقَّْت السََّماُء فَِهَي يَْوَمئٍِذ َواِهيَةٌ(((   رَّ اً إِذا تََخ ي َوْهي ي  الجوهرّي: َوَهى السقاء يَِه وف

يَ فيَرْ  ثَوبُه الحديث: المؤمن واٍه راقٌِع أَي ُمْذنٌِب تائٌب، شبَّهه بمن يَِهي اً إِذا بَِل ي َوْهي وُب يَِه  قَعُه. وقد َوَهى الثَّ
َق، والمراد ه بالواِهي ذو الَوْهي، ويروى المؤمن ُموٍه راقٌِع، كأَنه وتََخرَّ وِهي ِدينَ ه.  يُ ه بتوبت يته ويَْرقَعُ بَمْعِص

الى ي، رضي هللا تع ي حديث عل ً  وف ا ه: وال واِهي روى:  عن ْزٍم، وي ي َع ي  ف ِعيف أَوغرام أَي وال وهي ف  َض
  .. َضْعف

ةٌ(((   ٍذ ثََمانِيَ ْوقَُهْم يَْوَمئِ َك فَ ْرَش َربِّ ُل َع ا َويَْحِم ى أَْرَجائَِه ُك َعلَ د .)): )17َواْلَملَ ُك واح ث: الَملَ اللي
اه الَمألَك، واجتمعوا على حذف المالئكة إِنما هو تخفيف د ذكرن ل.  همزه، وهو َمْفعٌَل من األَلُوِك، وق ي المعت ف

  .. المالئكة: واحد وجمع ُك منوالَملَ 
ةٌ(((   ْنُكْم َخافِيَ ى ِم وَن الَ تَْخفَ ٍذ تُْعَرُض َرُءوا 18يَْوَمئِ اُؤْم اْق وُل َه ِه فَيَقُ هُ بِيَِمينِ َي ِكتَابَ ْن أُوتِ ا َم ) فَأَمَّ

ابِي( ابِي(19ِكتَ َالٍق ِحَس ي ُم ُت أَنِّ ي َظنَن يٍَة(20) إِنِّ ٍة َراِض ي ِعيَش َو فِ ي21) فَُه ٍة( ) فِ ٍة َعاِليَ ي .)): )22َجنَّ إِنِّ
   )) :  تعالوا .. خذوا ..فَيَقُوُل َهاُؤْم اْقَرُءوا : الظن هنا هو محض اليقين ..  ((َظنَنتُ 

ةٌ(((  ا َدانِيَ ِة(23قُُطوفَُه اِم اْلَخاِليَ ي األَيَّ لَْفتُْم فِ ا أَْس ا بَِم َربُوا َهنِيئً وا َواْش ةٌ .)).. )24) ُكلُ ا َدانِيَ : قُُطوفَُه
ة ..  ر:قريب ف، بالكس وف، والِقط ع قُط ة، والجم ار المقطوف م الثم ف: اس ود، والِقْط ي  العُْنق اء ف ه ج وبجمع

ة؛ ا دانِي بحانه: قُطوفُه ة القرآن العزيز قال س ا قريب ي الحديث:  أَي ثماره ائم. وف د والق ا القاع اول يَْقِطفه التن
ع ف يجتم ى الِقط ر عل ر:  النفَ ف، بالكس بِعهم؛ الِقط افيُش ل م م لك و اس ود، وه ْبح العنق ذِّ ف كال ن  يُْقَط ْح والّطِ

  .. ويجمع على قِطاف وقُطوف
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِِشَماِلِه فَيَقُوُل يَا((   ا26) َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِي(25( لَْيتَنِي لَْم أُوَت ِكتَابِي َوأَمَّ ا  ) يَ لَْيتََه

يَةَ  يَا.)) : )29) َهلََك َعنِّي ُسْلَطانِي(28َعنِّي َماِلي( ) َما أَْغنَى27َكانَْت اْلقَاِضيَةَ( ْت اْلقَاِض ا َكانَ ى  لَْيتََه :أي يتمن
  )): هلك : فني .. مات .. وال يستعمل إال في ميتة سوء ..  َهلََك َعنِّي ُسْلَطانِيالموت األبدي .. ((  

رتوضع في ال والغُّل: جاِمعة.)) : )30ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ(((   ى غي ر عل  عُنق أَو اليد، والجمع أَْغالل ال يكسَّ
د  َمْغلول. رقبته ُغّل من حديد، وقد ُغّل بالغُّل الجاِمعة يُغَّل بها، فهو ذلك؛ ويقال: في ه، وق ى عنُق وُغلَّْت يُده إِل

 وهو القيد المختص وعنقه الغُلّ  َعْدله وَغلَّه َجْوره أَي جعل في يده فهو َمْغلول. وفي حديث اِإلمارة: فكَّه ُغّل،
ية إِلى  باألَْغالل األَعمال التي هي وقوله تعالى: إِذ األَْغالل في أَعناقهم؛ أَراد..  بهما كاألَْغالل، وهي أَيضاً مؤّدِ

ون ة، ك وم القيام اقهم ي ي أَعن الل ف يء األَْغ ك للش ي ُعنق ّل ف ذا ُغ ل ه ك للرج   ألَن قول
  . يَغُلّه. ازى عليه بالعذاب، وقد َغلَّهمج يعمله إِنما معناه أَنه الزم لك وأَنك

ً .)).. )31ثُمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوهُ(((    ْليا الُ  وَصلَى اللَّْحَم وغيرهُ يَْصليِه َصْلياً: َشواهُ، وَصلَْيتهُ َص ه  مث َرَمْيتُ
دُ  ك تُْلِقيه فيها إْلقاءً تَْشويَه، فإذا أََرْدت أَنَّ  تُريد أَنْ  َرْمياً وأَنا أَْصليِه َصْلياً إذا فَعَْلت ذلك وأَْنت راَق  كأَنََّك تُري اإلْح

ذلك الًء، وك األَلف، إْص لِّيه قلَت أَْصلَْيته، ب لَّْيتُه أَُص ى َص التَّخفيِف، عل َم، ب لَْيُت اللَّْح ذيب: َص ِليةً. الته ِه  تَْص َوْج



  1486                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ى الَصالحِ  ا أَْصلَْيتُه وَصلَّْيتُه فَعَلَ ِه الفَسادِ  معناه َشَوْيته، فأَمَّ اراً، وْج ِليِه ن ْوَف نُْص ه: فََس ه قول راق؛ ومن  واإلْح
واُء ألَنَّه وقوله: ويَْصلَى َسِعيراً. الُء، بالمّدِ والَكْسِر: الّشِ   . يُْصلَى بالنَّاِر. والّصِ

نم.)).. : )32ثُمَّ فِي ِسْلِسلٍَة ذَْرُعَها َسْبعُوَن ِذَراًعا فَاْسلُُكوهُ(((   ي جه دخلهم  وهللا يُْسِلُك الكفَّاَر ف أي ي
ن فيها، اف ب د من ت عب ر أَن وأنشد بي م ت ز: أَل ل العزي ي التزي ّدم. وف د تق عٍ، وق اءً  ِرْب ن السماء م زل م  هللا أَن

ابيع لَْكتُ  فَسلََكه يَنابِيَع في األرض، أي أَدخله ين ال: َس ي األرض. يق و ف ه. أَب ه في يَِط أَي أَدخلت ي الِمْخ ْيَط ف  الَخ
  ..  الَمكاِن وأَْسلَْكتُه بمعنى واحد فيعبيد عن أصحابه: سلَْكتُه 

ِ اْلعَِظيِم(((   َّ   .)) : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به .. )33إِنَّهُ َكاَن الَ يُْؤِمُن بِا
ِكيِن(((   اِم اْلِمْس ى َطعَ ضُّ َعلَ ل .)) : )34َوَال يَُح وق وك ير والس ي الس ّث ف ن الح ْرٌب م : ض ضُّ الَح

يء. ضُّ  ش اً: أَ  والَح هأَيض ْوَق، َحضَّ ه وال َس ير في يٍء ال س ى ش ه عل ً  ن تَُحثَّ ا ه َحّض م  يَُحضُّ ه وه َض وَحضَّ
  ..  يَتَحاّضون

د.)): )35فَلَْيَس لَهُ اْليَْوَم َهاُهنَا َحِميٌم(((   يم للواح اُء، وقد يكون الَحِم  والَحِميُم: القريب، والجمع أَِحمَّ
   والمؤنث بلفظ واحد. والجمع

ي ما يُْغَسُل من الثوب ونحوه كالغُسالة. والِغْسِليُن:.)): )36إِالَّ ِمْن ِغْسِليٍن( َوَال َطعَامٌ ((    والِغْسِليُن ف
القيح ار ك ل الن ود أَه ن جل يل م ا يَِس ز: م ه يُْغسل عنهم؛ القرآن العزي ره كأَن يبويه والتفسير  وغي ل لس التمثي

ل: يرافي، وقي ل للس وم أَه ن لح ل م ا اْنغَس ِليُن م ا الِغْس االن ون كم اء والن ه الي د في ائهم، زي   ر ودم
د ين؛ قال ابن بري: عن ل زيد في ِعِفّرِ ين مث ّرِ ة أَن ِعِف ن قتيب ين معرب اب ّرِ رى أَن ِعِف معي ي ِرين، واألَص  قِنَّْس

ال ا َِّغْسليٍن ال يأْكله إِال ِسنيٍن. وفي التنزيل العزيز: إِالَّ ِمنْ  بالحركات فيقول عفريٌن بمنزلة ث: الخاطئون؛ ق للي
ل ِغْسِليٌن شديد الحر، قال ام أَه ومهم مجاهد: طعام من طع ار من لح َجت الن ا أَْنَض و م ي: ه ال الكلب ار، وق  الن

ْرح وَسقَط أََكلوه، وقال ل ُج ار، وك ي الن ِريُع شجر ف ِليُن والضَّ ْلتَه فخرج الضحاك: الِغْس ه شيء فهو  َغَس من
ال الزجاج:  وقال دبَر؛ِغْسِليٌن، فِْعِليٌن من الغَْسل من الجرح وال ار؛ وق ل الن ديد أَه الفراء: إِنه ما يَِسيل من ص

ا تقاقه مم يمُ  اش رابُه الحم الم: َش ا الس ة، عليهم ي وفاطم ديث عل ي ح دانهم. وف ن أَب ل م   يَْنغَِس
  . والِغْسِليُن، قال: هو ما يُْغَسل من لحوم أَهل النار وَصِديدهم.

اِطئُ ((   هُ إِالَّ اْلَخ ً .)): ) 37وَن(الَ يَأُْكلُ أ أُ ِخْط َئ الرجل يَخَط ب. وَخِط ة: أَذن ى فِْعل أَةً عل ال:  وِخْط   ويق
َد، َئ إِذا تَعَمَّ ا،  َخِطَئ بمعنى أَْخَطأَ، وقيل: َخِط ارك له َر ت ا غي اً للَخطاي ان ُمالِزم اٌء إِذا ك ل َخطَّ ال: رج ال  يق وق

د لما ال ينبغي الخاِطُئ: منو األُموي: الـُمْخِطُئ: من أَراد الصواب، فصار إِلى غيره،   .. تعمَّ
ُروَن(((   ا تُْبِص ُم بَِم َال أُْقِس ُروَن(38فَ ا الَ تُْبِص ِريٍم(39) َوَم وٍل َك ْوُل َرُس هُ لَقَ ْوِل 40) إِنَّ َو بِقَ ا ُه ) َوَم

ذَكَُّروَن(41َشاِعٍر قَِليالً َما تُْؤِمنُوَن( ا تَ يالً َم اِهٍن قَِل ْوِل َك الَِميَن() تَنِزي42) َوَال بِقَ ْن َرّبِ اْلعَ َل 43ٌل ِم وَّ ْو تَقَ ) َولَ
َوتِيَن(45) َألََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِميِن(44َعلَْينَا بَْعَض األَقَاِويِل( هُ اْل َوتِينَ .)): )46) ثُمَّ لَقََطْعنَا ِمْن ي : اْل ْرٌق ف َوتِيُن ِع ال

ه حديث غسل القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ ومنه ي، صلى هللا علي َت  النب ي قََطْع ول أَِرْحن ل يق لم: والفَْض وس
قٌ  أَرى َوتِيني رٌق الِص َوتِيُن ِع ؛ ابن سيده: ال لب من شيئاً يَْنِزُل عليَّ ا  بالصُّ روَق كلَّه قي العُ ع، يَْس ه أَجم باطن

ؤاد،  تَقي منالوتين يَس الَجسد، وقيل: هو عرق أَبيُض ُمْستَْبِطُن الفَقار، وقيل: اللَّْحَم وهو نَْهرُ  الدَم ويَْسقي الفُ
ةٌ  نياُط القلب، وقيل: هو عرق وفيه الدم. والَوتيُن: الِخْلُب، وقيل: هو ع أْوتِنَ بة، والجم ه قص يظ كأَن يض غل  أَب

يِن، َوتِينَه؛ قال ُحميٌد األَْرقُط: وُوتٌْن. وَوتَنَه وتْناً: أَصاب َد اللِّ نيِن، ِشْريانَةٌ تَْمنَُع بع ْجَن بالتَّْس ّرِ يغَةٌ ُض ن  وِص م
و إسحق: عْرق  وُوتَِن: شكا َوتِينَه. وفي التنزيل العزيز: ثم لَقَطْعنا منه الَوتيَن؛ َعلَِق الَمْكلّيِ والَمْوتون قال أَب

لَب يجتمع إليه البَْطُن، وإليه   ..  العروق تضم يَْستَْبِطُن الصُّ
اِجِزيَن(((   هُ َح ٍد َعْن ْن أََح ْنُكْم ِم ا ِم ْذكِ 47فََم هُ لَتَ يَن() َوإِنَّ ينَ .)):  ) 48َرةٌ ِلْلُمتَِّق ه  ِلْلُمتَِّق اه : خاف : اتق

  وحذره .. التقوى: مخافة هللا والعمل بطاعته.. 
بِيَن(((   ذِّ ْنُكْم ُمَك افِِريَن(49َوإِنَّا لَنَْعلَُم أَنَّ ِم ى اْلَك َرةٌ َعلَ هُ لََحْس نَْعلَمُ .)).. )50) َوإِنَّ ا لَ ا :  َوإِنَّ م علم : عل
  ته وكنهه.. أدركه بحقيق

د: )51َوإِنَّهُ لََحقُّ اْليَِقيِن(((    ر، وق نَ  اليَِقيُن: الِعْلم وإزاحة الشك وتحقيُق األَم و  أَْيقَ اً، فه وقُِن إيقان يُ
ٌن. و يَق اً، فه ْيقَن يَقَن َن يَ وقٌِن، ويَِق ي ُم اً. وف ه يَقين ول َعِلْمتُ ل، تق يُض الجه م نق ك، والعل يض الش ين: نَق  واليَِق
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إضافة الشيء إلى نفسه، ألَن الحق  العزيز: وإنَّه لََحقُّ اليَِقين؛ أَضاف الحق إلى اليقين وليس هو من التنزيل
ه، ك  هو غير اليقين، إنما هو خالُصه وأََصحُّ ْد َربَّ الى: واْعبُ ه تع ل. وقول ى الك بعض إل فجرى مجرى إضافة ال

  .. اليَِقيُن؛ أَي حتى يأْتيك الموتُ  يأْتيك حتى
يِم(فََسبِّ ((   ً .): /).52ْح بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظ بَّْحُت هللا تسبيحا ول: َس اً، تق ه تنزيه ه أَي نزهت ذلك  ل ال: وك ق

الى: ، روي عن النبي ه تع ده صلى هللا عليه وسلم؛ وقال الزجاج في قول َرى بعب ذي أَْس ْبحاَن ال ال:  ُس يالً؛ ق ل
ى در؛ المعن ى المص وب عل ال: منص بيحاً. ق بِّح هللا تس ي أُس بحان ف ن  وس ل، ع ز وج ه هللا، ع ة تنزي اللغ

يم؛  ويُسبِّح العبدُ  ِمْن ِصفاِت هللا عزَّ وجلَّ العِليُّ العَِظيُم،)):  اْلعَِظيمِ ..((  السوء ي العظ ول: سبحان َربِّ ه فيق َربَّ
ه قْدُرهُ  العَِظيُم: الذي جاَوزَ  ر اإلحاطةُ بُِكْنِه ِه. وجلَّ عن حدوِد العُقول حتى ال تُتََصوَّ فاِت  وَحِقيقت ي ِص ُم ف والِعَظ

كوعُ  وهللا األَْجسام: ِكبَُر الطُّوِل والعرِض والعْمق، ا الرُّ  تعالى جلَّ عن ذلك. قال النبي، صلى هللا عليه وسلم: أمَّ
ُموا فيه الربَّ أي اْجعلُوه في أْنفُِسكم ذا َعظمٍة، وَعظمةُ هللاِ    .. مثَّل بشيءسبحانه ال تَُكيَُّف وال تُحدُّ وال تُ  فعّظِ

  
 *******  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل (( ون ...  –./.)) )118َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

  
 

  
  
  
   

   هللاأشهد أن ال إله إال
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

c    : 378الحلقة عدد   
   c سورة المعارج) 70(

  ) 44( آياتها : 
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 ال الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم م عل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  شيطان الرجيمأعوذ با من ال
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ٍع(((    ذَاٍب َواقِ ائٌِل بِعَ أََل َس ٌع(1َس هُ َدافِ ْيَس لَ افِريَن لَ اِرجِ(2) ِلْلَك ِ ِذي اْلَمعَ َّ ْن  ةُ 3) ِم ُرُج اْلَمَالئَِك ) تَْع
نَةٍ  وُح إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َس يالً(4(َوالرُّ ْبًرا َجِم بِْر َص ًدا(5) فَاْص هُ بَِعي ْم يََرْونَ َراهُ 6) إِنَُّه ) َونَ

َودُّ 10) َوَال يَْسأَُل َحِميٌم َحِميًما(9) َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن(8) يَْوَم تَُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل(7قَِريبًا( ُرونَُهْم يَ ) يُبَصَّ
ِدي ِم ْو يَْفتَ ِرُم لَ ِه(اْلُمْج ٍذ بِبَنِي ذَاِب يَْوِمئِ ِه(11ْن َع اِحبَتِِه َوأَِخي ِه(12) َوَص ي تُْؤوي يلَتِِه الَّتِ ي 13) َوفَِص ْن فِ ) َوَم

ِه( مَّ يُنِجي ى14األَْرِض َجِميعًا ثُ ا لََظ الَّ إِنََّه َوى15( ) َك ةً ِللشَّ اَع َولَّى(16( ) نَزَّ َر َوتَ ْن أَْدبَ ْدُعوا َم َع 17) تَ ) َوَجَم
أَْوعَ  ا(18( ىفَ َق َهلُوًع اَن ُخِل نَس ا(19) إِنَّ اْإلِ رُّ َجُزوًع هُ الشَّ ا(20) إِذَا َمسَّ ُر َمنُوًع هُ اْلَخْي ) إِالَّ 21) َوإِذَا َمسَّ

لِّيَن( وَن(22اْلُمَص َالتِِهْم َدائُِم ى َص ْم َعلَ ِذيَن ُه وٌم(23) الَّ قٌّ َمْعلُ َواِلِهْم َح ي أَْم ِذيَن فِ ائِِل 24) َوالَّ ) ِللسَّ
يِن(25اْلَمْحُروِم(وَ  قُوَن بِيَْوِم الّدِ ِفقُوَن(26) َوالَِّذيَن يَُصّدِ ْم ُمْش ذَاِب َربِِّه ْن َع ْم 27) َوالَِّذيَن ُهْم ِم ذَاَب َربِِّه ) إِنَّ َع

أُْموٍن( ُر َم افُِظوَن(28َغْي ُروِجِهْم َح ْم ِلفُ ِذيَن ُه تْ 29) َوالَّ ا َملََك ْم أَْو َم ى أَْزَواِجِه ُر  ) إِالَّ َعلَ ِإنَُّهْم َغْي انُُهْم فَ أَْيَم
وِميَن( اُدوَن(30َملُ ْم اْلعَ َك ُه َك فَأُْولَئِ ى َوَراَء ذَِل ْن اْبتَغَ وَن( ) 31) فََم ِدِهْم َراُع اتِِهْم َوَعْه ْم ِألََمانَ ِذيَن ُه ) 32َوالَّ

َالتِهِ 33َوالَِّذيَن ُهْم بَِشَهاَداتِِهْم قَائُِموَن( ى َص افُِظوَن() َوالَِّذيَن ُهْم َعلَ وَن(34ْم يَُح اٍت ُمْكَرُم ي َجنَّ َك فِ ) 35) أُْولَئِ
ِزيَن(36فََماِل الَِّذيَن َكفَُروا قِبَلََك ُمْهِطِعيَن( َماِل ِع ْن الّشِ ْدَخَل 37) َعْن اْليَِميِن َوَع ْنُهْم أَْن يُ ِرٍئ ِم لُّ اْم ُع ُك ) أَيَْطَم

ا يَْعلَُموَن() َكالَّ إِنَّا َخلَْقنَاُهْم مِ 38َجنَّةَ نَِعيٍم( اِدُروَن(39مَّ ى أَْن 40) فََال أُْقِسُم بَِرّبِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرِب إِنَّا لَقَ ) َعلَ
بُوقِيَن( ُن بَِمْس َل َخْيًرا ِمْنُهْم َوَما نَْح ُدوَن(41نُبَّدِ ِذي يُوَع ْوَمُهْم الَّ وا يَ ى يَُالقُ وا َحتَّ وا َويَْلعَبُ ذَْرُهْم يَُخوُض ) 42) فَ

وَن(يَْومَ  ٍب يُوفُِض ى نُُص أَنَُّهْم إِلَ ْوُم 43 يَْخُرُجوَن ِمْن األَْجَداِث ِسَراًعا َك َك اْليَ ةٌ ذَِل ْرَهقُُهْم ِذلَّ اُرُهْم تَ عَةً أَْبَص ) َخاِش
  .))./).44الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة المعارج )   

  * التحليل :   
    

ا ا لمه ارج ؟.. وم ا المع م م ن ه وم ؟.. وم ق المعل ا الح وى ؟.. وم ا الش ن ؟.. وم ا العه ل ؟.. وم
الي إن  ةالمهطعون ؟ .. وما العزين ؟ .. عن هذه األسئلة  وأكثر تجدون األجوبة الكافي الشافية في التحليل الت

  شاء هللا تعالى : 
  

ٍع(((    ذَاٍب َواقِ ائٌِل بِعَ أََل َس عٌ 1َس هُ َدافِ ْيَس لَ افِريَن لَ اِرجِ(2() ِلْلَك ِ ِذي اْلَمعَ َّ ْن  ةُ  .)3) ِم ُرُج اْلَمَالئَِك تَْع
وُح إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة( ُرج :  ِذي اْلَمعَاِرجِ . )).. )4َوالرُّ لَّم يع ة والسُّ ي الدََّرَج َرَج ف َوَع

ه؛ أَي .. ع وَعالفهو َعريج: ارتف وَعَرج الشيُء،..  ُعُروجاً أَي ارتقى وح إِلي وفي التنزيل: تَْعُرج المالئكة والرُّ
اِرج: الَمصاِعد: عرج يعرج  تصعد؛ يقال ارج؛ الَمع ه: من هللا ذي الَمع ال ُعُروجاً؛ وفي دََّرج. ق ادة: ذي  وال قت

ارج ل: َمع نِّعَم؛ وقي ة وهي َمصاِعدها الَمعارج ذي الفواضل وال ُرج المالئك ا وتع عَد فيه ي تَْص ال  الت ا؛ وق فيه
ي  المالئكة تعُرج إِلى هللا، فوصف نفسه بذلك. الَمعاِرج من نعت هللا ألَن الفراُء: ذي اُء كلهم على التاء ف والقرَّ

د هللا، قوله: ر عن عب ائي. تعرج المالئكة، إِالَّ ما ذك رأَ الكس ذلك ق ق  وك َرج: الطري عَد. والَمْع َرج: الَمْص والَمْع
  . الذي تصعَد فيه المالئكة.

ا(6) إِنَُّهْم يََرْونَهُ بَِعيًدا(5فَاْصبِْر َصْبًرا َجِميالً(((     ِل(7) َونََراهُ قَِريبً َماُء َكاْلُمْه وُن السَّ ْوَم تَُك .)).. )8) يَ
ا ذاب من ل: م ِدنِيَّات الجواهر. والُمْه ع َمْع ْفٍر أَو والُمْهُل: اسٌم يجم ل، وهللا  ُص ي التنزي ذا فسر ف د، وهك حدي
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م. و ة:أَعل ل والُمْهل ن الُمْه ْرب م ن ض فرة م ى الص ِرب إِل و يض ت، وه به الزي ق يُْش اِهيُّ َرقِي ران م   القَِط
ران ال: والقَِط ي الشتاء؛ ق ل ف ه اِإلب ْدَهن ب م تُ ه،وهو َدِس ُ  َمهاَوتِ أ اثر ال يُْهنَ ِت،  الخ و ُدْرِديُّ الزي ل: ه ه، وقي ب

ته الزيت، الُمْغلى، وقيل: هو َرقِيق وقيل: هو العََكر   ..  وقيل: هو عامَّ
اْلِعْهِن(((     اُل َك وُن اْلِجبَ ه.)).. )9َوتَُك ه قول اً؛ ومن بُوُغ أَلوان وُف الَمْص ُن: الصُّ الى: الِعْه الِعْهِن  تع ك

ن  قالئدَ  الَمْنفُوش. وفي حديث عائشة، رضي هللا عنها: أَنها فتَلَتْ  لم، م ه وس لى هللا علي ول هللا، ص ْديِ رس َه
ل: الِعْهنُ ِعْهٍن؛ قالوا:  ُن، وقيل: الِعْهُن الصوف المصبوغ أَيَّ لَْوٍن كان، وقي ٌن،  الصُّوُف الُملَوَّ وٍف ِعْه لُّ ُص ك

  .. والِقْطعةُ منه ِعْهنةٌ، والجمع ُعُهونٌ 
ا(((     يٌم َحِميًم أَُل َحِم يم للواحد.)).. )10َوَال يَْس ون الَحِم د يك اُء، وق ع أَِحمَّ ب، والجم يُم: القري   والَحِم
  . والمؤنث بلفظ واحد. والجمع

ِه(((     ٍذ بِبَنِي ذَاِب يَْوِمئِ ْن َع ِدي ِم ْو يَْفتَ ِرُم لَ َودُّ اْلُمْج ُرونَُهْم يَ ْرُم: .)).. )11يُبَصَّ ي، والُج ّدِ ْرُم: التَّع والُج
ِرم َرم، فهوالَجِريَمةُ، وقد َجَرَم يَْجِرُم َجْرماً واْجتََرَم وأَجْ  وهو الذنب، والجمع أَْجراٌم وُجُروٌم، ي  ُمْج ِريٌم. وف وَج

ن اً م لمين ُجْرم ي المس لمين ف ُم المس ديث: أَعظ م الح يء ل ن ش أَل ع ألته؛  س ل مس ن أج ِرَم م ه فَُح ْم علي رَّ يَُج
  . الُجْرم: الذنب.

  .)): وزوجته وأخيه .. )12َوَصاِحبَتِِه َوأَِخيِه(((    
ِه(((     ي تُْؤوي يلَتِِه الَّتِ ي ا13َوفَِص ْن فِ ِه() َوَم مَّ يُنِجي ا ثُ يلَتِهِ .)).. )14ألَْرِض َجِميعً يلة:  َوفَِص  وفَِص

ي، صلى  ثعلب، الرجل: َعِشيرته وَرْهطه األَْدنَْون، وقيل: أَقرب آبائه إِليه؛ عن يلة النب اس فَِص ال لعب وكان يق
يل هللا عليه وسلم؛ قال ابن األَثير: ل الفَِص يرة اِإلنسان، وأَص رب َعِش ن أَق يلة م ذ؛الفَِص ن لحم الفِخ ة م  ة قطع

ال ه. وق ي تُْؤِويِ يلته الت ه  حكاه عن الهروي. وفي التنزيل العزيز: وفَِص يلة فخذ الرجل من قوم ث: الفَِص اللي
  . أَي بأَجمعهم. الذين هو منهم، يقال: جاؤوا بفَِصيلَتهم

ى((     ا لََظ ُب الخالص) .)) .. 15( َكالَّ إِنََّه ل: اللََّه ار، وقي وه:اللَّظى: الن ال األَف ٍف ذََ◌ِرب  ؛ ق ي َموقِ ف
ر  ويروى: في َمْوِطٍن. فيه الّرجاُل على األَطائم واللََّظى الشَّبا، وكأَنما ا، غي ا منه وذ ب نم، نع ولََظى: اسم جه

ران. معرفة ال تنّون وال مصروف،وهي د الني ا أَش ل تنصرف للعلمية والتأْنيث، وسميت بذلك ألَنه ي التنزي  وف
اعةً للشََّوى.العزيز: كال إِ    . نها لََظى نَزَّ

َوى((     ةً ِللشَّ اَع هم:.)).. )16( نَزَّ ال بعض ه.  وق َرِس: قََوائُم َوى الفَ راِف. وَش ة األَط َوى جماع الشَّ
أِْس ألَنهم وَصفُوا الَخْيَل بأَسالَةِ  يُقاُل:َعْبلُ  و ِرقَّ  الشََّوى، وال يكوُن هذا للرَّ ْيِن وِعتِْق الَوْجِه، وه ول الَخدَّ ه؛ وق تُ
ْقلِ  تَْقَشِعرُّ َشَواتُها، إِذا هي قاَمتْ  الهذلي: ى  أَراد وتُْشِرُف بين اللِّيِت منها إِلى الصُّ ُدلُّ عل ه، وي ِد كلّ اِهَر الِجل ظ

ْقل ذلك قوله بين اللّيِت منها إِلى لِ  الصُّ ن أَص واهُ  أَي م اَب َش واهُ أَي أَص اهُ فأَْش َرة. وَرم ى الخاِص م األُذُِن إِل  ول
ا، يُِصْب َمْقتَلَه؛ قال الهذلي: َوى له ي ال َش ْول الت ن القَ ِإنَّ م ا ف ِر اللساِن اْنفالتُه ن َظْه ن  إِذ َزلَّ ع ول: إِنَّ م يق

ن.. منه الشََّوى ال تُْشِوي ولكْن تَْقتُُل، واالسمُ  القَْول َكِلَمةً  م يك أَ َغَرضاً، وإِن ل ن أَْخَط ّلِ َم ي ُك تُْعِمَل ف ه  ثم اْس ل
اَعة الو َشوىً  راُف  للشََّوى؛ َمْقتٌَل. الفراء في قوله تعالى: َكالَّ إِنَّها لََظى نَزَّ ْجالِن وأَْط ّرِ َداِن وال َوى اليَ قال: الشَّ

أِْس، األَصابع وقِْحفُ  أِْس يقال لها َشَواةٌ، وما كان غيَر َمْقتَلٍ  الرَّ ال وِجْلَدةُ الرَّ َوى  فهو َشوًى؛ وق اج: الشَّ الزج
أِْس  ةِ جمع الشََّوا   .. وهي ِجْلَدةُ الرَّ

ان )18( ) َوَجَمَع فَأَْوَعى17( تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََولَّى((   د واإليم ن التوحي .)).. أي تدعو من أعرض ع
  .. وجمع المال ومنع حق هللا فيه .. 

ا(((     َق َهلُوًع اَن ُخِل نَس َزُع وقِ .)).. )19إِنَّ اْإلِ ل: الَج ْرُص، وقي ُع: الِح بِر،الَهلَ ةُ الص و لّ ل: ه   وقي
  ..  وَهلُوعٌ  َهِلعٌ  أَْسوأُ الَجَزعِ وأَْفَحُشه، َهِلَع يَْهلَُع َهلَعاً وُهلوعاً، فهو

اً وإِذا مسه.)).. )20إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوًعا(((     رُّ َجُزوع ه الش الى: إِذا َمسَّ ال هللا تع رُ  ق اً؛  الخْي َمنُوع
بُوِر على يضُ  الَجُزوع: ضد الصَّ َزُع نَِق ، والَج ِزٌع  الشّرِ و جازع وَج اً، فه َزُع َجَزع ِزَع، بالكسر، يَْج ْبِر. َج الصَّ

  .. األَعرابي وَجُزوٌع، وقيل: إِذا كثر منه الَجَزُع، فهو َجُزوٌع وُجزاٌع؛ عن ابن وَجُزعٌ 
ل:ورجل َمنُوٌع ومانٌِع وَمنَّاعٌ .)).. )21َوإِذَا َمسَّهُ اْلَخْيُر َمنُوًعا(((     ي التنزي ٌك. وف اعٍ  : َضنِيٌن ُمْمِس  َمنَّ

ةُ.  إِليه في للخير، وفيه: وإِذا مسَّه الخْيُر َمنُوعاً. وَمنِيٌع: ال يُْخلَصُ  ةُ والِمْنع ةُ والَمْنع قوم ُمنَعاَء، واالسم الَمنَع
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ال: األَعرابي: رجل ابن ه، ق ً  َمنُوٌع يَْمنَع غيره، ورجل َمنٌِع يمنع نفس ا ُع أَيض وع  والَمنِي ُع، والَمنُ ذي  الممتنِ ال
  منع غيره ..  

وٌم(23) الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصَالتِِهْم َدائُِموَن(22إِالَّ اْلُمَصلِّيَن(((     قٌّ َمْعلُ َواِلِهْم َح ي أَْم ِذيَن فِ .)).. )24) َوالَّ
  : حق الزكاة ..  َحقٌّ َمْعلُومٌ   
دون  .)).. المحروم)25ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم(((     ه ب باب .. أي إن : الذي حرم الكسب ألي سبب من األس

  مورد عيش .. والذي يترفع عن السؤال .. 
يِن(((     قُوَن بِيَْوِم الّدِ   .)).. يوم  الدين من الدينونة .. أي الجزاء والحساب .. )26َوالَِّذيَن يَُصّدِ
الّشفَق والشَّفَقة: .)).. )28إِنَّ َعذَاَب َربِِّهْم َغْيُر َمأُْموٍن() 27َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَاِب َربِِّهْم ُمْشِفقُوَن(((    

ِفقُون الِخيفة. االسم من اإلْشفاق. والشَّفَق: ع َش ِفٌق، والجم ال َشِفَق َشفَقاً، فهو َش فَُق الخوف. .. ق ث: الشَّ اللي
ً  تقول: أنا ون ا ُمْشِفق عليك أي أَخاف. والشَّفَُق أيضا حُ الشَّفَقة وهو أن يك ى  لناِص اً عل ح خائف وغِ النُّْص ن بُل م

ه أن الَمْنصوح. ِذَر، تقول: أَْشفَْقت علي ه َح فَق علي ن سيده: وأْش روه. اب ه مك فَق يَنالَ ِزع، وَش ه َج فَق من  وأْش
  لغة. والشَّفَق والشَّفقة: الخيفةُ من شدة النصح.

افُِظوَن(((     ُروِجِهْم َح ْم ِلفُ ِذيَن ُه ى29َوالَّ ُر  ) إِالَّ َعلَ ِإنَُّهْم َغْي انُُهْم فَ ْت أَْيَم ا َملََك ْم أَْو َم أَْزَواِجِه
رعي )30َملُوِميَن( زواج الش و ال .)).. أي ال يقربون الزنا .. ويمارسون العملية الجنسية في نطاق الحالل وه

 ..  
دود هللا .. ) .)) .. أي المتج31فََمْن اْبتَغَى َوَراَء ذَِلَك فَأُْولَئَِك هُْم اْلعَاُدوَن(((      َدااوزون لح ْدواً:  وَع َع

اِن  عليه أَي َظلََم وجار. وفي حديث قتاَدةَ بِن النُّْعمان: أَنه ُعِديَ  ُسِرَق مالُه وُظِلَم. وفي الحديث: ما ِذئْبان عاِدي
ي الشيء. َ فَِريقَة أَصابا ّدِ ف اُوِز الَح ن تج له م ي َغنٍَم؛ العادي: الظَّاِلُم، وأَص ا يَقْ  وف ذا الحديث: م ِرُم ك ه الُمْح تُلُ

ى وكذا والسَّبُُع العاِدي أَي َع عل ه: ال قَْط ي، رضي هللا عن ي حديث عل اَس. وف ِرُس الن ذي يَْفتَ اِدي  الظَّاِلُم ال ع
  ..  َظْهرٍ 

وَن(((     ِدِهْم َراُع اتِِهْم َوَعْه ْم ِألََمانَ ِذيَن ُه َد .)).. )32َوالَّ د إِن العه وا بالعه الى: وأَوف ال هللا تع ان ق ك
ين  الزجاج: قال بعضهم: ما أَدري ما العهد، وقال غيره: العَْهُد كل ما ُعوِهدَ  قال مسؤوالً؛ ا ب ُ عليه، وكلُّ م َّ

  . اليتيم من العهِد، وكذلك كلُّ ما أََمَر هللا به في هذه اآليات ونَهى عنه. العباِد من المواثِيِق، فهو َعْهٌد. وأَْمرُ 
ْم بِ ((     ِذيَن ُه ائُِموَن(َوالَّ َهاَداتِِهْم قَ تقامة )33َش ن اس ه م ا تتطلب ه إال هللا وم هادة أن ال إل .)).. أي ش

  وسمع وطاعة  ولرسوله .. 
وَن(34َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصَالتِِهْم يَُحافُِظوَن(((     اٍت ُمْكَرُم ي َجنَّ افُِظونَ م.).. ُ)35) أُْولَئَِك فِ ظ :  َح : الحف

  إلنقطاع ..أي الدوام .. وعدم ا
ببصره  َهَطَع يَْهَطُع ُهُطوعاً وأَْهَطَع: أَْقبََل على الشيء.)).. )36فََماِل الَِّذيَن َكفَُروا قِبَلََك ُمْهِطِعيَن(((     

ُع  يرفعه عنه. وفي التنزيل: ُمْهِطِعيَن ُمْقنِِعي رؤوسهم؛ وقيل: فلم وعٍ، والُمْقنِ الُمْهِطُع الذي يَْنُظُر في ذُّلٍ وُخش
هال ع رأَْس ر ذي يَْرفَ ع ينظ ون إِال م اً ال يك ِرعاً خائف ل ُمْس َع: أَقب َع وأَْهَط . وَهَط ي ذّلٍ َر  ف ل: نظ وف، وقي خ

ال ه، وق َب رأْس وَّ ه وَص دَّ عنق ل: َم ين،  بُخُضوعٍ؛ عن ثعلب، وقي ِج ين: ُمَحّمِ ه ُمْهِطِع ي قول بعض المفسرين ف
ُمْهِطٌع في ُعنُِقه تصِويٌب  وإِلى هذا مال أَبو العباس: وقال الليث: بعير النظر مع فتح العْينَْيِن، والتَّْحِميُج إِدامةُ 

:   .. أَْريََخ وأَْهَطعَ  ِخْلقة. يقال للرجل إِذا أَقَرَّ وذَلَّ
َماِل ِعِزيَن(((     ن.)).. أي حلقا حلقا .. )37َعْن اْليَِميِن َوَعْن الّشِ ةُ م ةُ والِفْرقَ اِس،  والِعَزة: الجماع الن

الوا ِعًزى على فِعَل وِعُزون، وُعزون ِعَوٌض من الياء، والَجمع والهاءُ  ا ق  أَيضاً بالضم، ولم يقولوا ِعزات كم
يِن  َجْنَدٍل َشتًى ِعِزينا َكتائبَ  ونحُن، وَجْنَدٌل باغٍ، تََرْكنا للكميت: ثُبات؛ وأَنشد ابن بري الى: عن اليَم ه تع وقول

ماِل ِعِزيَن؛ معنى ً ِعزين ِحلَق وعن الّشِ انوا عن ا َزٍة فك ِع ِع ُزوَن: َجْم اً وَجماعةً جماعةً، وِع ن ِحلَق ه وع  يَِمينِ
ا  الناس ِشماله جماعاٍت في تَْفِرقَة. وقال الليث: الِعَزةُ ُعْصبَة من فَْوَق الَحْلقَة ونُقَصانُها واو. وفي الحديث: م

َ  لي أَراكم ِعِزيَن؟ لها  نَّ كلَّ جماعٍة اْعتَِزاؤهاقالوا: هي الَحْلقَة الُمْجتَِمعَة من الناس كأ أَي اْنتِسابُها واِحٌد، وأَص
َرٍة. ِعْزَوة، فحذفت الواو وُجِمعَت جمعَ  ٍة وبُ ع ثُبَ ي جم ِريَن ف ين وبُ اٍس كثُبِ ر قي ى َغْي ُل  السالَمِة عل َزةٌ، مث وِع

  .. ِعَضٍة: أَْصلُها ِعْضَوة
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وَن(38َجنَّةَ نَِعيٍم(أَيَْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم أَْن يُْدَخَل ((     ا يَْعلَُم ي .)).. )39) َكالَّ إِنَّا َخلَْقنَاُهْم ِممَّ ُق ف والَخْل
ل ه: وك بق  شيء كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق

    ..  تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر إِليه: أَال له الَخلق
اِدُروَن((  (   ا لَقَ اِرِب إِنَّ اِرِق َواْلَمغَ َرّبِ اْلَمَش ُم بِ َال أُْقِس ُن 40فَ ا نَْح ْنُهْم َوَم ًرا ِم َل َخْي ّدِ ى أَْن نُبَ ) َعلَ

ه  القُْدَرة القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكونان من) .)).. 41بَِمْسبُوقِيَن( دير. وقول ويكونان من التق
ن تعالى: إِن هللا ا على كل شيء قدير؛ م ْدرة، ف ّلِ  القُ ُر ُك ّدِ بحانه ُمقَ دير، وهللا س ل شيء ق ى ك ل عل عز وج

ِديُر، وقاضيه. ابن شيء ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق ادر اسم األَثير: في أَسماء هللا تع ِدُر،  فالق َدَر يَْق ن قَ ل م فاع
  . ِعٌل من اْقتََدَر، وهو أَبلغ.ُمْفتَ  والمقتدر والقَِدير فعيل منه، وهو للمبالغة،

ُدوَن(((     ِذي يُوَع ْوَمُهْم الَّ وا يَ ى يَُالقُ وا َحتَّ وا َويَْلعَبُ ذَْرُهْم يَُخوُض وا.)).. )42فَ ذَْرُهْم يَُخوُض : وذر فَ
  الشيء وذرا : تركه  .. 

ةٌ 43ُضوَن(يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمْن األَْجَداِث ِسَراًعا َكأَنَُّهْم إِلَى نُُصٍب يُوفِ ((     ْرَهقُُهْم ِذلَّ اُرُهْم تَ عَةً أَْبَص ) َخاِش
ُدوَن( انُوا يُوَع ِذي َك ْوُم الَّ َك اْليَ َراًعا .))./).44ذَِل َداِث ِس ْن األَْج ّرم هللا :  ِم ي، ك ديث عل ي ح ر. وف َدُث: القَْب الَج

ي َدثٍ  وجهه: ف داٌث.  َج ع أَْج ر، والجم ي قب ا أَي ف ه آثاُره ي ُظْلمت ُع ف ييَْنقَِط داثَهم أَي  الحديث: وف ئهم أَْج ّوِ نُبَ
وا فالفاء نُْنِزلُهم قبوَرهم؛ وقد قالوا: َجَدٌف، م يقول داٍث، ول ى أَْج ع عل  بدل من الثاء، ألَنهم قد أَجمعوا في الجم

ونَ . ((  أَْجداف. ٍب يُوفُِض ه إِذا )) :  َكأَنَُّهْم إِلَى نُُص َرع. واْستَْوفََض تَْوفََض: أَس َض واْس تعجله.وأَْوفَ َرده واس  َط
ض ووفض  والَوْفُض: العَجلة. واْستَْوفََضها: استعَجلها. وجاَء  ل.على وف ى عَج افُِر  أَي عل تَْوفُِض: الن والُمْس

ه ب وْفَض ه طلَ ذُّْعِر كأَن ال: من ال ْدَوه. يق دا. أَي ع َض إِذا َع َض وأَْوفَ ى  وفَ اٍض أَي عل ى أَْوف ه عل ال: ِلقيتُ ويق
ل اٍز؛ عَجلٍة مث ة: أَْوف ال رؤب اِض  ق ى أَْوف دُّ عل ا الِج ي بن راب: سمعت يَْمِش و ت ال أَب ول:  ق ْينِي يق ة الُحَص خليف

ة عِت الناق ْت، ُأَْوَض فَت إِذا َخبَّ ال وأَْوَض ت. ويق تها فوفََض فت وأَْوفَْض ْفتُها فوَض اٌض، وأَْوَض الط: أَْوف  لألَخ
  ..  تَّىشَ  واألَْوفاُض: الِفَرُق من الناس واألَْخالُط من قَبائلَ 

    
 *******  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز ال يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي جب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118 اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

  
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  أشهد أن محمدا رسول هللاو 
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c    : 379الحلقة عدد  
   c سورة نـوح) 71(

  )  28( آياتها :  
  

 ى مح الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس م
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  جيمأعوذ با من الشيطان الر
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِذيٌر  قَاَل يَا )1إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه أَْن أَنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم(((  ْم نَ قَْوِم إِنِّي لَُك
َ َواتَّقُوهُ َوأَِطيعُونِي(2ُمبِيٌن( َّ ِ إِذَا  )3)أَْن اْعبُُدوا  َّ َل  مى إِنَّ أََج ٍل ُمَس ى أََج ْرُكْم إِلَ َؤّخِ وبُِكْم َويُ ْن ذُنُ ْم ِم يَْغِفْر لَُك

ُر لَْو ُكنتُْم تَْعلَُموَن( اًرا( )4َجاَء الَ يَُؤخَّ ْيالً َونََه ْوِمي لَ ْوُت قَ ي َدَع اَل َرّبِ إِنِّ َراًرا( )5قَ ائِي إِالَّ فِ ِزْدُهْم ُدَع ْم يَ ) 6فَلَ
وا َواَوإِ  رُّ ابَُهْم َوأََص ْوا ثِيَ تِْكبَاًرا(نِّي ُكلََّما َدَعْوتُُهْم ِلتَْغِفَر لَُهْم َجعَلُوا أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهْم َواْستَْغَش تَْكبَُروا اْس  )7ْس

اًرا( ْوتُُهْم ِجَه ي َدَع مَّ إِنِّ َراًرا( )8ثُ ْم إِْس َرْرُت لَُه ْم َوأَْس ُت لَُه ي أَْعلَن مَّ إِنِّ اَن  )9ثُ هُ َك ْم إِنَّ تَْغِفُروا َربَُّك ُت اْس فَقُْل
اًرا( ْدَراًرا( )10َغفَّ ْيُكْم ِم َماَء َعلَ ْل السَّ ْم  )11يُْرِس ْل لَُك اٍت َويَْجعَ ْم َجنَّ ْل لَُك يَن َويَْجعَ أَْمَواٍل َوبَنِ ِدْدُكْم بِ َويُْم
اًرا( )12أَْنَهاًرا( ِ َوقَ َّ ِ وَن  ْم الَ تَْرُج دْ  )13َما لَُك َواًرا(َوقَ ْم أَْط َماَواٍت 14 َخلَقَُك ْبَع َس ُ َس َّ َق  َف َخلَ َرْوا َكْي ْم تَ ) أَلَ
َراًجا( )15ِطبَاقًا( ْمَس ِس َل الشَّ ا( )16َوَجعََل اْلقََمَر فِيِهنَّ نُوًرا َوَجعَ ْن األَْرِض نَبَاتً تَُكْم ِم ُ أَْنبَ َّ ُدُكْم  )17َو مَّ يُِعي ثُ

ُ َجعََل لَُكْم األَْرَض بَِساًطا( )18َراًجا(فِيَها َويُْخِرُجُكْم إِخْ  َّ ا( )19َو بُالً فَِجاًج ا ُس لُُكوا ِمْنَه وٌح َرّبِ  )20ِلتَْس اَل نُ قَ
تَُكْم ) َوقَالُوا الَ 22َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا( )21إِنَُّهْم َعَصْونِي َواتَّبَعُوا َمْن لَْم يَِزْدهُ َمالُهُ َوَولَُدهُ إِالَّ َخَساًرا( ذَُرنَّ آِلَه تَ

ًرا( وَق َونَْس وَث َويَعُ َواًعا َوَال يَغُ َالالً( )23َوَال تَذَُرنَّ َودا َوَال ُس اِلِميَن إِالَّ َض ِزْد الظَّ ًرا َوَال تَ لُّوا َكثِي ْد أََض  )24َوقَ
ْن ُدونِ  ْم ِم ُدوا لَُه ْم يَِج اًرا فَلَ أُْدِخلُوا نَ وا فَ اتِِهْم أُْغِرقُ ا َخِطيئَ اًرا(ِممَّ ِ أَْنَص َّ ى  )25  ذَْر َعلَ وٌح َرّبِ الَ تَ اَل نُ َوقَ

اًرا( افِِريَن َديَّ ْن اْلَك اًرا(26األَْرِض ِم اِجًرا َكفَّ ُدوا إِالَّ فَ اَدَك َوَال يَِل لُّوا ِعبَ ذَْرُهْم يُِض َك إِْن تَ ي 27)إِنَّ ْر ِل ) َرّبِ اْغِف
  .)) ./).28ا َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزْد الظَّاِلِميَن إِالَّ تَبَاًرا(َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَْيتِي ُمْؤِمنً 

  صدق هللا العظيم
  ( سورة نوح ) 

  * التحليل : 
  

ه  ة .. ولكن وح )) المبارك رأت أو سمعت سورة (( ن ا ق ابني كلم ال أدري سر ذلك اإلحساس الذي ينت
ه با ذل في الحقيقية إحساس ال أدري كنه ذي ب الم .. ال ه الس وح علي ع ن اطفي م دى تع ي م تلخص ف بط وي لض

ى أساس ان  المية .. عل دعوة اإلس ي ال اها ف ي قض قصارى الجهد ألداء أمانة البالغ .. وربما بسبب المدة الت
ا بسبب  دال .. وربم دل واإلعت د الخالص والع ن التوحي الدين واحد من البدء إلى قيام الساعة وهو اإلسالم دي

ا المو ار إليه باب المش اع األس ا لجم ده .. ورب ع ول قف المختلف الذي اتخذه نوح مع قومه .. وربما لعالقته م
ا  ةتضاف إليها صلة الرابطة اإليماني بين كل مقولة حق في كل مكان وزمان إلى قيام الساعة التي ال شك فيه

  إطالقا .. فمن هو نوح عليه السالم ؟.. وما قصته مع قومه ؟: 
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و مونُ ة ٌح: اس ى ثالث م عل ل اس ذلك ك ف، وك ِة والتعري ع العُْجَم رف م روف ينص ي مع رف نب  أَح
ن ديث اب ي ح ين. وف د الثقل ت أَح ه عادل وٍط ألَن خفت ل لُ اكن مث طه س الم: أَوس وم  َس يم ي وَل العظ َت الق د قل لق

لى األَثير: قيل أَراد بنوح عمر، رضي هللا عنه القيامة في الخليفة من بعد نوح؛ قال ابن ي، ص ك ألَن النب ، وذل
ه هللا عليه ار علي در فأَش ارى ب ي أَس ا، ف ي هللا عنهم ر، رض ر، رضي هللا  وسلم، استشار أَبا بكر وعم و بك أَب

ه  عنه، بالَمّنِ عليهم، وأَشار عليه عمر، رضي هللا عنه، ي، صلى هللا علي ه بقتلهم، فأَبل النب ى وآل لم، عل وس
ه، ي هللا عن ر، رض ي بك ال: إِ  أَب يِّنِ وق ْهِن اللَّ دُّ ن ال ي هللا م يََن ف ان أَْل راهيم ك  ن إِب

ه،  وأَقبل كذا باألصل والذي في النهاية من الدهن باللبن.)،» من الدهن اللين»قوله ر، رضي هللا عن ى عم عل
ن ي هللا م دَّ ف ان أَش اً ك ر؛ فشبه وقال: إِن نوح ي الَحَج ه من ي فِإن ن تَبِعَن ال: فم ين ق ِإبراهيم ح ر ب ا بك ن  أَب وم

افرين  على األَرض من رحيم، وشبه عمر، رضي هللا عنه، بنوح حين قال: رّبِ ال تَذَرْ  فِإنك غفور َعصاني الك
ي هللا ان، رض الم أَن عثم ن س اراً؛ وأَراد اب ذي َديَّ ر ال ة عم ه، خليف وم  عن ة ي وم القيام وح، وأَراد بي به بن ُش

ال: أَنه رأَى القول كان فيه. وعن كعب: الجمعة ألَن ذلك ة، فق وم الجمع م رجالً ي الً يظل م رجالً  رج ك تظل ويح
  . هذا القول جزاؤه عظيم يوم القيامة. والقيامة تقوم يوم الجمعة؟ وقيل: أَراد أَن يوم القيامة،

  وجاء في صحيح البخاري : 
ا: حدثنا عبدان: أخبرنا عبد هللا، عن يونس، عن الزهري: قال سالم: وقال ابن عمر رضي  هللا عنهم

ووآله قام رسول هللا صلى هللا عليه  ي  وسلم في الناس، فأثنى على هللا بما ه ال: (إن دجال فق ر ال م ذك ه، ث أهل
ه:  ، ولكنيأنذر نوح قومه  ألنذركموه، وما من نبي إال أنذره قومه، لقد  ي لقوم ه نب م يقل أقول لكم فيه قوال ل

  .تعلمون أنه أعور، وأن هللا ليس بأعور).
  ات ألفاظ القرآن:وجاء في مفرد   

وح: نوح اسم نبي ..  ا وأصل الن ة نوح ال: ناحت الحمام ل، يق اح أي: صاح بعوي در ن وح: مص والن
ذه  النساء في المناحة، وهو من التناوح. أي: التقابل، يقال: جبالن يتناوحان، وريحان اجتماع يتناوحان، وه

  المجلس.الريح نيحة تلك. أي: مقابلتها، والنوائح: النساء، والمنوح: 
  وجاء في البداية والنهاية : 

ره. ر وغي اريخ  كان مولده بعد وفاة آدم، بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جري ى ت وعل
رون،  أهل الكتاب المتقدم، يكون بين مولد نوح، وموت آدم، مائة وست وأربعون سنة، وكان بينهما عشرة ق

حدثنا محمد بن عمر بن يوسف، حدثنا محمد بن عبد الملك  ه):كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في (صحيح
ا  بن زنجويه، حدثنا أبو معت أب الم، س ا س ن سالم، سمعت أب د ب ه زي الم، عن أخي توبة، حدثنا معاوية بن س

وح؟ قال: فكم كان قال: نعم مكلم. أن رجالً قال: يا رسول هللا: أنبي كان آدم؟ أمامة، ين ن ال: عشرة  بينه وب ق
ه. قرون. ين آدم  قلت، وهذا على شرط مسلم، ولم يخرج ان ب ال: ك اس ق ن عب وفي صحيح البخاري، عن اب

  ..  اإلسالم ونوح، عشرة قرون كلهم على
  وجاء في مجمع الزوائد: 

هوآله عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه  لى هللا علي ول هللا ص ه وسلم أن رس ال: وآل لم ق و  وس ل
بي قوم نوح أحدا رحم هللا من  ول لرحم أم الص ال رس ه  ق لى هللا علي ه هللا ص لى  وسلم:وآل وح ص ان ن هللا  ك

ه، وغرس شجرة  وسلم مكث في قومه ألفوآله عليه  ر زمان ان آخ ى ك دعوهم، حت اً ي نة إال خمسين عام س
ا سفينة.  فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم ول: أعمله ه يسألونه، فيق رون علي ا سفينة، ويم قطفها وجعل يعمله

ار ون منهفيسخر ا وف رغ منه ا ف ون. فلم وف تعلم ال: س ري؟ ق ف تج ر، وكي ي الب ل سفينة ف ون: يعم  ويقول
ر ور وكث  التن

اً شديداً، ه حب ا  الماء في السكك، خشيت أم الصبي عليه وكانت تحب ه، فلم ت ثلث ى بلغ ل حت ى الجب ت إل فخرج
غ  بلغها الماء خرجت به حتى بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل، فلما ا بل ل، فلم ى الجب ه عل توت ب اس

ديها ه بي ا، رفعت اء فيه بي الم م الص داً رح نهم أح م هللا م و رح اء، فل ا الم ب بهم ى ذه  ..  حت
  ..  األوسط رواه الطبراني في
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ا  تزيد حب ا البعيدةونس تقرئ أبعاده ة نس ورة المبارك ب للس وراني العجي الم الن ى الع دلف إل واآلن ن
  زيز الحميد : وإيمانا وتقربا إلى هللا الع

يٌم(((  ذَاٌب أَِل أْتِيَُهْم َع ِل أَْن يَ ْن قَْب َك ِم ِذْر قَْوَم ِه أَْن أَن ى قَْوِم ا إِلَ ْلنَا نُوًح األمر .)) .. )1إِنَّا أَْرَس ذره ب وأَن
راع ن ك الفتح ع ذراً، ب اني ويضم وبضمتين، انذاراً ون اني: واللحي راع واللحي ْذراً؛ عن ك ذاراً ونُ ذيراً) إِْن   ون

حيح أَنأَ  هُ، والص اً: علََم ذَره أَيض دُر. وأَن ذار المص م واِإلن ْذر االس ي النُّ ذَّره. وف ه وح ز:  خّوف ل العزي التنزي
ِة؛ ْوَم اآلِزفَ ِذْرُهْم يَ اجي: وأَْن ى الزج ذلك حك ذار وك د أَن اِإلن ِذيراً، والجيِّ ذاراً ون هُ إِن ِذير  أَنذَْرت در، والن المص

  . االسم.
  .)): أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. )2 إِنِّي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِيٌن(قَْومِ  قَاَل يَا((    
َ َواتَّقُوهُ َوأَِطيعُونِي(((     َّ ادة )3أَْن اْعبُُدوا  ه .. أي دعاهم لعب اع ل ادة : خضع وذل وط .)): عبده عب

  مخافة هللا والعمل بطاعته ..  )): اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : َواتَّقُوهُ هللا الواحد ال شريك لـه .. ((  
ْو كُ ((     ُر لَ َؤخَّ اَء الَ يُ ِ إِذَا َج َّ َل  مى إِنَّ أََج ٍل ُمَس ى أََج ْرُكْم إِلَ َؤّخِ وبُِكْم َويُ ْن ذُنُ ْم ِم ْر لَُك تُْم يَْغِف ن
. ُمدَّةُ الشيء. واألََجُل: ونحِوه.األََجُل: غايةُ الوقت في الموت وُحلول الدَّين :  إِلَى أََجٍل ُمَسمى.)).. )4تَْعلَُموَن(

  )) : معين ..  ُمَسمى((  
اًرا(((     ْيالً َونََه ْوِمي لَ ْوُت قَ ي َدَع اَل َرّبِ إِنِّ َراًرا( )5قَ ائِي إِالَّ فِ ِزْدُهْم ُدَع ْم يَ ْوتُُهْم 6فَلَ ا َدَع ي ُكلََّم ) َوإِنِّ

مْ  ي آذَانِِه ابِعَُهْم فِ وا أََص ْم َجعَلُ َر لَُه تِْكبَاًرا(ِلتَْغِف تَْكبَُروا اْس وا َواْس رُّ ابَُهْم َوأََص ْوا ثِيَ ْوا .)) .. )7 َواْستَْغَش َواْستَْغَش
تِْكبَاًرا. ((  يُْسَمع. واْستَْغشى ثِيابَه وتَغَشَّى بها: تَغَطَّى بها َكْي ال يَُرى وال:  ثِيَابَُهمْ  تكبر  َواْستَْكبَُروا اْس )) : اس

م ؛ تِْكباُر الكفار: أَن ال يقولوا ال إِله إِالَّ هللاُ واسْ : كان ذا عظمة وتجبر ..  ه: إِنه م ال  ومنه قول ل له انوا إِذا قي ك
ه هو الِكْبُر الذي قال إِله إِال هللا يستكبرون؛ وهذا ي قلب ان ف ة  النبي، صلى هللا عليه وسلم: إِن من ك اُل ذَرَّ ِمثْق

  ..  أَعلميدخل الجنة، قال: يعني به الشرك، وهللا من ِكْبٍر لم
َراًرا( )8ثُمَّ إِنِّي َدَعْوتُُهْم ِجَهاًرا(((     ْم إِْس هُ  )9ثُمَّ إِنِّي أَْعلَنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُه ْم إِنَّ تَْغِفُروا َربَُّك ُت اْس فَقُْل

اًرا( اَن َغفَّ اًرا) .)) .. 10َك اَن َغفَّ هُ َك ن أَبن:  إِنَّ ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ ةالغَفُ ة المبالغ ا ي   ومعناهم
ت  الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفر ك أَن لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإن

  ..  الَمْغِفرة. وأَصل الغَْفِر التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها الغَفُور الغَفّار يا أَهل
َماءَ ((     ْل السَّ ْدَراًرا(يُْرِس ْيُكْم ِم المطر َدّراً .)) : )11 َعلَ ماء ب ت الس ا؛  وَدرَّ ر مطره وُدُروراً إِذا كث

دال؛ وسحابة ِمْدَراٌر. والعرب تقول وسماء ِمْدَرارٌ  ي ُدبَس، بضم ال ي،  للسماء إِذا أَخالت: ُدّرِ ن األَعراب ه اب قال
ةُ في األَمطار: أَن يتبع وهو من رَّ . والّدِ هب َدرَّ يَُدرُّ ع  عضها بعضاً، وجمع ، والجم بٌّ ةٌ أَي َص حاب ِدرَّ اِدَرٌر. وللس

  .. ِدَررٌ 
اًرا(((     ْم أَْنَه ْل لَُك اٍت َويَْجعَ ْم َجنَّ ْل لَُك يَن َويَْجعَ ه أَو .)) .. )12َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِ دَّهم ب ا م َدُد: م والَم

َدداً.يجاوز ولم أََمدَّهم؛ سيبويه، والجمع أَْمداد، قال: ه َم َدْدناكم  وا به هذا البناء، واستَمدَّه: طلََب من ال: وأَْم وق
ان به قومك في حْرب بأَموال وبنين، فالَمَدُد ما أَْمَدْدتَ  س: ك ي حديث أُوي  أَو غير ذلك من طعام أَو أَعوان. وف

ه، إِذا ي هللا عن ر، رض سُ  عم يكم أَُوْي أَلهم: أَف يمن س ل ال داُد أَه ى أَْم ام أَتَ ن ع داد: ب م  ر؟ األَم دد وه ع م جم
ك: واألَنصار الذين كانوا األَعوان ن مال ن  يَُمدُّون المسلمين في الجهاد. وفي حديث عوف ب د ب ع زي خرجت م

يمن؛ وهو منسوب حارثه في ال غزوة ِمْؤتُة ورافَقَني َمَدِديٌّ من ال َدد. وق ى الم ر  إل ن الخي ان م ا ك ونس: م ي
  . مَدْدت. الشر فهو منفِإنك تقول أَْمَدْدته، وما كان 

ِ َوقَاًرا(((      َّ ِ ُروه وتَُوقُِّروه؛ والتوقير:.)) .. )13َما لَُكْم الَ تَْرُجوَن  لَهُ. وتُعَّزِ يم وَوقََّر الرجَل: بحَّ  التعظ
وَن  م ال تَْرُج ا لك الى: م ه تع ا قول ذيب: وأَم ْرِزيُن. الته اراً؛ والتَّ م ال تخ وق ا لك ال: م ّراء ق ِإن الف افون  ف

ْرُت الرجل ة. وَوقَّ ه. عظم ار: السكينة إِذا عظمت وقروه. والَوق زروه وت ز: وتع ل العزي ي التنزي ةُ.  وف والَوداَع
  .َوقُوٌر ووقاٌر وُمتََوقِّر: ذو حلم وَرزانَة. ورجل

َواٌر أَي أَ .)) .. )14َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًرا(((     اُس أَْط واٌر. والن االتوجمع الطَّْوِر أَْط ى ح اٌف عل تَّى. ْخي  ش
م د َخلَقُك الى: وق ال هللا تع واٌر. ق ه أَْط اُل، وجمع ْور: الح َواراً؛ والّطِ ال  أَْط ةً؛ وق واالً مختلف ُروباً وأَح اه ُض معن

م مضغة كلُّ واحد على حدة؛ وقال الفراء: خلقكم أَْطواراً، قال: ِخلَقاً مختلفة ثعلب: أَْطواراً أَي  نطفة ثم علقة ث
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م عْظم ْوراً ث ة وَط ْوراً علق ش: َط ال األَخف ره: أَراد اً؛ وق ال غي غة، وق ال  مض الِق؛ ق اِظر واألَْخ تالَف الَمن اخ
وارِ  والمْرُء يَْخلَُق َطْوراً بْعدَ  الشاعر: ي حديث سطيح: أَْط اريرُ  وف واٌر َده دَّْهَر أَْط ِإّن ذا ال واُر: الحاالُت  ف األَْط

م. أَي ا َطْوٌر،المختلفةُ والتاراُت والحدوُد، واحُده ّرةً نُْع ْؤٌس وَم ةً ُهْلٌك وَمّرةً بُ ْورُ  َمّرةً ُمْلٌك وَمرَّ وارُ  والطَّ  والطَّ
 ..  

ا(((     َماَواٍت ِطبَاقً ْبَع َس ُ َس َّ َق  َف َخلَ َرْوا َكْي ْم تَ ابَقَ .)).. )15أَلَ اً. وتَط ةً وِطباق هُ مطابَق د طابَقَ  وق
ةُ  يئَان: تساَويا. والُمطابَق اق.ال : الش ابُق: االتف ة. والتَّط ى ُموافَق ا عل يئين إِذا جعلتهم ين الش ُت ب ْذو  وطابَْق َح
ى  وِطْبقُه وَطبِيقُه وُمْطبِقُه َوْفُق هذا وِوفاقُه وِطباقُه وطابَقُهُ  واحد وأَلزقتهما. وهذا الشيء ه بمعن ه وقاِلبُ وقالَبُ

ولهم: ه ق د. ومن قَ  واح ين وافَ ين قميص ابََق ب ه. وط نٌّ َطبَقَ ر.َش ى اآلخ دهما عل بَِس أَح مواتُ  . لَ   والس
وق بعض، ها بعضاً أَي بعضها ف ة بعض ذلك لُمطابَق باُق: سميت ب ل: الّطِ ى بعض،  وقي ق عل ألَن بعضها ُمْطبَ

باقُ  ْبعَ  مصدر طوبقَْت ِطباقاً. وقيل: الّطِ ق هللا َس ف خل َرْوا كي ال الزجاج: وفي التنزيل. أَلم تَ اً؛ ق َمواٍت ِطباق  َس
دهما باقاً ُمْطبٌَق بعضها على بعض،معنى طِ  ين: أَح ى وجه اً عل ب ِطباق ن  قال: ونص اً، واآلخر م ة ِطباق مطابَق

ة،  ِطباٌق بعضها على بعض، وكل أَي خلق سبعاً ذات ِطباٍق. الليث: السمواتُ  نعت سبع اق َطبَق ن الطب واحد م
    .. ويذكَّر فيقال َطبَقٌ 

ورً ((     يِهنَّ نُ َر فِ َل اْلقََم َراًجا(َوَجعَ ْمَس ِس َل الشَّ ي.)) .. )16ا َوَجعَ مس. وف َراُج: الش ل:  والّسِ التنزي
ه وجعْلنا ِسراجاً َوهَّاجاً. وقوله عز وجل: ى هللا بِإذن اً إِل ذي وداعي ل السراج ال د مث ا يري راً؛ إِنم راجاً ُمنِي  وِس

  . التشبيه. ىفي النور والظهور. والُهَدى: ِسَراُج المؤمن، عل يستضاء به، أَو مثل الشمس
ا(((     ْن األَْرِض نَبَاتً ُ أَْنبَتَُكْم ِم َّ ال ).))..17َو ن سيده ق ماُء  :اب َرت الس ولهم َمَط ل ق َت مث َت وأَْنبَ ونَبَ

ا وأَْمَطَرْت، وكلهم يقول: ال هللاُ، عز وجل: وأَْنبته اً. ق بيَّ نَبات ال الزجاج أَْنبََت هللاُ البَْقَل والصَّ ناً؛ ق اً َحَس : نَبات
ى معنى أَْنبتها نَباتاً َحَسناً أَي َجعَلَ  ى معن ناً.  نَْشَوها نَْشواً َحَسناً، وجاَء نَباتاً على لفظ نَبََت، عل اً َحَس ْت نَبات نَبَتَ

ز: وهللا ر وزن  ابن سيده: وأَنبَته هللا، وفي التنزيل العزي ى غي ه عل اَء المصدر في اً؛ ج ن األَرض نَبات تَكم م أَْنبَ
ْرب،وقياُسه ائر.نظ الفعل، وله ى  والَمْنبُِت: موضُع النبات، وهو أَحد ما َشذَّ من هذا الضَّ ل: حك الَمْنبَُت. وقد قي

َب منه، بطرح الزائد. والَمْنبُِت: األَْصُل. أَبو حنيفة: ما أَْنبََت هذه األَرضَ    . فتَعَحَّ
ا(((     ِرُجُكْم إِْخَراًج ا َويُْخ ُدُكْم فِيَه مَّ يُِعي ُ  )18ثُ َّ اًطا(َو ْم األَْرَض بَِس َل لَُك بُالً  )19 َجعَ ا ُس لُُكوا ِمْنَه ِلتَْس
َجبَل، وهو أَوسع  قُبُل الفَجُّ الطريق الواسع بين َجبَلين؛ وقيل: في جبَل أَو في:  ُسبُالً فَِجاًجا) .)) .. 20فَِجاًجا(

: الَمْضِرب البعيد، وقيل: هو ْعِب. الفَجُّ ين  من الّشِ ْعب الواسع ب ن الّشِ ا انخفض م و م ب: ه ال ثعل ين، وق الجبَل
اِرثِي: الطُرق، وجمعه ى الح ن المثن دل اب ةٌ، األَخيرة نادرة؛ قال جن اِهجِ  فِجاج وأَفِجَّ ٍة َمن ئَْن من أَفِجَّ ه  يَِج وقول

. الهيثم: الفَجُّ الطريق تعالى: من كل فَّجٍ َعِميق؛ قال أَبو جٌّ و فَ د، فه ق بَعُ ل طري ل. وك ال:  الواسع في الجبَ ويق
ي حديث الحّج: اَج. وف ل اْفتَجَّ فالن اْفتِجاجاً إِذا سلك الِفج ق  وك و الطري ّجٍ، وه ع فَ ٌر، هو جم ة َمْنَح اجِ مكَّ فِج

  .. قال لعمر: ما لكَت فَّجاً إِال سلك الشيطان فَّجاً غيره أَنه الواسع؛ ومنه الحديث:
و((     ْونِي َواتَّبَعُ ْم َعَص وٌح َرّبِ إِنَُّه اَل نُ اًرا(قَ ُدهُ إِالَّ َخَس هُ َوَولَ ِزْدهُ َمالُ ْم يَ ْن لَ ًرا  )21ا َم ُروا َمْك َوَمَك

ي حديث  يَْمُكُر َمْكراً  ابن سيده: الَمْكُر الَخِديعَة واالحتيال، َمَكرَ  :  قال َمْكًرا ُكبَّاًرا.)).. )22ُكبَّاًرا( ه. وف َر ب وَمَك
رْ  ي وال تَْمُك ْر ل م اْمُك ال ا الدعاء: الله ي؛ ق نب ل:هو ب ه، وقي ه دون أَوليائ ه بأَعدائ اُع بالئ ُر هللا إِيق ر: َمْك  األَثي

ى: ردودة، المعن ي م ة وه ا مقبول َوهَُّم أَنه ات فَيُتَ د بالطاع تدراج العب ل  اس ي: وأَص دائي ال ب َرَك بِأَْع ْق َمْك أَْلِح
ٌر،  الَمْكر الِخداع. وفي حديث عليّ  ُر َمْك هُ األَْيَس هفي مسجد الكوفة: جانِبُ ى جانب ت السوق إِل ل: كان ر  قي األَيس

ة.)) : َمْكًرا ُكبَّاًرا((  وفيها يقع المكر والخداع. و العظم َم،  الِكْبِر، بالكسر، وه ُر أَي َعُظ م يَْكبُ َر بالض ال َكبُ ويق
ر ابن سيده: الِكبَرُ قال كبير.  فهو و كبي راً فه راً وُكْب غَِر، َكبَُر ِكبَ ار، نقيض الّصِ ار وُكبَّ رطب وُكبَ  ، التشديد إذا أَف

ُروا راً  ويقال: رجل َكبِير وُكباٌر وُكبَّاٌر؛ قال هللا عز وجل: وَمَك ر:  َمْك ي عذاب القب ديث ف ي الح ه ف اراً. وقول ُكبَّ
و أَراداه، يُعَذَّبان في إِنهما ليعذبان وما ه ل ي َكبير أَي ليس في أَمر كان يَْكبُر عليهما ويشق فعل ه ف نفسه  ال أَن

يغير كبير،  ف وف ذبان فيه ا يع راً وهم ون كبي دخل وكيف ال يك ة  الحديث: ال ي ال حب ه مثق ي قلب ن ف ة م الجن
ن ال اب ر؛ ق ن ِكب ردل م ر خ َر الكف ي ِكْب ر: يعن ادتي األَثي ن عب تكبرون ع ذين يس الى: إِن ال ه تع رك كقول  والش

ال: وال سيدخلون جهنم داخرين؛ أَال ان فق دْ  تَرى أَنه قابله في نقيضه باِإليم ليَ ه مث ي قلب ن ف اَر م ك  ُخُل الن ذل
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ر من اِإليمان؛ أَراد دخول تأْبيد؛ ع األَْكبَ ُر، وجم ع الُكبَ ر والجم ابِرُ  ِوالُكْبرى: تأْنيث األَْكبَ ال:  األَك ُرون، ق واألَْكبَ
  ..  األَحمر واألَسود خاصة مثل وال يقال ُكْبْرٌ◌ ألَن ههذ البنية جعلت للصفة

ذَُرنَّ ((     الُوا الَ تَ ًرا(َوقَ وَق َونَْس وَث َويَعُ َواًعا َوَال يَغُ ذَُرنَّ َودا َوَال ُس تَُكْم َوَال تَ الُوا الَ .)).. )23 آِلَه َوقَ
تَُكمْ  ذَُرنَّ آِلَه ه ..((    تَ يء وذرا : ترك ًرا: وذر الش وَق َونَْس وَث َويَعُ َواًعا َوَال يَغُ ذَُرنَّ َودا َوَال ُس )) :  َوَال تَ

َودُّ  ذيب: وال ةِ الته ان بُِدوم ب وك ار ِلكل م ص وح ث وم ن ان لق نَم ك ان  َص دل وك ه ُوّداً،  الجن نم يدعون ريش ص لق
، ومنهم من يهمز فيقول أُدٌّ؛ ومنه سمي ُد ُوّدٍ ن عدناَن. َعب ّدِ ب د َمعَ ة؛ وأَُدد: ج ُن طابخ ه سمي أُدُّ ب ال  ومن وق

رأ راء: ق واو، ق َالف ذَُرنَّ ُودا، بضم ال ة: وال تَ ل المدين وأَه ر ال أَب ور: أَكث و  منص نهم أَب رؤوا َودا، م اء ق رَّ الق
ن زة والكسائي عمرو وابن كثير واب واو. عامر وحم افع ُودا، بضم ال رأَ ن وب الحضرمي، وق   وعاصم ويعق

ي أُدّ  عبد ُوّد يعنونه به، َوُودٌّ صنم. وحكاه ابن دريد مفتوحاً ال غير. وقالوا: ٌابن سيده: َوَودّ  ة ف و َوُودٌّ لغ ، وه
  .. الَوّد، بالفتح، الصنَمُ  ُودُّ بن طابخة؛ التهذيب:

م   ه السالم، ث وح، علي وم ن ان لق ل: ك اط  صار وُسواٌع: اسم َصنَم كان لَهْمدان، وقي ان بُِره ذَْيل وك لُه
م واٌع اس ري: ُس ال األَزه ه؛ ق ون إِلي دَ  يَُحجُّ نم ُعبِ ام ال ص ه هللا أَي قَ الم، فَغَرَّ ه الس وح، علي َن ن انَزَم   طُّوف

  . إِبليس ألَهل الجاهلية فعبدوه. ودفنه، فاستثاره
ى  السالم ويَعُوُق: اسم ضم كان ِلكنانَةَ عن الزجاج، وقيل: كان لقوم نوح، عليه   د عل ان يُْعب ،وقيل: ك

ه  ً إِنه كان رجال زمن نوح، عليه السالم؛ قال األَزهري: يقال ِزَع علي ات َج من صالحي زمانه قبل نوح، فلما م
ورة وُمهق ي ص يطان ف روه فأَتاهم الش ى ت رابكم حت ي ِمْح م ف ه لك ال: أَُمثِّل ك إِنسان فق وا ذل ا صليتم، ففعل  كلم

 ً الى، فتَماَدى ذلك بهم إِلى أَن اتخذوا على مثاله صنما ز،  فعبدوه من دون هللا تع ه العزي ي كتاب ره هللا ف د ذك وق
  فيهما زائدة، وهللا أَعلم. نم أَيضاً كان لقوم نوح، والياءبالغين المعجمة والثاء المثلثة،اسم ص وكذلك يُغُوث؛

  ..  ويَغُوُث: َصنَم كان لَمْذِحج؛ قال ابن سيده: هذا قول الزجاج  
د الحق: َالتنزيل العزيز: وال يَغُوث ونَْسر والنَّْسر، كالهما: اسم ِلَصنم. وفي   ال عب  ويَعُوَق ونَْسراً؛ وق

ى، وبالنَّْسر َعْنَدَما لىع أَما وِدماٍء ال تزاُل كأَنها ر : نسر صنم الصحاح قُنَّة العُزَّ أَرض ِحْمي الع ب ذي الَك ان ل  ك
ْذِحج وُث ِلم ان يَغُ ه وك ا وعلي ى نبين وح، عل وم ن نام ق ن أَص دان م وُق لَهْم الم؛ ويَعُ الة والس   الص

أَْلَجَم نَْسراً  كُب السَِّفين، وقدْ بل نُْطفة تَرْ  وسلم:وآله وفي شعر العباس يمدح سيَدنا رسول هللا، صلى هللا عليه 
  الصالة والسالم. قال ابن األَثير: يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح، على نبينا وعليه ُوأَهلَه الغَرق

  وجاء في صحيح البخاري :  
اس رضي هللا   ن عب ال عطاء: عن اب ن جريج. وق ام، عن اب ا هش ن موسى: أخبرن  حدثنا إبراهيم ب
ا: ارت ا عنهم بص ت لكل ا ود: كان د، أم رب بع ي الع وح ف وم ن ي ق ت ف ي كان ان الت ا  ألوث دل، وأم ة الجن بدوم

الجوف ف ب ي غطي م لبن راد، ث ت لم وث: فكان ا يغ ذيل، وأم ت له واع: كان ت  س وق: فكان ا يع بأ، وأم د س عن
ر، آلل ذي الكالع، أسماء وا أو لهمدان، وأما نسر: فكانت لحمي ا هلك وح، فلم وم ن ن ق الحين م حى رجال ص

انوا الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم ي ك م  الت وا، فل ون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعل يجلس
  أولئك، وتنسخ العلم عبدت. تعبد، حتى إذا هلك

ُ  )24َوقَْد أََضلُّوا َكثِيًرا َوَال تَِزْد الظَّاِلِميَن إِالَّ َضَالالً(((     أ وا فَ ا َخِطيئَاتِِهْم أُْغِرقُ ُدوا ِممَّ ْم يَِج اًرا فَلَ ْدِخلُوا نَ
اًرا( ِ أَْنَص َّ ْن ُدوِن  ْم ِم اتِِهمْ .)) .. )25لَُه ا َخِطيئَ اُء :  ِممَّ يَْحِمْلَن النس ه، فَ ُده أُّم ه تَِل ّدّجال: أَن ديث ال ي ح وف

ة بالخطَّائِين: يقال: ن ا رجل َخطَّاٌء إِذا كان ُمالِزماً للَخطايا غيَر تارك لها، وهو من أَْبنِي ى يَْحِمْل ـُمبالغَة، ومعن ل
ً  بالَخطَّائِيَن أَي بالَكفَرة والعُصاة الذين يكونون ال، تَبَعا وقال األُموي: الـُمْخِطُئ: من أَراد الصواب، فصار  للدَّجَّ

ره، ى غي ن إِل اِطُئ: م ي والخ ئ ف ن أَن تُْخِط ُر م م أَيَس ي العل ئ ف ول: ألَن تُْخِط ي، وتق ا ال ينبغ د لم ين تعمَّ ّدِ . ال
نَعه  ويقال: قد َخِطئُْت إِذا أَثِْمت، فأَنا أَْخَطأُ وأَنا خاِطٌئ؛ قال ا َص ُت: لم ول: َخِطئْ ثَم يق الـُمْنِذري: سمعُت أَبا الَهْي

أً  َعْمداً، وهو أُْت َخَط الذَّْنب، وأَْخَطأُْت: لما َصنعه َخَطأً، غير عمد. قال: والَخَطأُ، مهموز مقصور:اسم من أَْخَط
ذَّْنُب ..  إِذا أَثمت قال: وَخِطئُت ِخْطأً، بكسر الخاء، مقصور،وإِْخطاًء؛  ْطُء: ال والَخِطيئةُ: الذَّْنُب على َعْمٍد. والِخ
ا تعالى: انَّ  في قوله الى: إِنَّ ال تع اً. وق راً؛ أَي إِثْم أً َكبي ان ِخْط تْلَُهم ك ا قَ يَن. ُكنَّ اِطئيَن، أَي آثِِم ي . خ األَزهري ف
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ـَمأْثَمِ  الشَّْيطاِن، قال: ِى: وال تَتَّبِعُوا ُخُطواتالمعتل في قوله تعال ِة: ال َن الَخِطيئَ  قرأَ بعضهم ُخُطَؤات الشَّيطان ِم
 ..  

ن  ِمْن اْلَكافِِريَن َديَّاًرا.)) ..  )26َوقَاَل نُوٌح َرّبِ الَ تَذَْر َعلَى األَْرِض ِمْن اْلَكافِِريَن َديَّاًرا(((     ل م : األص
  ساكن الدار .. 

وفََجَر اِإلنساُن يَْفُجُر : فَاِجًرا َكفَّاًرا .))..)27إِنََّك إِْن تَذَْرُهْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َوَال يَِلُدوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا(((    
ي. ي المعاص َث ف وراً: اْنبَعَ راً وفُج ي فَْج ى وف ن اتق اراً إِال م ة فُجَّ وم القيام ون ي ار يُْبعث ديث: إِن التُّجَّ   الح

ي حديث ؛ هللا ي المعاصي والمحارم. وف ث ف ار: جمع فاِجٍر وهو الْمْنبَِع ن الفُجَّ ي  اب ا، ف اس، رضي عنهم عب
  .. أَْفَجِر الفُجوِر أَي من أَعظم الذنوب الحج من العُْمرة: كانوا يََرْوَن العمرة في أَشهر

ي ُمؤْ ((   َل بَْيتِ ْن َدَخ َديَّ َوِلَم ي َوِلَواِل ْر ِل اِلِميَن إِالَّ َرّبِ اْغِف ِزْد الظَّ اِت َوَال تَ ْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَ ا َوِلْلُم ِمنً
ه.:  َوَال تَِزْد الظَّاِلِميَن إِالَّ تَبَاًرا.)) .. /).28تَبَاًرا( َره وأَهلك راً أَي َكسَّ ؤالء والتَّبَاُر: الهالك. وتَبََّره تَتْبِي ٌر  وه ُمتَبَّ

َعْجٌز حاضر وَرأٌْي ُمتَبَّر، أَي مهلَك. وتَبََّرهُ هو:  هللا وجهه: وفي حديث علّيٍ، كّرمما هم فيه أَي ُمَكسٌَّر ُمْهلٌَك. 
ل  الزجاج: معناه إِالَّ  التنزيل العزيز: وال تزد الظالمين إِال تَبَاراً؛ قال وأَذهبه. وفي كسره ذلك سمي ك هالكاً، ول

ه ي قول ال ف راً. وق ٍر تِْب ال  ُمَكسَّ ل: وُك ز وج يءتَبَّْرن ع ل ش دمير؛ وك ر الت ال: التتبي راً، ق   ا تَتْبِي
د ه، فق رته وفتتت رَ  كس ال: تَبِ هُ، ويق رُ   تَبَّْرتَ يُء يَتْبَ اراً.  الش ال تَب ي:ق ن األَعراب ور  اب ك، والمبت ور الهال المتب

  . الناقص.
  

    
 *******  

 
  

التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان وا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي لحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ىس الم عل ين وس المرسلين  آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
  
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 380الحلقة عدد   
   c سورة الجن) 72(

  ) 28( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ و ول هللا بل نشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِه  )1َي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر ِمْن اْلِجّنِ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا(قُْل أُوحِ ((    ا بِ ِد فَآَمنَّ ْش ى الرُّ يَْهِدي إِلَ
ًدا( )2َولَْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحًدا( اِحبَةً َوَال َولَ ذَ َص ا اتََّخ ِ َوأَنَّ )3َوأَنَّهُ تَعَالَى َجدُّ َربِّنَا َم َّ ى  ِفيُهنَا َعلَ وُل َس اَن يَقُ هُ َك

ِذبًا( )4َشَطًطا( ِ َك َّ ى  نُس َواْلِجنُّ َعلَ اٍل 5َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن تَقُوَل اْإلِ وذُوَن بِِرَج ِس يَعُ ن ْن اْإلِ اٌل ِم اَن ِرَج هُ َك ) َوأَنَّ
ا( َزاُدوُهْم َرَهقً ا )6ِمْن اْلِجّنِ فَ وا َكَم ْم َظنُّ ًدا( َوأَنَُّه ُ أََح َّ َث  ْن يَْبعَ تُْم أَْن لَ ْدنَاَها  )7َظنَن َماَء فََوَج نَا السَّ ا لََمْس َوأَنَّ

ًدا( )8ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهبًا( ا  )9َوأَنَّا ُكنَّا نَْقعُُد ِمْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمِع فََمْن يَْستَِمْع اْآلَن يَِجْد لَهُ ِشَهابًا َرَص َوأَنَّ
َق  )10نَْدِري أََشرٌّ أُِريَد بَِمْن فِي األَْرِض أَْم أََراَد بِِهْم َربُُّهْم َرَشًدا( الَ  اِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن ذَِلَك ُكنَّا َطَرائِ َوأَنَّا ِمنَّا الصَّ

ا(11قَِدًدا( َزهُ َهَربً ْن نُْعِج ي األَْرِض َولَ َ فِ َّ َز  ْن وَ  )12) َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن نُعِج ِه فََم ا بِ َدى آَمنَّ ِمْعنَا اْلُه ا َس ا لَمَّ أَنَّ
ا( ا َوَال َرَهقً اُف بَْخًس َال يََخ ِه فَ ْؤِمْن بَِربِّ ْوا  )13يُ رَّ َك تََح لََم فَأُْولَئِ ْن أَْس ُطوَن فََم ا اْلقَاِس ِلُموَن َوِمنَّ ا اْلُمْس ا ِمنَّ َوأَنَّ

ا اْلقَاِسُطوَن فََكانُوا ِلجَ  )14َرَشًدا( َدقًا( )15َهنََّم َحَطبًا(َوأَمَّ اًء َغ قَْينَاُهْم َم ِة َألَْس ى الطَِّريقَ تَقَاُموا َعلَ ْو اْس  )16َوأَلَّ
ًدا(17ِلنَْفتِنَُهْم فِيِه َوَمْن يُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه يَْسلُْكهُ َعذَابًا َصعًَدا( ِ أََح َّ َع  ْدُعوا َم َال تَ ِ فَ َّ ِ اِجَد   )18) َوأَنَّ اْلَمَس

ِ يَْدُعوهُ َكاُدوا يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبًَدا( َّ ا قَاَم َعْبُد  ًدا( )19َوأَنَّهُ لَمَّ ِه أََح ِرُك بِ ي  )20قُْل إِنََّما أَْدُعو َربِّي َوَال أُْش ْل إِنِّ قُ
ِ أََحٌد وَ  )21الَ أَْمِلُك لَُكْم َضرا َوَال َرَشًدا( َّ ًدا(قُْل إِنِّي لَْن يُِجيَرنِي ِمْن  ِه ُمْلتََح ْن ُدونِ َد ِم ْن أَِج ْن 22لَ ا ِم )إِالَّ بََالًغ

ًدا( ا أَبَ ِديَن فِيَه نََّم َخاِل اَر َجَه هُ نَ ِإنَّ لَ ولَهُ فَ َ َوَرُس َّ ِص  ْن يَْع اَالتِِه َوَم ِ َوِرَس ُدوَن 23َّ ا يُوَع ى إِذَا َرأَْوا َم ) َحتَّ
ًدا( )24قَلُّ َعَدًدا(فََسيَْعلَُموَن َمْن أَْضعَُف نَاِصًرا َوأَ  اِلُم 25قُْل إِْن أَْدِري أَقَِريٌب َما تُوَعُدوَن أَْم يَْجعَُل لَهُ َربِّي أََم )َع

ًدا( ِه أََح ى َغْيبِ ُر َعلَ َال يُْظِه ِب فَ ِه 26اْلغَْي ْن َخْلِف ِه َوِم ْيِن يََدْي ْن بَ لُُك ِم هُ يَْس وٍل فَِإنَّ ْن َرُس ى ِم ْن اْرتََض )إِالَّ َم
  .))./).28ِليَْعلََم أَْن قَْد أَْبلَغُوا ِرَساَالِت َربِِّهْم َوأََحاَط بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا( )27َرَصًدا(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الجن )   

  * التحليل :   
    

  ما معنى الجن ؟.. 
نَّ ُجنَّ  عنك فقد َجنَّ الشيَء يَُجنُّه َجنّاً: َستَره. وكلُّ شيء ُستر اً وَج  عنك. وَجنَّه الليُل يَُجنُّه َجنّاً وُجنون

تِتاِرهم..  يَُجنُّ  عليه نُّ الْس ه سمي الِج ُل أَي ستَره، وب ه اللي نَّ علي ائهم عن األبصار،  وفي الحديث: َج واْختِف
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ه. ةُ ُظْلمتِ  ومنه سمي الَجنيُن الْستِتاِره في بطِن أُّمِ تالُط  ه واْدِلْهماُمه، وقيل:وِجنُّ الليل وُجنونُه وَجنانُه: شدَّ اخ
  .. ظالِمه ألَن ذلك كلَّه ساترٌ 

  جاء في صحيح البخاري :   
ي صعصعة   ن أب رحمن ب د ال ن عب د هللا ب اري،  حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عب األنص

ي أراك تحب الغنم والب إني له: عن أبيه: أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري رضي هللا عنه قال ت ف إذا كن ادية، ف
س وال  غنمك وباديتك، فأذنت بالصالة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه: (ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إن

  .وسلم.وآله القيامة). قال أبو سعيد: سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه  شيء إال شهد له يوم
ال:    ن سعيد ق ى ب ن يحي ماعيل: حدثنا عمرو ب رةحدثنا موسى بن إس ي هري ي جدي، عن أب  أخبرن

ه،وآله أنه كان يحمل مع النبي صلى هللا عليه  رضي هللا عنه: ه  وسلم إداوة لوضوئه وحاجت ا هو يتبع فبينم
ة).  بها، فقال: (من هذا). فقال: أنا أبو هريرة، فقال: (ابغني أحجارا أتيني بعظم وال بروث أستنفض بها، وال ت

ا  ، حتىفأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي ت: م يت، فقل رغ مش ى إذا ف وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت، حت
ال: ة؟ ق زاد، )بال العظم والروث م الجن، فسألوني ال يبين، ونع ن نص د ج اني وف ه أت ام الجن، وإن ا من طع هم

  هللا لهم أن ال يمروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاما). فدعوت
اسحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوا   ن عب ر، عن اب ن جبي عيد ب ي بشر، عن س  نة، عن أب

وق ى س دين إل ين  قال:انطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في طائفة من أصحابه، عام ل ب د حي اظ، وق عك
ا  الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين، ل بينن الوا: حي م؟ فق ا لك الوا: م فق

ر السماء، وأرسلت ين خب ا وب ال: م هب، ق ا الش ا حدث، فاضربوا  علين ر السماء إال م ين خب نكم وب ال بي ح
ا،  مشارق األرض ومغاربها، فانظروا ما ارق األرض ومغاربه انطلقوا، فضربوا مش دث. ف ذي ح ر ال هذا األم

ى رسول  ينظرون ما هذا األمر ة إل وا نحو تهام الذي حال بينهم وبين خبر السماء، قال: فانطلق الذين توجه
الة الفجر،وآله صلى هللا عليه  هللا لي بأصحابه ص و يص اظ، وه وق عك ى س ا  وسلم بنخلة، وهو عامد إل فلم

الوا:  سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك ومهم، فق رجعوا إلى ق
ى ولن نشر {يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ل عل زل هللا عز وج دا}. وأن ا أح ك بربن

  قول الجن .. وإنما إليه  من الجن ))  إلي أنه استمع نفر  وسلم: {قل أوحيوآله نبيه صلى هللا عليه 
ه  .)).. أي قل يا)1قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفٌَر ِمْن اْلِجّنِ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا(((     د علي محم

ي  ُونَفَرالصالة والسالم .. أن مجموعة من الجن سمعت لهذا القرآن الكريم ..  القوِم جماَعتُهم الذين يَْنِفُرون ف
ر ْهُط:.. األَم رَّ ك، وال ُر، بالتحري ال والنَّفَ ص فق ن خص نهم م ال، وم ن الرج رة م ا دون العش ال دون  م للرج

اهم النَّفَُر والقومُ  أَنفار. قال أَبو العباس: النساِء، والجمع ؤالء معن ْهُط ه ن لفظهم.  والرَّ د لهم م الجمع ال واح
ِريٌّ  قال سيبويه: والنسبُ  ةِ .. إِليه نَفَ ك لِقلَّ ِرُد علي ا يَ اُر م ُب: إِنك ُب والعََج ـياِده العُْج ـَي .. اْعتِ ا َخِف ُب مم والتَّعَجُّ

  ..  َجِب منهعلى العَ  وأَْعَجبَه األَْمُر: َحَملَهُ  سببه ولم يُْعلَم.
ًدا(((    ا أََح ِرَك بَِربِّنَ ْن نُْش ِه َولَ ا ِب ِد فَآَمنَّ ْش ى الرُّ ِدي إِلَ له .. )2يَْه د أض ده ض ة : أرش داه : هداي .)).. ه

  : آمن به إيمانا : صدقه ووثق به ..  فَآَمنَّا بِهِ الهدى : الرشاد .. 
احِ ((    ذَ َص ا اتََّخ ًدا(َوأَنَّهُ تَعَالَى َجدُّ َربِّنَا َم ة والجالل؛..)).. )3بَةً َوَال َولَ ة: العظم ي اللغ دُّ:  الجد ف والَج
: الحظ والرزق؛ يقال: فالن ذو َجدٍّ  والبَْختُ  ذا أَي ذو حظ؛ والحَِ◌ْظَوةُ. والَجدُّ ل:  في ك ه، وقي دُّه عظمت ل: َج قي

السواء. قال ابن عباس:  نبعضهم: عظمة ربنا؛ وهما قريبان م مجاهد: َجدُّ ربنا جالُل ربنا، وقال غناه، وقال
ا اِإلنس َجدا ما قالت: تعالى لو علمت الجن أَن في ت أَن أَب و علم اه: أَن الجن ل ي اِإلنس  َجدُّ ربنا؛ معن األَب ف

دُّك  وفي حديث الدعاء: تبارك ما قالت الذي اخبر هللا عنه في هذه السورة عنها؛ يدعى َجدا، الى َج اسمك وتع
رة  الحظ والسعادة . والَجدُّ:أَي عال جاللك وعظمتك والغنى: وفي حديث أَنس: أَنه كان الرجل منا إِذا حفظ البق

هم َ عمران َجدّ  وآل ّد، وخص بعض ا وصار ذا َج دره فين لَّ ق ا وج ي أَعينن دّ  فينا أَي عظم ف ّز  بالَج عظمة هللا ع
  ..الرجل وجّل، وقول أَنس هذا يرّد ذلك ألَنه قد أَوقعه على
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ت الجن هللا عن الشريك وعن الزوج والولد .. واقتنعوا أنه هللا الذي ال إله إال هو وحده وبالتالي نزه  
الى  ن النقصان .. تع افقون م ال شريك له وعظموه ووقروه ولم ينسبوا له ما ينسبه الكفار والمشركون والمن

  هللا خالقنا عن ذلك علوا كبيرا .. 
ِفيُهنَا َعلَ((    وُل َس اَن يَقُ هُ َك َطًطا(َوأَنَّ ِ َش َّ ل:.)).. )4ى  م، وقي ةُ الِحْل فاهة: ِخفَّ فاهُ والسَّ فَهُ والسَّ  السَّ

يض ض نق ن بع ه م ب بعض و قري ل وه ل: الجه ة، وقي ة والحرك له الخف م، وأَص هُ ..  الِحْل ِفهَ نَْفَس ولهم: َس وق
دوَوفَِق أَْمَره وَرِشَد أَْمرَ  بَْطنَه َوَغبَِن َرأْيَه وبَِطَر َعْيَشه وأَِلم ُس زي ِفَهْت نف دَ  ه، كان األَصُل َس ا  وَرِش ُره، فلم أَْم

ل وع الفع ل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوق ه ُحّوِ ه، ألَن ه علي فَّهَ نَْفَس ى َس ي معن ال الزجاج: .. صار ف وق
ه  في موضع َجِهَل، والمعنى، القول الجيد عندي في هذا أَن َسِفهَ  ل نَْفَس موهللا أَعلم، إال َمْن َجِه ي  أَي ل ْر ف يُفَّكِ

ال بعض نفسه فوضع َسِفهَ في فُ  موضع َجِهَل،وق ى السفيه الخفي ةُ، ومعن فَِه الخُِ◌ُ◌فَّ ُل السَّ ة: أَص ل اللغ  أَه
ه إذا الٌن رأْي ِفهَ ف ال: َس تقامة ل العقل،ويق طرباً ال اس ه مض ان رأْي ه وك ل. ورواه ه.ـجهل فيه: الجاه  والسَّ
، على ِ َشَطًطا ..((الحق أَنه اسم مضاف إلى الزمخشري: من َسفَِه الَحّقِ َّ طاُط: ))..  يَقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى  والشَّ

طوطاً: ّطاً وُش طُّ َش طُّ وتَِش ٍد شاطٌّ؛ البُْعُد. َشطَّْت داُره تَُش ل بَِعي دت. وك ع أَو  بَعُ ي بي ْدِر ف اَوزةُ القَ َطُط: ُمج والشَّ
ل طلَب أَو احتكام أَو غير ذلك ن ك ت م هشيٍء، مش َد عن ..  ق من ْدَر وتباع اَوَز القَ طَّ: ج ْلعَتِه وأَش ي ِس ّط ف وَش

اَر في قضيَّتِه. عليه في َّالحق. وَشط طَّ: ج تَطَّ وأََش ل: ُحْكِمه يَِشطُّ َشَططاً واْش ي التنزي رَئ:  وف ِطْط، وق وال تُْش
ْط، ويجوز في   ..تَْبعُْد عن الحقّ  تَْشِطْط، ومعناها كلّها ال العربية وال وال تَْشُطْط وال تَُشّطِ

ريم    رآن الك وبالتالي نستنتج أن الجن منهم المؤمن  ومنهم الكافر.. وأنهم كانوا يتبعون قبل نزول الق
ون عن  ن.. شياطي تهم ينحرف ر صالحة .. جعل ا غي ة وقيم ادئ مزيف وهم مب ومردة حرفوا لهم الدين .. وأعط

ريم ل رآن الك إن الق انهج هللا القويم ..  وبالتالي ف ى قي ط إل اس فق ة للن ن رحم ذلك للجن  مم يك ل وك الساعة ب
ادي  دليل الم وم بالحجة وال ي هي أق رآن يهدي للت ذا الق أن ه اع ب نهم من آمن عن وعي واقتن الذين آمن م

  الملموس ..
ِذبًا(((    ِ َك َّ ى  نُّ َعلَ ُس َواْلِج ن وَل اْإلِ ْن تَقُ ا أَْن لَ ا َظنَنَّ دق )5َوأَنَّ ى ص ذب ال  .)).. والمعن ن أن الك الج

  يصدر عن أناس من الجن وكذا من اإلنس .. حرفوا الدين وكذبوا بالبعث والجزاء .. وظنهم ذاك أرداهم.. 
ا(((    َزاُدوهُْم َرَهقً ّنِ فَ ْن اْلِج اٍل ِم نِس يَعُوذُوَن بِِرَج ْوذاً ..)).. )6َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمْن اْإلِ وذُ َع ه يَعُ اذ ب ع

أوِعياذاً وَمع ه ولج ه َاذاً: الذ في ا .واعتصم. إِلي َزاُدوُهْم َرَهقً ه؛ فَ ي عقل ة ف ي اِإلنسان وِخفَّ ل ف ُق: جه َه   والرَّ
ال الشيباني: ..  الفاِسد له. والُمَرهَُّق: فِعل ورجل ُمَرهٌَّق: موصوف بذلك والبه رهق  تقول:  ه رهق أي  ق  في

َهق: السَّفَه والنُّوُك. وفي الحديث:حّدة وسفَ  لََرِهٌق أَي فيه ِحدَّة وِخفَّة. وإِنه َهق والجفاء  َحْسبَُك من ه. والرَّ الرَّ
ه  إِلى بيتك أَن ال يُعَرَف بيتُك؛ معناه ال تَْدعو الناسُ  ي: أَن ي حديث عل للطعام، أَراد بالرَهق النُّوَك والُحمق. وف

َهُق:  ٍ ُصحبة رجل َرِهق رجالً في وَعظ ُق:أَي فيه ِخفَّة وِحدَّة. والرَّ َه ه. والرَّ ي ِدين تَّهم ف  التُّهَمةُ. والُمَرهَُّق: الُم
اجرة. رأَةُ الف ةُ: الم ْهق ُم. والرَّ ه اِإلثْ اً: تَبِع الن فالن َق ف اهم وَرِه ه. وأَْرَهْقن اَرب أَن يَْلَحق   فق

  . الخْيل: أَلحْقناهم إِياها.
وق  وبالتالي يعلمنا القرآن الكريم أن نحتمي با القوي المتين الولي   أي مخل ر .. وأال نحتمي ب الخبي

و  ا ه دنيا واآلخرة .. ف دين وال ب وخسران ال وى المتاع ك س ي من ذل ن نجن آخر من إنس أو جن .. ألننا ل
  الولي والوكيل .. وأنعم به من ولي ووكيل لكل مؤمن ال يخشى إال هللا وال يسأل إال هللا .. 

تُْم أَنْ ((    ا َظنَن وا َكَم ْم َظنُّ ًدا(َوأَنَُّه ُ أََح َّ َث  ْن يَْبعَ ث )7 لَ ن يبع بت أن هللا ل ن حس ى أن الج .)).. والمعن
يكم  ول حجة عل ذا الرس تم وه رون أن برسول لينذر الخلق .. وبالتالي يطرح التساؤل : كيف تؤمن الجن وتكف

  ألنه بلغكم األمانة يشهد له بذلك الخلق من إنس وجن وغير ذلك .. 
  .))..)8السََّماَء فََوَجْدنَاَها ُمِلئَْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهبًا(َوأَنَّا لََمْسنَا ((   
رس :    مالح ه؛ وه اً: حفظ ه َحْرس ه ويَْحِرُس يء يَْحُرُس َرَس الش اسُ  َح رَّ راُس.  الُح َرُس واألَْح والَح

ن ُت م ْس َز. وتََحرَّ رَّ الن واْحتَرس منه: تََح ه ف ى أَي تحفظت من ه بمعن ُت من ة .. والم واْحتََرْس ت مالئك ى ملئ عن
  .. عتطرد الشياطين وتمنعهم من اإلقتراب واستراق السم
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ة ويوٌم أَْشَهُب، وَسنَةٌ َشْهباُء، وَجْيٌش أَْشَهُب أَي قَِويٌّ شديٌد.  دَّة والَكراَه ..  وأَكثُر ما يُْستَْعمل في الّشِ
ٍز؛ ـيٍت وأَزي ال: ويوم أَْشَهُب: ذو َحِل ن السكيت، ق ري عن اب ال  وروى األَزه اٌر؛ ق ه ن ذي في وُد ال هاُب العُ الّشِ

هاُب أَْصُل َخَشبٍَة أَو عوٍد فيها نارٌ  وقال أَبو ِلْلَكْوَكِب الذي يَْنقَضُّ على أَثر الشَّْيطان  ساِطعَة؛ ويقال الـَهْيثم: الّشِ
ّ  باللْيِل: ديث  ْبعَة،النُّجوُم السَّ  تعالى: فأَتْبَعَهُ ِشهاٌب ثاقٌِب. والشُُّهُب: ِشهاٌب. قال  المْعروفَة بالدَّراري. وفي ح

ما أَْدَرَكه اْستِراِق السَّْمِع: هاُب، قبل أَن يُْلِقـيَها؛ يعني الَكِلَمة الـُمْستََرقَة؛ وأَراد فَُربـَّ ْنقَضُّ  الّشِ ذي يَ هاِب: ال بالّشِ
ْرٍب أَي الشُّْعلَة من النَّاِر؛ ويقال لل باللَّْيِل ِشـْبهَ الَكوَكِب، وهو، في األَصل، هاُب َح رب: ِش ي الح رُجِل الماضي ف

  ..ُمِضـيِّه، والجمُع ُشُهٌب وُشْهبانٌ  فيها، على التَّْشبيِه بِالَكْوَكِب في ماٍض 
ًدا(((  َهابًا َرَص ُد بالشيء.)).. )9َوأَنَّا ُكنَّا نَْقعُُد ِمْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمِع فََمْن يَْستَِمْع اْآلَن يَِجْد لَهُ ِش : الراِص

ُد: يَْرُصُده له. َرَصَده بالخير وغيره الراقب ذلك. والتََّرصُّ أَة ك َده بالمكاف ه، ورَص داً: يرقب ب. َرْصداً وَرَص  الترق
هم  قال الليث: يقال أَنا لك ُمْرِصٌد بِإحسانك حتى أُكافئك به؛ قال: واِإلرصاد في المكافأَة بالخير، وقد جعله بعض

 ً ا ر أَيض ي الش ُد: ا.. ف َص وموالرَّ ا لق ث، وربم ع والمؤن د والجم ه الواح توي في الَحَرس، يس دون ك الوا  يَْرُص ق
الخير أَرصاد. ْبية. وقال بعضهم: أَرَصَد له ب ْصَدة، بالضم: الزُّ َده  والشر، ال والرُّ ل: تََرصَّ األَلف، وقي ال إِال ب يق

  .أَعّده. ترقبه. وأَرَصَد له األَمر:
رٌّ أُرِ ((  ْدِري أََش ا الَ نَ ًدا(َوأَنَّ ْم َرَش ْم َربُُّه ي األَْرِض أَْم أََراَد بِِه ْن فِ َد بَِم د  ) .))..10ي َش د والرَّ ْش الرُّ

شاد: نقيض   ُرْشداً، بالضم، وَرِشد، بالكسر، يَْرَشد َرَشداً وَرشاداً، فهو يَْرُشد بالفتح، الغي رشد اإلنسان  والرَّ
ث  .ر والطريقوهو نقيض الضالل، إِذا أَصاب وجه األَم راِشد وَرشيد، م بمبع وهذا معناه أن الجن كان لهم عل

ه رسول  ر ألهل األرض بطاعت ى خي النبي صلى هللا عليه وسلم .. ولكن ما غاب عنهم : هل سيؤدي مبعثه إل
ان  ا ك ذاب كم يهم الع ل عل الي يح الم وبالت هللا .. أم شر أريد بأهل األرض بمعصية الرسول عليه الصالة والس

اه أيضا  شأن األمم السابقة ذا معن رة .. وه نهم التساؤل والحي ان م ذلك ك ذاب ..  ل ا الع التي عصت فحاق به
  أنهم ال يعلمون الغيب .. وأن الغيب  وحده ال يطلع على عليه أحدا ..

َدًدا(((   َق قِ ا َطَرائِ َك ُكنَّ ا ُدوَن ذَِل اِلُحوَن َوِمنَّ ا الصَّ ا ِمنَّ لى هللا.)).. )11َوأَنَّ ي، ص ن النب ه روي ع  علي
و ضرب وسلم، أَنه قال: رب بالحصى وه ي  من الطَّْرق والِعيَافَةُ من الِجْبِت؛ والطَّْرُق: الض طُّ ف ِن. والَخ تََّكهُّ ال

اُق: نُون التراب: الَكهانَةُ. والطُّرَّ ؤمن الِفَرق. والطَّرائق:..  الُمتَكّهِ ا الم ا شتى منه ة فرق ن الجن . والمعنى أن م
  ها ما بين ذلك فرقا متصارعة متنافرة ..ومنها الكافر .. ومن

َ فِي األَْرِض َولَْن نُْعِجَزهُ َهَربًا(((  َّ المحكم: الظَّنُّ شك ويقين إالَّ أَنه .))..  )12َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن نُعِجَز 
ه إالَّ ع إنما هو ليس بيقيِن ِعياٍن، ال في ميقيُن تََدبٍُّر، فأَما يقين الِعيَاِن فال يق ين إالَّ ..  ل نُّ شك ويق م: الظَّ المحك

اٍن، يِن ِعي يس بيق ه ل و أَن ا ه و إنم م، وه ه إالَّ عل ال في ال يق اِن ف ين الِعيَ ا يق َدبٍُّر، فأَم يُن تَ ون يق   يك
ه... اسماً ومصدراً، وجمُع الظَّّنِ الذي هو االسم ُظنُون َز عن يط، وك وأَْعَجَزه الشيُء: َعَج ُز: التَّثْبِ ذلك والتَّْعِجي

ز إِذا نسبته   ..  الرجُل وعاَجَز: ذهب فلم يُوَصل إِليه َإِلى العَْجز. وَعجَّ
والمعنى أن الجن اعتقدت بالحجة والدليل المادي الملموس أن هللا قادر على كل شيء..  وأنه التقدر 

درة ة والق ام اإلحاط ا تم يط به ين مح وي المت ه هللا الق يرها ألن درها ومص ن ق رب م ى اله ة عل ين  البت والتمك
  وبالتالي فال جدوى من المغالطة .. 

ا(((   ا َوَال َرَهقً اُف بَْخًس َال يََخ ِه فَ ْؤِمْن بَِربِّ ْن يُ ا َسِمْعنَا اْلُهَدى آَمنَّا بِِه فََم رآ )13َوأَنَّا لَمَّ موا الق .)).. س
ق دقه ووث ه : ص الل .. آمن ب د الض اد ض دى الرش ان  هدى منهداه هداية أرشده ضد أضله .. اله ه .. اإليم ب

ذيب ..  د التك ديق ض ً التص ا ه بَْخس ه يَْبَخُس ه َحقَّ نَّْقُص. بََخَس بَْخُس: ال ه ال م.. إِذا نقص ن الظل بَْخُس م   وال
اً؛  مكياله فينقصه. أَْن تَْبَخَس أَخاك َحقَّه فتنقصه كا يَْبَخُس الكيالُ  اً وال َرَهق اُف بَْخس ال يَخ ل: ف ه عز وج وقول

ا. وال رهقاً أَي ظلماً. ب عمله،ثوا أَي ال ينقص من ه. :  َوَال َرَهقً ي ِدين تَّهم ف ُق: الُم ةُ. والُمَرهَّ ُق: التُّهَم َه والرَّ
َهُق: اء اِإلثْمُ  والرَّ ه واإلنته ه بمخافت .. أي تأكد لدى الجن اإلعتقاد الصحيح في وحدانيته وعبادته وابتغاء ثواب

  عنه نواهيه .. 
ًدا(َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلمُ ((  ْوا َرَش رَّ َك تََح لََم فَأُْولَئِ ْن أَْس ُطوَن فََم انُوا 14وَن َوِمنَّا اْلقَاِس ُطوَن فََك ا اْلقَاِس ) َوأَمَّ

ا( نََّم َحَطبً وط:.)).. )15ِلَجَه ْور. والقُُس ط: الَج ق والِقْس ن الح ُدول ع ْوُر والعُ ُط .. الَج َط يَْقِس ن قََس و م ال: ه ق
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ارَ  وطاً: ج َط قُس وطاً وقَس لقُس ي التنزي ز: . وف م العزي راء: ه ال الف اً؛ ق نَّم َحَطب انوا لجه ُطون فك ا القاِس  وأَمَّ
  .. ويقال: قَسََّط على ِعياِله النفَقةَ تَْقِسيطاً إِذا قَتََّرها.. الجائرون الكفَّار

َدَق الغَدَ .)).. )16َوأَلَّْو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّريقَِة َألَْسقَْينَاُهْم َماًء َغَدقًا(((  د َغْي ق: المطر الكثير العاّم، وق
كُ  المطُر: كثر؛عن أَبي م ي ر وإِن ل اء الكثي و  مطراً. العََمْيثل األَعرابي. والغََدق أَيضاً: الم ل: وأَن ل ي التنزي وف

 ً َدقا اًء َغ قيناهم م ة ألَس ر  استقاموا على الطريق ة الكف ى طريق و استقاموا عل ي ل ب: يعن ال ثعل ه؛ ق نَهم في ِلنَْفتِ
  ..  باب اْغترارٍ  لفتحنا عليهم
عًَدا(((  ذَابًا َص لُْكهُ َع ِه يَْس ذلك ..)).. )17ِلنَْفتِنَُهْم فِيِه َوَمْن يُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِّ ز: ك ل العزي ي التنزي وف

دخلهم َسلَْكناه في قلوب المجرمين، وفيه لغة أخرى: نم أي ي ا أَْسلَْكتُهُ فيه. وهللا يُْسِلُك الكفَّاَر في جه و.. فيه  أَب
ن د. اب ى واح لَْكتُه بمعن ري،  عبيد عن أصحابه: سلَْكتُه في الَمكاِن وأَْس لَْكتُه َغْي َق وَس لَْكُت الطري ي: َس األَعراب

لَْكتُه وز أَْس ال: ويج لََكها: ق لُكها وأْس ا يَْس قاء ونحوهم ب والّسِ ي الَجْي َده ف لََك يَ ري. وَس   غي
  .أَدخلها فيهما.

ذاب . قال العلماء هو جبل  ع الع في جهنم .. والصعد من الصعود فيه مشقة .. فإذا اجتمعت المشقة م
  كان األلم مضاعفا .. 

ِ أََحًدا(((     َّ ِ فََال تَْدُعوا َمَع  َّ ِ    .)).. )18َوأَنَّ اْلَمَساِجَد 
ه جاء  ي صلى هللا علي اس عن النب ن عب ه في الصحيح عن اب ى سوآل ال: (أمرت أن أسجد عل  بعةوسلم ق

الى واليدين والركبتين وأطراف القدمين). -وأشار بيده إلى أنفه  -أعظم: الجبهة  بحانه وتع ص هللا س د خ . لق
الة  ا إال هللا ص ذكر فيه ة .. وأال ن اإلحترام والعناي ها ب المساجد بقدر عظيم إلى قيام الساعة .. وأمرنا أن نخص

ديث وتسبيحا واستغفارا وتالوة للقرآن الكريم .. وأال نش ا للح ا أوقاتن دا .. وأال نخصص فيه ا أح ا ب رك فيه
ا نخصصنا  وحده ..  ذكطوالر آنف والضحك واللعب والدعوة لغير هللا.. فجوارحنا وهي مواضع السجود الم
ل  ذكر هللا بك ة ل ي مخصص اة ه ون والحي ن الك ان م ي أي مك ي األرض وف اجد ف ل المس ى ك اجد بمعن والمس

ا واحد ال يشارك وسيلة وال نصيب فيها لغ ير هللا سواء كان ذاتا مادية او معنوية أنى كان ومهما كانت .. ف
  في ملكه وال في ذاته وال في صفاته .. 

ًدا(((    ِه ِلبَ وَن َعلَْي اُدوا يَُكونُ ْدُعوهُ َك ِ يَ َّ ُد  اَم َعْب ا قَ ام رسول هللا صلى هللا )19َوأَنَّهُ لَمَّ ا ق .)).. أي لم
  لم يصلي ويدعوهللا اجتمع عليه الجن .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الكريم :" عليه وآله وس

ون    الى: {يكون ال تع دا ))  ق ه لب يء علي َد الش ديث  ُولَبَ ي ح اً. وف ه بعض ب بعُض د ذا رك يِء يَْلبُ بالش
وعُ  ادة: الُخش بِ  قت ي القل ه موضَع السجود من األَرض ف ي الصالة أَي إِلزاِم اِد البصر ف يوإِلب ديث . وف   ح

قُوا ي لَِص دة يعن ابة ُمْلبِ راً من ِعص وَم خي هم. أَبي بَْرزةَ: ما أُرى الي وا أَنفس األَرض وأَْخمل ن  ب ُد م ُد واللَّبِ واللُّبَ
يَسُ  يسافر وال يَْبَرُح َمْنِزلَه الرجال: الذي ال اس .. وال يطلُب معاشاً وهو األَْل ن الن دة: الجماعة م َدة واللُّْب واللِّْب

ونيقيم ائُرهم يَْظعن أَنهم ون وس ل ك ي التنزي ون. وف ٌد أَي مجتمع اس لُبَ ال: الن دوا. ويق تجمعهم تَلَبَّ  ب
ْبَدةُ  وانه لما قاَم عبُد هللا يَْدعوه كادوا يكونون عليه لُبَداً؛ العزيز: ه  وقيل: اللِّ الجراد؛ قال ابن سيده: وعندي أَن

بيه. ى التش ون، عل وم يجتمع َدى: الق ن  واللُّبَّ هم ون علي ادوا يكون رَئ: ك ال وق ري: ق ك. األَزه ال:  ذل داً؛ ق ِلبَ
ا سمعوا النبي، صلى هللا عليه وسلم، لما صلى الصبح ببطن والمعنى أَن اد الجنُّ لم ة ك وا  نخل ب رآن وتعجَّ الق

ه منه أَن يْسقُطوا عليه. وفي ون علي ادوا يكون اس: ك ن عب ى بعض، حديث اب ين بعضهم عل داً؛ أَي مجتمع  ِلبَ
بو داً يرك لُّ شيء أَلصقته احدتها ِلْبَدة؛ قال: ومعنى ِلبَ اً، وك هم بعض ه؛  بعُض د لَبَّْدتَ اقاً شديداً، فق بشيء إِلص

  ..  تُْفَرشُ  هذا اشتقاق اللُّبود التي ومن
ًدا(((    ِه أََح ِرُك بِ ي َوَال أُْش و َربِّ را  )20قُْل إِنََّما أَْدُع ْم َض ُك لَُك ي الَ أَْمِل ْل إِنِّ ًدا(قُ .)).. أرشك )21َوَال َرَش

ف  ي صفاته .. وأفسالم الحني ه وال ف ي ذات با : جعل له شريكا .. وهللا ال يشارك في ذاته وال في ملكه وال ف
ن  هو دين التوحيد الخالص ونح ال نعبج إال هللا وحده ال شريك له وال زوجة له وال ولد لم يلد ولم يولد ولم يك

  ال أملك لكم كفرا .. وال إيمانا .. له كقؤا أحد .. والمعنى 
ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحًدا(((    َّ يِن .)).. )22قُْل إِنِّي لَْن يُِجيَرنِي ِمْن  ّدِ ي ال َد ف ال. ولَح َد: م والتََح

اَر. يَْلَحُد وأَلَحَد: ماَل وعَدل، وقيل: لََحدَ  اِدلُ  ماَل وج ُد الع ن السكيت: الُمْلِح ااب ه م ْدِخُل في ق الُم ن الح يس   ع ل
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ن هللاِ  قوله: والُمْلتََحُد: الَمْلَجأُ ألَن الالَِّجَئ يميل إِليه؛ قال الفراء في.. فيه ولن أَِجَد من ُدونه ُمْلتََحداً إِال بالغاً م
 ً   .وال َسَرباً أَلَجأُ إِليه. وِرساالتِهأَي َمْلَجأ

ِ َوِرسَ  ((    َّ ًدا(إِالَّ بََالًغا ِمْن  ا أَبَ ِديَن فِيَه نََّم َخاِل اَر َجَه هُ نَ َ َوَرُسولَهُ فَِإنَّ لَ َّ .)).. )23اَالتِِه َوَمْن يَْعِص 
بَالُغ:  البَالُغ: ما.. واْنتََهى بَلَغ الشيُء يَْبلُُغ بُلُوغاً وبَالغاً: وَصلَ  وب. وال ى الشيء المطل ُل إِل يُتَبَلَُّغ به ويُتََوصَّ

ي دار .. واِإلبالُغ: اِإليصاُل، وكذلك التْبِليُغ، واالسم منه البَالغُ .. الُغ: الِكفايةُ بَلَغََك. والبَ  ما اء ف الُخْلد: دوام البق
ا. رج منه دَ  ال يخ رة َخلَ د: اآلخ ام. ودار الُخْل ي وأَق وداً: بق داً وُخل ُد ُخْل ا يَْخلُ اِء أَهله ا. لبق   فيه

  .. فيها وَخلَّدهم هللا أَهَل دار الُخْلدوَخلَّده هللا وأَْخلَده تخليداً؛ وقد أَْخلَد 
َدًدا(((     ا : )24َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما يُوَعُدوَن فََسيَْعلَُموَن َمْن أَْضعَُف نَاِصًرا َوأَقَلُّ َع م الشيء علم .)).. عل

ذاب اآل دنيا أو ع ذاب ال ي ع واء ف رة أن أدركه بحقيقته وكنهه .. عندما يحيق العذاب بالكافر يدرك وقتها س خ
ه  القوة  جميعا .. وأن اإلنسان ضعيف ال حول له وال قوة .. وأنه كان أحرى به التصديق برسالة محمد علي

ه ..  الوا: الصالة والسالم وعبادة هللا الواحد ال شريك ل ر فوصفوا  وق وم نص در كرجل رجل نصر وق بالمص
ي. ن األَعراب ن اب ْدل؛ ع وم َع ْدٍل وق ن َع رة: ُحْس ةا والنُّْص ه..  لَمعُون الن أَي أَتيت ي ف ْرُت أَرض بن .. وال  ونََص

ماوات واألَرض (( ود الس ه جن ذي ل الق ال ين الخ وي المت ين هللا الق ة ب ه للمقارن َماَواِت  وج وُد السَّ ِ ُجنُ َّ ِ َو
ُ َعِليًما َحِكيًما( َّ ك ال -.)))4َواألَْرِض َوَكاَن  ك هال ان ضعيف متهال ة سورة الفتح .. وبين إنس ة وال قيم  محال

له إال بإسالمه ودينه وما فعله من خير وما بذل وأعطى .. يخيل لإلنسان السادر في غيه أنه محمي ن شرور 
إذا  ه شيء .. ف ى ل ه وال يبق زول عن ك ي ل ذل ال أن ك وذ والح ل أو تف الدنيا واآلخرة, بما توفر له من متاع قلي

ه تجاهل جاءت الحقيقة التي ال تمارى .. تبين له من أم دم .. ألن ا الن ع وقته ره ما خفي وكان أعظم .. وال ينف
  أنه مخلوق ضعيف أمر بالسمع والطاعة وعبادة هللا فأعرض ونأى .. وعصى .. 

ًدا( قُْل إِْن أَْدِري أَقَِريبٌ ((    ي أََم ا ) .))..  25َما تُوَعُدوَن أَْم يَْجعَُل لَهُ َربِّ ال: م َدى؛ يق ة كالَم ُد: الغاي األََم
ىأَ  ُدك؟ أَي منته ي م رك. وف يهم عم ل فطال عل ن قب اب م و الكت ذين أُوت وا كال ز: وال تكون ل العزي ُد  التنزي األَم

ال: ولِإلنسان ل، ق د  فَقََسْت قلوبهم؛ قال شمر: األََمُد منتهى األَج ذي يظهر عن ه ال داء خلق دهما ابت داِن: أَح أََم
  . أَِمَد عليه وأَبَِد إِذا غضب عليه.واألََمُد: الغضب؛ .. مولده، واألَمد الثاني الموت

ْن 26َعاِلُم اْلغَْيِب فََال يُْظِهُر َعلَى َغْيبِِه أََحًدا(((    ِه َوِم )إِالَّ َمْن اْرتََضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَّهُ يَْسلُُك ِمْن بَْيِن يََدْي
  .))./).28أََحاَط بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا(ِليَْعلََم أَْن قَْد أَْبلَغُوا ِرَساَالِت َربِِّهْم وَ  )27َخْلِفِه َرَصًدا(

نهم،  بالغَْيِب؛ أَي والغَْيُب: كلُّ ما غاب عنك. أَبو إِسحق في قوله تعالى: يؤمنون   اَب ع ا غ ون بم يؤمن
ّ عليه ، صلى  ه،  اَب عنهم مما أَنبأَهمالبَْعِث والجنِة والنار. وكلُّ ما غ وسلم، من أَمرِ  مما أَخبرهم به النبـيُّ ب

. قال: والغَْيبُ  فهو َغْيٌب؛ ّ ًدا.. (( العُيونِ  أَيضاً ما غاَب عن وقال ابن األَعرابي: يؤمنون با ِه َرَص )) َوِمْن َخْلِف
ذلك يَْرُصُده ه. َرَصَده بالخير وغيرهـالراِصُد بالشيء: الراقب ل:  أَة ك َده بالمكاف ه، ورَص داً: يرقب . َرْصداً وَرَص

ُد: ب. والتََّرصُّ ه الترق ك ب ى أُكافئ انك حت ٌد بِإحس ك ُمْرِص ا ل ال أَن ث: يق ال اللي وم.. ق ُد: الق َص دون  والرَّ يَْرُص
ا ث، وربم ع والمؤن د والجم ه الواح توي في الَحَرس، يس اد ك الوا أَرص ه ..  ق َد ل ه. وأَرَص َده ترقب ل: تََرصَّ وقي

  .األَمر: أَعّده.
ه والمعنى أن هللا سبحانه وت   ا ل وحي حارسا وحامي ين ال الم أم ه الس ل علي ي جبري ل نب عالى يجعل لك

إذن هللا ..  ي..ومالئكة تحفظه من الشيطان الرجيم ووسوسته وتهيؤاته .. فال يصل إلى النب الذي هو محمي ب
ي يشهد هللا لـه بالبالغ .. وتشهد لـه المالئكة بأداء األمانة .. أمانة التوحيد .. أمانة الرسالة اإل و ف لهية .. وه

    حفظ هللا وعصمته في الدنيا واآلخرة .. 
    
    

   
  

*******  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ريك ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا وب ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ..  امحم
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

  
 

   
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

   381الحلقة عدد :   
   c سورة المّزّمـل) 73(

  )  20( آياتها : 
  

 م هللا اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس  والص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  
  عوذ با من الشيطان الرجيمأ

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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ُل( يَا((    ّمِ ا اْلُمزَّ يالً( )1أَيَُّه َل إِالَّ قَِل ْم اللَّْي يالً( )2قُ هُ قَِل ْص ِمْن فَهُ أَْو اْنقُ ْرآَن 3نِْص ْل اْلقُ ِه َوَرتِّ )أَْو ِزْد َعلَْي
يالً(5الً ثَِقيالً()إِنَّا َسنُْلِقي َعلَْيَك قَوْ 4تَْرتِيالً( َوُم قِ ا َوأَْق دُّ َوْطئً َي أََش ْبًحا 6)إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِه اِر َس ي اَلنََّه َك فِ )إِنَّ لَ
ْذهُ  )8َواْذُكْر اْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إِلَْيِه تَْبتِيالً( )7َطِويالً( َو فَاتَِّخ يالً( َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب الَ إِلَهَ إِالَّ ُه بِْر 9َوِك ) َواْص

يالً( )10َعلَى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميالً( ْم قَِل ْلُه بِيَن أُوِلي النَّْعَمِة َوَمّهِ االً 11َوذَْرنِي َواْلُمَكذِّ َدْينَا أَنَك )إِنَّ لَ
ا( ا( )12َوَجِحيًم ذَابًا أَِليًم ٍة َوَع ا ذَا ُغصَّ ُف  )13َوَطعَاًم ْوَم تَْرُج ا يَ اُل َكثِيبً ْت اْلِجبَ اُل َوَكانَ األَْرُض َواْلِجبَ

والً(14َمِهيالً( ْوَن َرُس وَل  )15)إِنَّا أَْرَسْلنَا إِلَْيُكْم َرُسوالً َشاِهًدا َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى فِْرَع ُس ْوُن الرَّ ى فِْرَع فَعََص
وَن 16فَأََخْذنَاهُ أَْخذًا َوبِيالً( يبًا() فََكْيَف تَتَّقُ َداَن ِش ُل اْلِوْل ا يَْجعَ ْرتُْم يَْوًم ُدهُ 17إِْن َكفَ اَن َوْع ِه َك ٌر بِ َماُء ُمْنفَِط )السَّ

والً( بِيالً(18َمْفعُ ِه َس ى َربِّ ذَ إِلَ اَء اتََّخ ْن َش ْذِكَرةٌ فََم ِذِه تَ ِل 19)إِنَّ َه ي اللَّْي ْن ثُلُثَ ى ِم وُم أَْدنَ َك تَقُ ُم أَنَّ َك يَْعلَ )إِنَّ َربَّ
وهُ فَ وَ  ْن تُْحُص َم أَْن لَ اَر َعِل َل َوالنََّه ُر اللَّْي ّدِ ُ يُقَ َّ َك َو ِذيَن َمعَ ْن الَّ ا نِْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوَطائِفَةٌ ِم اْقَرُءوا َم ْيُكْم فَ اَب َعلَ تَ

ي األَرْ  ِربُوَن فِ ُروَن تَيَسََّر ِمْن اْلقُْرآِن َعِلَم أَْن َسيَُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن يَْض ِ َوآَخ َّ ِل  ْن فَْض وَن ِم ِض يَْبتَغُ
 َ َّ وا  اةَ َوأَْقِرُض َك وا الزَّ َالةَ َوآتُ وا الصَّ هُ َوأَقِيُم َر ِمْن ا تَيَسَّ اْقَرُءوا َم ِ فَ َّ بِيِل  ي َس اتِلُوَن فِ ا يُقَ نًا َوَم ا َحَس  قَْرًض

 ِ َّ ُموا ِألَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد  َ َغفُوٌر َرِحيٌم(تُقَّدِ َّ َ إِنَّ  َّ   .))./).20 ُهَو َخْيًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا َواْستَْغِفُروا 
  صدق هللا العظيم  
  ( سورة المزمل )   
  * التحليل :   

  
ذي    وم ال و الي من هو المزمل ؟ .. ما هو القول الثقيل ؟.. وما السبح ؟.. وما الكثيب المهيل ؟.. وما ه
لدان شيبا ؟.. ومن هم الذين يضربون في األرض ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية يجعل الو

  الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى :
  

ُل( يَا((    ّمِ ه .)): الخطاب موجه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .. )1أَيَُّها اْلُمزَّ ي ثوب له ف وَزمَّ
ل: التلفُّف بالثوب، وقد أَي لَفَّه. ل والتََّزمُّ ه تََزمَّ ْلته ب ل ..  بالثوب وبثيابه أَي تََدثَّر، وَزمَّ ي التنزي ا  وف ز: ي العزي

ل؛ قال أَبو إِسحق: ّمِ ل أَصله أَيُّها الُمزَّ ّمِ ال الُمزَّ ا، يق ا منه زاي لقربه ي ال دغم ف ل والتاء ت الن  : الُمتََزّمِ ل ف تََزمَّ
ف تَلَفَّف بثيا إِذا ل شيء لُفِّ ال  به. وك ل .. ق د زم الفق و منصور: ويق ٌل،  أَب ه ُزُم اٌل، وجمع ة ِزم ة الراوي لِلفاف

الٌ  وثالثة و أَْزِملٍة. ورجل ُزمَّ الً، وه ان ضعيفاً فَْس لٌّ إِذا ك ة وِزْميَ ْيل ي حديث وُزمَّ اً. وف ل أَيض ِم د:  الزَّ ى أُُح قَتْل
لوهم بثيابهم أَي لُفُّوهم ى ديث السقيفة: فِإذافيها، وفي ح َزمَّ رانَْيهم أَي ُمغَط ين َظْه ل ب ي  رجل ُمَزمَّ َدثَّر، يعن ُم

    سعد بن ُعبَادة.
يالً(((     َل إِالَّ قَِل ْم اللَّْي يالً( )2قُ هُ قَِل ْص ِمْن فَهُ أَْو اْنقُ ْرتِيالً(3نِْص ْرآَن تَ ْل اْلقُ ِه َوَرتِّ ْم .)).. )4)أَْو ِزْد َعلَْي قُ

ه أن يصلي .. أي  ِليالً اللَّْيَل إِالَّ قَ  ب من : أقام الشيء : أدامه وحافظ عليه.. والمقصود هنا : الصالة .. حيث طل
ل  ي اللي ا .. ف أن يعبد هللا وحده ال شريك له .. وذلك حسب التخيير والطاقة في التحمل ألعباء الصالة وأمانته

ْرتِيالً من النصف إلى الثلث .. ((   ْرآَن تَ ي )) : َوَرتِّْل اْلقُ ُل ف ر  والترتي ن غي ين م ا والتبي ُل فيه راءة: التََّرسُّ الق
ل ي التنزي يٍ. وف ز: بَْغ ل إِالَّ  العزي م الترتي ا أَعل اس: م و العب ال أَب رتيالً؛ ق رآن ت ل الق ين  وَرتِّ ق والتبي التحقي

ر بعض؛  الترسل، قال: وَرتَّلته ترتيالً بعضه والتمكين، أَراد في قراءة القرآن؛ وقال مجاهد: الترتيل: ى أَث عل
رآن  ورتل إِلى قولهم ثغر َرتٌَل إِذا كان حسن التنضيد، وقال ابن عباس في قوله: قال أَبو منصور: ذهب به الق

ي ا ترتيالً؛ قال: بَيِّْنه تبييناً؛ وقال أَبو إسحق: والتبيين ال يتم بأَن يَْعَجل ف راءة، وإِنم يِّن  الق أَن يُبَ ين ب تم التبي ي
لى  اِإلشباع؛ وقال يها حقها منجميع الحروف ويُوفِّ  ي، ص راءة النب ي صفة ق اً. وف اً حرف الضحاك: اْنبِْذه حرف

ا عليه وسلم: كان هللا أَني فيه راءة: الت ُل الق ين الحروف يَُرتِّل آية آية؛ ترتي ُل وتبي ات تشبيهاً  والتّمهُّ والحرك
ه عزرَ  بنَْور األُْقُحوان، يقال بالثغر الُمَرتَِّل، وهو الُمَشبَّه رتيالً،  تََّل القراءة وتََرتَّل فيها. وقول اه ت وجل: وَرتَّْلن

ة أَي ي أَنزلناه على الترتيل، وهو ضد العجل ل ف اج. وترتّ ول الزج ذا ق ه؛ ه ث في ل، وهو  والتمكُّ الم: تََرسَّ الك
تُِل: ويترسل. يترتل في كالمه تَُل والرَّ تَل: وما رتل بين الطيِّب من كل شيء.  والرَّ   . عن كراع. بارد؛ كالهما الرَّ
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يالً(((     ْوالً ثَِق َك قَ نُْلِقي َعلَْي ا َس يالً .)) .. )5إِنَّ ْوالً ثَِق ن  قَ ه م ا في افقين .. بم ى المن ل عل ه ثقي : أي إن
ة  ا األمان ز.. إنه اب هللا العزي ي كت األعباء والتكاليف والحالل والحرام واألحكام النورانية السامقة التي جاء ف

ه .. .. أمانة ال دين والوعي واإلستقامة .. والتوحيد .. ثقلت في السماوات واألرض .. ال يتحملها إال من آمن ب
  وأراد هللا له السعادة في الدارين .. 

يالً(((     َوُم قِ ا َوأَْق دُّ َوْطئً َي أََش ز: إِنَّ .)).. )6إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِه ل العزي ي التنزي ع. وف ُل: ارتَفَ أَ اللي  ونََش
ئة أََشدُّ  ناِشئةَ الليل هي ل: الناِش ل ساعٍة، وقي ل: هي أَوَّ يالً. قي يئةُ  ُوْطأً وأَْقَوُم قِ ِل  والنَّش ِل اللي ن أَوَّ َت م إِذا نِْم

ل: ُ نَْومةً ثمَّ قمَت، ومنه ناِشئة لُ  الليل. وقي ئةُ: أَوَّ ن الطاعات. والناِش ل م ي اللي أُ ف ا يَْنَش و م ِل. أَب اِر واللي  النه
ا،  ناِشئةٌ بعد ناِشئٍة. ِ: ناِشئةُ الليِل ساعاتُه، وهي آناُء الليلعبيدة ِل كلُّه وقال الزجاج: ناِشئةُ الليِل ساعاُت اللي

ِل، ما ما نََشأَ منه أَي در َحَدَث، فهو ناِشئَةٌ. قال أَبو منصور: ناِشئةُ الليِل قِياُم اللي ٍة، وهو  مص ى فاِعل اَء عل ج
ل العَْفِو. فِية بمعنىبمعنى النَّْشِء، مثُل العا ئةُ اللي ل: ناِش تِْم. وقي ى الَخ ِة بمعن  والعاقِبِة بمعنى العَْقِب، والخاتِم

لُه، وقيل: كلُّه ناشئةٌ متى قمَت، فقد نََشأَْت.   . أَوَّ
ِويالً(((     ْبًحا َط اِر َس ي ال.)).. )7إِنَّ لََك فِي اَلنََّه ك ف الى: إِنَّ ل ه تع راُغ. وقول ْبُح: الفَ ْبحاً والسَّ ار َس نه

ال طويالً؛ إِنما وم؛ وق اً للن فاً؛ وقال الليث: معناه فراغ اً طويالً؛  يعني به فراغاً طويالً وتََصرُّ دة: ُمْنقَلَب و عبي أَب
ُج: هو الفَراغ والَجيئَة راء:  وقال والذهاب؛ قال أَبو الدُّقَْيش: ويكون السَّْبُح أَيضاً فراغاً بالليل؛ وقال الُمَؤّرِ الف

رأيقول  ن ق و إِسحق: م ال أَب ك؛ ق ً  َ لك في النهار ما تقضي حوائج ْبخا ن  َس ال اب ْبح، وق ن السَّ ب م اه قري فمعن
 ً ْبحا رأَ َس ن ق ي: م ً  األَعراب طرابا اه اض ً  فمعن ا ة وتخفيف ْبخاً أَراد راح رأَ َس ن ق اً، وم   ومعاش

ا إِذا ُت فيسمعت أَبا الَجْهم الَجْعفَِرّيِ يقول: َسبَحْ  لألَبدان.قال ابُن الفََرج: بَْخُت فيه ا؛  األَرض وَس تباعدت فيه
ي لٌّ ف الى: وك م ومنه قوله تع ُروَن، ول بَُحون أَي يَْج ٍك يَْس ل؛ فَلَ ن يعق ل م ه وصفها بفع بَُح ألَن ل تَْس ذلك  يق وك

ْبحاً؛  فيتذهب فيها بَْسطاً كما يَْسبَُح السابُح  النجوم تَْسبَُح في الفَلَِك أَي قوله: والسَّابحاِت َسْبحاً؛ هي اء َس الم
ً  وكذلك السابح   .. من الخيل يمّد يديه في الجري َسْبحا

يالً(((     ِه تَْبتِ ْل إِلَْي َك َوتَبَتَّ ل: .)).. )8َواْذُكْر اْسَم َربِّ ي التنزي الى: انقطع وأَخلص. وف ى هللا تع َل إِل وتَبَتَّ
ه وتَبَتّل إِليه اه تبتيالً؛ جاء المصدر فيه على غير طريق الفعل، ول ائر، ومعن صْ  نظ ُل:  أَْخِل اً. والتَّبَتُّ ه إِْخالص ل

د وكذلك ، االنقطاع عن الدنيا إِلى هللا تعالى ادة: ق ى العب ل عل ل شيء وأَقب ل  التبتيل. يقال للعابد إِذا ترك ك تَبَتَّ
ذلك صدقة انقِطْع  وتَبَتَّْل إِليه، أَي ُكلَّ شيء إِال أَْمَر هللا وطاعتَه. وقال أَبو إِسحق: أَي قطع ادة؛ وك إِليه في العب

ة أَي ّدق بَتْلَ ال المتص ن م ة م ل أَن ُمْنقَِطع ي تبت ل ف بيل هللا؛ واألَص ى س ة إِل ا خارج   به
تِّ  واْنبَتَل، تبتيالً. معنىى بتل إليه محمول على  تقول تبتلت تبتالً، فتبتيالً   فهو ُمْنبَتِل أَي انقطع، وهو مثل الُمْنبَ

 ..  
يالً(َربُّ اْلَمْش((     ْذهُ َوِك َو فَاتَِّخ هَ إِالَّ ُه ِرِب الَ إِلَ و ).)) .. 9ِرِق َواْلَمْغ ُل: ه الى الَوِكي ماء هللا تع ي أَس ف

ل بأَرزاق العباد، المقيم الكفيل ي التنزي ه. وف ول إِلي أَمر الَمْوك ز: أَن وحقيقته أَنه يستقلُّ ب ن  العزي ذوا م ال تَتَِّخ
ال رَ  راء: يق الُدوني وِكيالً؛ قال الف ا ويق اً؛ ب ال  كافِي و إِسحق: ق ال أَب افظ، وق ُل الح ل الَوِكي اري: وقي ن األَنب اب

ي ُل ف هم الَوِكي ال بعض ق، وق ا َخلَ ع م ام بجمي ل بالقي ذي تَوكَّ الى ال فة هللا تع ل  : ص َم الَكِفي ل ونِْع ُل الكفي الَوِكي
بُنا هللا ولهم َحْس ي ق ال ف ا، وق ُل: كافِين بأَرزاقِن م الَوِكي مونِْع ا هللاُ ونِْع ك: رازقن افي، كقول َم الك   ا هللاُ ونِْع

  .. الرازق
ا )10َواْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميالً(((     ة السيف .. وبم .)).. هذه اآلية منسوخة بآي

ه ة .. وب توجبها ضرورة المرحل ة تس ة مرحلي ي آي افرين .. فه ال الك ن قت راءة م ورة ب ادة  ورد في س ال قت ق
  وغيره من الصحابة .. 

ْلُهْم قَِليالً(((     بِيَن أُوِلي النَّْعَمِة َوَمّهِ   ) .)).. وذر الشيء وذرا : تركه .. 11َوذَْرنِي َواْلُمَكذِّ
ا(((     االً َوَجِحيًم َدْينَا أَنَك ال )12إِنَّ لَ ال.)).. ق ث النك اف أَنا اللي ره إِذا رآه خ االً لغي ه نَك ا جعْلت م لم  س

االً  : نكل به  الجوهريقال  عمله. يعمل ه نَك يالً إِذا جعل ال: تَْنِك ره. ويق رة لغي ي  وِعْب ه ف الن إِذا عاقبت ت بف نَكَّْل
ةُ  ه ُعقوب ْرم أَجرم ن ُج ره ع ل غي ه. تَنَّكِ اب مثل ا . ارتك اً م رك كائن ه غي ت ب ا نََكْل ل: م ة والَمْنَك ال والنُّْكل والنَّك

انالجوهري:الَمْنَكل اقال كان. ل باِإلنس ُل، بالكسر:..  لذي يُنَّكِ ع  والنِّْك ان، والجم ن أَي شيء ك د الشديد م القي
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ل ي التنزي ال. وف ز: أَْنك ديث: العزي ي الح اٍر. وف ن ن ود م ي قي ل: ه اً؛ قي االً وَجِحيم دينا أَْنك ؤتى إِنَّ ل   ي
ال، الواحد نكل ويجمع  بقوم في النُُّكول، بمعنى القُيود،  ى أَْنك ا  أَيضاً عل ل به ا يُْنَك االً ألَنه ود أَْنك ميت القي وس

    ..  أَي يُمنع
ٍة َوَعذَابًا أَِليًما(((     ه.)).. )13َوَطعَاًما ذَا ُغصَّ صُّ ب جاً يُغَ ةُ َش ث: الغُّص ال اللي ي الغصة: الشََّجا. وق  ف

ُص. ع الغَُص اء، والجم ة والم ت باللقم دة، وَغصْص ا الَحْرقَ ةُ: م ه، وُغَص والغُّص ت ب ه. َغِصْص وِت من ُص الم
  ..  وَغصَّ المكاُن بأَْهله: ضاقَ 

يالً(((     ا َمِه اُل َكثِيبً ْت اْلِجبَ اُل َوَكانَ ُف األَْرُض َواْلِجبَ ْوَم تَْرُج َل:.)).. )14يَ اَل الرم ال،  وه ه فاْنه دفع
  ..  يسقطالذي ال يثبت مكانَه حتى يَْنهال ف الرمل: وكذلك َهيَّلَه فَتََهيَّل. والَهْيل والَهائل من

وَل  )15إِنَّا أَْرَسْلنَا إِلَْيُكْم َرُسوالً َشاِهًدا َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى فِْرَعْوَن َرُسوالً(((     ُس ْوُن الرَّ فَعََصى فِْرَع
يالً( ذًا َوبِ يالً .)).. )16فَأََخْذنَاهُ أَْخ ذًا َوبِ َل الَمْرتَ:  أَْخ وخيم، َوبُ ى: ال ن الَمرَع ُل م االً والَوبِي ةً وَوب الً. ع َوبال  وَوبَ

اءٌ ..  وأَرض َوبِيلةٌ: َوخيمةُ الَمرتَع، وجمعها ُوبُلٌ  تَْمَرأُ. وم ان  والَوبِيُل: الذي ال يُْس يم إِذا ك يٌء: َوِخ ٌل ووب َوبِي
دا، َمِريٍء، وقيل: هو الثقيُل الغليظُ  غير ْذناه أَْخ ج ا وأََخ اَل أَمِره ذاقَْت َوب ز: فَ ل العزي ي التنزي يالً؛ أَي ذاً وف  َوبِ

و الً: وه يَد َوْب َل الص تُّ  شديداً. وَضْرٌب َوبِيٌل أَي شديد. وَوبَ ذلك. الغَ ٌل ك ذاٌب َوبِي ْرد، وَع ةُ:  وشدَّةُ الطَّ والَوبِيل
  .. والَمْوبُِل، بكسر الباء: العصا الغليظةُ الضخمةُ  األَعرابي. والَوبِيلُ  العََصا ما كانت؛ عن ابن

ة )17قُوَن إِْن َكفَْرتُْم يَْوًما يَْجعَُل اْلِوْلَداَن ِشيبًا(فََكْيَف تَتَّ ((     .)).. اتقاه : خافه وحذره .. التقوى : مخاف
  هللا والعمل بطاعته .. 

والً(((     َره: شقه..)).. )18السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه َكاَن َوْعُدهُ َمْفعُ اْنفََطر وفطَّ راً ف ُره فَْط َر الشيَء يَْفُط  فَط
الى: إذا السماء ..  فَطََّر الشيُء: تشقق. والفَْطر: الشق، وجمعه فُُطوروتَ  ه تع ه قول ق؛ ومن وأَصل الفَْطر: الش

َرْت؛ أَي ي اْنفََط دماه انشقت. وف َرْت ق ى تَفَطَّ ه وسلم، حت لى هللا علي ول هللا، ص ام رس قتا. الحديث: ق  أَي انش
ائم ُر الص ذ فِْط ه أُخ ى؛ ،من َرْت بمعن ه يقال: تَفَطَّ يده: ألَن ن س اه. اب تح ف ي  يف ر. وف ر واْنفََط َر الشيُء وفََط تَفَطَّ

ل ه؛ التنزي ر ب ماء ُمْنفَِط ز: الس يف العزي ٌل. وس ة ُمْعِض الوا دجاج ا ق ب كم ى النس ر عل دوع  ذّك ه ص ار: في فَُط
  .. وشقوق
بِيالً(((     ِه َس اء . .)).)19إِنَّ َهِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِّ ه والثن دعاُء إِلي الةُ  وال ْكُر: الص ذِّ وال

ذكر، أَي عليه. وفي الحديث: كانت ى ال ى الصالة يقومون  األَنبياء، عليهم السالم، إِذا َحَزبَُهْم أَْمٌر فَِزُعوا إِل إِل
، والجمع ذُُكورُ  كُّ كْ  فيصلون. وِذْكُر الَحّقِ: هو الصَّ ذِّ . وال ّقٍ وُحقُوٍق، ويقال: ذُُكوُر َح ال أَب ْذِكَرِة. ق  َرى: اسم للتَّ

  . والذكر الشكر والذكر الطاعة. العباس: الذكر الصالة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء
ِذينَ ((     ْن الَّ ةٌ ِم َل  إِنَّ َربََّك يَْعلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنَى ِمْن ثُلُثَي اللَّْيِل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوَطائِفَ ُر اللَّْي ّدِ ُ يُقَ َّ َك َو َمعَ

يَُكوُن ِم َم أَْن َس ْرآِن َعِل ْن اْلقُ ُروَن َوالنََّهاَر َعِلَم أَْن لَْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم فَاْقَرُءوا َما تَيَسََّر ِم ى َوآَخ ْنُكْم َمْرَض
ُرونَ  ِ َوآَخ َّ ِل  ْن فَْض وَن ِم ي األَْرِض يَْبتَغُ ِربُوَن فِ وا  يَْض هُ َوأَقِيُم َر ِمْن ا تَيَسَّ اْقَرُءوا َم ِ فَ َّ بِيِل  ي َس اتِلُوَن فِ يُقَ

ُدوهُ ِعْن ُموا ِألَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِج َ قَْرًضا َحَسنًا َوَما تُقَّدِ َّ َكاةَ َوأَْقِرُضوا  َالةَ َوآتُوا الزَّ َم الصَّ ًرا َوأَْعَظ َو َخْي ِ ُه َّ َد 
تَغْ  ًرا َواْس يٌم(أَْج وٌر َرِح َ َغفُ َّ َ إِنَّ  َّ َرباً، .)).. /).20ِفُروا  َرباناً وَمْض ْرباً وَض ِرُب َض ي األَرِض يَض َرَب ف وَض

اءِ  بالفتح، َخَرَج فيها ي اْبتِغ ل: ساَر ف رزق. تاِجراً أَو غاِزياً، وقيل: أَْسَرَع، وقيل: ذََهب فيها، وقي ال: إِن  ال يق
ـَمْضَرب م ل ف دره ي أَل ْرباً.لي ف رُ  اً أَي َض ْزَق. والطي ّرِ ُب ال ي تَْطلُ واِرُب: الت ـي الضَّ ي األَرض أَْبتَِغ َرْبُت ف  وَض

افرتم، ي األَرض؛ أَي س َرْبتُم ف ل: وإِذا َض ز وج ، ع ّ ال  رزق؛ ق َر من ال ـيعُوَن  الَخْي الى: ال يْسـتَِط ه تع وقول
ي األَرض إِذا َرَب ف ال: َض ي األَرض. يق ْرباً ف ار فيه َض ع س ى جمي ع عل ْرُب يق اِرٌب. والضَّ و ض افراً فه ا مس

ن األَعمال، إِال قليالً. ال، م ي الم ّ وضاَربه ف ي سبيل  ي  َضَرَب في التجارة وفي األَرض وف ـُمضاَربة: وه ال
ونَ  يَتَِّجُر فيه على أَن والـُمضاَربةُ: أَن تعطي إِنساناً من مالك ما الِقراُض. ا، أَو يك ربُح بينكم هٌم  يكون ال ه س ل

الى: معلوٌم من ّ تع ال  رزق. ق ب ال ْرب في األَرض لطل ي  الّرْبح. وكأَنه مأْخوذ من الضَّ ِربون ف ُروَن يَْض وآَخ
 ِ ّ   .. األَرِض يَْبتَغوَن من فَْضِل 
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 *******  

  

على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن مح د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي مدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والحمد  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
  
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

    

  
  

c    : 382الحلقة عدد   
   c سورة المدثر) 74(

  )  56( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إ ول هللا بل ال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ا ((    ثِّ  يَ دَّ ا اْلُم ِذْر( )1ُر(أَيَُّه ْم فَأَن ْر( )2قُ َك فََكبِّ ْر( )3َوَربَّ َك فََطّهِ اْهُجْر( )4َوثِيَابَ َز فَ ْج نُْن  )5َوالرُّ َوَال تَْم
تَْكثُِر( بِْر( )6تَْس َك فَاْص اقُوِر( )7َوِلَربِّ ي النَّ َر فِ ِإذَا نُِق يٌر( )8فَ ْوٌم َعِس ٍذ يَ ذَِلَك يَْوَمئِ ُر  )9فَ افِِريَن َغْي ى اْلَك َعلَ
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ًدا( )10يٍر(يَِس ُت َوِحي ْن َخلَْق ي َوَم ُدوًدا( )11ذَْرنِ االً َمْم هُ َم ُت لَ ُهوًدا( )12َوَجعَْل يَن ُش هُ  )13َوبَنِ ْدُت لَ َوَمهَّ
ًدا( )15) ثُمَّ يَْطَمُع أَْن أَِزيَد(14تَْمِهيًدا( ا َعنِي اَن ِآليَاتِنَ عُوًدا( )16َكالَّ إِنَّهُ َك أُْرِهقُهُ َص رَ  )17َس هُ فَكَّ َر(إِنَّ دَّ  )18 َوقَ

َر( )21ثُمَّ نََظَر( )20ثُمَّ قُتَِل َكْيَف قَدََّر( )19فَقُتَِل َكْيَف قَدََّر( بََس َوبََس تَْكبََر( )22ثُمَّ َع َر َواْس مَّ أَْدبَ اَل إِْن  )23ثُ فَقَ
ِر( )24َهذَا إِالَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر( قََر( )25إِْن َهذَا إِالَّ قَْوُل اْلبََش ِليِه َس قَُر( )26َسأُْص ا َس ا أَْدَراَك َم ي َوَال  )27َوَم الَ تُْبِق

اَحةٌ ِلْلبََشِر( )28تَذَُر( تَُهْم إِالَّ 30َعلَْيَها تِْسعَةَ َعَشَر( )29لَوَّ دَّ ا ِع ا َجعَْلنَ ةً َوَم اِر إِالَّ َمَالئَِك ) َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّ
تَْيِقَن الَّ ُروا ِليَْس ِذيَن َكفَ ةً ِللَّ اَب فِتْنَ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ اَب الَّ ا َوَال يَْرتَ وا إِيَمانً ِذيَن آَمنُ ْزَداَد الَّ اَب َويَ وا اْلِكتَ ِذيَن أُوتُ

ذَِلكَ  ثَالً َك ذَا َم ُ بَِه َّ اذَا أََراَد  افُِروَن َم َرٌض َواْلَك وبِِهْم َم ي قُلُ ِذيَن فِ وَل الَّ وَن َوِليَقُ نْ  َواْلُمْؤِمنُ ُ َم َّ لُّ  اُء يُِض  يََش
ِر( َرى ِلْلبََش َي إِالَّ ِذْك ا ِه َو َوَم َك إِالَّ ُه وَد َربِّ ُم ُجنُ ا يَْعلَ اُء َوَم ْن يََش ِدي َم ِر( )31َويَْه الَّ َواْلقََم ِل إِْذ  )32َك َواللَّْي

َر( فََر( )33أَْدبَ ْبحِ إِذَا أَْس ِر(34َوالصُّ َدى اْلُكبَ ْح ا َإلِ ِر( )35) إِنََّه ِذيًرا ِلْلبََش َم أَْو  )36نَ دَّ ْنُكْم أَْن يَتَقَ اَء ِم ْن َش ِلَم
َر( أَخَّ ةٌ( )37يَتَ بَْت َرِهينَ ا َكَس ٍس بَِم لُّ نَْف يِن( )38ُك َحاَب اْليَِم اَءلُوَن( )39إِالَّ أَْص اٍت يَتََس ي َجنَّ ْن  )40فِ َع

قََر( )41اْلُمْجِرِميَن( ي َس لََكُكْم فِ ا َس لِّي )42َم َن اْلُمَص ُك ِم ْم نَ الُوا لَ ِكيَن( )43َن(قَ ُم اْلِمْس ُك نُْطِع ْم نَ ا  )44َولَ َوُكنَّ
يَن( َع اْلَخائِِض وُض َم يِن( )45نَُخ ّدِ ْوِم ال ُب بِيَ ذِّ ا نَُك يُن( )46َوُكنَّ ا اْليَِق ى أَتَانَ فَاَعةُ  )47َحتَّ ْنفَعُُهْم َش ا تَ فََم

َ  )49) فََما لَُهْم َعْن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن(48الشَّافِِعيَن( َوَرٍة( )50نَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنِفَرةٌ(َكأ ْن قَْس ْت ِم رَّ ُد  )51فَ ْل يُِري بَ
َرةً( ُحفًا ُمنَشَّ ْؤتَى ُص ْنُهْم أَْن يُ ِرٍئ ِم َرةَ( )52ُكلُّ اْم افُوَن اْآلِخ ْل الَ يََخ الَّ بَ ْذِكَرةٌ( )53َك هُ تَ الَّ إِنَّ اَء  )54َك ْن َش فََم

ُ ُهَو أَْهُل التَّْقَوى َوأَْهُل اْلَمْغِفَرِة(َوَما يَْذُكُروَن إِالَّ  )55ذََكَرهُ( َّ   .))./).56 أَْن يََشاَء 
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة المدثر )   

  * التحليل :   
    

ون ؟..  م الخائض ا سقر ؟.. ومن ه ا الصعود ؟.. وم من المدثر ؟.. وما الرجز ؟.. وما الناقور ؟.. وم
ل وما القسورة ؟.. ومن هم أهل التقوى  ي التحلي ؟.. عن هذه األسئلة وأكثر تجدون األجوبة الكافية الشافية ف

  إن شاء هللا تعالى :  يالتال
  

  جاء في صحيح البخاري :  
ر:   ي كثي ن أب ى ب ارك، عن يحي ا حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن علي بن المب ألت أب د  س ن عب سلمة ب

ال:  رآن، ق ن الق زل م ا ن رحمن، عن أول م ا ال ال ا أيه دثر )) .. (( ي كم رأ باسم رب ون: {اق ت: يقول ذي  قل ال
ه ت ل ك، وقل ن ذل ا ع د هللا رضي هللا عنهم ن عب ابر ب ألت ج ال  خلق}. فقال أبو سلمة: س ت، فق ذي قل ل ال مث

قال: (جاورت بحراء، فلما قضيت جواري  وسلم،وآله جابر: ال أحدثك إال ما حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه 
ت، فنظرت ع يئا،هبطت، فنودي م أر ش ي فل م أر  ن يمين امي فل يئا، ونظرت أم م أر ش ونظرت عن شمالي فل

اء  شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، ي م فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني، وصبوا عل
ال: اردا، ق ت:  ب ال: فنزل اردا، ق اء ب ي م دثروني وصبوا عل م ف دثر ق ا الم ا أيه ر}). (( ي ك فكب ذر. ورب   فأن

ثُِّر( يَا ((     ه وسلم .. )1أَيَُّها اْلُمدَّ ه وآل لى هللا علي ول هللا ص د رس ى محم َدثََّر .)): الخطاب موجه إل وتَ
ثاُر: ما يُتََدثَّرُ  ا  به، وقيل: بالثوب: اشتمل به داخالَ فيه. والّدِ ل م ثار ك ّدِ ي الصحاح: ال عاِر. وف وق الّشِ هو ما ف

ثار. وفي حديثوقد تَ  من الشعار. كان فوق الثياب عارُ  َدثَِّر أَي تَلَفََّف في الّدِ تم الّشِ ثاُر؛  األَنصار: أَن ّدِ اس ال والن
وق ثاُر: هو الثوب الذي يكون ف تم الّدِ ي أَن عاِر، يعن وٌر: الّشِ ةُ. ورجل َدثُ اُس العامَّ ةُ والن َدثِّرٌ  الخاصَّ ال .. ُمتَ وق

ي الفّراء في قوله ثُِّر؛ يعن دَّ ه تعالى: يا أَيها الُم َدثِّر بثياب ي الُمتَ ام. وف وحي  إِذا ن ه ال زل علي ان إِذا ن الحديث: ك
   .بما أَْدفَأُ به. َغطُّوني يقول دثُِّروني َدثُِّروني؛ أَي

ِذْر(((      ْم فَأَن راع.)): )2قُ ن ك الفتح ع ذراً، ب ذاراً ون األمر ان ذره ب متين، وأَن م وبض اني ويض  واللحي
 النُّْذر االسم واِإلنذار المصدُر. وأَنذَره أَيضاً: أَعلََمهُ، والصحيح أَن كراع واللحياني:ونذيراً) إِْنذاراً ونُْذراً؛ عن 
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أَنذَْرتهُ إِنذاراً ونِذيراً، والجيِّد  وكذلك حكى الزجاجي: التنزيل العزيز: وأَْنِذْرهُْم يَْوَم اآلِزفَِة؛ خّوفه وحذَّره. وفي
  . المصدر، والنِذير االسم. أَن اِإلنذار
  .)): )3َوَربََّك فََكبِّْر((  (  
  جاء في صحيح البخاري :  
ال:   ى ق دثنا يحي د الصمد: حدثنا حرب: ح ا حدثنا إسحاق بن منصور: حدثنا عب سلمة: أي  سألت أب

رأ باسم ه: {اق ت أن ت: أنبئ دثر}. فقل لمة:  القرآن أنزل أول؟ فقال: {يا أيها الم و س ال أب ق}. فق ذي خل ك ال رب
ال:سألت جابر بن عبد هللا زل أول؟ فق ك}. }: أي القرآن أن رأ باسم رب ه: {اق ت أن ت: أنبئ دثر}. فقل ا الم ا أيه ي

ال ا ق رك إال بم ال: ال أخب ه  فق لى هللا علي ول هللا ص ال رس لم، ق ه وس لى هللا علي ول هللا ص ه رس لم: وآل وس
امي وخل (جاورت في حراء، ت، فنظرت أم وادي، فنودي ي، وعن فلما قضيت جواري هبطت، فاستبطنت ال ف

ي وصبوا يميني وعن ت: دثرون  شمالي، فإذا هو جالس على عرش بين السماء واألرض، فأتيت خديجة فقل
  وربك فكبر ..  علي ماء باردا، وأنزل علي: {يا أيها المدثر. قم فأنذر

ّ عّز وجل، هو َربُّ كّلِ شيٍء أَي.)): )3َوَربََّك فََكبِّْر(((     : هو  بُّ بوبيَّة على جميع  مالُكه، وله الرَّ الرُّ
اِب، و َربُّ األَْرب ه، وه ريك ل ق، ال ش ِ، إِالّ  الَخْل ّ ر  ي َغي ربُّ ف ال ال الِك. وال يق ـُملوِك واألَْم ُك ال وماِل

افةِ  راً،..باِإلض ه كبي َر: جعل الى: وَكبََّر األَْم ه تع ا قول راً؛ وأَم تَْكبََره: رآه كبي ه واْس ا َرأَْينَ ه؛ فلم أَك أَْكبَْرنَ ثر ف
ه. ون: أَعَظْمنَ رين يقول ر : المفس رُ . وهللا أكب ى هللا أَْكبَ ال المعن ز؛ ق زُّ َعزي زُّ أَي أََع ذلك هللا األََع ٍر، وك  َكبي

زُّ  إِن الذي َسَمَك السماَء بَنَى لنا الفرزدق: ه أََع اً، َدعائُِم َولُ  بيت ر  وأَْط اه هللا أَكب ل: معن ة، وقي زة طويل أَي عزي
ن  لوضوح معناه، وأَكبر خبر، واألَخبار ال ينكر حذفها، وقيل: معناه هللا أَكبر ، فحذفمن كل شيء أَي أَعظم م

ه ه وعظمت ه كبريائ رف ُكْن ر أن يُْع لم : هللا أكب ه وس ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ال رس اذا ق م لم ا نفه ن هن .. م
  ورددت زوجته خديجة من ورائه : هللا أكبر .. 

ْر(((     َك فََطّهِ ع.)): )4َوثِيَابَ ة، والجم يض النجاس ر: نق ار.  والطُّْه ر يطر أَْطه د طه راً وق َر ُطْه وَطُه
ا، : طهر وطهر ( بفتح الطاء وضمها) الصحاح وَطهارةً؛المصدراِن عن سيبويه، وفي ارةً فيهم ه  َطه ْرت وَطهَّ

  .. وتَطهَّْرت بالماء، ورجل طاِهر وَطِهرٌ  أَنا تطهيراً 
ْجَز فَاْهُجْر(((       )) : .)5َوالرُّ

  جاء في صحيح البخاري :
ال:   ا سلمة ق ن شهاب: سمعت أب ال اب ل: ق ن عقي ث، ع ي  حدثنا عبد هللا بن يوسف: حدثنا اللي خبرن

ا أمشي،  وسلم، يحدث عن فترةوآله أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه  : جابر بن عبد هللا ا أن وحي: (فبين ال
ين  فإذا الملك سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، ى كرسي ب الذي جاءني بحراء، قاعد عل

ى ت إل ى هوي ه، حت ت من ماء واألرض، فجئث وني،  الس وني، فزمل وني زمل ت: زمل ي فقل ت أهل األرض، فجئ
ان قال أبو سلمةقوله فاهجر..  إلى  -المدثر. قم فأنذر  فأنزل هللا تعالى: {يا أيها م حمي - : والرجز : األوث  ث

  . الوحي وتتابع).
بدله ما  تَْمنُْن تَْستَْكثِْر؛ أَي ال تُْعِط شيئاً مقدَّراً لتأْخذ وقوله عز وجل: وال.)): )6َوَال تَْمنُْن تَْستَْكثُِر(((    

يئاً  الَمنّاُن. أَكثر منه. وفي الحديث: ثالثة يْشنَُؤُهُم هللا، منهم البخيل هو ذي ال يعطي ش ى ال وقد يقع الَمنَّاُن عل
  . على من أَعطاه، وهو مذموم، ألَن الِمنَّة تُْفِسد الصنيعةَ. به عتَدّ إِالَّ َمنَّه وا
يبة.)): )7َوِلَربَِّك فَاْصبِْر(((     د الُمِص الن عن بر َحْبس النفس عند الجَزع، وقد َصبََر ف  الجوهري: الصَّ

بِرْ  الى: واْص ال هللا تع ته. ق ذ يَْصبُِر َصْبراً، وَصبَْرتُه أَنا: َحبَْس ع ال ك م ف نفَس بُُّر: تكلُّ م. والتََّص ْدُعون َربَّه يَن يَ
ْبرِ    .. الصَّ

ه.)): )8فَِإذَا نُِقَر فِي النَّاقُوِر(((     نفخ. وقول ُك أَي ي ه الَملَ ر في وُر الذي يَْنقُ ِإذا والنَّاقُور: الصُّ الى: ف  تع
ي  في للحشر، أَي نُِفخَ  نُِقَر في النَّاقُور؛ قيل: الناقور الصور الذي يُْنفَُخ فيه الصور، وقيل في التفسير: إِنه يعن

ى، ة األُول ه النفخ ن ب اس ع و العب ال وروى أَب ُب، وق اقُور القل ال: النَّ ي ق ن األَعراب ا أَّول اب ال إِنه ّراء: يق  الف
ع  وأَْنقََر عنه أَي كف، وضربه النفختين، والنقير الصوُت، والنَِّقير األَصُل. ا أَقل ه أَي م ى قتل ه حت َر عن ا أَْنقَ فم
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ان وفي الحديث عن ابن عباس: ما كان عنه. ى هللا ليُْنِقَر عن قاتل المؤمن أَي ما ك ه حت فَّ عن َع وليَُك  هللا ليُْقِل
  ..  وما أَنا عن أَْعداء قَْوِمي بُِمْنِقرِ  ُوّدِ َطّيٍِء، لعَْمُرك ما َونَْيُت في الطَُّهِوّيِ: يهلكه؛ ومنه قول ذؤيب بن ُزنَيم

ذَِلَك يَْومَ ((     يٌر(فَ ْوٌم َعِس ٍذ يَ يٍر( )9ئِ ُر يَِس افِِريَن َغْي ى اْلَك افِِرينَ .)): )10َعلَ ى اْلَك يض :  َعلَ ُر: نق الُكْف
ل دار اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق د بالطاغوت؛ َكفَر يَْكفُر ُكْفراً وُكفُوراً وُكْفران ُروا أَي  الحرب: ق َكفَ

ووالُكْفرُ  َعَصْوا وامتنعوا. ة، : ُكْفُر النعمة، وه ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف ه  نق دُّ الشكر. وقول و ِض وه
ا الى: إِن رَ  تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره تَرها. نَْعَم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ  وُكْفران

ل َده. ورج ه: َجَح افََره َحقَّ ة وك ود النعم ر: مجح ل ُمَكفَّ انه. ورج ع إِحس ن م تق م ِم هللا، مش د ألَْنعُ افر: جاح  ك
  . قلبه. السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على

  .)): وذر الشيء وذرا : تركه .. )11ذَْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحيًدا(((    
ُدوًدا(((     االً َمْم هُ َم ُت لَ م).)):   12َوَجعَْل ْرنا له وَم: ِص َدْدنا الق اراً و وَم ا. أَنص َدْدناهم بغيرن َدَداً وأَْم م

ر اللحياني: أََمدَّ األَمير جنده وحكى ال كثي دَّهم بم اثهم، وأََم ال بالحبل والرجال وأَع ال: وق ائهم. ق هم  وأَغ بعض
ز: ل العزي ي التنزي ر. وف اهم، واألَول أَكث أَموال أَعط َدْدناهم ب ين. وأَْم دَّهم؛ وبن ه أَو أََم دَّهم ب ا م َدُد: م  والَم

بَ  ، والجمع أَْمداد، قال:سيبويه تَمدَّه: طلَ اء، واس ذا البن ه ه َدُد: ولم يجاوزوا ب َدداً. والَم ه َم ي  من اكُر الت العس
ْرب َ: وأَْمَدْدناكم بأَموال وبنين، فالَمَدُد ما أَْمَدْدتتعالى وقال. تُلَحق بالَمغازي في سبيل هللا. ي ح ك ف أَو  به قوم
  . غير ذلك من طعام أَو أَعوان.

  .)): شهد المجلس : حضره .. الشهادة الخبر القاطع .. )13َوبَنِيَن ُشُهوًدا(  ((  
ًدا(((     هُ تَْمِهي ْدُت لَ َد(14َوَمهَّ ُع أَْن أَِزي مَّ يَْطَم ًدا( )15) ثُ ا َعنِي اَن ِآليَاتِنَ هُ َك الَّ إِنَّ ا .)): )16َك اَن ِآليَاتِنَ َك

ٍد.قال هللا تعالى: أَْلِقيا في جهنَّ :  َعنِيًدا اٍر عني ال م كلَّ َكفَّ ال  ق الى. وق ِرُض عن طاعة هللا تع ُد الُمْع ادة: العني قت
ا تعالى: وخاب كلُّ  داً: عت وداً وَعنَ داً وُعنُ د َعْن ُل يَْعنُ َد الرج ٍد. َعنَ اٍر َعني ٌد:  َجبَّ ْدَره. ورجل َعنِي اوَز قَ ا وج وَطغَ

ة ر، رضي هللا عانٌِد، وهو من التجبُِّر. وفي خطب ي بك وداً؛ أَب اً َعن اً َعُضوضاً وَمِلك دي ُمْلك تََرْون بع ه: وس  عن
  ..  ُمفاَعل العَنُوُد والعَنِيُد بمعنًى وهما فَِعيٌل وفَعُوٌل بمعنى فاعل أَو

إذا )17َسأُْرِهقُهُ َصعُوًدا(((     ا .. ف عوده سبعين خريف ب ص .)): الصعود جبل من نار في جهنم .. يتطل
  . ليعيد الصعود من جديد دون توقف .. جاء آخره.. هوي في قعر جهنم.

دََّر(((     َر َوقَ هُ فَكَّ َر( )18إِنَّ دَّ َف قَ َل َكْي دََّر( )19فَقُتِ َف قَ َل َكْي مَّ قُتِ َر( )20ثُ مَّ نََظ بََس  )21ثُ مَّ َع ثُ
ُر::  ثُمَّ َعبََس َوبََسرَ .)) : )22َوبََسَر( ور والبَْس راً وبُُس ُر بَْس َر يَْبُس ُر. وبََس هٌ القَْه بََس. َوَوْج ٌر،  اً: َع ٌر: باِس بَْس

َر  ُوِصَف بالمصدر. وفي التنزيل العزيز: َوُوُجوهٌ يومئذٍ  حق: بََس و إِس ال أَب َر؛ ق بََس. َوبََس م َع ه: ث باِسَرةٌ؛ وفي
ذاب أَي نظر بكراهة ت أَن الع بَةٌ قد أَيقن َر ال شديدة. وقوله: ووجوه يومئٍذ باِسرة أَي ُمقَّطِ ا. وبََس ازل به ُل ن رج

ال: عد ق ديث س ي ح َح. وف وراً أَي َكلَ ه بُُس رِ  َوْجَه ةً بالبِْش رَّ اني َم ت تلق ي فكان ي أُّمِ لمُت َراَغَمتْن ا أَس ةً  لم رَّ  وَم
    . بََسَر َوْجَههُ يَْبُسُره. بالبَْسِر؛ البِْشُر، بالمعجمة: الطالقة؛ والبَْسُر، بالمهملة:القُُطوُب؛

تَْكبَر.)): )25إِْن َهذَا إِالَّ قَْوُل اْلبََشِر( )24فَقَاَل إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر( )23(ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبَرَ ((     :  َواْس
ه إِالَّ هللاُ  وا ال إِل ار: أَن ال يقول تِْكباُر الكف م ؛ واْس ه: إِنه ه قول تكبرون؛  ومن ه إِال هللا يس م ال إِل ل له انوا إِذا قي ك

ة من ِكْبٍر لم ، صلى هللا عليه وسلم: إِن من كان في قلبه النبي لهو الِكْبُر الذي قا وهذا يدخل الجنة،  ِمثْقاُل ذَرَّ
م رك، وهللا أَعل ه الش ي ب ال: يعن وق.. ق ى مخل ان عل ر اِإلنس تكبار: ال أَن يتكب ه. واالس ؤمن بري و م ه وه  مثل

   .االمتناع عن قبول الحق ُمعاندة وتََكبُّراً.
قَرَ ((     ِليِه َس قَُر( )26(َسأُْص ا َس ا أَْدَراَك َم ذَُر( )27َوَم ي َوَال تَ ماء .)): )28الَ تُْبِق ن أَس م م قَُر: اس وَس

ة د، وعام ن البع ل: هي م ذكور جهنم، مشتق من ذلك، وقي ك م ر  ذل ي ذك ي الحديث ف قَر، بالصاد. وف ي َص ف
ث اسم أَعجمي علم النار: سماها َسقََر؛ هو ال اللي رة. ق ا : سقر : اسم النار اآلخ وذ ب ار، نع ة للن من  معرف

ي َسلََكُكْم في َسقَر؛ غير منصرف ألَنه معرفة، قرئ: ما سقر .. وهكذا ر: ف و بك نم. أَب السقر  وكذلك لََظى وجه
رة  ار اآلخ دهما أَن ن والن: أَح ع اِإلجراء سميت سقر ال ق ه اشتقاق ومن ل:  يعرف ل ة، وقي ف والعجم التعري

ابه  واالسم عربي من قولهم سقرته الشمس جسام واألَرواح،تذيب األَ النار سقر ألنها سميت  ه. وأَص أَي أَذابت
اقُور، ا س وى منه ى ويك دة تحم اً: حدي اقور أَيض ن  والسَّ ار، وم ا الحم م به قر اس ال س ه  ق ال: منع ي ق عرب
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انُ ..  معرفة مؤنث اِإلجراء ألَنه قَّاُر: اللَّعَّ اف قال هللا تعالى: ال تبقي وال تذر. والسَّ و  ر،الك ين والصاد، وه بالس
قَّارُ  مذكور في موضعه. األَزهري في ترجمة صقر: ال  الصَّ ال: ق دهللا ق ن عب ابر ب نده عن ج اُم. وروى بس النَّمَّ

ي صلى هللا ، رسول هللا يم. وروي أَيضاً ف اٌء بنم قَّار:  عليه وسلم: ال يسكن مكة َساقُور وال َمشَّ قَّار والصَّ السَّ
ربك  لَّعَّان لمن ال يستحق اللعن،اللَّعَّان، وقيل: ال و ض ْقِر، وه ن الصَّ اس بلسانه م ه يضرب الن ذلك ألَن سمي ب

اقُور، وهو الِمْعَوُل. الصخرة   . بالصَّ
اَحةٌ ِلْلبََشِر(((     ا.)): )29لَوَّ ل م ٌح. وك وَّ ٌل ُملَ ذلك نَْص ٌح: ُمغَيَّر بالنار، وك ه وقِْدٌح ُملَوَّ د  َغيَّرت اُر، فق الن
ه، َحت ه لَوَّ ذلك َغيَّرت ه الشمُس ك َحت ه. ولَوَّ فَعَْت وْجَه احةٌ للبشر أَي  وَس ه عز وجل: لَوَّ ي قول ال الزجاج ف وق

ْحُت الشيَء بالنار: الجلَد حتى ُتُْحِرق َحه. ولَوَّ ده؛ يقال: الَحه ولَوَّ مه عامر  أَحميته؛ قال تَُسّوِ ْوِد واس راُن العَ ِج
حُ  َوِظيفَهاُعقاٌب َعقَْنباةٌ، َكأَنَّ  بن الحرث: ة: وُخْرُطوَمها األَْعلى، بناٍر ُملَوَّ ي رواي ِطيح ف ه  وفي حديث َس يَلوُح

َمنْ    .َغيََّر لونَه. اللُّوُح: الهواء. والَحه يَلوُحه: في اللُّوحِ بَْوغاُء الّدِ
ُروا ) َوَما َجعَْلنَا أَْصَحاَب النَّاِر إِالَّ َمَالئَِكةً َومَ 30َعلَْيَها تِْسعَةَ َعَشَر(((     تَُهْم إِالَّ فِتْنَةً ِللَِّذيَن َكفَ ا َجعَْلنَا ِعدَّ

اَب َواْلُمْؤِمنُوَن َوِليَقُوَل الَِّذيَن ِليَْستَْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َويَْزَداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانًا َوَال يَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ 
ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما يَْعلَمُ فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َوالْ  َّ ُ بَِهذَا َمثَالً َكذَِلَك يُِضلُّ  َّ  ُجنُوَد َكافُِروَن َماذَا أََراَد 

تَُهْم إِالَّ فِتْنَةً .)).. )31َربَِّك إِالَّ ُهَو َوَما ِهَي إِالَّ ِذْكَرى ِلْلبََشِر( ى األَز: قال  َوَما َجعَْلنَا ِعدَّ اُع معن ره: ِجم هري وغي
ذهب إِذا واالْمتِحانُ  الِفتْنة االبتالء ُت الفضة وال ك فتَْن ار واالختبار، وأَصلها مأْخوذ من قول ا بالن ز  أَذبتهم لتمي

ن  لتنظر ما الرديء من الجيِِّد، وفي الصحاح: إِذا أَدخلته النار راُق، وم تُْن: اِإلْح ون. والفَ ار َمْفتُ ه، ودين َجْوَدتُ
ائغ وجل: وله عزهذا ق يطان،  يوَم هم على الناِر يُْفتَنُوَن؛ أَي يُْحَرقون بالنار. ويسمى الص ذلك الش ان، وك الفَتَّ

وَن، ومن هذا قيل للحجارة السُّود التي كأَنها ار يُْفتَنُ ى الن ْم عل وَم ه ه: ي ي قول ل ف يُن، وقي  أُْحِرقَْت بالنار: الفَتِ
روَن وهللا بذنوبهم. ووَ  ة.قال: يُقَرَّ ة ُمْحَرقَ يٌن أَي فِضَّ ة،  ِرٌق فَتِ ة الِمْحن ار، والِفتْن ة االختب ي: الِفتْن ن األَعراب اب

ال، اس والِفتْنة الم ةُ اختالُف الن ُر، والِفتْن ة الُكْف ة األَْوالُد، والِفتْن ار والِفتْن ةُ اِإلحراق بالن اآلراء، والِفتْن .. ((  ب
ابَ  وَ النصارى .. ((  )) : اليهود والَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ َك إِالَّ ُه وَد َربِّ ُم ُجنُ ا يَْعلَ ه َوَم ه بحقيقت ا : أدرك م علم )): عل

  وكنهه .. 
ْبحِ إِذَا أَْسفََر( )33َواللَّْيِل إِْذ أَْدبََر( )32َكالَّ َواْلقََمِر(((      القمر 34َوالصُّ الى ب ).)): يقسم هللا سبحانه وتع

رق ..  بح إذا أش ر والص ل إذا أدب فَرَ واللي ْبحِ إِذَا أَْس وُم :    َوالصُّ فََر الق اء. وأَْس فََر: أَض بُح وأَْس فَِرَ◌ الص وَس
  .  قبل الطلوع. وَسفََر وجُهه ُحْسناً وأَْسفََر: أَْشَرَق. أَضاء أَصبحوا. وأَسفر.

ْحَدى اْلُكبَِر(((     .)):)35إِنََّها َإلِ
ة وعظ    ألة هام اعة مس ام الس م .. أي إن قي واب القس ذا ج روض ه ل المف ا .. ب تهانة به ب اإلس ة .. ال يج يم

ى .. ((   ر ونه يم أم ه ف ه وطاعت ن عبادت د هللا وحس ا بتوحي تعداد له رِ اإلس َدى اْلُكبَ ْح ا َإلِ ر،)) :  إِنََّه ع  الُكبَ جم
الم مضاف ي الك ِر، وف دى الُكبَ ا ِإلح الى: إِنه ه تع ه قول رى؛ ومن ِر. الكب ن هللا الُكبَ رائع دي ديره بش ذوف تق  مح

ابُِروا ي الحديث: ال تُك ه ف وا وقول ا أَي خفف ه أَراد ال تغالبوه ام واحد كأَن ي مق ن التسبيح ف ا م الةَ بمثله   الص
ه. شمر:  دة علي اولتكن الصالة زائ ر منه ي الصالة أَكث في التسبيح بعد التسليم، وقيل: ال يكن التسبيح الذي ف

    .. ي حين ارتفع النهارالنهار أَ  يقال أَتاني فالن أَْكبََر النهار وَشبابَ 
َر( )36نَِذيًرا ِلْلبََشِر(((     َم أَْو يَتَأَخَّ لُّ .)).. )38ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ( )37ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَتَقَدَّ ُك

ل:  نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ  ة وك بَْت َرِهينَ رٍئ ب وقوله تعالى: كلُّ نْفٍس بما َكَس ين؛ام َب َرِه ا َكَس بَس  م أَي ُمْحتَ
ع بعمله، وَرِهينة محبوسة بكسبها. ْهن يجم اُن يجمع وقال الفراء: الرَّ ه م الّرِ ال؛ ث ٍل ونِع ل نَْع اً مث اً.  ِرهان ُرُهن

اُن: وكل شيء ثبت ودام فقد ةُ والره نٌ  َرَهَن. والُمراَهنَ ك َرْه ا ل ك. وأَن ر ذل ل وغي ى الخي ّي  المسابقة عل الّرِ ب
  .. أَي َكفيل وغيره

  :  َعْن اْلُمْجِرِمينَ .)) : )41َعْن اْلُمْجِرِميَن( )40فِي َجنَّاٍت يَتََساَءلُوَن( )39إِالَّ أَْصَحاَب اْليَِميِن(((    
ُروٌم، راٌم وُج ع أَْج ذنب، والجم ْرُم: ال ي، والُج ّدِ ْرُم: التَّع و والُج َرمَ  وه اً واْجتَ ِرُم َجْرم َرَم يَْج د َج ةُ، وق  الَجِريَم

ن ُمْجِرم وأَْجَرم، فهو اً م م وَجِريٌم. وفي الحديث: أَعظُم المسلمين في المسلمين ُجْرم ن شيء ل ْم  سأَل ع رَّ يَُج
  . عليه فَُحِرَم من أجل مسألته؛ الُجْرم: الذنب.
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ه لغ.)): )42َما َسلََكُكْم فِي َسقََر(((     رمين، وفي وب المج ي قل لَْكناه ف ذلك َس ز: ك ل العزي ي التنزي ة وف
ّدم.  وأنشد أَْسلَْكتُهُ فيه. وهللا يُْسِلُك الكفَّاَر في جهنم أي يدخلهم فيها، أخرى: د تق ٍع، وق ن ِرْب اف ب د من ت عب بي

ر أَن م ت ز: أَل ل العزي ي التزي زل وف ابيع هللا أَن ه ين ي األرض، أي أَدخل ابِيَع ف لََكه يَن اًء فَس ماء م ن الس   م
  . الِمْخيَِط أَي أَدخلته فيه. َسلَْكُت الَخْيَط في في األرض. يقال:

يَن( )44َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن( )43قَالُوا لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصلِّيَن(((     َع اْلَخائِِض وُض َم ا نَُخ .)): )45َوُكنَّ
ا الم: م ن الك ْوُض م ر. والَخ ي األَم ْبُس ف ْوُض: اللَّ ل والَخ ذب والباط ه الك ي الت ، في ه. وف اَض في د خ ل وق نزي

ذين َت ال ز: وإِذا رأَْي ا. العزي ي آياتن ون ف وا يَُخوض وا أَي تفاوض ديث وتَخاَوُض ي الح وُم ف اَض الق   وخ
اء. فيه. وأَخاَض القوُم خيلَهم ا الم ذي الماَء إِخاضةً إِذا خاضوا به ر: الموضُع ال ر الكبي ن النه  والَمخاُض م
  .. عند العُبور عليه يَتَخْضَخُض ماُؤه فَيُخاضُ 

يِن( ((    ُب بِيَْوِم الّدِ   .)): يوم الدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. )46َوُكنَّا نَُكذِّ
  .)).. يقن األمر يقنا ويقينا : ثبت ووجب ..  )47َحتَّى أَتَانَا اْليَِقيُن(((    
ينَ ).)). )49ِرِضيَن() فََما لَُهْم َعْن التَّْذِكَرِة ُمعْ 48فََما تَْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّافِِعيَن(((     رض :  ُمْعِرِض : أع

  ابتعد ونأى بجانبه .. 
تَْنِفَرةٌ(((     ٌر ُمْس يّاً..)): )50َكأَنَُّهْم ُحُم ان أَو وْحِش اً ك ع، أَهليّ ن ذوات األَرب اُق م اُر: النَّهَّ ال والِحم  وق

َرة ه أَْحِم ي، وجمع يُّ والوحش ُر األَْهِل اُر العَْي ري: الِحم رٌ  األَزه ع وحَ  وُحُم َراٌت جم وٌر، وُحُم ٌر وُحُم ٌر وُحْم ِمي
لى وُطُرقاٍت، الجمع، َكُجُزراتٍ  ه وسلم، واألُنثى ِحمارة. وفي حديث ابن عباس: قَدْمنا رسول هللا، ص  هللا علي

تَْنِفَرةٌ .. ((   جمُع ِحمارٍ  ليلةَ َجْمٍع على ُحُمَراٍت؛ هي جمع صحٍة لُحُمٍر، وُحُمرٌ  تَْنفََر الد)) :  ُمْس َر. واْس ة: َكنَفَّ اب
ه ن واِإلْنفاُر عن الشيء والتَّْنِفيُر عن وُر؛ وأَنشد اب تِْنفاُر أَيضاً: النُّفُ ى. واالْس ه بمعنً تِْنفاُر كلُّ ي: واالْس  األَعراب

تَْنِفرٌ  ه ُمْس اَرَك، إِن ْط ِحم َرةٍ  اْربُ ِر أَْحِم ي إِثْ بِ  ف رَّ ْدَن ِلغُ و  َعَم اٌر، وه ة نِف ي الداب ال: ف افر: ويق لُ أَي ن ٌم ِمثْ  اس
ا الدابة واْستَْنفََرها. ويقال: اْستَْنفَْرُت الوحشَ  الِحراِن؛ ونَفَّرَ  تَْنفََرتْ  وأَْنفَْرتُه ُر واْس َرْت تَْنِف ى فَنَفَ ا بمعنً  ونَفَّْرتُه
تَْنِفَرةٌ  تَْستَْنِفُر بمعنى ْت من واحد. وفي التنزيل العزيز: كأَنهم ُحُمٌر ُمْس رَّ ت: م فَ َوَرٍة؛ وقرئ ر قَْس ستنِفرة، بكس

ي الحديث: مستنفَرة، الفاء، بمعنى نافرة، ومن قرأَ  ْذُعوَرةٌ. وف َرةٌ أَي َم ا ُمنَفَّ اء، فمعناه تح الف ُروا بف وال  بَّشِ
ه الحديث:  يقال: تُنَفُِّروا أَي ال تَْلقَْوُهْم بما يحملهم على النُّفُوِر. رَّ وذهب؛ ومن اراً إِذا فَ وراً ونِف  إِننَفََر يَْنِفر نُفُ

دَّةِ  منكم ين. ُمنَفِِّريَن أَي من يَْلقى الناَس بالِغْلَظِة والّشِ     .فَيَْنِفُروَن من اِإلسالم والّدِ
ْت ِمْن قَْسَوَرةٍ ((     ره،  قَْسراً  القَْسُر: القَْهُر على الُكْره. قََسَره يَْقِسُره.)): )51( فَرَّ ه وقََه واْقتََسَره: َغلَب

ونَ  عليه، : أَكرههوقََسَره على األَمر قَْسراً  ه: َمْربُوب  اْقتِساراً؛ واْقتََسْرته أََعمُّ. وفي حديث علي، رضي هللا عن
اِوُر. والقَْسَوَرةُ: االْقتِساُر اْفتِعال من القَْسر، وهو القهر والغلبة. ع قَس ُره، والجم َره أَي يَْقَه ر غي ز يَْقتَِس  العزي

ل: الصائد؛ وأَنشد ال والقَْسَوُر: ث:الرامي، وقي َورٍ  لي ٍر وقَْس ِريّ  وَشْرَش َوُر  ِنَْص ب والقَْس ُر الكل ال: الشَّْرَش وق
ْت من قَْسَورة؛ قال ابن سيده: والجمع الصياد والقَْسَوُر األَسد، ل  قَْسَوَرةٌ. وفي التنزيل العزيز: فَرَّ ول أَه هذا ق

د، َوَرة اسمان لألَس َوَر والقَْس الو اللغة وتحريره أَن القَْس ا ق وه كم ي أَنث ل ف ة. وقي امة معرف امة إِال أَن أُس ا أُس
ت من   .. قَْسَورة، قيل: هم الرماة من الصيادين قوله: فَرَّ

َرةً(((     ُحفًا ُمنَشَّ ه )52بَْل يُِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم أَْن يُْؤتَى ُص د كتاب ل واح ؤتى ك ار أن ي ب الكف .)): يطال
  باسمه الخاص تحرر فيها براءته من النار .. 

َرهُ( )54َكالَّ إِنَّهُ تَْذِكَرةٌ( )53َكالَّ بَْل الَ يََخافُوَن اْآلِخَرةَ(((     اَء  )55فََمْن َشاَء ذََك ْذُكُروَن إِالَّ أَْن يََش ا يَ َوَم
َرِة( ُ ُهَو أَْهُل التَّْقَوى َوأَْهُل اْلَمْغِف َرةِ .)). /).56َّ ُل اْلَمْغِف َوى َوأَْه ُل التَّْق َو أَْه ل  ُه ه وأوالده : أه الرجل : زوجت

يرته ..  ي وعش رآن وف ل الق ديث أه لُ  الح م أَْه اء هللا ه م أَولي ه ه املون ب رآن الع ة الق ته أَي َحفَظ  هللا وخاصَّ
ز:. به اختصاَص أَْهِل اِإلنسان به. والمختصون ل العزي ي التنزي ي  وف رة؛ جاء ف ل المغف وى وأَْه ُل التَّْق و أَْه ه

وى وقيل:  ْهٌل ألَن يُتَّقَى فال يُْعَصى وأَْهُل المغفرة لمن اتَّقاه،أَ  ، أَنه، عز وجل التفسير: ل التق ٌع  قوله أه َمْوِض
  . ألَن يُتَّقى، وأَْهل المغفرة موضع لذلك.
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 *******  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ور د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف س

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب العالمين إ تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
   

  
  

   

c    : 383الحلقة عدد   
   c سورة القيامة) 75(

  )  40( آياتها : 
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده  ول هللا بل ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
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اَمِة(وَ  )1الَ أُْقِسُم بِيَْوِم اْلِقيَاَمِة(((  هُ( )2َال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ َع ِعَظاَم ْن نَْجَم نَساُن أَلَّ ى  )3أَيَْحَسُب اْإلِ بَلَ
هُ( َي بَنَانَ ّوِ ى أَْن نَُس اِدِريَن َعلَ هُ( )4قَ َر أََماَم اُن ِليَْفُج نَس ُد اْإلِ ْل يُِري ِة( )5بَ ْوُم اْلِقيَاَم اَن يَ أَُل أَيَّ ِرَق  )6يَْس ِإذَا بَ فَ

( )9َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمُر( )8َوَخَسَف اْلقََمُر( )7َصُر(اْلبَ  رُّ َن اْلَمفَ نَساُن يَْوَمئٍِذ أَْي الَّ الَ َوَزَر( )10يَقُوُل اْإلِ   )11َك
) َر( )12إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ َم َوأَخَّ نَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما قَدَّ يَرةٌ(بَْل اْإلِ  )13يُنَبَّأُ اْإلِ ِه بَِص ْو  )14نَساُن َعلَى نَْفِس َولَ

اِذيَرهُ( ى َمعَ ِه( )15أَْلقَ َل بِ انََك ِلتَْعَج ِه ِلَس ْك بِ ّرِ هُ( )16الَ تَُح هُ َوقُْرآنَ ا َجْمعَ اتَّبِْع  )17إِنَّ َعلَْينَ اهُ فَ ِإذَا قََرأْنَ فَ
هُ( هُ( )18قُْرآنَ ا بَيَانَ مَّ إِنَّ َعلَْينَ ْل تُِحبُّ )19ثُ الَّ بَ ةَ(َك َرةَ( )20وَن اْلعَاِجلَ ذَُروَن اْآلِخ ٍذ  )21َوتَ وهٌ يَْوَمئِ ُوُج
َرةٌ( اِظَرةٌ( )22نَاِض ا نَ ى َربَِّه َرةٌ( )23إِلَ ٍذ بَاِس وهٌ يَْوَمئِ اقَِرةٌ(24َوُوُج ا فَ َل بَِه نُّ أَْن يُْفعَ ْت  )25) تَُظ الَّ إِذَا بَلَغَ َك

ي( ْن َراٍق( )26التََّراقِ َل َم نَّ  )27َوقِي َراُق(َوَظ هُ اْلِف اِق( )28 أَنَّ اُق بِالسَّ ْت السَّ ٍذ  )29َواْلتَفَّ َك يَْوَمئِ ى َربِّ إِلَ
اُق( لَّى( )30اْلَمَس دََّق َوَال َص َال َص َولَّى( )31فَ ذََّب َوتَ ْن َك ى )32َولَِك ِه يَتََمطَّ ى أَْهِل َب إِلَ مَّ ذََه َك  )33( ثُ ى لَ أَْولَ

نَساُن أَْن يُتَْرَك ُسًدى( )35أَْولَى(ثُمَّ أَْولَى لََك فَ  )34فَأَْولَى( ى( )36أَيَْحَسُب اْإلِ ّيٍ يُْمنَ ْن َمنِ مَّ  )37أَلَْم يَُك نُْطفَةً ِم ثُ
ى( وَّ َق فََس ةً فََخلَ اَن َعلَقَ ى(38َك ذََّكَر َواْألُنثَ ْوَجْيِن ال زَّ هُ ال َل ِمْن َي  )39) فََجعَ ى أَْن يُْحيِ اِدٍر َعلَ َك بِقَ ْيَس ذَِل أَلَ

  .))./).40ْوتَى(اْلمَ 
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة القيامة ) 

  * التحليل: 
  

ا القيام ذه  ةم ن ه اقرة ؟.. ع ا الف رة ؟.. وم ا الباس اذير ؟.. وم ا المع ة ؟.. وم نفس اللوام ا ال ؟.. وم
  األسئلة وأكثر  تجدون األجوبة الكافية الشافية في التحليل التالي إن شاء هللا تعالى : 

  
  .)): : ال : صلة .. والمعنى : أقسم بيوم القيامة .. أي البعث والجزاء  ..)1 بِيَْوِم اْلِقيَاَمِة(الَ أُْقِسمُ (( 

اَمِة(((   ى اللَّوُم واللّْوماُء واللَّْوَمى والالئمة: العَْدُل..)) : )2َوَال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ ه  الَمه عل ذا يَلوُم ك
ْوَم؛ ، فهو َملُوم وَمِليٌم:لَْوماً وَمالماً ومالمةً ولْومةً  رو  استحقَّ اللَّ ي حديث عم ُث. وف م: االنتظار والتلبُّ وُّ والتَّلَ

ت ّي: وكان لَمة الَجْرم ن َس دى ب ذف إح ّوم فح ر، وأراد تَتَلَ تح أي تنتظ المهم الف ّوُم بإس رب تَلَ   الع
ه السالم: إذا ي، علي ي حديث عل ه أجْ  التاءين تخفيفاً، وهو كثير في كالمهم. وف ا بين َ◌م م وَّ ي السفَر تَلَ َب ف نَ

ى َم عل وَّ ر وتَلَ ت أي انتظ ر الوق ين آخ ومُ  وب ى الق ال: قض ه. ويق ه أي حاجت ى لُواَمت ّوم عل ده. وتَلَ ر يُري  األم
  ..  لهم وهي الحاجات، واحدتها لَُوامة لُواماتٍ 

نَساُن أَلَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمهُ(((   هَجَمَع الشيءَ .)): )3أَيَْحَسُب اْإلِ عَ اً وَجمَّ ه َجْمع ه  عن تَْفِرقة يَْجَمعُ  وأَْجَمعَ
وع: تجمع. والمجم ع واْس ن   فاجتَمع واْجَدَمَع، وهي مضارعة، وكذلك تجمَّ ذي جمع م م ال ا وإِن ل ا وههن ههن

د يء الواح ل كالش ع..  يجع ذي يَْجم و ال ر: ه ن األَثي ال اب امُع؛ ق نى: الج ماء هللا الحس ي أَس   وف
   ..الوجود اب، وقيل: هو المَؤلِّف بين الُمتماثِالت والُمتضاّدات فيليوم الِحس الخالئق

هُ(((   َي بَنَانَ ّوِ ى أَْن نَُس اِدِريَن َعلَ ى قَ ةٌ؛ .)): )4بَلَ دتها بَنات ا، واح ل: أَطرافه ابع: وقي ان: األَص والبَن
ه، مرداس: وأَنشد ابن بري لعباس بن ه بَنانَ ه يَقْ  أَال ليتَني قطَّعُت من تِ والقَْيتُ ي البي ان ف اِدرا ظ ديث  ح ي ح وف

ه. ه إال ببَنان ا َعَرْفتُ د: م ه؛  جابر وقتْل أَبيه يوَم أُُح ّوَي بَنان ى أَن نُس ادرين عل ى ق الى: بَلَ ه تع ي قول اُن ف والبَن
   ..يعني َشواهُ 

نَساُن ِليَْفُجَر أََماَمهُ(((   ُر: وأَْفَجَر إِذا ع وأَْفَجَر إِذا كذب،.)): )5بَْل يُِريُد اْإلِ صى، وأَْفَجَر إِذا كفر. والفََج
ٍر، ِمْحجن الثقفي: المال؛ قال أَبو كثرة ذي فََج الي ب ا َم وُد، وم قِ  فقد أَُج ْربَةُ العُنُ ه َض تُم السرَّ في روى:  وأَْك وي

ى وسيأْتي ذكره. والفََجر: المال؛ عن بذي قَنٍَع، وهو الكثرة، و عل اِل، وه ر الم اجُر: الكثي راع. والفَ  النسب. ك
  . وفََجَر اِإلنساُن يَْفُجُر فَْجراً وفُجوراً: اْنبَعََث في المعاصي.

ِة(((   ْوُم اْلِقيَاَم اَن يَ أَُل أَيَّ و.)): )6يَْس يٍن، وه اه أَيُّ ح اَن: معن ي  وأَيّ ى. وف ل مت اٍن مث ن زم َؤاٌل ع ُس
حابنا ونسيده: أَيَّان بمعنى َمتى فينبغي أَن تك العزيز: أَيَّان ُمْرساها. ابن التنزيل ذكرها أَص م ي  شرطاً، قال: ول
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ى الشرط  وِحيَن، هذا هو الوجه، ٌفي الظروف المشروط بها نحو َمتى وأَيَن وأَيّ  ا معن وقد يمكن أَن يكون فيه
 ً ز:  كِإذا في غالب ولم يكن شرطاً صحيحا ل العزي ي التنزي زة. وف ر الهم اَن، بكس ه إيَّ ى الزجاج في ر؛ وحك األم

ون،  عبد  يُْبعَثون؛ أَي ال يعلمون متى البَْعث؛ قال الفراء: قرأَ أَبوأَيّانَ  يَْشعُرون وما اَن يُْبعَث الرحمن السُّلَمي إيّ
وز أَن العرب، يقولون بكسر األَلف، وهي لغة لبعض ور: وال يج و منص ال أَب الم أَوان. ق ك، والك ى إواُن ذل  مت

اَن  تقوَل أَيّانَ  أَلون أَيّ ه عز وجل: يَْس ذا. وقول ين،فعلت ه ّدِ وُم ال ون إال ي م  ال يك ذي ل ت ال ن الوق تفهاماً ع اس
  . يجئ.

َق بَصَره: ألْألَ به. .)): )7فَِإذَا بَِرَق اْلبََصُر(((   الن وبرَّ اً إذا ألْألَ  قال الليث : برق ف ه تَْبريق ا  بعيني بهم
ر؛ وأَنشد: ا من شدَّة النظ ا تَْبريق ْت بعَْينِه وَ  وَطِفقَ ي تَ  نح ِر، تَْبتَغ ااألَمي عَهما  ْطليق اً إذا أَوَس ه تبريق َق عيني رَّ وب

ح َ وأَحدّ  ق: لوَّ ْقت؛ بشيء ليس النظر. وبرَّ ْقت وعرَّ ْقُت أَي قلَّلت. له ِمْصداق، تقول العرب: برَّ ل رجل  عرَّ وَعِم
قت َعَمالً فقال ْفَت وبرَّ حَت بشيء ليس له صاحبه: عرَّ رُ  له لوَّ َرق يب اً وب ُره بََرق ِرَق بص داق. وبَ اً؛ِمص  ق بُُروق

  .. اللحياني: َدِهَش فلم يبصر، وقيل: تحيَّر فلم يَْطِرفْ  األَخيرة عن
ُر( )8َوَخَسَف اْلقََمُر(((   ْمُس َواْلقََم ال )9َوُجِمَع الشَّ وفُه..)): ق ِر ُكس وُف القم وهري: وُخس ي  الج وف

ل قال: َخَسَف القمرُ ِلَحياتِه. ي الحديث: إن الشمَس والقمَر ال يَْخِسفاِن لمْوِت أََحٍد وال ان الفع وزن ضَرب إذا ك  ب
راً للشمس يسّم فاعله. قال ابن له، وُخِسَف على ما لم ي الحديث كثي والمعروف  األَثير: وقد ورد الُخسوُف ف

ً  لها في اللغة ع  للقمر لتذكيره على الكسوُف ال الُخسوُف، فأَما إطالقُه في مثل هذا فتغليبا ث الشمس، فجم تأْني
د يما يَُخّص القمر، وللمعاوضةبينهما ف فاِن،  أَيضاً فإنه ق ر ال يَْنَكِس رى: إن الشمس والقم ة أُخ ي رواي جاء ف

 وإظالمهما الُخسوِف على الشمس منفردة فالشتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما إطالقُ  وأَما
 ..  

  الزمن بسبب اختالل الموازين ..  .)): أي غاب الزمن أو مفهوم)9َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمُر(((  
  ))) نَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَرُّ ُره.)) : )10يَقُوُل اْإلِ ه غي رَّ ى. وأَفَ ذلك الفُلَّ ة، وك ى: الَكتيبةُ المنهزم  والفُرَّ

وا ه وتَفارُّ ه؛ ومن رار علي ، بكسر الميم: يصلح للِف الى أَي تهاربوا. وفرس ِمفَرٌّ ه تع رُّ  : قول ن الِمفَ ، أَي رُّ . والَمِف
ي فَعَل به بكسر الفاء: الموضع. وأَفَرَّ به: ي الحديث: أَن النب ه. وف رُّ من ه فِْعالً يَِف لم ، صلى هللا علي ال  وس ، ق

ه لعدي بن ال ال إِل الم إِال أَن يق ك عن اِإلس ال حاتم: ما يُِفرُّ ذيب: يق راراً إِذا  إِال هللا. الته ه إِْف رُّ َل أُفِ َرْرت الرج أَْف
  .. أَي يحملك على الفرار إِال التوحيد عمالً يَِفرُّ منه ويهرب، لت بهعم

ي  ُ وكلّ  الَوَزُر: الَمْلَجأُ، وأَصل الَوَزِر الجبل المنيع،.)).. ال ملجأ .. )11َكالَّ الَ َوَزَر(((   ٍل َوَزٌر. وف َمْعِق
اإِسحق:الَوَزُر في كالم ال التنزيل العزيز: َكالَّ ال َوَزَر؛ قال أَبو ل م له. وك ذا أَص ه، ه أُ إِلي  عرب الجبل الذي يُْلتََج

  .. أَمر هللا من اْلتََجأَْت إِليه وتحصنت به، فهو َوَزٌر. ومعنى اآلية ال شيء يعتصم فيه
  ))) ت. وصار.)): )12إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ اَهى وثب ه: تَن تَقَّرِ راره وُمْس ى قَ د  األَمر إِل ولهم عن وق

، وقال ثعلب: معناه وقعت في  وربما قالوا: َوقَعَت تصيبهم: صابْت بقُّرٍ أَي صارت الشّدةُ إِلى قَرارها، ةشدّ  بقُّرٍ
  . ينبغي. الموضع الذي
َر(((   َم َوأَخَّ نَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما قَدَّ ام .. سمي )13يُنَبَّأُ اْإلِ ر اله اء : الخب ع أنب .)): نبأه : خبره .. النبأ جم

  نه ينبأ من مكان آلخر أي ينتقل .. نبأ أل
يَرةٌ(((   ِه بَِص ى نَْفِس اُن َعلَ نَس ْل اْإلِ ي.)): )14بَ ار ف ةُ واالستبص يَرةُ: الحج يء. والبَِص َر  الش وبَصَّ

   .. األَْعياُن ورأَى بعضها بعضاً، عينيه. ولقيه بََصراً أَي حين تباصرت الَجْرُو تبصيراً: فتح
ِذرة. ومن.)): )15يَرهُ(َولَْو أَْلقَى َمعَاذِ ((   ع َمْع اِذُر: جم ال هللا عز والَمع اِذُب؛ ق اِذُر مك الهم: الَمع  أَمث

اذير وجل: بل اِإلنساُن على نفسه ل: المع ا بَِصيرةٌ ولو أَْلقى َمعاِذيَره؛ قي اَدَل عنه و ج ُج، أَي ل ى  الُحَج و أَْدل ول
اِذيَره. بلغةالَمعاذير السُّتور  بكل حجة يعتذر بها؛ وجاء في التفسير: ى َمع و أَلق ذاٌر، أَي ول  اليمن، واحدها ِمْع

ذَُّروا ال: تَعَ ن ويق رو اب ك عم و مال ال أَب ذلوه. وق ه وخ وا عن رُّ ه أَي فَ ال علي َرة: يق ذَروه أَي  ِكْرِك ربوه فأَْع ض
ي فأُْعِذَر أَي ضربوه فأَثْقَلُوه. وُضِرَب فالنٌ  الن ف ذََر ف ال: أَْع الن أُْشرف به على الهالك. ويق ِر ف  بالسيَاط َظْه

  .. في سبِّه إِْعذاراً إِذا ضَربه فأَثَّر فيه، وَشتَمه فبالَغ فيه حتى أَثَّر به
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ِه(((   َل بِ انََك ِلتَْعَج ِه ِلَس ْك بِ ّرِ لم .. )16الَ تَُح ه وس لى هللا علي ول هللا ص ى رس ه إل اب موج .)):  الخط
  ن ينساه .. حيث كان يحرك شفتيه عند نزول القرآن الكريم مخافة أ

  .)): جاء في صحيح البخاري  : )18فَِإذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ( )17إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ(((  
ي عائشة: ن أب ن حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن موسى ب ه سأل سعيد ب ر عن  أن جبي

له: {التحرك  أنزل عليه، فقيل بن عباس: كان يحرك شفتيه إذاقوله تعالى: {ال تحرك به لسانك}. قال: وقال ا
إذا } ،وقرآنه أن تقرأه } في صدرك، : أن نجمعه إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ  منه،  يخشى أن ينفلت به لسانك}.  ف

ه.  اتبع قرآن ه {ف زل علي ول: أن اه} يق ه  قرأن ه )) : أن نبين ا بيان م إن علين انك. ث ى لس   عل
  نفلت) يضيع ويفوت].ي 

  .)): أي بيان الحالل والحرام .. بين الشيء:أوضحه .. )19ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ(((  
  .)): الحياة الدنيا.. )20َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ(((  
  .)): وذر الشيء وذرا : تركه .. )21َوتَذَُروَن اْآلِخَرةَ(((  
  .)): جاء في صحيح البخاري :)23إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ( )22 نَاِضَرةٌ(ُوُجوهٌ يَْوَمئِذٍ ((  

ال: ر ق يس، عن جري ن ق ن إسماعيل، ع ا جلوساً  حدثنا عمرو بن عون: حدثنا خالد أو ُهَشيم، ع كن
ر، )عند النبي صلى هللا عليه وسلم، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: ال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القم

ل غروب الشمس،  تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن ال وع الشمس، وصالة قب تغلبوا على صالة قبل طل
  . فافعلوا).

هٌ  والبَْسُر:.)): )24َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ بَاِسَرةٌ(((   بََس. َوَوْج وراً: َع راً وبُُس ٌر:  القَْهُر. وبََسَر يَْبُسُر بَْس بَْس
و إِسحق:  التنزيل العزيز: َوُوُجوهٌ يومئذٍ  باِسٌر، ُوِصَف بالمصدر. وفي ال أَب باِسَرةٌ؛ وفيه: ثم َعبََس. َوبََسَر؛ ق

ذاب بََسَر أَي نظر بكراهة ت أَن الع د أَيقن ةٌ ق بَ رة أَي ُمقَّطِ ٍذ باِس وه يومئ َر  شديدة. وقوله: ووج ا. وبََس ازل به ن
ةً بالبِْشرِ لما  الرجُل َوْجَهه بُُسوراً أَي َكلََح. وفي حديث سعد قال: ي فكانت تلقاني َمرَّ ةً  أَسلمُت َراَغَمتْني أُّمِ  وَمرَّ

  .. بالبَْسِر؛ البِْشُر، بالمعجمة: الطالقة
اقِرةَ أَي) .)): 25تَُظنُّ أَْن يُْفعََل بَِها فَاقَِرةٌ(((   ه الف ل ب ال: عم اِر. يق ة الكاسرة للفَقَ  والفاقِرةُ: الداهي

ذاب،  المعنى توقن ه تعالى: تَُظّن أَن يُْفعََل بها فاقَِرةٌ؛قال أَبو إِسحق في قول الداهية. أَن يُْفعََل بها داهية من الع
راء: ال الف ك؛ ق و ذل ماء ونح اءت أَس د ج ال وق ث: ق ال اللي مائها؛ وق دواهي وأَس ى ال ذاب بمعن ة والع  القيام

اق ظاهره أن والفاقِرةُ: الداهية وهو الوسم الظهر. الفاقِرةُ داهية تكسر ا  رةالف م نجد م ى الوسم، ول ق عل تطل
ر  يؤيده في الكتب التي بأيدينا، فان لم يكن ن الفق ة م اقرة الداهي صحيحاً فلعل في العبارة سقطاً؛ واألَصل والف

ارَ  وهو الوسم اقِرةُ أَي كسرت فَقَ ه الف اقِرةٌ وهي  إلخ) الذي يَْفِقُر األَنف. ويقال: فَقََرتْ ابته ف ال أَص ظهره. ويق
  . َرْت فَقَاَره أَي َخَرز ظهره.التي فَقَ 

ون.)): )26َكالَّ إِذَا بَلَغَْت التََّراقِي(((   اتِق تك ر والع رة النْح ين ثُْغ ِرفان ب ان الُمْش اِن: العظم  والتَّْرقَُوت
اة: للناس ي صفة قط ا وغيرهم؛ أَنشد ثعلب ف ي، كأنَّه ين التَّراق ةً ب َرْت نُْطف لِ  قَ وانِح ُمْقفَ ين الَج فَط ب َدى َس   ل

انبين،  تُرقوة، بالضم، وقيل: هي عظم وهي التَّْرقَُوةُ، فَْعلَُوةٌ، وال تقل ن الج اتق م رة النحر والع ين ثُغ وصل ب
  .. التراقي وجمعها

ذا.):  )27َوقِيَل َمْن َراٍق(((   ال: ه عََّد. ويق ل ال وَرقَِى فالٌن في الجبل يَْرقَى ُرقِيّاً إذا َص ه  جبَ ًى في َمْرق
هوال ُمْرتَقىً  ى ب غ . ويقال: ما زال فالٌن يتَرقَّ ى بَلَ ُر حت اً إذا األَم اً وُرقِيّ لَّم َرْقي ي السُّ ُت ف ه. وَرقِي ِعْدَت،  غايتَ َص

قْية: العُوذة، معروفة؛ قال رْؤبة:..  مثلُه وارتَقَْيت ا، والرُّ اني فما تََركا ِمن ُعوذٍَة يَْعِرفانه ا َرقَي ٍة إال به  وال ُرْقي
  ..  ُرقْية، فهو راقٍ  قول: اْستَْرقَْيتُه فَرقانيوالجمع ُرقًى. وت

  .)) : الظن هو هو محض اليقين .. ألن الموت هو حق اليقين .. )28َوَظنَّ أَنَّهُ اْلِفَراُق(((  
اِق(((   اُق بِالسَّ ْت السَّ اُق( )29َواْلتَفَّ ٍذ اْلَمَس َك يَْوَمئِ ى َربِّ ين .)):  )30إِلَ ا ب ان: م ن اإلنس اُق م والس

دمال ة والق الى:.. ركب ال هللا تع ث؛ ق اُق مؤن اق والس اُق بالس ت الس ن .. والتفَّ ُف ع ة: يَْكِش ديث القيام ي ح وف
ر الشديد، ة األم فُه ساقِه؛ الساُق في اللغ مَّ  وَكْش َد ثَ ة وال ي ُده مغلول حيح ي ال للش ا يق ر كم ي شدة األم ٌل ف   َمثَ

، اك والوإنما هو َمثٌَل في شّدة البخل، وكذلك  وال ُغلَّ له أَن هذا. ال ساَق هن ي  َكْشف؛ وأَص ع ف اإلنسان إذا وق
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ر ساِعَده وكشف ذلك َأمر شديد يقال: شمَّ وم عن ساقِه لإلهتمام ب الى: ي ه تع ي قول يده ف ن س ر العظيم. اب  األم
اٌق ألن اإلنسان إذا..  األمر يُكَشف عن ساٍق، إنما يريد به شدة دّ  ويقال لألَمر الشديد س ه ِش ا َدَهَمتْ ّمر له ة َش

  .. ساقَْيه، ثم قيل لألَمر الشديد ساقٌ  عن
لَّى(((    َولَّى( )31فََال َصدََّق َوَال َص ذََّب َوتَ ْن َك ى )32َولَِك ِه يَتََمطَّ ى أَْهِل َب إِلَ مَّ ذََه ى .)).. )33( ثُ وتََمطَّ

ي: التبختر وَمدُّ اليدين في المشي، ويقال اثر التََّمطِّ  الرجل: تَمدَّد. والتََّمّطِ ي مأْخوذ من الَمِطيطِة وهو الماُء الخ
نّ  ألَنه في أَسفل الحوض ن الظَّ ن َيَتََمطَُّط أَي يتَمدَّد، وهو مثل تََظنَّْيُت م ْيُت م ن  وتَقَضَّ واُء م ض، والُمَط التَّقَضُّ

واِء، ى وزن الغُلَ ي عل ري التََّمّطِ ن ب ر اب ةَ ال وذك ن ُجْحف ال ذَْروةُ ب ي؛ ق ا التََّمّطِ ُموتي:الَمط   صَّ
َمْمتُها إِذْ  ِميِمي، َش ْت َش ومِ  َكِرَه ا الَمْحُم ى كَمط َي تََمطَّ ى فَْه ى عل دَّم  وإِذا تََمطَّ د تق واُء، وق ذلك الُمَط ى ف الُحمَّ

يَالءُ  و الُخ ي تفسيرالَمِطيطاء وه ت ْت أُمَّ ي الحديث: إِذا َمَش ر. وف ي والتَّبَْختُ د والقصر؛ ه ا، بالم ية  الُمَطْيط ِمْش
ال:فيها تَ  َدْدت؛ بَْختُر وَمدُّ اليدين. ويق ى م ُت بمعن ْوُت وَمَطْط ي َمَط ن المصغرات الت ر: وهي م ن األَثي ال اب   ق

ِو، تعالى: ثم ذََهب إِلى أَهله لم يستعمل لها مكبر، وهللا أَعلم. وقوله  يَتَمطَّى؛ أَي يتبختر، يكون من الَمّطِ والَمْط
  . ْطواً إِذا مَدْدت بهم في السير.َمَطْوُت بالقوم مَ  وهما المّد، ويقال:

أَْولَى(((   َك فَ أَْولَى( )34أَْولَى لَ َك فَ ى لَ مَّ أَْولَ ران )35ثُ الهالك والخس د ..ب ن وراء تهدي د م .)):  تهدي
ي ال  ام الساعة الت ى قي ان إل ان ومك ل زم ي ك رد  ف البعيد..  حتى أصبح علما للتهديد والوعيد لكل عاص متم

  شك فيها إطالقا .. 
نَساُن أَْن يُتَْرَك ُسًدى(((    ه سواء. .)): )36أَيَْحَسُب اْإلِ والسُّدى والسَّدى: المهمل، الواحد والجمع في

ن أَي يقال: إبٌل ُسًدى ا؛ وأَنشد اب َدْيتها: أَْهَمْلته ًدى. وأَْس ول: َس د: مهملة، وبعضهم يق ري للبي ا  ب ِد م م أُْس فل
رِ فأَْنَجْحتُ  أْرَعى، وتَْبٌل َرَدْدتُه، بِ   بعد هللا من خي ًدى؛ أي  َمْطلَ َرك ُس ُب اإلنساُن أَن يُت ل: أَيَْحس ه عز وج وقول

  .. أَْهَمْلتها غيرمأْمور وغير َمْنهّي، وقد أَْسداه. وأَْسَدْيُت إبِلي إْسداء إذا ُمْهَمالً  يُترك
ى(((   ّيٍ يُْمنَ ْن َمنِ ةً ِم ُك نُْطفَ نْ .)): )37أَلَْم يَ ز: ِم ل العزي ي التنزي يّ وف ى  ٍ  َمنِ اء عل رئ بالت ى؛ وق يُْمنَ

تَْمنَى أَي الَمنّيِ، يقال: َمنَى النطفة وبالياء على ى، واْس ّيِ بمعنً جُل وأَْمنى من الَمنِ تَْدَعى خروج الرَّ ّي. اْس  المن
ا م وِمنًى بمكة، يصرف وال وَمنَى هللاُ الشيء: قَدََّره، وبه سميت ِمنًى، ى فيه ا يُْمنَ ذلك لم ن يصرف، سميت ب

  .. الدماء أَي يُراق
ى(((   بق .)): )38ثُمَّ َكاَن َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّ م يُس ال ل ى ِمث داع الشيء عل والَخْلُق في كالم العرب: ابتِ

ل ه: وك يء إِلي ه: أَال ش بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه ق خلَق ه الَخل ر ل ن  واألَم ارك هللا أَحس تب
  . الخالقين.

ْوَجْيِن الذََّكَر َواْألُنثَى(فَجَ ((     .وَجعَله َصيََّره. وَجعَلَه يَْجعَلُه َجْعالً: َصنَعه،.)): )39عََل ِمْنهُ الزَّ
ان .)): /).40أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدٍر َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى(((  القَِديُر والقاِدُر: من صفات هللا عز وجل يكون

ل  القُْدرة، فا تقدير. وقوله تعالى: إِن هللا على كل شيء قدير؛ منويكونان من ال القُْدَرة من ى ك عز وجل عل
ُر ُكّلِ شيء ِديُر، وقاضيه. ابن شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ ِدُر والقَ اِدُر والُمْقتَ الى الق  األَثير: في أَسماء هللا تع

  .. وهو للمبالغةفاعل من قََدَر يَْقِدُر، والقَِدير فعيل منه،  فالقادر اسم
  

 *******  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يمن العز ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب ي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُلْ (( ون ...  –./.)) )118َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    : 384الحلقة عدد   
   c سورة اإلنسان) 76(

  )  31( آياتها : 
  

 الم ع الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم ل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  ن الرجيمأعوذ با من الشيطا
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْهِر لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُكوًرا(((    نَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّ اجٍ  )1َهْل أَتَى َعلَى اْإلِ ٍة أَْمَش ْن نُْطفَ اَن ِم نَس ا اْإلِ إِنَّا َخلَْقنَ
يًرا( ِميعًا بَِص اهُ َس ِه فََجعَْلنَ َدْينَاهُ ال )2نَْبتَِلي ا َه وًرا(إِنَّ ا َكفُ اِكًرا َوإِمَّ ا َش بِيَل إِمَّ الً  )3سَّ افِِريَن َسَالِس ْدنَا ِلْلَك ا أَْعتَ إِنَّ

ا  )5إِنَّ األَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا( )4َوأَْغَالالً َوَسِعيًرا( ُرونََه ِ يُفَّجِ َّ اُد  َعْينًا يَْشَرُب بَِها ِعبَ
تَِطيًرا(6تَْفِجيًرا( هُ ُمْس رُّ اَن َش ا َك ا  )7) يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًم ِكينًا َويَتِيًم ِه ِمْس ى ُحبِّ اَم َعلَ وَن الطَّعَ َويُْطِعُم

يًرا( ُكوًرا( )8َوأَِس َزاًء َوَال ُش ْنُكْم َج ُد ِم ِ الَ نُِري َّ ِه  ْم ِلَوْج ا نُْطِعُمُك ْن  )9إِنََّم اُف ِم ا نََخ ا إِنَّ ا َعبُوًس ا يَْوًم َربِّنَ
ُ َشرَّ ذَِلَك اْليَْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرةً َوُسُروًرا( )10قَْمَطِريًرا( َّ ًرا( )11فََوقَاُهْم  ةً َوَحِري بَُروا َجنَّ ا َص َزاُهْم بَِم  )12َوَج

رً  ا َوَال َزْمَهِري ا َشْمًس َرْوَن فِيَه ِك الَ يَ ى األََرائِ ا َعلَ يَن فِيَه ا 13ا(ُمتَِّكئِ ْت قُُطوفَُه لَ ا َوذُلِّ ْيِهْم ِظَاللَُه ةً َعلَ ) َوَدانِيَ
َواِريَر( )14تَْذِليالً( ْت قَ َواٍب َكانَ ٍة َوأَْك ِديًرا( )15َويَُطاُف َعلَْيِهْم بِآنِيٍَة ِمْن فِضَّ دَُّروَها تَْق ٍة قَ ْن فِضَّ َواِريَر ِم  )16قَ

ى َسْلَسبِيالً( )17َجبِيالً(َويُْسقَْوَن فِيَها َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجَها َزن ُدوَن  )18َعْينًا فِيَها تَُسمَّ َداٌن ُمَخلَّ ْيِهْم ِوْل َويَُطوُف َعلَ
ٌر 20َوإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكبِيًرا( )19إِذَا َرأَْيتَُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلًُؤا َمنثُوًرا( نُدٍس ُخْض اُب ُس اِليَُهْم ثِيَ ) َع

وًرا(َوإِ  َرابًا َطُه ْم َش قَاُهْم َربُُّه ٍة َوَس ْن فِضَّ اِوَر ِم وا أََس تَْبَرٌق َوُحلُّ ْعيُُكْم  )21ْس اَن َس َزاًء َوَك ْم َج اَن لَُك ذَا َك إِنَّ َه
ِزيالً( )22َمْشُكوًرا( ْرآَن تَْن َك اْلقُ ا َعلَْي ْلنَ ُن نَزَّ ْع  )23إِنَّا نَْح َك َوَال تُِط ِم َربِّ بِْر ِلُحْك وًرا(فَاْص ا أَْو َكفُ ْنُهْم آثًِم  )24ِم

ِويالً( )25َواْذُكْر اْسَم َربَِّك بُْكَرةً َوأَِصيالً( ْيالً َط بِّْحهُ لَ هُ َوَس ُجْد لَ ِل فَاْس ةَ  )26َوِمْن اللَّْي وَن اْلعَاِجلَ ُؤَالِء يُِحبُّ إِنَّ َه
يالً( اُهْم َوَش27َويَذَُروَن َوَراَءُهْم يَْوًما ثَِق ُن َخلَْقنَ ِديالً() نَْح الَُهْم تَْب ْلنَا أَْمثَ دَّ ئْنَا بَ َرُهْم َوإِذَا ِش ِذِه  )28َدْدنَا أَْس إِنَّ َه

ا( )29تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً( ا َحِكيًم اَن َعِليًم َ َك َّ ُ إِنَّ  َّ اَء  اُءوَن إِالَّ أَْن يََش ا تََش ْدِخُل  )30َوَم يُ
  .)) ./).31 فِي َرْحَمتِِه َوالظَّاِلِميَن أََعدَّ لَُهْم َعذَابًا أَِليًما(َمْن يََشاءُ 
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  صدق هللا العظيم   
  ( سورة اإلنسان )   

  * التحليل :   
    

  جاء في (( المستدرك )) فيما يتعلق بسورة اإلنسان : 
ن م   د هللا ب دثنا عبي اري، ح ازم الغف ن ح د ب أ أحم يم، أنب ن دح ي ب ن عل د ب ا محم ى،أخبرن أ  وس أنب

الى -إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مورق العجلي، عن أبي ذر  ه  رضي هللا تع ال: -عن رأ رسول  ق ق
ا،  من الدهر لم على اإلنسان حين : {هل أتى -وسلم وآله صلى هللا عليه  -هللا  ى ختمه يكن شيئا مذكورا} حت

در أُطَّ ثم قال: (إني أرى ما ال ترون، وأسمع ما ال تسمعون، ا موضع ق ا فيه ئط، م ا أن ت قَّ له ت السماء وُح
ه ا  أربع أصابع، إال ملك واضع جبهت راً، وم تم كثي يال، ولبكي حكتم قل م لض ا أعل و تعلمون م . وهللا ل ساجدا 

ذذتم ي تل وددت أن الى. وهللا ل ى هللا تع أرون إل عدات تج ى الص رجتم إل رش، ولخ ى الف اء عل جرة  بالنس ش
حيح ا ديث ص د).هذا ح اه. تعض م يخرج ناد، ول    إلس

ان،     و غس دثنا أب ن الحارث، ح ن سليمان ب د ب أ محم ن إسحاق، أنب ر ب و بك يخ أب ا الش حدثنا  أخبرن
ن عازب  راء ب ه  -إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الب الى عن ه  -رضي هللا تع ي قول ل  -ف ت -عز وج : {وذلل

اولون م. 14اإلنسان :  قطوفها تذليال}  اؤواقال: ذللت لهم،فيتن ف ش ا كي رط .  نه ى ش ذا حديث صحيح عل ه
اه. م يخرج يخين، ول   الش

دني،  أخبرني بكر بن محمد الصيرفي بمرو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل،     ر الع ن عم حدثنا حفص ب
م  -تعالى عنهما  رضي هللا -حدثنا الحكم بن إبان، عن عكرمة، عن ابن عباس  ة، ث ل الجن ب أه أنه ذكر مراك

ً تال: {وإذا رأ   20اإلنسان :  كبيراً}  يت ثم رأيت نعيماً وملكا
  هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه. 

ْذُكوًرا(((    ْيئًا َم ْن َش ْم يَُك ْهِر لَ دَّ َن ال يٌن ِم اِن ِح نَس ى اْإلِ ى َعلَ ْل أَتَ د )) ..)1َه ى (( ق ل : بمعن .)).. ه
ع   اناألَ  الِحيُن: الدهُر، وقيل: وقت من الدَّهر مبهم يصلح لجمي ون  زم َرْت، يك ت أَو قَُص ا، طال كله

ه ين سنة وأَكثر من ذلك، وخص بعضهم ب هر أَو شهرين.  أَربع سنة أَو سبع سنين أَو سنتين أَو ستة أَش
ْدرِ  يقال: حينئذ؛ قال ُخَوْيِلٌد: الوقُت، والِحيُن: يُم الِق ماِد عظ ه، كابي الرَّ ُ ِل  َجْفنَت ْوِض الَمْنَه حيَن الشتاِء، َكَح

ذيب: الُمدَّة؛ ومنه قوله تعالى: هل أَتى على اإلنسان حيٌن من والِحيُن: ِف.اللَّقِ  ِهِر. الته يُن وقت من  الدَّ الِح
ايينَ  يَِحين، ويجمع على الزمان، تقول: حاَن أَن يكون ذلك، وهو اُن أَح دهر: ..  األَحياِن، ثم تجمع األَحي وال

ل: ال  وسلم:وآله  صلى هللا عليهالزمان الطويل ومّدة الحياة الدنيا، فقال النبي،  ى تأْوي دهر، عل ال تسبوا ال
ا فِإنكم إِذا تسبوا الذي يفعل بكم هذه األَشياء ه الفاعل له الى ألَن ى هللا تع   سببتم فاعلها فِإنما يقع السب عل

د وجه الحديث؛ قال األَزهري: وقد فسر الشافعي هذا الحديث ال الدهر، فهذا و عبي ت ظن بنحو ما فسره أَب ن
ه وسلم، عن أَن أَبا عبيد حكى كالمه، وقيل: معنى نهي دهر وسبه أَي ال تسبوا  النبي، صلى هللا علي ذم ال

د األَشياء فِإنكم إِذا سببتموه وقع السب فاعل هذه ا يري ال لم ه الفع ْيئًا  ..(( على هللا عز وجل ألَن ْن َش ْم يَُك لَ
ْذُكوًرا يَء:)) : َم تَْذَكَر الش ةَ ل واْس ظ.َدَرَس ةُ للحف َراَس تِْذكاُر: الّدِ ْكِر. واالْس ذِّ ذكر ل ذَكُّر: ت يته.  والتَّ ا أُنس م

اني ه بلس يان وذَْكرتُ د النس يء بع ْرُت الش ي وذََك ال هللا  وبقلب ى. ق ه بمعنً ري وذَكَّْرتُ ه غي ه وأَْذَكْرتُ وتَذَكَّْرتُ
رَ  تعالى: له اْذتَ  وادََّك يان، وأَص د نِْس َر بع ٍة؛ أَي ذََم د أُمَّ أُدغم.بع َر فَ ن سيده: . َك اء. اب ْكُر: الصيُت والثن ذِّ وال

يُت يكون في ْكُر الّصِ ٌر. له ذُْكَرةٌ أَي والشر. وحكي أَبو زيد: إِن فالناً لََرُجٌل لو كان الخير الذِّ ٌر  ِذْك ورجل ذَِكي
ْكُر: يٌر: ذو ِذْكٍر؛ عن أَبي زيد. والذِّ ٌر:  ِذْكُر الشرف وِذّكِ يت. ورجل ذَِكي ِظ.والّصِ ْكره والِحْف ذِّ ٌد ال ْكُر:  َجيِّ ذِّ وال

َرَك؛  ولهم. وقوله تعالى: التنزيل: وإِنه لَِذْكٌر لك ولقومك؛ أَي القرآن شرف لك الشرف. وفي ك ِذْك وَرفَْعنَا ل
ينِ  إِذا ذُِكْرُت ذُِكْرتَ  أَي َشَرفََك؛ وقيل: معناه ْكُر: الكتاب الذي فيه تفصيل الّدِ لُّ وَوْضُع المِ  معي. والذِّ ِل، وُك  لَ

ْكُر: الصالةُ  والدعاءُ  كتاب من األَنبياء، عليهم السالم، ِذْكٌر.   .  إِليه والثناء عليه. والذِّ
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يًرا(((     ِميعًا بَِص اهُ َس ِه فََجعَْلنَ اجٍ نَْبتَِلي ٍة أَْمَش ْن نُْطفَ اَن ِم نَس ا اْإلِ ا َخلَْقنَ انَ .)).. )2إِنَّ نَس ا اْإلِ ا َخلَْقنَ :  إِنَّ
لوالخَ  ه: وك ر  شيء ْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء على ِمثال لم يُسبق إِلي ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه خلَق

ه: أَال بق إِلي ال ُس ق مث ه الَخل ر ل ي واألَم ق ف اري: الخل ن األَنب ر ب و بك ال أَب القين. ق ن الخ ارك هللا أَحس   تب
تعالى: فتبارك هللا  التقدير؛ وقال في قوله أَْبدَعه، واآلخرعلى وجهين: أَحدهما اِإلْنشاء على مثال  كالم العرب

اه أَحسن القين، معن رين أَحسُن الخ ّدِ ةٍ .. الُمق ْن نُْطفَ اَن ِم نَس ا اْإلِ ا َخلَْقنَ افي :  إِنَّ ؤ الص ف: اللؤل ف والنَُّط والنََّط
ل: هي ا، وقي ة ونُ  اللون، وقيل: الصغار منه ك نََطف ل ذل ن ك اء.الِقَرطةُ، والواحدة م رة الم بهت بقَْط ة، ش  َطف

ة يفة ُمنطَّف ط. ووص ال: والنََّطفة، بالتحريك: القُرط. وغالم ُمنَطَّف: ُمقَرَّ ْرط؛ ق وَمتَْي قُ طة بتُ ة أَي ُمقَرَّ ف  وُمتَنّطِ
ا ذو وقال األَعشى: قَطَّف من أَْعنابه ما قَطَّفا ُمنَطَّفا كأَنَّ ذا فَّدامةٍ  عى به اتٍ  يَْس ٌف، ُزجاج ه نََط فََل مُ  ل ٌص أَْس قَلِّ

رباِل ُمْعتَِملُ  طت. الّسِ ي والنُّْطفة والنُّطافة: القليل من وتَنَطَّفَِت المرأَة أَي تَقَرَّ ى ف ل يَبق  الماء، وقيل: الماء القلي
ْلو؛ عن اللحياني أَيضاً، للنُّطفة. والنُّطفة: الماء القليل الِقربة، وقيل: هي كالُجْرعة وال فِعل : وقيل يبقى في الدَّ

اف  كثر،  هي الماء الصافي، قلَّ أَو ف ونط ين هذينوالجمع نط وهري ب رق الج د ف ع ، وق ي الجم ين ف  اللفظ
رب  والجمع نطف ..قال الرجل، فقال: النُّطفة الماء الصافي، والجمع النِّطاف، والنُّطفة ماء و منصور: والع أَب

و بال للُموْيهة القليلة نُطفة، وللماء تقول ة، وه تالكثير نُطف ال: ورأَي ص، ق ل أَخ ة قلي ن َرِكيّ رب م اً ش  أَعرابيّ
 ّ ال: و اء فق رة الم ت غزي ِفيَّة وكان ا َش ال له اردة يق ة ب ا لنطف اجٍ ..  إنه ٍة أَْمَش ْن نُْطفَ اَن ِم نَس ا اْإلِ ا َخلَْقنَ :  إِنَّ

ل وقيل: هو ما اختلط من  اْختلَطا، الَمْشُج والَمِشُج والمَشُج والَمِشيُج: كل لَْونينِ  و ك ل: ه اض، وقي رة وبي حم
ع ين، والجم يئين مختلط ْجتُ  ش يُج. وَمَش ه َمِش يَط ب ذلي: س ول اله ه ق اٍم؛ ومن يٍم وأَْيت ل يَت اٌج مث ا  أَْمش بَْينهم

يجُ  ه بالمصدر  َمْشجاً: َخلَْطُت؛ والشيُء َمشيٌج؛ ابن سيده: والَمِش ر عن ذا عب رأَة؛ هك ل والم اء الرج تِالُط م اْخ
ا  لصحيُح أَن يقال: الَمِشيج ماء الرجل يختلط بماِء المرأَة. وفي التنزيلوا وليس بقوّي؛ قال: ا خلقن ز: إِن العزي

ة،  اِإلنسان من نطفة أَمشاج نبتليه؛ قال الفراء: األَْمشاجُ  دُم والعَلَقَ رأَِة وال اء الم ِل وم اُء الرج الُط: م هي األَْخ
ُمِشَجْت بِدٍم، وذلك الدُم دُم الحيِض.  ُشوٌج، كقولك َمْخلُوطٌ من هذا: ِخْلٌط َمِشيٌج كقولك َخِليٌط وَممْ  ويقال للشيء

ةَ  وقال ابن السكيت: األَمشاجُ  الَط النطف د األَْخ الُط؛ يري ِه .. ((  األَخ اجٍ نَْبتَِلي ٍة أَْمَش ْن نُْطفَ اَن ِم نَس ا اْإلِ ا َخلَْقنَ إِنَّ
واً )) : فََجعَْلنَاهُ َسِميعًا بَِصيًرا َل بَْل ْوُت الرج ه:بَلَ الًء واْبتَلَْيت ه، وبَ ره.  اْختَبَْرت ه واْختَبَ بَ واً إذا َجرَّ وه بَْل الهُ يَْبلُ وبَ

لمة:  اْستَْخبَْرتُه أَحداً بَْعَدك أَبداً. وقد اْبتَلَْيتُه فأَْبالني أَي حذيفة: ال أُْبلي وفي حديث ي حديث أُم س أَْخبَرني. وف ف
َدَك أَي  اَرقَني، فقال لها عمر: با أَِمْنهم أَنا؟ قالت: ال ولنأَن ف يَراني بَعدَ  إنَّ ِمْن أَْصحابي َمْن ال داً بع أُْبِلَي أَح

تُ  ولهم أَْبلَي ن ق له م داً، وأَص َدك أَح ر بع تَ  ال أُخبِ اً إذا حلف اً يمين ن فُالن ال اب ه. وق ا نفس َت به ين َطيَّْب ه بيم  ل
ه تَاله هللا: اْمتََحنَ ر. واْب ى أَْخبَ ى بمعن ي: أَْبل ماألَعراب َي  ، واالس بَالُء، وبُِل ةُ وال ةُ والبَِليَّ َوةُ والبِْليَ َوى والبِْل البَْل

الءً  بالشيء ي  بَالًء واْبتُِلَي؛ والبَالُء يكون في الخير والشر. يقال: اْبتَلَيته ب الى يُْبل يِّئاً، وهللا تع الًء س ناً وبَ حس
ا،بالًء سيِّئاً، نسأَل هللا تعا العبَد بَالًء حسناً ويُْبِليه ع البَالي ة، والجم و والعافي الى  لى العف ى فَع َل إل َرفُوا فَعائِ َص

م ال  بَْلواً، إذا ابتَاله هللا ببَالء، يقال: اْبتَاله هللا ببَالء. وفي الحديث: كما قيل في إداوة. التهذيب: بَاله يَْبلُوه الله
ً تَْمتَِحنَّا.  تُْبلنا إالّ بالتي هي أَحسن، واالسم البَالء، أَي ال ْنعا ه ُص نع ب الًء حسناً إذا ص ه إْب  ويقال: أَْباله هللا يُْبِلي

  . والبَالء: االختبار، يكون بالخير والشر. جميالً. وبَاله هللاُ بَالء واْبتَاله أَي اختَبره. والتَّبالي: االختبار.
وًرا(((     ا َكفُ اِكًرا َوإِمَّ ا َش بِيَل إِمَّ داه)3إِنَّا َهَدْينَاهُ السَّ له .. الهدى :  .)).. ه د أض ده .. ض ة : أرش هداي

فَهم  من أَسماء هللا تعالى سبحانه: الهادي؛ قال ابن األَثير:هو الذي الرشاد ضد الضالل .. و رَّ اَده وع َر ِعب بَصَّ
ه، وا بُربُوبيَّت رُّ ى أَق دى َطريَق معرفته حت دَّ ل وَه ا ال بُ ى م وق إِل ل مخل وده.ـك ه وَدوام وُج ي بَقائ ه ف ا إِنَّ. ه من

وًرا ا َكفُ اِكًرا َوإِمَّ ا َش بِيَل إِمَّ َدْينَاهُ السَّ ُكورُ :  َه و الشُّ ُره، وه ان ونَْش اُن اِإلحس ْكُر: ِعْرف اً. الشُّ   أَيض
يد، فهذا الفرق بينهما. والشُّْكُر من هللا:  غير قال ثعلب: الشُّْكُر ال يكون إِالَّ عن يٍَد، والَحْمُد يكون عن يد وعن

ً ـَشَكَرهُ وَشَكَر ل اء الجميل،المجازاة والثن ْكرانا ُكوراً وُش لى ..  ه يَْشُكُر ُشْكراً وُش ين ُرؤَي، ص ي الحديث: ح وف
ك بالعبادة فقيل هللا عليه وسلم، وقد َجَهَد نَْفَسهُ  ّدم من ذنب ا تق ك م ر هللا ل  له: يا رسول هللا، أَتفعل هذا وقد غف

ُكوراً؟وما تأَخر؟أَنه قال، عليه السالم: أَفَال أَكو داً َش وًرا..  ُن َعْب ا َكفُ اِكًرا َوإِمَّ ا َش ان؛ :  إِمَّ يض اِإليم ُر: نق الُكْف
ل  آمنَّا با وَكفَْرنا ال ألَه اً. ويق وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف دبدار الحربالطاغوت؛ َكفََر يَْكفُ ْوا  : ق ُروا أَي َعَص َكفَ

وا. و وامتنع ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف يض ا والُكْف ة،نق ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف   لش
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ا الى: إِن رَ  وهو ِضدُّ الشكر. وقوله تع دون. وَكفَ افرون؛ أَي جاح ّلٍ ك وراً  بك ا ُكفُ ةَ هللا يَْكفُره ر  نَْعَم اً وَكفَ وُكْفران
ِم كافر: جاح ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل وكافََره َحقَّه: َجَحَده. ورجل بها: َجَحَدها وَستَرها. د ألَْنعُ

ار  قلبه. قال ابن دريد: كأَنه فاعل في معنى السَّتْر، وقيل: ألَنه ُمغَطى على هللا، مشتق من ع ُكفَّ ول، والجم مفع
  .. وِكفاٌر مثل جائع وِجياعٍ ونائم ونِيَامٍ  وَكفََرة

ة: َوأَْغَالالً َوَسِعيًرا .)).. )4إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسَالِسالً َوأَْغَالالً َوَسِعيًرا(((     ي  والغُّل: جاِمع توضع ف
ة  ذلك؛ ويقال: في العُنق أَو اليد، والجمع أَْغالل ال يكسَّر على غير ّل الجاِمع ّل بالغُ رقبته ُغّل من حديد، وقد ُغ

َرهم  عنهم وقوله عز وجل في صفة سيدنا رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم: ويََضعُ  َمْغلول. يُغَّل بها، فهو إِْص
ن ه م يهم أَن يهم إِذا  واألَْغالل التي كانت عليهم؛ قال الزجاج: كان عل ان عل ة، وك ك ِديَ ي ذل ل ف ل ال يقبَ ل قُتِ قَتَ

الل أَصاب ُجلودهم شيء من ذه األَغ ْبت؛ ه ي السَّ وا ف يهم أَن ال يَعلم ان عل ت  البول أَن يقِرضوه، وك ي كان الت
ك  وليس هذا َطْوقاً في ُعنقك عليهم، وهذا على الَمثل كما تقول جعلت ذا وأَلزمت ك ه هناك طوق، وتأْويله ولَّْيتُ

اقهم؛ أَراد كالطَّْوق القيام به فجعلت لزومه لك ي أَعن الل ف الى: إِذ األَْغ ه تع ك. وقول ال في عنُق األَْغالل األَعم  ب
ية إِلى كون ي ال األَْغالل في أَعناقهم يوم التي هي كاألَْغالل، وهي أَيضاً مؤّدِ ّل ف قيامة، ألَن قولك للرجل هذا ُغ

دَّس:  لك وأَنك مجازى عليه بالعذاب، وقد َغلَّه يعمله إِنما معناه أَنه الزم ُعنقك للشيء الى وتق ه تع يَغُلّه. وقول
اقهم. جعلنا في أَعناقهم أَْغالالً؛ هي إِنا ى أَعن ديهم إِل ع أَي ع تجَم ّل، الَجواِم د ُغ ه، وق ى عنُق ُده إِل ْت ي و  وُغلَّ فه

ه ارة: فكَّ ديث اِإلم ي ح ول. وف ْوره َمْغل ه َج ه وَغلَّ ِعيًرا..  ((  َعْدل َالالً َوَس ا. )) : أَْغ ْعُر: حره عاُر والسُّ والسُّ
ان ويقال والِمْسَشُر والِمْسعاُر: ما ُسِعَرْت به. عَاٌر، ويجمع عٌَر وِمْس ب: ِمْس د أَو خش  لما تحرك به النار من حدي

ى اعر. عل اِعيَر ومس عَرُ  َمَس ل ِمْس ال: رج ُدها. يق رب: ُموقِ عَُر الح ْربٍ  وِمْس ه  َح ى ب ا أَي تحم ثُه ان يَُؤّرِ إِذا ك
هِ  الحرب. وفي حديث أَبي بَِصير: ي الحرب ِمْسعَُر َحْرٍب لو كان َوْيلُّمِ ة ف َدِة.  له أَصحاب؛ يصفه بالمبالغ والنَّْج

ه َدانَ  ومن ن َهْم يُّ ِم ذا الَح ا ه ان: وأَم ديث َخْيف   ح
 َ ه. َغْيُر ُعْزٍل. ْنَجاٌد بُْسٌل َمَساِعيرُ فَأ ز في ي األَرض ويختب يٌ  والسَّاُعور: كهيئة التَّنُّور يحفر ف ُب  وَرْم ْعٌر: يُْلِه َس

رٌ  الَمْوَت، وقيل: يُْلِقي قطعة من اللحم إِذا ضربه. ْرٌب َهْب  وَسعَْرناُهْم بالنَّْبِل: أَحرقناهم وأَمضضناهم. ويقال: َض
ث  وَرْمٌي َسْعٌر مأْخوذ من َسعَْرُت الناَر والحرَب إِذا وَطْعٌن نَثْرٌ  ه، يح َهيَّْجتَُهما. وفي حديث علي، رضي هللا عن

ي حديث أَصحابه: اْضِربُوا ار. وف تعار الن ريعاً، شبهه باس اً س عائشة، رضي هللا  َهْبراً واْرموا َسْعراً أَي َرْمي
لم، َوْح ه وس لى هللا علي ول هللا، ص ان لرس ا: ك ِإذاعنه ا.  ٌش ف ا وآذان زاً أَي أَْلَهبَنَ عََرنا قَْف ت أَْس ن البي رج م خ

  .النار. والسُّعاُر: حر
ل: .)).. )5إِنَّ األَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا(((     ي التنزي ْدُق والطاعةُ. وف : الّصِ رُّ البِ
؛  آمنَ  الَمْشِرِق والَمْغِرِب ولكْن البِرَّ َمنْ  تَُولُّوا وُجوَهُكْم قِبَلَ  أَنْ  َ ليس البِرّ  ا ن ب ِ؛ أَراد ولكنَّ البِرَّ بِرُّ َمْن آم با

ا قال ابن سيده: وهو ن ب ن آم هم: .. قول سيبويه، وقال بعضهم: ولكنَّ ذا اْلبِّر م ال بعض ر فق ي تفسير الب ف
الواأَعلم تفسي البر الصالح، وقال بعضهم: البر الخير. قال: وال ا ق ع م يط بجمي ه يح ه ألَن ه .. راً أَجمع من وقول

ى هللا تُْنِفقُوا مما تُِحبُّوَن؛ قال الزجاج: عز وجل: لَْن تنالوا البِرَّ حتى ه إِل عز وجل،  قال بعضهم كلُّ ما تقّرب ب
ال اق. ق و إِنف ر، فه ل خي ن عم دنيا م ر ال رُّ خي ور: والبِ و منص ره هللا أَب ا ييس دنيا م ر ال رة، فخي اركواآلخ   تب

ع والنِّْعَمِة والخيراِت، وَخْيُر اآلِخَرِة الفَْوزُ  وتعالى للعبد من الُهدى ة، جم ي الجن دائم ف ا  بالنعيم ال ا بينهم هللا لن
راِب:)) : يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا . ((بكرمه ورحمته.  الَمْزُج: َخْلُط الِمزاجِ بالشيء. وَمْزُج الش

هَخلْ  ه. ُط َزُج ب ا يُْم راِب: م زاُج الش ره. وِم ه بغي يَء يَْمُزُج َزَج الش ْزٌج: وَم راٌب َم ه. وش اْمتََزَج: َخلََط اً ف  َمْزج
ُزوٌج. وعين َمْم لُّ ن زاجُ  وك زاٌج. وِم ْزٌج وِم احبه ِم ا لص د منهم ل واح ا، فك افُوًرا..  اْمتََزج ا َك اَن ِمَزاُجَه :  َك

ىوالكافُوُر: ِكمُّ الِعنَب قبل أَ  ر. والَكفَُر والُكفُرَّ ً  ن يُنَّوِ ى: وعاء طلع النخل، وهو أَيضا ى والُكفَرَّ ى والَكفَرَّ  والِكِفرَّ
عُ  الكافُوُر، ويقال بِّي و الّطِ ديث الحسن: ه ى. وفي ح ى والُجفُرَّ ي له الُكفُرَّ اه،  ف رَّ ع وُكفُ بُّ الطَّْل ُع لُ بِّي اه؛ الّطِ رَّ ُكفُ

و وفتح الفاء بالضم وتشديد الراء ل: ه افوره، وقي ذلك ك ى، وك ُع  وضمها، هو وعاء الطلع وقشره األَعل الطَّْل
و حين يَْنَشقُّ ويشهد لألَول قولُه في ال أَب افُوره. ق ات ك ن النب ل شيء م ى، وقيل: وعاء ك  الحديث قِْشر الُكفُرَّ

ى وهذا ى وَكفَ  حنيفة: قال ابن األَعرابي: سمعت أُمَّ َرباح تقول هذه ُكفُرَّ اه، وقد قالوا فيه ُكفُرَّ اه وُكفَرَّ ى وِكِفرَّ رَّ
افُور ع الك افر، وجم د: ك ال لبي وافر؛ ق افر ك ع الك وافير، وجم ه، ك وُء ب داٌن يَْن اٌر وَعْي ٌل قِص َوافِِر،  َجْع ن الَك م
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ا، والكافُور: الطَّْلع. التهذيب: َمْكُموٌم وُمْهتََصرُ  ذي ينشق عنه ا ال افُور كافُوُر الطلعة وعاُؤه ي ك ّمِ د ُس ه ق اً ألَن
ن  كافوُر الَكْرم: كالَكْرم إِذ نَاَدى من الكافُورِ  غطَّاها؛ وقول العجاج: َكفَرها أَي ه م ي جوف ا ف ي لم الَوَرُق الُمغَّطِ

ان اسم بكافور الطلع ألَنه ينفرج العُْنقُود، شبهه ه ك ي الحديث: أَن ه أَيضاً. وف ا في ي، صلى هللا  عمَّ ِة النب ِكنانَ
ه افُ  علي لم، الك عوس الف الطَّْل بيهاً بِغ ي وَر تش ترها وه ا تس ه ألَنه اِم الفَواك ِة. وأَْكم ي الِكنان هام ف ا كالّسِ  فيه

ا  كافور الطَّْلع؛ قال ابن دريد: والكافوُر: أَْخالٌط تجمع من الطيب تَُركَُّب من م ربم ا ألَنه ال أَحسب الكافور َعَربي
ي  ِمزاُجها كافُوراً؛ قيل: ألَبرار يَْشَربُون من كأْس كانعز وجل: إِن ا القَفُور والقافُور. وقوله قالوا هي عين ف

ديل  اسم مؤنث معرفة على الجنة. قال: وكان ينبغي أَن ال ينصرف ألَنه رف لكن صرفه لتع ة أَح أَكثر من ثالث
ن ثعلب: إِنما رؤوس اآلي، وقال هس أَجراه ألَنه جعله تشبيهاً ولو كان اسماً للعين لم يصرفه؛ قال اب  يده: قول

ا ان  جعله تشبيهاً؛ أَراد كان مزاُجها مثل كافور. قال الفراء: يقال إِنه ون ك د يك ال: وق افور، ق ْيٌن تسمى الك َع
ائز أَن  ِمزاُجها كالكافور لطيب ريحه؛ وقال افور، وج ا والك ب فيه م الطي الزجاج: يجوز في اللغة أَن يكون طع

بٌ بالكافور وال يكون في ذلك ضرر ألَن أَ  يمزج ات هل الجنة ال يََمسُّهم فيها نََص افور نب ث: الك ٌب. اللي  وال َوَص
  . والكافوُر عيُن ماٍء في الجنة طيِب الريح، والكافور من أَخالط الطيب. له نَْوٌر أَبيض كنَْور األُْقُحَوان،

ُرونََها تَْفِجيًرا(((     ِ يُفَّجِ َّ وا أو .)).. أي تت)6َعْينًا يَْشَرُب بَِها ِعبَاُد  ث ارتفع ث ساروا .. وحي بعهم حي
  نزلوا .. يتمتعون بها كلما أرادوا دون حد أو قيد أو مانع .. 

تَِطيًرا(((     هُ ُمْس ِذُره اِإلنسان .)).. )7يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ ا يَْن ُب، وهو م ْذُر: النَّْح النَّ
راحِ نَْحباً واجباً، و على نفسه فيجعله اب ِج ي كت ى ف د جمعه نُذُور، والشافعي َسمَّ ات  العَْم ي الِجراح ب ف ا يج م

يات نَْذراً، قال: ولغة أَهل الحجاز كذلك، ون  من الّدِ ْذُر ال يك ل: النَّ و نَْهَش وأَهل العراق يسمونه األَْرش. وقال أَب
ي قِ  إِال ال: ل راح. يق ك الِج ل تل لفي الِجراح ِصغارها وِكبارها وهي َمعاقِ ذر إذا  بَ الن ن ان ف داً  ك اً واح ه  ُجْرح ل

ا و سعيد الضرير: إِنم ل  َعْقل؛ وقال أَب ه  قي ذر ألن ه ن هل ِذَر في ى نفسي أَي نُ ذَرُت عل ك نَ ب، من قول  أَي أَوج
يَّب: أَن ن المس ديث اب ي ح ت. وف يا أَوجْب ا، قََض ي هللا عنهم ان، رض ر وعثم ْذِر  عم ف نَ اة بنص ي الِمْلط ف

ْذراً  والِقيمة؛ وقد نَذََر على نفسه  كذا يَْنِذرُ  نصف ما يجب فيها من األَْرشب الُموِضَحة أَي ذُر نَ ذُوراً  ويَْن .. ونُ
تَِطيًرا هُ ُمْس رُّ اَن َش وَل هللا: َك ْدنا رس عود: فَقَ ن مس ديث اب ي ح   ، وف

ا لم، فقُْلن ه وس لى هللا علي ه ص َب ب تُِطيَر أَي ذُِه َل أَو اْس أَنَّ  اْغتِي ْرَعٍة ك ه أَو بُس َر َحَملَتْ ٌد.  الطي هُ أََح اْغتالَ
ُق والذهاُب. وفي حديث واالْستِطاَرةُ  ائي أَي علي، كّرم هللا تعالى وجهه: والتَّطايُُر: التفرُّ  فأََطْرُت الُحلَّةَ بَْيَن نَِس

ْقتُها بَْينهن وقَّسمتها فيهن. ايََر  قال ابن األَثير: وقيل الهمزة أَصلية، وقد فَرَّ دم. وتط ارَ تق يُء: ط َق. الش رَّ . وتف
ق. واْستَطاَر الغُباُر إِذا اْنتَشر ْبٌح  في والتَّطايُر واالْستِطارةُ: التفرُّ ر. وُص الهواء. وُغبار طيّار وُمْستَِطير: ُمْنتَش

تَِطير. اِطعٌ  ُمْس ز: س ل العزي ي التنزي . وف رُّ ْيب والش ْرق والشَّ ذلك البَ ر، وك   منتش
 ً ه  ويَخافُون يوما ق ُمْستَِطيراً. واْستَطاَر الفجُر وغيره إِذا انتشركان َشرُّ ي األُفُ تَِطير، وهو  ف و ُمْس وَءهُ، فه َض

ذي يُّن ال ادق الب ْبح الص ى الصُّ م عل ّرِ و يَُح ر، وه الة الفج ّل ص ه تح اَع، وب رَب والجم َل والش ائم األَك   الص
   ..ذكره هللا عز وجل في كتابه العزيز الخيط األَبيض الذي

  .)).. من هو المسكين ؟.. )8ِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا(َويُطْ ((    
  جاء في سنن النسائي : 

رة   ي هري ار عن أب ن يس ال حدثنا شريك عن عطاء ب ماعيل ق أن  أخبرنا على بن حجر قال أنبأنا إس
ان  ترده التمرة والتمرتان ليس المسكين الذي  وسلم قال:وآله رسول هللا صلى هللا عليه  ة واللقمت إن  واللقم

ف  كين المتعف ألون المس ئتم ال يس رؤا إن ش ا. إق اس إلحاف   الن
ه  أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن - ه رسول هللا صلى هللا علي لم وآل وس

اس ليس المسكين بهذا قال: ى الن وف عل ذي يط واف ال رده اللق الط الوا ت ان ق رة والتمرت ان والتم ة واللقمت  م
  .. يفطن له فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناس الذي ال يجد غنى يغنيه وال فما المسكين قال

، بالكسر،)) : اليتيم : َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا((    ً  وقد يَتَِم الصبيُّ ا تَُم يُتْم  يَْي
ات ويَتْماً، بالتسكين فيهما.ويقال: يَتََم ويَتِمَ  ذي م يُم ال ث: اليَت َغ الُحلُم.اللي ى يبل يٌم حت و يَتِ وه  وأَْيتََمه هللاُ، وه أَب

ارى اليُتْم، والجمع فهو يَتيٌم حتى يبلَغ، فِإذا بلغ زال عنه اسمُ  اب أَس ى ب .. أَيتاٌم ويَتامى ويَتَمةٌ، فأَما يَتامى فعل
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ِكينًا يًرا ِمْس ا َوأَِس انوا:  َويَتِيًم ير، وك مي األَس ه س اِف، ومن َل الِكت ون َحْب ُد ويك اُر: اْلقَْي   واِإلس
لَ  بالِقّدِ فُسمي ُكلُّ أَِخيٍذ أَِسيراً وإن لم يشّد به. يقال: يشّدونه ْرت الرج ور،  أََس ير ومأْس و أَس راً وإساراً، فه أَْس

  .. والجمع أَْسرى
ِ الَ نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكوًرا(إِنََّما نُْطِعُمُكمْ ((     َّ أَقِْم  والَوْجهُ: الُمَحيَّا..))..  )9 ِلَوْجِه  وقوله تعالى: ف

ين َحنِيفاً؛ أَي ينَ  َوْجَهَك للّدِ ه عز وجل اتَّبِع الّدِ ده: القَيَِّم، وأَراد فأَقيموا وجوهكم، يدل على ذلك قول يَن  بع ُمنِيبِ
وهُ؛ ه واتَّقُ لم إلي ه وس لى هللا علي ، ص يُّ ُب النب راد ، والمخاَط ال  والم وهٌ. ق هٌ وُوُج ع أَْوُج ةُ، والجم و واألُمَّ ه

الى:  اللحياني: وقد تكون ه تع د قول ٍّ أَْوُجِهُكْم مكان ُوُجوِهُكْم،أُراه يري األَْوُجهُ للكثير، وزعم أَن في مصحف أُبَي
يءٍ  لُّ ش ه عز وجل: ك وِهُكْم. وقول ديث:  فامسحوا بُوُج ي الح اهُ. وف اج: أَراد إال إيَّ ال الزج هُ؛ ق ٌك إال َوْجَه هال

يكون فيه بابه أَي كانت أَبواب بيوتهم  الذي ُُوُجوهُ بُيُوت أَصحابِِه شارعةً في المسجد؛ َوْجهُ البيِت: الَخدّ  كانَتْ 
نّ فيه الباب َوْجهُ الَكْعبِة. وفي الحدي البيت الذي ِ في المسجد، ولذلك قيل لََخدّ  فُوفَُكْم أَو َث: لتَُسوُّ اِلفَنَّ هللا  ُص لَيُخ

ا. اآلخر: ال بين ُوُجوهكم؛ أَراد ُوجوَه القلوب، كحديثه ديث  تَْختَِلفُوا فتَْختَِلَف قُلُوبكم أَي َهَواها وإراَدتُه ي ح وف
ْرداِء: ال تَْفقَهُ حتى تََرى للقرآن ُوُجوهاً أَي أَبي د:يحتملها ف تََرى له َمعَانيَ  الدَّ وهُ البل ه. وُوُج داَم علي  تَهاَب اإلْق

هُ  ذا َوْج ال: ه رافُه. ويق ه أَش ه. والَوْج رأُْي نَْفُس و ال رأْيِ أَي ه ن ال وض م اء ع ًى، واله ةُ بمعن واو،  والِجَه ال
  .. وجاء في صحيح البخاري : الواو وضمها واالسم الِوْجَهةُ والُوْجَهةُ، بكسر

ي    ال النب ه  وق لى هللا علي لم: ( ص رئوس ل ام وى). لك ا ن ئ.   .م ي والمخط ة للناس   وال ني
رضي  حدثنا مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة  حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان:    

ا إن هللا تجاوز  وسلم: (وآله  صلى هللا عليه  قال النبي  قال: هللا عنه  ه صدورها،  لي عن أمتي م سوست ب
م: تجاوز هللا عن  اإليمان، باب:  رجه مسلم فيما لم تعمل أو تكلم).أخ نفس والخواطر..، رق  .127 حديث ال

ر].) ن ش ال م ر بالب ا يخط دورها) م ه ص ت ب ا وسوس ذ. (م م يؤاخ ا ول اوز) عف   تج
ة  حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان: حدثنا يحيى ين سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي،     ن علقم ع

ه  عمر بن الخطاب  بن وقاص الليثي قال: سمعت ي رضي هللا عن ه عن النب ه وآل لى هللا علي ال: ص  وسلم ق
ه ) ت هجرت وى، فمن كان ا ن ى هللا ورسوله  األعمال بالنية، والمرئ م ه  إل ى هللا ورسوله  فهجرت ، ومن إل

ت ه). كان اجر إلي ا ه ى م ه إل ا، فهجرت رأة يتزوجه يبها، أو ام دنيا يص ه ل   هجرت
ه )10 َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا قَْمَطِريًرا(إِنَّا نََخاُف ِمنْ ((     ه وحاجبي ين عيني ا ب .)).. قمطر الرجل إذا عبس م

تجهم ..  ن.. والقمطرير األشد في العبوس وال ا نخاف م ز: إِن ل العزي ي التنزي تد. وف ا: اش ّر يوُمن ا  واْقَمَط ربن
 ً رٌّ  ْجهَ فيجمع ما بينالوَ  َعبُوساً قَْمَطِريراً؛ جاء في التفسير: أَنه يُعَبِّسُ  يوما ة. وَش العينين، وهذا شائع في اللغ

تُهم وقَِمْطٌر وقِْمَطٌر؛ وأَنشد: قَْمَطِرير: شديد.الليث: َشرٌّ قُماِطرٌ  اِل،  وكنُت إِذا قومي َرَمْوني َرَمْي ِقَطِة األَْحم بُمْس
رِ  اَء قِْمَط ةُ  فَْقم ِت الناق رَّ ال: اْقَمَط ت قُْطرَ  ويق ا وجمع ت ذنبه تْ إِذا رفع ا وَزمَّ   ْيه

اعر: واْقَمَطرَّ الشيء: اْنتَشر، وقيل: بأَنفها. والُمْقَمِطّر: المنتشر. ال الش ّد؛ ق ه ض بََّض كأَن د تَقَ ْبَوةُ  ق ْت َش َجعَلَ
، رّ  تَْزبَئِرُّ اً وتَْقَمِط ي ُ تَْكُسو اْستَها لَْحم را، يَْمِش وُد َظْه ْطرا، أَس يَُض َش ا أَْب اِجّي: م ن األَح را، قِ  التهذيب: وم َمْط

راً أَي ي قمط ه: يمش ذُ. وقول و القُْنفُ راف وه ول قَْط ُر  ويَبُ ه. والِقَمْط د قَْمَطْرتَ ه، فق يء جمعت ل ش اً. وك مجتمع
  .. فيه الكتب والِقْمَطرةُ: ما تُصان

ُ َشرَّ ذَِلَك اْليَْوِم َولَقَّاُهْم نَْضَرةً َوُسُروًرا(((     َّ ةً: صانَه؛ وقاهُ هللاُ وَ .)).. )11فََوقَاُهْم  ْقياً َوِوقايةً وواقِي
اَر؛  ِ الِكالب وواقِيةً كواقِيةِ  فَعاَد عليِك إنَّ لُكنَّ َحّظاً، الُهذلّي: َمْعِقل قال أَبو وفي الحديث: فَوقَى أََحُدكم وْجَهه الن

ر أي ِليَ إذا َوقَْيُت الشيء أَقِيه ه األم د ب ر أُري ظ خب ذا اللف ن األَذى، وه اَر  قِ ُصْنتَه وَستَْرتَه ع ه الن ُدكم وجَه أَح
َدقة. وقوله في حديث معاذ: وتََوقَّ  ا بالطاعة والصَّ ْرُم  َكرائََم أَمواِلهم أَي تََجنَّْبها وال تأُْخْذها في الصَدقة ألَنه تَك

، فخذ الوَسَط ال العالي وال التَّاِزَل، هْ  على أَْصحابها وتَِعزُّ ه الحديث: تَبَقَّ ى؛ ومن ى بمعن وقَّى واتَّق ْه أَي وتَ  وتَوقَّ
ْز من اآلفات واتَِّقها ِ اْستَْبق ْضها للتَّلَف وتََحرَّ : أي بياضا ف وجوههم  َولَقَّاُهْم نَْضَرةً َوُسُروًرا.. نَْفسك وال تُعَّرِ

ل هللا  ذا من فض ورا وه ل تشع بياضا ون ا ب اذ ب افرين والعي وه الك ودة كوج ونورا .. فوجوههم ليست مس
  العزيز الحميد .. 
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ًرا(((     ةً َوَحِري بَُروا َجنَّ ا َص َزاُهْم بَِم ي .)).. )12َوَج ّمِ رُب تس ات، والع ه الَجنّ تاُن، ومن ةُ: البُْس والَجنَّ
قي كأَنَّ عينيَّ في َغْربَْي ُمقَتَّلٍة، زهير: َجنَّةً؛ قال النخيلَ  ُحقاً. من النَّواِضح، تَْس ةً ُس ةُ ذات  َجنَّ ةُ: الَحديق والَجنَّ

ون  تخصيص، وجمعها ِجنان، وفيها الشجر والنخل، ذكرة: ال تك ي الت ي ف و عل ال أَب ويقال للنخل وغيرها. وق
ٍة، وعنٌب، فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي العرب إال وفيها نخلٌ  كالم الَجنَّة في  حديقة وليست بَجنَّ

ريم ز والحديث الك رآن العزي ي الق ة ف ُر الَجنَّ ر موضع. وقد ورد ذك ي غي دار وا ف ي ال يم ف ةُ: هي داُر النع لَجنَّ
ال: وسميت السَّتْر اآلخرة، من االْجتنان، وهو انِها، ق اِف أَغص ا بالتِف جاِرها وتظليله ة لتَكاثُِف أَْش وهي  بالَجنَّ

ة الواحدة من َمْصدر َجنَّة َجنّاً إذا ستََره، فكأَنها ِة التِفافِها وإْظالِلها ٌستْرة المرَّ     .. واحدةٌ لشدَّ
ال .)).. )13ُمتَِّكئِيَن فِيَها َعلَى األََرائِِك الَ يََرْوَن فِيَها َشْمًسا َوَال َزْمَهِريًرا(  ((   رد؛ ق ْمَهِريُر: شدة الب الزَّ
َرا من األَعشى: ر َشْمساً وال َزْمَهِري م ت اِل، ل ُجوَف الِحج راِت ُس ر: القَاِص الى  والزمهري ّده هللا تع ذي أَع و ال ه

ا: َوقد اْزَمَهرّ  دار اآلخرة،عذاباً للكفار في ال ت اه واْزَمَهرَّ َرْت عينت َراراً. وَزْمَه ن الغضب. اليوُم اْزِمْه ا م ت  اْحَمرَّ
تِ  : الذي احمّرت عيناه، واْزَمَهرَّ د الكواكب: لََمحْت. والُمْزَمِهرُّ ن عب : الشديد الغضب. وفي حديث اب  والُمْزَمِهرُّ

الح. ٌ لكافر أَي شديد الغضب عليه. وَوْجهُمْزَمِهّراً على ا العزيز قال: كان عمر ُب:  ُمْزَمِهّر: ك ِت الكواك رَّ واْزَمَه
  .. َزَهَرْت ولمعت

ْذِليالً(((    ا تَ ْت قُُطوفَُه ا َوذُلِّلَ ْيِهْم ِظَاللَُه ةً َعلَ تُم.)).. )14َوَدانِيَ ديث: إذا أَكْل ي الح وا  وف وا هللا وَدنُّ مُّ فَس
ه ى قول تُوا؛ معن ّمِ وا كُ  وَس يُكمَدنُّ م يَِل وا م نكم  لُ ا م ا دن تُوا أَيوم ّمِ نكم، وس رب م ة، وق م بالبرك وا للُمْطِع  اْدُع

دنو  وَدنُّوا: فِْعٌل  ا ي ين من دن ا ب وا مم تَْدناه: أَي ُكلُ ِديكم. واْس تُ  أَي ّواً وأَْدنَْي ه ُدنُ ْوُت من ، ودنَ نُوَّ دُّ ه ال ب من  طل
ال ري. وق وز  غي ُر مهم نُوُّ غي دُّ ث: ال در د اللي دنو مص ا ي يت ن ّمِ و داٍن، وُس ْت  فه ا َدن ها، وألَنه ُدنُّوِ ْنيا ل دُّ ال

َرت اآلخرة، وكذلك السماءُ  ْنيا وتأَخَّ دُّ ال ال ، ويق اِويٌّ نيا ُدني دُّ ى ال ا، والنسبة إل ى إلين ؛  هي القُْربَ يٌّ ِويٌّ وُدْنيِ ُدْنيَ
ذلك ال: وك ؛ ق اِويٌّ نيا ُدْني دُّ ى ال بة إل ره: والنس ل م غي ى ك بة إل ك؛ النس باه ذل ا وأَش ى وَدْهن و ُحْبلَ ه نح ا ُمَؤنَّتُ

ةً ..  بَوْعساء َدْهناِويَّة التُّْرِب َطيِّب وأَنشد: الى وَدانِي ى حذف ابن سيده: وقوله تع و عل ا ه ا؛ إنم يهم ِظاللُه  عل
ا؛ الموصوف كأنه قال وجزاهم َجنَّة دانيةً عليهم ة ُمقامه ا أَنشده سيبوي فحذف جنة وأَقام داني ه م ه من ومثل

نّ  كأنََّك من ِجماِل بَني أُقَْيٍش، قول الشاعر: ِه بَِش َف ِرْجلَْي ن  ِيُقَْعقَُع َخْل ال اب ْيٍش. وق ن أُقَ اِل ب ٌل من جم أَراد َجَم
ال: ِظاللُها، جني: دانِيةً عليهم ك؛ ق ى األَرائِ ذا هو منصوبة على الحال معطوفة على قوله: متكئين فيها عل  ه

ه ه:القول الذي ال ضرورة في ا قول ال وأَم ْيٍش  ؛ ق ي أُقَ اِل بَن ن ِجم ك م ي ضرورة  كأَنَّ ك ف از ذل ا ج ت، فإنم البي
ْعر، ولو جاز لنا أَن نَِجَد ِمنْ  ذف الموصوف  بعض الّشِ ى ح الم عل ل الك المواضع اسماً لجعلناها اسماً ولم نحم

ك؛ الصفة وإقامة ن ذل ّل ع الى يَِج اب هللا تع ن الضرورة، وكت ول مقامه، ألَنه نوع م ا ق األَعشى:أَتَْنتَُهون  فأَم
ه ، ٍ ولَْن يَْنَهى ذَوي َشَطط ْذَهْب في الطَّْعِن يَ لُ  ك ُت والفُتُ ْي وف  الزَّ ة الصفة موضع الموص ى إقام ه عل و حملت فل

ل قوله لكان أَقبح من  األَعشى هي تعالى: ودانية عليهم ظاللها؛ على حذف الموصوف ألَن الكاف في بيت تأَوُّ
ا،الفاعلة في ال ول به ا هي َمْفع ول إنم ذا الق ي ه ول معنى، ودانيةً ف ر صريح نحو  والمفع ون اسماً غي د يك ق

ع َظنَْنُت زيداً يقوم، والفاعل ال يكون إال دُّ ُمحافظة من جمي  إسماً صريحاً محضاً، فَُهْم على إْمحاضه إسماً أَش
ه اسقنا ذلل السحاب  اللهم  ث:وفي الحدي)) :  َوذُلِّلَْت قُُطوفَُها تَْذِليالً ((   .. األَسماء د في ؛ هو الذي ال رع

ّل، بالكسر، ضد الصعب؛ ومنه حديث ذي القرنين: بَْرق، وهو جمع ذَلُول وال ي من الذِّ ه  أَنه ُخيِّر ف ين  ركوب ب
. ذلل السحاب  ُ ْض ل وِصعابه فاختار ذُ ز: واْخِف ل العزي ي التنزي ة. وف ْفُق والرحم :الّرِ لُّ ذِّ اوالذُّلُّ وال اَح  هم َجن

ْؤمنين الرحمة. وفي التنزيل العزيز في صفة المؤمنين: أَِذلَّة على الذُّّلِ من ن  الم ال اب افرين؛ ق ى الك ة عل زَّ أَِع
اس: و العب ه األَعرابي فيما روى عنه أَب ى قول ة  معن زَّ ؤمنين، أَِع ى الم اء عل اء ُرفَق ؤمنين ُرَحم ى الم ة عل أَِذلَّ

ى ى عل داد عل الظ ِش افرين ِغ ؤمنين الك ى الم ة عل ى أَِذلَّ اج: معن ال الزج افرين؛ وق ى  الك يٌِّن عل انبهم لَ أَي ج
ه ه عز  المؤمنين ليس أَنهم أَِذالَّء ُمهانون، وقول افرين. وقول ى الك يظ عل انبهم غل افرين أَي ج ى الك ة عل زَّ أَِع

ذا وجل: ل: ه ت، وقي دها وذُلِّيَ يت عناقي وَّ ا أَرادوا أَن  وذُلِّلَت قُطوفُها تَْذليالً، أَي ُس ة، كلم ا داني ه: قطوفه كقول
ك يَْقِطفُوا شيئاً  ل ذل ا ذل َدنا لهم منه و منصور: ف ال أَب اً، ق طجعين أَو قيام انوا أَو مض وداً ك نهم، قُع ذليل  م وت

يها يَْعِمد اآلبِر في الدنيا أَنها إِذا انشقَّت عنها َكَوافيرها التي العُذُوق ُحها ويُيَ  تُغَّطِ ذلِّلها إِليها فيَُسّمِ ى يُ رها حت ّسِ
   ..والسُّالَّء، فيسهل قِطافها عند يَْنعها من بين ُظْهران الجريد خارجة
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َواِريَر(((   ْت قَ َواٍب َكانَ ٍة َوأَْك ْن فِضَّ ٍة ِم ْيِهْم بِآنِيَ اُف َعلَ دَُّروَها  ) )15َويَُط ٍة قَ ْن فِضَّ َواِريَر ِم قَ
ُد  ُعْرَوةَ له؛ قال عدّي بن زيدالُكوُب: الُكوُز الذي ال .)).. )16تَْقِديًرا( ه العَْب عَى علي ه، * يَْس ِفُق أَبوابُ ُمتَِّكئاً تَْص
ن والجمع بالُكوبِ  حاٍف م يهم بِِص اُف عل ه: ويُط واٌب مْوضوعة. وفي ز: وأَْك ل العزي ي التنزي واٌب. وف ٍب  أَْك ذَه

ذي ال أُذُن  رأِْس ال تديُر ال وُز المس وُب الك راء: الُك ال الف واٍب. ق َواِريرَ .. (( هـلوأَْك ْت قَ َواٍب َكانَ )) : َوأَْك
ارورة رأَة الق جاج، والعرب تسمي الم ي والقارورة: واحدة القَوارير من الزُّ رَّ  وتكن ا قَ اُروُر: م ا بها.والق عنه

 الزجاج خاصة. وقوله تعالى: قَواِريَر قواريَر من فضة؛ قال بعض إِال من فيه الشراُب وغيره، وقيل: ال يكون
ن أَلحق  سيده: وهذا حسن، معناه أَوانَي ُزجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير. قال ابن لعلم:أَهل ا ا م فأَم

ف ه زاد األَل رة فِإن وارير األَخي ي ق ف ف ِدَل رؤوس األَل بيه  لتَْع ى التش ين، عل ة الع ارورة: َحَدق اآلي. والق
ْلبا ل رؤبة:المتأَّمل يرى شخصه فيها؛ قا من الزجاج لصفائها وأَن بالقارورة ارورةُ  قد قََدَحْت من َسْلبِِهنَّ َس ق

حالُ  ابن األَعرابي: القَواِريُر شجر يشبه العيِن، فصارْت َوْقبا ه الّرِ ْلَب تُعمل من ي الحديث: أَن  الدُّ د. وف والموائ
و النبي،صلى هللا عليه ال ألَْنَجشةَ وه لم، ق القَوارير؛ أَراد،صلى  وس اً ب ُدو بالنساء: ِرْفق ه وسلم هللايَْح ،  علي

القوارير ى ب ن عل ة دوامه زائمهن وقل عف ع القوارير لض بههن ب اء، ش د، النس اج  العه ج ن الزُّ واريُر م والق
يحدو بهن ِركابَُهنَّ ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراءهن،  أَْنَجَشةُ  يُْسِرع إِليها الكسر وال تقبل الَجْبَر، وكان

داؤه، أَن يصيبهن ما يسمعن من يُْؤَمنْ  فلم وبهن ُح ي قل الكف عن  رقيق الشعر فيهن أَو يَقََع ف ةَ ب أَمر أَنجَش ف
ل ر الجمي ى غي ْبَوتِهن إِل ذاَر َص ه ِح يده وُحدائ ِديًرا.. ((نش دَُّروَها تَْق ى  قَ ة عل ت ثقيل وارير ليس )) : أي إن الق

ة وارير مختص ذه الق ا إن ه ا .. كم ه ..  الشارب بحيث انها في متناوله .. ال يجد فيها حرج ب حاجت ه .. تناس ب
ه  ه وطلب ل بحسب حاجت ادة وال نقصان .. ك ى شاء .. دون زي اء .. وأن ى ش ه مت ي طلب وال تزيد عنها .. وتلب

 وإرادته .. 
راِب:.)).. )17َويُْسقَْوَن فِيَها َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجبِيالً(((      الَمْزُج: َخْلُط الِمزاجِ بالشيء. وَمْزُج الش

ه. هَخْلُط َزُج ب ا يُْم راِب: م زاُج الش ره. وِم ه بغي يَء يَْمُزُج َزَج الش ْزٌج: وَم راٌب َم ه. وش اْمتََزَج: َخلََط اً ف  َمْزج
سَ  ُاْمتََزجا، فكل واحد منهما لصاحبه ِمْزٌج وِمزاٌج. وِمزاج وكلُّ نوعين َمْمُزوٌج. ةٍ  البَدِن: ما أُّسِ رَّ .. عليه من ِم

يال ا َزنَجبِ اَن ِمَزاُجَه ي ًَك ت ف ا ينب ل: مم ْنَجبِي و عروق الزَّ ان، وه أَرض ُعَم رب ب الد الع ي األَرض،  ب ري ف تس
ات بيه بنب ه ش ا، ونبات ي يء بَّرِ ه ش يس من ن ول اَس ُل، الرَّ ل البَْق ا يؤك اً كم ل رْطب جر، يؤك يس بش تعمل  ول ويس
ا وده م اً، وأَج وم أَن يابس م ق ين، وزع الد الّصِ ْنج وب ّزِ ن ال ه م ؤتى ب ر  ي يالً؛الَخْم مى َزْنَجب ال: يس   ق

ب اتِق ُمَطيَّ ل ع ل: وَزْنَجبِي ل وقي ي التنزي ان. وف ِذي اللس ذي يَْح ف ال ي ود الِحّرِ ل الع ْنَجبِي ي الزَّ ز ف ر  العزي َخْم
ْنَجبِيل بالطيب الَجنَّة: كان ِمَزاُجها َزْنَجبِيالً. والعرب تصف ذكر  الزَّ ال األَعشى ي دا؛ ق دهم ِج تطاب عن و مس وه

ْنَجبِيــَل باتا بِفيها، وأَْرياً َمُشورا كأَن جارية: طعم ريق ر  قال: فجائز..  القَرْنفَُل والزَّ ْنَجبيل في َخْم أَن يكون الزَّ
ون ائز أَن يك ة، وج ة الَجنَّ ا وال غائل ذا ِمَزاَجه ا ه ذ منه ي يؤخ ين الت ماً للعَ ون اْس ائز أَن يك ه، وج   ل

  .السَّْلَسبِيل أَيضاً. الَخْمر، واسمه
بِيالً(  ((   ى َسْلَس مَّ ا تَُس ا فِيَه ِليل.)).. )18َعْينً ن َس ِقنا م م اْس ديث: اللَّه ي الح افي  وف و ص ة، وه الَجنَّ

ن َسِليٌل ألَنه ُسلَّ حتى َخلَص، وفي رواية: له شرابها، قيل ْحمن م رَّ َد ال ِق عب ال: هو  اللهم اْس ة؛ ق ِليل الجنَّ َس
ن  َسْلَسبيل الجنَّة وهو عين فيها؛ وقيل ، ويروى:وقيل: السَّْهل في الَحْلق الشراب البارد، الخالص الصافي م

  .َسْلسال وَسْلَسبيل. فَِعيٌل بمعنى مفعول، ويروى القَذَى والكَدر، فهو
ين والَوليُد: ال.)).. )19َويَُطوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن إِذَا َرأَْيتَُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلًُؤا َمنثُوًرا(((     ود ح مول

ِوالدةُ  ه يُولَُد، والجمع ِوْلداٌن واالسم ال ةُ كأَن ل الَوِليِديَّ ب: األَص ال ثعل ي. ق ن األَعراب َ◌ةُ؛ عن اب ِدّيْ اه  والُولي بن
ى ا، واألُنث ي الحديث:  على لفظ الَوِليد، وهي من المصادر التي ال أَفعاَل له ُد. وف داٌن ووالئِ ِع وْل دة، والجم ولي

د؛ واقِيةً َكواقِيَةِ  ل الولي ْف و الّطِ أل ه ا يُْك اً كم الَءةً وِحْفظ ول، أَي َك ى َمْفعُ ٌل بمعن ُل؛ ُ فَِعي ْف د  الّطِ ل: أَراد بالولي وقي
ه الم، لقول الة والس ه الص ا وعلي ى نبين ى، عل ّر  موس ى ش َت موس ا َوقَْي داً؛ أَي كم ا َوِلي ك فين م نَُربِّ الى: أَل تع

أَي الذي مات وهو  بين أَظهرهم. وفي الحديث: الوليُد في الجنة؛ ِحْجِره فقني شّر قومي وأَنا فرعون وهو في
ة، وإِن  طفل أَو سْقٌط. وفي الحديث: ال تقتلوا وليداً يعني في الغَْزو. قال: وقد تطلق الوليدةُ على الجارية واألَم

رة. ت كبي دُ  كان ة. وَمْوِل ي جاري دة يعن ّي بَِولي ي عل قَْت أُّمِ دَّ ديث: تََص ي الح ل: وف ُده:  الرج ُت ِوالِده. وَمْوِل وق
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ه األُم ه. وولَدت ُد في ذي يُولَ ع ال داً. الموض ُده َمْوِل ه. تَِل َد في ذي ُوِل ت ال م الوق ل: اس يالُد الرج ي وِم ديث  وف ح
يس والشياطين،هكذا فسر. ي إِبل د؛ يعن ا َولَ ٍد وم ّرِ واِل ن ش ٍر ال  االستعاذة: وم ي أَم ل: هم ف ي المث ولهم ف وق

َدها سيده: نَُرى أَصله قال ابن يُناَدى َوِليُده؛ ْذُكره كأَنَّ شدة أَصابتهم حتى كانت األُمُّ تنسى وِلي ه وال ت ال تنادي  ف
غار مما هم فيه، ثم صار مثالً لكل ِشّدة، وقيل: هو أَمر بل الِجلَّةُ، وقد يقال في موضع  عظيم ال ينادى فيه الّصِ

رة الشيءإِلى  والسَّعة أَي متى أَهوى الوليد بيده الكثرة ه لكث ْر عن م يُْزَج دهم؛ شيء ل ْيِهْم ((   عن وُف َعلَ َويَُط
ُدونَ  َداٌن ُمَخلَّ دمتهم .. (( ِوْل ر والدة لخ ن غي يم م الق العل أهم هللا الخ ون .. أنش تَُهْم )) : أي ال يموت إِذَا َرأَْي

ةُ، والجمع اللُّؤْ )) : َحِسْبتَُهْم لُْؤلًُؤا َمنثُوًرا تَْألألُ .. والَّآلِلئُ  لُؤُ اللُّْؤلَُؤةُ: الدُّرَّ لم: يَ ه وس ّ علي وفي صفته، صلى 
  .. ويُْشِرُق، مأْخوذ من اللُّْؤلُؤِ  وجُهه تَْأللَُؤ القمر أَي يَْستَنِير

ًرا(((     تَ .)).. )20َوإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكبِي مَّ َرأَْي ة ..  ثَ ت الجن ا َكبِ : أي رأي ًراَوُمْلًك ل  ي : لك
ا  ه هللا م مؤمن أنعم هللا العزيز الحميد بالجنة .. الملك الكبير يومها الذي ال شط فيه إطالقا هو لكل مؤمن يؤتي
اب ..  ة .. والخدم والحج رات الدائم ن ضروب الخي ر .. م ب بش ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قل

  اب ..  والمالئكة يدخلون عليه من بعد االستئذان من كل ب
َرابًا ((     ْم َش قَاُهْم َربُُّه ٍة َوَس ْن فِضَّ اِوَر ِم وا أََس تَْبَرٌق َوُحلُّ ٌر َوإِْس نُدٍس ُخْض اُب ُس اِليَُهْم ثِيَ َع
ه  وفي الحديث: أَن:  َعاِليَُهْم ثِيَاُب ُسنُدٍس ).)).. 21َطُهوًرا( َّ علي ه النبي، صلى  ر، وآل ى عم ث إِل وسلم، بع

َّ عنه، يباج وَرفيعُه، ِ ُجبَّةب رضي  تفسير اِإلْستَْبَرِق:  وفي ُسْنُدٍس؛ قال المفسرون في السندس: إِنه َرقيق الّدِ
ث: ل  إِنه غليظ الديباج ولم يختلفوا فيه اللي ف أَه م يختل ى ول زَّ ن الِمْرِع ون يتخذ م ن البُْزي ْرٌب م ْنُدُس َض السُّ

    .من البُرود. أَنهما معّربان، وقيل: السُّْنُدس ضرب فيهما اللغة
ُكوًرا(((    ْعيُُكْم َمْش اَن َس َزاًء َوَك ر أَو .)).. )22إِنَّ َهذَا َكاَن لَُكْم َج ن خي ٍل م لُّ عم ُب، وك ْعُي: الَكْس والسَّ

  ..  لهم وَكَسبَ  ََعِمل وفي التنزيل: ِلتُْجَزى كلُّ نَْفٍس بما تَْسعَى. وَسعَى لهم وعليهم: كالِفْعِل. شٍرّ َسْعي، والفعلُ 
ْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن تَْنِزيالً(((     و .)) .. )23إِنَّا نَْحُن نَزَّ له بمعنًى؛ قال سيبويه: وكان أَب له وأَْنَزله ونَزَّ وتَنَزَّ

ن: ال يفُرق بين عمرو و الحس ال أَب ْلت وأَْنَزْلت ولم يذكر وجهَ الفَْرق؛ ق ين نَزَّ دي ب رق عن ت إِال  ف ت وأَنزل ْل نَزَّ
لت في قراءة ابن صيغة التكثير ل؛ وقول ابن جني: مسعود: وأَنَزل في نزَّ المضاف  المالئكة تَْنِزيالً؛ أَنزل: كنَزَّ

ه اف إِلي ا والمض د، إِنم م الواح ِزيالتِهم كاالس ن تَْن ر م ي كثي دهم وف ا عن ِزيالً هن ع تَْن اف  جم ه أَراد للمض ألَن
رى  واحد، فكنى بالتَّْنزيالت عن الوجوه المختلفة، أَالال كثيرة منزلةَ االسم والمضاف إِليه تَْنزيالت في وُجوه ت

ن له أَن المصدر ال وجه ع أَن اب رٍ  إِالَّ تشعُّب األَنواع وكثرتُها؟ م ح تحضُّ مُّ ذا تس ح به ي تسمَّ ا  جن ذُّق، فأَم وتح
  . له إِالَّ ما قلنا. على مذهب العرب فال وجه

اً أَي .)).. )24ْنُهْم آثًِما أَْو َكفُوًرا(فَاْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّك َوَال تُِطْع مِ ((     اً وَمأْثَم أْثَم إثْم وأَثِم فالن، بالكسر، ي
ن  ويأْثُِمه أَي عدَّه عليه إِثْماً، فهو أَيضاً. وأَثََمه هللا في كذا يَأْثُُمه وأَثُومٌ  فهو أثم وأثيم وقع في اِإلثْم،  َمأْثُوٌم. اب
ً  باِإلثْم؛ وقال الفراء:يَأْثُُمه عاقَبَه  سيده: أَثََمه هللا مأْثوٌم  وأَثاماً إِذا جازاه جزاء اِإلثْم، فالعبد أَثََمه هللا يَأْثُِمه إِثْما

    .. أَي مجزّي جزاء إثْمه
ول.)).. )25َواْذُكْر اْسَم َربَِّك بُْكَرةً َوأَِصيالً(((     رب من يق ن الع ك البُْكَرةُ: الغُْدَوةُ. قال سيبويه: م  أَتيت
َرةً؛  لبُْك ي التنزي ده. وف ه أَو غ ي يوم د ف و يري ٌن، وه وَّ َرةٌ ُمنَ يّاً.  نَِك رة وعش ا بُك م فيه م زرقه ز: وله العزي

َرةً عذابٌ  التهذيب: والبُْكَرةُ من الغد، ويجمع بََّحُهْم بُْك ْد َص الى: َولَقَ ه تع اراً، وقول راً وأَْبك َرةٌ  بَُك تَِقّر؛ ُبُ◌ْك ُمْس
ا  ا وصرفتا، وإذاوُغْدَوةٌ إِذا كانتا نكرتين نونت رة ههن م تصرفهما، فبك ك ل ك وغداة يوم أَرادوا بهما بكرة يوم

ت. نكرة. والبُُكور ك الوق ي ذل دخول ف اُر: ال ت. واإلْبك ي  والتَّْبكيُر: الخروج في ذلك الوق يَر عل الجوهري: وِس
ن سيده:)): بُْكَرةً َوأَِصيالً .(( فرسك بُْكَرةً وبََكراً كما تقول َسَحراً. ال اب يل  ق يُّ  األَِص ي  والعَِش دة ف واء ال فائ س

ي ا ف ْلنا: َدَخْلن ر. وآَص ي اآلخ ا ف دهما إِال م يل. أَح ّيِ، األَِص ه بالعَِش يالناً إِذا لِقيتَ ْيالالً وأَُص ه أَُص ه  ولقيت ولَقيتُ
وا من  خافوا األَِصيَل وقد أَْعيَْت ملوُكُهُم، واألَِصيُل: الهالك؛ قال أَوس: ُمْؤِصالً. ل الوُحّمِ ْرٍم بأَثق ا  أَذَى ُغ وأَتَْين

  ..  ُمْؤِصِلين
رب  َوِمْن اللَّْيِل فَاْسُجْد لَهُ .)).. )26َوِمْن اللَّْيِل فَاْسُجْد لَهُ َوَسبِّْحهُ لَْيالً َطِويالً(((     : المقصود صالة المغ

  : منسوخ بالصلوات الخمس ..  َوَسبِّْحهُ لَْيالً َطِويالً والعشاء .. 
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  .)).. وذرالشيء وذرا : تركه .. )27ِء يُِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ َويَذَُروَن َوَراَءُهْم يَْوًما ثَِقيالً(إِنَّ َهُؤالَ ((  
ِديالً(((     الَُهْم تَْب ْلنَا أَْمثَ دَّ ئْنَا بَ َرُهْم َوإِذَا ِش َدْدنَا أَْس الم العرب: .)).. )28نَْحُن َخلَْقنَاُهْم َوَش ي ك ِر ف واألَْس

أَي  أَحسن الخلق، وأَسَرَه هللا أَي َخلَقَهُ. وهذا الشيُء لك بأَسره األَسر أَي راء: أُِسَر فالٌن أَحسنالَخْلُق. قال الف
ه ّدِ ة بِق و القبيل ديث: تَْجفُ ي الح ه. وف تِ ال بُرمَّ ا يق ي كم ا. يعن ِرها أَي جميعه ل  بأَْس ِق. ورج دَّة الَخْل ُر: ِس واألَْس

اهمو شديُد َعْقد المفاِصل مأْسور ومأْطور: َرهم؛  األَوصال، وكذلك الدابة. وفي التنزيل: نحن خلقن ددنا أَْس وش
ددنا ن أَي ش ال اب لهم؛ وق رهم مفاص ل: أَس م، وقي ْول َخْلقه تَيِ البَ رَّ ي: َمَص رج األَذى  األَعراب ائط إِذا خ والغ

تا، أَو ل تَقَبََّض ترخيان قب ا ال تس اه أَنهم َره هللاُ أَحْ  معن راء: أََس ال الف نَ اِإلرادة. ق ن  َس ره أَحس ر وأََط األَْس
ِق إِذا ِر الَخْل تْرخٍ؛ األَْطر،ويقال: فالٌن شديُد أَْس َر ُمْس ق غي وب الَخْل ان معص ا ك ين كان ذكر رجل اج ي ال العج  وق

ه. ُمَسلََّمْيِن مْن إِساٍر وأََسْر. َضَرْر، مأْسورين فأُطلقا: فأَْصبَحا بنَْجَوٍة بعدَ  فا بعد ضيق كانا في ه: وق يعني ُشّرِ ول
ي من إِساٍر وأََسٍر، أَراد: در. وف و مص ه، وه ان داود، وأَْسٍر، فحك الحتياجه إِلي اني: ك ت البُن ديث ثاب ه  ح علي

تْ  اَب هللاِ تََخلَّعَ ر عق ُب. أَوصالُه ال يشّدها إِالَّ  السالم، إِذا ذك دُّ والعَْص ُر أَي الشَّ ُر: األَْس وة والحبس؛  واألَْس الق
 َ ن إِسارِ  ْصبََح َطِليقَ ومنه حديث الدُّعاء: فأ ِوَك م راً  َعْف ْرتُه أَْس بك؛ اِإلساُر، بالكسر: مصدُر أََس وإِساراً،  َغَض

ْونَ  والِقدُّ الذي يُشّد به األَسير. وهو أَيضاً الحبل ي وأُْسَرةُ الرجل: عشيرته ورهُطه األَْدنَ م. وف وى به ه يتق  ألَن
َرةُ  اس؛ األُْس ن الن َرٍة م ي أُْس ل ف ى رج ديث: زن يرةالح ل : عش ل وأَه بََس،  الرج راً: اْحتَ ه أَْس َر بَْولُ بيته.وأُِس

رُ  م األَْس م، واالس ُر، بالض ه واألُْس ل بَْول بس الرج ه.األَْحمر: إِذا احت ٍر، من وُد أُْس ُر، وإِذا وُع ذَه األُْس ل: أََخ  قي
ذا ي: ه ن األَعراب ُر. اب و الُحْص ائط فه بَس الغ و احتَ ٍر، وه ٍر وأُْس وُد يُْس   ُع

رُ  ي يُعالَُج به اِإلنساُن إِذا اْحتَبََس بَْولُه.الذ اِض  قال: واألُْس ُل إِض ة وإضاٌض ِمثْ ي المثان زُّ ف ول وح ُر الب  تَْقِطي
ال: اِخِض. يق ذي الم و ال ر ه ود األُْس ل ع راء: قي ال الف راً. وق ه هللاُ أُْس ن أَنالَ ى بط ُع عل ذي  يُوَض ور ال المأْس

  .. اْحتَبََس بوله
ذِ ((     بِيالً(إِنَّ َه ِه َس ى َربِّ ذَ إِلَ اَء اتََّخ ْن َش ْذِكَرةٌ فََم ة..)).. )29ِه تَ ه الحاج تَْذُكُر ب ا تُْس ذِكَرةُ: م . والتَّ

ظ. واْستَْذَكَر الشيَء: َراَسةُ للحف ْكِر. واالْستِْذكاُر: الّدِ ذكر َدَرَسةَ للذِّ ذَكُّر: ت د  والتَّ ْرُت الشيء بع يته. وذََك ا أُنس م
  .. وبقلبي بلساني النسيان وذَْكرتُه

ا(((     ا َحِكيًم اَن َعِليًم َ َك َّ ُ إِنَّ  َّ اَء  اُءوَن إِالَّ أَْن يََش ه.. )30َوَما تََش ه وكنه ه بحقيقت م : أدرك .)).. عل
ه ..  ه وكنه يء بحقيقت م : إدراك الش االعل ا َحِكيًم اَن َعِليًم َ َك َّ الِ :  إِنَّ  يم والع ل العَِل ز وج فات هللا ع ن ص ُم م

هادِة، هللا عز والعَالَُّم؛ قال ِب والشَّ اِلُم الغَْي ال: ع يُم، وق و هللاُ  وجل: وهو الَخالَُّق العَِل وب، فه الَّم الغُي ال: َع وق
اً وال العالُم بما كان وما يكوُن قَْبَل َكْونِه، َزل عاِلم ا يُكْن بْعُد قَْبل أن يكون، لم يَ ا  وبَِما يكوُن ولَمَّ اً بم زاُل عالم يَ

ع األشياء  كان وما يكون، وال يخفى عليه خافيةٌ في األرض وال في السماء سبحانه وتعالى، أحاَط ِعْلُمه بجمي
َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما. دقيِقها وجليِلها على أتّم اإلْمكان. وَعليٌم، فَِعيٌل: من أبنية المبالغة. باِطنِها وظاهِرها َّ : إِنَّ 

الى أَْحَك بحانه وتع يمُ هللا س و الَحِك اكِميَن، وه ه ُم الح الى.  ل ُم هللا تع ث: الَحَك ال اللي الى. ق بحانه وتع ُم، س الُحْك
ن ري: م فات األَزه ة، وهللا ص ماء متقاِرب ذه األَس اني ه اِكُم، ومع يُم والح ُم والَحِك ا،  هللا الَحَك ا أَراد به م بم أعل

ي ما وعلينا اإليماُن بأَنها من أَسمائه. ابن األَثير: ف و أَس اِكم، وه ى الح ا بمعن يُم وهم ُم والَحِك الى الَحَك ء هللا تع
فَِعيٌل بمعنى ُمْفِعٍل، وقيل: الَحِكيُم ذو  فَهو فِعيٌل بمعنى فاَعٍل، أو هو الذي يُْحِكُم األَشياَء ويتقنها، فهو القاضي،

    .. معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم عن الِحكمة، والَحْكَمةُ عبارة
ا( يُْدِخلُ ((     ذَابًا أَِليًم ْم َع ي .)) .. /).31َمْن يََشاُء فِي َرْحَمتِِه َوالظَّاِلِميَن أََعدَّ لَُه ع الشيء ف ُم: َوْض الظُّْل

ال العرب ي غير موِضعه. ومن أمث ال األصمعي:  ف م؛ ق ا َظلَ اه فم بَهَ أَب ْن أَْش به: َم م أي  الشَّ ا ظل ا وضع م  م
ي الشَّبَه في غير َمْوضعه وفي المثل: من َم. وف د ظل ئَْب فق ذِّ تْرَعى ال م  اْس ق فل وا الطَِّري ٍل: لَِزم ن ِزْم حديث اب

ه؛ ِدلوا عن م يَْع وه أي ل ٍق  يَْظِلُم ي طري ذَ ف ال: أََخ ا  يق م ييمن ا ظل ديث فم ه ح ماالً؛ ومن   أُمِّ  وال ِش
ِدال م يَْع اه أي ل ا َظَلم ل ال َسلَمة: أن أبا بكٍر وُعَمَر ثََكما األَْمر فم ه؛ وأص ه عن ، ومن ّدِ اَوَزة الح ْوُر وُمج م الَج ظُّل

نَّةَ  حديث الُوُضوء: فمن َم  زاد أو نَقََص فقد أساء وَظلََم أي أَساَء األدَب بتَْرِكه السُّ ْرعِ، وَظل أََدِب الشَّ أَدَُّب ب والتَّ
واب ن الث ها م ا نَقََص ه بم ذين آَمنُ نْفس ز: ال ل العزي ي التنزي وء. وف ي الُوض ّرات ف ْرداِد الَم مبتَ وا  وا ول يَْلبُِس

ِن  إيمانَهم بُِظْلٍم؛ قال ابن عباس وجماعةُ أهل التفسير: لم يَْخِلطوا ة واب ن ُحذَْيف ك ع إيمانهم بِِشْرٍك، وُرِوي ذل
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م: َمْسعود وَسلماَن، يم. والظُّْل ٌم َعِظ ْرك لَُظْل رب  وتأَّولوا فيه قوَل هللا عز وجل: إن الّشِ د، والع ن القَص ُل ع الَمْي
ْوَب وال تَْظِلمْ  تَقُول: ي اْلَزْم هذا الصَّ يم؛ يعن م َعِظ ْرَك لَُظل أن هللا  عنه أي ال تَُجْر عنه. وقوله عزَّ وجل: إنَّ الّشِ

ل  تعالى هو الُمْحيي الُمِميُت الرّزاُق الُمْنِعم َوْحده ال شريك ه َجع ِم، ألن ُم الظُّْل له، فإذا أُْشِرك به غيره فذلك أَْعَظ
ةً،ربِّ  لغير َالنعمة اً وَمْظِلم اً وُظْلم الظَّْلمُ  ها. يقال: َظلََمه يَْظِلُمهُ َظْلم ام  ف وم َمق ُم االسُم يق ، والظُّل يٌّ دٌر حقيق َمْص

  .. وَظلوم المصدر، وهو ظالمٌ 
    

 

 *******  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
و ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ل هللا خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب ا تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف لعالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  

c    : 385الحلقة عدد   
   c سورة المرسالت) 77(

  ) 50( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحد ول هللا بل ه ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ا(((    فًا(فَاْلعَا )1َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفً فَاِت َعْص ًرا( )2ِص َراِت نَْش ا( )3َوالنَّاِش اِت فَْرقً اِت  )4فَاْلفَاِرقَ فَاْلُمْلِقيَ

ْت( )8فَِإذَا النُُّجوُم ُطِمَسْت( )7إِنََّما تُوَعُدوَن لََواقٌِع( )6ُعْذًرا أَْو نُْذًرا( )5ِذْكًرا( اُل  )9َوإِذَا السََّماُء فُِرَج َوإِذَا اْلِجبَ
فَْت( تْ َوإِ  )10نُِس ُل ُوقِّتَ ُس ْت( )11( ذَا الرُّ لَ ْوٍم أُّجِ ِل( )12ِألَّيِ يَ ْوِم اْلفَْص ِل( )13ِليَ ْوُم اْلفَْص ا يَ ا أَْدَراَك َم ) 14َوَم

بِيَن( ذِّ ٍذ ِلْلُمَك يَن(15َوْيٌل يَْوَمئِ ِل ْك األَوَّ ْم نُْهِل ِريَن( )16)أَلَ بِعُُهْم اْآلِخ مَّ نُتْ اْلُمْجرِ  )17ثُ ُل بِ ذَِلَك نَْفعَ ٌل  )18ِميَن(َك َوْي
بِيَن( وٍم( )21فََجعَْلنَاهُ فِي قََراٍر َمِكيٍن( )20أَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن( )19يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ َدٍر َمْعلُ ى قَ َدْرنَا  )22إِلَ فَقَ
بِيَن( )23فَنِْعَم اْلقَاِدُروَن( ْل األَ  )24َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ ْم نَْجعَ ا(أَلَ اًء  )25ْرَض ِكفَاتً ا(أَْحيَ ا  )26َوأَْمَواتً ا فِيَه َوَجعَْلنَ

بِيَن( )27َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوأَْسقَْينَاُكْم َماًء فَُراتًا( ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يْوَمئِ بُوَن(28َوْي ذِّ ِه تَُك تُْم بِ ا ُكن ى َم وا إِلَ  )29)َ انَطِلقُ
ِب( )30انَطِلقُوا إِلَى ِظّلٍ ِذي ثََالِث ُشعٍَب( ْن اللََّه ي ِم ِر( )31الَ َظِليٍل َوَال يُْغنِ َرٍر َكاْلقَْص ي بَِش ا تَْرِم هُ  )32إِنََّه َكأَنَّ

بِيَن( )33ِجَمالَةٌ ُصْفٌر( َوْيٌل يَْوَمئٍِذ  )36َوَال يُْؤذَُن لَُهْم فَيَْعتَِذُروَن( )35َهذَا يَْوُم الَ يَنِطقُوَن( )34َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ
بِيَن(ِللْ  ذِّ يَن( )37ُمَك ِل اُكْم َواألَوَّ ِل َجَمْعنَ ْوُم اْلفَْص ذَا يَ ُدونِي( )38َه ٌد فَِكي ْم َكْي اَن لَُك ِإْن َك ٍذ  )39فَ ٌل يَْوَمئِ َوْي

بِيَن( وٍن(40ِلْلُمَكذِّ َالٍل َوُعيُ ي ِظ يَن فِ تَُهوَن( )41) إِنَّ اْلُمتَِّق ا يَْش هَ ِممَّ َربُوا هَ  )42َوفََواِك وا َواْش تُْم ُكلُ ا ُكن ا بَِم نِيئً
وَن( نيَن( )43تَْعَملُ ِزي اْلُمْحِس ذَِلَك نَْج ا َك بِيَن( )44إِنَّ ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ْم  )45َوْي يالً إِنَُّك وا قَِل وا َوتََمتَّعُ ُكلُ
بِيَن( )46ُمْجِرُموَن( بِيَن( )48وَن(َوإِذَا قِيَل لَُهْم اْرَكعُوا الَ يَْرَكعُ  )47َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ فَبِأَّيِ  )49َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ

  .))./).50َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُوَن(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة المرسالت )   

  * التحليل :  
    

ا((( يقسم هللا سبحانه وتعالى بالمرسال ت :   َالِت ُعْرفً ض ).)).. 1َواْلُمْرَس ال بع ا:  ق رين فيه المفس
ا أُرْ  لَتإنه ة ِس ي المالئك ل: يعن ان، وقي العُرف واإلحس ْرفُ  ب ان. والعُ روف واإلحس لوا للمع ة  أُرس والعاِرف

ة  وتَْبَسأُ به وتَطمئّن إليه، وقيل: وهو كلُّ ما تَْعِرفه النفس من الخْير والَمعروُف واحد: ضد النكر، هي المالئك
و ال: ه ة. يق لت ُمتتابع تعار  أُرس رس أي  ُمس رف الف ن ع ام ن يتت ب ب ديث كْع ي ح رس. وف ْرف الف بَعون كعُ

ل:كأنهم عرف أي  ُعْجرةَ: جاؤوا  د، وقي ى واح اً والمعن اً وُعُرف ت ُعْرف اً، وقرئ الت يتْبَع بعضهم بعض  المرس
  .هي الرسل.

اني:.)).. )2فَاْلعَاِصفَاِت َعْصفًا(((    ن اللحي افة؛ ع يفة والعُص ى العَْصُف والعَْصفة والعَِص ان عل ا ك  م
راب..  زرع من الورق الذي يَْيبَُس فَيَتَفَتَّتُ ساق ال َوالن الت ن َج ه م ت علي رَّ ا َم  يعني الرياح، والّريُح تَْعِصُف م

يده: قيل: إن العَْصف الذي هو التِّْبن مشتق منه ألَن الريح تعصف تمضي به، وقد ن س ال اب يس  به؛ ق ذا ل وه
  . وريح عاصف: شديدة الُهبوب. اشتدَّ ُهبوبُها.أَي إذا  ُبقوي. وفي الحديث: كان إذا َعَصفَِت الريح

ه..)).. )3َوالنَّاِشَراِت نَْشًرا(((    ر هللا النَّْشر،بالسكون: الريح الطيبة، أَراد ُسطوَع ريح المسك من  ونََش
تُ  ر المي ره فَنََش وراً وأَْنش راً ونُُش ره نَْش ت يَْنُش ر المي ى ال..  ال غي ْر إِل ز: واْنُظ ل العزي ي التنزي ف وف ام كي عظ

وتى ننشرها؛ َر هللا الم اهم؛ أَنَش َرهم هللا أَي أْحي وا وأَنَش ْم إِذا َحيُ ُروا ُه ه فَنََش اه؛ ومن ره هللا أَي أَحي وم  وأَْنَش ي
ن عمر، رضي هللا ديث اب ى الشام النُُّشور. وفي ح الَّ إِل ا: فَه ور، وهي  عنهم ع النُُّش ر أَي موِض أَرِض الَمْنَش

راً  ام يحُشرالمقدسة من الش األَرض اح نُُش ل الري ذي يرس و ال هللا الموتى إِليها يوم القيامة، وقوله تعالى: وه
اة. وأَنشر ًيََدْي َرحمتِه، وقرئ: نُْشرا بين ر: الحي وت وأَرسلها ونَْشراً. والنَّْش د م ا بع ريَح: أَحياه راً  هللاُ ال نُْش

راً  را ألونََش أتي نش ي ت ة الت ى المالئك ى إل ه المعن ا يتج ث .. كم م البع اس تنشر ي حف الن ى ص ر هللا .. وإل وام
  واألشهاد .. 
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ا(((    اِت فَْرقً ر .. )4فَاْلفَاِرقَ ر والش ل والخي الرزق واألج دن هللا ب ن ل زل م ة تتن ي المالئك .)).. ه
َرقَ  َ وفاَرق اً: فصل: يَْف الشيَء ُمفَارقةً وفَِراقاً: بايَنَهُ، واالسم الفُْرقة. والفَْرُق: الفصل بين الشيئين. فَ ُرُق فَْرق

  . هي المالئكة تَُزيِّل بين الحالل والحرام. فالفَاِرقاِت فَْرقاً، قال ثعلب: وقوله تعالى:
ال )5فَاْلُمْلِقيَاِت ِذْكًرا(((    اء والمرسلين .. وق ان لألنبي وحي والبي ة ال غ أمان ي تبل ة الت .).. هي المالئك

  جمع ..  بعض العلماء هو جبريل عليه السالم سمي هنا اسم
وما في التوبة والسمع والطاعة من جزاء  .)).. أي دعوة للتوبة واألوبة إلى هللا)6ُعْذًرا أَْو نُْذًرا(((   

  .. أو التحذير من مغبة الكفر والعصيان وما ينجر عن ذلك من عواقب في الدنيا واآلخرة .. 
ة)7إِنََّما تُوَعُدوَن لََواقٌِع(((    وفكم .. وال مهرب  .)).. أي إن القيامة حقيق ا رغم أن يرون إليه ة تس ثابت

م  ؤمنين ه ذي وعد هللا الم ة .. والجزاء ال م ال محال ار محيط به د هللا الكف ذي وع اب ال منها إال إليها .. والعق
  مالقوه حتما بال شك .. ولكن متى.. هذه هي العالمات تترى :

ْت(((    وُم ُطِمَس ِإذَا النُُّج در.)).. )8فَ وس: ال مَ الطُُّم ُق وَطَس س الطري اء. وَطَم سُ  وس واالْنِمح   يَْطِم
ُره؛ ى أَثَ ح اً: دَرَس وامَّ ُس ُطموس وس  ويَْطُم ذلك ُطُم وئه، وك وره وض اب ن ر ذه وُس البص مر: ُطم ال ش ق

  ..َضْوئها الكواكب ذهاب
يئين،.)).. )9َوإِذَا السََّماُء فُِرَجْت(((    ين الش ُل ب ة ال الفَْرُج: الَخلَ ل: الفُْرَج ينوقي ة ب الشيئين.  َخصاَص

بهه،  والفُْرَجة، تِْفراجٌ  لها التَّفاِريُج، واحدها ابن األَعرابي: فَتَحات األَصابع يقال ا أَش بالضم: فُْرَجة الحائط وم
ي يقال: بينهما فُْرَجة أَي ة، اْنِفراج. وف ع فُْرَج يطان؛ جم ات الش ذَُروا فُُرج الة الجماعة: وال تَ ديث ص و ح  وه

ى الشيطان الَخلَُل الذي افها إِل فُوف، فأَض ي الصُّ راز  يكون بين الُمَصلِّيَن ف ى االحت الً عل أْنها، وَحْم اً لش تَفِظيع
     .. الشيطان منها؛ وفي رواية: فُُرجَ 

فَته:.)).. )10َوإِذَا اْلِجبَاُل نُِسفَْت(((    فاً وانتََس فه نَْس ريُح  سلبَتْه، نَسفَت الريُح الشيء تَْنِس فِت ال وأَْنَس
ى.إ راَب والحص افَت الت افاً وأَس ا. نس فاً: َخط ف نَْس ع. ونَس ُف: القَْل ي والنَّْس راب ف ف الت وف: تْنس ة نَُس  وناق

   الشيء، وهو نَِسيف: َغْربله. اقتلعه بمقدَّم فيه. ونَسف ونَسف البعيُر الكألَ نَْسفاً إذا عْدوها
تْ ((    ُل ُوقِّتَ ُس دارٌ .)).. )11( َوإِذَا الرُّ ُت: مق هالَوْق ْرَت ل دَّ يء قَ لُّ ش اِن، وك ن الزم و  م اً، فه   ِحين

 والِميقاُت: الَوْقُت المْضروُب للفعل وَوْقٌت َمْوقُوٌت وُمَوقٌَّت: َمْحُدود. ُمَؤقٌَّت، وكذلك ما قَدَّْرَت غايتَه،فهو ُمَؤقَتٌ 
نهم . والمعنى جمع هللا سبحانه وتعالى الرسل في مكان معين ووقت معين ليحكم بينوالموضع. هم فيما كان بي

  وبين األمم التي أرسلهم إليها .. 
ْت(((     لَ ْوٍم أُّجِ ِل( )12ِألَّيِ يَ ْوِم اْلفَْص ِل( )13ِليَ ْوُم اْلفَْص ا يَ ا أَْدَراَك َم ل:.)).. )14َوَم وم الفَْص  وي

ل. وُم الفَْص ا ي ا أَدراك م ل:  هو يوم القيامة، قال هللا عز وجل: وم ول فص ل.  وق يس بباط قٌّ ل ل ح ي التنزي وف
ه  ل  العزيز: إِنَّ ل فص ي صفةاق ول وف الم سيدنا رس ه  ك لى هللا علي لم فصل ال هللا، ص ْذر أَي وس ْزر وال َه   نَ

بين  فصل بين  قاِطع، ومنه  ظاهر يفِصل بين الحق والباطل؛ ومنه قوله تعالى: إِنه لقول فَْصل؛أَي فاِصل بيِّن
ل، ْذر  الَخْصمين، والنَّْزر القلي دَّعىوالَه ى الم ة عل و البيّن ل: ه ل الخطاب؛ قي ل: وفَْص ه عز وج ر. وقول  الكثي

ل  واليمين على المدَّعي عليه، وقيل: هو أَن يفِصل بين الحق والباطل؛ ومنه ل؛ أَي يفِص ول فَْص ه لق ه: إِن قول
  .. بين الحق والباطل

بِيَن(((    ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ل َوْي.)).. )15َوْي ة مث ٌل: كلم ذاب.َوْي ة َع ا كلم .  حٍ إِالَّ أَنه ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي
ول  َوالَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قرأَ ابُن آدُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزل الشيطاُن يَْبكي يق

قَّة ن يا َوْيلَه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ي  م ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك لالعَ ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ل واد ف .. والوي
  جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء ..  

يَن(((    ِل ْك األَوَّ ْم نُْهِل ِريَن( )16أَلَ بِعُُهْم اْآلِخ مَّ نُتْ ك .)).. ا)17ثُ ال الَهْل د: يق و عبي ال أَب الك. ق ُك: اله لَهْل
اً  والُهْلُكا ُك ُهْلك اً: والُمْلُك والَمْلُك؛ َهلََك يَْهِل اً وَهالك اس  وَهْلك ك الن ات هل ا م ود فيه ار والخل أَي استوجبوا الن

  .. والهالك ال يستعمل إال في ميتة السوء .. بسوء أَعمالهم
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ر والعصيان    وفر الكف إذا ت اعة.. ف ام الس ى قي ن آدم إل افرين م اس الك الك الن هناك قاعدة عامة في ه
ف دن ال يتخل ن ل ذاب م اء الع اكن  والتكذيب والمعاصي ج د نفسه بأم اريخ يعي ل.. والت ابي وال يجام .. وال يح

  مختلفة وبأناس مختلفين ولكن القاعدة واحدة .. وهي التي جاءت في قوله تعالى :
ذاب )18َكذَِلَك نَْفعَُل بِاْلُمْجِرِميَن(((    ذيب .. وصنو الع يان والتك ر والعص رين الكف .)) .. جعل اإلجرام ق

  الذي ال يتخلف .. 
بِيَن(َوْي((    ذِّ ٍذ ِلْلُمَك را ال  )19ٌل يَْوَمئِ ه حاض ذبوا ب ا ك ارى وم ي ال تم ة الت دون الحقيق ث يج .)).. حي

  مهرب منه إال إليه .. 
افي وال.)).. )20أَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن(((     يس بالج ة  وفي الحديث: ل ن اِإلهان ين؛ والضم م الَمه

تحقار،  يء واالس تخفاِف بالش ذااالس واُن، وه م الَه عه. واالس تحقره؛ موض ه: اس اَوَن ب ه وتَه تَهاَن ب  واْس
  ..  والَهْوُن: مصدر هاَن عليه الشيُء أَي َخفَّ 

يٍن(((    َراٍر َمِك ي قَ اهُ فِ رأة .. )21فََجعَْلنَ م الم ي رح ة.)).. ف يده: والَمكان ن س ك.  ُاب د المل ة عن الَمْنزل
  .َكَمُكَن. َمكانَةً فهو َمِكيٌن، والجمع ُمَكناء. وتََمكَّنَ  ، وقد َمُكنَ التكسير والجمع َمكاناٌت، وال يجمع جمع

وٍم(((    َدٍر َمْعلُ ى قَ اِدُروَن( )22إِلَ نِْعَم اْلقَ َدْرنَا فَ ل  .))..)23فَقَ ز وج فات هللا ع ن ص اِدُر: م ِديُر والق القَ
ن ان م ْدَرة يكون ى ك القُ الى: إِن هللا عل ه تع دير. وقول ن التق ان م نويكون دير؛ م يء ق ا ل ش ْدرة، ف   القُ

ُر ُكّلِ شيء ن عز وجل على كل شيء قدير، وهللا سبحانه ُمقَّدِ اِدُر  وقاضيه. اب الى الق ماء هللا تع ي أَس ر: ف األَثي
ِديُر، ِدُر والقَ م والُمْقتَ ادر اس ة، فالق و للمبالغ ه، وه ل من ِدير فعي ِدُر، والقَ َدَر يَْق ن قَ ل م در فاع   والمقت

َدرُ ُمْفتَِعلٌ  ث: القَ ذيب: اللي ه  من اْقتََدَر، وهو أَبلغ.الته َر اِإلل دَّ ال: قَ ُق. يق اء الُمَوفَّ ق  القَض ديراً، وإِذا واف ذا تق ك
و الشيَء قلت: جاءه قََدُره. ابن سيده: الشيءُ  م، وه اء والُحْك َدُر القض ْدُر والقَ ن  القَ ل م ره هللا عز وج ّدِ ا يُقَ م
    .ويحكم به من األُمور. القضاء

بِيَن(((    ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ذاب..)).. )24َوْي ة َع ا كلم حٍ إِالَّ أَنه ل َوْي ة مث ٌل: كلم .  َوْي ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي
ول  َوالَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قرأَ ابُن آدُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزل الشيطاُن يَْبكي يق

قَّةيا َوْيلَ  ل من ه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ي العَ ل واد ف .. والوي
  جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء ..  

ا(((    ْل األَْرَض ِكفَاتً اًء 25أَلَْم نَْجعَ ا() أَْحيَ مُّ ف.)).. )26َوأَْمَواتً ذي يَُض اُت: الموضُع ال يُء والِكف ه الش ي
ال:  هذا قول أَلَْم نَْجعَِل األَرَض ِكفاتاً أَْحياَء وأَمواتاً. قال ابن سيده: العزيز: ويُْقبَُض. وفي التنزيل ة، ق ل اللغ أَه

اتٍ  َضمَّ وقَبََض، وعندي أَن الِكفاَت هنا مصدر من َكفََت إِذا ه أَي ذاَت ِكف اء  وأَنَّ أَْحياًء وأَمواتاً ُمْنتََّصٌب ب لألَحي
ابر:  لألَْمواِت، ومنه قولهم وِكفاُت األَرِض: َظْهُرها لألَْحياِء، وبَْطنُها واألَموات. للمنازل: ِكفاُت األَحياء، وللمق

ي تَْكِفتُهم أَحياًء على َظْهرها في ُدورهم األَْمواِت. التهذيب: يُريد ُِكفات اً ف تُهم أَموات ا أَي  وَمنازلهم، وتَْكِف بَْطنه
اْكتُبوا وفي الحديث: يقول.. ِرزهمتَْحفَُظهم وتُحْ  دي ف ِرَض َعْب اتبين: إِذا َم ل هللا، عز وجل، للكرام الك ه ِمثْ ا  ل م

تِه، حتى أُعافِيَه أَو أَْكِفتَه أَي ه كان يَْعَمُل في ِصحَّ اقي،  أَُضمَّ ن َوث إِلى القبر؛ ومنه الحديث اآلخر: حتى أُْطِلقَه م
  .إِلّي. أَْكِفتَه أَو

ى:  يَْرُسو ُرُسّواً  ) .)).. رسا الشيء  27ا فِيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوأَْسقَْينَاُكْم َماًء فَُراتًا(َوَجعَْلنَ ((    وأَْرَس
َت، وأَْرساه هو. ي ثَبَ لهُ ف ت أَص و إذا ثَبَ ُل يَْرُس ا الَجبَ ياٌت. وَرَس اٌل راِس ال:  األَرض، وجب ن الجب ي م واِس والرَّ

واسخُ  و  الفُراُت: أََشدُّ الماء ُعذوبةً.)) : ًء فَُراتًاَما.. ((  الثَّوابُت الرَّ ذَُب، فه ةً إِذا َع ُرُت فُروت وقد فَُرَت الماُء يَْف
  ..  فُراتٌ 

بِينَ ((     ذاب.) .))..  28(  َوْيٌل يْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ ة َع .  َوْيٌل: كلمة مثل َوْيحٍ إِالَّ أَنها كلم ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي
ول  َة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قرأَ ابُن آدُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزلوالَوْيلةُ: الفضيح الشيطاُن يَْبكي يق

قَّة ن يا َوْيلَه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ل م ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ي العَ ل واد ف .. والوي
  ..  جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء 

بُوَن(((    عَبٍ  )29انَطِلقُوا إِلَى َما ُكنتُْم بِِه تَُكذِّ َالِث ُش ّلٍ ِذي ثَ ى ِظ وا إِلَ ْن )30( انَطِلقُ ي ِم ٍل َوَال يُْغنِ الَ َظِلي
ار ذا  ُشْعبةٌ؛ والشُّْعبةُ، بالضم: واحدة الشُّعَِب، وهي األَغصانُ ..)).. )) 31اللََّهِب( عََّب: ص زرُع، وتََش وَشعََّب ال
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َرٍق.شُ  عُُّب: عٍَب أَي فِ قَتْهم والتََّش رَّ ة أَي ف عَبَتْهم المني ول: َش ة؛ تق ْعبة: الفُْرق ه. والشُّ عاُب ِمثلُ ق. واالْنِش رُّ .. التف
  والثالثة أضراب هي الضريع والزقوم والغسلين ..  

  .)).. جاء في صحيح البخاري : )32إِنََّها تَْرِمي بَِشَرٍر َكاْلقَْصِر(((    
دثنا    اس:ح ن عب معت اب ال: س ابس ق ن ع رحمن ب د ال دثنا عب فيان: ح ا س ر: أخبرن ن كثي د ب   محم

ه للشتاء، ترمي بشرر كالقصر ))..  إنها } ل، فنرفع ة أذرع أو أق ر ثالث ب بقص ع الخش ا نرف ميه  قال: كن فنس
  .القصر.

ال   ق. ق ق والقََصَرة، بالتحريك: أَصل العن ل العن ال ألَص ا يق اني: إِنم رَ  اللحي ع قََص ت، والجم ة إِذا َغلَُظ
ك؛ فسر ابن عباس قوله عز وجل: إِنها قََصٌر؛ وبه ر، بالتحري َرٍر كالقََص ي  تَْرمي بَش ِل يعن َر النخ ره قََص وفس

ا حديث ابن عباس في وقوله تعالى: األَْعناَق. وفي ال: كن ك، ق ر؛ هو بالتحري رر كالقص ا ترمي بش ع  إِنه نرف
الث ل الخشب للشتاء ث ر،  أَذرع أَو أَق ل ونسميه القََص ر النخ د قص ظ ونري ا َغلُ ن َوهو م اق  م فلها أَو أَعن أَس

ر، ه بشرر كالقََص ل: اِإلبل، واحدتها قََصرة؛ وقيل في قول ل  قي رة أَص راع: القََص ال ك ع. وق ُع الجم اٌر جم أَقص
  ..  العنق، والجمع أَقصار

تعالى: ِجَماالت ُصْفر، فِإن الفراء قال: قرأَ عبد  قولهألَزهري: وأَما .)).. قاال)33َكأَنَّهُ ِجَمالَةٌ ُصْفٌر(((   
ة، هللا حابه ِجَمال االت، أَص رأَ: ِجَم ه ق ه، أَن ي هللا عن اب، رض ن الخط ر ب ن عم و وروي ع ال: وه  ق

ارة إِالّ  جوز كما أََحبُّ إِليَّ ألَن الِجَمال أَكثر من الِجَمالة في كالم العرب، وهو ر وِذَك ارة وذََك ر وِحَج  أَن قال َحَج
ِإذا ر، ف ت ج األَول أَكث وتقل االت وبُيُ ال وِرَج الوا ِرَج ا ق ل م ال مث دها ِجَم االت فواح  م

راء ض الق ن بع ي ع د حك ة، وق االت ِجَمال د الِجَم ون واح وز أَن يك د يج ات، وق  وبُيُوت
ن اً م االت جمع ون الُجَم ل، ويك يء المجم ن الش ون م د يك يم، فق ع الج االت، برف  ُجَم

ا ال كم ع الِجم ن جم ن اب ري: وروي ع ال األَزه ال؛ ق خ ل والرُّ ْخ الوا الرَّ  ق
اس ونأ عب ى تك ض حت ى بع ها إِل ع بعض فن يجم ال السُّ االت ِحبَ ال الِجَم ه ق  ن

اط ال كأَوس ن الرج اج: م ال الزج ور، وق ال الُجس االت ِحب د: ِجَم ال مجاه  وق
رأَ  وقَ االت فه ر، أَو جم فُن البح وس ُس ن قُل س م و القَْل ة، وه ع ِجمال  جم

  .الُجسور، وقرئت ِجمالة ُصْفر، على هذا المعنى. القَْلس من قُلوسك
بِيَن(((    ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ذاب..)).. )34َوْي ة َع ا كلم حٍ إِالَّ أَنه ل َوْي ة مث ٌل: كلم .  َوْي ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي

ول  َُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزلوالَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قرأَ ابُن آد الشيطاُن يَْبكي يق
قَّة ن يا َوْيلَه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ل م ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ي العَ ل واد ف .. والوي

  جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء ..  
وَن(((    ْوُم الَ يَنِطقُ ذَا يَ ا35َه ائق ) .)) : ال مج ن حق رون م ا ي ول م الم له افقين للك افرين والمن ل للك

َهُد القيامة الدامغة.. وفي سورة يس يختم هللا على أفواههم : ((  اْليَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِهِهْم َوتَُكلُِّمنَا أَْيِديِهْم َوتَْش
  يس .  -.)) )65أَْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن(

ْد  .)).. وال مجال لهم لإلعتذار .. وفي سورة براءة : (( )36 لَُهْم فَيَْعتَِذُروَن(َوَال يُْؤذَنُ ((    الَ تَْعتَِذُروا قَ
ِرِميَن( ْب َطائِفَةً بِأَنَُّهْم َكانُوا ُمْج راءة .. وفي سورة  -...)))66َكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكْم إِْن نَْعُف َعْن َطائِفٍَة ِمْنُكْم نُعَذِّ ب

ٍة َشِهيًدا ثُمَّ الَ يُْؤذَُن ِللَِّذيَن َكفَُروا َوَال ُهْم يُْستَْعتَبُوَن((النحل (   النحل ..  –) .)).. 84َويَْوَم نَْبعَُث ِمْن ُكّلِ أُمَّ
بِيَن(((    ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ذاب..)).. )37َوْي ة َع ا كلم حٍ إِالَّ أَنه ل َوْي ة مث ٌل: كلم . َوْي ّرِ وُل الش ل: ُحل  والَوْي

ول  َوالَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قرأَ ابُن آدُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزل الشيطاُن يَْبكي يق
قَّة ن يا َوْيلَه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ل م ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ي العَ ل واد ف .. والوي

  بيوم البعث والجزاء ..  جهنم .. لمن كذب 
يَن(((    ِل اُكْم َواألَوَّ ِل َجَمْعنَ ْوُم اْلفَْص ذَا يَ ن.)).. )38َه ين المحس ه ب ل في وم يفَص ذا ي يء  أَي ه والمس

ل: ويجازي كل بعمله وبما يتفضل هللا به وم الفَْص ال هللا عز وجل:  على عبده المسلم. وي ة، ق وم القيام هو ي
ه ل حقٌّ ليس بباطل. وفي التنزيلفصل  وقَْول ما يوُم الفَْصل. وما أَدراك ول فصلالعزيز: إِنَّ ي صفة ق الم  وف ك

ه  بيِّن نَْزر وال َهْذر أَي : فصل ال هللا، صلى هللا عليه وسلم سيدنا رسول ظاهر يفِصل بين الحق والباطل؛ ومن
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ر.  ، والنَّْزر القليل،الَخْصمين : فصل بين قاِطع، ومنه يقال قوله تعالى: إِنه لقول فَْصل؛أَي فاِصل والَهْذر الكثي
دَّعى ى الم ة عل و البيّن ل: ه و أَن  وقوله عز وجل: وفَْصل الخطاب؛ قي ل: ه ه، وقي دَّعي علي ى الم ين عل واليم

ه ل يفِصل بين الحق والباطل؛ ومن ة الفَْص وال كلم ل، ول ين الحق والباط ل ب ل؛ أَي يفِص ول فَْص ه لق ه: إِن  قول
ديث وَ  ي ح نهم. وف ي بي ا لقض يس: فُمْرن د الق ِد عب ل أي  ْف أمر فص ة ب   ال رجع

  .فيه وال مردَّ له.
ّق..)).. )39فَِإْن َكاَن لَُكْم َكْيٌد فَِكيُدونِي(((    ُد: الحرب. والَكْيُد: التدبير بباطل أَو َح ى إن  والَكْي .. والمعن

   يحميني .. كان في إمكانكم محاربتي فحاربوني وابذلوا جهدكم فلن تستطبعوا شيئا ألن هللا
بِيَن(((    ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ذاب..)).. )40َوْي ة َع ا كلم حٍ ِإالَّ أَنه ل َوْي ة مث ٌل: كلم .  َوْي ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي

ول الشيطاُن يَْبكي يق َوالَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قرأَ ابُن آدُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزل
قَّة ن يا َوْيلَه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ل م ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ي العَ ل واد ف .. والوي

  جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء ..  
وٍن(((    َالٍل َوُعيُ ي ِظ يَن فِ تَُهوَن( )41إِنَّ اْلُمتَِّق ا يَْش هَ ِممَّ وا َواْش )42َوفََواِك تُْم ُكلُ ا ُكن ا بَِم َربُوا َهنِيئً
ذين سمعوا وأطاعوا 44إِنَّا َكذَِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنيَن( )43تَْعَملُوَن( ون ال ه المؤمن يمتاز ب ) .)).. يبين هنا ما س

ماهم  م س ه.. ث ل بطاعت ة هللا والعم وى: مخاف ذره .. التق هللا ورسوله .. سماهم المتقين : من اتقاه : خافة وح
  واإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ..  المحسنين ..

بِيَن(((    ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ذاب..)).. )45َوْي ة َع ا كلم حٍ إِالَّ أَنه ل َوْي ة مث ٌل: كلم .  َوْي ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي
ول  َُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزلوالَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قرأَ ابُن آد الشيطاُن يَْبكي يق

قَّة ن يا َوْيلَه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ل م ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ي العَ ل واد ف .. والوي
  جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء ..  

رت )46ِرُموَن(ُكلُوا َوتََمتَّعُوا قَِليالً إِنَُّكْم ُمجْ ((    ا كث ة مهم دنيا القليل ن ال ه م .)).. حصر ما تحصلوا علي
اة  ُكلُواوالقصيرة مهما طالت في الطعام (( ن الحي دف م يس اله ه ل ع ان م .. م )) .. فكأن األكل كان أغلب همه

د ن ال الوا م ا ن ر م ا حص يم.. كم رزاق العل ي أصال .. ألن الهدف هو عبادة هللا الواحد ال شريك له وهو ال نيا ف
م ((   يالً متعة زائلة لم تدم له وا قَِل ة .. ((  َوتََمتَّعُ ا إال الحسرة والندام دوا منه م يح ونَ )).. ول ْم ُمْجِرُم ))..  إِنَُّك

ن  د ع نو البع رامهم ص ان إج ى ك ويم .. حت ج هللا الق ن نه رافهم ع اقهم وانح رهم ونف رين كف رام ق ل اإلج جع
  .. اإلسالم وبالتالي قائدهم نحو العذاب 

بِيَن(((    ذِّ ٍذ ِلْلُمَك ٌل يَْوَمئِ ذاب..)).. )47َوْي ة َع ا كلم حٍ إِالَّ أَنه ل َوْي ة مث ٌل: كلم .  َوْي ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي
ول  َوالَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قرأَ ابُن آدُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزل الشيطاُن يَْبكي يق

قَّةيا َويْ  ن لَه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ل م ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ي العَ ل واد ف .. والوي
  جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء ..  

وَن(((    وا الَ يَْرَكعُ ْم اْرَكعُ َل لَُه ي )48َوإِذَا قِي الح ف وى والف ر والتق ة والب دين والطاع ر ال .)).. حص
ادة الرك وع.. فاستعاظ عن الكل بالجزء .. وبالتالي فإن الهدف األسمى من الحياة ومن الكون والوجود هو عب

يعة  ة ومض ك مهلك ا سوى ذل دال.. وم دل واإلعت الص والع د الخ ن التوحي هللا .. طاعة هللا .. التزام اإلسالم دي
يرفض السمع والطاعة فقد أوقع نفسه  للوقت والجهد .. وخسارة كبرى في الدنيا واآلخرة.. وبالتالي فإن من

  بإرادته الواعية المسئولة في الهالك :
بِيَن(((    ذاب..))..   )49َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ ة َع ا كلم حٍ ِإالَّ أَنه ل َوْي ة مث .  َوْيٌل: كلم ّرِ وُل الش ل: ُحل والَوْي

ول  َأَ ابُن آدُم السَّْجدةَ فَسَجَد اْعتَزلوالَوْيلةُ: الفضيحة والبَِليَّة، وفي حديث أَبي هريرة: إِذا قر الشيطاُن يَْبكي يق
قَّة ن يا َوْيلَه؛ الَوْيُل: الُحْزن والَهالك والمش ل م ا بالَوْي ة َدع ي َهلَك ع ف ن َوق لُّ َم ذاب، وك ي العَ ل واد ف .. والوي

  جهنم .. لمن كذب بيوم البعث والجزاء ..  
.)).. آمن به صدقه ووثق به .. اإليمان هو التصديق ضد التكذيب /).50وَن(فَبِأَّيِ َحِديٍث بَْعَدهُ يُْؤِمنُ ((   

ي من  .. فهل بعد هذا البيان من بيان ؟.. وهل بعد هذا القرآن الكريم المعجز وما يزخر به من أعاجيب ال تنته
ه للن م كالم آخر يقتنع به الكافرون والمنافقون ؟.. إن القرآن هو مائدة هللا في األَرض وكلمت اس .. وهو الحك
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ؤمن  ة.. وإن الم ن بين ك ه الفصل والحجة الدامغة على الجميع.. حتى يؤمن من يؤمن عن بينه ويهلك من هل
ليؤمن به حبا في هللا سبحانه وتعالى وحبا في رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وحبا في القرآن الكريم .. 

   شك فيه إطالقا ..  وشوقا الى هللا والى مرضاته يوم القيامة الذي ال
    

  
 ********  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن الم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه  .. اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  

  إله إال هللا أشهد أن ال
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  
  
   

 c   : 386الحلقة عدد   
   c سورة النبـإ) 78(

  )  40( آياتها : 
  

 م هللا وال اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس ص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  ا من الشيطان الرجيمأعوذ ب
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اَءلُوَن(((  مَّ يَتََس يِم( )1َع ِإ اْلعَِظ ْن النَّبَ وَن( )2َع ِه ُمْختَِلفُ ْم فِي ِذي ُه يَْعلَُموَن( )3الَّ الَّ َس الَّ  )4َك مَّ َك ثُ
اًدا(  )5َسيَْعلَُموَن( ْل األَْرَض ِمَه الَ  )6أَلَْم نَْجعَ اًدا(َواْلِجبَ ا( )7 أَْوتَ اُكْم أَْزَواًج بَاتًا( )8َوَخلَْقنَ ْوَمُكْم ُس ا نَ  )9َوَجعَْلنَ

ا( )12َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعًا ِشَداًدا( )11َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا( )10َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاًسا( َراًجا َوهَّاًج ا ِس ) 13َوَجعَْلنَ
ْن اْلُمعْ  ا ِم ا(َوأَنَزْلنَ اًج اًء ثَجَّ َراِت َم ا(14ِص ا َونَبَاتً ِه َحب ِرَج بِ ا(15) ِلنُْخ اٍت أَْلفَافً اَن 16) َوَجنَّ ِل َك ْوَم اْلفَْص ) إِنَّ يَ

وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا(17ِميقَاتًا( اُل فََكانَْت ) َوُسيَِّرْت اْلِجبَ 19) َوفُتَِحْت السََّماُء فََكانَْت أَْبَوابًا(18) يَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّ
ْرًدا َوَال 23) َالبِثِيَن فِيَها أَْحقَابًا(22) ِلْلطَّاِغيَن َمآبًا(21) إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاًدا(20َسَرابًا( ا بَ ذُوقُوَن فِيَه ) الَ يَ

َرابًا( اقًا(24َش ا َوَغسَّ ا(25) إِالَّ َحِميًم َزاًء ِوفَاقً ونَ 26) َج انُوا الَ يَْرُج ْم َك ابًا() إِنَُّه ا 27 ِحَس ذَّبُوا بِآيَاتِنَ ) َوَك
ا(28ِكذَّابًا( ْينَاهُ ِكتَابً ْيٍء أَْحَص ذَابًا(29) َوُكلَّ َش َدُكْم إِالَّ َع ْن نَِزي ذُوقُوا فَلَ اًزا(30) فَ يَن َمفَ َدائَِق 31) إِنَّ ِلْلُمتَِّق ) َح

ا( ا(32َوأَْعنَابً َب أَتَْرابً ا(33) َوَكَواِع ا ِدَهاقً ذَّابًا() الَ 34) َوَكأًْس ًوا َوَال ِك ا لَْغ َمعُوَن فِيَه َك 35 يَْس ْن َربِّ َزاًء ِم ) َج
ا(36َعَطاًء ِحَسابًا( هُ ِخَطابً وَن ِمْن ْحَماِن الَ يَْمِلُك وُح 37) َرّبِ السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَُهَما الرَّ رُّ وُم ال ْوَم يَقُ ) يَ

ْحَماُن َوقَاَل َصَوابًا( َواْلَمَالئَِكةُ َصفا الَ يَتََكلَُّمونَ  ِه 38إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ ى َربِّ ذَ إِلَ اَء اتََّخ ) ذَِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ فََمْن َش
َمْت يََداهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَالَْيتَنِي كُ 39َمآبًا(   ./.)). )40ُت تَُرابًا(ن) إِنَّا أَنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا يَْوَم يَنُظُر اْلَمْرُء َما قَدَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النبأ ) 

  * التحليل : 
  

ود  أ المقص ى آخر .. والنب ان إل ن مك ل م هذه سورة (( النبأ)) المباركة .. وسمي النبأ نبا .. ألنه ينتق
وم البع و ي اس ه ه الن ا .. ثفي السورة الذي اختلف في ه إطالق ك في ذي ال ش ة ال وم القيام ان  والجزاء .. ي فك

ر وجح ن أنك ورة لم ي  دالزجر في الس ان والت ة الواضحة للعي ل األدل ارى .. ألن ك ي ال تم ة الت ر للحقيق وتنك
  يسوقها هللا سبحانه وتعالى تثبت بالدليل المادي الملموس أن يوم القيامة حق  :

  
اَءلُوَن(((   مَّ يَتََس يِم( )1َع ِإ اْلعَِظ ْن النَّبَ ِه مُ  )2َع ْم فِي ِذي ُه وَن(الَّ يَْعلَُموَن( )3ْختَِلفُ الَّ َس الَّ  )4َك مَّ َك ثُ

واب  )5َسيَْعلَُموَن( ...)).. من حق اإلنسان أن يسأل فالحيرة جزء من حياة اإلنسان ولكن من حقه أن يجد الج
رآ دع  نالكافي الشافي .. وهذا ما يقدمه إليه الق ا ال ي ك وستتأكد بم ا حول ل م ف أو دوران .. تأم ال ل ريم ب الك

ك مج ا .. وأن هللا خلق اال للشك أن قول هللا حق .. وأن البعث والجزاء صدق في صدق ال مجال للمراء فيه بتات
ادة  ضللعبادة . وللعمل الصالح في األر ي اَألرض هو عب أن دورك ف .. إذا استوت عندك القناعة و باإليمان ب

ري والروحي والجسدي ووجدت لالستقرار هللا وطاعته والعمل الصالح .. فقد زال عنك التمزق النفسي والفك
دها راحة ..((  ا بع وازن راحة م ا .. وللت ن طريق ن واألم اًدا(سبيال .. ولألم ْل األَْرَض ِمَه ْم نَْجعَ اَل  )6أَلَ َواْلِجبَ

ه. والِمهاُد: الِفراش. وقد َمَهْدُت الِفراَش َمْهداً: بََسْطتُه...))..  )7أَْوتَاًدا( ُ ر وَوطَّأْت ال للِف ه.يق اد ِلِوثاَرتِ  اِش: ِمه
ْدُت لنَْفسي  الَمْهد الِمهاُد أَجمع من الَمْهد كاألَرض جعلها هللا ِمهاداً للعباد، وأَصل األَزهري: التَّْوثِيُر؛ يقال: َمَه

دُ  وتَْمِهيُد األُُموِر: تسويتها وإِصالحها. َوطيئاً سهالً. ً وَمهَّدت أَي جعلت لها مكانا َودُّ: الوتُِد، بالكسر، والَوتْ  وال
ا وَوتََد الَوتُِد َوتْداً وتَِدةً َوَوتََّد كالهما: ثَبََت، وَوتَْدتُه األَرض من الخشب، والجمع أَوتاٌد؛ الحائِط أَو ما ُرزَّ في  أَن

تلعب دور  .. وها هي البحوث الجيولوجية تكشف فعال أن الجبالوالواتِد: الثابتُ  أَتُِده َوتْداً وتَِدةً َوَوتَْدتُه: أَثْبَتُّه
ان رسول هللا صلى  التثبيت لألرض .. وأنه لوالها لحدثت فوضى جيولوجية تهدد األرض وساكنيها .. فهل ك
دق رسالته؟ ..  ى صدقه وص يال عل هللا عليه وسلم  يبحث في علم طبقات األرض وهو األمي ؟.. أليس هذا دل

ه  وعلى أن هللا عز وجل صادق وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ادق .. وأن ريم ص رآن الك صادق وأن الق
ة والمجتمع  ذات والعائل ى ال دال عل دل واإلعت ن الع الم دي أحرى بالمرء عوض اللجاج التصديق وتطبيق اإلس

يئا ؟ ..  ي من الحق ش ي ال تغن ا(((  والكون والحياة عوض التلهي بالمشاكل الجانبية الت اُكْم أَْزَواًج  )8َوَخلَْقنَ
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ن ..)).. معجزة أخر ات م ل المخلق ي العصر الجاهلي أن ك رف ف ان يع دليل الملموس .. فمن ك ى بالحجة وال
بحانه  ا هللا س ات خلقه ي مخلوق ا ه راثيم إنم ى الج ى إل رات .. وحت ور والحش ى الطي ات إل ى الحيوان ر إل البش

اج العين المجردة ونحت راه ب ا ال ن ى م ى حت ر وأنث ن ذك وق م ر  وتعالى  أزواجا؟ ..أجل فكل شيء مخل للمجه
ِهْم للتأكد منه .. فسبحان  الخالق العليم حيث قال في سورة فصلت :  ((  ي أَْنفُِس اِق َوفِ ي اْآلفَ ا فِ َسنُِريِهْم آيَاتِنَ

ِهيٌد( ْيٍء َش ّلِ َش ي مِ  )53َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَى ُك ْم فِ ْم أََال أََال إِنَُّه اِء َربِِّه ْن ِلقَ ٍة ِم ْريَ
ي )54إِنَّهُ بُِكّلِ َشْيٍء ُمِحيٌط( ل ف ادة والعم ي األَرض للعب ان ف ل اإلنس ./.)).. سبحانه هللا القادر الحكيم الذي جع

ار استراح .. ((  د النه ى إذا تعب من ك اء .. حت ال انته ى مرضاته ب وا إل ا ثنائية عجيبة ومتناسقة ترن َوَجعَْلنَ
ال  السُّباُت: نوم َخِفّي، وَسبََت يَْسبُُت َسْبتاً: اْستَراَح وَسَكَن. والسَّْبُت: الراحةُ.)).. 9َمُكْم ُسبَاتًا(نَوْ  يَِة. وق كالغَْش

وم .. إِلى القلب. الرأْس حتى يبلغ ثعلب: السُّباُت ابتداُء النوم في ة نعمةى الن ة والطبي . وأثبتت البحوث العلمي
ال حيث تنام الخاليا في  نسبة الثلثين تقريبا .. ويبقى الثلث للحراسة .. وحيث تتجدد الطاقات داخل البدن .. وب

دا  ة .. وتجدي ة .. وطاق وم راح ل الن ن جع بحان م ام .. فس عة أي وى بض يش س ان أن يع تطيع اإلنس وم ال يس ن
لَ ((  للعهد للمضي قدما في رحلة الحياة التي ال تنقضي عجائبها .. ا اللَّْي ا(َوَجعَْلنَ ل ...))..  )10 ِلبَاًس اُس ك وِلب

اٌس  تعالى في النساء: ِغشاُؤه. وِلباس الرجل: امرأَتُه، وزوُجها ِلباُسها. وقوله شيء: تم ِلب م وأَن اٌس لك هنَّ ِلب
؛ أَي مثل اللِّباِس؛ قال د لهنَّ اج: ق انِْقنَكم، الزج انِقونهنَّ ويُع ى تُع ل: المعن ْوٍل قي ا ق ُر م ه غي ل في ل: قي لُّ  وقي  ك

ي المرأَة  فَِريٍق منكم يَْسُكُن إِلى صاحبه ويُالبُِسه كما قال تعالى: وَجعَل منها زوجها ليَْسُكْن إِليها. والعرب تَسّمِ
اً وإِزاراً؛ بَّسَ  ِلباس ه. وتَلَ بابي كلَّ ي َش ت مع ِري أَي كان ة ُعْم ت فالن ال: لَبِْس بّ  ويق ي أَي  ُح َدِمي ولَْحِم ة بَ فالن

الى: ه تع ل اختلط. وقول م اللي ل لك ذي جع ً  ال ا يكم ِلباس تمٌل عل ه، وهو مش ُكنُون في اَر ..((   أَي تَْس ا النََّه َوَجعَْلنَ
ةً ...)).. )11َمعَاًشا( ً  العَْيُش: الحياةُ، عاَش يَِعيش َعْيشاً وِعيَش ا ه: عاَش  وَمِعيش وَمعاشاً وَعْيُشوشةً. وعايََش

يُش  ُوالَمعاش يقال: عاَش ِعيشةَ ِصْدق وِعيشةَ َسوِء.والِعيشةُ: ضرٌب من العَْيش.  َمعه كقوله عاَشره؛ والَمِع
اس، والَمِعيشةُ: ما يُعاُش به، وجمع الَمِعيشة ى القي اس َمعايُِش عل ر قي ى غي ائُِش عل ام؛  وَمع ْيش: الطع والعَ

اة. ه الحي ون ب ا تك رب وم ْيش:الَمْطعم والَمْش ة. والعَ عييماني ا بالس ان مطالب ون اإلنس الي يك ل  . وبالت والعم
ع  ل .. وم ه بالعم ه وطاقت ب بحسب قدرت ل مطال ي اإلسالم وك ل ف ال تواك لكسب القوت الحالل وعدم اإلتكال ف

ماوات واألرض ((  ق الس ي خل ر ف ه .. ويتفك ا حول ا م ان دوم ل اإلنس ل يتأم ْبعًا العم ْوقَُكْم َس ا فَ َوبَنَْينَ
وقدرة من األدلة الثابتة على وجود هللا الواحد الذي ...)).. إن في السماوات وما فيها من أعاجيب )12ِشَداًدا(

ول صلى هللا  الى وبالرس ا سبحانه وتع ة ب اع ومحب ي واقتن ن وع ال شريك لـه .. وبالتالي يؤمن اإلنسان ع
ول  ل الجه ان الجاه ماوات واإلنس بع س ا هللا س ين .. أثبته دق واليق ر الص ريم خب القرآن الك لم  وب ه وس علي

ن المتجاهل السادر  زء يسير م اف سوى ج ى اكتشاف واستكش في غيه ما زال في طفولته العلمية لم ينته إل
ان                 اءل اإلنس الي يتض ه .. وبالت ة وعظمت الق ووجداني ود الخ ى وج دل عل ي ت بع الت ماوات والس الس

ال .. ((  ل وع ة هللا ج وال رحم ون ل ذا الك ي ه ياعه ف ه وض عفه وتهالك دى ض س بم َراًجا وَ ويح ا ِس َجعَْلنَ
دون )13َوهَّاًجا( ى األَرض .. وب اة عل ون والحي ة للك ق وأوجد الشمس من عدم وهاجة بالطاق ...)).. أي خل

الحياة أن تستمر في األرض .. فكيف مع ذلك تنكر وجود هللا وتجعل لـه شريكا أو تتهرب  عالشمس ال تستطي
  من عبادته ؟.. 

اًجا(َوأَنَزْلنَا ِمْن اْلُمعْ ((    ى مدى )14ِصَراِت َماًء ثَجَّ دل عل اء منصبا ي ...)).. أنزل عيك من السحب م
اعةقدرته ورحمته ..  ر س ل: الُمْعِص ِرين، وقي ت الِعْش ي راهق ث أَي وقيل: الُمْعِصُر هي الت ا  تَْطِم تحيض ألَنه

ل: أَْزديّة، وق ولدت؛ األَخيرة تحبس في البيت، يجعل لها َعَصراً، وقيل: هي التي قد َرت، وقي َرت وأَْعَص د َعصَّ
ر ميت الُمْعِص ها َس اِر دم حيض َرت الْنِعص ال: أَْعَص اع. ويق ا للجم اء تَِريبَتِه زول م   ون

أَت ة الجارية وأَْشَهَدت وتَوضَّ ي إِذا أَْدَرَكت. قال الليث: ويقال للجاري ا الصالةُ ورأَت ف ت عليه ها  إِذا َحُرم نفس
ل: السحائب  تََصَره: استخرج ما فيه،زيادةَ الشباب قد أَْعَصرت، واعْ  ا المطر، وقي والُمْعِصرات: السحاب فيه

ي المطر؛ وف ر ب رأَ  تُْعتََص ذلك ق اُس:أُْمِطُروا؛ وب َر الن اً. وأُْعِص اًء ثّجاج رات م ن الُمْعِص ا م ل: وأَنَزْلن التنزي
ُرون؛ أَي ه يُْعَص ُرون بعضهم: فيه يغاث الناس وفي بُّ ا يُْمَط : الصَّ ثَّجُّ اءال بَّ الم ه َص ُر، وخص بعضهم ب  لكثي
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، وثَْجثََجه الكثير؛ هُ ثَّجاً فَثَجَّ واْنثَجَّ هُ يَثُجُّ ي فَتَثَْجثََج. وفي ُثَجَّ ج: العجيج ف . الع ثَّجُّ جُّ وال  الحديث: تماُم الحج العَ
  .الدعاء.

ة  رب الع ليم والطاع رورة التس ى ض ود هللا وعل ى وج رى عل ي تت ة  الت ن األدل ا م المين .. وكله
ي  افرون ف ادى الك ك يتم ع ذل رات األرض وم انظروا إلى ما يخرج بالماء الذي ينزله هللا الخالق العليم من خي

هم ..((  اهلهم وإعراض ا(تج ا َونَبَاتً ِه َحب ِرَج بِ ا(15ِلنُْخ اٍت أَْلفَافً ف  ...)).. )16) َوَجنَّ جار يلت اف: األَش واألَلف
بعض، ها ب اف، بعض اٌت أَلف افق وجنَّ ة. والتِف اتين ملتفَّ اً أَي وبس اٍت أَلفاف اج: وجن ه. ُال الزج ت: كثرت  النْب

ا الجوهري في قوله تعالى وجنات أَلفافاً: واحدها ِلّف، بالكسر، ولهم كن ي موضع.  ومنه ق ين ف اً أَي مجتمع ِلفّ
فَّ  وتضايق، وهي حديقة لَفّة وشجر لف، كالهما بالمكان كثر قال أَبو حنيفة: التَفَّ الشجر فُّ  بالفتح، وقد لَ يَلَ

ع. لَفّاً. ف واجتم روب الشجر إذا الت ب واللَِّفيف: ض ن ُعش ُف م الن تَالفِي ي ف ي أَرض بن ف. وف ات ملت . أَي نب
وال  ق ق م تضعه موضع التطبي اذا ل فلماذا لم تصدق إلى اآلن ؟.. وإذا صدقت فماذا فعلت في تصديقك ..؟ ولم

  له هللا لينقذك من الظلمات إلى النور ؟.. وفعال ونية لإلسالم الحنيف الذي جع
ت محدد ال ) 17إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًا(((  ه وق ا .. ول ه إطالق ك في ...)).. إن يوم القيامة آت ال ش

ا ..  ا أم كرهن اء وزوال أحببن داٌر من مهرب منه إال إليه فلماذا المغالطة؟.. وكل شيء يسير إلى فن ُت: مق الَوْق
دَّْرتَ الز ه ماِن، وكلُّ شيء قَ و ل اً، فه تٌ  ِحين ه،فهو ُمَؤقَ دَّْرَت غايتَ ا قَ ذلك م ٌت، وك و  ُمَؤقَّ اٌت، وه ع: أَْوق والجم

ْت 18يَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّوِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا(. (( وَوْقٌت َمْوقُوٌت وُمَوقٌَّت: َمْحُدود. الِميقاُت. ) َوفُتَِحْت السََّماُء فََكانَ
  ...)) .. )19ْبَوابًا(أَ 

  جاء في سنن الترمذي : 
ي عن لم العجل ن أس ا سليمان التيمي ع ارك، أخبرن ن المب ّ ب د  ا عب ويد، أخبرن دثنا س ن  ح ر ب بش

ّ بن عمرو بن العاص قال: ا  وآله  ّ عليه جاء أعرابي إلى النبي صلى" -شغاف، عن عبد  ال: م وسلم فق
ه إال  .هذا حديث حسن صحيح. وقدالصور؟ قال: قرن ينفخ فيه" رواه غير واحد عن سليمان التيمي وال نعرف

ه. ن حديث   م
ال رسول حدثنا سويد،    ال: ق ، أخبرنا خالد أبو العالء، عن عطية عن أبي سعيد ق ّ ّ  أخبرنا عبد 

ّ عليه  لم:وآله صلى  رن واستمع" -وس تقم الق د ال رن ق م وصاحب الق ف أنع النفخ االذن م وكي ؤمر ب ى ي ت
ّ عليه  ل  وسلم،وآله فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى  م الوكي ّ ونع فقال لهم: قولوا حسبنا 

ا". ّ توكلن ى    عل
ه  هذا حديث حسن. ّ علي ي صلى  ي سعيد عن النب ه وروى من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أب وآل

  نحوه. وسلم
  :وجاء في صحيح مسلم 

ال: ن سالم، ق ان ب ن النعم وب  حدثنا عبيدهللا بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة ع معت يعق س
اءه بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: رو، وج ن عم ذا الحديث  سمعت عبدهللا ب ا ه ال: م ل، فق رج

ال: ذا. فق ذا وك ى ك بحان هللا! أو ال  الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إل ا. س ة نحوهم ه إال هللا. أو كلم إل
ون،  لقد هممت أن ال أحدث أحدا شيئا ت، ويك ا. يحرق البي را عظيم ل أم د قلي م سترون بع ت: إنك أبدا. إنما قل

م ون. ث ين (ال ويك ي فيمكث أربع ي أمت دجال ف ه وسلم "يخرج ال لى هللا علي ول هللا ص ال رس ال: ق أدري:  ق
هأربعين يوما، أو أربعين شهرا، أو أربعي ريم كأن ه  ن عاما). فيبعث هللا عيسى بن م ن مسعود. فيطلب عروة ب

ى  فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين. ليس بين اثنين عداوة. ثم ال يبق يرسل هللا ريحا باردة من قبل الشأم. ف
ل  على وجه األرض أحد في قلبه مثقال ذرة د جب ي كب ل ف و أن أحدكم دخ ى ل من خير أو إيمان إال قبضته. حت

ي خلته عليه، حتىلد  تقبضه". قال: سمعتها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال "فيبقى شرار الناس ف
تجيبون؟  خفة الطير وأحالم السباع. ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: أال تس

م رزق فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة األوثان. وهم في ذلك دار ور  هم، حسن عيشهم. ث ي الص نفخ ف ي
ال فيصعق، ويصعق  يسمعه أحد إال أصغى ليتا ورفع فال  ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. ق

م  مطرا كأنه الطل أو الظل (نعمان الشاك) فتنبت منه أجساد الناس. -أو قال ينزل هللا  - الناس. ثم يرسل هللا ث
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م.ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيا م  م ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس! هلم إلى ربك ال ث م مسؤلون. ق وهم إنه وقف
ل  يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل وم يجع ذاك ي ال ف ألف، تسعمائة وتسعة وتسعين. ق

  ساق". الولدان شيبا. وذلك يوم يكشف عن
اُل ن .. ويفقد الكم ثقله .. وقدره .. (( يوم القيامة تفقد األشياء قيمتها .. وتختل الموازي يَِّرْت اْلِجبَ َوُس

والسَّراُب: اآلُل؛ وقيل: السَّراُب الذي يكوُن نِصَف النهاِر  والسَِّرُب: الذاِهُب الماضي،...)).. )20فََكانَْت َسَرابًا(
 ً َحى، يَ  الِطئا وُن بالضُّ ذي يك اٍر. واآلُل: ال اٌء ج عُ باألَرِض، الصقاً بها، كأَنه م ـَمال،  رفَ ا، كال ُخوَص ويَْزَهاَه الشُّ

ن السكيت: ال اب يَن السماِء واألَرض. وق وُن  ب و يك اُء، وه ه الم ِه األَرض كأَن ى وج ِري عل ذي يَْج َراُب ال السَّ
  . نصَف النهاِر.

ان  رك المك ار .. يت ين اإلعتب ول وال تؤخذ بع ا يع د عليه إن الخواص لم تفقد قيمته وتختفي .. ولم يع
ين  لخواص ز ب ل والتميي م والعق واص اإلدراك والفه أخرى قدرها هللا القادر على شيء .. فالنار تصبح لها خ

زاء ..((  ة والج ر القيام ن أنك ل م ى ك لطها هللا عل الي يس افر .. وبالت ؤمن والك ْت الم نََّم َكانَ إِنَّ َجَه
اًدا( ب ل...)).. )21ِمْرَص يء: الراق ُد بالش الخير ـالراِص َده ب رهه. َرَص ُده وغي ه،  يَْرُص داً: يرقب داً وَرَص َرْص

ُد: ّده. ورَصَده بالمكافأَة كذلك. والتََّرصُّ ر: أَع َده ترقبه. وأَرَصَد له األَم ال الترقب. وقيل: تََرصَّ ال مج الي ف . وبات
دنيا عن وعي وادراك عن  ي ال اره ف وم الطي اختبي يرته المحت ى مص ه إل للمغالطة ألن الكافر يسير رغم أنف

اب د .. (( س مار وترص ا(قية إض اِغيَن َمآبً وعُ ...)).. )22ِلْلطَّ ُج ـَمآُب:  األَْوُب: الرُّ َع، وال يِء: َرَج ى الش آَب إِل
ـَمْرِجُع. ا(. (( ال ا أَْحقَابً يَن فِيَه َرابًا(23َالبِثِ ْرًدا َوَال َش ا بَ ذُوقُوَن فِيَه اقًا(24) الَ يَ ا َوَغسَّ ...)).. )25) إِالَّ َحِميًم

ه .. والِحْقبةُ من الدَّهر: مّدة ال َوْقَت لهافاعل من لبث أي مكث .. البثين  : معظُم ّرِ ةُ الَح ر: وُحمَّ ن األَثي ال اب  ق
نان.، وهي ة ِ الّسِ تُه. وأَصلها من الَحّمِ الحرارة ومن ُحمَّ ا؛ ِحدَّ ي شدة حره رِة أي ف مَّ الظَّهي ه َح ،  وأَتيت مُّ والِمَح

ا ن فيه الماء. ويقال: اشربْ بالكسر: القُْمقُُم الصغير يسخ د  على م يٍم؛ يري اء َحِم ن م ع ُحسًى م ن الوج ُد م تَِج
اء ن م َوٍة م اّر. جمع ُحْس خنوا. ح اء أي أَس ا الم وا لن ال: أََحمُّ اء يسخن. يق ةُ: الم ت والَحِميَم اء أي  ُوَحَمْم الم

، بالضم. والَحِميمةُ أَيضاً: الَمْحضُ  د سخنته أَُحمُّ َن. وق ّخِ َن أَحَ  إذا ُس ّخِ ا ُس ل م الَحِميم. وك ه: غسله ب َم هُ وَحمَّ مَّ
َم؛ فقد   . ويسيل من جلود أَهل النار وصديدهم من قيح ونحوه. والغَسَّاق: ما يَْغِسقُ  ُحّمِ

م  دنيا .. وهللا ال يظل اة ال ي الحي ة ف الهم الدنيئ نس أفع ذلك هو المصير المحتوم والجزاء العادل من ج
جل ع يء مس ل ش ال ذرة .. وك را .. (( مثق ه حاض يهم يجدون ا(ل َزاًء ِوفَاقً وَن 26َج انُوا الَ يَْرُج ْم َك ) إِنَُّه

ذَابًا(29) َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاهُ ِكتَابًا(28) َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ِكذَّابًا(27ِحَسابًا( َدُكْم إِالَّ َع ْن نَِزي ...)).. )30) فَذُوقُوا فَلَ
ة. والتَّواف اُق: الُموافق اقالِوف ه ق: االتف يُّه وِعْدل ه وِس ه وفُوق ه وفيق ذا َوِوفاق ُق ه ذا َوْف ول ه   وتق

ث: د. اللي و واح د فه اٍق واح ى تَْيف اً عل ون ُمتَِّفق يء يك ل ش ُق ك اء  الَوْف تح الف ق بف اً أَي وف وم َوْفق اء الق وج
ت متوافقين. ه، وأَْوفقَ تهم علي ُل: أَْوفََق القوُم الرجَل دنوا منه واجتمعت كلم د  اصطفت اإلب اً، وق توت مع واس

  .. سموا ُمَوفَّقاً وِوفَاقاً.
ن  اذا عم ي نأخذ حذرنا .. فم هذا عن الجانب األول من الصورة التي يستحضرها لنا القرآن الكريم ك

ا هو مصيره ؟ ..((  دين ؟؟.. م ق ال ه .. وطب اًزا(خاف هللا .. وحذره .. وعمل بما طلبه من يَن َمفَ ) 31إِنَّ ِلْلُمتَِّق
ا(َح ل )32َدائَِق َوأَْعنَابً ة هللا والعم وى هي مخاف انه وستره .. التق اه : ص ه وحذره .. وق اه : خاغف ..)) .. اتق

ين  فاَز به الفَْوُز: النَّجاُء والظَّفَُر باألُْمنِيَّة والخيِر،بطاعته ..  ل: إِن للمتق ز وج ه ع اَزةَ. وقول فَْوزاً وَمفازاً وَمف
ازاً  دائِقَ  َمف ً  َح ا ازُ وأَْعناب ون الَمف وز أَن يك اِوز وال يج ات َمف ا أَراد ُموِجب ا ؛ إِنم دائق  هن ع ألَن الح َم الموض اْس

   الظَّفَُر بالخير والنَّجاةُ من الشر. واألَعناب لسن مواضع. الليث: الفَْوزُ 
ين رأت وال أذن سمعت  ا ال ع ث م يم .. وحي ي النع ود ف ث الخل إنها حياة أخرى سيعيشها المؤمن حي

ـه .. (( وال خط اع ل ذي ال انقط دائم ال ر ال روب الخي ن ض ر م ب بش ى قل ا(ر عل َب أَتَْرابً ا 33َوَكَواِع ) َوَكأًْس
ذَّابًا(34ِدَهاقًا( ًوا َوَال ِك ا لَْغ ألَه....)) ..  )35) الَ يَْسَمعُوَن فِيَه َره: َم اَء وغي َب اِإلن ُب  وَكعَّ ةُ، تَْكعُ ِت الجاري وَكعَبَ

ْديُها. ً ثعلٍب، ُكعُوباوتَْكِعُب،األَخيرةُ عن  ُع  وُكعُوبةً وِكعابةً وَكعَّبَت: نََهَد ثَ ٌب، وجم ٌب وكاِع اٌب وُمَكعِّ ة َكع وجاري
  ..  وأدهق الكأَس: شدَّ مألَها. وكأٌس ِدهاق: ُمتْرعة ممتلئة.. الكاِعِب َكواِعُب.
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ابًا(((  اًء ِحَس َك َعَط ْن َربِّ َزاًء ِم َماَواِت َواألَرْ 36َج هُ ) َرّبِ السَّ وَن ِمْن اِن الَ يَْمِلُك ْحَم ا الرَّ ا بَْينَُهَم ِض َوَم
َوابًا(37ِخَطابًا( اَل َص اُن َوقَ ْحَم هُ الرَّ وُح َواْلَمَالئَِكةُ َصفا الَ يَتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن لَ ْوُم 38) يَْوَم يَقُوُم الرُّ َك اْليَ ) ذَِل

افُِر 39َمآبًا( اْلَحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِّهِ  وُل اْلَك َداهُ َويَقُ َمْت يَ دَّ ا قَ ْرُء َم ) إِنَّا أَنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا يَْوَم يَنُظُر اْلَم
  ./.)). )40يَالَْيتَنِي ُكنُت تَُرابًا(

ي اآلخر ة الملموسة ف هة.جعل هللا الحقائق الدائم ا .. ال يجد في دنيا امتحان ل ال ؤم  . وجع ر  ن الم غي
ا للمؤمنين  باالسر دنيا امتحان ل هللا ال والقفر اليباب الذي ال يشبع من جوع وال يروي من عطش .. بينما جع

ي ال  ا الت ة بمتعه اة الحقيقي ا الحي يجازيهم بحسب أفعالهم فيها وما يقدمونه من أقوال وأفعال  ونوايا .. وبينم
ائج تخطر على بال هي في اآلخرة .. حيث أعد هللا سبحانه وتعالى ال ث نت ر الحق .. من حي حق وال شيء غي

وم إال  ن تل األعمال.. فالمسألة جد في جد .. وكل ما تفعله مسجل عليك صوتا وصورة .. بالحجة والدليل .. ول
بحانه  ع هللا س ك إال أن تشمر عن ساعد الجد وان تطي ا علي ائج ال تسرك .. وم ن نت نفسك في ما  قد تجده م

ريك وتعالى لتنجو من العذاب ..  ال ش وتضمن لنفسك مقعدا أعده هللا لمن عبده وذل وخضع وطاع لـه وحده ب
ل  ار وان تتحم وى االختي ك س ا علي تورا .. وم ا ودس القرآن منهج ه وسلم  وب .. وصدق بمحمد صلى هللا علي

  مسؤولية اختيارك الواعي المسؤول في الدنيا واآلخرة التي ال شك فيها إطالقا ...  
  

 *******  
  

هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على  /* ** /
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

يط السميع ال ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه ـه األس يم ل عل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن( َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنتَ (( ون ...  –./.)) )118َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 387الحلقة عدد   
   c سورة النازعات) 79(

  )  46( آياتها : 
  

 الة و م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  ن الشيطان الرجيمأعوذ با م
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ًطا(1َوالنَّاِزَعاِت َغْرقًا(((  ْبًحا(2) َوالنَّاِشَطاِت نَْش ابَِحاِت َس ْبقًا(3) َوالسَّ ابِقَاِت َس َدبَِّراِت 4) فَالسَّ ) فَاْلُم
اِجفَةُ(5أَْمًرا( اِدفَةُ(6) يَْوَم تَْرُجُف الرَّ ةٌ() قُ 7) تَتْبَعَُها الرَّ ٍذ َواِجفَ عَةٌ(8لُوٌب يَْوَمئِ اُرَها َخاِش ا 9) أَْبَص وَن أَئِنَّ ) يَقُولُ

افَِرِة( ي اْلَح ْرُدوُدوَن فِ َرةً(10لََم ا نَِخ ا ِعَظاًم ذَا ُكنَّ َرةٌ(11) أَئِ ةٌ َخاِس رَّ َك إِذًا َك الُوا تِْل َرةٌ 12) قَ َي َزْج ا ِه ) فَِإنََّم
اِهرَ 13َواِحَدةٌ( ْم بِالسَّ ِإذَا ُه ى(14ِة() فَ ِديُث ُموَس اَك َح ْل أتَ ًوى(15) َه دَِّس ُط اْلَواِدي اْلُمقَ هُ بِ اَداهُ َربُّ ) 16) إِْذ نَ

ى(17اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى( ى أَْن تََزكَّ َك إِلَ ْل لَ ْل َه ى(18) فَقُ َك فَتَْخَش ى َربِّ ِديََك إِلَ ةَ 19) َوأَْه أََراهُ اْآليَ ) فَ
ى(23) فََحَشَر فَنَاَدى(22) ثُمَّ أَْدبََر يَْسعَى(21َكذََّب َوَعَصى() فَ 20اْلُكْبَرى( ْم األَْعلَ ا َربُُّك ُ 24) فَقَاَل أَنَ َّ ذَهُ  ) فَأََخ

ى( َرِة َواْألُولَ اَل اْآلِخ ى(25نََك ْن يَْخَش َرةً ِلَم َك لَِعْب ي ذَِل َماُء بَنَ 26) إِنَّ فِ ا أَْم السَّ دُّ َخْلقً تُْم أََش ا() أَأَْن َع 27اَه ) َرفَ
اَها( َحاَها(28َسْمَكَها فََسوَّ َرَج ُض ا َوأَْخ َش لَْيلََه ا(29) َوأَْغَط َك َدَحاَه َد ذَِل ا 30) َواألَْرَض بَْع ا َماَءَه َرَج ِمْنَه ) أَْخ

اَها(31َوَمْرَعاَها( اَل أَْرَس اِمُكْم(32) َواْلِجبَ ْم َوِألَْنعَ ا لَُك اَءْت الطَّا33) َمتَاًع ِإذَا َج َرى() فَ ةُ اْلُكْب ذَكَُّر 34مَّ ْوَم يَتَ ) يَ
نَساُن َما َسعَى( َزْت اْلَجِحيُم ِلَمْن يََرى(35اْإلِ ا َمْن َطغَى(36) َوبُّرِ ْنيَا(37) فَأَمَّ دُّ اةَ ال يَم 38) َوآثََر اْلَحيَ ِإنَّ اْلَجِح ) فَ

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّْفسَ 39ِهَي اْلَمأَْوى( ) يَْسأَلُونََك 41) فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى(40َعْن اْلَهَوى( ) َوأَمَّ
اَها( اَن ُمْرَس اَعِة أَيَّ ْن السَّ ا(42َع ْن ِذْكَراَه َت ِم يَم أَْن ا(43) فِ َك ُمنتََهاَه ى َربِّ ْن 44) إِلَ ِذُر َم َت ُمن ا أَْن ) إِنََّم

  .))./).46ْلبَثُوا إِالَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها() َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها لَْم يَ 45يَْخَشاَها(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة النازعات ) 

  * التحليل : 
  

الدنيا وال في اآلخرة إال من خشي هللا واستقام  ةمن مصائب اإلنسان الذي ال تنتهي مصائبه في الحيا
ده  ه وح ن أن ه أي اإلنسان يظ اده , ان اها لعب ه على الطريقة التي ارتض ون .. إن ذا الك ي ه اة وف ذه الحي ي ه ف

ب  يحكم على األشياء أحكاما كاسحة من خالل عقله القاصر المقصر في فهم األمور الغيبية .. والتي هو مطال
ا  الم وعي نهج اإلس ق م ه وف ؤون معاش ق بش ا يتعل ه فيم غل عقل رط .. وأن يش د أو ش ا دون قي ديق به بالتص

اف ة .. إن الك ال وني وال وفع ى األشياوعمال وق م عل ا  ءر يحك ا وزمان ة المحدودة مكان رة المادي الل النظ ن خ م
زاء ال  اوطاقة وإمكانات ال يتجاوزه ائق البعث والج ان .. وحق ان وال زم دها مك روح ال يح ائق ال ا حق .. بينم

مة ويجد يدركها عقل .. وبالتالي كان القرآن الكريم مائدة هللا في األَرض ينهل منها  الجميع حبا ومعرفة وحك
اس ..  ه وال التب بس في اد ال ل نهج واضح متسق األبع ق م ايش وف يش والتع ى للع ة المثل ع الطريق فيها الجمي
ن  زءا م دم ج د والمدهش لتق ب والفري ق العجي ذا النس ي ه سورة (( النازعات )) التي نحن بصددها جاءت ف

س اإل اعة دون  أن يح ام الس ى قي ان إل ل إنس ي ك ام عين ي .. ودون أن حقيقة ما يجري أم ان ودون أن يع نس
  يأخذ ذلك في عين االعتبار .. 
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ه ..  ى نيت ه وحت ه وأقوال ه أفعال جل علي ي تس ة الت ا بالمالئك اة محاط ان الحي يش امتح إن اإلنسان يع
ورة  دمها الس ي تق ا الضروب الت ن م ة ..  ولك ويحشر الناس على نياتهم .. ولكن هللا أقسم بأنواع من المالئك

  مالئكة المكلفين بإنجاز مهام محددة في األرض ؟ :المباركة لل
   

ا(((  اِت َغْرقً ديدا )1َوالنَّاِزَع ا ش ار نزع زع أرواح الكف ة تن ن المالئك وع م ل بن ز وج م ع ...))... أقس
ا ..  دأليم ياِق عن ي الّسِ ان ف اً إِذا ك ِزُع نَْزع الن يَْن ال: ف و يق ذلك ه ْوِت، وك الى:  الم ه تع ْوقاً، وقول وُق َس يَُس

 ً ي الفراء: تَْنِزُع األَْنفُس من صدوِر الكفَّارِ  والناِشطاِت نَْشطاً؛ قال والناِزعاِت َغْرقا اِزُع ف ْوِس  كما يُْغِرُق الن الق
ه ُروَح الكافر وتَْنِشُطه فيَْشتَدُّ عليه التفسير: يعين به المالئكةَ تَْنِزعُ  إِذا َجذََب الَوتََر، وقيل في  أَمُر خروجِ ُروِح

 ..  
ًطا(((  َطاِت نَْش ر .. وال )2َوالنَّاِش هولة ويس ل س ؤمنين بك زع أرواح الم ي تن ة الت ي المالئك .)). ه

ون ..  م مؤمن ذبهم ألنه ان  تع ط اإلنس ث نش ال اللي نْفس ق ب ال يط طيّ و نَِش اطاً، فه ط نَش ت  يَْنَش ل، والنع للعم
ول ُت رس اَدة: بايَْع ديث ُعب ي ح ذا. وف ر ك ط ألَم هّ  ناِشٌط،وتَنَشَّ ّ علي لّى  ه  ، ص ِط وآل ى الَمْنَش لّم، عل وس

ر والَمْكره؛ الَمْنَشطُ  ط ل َمْفعَل من النَّشاط وهو األَم ذي تْنَش هـال ؤثر فعل ه وتُ فُّ إِلي ى  ه وتَِخ و مصدر بمعن وه
  .وُمْنِشٌط: نَِشَط دوابُّه وأَهلُه. النشاط. ورجل نَِشيط

  جاء في كنز العمال : 
الموت  وسلم إلى ملكوآله اري عن أبيه قال: نظر النبي صلى هللا عليه عن الحارث بن خزرج األنص

ك ال مل ؤمن، فق ه م احبي فإن ق بص وت! ارف ب نفسا  عند رأس رجل من األنصار فقال: يا ملك الم وت: ط الم
ه  وقر عينا، واعلم أني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد أني ألقبض روح ن أهل ارخ م رخ ص ابن آدم فإذا ص

ا  لدار ومعي روحه فقلت: ما هذا الصارخ؟ وهللاقمت في ا ا لن ما ظلمناه وال سبقنا أجله وال استعجلنا قدره وم
دنا  في قبضه من ذنب، وإن ترضوا بما م عن صنع هللا تؤجروا، وإن تحزنوا وتسخطوا تأثموا وتؤزروا، ما لك

د  -لنا عندكم بعد عودة وعودة، فالحذر الحذر! وما من أهل بيت  من عتبي ولكن در، -يا محم ر  شعر وال م ب
رهم ا أعرف بصغيرهم وكبي ا  وال بحر، سهل وال جبل إال أنا في كل يوم وليلة حتى ألن نهم بأنفسهم، وهللا ي م

ي  محمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون ر: بلغن ال جعف هللا هو أذن بقبضها. ق
ك  ذا نظرأنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصالة، فإ ه مل ا من لوات دن ى الص ان يحافظ عل وت ممن ك د الم عن

  المالئكة (ال إله إال هللا محمد رسول هللا) في ذلك الحال العظيم. الموت ودفع عنه الشيطان وتلقنه
ر .. )3َوالسَّابَِحاِت َسْبًحا(((  ي منتهى التعبي .)).. هي المالئكة تسابق بأرواح المؤمنين .. الصورة ف

ل أروا ألن الخي ادر ب ذ أوامر هللا .. ويب ادر لتنفي ة يب ذا الضرب م المالئك دو .. وه ي الع  حإذا سبحت برعت ف
  المؤمنين التي تتحرق شوقا للقاء هللا عز وجل .. 

ؤمن .. )4فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا(((  ن الم وى م ة التق ل كلم .)).. هذا ضرب آخر من سباق المالئكة في حم
ل وكذا توبته واستغفاره وأ عمال الخير فيه .. تسبق بها المعصية .. وتسبق بها كل شيطان رجيم .. وتسبق ك

  شيء إيصاال  ألوامر هللا إلى الصالحين في األرض .. صعودا ونزوال .. 
ث الحالل والحرام .. )5فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا(((  ن حي دنيا .. م .)).. أي المالئكة التي وكل هللا إليه أمور ال

ل  قال عبدالرحمن بن ساباط: تدبير أم الدنيا إلى أربعة؛ جبريل وميكائيل وملك الموت والبيان  واسمه عزرائي
ل ل فموك ا ميكائي ود، وأم اح والجن ل بالري ل فموك ا جبري رافيل، فأم وت  وإس ك الم ا مل ات، وأم القطر والنب ب

يهم،  فموكل بقبض األنفس في البر والبحر، وأما إسرافيل رب من فهو ينزل باألمر عل ة أق ن المالئك يس م ول
   خمسمائة عام. إسرافيل، وبينه وبين العرش مسيرة

ةُ(((  اِجفَ ُف الرَّ ةُ(6يَْوَم تَْرُج اِدفَ ا الرَّ ال  )7) تَتْبَعَُه ة   ...)).. ق ة الزلزل د الراجف ةمجاه ا الرادف  : تتبعه
ُف الشجر ا تَْرُج ل، وكم ت الرح ف  ةُ إذاالصيحة. وَرْجُف الشيء كَرَجفاِن البعير تح ا تَْرُج يُح، وكم ّرِ ا ال َرَجفَتْه

اً: ُف رْجف ِت األَرض تَْرُج ةُ. ورَجفَ ْلَزلَ لُها. والرْجفةُ:الزَّ َض أَْص ّن إذا نَغَ راء: الس ال الف  ق
، جاءتِ  وقال مجاهد: هي هي النَّْفخةُ األَُ◌ولى، ّ روا  ْلَزلَة. وفي الحديث: أَيها الناُس اذُك ا الزَّ ةُ تتبعه  الراجف

ة.  اِدفةُ؛ قال: الراجفةُ النفخةُ األَُ◌ولى التي تموت لهاالرّ  وَم القيام ا ي ْوَن له الخالئق،والرادفة الثانية التي يَْحيَ
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ف ل الرْج ة وأَص واِدُره. ُالحرك ا بَ ُف به ع تَْرُج ِث: فرج ديث الَمْبعَ ه ح ِطراُب؛ ومن ث: واالْض   اللي
ْجفةُ في القرآن كلُّ عذاب أََخذَ قوماً، فهي  ْيحةٌ الرَّ ةٌ وَص ك  رْجفَ اً: وذل اً وَرِجيف ُف َرْجف ُد يَْرُج ْع اِعقةٌ. والرَّ وص

ُد َهْدَهَدتِه ك األَرِض، تََردُّ ا تَْحري ال: في السَّحاِب. ابن األَنباري: الرْجفةُ معه رك يق َف الشيُء إذا تح ا  َرَج .. أم
ا :  ه معناه ة فيتج رادالرادف اً. والت ه بعض ع بعُض يُء: تَبِ َراَدَف الش ابعتَ م: ..  ُف: التت ُر وأَْرَدفَه ُم األَْم وَرِدفَُه

ْدُف: الراكب َخْلفَك َرِدْفُت الرجل إذا ركبت خلفه، يقال َدَهَمُهم   .. والّرِ
ةٌ(((  ٍذ َواِجفَ وٌب يَْوَمئِ ب .)) .. )8قُلُ ق، وقل اً: َخفَ ب وِجيف ف القل طرب. ووَج يُء إذا اض ف الش وَوَج

  . .قال الزجاج: شديدة االضطراب واِجف
عَةٌ(((  اُرَها َخاِش ع 9أَْبَص ع يخش ع) .)).. خش وعاً واْختََش و ُخش ره نح ى ببص َع: رم األَرض  وتََخشَّ

  .وكلُّ ساكٍن خاضٍع خاشٌع. وَغضَّه وخفََض صوته
افرة )10يَقُولُوَن أَئِنَّا لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرِة(((  اء .. والح ث ج ه : ردع من حي ي حافرت .)).. رجع ف

ادنيا .. هي ال ل م د أَوَّ افَِرِة أَي عن د الح ْوا. واْلتَقَى القوُم فاقتتلوا عن ُت  اْلتَقَ م رجع اً ث ت فالن ول: أَتي رب تق والع
ُت  فيه خاصةً فِإن رجع على غيره لم يقل ذلك؛ وفي التهذيب: أَي ُ أَْصعَْدت على حافَِرتِي أَي طريقي الذي َرَجْع

  ..  طريق الذي جاء منه. والحافَِرةُ:الخلقة األُولىجئُت. ورجع على حافرته أَي ال ُمن حيث
اِخرة.)).. )11أَئِذَا ُكنَّا ِعَظاًما نَِخَرةً(((  فاِرغة  أَي ويقال: نَِخَر العَْظُم، فهو نَِخٌر إِذا بَلَي وَرمَّ، وقيل: ن

  يجيء منها عند ُهبوب الريح كالنَّخير.
َرةٌ(((  ةٌ َخاِس رَّ َك إِذًا َك الُوا تِْل ه،)).. ).12قَ رَّ بنفس ه وَك رَّ ال: َك وع. يق : الرج رُّ ّرةُ  الَك  والَك

ات ةُ، والجمع الَكرَّ   .. الَمرَّ
َدةٌ(((  ارُ  ) .)) ..13فَِإنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِح ُي واالْنتِه ُع والنه ُر: الَمْن ْج ا  الزَّ ا إِذا َحثَّه َل يَْزُجُره َر اِإلب َزَج

  ا النفخة الثانية ..والمقصود هن  السُّْرَعةِ  وَحَملها على
  .)).. ) 14فَِإذَا ُهْم بِالسَّاِهَرِة((( 

ِإذا هم ل: ف ي التنزي ا. وف الة؛ والسَّاهَرةُ: األَرُض، وقيل: َوْجُهه اِهَرةُ الف اِهَرة؛وقيل: السَّ ل:  بالسَّ وقي
ه األَرض اهرة وج وم القيامة.الليث:الس ددها هللا ي ي أَرض يج ل: ه أْ، وقي م توط ي ل ي األَرض الت ة  ه العريض

ا البسيطة. وقال الفراء: الساهرة وجه ومهم وسهرهم،  األَرض، كأَنه وان ن ا الحي ذا االسم ألَن فيه سميت به
  .. األَرض عباس: الساهرة وقال ابن
وى...)).. )16) إِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بِاْلَواِدي اْلُمقَدَِّس ُطًوى(15َهْل أتَاَك َحِديُث ُموَسى(((      : قال الفراء: ط

ل وُطًوى وِطًوى َجبٌَل بالشام، وقيل: هو واد بين المدينة ومصر ك  واٍد في أَصِل الطُّوِر. وفي التنزي ز: إن العزي
دَِّس  الواِدي الُمقَ وادي، ب ُم ال ًوى اس حق: ُط و إِس ال أَب ًوى؛ ق َوى، ُط ه: ُط ة أَوج ه أَربع وز في   ويج

و ه فه ن ن نَوَّ وين، فم ل،اسم لل بضم الطاء بغير تنوين وبتن ًوى؛ أَي وادي أَو الَجبَ َس،  ُط ّدِ رتين أَي قُ ِوَي م ُط
د وقال الحسن: ثُنِيَْت فيه البََركة ي زي اب أَب ي كت ان ف ة، وك ور: واٍد بمك ًوى، مقص رتين. وذو ُط  والتَّْقِديُس م

دود: موضع ممدوداً، ق والمعروف أَن ذا ُطًوى مقصور واٍد بمكة. وذو ُطواٍء، مم ل: وا بطري ائِف، وقي ٍد. الط
ة أَن  قال ابن األَثير: وذو ُطًوى، بضم الطاء وفتح الواو ل مك ن دخ تحب لم المخففة، موضع عند باب مكة يُْس

  . يَْغتَِسَل به.
ام  بعض مه د الحديث ل لقد ربط هللا الصلة بين ما ساقه لرسوله محمد صلى هللا عليه وآله وسلم  عن

ا .. وبين رسالة موسى تثبيتا لرسوله صلى هللا عليه وآله المالئكة ويوم البعث والجزاء الذي الشك فيه إطالق
دين  دا لل اة .. وتوحي ة الحي الة وأمان اعب الرس ـه مص ا ل لم وتهوين الص  –وس الم الخ ن  -اإلس ع م ذي ينب ال

ال  ين األجي ل ب ة والتواص ة والرحم دال .. والمحب دل واإلعت الص والع د الخ ن التوحي دة دي كاة واح مش
ط  والمجتمعات والكون وا ان من خل ق باألذه ون عل د يك ا ق اس لم بس وااللتب ا لل لحياة والدنيا واآلخرة ورفع
  العامة .. فماذا كانت مهمة موسى عليه السالم ؟ ..   فبين الرساالت أو التكالي

ى(((  هُ َطغَ ْوَن إِنَّ ى فِْرَع ْب إِلَ ى(17اْذَه ى أَْن تََزكَّ َك إِلَ ْل لَ ْل َه ى18) فَقُ ِديََك إِلَ َك  ) َوأَْه َربِّ
ٍب: إِنَّ  َطغَى يَْطغى َطْغياً ويَْطغُو ُطْغياناً جاَوَز القَْدَر وارتفع وَغال في...)).. )19فَتَْخَشى( الُكْفِر. وفي حديث َوْه

ه، أَي يَْحِمل صاِحبَه على التََّرخُّص بما اْشتَبَه منه إِلى ما ال الَمالِ  ِلْلِعْلم ُطْغياناً كُطْغيانِ  ى ويَتَرَ  يَِحلُّ ل ه عل ع ب فَّ
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اغٍ. كما يَْفعَلُ  َمْن ُدونَه، وال يُْعطي َحقَّه بالعََمِل به ياِن َط ي الِعْص ى أَْن . َربُّ الماِل. وكلُّ مجاوز حدَّه ف َك إِلَ ْل لَ َه
داً  ما زكا منكم  هللا عليكم ورحمتُه  أَبو زيد النحوي في قوله عز وجل: ولوال فضل تََزكَّى ولكن هللا  من أَحد أَب

ي منيُزَ  رأَ  ّكِ اه يشاء؛ وقرئ ما َزكَّى منكم، فمن ق ا فمعن ا زك نكم، م ا صلح م ا  ومن م اه م ى فمعن ا َزكَّ رأَ م ق
ةُ  اء والبَرك ارة والنَّم ة الطه ي اللغ اة ف ل الزك ال: وأَص ي من يشاء أَي يُصلح، ق ْدح  أَصلح، ولكن هللا يَُزّكِ والَم

َدقة،استعمل في القرآن والحديث، ووزنها فَعَ  وكله قد كت الواو لةٌ كالصَّ اً،  فلما تحرَّ وانفتُح ما قبلها انقلبت أَلف
ماء َرج وهي من األَس ين الُمْخ تركة ب ل المش فوةُ الشيء. والفع اةُ ص ك ى( الزَّ َك فَتَْخَش ى َربِّ ِديََك إِلَ ) .. 19 َوأَْه

ة  خشي هللا : خافه وحذره .. ومخافة هللا تكون بتوحيده وطاعته .. وتطبيق منهجه في الحياة الخاصة والعام
  بكل عدل واعتدال .. 

ادي وال  كانت المسالة في غاية الوضوح وبكل اتساق ودون لبس وال التباس .. ال عنف لفظي وال م
ر ..  ون التغيي نة يك دوة الحس ر .. بالق ون التغيي تقامة يك ر .. باإلس ون التغيي ة يك ة الطيب ل بالكلم االة .. ب مغ

ة بالتطبيق على الذات بكل و داه  هداي ة ..ه ة .. الهداي ان سالح موسى .. الكلم ر .. ك عي واتزان يكون التغيي
أرشده .. ضد أضله .. الهداية الرشاد ضد الضالل .. لم يستعمل موسى مع فرعون السالح .. بل استعمل معه 

ي  دوة ف ون ق رورة أن يك اعة بض ام الس ى قي ة إل ل داعي رة لك ك عب ي ذل ف واألدب .. وف ى التلط ه منته كالم
  وسلوكه .. بالحكمة والموعظة الحسنة واجتناب العنف اللفظي والمادي .. 

يس  ين ل نة .. النصر والتمك دوة الحس ك بالق ك ومحيط ى ذات أنت تقوم بواجبك في الدعوة وتطبق عل
اء  ا ومع من ش ا وزمان اء مكان من خواصك .. إنه من خواص هللا يأتيه متى يشاء ويفعله متى يشاء وأنى ش

ي من عب ل نب ه ك ا فعل ذا م ف ال ..  وه ال وأل راه ..ف ا اإلك ف ال ..  أم اده  إلى قيام الساعة .. أما العنف فال وأل
ل  اذا فع رى م ام ا لساعة ؟ .. ت ى قي ه السالم إل ره من آدم علي وكل رسول وكل داعية وكل مجتمع استقام أم

عَى(21) فََكذََّب َوَعَصى(20فَأََراهُ اْآليَةَ اْلُكْبَرى(موسى مع فرعون الطاغية.. ؟ ((  َر يَْس د )22) ثُمَّ أَْدبَ ...)).. لق
د  ى وجود هللا الواح دليل عل أعطى هللا سبحانه وتعالى معجزة لموسى كدليل على صدقه وهذه المعجزة هي ال
ر  ورا يبه ه تشع ن ا من جيب ان يخرجه الذي ال شيك لـه .. وهي تتمثل في عصا موسى وفي يد موسى التي ك

تخلص األبصار  ر لل دبر األم ق ي ع بمعجزة موسى وانطل .. وكان موسى أسمر البشرة.. ولكن فرعون لم يقتن
ي  ه أصال ولتنف ال .. ولتنفي حكم ره أص ي كف اءت لتنف د أدرك أن دعوة موسى ج ه ؟.. لق من موسى ودعوت

ن  تخلص م ه أن ي ى ل ة وجوده أصال بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .. وأن ه المقيت أنانيت
  ومنافعه التي يعبدها من دون هللا ؟ .. 

اَدى(((  َر فَنَ ى(23فََحَش ْم األَْعلَ ا َربُُّك اَل أَنَ ى(24) فَقَ َرِة َواْألُولَ اَل اْآلِخ ُ نََك َّ ذَهُ  َك 25) فَأََخ ي ذَِل ) إِنَّ فِ
  ...).. )26لَِعْبَرةً ِلَمْن يَْخَشى(

ُره ُرهم ويَْحِش َرُهم يَْحُش مَحَش راً: جمعه وهري..  م َحْش ه  الج ل ب رة : نك االً وِعْب ه نَك يالً إِذا جعل تَْنِك
ل غيره عن نَكَّْلت بفالن إِذا لغيره. ويقال: َل عن  وأَْنَكْلت ارتكاب مثله. عاقبته في ُجْرم أَجرمه ُعقوبةُ تَنَّكِ الرج

الم فجعلناهما نَكاالً  حاجته إِْنكاالً إِذا دفعته عنها. وقوله تعالى: اج: أَي جعلن ال الزج ا؛ ق ا َخْلفه  ا بين يََدْيها وم
َرةً  السَّْبت. اليهود الُمْعتَِدين في يَْنُكل أَن يفعل مثلَها فاعٌل فَيناله مثل الذي نال هذه الفَعلة ِعبرةً  َك لَِعْب إِنَّ فِي ذَِل

درس .. )26ِلَمْن يَْخَشى( َوْعظ والِعظةُ والعَ ...).. العبرة هي الموعظة وال ْذكير ظةُ والَمْوِعظةُ: النُّْصحال  والت
  .. وِعقاب ثواب بالعَواقِب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك لِإلنسان بما يُلَيِّن قلبَه من

دوة  نة .. والق ة الحس ة والموعظ ة الطيب ان .. بالكلم دعوة .. والبي ي ال دوره ف ى ب ام موس د ق لق
ان ا بيال .. وك ك س ى ذل تطاع إل ل والتطبيق لدين هللا ما اس ك درس لك ي ذل د .. وف ز الحمي لنصر من هللا العزي

وي .. لينطق  داعية إلى يوم القيامة كي يدرك السبيل األقوم في الدعوة إلى هللا ادي والمعن ف الم ذ العن .. ونب
اة  ون والحي ى الك ان .. يتمل ن وأم ي أم ل ف ه ويعم كر رب ه ويش ل ذات ا .. يتأم ه آمن ه وترحال ي حل ؤمن ف الم

ون  وينتهي إلى أروع ي الك ة ف النتائج وعيا وإسالما وتوفيقا من هللا سبحانه وتعالى .. وإن في األدلة المبثوث
درك  اس .. ولي بس وااللتب بش .. والصدأ والل والحياة لمما يدعم التوحيد واإليمان .. ويركز .. ويزيل عنه الغ

ه م ر كل ا أن الخي ع عموم درك المجتم ة هللا .. ولي وال رحم ه ضعيف ل ى المؤمن أن ره مت يس من خي ن هللا ول
ئول ..((  واعي المس ق ال ق التطبي ن وطب تقام وآم ا(اس َماُء بَنَاَه ا أَْم السَّ دُّ َخْلقً تُْم أََش ْمَكَها 27أَأَْن َع َس ) َرفَ
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اَها( وَّ َحاَها(28فََس َرَج ُض ا َوأَْخ َش لَْيلََه ا(29) َوأَْغَط َك َدَحاَه َد ذَِل َرَج ِمْنَه30) َواألَْرَض بَْع ا ) أَْخ ا َماَءَه
اَها(31َوَمْرَعاَها( اِمُكْم(32) َواْلِجبَاَل أَْرَس ْم َوِألَْنعَ ا لَُك ل …)).. )33) َمتَاًع ةُ اللي اُش: ظلم ا الغَُط َش لَْيلََه َوأَْغَط

لُ  َش اللي د أُْغط ُش وق ل أَْغَط ه، لي اِطٌش أَي بنفسه. واختالُط و غ ُل، فه َش اللي ه. وَغَط َّ أَي أَْظلَم ه   وأَْغَطَش
ا. م ليلَه ا، أَي أَظل َش لَْيلَه الى: وأَغَط ه تع َحاَها ُمْظلم.الفراء في قول َرَج ُض ِحيَّةُ : َوأَْخ ْحَوةُ والضَّ ْحُو والضَّ الضَّ

ال ى مث يَّة: عل ار: العَِش اُع النه ئَال اْرتِف اٍء ِل ر ه غيُرها بغَْي ى وتَْص ك أُْنث َق ذل حى: فَُوْي بِسَ  َّوالضُّ غير  يَْلتَ بتَْص
ا يَْنتَِصَف؛ وكَرَب أَن والضَّحاُء، ممدوٌد، إِذا اْمتَدَّ النهارُ َضْحَوٍة.  ْحُو:  َواألَْرَض بَْعَد ذَِلَك َدَحاَه دَّ ا  ال البسط , دح
واً: األَرض  ْدُحوها َدْح َطها. يَ َطها؛ بََس ال: بََس ا، ق ك َدحاه د ذل ل: واألَرض بع ز وج ه ع ي قول راء ف ال الف  وق

َي  أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ياً: بََسْطته،وَدَحْيُت الشيَء أَْدحاهُ َدحْ  وَرعاها وأَْرعاها، يقال: أَْرَعى هللاُ الَمواِش
ْعيِ  والَمْرَعى: تَْرعاه. إذا أَْنبََت لها ما ت كالرَّ ا كان اةُ حيثم ُب، والفَت ّلِ  يقول: الَمْرَعى حيث كان يُْطلَ ُب، لك تُْخَط

َع بالشيء  انتفع به فهو متاع، قال األَزهري: المتاع في اللغة كل ما:  ْم َوِألَْنعَاِمُكمْ َمتَاًعا لَكُ ..  خاِطب فتاةٍ  وأَْمتَ
تَْمتَع: دام ل ه واْس َع ب تَِمدُّهـوتََمتَّ ا يْس ي ه م ه. وف ب: من و ذَؤي ال أَب ا؛ ق تَْمتَْعتُْم به ل: واْس ْبَن  التنزي ّرِ ا يُقَ َمناي

لُ  يريد أَن الناس تَْمتِْعَن باألَنَِس الجْبلِ ِجهاراً، ويَسْ  ِمَن ْهِلها َ الُحتُوف  كلهم ُمتْعةٌ للَمنايا، واألَنُس كاِإلْنِس والجْب
ا أَْمتََع هللا فُالناً بفالنٍ  وأَْمتَعه بكذا: أَْبقاه ِليَْستَْمتِع به. يقال: الكثير. وَمتَّعه هللا ه فيم  إِْمتاعاً أَي أَبقاه ِليَْستَْمتِع ب

ى أَن والسُّرور بمكانه، عِ بهيُِحبُّ من االْنتفا أَه إِل اه وأَْنَس ه إِذا أَبق اً وأْمتَع يَ  وَمتََّع هللا فالن بابُه؛ يَْنتَِه ل:  َش وقي
ل، زاد القلي ةُ ال ال الُمتْع ٌع. وق ا ُمتَ ي وجمعه ان ف ه اِإلنس تَْمتُِع ب ا يَْس ت م ِة البي ن أَْمتِع اُع م ر: الَمت ن المظف  اب

ال: و ْيشَحوائِجه،وكذلك كل شيء، ق ا العَ ول: إنم رور، يق اع الغ دنيا مت ام.  ُال اء أَي زول أَي بَق م ي ام ث اع أَي مت
اع ْلعةُ. والَمت اُع: السَّ ه ُوالَمت َت ب ا تََمتَّْع ة وم اً: المنفع اِمُكمْ  .. أَيض ال :  َوِألَْنعَ ي الم ام وه د األَنْع نَّعَم: واح وال

ه؛والشاء، يذكر وي اإلبل الراعية؛ قال ابن سيده: النَّعَم ة في نَّْعم لغ ل   ؤنث، وال نعم اإلب ي: ال ن األَعراب ال اب وق
     خاصة، واألَنعام اإلبل والبقر والغنم.

وواضح من السياق أن متاع الحياة ومتعها مؤقتة ومحدودة مكانا وزمانا وهي مخصوصة لإلنسان 
ه  ي امتحان وما سخر لـه .. كي يحيا هذه الحياة / اإلمتحان بوعي كامل وبمسئولية تامة بأن ار .. وف ي اختب ف

ات  درات وطاق ات وق ن إمكان .. وأن ما بين يديه من أمور ومتاع ونفوذ ال بقاء لها أصال .. وان ما في يديه م
ذه  وعي وه ذا ال وم وه ذا المفه ل ه ى حص الي مت ر .. وبالت زمن أم قص ال ال ى زوال ط ـه إل خره هللا ل ا س وم

ذا اإلرتباط الكامل بالدين .. وبالحق وبعدم اإل ؤمن وك ضرار بالناس والجزاء حصلت مخافة هللا .. واستقام الم
ادة  دا إف يش أب ه يع دنيا كأن ل لل ن يعم دال.. دي دل واإلعت المجتمع واإلنسانية قاطبة على منهج اإلسالم دين الع

ك ف ي ال ش رة الت دنيا واآلخ ي ال اة هللا ف ى مرض و إل اة.. ويرن ون والحي ع .. وللك ة والمجتم ذات والعائل ا لل يه
انوا  ا ك ق مهم ذاء الخل تقامة وعدم إي ي اإلس ر ف إطالقا .. مخافة هللا والعمل بطاعته هي المفتاح األول واألخي

ةُ اْلُكْبَرى(وأنى كانوا .. انتظارا للموعد الذي لن يتخلف أبدا ..((   ا 34فَِإذَا َجاَءْت الطَّامَّ نَساُن َم ) يَْوَم يَتَذَكَُّر اْإلِ
عَى( زَ 35َس ّرِ َرى() َوبُ ْن يَ يُم ِلَم ى(36ْت اْلَجِح ْن َطغَ ا َم ْنيَا(37) فَأَمَّ دُّ اةَ ال َر اْلَحيَ َي 38) َوآثَ يَم ِه ِإنَّ اْلَجِح ) فَ

َوى(39اْلَمأَْوى( ْن اْلَه نَّْفَس َع ى ال ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََه أَْوى(40) َوأَمَّ َي اْلَم ةَ ِه ِإنَّ اْلَجنَّ مَّ ...)).. )41) فَ َط
ر.الما ال وَغَم اً: َع اً وُطُموم ا ُء يَِطمُّ َطّم لُّ م ه وك مَّ الشيَء يَُطمُّ مُّ. وَط مَّ يِط د َط ب فق ى َغلَ ال حت َر وَع اً: َكثُ  َطّم

ةُ: الداهية تَْغِلب ما ِسواها. وَطمَّ اإلناَء َطّماً: َمألَه َغَمره. لَّ  وجاء َعال الكيُل أصباَره حتى والطامَّ مَّ ك السيُل فَط
ةٌ،شيء أي ع ّلِ شيء طامَّ وق ك ز  اله، ومن ثمَّ قيل: ف ه ع ي قول راء ف ال الف ة. وق ة طاّم يت القيام ّمِ ه ُس ومن

اءت إذا ج ل: ف اج: وج ال الزج مُّ؛ وق ال تَِط يء، ويق ل ش ى ك مُّ عل ةُ تَُط ي القيام ال: ه ةُ؛ ق ي  الطاّم ةُ ه الطاّم
ْيحةُ التي تَِطمُّ على كل شيء.   . الصَّ

ي ار ب ك إال أن تخت ا علي ين وم ار ب لحة .. أن تخت وى والمص ادة اله ين عب ه.. وب ادة هللا وطاعت ن عب
الفاني والباقي .. بين السراب والقفر اليباب من المشاعر واألحاسيس والبرق الخلب من خزعبالت الشيطان 
وعي ق ال  الذي دوره أن يغويك وأن يزين لك طريق الهالك .. وبين أن تختار طريق هللا .. طريق اإلسالم طري

اس وال  ه وال التب بس في اد ال ل ق األبع ار متس والمحبة والسالم .. والقدوة الحسنة بكل عدل واعتدال .. اإلختي
د  ار وق اذا تخت دا .. فم ار أب دا أو لن ة أب ا لجن ة .. وإنه وم القيام ات ي ارف و ال عالق خيار وال رجوع .. وال مع

رت ؟.. ا كث ة مهم ت وقليل ا طال المرء  تأكدت أن الدنيا قصيرة مهم ا تستبد ب ى زوال ؟.. ولم ل شيء إل وأن ك
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الحيرة .. ويريد استباق األحداث .. يتساءل متى الساعة ؟.. ومتى الموعد؟.. ومتى اللقاء؟.. وتكبر به الحيرة 
اء هللا ..((   ليم والرضا بقض ان والتس لي اإليم رئيس والمهم واألص ا دوره ال ويشتد به التمزق والضياع بينم

ا(43) فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها(42َعْن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها( يَْسأَلُونَكَ  َك ُمنتََهاَه ى َربِّ ْن 44) إِلَ ِذُر َم َت ُمن ا أَْن ) إِنََّم
ى:  ً ُرُسّوايَْرُسو  .)).. رسا الشيء /).46) َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها لَْم يَْلبَثُوا إِالَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها(45يَْخَشاَها( وأَْرَس

تَ  ن ثَبَ أَلُونََك ع ى يْس ال الزجاج: المعن ا ق اعة هن ال: والس ا، ق ى وقُوُعه اعة متَ ه  الس وُت في ذي يم ت ال الوق
ق ه إذا الَخْل ْوت ل ره. وَرَس ديث: ذك ن ح واً م هُ َرْس ا لَ   وَرَس

واً، ه َطَرفاً منه.ـذََكْرَت ل وهُ َرْس ديثاً أَْرُس ه َح ا ع وَرَسْوُت عن هوَرَس واً: َرفَع ه حديثاً َرْس ه؛ ن ه عن دَّث ب ..  وَح
تَْنَهْيتُ  اَءتي. واستَْنَهْيتُ  اس ن َمس َي ع أَبى أَن يَْنتَِه ه ف ن نفس اً ع اً من فالن َت ل فالن الن إذا قل ي. ـف ْه عنِّ ه اْنَه

ى ويُْبلَ يَُكفُّه عنا كافَّةٌ. أَي ما ويقال: ما يَْنهاه َعنَّا ناِهيةٌ  والُمْنتَهى أَي يُْنتَه ا وال تُتجاوز، وه ول إِليه  غ بالوص
  .من النِّهاية الغاية. ُمْفتَعَلٌ 

ه  ان أال يشغل ذات ان وزم ل ومك ي ك ا ف ع اإلسالمي عموم وبالتالي ما على المؤمن وما على المجتم
ي آن  دنيا واآلخرة ف ل .. لل م العم ل ث م العم ل ث بالتفكير .. في مواقيت القيامة .. ألن المطلوب أساسا هو العم
و  رد ه ون الف اس .. وأن يك د الن ال يفي واحد.. بكل مراوحة وتكامل .. وبكل حكمة وعدل واعتدال وفي كل مج
را  ه أوال وآخ ع رب اة .. وم ون والحي ع والك ة والمجتم ع العائل ذات وم ع ال ال م ا وتواص ة ووعي دوة محب الق

وم ال ـه ي ة ل ه ال قيم ذي نعيش بي ال زمن النس ة ..  إن ال تقامة والطاع تختل .. باإلس وازين س ل الم ة ألن ك قيم
ع  ي وم ود الحقيق ع الخل ة م ة الحقيقي تكون الرحل ـه .. س ان ال حدود ل ي مك ه وف ان في سنكون في زمن ال زم
الحياة الحقيقية .. فلنحسن اإلختيار ولنحسن العمل والمعاملة .. والتطبيق المتزن والمتوازن للدين اإلسالمي 

ي أي مجال حالل ..  الحنيف حبا وأمال وبذال وعطاء في ان وف ي أي مك ي وف كل مجاال فكري أو أدبي أو عمل
وأال نحتقرن من المعروف شيئا .. وأن نسمع ونطيع .. وأن نبذل قصارى الجهد كي تكون كلمة هللا هي العليا 
رد د الف د األح الص  الواح ة واإلخ ل والني ول والعم ي الق ة.. ف ة والعام اة الخاص ي الحي يء ..  ف ل ش ي ك  ف
ا  ه إطالق ك في ذي الش الصمد .. محبة في هللا وطاعة في هللا .. وشوقا إليه وتطلعا إلى مرضاته  يوم القيامة ال

  ؟.. 
 *******  

  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم القي ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم ام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

اد  ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  اه وبل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف اء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  
   
 

c    : 388الحلقة عدد   
   c سورة عبس) 80(

  )   42( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير و ول هللا بل نشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

هُ  )2أَْن َجاَءهُ األَْعَمى( )1َعبََس َوتََولَّى(((    ْدِريَك لَعَلَّ ى(َوَما يُ كَّ ْكَرى( )3يَزَّ ذِّ هُ ال ذَّكَُّر فَتَْنفَعَ ا  )4أَْو يَ أَمَّ
ى( )6فَأَْنَت لَهُ تََصدَّى( )5َمْن اْستَْغنَى( كَّ عَى( )7َوَما َعلَْيَك أَالَّ يَزَّ اَءَك يَْس ْن َج ا َم ى( )8َوأَمَّ َو يَْخَش َت  )9َوُه فَأَْن
ى( هُ تَلَهَّ ْذِكَرةٌ( )10َعْن ا تَ الَّ إِنََّه َرهُ(فَ  )11َك اَء ذََك ْن َش ٍة( )12َم َم ُحٍف ُمَكرَّ ي ُص َرٍة( )13فِ ٍة ُمَطهَّ  )14َمْرفُوَع

فََرٍة( ِدي َس َرَرٍة(15بِأَْي َراٍم بَ َرهُ( )16) ِك ا أَْكفَ اُن َم ْنَس َل اْإلِ هُ( )17قُتِ ْيٍء َخلَقَ ْن أَّيِ َش هُ  )18ِم ٍة َخلَقَ ْن نُْطفَ ِم
َرهُ( أَْقبََرهُ( )20هُ(ثُمَّ السَّبِيَل يَسَّرَ  )19فَقَدَّ هُ فَ َرهُ( )21ثُمَّ أََماتَ اَء أَْنَش مَّ إِذَا َش َرهُ( )22ثُ ا أََم ِض َم ا يَْق الَّ لَمَّ  )23َك

نَساُن إِلَى َطعَاِمِه( قا( )25أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماَء َصبا( )24فَْليَْنُظْر اْإلِ قَْقنَا األَْرَض َش مَّ َش ا )26ثُ ا َحب ا فِيَه  )27(فَأَْنبَتْنَ
ا( )30َوَحَدائَِق ُغْلبًا( )29َوَزْيتُونًا َونَْخالً( )28َوِعنَبًا َوقَْضبًا( ةً َوأَب اِمُكْم(31َوفَاِكَه ْم َوِألَْنعَ ا لَُك ِإذَا  )32) َمتَاًع فَ

ةُ( اخَّ ِه( )33َجاَءْت الصَّ ْن أَِخي ْرُء ِم ِه( )34يَْوَم يَِفرُّ اْلَم ِه َوأَبِي اِحبَتِِه وَ  )35َوأُّمِ ِه(َوَص ْنُهْم  )36بَنِي ِرٍئ ِم ّلِ اْم ِلُك
ِه( ِفَرةٌ( )37يَْوَمئٍِذ َشأٌْن يُْغنِي ٍذ ُمْس وهٌ يَْوَمئِ َرةٌ( )38ُوُج اِحَكةٌ ُمْستَْبِش َرةٌ( )39َض ا َغبَ ٍذ َعلَْيَه وهٌ يَْوَمئِ  )40َوُوُج

  .))./).42أُْولَئَِك ُهْم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ( )41تَْرَهقَُها قَتََرةٌ(
  هللا العظيم  صدق  
  ( سورة عبس )  

  * التحليل :   
    

ا جاءت  ر هللا .. م د غي رآن من عن ذا الق ان ه و ك ي ل ي نفس كلما سمعت سورة (( عبس )) .. قلت ف
در  ن يق الم ول ذا الك ل ه ن يضع مث هذه السورة أصال .. ألنه المتجني في كتابته وحتى من يدعي اإلنصاف فل

ا هي كي عليه وال يقدر عليه أصال.. ولكن هللا ائق كم ا الحق دم إلين ل .. ويق د ال يحابي وال يجام  العزيز الحمي
لى هللا د ص ه محم اة حبيب الى حي بحانه وتع ه  نأخذ العبرة وكي نستفيد من الدروس والعبر .. وجعل هللا س علي
ة  رآن وروع ة الق ة  روعة اإلسالم .. وروع ه العملي ق سلم على محك الواقع كي يقدم لنا من خالل حيات الخل
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رآن  ي نحب الق ر وك لم أكث ه وس والخالق .. كي نحب هللا عز وجل أكثر وكي نحب الرسول صلى هللا عليه وآل
وازن  ا الت ل لن ذي يكف دال ال دل واإلعت ن الع الكريم أكثر .. وكي نتبع طريق التوحيد الخالص طريق اإلسالم دي

  الدنيا واآلخرة  : الفكري والنفسي والجسدي الفردي والعائلي واإلجتماعي وسعادة 
  

ى( )1َعبََس َوتََولَّى(((    ي )2أَْن َجاَءهُ األَْعَم اعة ف ام الس ى قي ة إل ل داعي ا لك درس موجه ...)).. إن ال
ة  مكيفية التعامل مع المعاقين وذوي العاهات .. لقد أعطى اإلسال ه المكان ون ل حق المعاق ودافع عنه حتى تك

ل  والحظوة كإنسان قبل كل شيء .. وكمسلم ي التعام أوال وآخرا .. والقرآن الكريم يعطينا المنهج والوسيلة ف
دق  ى الص ب .. إل ى القل روح .. إل ى ال ادة .. إل ن الم د م ر أبع اهر .. وأن ننظ ر بالمظ اس .. وأال نغت ع الن م

الص .. ((  ى(واإلخ كَّ هُ يَزَّ ْدِريَك لَعَلَّ ا يُ ْكَرى( )3َوَم ذِّ هُ ال ذَّكَُّر فَتَْنفَعَ ا وراء )4أَْو يَ ى م ر إل ا أن ننظ ...)).. علمن
ن  ب وم األشياء .. وأال نحكم على الظواهر .. فاإليمان ال يمكن الحكم عليه من خالل األشكال بل من خالل القل

ا َمْن اْستَْغنَى(خالل األفعال الظاهرة التي تدل على كمن في القلوب .. ((  دَّى( )5أَمَّ هُ تََص َت لَ كَ  )6فَأَْن ا َعلَْي  َوَم
ى( كَّ ك .. (( )7أَالَّ يَزَّ اوز ذل ة .. ال تتج درة العملي يح .. الق ان .. التوض ي البي ك ه اَءَك ..).. مهمت ْن َج ا َم َوأَمَّ

ه )10فَأَْنَت َعْنهُ تَلَهَّى( )9َوُهَو يَْخَشى( )8يَْسعَى( م علي ت ال تستطيع أن تحك ...)) .. اإليمان ما وقر القلب وأن
الخوف من من خالل الظواهر بينما شوا ك ب غل القلوب والفكر غير ذلك .. لذلك فإن إعراضك عن المقبل علي

ك  دة أن علي ان.. والقاع ات اإليم ه عالم دو علي ذي ال تب ي ال هللا قد يضر بالدعوة .. وقد يضر بالمؤمن الحقيق
رح .. ان والش دعوة والبي ي ال اواة ف دم المس ى ق ع عل ه للجمي ْذِكَرةٌ ((  التوج ا تَ الَّ إِنََّه اَء  )11(َك ْن َش فََم

َرهُ( ذكر )12ذََك ي الت ئوليته ف ل مس ان إال أن يتح ى اإلنس ا عل ر .. م ردع والزج ال )) لل تعمل (( ك ..)).. تس
ريم ((  رآن الك ذا الق ار له ٍة(واإلعتب َم ُحٍف ُمَكرَّ ي ُص َرٍة( )13فِ ٍة ُمَطهَّ فََرٍة( )14َمْرفُوَع ِدي َس َراٍم 15بِأَْي ) ِك

ين ..)).. قي )16بََرَرٍة( نهم وب الى بي بحانه وتع رمين اتخذهم هللا س ة مك دي مالئك وظ .. بأي وح المحف ي الل ل ف
و من  ريم ه القرآن الك عباده الرسل .. واتخذ منهم من يحصي على الناس أعمالهم.. وقيل إن كل ن يتمسك ب

  الطاهرين المكرمين في الدارين .. 
َرهُ(((    ا أَْكفَ اُن َم ْنَس َل اْإلِ ْن أَ  )17قُتِ هُ(ِم ْيٍء َخلَقَ َرهُ( )18ّيِ َش دَّ هُ فَقَ ٍة َخلَقَ ْن نُْطفَ بِيَل  )19ِم مَّ السَّ ثُ

ه )22ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرهُ( )21ثُمَّ أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ( )20يَسََّرهُ( ...)).. أي إن هللا يلعن ضربا من البشر يتنكر لحقيقت
ن  راب .. م ه من ت ن التي ال تمارى وهي أن هللا خلق ين .. يخرج اإلنسان م اء مه ة تخرج من م ة مهين نطف

راب جسده إال  ل الت وت ويأك م يم مخرج البول مرتين مرة من أبيه ومرة من أمه .. ثم يكبر وينمو بإذن  هللا ث
ر  ك يتكب ع ذل يم.. وم الق العل إذن هللا الخ د ب أ من جدي ا ينش ن خردل ومنه ة م ال حب ي مثق عجب ذنبه وهي ف

ّ عليه نعمة ويجحد هللا الرحمن الرحيم .. اإلنسان ويكفر بال ال: وآله عن أبي سعيد عن النبي صلى  وسلم ق
ه"، من اإلنسان إال  "يأكل التراب كل شيء  ة خردل  عجب ذنب ل حب ال: "مث ؟ ق ّ ا رسول  ا هو ي ل: وم قي

ن وهذا الحديث ثابت في الصحيحين بدون هذه الزيادة منه تنشأون" (أخرجه ابن أبي حاتم) ، ولفظه: "كل اب
  ..الذنب منه خلق وفيه يركب" (أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة) آدم يبلى إال عجب

ا يَْقِض َما أََمَرهُ(((    ِه( )23َكالَّ لَمَّ ى َطعَاِم نَساُن إِلَ با( )24فَْليَْنُظْر اْإلِ اَء َص بَْبنَا اْلَم ا َص قَْقنَا  )25أَنَّ مَّ َش ثُ
ا(فَ  )26األَْرَض َشقا( ا َحب بًا( )27أَْنبَتْنَا فِيَه ا َوقَْض الً( )28َوِعنَبً ا َونَْخ ا( )29َوَزْيتُونً َدائَِق ُغْلبً ةً  )30َوَح َوفَاِكَه

ي )32) َمتَاًعا لَُكْم َوِألَْنعَاِمُكْم(31َوأَبا( ق كلهم وهم ذر ف هد هللا الخل ث أش ف اإلنسان بالوعد.. حي م ي ...)).. ل
ي صلب بني آدم على أنه ال د .. وأغرق نفسه ف ان والتوحي ه لإليم افر للفطرة.. لحاجت خالق العليم .. تنكر الك

ام  ن طع وده .. م ى وج ك عل ل الش ي ال تقب ة  الت ن األدل الجحود المعاصي .. وقد جعل هللا سبحنه وتعالى له م
ع الم و األخرى.. اإلنسان ذاته وكيف ينشأ ؟.. وعنبا وقضبا..  القضب هو العلف .. سمي بذلك ألنه يقط رة تل

ام  ن طع ي األرض م ت ف ا ينب و م ا : األب ه ة وأب ة.. وفاكه وحدائق غلبا أي ملتفة الشجر والحشائش العظيم
امكم  و آدم .. وألنع ه بن ا ال يأكل ات ومم ر الحيوان ل والبق ام اإلب ل خاصة، واألَنع نعم اإلب ي: ال ن األَعراب ال اب ق

ة الصارخة .. والغنم ة المادي ن األدل ا كل ذلك م الى عم بحانه وتع ه س ريك ل ذي ال ش ى وجود هللا الواحد ال عل
  يصفون .. فكيف بعدها يكفر اإلنسان ويتنكر للحق المبين ؟..
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ةُ(((    اخَّ ِه( )33فَِإذَا َجاَءْت الصَّ ْن أَِخي ْرُء ِم رُّ اْلَم ْوَم يَِف ِه( )34يَ ِه َوأَبِي ِه( )35َوأُّمِ اِحبَتِِه َوبَنِي  )36َوَص
ِرئٍ  ّلِ اْم ِه( ِلُك أٌْن يُْغنِي ٍذ َش ْنُهْم يَْوَمئِ ِفَرةٌ( )37ِم ٍذ ُمْس وهٌ يَْوَمئِ َرةٌ( )38ُوُج اِحَكةٌ ُمْستَْبِش ٍذ  )39َض وهٌ يَْوَمئِ َوُوُج

  .))./).42أُْولَئَِك ُهْم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ( )41تَْرَهقَُها قَتََرةٌ( )40َعلَْيَها َغبََرةٌ(
  ما معنى الصاخة ؟..   

ةُ: ون اسَم الفاعل  الصاخة؛ القيامة، وبه فسر أَبو عبيَدة قوله تعالى: فَِإذا جاَءت والصاخَّ ا أَن يك فِإم
و َدر؛وقال أَب ون المص ا أَن يك خ، وإِم خ يص ن ص ة  م ا القيام ون فيه ي تك يحة الت ي الص اخة ه حاق: الص إِس

ها فال تسمع إِالَّ ما تدعى به لِإلحياء. األَسماَع أَي ُّتُصخ ول: تُِصمُّ وُت األُذُنَ  وتق ها صّخاً. صخَّ الص خُّ ا  يَُص وم
  معنى الوجوه المسفرة ؟.. 

بحانه    ن هللا س رى م ة كب ذه نعم أثير الوضوء .. وه ا مضيئة مشرقة بت ور .. أي إنه ن الن اإلسفار م
  وتعالى على المؤمنين .. حيث يبعثهم هللا غرا محجلين من أثر الوضوء .. 

  جاء في صحيح البخاري : 
يمحدثنا يح   ن نع ي هالل، ع ن أب د، عن سعيد ب ال: يى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن خال ر ق   المجم

وسلم يقول: (إن وآله هللا عليه  رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى
  يفعل).استطاع منكم أن يطيل غرته فل أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن

   التهذيب: القَتَرةُ َغبَرة يعلوها سواد كالدخانما القترة ؟.. السواد والذل ..   
ة    ى سبيل هللا بالحكم دعو إل ة إال أن ي إن المسالة واضحة ال لبس فيها وال التباس .. وما على الداعي

اواة دم المس ى فق ل عل ل والتعام ي العم نة ف دوة الحس و الق ون ه نة وأن يك ة الحس يهم  والموعظ ع غن للجمي
ا  ره فيم دال .. وأن يفوض أم دل واإلعت ان بالع ي البي ون واضحا ف يههم ووضيعهم .. وأن يك وفقيرهم .. وج
ل إنسان  ل ك ى يتحم تبقى  العليم الخبير .. حتى يكون كل إنسان إلى قيام الساعة على بينة من أمره .. وحت

ه ال شك مسئوليته كاملة في اإليمان أو الكفر .. في الدنيا و ب وإن ه لقري ة آلت .. وان اآلخرة.. وإن يوم القيام
  فيه إطالقا.. 

      
  

 *******  
  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش  وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ين ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ..  اا ب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم  ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق والسالم عل
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
  
  

  
   

c    : 389الحلقة عدد   
   c سورة التكوير) 81(

  )  29( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ول هللا بل  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َرْت(((  ْت(َوإِذَا  )3َوإِذَا اْلِجبَاُل ُسيَِّرْت( )2َوإِذَا النُُّجوُم انَكَدَرْت( )1إِذَا الشَّْمُس ُكّوِ لَ َوإِذَا  )4اْلِعَشاُر ُعّطِ
َرْت( وُش ُحِش َرْت( )5اْلُوُح ّجِ اُر ُس ْت( )6َوإِذَا اْلبَِح َج وُس ُزّوِ ئِلَْت( )7َوإِذَا النُّفُ ْوُءوَدةُ ُس ٍب  )8َوإِذَا اْلَم أَّيِ ذَْن بِ

ْت( َرْت( )9قُتِلَ ُحُف نُِش َطْت( )10َوإِذَا الصُّ َماُء ُكِش َرْت(َوإِذَا اْلجَ  )11َوإِذَا السَّ عِّ يُم ُس ةُ  )12ِح َوإِذَا اْلَجنَّ
ْت( َرْت(13أُْزِلفَ ا أَْحَض ٌس َم ْت نَْف الَ  )14) َعِلَم اْلُخنَِّس( فَ ُم بِ نَِّس( )15أُْقِس َواِري اْلُك ِل إِذَا  )16اْلَج َواللَّْي
ْبحِ إِذَا تَنَفََّس( )17َعْسعََس( وَّ  )19إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم( )18َوالصُّ يٍن(ِذي قُ ْرِش َمِك َد ِذي اْلعَ اعٍ  )20ٍة ِعْن ُمَط
نِيٍن( )23َولَقَْد َرآهُ بِاْألُفُِق اْلُمبِيِن( )22َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن( )21ثَمَّ أَِميٍن( ِب بَِض ى اْلغَْي َو َعلَ ا ُه ا  )24َوَم َوَم

تَِقيَم( )27 إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن(إِْن ُهوَ  )26تَْذَهبُوَن( فَأَْينَ  )25ُهَو بِقَْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم( ْنُكْم أَْن يَْس اَء ِم ْن َش ) 28ِلَم
ُ َربُّ اْلعَالَِميَن( َّ   .))./).29َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن يََشاَء 

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة التكوير ) 

  *التحليل : 
  

والحياة .. وكل يسير إلى نهاية محتومة لكل شيء بداية ونهاية .. في اإلنسان والحيوان وكذا الكون 
ديهيات ومن  ن الب ه م مقدرة سلفا .. وهذا ما يحاول أغلب الناس تفاديه أو تجاهله.. أو غمطه وغبنه.. مع ان
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رى  ة كب اة أمان ذه الحي ر ه ه.. وأن يعتب ب عيني عها نص ؤن أن يض ل م ى ك ب عل ي يج حات الت ور الواض األم
ا وامتحانا صعبا يجب أن يبرهن فيه ع ه .. وأن يسأل نفسه دائم ده وعبادت ه وتوحي دى استعداده وإيمان ن م

ا  ة مهم ت والقليل ا  طال أبدا ماذا فعلت ؟ وماذا قدمت وماذا أخرت ؟.. وما دورك في هذه الحياة القصيرة مهم
ادة واإل ل والعب ستعداد كثرت؟ .. لقد أعطانا هللا سبحانه وتعالى منهجا ودستورا وحدد لنا حدودا وأمرنا بالعم

تبد  د تس ة .. ق وم القيام مه ي ا اس ف إطالق ن يتخل وم ل ي ي زاء  ف اب والج ل والحس وت والرحي ل للم المتواص
اط  ببعض النفوس الحيرة ؟..  أو التمزق أو الضياع.. متى وكيف وأين ؟.. السورة الكريمة جاءت لتضع النق

ن على الحروف.. ولرفع اللبس واإللتباس.. هذه بعض العالمات ولكن مت ات.. ولك د ف ى جاءت يكون األوان ق
يم  ادر الحك درة هللا الق از . وق ان وإعج ات بي متى توفرت عليك أال تلوم إال نفسك .. وفي تضاعيف هذه العالم
ل  د  ك ي يتأك زاء.. وك على تقديم الحقيقة التي ال تمارى لكل إنسان وفي كل مكان وزمان إلى يوم البعث والج

ار وأن يحسن إنسان أن هللا حق وأن الرسو دا.. وأن يخت ار أب دا أو لن ة أب ا لجن ل حق وأن القرآن حق .. وانه
  االختيار الواعي المسئول وأن يتحمل االختيار في الدنيا واآلخرة : 

  
َرْت(((  ّوِ ْمُس ُك ا.)).. )1إِذَا الشَّ ي إِدارته ة يعن ْوُث العمام ْوُر لَ ث: الَك ادة. اللي ْوُر: الزي ى  والَك عل

ْرتُها تَْكِويراً . وقال النضر: كل دارة من العمامةالرأْس،وقد كَ   َدْوٍر َكْوٌر. وتْكِويُر العمامة: َكْوُرها. َكْوٌر، وكل وَّ
  والمقصود ذهاب نورها .. 

ّض..)).. )2َوإِذَا النُُّجوُم انَكَدَرْت(((  رع واْنقَ  واْنَكَدَر يَْعُدو: أَسرع بعض اِإلسراع، وفي الصحاح: أَس
  النجوُم: تَناثََرْت. واْنَكَدَرتِ  م القوُم إِذا جاؤوا أَرساالً حتى يَْنَصبُّوا عليهم.عليه وانَكَدر

يَِّرْت(((  اُل ُس ظ )3َوإِذَا اْلِجبَ ت لحف ا جعل وازين األرض ألنه ت م ا .. واختل ن أماكنه ت م .)).. اقتلع
  التوازن كما أثبتت البحوث العلمية .. 

لَْت(((  ا عشرة).. .))4َوإِذَا اْلِعَشاُر ُعّطِ ى عليه د أَت ي ق ل الت ن اِإلب ه  وقال ثعلب: الِعَشاُر م هر؛ وب أَش
راء: فسر قوله ال الف ت؛ ق لَ اُر ُعّطِ ا تعالى: وإِذا الِعَش ِل َعطَّلَه ُح اِإلب ا لُقَّ لُه هم وال يُعَّطِ ا الشتغالهم بأَْنفُِس   أَهلُه

ا؛ بعُضها، وبعُضها يُْنتََظرُ  ق حتى يُتْتجوقيل: الِعشاُر اسم يقع على النو قوُمها إِال في حال القيامة، ال  نِتاُجه ق
د ة العه ا حديث ا  بعضهم: وليس للِعَشاِر لبن إِنما سماها ِعشاراً ألَنه ن م ا. وأَْحَس د وضعت أَوالده اج وق بالنِّت

د ها عن ل وأَْنفَُس ون اِإلب َرت: تك يراً وأَْعَش ةُ تَْعِش َرت الناق اراً. وَعشَّ ت ِعَش ا إِذا كان ارت أَهله راء،  ص ُعَش
  .وأَْعَشرت أَيضاً: أَتى عليها َعَشَرةُ أَشهر من نتاجها.

وم َحَشَرُهم يَْحُشُرهم ويَْحِشُرهم َحْشراً: جمعهم؛ ومنه...)).. )5َوإِذَا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت(((  ِر. ي  الَمْحَش
و الَوْحش: كلُّ شيء من جواب البَّر مما ال يَْستأْنس ّي، والج ُمؤنث، وه ر َوْحِش ى غي ر عل وٌش ال يُكّس ع ُوُح م

  ..  ذلك
َرْت(((  َره: مألَه..)).. )6َوإِذَا اْلبَِحاُر ُسّجِ النَهَر: مْألتُه.  ُ وَسَجْرت َسَجَره يَْسُجُره َسْجراً وُسجوراً وَسجَّ

ب َرت؛ فسره ثعل ال: وقوله تعالى: وإِذا البِحاُر ُسّجِ ه إِال أَن  فق يده: وال وجه ل ن س ال اب ْت، ق ت ُمِلئَ ون ُمِلئَ تك
ون ناراً. وقوله َجر فيك ي التفسير: أَن البحر يُْس ُجوِر؛ جاء ف ِر الَمْس الى: والبح ارَ  تع ُجر  ن َجَر يَْس نم. وَس جه

  السالم، يقول: المسجوُر بالنار أَي مملوء. واْنَسَجَر: امتألَ. وكان علي بن أَبي طالب،عليه
َجْت(((    لكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن .. .)) .. قرنت ا)7َوإِذَا النُّفُوُس ُزّوِ
  .)).. أي طالبت بحقها ..  )9بِأَّيِ ذَْنٍب قُتِلَْت( .)8َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت((( 

ُحُف نُِشَرْت(((   ا )10َوإِذَا الصُّ ل شيء معروف ه وأصبح ك ان بصحيفة أعمال ..)).. أي اتصل كل إنس
  كتابه باليمين ومن أوتي كتابه بالشمال .. الشقي شقي والسعيد سعيد .. ومن أوتي 

َطْت(((  َماُء ُكِش لَّ .).. )11َوإِذَا السَّ ُزور والُج ن الَج َد ع ن الشيء والِجل اَء ع َط الِغط ر كَش ن ظه   ع
ك الشيء اُط، الفرس يَْكِشُطه َكْشطاً: قَلَعه ونََزعه وكَشفه عنه، واسم ذل ت  الِكش طاً: نََزْع ر َكْش ْطُت البعي وكَش

ال ألَن العرب ال تقول ه، وال يقال َسلَختِجلد َطْت؛ ق ه. وإِذا السماء ُكِش ْطتُه أَو َجلَّْدتُ ر إِال كش راء:  في البعي الف
  والمعنى واحد. ّ قُِشَطْت، بالقاف، يعني نُِزعت فَُطِويَْت، وفي قراءة عبد
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َرْت(((  عِّ يُم ُس عَ .)).. )12َوإِذَا اْلَجِح رب يَْس ار والح عََر الن عََّرُهما:وَس عََرُهما وَس ْعراً وأَْس   ُرهما َس
رئ:  َسِعيٌر: أَوقدهما وَهيََّجُهما. واْستَعََرْت وتََسعََّرْت: استوقدت. ونار اني. وق اء؛ عن اللحي ر ه عُوَرةٌ، بغي َمْس

َرْت،   أَيضاً، والتشديد للمبالغة. وُسِعَرتْ  وإِذا الجحيم ُسعِّ
بَه).. .)13َوإِذَا اْلَجنَّةُ أُْزِلفَْت(((    ..  أَْزلََف الشيَء: قَرَّ
  .)).. علم الشيء علما أدركه بحقيقته وكنهه.. )14َعِلَمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت((( 
ين ..)) )16) اْلَجَواِري اْلُكنَِّس(15أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس( فَالَ ((  الُخنُوس: االنقباُض واالستخفاء. َخنََس من ب

انس  الضم، ُخنُوساً وِخناساً واْنَخنَس: انقبض وتأَخر، وقيل:ويَْخنُُس، ب ُ يَْخنِس أَصحابه رجع. الُخنَُّس جمع خ
أَخر، ع أَي مت ا وترج ي َمْجراه نُُس ف ةُ تَْخ دَّراري الخمس نَُّس: ال ُب الُخ  والكواك

يخ ُوتَْكنِس َهَرة كما تَْكنُِس الظباء وهي: ُزَحٌل والُمْشتَِري والِمّرِ ا تَْخ والزُّ ا وُعطاِرُد ألَنه ي َمْجراه اً ف نِس أَحيان
وء اِر، وهي الشمس حتى تخفى تحت ض ي الَمغ اء ف ب نُِس الّظِ ا تَْك نُِس أَي تستتر كم اُس، وتَْك وُخنُوسها  الِكن

ةً  ْت راجع رَّ رج َك ر الب ي آخ ا ف ا نراه ار، بين تخفاؤها بالنه ى اس ا  إِل ا ألَنه اً لتأَخره ميت ُخنَّس ال: س ه؛ ويق أَّول
رة ب المتحي ي الكواك ع الت ب ترج ي الَمِغي نُِس ف ا تَْخ ا ألَنه ب كله ي الكواك ال: ه تقيم؛ ويق   وتس

ى ا تخف ي قول أَو ألَنه ة.الزجاج ف ا دون الثابت يَّارة منه ب السَّ ي الكواك ال: ه اراً؛ ويق ُم  هـنه ال أُْقِس الى: ف تع
ال: نَِّس؛ ق واِر الُك الُخنَِّس الَج ير ب ل التفس ر أَه وم و أَكث ا النج نَِّس أَنه ي الُخ بف ا تغي ها أَنه  ُخنُوُس

ا اً كم ب أَيض نُِس تغي ع وتَْك نَُّس جم ال: والُخ ِه. ق ي كناِس ي ف دخل الظب  ي
  .خانس.

نَفََّس( )17َواللَّْيِل إِذَا َعْسعََس(((  ْبحِ إِذَا تَ ل )   18َوالصُّ ه، وقي ل بظالم ة: أَقب ُل َعْسعََس عََس اللي وَعْس
بح إِذا تَنَفََّس؛ قيل: هو التنزيل: والليل السََّحر. وفي َعسعََستُه قبل اره؛  إِقباله، إِذا َعْسعََس والصُّ وقيل: هو إِدب

اه  َعْسعََس أَْدبََر، قال الفراء: أَجمع المفسرون على أَن معنى عََس معن زعم أَن َعْس قال: وكان بعض أَصحابنا ي
  ..  أَوله وأَظلم دنا من

ِريٍم(((  ةٍ  )19إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َك وَّ يٍن( ِذي قُ ْرِش َمِك َد ِذي اْلعَ يٍن( )20ِعْن مَّ أَِم اعٍ ثَ ديث 21ُمَط ).)).الح
الن هنا عن جبريل عليه السالم .. أمين الوحي وقد وصف هللا باألمانة والمكانة الرفيعة ..   د ف ين عن فالن َمك

دالَمْنزلة عند الملك. والجمع َمكاناٌت، و ُوالَمكانة المنزلة. بَيُِّن الَمكانَِة، يعني ير، وق ع التكس ع جم نَ  ال يجم  َمُك
  .. َمكانَةً فهو َمِكينٌ 

.)).. نفى عن محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم صفة الجنون )22َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن((( 
  .. وأثبت له العقل والرسالة .. 

يِن(((  د رسول هللا ص)23َولَقَْد َرآهُ بِاْألُفُِق اْلُمبِ ين .)).. رأى محم ل أم ه وسلم جبري ه وآل لى هللا علي
  الوحي على صفته الحقيقية وله ستمائة جناح .. أبان الشيء : اتضح فهو مبين .. 

  جاء في البيان فيما اتفق عليه الشيخان : 
وْ  ْن قَ ُ َعْنهُ : قَاَل الشَّْيبَانِيُّ َسأَْلُت ِزرَّ ْبَن ُحبَْيٍش َع َّ اَن َحِديُث اْبِن َمْسعُوٍد َرِضَي  لَّ ( فََك زَّ َوَج ِ َع َّ ِل 

ُ َعلَيْ  َّ ُ َعْنهُ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  َّ َل قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى) قَاَل أَْخبََرنِي اْبُن َمْسعُوٍد َرِضَي  لََّم َرأَى ِجْبِري ِه وآله َوَس
  لَهُ ِستُّ ِمائَِة َجنَاحٍ ..  

َالٌث  َحِديٌث ِلعَائَِشةَ َرِضيَ  -    ةَ ثَ ا َعائَِش ا أَبَ ْت يَ ُ َعْنَها : َعْن َمْسُروٍق قَاَل ُكْنُت ُمتَِّكئًا ِعْنَد َعائَِشةَ فَقَالَ َّ
َم أَنَّ ُمحَ  ْن َزَع ْت َم نَّ قَالَ ا ُه ُت َم ةَ قُْل ِ اْلِفْريَ َّ ى  ُ َمْن تََكلََّم بَِواِحَدٍة ِمْنُهنَّ فَقَْد أَْعَظَم َعلَ َّ لَّى  ًدا َص ه مَّ ِه وآل  َعلَْي

ِ اْلِفْريَةَ قَاَل َوُكْنُت ُمتَِّكئًا فََجلَْسُت فَقُْلُت يَا أُمَّ الْ  َّ ي َوَسلََّم َرأَى َربَّهُ فَقَْد أَْعَظَم َعلَى  ي َوَال تَْعَجِلينِ ْؤِمنِيَن أَْنِظِرينِ ُم
ُ َعزَّ َوَجلَّ ( َولَقَْد َرآهُ بِاْألُفُِق الْ  َّ ْن أَلَْم يَقُِل  أََل َع ِة َس ِذِه اْألُمَّ ُل َه ا أَوَّ ْت أَنَ َرى ) فَقَالَ ةً أُْخ ُمبِيِن ) ( َولَقَْد َرآهُ نَْزلَ

ي  وَرتِِه الَّتِ ى ُص ْم أََرهُ َعلَ ُل لَ َو ِجْبِري ا ُه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل إِنََّم َّ ِ َصلَّى  َّ قَ ذَِلَك َرُسوَل  اتَيْ  ُخِل َر َه ا َغْي ِن َعلَْيَه
تَْيِن َرأَْيتُهُ ُمْنَهبًِطا ِمَن السََّماِء َسادا ِعَظُم َخْلِقِه َما بَْيَن السََّماِء إِلَى اْألَْرِض فَقَالَتْ  وُل  اْلَمرَّ َ يَقُ َّ َمْع أَنَّ  أََو لَْم تَْس

رُ  ُف اْلَخبِي ٍر أَْن ( َال تُْدِرُكهُ اْألَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْألَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطي اَن ِلبََش ا َك وُل ( َوَم َ يَقُ َّ َمْع أَنَّ  ْم تَْس  ) أََو لَ
هُ  اُء إِنَّ ا يََش ِه َم وِحَي بِِإْذنِ وًال فَيُ َل َرُس اٍب أَْو يُْرِس ُ إِالَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَج َّ ْن يَُكلَِّمهُ  ْت َوَم يٌم ) قَالَ يٌّ َحِك َعِل

 ِ َّ ُ َزَعَم أَنَّ َرُسوَل  َّ ةَ َو ِ اْلِفْريَ َّ ِ فَقَْد أَْعَظَم َعلَى  َّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكتََم َشْيئًا ِمْن ِكتَاِب  َّ ا   َصلَّى  ا أَيَُّه وُل ( يَ يَقُ
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ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ ) قَ  ٍد الرَّ الَْت َوَمْن َزَعَم أَنَّهُ يُْخبُِر بَِما يَُكوُن فِي َغ
ُ يَقُوُل ( قُْل َال يَْعلَُم َمْن فِي السََّمَواِت َواْألَْرِض اْلغَْيَب إِ  َّ ِ اْلِفْريَةَ َو َّ ُ ) *  فَقَْد أَْعَظَم َعلَى  َّ   الَّ 

 ُ َّ ْل َحِديُث َعائَِشةَ َزْوجِ النَّبِّيِ َرِضَي  ِ َه َّ وَل  ا َرُس لََّم يَ ُ َعلَْيِه وآله َوَس َّ ِ َصلَّى  َّ َعْنَها : أَنََّها قَالَْت ِلَرُسوِل 
ْنهُ  ُت ِم ةِ أَتَى َعلَْيَك يَْوٌم َكاَن أََشدَّ ِمْن يَْوِم أُُحٍد فَقَاَل لَقَْد لَِقيُت ِمْن قَْوِمِك َوَكاَن أََشدَّ َما لَِقي ْوَم اْلعَقَبَ ُت  ْم يَ إِْذ َعَرْض

وٌم عَ  تَِفْق نَْفِسي َعلَى اْبِن َعْبِد يَاِليَل ْبِن َعْبِد ُكَالٍل فَلَْم يُِجْبنِي إِلَى َما أََرْدُت فَاْنَطلَْقُت َوأَنَا َمْهُم ْم أَْس ي فَلَ ى َوْجِه لَ
ْد أََظلَّ  َحابٍَة قَ زَّ إِالَّ بِقَْرِن الثَّعَاِلِب فََرفَْعُت َرأِْسي فَِإذَا أَنَا بَِس َ َع َّ اَل إِنَّ  اَدانِي فَقَ ُل فَنَ ا ِجْبِري ِإذَا فِيَه ْرُت فَ ي فَنََظ تْنِ

ُك َوَجلَّ قَْد َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك َوَما ُردُّوا َعلَْيَك َوقَْد بَعََث إِلَْيَك َملََك اْلِجبَاِل ِلتَأُْمَرهُ بَِما شِ  اَدانِي َملَ ئَْت فِيِهْم قَاَل فَنَ
َ قَْد َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك َوأَنَا َملَُك اْلِجبَاِل َوقَدْ اْلِجبَالِ  َّ ُد إِنَّ  بَعَثَنِي َربَُّك إِلَْيَك ِلتَأُْمَرنِي   َوَسلََّم َعلَيَّ ثُمَّ قَاَل يَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه وآله َوَسلََّم بَْل أَْرُجو أَْن  بِأَْمِرَك فََما ِشئَْت إِْن ِشئَْت أَْن أُْطبَِق َعلَْيِهُم اْألَْخَشبَْيِن فَقَاَل لَهُ  َّ ِ َصلَّى  َّ َرُسوُل 
َ َوْحَدهُ َال يُْشِرُك بِِه َشْيئًا *   َّ ُ ِمْن أَْصَالبِِهْم َمْن يَْعبُُد  َّ   يُْخِرَج 

نَّة وال) .)).. 24َوَما ُهَو َعلَى اْلغَْيِب بَِضنِيٍن(((  نُّ والَمَض نَّة والّضِ نالّضِ ك. م ل ذل نَّة، ك  اِإلمساك َمِض
ت وعاصم  قال والبُْخل، ورجل َضنيٌن. قال هللا عز وجل: وما هو على الغيب بَضنيٍن؛ ن ثاب د ب رأَ زي راء: ق الف

نكم، وأَهل الحجاز بَضنِيٍن، وهو َحَسن،  يقول: يأْتيه َغْيٌب وهو َمْنفوس فيه فال يبخل به عليكم وال يَِضنُّ به ع
ب، ولو كان مكان على ا هو بضنين بالغي ول: م ا تق ال عن َصلَح أَو الباء كم ب  وق ى الغي و عل ا ه الزجاج: م

ي َؤّدِ ن هللا ببخيل أَي هو، صلى هللا عليه وسلم، يُ ه، ع ا أُوحي إلي وٍم لم ل َكتُ و ببخي ا ه اَب هللا أَي م م كت  ويُعَلِّ
يٍن، رَئ: بَظن نُّ  وق يء أََض نِْنُت بالش يده: َض ن س ه. اب ي مكان يره ف   ،وتفس

  ..بَِخْلت به، وهو َضنين به وَمِضنَّة وَضنانة وَضنَْنُت أَِضنُّ َضنّاً وِضنّاً وِضنَّةً وَمَضنَّة وهي اللغة العالية،
ات )26تَْذَهبُوَن( فَأَْينَ  )25َوَما ُهَو بِقَْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم(((  ل ع .)) .. شطنه شطنا خالفه .. الشيطان ك

بب متمرد من إنس أو جن أو داب ة هللا بس ن رحم يطان مطرود م ا طرده .. فالش ه رجم ة .. والرجيم من رجم
يطن  رآن للش ب الق ن ينس دا م ذهب بعي الي ي ل .. وبالت ز وج ر هللا ع ه أم وده ومخالف ره وجح يانه وكف عص

  ويخالف الصواب تماما .. ألنه الحق وبالحق نزل .. هداية للناس ..  
الَ ((  ٌر ِلْلعَ َو إِالَّ ِذْك تَِقيَم( )27ِميَن(إِْن ُه ْنُكْم أَْن يَْس اَء ِم ْن َش ُ َربُّ 28ِلَم َّ اَء  اُءوَن إِالَّ أَْن يََش ا تََش ) َوَم

  .))./).29اْلعَالَِميَن(
ال:  ب. يق ذُّْكُر بالقل ه. وال انك وأَظهرت ه بلس ْكُر ما ذكرت ْكرى، بالكسر: نقيض النسيان، الذِّ ْكُر والذِّ والذِّ

  العالمين : العالم ج عالمون : الخلق كلهم ..  أَي لم أَْنَسه.ذُْكٍر  ما زال مني على
وبذلك تقدم لنا سورة (( التكوير)) المباركة عالمات بينة وفاصلة عن قيام الساعة نستدل منها وبها 
ة  د حقيق ي تؤك ا ك ورة إلماعات منه دم الس ة تق ة ثابت ومن خالل األدلة العلمية والكونية أن نهاية العالم حقيق

ة أن اإلي الم .. مبين مان وحقيقة رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم وصدقه .. كما تثبت صدق جبريل عليه الس
ي ال  اعة ك ام الس ى قي م إل اس كله الم للن الة اإلس الحق فضيلة وأن رس راف ب ارى .. وان االعت ة ال تم الحقيق

ة واأل ان بالتوب ان ومك ل زم ي ك ه وحده ال تبقى حجة لمحتج .. وحتى يستعد كل إنسان ف ى هللا وعبادت ة إل وب
ق ..  در من الح ا ق لى هللا وم وله ص ا في هللا ورس امقة حب ة الس شريك له واالمتثال للقرآن وأحكامه النوراني

  شوقا إلى هللا وتطلعا إلى مرضاته بوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا ..
  
  

 *******  
  
  

نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك وال د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي شبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
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تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ورة الم –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ؤمن ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

    

c    : 390الحلقة عدد   
   c سورة االنفطار) 82(

  )  19( آياتها : 
  

 حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ـــــــــم بسم هللا الرحمن الرحيـــــ

َرْت(((    َماُء انفََط َرْت( )1إِذَا السَّ ُب انتَثَ َرْت( )2َوإِذَا اْلَكَواِك اُر فُّجِ َرْت( )3َوإِذَا اْلبَِح وُر بُْعثِ  )4َوإِذَا اْلقُبُ
َرْت( َمْت َوأَخَّ َك بَِربَِّك اْلَكِريِم( يَا )5َعِلَمْت نَْفٌس َما قَدَّ نَساُن َما َغرَّ َدلََك(الَّ )6أَيَُّها اْإلِ اَك فَعَ وَّ َك فََس ي  )7ِذي َخلَقَ فِ

يِن( )8أَّيِ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّبََك( ّدِ بُوَن بِال افِِظيَن( )9َكالَّ بَْل تَُكذِّ ْيُكْم لََح اتِبِيَن( )10َوإِنَّ َعلَ ا َك وَن 11ِكَراًم ) يَْعلَُم
اَر لَِفي َجِحيٍم(َوإِنَّ ا )13إِنَّ األَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم( )12َما تَْفعَلُوَن( يِن( )14ْلفُجَّ ا  )15يَْصلَْونََها يَْوَم الّدِ ْم َعْنَه ا ُه َوَم

ائِبِيَن( يِن( )16بِغَ ّدِ ْوُم ال ا يَ ا أَْدَراَك َم يِن( )17َوَم ّدِ ْوُم ال ا يَ ا أَْدَراَك َم مَّ َم ْيئًا  )18ثُ نَْفٍس َش ٌس ِل ُك نَْف ْوَم الَ تَْمِل يَ
 ِ َّ ِ   .))./).19(َواألَْمُر يَْوَمئٍِذ 

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة اإلنفطار )   

  * التحليل :  
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قه. َره: ش اْنفََطر وفطَّ راً ف ُره فَْط يَء يَْفُط َر الش ق، فَط ر: الش قق. والفَْط يُء: تش َر الش ل  وتَفَطَّ وأَص
َرْت؛ أَي الى: إذا السماء اْنفََط ه تع ه قول ي الفَْطر: الشق؛ ومن قت. وف ول هللا انش ام رس ، صلى هللا الحديث: ق

  .. أَي انشقتا عليه وسلم، حتى تَفَطََّرْت قدماه
ة    ى نهاي تؤكد سورة (( اإلنفطار )) المباركة على حقيقة علمية وكونية ثابتة وهي أن الكون يسير إل

يال دمها دل ا تق ات  فإنه ذه العالم  محتومة قدرها هللا سبحانه وتعالى ال مهرب منها إال إليها .. وإنها إذ تقدم ه
ى  وب إل وب وتث ى تت ائرة حت إلرادات الخ ة ول وس الخامل ا للنف دحض استنهاض ل ال ا ال يقب اطعا وبرهان س
اة  ة للحي ذه النهاي الص .. ه د الخ ن التوحي ف دي الم الحني ي اإلس ثال  ف عادة  متم بيل الس ع س دها.. وتتب رش

دعها هللاوالكون تهيئ للقيامة التي ال شك فيها إطالقا.. ومقدمتها انشقاق السماء ال ي أب ن عدم  ت وأوجدها م
ة  دين وأمان ة ال ود وأمان ة الوج بقوته وإرادته وخلق فيها اإلنسان والحياة المتحان كبير اسمه األمانة .. أمان

  وأمانة االختيار .. وأمانة خالفة هللا في األرض :   ةالعباد
  

َرْت(((   َرتْ  )1إِذَا السََّماُء انفََط ُب انتَثَ َرْت( )2(َوإِذَا اْلَكَواِك اُر فُّجِ َرْت( )3َوإِذَا اْلبَِح وُر بُْعثِ  )4َوإِذَا اْلقُبُ
َرْت( َمْت َوأَخَّ دَّ ا قَ ٌس َم وازين )5َعِلَمْت نَْف دت الم ور  وفق د اختلطت األم ات فق د ف ون األوان ق دها يك ..)).. عن

ة قد فات .. وبالتالي تستبق وتبين لإلنسان انه كان سادرا في غيه .. وانه ظلم نفسه .. وان أوان التوبة األوب
وز  ى هللا والف وع إل رة للرج ة األخي ان الفرص ان ومك ل زم ي ك ان ف ل إنس ان ك دم لإلنس داث وتق ورة األح الس
ا  ه وم ل نفس دما يتأم اة وعن ون والحي ل الك ا يتأم بمرضاته سبحانه وتعالى الغفور الرحيم ..  وإن اإلنسان لم

ق يزخر فيه من أعاجيب ومن قدرة للخالق الب ارئ المصور ليتأكد بالدليل العلمي وبالعقل والمنطق انه لم يخل
ة  ه بالربوبي راف ل ه واالعت ه عبادت ب من ده من عدم طل ه وأوج صدفة مقيتة وأن هللا العزيز الحكيم الذي خلق

ي الطاعة ..((  ـه ف الص ل ة .. واإلخ اواأللوهي ِريِم( يَ َك اْلَك َك بَِربِّ رَّ ا َغ اُن َم نَس ا اْإلِ اَك  )6أَيَُّه وَّ َك فََس ِذي َخلَقَ الَّ
َدل.)).. )8فِي أَّيِ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّبََك( )7فَعََدلََك( ه فاْعتَ ه أَي أَقمت ت َعَدلت يٌء قل اَل ش ه. وإِذا م لَه: كعََدلَ  وَعدَّ

راُء: أَّيِ صورٍة ما ش بالتخفيف، في استقام. ومن قرأَ قول هللا، عز وجل: َخلَقََك فَسّواك فَعََدلك، أَي اء؛ قال الف
يح، أَعلم، فََصَرفك من َخفَّف فَوْجُهه، وهللا ا قب ٍن وإِمَّ ا َحَس دَّد،  إِلى أَّيِ صورة ما شاء: إِمَّ دَّلك فَش رأَ فعَ ن ق وم

و ري: وه ال األَزه راء ق ى الف وجهين إِل ُب ال م أَعج وَّ اه قَ ة، فمعن ي العربي ا ف  وأَجوُدهم
ق، دَّل الَخْل دالً ُمعَ ك ُمْعت ال: وَجعَلَ از، ق ل الحج افع وأَه راءة ن ين وهي ق وب اإلثنت دَّلك ألَنَّ المطل ْرت َع  واْختَ

ن أَن ة م ي العربي وى ف ب أَق  التركي
ه كذا وَصَرفتك إِلى كذا، وهذا تكون في العَْدل، ألَنك تقول َعَدْلتك إِلى َدْلتك في ول َع ن أَن تق  أَجوُد في العربية م

ر ال غي د ق ه، وق َرْفتك في راء  وَص هالف التخفيف: إِن َدلك، ب رأَ فَعَ ن ق راءة م ي ق ّواك ف ى فََس  بمعن
مك، من قولك َعَدْلت الشيء فاْعتَدل أَي َسّوْيته َدل فاْستََوى؛ ومنه وقَوَّ ْدر فاْعتَ َل بَ اه قوله:وَعَدْلنا َمْي ْمن  أَي قَوَّ

  ..   إِذا ساويته بهُعدوالً  بالشيء أَْعِدلُه َفاستقام، وكلُّ ُمثَقٍَّف ُمْعتَِدٌل. وَعَدْلت الشيء
يِن(((    ّدِ بُوَن بِال ذِّ ْل تَُك الَّ بَ افِِظيَن( )9َك ْيُكْم لََح اتِبِيَن( )10َوإِنَّ َعلَ ا َك ا 11ِكَراًم وَن َم ) يَْعلَُم
  .)).. )12تَْفعَلُوَن(
ا    دم إلين اب .. ويق ة أي الجزاء والحس ن الدينون دين م زاء .. فال هنا الزجر وتقديم حقيقة البعث والج

ال ا الم وأفع ن ك ا م ال كله ا األعم ة يحصون علين اك مالئك اس .. وهي أن هن ب الن ا أغل ي يتجاهلن لحقيقة الت
ال استثناء .. ((  يء ب ل ش ا ك وَن(ونوايا .. ويعلمون من ا تَْفعَلُ وَن َم ه )12يَْعلَُم ا : أدرك م الشيء علم .)).. عل

الموت بحقيقته وكنهه .. وحري بمن أدرك أنه مراقب ومجزي أن يتوب  وات األوان ب ويثوب إلى رشده قبل ف
  الزؤام .. 
يٍم(((   ي نَِع َراَر لَِف ى.)).. )13إِنَّ األَْب رَّ التُّق م البِ دقه ول رُّ إِذا ص ه يَبَ ي يمين رَّ ف لََح. وبَ رُّ إِذا َص رَّ يَبَ   وبَ

ه؛وصله إِذا ُّبابه ضرب وعلم). يَبَر» وبّر رحمه إلخ«قوله  ُوبَرَّ َرِحَمه يَْحنَْث. هُ أَي يطيع  . ويقال: فالٌن يَبَرُّ َربَّ
در َراٍر، والمص َرَرٍة وأَْب وم بَ ن ق ارٌّ م ه وب ذي قرابت رٌّ ب ٌل بَ . ورج رُّ ديث البِ ي ح ِرْدَن؛ أَي  وف رَّ تُ اف: أَْلبِ االعتك

ال: ورجل بَرٌّ من قوم أَبراٍر، وبارٌّ من قوم بََرَرٍة؛ وروي عن ابن عمر الطاعةَ والعباَدةَ. ا سماهم هللا  أَنه ق إِنم
وا اآلباَء واألَبناَء.   .أَْبراراً ألَنهم بَرُّ
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يٍم(((    ي َجِح اَر لَِف ي....)).. )14َوإِنَّ اْلفُجَّ ي المعاص َث ف وراً: اْنبَعَ راً وفُج ُر فَْج اُن يَْفُج َر اِإلنس   وفََج
ى وفي ن اتق اراً إِال م ة فُجَّ وم القيام ون ي ار يُْبعث ي  ؛هللا الحديث: إِن التُّجَّ ث ف و الْمْنبَِع اِجٍر وه ع ف ار: جم الفُجَّ

ارم. ل؛. المعاصي والمح اجُر: المائ ت.  والف رأَة: زن َرت الم ا. وفََج وراً: زن ر فُج المرأَة يَْفُج ُل ب َر الرج   وفََج
اٍر وفََجَرٍة، وفَجوٌر من قوم فُُجٍر، وكذلك ورجل ب هاء وقال المؤرج: فََجَر  األُنثى بغير فاِجٌر من قوم فُجَّ إِذا رك

ر ه رأْسه فمضى غي ال: وقول ِرٍث. ق ر ُمْكتَ ال: وفََج ه. ق اً رأْس ه راكب َر، ليمضي أَمام واب،  َ ليَْفُج ي الج أَ ف أَخط
. ابن شميل: الفُجوُر الركوب إِلى من مرضه إِذا برأَ، وفََجَر إِذا كلَّ بصُره. وفََجرَ    ..    ما ال يَِحلُّ

لُّ    ار. وك ماء الن ن أَس م م يُم: اس يوالجح واٍة فه ي َمْه ة ف اٍر عظيم   ن
ن قوله تعالى: قالوا اْبنُوا َجِحيٌم، من يده: له بُْنياناً فأَْلقُوه في الجحيم. اب ا  س ج كم أَجُّ ديدة الت اُر الش يُم الن الجح

راهيم اَر إب وا ن ج ى أَجَّ ّيِ، عل ال النب اٌب. وق د والته اِحٌم أَي توقُّ ار: ج ال للن ه الصالة والسالم، ويق ا وعلي  نبين
اَحُم أَي و يَتج هم: ه ر بعض ي غي يم ف ر الجح رر ذك د تك يم، وق ن الجِح و م الً، وه اً وبُْخ ق ِحْرص رَّ  يتح

ن ه م تَدَّ لََهبُ ا اْش له م نم، وأَص ماء جه ن أَس ديد  موضع في الحديث، وهو اسم م ان الش اِحُم: المك ار. والج الن
  .. الحرّ 

يِن(((    ار أَي ديقال: ق..)).. )15يَْصلَْونََها يَْوَم الّدِ ي الن لَى ف ْن يُْص  َصِلَي واْصَطلَى إذا لَِزَم، ومن هذا َم
ْليا يُْلَزم لَْيتهُ َص واهُ، وَص ْلياً: َش ليِه َص رهُ يَْص الُ  ًالناَر. وَصلَى اللَّْحَم وغي ْلياً إذا  مث ليِه َص ا أَْص اً وأَن ه َرْمي َرَمْيتُ

إذا أََرْدت أَ  ْتُريد أَن فَعَْلت ذلك وأَْنت ويَه، ف اءً تَْش ا إْلق ه فيه ك تُْلِقي دُ  نَّ َك تُري األَلف،  كأَنَّ لَْيته، ب َت أَْص راَق قل اإلْح
الءً  الَّهُ: إْص اله وَص ار وأَْص ي الن َم ف لَى اللْح لَْيته. وَص لِّْيته، بالتشديد، وأَْص راِق؛ َص اهُ ِلإلْح ا  أَْلق َطلَى به واْص

ها يِن(.. وتََصالََّها: قَاَسى َحرَّ   من الدينة أي الجزاء والحساب ..  ..))..)15يَْوَم الّدِ
    ..)).. أي ال يبعدون عنها .. فهي لهم دار إقامة ودوام .. )16َوَما ُهْم َعْنَها بِغَائِبِيَن(((   
يِن(((    ّدِ ْوُم ال يِن( )17َوَما أَْدَراَك َما يَ ّدِ ْوُم ال ا يَ ا أَْدَراَك َم مَّ َم ه .. )18ثُ رازا لقيمت ه وإب ا ل ..)).. تعظيم
  يب عن بني آدم حقائقه .. وجهلوا ما فيه من هموم وأحزان لكل كافر وجاحد له .. حيث غ

   )))ِ َّ ِ ٍذ  ُر يَْوَمئِ ْيئًا َواألَْم نَْفٍس َش ٌس ِل ُك نَْف ْوَم الَ تَْمِل ن .))./).19يَ ه م دهم ب ا وَع ُر هللاِ م  أَْم
ذاب، ناف الع ن أَص رهم م ى كف ازاة عل تِئْمارُ  المج اُر واالْس ى وزنواالئْتِم آُمُر، عل ذلك التَّ اَوَرةُ، وك  : المش

ى والُمْؤتَِمُر: الُمْستَبِدُّ برأْيه، وقيل: هو الذي يَْسبِقُ  التَّفاُعل. ول؛ إِل ره  الق أْتَِمُر لغي رء يَ ل أَراد أَن الم ال: ب ويق
داً ومنه الح وآَمَرهُ في أَْمِرِه وواَمَرهُ واْستَأَْمَرهُ: شاوره بسوء فيرجع وباُل ذلك عليه. ديث اآلخر: ال يأْتَِمُر َرَش

أْتي ال أَي ال ي ه. ويق ن ذات نفس د م َر، برش اورة: ائْتََم ر مش ن غي الً م ل فع ن فع ل م   لك
َر  ًوأَِمَر الشيُء أََمرا المشاورةُ  فأْتََمَر أَي أَطاعها؛ ومن الُمَؤاَمَرةِ  ِ َكأَنَّ نَْفَسه أَمرته بشيء ٌر: َكثُ و أَِم وأََمَرةً، فه

  ..  وتَمَّ 
ي    ت نظر اإلنسان ف والخالصة التي نخرج بها من خالل تملي سورة (( اإلنفطار )) المباركة أنها تلف

ب ال  ن أعاجي ه م ا كمن في ه وم ي اإلنسان ذات ود هللا الواحد يوجد ف ى وج دليل عل كل زمان ومكان إلى أن ال
ه هللا ذي خلق اء تنتهي من إعجاز الخالق الواحد الذي أوجد من عدم..  اإلنسان ال اللة من م ن  س  من عدم م

اله ..  ه وأفض ى  أنعام دين ويشكره عل ه ال ص ل بحه ويخل مد  ويس مهين كي يعبد هللا الواحد األحد الفرد الص
ه وصلفه  فإذا بهذا اإلنسان يتنكر للحقيقة التي ال تمارى .. ويتنكر للخالق البارئ المصور ويمضي في غلوائ

اد اة تسير  وعناده .. هذه المكابرة وهذا العن ون والحي ان والك ت أن اإلنس ي تثب ة الت ائق الكوني يصطدم بالحق
ه  ون وموازين تالل الك وم واخ إلى نهاية محتومة أعطت السورة بعض إشاراتها التي لن تتخلف..  كتناثر النج

ت ى حجة لمح ى  ال تبق يم .. حت ع النع وى م ج .. واختالط البحار .. وجعلت موعد الكفر مع العذاب وموعد التق
ز  دن العزي ن ل ر الصدق م ه خب د أن ه ويتأك رآن وأحكام ل الق وحتى يستعد كل إنسان في كل زمان ومكان لتأم
ي هللا  ا ف ر ونهى .. حب الحميد وحتى يستعد للرحيل بالعبادة وعبادة هللا الواحد الذي ال شريك وطاعته فيما أم

  وتطلعا لمرضاته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 
  

 *******  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل المحي ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل ط السميع العل
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرحَ (( ون ...  –./.)) )118ْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  رسول هللا وأشهد أن محمدا 

  
  
  

  

c    : 391الحلقة عدد   
   c سورة المطففين) 83( 

  )  36( آياتها : 
  

 م هللا اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس والص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  
  وذ با من الشيطان الرجيمأع

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يَن(((  ٌل ِلْلُمَطفِِّف تَْوفُوَن(1َوْي اِس يَْس ى النَّ الُوا َعلَ ِذيَن إِذَا اْكتَ وُهْم 2) الَّ الُوُهْم أَْو َوَزنُ ) َوإِذَا َك
اَب 6) يَْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرّبِ اْلعَالَِميَن(5يَْوٍم َعِظيٍم() لِ 4) أََال يَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّهْم َمْبعُوثُوَن(3يُْخِسُروَن( الَّ إِنَّ ِكتَ ) َك

يٍن( اِر لَِفي ِسّجِ يٌن(7الفُجَّ بِيَن(9) ِكتَاٌب َمْرقُوٌم(8) َوَما أَْدَراَك َما ِسّجِ ْوِم 10) َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ بُوَن بِيَ ) الَِّذيَن يَُكذِّ
يِن( ُب بِِه إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِيٍم() وَ 11الّدِ ِليَن(12َما يَُكذِّ ى 13) إِذَا تُتْلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر األَوَّ ْل َراَن َعلَ الَّ بَ ) َك

) ثُمَّ يُقَاُل 16ُهْم لََصالُوا اْلَجِحيِم() ثُمَّ إِنَّ 15) َكالَّ إِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن(14قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن(
بُوَن( ذِّ ِه تَُك تُْم بِ ِذي ُكن ذَا الَّ الَّ 17َه يَن( ) َك يِّ ي ِعلِّ َراِر لَِف اَب األَْب وَن(18إِنَّ ِكتَ ا ِعلِّيُّ ا أَْدَراَك َم اٌب 19) َوَم ) ِكتَ

بُوَن(20َمْرقُوٌم( ُروَن(22ي نَِعيٍم() إِنَّ األَْبَراَر لَفِ 21) يَْشَهُدهُ اْلُمقَرَّ وِهِهْم 23) َعلَى األََرائِِك يَنُظ ي ُوُج ِرُف فِ ) تَْع
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وَن(25) يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْختُوٍم(24نَْضَرةَ النَِّعيِم( افَْس اْلُمتَنَافُِس هُ 26) ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي ذَِلَك فَْليَتَنَ ) َوِمَزاُج
بُوَن() َعْينًا يَْشَرُب بَِها 27ِمْن تَْسنِيٍم( َحُكوَن(28اْلُمقَرَّ وا يَْض ِذيَن آَمنُ ْن الَّ انُوا ِم وا َك ) َوإِذَا 29) إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُم

اَمُزوَن( ْم يَتَغَ وا بِِه رُّ يَن(30َم وا فَِكِه ْم انقَلَبُ ى أَْهِلِه وا إِلَ ُؤَالِء 31) َوإِذَا انقَلَبُ الُوا إِنَّ َه ْم قَ ) َوإِذَا َرأَْوُه
افِِظيَن() 32لََضالُّوَن( ْيِهْم َح لُوا َعلَ َحُكوَن(33َوَما أُْرِس اِر يَْض ْن اْلُكفَّ وا ِم ِذيَن آَمنُ اْليَْوَم الَّ ِك  )34) فَ ى األََرائِ َعلَ
َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَْفعَلُوَن( )35يَنُظُروَن(   .))./).36َهْل ثُّوِ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المطففين ) 

  * التحليل : 
  

ع قلنا دوم ة  والمجتم ة المؤمن رد المؤمن والعائل ث الف ا أبدا إن الهدف من التشريع اإلسالمي هو بع
ي حق  ع اآلخرين .. أي ف ه م ي معاملت ه وف المؤمن الذي يخشى هللا حق خشيته في إيمانه أي ما وقر في قلب

ن دثت ع ين )) تح ورة المطفف ة (( س ورة الكريم اس .. والس ل الن اد .. وك ق العب ي ح ل  هللا وف ل بالكي التعام
ذا  ي ه دوة ف ع ق رد والمجتم ب أن يكون الف الي يج انهم .. وبالت د أدي والميزان والحقوق مع الناس دون تحدي
ل أن  ع كك ائالت والمجتم راد والع ن األف ة تقتضي م المضمار  للجميع .. إن الدين هو المعاملة .. وإن المعامل

وة  يعطي حق الغير كامال غير منقوص .. قضاء على الشح ى الشر .. ودع ر عل ديما للخي ي النفوس .. وتق ف
اء  اء ابتغ ذال وعط ا وب ه حب ؤمن كباطن ون ظاهر الم ى يك ة .. حت عملية لإلسالم وأهله .. بالممارسة التطبيقي

  مرضاة هللا العفو القدير : 
ل من د لك ورا بالتهدي دأت ف ورة ب ة )) .. وهي س ين المبارك ورة (( المطفف  من هذا المنظور نقوم س

  تالعب بالكيل والميزان : 
  

نم ..  )1َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفيَن(((  ي جه و)).. الويل هو واد ف ه، فه تَمَّ كيلُ اله وال يُ ذ أَع ُف: أَن يؤخ  والتطفي
ه َطفَّاُن. وفي حديث ُحذيفة: ة فحذف َدحِ فِّض ْهقان أَنه اْستسقى ِدْهقاناً فأَتاه بِق ّدِ نَكَّس ال ه، ف َدُح أَ  ُب ه الق ي وطفَّفَ
ي. َطفَّان: بلغ الِملُء ِطفافَه، وقيل: َطفَّان منه: َطفَّْفتُه. وإناء َعال رأْسه وتعّداه، وتقول  َمآلن؛ عن ابن األَعراب

ا ُأَْطفَْفتُه. ويقال: هذا َطفّ  وأََطفَّه وَطفَّفَه: أَخذ ما عليه، وقد ألَه ولمَّ اَرب ِم أل،  الِمكيال وَطفافه وِطفافه إذا ق يُْم
ل  ذيولهذا قي ه لل ي أَن ف، يعن ه ُمَطفِّ ل وال يَُوفِّي يء الكي اف يُس ه الطَّف غ ب ا يبل ى ..((  إنم الُوا َعلَ ِذيَن إِذَا اْكتَ الَّ

 منه شيئاً. واْستَْوفاه: لم يََدعْ .)).. إذا أخذوا حقوقهم من الناس أخذوها كاملة مستوفاة .. )2النَّاِس يَْستَْوفُوَن(
ه تْوفَيته إذا أَخذت ه. واْس ُروَن((( . كل وُهْم يُْخِس الُوُهْم أَْو َوَزنُ الفتح، .)).. ) 3َوإِذَا َك يَء، ب ْرُت الش وَخَس

ه نَقَْصتُه. وَخَسَر الَوْزَن والكيلَ  وأَْخَسْرتُه: ال: ِكْلتُ ْرته أَي نقصته. َخْسراً وأَْخَسَرهُ: نقصه. ويق ه فأَْخَس  وَوَزْنتُ
َك ((  .في الكيل والوزن. ِسُروَن؛ الزجاج: أَي يَْنقُُصونوزنوهم يُخْ  قال هللا تعالى: وإِذا كالوهم أَو نُّ أُولَئِ أََال يَُظ

وَن( ْم َمْبعُوثُ يٍم(4أَنَُّه ْوٍم َعِظ الَِميَن(5) ِليَ َرّبِ اْلعَ اُس ِل وُم النَّ ْوَم يَقُ ثُ .)).. )6) يَ ا  والبَْع اء من اً: اِإلْحي أَيض
اكم م بَعَثْن الى: ث ه تع ه قول ْوتى؛ ومن ن للَم  م

ك.  بَْعِد موتِكم: أَي أَحييناكم. وبَعََث اللَمْوتى: نََشَرهم ليوم َرهم؛ من ذل البَْعِث. وبَعََث هللاُ الَخْلَق يَْبعَثُُهم بَْعثاً: نََش
ث وفتح وت  ُالعين في البعث كله لغة. ومن أَسمائه عز وجل: الباِعُث، هو الذي يَْبعَ د الم يهم بع َق أَي يُْحي الَخْل

  .يوم القيامة.
يٍن(((  اِر لَِفي ِسّجِ يٌن(7َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب الفُجَّ ن من )8) َوَما أَْدَراَك َما ِسّجِ .)).. كال : للزجر والردع .. ولك

ي وفََجَر اِإلنساُن يَْفُجُر فَْجراً وفُجوراً: اْنبَعََث في المعاصي.هم الفجار ؟..  وم  وف ون ي ار يُْبعث ديث: إِن التُّجَّ الح
ا ار: جمع فاِجٍر وهو الْمْنبَِعث في المعاصي والمحارم. هللا؛ راً إِال من اتقىالقيامة فُجَّ    الفُجَّ

ل  وما معنى سجين ؟.. هو جب في النار .. وهو صيغة مبالغة للسجن .. سجين .. من التشديد والتنكي
َم الكت.)).. )9ِكتَاٌب َمْرقُوٌم(.. ((  اب. وَرقَ يُم الكت رقيُم: تَْعج ْقُم والتَّ رَّ اب  ابال ه. وكت ه وبيَّن اً: أَعجم هُ َرْقم يَْرقُُم

ه ْت حروف د بُيِّن وب َمْرقُوم أي ق اب مكت وٌم؛ كت اب َمْرقُ ل: كت ه عز وج يط. وقول ن التنق ا م ٌل .. ((  بعالماته َوْي
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بِيَن( يِن(10يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ ّدِ ْوِم ال بُوَن بِيَ ذِّ ِذيَن يَُك ِه إِالَّ 11) الَّ ُب بِ ذِّ ا يَُك يٍم() َوَم ٍد أَثِ لُّ ُمْعتَ ي   12ُك ل هو واد ف الوي
ل: جهنم .. والدين من الدينونة أي الجزاء والحساب .. أيال يصدقون بيم البعث والجزاء ..  ذَّْنُب، وقي ُم: ال اِإلثْ

لُّ  ا ال يَِح ل م و أَن يعَم ي ه ه. وف ِإن ل ل: ف ز وج ه ع ّق. وقول ر الَح َي بغي َم والبَْغ ز: واِإلثْ ل العزي  التنزي
اُم،  .ما أثم فيه ثِر على أَنَّهما استَحقّا إثْماً؛ أَي عُ  وأَثِيٌم من قوم أُثَماء. األَثِيم، وهو فَِعيل من اِإلثم. والَمأْثَم: األَث

ه آثِم. وجمع ر الَم هم: الخم د بعض ُم عن يَن(..((   واِإلث ِل اِطيُر األَوَّ اَل أََس ا قَ ِه آيَاتُنَ ى َعلَْي اه .)).. )13إِذَا تُتْلَ معن
لون، وواحُد األَساطير أُْسُطوَرةٌ، كما قالوا َُسطََّره   .أُْحُدوثَةٌ وأَحاديث. األَوَّ

دأُ .)).. )14َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن(((  ْين: الصَّ رَّ دَّنَُس. وال ُع وال ْيُن: الطَّبَ ذي  الرَّ ال
ْيُن:السيَف والِمرآة. وَراَن الثوُب َرْين يعلو رَّ َع. وال ِريُن  اً: تََطبَّ ه يَ ى قلب ذَّْنُب عل ب. وَراَن ال َدإ يَْغشى القل كالصَّ

اً: اً وُريُون انوا َرْين ا ك وبهم م ى قل ل َراَن عل ال ب ز: ك ل العزي ي التنزي اه. وف ه وغط ب علي  غل
  ..  قلبيسوادَّ ال يكسبون؛ أَي َغلََب وَطبََع وَختَم؛ وقال الحسن: هو الذَّْنب على الذنب حتى

وَن(((  ردع والزجر .. )15َكالَّ إِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُ ال لل ر ..)).. ك ة َزْج الَّ كلم الجوهري: ك
ِه ل ا اْنتَ ه وَرْدع، ومعناه ل كقول يم اتفع ةَ نَع ْدَخَل َجنَّ نهم أَْن يُ رٍئ م لُّ اْم ُع ك ل: أَيَْطَم ز وج  ع

ك،  ي ذل ع ف الَّ؛ أَي ال يَطَم ئِنك الَّ لَ الى: ك ه تع اً كقول ى حقّ ون بمعن د يك  وق
  وقد تأتي كال بمعنى ال ..  لم يَْنتَِه لَنَْسفَعاً بالناصيِة؛ قال ابن بري: 

يِم(((  الُوا اْلَجِح ْم لََص بُوَن(16ثُمَّ إِنَُّه ذِّ ِه تَُك تُْم بِ ِذي ُكن ذَا الَّ اُل َه مَّ يُقَ رهُ .)).. )17) ثُ َم وغي لَى اللَّْح وَص
ً يَصْ  ت مثالُ  ليِه َصْلياً: َشواهُ، وَصلَْيتهُ َصْليا ك وأَْن ت ذل ْلياً إذا فَعَْل ليِه َص ا أَْص اً وأَن د أَنْ  َرَمْيتُه َرْمي ويَه،  تُري تَْش

اء ا إْلق ه فيه ك تُْلِقي إذا أََرْدت أَنَّ دُ  ًف َك تُري ذلك كأَنَّ الًء، وك األَلف، إْص لَْيته، ب َت أَْص راَق قل  اإلْح
ى لِّيهَصلَّْيتُه أُصَ  التَّخفيِف، عل َم، ب الح تَْصِليةً. التهذيب: َصلَْيُت اللَّْح ِه الَص ه  َوْج ا إذا أَْحَرْقتَ َوْيته، فأَمَّ اه َش معن

تَ  اِر قُْل ي الن ه ف ديد، وأَْبقَْيتَ لِّْيته، بالتش الَّهُ: َص اله وَص ار وأَْص ي الن َم ف لَى اللْح لَْيته. وَص  وأَْص
  ..  ِلإلْحراقِ  أَْلقاهُ 

الَّ ((  يَن( َك يِّ ي ِعلِّ َراِر لَِف اَب األَْب وَن(18إِنَّ ِكتَ ا ِعلِّيُّ ا أَْدَراَك َم وٌم(19) َوَم اٌب َمْرقُ َهُدهُ 20) ِكتَ ) يَْش
بُوَن( رار ؟.. )21اْلُمقَرَّ م األب .)).. دائما الحديث على وجه الزجر والردع والتنبيه حتى ينتبه كل غافل .. من ه

ْدُق والطاعةُ  : الّصِ ه  ويقال: فالٌن يَبَرُّ َربَّهُ أَي يطيعه؛وقل العلماء الصالح والخير ..  البِرُّ ذي قرابت رٌّ ب ورجٌل بَ
در َراٍر، والمص َرَرٍة وأَْب وم بَ ن ق ارٌّ م . وب رُّ ن  البِ وَن(. ولك ا ِعلِّيُّ اءات  ) 19َم ون البن رب يعرف ن الع م يك ؟.. ل

د المرتفعة .. ولذلك فهم يعبرون عن تكرار الشيء بالواو  ذي ال ح و ال والنون ..العلو .. الذي يليه العلو ..العل
رقيم ِكتَاٌب َمْرقُومٌ له ارتفاعا هو عندهم عليون مبالغة في المضاعفة واإلرتفاع ..  ((  يس كت )).. الترقيم هنا ل

رقم ((  وَن(أهل العذاب .. إنه ترقيم أهل النعيم .. فهم شيء مضبوط  وم بُ َهُدهُ اْلُمقَرَّ ة .)).)21يَْش ن مالئك . م
ذاب  ل الع ة .. أه ل الجن هللا عليهم السالم في السماوات العال .. ويعرفون بالتالي أسماء وأرقام  أهل النار وأه
ه ..  وأهل النعيم .. فالمسألة مضبوطة وهي جد في جد .. وهو امتحان يتناسى اإلنسان السادر في غيه عواقب

ن وراء ردع. ا م ة ردع ورة الكريم اءت الس ذلك ج ة ول ن الغفل ان م اظ اإلنس ر إليق ن وراء زج را م . وزج
ة حق وأن  ة حق .. وأن الجن وم القيام والنسيان قبل فوات األوان .. حتى يدرك كل فرد إلى قيام الساعة أن ي
ي  ورا ف أتي ف واب ي ه ؟.. الج يم وشكوله وطعوم ن ضروب النع رحيم م رحمن ال د هللا ال اذا أع النار حق .. فم

يٍم(مطففين)) المباركة:  (( تضاعيف السورة (( ال ي نَِع َراَر لَِف ُروَن(22إِنَّ األَْب ِك يَنُظ ى األََرائِ ِرُف 23) َعلَ ) تَْع
يِم( َرةَ النَِّع وِهِهْم نَْض ي ُوُج وٍم(24فِ ٍق َمْختُ ْن َرِحي قَْوَن ِم افَْس 25) يُْس َك فَْليَتَنَ ي ذَِل ٌك َوفِ هُ ِمْس ) ِختَاُم

بُوَن(27هُ ِمْن تَْسنِيٍم() َوِمَزاجُ 26اْلُمتَنَافُِسوَن(   .)).. فما الرحيق المختوم ؟.. )28) َعْينًا يَْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ
ِحيُق: من أَسماء ِحيقُ  الخمر معروف؛ قال ابن سيده: وهو من الرَّ َصفُوة  أَْعتَِقها وأَفَضلها، وقيل: الرَّ

ه ي قول اج ف ال الزج ر. وق ال: الرَّ  الخم وم، ق ق مخت ن َرِحي الى: م قتع ه،  ِحي ّش في ذي ال ِغ راب ال الش
ِحيقُ  ِحيُق السَّهل من الخمر. والرَّ ل وقيل:الرَّ اُق: الصافي وال فع ح ال والرُّ ه. ق ر  ل ماء الخم ن أَس د: م و عبي أَب

وم والّراُح. وفي الحديث: أَيُّما الرحيقُ  وم؛ مؤِمٍن سقَى مؤمناً على َظَمٍإ سقاه هللا ي ق الَمْخت ن الرحي ة م  القيام
   يُبتذَل ألَجل ِختامه. والمختوُم: الَمُصوُن الذي لم : من أَسماء الخمر يريد خمر الجنة،الرحيقُ 



  1560                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ة ت معرف و كان ة ول ون معرف ب أَن تك ذا يوج وا، وه ة زعم ي الجن ْيٌن ف نيٌم: َع م وتَْس ال  ل َرف. ق تُْص
يهم منماء ُمتََسنٍِّم عَ  ِمزاُجه من الزّجاج في قوله تعالى: وِمزاُجه من تَْسنِيٍم؛ أَي  ْيناً تأْتيهم من ُعْلٍو تَتََسنَّم عل

  ..  الغَُرف
ذل  ن يب ن آم د لم ادق الوع ل الص ز وج دها هللا ع ي أع رات الت ذه الخي ل ه ؤمن ك ين للم دما يتب وعن
ي  بق ف وز بقصب الس ى يف قصارى الجهد للتوبة واألوبة والعبادة وطاعة هللا .. والبذل والعطاء والكرم .. حت

ي هذا النعيم الذي أع دموا ف ا ق الهم وبم م بأسمائهم وبأفع ن أعده له ه وم ده هللا جاهزا مرقما ال يمسه إال أهل
ه  وز بقسط من يس للف الي والنف الحياة الدنيا .. فكيف ال يتنافس الناس في هذا الفضل ؟.. وكيف ال يبذلون الغ

ه )26ُسوَن(َوفِي ذَِلَك فَْليَتَنَافَْس اْلُمتَنَافِ في الحياة اآلخرة الباقية ؟..  ((  م ب ..)).. إنه السباق ونعم السباق وأنع
ض  ؤمنين  ورف ن الم خر م د وس ذا وجح ذب به ن ك ار لم ز الجب د هللا العزي اذا أع ن م ر .. ولك ن أج رم م وأك
ي  الطاعة والعبادة وعصى هللا فيما أمر ونهى ؟ .. وما صفات  المنكرين الذين حرمهم هللا من متع اآلخرة الت

  ال نفد لها ؟.. 
َحُكوَن(( ( اق  )29إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمْن الَِّذيَن آَمنُوا يَْض ه وللنف ر وأهل ة للكف ..)).. صفة مالزم

ازون  م ال ينح ا ألنه راء.. وربم م فق ا ألنه تخفافا .. وربم ا اس ان .. ربم ل اإليم ن أه حكون م م يض ه أنه وأهل
ا  لحة .. وربم وى والمص ي اله ون ف يهم.. وال يطيع .. (( إل ا  ا وحب ة وعي ى الطريق تقاموا عل م اس ألنه

َحُكوَن( ل  )29يَْض يهم بالوي ب عل د ينقل ؤمنين ق ة الم الحا لمحارب ون س ذه المجرم ذي يتخ حك ال ..)).. إ الض
لفهم  يهم وص ي غ ادون ف افرين يتم ن الك يانهم .. ولك تخفافهم وعص ة اس ور .. نتيج ائم األم ور وعظ والثب

اَمُزوَن(صبرا .. ومصابرة وتجاهال  لهم ..((  وظلمهم .. ويزداد المؤمن  ْم يَتَغَ وا بِِه رُّ ادل )30َوإِذَا َم ..)).. يتب
ة المؤمن..  ن قيم تخفافا .. واستجالبا للسخرية للحط م ز اس ز واللم افقون الغم ُز: اِإلشارة الكفار والمن الغَْم

هَغْمزاً. قال هللا تع يَْغِمُزه بالعين والحاجب والَجْفِن، َغَمَزه اَمُزون؛ ومن وا بهم يَتَغ ز الى: وإِذا َمرُّ اس.  ُ الغَْم بالن
ارة ث باِإلش د. قال ابن األَثير: وقد فسر الغمز في بعض األَحادي ب والي العين والحاج ْمِز ب الرَّ وا . (( ك َوإِذَا انقَلَبُ

راِض ..))... )31إِلَى أَْهِلِهْم انقَلَبُوا فَِكِهيَن( ن أَع اُل م اِس،والفَِكهُ: الذي يَن َرفَُهم، الن الم: أَْط ح الك م بُملَ  وفَكََّهُه
ه. ٍويقال: تركت القوَم يتَفَكَُّهون بفالن اولوَن من ه ويتَن حابَه أَي يَْغتابون ث أَص ّدِ ذي يَُح هُ: ال ِحُكهم. والفَِك .  ويُْض

ب أن)32َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤَالِء لََضالُّوَن(((  ذا من أعجب العج ؤمن بالضالل  .)).. وه تهم المجرم الم ي
ون  ذين يطلق اس ال ن الن ر م ؟.. بينما هو الضال الحقيقي والبعيد عن نهج هللا القويم .. وهذا  ما تجده في كثي
يخش  األحكام الكاسحة جزافا على خلق هللا .. فليحذر كل مؤمن من الحكم على الناس من خالل المظاهر .. ول

د .. ((  هللا ربه وال يقولن في أحد بحكم ان والتوحي ق باإليم افِِظيَن(قاطع يتعل ْيِهْم َح لُوا َعلَ ا أُْرِس ..)).. )33َوَم
ة .. ((  وس الملتوي وا ألعمالهم .. فال تزر وازرة وزر أخرى .. ولكنما هو ظلم من ذوي النف ِذيَن آَمنُ اْليَْوَم الَّ فَ

َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَْفعَلُوَن( )35(َعلَى األََرائِِك يَنُظُرونَ  )34ِمْن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن(   .))./).36َهْل ثُّوِ
ف  ي موق ون ف ار .. أصبح المؤمن ن الكف انقلبت الصورة .. يوم القيامة أصبح المؤمنون يضحكون م
سعادة وقوة ونصر وتمكين .. وأصبح الكفار في موقف شقاء وضعف وهزيمة وذل .. وهذا ما يحفز النفوس 

زؤام .. (( على التوبة واأل انُوا وبة إلى هللا الغفور الرحيم .. قبل فوات األوان بالموت ال ا َك اُر َم َب اْلُكفَّ ّوِ ْل ثُ َه
د .))./).36يَْفعَلُوَن( ع بع ُجُل يَثُوُب ثَْوباً وثََوباناً: رَج ه. ثاَب الرَّ اء  ذَهاب اَب، بالث ، وت ّ ى  الن إِل اَب ف ال: ث ويق

ا. إِلى  والتاء، أَي عاَد ورجعَ  اه إِيّاه بَه َمثُوبَتَه: أَْعط ُ ثَوابَه وأَثَْوبَه وثوَّ ّ طاعته، وكذلك: أَثاَب بمعناه. وأَثابَه 
َب الُكفَّاُر ما وفي   .كانوا يَْفعلون. أَي ُجوُزوا. التنزيل العزيز: هل ثُّوِ

ى رشده ويصر مس وب إل د ال يث افر جاحد معان ل ك يحيق بك تكبرا .. وهذا التقرير أبلغ بيان في ما س
ي  دم وأخر ف ا ق ب عم ل أن يحاس ب نفسه قب ي يحاس ل إنسان ك تيفاء ودعوة مفتوحة لك فالسورة بيان واس
رم  ل والك الدين والمعاملة وفي حقوق الناس .. السورة دعوة مفتوحة للتأمل واإلعتبار وحسن العمل والتعام

  ذي ال شك فيه إطالقا ..  .. والبذل والعطاء حبا في هللا وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة ال
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 *******  

  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم الم يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي ؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اتورهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  
  

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c    : 392الحلقة عدد   
   c سورة االنشقاق) 84(

  )  25( آياتها : 
  

 م اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس هللا والص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
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  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْت( )1إِذَا السََّماُء انَشقَّْت( ((  ا َوُحقَّ دَّْت( )2َوأَِذنَْت ِلَربَِّه ْت( )3َوإِذَا األَْرُض ُم ا َوتََخلَّ ا فِيَه ْت َم  )4َوأَْلقَ

ِه(أَيَُّها اْإلِ  يَا )5َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت( ْدًحا فَُمَالقِي يَ  )6نَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َك ْن أُوتِ ا َم ِه( فَأَمَّ هُ بِيَِمينِ  )7ِكتَابَ
ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرِه( )9َويَنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروًرا( )8فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا( ْوَف  )10َوأَمَّ فََس

وَر(13) إِنَّهُ َكاَن فِي أَْهِلِه َمْسُروًرا(12) َويَْصلَى َسِعيًرا(11ُعو ثُبُوًرا(يَدْ  ْن يَُح نَّ أَْن لَ هُ 14) إِنَّهُ َظ ى إِنَّ َربَّ ) بَلَ
فَِق(15َكاَن بِِه بَِصيًرا( ُم بِالشَّ َق(16) فََال أُْقِس ا َوَس ِل َوَم َق(17) َواللَّْي ِر إِذَا اتََّس ْن ) لَت18َ) َواْلقََم ا َع ْرَكبُنَّ َطبَقً

وَن(19َطبٍَق( ْرآُن 20) فََما لَُهْم الَ يُْؤِمنُ ْيِهْم اْلقُ ِرَئ َعلَ ُجُدونَ  الَ ) َوإِذَا قُ بُوَن(21(يَْس ذِّ ُروا يَُك ِذيَن َكفَ ْل الَّ ) 22) بَ
وَن( ا يُوُع ُم بَِم ُ أَْعلَ َّ يٍم(23َو ذَاٍب أَِل ْرهُْم بِعَ ِذينَ 24) فَبَّشِ ُر  ) إِالَّ الَّ ٌر َغْي ْم أَْج اِلَحاِت لَُه وا الصَّ وا َوَعِملُ آَمنُ

  .))./).25َمْمنُوٍن(
  صدق هللا العظيم

  ( سورة اإلنشقاق )

  * التحليل : 
  

ى حجة  ي ال تبق ى رشدهم .. وك اس إل وب الن يخبر هللا سبحانه وتعالى عن أحوال يوم القيامة كي يث
ا لمحتج .. فيؤمن من يؤمن عن بينه.. ويكفر من يكف د عنه ة ال محي ة ثابت ة كحقيق دم القيام ة .. ويق ر عن بين

  وال مهرب منها إال إليها .. جعلها هللا للحساب والجزاء من جنس العمل :
  
:.))..  )1إِذَا السََّماُء انَشقَّْت( ((   : مصدر قولك َشقَْقت العُود َشقّاً والشَّقُّ ْدع الشَّقُّ البائن، وقيل:  الصَّ

  ..  هو الصدع عامة غير البائن، وقيل:
ه ) .))..2َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت(((  يس ل اٌق، ول وٌق وِحق ه ُحق : نقيض الباطل، وجمع ى الَحقُّ اء أدن  بِن

و د عَدد. وفي حديث التلبية: لبَّْيك َحقّاً حقّاً أي غير باطل، وه َزم  مصدر مؤك ى أل ه معن َ◌د ب ه أكَّ ره أي أن لغي
األَزهري: معناه وَجب  َحقّاً وُحقوقاً: صار َحقّاً وثَبت؛ قال ُوَحقَّ األَمُر يَِحقُّ ويَُحقّ  ك،طاعتَك الذي دّل عليه لبي

دَّقه؛.. وُجوباً، وَحقَّ عليه القوُل وأْحقَْقتُه  يَِجب ه: ص ر  وحقَّه وَحقَّق ذا: يجب، والكس ل ك ك أن تفع قُّ علي ويَُح
الى:تَْفعل؛ وقو ويَُحقُّ لك لغة، ويَُحقُّ لك أن تفعل ه تع ى  ل ل. ومعن ا أَن تفع قَّ له ت؛ أَي وُح ا وُحقَّ ت لربِه وأَِذنَ

  ..  قال َحقَّعليك أَن تفعل وَجب عليك قول من
  .)).. اختفت جبالها ومرتفعاتها .. وأصبح مستوية .. )3َوإِذَا األَْرُض ُمدَّْت((( 

  وات وتخلت عما في باطنها من أسرار .. ) .)).. ألقت ما فيها من أم4َوأَْلقَْت َما فِيَها َوتََخلَّْت(((   
ْت(((  ا َوُحقَّ ْت ِلَربَِّه يءِ  وأَِذنَ .)).. )5َوأَِذنَ ي الش ه ف ه اإلْذَن. ل ب من تَأْذَنَه: َطلَ ه. واْس هُ ل اً: أَباَح  إِْذن

ه َوأَِذن ه اإلْذَن. ل ه من ذَ ل ه: أََخ تََمَع؛ .. علي اً: اْس ه أَذَن ْت لِ  وأَِذَن ل ل: وأَِذنَ ز وج ه ع ْت؛ أَي وقول ا وُحقَّ َربِّه
  ..  اْستَمعَتْ 

نَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدًحا فَُمَالقِيِه( يَا((  الَكْدح: العمل والسعُي والكسُب والَخْدُش. .)).. )6أَيَُّها اْإلِ
ْدُح: ل والَك ر أَو شر. عم ن خي ان لنفسه م ه اِإلنس َدَح ألَهل ْدحاً وَك َدُح َك َدَح يَْك ْدح َك قةَك و اكتسابه بمش  اً: وه

اِدحٌ  األَزهري: يَْكَدُح لنفسه بمعنى يسعى لنفسه؛ ومنه ك  قوله تعالى: إِنك ك ى رب ٌب إِل ْدحاً أَي ناِص ك َك ى رب إِل
ْرصُ  الجوهري: أَي تسعى. نَْصباً؛ وقال ي قال أَبو إِسحق: الَكْدُح في اللغة السَّْعُي والِح دُُّؤوُب ف ي  وال ل ف العم

  ..  ب اآلخرةباب الدنيا وبا
يَ ((  ْن أُوتِ ا َم ِه( فَأَمَّ هُ بِيَِمينِ يًرا( )7ِكتَابَ ابًا يَِس ُب ِحَس ْوَف يَُحاَس ِه  )8فََس ى أَْهِل ُب إِلَ َويَنقَِل

ق )9َمْسُروًرا( ة والتوفي يمن والبرك ن ال نهم م ابهم بيمي .)).. أي أصحاب السعادة في اآلخرة .. يعطيهم اله كت
ه من اآلخرة  .. ويطلعهم على أعمالهم .. ويسترهم بستره ويتجاوز عن أخطائهم .. وبالتالي يعودون إلى أهل

  في حالة فرح وسرور ..
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ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرِه(((  ي اآلخرة  )11فََسْوَف يَْدُعو ثُبُوًرا( )10َوأَمَّ وع شقي ف .)).. هذا الن
ه التي ال شك فيها إطالقا .. ألن األغالل التي سيطو الي فإن ن وراء  ظهره وبالت ده م ل ي ق بها في عنقها تجع

د بالسالسل ..  ه مقي ره ألن ا يأخذ صحيفة أعماله من وراء ظه َك ي ي ألَُظنُّ الى: وإِنِّ ه تع ْبُس. وقول ُر: الَح والتَّْب
ذب. المثبور الملع َمثْبُوراً؛ قال الفّراء: أَي مغلوباً ممنوعاً من الخير؛ ابن األَعرابي: فِْرَعْونُ  ون المطرود المع

ا صرفك وثَبََرهُ عن كذا يَثْبُُره، بالضم، ه وم ك من ا منع ذا أَي م ن ه َرك ع  ثَْبراً أَي حبسه؛ والعرب تقول: ما ثَبَ
  .. عنه؟ وقال مجاهد: َمثْبُوراً أَي هالكاً. والتُّبُوُر: الهالك والخسران والويل

ِعيًرا(((  لَى َس ي أَْهِل12َويَْص اَن فِ هُ َك ُروًرا() إِنَّ ه .)).. )13ِه َمْس اراً إذا أَْدَخْلتَ َل ن ُج لَْيُت الرَّ ال: َص ويق
ه اَر وَجعَْلتَ الَها، الن ت يَْص راَق قُل ُد اإلْح َك تُِري اًء كأَنَّ ا إْلق ه فيه إن أَْلقَْيتَ لَْيته، ف اِر  أَْص ى الن ا عل لَّى العََص وَص

َحها وأَداَرها على َمه النارِ  وتََصالَّها: لَوَّ اليُقَّوِ ل بالباطل .. ا ويُلَيِّنَه ى حق .. ب ن عل م يك دنيا ل ي ال روره ف .. س
  والجزاء .. ثوبالكفر .. وبالسخرية من أهل اإليمان .. وبمحاربة الدين وأهله .. متجاهال القيامة والبع

وَر(((  ْن يَُح يًرا(14إِنَّهُ َظنَّ أَْن لَ ِه بَِص اَن بِ هُ َك ى إِنَّ َربَّ وع عن الشيء الَح) .. )).. 15) بَلَ ْوُر: الرج
ه؛ وعنه وإِلى الشيء، حاَر إِلى الشيء ه وإِلي ُؤورواً: رجع عن اَرةً وُح اراً وَمح وع َحْوراً وَمح ْوُر: الرج  والَح

.. أي حسب أنه لن يبعث ولن يجازى بأعماله .. فإذا هو يوم القيامة يواجه مصيره  ِعماَمتَهُ إِذا نَقََضها وحارَ 
   المحتوم ..

يًرا(بَلَى ((  ق ) .. ))..15إِنَّ َربَّهُ َكاَن بِِه بَِص واب للتحقي ى ج وهري: بل ا  الج ك ألَنه ال ل ا يق يوجب م
رٌف، يعطف  نقيضة ال، قال سيبويه: ترك للنفي، وهي حرف ألَنها ليس بلى ونعم اسمين، وقال: بْل مخفٌف ح

د  ول للثاني،األَول فيلزمه مثل إعرابه، وهو اإلضراب عن األَ  الحرف الثاني على بها ى ق ل: بَلَ ه عز وج وقول
م جاءتك آياتي؛ جاء ببلى التي هي معقودة و أَن  بالجحد، وإن ل الى: ل ه تع ظ جحد، ألَن قول الم لف ي الك ن ف يك

داني؛ د هللا ه ّوة الجح ي ق ن ف ال اب اتي؛ ق ك آي د جاءت ى ق ل بل ِديُت، فقي ا ُه ال م ه ق   كأَن
مالواو ألَن الواو أَظ سيده: وهذا محمول على ا ل ه؛ هر هنا من الياء، فحملت م رت في ا ظه ه عى م ر في  تظه

ابن األَثير: في أَسماء هللا تعالى البَِصيُر، . كان ذلك فهو من الياء. قال: وقد قيل إن اإلمالة جائزة في بلى، فإذا
ذي و ال اهد ه ن يش ه ع ي حق ارة ف ُر عب ة، والبََص ر جارح ا بغي ا وخافيه ا ظاهره ياء كله فة األَش   الص

أَن  يُْدِرك األَبصاَر وفي هذا اِإلعالم دليل ُ قال أَبو إسحق: أَْعلََم هللاُ أَنه ي ينكشف بها كماُل نعوت الُمْبَصراِت.الت
اَر أَي دركون األَبص ه ال ي ذي خلق ا الشيء ال َر وم ة البََص ف حقيق ون كي ُر من ال يعرف ه صار اِإلنسان يُْبِص  ب

هُ وال أَعضائه، فَأَْعلَم أَن ئرعينيه دون أَن يُْبِصَر من غيرهما من سا ون ُكْنَه ْدِرك المخلوق ه ال يُ ن خلق اً م  َخْلق
  .تعالى واألَبصار ال تحيط به وهو اللطيف الخبير. يُحيطون بعلمه، فكيف به

فَِق(((  ُم بِالشَّ َال أُْقِس ي أَول..)).. )16فَ ا ف مس وحمرتُه وء الش ة ض فَُق: بقي ي  والشَّ َرى ف ل تُ اللي
الى: العشاء. والشَّفَق: النهار أَيضاً؛ عن صالةالمغرب إلى  ه تع اً قول ا جميع ُم  الزجاج، وقد فسر بهم ال أُْقِس ف

ال فَق. وق ت بالشَّ ى وق مس إل روب الش ن غ رة م فَُق الحم ل: الشَّ ب الخلي إذا ذه رة، ف اء األخي   العش
فَق ول: الشَّ اء يق ض الفقه ان بع فَق، وك اَب الشَّ ل غ رة قي اض ألن الحم ذه البي فَق ت ا الشَّ ت، وإنم ب إذا أَظلم

  ..األَخيرة ُصلِّيَت العشاءُ  البياُض الذي إذا ذهب
َق(((  ا َوَس ِل َوَم اق ..)).. )17َواللَّْي ي األَْوس ِوْقر، وه ق ال مون الَوْس رب يس ل الغ مر: وأَه ال ش ق
َسقَت الناقةُ والشاةُ َوْسقاً ووَ  وَوَسقَت األَتان إذا حلت ولداً في بطنها حملته، فقد َوَسْقته وكل شيء والُوُسوق.

انضم،  وقد َوَسَق الليُل واتََّسَق؛ وكل ما والُوُسوق: ما دخل فيه الليل وما ضم. وُوسوقاً، وهي واِسٌق: لَِقَحْت،
ار..   فقد اتََّسق ال والبح ن الجب ا جمع م ه وقال أَبو عبيدة: وما َوَسَق أَي وم ع  واألشجار كأن أَن طل ا ب جمعه

ار فإذا َجلََّل الليُل الجبال عليها كلِّها، جار والبح قَها واألَش د َوَس ه فق ت ل ْقت الشيَء: ..  واألَرض فاجتمع وَوَس
نم أَي  أُُحد: جمعته وحملته. والَوْسق: ضم الشيء إلى الشيء. وفي حديث ْرُب الغ ق ُج اْستَوِسقُوا كما يَْستَْوِس

  .. استجمعوا وانضموا
ع  واتَّساُق القمر: امتالؤه واجتماعه..)).. )18َواْلقََمِر إِذَا اتََّسَق(((  رة وأَرب الث عش واستواؤه ليلة ث

  ..واتَِّساقه الفراء: إلى ست عشرة فيهن امتالؤه عشرة، وقال
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ٍق(((  ْن َطبَ ا َع ْرَكبُنَّ َطبَقً ه..)).. )19لَتَ د أَْطبَقَ اق، وق ع أَْطب يء، والجم ل ش ُق غطاء ك ه الطَّبَ   وَطبَّقَ
ديث  بََّق: َغطَّاه وجعله ُمَطبَّقاً؛ ومنه قولهم: لواْنَطبََق وتَطَ  ي الح ذا. وف ت ك تََطبَّقَت السماء على األَرض ما فعل

ور و ُ ِحجابُه النُّ ُره؛ ل ه بص لَّ شيء أَّدَرك ه ك بحاُت َوجِه ت ُس ه ألَْحَرق َف َطبَقُ ُق: ُكِش ى  الطَّبَ لُّ غطاء الزم عل ك
ه وإخالصه.. .. والمعنى مراحل حياة اإلنسان ومآل الشيء ه وعبادت ه ونيت ب أعمال ه في الدنيا واآلخرة بحس

  جاء في صحيح البخاري :
ن  ر ب و بشر جعف ا أب يم: أخبرن د حدثنا سعيد بن النضر: أخبرنا هش ن مجاه اس ع ن إي ال اب ال: ق  ق

  حاال بعد حال، قال هذا نبيكم صلى هللا عليه وسلم. لتركبن طبقا عن طبق ))  }عباس:
  .)). آمن به إيمانا صدقه ووثق به .. اإليمان التصديق ضد الكفر .. )20الَ يُْؤِمنُوَن( فََما لَُهمْ (( 
ْرآُن ((  ْيِهْم اْلقُ ِرَئ َعلَ ُجُدونَ  الَ َوإِذَا قُ ر.)).. )21(يَْس و بك ى األَرض.: سجد إذا  أَب امن إِل ى وتط   انحن

جاُد: ى، واِإلس ه وانحن أَ رأْس ُل: طأْط َجَد الرج ة النظ وأَس ر إِدام ة النظ حاح: إِدام ي الص كون؛ وف ع س ر م
ى األَرض وال خضوع أَعظم  خضع؛ وسجد: األَجفان؛ ُ وإِمراض و وضع الجبهة عل ومنه سجود الصالة، وه

  ..فقد سجد السجدة، بالكسر، وسورة السجدة، بالفتح. وكل من ذل وخضع لما أُمر به، واالسم منه.
بُوَن(((  ُ أَْعلَُم بَِما يُوُعوَن( )22بَْل الَِّذيَن َكفَُروا يَُكذِّ َّ ى .))..  ) 23َو الَوْعُي: ِحْفظ القلِب الشيَء. وَع

ديث يء والح ً  الش ا ه َوْعي ه، يَِعي ه وقَبِلَ ه وفَِهَم اه: َحِفَظ ً  وأَْوع ا ُب هللاُ قَْلب ذِّ ة: ال يُعَ ي أُمام ديث أَب ي ح   وف
ا َمالً،األَثير: أَي عقَلَه إِيماناً به وعَ  َوَعى القُرآَن؛ قال ابن م بم الى: وهللا أَعل ه تع ي قول راء ف  األَزهري عن الف

ا اء م ال: اِإليع وَن؛ ق ال: يُوُع م. ق ذيب واِإلث ن التك ون في صدورهم م م يَْجمع َل: وهللا أَعل و قِي َوْعُي ل ا  وال بم
ا يَعُون، لكان صواباً ولكن ال يستقيم في م بم راءة. الجوهري: وهللا أَعل مِ  الق وَن أَي يُْض وبهم يُوُع ي قل رون ف

  .. التكذيب من
ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليٍم(((    .)).. بشره : فرحه .. البشرى : الخبر المفرح .. )24فَبَّشِ
وٍن(((  اِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُ نُّ القطع، .)). /).25إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ نُّ العطاء، والَم والَم

ى من وقد يقع الَمنَّاُن على الذي ال يعطي شيئاً إِالَّ َمنَّه واعتَّد به ة،والِمنَّةُ العطي ذموم، ألَن  عل و م اه، وه أَعط
ُج لمالها فهي أَبداً تَُمنُّ على والَمنُون من النساء: التي الِمنَّة تُْفِسد الصنيعةَ. الَمنُوِن. تَُزوَّ ةُ: ك ا. والَمنَّان  زوجه

َجن ةً. َّوقال بعض العرب: ال تتَزوَّ داء، و َحنَّانةً وال َمنَّان ي ابت اه الُمْعِط ال: معن اِن، ق اده،  الَمنَّ ى عب ة عل الِمنَّ
ّوا وال ِمنَّة الى هللا عل ه، تع نعم ًألَحد منهم علي ر: هو الم ن األَثي ال اب راً. وق م  كبي ي كالمه ّنِ ف ن الَم الُمْعطي م
ب بمعنى تثيبه وال يطل ن ال يس ةالجزاء  اِإلحسان إِلى م ن أَبني اُن: م ه. والَمنّ ابِ  علي فَّاِك والَوّه ة كالسَّ  المبالغ

  ..  عليهم معناهُ أَي ال يَُمنُّ هللا غيَر َمْمنوِن؛ جاء في التفسير: غير محسوب، وقيل:
   

 *******  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه مح ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب م

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
   

c   : 393 الحلقة عدد   
   c سورة البروج) 85(

  )  22( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم ال ول هللا بل نصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

اِر  )4قُتَِل أَْصَحاُب اْألُْخُدوِد( )3ٍد َوَمْشُهوٍد(َوَشاهِ  )2َواْليَْوِم اْلَمْوُعوِد( )1َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ(((    النَّ
وِد( وٌد( )5ذَاِت اْلَوقُ ا قُعُ ْم َعلَْيَه ُهوٌد( )6إِْذ ُه اْلُمْؤِمنِيَن ُش وَن بِ ا يَْفعَلُ ى َم ْم َعلَ ْنُهْم إِالَّ أَْن  )7َوُه وا ِم ا نَقَُم َوَم

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِميِد( َّ ِهيٌد(الَّذِ  )8يُْؤِمنُوا بِا ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َش َّ وا 9ي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َو ِذيَن فَتَنُ ) إِنَّ الَّ
ِق( ذَاُب اْلَحِري ْم َع نََّم َولَُه ذَاُب َجَه ْم َع وا فَلَُه ْم يَتُوبُ مَّ لَ اِت ثُ ْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَ وا  )10اْلُم وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ إِنَّ الَّ

ِدُئ  )12إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِديٌد( )11اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر ذَِلَك اْلفَْوُز اْلَكبِيُر(الصَّ  َو يُْب هُ ُه إِنَّ
ُد( )15ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجيُد( )14َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَوُدوُد( )13َويُِعيُد( لْ 16فَعَّاٌل ِلَما يُِري وِد( )َه ِديُث اْلُجنُ اَك َح  )17أَتَ

ُ ِمْن َوَرائِِهْم ُمِحيٌط(19بَْل الَِّذيَن َكفَُروا فِي تَْكِذيٍب( )18فِْرَعْوَن َوثَُموَد( َّ ٌد( )20) َو ْرآٌن َمِجي ي  )21بَْل ُهَو قُ فِ
  .))./).22( لَْوحٍ َمْحفُوظٍ 

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة البروج )  

  * التحليل :   
وم )1َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ(((  سبحانه وتعالى  بالسماء ذات البروج يقسم هللا   .)).. البروج هي النج

ريم :  روج: .. وقال بعض العلماء هي منازل الشمس والقمر  والنجوم .. جاء في مفردات ألفاظ القرآن الك الب
روج}  قال القصور، الواحد: برج، وبه سمي بروج السماء لمنازلها المختصة بها، الى: {والسماء ذات الب تع

ان/ "، وقال تعالى: {تبارك الذي جعل في السماء1"البروج/ تم 61بروجا} "الفرق و كن الى: {ول ه تع "، وقول
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اء/ ون  " يصح أن78في بروج مشيدة} "النس نجم، ويك روج ال ا ب راد به ي األرض، وأن ي روج ف ا ب راد به ي
  .. ارة، وتكون اإلشارة بالمعنى إلى نحو ماعلى سبيل االستع استعمال لفظ المشيدة فيها

زاء .. )2َواْليَْوِم اْلَمْوُعوِد(((    الى موعدا للحساب والج بحانه وتع .)).. هو يوم القيامة .. جعله هللا س
  وهو يقسم به في هذا المقام إبرازا لقيمته حتى يستعد لـه الناس بالتوبة والعمل الصالح والعبادة والتوحيد ..   

  .)).. الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة في البقاع المقدسة .. )3َشاِهٍد َوَمْشُهوٍد(وَ ((   
معناه لُِعن  .))..جاء في مفردات ألفاظ القرآن(( قتل اإلنسان ما أكفره )) :)4قُتَِل أَْصَحاُب اْألُْخُدوِد(((   
ل أصحاب األخدود ))  قال هللا تعالى:  -خد .. اِإلنسان روج/" (( قت ي األرض 4الب د واألخدود: شق ف ". الخ

ين  ، وأصل ذلك من خديوجمع األخدود أخاديد مستطيل غائص،  ا األنف عن اليم ا اكتنف ا: م اإلنسان، وهم
ا ألرض، ولغيره ال:  والشمال. والخد يستعار ل ه عن وجه الجسم، يق م: زوال دد اللح ه، وتخ تعارة الوج كاس

  .فتخدد. خددته
ي وأصحاب األخدود قوم    م ف كانوا يعذبون المؤمنين من النصارى .. فإما أن يكفروا وإما أن يلقوا به

دنيا  ي ال دها ف ن أع ى م ة عل ار نقم ل الن ؤمنين وجع اده الم ى هللا عب د .. فنج ي أخادي ا ف ي جعلوه ار الت الن
 واآلخرة..  

دها الحطب .. وكان الكفار يجلسون على ..)).. كان وقو)6إِْذ ُهْم َعلَْيَها قُعُوٌد( )5النَّاِر ذَاِت اْلَوقُوِد(((   
  حافتها لمشاهدة تعذيب المؤمنين .. فنجى هللا المؤمنين .. وأحرقهم بها .. 

ا )7َوُهْم َعلَى َما يَْفعَلُوَن بِاْلُمْؤِمنِيَن ُشُهوٌد(((    ى م .)).. شهد المجلس حضره .. أي وهم يشهدون عل
  ا في تعذيب المؤمنين .. فعلوا بالمؤمين م تنكيل تنصب له المجالس تفنن

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِميِد(((    َّ ى  )8َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إِالَّ أَْن يُْؤِمنُوا بِا ُ َعلَ َّ َماَواِت َواألَْرِض َو ُك السَّ هُ ُمْل ِذي لَ الَّ
ِهيٌد( ْيٍء َش ّلِ َش رَ .)).. )9ُك ُت األَم تَقََم هللاُ  ونَقَْم ه. واْن ه إذا َكرهت ه،ونَِقْمتُ ه أي عاقَبَ ةُ،  من ه النَّْقم م من  واالس

وا َ واْنتَقََم ونَِقَم الشيء ا نَقَم ز: وم ل العزي ي التنزي ره. وف ه: أَنك نهم إال أَن ونَقََم ى  م ال: ومعن ؛ ق ا وا ب يُْؤِمن
و .. نَقَْمت بالَْغت في كراهة الشيء ال، وه ل ح ى ك ود عل ى المحم والحميد: من صفات هللا تعالى وتقدس بمعن

ى  الحسنى فعيل بمعنى محمود؛ والحمد األَسماء نم د اِإلنسان عل والشكر متقاربان والحمد أَعمهما ألَنك تحم
ا شكر هللا وعلى صفاته الذاتية د رأْس الشكر؛ م ه الحديث: الحم د ال  عطائه وال تشكره على صفاته؛ ومن عب

ان رأْس ا ك ان، وإِنم ة اِإلخالص رأْس اِإليم ا أَن كلم ا،  شكرال يحمده، كم ة واِإلشادة به ار النعم ه إِظه ألَن في
و إِسحق: الشهيد وزيادة. وألَنه أَعم منه، فهو شكر ال أَب هيد. ق ل: الش ماء من أَسماء هللا عز وج ن أَس هللا  م

ه ن ِعْلم ب ع ذي ال يَغي هيُد ال ل الش ال: وقي هادته. ق ي ش ين ف يء. األَم   ش
ة  روالشهيد: الحاضر. وفَِعيٌل من أَبنية المبالغ ِإذا اعتب ل ف ي فاع ي  ف يف ف يم، وإِذا أُض و العل اً، فه م مطلق الِعل

ر، و الخبي ة، فه ور الباطن ذا أَن األُم ع ه ر م د يعتب هيد، وق و الش اهرة، فه ور الظ ى األُم يف إِل  وإِذا أُض
  ..َعِلَمهُ، َشِهَد شهادة يَْشَهَد على الخلق يوم القيامة. ابن سيده: الشاهد العالم الذي يُبَيُِّن ما

..)).. )10َحِريِق(إِنَّ الَِّذيَن فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم يَتُوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْ ((   
تالء ة االب ى الِفتْن ان األَزهري وغيره: ِجماُع معن ُت الفضة  ُ واالْمتِح ك فتَْن ن قول أْخوذ م لها م ار، وأَص واالختب

ذهب إِذاو ار ال ا بالن ار أَذبتهم ه الن حاح: إِذا أَدخلت ي الص ِد، وف ن الجيِّ رديء م ز ال ا لتمي ر م  لتنظ
ون  وجل: َجْوَدتُه، ودينار َمْفتُون. والفَتُْن: اِإلْحراُق، ومن هذا قوله عز وَن؛ أَي يُْحَرق اِر يُْفتَنُ ى الن وَم هم عل ي

ائغ مى الص ار. ويس يطان بالن ذلك الش ان، وك ه.. الفَتَّ ةُ:  وأَحرقت ّرَق، والُحْرق احترق وتح ه ف ار وَحّرقَتْ الن
ك: و مال ا. أب ارٌ  َحرارته ذه ن ه أي ه ي حاِرقَتِ افر ف ل شيء. وأَلقى هللا الك ِرق ك راق: تُْح راٌق وُح ي ِح اِره؛  ف ن

  . وتحّرَق الشيُء بالنار واْحترَق، واالسم الُحْرقةُ والَحريُق.
ق بق   م يغل الى : (( الحظوا أن باب التوبة ل ه تع واول ْم يَتُوبُ مَّ لَ ه ثُ الى سبقت رحمت بحانه وتع ..)).. س

  غضبه .. لوال ان اإلنسان يعاند ويكابر .. ويجحد الفضل والنعمة ويغتر بالمظهر .. 
  جاء في صحيح البخاري : 

ن   ارث ب ن الح ر، ع ن عمي ارة ب و شهاب، عن األعمش، عن عم دثنا أب ونس: ح ن ي د ب دثنا أحم  ح
هسويد: حدث لى هللا علي ه  نا عبد هللا بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي ص ه،  وسلم، واآلخروآل عن نفس
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ى  إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن قال: ر عل الفاجر يرى ذنوبه كذباب م
م ه، ث وق أنف ة الع أنفه، فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده ف رح بتوب ال: ( أف ه ق زالً وب زل من ل ن د من رج ب

ه ا طعام ه، عليه ى  مهلكة، ومعه راحلت ه، حت ت راحلت د ذهب ة، فاستيقظ وق ام نوم ع رأسه فن وشرابه، فوض
ه اشتد عليه الحر والعطش  أو ما شاء هللا، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه، فإذا راحلت

  تابعه أبو عوانة، وجرير عن األعمش. عنده).
اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر ذَِلَك اْلفَْوُز اْلَكبِي((     ..)).. )11ُر(إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

معت وال  ا ال عين رأت وال أذن س ة م ي الجن ر.. وف آمن به إيان صدقه ووثق به .. اإليمان التصديق ضد الكف
دنيا خطر على قلب بشر م ذه ال ا ه ي .. أم وز الخحقيق ن صنوف النعيم الذائم الطي ال انقطاع له .. ذلك هو الف

ت ..  ا طال يرة مهم ة التي ال نعيشها فال دوام لها.. وهي قليلة مهما كثرت وقص ُر باألُْمنِيَّ اُء والظَّفَ ْوُز: النَّج الفَ
  ..وأَْعنابا َحدائِقَ  إِن للمتقين َمفازاً فَْوزاً وَمفازاً وَمفاَزةَ. وقوله عز وجل:  فاَز به والخيِر،
ي..)).. )12إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِديٌد(((    ذُ الشديُد ف ْولة واألَخ د الصَّ يء البَْطش: التناول بشدة عن ل ش  ك

  ..  والبَْطُش: األَخذ القوّي الشديد
ِ عزَّ وجل.)).. )13إِنَّهُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيُد(((    ّ َ  في أَسماِء  ـَْشأ ا  الـُمْبدئ: هو الذي أَن ياَء واْختََرَعه األَش

يءِ  ُل الش ْدء: فِْع ال. والبَ ابِق مث ِر س هِ  اْبتِداًء من غي دأَ ب ُل. بَ ال ..  أَوَّ ُد؛ ق ِدُئ المِعي الى: المب في صفات هللا تع
ُ الخلَق إِحياًء ثم يميتُهم ثم يعيُدهم أَحياًء كما كانوا. قال بََدأ األَزهري: َق  هللا، َّ عز وجل: وهو الذي يبدأُ الخل

اتِ  ثم يُِعيُده. وقال: إِنه هو يُْبِدئُ  ى المم اة إِل د الحي ق بع ُد الخل دنيا  ويُِعيُد؛ فهو سبحانه وتعالى الذي يُِعي ي ال ف
َ وآله عليه  هللا وبعد المماِت إِلى الحياِة يوم القيامة. وروي عن النبي، صلى َّ يُِحبُّ النََّكَل وسلم، أَنه قال: إِنَّ 

ِل، ى النََّك ا عل ل: وم ب قي ّرِ ِويُّ الُمَج ل القَ ال: الرج ِل؟ ق ى النََّك ُل عل دُ  ُالنََّك دُئ المعي ِوّيِ  المب رس القَ ى الف عل
  .. الُمَجّرِب المبِدئ المعيدِ 

َوُدوُد(((    وُر اْل َو اْلغَفُ ة ا.)).. )14َوُه ن أَبني ا م اؤه، وهم ّل ثن اُر، ج وُر الغَفّ ةالغَفُ ا لمبالغ   ومعناهم
ت  الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهمَّ اغفر ك أَن لنا َمْغفرة وَغْفراً وُغْفراناً، وإن

ماِء هللا .. الَمْغِفرة. وأَصل الغَْفِر التغطية والستر. َغفََر هللا ذنوبه أَي سترها الغَفُور الغَفّار يا أَهل الَوُدوُد في أَس
ز  نع اده، م بُّ لعب ل، المح ل وج ك َوِدْدت الرج ر: قول ن األَثي ال اب   أََوّده وّداً وِوداداً َوَوداداً. ق

الى  يقال: وددت الرجل إِذا تعالى، فَعُوٌل بمعنى َمْفعُول، من الوّد المحبة. الودود في أَسماِء هللا أَحببته، فا تع
ى هو أَوليائه؛ قال: أَو َمْوُدود أَي َمْحبوب في قلوب الحين بمعن يَْرضى  فَعُول بمعنى فاعل أَي يُحّب عباده الص

  . عنهم.
ُد( )15ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجيُد(   ال ) . )).. 16فَعَّاٌل ِلَما يُِري ث ذو اسم ق ك، اللي اِحُب ذل اقص وتَْفسيره ص  ن
ك: ال  كقول الن ذو م يس  ف ال: ول ع ذَُووَن، ق ة ذَوان، والجم اٍل، والتثني اِحُب م يأَي ص الم ف يء  ك رب ش الع

ات  و  يكون إِعرابه على حرفين غير سبع كلم ووهن ذو وف و وَحُم و وأَب نٌُم، وأَُخ ُرٌؤ واْب ْرش: سرير  واْم العَ
اه المِلك، يدلُّك على ذلك سرير مِلكة َسبَِإ،  َّ عز وجل َعْرشاً فقال عز من قائل: إِني وجدُت امرأَة تملكهم سمَّ

يٍء،  ل ش ن ك ْت م يمو وأُوتي رش عظ ا ع رضله ره، وع تعار لغي د يُس بحانه ؛ وق اري س   الب
  ..  وال يُحدُّ، والجمع أَعراٌش وُعروشٌ 
  جاء في صحيح البخاري : 

اس   ن عب رضي هللا  حدثنا معلَّى بن أسد: حدثنا وهيب، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي العالية، عن اب
ه إالوسلم يقول عوآله كان النبي صلى هللا عليه  عنهما قال: د الكرب: (ال إل ه إال هللا  ن يم، ال إل يم الحل  هللا العل

يم رش العظ ه إال هللا ربرب الع ماوات ورب األرض  ، ال إل ريم ))  الس رش الك  رب الع
دري،  عيد الخ ي س ن أب ه، ع ن أبي ى، ع ن يحي رو ب ن عم فيان، ع دثنا س ف: ح ن يوس د ب دثنا محم   ح

القيامة، فإذا أنا بموسى  وسلم: (يصعقون يوموآله لى هللا عليه عن النبي صلى هللا عليه وسلم: قال النبي ص
  من قوائم العرش ..  آخذ بقائمة 

اج  ين وعدم احتي داع والتمك ق واإلب درة والخل م والق ة  العل ى حقيق والعرش في  اآلية الكريمة  بمعن
  ين للخالق الفرد الصمد الذي خلقهم وأحاط  بهم .. قللغير مع حاجة المخلو
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وَد( )17 أَتَاَك َحِديُث اْلُجنُوِد(َهلْ ((  م )18فِْرَعْوَن َوثَُم ه ل ه وآل لى هللا علي د ص .)).. يشد هللا أزر محم
م  اق به ربين من العصاة ح ى ض بأخبار من سبق من األمم والطغاة .. باإلتيان على سبيل الذكر ال الحصر عل

دى األم ارف ل ا العذاب .. ضرب قريب من جزيرة العرب .. وضرب  متع ع أن م ين للجمي ى يب رى .. حت م األخ
  أراد تم .. وأن مآل الكفر واحد.. وهو مصرع السوء  .. 

  .)..)19بَْل الَِّذيَن َكفَُروا فِي تَْكِذيٍب((( 
ً  بالطاغوت؛ َكفَرَ  الُكْفُر: نقيض اِإليمان؛ آمنَّا با وَكفَْرنا  ا وراً وُكْفران راً وُكفُ ُر: ُكْف با يَْكفُر ُكْف ُر والُكْف

ة، ود النعم ُر: ُجح يض الشكر. والُكْف ة، وهو نق دُّ  النعم افرون؛ أَي  وهو ِض ّلٍ ك ا بك الى: إِن ه تع كر. وقول الش
رَ  دون. وَكفَ ةَ هللا جاح تَرها. نَْعَم َدها وَس ا: َجَح ر به اً وَكفَ وراً وُكْفران ا ُكفُ افََره يَْكفُره ل  وك َده. ورج ه: َجَح َحقَّ

افر: جاحد سانه. ورجلُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِح ى ك ى عل ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي ن السَّ ِم هللا، مشتق م  ألَْنعُ
  ..  قلبه

يٌط(((    ْم ُمِح ْن َوَرائِِه ُ ِم َّ ى.)).. )20َو يء وأَْحَص ى ش غ أَْقَص ن بل لُّ م ه. وك ِر: قِواُم اُط األَم وَّ   وُح
َدقَْت،أَحاَط به. وأَحاَطْت به الخيُل وحاَطْت واحْ  ِعْلَمه، فقد الن تاَطْت: أَْح ه.  واحتاطت بف دقت ب ت إِذا أَح وأَحاط

ه وبلَغ ِعْلُمه أَْقصاه، وكلُّ من أَْحَرز شيئاً كلَّه ُت ب ا أََحْط ر م ذا األَْم ال: ه الى:  فقد أَحاَط به. يق ه تع اً. وقول ِعلم
 ّ ّ  َق بهوأَحاَط باألَمر إِذا أَْحدَ  ُمِحيٌط بالكافرين؛ أَي جامعهم يوم القيامة. و  من َجوانِبِه كلِّه. وقوله تعالى: و

  أََحٌد قدرته مشتملة عليهم. من ورائهم ُمِحيٌط؛ أَي ال يُْعِجُزه
ٌد(((    ْرآٌن َمِجي َو قُ وظٍ  )21بَْل ُه ْوحٍ َمْحفُ ي لَ الم العرب: الشرف .))./).22( فِ ي ك د ف الواسع.  والَمْج

د الى هو المِجي د بِ  ُالتهذيب: هللا تع دهتََمجَّ ه وَمجَّ ال فعال ِد؛ ق رش المجي الى: ذو الع ه تع ه. وقول ه لعظمت  خلق
ى ه يَحي راء: خفض رآن الف ف الق ٌد، فوص رآٌن مجي و ق ل ه ال: ب ا ق حابه كم ل وأَص رأُ: ب ل يق ادة. وقي   بالَمج

ن  قرآُن مجيٍد، فالمعنى بل هو قرآُن مجيٍد، والقراءة قرآٌن مجيٌد. ومن قرأَ: ٍد. اب ي: هو قرآُن رّبٍ مجي األَعراب
ن  أَبو اسحق: معنى المجيد الكريم، فمن خفض المجيد فمن صفة المجيُد الرفيع. قال قرآٌن مجيٌد، العرش، وم

وفي حديث عائشة، رضي  الرفيَع العالي. فمن صفة ذو. وقوله تعالى: ق والقرآن المجيد؛ يريد بالمجيد رفع
َد أَي اِوِليني المجي ا: ن ن هللا عنه و م َحف؛ ه ٌد.ق الُمْص رآٌن مجي و ق ل ه الى: ب ه تع   ول

ي. وفي حديث قراءة الفاتحة: فني وَعظَّمن رَّ دي أَي ش َدني َعْب بْ  َمجَّ مَّ َه ول: الله ادة يق ن عب ان سعد ب ي  وك ل
داً،  داً وَمْج د  َحْم ال إِالال مج ال وال فِع لُُح إِال إِال بِفع ِلُحني وال أَْص م ال يُْص ال؛ الله ه بم وُح:.. علي   والل

الى،  يعني في لوح محفوظ  تب فيه. واللوح: اللوح المحفوظ. وفي التنزيل: الذي يك يئاِت هللا تع تَْوَدع َمِش ُمْس
  .. عريض: لَْوٌح، والجمع منهما أَلواٌح، وأَالِويُح جمع الجمع وإِنما هو على الَمثَِل. وكلُّ عظم

      
  

 *******  
  
  
  

نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك وال د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي شبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ورة الم –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ون ... س ى المرسلين ؤمن ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

   

c    : 394الحلقة عدد   
   c سورة الطارق) 86(

  )  17( آياتها : 
  

 ن وا حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي اله إل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ـــــم بسم هللا الرحمن الرحيـــــــــ

افٌِظ( )3)النَّْجُم الثَّاقُِب(2َوَما أَْدَراَك َما الطَّاِرُق( )1َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق(((    ا َح ا َعلَْيَه  )4إِْن ُكلُّ نَْفٍس لَمَّ
َق( مَّ ُخِل اُن ِم نَس ْر اْإلِ ٍق( )5فَْليَنُظ اٍء َدافِ ْن َم َق ِم ْلِب َوالتََّرائِ )6ُخِل ْيِن الصُّ ْن بَ ُرُج ِم ِه  )7ِب(يَْخ ى َرْجِع هُ َعلَ إِنَّ

اِدٌر( َرائُِر( )8لَقَ ى السَّ ْوَم تُْبلَ ٍر( )9يَ ٍة َوَال نَاِص وَّ ْن قُ هُ ِم ا لَ ِع( )10فََم ْج َماِء ذَاِت الرَّ َواألَْرِض ذَاِت  )11َوالسَّ
ْدعِ( افِِريَن  )16َوأَِكيُد َكْيًدا( )15ْيًدا(إِنَُّهْم يَِكيُدوَن كَ  )14َوَما ُهَو بِاْلَهْزِل( )13) إِنَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل(12الصَّ ْل اْلَك فََمّهِ

  .))./).17أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الطارق )   

  * التحليل :  
    

ان  ى اإليم ي إل اة لينته ون والحي ل المرء الك يقسم هللا سبحانه وتعالى بالسماء والطارق .. حتى يتأم
دليل  اع بال ي واقتن ن وع يال .. ع أتي ل م ي ل نج و ك ارق ه ارق؟.. الط ا الط ن م وس .. ولك ادي الملم يالم  وف

ر الحديث: أَعوذ بك من َطواِرِق الليل ل: إِال طاِرقاً يَْطُرُق بخي اِرِق؛ قي ماء والطَّ ه  والس ال ل ذي يق نجم ال و ال ه
ل م والطَّاِرُق: كوكب الصبح، ل؛ وك يالً النجم، وقيل: كل نجم َطاِرق ألَن طلوعه باللي ى ل اِرق؛ ا أَت د  فهو ط وق

ال ةٌ، مث يالً  فسره الفراء فقال: النجم الثّاقِب. ورجل ُطَرقَ ه ل ُرق أَهل ى يَْط ان يسري حت َزٍة،إِذا ك نَّْجُم ..((  ُهَم ال
ا َعلَْيَها َحافِظٌ .))..  المتوهج ..المضيء ..(( )3الثَّاقُِب( ة .)).. أي وكل هللا بكل إن)4( إِْن ُكلُّ نَْفٍس لَمَّ سان مالئك

َق(تحفظه حتى ينتهي أجله .. تحفظه من خطف الشياطين ..((  مَّ ُخِل اُن ِم نَس ه الشيء   )5فَْليَنُظْر اْإلِ .)).. خلق
ٍق(خلقا : أوجده وأبدعه من عدم .. من الشيء ..((  اٍء َدافِ ْن َم َق ِم رأة ..(( )6ُخِل ي الرجل والم ..)).. هو من

ْلِب  إِنَّهُ َعلَى ..)).. الصلب أي من ظهر الرجل .. والترائب : صدر المرأة .. (( )7َوالتََّرائِِب(يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ
اء  على َرْجعه لقادر؛ قيل: إِنه  وقوله تعالى: إِنه..)).. )8َرْجِعِه لَقَاِدٌر( ى على رجع الم ل إِل ل، وقي ى اِإلْحلي  إِل
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رأَة،  ِة الم ل وتَِريب ْلب، وقيل إِلى صلب الرج هالصُّ ى إِعادت ل عل ً  وقي ا د  حيّ دئ الُمعي ه المب اله ألَن ه وب د موت بع
ي .)).. )9يَْوَم تُْبلَى السََّرائُِر(..((  يوم القيامة اِإلنسان سبحانه وتعالى، وقيل على بَْعث رار الت ن األَْس : م رُّ الّسِ

َت، ا أَْخفَْي ر: م تم. والس ع تك رّ  والجم ياَء ِس نع األَش : يص يٌّ ّرِ ل ِس رار. ورج يِّين.أَس ّرِ وم ِس ن ق  اً م
ه. َرْرَت ب ا أَْس ث: السرُّ م ، والجمع السرائُر. اللي ّرِ ر أَو شر. والسِريرةُ: كالّسِ ر من خي ل الس   والسريرةُ: عم

ن و م ره، وه ه وأَظه يء: كتم رَّ الش ه وأََس َرْرتُه: كتمت داد، س ل  األَض ر هللا مث ي أم ال الت ي األعم ل ه .. وقي
اة والط وم والزك الة والص ة الص رج هللا خبيئ ث يخ يم .. بحي الق العل د للخ ة التوحي ى حقيق افة إل ارة .. إض ه

ار ..((  ٍة َوَال صدره وحقيقة إيمانه وصدقه .. يومها ال ناصر إال هللا والقوة إال با الواحد القه وَّ ْن قُ هُ ِم ا لَ فََم
ان  .)) .. وبالتالي فإن المسالة جد في جد.. وامتحان الحياة الذي)10نَاِصٍر( أراده هللا ماض .. وما على اإلنس

د  ا وأن موع ق عبث م يخل ه ل دليل أن إال أن يختار وأن يتحمل مسئولية اختيار الواعي .. وأن يتأكد بالحجة وال
ي  الم حق .. وه ق وإن اإلس هللا لن يتخلف إطالقا ..  وهذه أدلة السماء واألرض من حوله تقول لـه إن هللا ح

ن اإلسالم .. (( التي يقسم هللا عز وجل ب د وحس ى التوحي ادر إل ى يب ر .. وحت ها حتى يتأكد كل إنسان من األم
ْجعِ( ْجع: المطر ألَنه.)).. )11َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ ع، والرَّ ْج ل: والسماء ذاِت الرَّ ي التنزي  يرجع مرة بعد مرة. وف

ْدع؛ قال ثعلب: تَْرجع بالمطر  ويقال: ذات ا ترجع  سنة، وقال سنة بعدالنْفع، واألَرض ذات الصَّ اللحياني: ألَنه
راء: ال الف نة، وق د س نة بع ذكر س م ي ث فل دئ بالغي  تبت

ّرر. بالمطر ثم ترجع به كل عام، وقال غيره: ذاِت الرجع ذات المطر ألَنه يجيء َواألَْرِض ذَاِت  .((ويرجع ويتك
ْدعِ( َدُعها يَ ..)).. )12الصَّ ه يَْص اُت األَرض ألَن ْدُع: نب ه.والصَّ ِدُع ب قُّها فَتَْنَص  ُش

ي ِدعُ  وف ي األَرُض تَْنَص ب: ه ال ثعل ْدعِ؛ ق ل: واألَرِض ذاِت الصَّ  التنزي
اْلَهْزِل( )13إِنَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل( .((وتََصدََّعِت األَرُض بالنبات: تَشقَّقَت. بالنبات. ل :   .))..)14َوَما ُهَو بِ ول فص وق
ق ز: إِ  ح ل العزي ي التنزي ل. وف يس بباط ه ل ي  نَّ ل وف ول فص فة لق  ص

ول يدنا رس الم س ه  ك لى هللا علي ل ال هللا، ص لم : فص ه وس ْذر أَي وآل ْزر وال َه  نَ
ل؛ بيِّن ول فَْص ه لق الى: إِن ه تع ه قول ل؛ ومن ل ظاهر يفِصل بين الحق والباط اِطع أَي فاِص ُدوَن .. (( ق ْم يَِكي إِنَُّه

ًدا( ًدا( )15َكْي ُد َكْي ال: ..))..)16َوأَِكي ه سميت الحرب يق اد، وب اُل واالجته ُد: االحتي ُده. والَكْي َل أَِكي ْدُت الرج   ِك
ي الحديث: أَن كيداً. ياقاً. وف ا ويسوق ِس ه  وهو يَِكيُد بنفسه كيداً: يجود به ي، صلى هللا علي ه النب لم، وآل وس

ال: ُدِ◌ بنفسه فق و يَِكي اذ وه ن مع ى سعد ب دقْ  دخل عل د َص وٍم فق ن سيِِّد ق و حزاك هللا م ه وه ا وَعْدتَ َت هللاَ م
ْوقُ  صادقُك ما ُد: السَّ ْزَع. والَكْي د النَّ ُد بنفسه: يري َدك؛ يكي ًدا(.. (( وَع ْم ُرَوْي افِِريَن أَْمِهْلُه ْل اْلَك  .))../).17فََمّهِ

َؤدة ِكينة والتُّ ه: السَّ ة، كل ل والُمْهل ل والَمَه  الَمْه
م يعج ه ول ق ب ره وَرفَ ه: أَنظ ق. وأَْمهل ْف يالً:والّرِ ه تْمِه ل ه. وَمهَّ  ل علي

لُّ  أََد. وك ه: اتَّ ي عمل ل ف تنظار. وتََمهَّ تِْمهال: االس ه. واالْس ل  أَجَّ
م ل ول ا فُمّهِ ذُّنوب والَخطاي ب ال الً: َرِك ل. وُرِزق َمْه ٍق تَمهُّ  ترفُّ

  . رويدا : أي قليال .. يُْعَجل.
ن ع   دروس وم ن ال تفيد م ه ال يس ي غي ادر ف ان الس و اإلنس ب ه ر .. وغري ي والحاض ر الماض ب

ه آلت  ة لحق .. وإن وم القيام ه ؟.. وإن ي ره .. فكيف ستدوم ل ويستمرئ المغالطة التي ال تدوم .. ولم تدم لغي
  وإنه لقريب .. فماذا أعددت لرحلة ما بعدها رحلة ؟.. 

  
  

 *******  
  

 

  
ى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعال

ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
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ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالم عس ى المرسلين آم ل

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 395الحلقة عدد   
   c سورة األعلى) 87(

  )  19( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشه ول هللا بل د أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ى( )1َسبِّْح اْسَم َربَِّك األَْعلَى(((  وَّ دَّ  )2الَِّذي َخلََق فََس ِذي قَ َدى(َوالَّ ى( )3َر فََه َرَج اْلَمْرَع ِذي أَْخ  )4َوالَّ
َوى( اًء أَْح هُ ُغثَ ى( )5فََجعَلَ َال تَنَس نُْقِرئَُك فَ ى( )6َس ا يَْخفَ َر َوَم ُم اْلَجْه هُ يَْعلَ ُ إِنَّ َّ اَء  ا َش ُرَك  )7إِالَّ َم َونُيَّسِ

َرى( ْكَرى( )8ِلْليُْس ذِّ ْت ال ْر إِْن نَفَعَ ذَّكِ يَذَّكَُّر َم )9فَ ى(َس قَى( )10ْن يَْخَش ا األَْش اَر  )11َويَتََجنَّبَُه لَى النَّ ِذي يَْص الَّ
ى( )13) ثُمَّ الَ يَُموُت فِيَها َوَال يَْحيَا(12اْلُكْبَرى( ْن تََزكَّ لَّى( )14قَْد أَْفلََح َم ِه فََص َم َربِّ َر اْس ْؤثُِروَن  )15َوذََك ْل تُ بَ

ْنيَا( دُّ اةَ ال َرةُ خَ  )16اْلَحيَ ى(َواْآلِخ ٌر َوأَْبقَ ى( )17ْي ُحِف اْألُولَ ي الصُّ ذَا لَِف َراِهيَم  )18إِنَّ َه ُحِف إِْب ُص
  .))./).19َوُموَسى(

  صدق هللا العظيم
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  ( سورة األعلى ) 

  * التحليل :
  

دأ  بيح ؟ .. لنب ا بالتس اذا أمرن ال ؟.. ولم بيح أص ى التس ا معن م م بيح ؟.. ث اذا التس أل لم ائل أن يس لس
  علينا الفهم واإلستيعاب ومن ثم العمل الواعي المسئول  :  بالتعريف حتى يسهل

  
ه. بيح: التنزي ل: والتَّس د، وقي احبة والول ن الص اً  م اه تنزيه بحان هللا: معن ه هللا وس  تنزي

ي ا ال ينبغ ل م ي موضع تعالى عن ك ه ف بُه أَن ال: ونَْص ف، ق ه أَن يوص ى ل ل عل ول:  فع ه، تق بيحاً ل ى تس معن
ً َسبَّْحُت هللا ت و الخطاب أَن سبحان سبيحا ال سيبويه: زعم أَب ه تنزيهاً،ق ه أَي نزهت راَءةَ هللا أَي  ل ك ب هللا كقول

ئُ  ل: أُبَّرِ راءةً؛ وقي وء ب ك. هللاَ من الس وء وأُبرئ ل س ن ك ا رب م ه سبحانك أَي أُنزهك ي وروى األَزهري  قول
ناده ه، بِإس الى علي وان هللا تع اً، رض أَل عليّ ا س وَّ ن الَك بحان هللا، أَن اب ن س ه  ع يها هللا لنفس ة رض ال: كلم فق

وم وإِْن  وقال وِعْمراَن، وقال ابن جني: سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلة ُعثْمانَ  فأَوصى بها. ق
ل أَن ه دلي أٌ من  من شيء إِال يسبح بحمده أَي ما من دابة إال وفي رَّ يم ُمبَ ه حك ه وأَن خالق ل، خالق هللا، عز وج

  ..  ْسواءاألَ 
الٍ .)).. )1َسبِّْح اْسَم َربَِّك األَْعلَى(((  ل ع ى من ك و أَْعل ذي ه و هللا ال ى: ه ى أَي  واألَْعل مه األَْعل واس
فة  صاحب الصفات العُال، والعُال: جمع الصفات، والعَالُء: الشرُف، وذو العُال: صفته أَْعلى العُْليا أَي جمع الص

هادةُ أَن العُلى جمع االسم العْليا، ويكون العُليا والكلمة ا ش ى، وصفةُ هللا العُْلي ى ْاألَْعل ذه أَعل ه إال هللا، فه  ال إل
ر هللا وحده ال شريك ً  الصفات، وال يوصف بها غي ا اً عالي زل هللا َعِليّ م ي ه، ول اد  ل ن إِلح الى هللاُ ع اً، تع متعالي

  . وهو العَليُّ العظيم. الُمْلحِدين،
ل.)).. )2ى(الَِّذي َخلََق فََسوَّ ((  ه: وك بق إِلي م يُس ال ل ى ِمث  والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء عل

يء ه: أَال ش بق إِلي ال ُس ر مث ى غي ه عل و ُمْبتَِدئ ه هللا فه ق خلَق ه الَخل ر ل القين واألَم ن الخ ارك هللا أَحس ..  تب
ه؛ َوْيتُه ب ه وأَْس ْيُت وساَوْيُت الشيَء وساَوْيُت ب و ا وَسوَّ ال أَب ول استوىوق ثم: العرب تق ذا  لهي ع ك يُء م الش

ولَهم ذا إال ق ذا وبك دَّْلتَ  وك ْيئَْيِن إذا َع يَن الشَّ اَوْيُت ب تَوى. وس د اْس بابُه ق مَّ َش الِم إذا تَ ْيت.  للغ وَّ ا وَس بيَنِ◌هم
ْيُت الشيَء فاْستَوى، وُهما َسِويٍَّة من هذا األَمر أي على يَّاِن وقََسْمت الشيَء بينَُهم َسواء. وَسوَّ ا بالسَِّويَّة. وِس

  .بمعنى َسواٍء.
َر فََهَدى(((    .)).. )3َوالَِّذي قَدَّ

ه َر اِإلل دَّ ال: قَ اءه يق ت: ج يَء قل يُء الش ق الش ديراً، وإِذا واف ذا تق َدُر  ك يده:القَْدُر والقَ ن س َدُره. اب قَ
ره هللا من أَسماء هللا تعالى سبحانه: . مور.ويحكم به من األُ  عز وجل من القضاء القضاء والُحْكم، وهو ما يُقَّدِ

وا بُربُوبيَّته، هو الذي الهادي؛ قال ابن األَثير: فَهم َطريَق معرفته حتى أَقرُّ َر ِعباَده وعرَّ وق  وَهدى بَصَّ كل مخل
شاُد، والداللة أُنثى له منه في بَقائه وَدوام وُجوده. ابن سيده: إِلى ما ال بُدّ    .. الُهدى ضّد الضالل وهو الرَّ
ى:) .))..  4َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى(((  اٌء. والَمْرَع ع أَْرع ه، والجم ألُ نَْفُس راء: الَك ْعي، بكسر ال  والّرِ

ْعيِ. وفي التنزيل: والذي أَْخَرَج الَمْرَعى   ..  ولكّلِ َمْرعًى طالب الَمْرَعى حيث كان يُْطلَُب،..  كالرَّ
َوى(((  ن).. ) .)5فََجعَلَهُ ُغثَاًء أَْح يُل م هُ السَّ ا يَحمِل ّد: م م والم اُء، بالض ذلك الغُث ِش، وك اُء،  القََم الغُثَّ

دَّه ذَر، وَح د والقَ بَ اج بالتشديد، وهو أَيضاً الزَّ َرَج  الزج ذي إذا َخ جر ال ا من ورق الش ُك الب اُء الهاِل ال: الغُث فق
يلُ  ه الس ديث القي رأَيت ي ح اء. وف ع األَْغث َده، والجم اً َزبَ تُ مخاِلط ا تَْنب ة: كم ال:  ام يِل، ق اِء الس ي ُغث ة ف الِحبَّ

ره الغُثاُء، بالمّد والضم ، ما يجيُء فوقَ  خِ وغي بَِد والَوَس َوى(.. السيِل مما يَْحِملُه من الزَّ ةُ: ) .)).. : 5أَْح وَّ الُح
  ..  أَْحَوى فهو.. السَّواد إِلى سواد إِلى الُخْضرة، وقيل: ُحْمرةٌ تَْضرب

ُ إِنَّهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى(6َك فََال تَنَسى(َسنُْقِرئُ ((  َّ .)).. الخطاب موجه إلى رسول )7) إِالَّ َما َشاَء 
ه  ال ينسى من هللا صلى هللا عليه وسلم حيث أعلمه رب العزة أن هللا تعهد بحفظ القرآن في قلبه وعلى لسانه ف

رآن  شيئا وهو النبي األمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ذا الق ظ ه ل .. وتعهد هللا بحف ه عق ك معجزة لمن ل وفي ذل
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ن  دي م ن أمرهم رشدا .. فيهت اس م ين الن ى يتب ال حت ل وع ه ج ن لدن تمرا م إلى قيام الساعة دليال ماديا مس
  يهتدي عن بينة ويضل من يضل عن بينة.. 

ُرَك ِلْليُْسَرى(((  ن ال)8َونُيَّسِ دل .)).. أي سندلك للطريقة المستقيمة م ن الع ف دي دين اإلسالمي الحني
  واإلعتدال الذي يقود معتنقه إلى الجنة بإذن هللا .. من اليسر أي السهولة .. فديننا سهل ميسور إال من أبى .. 

ْكَرى(((  ْر إِْن نَفَعَْت الذِّ ْكرى، بالكسر: نقيض النسيان.)).. )9فَذَّكِ ْكُر والذِّ   .. والذِّ
ال:  وقال الفراء:.)).. )10(َسيَذَّكَُّر َمْن يَْخَشى((  ب. يق ْكُر ما ذكرته بلسانك وأَظهرته. والذُّْكُر بالقل الذِّ

ى ما ي عل ه زال من م أَْنَس ٍر أَي ل ى.. ذُْك ْن يَْخَش اف:    َم ية أَي خ ل يْخشى َخْش َي الرج ْوف. َخِش يَة: الَخ  الَخْش
ى ن ال وخاش َل م ى: فاَع اَز؛ خاش ِذر فاْنح يهم وَح ى عل م أَي أَْبق ية.به ز  َخْش ه ع ه. وقول اً: تاَرْكت ْيت فالن خاَش

ا ا ُطغيان ينا أَن يُْرِهقَهم ل: فََخِش راً؛ ًوج اً وُكف ا ُطغيان ينا أَن يُْرِهقَهم ى فََخِش ّراء: معن ال الف راً؛ ق  وُكف
  ..  قال الفّراء: معنى فََخشينا أَي فعَِلْمنا

ا(12 اْلُكْبَرى(الَِّذي يَْصلَى النَّارَ  )11َويَتََجنَّبَُها األَْشقَى(((  ا َوَال يَْحيَ قاُء .)).. )13) ثُمَّ الَ يَُموُت فِيَه الشَّ
نْ  ويُْقَصُر، ُ والشَّقاوةُ، بالفتح: ضدُّ السعادة، يَُمدّ  ً  والمعنى أَنَّ َم ِقيّا ون َش ه أَن يك ِل ِخْلقَت ي أَْص ه ف دََّر هللاُ علي  قَ

قاء بعَد ذلك، وهو إِشارةالحقيقة، ال َمْن َعَرض له الشَّقاء  فهو الشَِّقي على ى َش دنيا. وشاقَْيت  ِإِل رة ال ال اآلخ
دةُ والعُْسرةُ. وشاقَْيّته أَي صابَْرته وعاَشَرك. فالناً ُمشاقاةً إِذا عاَشْرتَه   .. والشَّقاُء: الّشِ

ى(((  ْن تََزكَّ َح َم ْد أَْفلَ يم ..)).. )14قَ ي النع اء ف اة والبق وز والنج الُح: الف ح والفَ يوا الفَلَ ر؛ وف   لخي
ْوز، ٍ حديث أَبي الدَّْحداحِ: بَشََّرك هللا بخير وفَلَحٍ أَي بَقاء زَّ  وفَ ال هللا َع ح. ق د أَفل الح، وق ن الف و مقصور م وه

ة من قائل: قد أَْفلَحَ  ل الجن ل ألَه ا قي ال األَزهري: وإِنم الح؛ ق ى الف وزهم  المؤمنون أَي أُِصيُروا إِل ُمْفِلحون لف
كاةُ: الصالُح. ورجل تقيٌّ َزِكيٌّ أَي زاٍك منوال ببقاء األَبَدِ  اء، زَّ اء أَْزِكي وم أَتْقي اء  ق ا زك د زك َي و ق ّواً وَزِك وُزُك

ن وَزكَّاه هللا، وَزكَّى نفَسه تَْزِكيةً: مَدحها. وتََزكَّى، الحاً.  وكذلك قوله عز وجل: وحناناً م ال: ص اةً؛ ق ُدنَّا وَزك ل
ن هللا ما زكا منكم  هللا عليكم ورحمتُه  ولوال فضلفي قوله عز وجل:  أَبو زيد النحوي ي  من أَحد أَبداً ولك يَُزّكِ

ن رأَ  م ن ق نكم، فم ى م ا َزكَّ رئ م اء؛ وق اه  يش ا فمعن ا زك ن م نكم، وم لح م ا ص  م
لح، َقرأ اء أَي يُص ي من يش ا ما َزكَّى فمعناه ما أَصلح، ولكن هللا يَُزّكِ ل لم ن وقي اكين م ال للمس ن الم َرج م  يُْخ

ال ٌر للم ه تطهي اةٌ ألَن رٌ  حقوقهم َزك اةِ  وتَثْمي ر الزك رر ذك د تك ل، وق ك قي ل ذل اء، ك الٌح ونم ي  وإِْص ِة ف والتَّْزِكي
ه إال  الحديث هادة أن ال إل ة بش .. وقال بعض العلماء إنها نزلت في زكاة عيد الفطر .. وقال آخرون هي متعلق

  هللا وأن محمدا رسول هللا .. 
لَّى(َوذََكَر اْسمَ ((  ِه فََص ا 15 َربِّ ى أنه ب آخرون إل دقة .. وذه د تسبقا الص ل هي صالة العي ) .)).. قي

  مطلق التوحيد واإلخالص  في القول والفعل والعمل والعبادة .. واإلبتعاد عن الرياء في كل ذلك ..  
ْنيَا(((  ذا.)).. )16بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ الدُّ ذا بك ذا وك َر ك اه؛ ويقال: آثَ ه إِي ذا أَي أَتْبَع ه.  وك َره: أَكرم وآثَ

ى يفعل كذا أَثَراً وأَثَر وآثََر، كله: فَّضل وقَّدم. وآثَْرتُ  وأَثَِر أَن وآثََره عليه: فضله اً عل ار.  فالن ن اِإليث نفسي: م
ْلتُك.   . األَصمعي: آثَْرتُك إِيثاراً أَي فَضَّ

رت ..)).. ألن)17َواْآلِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبقَى(((  ا كث ها دائمة ونعمها ال تزول .. بينما الدنيا نعمها قليلة مهم
  وقصيرة مهما طالت .. ونهايتها الموت .. بينما اآلخرة ال موت فيها وال فناء.. 

ُحِف اْألُولَى(((  ى( )18إِنَّ َهذَا لَِفي الصُّ ا،  .))./).19ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَس ب فيه ي يكت حيفة: الت الص
ُحِف األُولى ُصُحِف إبراهيم وموسى؛ وُصْحٌف. وفي ائُف وُصُحفٌ والجمع َصح ي  التنزيل: إن هذا لفي الصُّ يعن

ّ على نبينا وعليهما الكتب   .. المنزلة عليهما، صلوات 
د ال  ادة هللا الواح دعوى لعب د أي ال ث التوحي ن حي دة م ان واح ة لألدي ادئ الرئيس يم والمب أي إن الق

اة شريك لـه وال زوجة لـ الة والزك دعوة للص ه شيء.. وال ه وال ولد .. وال يحده المكان ال الزمان وليس كمثل
ة  زاء والجن ث والج ي البع اد ف ـه.. واإلعتق ريك ل المين ال ش ة  رب الع ل والني ول والفع ي الق الص ف واإلخ

ال دين والنار.. فالدين واحد من البداية إلى النهاية من آدم عليه السالم إلى محمد عليه الص و ال ة والسالم.. ه
  اإلسالمي الحنيف دين  الحنيفية السمحاء دين العدل واإلعتدال .. والرحمة والتسامح..  
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 *******  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
وم ال ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم قيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس ..  اد ه وبل
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة إن ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف شاء هللا تع
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    : 396الحلقة عدد   
   c سورة الغاشية) 88(

  )  26( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةأدى األمانالرسالة و
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

يَِة(((  ِديُث اْلغَاِش اَك َح ْل أَتَ عَةٌ( )1َه ٍذ َخاِش وهٌ يَْوَمئِ بَةٌ( )2ُوُج ةٌ نَاِص اًرا َحامِ  )3َعاِملَ لَى نَ ةً(تَْص  )4يَ
ٍة( ْيٍن آنِيَ ْن َع قَى ِم ِريٍع( )5تُْس ْن َض اٌم إِالَّ ِم ْم َطعَ ْيَس لَُه وعٍ( )6لَ ْن ُج ي ِم ِمُن َوَال يُْغنِ ٍذ  )7الَ يُْس وهٌ يَْوَمئِ ُوُج
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ةٌ(فِيَها َعْيٌن  )11الَ تَْسَمُع فِيَها َالِغيَةً( )10فِي َجنٍَّة َعاِليٍَة( )9ِلَسْعيَِها َراِضيَةٌ( )8نَاِعَمةٌ( ُرٌر  )12َجاِريَ ا ُس فِيَه
فُوفَةٌ(14َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ( )13َمْرفُوَعةٌ( ةٌ( )15) َونََماِرُق َمْص يُّ َمْبثُوثَ ِل  )16َوَزَرابِ ِب ى اْإلِ ُروَن إِلَ َال يَْنُظ أَفَ

ْت( َف ُخِلقَ ْت( )17َكْي َف ُرفِعَ َماِء َكْي ى السَّ بَ  )18َوإِلَ َف نُِص اِل َكْي ى اْلِجبَ َف  )19ْت(َوإِلَ ى األَْرِض َكْي َوإِلَ
ٌر( )20ُسِطَحْت( ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَّكِ َر( )22لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر( )21فَذَّكِ َولَّى َوَكفَ ذَاَب  )23إِالَّ َمْن تَ ُ اْلعَ َّ هُ  بُ فَيُعَذِّ

  .))./).26َسابَُهْم(ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا حِ  )25)إِنَّ إِلَْينَا إِيَابَُهْم(24األَْكبََر(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الغاشية ) 

  * التحليل : 
  

  جاء في سنن الترمذي:
ْحمِن بُن مهدّيٍ  ُد بُن بَشَّاٍر أَْخبََرنَا َعْبُد الرَّ ثَنَا ُمَحمَّ اَل: َحدَّ ابَِر قَ ن َج ِر َع بي  - أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن َعن أبي الزُّ

ولُ " اَل َرس ُ  قَ َّ لَّى  ِ َص ِه َّ ه و علي واوآل ى يَقُول اَس حتَّ َل النَّ رُت أْن أُقَاتِ لَّم أُم ا  س إذا قَالَوه ُ ف َّ ه إالّ  ال إل
يهمْ  َعَصموا منِّي دماءهْم وأموالهْم إال بحقِّها ْر. لسَت عل ذّكِ ِ ثُمَّ قرأَ: {إنَّما أنَت ُم َّ يِطر}  وحسابُهْم َعلَى  بُمَص

  .ْيٌح.". َهذَا َحِديث َحَسٌن َصحِ 
  وجاء في سنن النسائي : 

بن سالم عن  أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب
ه ول هللا صلى هللا علي ه  النعمان بن بشير:أن رس ي وآل ان يقرأف بح اسم  وسلم ك ة {بس وم الجمع دين وي العي

  بهما. فيقرأ اجتمعا في يوم واحد حديث الغاشية وربما  ربك األعلى}و{هل أتاك 
  ولكن ما الغاشية ؟.. 

يَِة(((  ِديُث اْلغَاِش اَك َح اس )1َهْل أَتَ ا تغشى الن ة ألنه ية نمن أسماء القيام ْيت .)).. الغاش ول: َغشَّ تق
الناُر ألَنَّها تَْغشى  اِشيةتَْغشى الَخْلق بأَْفزاِعها، وقيل: الغ قيل: الغاِشيَة القيامة ألَنها الشيَء تَْغِشيةً إِذا َغطَّْيته،

ْحِل والسَّْيِف ونحِوها. ِكِغشاِء القَْلب والسَّْرج الُكفَّار. وِغشاُء كّلِ شيٍء: ما تَغَشَّاه وُجوه   . والرَّ
و ُخشوعاً واْختََشع خشع يخشع 2ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشعَةٌ(((  ه  وتََخشََّع: رمى ببصره نح األَرض وَغضَّ

وته. َض ص ن الُخضوعوقي وخفَ ب م وع قري رار ل: الُخش و اِإلْق دن، وه ي الب تِْخذاء،  إِال أَّن الُخضوع ف باالس
  .. البَدن والصْوت والبصر والُخشوَع في

ت اآلخر)3َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ(((  دنيا ونس ت لل ’ .)).. أي إنها طغت في الدنيا وتجبرت وعصت هللا.. عمل
  عياء ورثاثة الحال .. فكان مآلها في اآلخرة النصب من التعب واإل

ْليا.)).. )4تَْصلَى نَاًرا َحاِميَةً(((  لَْيتهُ َص واهُ، وَص ْلياً: َش ليِه َص رهُ يَْص َم وغي الُ  ًوَصلَى اللَّْح ه  مث َرَمْيتُ
ا إلْ  تُريد أَنْ  َرْمياً وأَنا أَْصليِه َصْلياً إذا فَعَْلت ذلك وأَْنت اءتَْشويَه، فإذا أََرْدت أَنَّك تُْلِقيه فيه ُداإلْحراَق  ًق َك تُري كأَنَّ

لَْيته َت أَْص ْبُت،.. قل ه: َغِض ُت علي ا أَي وَحِمي اً فيهم ور ُحِميّ َي التن ر، وَحِم ار، بالكس َي النه   وَحِم
ه   .. اشتدَّ َحرُّ

  .)).. أي بالغة الحرارة .. )5تُْسقَى ِمْن َعْيٍن آنِيٍَة((( 
ِريٍع(((  ْن َض اٌم إِالَّ ِم ْم َطعَ ْيَس لَُه وعٍ( )6لَ ْن ُج ي ِم ِمُن َوَال يُْغنِ ر .)).. )7الَ يُْس ات أَخَض ِريُع: نب والضَّ

ِإذا  يَبِيُس العَْرفَجِ والُخلَِّة، وقيل: ما دام رطباً فهو ضِريٌع، وقيل: هو ُمْنتٌِن خفيف يَْرمي به البحُر وله جْوٌف، ف
ى يَبِسَ  وءٍ  فهو ضِريٌع، فِإذا يَبَِس فهو الشَّْبِرُق، وهو َمْرَع هَس ُد علي م   ال تَْعِق اً، وإِن ل ْحماً وال لحم ائمةُ َش الس

ال التنزيل: ليس لهم طعام إِالَّ من ضريع ال يُْسِمُن وال ساَءت حالها. وفي تفارقه إِلى غيره  يُغني من جوع؛ ق
ن األَعراب الحجاز يسمونه الضريع إِذا له الشَّْبِرُق، وأَهل الفراء: الضِريُع نبت يقال ريع يبس، وقال اب ي: الض

  .. فِإذا زاد ُجفوفاً فهو الَخِزيزُ  الرْطب، فِإذا َجفَّ فهو َعْوَسٌج، ُالعْوَسج
ه )10فِي َجنٍَّة َعاِليٍَة( )9ِلَسْعيَِها َراِضيَةٌ( )8ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِعَمةٌ(((  ..)).. وهذا مآل المؤمنين وأنعم ب

  هدا ؟ .. وأكرم من جزاء في يوم لن يتخلف ومن أوفى من هللا ع
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ةً(((  ا َالِغيَ َمُع فِيَه ةٌ( )11الَ تَْس ْيٌن َجاِريَ ا َع ةٌ( )12فِيَه ُرٌر َمْرفُوَع ا ُس ا: ..)).. )13فِيَه و واللَّغ اللَّْغ
وى يُحَصل منه على فائدة وال على نفع. التهذيب: اللَّْغو واللَّغا وغيره وال السَّقَط وما ال يُعتّد به من كالم  واللَّْغ

  .الكالم غير معقود عليه.ما كان من 
  ..))..)16َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ( )15) َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ(14َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ((( 

فت  ا ص ادة الصغيرة أنه ة وهي الوس ا نمرق ارق مفردته صفة الكوب أنه بدون عروة.. وصفة النم
  فوق بعض ..     الواحدة بجانب األخرى.. وصفة الزرابي وهي الطنافس أن بعضها

ْت(((  بِِل َكْيَف ُخِلقَ رب )17أَفََال يَْنُظُروَن إِلَى اْإلِ ا للع ة .. ومنافعه ا وهي مؤنث ل ال واحد له .)).. واإلب
  كثيرة من حيث اللحوم واللبن ونقل األثقال وقلة الكلفة حيث انها تأكل أي شيء .. وتصبر على قلة الماء .. 

ال..)).. )18ُرفِعَْت(َوإِلَى السََّماِء َكْيَف ((  اً بنفسه إِذا َع ك  ويقال: اْرتَفََع الشيُء اْرتِفاع ع تَقِريب ْف والرَّ
ذي ال شريك  الشيء من الشيء يم ال .. وفي المساء ن األدلة التي ال تقبل الدحض على وجود هللا الخالق العل

  له.. 
بَْت(((  َف نُِص اِل َكْي ى اْلِجبَ يء.)).. )19َوإِلَ لُّ ش ُب اْنتَ  ٍوك وهري: النَّْص بَهُ. الج د نََص يٍء فق َب بش َص

ٌب أَي نُِصَب بعُضه على بعض الشيَء إِذا أَقَمته. مصدر نََصْبتُ  وث وَصِفـيٌح ُمنَصَّ .. وثبت علميا من خالل البح
ا  ب به ال تتالع ة ف اد للخيم ل األوت ز.. كمث ت وال تهت ي تثب الجيولوجية أن الجبال تلعب دور التثبيت لألرض ك

  ء .. األنوا
ِطَحْت(((  َف ُس ى األَْرِض َكْي ِطيح:..).. )20َوإِلَ طوٌح وَس و مْس َطحه، فه ره يَس َل وغي َطَح الرج  َس

  .. انبسط وتََسطََّح الشيُء واْنَسَطَح: والسَِّطيح: المنبسط، وصرعه فبسطه على األَرض. أَْضَجعَه
ٌر(((  ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَّكِ ْكُر: جَ .)..  )21فَذَّكِ ى لسانكوالذِّ يء عل راء:  ْرُي الش ْكَرى. الف ذِّ َرهُ، واالسم ال ذَكَّ

ْكَرى ْكِر، ويكون يكون الذِّ ِإن بمعنى الذِّ ْر ف الى: وذَّكِ ؤمنين. بمعنى التَّذَكُِّر في قوله تع ع الم ْكَرى تنف ذِّ ْكُر  ال ذِّ وال
ْكرى، بالكسر: نقيض النسيان   ..   والذِّ

اد .. )22لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر(((  وعظ واإلرش م دورك ال تلهم.. وإن يهم لتق ت مسلطا عل .)).. أي لس
لم  ه وس لى هللا علي وله ص ل رس ل وج وقال العلماء إن هذه اآلية نسخت بآية السيف .. حيث سلط هللا عز وج

  فيما على الكفار يجاهدهم .. 
َر(((  َولَّى َوَكفَ ْن تَ ان؛ آم.).. )23إِالَّ َم يض اِإليم ُر: نق االُكْف ا وَكفَْرن ا ب اغوت؛ نَّ ُر  بالط ُر: ُكْف والُكْف

َدها َالنعمة، وهو نقيض الشكر. والُكْفُر: ُجحود النعمة، وَكفَر ا: َجَح ر به اً وَكفَ وراً وُكْفران  نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُ
  . وَستَرها.

ُ اْلعَذَاَب األَْكبََر(((  َّ بُهُ    دة .. نتيجة كفرهم وجحودهم وعصيانهم .. .).. أي عذاب النر الخال)24فَيُعَذِّ
ُجوُع.آَب إِلى الشيِء: َرَجَع،.)).. )25إِنَّ إِلَْينَا إِيَابَُهْم(((  ً  األَْوُب: الرُّ   ..  يَُؤوُب أَْوباً وإِيابا
ابَُهْم(((  ا ِحَس مَّ إِنَّ َعلَْينَ ى؛ .))./).26ثُ ا يَْرَض ه م َل: أَْعَطْيتُ ج ْبُت الرَّ ِ  أَْحَس ّ ا ى ب ون وَكفَ يباً: يك  َحِس

ظ م والِحْف ن الِعل لَّ شيٍء م ي ك يباً؛ أَي يُْعِط ّ كان على كل شيٍء َحِس ا  بمعنى ُمحاِسباً، إِن  داَر م زاِء ِمْق والَج
ِه. بُه أَي يَْكِفي يَء. يُْحِس دُّك الش ابةُ: َع اُب والِحس َدتْ  والِحس ن داٍء، فَفََس ه ِم ْت ِجْلَدت ذي اْبيَضَّ ُب: ال  واألَْحَس

  .. وتََحسَّب الخبََر: اْستَْخبَر عنه وأَبيَض؛ يكون ذلك في الناس واِإلبل َشعََرته، فصار أَحمرَ 
  

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ين ون ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  االة وأدى األمان
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اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
ا ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ي حف لى ف

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

   

c    : 397الحلقة عدد   
   c فجرسورة ال) 89(

  ) 30( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  ول هللا بل رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ٍر( )4َواللَّْيِل إِذَا يَْسِر( )3َوالشَّْفِع َواْلَوتِْر( )2َولَيَاٍل َعْشٍر( )1َواْلفَْجِر(((    ِذي ِحْج  )5َهْل فِي ذَِلَك قََسٌم ِل
ْخَر  )8الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمثْلَُها فِي اْلبَِالِد( )7إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِد( )6أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد( َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

َك  )12فَأَْكثَُروا فِيَها اْلفََساَد( )11يَن َطغَْوا فِي اْلبَِالِد(الَّذِ  )10َوفِْرَعْوَن ِذي األَْوتَاِد( )9بِاْلَواِدي( فََصبَّ َعلَْيِهْم َربُّ
ي )14) إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاِد(13َسْوَط َعذَاٍب( ي أَْكَرَمنِ وُل َربِّ هُ فَيَقُ هُ َونَعََّم هُ فَأَْكَرَم تََالهُ َربُّ نَساُن إِذَا َما اْب ا اْإلِ  فَأَمَّ

ا إِذَا َما اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َربِّي أََهانَنِي( )15( يَم( )16َوأَمَّ وَن اْليَتِ ل الَ تُْكِرُم وَن  )17َكالَّ بَ َوَال تََحاضُّ
ا  )20ا(َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبا َجم )19َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكالً لَما( )18َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن( ْت األَْرُض َدك الَّ إِذَا ُدكَّ َك

ْكَرى( )22َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفا َصفا( )21َدكا( ذِّ هُ ال ى لَ اُن َوأَنَّ ْنَس ذَكَُّر اْإلِ ٍذ يَتَ  )23َوِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم يَْوَمئِ
ْمُت ِلَحيَاتِي( يَقُوُل يَا ٌد(فَيَْوَمئِذٍ  )24لَْيتَنِي قَدَّ ُب َعذَابَهُ أََح ٌد( َوالَ  )25 الَ يُعَذِّ هُ أََح ُق َوثَاقَ ا )26يُوثِ نَّْفُس  يَ ا ال أَيَّتَُه

  .))./).30( َواْدُخِلي َجنَّتِي )29فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي( )28اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَةً َمْرِضيَّةً( )27اْلُمْطَمئِنَّةُ(
  صدق هللا العظيم  
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  )  ( سورة الفجر  

  * التحليل :   
    

افع  ن من ه م ا يحوي ل م ى تأم اس عل ل الن ى يقب ه وحت رازا لقيمت الفجر إب الى ب بحانه وتع يقسم هللا س
  وعظات :
  
ي )1َواْلفَْجِر(((   ار .. وف ل  والنه ..)).. والمقصود هنا صالة الفجر .. وهي التي تشهدها مالئكة اللي

ؤمن بمدى روعة اللي يذلك الوقت بالذات يحس الم درة الخالق العل ار .. وق ذي  مل والنه داع .. وال ى اإلب عل
ى  الة .. وحت ع الص ر  وم ي الفج رآن ف راءة الق ع ق ينهض باكرا يعرف سر تلك النكهة مع خيوط الفجر .. وم
  مع التجول والمشي فجرا.. هناك سر آخر.. وهناك استقراء آخر .. وإحساس آخر بمدى رحمة هللا وقدرته .. 

  .)).. هي العشر األوائل من شهر ذي الحجة .. )2َعْشٍر( َولَيَالٍ ((   
َوتِْر(((    ْفِع َواْل ين.. (( )3َوالشَّ يء زوج ل ش ن ك ق م ث خل ه ..حي ذي خلق ه ال م هللا بخلق .)).. يقس
  )).. ال شريك له .. َواْلَوتْرِ )).. بينما هو هللا الخالق العليم يبقى الوتر (( َوالشَّْفعِ 

ِل إِذَا((    ِر( َواللَّْي ه،.)).. )4يَْس ِل كلِّ يُر اللي َرى س ل: السُّ ِه، وقي ت ِل عامَّ يُر اللي َرى: َس َرى  والسُّ د َس وق
يالً، وُسْريَةً فهو سارٍ  ُسرًى وَسْريَةً  ْرت ل ى إذا ِس ي  وَسَرْيت ُسرًى وَمْسرًى وأَْسَرْيت بمعن و إسحق ف ال أَب وق

ر ى يَْس ِر؛ معن ِل إذا يَْس ل: واللي ال:يمضي،  ِقوله عز وج ن  ق اء م ال: وحذفت الي ري إذا َمضى، ق رى يَْس َس
  . أَي يُناُم فيه. ٌقوله: والليل إذا يَْسِر، إذا يُْسرى فيه كما قالوا ليل نائم وقال غيره يسري ألَنها رأْس آية،

ٍر(((    ِذي ِحْج ٌم ِل َك قََس ي ذَِل ْل فِ عه وإِحاط.)).. )5َه اكه وض ب ِإلمس ل والل ر: العق ُر، بالكس ه والِحْج ت
  ..  القبيلين مشتق من بالتمييز، وهو

  .)).. أي قوم عاد .. كيف هي أوصافهم؟ ..)6أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد(((   
اِد(((    بَِالِد( )7إَِرَم ذَاِت اْلِعَم ي اْل ا فِ ْق ِمثْلَُه ْم يُْخلَ ي لَ ى )8الَّتِ ي عل ت تبن ي كان ة الت .)).. أي القديم

  ء مع قوة أبدان .. حيث بلغت شأوا عظيما .. فجعلهم هللا رميما نتيجة كفرهم .. األعمدة قوة بنا
اْلَواِدي(((    ْخَر بِ ابُوا الصَّ ِذيَن َج وَد الَّ ي )9َوثَُم ون ف خور .. وينحت ارة والص ون الحج .)).. أي يقطع

م تصد ن عنهم من هللا شيئا ول م تغ ي ل وتهم الت دى ق ى م ل آخر عل ذاب هللا  الجبال بيوتا .. وهم مث عنهم ع
  نتيجة كفرهم وعصيانهم .. 

اِد(((    ْوَن ِذي األَْوتَ بَِالِد( )10َوفِْرَع ي اْل ْوا فِ ِذيَن َطغَ اَد( )11الَّ ا اْلفََس أَْكثَُروا فِيَه ه )12فَ ت ل ..)) .. كان
اد وبرض ى األوت م إل اس بشد أرجله ذب الن ان يع ة .. وك خهم الجيوش الجرارة تشد ملكه كثمثل األوتاد للخيم

  بالحجارة حتى الموت .. 
اس    ى الن دي عل ر والتع ان والكف م والطغي و الظل ون .. ه ود وفرع اد وثم وم ع ع ق ا يجم الي فم وبالت

  فاستحق الجميع عذاب هللا عز وجل ..
ذَاٍب(((    ْوَط َع َك َس ْيِهْم َربُّ بَّ َعلَ ر )13فََص ن كف ا م ابى : م ل والتح ف وال تجام دة ال تتخل .)).. القاع
ع  ة اجتم ان مختلف رر نفسه بأمك اريخ يك ف .. والت ذي ال يتخل ه عذاب هللا ال تج عن م إال ن ع ظل ع عصيان م م

  وبأشخاص مختلفين .. والقاعدة باقية إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا ولذلك قال : 
اِد(((    َك لَبِاْلِمْرَص ب.)).. )14إِنَّ َربَّ ُد بالشيء: الراق ا الراِص َده ب ه. َرَص رهل ُده لخير وغي داً  يَْرُص َرْص

ُد: ذلك. والتََّرصُّ أَة ك َده بالمكاف ه، ورَص ب. وَرَصداً: يرقب ى  الترق انك حت ٌد بِإحس ك ُمْرِص ا ل ال أَن ث: يق ال اللي ق
ال: ه؛ ق ك ب اً؛ أُكافئ ر أَيض ي الش هم ف ه بعض د جعل الخير، وق أَة ب ي المكاف اد ف ه.  واِإلرص َده ترقب ل: تََرصَّ وقي

ا ألَمر: أَعّده.وأَرَصَد له ا ْدت فالن معي والكسائي: رَص ه. ًروى أَبو عبيد عن األَص ُده إِذا ترقبت ْدت  أَرُص وأَْرَص
اه له، له العقوبة إِذا أَعددتها وأَْرَصْدتُ  له شيئاً أُْرِصُده: أَعددت له. اد؛ معن ك لبالمرص ل: إِنَّ رب  وقال عز وج

  .. لبالطريق أَي بالطريق الذي ممّرك عليه
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يفَ ((    ي أَْكَرَمنِ وُل َربِّ هُ فَيَقُ هُ َونَعََّم هُ فَأَْكَرَم تََالهُ َربُّ ا اْب اُن إِذَا َم نَس ا اْإلِ واً .)).. )15( أَمَّ َل بَْل ْوُت الرج بَلَ
بَه واْختَبَره اْختَبَْرته، وبَالًء واْبتَلَْيته: ر والبَ .. واْبتَاله هللا: اْمتََحنَه..  وبَالهُ يَْبلُوه بَْلواً إذا َجرَّ ي الخي ون ف الُء يك

    ..  والشر
ا إِذَا َما اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َربِّي أََهانَنِي(((    َر..)).. )16َوأَمَّ ل قَتَ ْدراً: مث ه قَ ى عيال  وقََدَر عل

يَِّق عل.. مثل قُتِرَ  وقُِدَر على اِإلنسان ِرْزقُه قَْدراً: اومن قُِدَر عليه رزقَه؛ أَي ُض ه: وأَم ذلك قول ال: وك ه، ق إِذا  ي
  .. ابتاله فَقََدر عليه رزقه؛ معنى فَقََدر عليه فََضيََّق عليه ما

يَم(((    وَن اْليَتِ ل الَ تُْكِرُم ردع والزجر .. )17َكالَّ بَ ال : لل يم: .)).. ك وب. واليَت راُد؛ عن يعق تُْم: االنف اليُ
ل األُم،  في الناس . وقال ابن السكيت: اليُتْمُ واليَتَُم: فِْقداُن األَب واليُتْمُ  الفَْرُد. ن قِبَ ائم م من قِبَل األَب، وفي البه

ذي فَقَد األُمَّ من وال يقال لمن يُم ال ري: اليَت ن ب ال اب ع. ق ن منقط يٌم، ولك اس يَت يُّ  الن وه، والعَِج وت أَب ذي  يم ال
، ب..  تموت أُمه، واللَّطيم الذي يموُت أَبَواه بيُّ ا. الكسر،وقد يَتَِم الص اً، بالتسكين فيهم اً ويَتْم تَُم يُتْم ال:  يَْي ويق

  . وأَْيتََمه هللاُ، وهو يَتِيٌم حتى يبلَغ الُحلُم. يَتََم ويَتِمَ 
ِكيِن(((    اِم اْلِمْس ى َطعَ وَن َعلَ ل .)).. )18َوَال تََحاضُّ وق وك ير والس ي الس ّث ف ن الح : ضْرٌب م ضُّ الَح

يء. ضّ  ش اً: أَن تَُحثَّ ُوالَح ْوقَ أَيض ه وال َس ير في يٍء ال س ى ش ر...  ه عل ى الخي ثُّ عل ضُّ الَح ري: الَح . األَزه
ال حدثنا : جاء في سنن النسائي في تعريف المسكين :  اْلِمْسِكينِ  ماعيل ق ا إس ال أنبأن ر ق أخبرنا على بن حج

رده  ين الذي ليس المسك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ت
  .الناس إلحافا. إن شئتم ال يسألون ااقرؤو إن المسكين المتعفف واللقمة واللقمتان  التمرة والتمرتان

ا(((    الً لَم َراَث أَْك أُْكلُوَن التُّ ِوَراُث واِإلَراثُ .)).. )19َوتَ َوْرُث واِإلْرُث وال ِوْرُث وال ي: ال ن األَعراب   اب
ه  لِميراُث أَصله ِمْوراٌث، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها،الجوهري: ا واحد. والتُّراثُ  اء في ل الت راُث أَص والتُّ

ي والِميراُث: ما ُوِرَث؛ وقيل: الِوْرث والميراُث في المال، واِإلْرثُ  والتَُّراثُ  واو. ابن سيده: والِوْرُث واِإلْرثُ   ف
: الجمع الكثير الشديد. واللَّمُّ: مصدر  الحَسب. ه  الشيء َ لَمّ اللَّمُّ ه يَلُمُّ مَّ هللاُ َشَ◌َعثَ ه وأصلحه. ولَ ه لَّماً جمع يَلُمُّ

اً: ا لَّم َع م لحه جم وره وأَص ن أُم ّرق م ة: ..  تف ن عرف ال اب اً؛ ق الً لَّم راَب أَْك أْكلون التُّ ل: وت ز وج ه ع وقول
راث ً أَكال ع التُّ ٌل يجم َد و شديداً؛ قال ابن سيده: وهو عندي من هذا الباب، كأنه أَك مُّ الثَّري ُل يَلُ له، واآلك يستأْص

اج: فيجعله لُقَماً؛ قال هللا عز وجل: ال الزج راء: أي شديداً، وق ال الف اً؛ ق الً لَّم راث أَْك أْكلون  أي وتأْكلون التُّ ت
ون بجميعه. وفي الصحاح: ً  تُراث اليتامى لَّماً أي تَلُمُّ ال أي نَِصيبَه ونصيب صاحبه. قال أبو عبيد أَْكالً لَّما ة: يق

  .. آخره أَجمَع حتى أتيت على لََمْمتُه
ا(((     ا َجم اَل ُحب وَن اْلَم ر..)).. )20َوتُِحبُّ مٌّ: كثي ال َج ل شيء. وم ر من ك ُم: الكثي مُّ والَجَم ي الَج   وف

  ..أَبو عبيدة التنزيل العزيز: ويُِحبُّون الماَل ُحبّاً َجّماً، أَي كثيراً، وكذلك فسره
الَّ إِذَ ((    ا(َك ا َدك ْت األَْرُض َدك ه.)).. )21ا ُدكَّ ه يَُدكُّ ا، َدكَّ ائط ونحوهم ل والح دم الجب : ه دَّكُّ اً. ال   َدّك

ل : ذلي ل ُدكٌّ ل. وجب ائط والجب ر الح دَّّك كس ث: ال الُ .. اللي ت األَرض والجب الى: وُحِمل بحانه وتع ه س   وقول
ال َولم يقل فدِكْكن الفراء: َدكُّها زلزلتها، فُدكَّتَا َدكَّةً واحدة؛ قال و ق دة، ول ال كالواح ل الجب ه جع ةً  ألن ُدكَّْت َدكَّ ف
  .اإلعرابي: َدكَّ َهَدم وُدكَّ ُهِدَم. لكان صواباً. قال ابن

فا(((    فا َص ُك َص َك َواْلَملَ اَء َربُّ وت  22َوَج ك الم ن ).)).. مل ف ع د  مخف ُك واح ث: الَملَ ألَك، اللي َم
اه الَمألَك، واجتمعوا على المالئكة إِنما هو تخفيف د ذكرن ل.  حذف همزه، وهو َمْفعٌَل من األَلُوِك، وق ي المعت ف

له والَملَُك من ال الكسائي: أَص ع؛ ق وِك، المالئكة: واحد وجم ن األَلُ زة م ديم الهم ٌك بتق م  َمأْلَ وهي الرسالة، ث
  ..  َمألَكٌ  قلبت وقدمت الالم فقيل

ْكَرى( َوِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجَهنَّمَ ((    ْنَساُن َوأَنَّى لَهُ الذِّ ذّب  النار التي ).)) .. جهنم اسم  23يَْوَمئٍِذ يَتَذَكَُّر اْإلِ يع
ي رة، وه ي اآلخ ا ف ال هللا به ة، وق ف والعُْجم َرى للتعري ة ال تُْج ي  أَعجمي نم عرب رون : جه ميت آخ   س

ال  وثِقَل نار اآلخرة بها لبُْعد قَْعِرها، وإِنما لم تُْجَر ِلثقَِل التعريف التأْنيث، وقيل: هو تعريب ِكِهنَّام بالِعْبرانية؛ ق
  .. والتعريف احتج بقولهم بئر ِجِهنَّام ويكون امتناع صرفها للتأْنيثمن جعل جهنم عربيا  ابن بري: 
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ْمُت ِلَحيَاتِي( يَقُوُل يَا((    ٌد( )24لَْيتَنِي قَدَّ هُ أََح ُب َعذَابَ ٌد( َوالَ  )25فَيَْوَمئٍِذ الَ يُعَذِّ هُ أََح ُق َوثَاقَ .)).. )26يُوثِ
  ليت للتمني والتمني للمستحيل ألنه ال عودة يومها وال توبة وال أوبة .. يومها الجزاء من جنس العمل.. 

ا((    ةُ( يَ نَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّ ا ال يَّةً( )27أَيَّتَُه يَةً َمْرِض ِك َراِض ى َربِّ ي إِلَ ا )28اْرِجِع ي ِعبَ اْدُخِلي فِ  )29ِدي(فَ
ي ل /).30( َواْدُخِلي َجنَّتِ ار وعم ة والن ـه وبالجن ا الواحد ال شريك ل ؤمن صدق ب ل م ارة لك .)). وهي البش

ث ال  ي اآلخرة حي ة .. وف ده من الجن رى مقع ث ي ات حي د المم صالحا وسمع وأطاع .. له بشرى مزدوجة عن
ع هللا ورسوله صلى هللا يفزع .. وال يداخله شك في مرضاة هللا وفي دخول الجنة جزاء م ا صبر وأطاع واتب

  عليه وسلم والقرآن الكريم.. 
  
  

 *******  
  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ا رب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والس ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

 
 
 
 
 
 
  

c    : 398الحلقة عدد   
   c سورة البلـد) 90(
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  )  20( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةأدى األمانالرسالة و
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِد( )1الَ أُْقِسُم بَِهذَا اْلبَلَِد(((    ذَا اْلبَلَ َد( )2َوأَْنَت ِحلٌّ بَِه ا َولَ ٍد َوَم ْد َخلَْقنَ )3َوَواِل ٍد(لَقَ ي َكبَ اَن فِ نَس  )4ا اْإلِ
ْيِن( )7أَيَْحَسُب أَْن لَْم يََرهُ أََحٌد( )6يَقُوُل أَْهلَْكُت َماالً لُبًَدا( )5أَيَْحَسُب أَْن لَْن يَْقِدَر َعلَْيِه أََحٌد( هُ َعْينَ ْل لَ  )8أَلَْم نَْجعَ

ةُ( )11َحَم اْلعَقَبَةَ(اْقتَ  فَالَ  )10َوَهَدْينَاهُ النَّْجَدْيِن( )9َوِلَسانًا َوَشفَتَْيِن( ا اْلعَقَبَ ا أَْدَراَك َم ٍة( )12َوَم كُّ َرقَبَ ) أَْو 13فَ
غَبٍَة( ْوٍم ِذي َمْس ي يَ اٌم فِ ٍة( )14إِْطعَ ا ذَا َمْقَربَ ٍة( )15يَتِيًم ِكينًا ذَا َمتَْربَ وا  )16أَْو ِمْس ِذيَن آَمنُ ْن الَّ اَن ِم مَّ َك ثُ
وْ  ْبِر َوتََواَص ْوا بِالصَّ ِة(َوتََواَص ِة( )17ا بِاْلَمْرَحَم َحاُب اْلَمْيَمنَ َك أَْص َحاُب  )18أُْولَئِ ْم أَْص ا ُه ُروا بِآيَاتِنَ ِذيَن َكفَ َوالَّ

  .))./).20َعلَْيِهْم نَاٌر ُموَصَدةٌ( )19اْلَمْشأََمِة(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة البلد )   

  * التحليل :  
    

ي  ة الت ة المكرم الى بمك بحانه وتع م هللا س ماوات يقس ق الس ذ خل ا م ا حوله ا وم ارك فيه ا وب كرمه
ى  ه الصالة والسالم وأتباعه إل د علي واألَرض وجعل فيها بيته العتيق يطوف به آدم وسائر األنبياء إلى محم

  قيام الساعة التي ال شك فيه إطالقا :
  
ه  .)).. ترى لماذا يقسم بها ؟.. إكراما لمحمد)1الَ أُْقِسُم بَِهذَا اْلبَلَِد(((   لى هللا علي ده ورسوله  ص عب

أخر .. ((  ا ت ه وم ن ذنب وآله وسلم الذي أقام فيها فجعل هللا ما يقوم به محمد فيها حالال .. وغفر له ما تقدم م
ا إال لسيدنا )2َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا اْلبَلَِد( .)).. لقد حرم هللا مكة المكرمة من بداية الخلق إلى قيام الساعة .. لم يحله

ي ال  محمد ام الساعة الت عليه الصالة والسالم يوم الفتح ساعة من نهار .. ثم عادت حرمتها كما كانت إلى قي
ة .. ((  ي مك ك ف ي إقامت َد(شك فيها إطالقا.. والمعنى أن هللا راض عنك ف ا َولَ ٍد َوَم ز )3َوَواِل .)).. أقسم هللا ع

تج ع ا ن د وم م بالوال ق .. أقس ن خل ه م ث من ا ب آدم وبم ل ب ى .. وج المنطق والمنته م ب ود .. أقس ن مول ه م ن
ٍد(فالخلق واحد .. والخالق واحد ال شريك لـه .. ((  ي َكبَ اَن فِ نَس ا اْإلِ ان ..)).. )4لَقَْد َخلَْقنَ ا اِإلنس د خلقن ي  لق ف

ر إِذ أَمر الدنيا واآلخرة. قال أَبو كبد يكابد ْدت األَم  شدته. ا قاسيتمنصور: ومكابََدةُ األَمر معاناة مشقته. وكابَ
وسلم: أََكبََدُهم البَْرُد؟ وآله هللا عليه  هللا، صلى وفي حديث بالل: أَذَّْنُت في ليلة باردة فلم يأْت أَحد، فقال رسول

د من الَكبَد، أَي َشقَّ عليهم وَضيَّق، ك أَش اَدهم، وذل اب أَكب ن  بالفتح، وهي الشّدة والضيق، أَو أَص ون م ا يك م
رد. َمْعِدُن الحرارة والدم وال يَْخلُص البرد،ألَن الَكبِدَ  ه إِليها إِال أَشّد الب َب َهْولَ َل إِذا َرِك ُد اللي ل يُكابِ ث: الرج  اللي

ديدة وُصعُوبَتَه. ويقال: دة ش ة ُمكاب ذه الليل َربُ .. كابَْدُت ظلمة ه الن تُْض ولهم: ف ُل  وق ل أَي يُْرَح اُد اِإلب ه أَكب إِلي
  ..كالكاِهِل والغاِرب األَمَر ُمكابََدة وِكباداً: قاساه، واالسم الكابِدُ  وكابَدَ الِعْلم وغيره.  ِإِليه في طلب

ٌد(((    ِه أََح ِدَر َعلَْي ْن يَْق ُب أَْن لَ ًدا )5أَيَْحَس االً لُبَ ُت َم وُل أَْهلَْك ر  ) ..)).. 6( يَقُ د : كثي ال لب اف  ال وم يُخ
ي ض. وف ى بع ه عل َد بعُض ه التَبَ اؤه كأَن ل ا فَنَ تالتنزي ول: أَهلك ز يق راء: لعزي ال الف اً؛ ق داً؛ أَي َجّم االً لُبَ   م

و  لُْبدةٌ، ولُبَد: ِجماع؛ قال: وجعله اللُّبَد الكثير؛ وقال بعضهم: واحدته داً وه م واح ثٍَم وُحَط ة قُ بعضهم على جه
ه َ الوجهين جميعاً: الكثير. وقرأ في دداً، فكأَن داً، مش االً لُبَّ االً  أَبو جعفر: م االنأَراد م داً. وم واٌل  ِالب داِن وأَم البِ

  . يكونان في معنى واحد. لُبٌَّد. واألَمواُل والماُل قد
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فَتَْيِن( )8أَلَْم نَْجعَْل لَهُ َعْينَْيِن( )7أَيَْحَسُب أَْن لَْم يََرهُ أََحٌد(((    انًا َوَش َدْيِن( )9َوِلَس َدْينَاهُ النَّْج .)).. )10َوَه
ن  يَق الخير وطريَق الشّر، وقيل: النجدين الطريقينالنَّْجدين؛ أَي َطرِ  وهديناه ع م الواضحين. والنَّجد: المرتف

َد  والشر بيِّنَين كبيان الطريقين العاليين؟ وقيل: النجدين الثَّْديَْيِن. األَرض، فالمعنى أَلم نعّرفه طريق الخير ونَُج
   ..األَْمُر يْنُجد نُُجوداً، وهو نَْجٌد وناِجٌد: وَضَح واستبان

ٍة( )12َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ( )11اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ( فَالَ ((    غَبٍَة(13فَكُّ َرقَبَ ْوٍم ِذي َمْس ي يَ اٌم فِ  )14) أَْو إِْطعَ
كُّ (  ...))..العقبة : جبل في جهنم .. وما الطريق للنجاة منه ..()16أَْو ِمْسِكينًا ذَا َمتَْربٍَة( )15يَتِيًما ذَا َمْقَربٍَة( فَ

  )).. أي عتق رقبة من األسر ..  َرقَبَةٍ 
  جاء في صحيح البخاري : 

ال: حدثني سعيد   د ق ن محم د اب ال: حدثني واق د ق ن محم ونس: حدثنا عاصم ب ن  حدثنا أحمد بن ي ب
ه: رة رضي هللا عن و هري ي أب ال ل ال: ق ين، ق ن حس ي ب ي مرجانة، صاحب عل ال النب ه ق لى هللا علي ه  ص  وآل

  من النار). ما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ هللا بكل عضو منه عضوا منهوسلم: (أي
ام الحاجة ..  أَْو إِْطعَاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْسغَبَةٍ  ((    ام أي ))  : المسغبة هي المجاعة .. والمقصود بذل الطع

ة عيَتِيًما ذَا َمْقَربَةٍ ((  ن القراب لية .. وم ة األب .. كأفض ن جهة قراب لة )) : أي م ة من ص ي القراب ا ف ا لم موم
لة .. ((  دقة والص ي الص واب المزدوج .. ف ل الث رحم وجزي ةٍ ال ِكينًا ذَا َمتَْربَ يئا أَْو ِمْس ك ش ذي ال يمل ) .. أي ال

  فالتصق بالتراب التصاقا فقرا وحاجة وغربة وديونا .. 
ر   ى الم ب عل ذل يج ك األسر.. والب اق وف ع اإلنف ِذيَن ء (( هل يكفي كل ذلك ؟.. كال .. م ْن الَّ اَن ِم مَّ َك ثُ

ِة( ْوا بِاْلَمْرَحَم ْبِر َوتََواَص ع )17آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ ان التصديق .. م ه .. اإليم ق ب ه صدقه ووث ن ب ..)).. آم
القرآن  ه وسلم وب ه وآل لى هللا علي د ص ـه وبمحم ذي ال شريك ل د ال ا الواح ان ب البذل والعطاء يتحلى باإليم

ره الكريم و تطبيق تعاليمه وأوامره واإلنتهاء عند نواهيه .. ومع ذلك يرافقه الصبر على المكاره وتوصية غي
ه  ه ولعيال ة لنفس ه الرحم ك كل اع ذل ع جم داد.. وم ى الش ابرة ف بر والمص ؤمنين بالص ؤمنين والم ن الم م

من((   درج ض ط ين ذلك فق ذلك وب ق .. ب ع الخل ه ولجمي َحاُب الْ ولمجتمع َك أَْص ِة(أُْولَئِ ذين )18َمْيَمنَ .).. أي ال
  يعطيهم هللا كتابهم بيمينهم .. أي أصحاب الجنة .. ومن كذب بذلك ورفض السمع والطاعة ما مآله ؟.. 

أََمِة(((    َدةٌ( )19َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا هُْم أَْصَحاُب اْلَمْش اٌر ُموَص ْيِهْم نَ ة وهي /).20َعلَ ات م آي .)). اآلي
ة وا رآن العالم ـه .. والق ريك ل د ال ش ود هللا الواح ى وج ل عل لم دلي ه وس لى هللا علي ول هللا ص دليل .. ورس ل

ى  تمر عل ل مس ه دلي ان ذات ـه.. واإلنس ود هللا الواحد  ال شريك ل ى وج ث عل وم البع الكريم دليل مستمر إلى ي
ذب ؟.. ((  ُروا وجود الخالق الفرد الصمد .. ما جزاء من يك ِذيَن َكفَ أََمِة(َوالَّ َحاُب اْلَمْش ْم أَْص ا ُه .)).. )19بِآيَاتِنَ

اؤم ..((  ؤم والتش ن الش ار .. م حاب الن م أص مالهم .. وه ابهم بش ون كت ذين يؤت اٌر أي ال ْيِهْم نَ َعلَ
  .)). من اإليصاد أي اإلغالق .. فالنار عليهم مغلقة .. /).20ُموَصَدةٌ(
    

 *******  
  

كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –.)) ./)118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 399الحلقة عدد  
   c سورة الشمس) 91(

  )  15( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد  ول هللا بل أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

  
ا( )2َواْلقََمِر إِذَا تََالَها( )1ُضَحاَها(َوالشَّْمِس وَ ((    َه اَها( )3َوالنََّهاِر إِذَا َجالَّ ِل إِذَا يَْغَش َماِء  )4َواللَّْي َوالسَّ

ا( ا بَنَاَه ا( )5َوَم ا َطَحاَه اَها( )6َواألَْرِض َوَم وَّ ا َس ٍس َوَم ا( )7َونَْف ا َوتَْقَواَه ا فُُجوَرَه ْن  )8فَأَْلَهَمَه َح َم ْد أَْفلَ قَ
ةَ  )12إِْذ اْنبَعََث أَْشقَاَها( )11َكذَّبَْت ثَُموُد بَِطْغَواَها( )10َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها( )9كَّاَها(زَ  ِ نَاقَ َّ فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل 

ِ َوُسْقيَاَها( اَها(13َّ   .))./).15يََخاُف ُعْقبَاَها( الو )14) فََكذَّبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْيِهْم َربُُّهْم بِذَْنبِِهْم فََسوَّ
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الشمس )   

  * التحليل :  
  

اة..  ون والحي توجه سورة (( الشمس )) المباركة دعوة للتأمل التفكر واإلعتبار بظواهر وحقائق الك
ر ومر ه ففي الشمس ومسارها .. وما فيها من أعاجيب ال تنقضي وفوائد ال تحصى .. وفي القم ه وتأثيرات احل

ود  ى وج ة عل ة الثابت على األَرض وسكانها .. وفي كل من الشمس والقمر من منافع كل ذلك من األدلة المادي
ه  وف من ه والخ ار وطاعت د القه ليم  الواح دعو للتس ان م الي فاإلنس ـه .. وبالت ريك ل ذي ال ش د ال هللا الواح

و ه .. إن الس د نواهي ي والتزام أوامره واإلنتهاء عن ن ف ا كم ل وم ر واللي ر الشمس والقم ى ذك أت عل م ت رة ل
ل  رك باللي ا تتح ي عجائبه رى ال تنقض والم أخ ن ع ا .. وم بات للخالي ن س ق وم رار للخل ن أس اعيفه  م تض
دعنا من  وأخرى بالنهار..  لمما ال يجعل مجاال للشك في وجود الخالق الواحد المبدع الذي خلقنا وأوجدنا وأب

ب عدم .. كي نعبده ون ن ح ه م ت علي ذل ونخضع لـه ونخشاه حق الخشية .. وإن في النفس البشرية وما جبل
ق  ديل الطري ر المسار وتع م لتغيي تعداد دائ ري ومن اس الخير .. وكراهية الشر .. وما كمن فيها من إسالم فط

دا ا وتوحي د المؤمن إيمان ا يزي وتسليما  ..  بما يتماشى والدين واإلسالم الحق دين التوحيد الخالص .. لمم
ل  وبرا في السر والجهر .. إن المثل الذي بضربه هللا سبحانه وتعالى عن ثمود  إنما يمثل األنموذج العملي لك
م  اط  به أن أح ل ب ا الزائ دنيا ومتاعه ق بال دي .. وتعل أ والتح ى الخط ر عل ة وأص ض الطاع افر رف ع ك مجتم

ذي  العذاب في الدنيا واآلخرة.. وألن بطغواها هو منتهى ذاب ال ذيب بالع ان والتك تجاوز الحد في الكفر والطغي
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ع  ف م ام الساعة أن وعد هللا حق ال يتخل ى قي ثال سائرا إل وعدت به .. وبالتالي كانت عبرة لمن يعتبر .. وم
  الكفر وأهله ومع الظلم وأهله في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا ..

  :  جاء في صحيح البخاري
سليمان، عن  حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن: حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكرياء: حدثنا

ا: ي  أن رسول هللا صلى عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر رضي هللا عنهم زل الحجر ف ا ن ه وسلم، لم هللا علي
ا، وال ن بئره د عج غزوة تبوك، أمرهم أن ال يشربوا م الوا ق ا، فق تقوا منه أمرهم أن يس ا واستقينا، ف ا منه ن

وا ين، ويهريق ك العج وا ذل اء. يطرح ك الم   ذل
لم ه وس و ذر،  ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس: أن النبي صلى هللا علي ال أب ام. وق اء الطع ر بإلق أم

  بمائه). اعتجن عن النبي صلى هللا عليه وسلم: (من
بن عمر رضي  عبيد هللا، عن نافع: أن عبد هللا حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن

تقوا من  وسلموآله هللا عنهما أخبره:أن الناس نزلوا مع رسول هللا صلى هللا عليه  ود، الحجر، فاس أرض ثم
ه وا  بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول هللا صلى هللا علي ا، وأن يعلف ن بئره ا استقوا م وا م وسلم أن يهريق

  البئر التي كانت تردها الناقة. هم أن يستقوا مناإلبل العجين، وأمر
ر ن عم الم: أن اب ال: حدثني عبد هللا: حدثنا وهب: حدثنا أبي: سمعت يونس، عن الزهري، عن س  ق

ه قال رسول هللا صلى هللا عليه  هموآل وا أنفس ذين ظلم دخلوا مساكن ال لم: (ال ت اكين، أن  وس وا ب إال أن تكون
  يصيبكم مثل ما أصابهم).

  في صحيح البخاري :  جاء
ن د هللا ب ره عب ه أخب ه: أن ه  حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبي ة: أن زمع

ول ال رس ر، فق ذي عق ة وال ر الناق ب، وذك لم يخط ه وس لى هللا علي ي ص مع النب ه  س لى هللا علي ه هللا ص وآل
ع})وسلم: ارم، مني ز ع ا رجل عزي ث له ر النساء  إذا انبعث أشقاها}: انبع ة). وذك ي زمع ل أب ي رهطه، مث ف

د، د العب ه جل د امرأت دكم يجل د أح ال: (يعم ن  فق ي ضحكهم م م وعظهم ف ه). ث ر يوم ن آخ ه يضاجعها م فلعل
  مما يفعل). الضرطة، وقال: (لم يضحك أحدكم

  وجاء في المستدرك : 
دثنا آدم  يأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، ح ن أب اس، حدثنا  ب إي

اس  ا -ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عب الى عنهم ه  - رضي هللا تع ي قول : -عز وجل  -ف
حاها} مس وض وؤها. {والش ال: ض ا}:}ق ر إذا تاله ا. والقم اءها.}تبعه ال: أض ار إذا جالها}ق   والنه

ى} ال: هللا بن ا بناها}ق ماء. والسماء وم ا}الس ا طحاها}ق ا.واألرض وم واها *  ل: دحاه ا س س وم ال: {ونف ق
ن}فجورها وتقواها}قال: عرف شقاءها، وسعادتها. فألهمها د خاب م ا * وق ن زكاه ح م ال:  قد أفل دساها} ق
  .. هذا حديث صحيح أغواها.

ة،  حدثنا علي بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن حنظل
اس عن سعيد بن جبير، ع ن عب ا  -ن اب الى عنهم ه  -رضي هللا تع ي قول ل  -ف ا } :-عز وج ا فجوره فألهمه

  ..اإلسناد هذا حديث صحيح قال: ألزمها فجورها، وتقواها. وتقواها}.
  
  

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
و ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي له ف

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ر  ول هللا خي ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه خل
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تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  والحمد  رب العالمين إلى تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  
  
  

c    : 400الحلقة عدد   
   c سورة الليل) 92(

  )  21( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أ ول هللا بل ن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ى( )1َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشى(((  اِر إِذَا تََجلَّ ذَّكَ  )2َوالنََّه َق ال ا َخلَ ى(َوَم تَّى( )3َر َواْألُْنثَ ْعيَُكْم لََش ا  )4ِإنَّ َس فَأَمَّ
ى( ى َواتَّقَ ْن أَْعَط نَى( )5َم دََّق بِاْلُحْس َرى( )6َوَص ُرهُ ِلْليُْس تَْغنَى( )7فََسنُيَّسِ َل َواْس ْن بَِخ ا َم ذََّب  )8َوأَمَّ َوَك

ُرهُ ِلْلعُْسَرى( )9بِاْلُحْسنَى( ِخَرةَ َوإِنَّ لَنَا لَآل )12إِنَّ َعلَْينَا لَْلُهَدى( )11َمالُهُ إِذَا تََردَّى(َوَما يُْغنِي َعْنهُ  )10فََسنُيَّسِ
ى ى(13( َواألُولَ اًرا تَلَظَّ ذَْرتُُكْم نَ َالَها إِالّ  )14) فَأَْن قَى( الَ يَْص َولَّى( )15األَْش ذََّب َوتَ ِذي َك يَُجنَّبَُها  )16الَّ َوَس
ى( هُ  )17األَتْقَ ْؤتِي َمالَ ِذي يُ ى(الَّ َزى( )18يَتََزكَّ ٍة تُْج ْن نِْعَم َدهُ ِم ٍد ِعْن ا ِألََح ِه  )19َوَم ِه َربِّ اَء َوْج إِالَّ اْبتِغَ
  .))./).21( َولََسْوَف يَْرَضى )20األَْعلَى(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الليل ) 



  1586                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  * التحليل : 
  

دع ه .. يقسم هللا سبحانه وتعالى بعالمتين واضحتين تدالن على وجوده خالقا مب ا وواحدا ال شريك ل
  وهما عالمتا الليل والنهار :

  
ى(((   ِل إِذَا يَْغَش ى( )1َواللَّْي اِر إِذَا تََجلَّ ية إِذا.)).. )2َوالنََّه يَء تَْغِش ْيت الش اُء. َغشَّ اُء: الِغط  الِغش

الَّه و.. تقول: َغشَّْيت الشيَء تَْغِشيةً إِذا َغطَّْيته .َغطَّْيته. دوَجال األَمَر وَج فه وأَظهره، وق ه كَش ى عن ى  َجلَّ اْنَجل

رَ  وتَجلَّى. ذا األَم ي ه ُل ل : واضح؛ تقول: اْج الُء، وأَمٌر َجِليٌّ حه. والَج يِّنُ  أَي أَوض ر البَ دود: األَم ى ..  مم وتََجلَّ
  .. أَي تكشَّف الشيءُ 

ه: والَخْلُق في كالم العرب: ابتِدا.)).. )3َوَما َخلََق الذََّكَر َواْألُْنثَى(((  بق إِلي م يُس ال ل ع الشيء على ِمث
  ..  تبارك هللا أَحسن الخالقين واألَمر ه الَخلقـل خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال  شيء وكل

َي ب وَسعَى إذا.)).. )4إِنَّ َسْعيَُكْم لََشتَّى(((  ّدِ ّيِ ُع ى الُمِض ان بمعن د، وإذا ك عَى إذا قََص َل، وَس  إلى،َعِم
ان دُ  وإذا ك عُي: القَْص الالم. والسَّ ي ب ّدِ ل ُع ى العََم ي.. بمعن ف ف رُّ رب التص الم الع ي ك ْعيِ ف ُل السَّ ل أَص   ك

  .. والسَّْعُي: الَكْسُب، وكلُّ عمٍل من خير أَو شٍرّ َسْعي..  َعَملٍ 
ى(((  ى َواتَّقَ ْن أَْعَط ا َم ر)5فَأَمَّ ه الخي ل أوج ي ك اق ف ى اإلنف ريض عل ذات  .)).. تح ى ال ع عل والنف

ل  ة هللا والعم ي مخاف اق وه احب اإلنف ي نتص وى الت ى التق الل .. وعل ال ح ل مج ي ك ع وف ة والمجتم والعائل
  بطاعته.. اتقاه : خافه وحذره .. 

َق بِاْلُحْسنَى(((  ة 6َوَصدَّ ف النفق ذي يخل و ال ه إال هللا )) .. وأن هللا ه ه (( ال  إل ) .)).. أي صدق بقول
  نميها له ويجازيه عليه بالجنة  يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. جاء في صحيح البخاري : ويتقبلها وي

ي  حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أب
وم يصبح هريرة رضي هللا عنه: ن ي ه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: (ما م اد في زالن،  العب ان ين إال ملك

  .اللهم أعط ممسكا تلفا). فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر:
تَْغنَى(((  َل َواْس ْن بَِخ ا َم نَى( )8َوأَمَّ ذََّب بِاْلُحْس َرى( )9َوَك ُرهُ ِلْلعُْس ده .. )10فََسنُيَّسِ ا عن ن بم .. أي ض

ُرهُ ِلْلعُْسَرىالمال والدنيا ..((  وكذب بال إله إال هللا .. وكذب بالجنة.. تعلقا ب ا فََسنُيَّسِ اذ ب )): وهي النار والعي
  .. وكل األعمال التي تؤدي إليها .. 

  جاء في صحيح البخاري  : 
رحمن د ال ي عب دة يحدث، عن أب ن عبي ال: سمعت سعد ب ن األعمش ق  حدثنا آدم: حدثنا شعبة، ع

ال: ه ق ي السلمي، عن علي رضي هللا عن ان النب ه ك ه  صلى هللا علي ازة، فأخذ وآل ي جن ل  وسلم ف شيئا فجع
ار ول  ينكت به األرض، فقال: (ما منكم من أحد، إال وقد كتب مقعده من الن ا رس الوا: ي ة). ق ن الجن ده م ومقع

ن أهل السعادة ) هللا، أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: ان م ا من ك ه، أم ق ل ا خل ل ميسر لم وا فك اعمل
ا من أعطى  مل أهل السعادة،فييسر لع رأ: {فأم م ق قاوة. ث وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الش

  .وصدق بالحسنى}). اآلية. واتقى.
َردَّى(((  هُ إِذَا تَ َك،.)).. )11َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُ ْردى َردًى: َهلَ دى: الهالُك. َرِدَي، بالكسر، يَ رَّ و ال  فه

ِدي: الها ر. وأَْرداه.. ِلُك، وأَْرداهُ هللاُ. وأَْرَدْيتُه أَي أَهلكتُهَرٍد. والرَّ ب.  ُ وتََردَّى: تَِهوَّ ه فاْنقَل هللا وَردَّاه فَتََرّدى: قلبَ
ي ي وف ا يُْغن ز: وم ل العزي ل: إذا التنزي ات، وقي ل: إذا م َردََّ◌ى؛ قي ه إذا تَ ه مالُ ن عن ار م ي الن َرّدى ف   ت

ةُ والنَّ  ي الى: والُمتََرّدِ عقوله تع ي تَقَ ي الت ة؛ وه ٍل أَو ِطيَح ن َجبَ رٍف  م ٍع ُمْش ن موِض ٍر أَو تسقُُط م ي بِئْ يُح ف تَِط
  ..  فتموتُ 

شادُ .)).. )12إِنَّ َعلَْينَا لَْلُهَدى(((  ل .. الُهدى ضّد الضالل وهو الرَّ ل: ق ز وج ه ع و إِسحق: قول ال أَب ق
ذي إِن راط ال َدى؛ أَي الّصِ و الُه َدى هللا ه ه  ُه ا إِلي ّق.َدع ُق الح و َطِري َدى؛ أَي  ه ا لَْلُه الى: إِنَّ علين ه تع وقول
  ..  طريَق الُهَدى من َطِريق الضَّالل علينا أَْن نُبَيِّنَ  َإِنّ 
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ا لَآل((  ىَوإِنَّ لَنَ َرةَ َواألُولَ الحا )13( ِخ ل ص ن وعم ن آم رة لم دنيا واآلخ واب ال ي هللا ث .)).. أي يعط
  واستقام على الطريقة ..  

ا  اللَّظى: النار، وقيل: اللََّهُب الخالص؛ .))..)14ذَْرتُُكْم نَاًرا تَلَظَّى(فَأَنْ ((  وذ ب نم، نع ى: اسم جه ولََظ
ران تنصرف منها، غير مصروف،وهي معرفة ال تنّون وال د الني ا أَش ذلك ألَنه ميت ب ث، وس ..  للعلمية والتأْني

  .. والتِظاُء النار: التِهابُها
َالَها إِالّ ((  قَى( الَ يَْص واهُ،.)).. )15األَْش ْلياً: َش ليِه َص رهُ يَْص َم وغي لَى اللَّْح َم،  وَص لَْيُت اللَّْح َص

ا بالتَّخفيِف، على ى َوْجِه الَصالحِ معناه َشَوْيته، فأَمَّ ه: أَْصلَْيتُه وَصلَّْيتُه فَعَلَ ه قول راق؛ ومن اِد واإلْح ِه الفَس  وْج
الُء، بالمدّ وقوله: ويَصْ  فََسْوَف نُْصِليِه ناراً، واُء ألَنَّه ِلَى َسِعيراً. والّصِ   ..  يُْصلَى بالنَّارِ  والَكْسِر: الّشِ

م )16الَِّذي َكذََّب َوتََولَّى(((  ار ..ول .)).. أعرض ونأى بجانبه عن عبادة هللا الواحد وكذب بالجنة والن
  يبذل المال للفقراء والمحتاجين وفي أعمال الخير ..

ى( )17األَتْقَى(َوَسيَُجنَّبَُها ((  اه )18الَِّذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكَّ ذره .. وق ه وح ه خاف ن اتق وى : م .)).. التق
د هللا وحده ال  ذي يعب ي ال ن التق ار ع د هللا الن ه .. أي يبع ل بطاعت ة هللا والعم وى : مخاف تره .. التق صانه وس

ا ي هللا وابتغ ا ف ال حب ر ونهى.. ويعطي الم ا أم ه في ه .. شريك له ويطيع ذي ال شك في ة ال وم القيام ه ي ء ثواب
  والزكاة من النماء والكثرة والبركة .. زكت نفسه صلحت ..  

  .))./).21( َولََسْوَف يَْرَضى )20إِالَّ اْبتِغَاَء َوْجِه َربِِّه األَْعلَى( )19َوَما ِألََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمٍة تُْجَزى((( 
الة  أي إن أحق األعمال بالجزاء من لدن هللا عز وجل هي طاعة هللا وطاعة هللا تتأتـى بالعبادة من ص

ذل  وه الب ة .. أي وج ادة المالي .. واستقامة على نهج اإلسالم الحنيف دين العدل واإلعتدال .. وخصوصا بالعب
ي ة ف ل  المادي في ميادين الخير التي تعود أول ما تعود على الذات والعائلة والمجتمع وعلى اإلنسانية قاطب ك

ل  مجاالت الحياة الكريمة .. وفي كل مجال حالل من أدب وفكر وعلم وثقافة .. ابتغاء وجه هللا يعني أن تقدم ك
ك  ب ل ور يحتس ز الغف اته .. إن هللا العزي اء مرض ه هللا .. أي ابتغ ابا لوج ال واحتس ا وعم ا وإيمان ك وعي حيات

ي ا يك .. ف ا يرض دنيا واآلخرة بم رد عملك ويجازيك عليه في ال ان وب ان وحالوة اإليم ن واألم دنيا تجد األم ل
ره  ا تك ن م ار وع ن الن دك ع ة ويبع اليقين .. وجنة في صدرك سعادة وخيرا ونورا وألقا .. وفي اآلخرة بالجن
ورا وسعادة  ت ن ا أعطي را مم ه وخي ا أعطيت يته .. وسيعطيك م ا أرض يك هللا م ة .. سيرض اة الدائم ث الحي حي

  يم يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا ..ورقيا .. وخلودا في النع
  
  
   

 *******  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القد يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي وس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الق وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  ارآن منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ته .ورحمة هللا وبركا
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

 c   : 401الحلقة عدد   
   c سورة الضحى) 93(

  )  11: ( آياتها
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 حمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ور ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َجى( )1َوالضَُّحى(((    ِل إِذَا َس ى( )2َواللَّْي ا قَلَ َك َوَم َك َربُّ ا َودََّع ى(َولَآل )3َم ْن اْألُولَ َك ِم ٌر لَ َرةُ َخْي  )4ِخ
َدى( )6يَِجْدَك يَتِيًما فَآَوى(أَلَْم  )5َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى( االً فََه أَْغنَى( )7َوَوَجَدَك َض ائِالً فَ َدَك َع  )8َوَوَج

ا اْليَتِيَم فََال تَْقَهْر( ا السَّائَِل فََال تَْنَهْر( )9فَأَمَّ ْث( )10َوأَمَّ ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحّدِ   .))./).11َوأَمَّ
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الضحى )  

  ليل : * التح  
    

حى  الى بالض بحانه وتع م هللا س َحى((( يقس ال.)).. )1َوالضُّ ى مث ِحيَّةُ عل ْحَوةُ والضَّ ْحُو والضَّ  الضَّ
يَّة: ار العَِش اُع النه ئَال اْرتِف اٍء ِل ر ه غيُرها بغَْي ى وتَْص ك أُْنث َق ذل حى: فَُوْي بِسَ  َّوالضُّ ْحَوٍة.  يَْلتَ غير َض بتَْص

ى يَْنتَِصَف؛ وكَرَب أَن ْمتَدَّ النهارُ والضَّحاُء، ممدوٌد، إِذا ا اُر  وقيل: الضُّحى من طلوعِ الشمس إِل َع النه أََن يَْرتَِف
  .. إِلى قَريب من نِْصِف النهار جّداً، ثم بعد ذلك الضَّحاءُ  وتَْبيَضَّ الشمس
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َجى(((    ِل إِذَا َس اه .)).. )2َواللَّْي جا؛ معن ل إذا س حى واللي الى: والضُّ ال هللا تع َكنق ال َس   ودام؛ وق
ي وأَظلم، الفراء: إذا أَظلم وَرَكد في ُطوله كما يقال بحٌر ساجٍ إذا ركد ن األَعراب جا :  ومعنى َرَكَد سكن. اب : س

  ..  الساجي بظالِمِه، ومنه البحر امتد
َعَك َربَُّك َوَما قَلَى(((    ةُ.غيره:ابن األَعرابي: القَال والِقال والقَالء الَمْقلِ .)).. )3َما َودَّ بغض، ي ى ال  والِقلَ

ة ه غاي ته وَكِرْهتُ ةً أَبغض ة ابن سيده: قَلَْيتُه قِلًى وقَالء وَمْقِلي ه. الَكراه ك  فتركت ا َودََّع ز: م ل العزي ي التنزي وف
س عشرة  الوحي عن سيدنا رسول هللا،صلى هللا عليه وسلم قال الفراء: نزلت في احتباس ربُّك وما قَلَى؛ خم

ا  الذي يكون معه، فأَنزل هللا تعالى: ما َودََّع محمداً ربُّه وقَاله التابعُ  ركون: قدليلة، فقال المش ك وم َودَّعك رب
ا د وم ى؛ يري ك قَلَ د أَْعَطْيتُ ول ق ا تق اف كم ت الك الك، فأُلقي نت قَ اه أَحس ْنُت، معن   وأَْحَس

ي حديث يَ  األُخرى. الزجاج: معناه لم إِليك، فيُْكتَفَى بالكاف األُولى من إِعادة ك. وف ك وال أَْبغََض قطع الوحي عن
ب الدرداء: وَجْدُت الناسَ  أَبي ّرِ ك إِذا اْخبُْر تَْقِلْه؛ الِقلَى: البُْغُض، يقول: َج اس فِإن ركتهم  الن تهم وت ّربتهم قلي ج

بهم وخبرهم أَبغضهم وتركهم لفظ األَمر لما يظهر لك من بَواِطن سرائرهم، لفظه   . .ومعناه الخبر أَي من جرَّ
آَوى(((    ا فَ ْرُد..)).. )6أَلَْم يَِجْدَك يَتِيًم يم: الفَ وب. واليَت راُد؛ عن يعق تُْم: االنف تْمُ  اليُ داُن  واليُ تَُم: فِْق واليَ

ال لمن في الناس األَب. وقال ابن السكيت: اليُتْمُ  ل األُم، وال يق ن قِبَ ائم م ي البه د األُمَّ من من قِبَل األَب، وف  فَقَ
ذيالناس يَتيمٌ  يُم ال ري: اليَت ن ب ال اب يُّ  ، ولكن منقطع. ق وه، والعَِج وت أَب ذي  يم يم ال ه، واللَّط ذي تموت أُم ال

  .يموُت أَبَواه.
َدى(((    االً فََه َدَك َض الل .. أي )7َوَوَج د الض اد ض دى الرش له.. اله د أض ده ض ة أرش داه هداي .)).. ه

د ه ..وه ه فمن هللا  كى بوجدك يا محمد بعيدا عن اإلسالم فهداك هللا إلي دين وأحكام اهال بال ت ج ة .. وكن األم
  بثمن ..  رعليك بالعلم والمعرفة والرسالة .. وكلها منن ال تقد

ول إِذا.)).. )8َوَوَجَدَك َعائِالً فَأَْغنَى(((    ُل يَعُ اَل الرج ول  ع ْن يق ن العرب الفصحاء َم ال: وم ر، ق اْفتق
ه يَعُوُل إِذا َكثُر َ عال ائم .. والمعنِعيالُ ه بالغن تح علي ن خديجة وف اال  بزواجه م اه م ذي يتضح أن هللا أغن ى ال

ين ..   وهو  وة اليق ان .. بق م .. بالحجة والبي ع الكل ريم .. بجوام القرآن الك الكلم.. ب والفتوحات .. كما أغناه ب
  أكبر غنى للنفس في الدنيا واآلخرة .. 

ْر(((    َال تَْقَه يَم فَ ا اْليَتِ وق.)).. )9فَأَمَّ ن ف ذ م ة واألَخ ُر: الغَلَب ر  القَْه ن غي راً أَي م ْذتُُهم قَْه ول: أََخ وتق
ي َّ واألَصمعي يرويه: قد أَذَل رضاهم ر. وف ذل والقَْه ى ال ره إِل حابُه وأَْقَهر أَي صار أَم ري: أَي صار أَص  األَزه

  ..  أَِذالَء مقهورين
ا السَّائَِل فََال تَْنَهْر(((    َره: ونََهرَ .)).. )10َوأَمَّ راً واْنتََه ُره نَْه َل يَْنَه ذيب: الرج ي الته َره. وف ه  َزَج نََهْرتَ

  .. الدَّْغر وهي الُخْلَسةُ  تزجره عن خبر. قال: والنَّْهرُ  واْنتَهْرتُه إِذا استقبلته بكالم
ْث(((    ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحّدِ دنيا ك/).11َوأَمَّ م ال ن نع ك م م هللا علي ال .. والصحة .)).. أي تحدث بما أنع الم

ام  ذا المق ده .. والمقصود في ه والعقل .. وكل النعم الظاهرة والباطنة.. فا يحب أن يرى أثر نعمته على عب
رآ ة الق ن نعم ه م وة ..  نوفيما يتعلق بمحمد عليه الصالة والسالم أن يتحدث بما أنعم هللا به علي ريم والنب الك

ى وأن ينشر رحمة هللا ممثلة في القرآن وا ل مؤمن إل ذا حث لك ي ه ة.. وف لدين حيثما حل وبكل وسيلة ممكن
ع ..  ة والمجتم ذات والعائل افع لل قيام الساعة أن يبذل الغالي والنفيس من أجل إعالء كلمة هللا في كل ميدان ن
ي  دنيا وف ي ال ا بمرضاته ف ي هللا وتعلق ا ف ذال وعطاء حب تقامة وب ل شيء اس ي ك دوة ف ؤمن ق حتى يكون الم

  ة التي ال شك فيها إطالقا..اآلخر
  
  

    
 *******  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤ يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي من المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ت ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اورهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  شهد أن ال إله إال هللاأ
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    : 402الحلقة عدد   
   c سورة الشرح) 94(

  )  8( آياتها : 
  

 م هللا و اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس الص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  با من الشيطان الرجيم أعوذ
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْدَرَك(((    َك َص َك ِوْزَرَك( )1أَلَْم نَْشَرْح لَ ْعنَا َعن َرَك( )2َوَوَض َض َظْه ِذي أَنقَ َرَك( )3الَّ َك ِذْك ا لَ  )4َوَرفَْعنَ
  .))./).8َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغْب( )7ذَا فََرْغَت فَانَصْب(فَإِ  )6إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا( )5فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الشرح )   

  * التحليل :   
  

  لم ينعم هللا سبحانه وتعالى على عبد من عباده مثلما أنعم على محمد عبده ورسوله صلى هللا عليه 
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اس وآله وسلم .. وهو جل وعال  يعدد بعض النعم التي أسبغها ع رة للن ون عب ي تك ة ك ر البري لى خي
الة  ه  الص ى آل ه وعل د علي ان محم د ك ا ..  لق ا إطالق ي ال شك فيه اعة الت ام الس ى قي ان إل ان وزم ل مك في ك
ا  والسالم أميا أي ال يحسن القراءة والكتابة فاختاره هللا لحمل الرسالة رسالة التوحيد الخالص لإلنسانية كله

 :  
  
ريم .. (( )1َك َصْدَرَك(أَلَْم نَْشَرْح لَ ((   رآن الك ة والق د والرسالة الخاتم رحه بالتوحي ْعنَا .)).. ش َوَوَض

أخر ..    ه..)).. غفر ل)2َعنَك ِوْزَرَك( ا ت ه وم دم من ذنب ِه، ما تق ذَّْنُب ِلثِقَل ِوْزُر: ال ل. وال ُل الثقي ِوْزُر: الِحْم وال
ا َرَك((( أَْوزاٌر. وجمعهم َض َظْه ِذي أَنقَ ه)).. .. )3الَّ َره: أَثقل ُل ظه َض الِحْم ه أَي  وأَْنقَ ن ثِقَل ْنِقُض م ه يُ وجعل

ُت. وفي َمعُ  التنزيل العزيز: ووَضْعنا عنك يَُصّوِ ه يُْس َرك؛ أَي جعلَ ه. ِوْزَرك الذي أَْنقَض ظه ن ثِقَِل يٌض م ه نَِق  ل
ادةُ، د وقت ك مجاه ال ذل رك، ق ل ظه ير: أَثْق ي التفس اء ف ه أَن وج ل في ر  واألَص ه الظه مع ل ل ُس ه الِحم إِذا أَثقل

ا ْنِقض نَِقيض أَي صوت خفي كم اقَه يُ اره إِذا س ل لحم ج َرَك(..  (( الرَّ َك ِذْك ا لَ ذكر هللا جل )4َوَرفَْعنَ م ي ..)).. ل
لم .. ((  ه وس لى هللا علي ول هللا ص د رس ه محم ر مع ال إال ذك ًرا(وع ِر يُْس َع اْلعُْس ِإنَّ َم ِر  )5فَ َع اْلعُْس إِنَّ َم

ه )6ًرا(يُْس تح عل ده .. وف ا وع ز هللا م ث أنج الم حي الة والس ه الص ول هللا علي د رس ر األول لمحم ..)).. اليس
ة  ى الطريق الم إن استقامت عل اآلفاق وجاءه بالسبي والغنائم .. واليسر الثاني ألمة محمد عليه الصالة والس

ع .. ف ة والمجتم رط .. وطبقت القرآن تطبيقا واعيا على الذات والعائل و يسر لآلخرة.. بش دنيا وه و يسر لل ه
دعوة )7فَِإذَا فََرْغَت فَانَصْب(التوحيد واإليمان والوعي والصبر والقدوة الحسنة.. ((  ن ال ..)) أي إذا فرغت م

اً إلى هللا .. ومن أداء الصالة .. فانصب إلى ربك تبتال وشكرا ..  ـبُه قائم ك شيئاً تَْنِص ُب َرْفعُ وقال الليث: النَّْص
ـباً، ه. ُمْنتَِص ْبُت الشيَء إِذا أَقَمت ُب مصدر نََص بَ  النَّْص ٌب أَي نُِص ـيٌح ُمنَصَّ بَِت  وَصِف ى بعض. ونَصَّ ه عل بعُض

د للكثرة أَو للمبالغة. ى الخيُل آذانَها: ُشّدِ ه، حت ُب ِعظام ه نَْص ه ُكلِّ ى َخْلق ُب عل ُب من الَخيِل: الذي يَْغِل  والـُمنَصَّ
ه. حتاج إِلى َعْطفه. ونََصَب السَّْيَر يَْنِصـبه نَْصباً:يَْنتَِصَب منه ما ي ْوَمُهم،  َرفَع وُم يَ يَر الق ُب أَن يس ل: النَّْص وقي

د يٌِّن؛ وق ْيٌر لَ و َس وَمهم وه وُم ي ير الق ُب أَن يس معي: النَّْص باً. األَص بوا نَْص ْب(.. نََص َك فَاْرَغ ى َربِّ .)). /).8َوإِلَ
غَ  ْغُب والرَّ ْغُب والرُّ ةالرَّ ْغبَ وُت، ُب، والرَّ َغبُ راعة والرَّ اُء: الضَّ ْغبَ ـى، والرَّ ْغبَ ـى والرَّ ْغبَ ي  والرُّ أَلة. وف والمس

  ..  الدعاِء: َرْغبَةً وَرْهبَةً إِلَْيَك. يقال: َرِغـْبُت إِلى فالٍن في كذا وكذا أَي سأَلتُه إِيَّاه حديث
  لبيان فيما اتفق عليه الشيخان : والرغبة هنا تمام اإلخالص  والشكر  .. جاء في ا

لَّى َحتَّ لََّم َص ُ َعلَْيِه وآله َوَس َّ ُ َعْنهُ : أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  َّ َل َحِديُث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ َرِضَي  َدَماهُ فَِقي ْت قَ ى اْنتَفََخ
ُ لََك َما تَقَدََّم مِ  َّ َر فَقَاَل أَفََال أَُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا *  لَهُ أَتََكلَُّف َهذَا َوقَْد َغفََر    ْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ

لَّى    لََّم إِذَا َص ه َوَس ِه وآل ُ َعلَْي َّ لَّى  ِ َص َّ وُل  اَن َرُس ْت : َك ا قَالَ ُ َعْنَه َّ َي  َر َحِديُث َعائَِشةَ َرِض ى تَفَطَّ اَم َحتَّ قَ
َر فَقَاَل يَا َعائَِشةُ أَفََال ِرْجَالهُ قَالَْت َعائَِشةُ يَا  َم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ ِ أَتَْصنَُع َهذَا َوقَْد ُغِفَر لََك َما تَقَدَّ َّ وُن  َرُسوَل  أَُك

  َعْبًدا َشُكوًرا 
    

  
   

 *******  
  
  
  

 على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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يكم والحم تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف د  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
   
  
  
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

  

   c    : 403الحلقة عدد   
    c سورة التين) 95(

  )  8( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم الم ول هللا بل ولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وِن(((  ْيتُ يِن َوالزَّ ينِيَن( )1َوالتِّ وِر ِس ذَا  )2َوُط يِن(َوَه ِد األَِم ِن  )3اْلبَلَ ي أَْحَس اَن فِ نَس ا اْإلِ ْد َخلَْقنَ لَقَ
وٍن( )5ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِليَن( )4تَْقِويٍم( اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُ بَُك  )6إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ذِّ ا يَُك فََم

يِن( ُ  )7بَْعُد بِالّدِ َّ   .))./).8 بِأَْحَكِم اْلَحاِكِميَن(أَلَْيَس 
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة التين ) 

  * التحليل : 
  
ون   ين والزيت ت الت ا منب دس ألنه ت المق ة ببي يقسم هللا سبحانه وتعالى في سورة(( التين )) المبارك

موسى عليه السالم  ومنها بعث عيسى عليه السالم .. وبطور سيناء وهو الجبل الذي كلم هللا سبحانه وتعالى
ا وال  بس فيه ارة واضحة ال ل ير إش ه وسلم .. فالقسم يش .. وبمكة حيث بعث محمدا رسول هللا صلى هللا علي

  الرساالت السماوات الثالث اليهودية والمسيحية واإلسالم  :  ىالتباس إل
  

ْيتُوِن(((    ) .)).. 3ِميِن(َوَهذَا اْلبَلَِد األَ  )2َوُطوِر ِسينِيَن( )1َوالتِّيِن َوالزَّ
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ار الصحيح  أقسم هللا بما وقع اإللماع إليه آنفا حتى يضع اإلنسان كل إنسان إلى قيام الساعة في اإلط
و  د نح ق واح ـه .. وان الطري ريك ل ذي ال ش د هللا ال دين واح ع ال الص .. وأن منب د الخ ن التوحي دين .. دي لل

ادي الملموس أن هللا مرضاته وهو طاعته فيما أمر ونهى .. وأن اإلنسان لما  يتأمل ذاته يتجلى له بالدليل الم
اآلخرين  ه وب واعي بذات ؤول ال واعي المس ادي ال ان الع ور .. وأن اإلنس ا يتص ه مم رب إلي ه أق ود وأن موج
ار ..  د القه ان والتسليم للواح ى اإليم وبالكون والحياة وبدوره في الكون ينتهي حتما عند التأمل واإلعتبار إل

س ف ى العك دي وعل ري والجس ي والفك زق النفس ه التم إن مآل ه .. ف الط نفس ين وغ ق المب ر للح ن تنك ل م ك
ي هللا  ق ف والروحي والخسران في الدارين والعذاب الدائم في اآلخرة .. بينما من اقتنع عن وعي وصدق ووث

اني ريم المهج الرب رآن الك ي الق ل  وف ه وس ول هللا  صلى هللا علي د رس والدستور  سبحانه وتعالى وفي محم
رة.. ألن هللا  دنيا واآلخ األفضل للحياة في كل مستوياتها .. فقد أنقذ نفسه من المهالك وضمن لنفسه سعادة ال

ِويٍم( عز وجل حكمه عادل وال يظلم أحدا مثقال ذرة ..(( ِن تَْق ي أَْحَس اَن فِ نَس ا اْإلِ ْد َخلَْقنَ فََل  )4لَقَ اهُ أَْس مَّ َرَدْدنَ ثُ
ى ...))5َسافِِليَن( ائق .. حت ذه الحق )..  وكل إنسان مسئول عن أفعاله .. والمجتمع اإليماني المتكامل يرسخ ه

ذال وعطاء.. ((  ةتكون الصفو دوام بمرضاة هللا استقامة وب ى ال المؤمنة المختارة دنيا وآخرة هي الفائزة عل
اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغْيرُ  ه.. إن )6َمْمنُوٍن( إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ل : قطع ن الحب وع .. م ر مقط ...))..أي غي

يته  ه وخش قيم اإلسالم واإليمان توحد الفرد والعائلة والمجتمع نحو هدف واحد هو مرضاة هللا والعمل بطاعت
ا  الم هادي الة والس ه الص د علي ا بمحم ث إلين الى حين بع بحانه وتع ن ..إن هللا س ر والعل ي الس ية ف ق الخش ح

ل  ومبشرا ة ب ع  والغفل رآن سماع التمت ونذيرا وبالقرآن منهجا ودستورا.. لم يفعل ذلك كي نتلهى بسماع الق
نة ..(( دوة الحس الح والق ل الص اس بالعم ة والن ذات والعائل ع ال ل م اء والتوص ذل والعط ادة والب ل والعب  للعم

ُ بِأَْحَكِم اْلَحاِكِميَن( َّ ا .)). بلى إن هللا هو أح/).8أَلَْيَس  ا أعمالن م أحدا .. وإنم ن يظل ه ل ال .. ألن كم الحاكمين فع
وازن  ا بلسما شافيا ووسيلة للت ا لن ا جعله ي أعطان يم والوسائل الت ادئ والق ذه المب ا .. وألن ه يحصينا علين
ان  ان ومك ل زم ي ك م ف اس كله ا والن م المجموعة كله رد ته م الف ا ته النفسي والفكري والجسدي .. ألنها كم

  وأمال وحبا في هللا وتطلعا إلى مرضاته يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا ..وعيا وثقة 
  
  
    

 *******  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه اال هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش  هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ة الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ..  ارض
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا   ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  
   

    
  
  
  
  

c     : 404الحلقة عدد   
   c سورة العلق) 96(

  )  19( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول  غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس هللا بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

نَساَن ِمْن َعلٍَق( )1اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق(((     )4الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم( )3األَْكَرُم( اْقَرأْ َوَربُّكَ  )2َخلََق اْإلِ
ْم( ْم يَْعلَ ا لَ اَن َم نَس َم اْإلِ ى( )5َعلَّ اَن لَيَْطغَ نَس الَّ إِنَّ اْإلِ تَْغنَى( )6َك ى( )7أَْن َرآهُ اْس ْجعَ َك الرُّ ى َربِّ َت  َأ )8إِنَّ إِلَ َرأَْي

ى( ِذي يَْنَه لَّى( )9الَّ ًدا إِذَا َص َت إِْن  )10َعْب َدى(أََرأَْي ى اْلُه اَن َعلَ التَّْقَوى( )11َك َر بِ ذََّب  )12أَْو أََم َت إِْن َك أََرأَْي
َ يََرى(13َوتََولَّى( َّ ْدُع  )16نَاِصيٍَة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة( )15بِالنَّاِصيَِة( اَكالَّ لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسفَعً  )14) أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ  فَْليَ
بَانِيَةَ(َسنَ  )17نَاِديَه(   ./.)).)19َواْقتَِرْب( َواْسُجدْ َكالَّ الَ تُِطْعهُ  )18ْدُع الزَّ

  صدق هللا العظيم  
  ( سورة العلق )   

  * التحليل :   
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م  ام الساعة ودعوة مفتوحة للعل ى قي اس إل ا للن ون بيان ان ليك ده الفرق الحمد  الذي أنزل على عب
رأ )) . م (( إق اح العل ل مفت تعلم .. وجع ر وال تقامة والخي ى لالس ة المثل دى .. والطريق اس اله د الن ي يج . ك

  والتوازن النفسي والفكري الجسدي الفردي والعائلي واالجتماعي واإلنساني والكوني :  والنماءوالبركة 
  
ي  )1اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق(((   ة الت ذه هي الحقيق ال ...)).. خلق الشيء : أوجده من عدم .. وه

ه ..  ىتمار ي غي ُت.والتي ينكرها اإلنسان السادر ف ارُئ: الَوْق ا،   والق ل: دن ك، قي َرأَْت حاَجتُ ُرك وأَْق َرأَ أَْم وأَْق
تَأَْخر. ل: اْس َرْفُت.  وقي فَري أي اْنَص ن َس َرأُْت م َع. وأَْق فَِره: َرَج ن َس رأَ م ه   وأَق اً: َجَمْعتُ َرأُْت الشيَء قُْرآن وقَ
ن الشافعي رضي إِلى بعضوَضَمْمُت بعَضه  ّ  ومعنى قََرأُْت القُرآن: لَفَْظت به َمْجُموعاً أَي أَلقيته. وروي ع

َطْنِطين، ن قُْس ن   عنه أَنه قرأَ القرآن على إِسمعيل ب م يُْؤخذ م وز، ول يس بمهم ران اسم، ول ول: القُ ان يق وك
راَن،ّ مثل التوراة واِإلنجيل، ويَه قََرأْت، ولكنَّه اسم لكتاب رأَ،  مز قرأْت وال يَهمز الق َرأَ واْقتَ يبويه: قَ ال س ق

  . بمعنى، بمنزلة َعال قِْرنَه واْستَْعاله.
ل    ت نستفتح ونتوك ه الثاب ة الشيء وكنه اة .. وبحقيق ة الحي دأ رحل ت نب ه الثاب ة الشيء وكنه بحقيق

ريم ..  ىعل رآن الك دة للق اد البعي تكناه األبع ي اس وم ف ي القي َق((( هللا الح ِذي َخلَ َك الَّ ِم َربِّ َرأْ بِاْس َق  )1اْق َخلَ
نَساَن ِمْن َعلٍَق( ي  )2اْإلِ ه .. جاء ف ر ب ا تم ق بم ...)).. العلق مفرد علقة وهي قطعة من الدم الرطب التي تتعل

حاح :  ار الص دممخت ص ال اء تم ي الم ا دودة ف ةُ أيض ةٌ والعَلَق ه َعلَق ة من يظ والقطع دم الغل ُق ال  ع ل ق: العَلَ
ةُ  ا العَلَق ت به والجمع َعلٌَق و َعِلقَِت المرأة حبلت وَعِلَق الظبي في الحبالة وعلقت الدابة إذا شربت الماء فعلق

ل  كذا مثل طِفق و الِعْلقُ  وعلق يفعل الكل طِرب و َعِلَق به بالكسر ُعلُوقاً أي تعلق  وباب بالكسر النفيس من ك
  ..  شيء

  وجاء في صحيح البخاري :   
دثنا  هاب.ح ن ش ن اب ل، ع ن عقي ث، ع دثنا اللي ى: ح   يحي

دثني  حدثني سعيد بن مروان: حدثنا ال: ح لموية ق و صالح س ا أب ة: أخبرن ي رزم محمد بن عبد العزيز بن أب
ي ، عنعبد هللا ره: أن عائشة زوج النب ر أخب ن الزبي هاب: أن عروة اب ن ش ي اب ال: أخبرن د ق  يونس بن يزي

ان  لم قالت:ك ه وس ه صلى هللا علي ول هللا صلى هللا علي ه رس دئ ب ا ب ه أول م ي  وسلموآل ا الصادقة ف الرؤي
ه ب إلي م حب ث  النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، ث راء، فيتحن ار ح ق بغ ان يلح الخالء، فك

ى  الليالي ذوات -قال: والتحنث التعبد  -فيه  م يرجع إل ذلك، ث ة، العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود ل خديج
 فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه فيتزود بمثلها، حتى

ارئ،  وسلم: (ما أنا بقارئ). قال: (فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بق
م أرسلني د، ث ي الجه غ من ى بل ال: فأخذني فغطني الثانية حت ي  فق ارىء، فأخذني فغطن ا بق ا أن ت: م رأ، قل اق

ك  الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني رأ ورب ق. اق فقال: {اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق اإلنسان من عل
ول هللا صلى هللا األكرم. الذي علم ا رس م}). فرجع به ه  بالقلم}. اآليات إلى قوله: {علم اإلنسان ما لم يعل علي

ب وسلم ترجف ى ذه وه حت ال  بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: (زملوني زملوني). فزمل روع. ق ه ال عن
ت ر، قال ا الخب ى نفسي). فأخبره د خشيت عل ي، لق وهللا ال  لخديجة: (أي خديجة، ما ل ال، أبشر، ف خديجة: ك

دوم،  يخزيك هللا أبدا، فوهللا إنك لتصل الرحم، وتصدق ل، وتكسب المع ل الك ري الضيف، الحديث، وتحم وتق
ا،  وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به ن عم خديجة أخي أبيه ل، وهو اب ن نوف خديجة حتى أتت به ورقة ب

ا شاء هللا أن وكان امرأ تنصر في ب،  الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من اإلنجيل بالعربية م يكت
م ن عم، اس ا اب ة: ي الوكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديج ك، ق ن أخي ن اب اذا  ع م ن أخي، م ا اب ة: ي ورق

ال ا رأى، فق ر م ه وسلم خب ى موسى،  ترى؟ فأخبره النبي صلى هللا علي زل عل ذي أن اموس ال ذا الن ة: ه ورق
ا، ر حرف ال  ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، ذك م). ق ه وسلم: (أو مخرجي ه ول هللا صلى هللا علي ال رس ق

م ينشب  ورقة: نعم، لم يأت رجل بما م ل ؤزرا. ث رك نصرا م ا أنص دركني يومك حي ه إال أوذي، وإن ي ت ب جئ
  .وسلم.وآله وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول هللا صلى هللا عليه  ورقة أن توفي،
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روة: أن عائشة رضي هللا ن شهاب، عن ع ل، عن اب ث، عن عقي ا  حدثنا ابن بكير: حدثنا اللي عنه
رأ باسم  وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءهوآله ى هللا عليه قالت:أول ما بدىء به رسول هللا صل ال: {اق الملك، فق

ان  ق اإلنس ق. خل ذي خل ك ال ق رب ن عل رم}.م ك األك رأ ورب   اق
ي ال     ان ك م واإليم اتيح العل ا من مف لقد أعطانا هللا سبحانه وتعالى مفتاحا من مفاتيح السعادة ومفتاح

ل   نضل وال نشقى .. البداية تكون بالقراءة.. بطلب العلم واإلستزادة منه .. حيث إن طلب العلم فريضة على ك
تعلم  ه الم م يجد في ان ألن العل ا لإليم ود حتم م يق د .. والعل ى اللح د إل ن المه م م ب العل مسلم ومسلمة .. واطل

ه و ريك ل ذي ال ش بيه البراهين والقرائن المادية التي ال لبس فيها وال التباس على وجود هللا الواحد ال ال ال ش
وازن  ى الت تقرار إل ى اإلس ه إل ؤدي ب ي ت حيحة الت ة الص ى الطريق ه عل ان قدم ع اإلنس العلم يض ر .. ب وال نظي
ي  ل .. ورق العلم وسيلة تخاطب وتجاذب وتكام يس ك اعي .. ول ردي واإلجتم النفسي والفكري والجسدي الف

الفر ل ك م والجه ين  العل رق ب اء .. والف ال ن انته ل ب ق الجم و األوف قاء نح ين الش الم .. ب ور والظ ين الن ق ب
م ..  ى العل د اإلسالم عل ى أك الي مت ون شاسع .. وبالت ر والب رق كبي بغض .. إن الف والتعاسة .. بين الحب وال
ه  ي يكون خليفت فإنه يفتح لنا الباب .. ويقدم إلينا سر الحياة .. وسر اإلمتحان الكبير الذي كلفه هللا اإلنسان ك

َق( ون على الطريقة المثلى وعيا وعمال وتطبيقا .. ((فبي األرض .. كي يك ِذي َخلَ َك الَّ ِم َربِّ َرأْ بِاْس َق 1اْق ) َخلَ
ٍق( ْن َعلَ اَن ِم نَس َرُم(2اْإلِ َك األَْك َرأْ َوَربُّ اْلقَلَِم(3) اْق َم بِ ِذي َعلَّ ْم(4) الَّ ْم يَْعلَ ا لَ اَن َم نَس َم اْإلِ دلف )5) َعلَّ ...)).. وي

ه الحذر اإلنسان عالم الع د وجب علي ذا الح د ه درجات .. عن ي ال لم والتعلم .. ويستفيض في الطلب ويترقى ف
ت  رم )) .. فأن ك األك رأ ورب ان (( إق ا باإليم ون مقترن ان يجب أن يك ا لإلنس العلم أراده هللا هادي ذر .. ف كل الح

ب  تتعلم وأنت ترتقي في الدرجات يجب أن تكون لك جذور الوعي وجذور التوحيد وجذور اإلسالم .. بأنك تطل
ذي ال  ا الواحد ال ان ب ا .. إن اإليم ه  إطالق ذي الشك في ة ال وم القيام ه ي ل ثواب ذلك ابتغاء مرضاة هللا وجزي
شريك له .. وبدينك وبتطبيقك العملي لمقتضيات التوحيد استقامة وإخالصا ظاهرا وباطنا ..  تنجيك حتما من 

الي التمزق والحيرة والضياع وتعطيك الت دنيا واآلخرة.. وبالت ين ال ان .. ب م واإليم ين العل وازن المنشود .. ب
ك  دا وآلخرت يش أب ك تع اك كأن يش دني ع كي تع ر وأشمل وأروع وأمت ب وأوسع وأكب تفتح أمامك اآلفاق أرح
تقامة  د واإلس ادة  والتوحي الح والعب ل الص ل بالعم تعدادا للرحي دا .. اس وت غ ك تم دين كأن ذات وبال ا بال وعي

ل و ان النهي ك ا ك الخوف من هللا خوف الحب والتعلق رجاء ثوابه الجزيل في يوم لن يتخلف إطالقا .. من هن
ي  ارى والت ي ال تم ة الت ى الحقيق النهي عن الطغيان بعلم ال يأتي إال على ظاهر األشياء .. وبمادة ال توصل إل

وازن وال ى الت ؤدي إل ب هللا .. وال ت دودة .. تغض ق مس ي طري ير ف ا..(( تس دارين إطالق ي ال عادة ف الَّ إِنَّ س َك
ى( نَساَن لَيَْطغَ تَْغنَى( )6اْإلِ ى( )7أَْن َرآهُ اْس ْجعَ َك الرُّ ى َربِّ ة .. )8إِنَّ إِلَ وم القيام ارك ي ي اعتب ا خذ ف ...)).. دائم

ء هي يوم الجزاء والحساب .. خذ في اعتبارك أنك محاسب ومجزي وأن حياتك كلها علما وتعلما وبذال وعطا
   و وحده دون شريك وال شبهة وال سمعة وال رياء .. 

ى السم ود  إل الم يق  علقد كان العلم دوما قرين اإليمان .. وما من علم نافع إال أدى إلى اإلسالم واإلس
ى  والطاعة والتسليم  وطاعته فيما أمر ونهى .. وأول ما أمر به وأحب ما يحب أن يتقرب به إليه كل فرد إل

ة ق دعوى جاهلي ره ب يام الساعة : الصالة .. لذلك كبر مقتا عند هللا من منع الصالة .. ومن سعى لمغالطة غي
تقرار  ان واإلس ي األمن واألم الة .. الصالة ه م وال حاجة للص ر عصر العل أن العص جهولة متجاهلة للحق ب

اكل .. و وم واألحزان والمش ل الهم دين ((  والبلسم الشافي للجراحات النفسية ولك اد ال ِذي  َ أهي عم َت الَّ َرأَْي
ى( لَّى( )9يَْنَه ًدا إِذَا َص َدى( )10َعْب ى اْلُه اَن َعلَ َت إِْن َك التَّْقَوى( )11أََرأَْي َر بِ ذََّب  )12أَْو أََم َت إِْن َك أََرأَْي
ي  ...)),... من هنا فإن كل من ابتعد عن نهج هللا القويم متمثال في الدين لن يجد)13َوتََولَّى( في البداية وكذا ف

اعي ..  ائلي واإلجتم النهاية سوى التمزق النفسي والفكري والجسدي والضياع الروحي  وعدم اإلستقرار الع
ي  ه ف ثم غضب هللا وعذابه في يوم تشخص فيه األبصار .. ويستحضر المؤمن في كل زمان ومكان أن هللا مع

ي ه .. فل ان حله وترحاله .. في سره وجهره في قولـه فعل ا ك واه مهم م والطاعة  دون س ل والعل خلص العم
َ يََرى(وأنى كان .. ((   َّ فَعً  )14أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ  ِه لَنَْس ْم يَْنتَ ئِْن لَ يَِة( اَكالَّ لَ ٍة( )15بِالنَّاِص ٍة َخاِطئَ يٍَة َكاِذبَ  )16نَاِص

بَانِيَةَ( )17فَْليَْدُع نَاِديَه(   ./.)).. جاء في صحيح البخاري : )19َواْقتَِرْب( َواْسُجدْ الَ تُِطْعهُ  َكالَّ  )18َسنَْدُع الزَّ



  1597                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

ن   ال اب ة: ق اس:  حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرم عب
ي قال أبو جهل: غ النب ه. فبل ى عنق ان عل ة ألط د الكعب ه  لئن رأيت محمدا يصلي عن ه صلى هللا علي لم وآل وس

  (لو فعله ألخذته المالئكة). فقال:
فََّع:   ْفعاً فَتََس فَعُه َس ُموُم تَْس مُس والسَّ اُر والش فَعَتْهُ الن رته  وَس ون بَش رت ل يراً فغي اً يس ه لَْفح لَفََحتْ

فََع  ه مبسوطة،وَس ربها بكف ه: ض فَع ُعنُقَ ه. وَس ا بجناح افعَها: لََطَمه ِريبَتَه وس ائُِر َض فََع الط َدتْه. وَس وَّ وَس
يبناِص  بض. وف ذ وقَ ذَب وأََخ ْفعاً: ج فَُع َس ل: يته ورجله يَْس يَتُه:  التنزي ة؛ ناِص فَعْن بالناصية ناصية كاذب لَنَْس

م  لَنَْصَهَرنَّها ولنأُْخذَنَّ بها أَي لنُْقِمئَنَّه ولَنُِذلَّنَّه مقدَّم رأِْسه، أَي .. ناديه : أهل مجلسه وناديه الذين يستنصر به
اد وال م ع ن ا .. ولن ينف ون هللا م ذين ال يعص الظ ال ذاب الشداد الغ ة الع م مالئك ة ه الس .. الزباني دى وال ج نت

جد :  ؤمرون .. واس ا ي ون م دٌ أمرهم ويفعل جَّ وم ُس األَرض، وق ه ب ع جبهت جوداً وض ُجُد س َجَد يَْس شكرا   َس
  واعترافا به واحدا ال شريك له وطاعة له فيما أمر ونهى .. 

و عال جود وه ا بالس ة ختمه ه أمان دنيا وكل اع ال م ومت ال والعل رور بالم رك الغ ة وت ر والطاع ة الب م
ا يخرج  وامتحان لإلنسان .. وليس من حقه التعالي بها في األرض التي منها خلق وإليها يعود بالموت ومنه

  القا .. للبعث والجزاء فإما الجنة أبدا أو النار أبدا .. وإن يوم القيامة آلت وإنه لقريب وإنه الشك فيه إط
  

 ******  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ا ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ر الوكي
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ ا(( ون ...  –./.)) )118ْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 
 
 
 

  أشهد أن ال إله إال هللا
  شهد أن محمدا رسول هللاوأ 

  
 

c     : 405الحلقة عدد  
   c سورة القدر) 97(

  ) 5( آياتها : 
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  م اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس هللا والص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْدِر( )1إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر(((  ْهٍر( )2َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَ ِف َش ْن أَْل ٌر ِم ْدِر َخْي ةُ اْلقَ ُل  )3لَْيلَ زَّ تَنَ
وُح فِيَها بِِإذْ    .))./).5َسَالٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَِع اْلفَْجِر( )4ِن َربِِّهْم ِمْن ُكّلِ أَْمٍر(اْلَمَالئَِكةُ َوالرُّ
  صدق هللا العظيم
  ( سورة القدر ) 

  * التحليل : 
  

را  ع خي الحديث في هذه الحلقة عن سورة القدر وعن ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر .. لذلك نتوق
ذه السورة عميما من هللا السميع العليم ذي الح ميت ه ول والطول .. ولكن قبل البداية .. ما القدر؟.. ولماذا س

  بذلك ؟ : 
  

ه  نُُزوالً وَمْنَزالً وَمْنِزالً، يَْنزل النُُّزول: الحلول، وقد نََزلَهم ونََزل عليهم ونََزل بهم ل له وأَْنَزله ونَزَّ وتَنَزَّ
لْ  يفُرق بين بمعنًى؛ قال سيبويه: وكان أَبو عمرو رق  ت وأَْنَزْلت ولم يذكر وجهَ الفَْرق؛ قال أَبو الحسن: النَزَّ ف

ن عندي بين راءة اب ي ق ت ف ل ي نزَّ ر ف يغة التكثي ت إِال ص ْلت وأَنزل َزل نَزَّ زل:  مسعود: وأَن ِزيالً؛ أَن ة تَْن المالئك
ل   .. كنَزَّ

ره هللا عز وجل من القضاء  ال هللا  القَْدُر والقََدُر القضاء والُحْكم، وهو ما يُقَّدِ ور. ق ويحكم به من األُم
  .. الُحْكِم، كما قال تعالى: فيها يُْفَرُق ُكلُّ أَمر حكيم عز وجل: إِنا أَنزلناه في ليلة القَْدِر؛ أَي

درة» والقدر والقدرة إلخ وة كالق ار والق ى واليس دال  عبارة القاموس: والقدر الغن ة ال درة مثلث والمق
د دورة والق دارة والق دار والق درانوالمق مهما والق رب  ور بض ل كض دار والفع ر واالقت دار ويكس ر والق بالكس

ةُ؛ وقََدَر عليه يَْقِدُر ويَْقُدُر وقَِدَر، بالكسر، قُْدَرةً    ونصر وفرح.) والِمْقداُر:القُوَّ
  وجاء في صحيح البخاري : 

ي هر اد، عن األعرج، عن أب و الزن ال: حدثنا أب عيب ق ا ش ال: أخبرن ان ق و اليم دثنا أب رةح ال: ي   ق
ن  ه وسلم: (م ول هللا صلى هللا علي ال رس در ق ة الق م ليل ا يق ر  م ا واحتسابا، غف ه). إيمان ن ذنب دم م   تق

ا:    ي هللا عنهم ر رض ن عم ن اب افع، ع ن ن ك، ع ا مال ف: أخبرن ن يوس د هللا ب دثنا عب   ح
ي أروا ليلة القدر في رجاال من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم  أن ام ف بع األواخر، المن ال رسول  الس فق

كان متحريها فليتحرها في السبع  هللا صلى هللا عليه وسلم: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع األواخر، فمن
  األواخر).

ان ا سعيد، وك ال: سألت أب ي سلمة ق ن أب ى، ع ن يحي ن فضالة: حدثنا هشام، ع اذ ب دثنا مع ي  ح ل
ي صلى هللا ع ع النب ا م ان،صديقا، فقال:اعتكفن ه وسلم العشر األوسط من رمض رين  لي فخرج صبيحة عش

ي  ثم أنسيتها، أو: نسيتها، أريت ليلة القدر فخطبنا، وقال: (إني  فالتمسوها في العشر األواخر في الوتر، وإن
ا  رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان ا وم ع). فرجعن ه وسلم فليرج لى هللا علي ول هللا ص اعتكف مع رس

ت  ء قزعة،نرى في السما د النخل، وأقيم ان من جري ى سال سقف المسجد، وك فجاءت سحابة فمطرت حت
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته. الصالة، فرأيت

   .. األلف شهر عبارة عن ثالث وثمانين سنة وأربعة أشهرما مقدار األلف شهر .. 
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وظ يبرز هللا سبحان وح المحف ن الل ا هو م ا كم زل فيه ه وتعالى أهمية ليلة القدر ألن القرآن الكريم تن
ة إال  ةإلى السماء الدنيا .. تكريما لتلك الليلة حيث تنزل المالئك ا وال مؤمن رك مؤمن الم ال تت وجبريل عليه الس

ة .. إن نة الموالي واتهم للس اس وأق دار الن زل أق ة تن ك الليل ي تل ه .. ف لمت علي ال س رآن وألعم ة للق ا مراجع ه
  الخلق .. ماذا يقول من  وافقها ؟..  يقول(( اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )) ..  

: إ ّ ّ ابن بريدة أن عائشة قالت: يا رسول  ا لما رواه اإلمام أحمد عن عبد  در فم  ن وافقت ليلة الق
  والنسائي وابن ماجة). ي" (أخرجه أحمد والترمذيأدعو؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن

ي  ة ك رة .. وهي فرصة عظيم ة المطه نة النبوي إن ليلة القدر ثابتة بالكتاب وهو القرآن الكريم والس
رآن  ديجد الوة الق ل الصالح وت تغفار والعم ة واالس الى بالتوب بحانه وتع ى هللا س ل عل المؤمن إيمانه وكي يقب

د مي دبره .. لق ريم وت ة الك ى الطريق تقيم عل ي تس درة ك ة الق ة بليل ة المحمدي ذه األم الى ه بحانه وتع ز هللا س
ز  از والتمي ة االمتي ا أم دال .. إنه ليما عادال معت ا س وتطبق اإلسالم على الفرد والعائلة والمجتمع تطبيقا واعي

ل وا القول والفع ه ب رب إلي ادة هللا بالترقي وحسن الخلق والخوف من هللا جل وعال .. وحسن التق ة .. وعب لني
ا نالواحد الذي ال شريك لـه .. إن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآ ل  نتمثل هدية الرحم ي ك اده المؤمنين ف لعب

  زمان ومكان .. حتى يكونوا على الدوام القدوة الحسنة ومثال النظافة الظاهرة والباطنة ..   
دار ى م تقيم عل ؤمن المس رآن وصلة رحم  لذلك قال أهل العلم إن الم الوة ق الة وصوما وت السنة ص

ذا  ه .. ه د نواهي اء عن الى وانته بحانه وتع ر هللا س ى أم تقامة عل اق واس ي اإلنف الال ف ب وح ي الكس الال ف وح
ي  الى ف اء هللا تع ذي يجده إن ش ل ال ا الجزي ه ثوابه در .. ويعطي ة الق ه هللا لليل ل الصالح يهدي الضرب من أه

وم القيام ناته ي زان حس اط مي ى النش ا عل م .. وباعث افزا للهم ا ح الي جعله ا .. وبالت ه إطالق ك في ذي ال ش ة ال
والبذل والعطاء في كل مجال نافع للذات وللعائلة وللمجتمع .. في كل ميدان فكري وعلمي وثقافي وفالحي .. 

واعي في كل ما يعود بالنفع على الناس .. إنها ليلة الجائزة للمؤمن الحقيقي الذي طبق على نفس ه التطبيق ال
ة  ه مثوب در ينال ة الق ه ليل ب ل السليم ألحكام الدين وطبق على من له سلطة عليه أحكام هللا .. هذه الجائزة تكت

  من هللا الحي القيوم في ميزان الحق والعدل يوم يبعث األشهاد ووعد هللا حق ال يتخلف أبدا .. 
ه  لذلك من الخطإ الفادح أن يتوجه المؤمن بالعبادة في ليلة بعينها وينسى حقوق هللا وأوامره ونواهي

ا  ن توفره د م اهيم ال يج يم ومف ة ق الص لمجموع زام وإخ د والت تمرار وعه دين اس نة .. إن ال ة الس ي بقي ف
أتي  ي اإلمتحان أي امتحان .. ال ت اهرة ف ائج الب ائج .. إن النت أتى النت ي تت واستمرارها على محك الواقع .. ك

اإلخالص .. عبثا وبالتواكل .. ا العرق .. وب ود .. وب ذل الجه ا بب تثناء فيه لنتائج تتأتى دوما وتلك قاعدة ال اس
  أال إن سلعة هللا غالية .. وباب األعمال الخيرة مفتوحة للجميع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ..  

  
 *******  

  

الى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتع
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصا د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ن والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ين وسالمس ى المرسلين  آم عل
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

   
  
  
  

c     : 406الحلقة عدد  
   c سورة البيّنة) 98(

  )  8( آياتها : 
  

 اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص  بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْم يَ ((    ةُ(لَ أْتِيَُهْم اْلبَيِّنَ ى تَ يَن َحتَّ ِرِكيَن ُمنفَّكِ اِب َواْلُمْش ِل اْلِكتَ ْن أَْه ُروا ِم ِذيَن َكفَ ْن الَّ ِ  )1ُك َّ ْن  وٌل ِم َرُس
َرةً( َق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَابَ  )3فِيَها ُكتٌُب قَيَِّمةٌ( )2يَتْلُوا ُصُحفًا ُمَطهَّ ا  )4َما َجاَءتُْهْم اْلبَيِّنَةُ(ِمْن بَْعِد  الَّ إِ  َوَما تَفَرَّ َوَم

كَ  اةَ َوذَِل َك وا الزَّ َالةَ َويُْؤتُ يَن ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ َّ ِة(أُِمُروا إِالَّ ِليَْعبُُدوا  ُن اْلقَيَِّم ِذيَن 5 ِدي ) إِنَّ الَّ
وا  )6نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أُْولَئَِك ُهْم َشرُّ اْلبَِريَِّة(َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن فِي  وا َوَعِملُ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُ

اِلَحاِت أُْولَئَِك ُهْم َخْيُر اْلبَِريَِّة( ِديَن فِيَه )7الصَّ ًدا َجَزاُؤهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِل ا أَبَ
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّهُ( َّ   .))./).8َرِضَي 

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة البينة )   

  *  التحليل :   
  

يَّن الشيُء بَياناً: اتََّضح، فهو بَيِّنٌ  َ بان اب َ وتَبَ ين؛ أَي والكت اب الُمب ل:  الشيُء: َظَهر،والكت يِّن، وقي البَ
ن طرق الضاللة َ الُمبين الذي أَباَن ُطُرق معنى انَ  الهدى م ال الزجاج: ب ة؛ وق ه األُّم اج إلي ا تحت لَّ م ان ك  وأَب

  مع ذكاء. والبَيان: اإلفصاح فَصيح.وكالم بين  بمعنى واحد.  َالشيُء وأَبان
ل وحجة   ن دلي د م ان ال ب ه ك دليل والحجة .. أن ى أهل تثبت سورة البينة المباركة والبينة هي ال عل

ال و اإلس د الخالص  مالكتاب حتى ال تبقى حجة لمحتج .. والدليل على أن الدين واحد وه ن التوحي ف دي الحني
دوة  و الق ون ه ه ويك الته وشارحا ألحكام ا لرس بحانه مبلغ دن هللا س ن ل أتي م والعدل واالعتدال هو رسول ي

ه ت ىالحسنة إل اء ب ذي ج ا وعمال قيام الساعة .. ويكون الدين الخالص ال ه وعي ة هللا وربوبيت ا لوحداني طبيق
ان وتصحيحا  ة لألدي ة .. تتم ى نهج هللا دون موارب وخشية وبذال وعطاء  في الصالة والزكاة واالستقامة عل
ه  ر في يم وأحض ة النع ة دائم ؤمنين جن ه للم د في الى أع بحانه وتع ن هللا س ـه م رد  ل وم ال م تباقا لي ا .. اس له

ة ال ارا دائم ق للكافرين ن ول ح ق والرس ه .. ألن هللا ح ل بطاعت ة هللا والعم و مخاف اح إذن ه شقاء .. إن المفت
اعة ..  ام الس ى قي ريم حجة إل رآن الك والقرآن حق .. فلله الحجة البالغة .. والرسول حجة على الناس .. والق
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ا  بس فيه ائج واضحة ال ل ى نت تخدام أن ينتهي إل ق االس ل ح اس وأن وعلى العاقل الذي يستعمل العق وال التب
  يتخذ القرار الواعي المسئول وأن يتحمل نتائج اختياره في الدنيا واآلخرة التي الشك فيها إطالقا : 

  
يَن َحتَّى تَأْتِيَُهْم اْلبَيِّنَةُ(((    ...))..)1لَْم يَُكْن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمنفَّكِ

يأتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والكافرون بقيد الحياة .. ألن انفك معناها رحل قدر هللا كان أن  
ز وجل أمي .. ال ينطق  دن هللا ع .. أو توفي .. قبل رحيلهم وقبل وفاتهم .. جاءت الحجة الدامغة رسول من ل

ول جاء ذا الرس الحق وال شيء عن الهوى .. ومعه قرآن حكيم ال يأتيه الباطل من بين وال من خلفه .. ه هم ب
مع و الطاعة وال  وان الس غير الحق .. عبادة هللا الواحد والسمع والطاعة لـه ولرسوله .. إن الصالة هي عن

  إيمان لمن ال صالة له .. وإقامة الصالة تكون بالمحافظة عليها .. 
الةَ،  ون الص الى: ويُِقيم ه تع ن قول ه، م يء: أَداَم اَم الش تِقامةُ: االعْ  وأق داُل،واالْس يءُ  ت اَم الش  وق

ا  قال: الِقيَُم االْستِقامةُ. واْستقاَم: اْعتَدل واستوى. ي الحديث: م رهم. وف ُمهم ويَُسوس أَم وقَيُِّم القَْوم:الذي يُقَّوِ
ى وقا قَيَِّمتُُهم امرأة. قَيُِّم المرأَِة: زوجها ألَنه يَقُوم بأَمرها وما تحتاج إليه. وقام بأَمر كذا. ٌ قَْوم َ أَْفلَح م الرجُل عل

تَقيم،قال: إال أنّ  و الُمْس يُِّم ه و إسحق: القَ ال أَب ذلك. ق  المرأَة: مانَها. والِملَّة القَيِّمة: الُمعتدلة، واألُّمة القَيِّمة ك
  ..  الِقيََم مصدر بمعنى اإلستقامة

ِرِكيَن ُمنفَّكِ((  اِب َواْلُمْش ِل اْلِكتَ ْن أَْه ُروا ِم ِذيَن َكفَ ْن الَّ ةُ(لَْم يَُك أْتِيَُهْم اْلبَيِّنَ ى تَ ِ  )1يَن َحتَّ َّ ْن  وٌل ِم َرُس
َرةً( َق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَابَ  )3فِيَها ُكتٌُب قَيَِّمةٌ( )2يَتْلُوا ُصُحفًا ُمَطهَّ ا  )4ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهْم اْلبَيِّنَةُ( الَّ إِ  َوَما تَفَرَّ َوَم
 َ َّ َكاةَ َوذَِلَك ِديُن اْلقَيَِّمِة(أُِمُروا إِالَّ ِليَْعبُُدوا  َالةَ َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصَّ   ...)).. )5 ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ

و  ف ه جاءت الزكاة قرينة الصالة وصنوها .. حتى يتاكد كل واحد إلى قيام الساعة أن اإلسالم الحني
الة  دين البذل والعطاء بال استثناء .. وان الزكاة وهي العبادة المالية تمثل طهارة للمال والكسب تصاحبه الص

اب  ل خشية واحتس دين هللا بك ين ل زام ب ة والت ي مراوح روح ف ع ال التي هي طهارة روحية .. فتلتقي المادة م
  ..  دألجر هللا الحميد الشكور يوم البعث واألشها

  جاء في صحيح البخاري :
ك رضي هللاحدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: ح ن مال س ب ادة، عن أن ه.  دثنا شعبة: سمعت قت عن

ه  لى هللا علي ي ص ال النب ه ق ي:وآل لم ألب ن)وس م يك ك: {ل رأ علي ي أن أق ال:  إن هللا أمرن روا}). ق ذين كف ال
ى. م). فبك ال: (نع ماني؟ ق   وس

ي صلى  حدثنا حسان بن حسان: حدثنا ههمام، عن قتادة، عن أنس رضي هللا عنه قال: قال النب ه  هللا علي  وآل
ي). وسلم ألبي: (إن ال: (هللا سماك ل ي  هللا أمرني أن أقرأ عليك القرآن). قال أبي: آ سماني لك؟ ق ل أب فجع

ل ن أه روا م ذين كف ن ال م يك ه: {ل رأ علي ه ق ت أن ادة: فأنبئ ال قت ي. ق اب}. يبك   الكت
ادي: حدثنا روح: حدثنا     ر المن ادة، سع حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعف ن قت ة، ع ي عروب ن أب يد ب

ه  لى هللا علي ي هللا ص ك: أن نب ن مال س ب ن أن ه ع الوآل لم ق ب: وس ن كع ي ب   ألب
ال: ) إن هللا أمرني أن أقرئك القرآن). قال: آ سماني لك؟ قال:) المين؟ ق د رب الع د ذكرت عن ال: وق نعم). ق

  (نعم). فذرفت عيناه.
ِة(إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَهْ ((   رُّ اْلبَِريَّ ْم َش َك ُه ا أُْولَئِ  )6ِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن فِي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَه

اِلَحاِت أُْولَئَِك ُهْم َخْيُر اْلبَِريَِّة( ْن تَحْ  )7إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ِري ِم ْدٍن تَْج اُت َع ا َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّ تَِه
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّهُ( َّ   .))./).8األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا َرِضَي 

ي  ه وال ف ي ذات ه وال ف ي ملك ارك ف ريكا وهللا ال يش ل  ش رك جع اه.. وأش تره وغط يء س ر الش كف
م نفسه وأن ين ؟.. صفاته .. ومن أظلم في الخلق كلهم ممن ظل ق المب ر الح ةُ أَيضاً:ك ِذيِب: والبَِريَّ ي التَّْه   وف
َق أَي ُ الَخْل ّ َرأَ  ْن بَ َي ِم اُء:ه ت الَخْلق، بال َهْمٍز. قاَل الفَرَّ د تَرَك ُز، وق لُها الهْم ةُ: الَخْلُق،وأَْص م. والبَِريَّ  َخلَقَُه

ي ُل  ُّالعََرُب َهْمَزها. ونِظيرهُ: النب ةُ. وأَه يَّ ةوالذُّّرِ ُزونَ  ََمكَّ َرب، يَْهِم َن العَ َرُهم ِم اِلفُوَن غي يءَ  يُخ ةَ والنَّب   البَريئ
 ً يئةَ،َعَدَن فالن بالمكان يَْعِدُن ويَْعُدُن َعْدنا   وُعُدوناً: أَقام. والذّّرِ
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ة  ة واألوب اح للتوب ىإن المفت ه ..  إل ل بطاعت ة هللا والعم و مخاف رحيم ه ور ال د الغف ز الحمي هللا العزي
اة  ة: الَخْوف. َخِشَي الرجل يْخشى َخْشية أَي خافالَخْشيَ  .. ومن علم سر القرآن .. وتملى حقائق الكون والحي

ي  ه وف ا في ه حب د نواهي اء عن ره واإلنته ال ألوام ون باإلمتث ه تك ه .. وخيفت ق خيفت اف هللا ح ـه أن يخ ق ل ح
ريم ..  رآن الك ي الق ا ف داة وحب ة المه لم الرحم ه وس لى هللا علي وله ص ر رس الح والب ل الص ا بالعم وتطلع

  اإلستقامة .. إلى يوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا .. 
  
  

 *******  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ه  هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش اال هللا وح

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأدى األما غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  ان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ظ هللا ي حف الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم   والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل دم
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  
  

c     : 407الحلقة عدد    
   c سورة الزلزلة) 99(

  ) 8( آياتها : 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
ول هللا غ  ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس بل

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

نَسانُ  )2َوأَْخَرَجْت األَْرُض أَثْقَالََها( )1إِذَا ُزْلِزلَْت األَْرُض ِزْلَزالََها(((  ا(َوقَاَل اْإلِ ا لََه ُث  )3 َم ّدِ ٍذ تَُح يَْوَمئِ
الَُهْم( )5بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها( )4أَْخبَاَرَها( ًرا  )6يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتًا ِليَُرْوا أَْعَم ٍة َخْي اَل ذَرَّ ْل ِمثْقَ ْن يَْعَم فََم

ٍة َشرا يََره( )7يََره(   )..)/).8َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
  صدق هللا العظيم

  ( سورة الزلزلة ) 

  * التحليل :
  

تعملإذا  الجوهريقال  ول:  إالَّ ُمضافة اسم يدل على زمان مستقبل ولم تس ة ، تق ى جمل ك إذا إل أجيئ
الن ، والذي اْحَمّر البُْسُر وإذا قَِدَم فالن ، َدُم ف وَم يَْق َك ي ك آتِي ع قول ا موق ا اسم وقوعه ْلزَ  يدل على أَنه ة والزَّ ل

ة ه َزْلَزل د َزْلَزل يء، وق ك الش زال: تحري ْل زاالً، ًوالزَّ دائد. وِزْل الزل: الش زَّ وال؛ وال الِزل: األَه زَّ ن  وال ال اب ق
ْلَزلة َ األَنباري في قولهم: أَصابت القوم ن  التخويف والتحذير َزْلَزلةٌ، قال: الزَّ أْخوذة م ْلزلة م وقال بعضهم: الزَّ

ِإذا ق رأْي، ف ي ال ل ف لَ لالزَّ ِزل ي وف ُزْل وبهم الخ ي قل ع ف تقامة وأُوقِ ن االس ِرفوا ع اه ُص وُم فمعن ذَر. ُالق  والَح
ة ه َزْلَزل ة واِإلزعاج الشديد؛ ومن ل:الحركة العظيم لزلة في األَص ة عن الزَّ ا كناي و ههن ف  األَرض،وه التخوي

  ..والتحذير
ا  ل، ق ا ثَِقي ل بهم ل والعم ا ثَِقي يا ثَقَلَين ألَن األَخذ بهم ول لكل شيٍء  ل:ُسّمِ رب تق ل أَن الع ل الثَّقَ وأَص

ْيِض  نَفيس َخِطير َمصون ثَقَل، ي بَ له ف اً لشأْنهما، وأَص درهما وتفخيم اً لق ين إِعظام اهما ثَقَل ى هللا   فسمَّ مَّ وَس
يل هللا تعالى الجن يا ثَقَلَين لتفض ى سائر واِإلنس الثَّقَلَين، ُسّمِ ا عل الى إِياهم ي  تع وق ف وان المخل األَرض الحي

ا ألَرض به؛ قال ابن بالتمييز والعقل الذي ُخصَّ ل ل ا كالثَّقَ ثَّقَالن ألَنهم س ال ن واِإلن ل للج ا. األَنباري: قي  وعليه
  .قُطَّان األَرض. الثَّقَالِن: اِإلنُس والجنُّ ألَنهما والثَّقَل بمعنى الثِّْقل، وجمعه اثقال،

ل السابق، الخيلَ  وتصدَّر الفرُس وَصدَّر، كالهما: تقدَّم ن الخي  بَِصدره. وقال ابن األَعرابي:الُمَصدَُّر م
م رُس إِذا ول دََّر الف ال: َص ْدَر؛ ويق ذكر الصَّ ْدِره ي رز بَِص د سبق وب اء ق ة  ج ل ليلَ ى ِمثْ ه عل ل: تََرْكت ي المث وف

اس من َدِر؛ يعني حين َصَدَر الن ع،  الصَّ هُ فَرَج َدْرته فصَدَر أَي َرَجْعتُ م. وأَْص ِه َدرَحّجِ َدُر،   والموضع َمْص الصَّ
َدُر االنصراف عن بالتحريك: ُرجوع المسافر من َمقِصده ث: الصَّ وع. اللي ُج ل شيء الرُّ َدُر عن ك ل: الصَّ  وقي

 ..  وصاِدٌر: موضع  وعن كل أَمر. الِوْرد
: االفتراق والتَّْفريُق. ي أَ  الشَّتُّ ال: إِن قين،ويق ُدُروَن متفّرِ تاَت قال أَبو إِسحق:أَي يَْص يكم الشَّ اُف عل خ

ة. ذي أَي الفُْرق د  ال . والحم تَّ ُدهم َش قين، واح ّرِ تاتاً: ُمتَفَ ْوم أَْش اَء القَ ا وج ٍة. وإِنَّ  جمعن ّتٍ أَي تَْفرق ن َش م
  ..أَي فَِرقا الناس وَشتَّى المجلس لَيَْجَمُع ُشتُوتاً من

سالة واِإلْلهام الم الَوْحُي: اِإلشارة والكتابة والّرِ ُت  والك ال: وَحْي رك. يق ى غي ه إِل ا أَلقيت لُّ م يُّ وك الَخِف
الم ه الك ه َإِلي ه: أَْلَهَم ب؛وأَْوحى إِلي اً أَي كت ى أَيض اً وأَْوَح ى َوْحي ُت. وَوَح ه وأَْوَحْي ى إِلي  وَوَح

أَ. ه وأَْوحى:أَْوَم ى إِلي ره. وَوح ن غي ه م الم يُخِفي ه بك ى: كلَّم ي وأَْوَح وحي ف ل ال حق: وأَص و إس ال أَب  ق
ام ال اللغة كلها إعالم في َخفاء، ولذلك صار اِإلله اً؛ ق اُء يسمى  يسمى َوْحي ارةُ واِإليم ذلك اِإلش األَزهري: وك

  .تسمى وحياً. َوْحياً والكتابة
ه: أَخذه بأَطراف أَصابعه ثم نثره دِّ  على الشيء. ذَرَّ الشيَء يَذُرُّ َدهُ. وذُرَّ إِذا بُ هُ إِذا بَدَّ َد. وذَرَّ الشيَء يَذُرُّ

ْدر حديث وفي ي الِق دقيق ف ي ال ِك أَي ذُّرِ : مصدر  عمر، رضي هللا عنه: ذُّري أَِحرَّ لَ ذَّرُّ َرةً. وال ك َحِري ل ل ألَعم
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أَطراف يء ب ذك الش و أَخ بَّ  ذََرْرُت، وه ام. وذََرْرُت الَح ى الطع حوق عل ح المس هُ ذَرَّ المل ذُرُّ ابعك تَ   أَص
ه ذَّراً: فرَّ  اوالملح والدواء أَذُرُّ ة منه ب: إِن مائ ال ثعل ةٌ؛ ق ه ذَرَّ ل، واحدت غاُر النَّم : ِص ة قته؛والذَّرُّ من  وزن حب

راد ا وزن، وي يس له ةُ ل ذَّرَّ ا شعير فكأَنها جزء من مائة، وقيل: ال ا م ي  به داخِل ف ي شعاع الشمس ال َرى ف يُ
ل ذَرّ  مي الرج ه س ذة؛ ومن أَبي الناف ي ب ن ُمْطِع اًوكن ر ب ديث ُجبي ي ح . وف ً ذَّرٍ يئا ين ش وم حن ت ي  م: رأَي

  ..  المشركين فوقع إِلى األَرض فََدبَّ مثل الذَّّرِ وهزم هللا أَسود ينزل من السماء
ن  ل شيء موعدا ل ا .. وأن لك ل شيء وقت ة )) .. أن لك يبين لنا سبحانه وتعالى في سورة (( الزلزل

را وبد ان عم ا أن لإلنس ة .. وكم ة ونهاي يء بداي ل ش ف .. وأن لك ة يتخل ا بداب إن األرض له ة .. ف ة ونهاي اي
ت  ي وق اس ف ن الن ا م رج األرض خبيئته وت .. تخ أتي الم وم ي ونهاية .. وأنها تحمل أوامرها في ذاتها .. وي
ورة لقطة مفزعة عن  ا الس دم لن معلوم قدره هللا سبحانه وتعالى واستأثر فيه بعلمه ال يطلع عليه أحدا .. وتق

ى أهوال القيامة في شكل زلزال  ه إل ذفت ب ه وق داخلها إال أخرجت يئا ب رك ش ال تت يأخذ األرض في مجموعها ف
واعهم  ون بحسب أن ه مختلف الخارج فال يبقى بداخلها شيء .. لماذا ؟.. إنه يوم الحساب والجزاء .. الناس في
ي  ل ه رة .. ب ا حاض ها وكأنه ها ويحس ان ويلمس ا اإلنس دة يراه رة مجس ال حاض ائج األعم ل .. نت ي العم ف

ود ح اضرة فعال صوتا وصورة وتجسيما .. ليس في العموميات بل في أدق التفاصيل في الذرة .. ليس المقص
ه تجده ..  ا فعلت ل م ل المقصود أق ات .. ب ات وبروتون ات ونيترون ى إلكترون بالذرة ذلك الجزء الذي ينقسم إل

الحق ..  ق ب اب ينط ي كت ل ف يئا .. فك تقلل ش ده .. ال تس ه تج ا فعلت ر م زال وأكث ذا الزل ر ه ت للنظ ن الملف ولك
  العجيب والرهيب الذي يدمر كل شيء ويأتي على كل شيء ويأتي بكل شيء  للحساب والجزاء ..  

  جاء في صحيح البخاري :   
رة  حدثنا إسماعيل بن عبد هللا: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن ي هري أب

ى رجل  ى هللا عليه وسلم قال: (الخيل لثالثة: لرجلرضي هللا عنه: أن رسول هللا صل أجر، ولرجل ستر، وعل
لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك  وزر، فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل هللا، فأطال

ا أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأوراث في المرج والروضة، كان له حسنات، ولو ه
ل  حسنات له، ولو أنها ذلك الرج ه، فهي ل نات ل ك حس ان ذل ه ك رد أن يسقي ب م ي ه ول مرت بنهر فشربت من

ا أجر. ورجل را  ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق هللا في رقابها وال ظهورها، فهي له ستر. ورجل ربطه فخ
ال:ونواء، فهي على ذلك وزر). فسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الحمر ا ) ، ق ي فيه زل هللا عل ا أن م

   يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}). إال هذه اآلية الفاذة الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
  وجاء في كنز العمال :   

ول هللا صلى هللا  من مسند الصديق رضي هللا عنه} عن أبي أسماء قال: بينما أبو بكر يتغدى مع رس
مثقال ذرة شرا يره} فأمسك  هذه اآلية: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل سلم إذ أنزلتوآله وعليه 

رأيناه؟ فقال: ما ترون ما تكرهون فذاك مما تجزون به،  أبو بكر وقال: يا رسول هللا أ كل ما عملناه من سوء
رة. ي اآلخ ه ف ر ألهل ؤخر الخي   وي

د   ن حمي د ب ه وعب ن راهوي ه) وأورده الح  واب ن مردوي هواب ي أطراف ن حجر ف ر. افظ اب ي بك ي مسند أب   ف
ه مع رسول هللا صلى هللا عليه  عن أبي إدريس الخوالني، قال: كان أبو بكر الصديق يأكل     لم وآل وس

ره را ي ال ذرة خي ل مثق ده  إذ أنزلت هذه اآلية: {فمن يعم ر ي و بك ك أب ره} فأمس ال ذرة شرا ي ل مثق ن يعم وم
راؤن  اوقال: يا رسول هللا إنا ل ر  م ا بك ا أب لم: ي ه وس ال رسول هللا صلى هللا علي ر أو شر؟ فق ا من خي عملن

ة، وتصديق أرأيت ما رأيت ك  مما تكره فهو من مثاقيل الشر يدخر لك مثاقيل الخير، حتى توفاه يوم القيام ذل
    في كتاب هللا تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير}.

  درك : وجاء في المست
اال: وب ق ن يعق ن ب انئ، والحس ن ه الح ب ن ص د ب دثنا محم   ح

اس حدثنا السري بن خزيمة،  حدثنا عبد هللا بن يزيد المقري، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا عياش بن عب
رو  ن عم د هللا ب ن عب دفي، ع الل الص ن ه ى ب ن عيس اني، ع ا  -القتب الى عنهم ي هللا تع ال: -رض   ق

ول هللا  فقال: أقرئني يا رسول هللا. -وسلم وآله صلى هللا عليه  - أتى رجل رسول هللا ه رس ال ل صلى هللا  -فق



  1605                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

رأ -عليه وسلم  اني.قال: (اق ظ لس ي، وغل ني، واشتد قلب رت س ل: كب ال الرج : (اقرأ ثالثا من ذوات الراء).فق
لحم).فقال مثل مقالته األولى، فقال: (اقرأ ثالثا من المسبحات).فق ثالثا من ذوات ال الرجل:  ال مث ه، فق مقالت
رغ -وسلم وآله هللا عليه  صلى -.فأقرأه رسول هللا أقرئني سورة جامعة يا رسول هللا،  ى ف ت} حت : {إذا زلزل

الحق، ل ول هللا  منها، فقال الرجل: والذي بعثك ب ال رس ر الرجل، فق دا.ثم أدب ه أب د علي ه  -اأزي لى هللا علي ص
  . ذكر ما يقيمه). الرويجل، ثم : (أفلح-وسلم وآله 

اال: ة، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، والحسن بن يعقوب ق ن خزيم دثنا السري ب د هللا  ح حدثنا عب
ي سليمان، ن أب ى ب وب، حدثني يحي ي أي ن أب ي  بن يزيد المقري، حدثنا سعيد ب ري، عن أب عن سعيد المقب

ذ تحدث  -وسلم وآله ليه صلى هللا ع -قرأ رسول هللا  : قال –رضي هللا تعالى عنه  -هريرة  ة: {يومئ هذه اآلي
م. أخبارها} قال: (أتدرون ما أخبارها)؟ د  قالوا: هللا ورسوله أعل ل عب ى ك هد عل ا: أن تش إن أخباره ال: (ف ق

ا ة بم ا. وأم ذلك أخباره ذا، ف ذا، وك وم ك ي ي ذا، ف ذا، و ك ل ك ول: عم ا، أن تق ى ظهره ل عل   عم
  حديث صحيح اإلسناد هذا

ف  ب كي ي ألعج ى وإن ك عل ع ذل ر م ه .. ويص ي غي ادر ف ان الس ام اإلنس ائق أم ذه الحق ل ه ى ك تتجل
الم   ي الك ره .. يلق ة أم ر اإلنسان الجاهل الجهول المتجاهل لعاقب ب أم ويف .. غري ه والتس المغالطة والتموي

ه الدائ ى حيات ة عل ائج وخيم ن نت ه م ه وأفعال ن أقوال ب ع وم على عواهنه.. وال يلقي باال إلى ما قد تترت ة ي م
ل  اة .. وك ون والحي القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. غريب أمر اإلنسان العجيب المتناقض مع نفسه ومع الك
ما فيه وما حوله ومن حوله يدل على وجود هللا وعلى أنه واحد ال شريك له .. وأن يوم القيامة حق .. غريب 

ابق ك أمر اإلنسان وهو ال يتملى التاريخ ونهاية األمم الس ر اإلنسان المتهال ب أم ـه .. غري اة من حول ة والطغ
ي  وق وف ل مخل وان وك وهو يدرك تمام اإلدراك ويعلم تمام العلم أن لكل شيء بداية ونهاية في اإلنسان والحي
ة ال مهرب  ة محتوم ى نهاي ير إل ا ويس ا وزمان ؤطر مكان األٍَ◌رض والسماء والكواكب والنجوم .. كل شيء م

ر منها إال إليها.. فل ماذا المغالطة ؟.. وإلى متى يمضي المرء في غلوائه .. إن من باب المغاالة والجدود والكف
ان  والمكابرة والكبر .. التنكر للحقيقة التي ال تمارى .. فماذا أعددت أيها اإلنسان كل إنسان في كل زمان ومك

يء م ل ش ا لرحلة الموت .. ولذلك اليوم الذي تشخص فيه األبصار .. يوم تجد ك اذا ستقول يومه حضرا ؟؟ م
اء ..  اء وال لإلخف يوم تشهد عليك اَألرض بما فعلت فوقها .. كنت ستختفي؟ .. وماذا ستخفي وال مجال لالختف
ن  ك ..  ولك م أنف وم رغ ك المحت ى مآل ير إل درة وتص ل ق د ك ا تفق ا .. يومه يء يومه ى أي ش ك عل درة ل ال ق ف

ك بالصوت والصورة والتجسيم األَرض نطقت بالحق .. أنت فعلت كذا ويوم ك ذا .. وتجد عمل ان ك ذا وفي مك
ى هللا ذي  وب إل ال تخشى هللا وتت ا ؟؟ أف اذا ستقول يومه اس .. فم ه وال التب بس في والحجة والدليل الطي ال ل

ه نالحول والطول العزيز الرحيم .. قبل فوات األوا ه ال شك في ب .. وإن ه لقري ؟ .. وإن يوم القيامة آلت .. وإن
  القا .. إط

  
 *******  

  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز ال يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي جب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َربِّ (( ون ...  –./.)) )118 اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
 
 
 
 

 
  

  
  

c    : 408الحلقة عدد   
   c سورة العاديات) 100(

  ) 11( آياتها : 
  

 الة وال م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل س
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  الشيطان الرجيمأعوذ با من 
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ْبًحا(((  اِت َض ْدًحا( )1َواْلعَاِديَ اِت قَ ْبًحا( )2فَاْلُموِريَ اْلُمِغيَراِت ُص ا( )3فَ ِه نَْقعً أَثَْرَن بِ ِه  )4فَ ْطَن بِ فََوَس
نَساَن ِلَربِِّه لََكنُوٌد( )5َجْمعًا( أَفََال يَْعلَُم إِذَا بُْعثَِر َما  )8َوإِنَّهُ ِلُحّبِ اْلَخْيِر لََشِديٌد( )7َشِهيٌد(َوإِنَّهُ َعلَى ذَِلَك لَ  )6إِنَّ اْإلِ

ُدوِر( )9فِي اْلقُبُوِر( َل َما فِي الصُّ   .))./).11إِنَّ َربَُّهْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ لََخبِيٌر( )10َوُحّصِ
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة العاديات ) 

  * التحليل : 
  

رز يقسم هللا سب دو .. ويب ى الع ر عل ي تغي ل الت ة بالخي ات )) المبارك حانه وتعالى في سورة (( العادي
ر  أتى النص كيفية أصواتها ووقع حوافرها وما تثيره من غبار خالل الغارة على الكافرين حيث تتوسطهم  ويت

ل .. ود هللا عز وج ى وج ة عل ة المادي ن األدل ك م ين أن ذل إذن هللا .. وتب افرين ب ى الك ي  عل ود  ف ل معق فالخي
ى  ة عل ل األدل ر رحمة هللا ويتجاه ذي ينك افر ال ان الك ورة اإلنس رز ص نواصيها البركة إلى يوم القيامة .. وتب

ي شيء..   ع  ف وجوده واحدا ال شريك لـه .. ويركز اهتمامه على جمع المال ويبخل به.. بينما هذا المال ال ينف
ا  ور وبعثرته رة عن القب رى معب ه في لقطة أخ ـه وعلي هد ل ى نفسه وتش افر عل هد الك ث يش ة حي وم القيام ي
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ث  ه شيئا .. حي ي عن ي ال تغن ادة الت وى والم ال واله أعضاؤه بأفعاله وبنكرانه للجميل ولنعم هللا وبعبادته للم
ن  ا م ب عنه ا ترت ه وم يعلمه هللا سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء والذي يحصي عليه كل شيء بنتائج أفعال

ل عواقب وخ ا تمث يال مادي الى أعطى دل يمة يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. ونالحظ أن هللا سبحانه وتع
دليل  ذي يشكل ال ال ال ي الم ل ف ادي آخر تمث في الخيل وبعض منافعها في سبيل هللا عز وجل .. مقابل دليل م

ال دعوة اإلس ؤمن لنشر ال ل م م هللا ويجب أن يسخره ك ى نع وس عل دال المادي الملم دل واالعت دين الع مية ل
اني داة لإلنس ة المه ام  ةوالرحم ال أم أن دور الم ع .. فك ى المجتم ه وعل ه وعيال ى نفس عة عل ة .. وتوس قاطب

ي  د .. فسبحان هللا العل ي آن واح ة ف ة ومتكامل ورة متقابل صورة الخيل الغازية هو دور البذل والعطاء في ص
  العظيم : 

  
ْبًحا(((  اِت َض هيل....)).. )1َواْلعَاِديَ باُح: الصَّ بََح. والضُّ باحاً: نَ ْبحاً وُض بَُح َض بََح يَْض   وَض

بَُح  ليس بصهيل ً الخيُل في َعْدِوها تَْضبَُح َضْبحاً: أَْسَمعَْت من أَفواهها صوتا وَضبََحت ل: تَْض ة؛ وقي وال َحْمَحَم
ها وت أَنفاس و ص ْنِحُم، وه ن..  تَ ال اب ا: م ق الى عنهم ي هللا تع اس، رض ٌب أَو عب ط إِال َكْل ة ق بََحْت داب ا َض

يرها  ي س ة ف بََحت الناق ْبعاً؛ يقال:َض ى َض ْبحاً بمعن ل َض ل جع ا لِإلب ن جعله ة: م ل اللغ ض أَه ال بع فرس؛وق
ال ير؛ وق ي الس ْبعَيها ف دَّْت َض بَعَْت إِذا َم و  وَض ال أَب َدت؛ وق ا إِذا َع وت أَجوافه ل ص ْبُح الخي حق: َض و إِس أَب

يَُمدَّ الفرُس َضْبعَْيه إِذا عدا  لخيُل وَضبَعَْت إِذا عدت، وهو السير؛ وقال في كتاب الخيل: هو أَنعبيدة:َضبََحِت ا
  ..  حتى كأَنه على األَرض طوالً 

تق...))..  )2فَاْلُموِريَاِت قَْدًحا(((  يره: الِقْدحةُ اسم مش د؛ وقال الليث في تفس ْن ار بالزَّ داح الن ن اقت  م
ي  كاٌل يَقَُع في الشجر واألَسنان. والقادُح:العَفَُن،والقَْدُح والقادُح: أَ  دودة الت وكالهما صفة غالبة. والقادحةُ: ال

جر؛ ّن والش ل الّسِ د تأْك ول: ق ي تق ادُح ف ع الق ال وق معي: يق وادُح؛ األَص نانه القَ ي أَس رعت ف   أَس
ْدح اآلِكلَ  خشبة بيته، يعني ي الِق َدَح ف رَ  ويقال: قَ ك إِذا َخ َدُح وذل ْنخِ يَْق ي السهم بِس ِد  ق ف ْن َدَح بالزَّ ل. وقَ النَّْص

َدح راَء به.والِمْق َدح: رام اِإلي ْدحاً واْقتَ َدُح قَ ي ُيَْق دة الت ه: الحدي دَّاُح، كل ةُ والقَ داُح والِمْقَدَح ا؛  والِمْق َدُح به يُْق
ه اَر. وقيل:القَدَّاُح والقَدَّاحة الحجر الذي يُْقَدُح ب َدْحُت الن ار؛ وقَ ه األَ  الن ورى من ذي يُ اُح الحجر ال دَّ زهري: القَ

  .. النار
ْدًحا( )1َواْلعَاِديَاِت َضْبًحا(((  ْبًحا( )2فَاْلُموِريَاِت قَ اْلُمِغيَراِت ُص ا( )3فَ ِه نَْقعً أَثَْرَن بِ ُع: ...)).. )4فَ والنَّْق

  ..  الماُء الُمْجتَِمُع فيها قبل أَْن يُْستَقَى ونَْقُع البئِر: الُمْجتَِمُع. َمْحبُِس الماِء. والنَّْقُع: الماُء الناقُِع أَي
ريقهم  )5فََوَسْطَن بِِه َجْمعًا(((   ل وسطتهم وتف ...)) .. يصف كيفية شق صفوف األعداد ودخل الخي

  تمهيدا للقضاء عليهم .. 
نَساَن ِلَربِِّه لََكنُوٌد(((  َر النِّعْ ...)).. )6إِنَّ اْإلِ وداً: َكفَ لَكنََد يَْكنُُد ُكن ة؛ ورج اد َم الى:  ٌ كنَّ ه تع وٌد. وقول وَكنُ

و ود وه ل: هوالَجُح ود؛ قي ه لََكنُ ان ِلَربِّ ِرب إِن اِإلنس َده ويَْض ُع ِرْف َده ويْمنَ ل وْح ذي يأُْك و ال ل: ه ن، وقي  أَحس
ور  وقال الكلبي: لََكنود، لربه. ه في اللغة أَصالً وال يسوغ أَيضاً مع قولهـَعْبده.قال ابن سيده: وال أَعرف ل لََكف
ام لربه   .. يَعُدُّ المصيباِت ويَْنسى النِّعَم بالنعمة؛ وقال الحسن: لَوَّ

وَشِهَد فالن  والشَّهاَدة َخبٌر قاطٌع تقوُل منه: َشِهَد الرجُل على كذا،...)).. )7َوإِنَّهُ َعلَى ذَِلَك لََشِهيٌد((( 
ه: أَْحَض َهَدني إِْمالَك هيد وأَْش و شاهد وش لعلى فالن بحق، فه ا شاَهَده. رني وأَص ار بم هادة: اِإلْخب هد الش ش

  المجلس حضره .. 
ْبًحا(((  اِت َض ْدًحا( )1َواْلعَاِديَ اِت قَ ْبًحا( )2فَاْلُموِريَ اْلُمِغيَراِت ُص ا( )3فَ ِه نَْقعً أَثَْرَن بِ ِه  )4فَ ْطَن بِ فََوَس

نَساَن ِلَربِِّه لََكنُوٌد( )5َجْمعًا( أَفََال يَْعلَُم إِذَا بُْعثَِر َما  )8َوإِنَّهُ ِلُحّبِ اْلَخْيِر لََشِديٌد( )7ذَِلَك لََشِهيٌد(َوإِنَّهُ َعلَى  )6إِنَّ اْإلِ
ُدوِر( )9فِي اْلقُبُوِر( َل َما فِي الصُّ   .))./).11إِنَّ َربَُّهْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ لََخبِيٌر( )10َوُحّصِ

ا ان وم األَمر ون.يك الَخبِيُر: من أَسماء هللا عز وجل العالم بما ك ْرُت ب ه:  وَخبُ األمر«قول رت ب » وخب
ُره من باب ككرم. وقوله: وخبرت األمر َر أَْخبُ ْرُت األَم ه. وَخبَ اموس والمصباح). أَي علمت إِذا  ُ قتل كما في الق

ه أَل عن راً؛ أَي اس ِه َخبِي أَْل ب الى: فاْس ه تع ه. وقول ى حقيقت ه عل ُر و عرفت ُر والُخْب ُر. والِخْب راً يَْخبُ َرةُ خبي الِخْب
  ..والُخْبَرةُ والَمْخبََرةُ والَمْخبَُرةُ،كله: الِعْلُم بالشيء
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ي ال  ة الت ه األدل دم إلي ث يق اده .. حي ومرة أخرى يقدم هللا عز وجل صورا تترى عن مدى رحمته بعب
ه .. ال يرعوي ي غي ان سادر ف ا اإلنس ..  تقبل الدحض على وجوده متفردا بالقوة والتمكين واإلحاطة .. بينم

ر  ه أنك ة .. ألن وم القيام دة ي رة مجس ا حاض يجد نتائجه ي س د .. والت ي ال تفي ة الت ق المغالط ي طري ض ف ويم
ه ..  أى بجانب رض ون ه أع تالءه .. ولكن ه واب وده ورحمت ة هللا ووج ة وحداني ارى .. حقيق ي ال تم ة الت الحقيق

ي وعبد المال الذي كان نعمة واضحة من هللا الغني الحميد .. ولم يسخ النفع ف ه ب ود علي ا يع ال فيم ك الم ر ذل
ا  ة األعين وم م خائن ذي يعل ل المحيط ال ه هللا الوكي الدنيا القليلة مهما كثرت والقصيرة مهما طالت .. يقدم إلي
ي  ة ف ا بالهزيم افرون دوم ود الك تخفي صورة من الدنيا .. البلسم الشافي والحل األمثل والنصر التام حيث يع

  ثلة في الخيل ..نهاية المطاف .. مم
  جاء في صحيح البخاري : 

ا ن عمر رضي هللا عنهم د هللا اب افع، عن عب ك، عن ن ن مسلمة: حدثنا مال د هللا ب دثنا عب ال: ح   ق
  القيامة نواصيها الخير إلى يوم الخيل في  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

   يوم القيامة نواصيها الخير إلى باب الخيل في  أخرجه مسلم في اإلمارة، 
ة ..   ة واألوب ان للتوب الخيل التي تمثل الجهاد والنصر .. وفي صورة مقابلة لآلخرة التي تدعو اإلنس

ري والجسدي ..  واإلنسان المتمسك بالسراب  .. والذي يسير في قفر يباب من التمزق والضياع النفسي الفك
دم ل ويم وال يق ى هللا ضياع مادي وروحي .. يبعده عن نهج هللا الق ة إل ة وتوب ن أوب ل م وى الهالك.. فه ـه س

ى يحسن  ل مت اريخ ..؟ ب راءة الت ى يحسن اإلنسان ق اده ؟.. ومت ن عب ة ع ل التوب ذي يقب رحيم .. ال الغفور ال
ه  ه ال شك في ب .. وإن ه لقري ة آلت .. وإن وم القيام إن ي اد ؟ .. ف ن العن ع ع ى يقل اإلنسان قراءة نفسه ؟.. ومت

  إطالقا ..  
  
  

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ل الم ار الوكي ز الجب يمن العزي ـه األسماء الحسنى سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ح
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َوارْ (( ون ...  –./.)) )118َحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  دا رسول هللاوأشهد أن محم 
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 c   : 409الحلقة عدد   
   c سورة القارعة) 101(

  ) 11( آياتها : 
  

 ول هللا د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل  وعل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
   الرحمن الرحيــــــــــــــم بسم هللا

ةُ(((    ةُ( )1اْلقَاِرَع ا اْلقَاِرَع ةُ( )2َم ا اْلقَاِرَع ا أَْدَراَك َم وِث( )3َوَم اْلفََراِش اْلَمْبثُ اُس َك وُن النَّ ْوَم يَُك  )4يَ
وِش( اْلِعْهِن اْلَمنفُ هُ( )5َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َك ْت َمَواِزينُ ْن ثَقُلَ ا َم َو فِ )6فَأَمَّ يٍَة(فَُه ٍة َراِض ْت  )7ي ِعيَش ْن َخفَّ ا َم َوأَمَّ

هُ َهاِويَةٌ( )8َمَواِزينُهُ(   .))./).11نَاٌر َحاِميَةٌ( )10َوَما أَْدَراَك َماِهيَْه( )9فَأُمُّ
  صدق هللا العظيم   
    

  
  

  ( سورة القارعة ) 

  * التحليل :  
    

ا .. وال وب بأهواله رع القل ا تق ا ألنه ميت به ة س ي القيام ة ه ديد .. القارع وت الش و الص رع ه ق
ى  ون عل ى نك ا وشدائدها وعذاباتها حت ى أهواله الى إل بحانه وتع والقارعة من أسماء القيامة .. نبهنا هللا س
ة فهو اسم من  حذر منها وحتى نتخذ العدة للرحيل فال تبقى حجة لمحتج .. العهن هو الصوف .. وأما الهاوي

  ن الكافر يهوي  فيها  : أسماء جهنم والعياذ با .. سميت بذلك أل
  

  جاء في صحيح مسلم : 
اد،عن األعرج،  نعبد الرحمحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني ابن    ي الزن الحزامي) عن أب

ال وآله عن أبي هريرة؛أن النبي صلى هللا عليه  ي(( وسلم ق ذه، الت اركم ه ن آدم، جزء من سبعين  ن د اب يوق
ن  زءا م نم  ج ر جه الوا:ح ا ق ة، ي ت لكافي ال  وهللا إن كان ول هللا ق تين (( رس ا بتسعة وس لت عليه ا فض فإنه

   .)).جزءا. كلها مثل حرها
  وجاء في سنن النسائي :   
ن   ديل ب ميسرة، عن  أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا شعبة عن ب

هكان رسول -عبد هللا بن شقيق، عن أبي هريرة قال: ه  هللا صلى هللا علي نم،  وآل ذاب جه وذ من ع لم يتع وس
  وعذاب القبر، والمسيح الدجال.
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  وجاء في صحيح مسلم :   
ي   ي حازم، عن أب رة،  حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا خلف بن خليفة. حدثنا يزيد بن كيسان عن أب هري

ه  لىكنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إذ سمع وجبة. فقال النبي ص قال: ه هللا علي درون (( وسلم وآل ت
ي  هذا حجر رمي به(( . قال . قال قلنا: هللا ورسوله أعلم ))ما هذا؟ وي ف و يه في النار منذ سبعين خريفا. فه

  .)).النار اآلن، حتى انتهى إلى قعرها
ى    الى حت ا هللا سبحانه وتع دمها لن أصبحت الصورة واضحة ومتسقة األبعاد .. وهي الصورة التي يق

ل لحظة  ي ك نكون على بينة من األمر .. وحتى نتأكد أن المسألة جد في جد .. وحتى نستعد للموت والرحيل ف
ت .. السورة  ا طال رت والقصيرة مهم ا كث ة مهم دنيا القليل .. بالعبادة والعمل الصالح .. وحتى ال نغتر بهذه ال

ي ي ه والط ي غي ادر ف ان الس ذا اإلنس ن ه حة ع ن واض ر م ل أكث حة ب لفه واض ي ص ادى ف ه ويتم ب رأس رك
ة   مع والطاع الح .. والس ه الص ه وعمل ـه إال بدين ة ل ورة ال قيم ي الس و ف ا ه وم.. بينم ه المزع وكبريائ
ي  ت ف اذا فعل ه .. م ه ومجزي ب ب علي ه .. ومحاس ئول عن ت مس ولرسوله .. هذا العمر الذي أعطاك هللا .. أن

و جزا و امتحان وه ك .. ه يت وقت ف قض اعمرك.. وكي ي جد .. واالمتح د ف ير  نء .. المسألة ج صعب وعس
  فكيف نقضيه في النوم . وكيف نهرب من عبادة هللا الواحد القهار ؟ ..  

       
 *******  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ..  اق جه
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ة القاد ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع م
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 410الحلقة عدد  
   c سورة التكاثر) 102(

  ) 8( آياتها : 
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةلة وأدى األمانالرسا
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

وَن( )2َحتَّى ُزْرتُْم اْلَمقَابَِر( )1أَْلَهاُكْم التََّكاثُُر(((    ْوَف تَْعلَُم ْوفَ  )3َكالَّ َس الَّ َس مَّ َك وَن(ثُ ْو  )4 تَْعلَُم الَّ لَ َك
  ./.)).)8ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعْن النَِّعيِم( )7)ثُمَّ لَتََرْونََها َعْيَن اْليَِقيِن(6لَتََرْوَن اْلَجِحيَم( )5تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقيِن(

  صدق هللا العظيم   
  ( سورة التكاثر )   

  * التحليل :   
  

ا ما معنى التكاثر ؟.. و ه ؟.. وم ا حقيقت م وم ا العل ردع والزجر ؟.. وم ا ال ابر ؟ .. م ارة المق ا زي م
ل  ي التحلي افية ف ة الش ة الكافي دون األجوب ر تج ذه األسئلة وأكث ه ؟.. عن ه يتم السؤال عن ذي س يم ال النع

  التالي إن شاء هللا تعالى : 
 

ون .. فيلهيهم عن الصالة وعن (( ألهاكم التكاثر )) : أي جمع المال .. يتكاثر به الناس ويتفاخر
ة ..  ر دائم ا غي ارة ألنه ماها زي ابر )) .. س م المق ى زرت اء ..(( حت ذل والعط اة .. والب ن الزك ر هللا وع ذك
ي  ى المراحل الت د السورة عل ذلك تؤك ا .. وب ه إطالق ذي ال شك في ة ال وم القيام وألنها مؤقتة في انتظار ي

ار . ر مخت ادي يمر بها كل إنسان قسرا .. غي دليل الم د بال ى يتأك رزخ .. حت ر .. أو الب ة القب ا مرحل . ومنه
ي  ان ف ان .. وأن اإلنسان ك ان وال الزم الملموس أن هللا موجود .. وأنه واحد ال شريك له .. وال يحده المك

ا  د غفلة..  ساه عن الحقيقة التي ال تمارى .. حقيقة البعث والجزاء .. والجنة النار ..  لذلك استعمل فيم بع
 الردع والزجر مرات متكررة حتى ثوب اإلنسان إلى رشده ويعدل مساره قبل فوت األوان : 

ه .. (( لتعلمون    ه وكنه ه بحقيقت ا : أدرك م الشيء علم م كال ستعلمون )) : عل (( كال ستعلمون ث
ر ر ؟.. (( لت ن المف أين المهرب وأي م علم اليقين )) .. يقن األمر يقنا ويقينا وثبت ووجب .. ف ون الجحيم ث

ف ..  ا )) .. فالموعد حق ال يخل نكم إال وارده ا ((  وإن م لترونها عين العين اليقين )) .. وفي مقام آخره
ذي أضاعه  دنيا ال يم ال الوا : المقصود نع اء ق يم )) : بعض العلم ولكل أجل كتاب .. (( ثم لتسألن عن النع

ر ة لآلخ ذه مطي م يتخ ان ول اء ابتغ ةاإلنس ذل والعط اء بالب ض العلم الى .. وبع بحانه وتع اة هللا س اء مرض
بب  ؤمن بس ر الم يعه غي ذي يض رة ال يم اآلخ و نع ام ه ذا المق ي ه النعيم ف ود ب الوا إن المقص رين  ق اآلخ
ين  ل اإلثن ياق يحتم اس .. والس ا وال التب بس فيه ي ال ل ه الت دين وتعاليم ه لل أ وتجاهل ى الخط راره عل إص

ا سعيها سؤال عن دنيا ضائعة لم تدم ..  وعن آخرة ال مهرب منها إال إليها .. وال بد لإلنسان أن يسعى له
ا  ا وإيمان ا وعي ي ال عوج له ق الت ى الطري للفوز بنعيمها الدائم الذي ال انقطاع له .. متى استقام المرء عل

ل حق اإلس ل من استخدم العق ظ .. والعاق ل من اتع تخدام وحبا في هللا وطاعة له فيما أمر ونهى .. والعاق
  ألن عقل الشيء عقال : فهمه وتدبره .. 

  
  

  
*******  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه الق يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي دوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ال وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  اقرآن منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  اته .ورحمة هللا وبرك

 
 

  
  
  
   

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  

 c   : 411الحلقة عدد   
   c سورة العصر) 103(

  ) 3 ( آياتها :
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ِر(((  ٍر( )1َواْلعَْص ي ُخْس اَن لَِف نَس اْلَحّقِ  )2إِنَّ اْإلِ ْوا بِ اِلَحاِت َوتََواَص وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ إِالَّ الَّ
ْبِر(   .))./).3َوتََواَصْوا بِالصَّ

  صدق هللا العظيم 
  

  ( سورة العصر ) 

  * التحليل :
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ل  يهم العم وفر ف وا وت أقسم هللا سبحانه وتعالى بالعصر على أن مآل اإلنسان هو الهالك إال الذين آمن
دين هو  الصالح فاإليمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.. ليس هذا فحسب بل ميزانهم الحق .. والحق هو ال

ن رآن والس ادوا للق وا ع الم إن اختلف زان اإلس وم وأح اكل أو هم نهم مش ت بي ازعون.. وإن وقع ة.. وال يتن
ل عزائمهم وال  ى ال تف وضاقت عليهم األرض بما رحبت كانت وصيتهم لبعضهم بعضا الصبر ثم الصبر .. حت
ة  ذه السورة المبارك ة ه الح يعرف قيم تثبط إرادتهم وحتى ال  يدب اليأس بين صفوفهم ..  وكان السلف الص

ى بحيث ال يلتقي  ا إل ا وتطلع ال به ا وعم ا به متحابان في هللا وال يفترقان إال قرأ أحدهما سورة العصر .. تبرك
ـه ..(( ْوا مرضاة هللا سبحانه وتعالى يوم القيامة الذي ال شريك ل اه)) ..  َوتََواَص َل وَوصَّ َد  أَْوصى الرج : َعِه

اإِليه ل واإلعتب ذكر والعم اعة .. الحق .. فهي األمانة يتعهدها الجميع بالت ام الس ى قي ة إل ى متألق ى تبق ر .. حت
و صابِرٌ والصبر .. الحق عرفناه فما الصبر ؟..  ْبراً، فه بُِر َص بََر يَْص َزع، َص يض الَج ْبُر: نِق وهري:  والصَّ الج

بر َحْبس النفس عند الجَزع، وقد َصبََر فالن عند الُمِصيبة   ..  يَْصبُِر َصْبراً  الصَّ
ذا فا سبحانه وتعالى  دي .. ه ري والجس أعطاك مفتاحا من مفاتيح السعادة والتوازن النفسي والفك

 كالمفتاح يتمثل في الحق .. في اإليمان .. في الدين .. طرف الحبل عند هللا .. ما المطلوب منك ؟؟ مطلوب من
نصف اإليمان السمع والطاعة التطبيق ..  ولكن كيف التطبيق ؟.. محور هذا التطبيق هو الصبر .. الصبر هو 

درة  م وق .. ال يأتيك على طبق من فضة .. الصبر هو بذلك أنت وعطاؤك أنت .. هو ما تقدر عليه من أناة وحل
ـه ولرسوله مع الصبر والمصابرة .. تصبر  رك لل ل أم رد ك على المواجهة .. ليس هذا فقط .. بل عليك أن ت

ل بر.. تنق ه بالص وعز إلي رك وت رك وتوصي غي بر لغي ذاتك وتص دك  ل ى ول ك إل ى زوج بر إل ك بالص العهد من
ع  ل المجتم ة وك ي والمدين ة والح م العائل ن ث ان ..  وم ي اإليم ك ف ك وأخي ارك وزميل ديقك وج ك و ص وابنت

  واإلنسانية قاطبة .. إنه سباق حتى ال تخسر منزلتك في الجنة :
  
ِر(((   ٍر( )1َواْلعَْص ي ُخْس اَن لَِف نَس ِذينَ  )2إِنَّ اْإلِ اْلَحّقِ  إِالَّ الَّ ْوا بِ اِلَحاِت َوتََواَص وا الصَّ وا َوَعِملُ آَمنُ

ْبِر( ك /).3َوتََواَصْوا بِالصَّ ة .. علي ن الجن دك م دان مقع ذاب وفق الك والع .)).. حتى ال تبوء بالخسر .. وهو اله
ة  ن الممارس و دي دين ه ا ..  فال ة وتطبيق اء .. ممارس ذال وعط ة وب ال وني وال وعم ة ق د والطاع ذل الجه بب
ه  ض علي ه .. ونح ى ب ة نتواص ة والجماعي اة الفردي ات الحي ن مقوم يس م وم رئ بر مق ق .. والص والتطبي

  ونمارسه بصمت وأناة جاء في لسان العرب : 
اَرةً   راناً وَخَس راً وُخْس ارة َوَخَس ار والَخس ه: َضلَّ.والَخَس ٌر، كل ر وَخِس و خاِس اراً، فه َرى:  َس الَخْيَس

ة  إن إلنسانالعزيز: والعصِر  لوفي التنزيه زائدة. الضالل والهالك، والياء في ي عقوب راء: لف ر؛ الف ي ُخْس لف
  ..ةفي الجن بذنبه وأَنَْخَسر أَهله ومنزله

ل هي  اذجة .. ب ة س ا وال صدفة غبي اة ليست عبث ة أن الحي الل السورة الكريم ن خ وبالتالي نتأكد م
ا ة البي ا .. وأن أمانة ومسئولية سنحاسب عليها .. وأن علينا أمان اهرا وباطن تقامة ظ ة اإلس الغ وأمان ن واإلب

  الموعد لن يتخلف في يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. 
  
         

 *******  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ..  اق جه
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
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ة القاد ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع م
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

  

c    : 412الحلقة عدد   
   c سورة الهمزة) 104(

  )  9( آياتها : 
  

    ام ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
الساعة ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رسول 

  حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا ةهللا بلغ الرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

َزٍة(((  َزٍة لَُم ّلِ ُهَم ٌل ِلُك َدهُ( )1َوْي دَّ االً َوَع َع َم ِذي َجَم َدهُ( )2الَّ هُ أَْخلَ ُب أَنَّ َمالَ الّ  )3يَْحَس ي ـلَيُْنبَ َك ذَنَّ فِ
ِ اْلُموقََدةُ( )5َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ( )4اْلُحَطَمِة( َّ ْيِهْم ُموَص )7الَّتِي تَطَِّلُع َعلَى األَْفئَِدِة( )6نَاُر  ا َعلَ  )8َدةٌ(ـإِنََّه

َدٍة(   ))../).9فِي َعَمٍد ُمَمدَّ
  صدق هللا العظيم 
  (سورة الهمزة ) 

  * التحليل : 
  

ذاب.. والوي و الع ل ه نم .. (( الوي ي جه م وادي ف َزٍة(ل اس َزٍة لَُم ّلِ ُهَم ٌل ِلُك و )1َوْي زة ه ...)).. الهم
ن  ه م المشاء بالنميمة بين الناس .. هو المغتاب .. هو الذي يحدث الفتنة بين األحبة وفي المجتمع بما يقوم ب

اس  وم الن ى هم رج عل ا والتف ذاباتهم.. أفعال وأقوال وإشارات غايته خلق المشاكل والتلذذ بخلقه ع  بع والتمت



  1615                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

الهمزة  واللمزة الذي يعرض نفسه للناس حتى يسخروا منه وحتى يكون أضحوكة بدعوى الفذلكة المقيتة.. ف
لحومهم على  لاللمزة تتوفر فيه عدة شروط من ضمنها على سبيل الذكر ال الحصر التلذذ باغتياب الناس وأك

ل األ ة داخ ع اإلسالمي .. (( سبل المجاز .. والذي يسعى جاهدا للفتن ائالت والمجتم راد والع َزٍة ف ّلِ ُهَم ٌل ِلُك َوْي
َزٍة( َدهُ( )1لَُم دَّ االً َوَع َع َم ِذي َجَم َدهُ( )2الَّ هُ أَْخلَ ُب أَنَّ َمالَ ى )3يَْحَس رص عل ن خصائصه الخاصة الح ...)).. م

ال جمع المال وهو يحسب أن ذلك المال سيضمن لـه البقاء والخلود .. والحال أنه مي ه ال  م ل مع ن يحم ت ول
ال شكوال  ا بالم د .. افتتان وال منافع .. ولكنه يغالط نفسه ويسعى لمغالطة الغير .. يفني عمره في الكسب والع
و هللا  ي ه يئا .. ألن المغن ن هللا ش ي م م ظاهر ال يغن ن وعل د ف د .. فالع ي الع ره ف وصنوفا متنوعة.. يفني عم

ى هللا سبحانه وتعالى الرزاق الفتاح العل يم الذي كتب اآلجال واألرزاق .. وعلينا بالعمل والتوكل والتفويض إل
ه  ل صيحة علي المقيت ذي الحول والطول .. ولكن هذا النوع الضار بنفسه وبالعائالت وبالمجتمع .. يحسب ك

اس ..  ي ي الن ؤثر ف ار .. م الم معسول ..منمق .. مخت ب .. ك الم رط اس بك ربص بالن ري .. وهو العدو المت غ
ه ال  ر.. ألن ه أي يخي ع من ن أن نتوق ن .. ال يمك ي وال دي ـه وال ع دأ ل ي ال مب ة الت عيفة المتهالك وس الض النف
ه  ه مسلم وان ك إن يضمر إال الشر بالمجتمع ويسعى لتقطيع أوصال المجتمع اآلمن.. وحتى إن نصحته يقول ل

ة ال يقول إال خيرا وال يفعل إال خيرا؟؟... وهذا من أعجب العجب  ن الحقيق روب م ه واله في المغالطة والتموي
ذا .. ويضحك  ز ه التي ال تمارى ..  بينما هو يغتاب الناس .. ويحمل كالم هذا لهذا .. ويسخر من هذا .. ويغم
ي  ون ف ه .. ويتحلق ي يضحكوا مع اس ك تثير الن ا .. ويس ة وإهسالس على هذا..  ويرتفع ضحكه قهقهة وكتكت

َزٍة(ال يسلم منهم شيء .. ما هو مآلهم.. ؟؟  ((  المقاهي واألركان والطرقات َزٍة لَُم َع  )1َوْيٌل ِلُكّلِ ُهَم ِذي َجَم الَّ
َدهُ( ِة(ـلَيُْنبَ َكالّ  )3يَْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ( )2َماالً َوَعدَّ ي اْلُحَطَم ار  )4ذَنَّ فِ ن أسماء الن ة اسم م ...)).. والحطم

اء سميت  التي خلقها هللا سبحانه وتعالى ال العلم ا .. وق ى فيه العزيز الجبار .. سميت بذلك ألنها تحطم ما يلق
ه ..  ((  ة هللا وطاعت ا بمخاف ؤمن حذره منه ذ الم ى يأخ َزٍة(بالحطمة تعظيما لشأنها حت َزٍة لَُم ّلِ ُهَم ٌل ِلُك  )1َوْي

َدهُ( ةُ( )4ذَنَّ فِي اْلُحَطَمِة(ـلَيُْنبَ  َكالّ  )3يَْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدهُ( )2الَِّذي َجَمَع َماالً َوَعدَّ اُر  )5َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَم نَ
ِ اْلُموقََدةُ( َدٍة( )8َدةٌ(ـإِنََّها َعلَْيِهْم ُموصَ  )7الَّتِي تَطَِّلُع َعلَى األَْفئَِدِة( )6َّ   ))../).9فِي َعَمٍد ُمَمدَّ

ة أن هللا سبحانه وتع وم القيام ار ي واص الن اق من خ افر ونف ر الك ى إدراك كف درة عل ا الق الى يعطيه
يم ..  تَطَِّلُع َعلَى األَْفئَِدةِ المنافق .. (( ادر الحك إذن هللا الق )).. تعرف من أنت وما خبيئة نفسك وقلبك وصدرك ب

دارين .. ((  ي ال ار ف ن الن اة م أل هللا النج ة .. نس ال للمغالط ال مج ْيِهْم ُموَصف ا َعلَ ٍد  )8َدةٌ(ـإِنََّه ي َعَم فِ
َدٍة(   ))../).9ُمَمدَّ

  جاء في لسان العرب :
من في عمد  َوأُُهٌب ومعناه أَنها  قرئت في ُعُمٍد، وهو جمع ِعماًد وَعَمد، وُعمعد كما قالواإِهاٌب وأََهبٌ 

ري ب األَزه ار؛ نس ذا الن ان ه اً جمع د جميع د والعُُم راء: العََم ال الف ال: وق اج، وق ى الزج ول إِل  الق
  .ل أَديٍم وأََدٍم وأُُدٍم وقَضيم وقََضٍم وقُُضٍم.مث للعمود

ل  وحا ويقب ة نص ى هللا توب وب إل د أن يت ان ال ب ذا البي رى ويبصر ه الم وهو ي ي الك أعتقد أن من يع
الم  ل ك اس بحم ين الن عليه بالصالة والعبادة ويبتعد عن مجالس السوء  وعن اغتياب الناس .. وعن الفتنة ب

ي بخويصه هذا إلى ذاك .. إن المؤ من الواعي المسئول الذي يخاف هللا يترفع عن هذا المسلك المشين ويعتن
وء ..  اء الس ن خلط ه ع أى بجناب ه .. وين ة هللا وطاعت ي محب ة ف ال وني ال وعم وال وفع دوة ق ون ق ه ويك نفس

ان ا ك د مهم ن أح .. وال  ويسعى جاهدا للصلح وإطفاء  نار الفتن بين العائالت وداخل المجتمع .. وال يسخر م
ى  الى ال ينظر إل بحانه وتع د هللا .. وألن هللا س ة عن زة مكرم النفس عزي يعرض نفسه كي يكون أضحوكة .. ف
ون  ب أن يك ا .. يج ا .. ونيتن ا وفعلن ا ودينن ا ووعين ى إيمانن ا .. أي إل ى قلوبن ر إل ن ينظ ورنا ولك أشكالنا وص

ي ال المؤمن قدوة فعال من دين وقرآن كريم وسنة نبوية مطهرة ح دنيا واآلخرة الت تى يضمن لنفسه سعادة ال
  شك  فيها إطالقا ..  

  



  1616                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  
 *******  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده ال ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه  محم ريك ل ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ر ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  اب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم ع ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق ل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  

c     : 413الحلقة عدد  
   c سورة الفيل) 105(

  ) 5( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 سالم عليكم ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ال ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

  
رَ ((  ْم تَ ِل(  أَلَ َحاِب اْلِفي َك بِأَْص َل َربُّ َف فَعَ ِليٍل( )1َكْي ي تَْض َدهُْم فِ ْل َكْي ْم يَْجعَ ًرا  )2أَلَ ْيِهْم َطْي َل َعلَ َوأَْرَس

يٍل(تَْرِميِهمْ  )3أَبَابِيَل(   .))./).5فََجعَلَُهْم َكعَْصٍف َمأُْكوٍل( )4 بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسّجِ
  صدق هللا العظيم 
  ( سورة الفيل ) 

  * التحليل :
  



  1617                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  األبابيل هي الطيور الكثيرة المجتمعة والمسترسلة في هجماتها .. من سجيل : 
اء  ارة ج ي الصحاح: "حج ار من سجيل ف ت بن ن طين، طبخ الوا: حجارة م نم ق ا جه وب فيه ، مكت

ن 33الذاريات: )) لنرسل عليهم حجارة من طين. مسومة(( أسماء القوم؛ لقوله تعالى:  دالرحمن ب . وقال عب
زى:  جيل  أب ن س ت((   :م ي نزل ارة الت ي الحج ماء، وه ن الس ي  م يم. وه ن الجح ل م وط. وقي وم ل ى ق عل

  ..  أصيالل "سجين" ثم أبدلت الالم نونا؛ كما قالوا في أصيالن
  صف مأكول : جاء في لسان العرب : كع

ه، ل من ا أُك الرزق وم ه،وأَّما الريحان ف ل من ا ال يؤك زرع وم ف ورق ال ي بالعص ل يعن ف وقي  العص
افة يفةُ والعُص ن  والعَِص ا م ة ونحوه ّب الِحنط ى ح ا عل و م ل: ه ْبن، وقي بنالتّ ور الت القش  . وق

زرع ألَنالعصف القَِصيل، وقيلالعصف  النضر رب  بقل ال االع ول خرجن ه شيئاً  تق وا من زرع إذا قطع ُف ال نَْعِص
د العَْصُف. والعَْصفُ  قبل إْدراكه فذلك ف، يري هم: ذو العَص ال بعض ن والعَِصيفةُ: ورق السُّْنبُل. وق أْكول م  الم

  .. منه الحّب، والريحان الصحيح الذي يؤكل، والعْصُف والعَِصيف: ما قُِطع
  جاء في صحيح البخاري : 

يحدثنا أبو ن ن أب لمة، ع ي س ى، عن أب ال: حدثنا شيبان، عن يحي ين ق ن دك ل ب رة: عيم الفض   هري
ه فأخبر بذلك النبي صلى هللا عليه  بقتيل منهم قتلوه، -عام فتح مكة  -أن خزاعة قتلوا رجال من بني ليث  وآل

ل  القتل وسلم، فركب راحلته فخطب، فقال: (إن هللا حبس عن مكة د هللا -أو الفي و عب يهم  - شك أب لط عل وس
ت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمؤمنين، أال ,انها ا حل دي، أال وإنه ل ألحد بع لم تحل ألحد قبلي، ولم تح

تقط ساقطتها إال  لي ساعة من نهار، أال وإنها ساعتي هذه حرام، ال يختلى شوكها، وال يعضد شجرها، وال تل
لقتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل لمنشد، فمن ال:  ، وإما أن يقاد أهل القتيل). فجاء رجل من أه يمن فق ال

ريش: ه  اكتب لي يا رسول هللا، فقال: (اكتبوا ألبي فالن). فقال رجل من ق ا نجعل ول هللا، فإن ا رس إال اإلذخر ي
ه لى هللا علي ي ص ال النب ه  في بيوتنا وقبورنا؟ فق د هللا:  وآل و عب ال أب لم: (إال األذخر إال األذخر).ق ال: وس يق

  ..  ألبي عبد هللا: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة يقاد بالقاف، فقيل
الى  لمرة أخرى يعطينا هللا سبحانه وتعالى الدلي بحانه وتع ـه س المادي على وجوده واحدا ال شريك ل

ي يؤ ي يرسلها هللا ك ة الت ة الثابت ة المادي رد عما يصفون .. وسورة الفيل تندرج في سياق األدل ه ف م أن د له ك
ة السوء  صمد .. وأنه يحمي مقدساته .. وأن مآل الجبابرة كان دوما ومازال إلى قيم الساعة هو الهالك وميت
زاع دام  ه وشفته نتيجة ن ه وعين ي جبهت د أصيب ف ان ق .. وأبرهة األشرم الذي هجم على بيت  هللا الحرام ك

ر ذلك سمي األش يمن .. فل م ال ى حك يمن بينه وبين غريمه عل ين وأذل أهل ال ي اليم ة ف ا كنيسة عظيم م .. بن
ران الواضح  ه الخس ان مآل ى كنيسته .. فك سخرة وبذال من أجلها .. وأراد تهديم الكعبة حتى يتوجه الناس إل

ى األر رك عل ة .. وب ا وصل مك ول وال  ض.. ومن معجزات هللا أن الفيل رفض المسير لم رع الطب ال يسمع ق
دا استنفار المقاتلين ..  ة .. تأكي حتى أتى أمر هللا فقضى على أبرهة وجنده وجعله كزرع استنفذ ما له من قيم

ى  ر عل اس تم ب أن الن ن الغري على مدى ضعتهم وخسرانهم .. وحتى يبقوا دليال على قوة هللا وبطشته.. ولك
د  ا ال يفي ة .. وتتلهى بم ة القاطع ن  األدل ل الدروس ال تأخذ منها العبرة .. وال تستفيد م ي ك ا الموت ف .. بينم

ة  ا لجن ث إنه د الموت . حي ن بع ة م ة الحقيقي ادم .. للرحل ل الق مكان يتربص بهم .. دون أن يعدوا عدة للرحي
زان الحق  أبدا أو لنار أبدا وال خيار وال رجوع وال استئناف وال تعقيب .. وال عالقات .. وال محسوبية بل المي

اع . والعدل .. ميزان الرب العادل القدي ا اإلنطب ل تعطين ورة الفي ا .. إن س ه إطالق ك في ر يوم القيامة الذي ال ش
ا  بأن هللا موجود في كل زمان ومكان وخارج إطار الزمان والمكان وال يتحدد بهما ألنهما خلقهما ومحيط بهم

ل م اس .. فه وي الن ة البئيسة دون أن يرع ا النهاي ان دوم المين ك ل شيء.. وأن مصير الظ ى ك ن وقادر عل
  معتبر ؟؟..
   

 *******  
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* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ز يمن العزي ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي الجب
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن(َوقُْل رَ (( ون ...  –./.)) )118ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إال هللا أشهد أن ال إله
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
   

  
  
  

 c   : 414الحلقة عدد   
   c سورة قريش) 106( 

  ) 4( آياتها : 
  

 ه و ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ص
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  حيــــــــــــــم بسم هللا الرحمن الر



  1619                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

يَالِف قَُرْيٍش(((  ْيِف(1ِإلِ تَاِء َوالصَّ ِت(2)إِيَالفِِهْم ِرْحلَةَ الّشِ ذَا اْلبَْي ُدوا َربَّ َه ْن 3)فَْليَْعبُ ْم ِم ِذي أَْطعََمُه )الَّ
  .))./).4ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف(

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة قريش ) 

  * التحليل :
  

يما معنى ((    ...))؟ .. )1َالِف قَُرْيٍش(ِإلِ
  جاء في لسان العرب : 

الفَ  ا اإلي ذ له ن أََخ ريش أَن أَول م ْت ق د َعِلَم اس: وق ن عب ديث اب ي ح ُد  وف الُف: العَْه ٌم؛ اإلي لَهاِش
ذه  اف أَخ د من ن عب م ب ان هاش ماُم، ك ذِّ ووال ن المل ه  كم ي قول ل ف ريش، وقي الف  لق الى إلي ول تع ريش: يق ق

ت  الى: أهلك حتع يف أَي ابأص تاء والص ة الش ريش رحل ف ق ة، وِلتَُؤلِّ اً مك ف قريش ل ألُوِل  الفي
ذا ربته لك ول ض ا تق و كم ي ذه، وه ذوا ف ن ذه أَخ وا م ا، إذا فرغ َع بينهم  تَْجَم

أَلََّف:  ض، وتَ ى بع ع بعضه إل اً،وأَلَّفَه: جم ه بعض َف بعُض َف الشيُء: أَِل ةُ. وأْتَلَ واو، وهي األُْلف لكذا، بحذف ال
  .. وتَبائَِع وأَفِيٍل وأَفائِلَ  تَبِيعٍ  يقال: َحنَِّت اإلْلُف إلى اإلْلِف، وجمع األَِليف أَالئُِف مثل َم. واإلْلف:األَِليُف.تَنَظَّ 

  وجاء في المستدرك : 
وب دثنا يعق د  حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، حدثنا أحمد بن عبيد هللا النرسي، ح ن محم ب

ق، عن سعيد  بن محمد بن ثابت بن شرحبيل، حدثني عثمان بن عبد هللا الزهري، حدثنا إبراهيم ي عتي ن أب ب
ي ت أب انئ بن ه أم ه ن جدت ه، ع ن أبي رة، ع ن هبي دة ب ن جع رو ب ب  بن عم ا  -طال الى عنه أن  -رضي هللا تع

يهم قال: (فضَّل -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  وة ف ة هللا قريشاً بسبع خالل:أني فيهم، وأن النب ، والحجاب
قاية رهم،  فيهم، والس ده غي دوا هللا عشر سنين ال يعب م عب ل، وأنه ى الفي رهم عل يهم، وأن هللا نص  وأن هللاف
زل  ورة  أن يهم س رآن).ف ن الق   م

ا رسول هللا  لم  -ثم تاله ه وس رحمن -صلى هللا علي رحيم  {بسم هللا ال َرْيٍش(((  ال َالِف قُ ي ةَ 1ِإلِ ْم ِرْحلَ )إِيَالفِِه
ْيِف(الشِّ    .))./).4)الَِّذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف(3)فَْليَْعبُُدوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت(2تَاِء َوالصَّ

  اإلسناد، ولم يخرجاه. هذا حديث صحيح
  ولكن صاحب الدر المنثور قال : 

وام ن الع ر ب اكر عن الزبي ن عس ه واب ن مردوي ال أخرج الطبراني في األوسط واب ال: ق ول هللا  ق رس
دوا هللا أنهم عب لهم ب ال. فض بع خص ا بس ل هللا قريش لم: "فض ه وس لى هللا علي ده إال  ص نين ال يعب ر س عش

ورة نزلت فيهم قريش، وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأنه ن س دخل  م م ي رآن ل الق
ي  رهم وه المين غي ن الع د م ا أح الف(( فيه ريش  إلي لهم ق ة وفض وة والخالف يهم النب أن ف ة  ب والحجاب

  )) .. والسقاية
ورة م ا في س نعم وأبرزه ذه ال الى به اس  نحين أنعم هللا سبحانه وتع ا الن م يتلوه رآن خصت به الق

ى ال  ةويسمعونها إلى قيام الساع ريش حت ة ق راز قيم ك إب ان القصد من ذل ا ك ا .. إنم ا إطالق ك فيه التي ال ش
ريش ومن  يتجرأ عليهم أحد .. وحتى دي ق ى تب ذا حت ونهم حق اإلجالل .. وك رام ويجل يحترمونهم حق االحت

ذل والعطاء  ى الب لف لفها جدا أكبر .. فالمشكور على فعله وخاصة من لدن هللا عز إنما يزيده الشكر قدرة عل
ذي  ف ال دين اإلسالمي الحني ذا ال ورا والخدمة والتفاني في محبة هللا ورسوله .. وللمؤمنين عامة وله اء ن ج

ريش أراد أن  م ق ورة باس الى س بحنه وتع زل هللا س ين أن ع .. ح افيا للجمي ما ش ع وبلس ة للجمي ع وهداي للجمي
رم  و المعطي والمك ه ه بحانه ماض .. وأن ال راد لمشيئته .. وأن ره س يعطي للعالم إلى منتهى اإلسالم أن أم

د التفاعل والمنان وال راد لفضله .. وبالتالي ال موجب ال حسد أو بغضا ء أو شحناء .. بل لمزيد الغبطة ومزي
م العطاء  ه وأجزل له ة بيت نعم ال تحصى من خدم يهم ب م عل ه وأنع ازهم ومن علي مع أهل قريش ألنهم هللا م
رى ال  م كب ان .. وهي نع ن واألم و األم واهم وه ا آخر س المادي والمعنوي وخصهم بما لم يخص بهم مجتمع
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ل تقدر بثمن .. من هنا وجب أن ن وة للتأم ة ودع ل من هللا ومن ا فض ى أساس أنه ريش عل ى سورة ق نظر إل
ل  زمن المتواص ي مستوى ال ان .. وف ي مستوى المك ي مستوى األرض .. أي ف واإلعتبار في عطاء هللا .. ف
ور  ي رحمة هللا ومن سعة ون ا ف ة تشي  بم ثالث مجتمع تويات ال ي المس ادي .. وف اء الم وفي مستوى العط

ل شريك ومحبة وعظمة ف ن ك ي ع سبحان هللا الكريم العليم ذي المنة والفصل وإليه يرد األمر كله..  تعالى رب
  ونقصان .. وله الحمد في األولى  واآلخرة وهو العزيز  الحميد .. 

  
 *******  

  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه مح ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب م

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم والحمد  رب  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  
  

c    : 415الحلقة عدد   
   c سورة الماعون) 107(

  ) 7( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم الن ول هللا بل صير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
يِن(((  ُب بِالّدِ ُدعُّ ا1أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ ِذي يَ ذَِلَك الَّ يَم() فَ ِكيِن(2ْليَتِ اِم اْلِمْس ى َطعَ ضُّ َعلَ ٌل 3) َوالَ يَُح ) فََوْي

  .))./).7) َويَْمنَعُوَن اْلَماُعوَن(6) الَِّذيَن ُهْم يَُراُءوَن(5) الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالَتِِهْم َساُهوَن(4ِلْلُمَصلِّيَن(
  صدق هللا العظيم 

  ( سورة الماعون ) 

  * التحليل :
  

ام من لطائف هذا الد ى قي ان إل ان مك ل زم ي ك اس كلهم ف ة للن ذي جاء رحم ف ال ين اإلسالمي الحني
أدق  تم ب الساعة التي الشك فيها إطالقا .. انه اهتم بكل شيء في حياة المؤمن وداخل المجتمع اإلسالمي .. اه

ان ه و ك دين التفاصيل حتى في الحياة الشخصية وفي العالقة بين المؤمن وغيره من عائلة وأجوار.. ول ذا ال
رد  اة الف تم بحي ع وال يه د ال ينف ر جام ر تنظي من عند غير هللا العزيز الغفار الودود الشكور, ما وجدوا فيه غي
ال  ل ب ق واألجم ى األوف وا إل ا وجسديا ترن يا وفري ة مستقرة .. نفس والمجتمع .. حتى تكون الحياة سوية آمن

ذا اإلطا اعون )) . رانتهاء .. في ه ورة (( الم اة جاءت س دين والحي ق بال ا يتعل اس فيم بس وااللتب ع الل . لرف
ات  الخاصة والعامة حتى ال يظنن أحد من ذوي األفهام القاصرة المقصرة في حق دين هللا أن الدين مجرد كلم
ة  تقال وينتهي الموضوع .. بل جعل هللا سبحانه وتعالى الدين مساويا للمعاملة في كل شيء .. حتى في معامل

ي ا يم وف ق اليت ى نس اوي وعل ة بالتس ادة ومعامل يء عب ل ش ي ك الص  ف ي اإلخ ار .. وف ى الج ان إل إلحس
ا يفهم  يس كم ب .. ل ن الطي ث م ز الخبي ان ويمي ة اإليم رج خبيئ ى يخ متوازن يجمع بين المادة والروح .. حت

ات والش تكثير من الناس الدين .. حيث ربطه بعضهم بالتهويما ا .. والخراف ا والتكاي اد والزواي عوذة  واإلبتع
و  عن مجتمع الناس بينما يعني الدين الحياة كلها بما يعتمل فيها من خير وشر .. وحتى يكون فيها المؤمن ه
القدوة قوال وعمال بذال وعطاء ونشاطا ومعاملة وحسن معاملة مع نفسه ومع غيره في كل المستويات .. إنه 

تقدم به السلف الصالح بينما بقينا ندور في حلقة مفرغة ..  الفهم الحقيقي للغة وللدين الحق وهو الفهم الذي 
اع. فالماعون قالوا عنه إنه الماء.. بينما قال  ة المت ا عاري اة المفروضة، وأدناه ا الزك ل:  عكرمة: أعاله وقي

اء والم ه كالم ت كالمنخل لما ال يحل منع اع البي اع) مت ار. (المت ال ونحح والن ك ووالغرب ( عن صحيح  .. ذل
وازم .. الب اع ول ن مت ه م ي بيت خاري ) .. فالماعون بهذا المعنى هو كل عارية .. أو كل ما يستعمله المؤمن ف

يء ..  ل ش ي ك ل ف ة تكام ين األجوار عالق يعطيها لجاره عند الطلب استعماال مؤقتا ثم يرجعها إليه .. فهناك ب
ره ..  ى غي تكال عل ون م ي يك ة ك ذه اآلي خص ه ل ش تغل ك ى أن يس يس معن ن أدوات  ل ه م اج إلي د يحت ا ق فيم

ة  اك معادل ره.. فهن ة لغي ون مصدر رحم ومعدات.. وليس معنى ذلك أن ينكفئ المرء يمنع كل شيء .. وال يك
ه  ب ال يجوز ل اإلذن .. والمطال ه إال ب وز ل إذن وال يج تعمل ب اج استرخص واس واضحة وبسيطة .. فمن احت

ة وبإرجاع المنع فيما يجوز استعماله بقدر مقدور وأجل م ا أخذ كأمان ى م علوم .. واآلخذ ملزم بالمحافظة عل
  ما أخذ بأسرع وقت ممكن ..

يِن(((   ّدِ ُب بِال ذِّ ِذي يَُك يَم(1أََرأَْيَت الَّ ُدعُّ اْليَتِ ِذي يَ ذَِلَك الَّ ل هللا  )2) فَ دفع الشديد .. جع دع : هو ال ... ال
ِكيِن(( سبحانه وتعالى الدين مساويا لحسن معاملة اليتيم .. ( اِم اْلِمْس أمر )3َوالَ يَُحضُّ َعلَى َطعَ ...))..  أي ال ي

  به .. ولكن من هو المسكين ؟.. جاء في لسان العرب  :
  

ق في موضعه، وسنذكر منه هنا شيئاً، وهو رالمسكين والفقير مذكو  ِمْفعيل من السكون، مثل الِمْنطي
ه،  حسن حاالً من المسكين،الفقير أَ  من النُّْطق. قال ابن األَنباري: قال يونس ا يُقيم ه بعض م ذي ل ر ال والفقي

ن ول اب و ق ر، وه ن الفقي االً م ي والمسكينأَسوأُ ح ت ألَعراب ونس: وقل ال ي ت أَم مسكين؟  السكيت؛ ق ر أَن أَفقي
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ى أَن مسكين، فأَعلم أَنه أَسوأُ حاالً  فقال: ال وهللا بل وا عل ر؛ واحتج ن الفقي نالمسكين  م وأُ حاالً م ر ال أَس فقي
  .. فلم يُتَرك له َسبَدُ  َوْفق الِعيال، بقول الراعي:أَما الفقيُر الذي كانَْت َحلوبَتُه

لِّيَن(((   ٌل ِلْلُمَص نم ..  )4فََوْي ي جه م وادي ف و اس ل ه ذاب .. والوي و ع ل ه ٌل 3(...)) الوي ) فََوْي
لِّيَن( اُهوَن(4ِلْلُمَص الَتِِهْم َس ْن َص ْم َع ِذيَن ُه افق  ...))..)5) الَّ ه .. والمن تن ب م يع ه .. ول ر : ترك ن األم ها ع س

الة ..  ه عن الص ي تلهي رامج الت وم  ومشاهدة الب ة والن وس والغيب يضيع الوقت فيما ال يعني كالحديث والجل
ب اله ..  وحتى إن ذهب للصالة لم يبد كبير عناية بها خشوعا وخضوعا  الواحد بل يذهب بصفة شكلية وقل

ة المؤمنين ..(( بينما يضيع عمره  ْم في الحديث والغيبة ولعب الورق والجلوس في الطرقات .. وأذي ِذيَن ُه الَّ
َراُءوَن( اُعوَن(6يُ وَن اْلَم ع /).7) َويَْمنَعُ ل المجتم ل داخ ل والعم رك الفع دخولهم معت ورة ب ل الص .)).. تكتم

ر عن دات عب دقات ومع اة وص ن زك ه م اجون إلي ا يحت اس م ون الن المي فيمنع ام اإلس ذا المق ي ه ا ف ا هن ه
ذل  ث الب ن حي اهر م ي الظ را ال ف يهم خي د ف ث ال تج ة .. بحي اون واإلعان ن التع تق م و مش ذي ه اعون ال بالم
ز  ن هللا ع ان وال خوف م ي وال إيم يهم وع والعطاء وال من الداخل حيث يضمرون الشر لغيرهم ولم يتأصل ف

  ل المسار وأقبل على التوبة إلى هللا العزيز التواب .. وجل .. والعاقل من اتعظ وخاف وحذر .. والعاقل من عد
  

 *******  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى س يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي بحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

د ر ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب ..  اس
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  هللا وبركاته .ورحمة 

 
 

  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
 

c    : 416الحلقة عدد  
   c سورة الكوثر) 108(

  ) 3ها : ( آيات
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  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 رحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم و ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

  .))./).3) إِنَّ َشانِئََك ُهَو األَْبتَُر(2) فََصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحْر(1ا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر(ـإِنَّ ((   
  صدق هللا العظيم  
  ( سورة الكوثر )   

  * التحليل :   
  

ا ما أعظم فض ران م م هللا بغف ذي أنع لم ال ه وس ل ربنا علينا وعلى محمد عبده ورسوله صلى هللا علي
بالغ  د وال تقدم من ذنبه وما تأخر وبشره في الدنيا واآلخرة ... حتى يواصل مسيرة الصبر والمصابرة والجه

ات ي ال لدين هللا .. كما أراد هللا سبحانه وتعالى .. وحتى يكون اإلسالم الحنيف الدين الخ اعة الت ام الس ى قي م إل
  شك فيها إطالقا  : 

  
  لقد أعطاه هللا سبحانه وتعالى الكوثر .. فما الكوثر .. 

  جاء في صحيح البخاري : 
ال: ه ق ي هللا عن س رض ن أن ادة، ع دثنا قت يبان: ح دثنا ش دثنا آدم: ح   ح

ر، حافت لما عرج بالنبي ى نه ا،صلى هللا عليه وسلم إلى السماء، قال: (أتيت عل ؤ مجوف اب اللؤل ت:  اه قب فقل
  هذا الكوثر ..  ما هذا يا جبريل؟ قال: 

رضي هللا  حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عائشة
ال: الى:  عنها، ق ه تع ن قول ألتها ع لى هللاـإِنَّ س يكم ص ه نب ر أعطي ت: نه ْوثََر قال اَك اْلَك ه وسلم، عل ا أَْعَطْينَ ي

  شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم.
  .)). /).3) إِنَّ َشانِئََك ُهَو األَْبتَُر(2) فََصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحْر(1ا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر(ـإِنَّ (( 

دنيا واآلخر..  ي ال ر ف قال ابن عباس : شانئك هو عدوك .. فما األبتر ؟.. هو المقطوع ذكره من الخي
نوا في الجاهلية إذا مات للشخص ولجده .. قال بتر فالن .. ولما توفي إبراهيم ابن محمد رسول هللا صلى وكا

ر  أن األبت ر ب ولي الخبي الى ال يهم هللا سبحانه وتع رد عل ه .. ف ب ل األبتر .. أي ال عق هللا عليه وسلم وصموه ب
ا اء ب ه ج لم ألن ه وس لى هللا علي ول هللا ص ادى رس ن ع و م ي ه ن هللا الحقيق ة م ر والبرك دى والخي لنور واله

وازن الجسدي  دى والت ى نهج اله تقامة عل سبحنه وتعالى وان كل معاد له إنما حرم نفسه خيري الدنيا باالس
ن  واله األم ه وم ه هللا ولي لم ضمن ل ه وس لى هللا علي ول هللا ص ر اآلخرة .. وان رس ي والفكري  وخي والنفس

ة واألمان وسعادة الدارين .. حتى ي دنيا القليل ذه ال ي ه عود كل كافر أو معاند بالحسرة والندامة على ما فرط ف
ه  ى طاعت الى وال بحانه وتع اة هللا س ى مرض ؤمن إل ل م و ك ى يرن ت .. وحت ا طال يرة مهم رت والقص ا كث مهم

سورة واتباع هذا النبي األمي الرحمة المهداة من رب العالمين كي ال نضل وال نشقى .. إن المتأمل في هذه ال
ور أن من  ب األم ن غري اده .. م ه رسله وعب الطيبة المباركة يخرج بانطباع واحد وهو أن هللا يشمل برحمت
ات  ل ع د ك ى يتأك رب .. حت ان الع ي لس ا جاء ف ذنب كم معاني األبتر .. انه نوع من أنواع الحيات القصيرة ال

ه وس ولى جل متمرد عن أوامر هللا سبحانه وتعالى ورسول هللا صلى هللا علي ي يضربها الم ال الت لم أن األمث
وعال ليست عبثا , وأن وراءها درسا عليه أخذ العبرة منه واإلستفادة من تضاعيفه قبل فوات األوان بالموت 
ى آخر لحظة ..  ة إل ؤخر التوب ى أن ي يس معن ك ل ان .. ول م يغرغر اإلنس ا ل وح م ة مفت اب التوب الزؤام .. وب

ي ساعته أو فالموت حق وهو في كل مكان وز ه أو ف ي يوم مان وال يدري اإلنسان متى يموت .. فقد يموت ف
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اِر َوأُْدِخ بعد لحظة واحدة.. ((  ْن النَّ ِزَح َع ْن ُزْح ِة فََم َل ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقيَاَم
ُروِر(اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما اْلَحيَاةُ  ْنيَا إِالَّ َمتَاُع اْلغُ ر )185الدُّ ل والتفك ا للتأم دعوة مفتوحة دوم الي فال .)) .. وبالت

ا .. وب أقفاله ى قل أن عل د  وسماع ك يس مجرد تردي رآن ول ْرآَن أَْم ((  واإلعتبار في آي الق َدبَُّروَن اْلقُ َال يَتَ أَفَ
كالم هللا أنزله هللا سبحانه وتعالى كي نفكر فيه .. وكي نتأمل  سورة محمد .. وإن -.// )24َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُها(

ن  ل م ه الباط ذي ال يأتي أحكامه ونعمل بها ظاهرا وباطنا وكي نستقرئ األبعاد البعيدة لكلماته .. فهو الكتاب ال
تفدنا ل اس ه  بين يديه وال من خلفه .. وهو الجد ليس بالهزل .. فهل تعاملنا معه بهذه المنظور ؟ .. وه ا في مم

  حق اإلستفادة ؟.. نأمل ذلك .. 
   

  
 *******  

  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى سبحانه القدو يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي س السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

القر وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس ..  اآن منهج
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ه .ورحمة هللا وبركات

 
   
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  
  

c    : 417الحلقة عدد   
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   c سورة الكافرون) 109(
  ) 6تها : ( آيا

  
  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس

غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس
 ورحمة هللا ... وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم  ةالرسالة وأدى األمان

  
  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
 ا َعابٌِد َما َعبَدتُّمْ ـ) َوالَ أَنَ 3) َوالَ أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد(2) الَ أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن(1أَيَُّها اْلَكافُِروَن( قُْل يَا((   

  .))./).6ِن(ـ) لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِدي5ُدوَن َما أَْعبُُد() َوالَ أَْنتُْم َعابِ 4(
  صدق هللا العظيم   
  ( سورة الكافرون )  

  * التحليل :  
     

  لنبدأ أوال بتحديد ماهية الكفر :
  
ا  ا وَكفَْرن ا ب ان؛ آمنَّ يض اِإليم ُر: نق رَ  الُكْف اغوت؛ َكفَ  بالط

اً. و   وراً وُكْفران راً وُكفُ ر ُكْف ل داريَْكفُ ال ألَه د يق رب: ق وا. الح ْوا وامتنع ُروا أَي َعَص  َكفَ
و ة، وه ُر النعم ُر: ُكْف ة، والُكْف ود النعم ُر: ُجح كر. والُكْف يض الش ا نق الى: إِن ه تع كر. وقول دُّ الش و ِض ّلٍ  وه بك

َده.  وَستَرها. وُكْفراناً وَكفَر بها: َجَحَدها نَْعَمةَ هللا يَْكفُرها ُكفُوراً  َ كافرون؛ أَي جاحدون. وَكفَر وكافََره َحقَّه: َجَح
ن ُمَكفَّر: مجحود النعمة مع إِحسانه. ورجل ورجل تق م ى  كافر: جاحد ألَْنعُِم هللا، مش ه ُمغَط ل: ألَن تْر، وقي السَّ

  قلبه. على
  هذا عن الكفر .. فماذا عن العبادة ؟..   

ه ..  اع ل ع وذل وط ادة خض ده عب َد بعب ُ العَْب َّ َد  تعبده؛وتَعَبَّ ة أَي اس داً  الطاع اَدةً وَمْعبَ ُده ِعب َ يَْعبُ َّ َد  وَعبَ
ه؛  َدةً: تأَلَّهل ل عابوَمْعبَ اٍد. دورج ٍد وُعبَّ ٍد وُعبَّ َدٍة وُعبُ وم َعبَ ن ق ُد: م ُك. والتَّعَبُّ ة. التَّنَسُّ اَدةُ: الطاع  والِعب

  .. مذلالً بكثرة الوطءِ  ٌد إِذا كانومعنىالعبادِة في اللغة الطاعةُ مع الُخُضوعِ، ومنه طريٌق ُمعَبَّ 
  ةجاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن الكريم ..   

د الغنوخرج الحافظ أبو محمد  ه يعب ي صلى هللا علي لى النب ال: ص ر ق ن عم ن اب ن سعيد ع ه  ب وآل
دٌ ((  و )) .. اْلَكافُِرونَ أَيَُّها  قُْل يَا ((وسلم بأصحابه صالة الفجر في سفر، فقرأ  ُ أََح َّ ال: ))..  قُْل ُهَو  م ق ((  ث

  .)) .قرأت بكم ثلث القرآن وربعه
  وجاء في المستدرك : 

ن ونس، حدثنا  حدثنا أبو محمد بن أحمد عبد هللا المزني، حدثنا أبو جعفر الحضرمي، حدثنا أحمد ب ي
ه  -أبيه أنه قال للنبي زهير، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل األشجعي، عن  ه صلى هللا علي : -وسلم وآل

راءة )) .. أَيَُّها اْلَكافُِرونَ  قُْل يَا ((مرني بشيٍء أقوله.فقال: (إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ:  إلى خاتمتها، فإنها ب
  من الشرك).هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه.

ة،وأخرج أحمد والطبراني في األوسط عن الحارث بن جبل   ن حارث ة ب وهو  ة وقال الطبراني عن جبل
ال: امي ق د من ه: عن يئا أقول ي ش ا رسول هللا: علمن ت ي ن (( أخو زيد بن حارثة قال: قل جعك م إذا أخذت مض

  .)) .الشرك حتى تمر بآخرها فإنها براءة من))  أَيَُّها اْلَكافُِرونَ  قُْل يَا (( الليل فاقرأ
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ي ق   ن عل هوأخرج الطبراني في الصغير ع ي صلى هللا علي دغت النب ه  ال: ل لم عقرب وهو وآل  وس
رب ن هللا العق ل يصلي، فلما فرغ قال: "لع ح وجع اء ومل م دعا بم ره" ث ليا وال غي دع مص ا  ال ت يمسح عليه

  )) ..النَّاِس قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ )).. و (( قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَقِ )) ..و((   أَيَُّها اْلَكافُِرونَ  قُْل يَا ((  ويقرأ 
رئيس .. هي     ه ال دين ومقوم فالسورة الكريمة إذا جاءت لتصحح المفاهيم .. فالعبادة وهي أساس ال

ر هللا  اهيم وأوام يم والمف ة الق و مجموع ذي ه دين ال ت .. وال دين الثاب وهر ال ادة ج ون .. والعب   أو ال تك
ـه  ذي الش شريك ل د ال ه هي  الواح ة سبحانه وتعالى ونواهي اهيم .. وعملي حيح للمف ة تص ا عملي .. فكأنه

اوي  ت تس اذا كان م لم ا نفه ن هن ا .. م ل إال به ان وال وعي وال عم تقيم إيم وضع األسس الرئيسة التي ال يس
دة  كل األعم ا يش ث ان محتواه ذكر .. حي الف ال ريف الس ر الش ي األث ا ورد ف ريم كم رآن الك ع الق ورة رب الس

او دين مح ذا ال ام ه ة لقي دأ القوي ى المب ا عل وعي وثبات ذات ولل دا لل رين .. وتأكي ع اآلخ ذات وم ع ال رة م
ى سبيل  واستمرارا لـه دون مواربة .. فالمؤمن حين يرددها أو يسمعها .. يتأكد من عدة أمور من ضمنها عل

وعي والالوعي لتضم ي ال ة تنصب ف اع ذاتي ة اقتن و عملي ن الذكر ال الحصر .. أن الدين ليس لعبا .. وإنما ه
  استمرار عملية الوعي والتواصل .. 

ى  يط وعل ى المح نفس وعل ى ال نعكس عل ومن ثم فإن النسق يرتفع ليؤكد أن هذه القناعة يجب أن ت
  اآلخرين .. 

  ويرتفع النسق من جديد ليؤكد اإلختالف الجوهري بين مسيرة المؤمن ومسيرة الكافر .. 
ئول ال تراجع ويرتفع النسق أكثر وأكثر ببيان أحقية هذا اإلختال ار واع مس ه اختي ف وأن معادلة وان

  عنه.. 
دا   ي أب ان ال تلتق وعي واإليم ويرتفع النسق أكثر وأكثر ليثبت بالدليل الملموس والعملي الن طريق ال
ا هو  مع طريق الكفر في أي مجال مخلص  األحد القهار .. وان اختالف الطريق ليس لعبا وال تساهال وإنم

زا اختالف جوهري و لوكا .. وتمي ة وس مبدئي ومستمر إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا منهجا وقناع
زازه  ي اعت ه..  وف ه وعطائ ه وبذل ه وفعل ي قول ره وف ره وجه ي س ة ف ة والعام ه الخاص ي حيات ؤمن ف للم

و ن وعي مسئول وه ا ع ي اختاره الطريق الحق الت ع  وافتخاره بأنه متميز عن البقية بالعبادة الحق وب مقتن
  تمام االقتناع ع انه محاسب عليه ومجزي به يوم القيامة الذي الشك فيه إطالقا ..

    
    

 *******  
  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
هد أن  ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح ال إل

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

الة وأد غ الرس اد ه وبل ق جه تورهللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض ..  اى األمان
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

ي ح الى ف اء هللا تع ة إن ش ة القادم ي الحلق اء ف يكم والحمد  رب العالمين إلى اللق الم عل تم والس ظ هللا  دم ف
  ورحمة هللا وبركاته .
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  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  
  

c    :418الحلقة عدد   
   c سورة النصر) 110(

  ) 3( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

تُْح(((  ِ َواْلفَ َّ ُر  اَء نَْص ا(1إِذَا َج ِ أَْفَواًج َّ ِن  ي ِدي ْدُخلُوَن فِ اَس يَ َت النَّ كَ 2) َوَرأَْي ِد َربِّ بِّْح بَِحْم  ) فََس
ابًا(   .))./).3َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة النصر ) 

  * التحليل :
  

ان ..  ل شيء ف جعل هللا لكل شيء عالمة.. كما جعل لكل شيء بداية ونهاية .. كي يتأكد الجميع أن ك
ن .. وأن الموعد الفاصل هو وأن البقاء  وحده .. وأن كل شيء هالك إال وجهه سبحانه وتعالى عما يصفو

د حدد  ه وسلم فق ه وآل لى هللا علي ول هللا ص يوم القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. كذا كان األمر بالنسبة لرس
ي  ةوعال عالمة فاصل لقرب وفاته .. هذه العالم للـه المولى ج اس ف ول الن ة  ..  ودخ تح مك الفاصلة هي ف

  الدين بشكل مذهل  : 
  
  ح البخاري: جاء  في صحي 

اس ن عب ر، عن اب ن جبي عيد ب ي بشر، عن س  حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أب
ه؟  كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا قال: اء مثل ا أبن معنا ولن

ا رئيت أ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما نه دعاني يومئذ إال ليريهم، قال: م
تُْح(((  تعالى: قول هللا  تقولون في  ِ َواْلفَ َّ ُر  اَء نَْص ال بعضهم:1إِذَا َج ا  )  فق د هللا  أمرن تغفرهنحم إذا   ونس

ت: ال،جاء نصر هللا  اس؟ فقل ال:  وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عب ق
ا تق ل فم و أج ت: ه ه  ول؟ قل ه وآل لى هللا علي ول هللا ص ه ل رس لم أعلم ال: ـوس ِ ف((  ه، ق َّ ُر  اَء نَْص إِذَا َج
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ا1َواْلفَتُْح( ر: م ال عم ا  )  وذلك عالمة أجلك. {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا}. فق ا إال م م منه أعل
  .تقول.

  وجاء أيضا : 
ي الضحى، عن مسروق، عنحدثنا الحسن بن الربيع: حدثنا أبو  ش، عن أب ن األعم  األحوص، ع

هى هللا عليه وآله وقالت: ما صلى النبي صل عنهارضي هللا  عائشة  ت علي اَء ((   سلم صالة بعد أن نزل إِذَا َج
تُْح( ِ َواْلفَ َّ ُر  ي).1نَْص ر ل م اغف دك، الله ا وبحم بحانك ربن ا: (س ول فيه   ) إال يق

رضي   : حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشةحدثنا عثمان بن أبي شيبة  
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  قالت: هللا عنها

  القرآن. ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي). يتأول
ان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيعبد هللا بن  حدثنا 

ر،  اس:أن  نعن ابجبي ه عب الى:  عمر رضي هللا عن ه تع ألهم عن قول تُْح(((   س ِ َواْلفَ َّ ُر  اَء نَْص )  1إِذَا َج
د ل ضرب لمحم ه    قالوا: فتح المدائن والقصور، قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل، أو مث لى هللا علي ص

  له نفسه. نعيت ،وآله وسلم
ي يستعد  يوبالتال ه ك رب أجل وله بق ده ورس دا عب ا محم م به الى أعل بحانه وتع نخلص إلى أن هللا س

ذات  هر رمضان بال ي ش ن الهجرة ف ة م ي السنة الثامن ة ف تح لمك ان الف د ك لذلك بما أوجبه عليه .. وفعال فق
ه وسلم ه وآل اة رسول هللا صلى هللا علي ت وف ن الهجرة ا  شهر المكرمات .. بينما كان رة م نة  العاش ي الس ف

تغفار  لمباركة وفي شهر ربيع األول بالذات .. فأقبل عليه وعلى آله الصالة والسالم على مزيد التسبيح واالس
ل  ل شيء .. وجع ت لك ذي وق د  ال اته .. والحم ى مرض ه وإل والصدقات والتوصية شوقا إلى هللا وتطلعا إلي

ل ا ة .. وجع ة ونهاي يء بداي ل ش ي لك اة وف ي الحي ون ووف ي الك ا ف ل لن ا وجع دى إيمانن ا ولم ا لن دنيا امتحان ل
ا  م علين ذي أنع د  ال ـه .. والحم ريك ل دا ال ش وده واح ن وج ه م د ب ا نتأك ة م ن  األدل لين م اء والمرس األنبي

ي ام الساعة الت ال شك  بمحمد صلى هللا عليه وسلم نبي الرحمة .. والنور الذي هدى البشرية وما زال إلى قي
  فيها إطالقا ..    

  
  
  

 *******  
  

  
* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم

ـه األسماء الحسنى  سبحانه القدوس السالم المؤمن يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

  
  
  
  



  1629                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

  

  أن ال إله إال هللا أشهد
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 c   : 419الحلقة عدد   
   c سورة المسد) 111(

  ) 5( آياتها : 
  

 ى ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص اعة  بس ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص آل
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  من الرحيــــــــــــــم بسم هللا الرح

 ))) َب(1تَبَّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ ا َكَس هُ َوَم هُ َمالُ ٍب(2) َما أَْغنَى َعْن اًرا ذَاَت لََه لَى نَ هُ 3) َسيَْص ُ ) َواْمَرأَت
الَةَ اْلَحَطِب(   .))./).5) فِي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد(4َحمَّ

  صدق هللا العظيم 
  ( سورة المسد ) 

  التحليل : * 
  

 ً ا راُن والَهالُك.وتَبّ : الَخساُر. والتَّباُب: الُخْس ى  التَّبُّ ول عل ه مصدر محم َب ألَن دُّعاِء، نُِص ى ال ه، عل ل
ه. فِْعِله، كما تقول ا قبل ى م نَداً إِل ل اسماً ُمْس م يجع ْقياً، ول الن َس ِقَي ف اه ُس الن، معن ْقياً لف ى  َس اً، عل اً تَبيب وتَبّ

   .. الـُمبالَغَةِ 
  فلمن الخسار والهالك والعياذ با .. لمن أعد هللا عذابا ال يغني عنه المال والكسب والجاه ؟ : 

  
  أصاله النار أي أدخله إياها وأثواه فيها ..  

  جاء في صحيح البخاري : 
ن سعيد رة، ع ن م ش: حدثنا عمرو اب امة: حدثنا األعم و أس ن  حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أب ب

َربِيَن(((  ن عباس رضي هللا عنهما قال:لما نزلت: جبير، عن اب يَرتََك األَْق الشعراء ..  –.)).  )214َوأَنِذْر َعِش
ا ف: (ي ى صعد الصفا، فهت ه وسلم حت لى هللا علي ول هللا ص نهم المخلصين، خرج رس ك م صباحاه).  ورهط

رج  يال تخ رتكم أن خ تم إن أخب ال: (أرأي ه، فق اجتمعوا إلي ذا، ف ن ه الوا: م نفق تم  م ل، أكن ذا الجب فح ه س
ا  مصدقي). قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: (فإني نذير لكم بين ك، م ا ل ب: تب و له ال أب يدي عذاب شديد). ق

(((  جمعتنا إال لهذا، ثم قام. فنزلت:    )  وقد تب. هكذا قرأها األعمش يومئذ.1تَبَّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ
(تَبَّْت يََدا أَبِي لَ ((  َب(1َهٍب َوتَبَّ ا َكَس هُ َوَم هُ َمالُ ٍب(2) َما أَْغنَى َعْن اًرا ذَاَت لََه لَى نَ هُ 3) َسيَْص ُ ) َواْمَرأَت

الَةَ اْلَحَطِب(   .))./).5) فِي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد(4َحمَّ
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  ..  المرأَة على عنق الِجيُد: العنق، وقيل: ُمقَلَّده، وقيل: مقدَّمه، وقد غلب
ُد،  نالمَس ل م ُد حب يده: الَمَس ن س ف. اب ك: اللِّي وف أَو  بالتحري ر أَو ص ٍف أَوُخوص أَو شعر أَو وبَ لي

ل شيء جلود اِإلبل أَو جلود أَو من أَيّ  م  وخص به أَبو عبيد الحبل من الليف، وقيل: هو الحب فور المحك المض
لةاء في التفسير من مسد؛ ج لجيدها حب. وقال الزجاج في قوله عز وجل: في كجميع ذلالفتل من  ا سلس  أنه

، ذكرها هللالتهذيب: هي السلسلة التي  ، والجمع أَمساد وِمساٌد؛ وفيرفي الناطولها سبعون ذراعاً يسلك بها 
ا  ال: ذرعه ه فق ي كتاب ل، ف ز وج اع بعون ذراع مه، أَنْ س ل اس ي، ج  ؛ يعن

ا  لة طوله ي سلس لك ف ب تْس ي له رأَة أَب اام بعون ذراع ٍد؛ أَ س ن َمَس ل م ل. حب  ي حب
سلسلِة َمْمُسوٍد. الزجاج: المسد في اللغة الحبل إِذا  في النار أَي في أنها تسلكُمِسَد أَيَّ َمْسٍد أَي فُتِل فلُوي أَي 

ان ل  ك ف الُمْق ن لي ام د يق ُده لوق ل يَْمُس َد الحب در َمَس ُد مص كيت: الَمْس ن الس ال اب ره. وق  لغي
ل د َمْسداً،بالسكون، إِذا أَجاد فتله، وقيل: حب د ُمِس ود ق ٌد أَي ممس دَ  ََمَس در،  أَي أُِجي ُد المص داً، فالَمْس هُ َمْس فَتْلُ

  ..  الَمْمُسود والَمَسُد بمنزلة
ن زوج أو  ين م ر رك ن غي ى رك إن هذه السورة القرآنية المباركة هي إنذار لكل طاغية متجبر يكن إل

ادة والمصلحة مال أو جاه أو نفوذ .. إن أتعس زوج هو هذا األنموذج الفاشل دني د الم ويا وأخرويا والذي عب
ان أن  ان ومك ل زم ي ك ان ف ل إنس ن ك ل شيء .. المفروض م يم المحيط بك والهوى ولم يعبد هللا الخالق العل
بحانه  ن عظمة هللا س واهد ال تنقضي ع يقرأ التاريخ فإن لم يكن قارئا فليمش في األرض التي ملئت أدلة وش

الي  وتعالى والتي تؤكد أنه الوارث  ل شيء .. وبالت ه وسعت ك .. وأنه الخالق والباعث والناشر , وأن رحمت
ا  دم لن ين يق الى ح بحانه وتع ارى .. إن هللا س ي ال تم ة الت ن الحقيق روب م د اله ة .. وال يفي دي المغالط ال تج

دني ذه ال د أن ه ي نتأك ة الطغاة في كل مكان وزمان إنما كي نثوب إلى رشدنا وكي نقلع عن المعاصي وك ا قليل
ا .. ت إلين ا انتقل ة م ت ذات أو دائم و كان ا ل ت وأنه م طال يرة مه ْيَن ((  مهما كثرة وقص َداِولَُها بَ اُم نُ َك األَيَّ َوتِْل

اِس  ران (  –...))  النَّ ون  140آل عم ي الك ي ال تنتهي ف دروس الت ن ال تفيد م رة ونس ذ العب الي نأخ ) .. وبالت
ا ر حب ى هللا أكث ل عل اة .. ونقب بحانه  والحي اة هللا س اء مرض الحا .. ابتغ ال ص الة وعم تغفارا وص ة واس وتوب

زءا يسيرا .. فهو أهل  و ج ا ول وتعالى .. هللا الذي خلقنا وأنعم علينا بنعم لو أنفقنا كل األرض ما حصلنا منه
ان وم ل زم ي ك اة ف ذي حاق بالطغ ير ال اد ؟؟... إن المص م العن ادة .. فل و التقوى وأهل الخير وأهل العب ن ه ك

ر  الم والخي ان والس ن واألم و األم الكة نح ق هللا س ذه طري ادي أن ه الي ين ام واللي ر األي رر عب درس المتك ال
ا ((  د هللا حق ا وع اء لنعيمه ي انقض ة الت اة الدائم ة والحي وا والمحب ا َعِملُ َن َم ْنُهْم أَْحَس ُل َع ِذيَن نَتَقَبَّ َك الَّ أُْولَئِ

ُدوَن(َونَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاتِهِ  انُوا يُوَع ِذي َك ْدِق الَّ َد الّصِ ِة َوْع الي  –.)) ) 16ْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنَّ اف .. وبالت األحق
تغفا ة واالس ار والتوب ـأمل واالعتب ب بالت ان مطال ان وزم ل مك ي ك ان ف إن اإلنس ه  رف ه فطرت دم معارض وع

ى اإلس ل عل الك وأن يقب يان واله وب العص ه ث ع عن ة .. وأن يخل يم اإليماني الق العل ه وهللا الخ ب كل الم بالح
الصادق الوعد يعده وعد الصدق الذي ال يتخلف بالسعادة في الدارين .. بالتوازن الفكري والنفسي والروحي 
ة وراء  والجسدي .. وما األحسن الحياة الربانية التي فيها األمن واألمان والسعادة والجنة أم حياة مادية الهث

ة ساذجة وأن السراب ؟.. إن اإلنسان  دفة غبي ق ص م يخل ه ل د أن ل للتأك ال العق ه إعم ب علي المكلف والمحاس
ـه .. ((  ذي ال شريك ل د ال ى وجود هللا الواح ل عل ن دلي ات هي أحس ا وطاق ا وزمان الَ حياته المؤطرة مكان أَفَ

ِه اخْ  ُدوا فِي ِ لََوَج َّ ِر  ِد َغْي ْن ِعْن اَن ِم ْو َك ْرآَن َولَ َدبَُّروَن اْلقُ ًرا(يَتَ ا َكثِي ق  –.)) )82تِالَفً عيد ح اء .. والس النس
ادى سادرا  ن تم السعادة هو من استفاد من الدرس وسلك طريق التوبة والحق .. والشقي  حق الشقاء هو م
ا ال  وعي .. يومه ل وال اب العق ق ب ه أغل وار ألن في غيه.. ال تفيد معه الدروس وال العبر .. وال يجدي معه الح

ٍد(ف وال عناد .. (( يفيد غلو وال صل ْن َمِزي ْل ِم وُل َه تََألِْت َوتَقُ ْل اْم نََّم َه ورة ق ..  –.))  )30يَْوَم نَقُوُل ِلَجَه س
  فهل من أوبة وتوبة وحوبة قبل فوات األوان ؟؟...  

  
 *******  
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 على * ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أ د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي ن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم والح تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف مد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 
 
 

   
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

c   420عدد :  الحلقة   
   c سورة اإلخالص) 112(

  ) 4( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى و ول هللا بل نعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ُ أََحٌد(((    َّ َمُد(1قُْل ُهَو  ُ الصَّ َّ   .))./).4) َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحٌد(3ْد(ـَولَْم يُولَ ) لَْم يَِلْد 2) 
ب ال تنقضي  مذكرت سورة اإلخالص على الدوا   وار وأعاجي في فضائل القرآن الكريم .. وهي ذات أن

  إلى قيام الساعة التي ال شك فيها إطالقا ..   
ّ عنه قال، قال رس جاء في صحيح البخاري :     حابه:عن أبي سعيد رضي  ّ عليه وسلم ألص  ول 

ال:"  أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة"؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك" ؟ فق ّ يا رسول 
  ..ّ الواحد الصمد ثلث القرآن" 

  وجاء في لسان العرب :   
م  ذي ل رد ال و الف د وه الى: األَح ماِء هللا تع ي أَس دف زل وح ن هي م يك  ول

ل العدد، دبمعنى الواحواألََحد:  خر، وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العددمعه آ الى:  وهو أَوَّ وأَما قوله تع
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ن دل م د تب رة ق ن هللا ألَن النك دل م و ب د؛ فه و هللا أَح ل ه  ق
  ..  المعرفة

ا .. عل   د ذاته ة اإلخالص بح ى ولكن الملفت للنظر أن السورة التي سميت باإلخالص .. ال تحوي كلم
ت  عكس عامة السور التي تحمل عنوانها الحرفي في تضاعيفها .. وهذا من أسرار الفاتحة التي جمعت فأوع
وم  ى مرضاته ي ا إل ا في هللا وتطلع المون حب ه إال الع ا ال يدرك نية م وار الس من صفات هللا عز وجل ومن األن

دبر آل ص هللا القيامة الذي ال شك فيه إطالقا .. فكأن قارئها وسامعه والمت دين الحق .. ويخ ه يخلص  ال يات
ورة  ذه الس ة ه ة .. عجيب ر والربوبي ة والتجب رد والعظم ة والتف ه بالوحداني ر ل سبحانه بالتوحيد الخالص ويق
ال  ي إخالص فع ي ه الص الت وهي ال تني تخرج خبيئتها وسرها المكنون حبا وألقا .. عجيبة هي سورة اإلخ

ان وال   الواحد القهار الذي ال شريك ق المك ه خل ان ألن ان وال الزم ه شيء .. وال يحده المك لـه وليس كمثل
ة  ي نوعي ورة اإلخالص ف دة هي س دثان .. فري الزمان وال يتحدد بهما .. وال يدخل تحت طائلة النقصان والح

ة  ة .. كريم هي سورة الحب الذي تعطينا إياه بال حساب .. كي نسبح في أنوار الخير والبركة والسعادة األبدي
ا أودع ة بم رد والجماع اكل الف ل مش الص تح ن أعاجي هاإلخ ا م افي  بهللا فيه م الش ا البلس ي فيه ال تنقض

  للمشاكل النفسية والفكرية والروحية والجسدية .. جاء في   حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي :   
ّ عليه وسلم قال ّ صلى  ّ عنه: أن رسول  زعن أبي الدرداء رضي  ل  : "أيعج رأ ك أحدكم أن يق

ن أضعف من  ّ نح ول  ك وأعجيوم ثلث القرآن؟" قالوا: نعم يا رس ة زذل رآن ثالث ّ جزأ الق إن  ال: "ف ، ق
رآن" ث الق د ثل ّ أح و  ل ه زاء، فق    )  أج

ا    ت فإنه الص والمعوذي ورة اإلخ ك بس ا .. وعلي زن ؟؟ ال بأس م وح راكم ه ى ت ائف .. وتخش ت خ أن
  ل هم وهم وشدة .. ففي حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي : حصن من ك

ّ بن حبيب قال: أصابنا عطش   ّ عليه وسلم يصلي بنا فخرج  عن عبد  ّ صلى  وظلمة، فانتظرنا رسول 
وذتين قُْل"، فسكت، قال: "قُْل"، قلت: ما أقول؟ قال: "قل"فأخذ بيدي فقال: ّ أحد والمع سي، حين تم هو 

   وحين تصبح ثالثاً، تكفيك كل يوم مرتين" 
ُ أََحٌد(((      َّ َمُد(1قُْل ُهَو  ُ الصَّ َّ   ...))..  جاء في لسان العرب :  )2) 

َمدُ  وقيل َمدُ  الذيال يَْطعَم، وقيل الصَّ ا هللا: قال األزهريالسُّوَدد،  السيِّد الذي ينتهي إِليه الصَّ ة  أم ال نهاي الى ف تع
ر  ه ألَن ُسوَدَده غير َمْحدود؛وقيللُسوَددِ  ه األَم َمد إِلي ذي يُص و ال ل: ه َمُد(الدائم الباقي بعد فناء َخلقه؛ وقي الصَّ

  .. يُْقَضى دونه فال
  وجاء في صحيح البخاري :   

قال: قال رسول  حدثنا إسحاق بن منصور قال: وحدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة
ك، وشتمني ) عليه وسلم:هللا صلى هللا ه ذل ن ل م يك ن آدم ول اي أن  كذبني اب ه إي ا تكذيب ك، أم ه ذل ن ل م يك ول

ا يقول: إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي دا، وأن د،  الصمد أن يقول: اتخذ هللا ول م أول د ول م أل ذي ل ال
  كفؤا أحد. ولم يكن لي

  ليه يتوجه الخلق كلهم طلبا لتحقيق رغباتهم .. قال أهل العلم الصمد هو المقصود في الحاجات إ  
ُ أََحٌد(((      َّ َمُد(1قُْل ُهَو  ُ الصَّ َّ   ...))..  )3ْد(ـ) لَْم يَِلْد َولَْم يُولَ 2) 

ي ال اء ف تدرك : وج ي مس ن عل د ب ر محم و جعف افظ، وأب وب الح ن يعق د ب د هللا محم و عب ا أب أخبرن
نالحسين بن الفضل، حدثنا  قاال:حدثنا ي  محمد بن سابق، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، ع أب

د -رضي هللا تعالى عنه  -العالية، عن أبي بن كعب  ا محم الوا: ي أنزل هللا  أن المشركين ق ك، ف ا رب ب لن  -انس
وا أح : {قل هو هللا أحد * هللا الصمد} قال: الصمد:-عز وجل  ه الذي {لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كف د} ألن

ن ليس شيء يولد إال سيموت، وليس وا  شيء يموت إال سيورث، وإن هللا ال يموت، وال يورث {ولم يك ه كف ل
    له شبيه، وال عدل، وليس كمثله شيء. يكن أحد}قال: لم

   هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه.
  ال تنتهي .. ولم تغب عن رسول هللا حتى الوفاة ..  صمفاجآت سورة اإلخال



  1633                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

اري :  حيح البخ ي ص اء ف ال: ج هاب ق ن ش ن اب ونس، ع ا ي د هللا: أخبرن ا عب ان: أخبرن دثني حب ح
ه  أخبرني عروة: أن عائشة لى هللا علي ول هللا ص ه:أن رس ا أخبرت ه رضي هللا عنه تكى وآل ان إذا اش وسلم ك

ث  هعلى نفسنفث  ت إنف ه، طفق وفي في ذي ت ه ال تكى وجع ا اش ده، فلم ه يب ى نفسهبالمعوذات، ومسح عن  عل
اب: وآله بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى هللا عليه  ي السالم، ب وسلم عنه.أخرجه مسلم ف

ه.)بالمعوذات والنفث، رقية المريض ف أو بدون المعوذات) بسورتي  )اشتكى) مرض. (نفث) تفل بريق خفي ب
  سورة اإلخالص .. الفلق والناس. وقيل: يضم إليهما

ُ أََحٌد( قُْل ُهوَ ((    َمُد(1َّ ُ الصَّ َّ ْم يُول2َ)  ٌد(3ْد(ـ) لَْم يَِلْد َولَ ًوا أََح هُ ُكفُ ْن لَ ْم يَُك ؤا أحد: /).4) َولَ .)). كف
يهن ..  ا ف أي ال يستطيع أحد أن يقوم مقامه حيث انه سبحانه وتعالى قيوم السماوات واألرض ومن فيهن وم

  . من فيهن : للعاقل .. وما لغير العاقل .
ة     ا جن رد فيه م ي ي ل واه .. والت ـه دون س هذه هي سورة اإلخالص التي خصها هللا سبحانه وتعالى ل

ين  اتهم .. وب ه واحتياج وة وإحاطة بخلق رد وق ة وتف وال نار .. بل أبرز فيها ما اتصف به سبحانه من وحداني
دعونا ل ورة ت ذه الس ريك .. وه د دون ش ق أن يعب ذي أح ق ال ه هللا بح ا أن ي فيه ار.. فف ر وإإلعتب ل والتفك لتأم

د ..  رة ال تحصى وال تع ان كثي يم بمع دير العل الى الق بحانه وتع بضع كلمات قليلة من جوامع الكلم أحاط هللا س
ل األجر .. وأن  وحري بالمؤمن أن يتأملها مليا .. وأن في يجعلها في صالته لما فيها من عظيم الفوائد وجزي

  وأن يكثر قراءتها وسماعها والتملي في أنوارها السنية السامقة ..  يذكرها في السراء والضراء ..
    

   
 *******  

  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ده  ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ال ش

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

ا ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه تور هللا ح ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ..  ارب
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

تم والسالم ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف يكم  والحمد  رب العالمين إلى اللق عل
  ورحمة هللا وبركاته .

 
 

   
  
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c    : 421الحلقة عدد   
   c سورة الفلق) 113(

  ) 5( آياتها : 
  

  اعة ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 السالم عليكم ورحمة هللا ...  وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  ةالرسالة وأدى األمان
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 

ي  )3) َوِمْن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب (2) ِمْن َشّرِ َما َخلََق(1قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق(((  اِت فِ ّرِ النَّفَّاثَ ْن َش َوِم
  .))./).5َحاِسٍد إِذَا َحَسَد() َوِمْن َشّرِ 4اْلعُقَِد(

  صدق هللا العظيم
  ( سورة الفلق ) 

  * التحليل : 
  

ي  ل الت وم واألحزان والعراقي ن المشاكل والهم تنتاب المؤمن في حياته الخاصة والعامة مجموعة م
دني اة ال ن الحي م ظاهرا م ان يعل ا .. ذاك ان اإلنس بة له ول المناس اد الحل ا أو إيج ت قد يحتار في إزالته ا وخفي

ا .. ((  ا وال يعلمه رى ال يراه ور أخ دة أم ه ع يالً(عن ِم إِالَّ قَِل ْن اْلِعْل تُْم ِم ا أُوتِي ن  –)) )85َوَم راء .. ولك اإلس
الى  بحانه وتع ـه هللا س ار ل ا .. اخت ه إطالق ك في ذي ال ش ة ال وم القيام ه وي اه وممات ي محي المؤمن بخير كله ف

ين  الخالق العليم المنهج الرباني الذي دارين .. وح ري والفكري والجسدي وسعادة ال وازن الفك ـه الت ل ل يكف
ة .. ومن  ريتخذ المؤمن القرآن منهجا ودستورا فإن هذا االختيا ل لمشاكله الخاصة والعام يعطيه الحل األمث

دا دخرون جه ذين ال ي  المشاكل التي تنتاب المؤمن وتحدق  به مشاكل الحسد والسحر .. ومشاكل أهل الشر ال
ؤمن  ى الم ور عل ين تستعصي األم ة .. وح إليقاع الضرر المادي والمعنوي بالمؤمن ما وسعهم الجهد والحيل
اءت  ار ج ذا اإلط ي ه زن .. ف م والح اوز اله ه الوسيلة لتج ه ويعطي ذي يعلم ر .. ال ولي الخبي ه ال ى رب أ إل يلج

ة خالص امعها بني ل سورة (( الفلق )) المباركة تدرأ عن قارئها وتاليها وس ـه ك ذي ال شريك ل د ال ة  الواح
  شر وسحر وهم وحزن بإذن هللا :

  
عاذ به يَعُوذُ َعْوذاً وِعياذاً وَمعاذاً: الذ ...)) ..  جاء في لسان العرب  : )1قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق((( 

 َ   .واعتصم. إِليه فيه ولجأ
قية يُْرقى   نوالعُوذةُ والَمعَاذَةُ والتَّْعِويذُ: الرُّ ان م ا اِإلنس زع به ذَه؛  ف وَّ د َع اذ بها.وق ه يع ون ألَن أَو جن

ْذت فالناً با وأَسمائه ذتين يقال: َعوَّ ل داء حاسد وبالُمعَّوِ ر وك ل ذي ش مائه من ك ا وأَْس ذك ب  إِذا قلت أُعي
ذ نفسه وَحْيٍن. وروي دما عن النبي، صلى هللا عليه وسلم، أَنه كان يعّوِ ذتين بع بَّ  بالمعّوِ ي ُط ذُ ابن ّوِ ان يُعَ . وك

ذتان، بكسر الواو:  بهما. ابنته البَتُول، عليهم السالم، ا  وتاليتها ألَن مبدأَ كل واحدةسورة الفلق  والمعّوِ منهم
اذات  نهى عن أَعوذ. وأَما التعاويذ التي تُكتب وتعلق على اِإلنسان من العين فقد قل تعليقها، وهي تسمى الَمع

ذ به ه ا من علقت عليه منأَيضاً، يُعَوَّ ذ ب ا ِعي ذُ: م وَّ  العين والفزع والجنون، وهي العُوذُ واحدتها ُعوذَةٌ. والعُ
ذُ من الكِإل: ما لم يرتفع إِلى األَغصان    الشجر من أَن يرعى ومنعه من شجر أَو غيره. والعُوَّ
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ّ عّز وجل، هو َربُّ كّلِ شيٍء أَي : هو  بُّ بوبيَّ  الرَّ ة على جميع الَخْلق، ال شريك له، مالُكه، وله الرُّ
ِ، إِالّ باِإلضافِة، وهو َربُّ األَْرباِب، ّ ،  وماِلُك الـُملوِك واألَْمالِك. وال يقال الربُّ في َغير  بُّ قال: ويقال الرَّ

 ِ ّ   ..  باألَِلف والالم، لغيِر 
والكافور، والجمع قُْلق.  الطَّْلعالمكان به: انشق. وفَلَقَت النخلة، وهي فاِلٌق: انشقت عن  واْنفَلَقَ 

قاِلُق األْصباح؛ قال الزجاج: جائز أن يكون معناه خالق  وفَلََق هللا الفجر: أَبداه وأَوضحه. وقوله تعالى:
انفَلََق من  يكون معناه شاق األَصباح، وهو راجع إلى معنى خالق. والفَلَق، بالتحريك: ما األَْصباح وجائز أن

إلى معنى الشق. قال هللا تعالى: قل  راجع هو الصبح بعينه، وقيل: هو الفجر، وكلٌّ عمود الصبح، وقيل: 
  الصبح. الفَلَق أَعوذ برب الفَلَق؛ قال الفراء:

وقال بعض العلماء إن الفلق وادي في جهنم .. إذا فتح زيد في عذاب أهل النار من فرط ما يخرج 
  منه من نار وعذاب .. 

والَخْلُق في كالم العرب: ابتِداع الشيء .. خلقه خلقا : أوجده وأبدعه من عدم ..  )2ِمْن َشّرِ َما َخلََق(
  خلَقه هللا فهو ُمْبتَِدئه على غير مثال ُسبق إِليه: أَال له الَخلق شيء على ِمثال لم يُسبق إِليه: وكل

  تبارك هللا أَحسن الخالقين. واألَمر
فُه. )).. ...)3َوِمْن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب (((  ذي يَْكِس نَوبَرّي ال ّلِ الصَّ ي الّظِ وَوقََب القمُر ُوقُوباً: دَخل ف

َم.  الليل؛ إِذا التنزيل العزيز: وِمن َشّرِ غاسٍق إِذا َوقََب؛ الفراء: الغاِسقُ  وفي ل شيء وأَْظلَ ي ك َوقََب إِذا دَخل ف
ّ عنها، أَنها ، صل وُروي عن عائشة، رضي  ّ ول  ال رس ذا قالت: ق ُر: ه ع القم ا َطلَ لم، لم ه وس ّ علي ى 

ن الغاِسُق إِذا ّ م ا ذي ب وَّ ه. وفي حديٍث آخر لعائشة: تَعَ ّ من َشّرِ ذي با َب أَي  َوقََب، فتَعَوَّ ذا الغاسِق إِذا َوقَ ه
تِ  ه. وَوقَبَ َل بَظالِم َل وأَْقبَ ل إِذا دَخ حاح: و اللي ي الص ْت؛ وف اً: غابَ اً وُوقُوب مُس َوْقب ال الش عَها. ق ْت َمْوِض دَخلَ

ن د ب ا محم َع له ا ال موض ظ، فِإنه ي اللف ٌز ف وُّ عَها، تََج ْت موِض وهري دَخلَ ول الج ي ق رم: ف ه.وفي  المك تَْدُخل
لُّ  ذي يَِح ُت ال ا أَي الَوْق ـيُن ِحلِّه ْت؛ وِح ْت أَي غابَ الحديث: لما َرأَى الشمَس قد َوقَبَْت قال: هذا ِحـيُن ِحلِّها؛َوقَبَ

ل:أَ  فيه يء؛ وقي ل ش بَ  داُؤها، يعني صالةَ المغرب.والُوقُوُب: الدُُّخوُل في ك د َوقَ اَب فق ا غ لُّ م َب  ك اً. وَوقَ َوْقب
ُن:  الظالُم: أَْقبََل، ودَخل على الناس؛ ال الحس َب؛ ق ٍق إِذا َوقَ ّرِ غاس ن َش الى: وم قال الجوهري: ومنه قوله تع

  على الناس. إِذا دَخل
  .))./).5) َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد(4اثَاِت فِي اْلعُقَِد(َوِمْن َشّرِ النَّفَّ 

من الريق؛ والنفُث: شبيه بالنفخ؛ وقيل: هو  إِالَّ معه شيء النَّْفُث: أَقلُّ من التَّْفل، ألَن التفل ال يكون
ً  التفل بعينه. اقي، وفي المحكم: نَفََث يَْنِفُث ويَْنفُُث نَْفثا   .ناً.ونَفَثا نَفََث الرَّ

  ..معقود ويقال: عقدت الحبل، فهو للكثرة. وخيوط معقَّدة: شّدد والجمع عقدوالعُْقَدةُ: َحْجُم العَْقد، 
إِذا تمنى أَن تتحول إِليه نعمته وفضيلته أَو  وَحسََّده الحسد: معروف، َحَسَده يَْحِسُده ويَْحُسُده َحَسداً 

  .. يسلبهما هو
  وجاء في صحيح البخاري : 

أبي بن كعب  ابن حبيش قال: سألت يبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عاصم وعبدة، عن زرحدثنا قت
فقلت). فنحن نقول كما قال رسول  عن المعوذتين فقال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: (قيل لي

  هللا صلى هللا عليه وسلم.
رضي  : أخبرني عروة: أن عائشةحدثني حبان: أخبرنا عبد هللا: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال

نفسه بالمعوذات، ومسح  وسلم كان إذا اشتكى نفث علىوآله أن رسول هللا صلى هللا عليه  هللا عنها أخبرته:
بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد  عنه يبده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه، طفقت إنفث على نفسه

  النبي صلى هللا عليه وسلم عنه.
من يحتمي با سبحانه من كل شر سواء كان مصدر مخلوق عاقل مكلف أو غير مكلف فالمؤ

يحتمي با من اإلنس والجن والحيوان والدواب والطيور والجماد ومن كل مخلوق ألنه ال يعلم ما كمن فيها 
اطة بها ..  كما من مخاطر .. كما يحتمي با من من المخاطر غير المرئية التي ال يستطيع إدراكها وال اإلح

قوله تعالى: {وال يفلح يحتمي با اللطيف الخبير من شر السحر وهو حقيقة ثابتة بالقرآن الكريم في 
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.وقوله: {يُخيَّل إليه من /3تبصرون} /األنبياء: .وقوله: {أفتأتون السحر وأنتم/69الساحر حيث أتى} /طه:
    ./66سحرهم أنها تسعى} /طه:

ته من  والسنة النبوية الشريف ي خلص ورة الت ذه الس أنزل هللا ه ود الرسول ص ف د سحر اليه .. وق
  السحر كم جاء في األثر .. جاء في صحيح البخاري : 

ى  هاب: سئل: أعل ن سحر  وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن ش دم ل العه ن أه ال:  م ل؟ ق قت
م يقوآله بلغنا أن رسول هللا صلى هللا عليه  ك فل ه ذل نع ل نعه،وسلم قد ص ل من ص اب. ت ل الكت ان من أه   وك

اب)] ل الكت ن أه حر. (م ك) أي الس ة. (ذل د) أي الذم ل العه م]. ش (أه ن األعص د ب و لبي ود، وه   أي اليه
أن النبي صلى هللا  حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة: حدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى:    

  شيئا ولم يصنعه.كان يخيل إليه أنه صنع  عليه وسلم سحر، حتى
ا ه، عن عائشة رضي هللا عنه ت: حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى، عن هشام، عن أبي   قال

ن وسلم.وآله هللا عليه  ىسحر النبي صل ه، ع اه عن أبي معه ووع عائشة  وقال الليث: كتب إلي هشام: أنه س
انوسلم، حتى كان يخيل إليه أن وآله  النبي صلى هللا عليه سحر قالت: ى ك ذات  ه يفعل الشيء وما يفعله، حت

اني  ال: (أشعرت أن هللا أفت م ق ا، ث ا ودع وم دع ا فيي الن: هفيم اني رج فائي، أت د رأسي  ش د أحدهما عن فقع
ال: ل؟ ق ع الرج ا وج ر: م دهما لآلخ ال أح ي، فق د رجل ر عن ن  واآلخ د اب ال: لبي ه؟ ق ن طب ال: وم وب، ق مطب

ر ذروان). فخرج  ةوجف طلعشاقة األعصم، قال: فيما ذا؟ قال: في مشط وم ي بئ ال: ف ذكر، قال: فأين هو؟ ق
ت:  إليها النبي صلى هللا عليه وسلم ياطين). فقل ه رؤوس الش ا كأن ع: (نخله ين رج ال لعائشة ح م رجع، فق ث

  ال، أما أنا فقد شفاني هللا، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا). ثم دفنت البئر.)استخرجته؟ فقال:
ن إن دواء الس تخلص م ه لل نة أيضا أن ي الس ن جاء ف اس .. ولك حر هو سورة الفلق وكذا سورة الن

  السحر علينا تناول سبع تمرات يوميا فقد جاء في صحيح البخاري : 
  قال: حدثنا علي: حدثنا مروان: أخبرنا هاشم: أخبرنا عامر بن سعد، عن أبيه رضي هللا عنه

 ذلك اليوم سحروال اصطبح كل يوم تمرات عجوة، لم يضره سم وسلم: (منوآله قال النبي صلى هللا عليه 
  وقال غيره: (سبع تمرات). إلى الليل).

أبو أسامة: حدثنا هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد: سمعت  حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا  
ح سبع تمرات وسلم يقول: (من تصبَّ وآله  يقول:سمعت رسول هللا صلى هللا عليه سعداً رضي هللا عنه

  .ال سحريضره ذلك اليوم سم و عجوة، لم
عامر بن  حدثنا محمد بن سالم: أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر: أخبرنا هاشم بن هاشم قال: أخبرني  

اصطبح بسبع تمرات  وسلم يقول: (منوآله سمعت رسول هللا صلى هللا عليه  سعد قال: سمعت أبي يقول:
  وال سحر ..  عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم

والسحر فتنة وضع هللا لها سبحانه وتعالى الحل األمثل حتى نضعها في إطارها الصحيح وال نهول 
  األمور ,, وال نخشى أحدا إال هللا  العزيز القدير 

  جاء في صحيح البخاري : 
، أو: ُر؟ قال: يُؤخذ عن امرأته، أيَُحلُّ عنه أ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيَّب: رجل به ِطبٌّ و يُنَّشِ

يؤخذ..) يحبس عن )سحر  ش (طب] اإلصالح، فأما ما ينفع الناس فلم يُْنهَ عنه. ال بأس به، إنما يريدون به
ونحوه. وينشر:  سحر يحل عنه) يرقى ويعوذ ويعالج حتى يذهب ما به من) إلى جماعها. مباشرتها وال يصل

في ذلك  (ال بأس) ال مانع من معالجته، حيث إن التنشير، وهو من النشرة، وهي كالرقية والتعوذ. من
  إصالحاً له ونفعاً].

ُعيَينة يقول: أول من حدثنا به ابن ُجَريج يقول: حدثني  حدثني عبد هللا بن محمد قال: سمعت ابن -   
  هشاماً عنه، فحدثنا عن أبيه، عن عائشة رضي هللا عنها قالت: آل عروة، عن عروة، فسألت

وسلم ُسِحَر، حتى كان يرى أنه يأتي النساء وال يأتيهن، قال سفيان: وآله هللا عليه  لىكان رسول هللا ص
فيما استفتيته فيه،  أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا، فقال: (يا عائشة، أَعِلْمِت أن هللا قد أفتاني وهذا

، فقال سي لآلخر: ما بال الرجل؟ قال: الذي عند رأ أتاني رجالن، فقعد أحدهما عند رأسي، واآلخر عند رجليَّ
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قال: وفيم؟  -رجل من بني ُزَريق حليف ليهود كان منافقاً  - مطبوب، قال: ومن طبَّه؟ قال: لبيد بن أعصم
النبي  قال: وأين؟ قال: في ُجّفِ طلعٍة ذََكٍر، تحت َرعوفة في بئر ذروان). قالت: فأتى قال: في ُمشط وُمشاقة،

ماءها نقاعة الحنَّاء، وكأن  تى استخرجه، فقال: (هذه البئر التي أريتها، وكأنصلى هللا عليه وسلم البئر ح
فقال: (أما وهللا فقد شفاني هللا،  -أي تنشَّرت  - نخلها رؤوس الشياطين). قال: فاستخرج، قالت: فقلت: أفال؟

  شراً). وأكره أن أثير على أحد من الناس
  
  

 *******  
  
  

وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على * ** // هذا ما يسره هللا لنا 
ـه  ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ات وي ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب محم
ـه األسماء الحسنى يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي  سبحانه القدوس السالم المؤمن المه

ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس
تور ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اهللا ح

اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )181َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم
يكم  تم والسالم عل ظ هللا  دم ي حف الى ف ة إن شاء هللا تع ة القادم ي الحلق اء ف والحمد  رب العالمين إلى اللق

  ورحمة هللا وبركاته .
 
 

   
  
  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

  
  

 
 

c   : 422الحلقة عدد   
   c سورة الناس) 114(

  ) 6( آياتها : 
  

 ا ام الس ى قي ن وااله إل حبه وم ه وص ى آل ول هللا وعل د رس ى محم الم عل الة والس م هللا والص عة بس
غ  ول هللا بل ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا  رس

 وجاهد في هللا حق جهاده أما بعد  السالم عليكم ورحمة هللا ...  ةالرسالة وأدى األمان
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  أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــم 
ْل ((    اِس(قُ َرّبِ النَّ وذُ بِ اِس(1أَُع ِك النَّ اِس(2) َمِل ِه النَّ اِس(3) إِلَ َواِس اْلَخنَّ ّرِ اْلَوْس ْن َش ِذي 4) ِم ) الَّ

  .))./).6) ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس(5يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس(

  * التحليل :   
    

ه ه وقوت م إمكانات ه رغ د أن اوس .. ويج ان الوس اب اإلنس ين تنت ند  ح ون للس ا يك وج م عيف وأح ض
وازن  ـه الت ل ل افي ويكف واإلعانة.. يأتي أمر هللا منقذا لإلنسان مما  هو من هم وحزن .. يقدم إليه البلسم الش
دم  ياق لتق ذا الس ي ه اءت ف اس ج ورة الن الى .. س بحانه وتع ن هللا س ة م دي برحم ري والجس ي والفك النفس

  ة على التجاوز :للمؤمن الحقيقي في كل زمان ومكان القدر
  
ى  )1قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس(((  ((   ه إل ر الموج الم .. واألم الة والس ه الص ...)).. أي قل يا محمد علي

ا  ي الشك فيه اعة الت ام الس ى قي ان إل ان ومك ل زم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موجه إلى كل مؤمن في ك
.ولجأ إليه وَمعاذاً: الذ فيه  عاذ به يَعُوذُ َعْوذاً وِعياذاً إطالقا ..  قُْل أَُعوذُ . (( واعتصم. ومعاذَ هللاِ أَي عياذاً با

ّ عّز وجل، هو َربُّ كّلِ شيٍء أَي...))..  )1بَِرّبِ النَّاِس( : هو  بُّ ق،  الرَّ ع الَخْل ى جمي بوبيَّة عل مالُكه، وله الرُّ
ـُملو ال شريك له، وهو َربُّ األَْرباِب، ِ، إِالّ باِإلضافةِ وماِلُك ال ّ ر  ي َغي ربُّ ف ال ال الِك. وال يق ْل .. ((  ِك واألَْم قُ

اِس( َرّبِ النَّ وذُ ِب روف؛ ...))..  )1أَُع ان: مع الم اِإلنس الة والس ه الص ا وعلي ى نبين ان آدم، عل ي باِإلنس  يعن
ى  ث عل د يؤن اُس؛ وق ا الن ا أَيه ل: ي ى القبيلوالجمع الناس، مذكر. وفي التنزي ب:  ةمعن ى ثعل ة، حك أَو الطائف

ا سمي  وروي عن ابن عباس،أو القطعة جاَءتك الناُس، معناه: جاَءتك القبيلة  َّ عنهما، أَنه قال: إِنم رضي 
 ً   إليه فنسي .. ألَنه عهد  اِإلنسان إِنسانا

ان    ن واألم ا لألم .. من هللا فأنت تطلب الحماية من هللا الحق .. تلتجئ إليه طلبا للعون والثبات .. طلب
ان  ل شيء وال يحده المك تطلب ال من غيره .. فهو المالك والسيد والمحيط والسميع والبصير والقادر على ك
باب أن  اذ األس ل باتخ ق التوك ه ح ت علي ى توكل ده مت ادر وح و الق ويم وه ن تق ي أحس ك ف ان .. خلق وال الزم

وذُ يحميك من كل الشرور الظاهر منها والباطن .. ((  ْل أَُع اِس( قُ َرّبِ النَّ اِس(1بِ ِك النَّ ك ) 2) َمِل ا المل ...)).. م
ق أي الملوك لـه الليث: الَمِلُك هو هللا، تعالى ونقّدس، َمِلُك ؟.. قال  ُك الخل الُمْلُك وهو مالك يوم الدين وهو َمِلي

وم مزةمالك يوم الدين؛ قرأ ابن كثير ونافع وأَبو عمرو وابن عامر وح :لوفي التنزيربهم ومالكهم.  دين،  ي ال
ه أَراد ..  بغير أَلف، وقرأَ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، بأَلف اس فإن وأما َمِلُك الناس وسيد الناس ورب الن

ذا  أَنه يملك هؤالء، وقد قال تعالى: ماِلُك الُمْلك؛ أَال ترىأنه جعل مالكاً لكل هؤالء، ولم يريد أَفضل من شيٍء فه
  . عبيد واختاره. قول أَبييدل على الفعل؛ ذكر هذا بعقب 

اِس(((    اِس(1قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّ ِك النَّ اِس(2) َمِل ِه النَّ ه ؟ ..  )3) إِلَ ا اإلل هُ: هللا عز وجل، ...)).. م اإللَ
هٌ  د وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَ ادهم أَن عن ذلك العتق نام، سموا ب ةُ: األَص ةٌ. واآلِلَه ع آِلَه   متخذه، والجم

يالعب ه الشيء ف ا علي اداتهم ال م ُع اعتق ن  نفسه، ادة تَُحقُّ لها، وأَسماُؤهم تَتْبَ أْخوذ م و م ر: ه ن األَثي ال اب ق
ة إلٍَه،وتقديرها فُْعالنِيَّة، بالضم، تقول هُ إذا إلَهٌ بَيُِّن اإللَهيَّ هَ يَأْلَ ن أَِل له م ة، وأَص ع  واألُْلهانِيَّ د إذا وق ر، يري تََحيَّ

ي د ف ة هللا العب ةعظم فات الربوبي ن ص ك م ر ذل ه وغي ا،  وجالل ه إليه َرَف َوْهَم  وَص
ا أَن اسم ث بلغن ال اللي د. األَزهري:ق ى أَح ه إل ل قلب ى ال يمي اس حت و هللا ال أَْبغََض الن ر ه ه هللا األَكب إالَّ هو  إل

  ..  وحده
اِس(((    َرّبِ النَّ وذُ بِ ْل أَُع اِس(1قُ ِك النَّ اِس(2) َمِل ِه النَّ اِس() ِم3) إِلَ َواِس اْلَخنَّ ّرِ اْلَوْس ...)).. )4ْن َش

نَس:  يَْخنِسُ  الُخنُوس: االنقباُض واالستخفاء. َخنََس من بين أَصحابه اً واْنَخ ويَْخنُُس، بالضم، ُخنُوساً وِخناس
ِإذا إِلى العب انقبض وتأَخر، وقيل:رجع.وأَْخنََسه غيره: َخلَّفَه وَمَضى عنه. وفي الحديث: الشيطان يَُوْسِوسُ  د ف
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ال أَخر. ق َّ َخنََس أَي انقبض منه وت ن  األَزهري: ذَكَر  الى: م ه تع ي قول راء ف ال الف ذا ق ر الوسواس   وك ش
اً  يوسوس الخناس؛ قال: إِبليس ه رأْس ل: إِن ل نََس، وقي َّ َخ ة في صدور الناس، فِإذا ذكر  رأس الحي ثُُم ك يَْج

ى  د تنح َّ العب ر  ِإذا ذك ب، ف ى القل نََس، وإِذاعل  وخ
ر  رك ذك عت ابر: هللا رج ديث ج ي ح ه. وف َّ من ا وذ ب وس، نع ب يوس ى القل  إِل

ك ايؤثر فيهفََخنََست النخُل أَي تأَخرت عن قبول التلقيح فلم  له نخل أَنه كان ل تل م تحم ديث  ول ي ح نة. وف الس
ٌز ُخنٌَّس ما َمْت َجِشَمْت؛ الحجاج: إن اِإلبل ُضمَّ   ..  خانس أَي متأَخرالُخنَُّس جمع  ُجّشِ

اِس(((    َرّبِ النَّ وذُ بِ ْل أَُع اِس(1قُ ِك النَّ اِس(2) َمِل ِه النَّ اِس(3) إِلَ َواِس اْلَخنَّ ّرِ اْلَوْس ْن َش ِذي 4) ِم ) الَّ
  .))./).6) ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس(5يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس(

ل أَ    ه تعالى:ق دي قول ُل عن اج: التأْوي ال الزج اِس ق ك الن اِس مِل رّب الن وذ ب اع ه الن ن  سإل ر  م ش
اس الذي يَُوْسِوسُ  الَخنَّاسالوسواس  ن، والن ن الِج و م ذي ه ِة، ال ن الِجنَّ اس م ى  في صدور الن وف عل معط

ميت شر الوسواس  الَوْسَواس،المعنى من  ، س يٌّ د جنِّ ومن شر الناس. الجوهري:الِجنُّ خالف اإلنِس، والواح
  .ى وال تَُرى.بذلك ألَنها تخف

يطان،/4ويذكر عن ابن عباس: {الوسواس} /وجاء في صحيح البخاري :    د خنسه الش إذا  : إذا ول ف
نس ه) خ ه. (خنس ى قلب ت عل ذكر هللا ثب م ي ب، وإذا ل ل ذه ز وج ر هللا ع ي  ذك ه ف ه وطعن ود أي نخس المول

ه، والخناس: ألنه يخنس، اإلنسان ووسوسته ل خاصرته، والوسواس: هو الشيطان، سمي به لكثرة مالبسته
ة،  ..  أي يتقهقر ويتأخر عند ذكر هللا تعالى ي لباب ن أب دة ب د هللا: حدثنا سفيان: حدثنا عب ن عب ي ب دثنا عل ح

ذر، إن أخاك : عن زر بنحبيش. وحدثنا عاصم، عن زر قال ن مسعود  سألت أبي بن كعب: قلت: يا أبا المن اب
ي:وآله  صلى هللا عليه يقول كذا وكذا؟ فقال أبي: سألت رسول هللا ال ل نحن ) وسلم فق ال: ف ت). ق ي فقل ل ل قي

  .. وسلموآله نقول كما قال رسول هللا صلى هللا عليه 
   

    
 *******  

  
  
  

* ** // هذا ما يسره هللا لنا وفوق كل ذي عليم .. نسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق وصلى هللا على 
ات و ا والمم ي المحي وله ف ده ورس د عب ـه محم ريك ل ده ال ش ه اال هللا وح هد أن ال إل ين ونش ة آم وم القيام ي

ـه األسماء الحسنى  يم ل يط السميع العل ل المح ار الوكي ز الجب يمن العزي سبحانه القدوس السالم المؤمن المه
ي  د ف ق هللا جاه ر خل ول هللا خي تنزه عن الشريك والشبيه والنظير والنقصان والحدثان ونشهد أن محمدا رس

تورهللا  ا ودس القرآن منهج وال وب د رس ا وبمحم ا رب ينا ب ة رض الة وأدى األمان غ الرس اد ه وبل ق جه ..  اح
اِحِميَن((( ون ...  –./.)) )118َوقُْل َرّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ ورة المؤمن ى المرسلين س ين وسالم عل آم

  الم عليكم ورحمة هللا وبركاته .والحمد  رب العالمين .. في حفظ هللا  دمتم والس
 

c 

  
  

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 
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c  
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  أشهد أن ال إله إال هللا
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c   

  
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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  التعريف بالمؤلف واألديب محمد بن عاشور 

  بالجمهورية التونسية . 1952مارس  7من مواليد  •
عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب .  عضو رابطة األدب الحديث بمصر .  • 

  عضو اتحاد كتاب بال حدود بألمانيا * عضو اتحاد كتاب اإلنترنت العرب
  التونسيين . عضو اتحاد الكتاب• * عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية  

عضو الجمعية التونسية للمؤلفين  .  فائز بالجائزة الكبرى للقصة الطويلة لبلدية تونس ( جائزة • 
  علي البلهوان ).  فائز بجائزة وزارة الشباب للقصة القصيرة .

خمسة كتب مطبوعة وموزعة في العالم في عدة  5مؤلف • فائز بعديد الجوائز في الداخل والخارج. • 
حب  /2• في البحث عن األوراق ( قصة طويلة ) ط/ الدار التونسية للنشر / تونس  /1وهي :   طبعات

يا قوم ال  /3• في المدينة العتيقة ( قصة طويلة ) ط/ دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس  
معركة من  /4• تتكلموا ( مجموعة قصصية ) ط/ دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس  

لقطات من مجتمع الورد  /5• أجل الحب المقدس ( أحاديث المؤلف اإلذاعية) ط/ مطبعة فانزي/ تونس 
واألشواك ( طرائف اجتماعية) ط/ دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع / تونس . له تفسير كامل 

ا وفي آالف الصفحات خمسة عشر مجلد 15للقرآن الكريم تحت عنوان تفسير العدل واإلعتدال يقع في 
عشرين عاما في كتابته والتفرغ له .. تمت طباعته من طرف مؤسسة الكلمة نغم المصرية  20قضى 
ألف موضوع من إنتاجه المتنوع في الصحف والمجالت عبر  1000.  نشر أكثر من  2014سنة 

  العالم 
اعية وتلفزيونية .  قرأ بصوته مئات الصفحات من إنتاجه باإلذاعة .  شارك في عدة حصص إذ• 

  أجرت معه اإلذاعة والتلفزة والصحف والمجالت عدة مقابالت .
متزوج وله من األبناء : إلياس وإيناس وإيمان وأميرة ومن األحفاد : نور وغالية وياسمين وحمزة  

  وتقى وخالد ومرام .
الية نابل قليبية و 8090نهج عزيز الخوجة  5 –العنوان : المؤلف واألديب محمد بن عاشور 

  الجمهورية التونسية .
  00.216.21.36.66.64الهاتف :  

 البريد اإللكتروني 
benachour52@gmail.com  

 الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com 

youTube :  على اليوتيوب  
benachourmohamed07 



  1642                                              محمد بن عاشور                                      تفسير األديب محمد بن عاشور      

  

ل   -8090نهج عزيز الخوجة  5 –عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب  –اشور المؤلف واألديب : محمد بن ع ة ناب قليبية والي
   benachour52@gmail.com  البريد اإللكتروني - - 0021621366664الجمهورية التونسية الهاتف 

 
  

 

 وعلى الفايسبوك : 
  األديب محمد بن عاشور 

     
  

 c  
 

  2004أفريل  09تنقيح : 
  اإليداع القانوني لدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين

 200404120134عدد 
ون الجاري به العمل جميع الحقوق محفوظة للمؤلف واألديب محمد بن عاشور وكل مخالف يتعرض للتتبعات القانونية وما ينجر عنها حسب القان

  في هذا المضمار ./.
  

  

  أشهد أن ال إله إال هللا
  وأشهد أن محمدا رسول هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
  
 : عن تفسير العدل واإلعتدال قالوا
 
  : ( األديب محمد بن عاشور الدكتور الشاعر نور الدين صمود ( في حفل تكريم -
وائز التي أحرزهاإن المفاجأة ليست في عدد الج )) - أديبنا محمد بن عاشور المحتفى به ..  
رأيت كبار األدباء يدافعون عن منهجه  وقد أحرزها عن استحقاق بما بذله من جهد .. وقد
في تفسير العدل واإلعتدال الذي تفرغ له  الطريف والمتفرد في الكتابة .. بل المفاجأة هي
ضعه على شبكة األنترنات مما يدل على و كاتبه عقدين من الزمن وخرج بعمل ضخم وهام
  ..((... صبره وجهده وتوفيقه
اإلمام السابق لجامع الشاطئ –والعالم محمود بوعفيف  األستاذ -  :  
العدل واإلعتدال لألديب محمد بن عاشور الذي كان له نشاط  لقد اطلعت على تفسير )) -
ير هو بحق عمل جبار .. وجدي .. أربعين عاما .. ولكن هذا التفس فكري وأدبي متميز طوال
في الكتابة والتأليف والجمع واإلجتهاد .. إن هذا العمل يستحق  ويدل على موهبة كاتبه
تجاريا .. وينبع من مقدرة فائقة في الكتابة وسعة اطالع .. فطوبى لكاتبه  الخلود ألنه ليس
  . ((... لقارئه .. وطوبى
المجلس اإلسالمي األعلىاألستاذ محمد الحبيب السالمي ( عضو  -  ) :  
  (( .. إن تفسير العدل واإلعتدال عمل كبير وشاق .. أوصي بطباعته واإلستفادة منه )) -
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  : األستاذ الناقد محمد الصادق عبد اللطيف -
الالمع محمد بن عاشور .. كيف وجدت الوقت لكتابة هذا التصنيف  عجبي لك يا أديبنا )) -
والعلمية بما حواه في تضاعيفه من مفاجآت تترى بال انتهاء ..  المفاجئ للساحة الفكرية
دوما القدرة على اإلضافة .. وعلى اإلفادة .. وأنك لم تضع عمرك  هذا يدل على أن عندك
العدل واإلعتدال يدل على سعة اطالعك .. وعلى مقدرتك على معالجة  هدرا .. إن تفسير
اد .. وكفاك فخرا ما أنجزت ما ال تبغي عنه جزاء واإلسالم واإلجته .. ثنائية الفكر والدين
  .((... من رب العباد وال شكورا إال
  : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب -
 )) أشكركم على مشاركتكم الفعالة في إثراء الساحة العلمية بما تضمنه بحثكم القيم )) -

ساهمت بشكل جيد في بلوغ الغاياتتفسير العدل واإلعتدال )) من آراء وتحليالت علمية   
أرجو  .. التي تسعى إلى تحقيقها جائزة محمد السادس للفكر والدراسات اإلسالمية المميزة
العلمية  من هللا جل وعال أن يرزقكم الصحة والعافية وطول العمر وأن تستمر عطاءاتكم

األوقافعن وزير –خدمة للعلم واإلسالم .. وفقكم هللا لما أنتم بصدده ...))  والشؤون  
اإلمضاء أحمد –اإلسالمية( بالمغرب ) وبتفويض منه مدير الشؤون اإلسالمية    عبادي 

  : األستاذ الداعية عمرو خالد -
  . (( تبذلونه من جهد لخدمة اإلسالم والمسلمين جزاكم هللا كل خير .. لما )) -
 
  : المديرالعام لمؤسسة اليقين سعيد صالح الغامدي
تاذ األديب / محمد عاشور .. وإذ كتب هللاألس - )) في مقاديره أن الدين محفوظ إلى قيام  
ال أجنح بك بعيداً الشكر موصول لك أوالً  الساعة ، يخرج علينا من األخيار مثلكم ، وحتى
 تقديرنا..)) وتقبل تحيات وأشواق المدير العام لخدمة كتاب هللا ... مع خالص شكرنا وبالغ

محمد بن األستاذ األديب  عاشور 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 على إيجاد طريقة مناسبة لنشر كتابكم شكرا جزيال وجزاك هللا كل خير . سنعمل
 في القريب بإذن هللا وسنعلمكم القيم جدا من خالل موقع صحة بطريقة مناسبة
 . بذلك
 مع خالص تحيات اسرة موقع صحة
 عطية محمد

  وبركاتهعليكم السالم ورحمة هللا
 
 عاشور األستاذ األديب محمد
  نتقدم لكم بالشكر الجزيل على هديتكم القيمه وندعوا هللا عز وجل أن يجعلها
 في
 ميزان حسناتكم وجزاكم هللا خير الجزاء
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  إقتراح وهو طرح موضوع في الويب العربي حول موقعكم إطلعنا على موقعكم ولنا
 وعرض
ً لهذا الهدف النبيل في إيصال كتاب هللاموقع مدفوع  المساعدة في توفير دعما   
 إلى
  فالموقع الحالي مجاني ويظهر فيه إعالنات ال تتناسب مع محتوى العالم أجمع
 موقعكم
  صعوبة تحميل الملفات ومشاكل أخرى فنية ال تخلوا منها المواقع وكذلك
 المجانية
التصميم الموجودهشاء هللا تجدون التعاون المتوقع من شركات االستضافة و وإن   
 في
 الالئق الويب العربي لتوفير موقع مناسب لكم وتوفير الدعم الفني والتصميم
 
 
 تحياتنا
 العربي الويب
www.arabwebtalk.com 
 
 
  هللا أن يجعله مقبوال وفي ميزان حسناتكم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته نسأل
تفسير مع أول فرصة بمنة هللاسيخصص لل سنراجع المادة ونبلغكم بالموقع الذي  
  بوركتم وشكرا لحسن الظن بنا
 ديابي د رامي
 محرر الموقع
 
 
  االستاذ الفاضل محمد بن عاشور دامت توفيقاته
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  خير تحية طيبة وتقبل هللا اعمالكم ويوفقكم لكل

لقيمة والسالم عليكمشكرا لكم والهتمامكم بالموقع وسنستفيد من مواضيعكم ا ورحمة هللا  
 وبركاته
 بالغ كوم
 السالم عليكم
بعد تصميم غالف فني له واخراجه فنيا وهو أمر قد يستغرق  سيتم إن شاء هللا نشر الكتاب
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 من المتطوعين بعض الوقت نظرا لقلة كوادرنا
 
  جزاك هللا عن اإلسالم خير الجزاء
  كل الود
 ناشري دار
 
 
 

مد بن عاشوراألستاذ األديب مح  
 وبركاته السالم عليكم ورحمة هللا
 
 كتابكم شكرا جزيال وجزاك هللا كل خير . سنعمل على إيجاد طريقة مناسبة لنشر
 وسنعلمكم هللا القيم جدا من خالل موقع صحة بطريقة مناسبة في القريب بإذن
 . بذلك
 
 مع خالص تحيات اسرة موقع صحة
 
 عطية محمد
 
 

   وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 عاشور حفظه هللا استاذي الفاضل األديب محمد بن
 االسالمية اوالً اشكرك جداً على هذه الثقة المطلقه لشبكة الشفاء
  جزاكم هللا عز وجل عنا كل خير
الطيب والوقت الثمين الذي امضيته في تحقيق غايتك  واحيي فيك هذا الجهد الكبير والعمل

المثابباكتمال هذا العمل الطيب و   عليه بإذن هللا تعالى تفسير العدل واإلعتدال 
لك عملك الطيب ويجعله في ميزان حسناتك ومما يسرك  أسال هللا سبحانه وتعالى ان يثمر
 ان تراه يوم القيامه
 
شاء هللا خالل اسبوع سانتهي من تصميم برنامج ضخم ومميز لشبكة الشفاء  وان
هللا في النشر وسوف اعرضه واقوم بتجزئه صفحة وسيكون للتسفير حظاً بإذن  االسالمية
يكون اهون واريح للمتصفح النها كما تالحظ الصفحه كبيرة جداً وضخمه  التفسير بشكل
 لتكتمل ...او ادعها كما هي حسب ما يتيسر لنا بإذن هللا وبا التوفيق وتاخذ وقتا طويال
  الفاضل اشكرك مرة ثانية وجزاكم هللا كل خير اسـتاذي
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  مشترك بيننا ونحن على استعداد ألى خدمة او عمل
 ودمتم بخير / اخوكم أبـو آيـــه / لبنان
 
 -- الشفاء االسالمية ادارة شبكة --
 
 
 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
جزاك هللا خيراً على هذه المشاركة القيمة وعلى الجهد المبذول في تفسير  األستاذ الفاضل
 .الكريم القرآن

على موقعكم الكريم وأقوم بإنزال الملف لقراءته واالطالع عليه وأوداطلعت  أن أسأل إذا  
قراءة كتاب عن  كان هناك نسخ مكتوبة منه وتباع في المكتبات للحصول عليه ألنني أفضل
 .القراءة من الشاشة خاصة إذا كان الموضوع كبيراً 
عرفه لتعميم الفائدة إن سأضيف رابط موقعك لموقعي وأنشره على كل من أ إن شاء هللا
 .هللا شاء
المبارك والجهد  شاكرة لك ثقتك بالموقع أتمنى لك التوفيق وإن شاء هللا يكون هذا العمل
 .الطويل في ميزان حسناتك ويجعله حجة لك إن شاء هللا تعالى
 في هللا سمر األرناؤوط أختكم
 صاحبة موقع اسالميات
 
 
 عاشور األستاذ األديب محمد بن

سالتك الطيبة ، وأسأل هللا أن يوصلها لمن يهتم بنشر تفسيرك خدمةوصلت ر   
 لكتاب
  هللا هللا العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه .. وفقكم
 للخير
 والعمل الصالح وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
 التاريخ إدارة موقع
 بسم هللا الرحمن الرحيم

كاتهالسالم عليكم ورحمة هللا وبر  
الفاضل جزاك هللا خيراً على جهدك المبارك وتفسيرك للقرآن الكريم جعله هللا تعالى  أستاذي
 .ميزان حسناتك في
المنتديات التي أشترك  لقد تم إضافة رابط لموقعك على موقعي اسالميات وسأقوم بنشره في
 .تعالى فيها وأشرف على بعضها لتعم الفائدة إن شاء هللا

ى لكل خير وبانتظار أي جديد تقدمونه حتى أتشرف بوضع رابطوفقكم هللا تعال له على  
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تعالى وإياكم  موقعي وأنا في الخدمة في أي وقت ألجل خدمة الدين والقرآن الكريم جعلنا هللا
 .من أهله وخاّصته
 أختكم في هللا سمر األرناؤوط
 اسالميات صاحبة موقع
 
 األستاذ الفاضل محمد بن عاشور

ورحمة هللالسالم عليكم   وبركاته، 
 
هللا بالتوفيق. ولعل  نشكرك على الرسالة ، ونود تهنئتك على المجهود الضخم ، وندعو لك
  في األمر خطأ ،
 
أتاح لنا االطالع على هذا المجهود ، فجزاك هللا  وفي كل الحاالت ، نحمد هللا عز وجل أن
 .خيرا
 
 .استمرار التواصل مع خالص التحية ورجاء
 

لى موقع الوحدة اإلسالميةالمشرف ع  
 
 المفضال الشيخ العالمة المفسر محمد بن عاشور األخ الفاضل
 
 حفظه هللا ورعاه
 
 لما تقدمونه للقرآن الكريم دستور األمة اإلسالمية في وقت يتعرض فيه لهجمة شكرا
 شرسة
 
  بما يسمى القرآن األمريكي (الفرقان الحق) وشكرا أيضا التصالكم الهاتفي
 

سوف أعمل بتوصيل رغبتكم إلى الدكتور يحيى الغوثانيوأنا   
 
 في منتدانا ، وجعلناه لجميع االخوة في الشرق والغرب ونحن عممناه
 
طباعة ورقية ، وخير من يقوم بهذا العمل مؤسسة زايد الخيرية في  لكن أنا أفضل أن يطبع
 أبوظبي
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 هذه المؤسسة من معارفي واصدقائي ورئيس
 

قي القبولوإن شاء هللا يال  عندهم 
 
 راجيا التفضل بإرسال التقاريض التي جاءتكم على تفسيركم
 
  هللا وفقكم
 
 ودمتم في حفظه ورعايته
 
 أخوكم الداعي لكم
 
 العطية الدكتور مروان
 
 خادم التراث العربي واإلسالمي
 
 
 
  / والسالم على رسول هللا وبعد الحمد  والصالة

هللا ومبرور،فجهد مشكور وعمل متقبل إن شاء  ونعتذر غاية العذر على التأخر في الرد  
ولكم منا جزيل الشكر والتحية وجعل هللا ذلك في  عليكم إال أننا ما زلنا في استطالع الكتاب
 . ميزان حسناتكم
 
  طريق القرآن إدارة موقع
 هشام محمد داود
  األستاذ محمد بن عاشور
 هللا، السالم عليكم ورحمة
 

حدة اإلسالمية اليوم إلعالمي بكتابتك لتفسير جديدراسلني موقع الو للقرآن الكريم ، وقد  
 : اطلعت عليه في عجالة على موقعك الخاص
http://achour60.tripod.com 
 
المولى عز وجل أن يكتبه في صفحات حسناتك ،  وأود تهنئتك بهذا المجهود الضخم ، سائال
 .المرجوة وأن يحقق به الفوائد
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ز ،أستاذي العزي  

 
مقيم في كندا ، حيث أعمل في إحدى  اسمي محمد بن جماعة ، مهندس كمبيوتر تونسي
التحرير في موقع الوحدة اإلسالمية برغبتك  الجامعات الكبرى. وقد أبلغني أحد أعضاء هيئة
اإلنترنت ، لعلمه بأنني أشرف على إنشاء بوابة  في نشر (تفسير العدل واالعتدال) على

اإلنترنت تعنى بنشر تونسية جديدة على األدب التونسي والتراث الفقهي والعلمي لعلماء  
اهتماماتنا ، فسنكون سعداء لو أكرمتنا بإعطائنا  تونس. وحيث أن كتابكم هذا يندرج ضمن
 .إنشاؤها. وجزاكم هللا خيرا فرصة نشره في البوابة المزمع
 
 محمد بن جماعة
 .كندا- مهندس كمبيوتر
 

مد بن عاشور الموقراألستاذ الفاضل / مح  
 تحية طيبة
ويسعدنا أن قبول هديتكم الغالية ووضعها على موقعنا مع اإلشارة إلى موقعها  يشرفنا
  األصلي
 نأمل التكرم بإرسال البرنامج حتى يتم اتخاذ الالزم
  في شتى المجاالت كما يسرنا التعاون معكم
 وتقبلوا فائق التحية ووافر اإلحترام
 مدير الموقع
 المعلم محمد
) 
De: "marwan alatieya" Ajouter au carnet d'adresses 
Yahoo! DomainKeys a confirmé que ce message a été envoyé par 
yahoo.com. En savoir plus 
 
Objet: القرآنية حول تفسير المفسر البحاثة محمد  تقرير إلى منتدى البحوث والدراسات
 بن عاشور
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
 
 
 الغوثاني األخ الشيخ الدكتور يحيى
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 األخوة اللجنة اإلدارية
 
  دمتم في حفظ هللا ورعايته
 
  منذ أن اطلعت على هذا التفسير القيم
 
  للعالمة الكبير ، واألستاذ القدير ، والبحاثة تفسير العدل واالعتدال ،)
 
حفظه هللا ورعاه -هذا العصر محمد بن عاشور  الجليل ، بقية المفسرين في -) 
 
 . واطلعت عليه اطالعا دقيقا وقمت أوال بتحميله كامال ،
 
  البحاثة ، محمد بن عاشور ، وقبل أن أبدأ اتصلت باألخ الفاضل ، األستاذ
 
 في تونس
 
  الرجل المسلم ، صاحب أريحية متميزة ودار بيننا حديث طويل ، وكان هذا
 

بعضحيث اتصل بي عدة مرات ، وتناقشنا في    القضايا ، وأطلعني على 
 
 هللا خيرا بعض اآلراء والتقريظات حول تفسيره القيم .... جزاه
 
  .. وهو تفسير كامل للقرآن الكريم بكل وسطية ، وعدل ، واعتدال
 
 .. وتوازن ، واتزان ، ومحبة ، ويسر
 
  من أجل إنجاز هذا التفسير القيم ، فهو وقد أنفق في تأليفه عشرون عاما
 

ا الشكل قد سلخ من عمره عقدين منبهذ   الزمن ، حتى خرج إلينا بهذا 
 
  العلماء ، وتحملهم للمشاق ، العمل الضخم والعظيم ، وهذا يذكرنا بصبر
 
 العمل المبدع العظيم حتى يخرجوا إلينا األعمال العظيمة ، مثل هذا
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  .... وللمؤلف منهجه الطريف ، والمتفرد في الكتابة والتأليف
 
 

ولوأق  : 
 
  ووجدت أن الباحث لقد أنفقت ثالث ليال في مراجعة هذا الكتاب القيم ،
 
 : واألستاذ محمد بن عاشور
 
422قد قسم كتابه إلى  -1   حلقة ، تبدأ من سورة الفاتحة ، وتنتهي 
 
 . بسورة الناس ، وهو ابتكار جميل وجديد
 
 : ووجدته استعان بالمصادر والمراجع اآلتية -2
 
 .الكريم القرآن /1
 
 . صحيح البخاري /2
 
 . صحيح مسلم /3
 
 . منظور لسان العرب البن /4
 
 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن /5
 
 . للعالمة السيوطي الجامع الصغير /6
 
 . البيان فيما اتفق عليه الشيخان /7
 
 .الترمذي سنن / 8
 
 . سنن أبو داود /9
 
  المستدرك /10
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 . كنز العمال /11
 
لحالل والحرام في اإلسالما /12  . 
 
 . الفقه على المذاهب األربعة /13
 
 . علم التفسير /14
 
 . التفسير والمفسرون /15
 
 . والمنسوخ الناسخ /16
 
 . علم الحديث /17
 
 . التعديل والتجريح /18
 
  نص عليها في مقدمة تفسيره هذا ، لكنني وجدته يذكر غيرها وهي التي
 
 .  خيراهللا في تفسيره ، فجزاه
 
 :يقول في مقدمته ، وأنا أنقلها عنه لألهمية -3
 
  همتي مذ بدأت أعي القرآن الكريم ومفاهيمه النورانية السامقة تعلقت)
 
  يعنى بتفسير القرآن الكريم يكون خاليا من التراكيب إلى وضع مصنف
 
  المغرقة والغموض المستنكر.. تفسير يكون صالحا الحوشية والبالغة
 

العالم والجاهل المثقف للجميع   ونصف المثقف.. ولكل طالب للحقيقة 
 
  أنزلـه هللا سبحانه وتعالى ليكون التي ال تمارى ذاك أن القرآن الكريم إنما
 
  مائدته في األرض.. صالحا للناس في كل زمان
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  ومكان ال يشبع منه العلماء ال يرتوي من معينه الثر الذي ال يغيض كل
 

وهللا أسأل أن يتقبل عملي خالصا لوجهه الكريم وأنعشاق الحقيقة..    
 
  يبلغ ثوابه إلى روح سيدنا محمد عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم وأن
 
  يسقيني من حوضه وأن يجعلني في جواره وأن يعيذني برحمته من
 
  النار..إنه نعم المولى الحي القيوم السميع البصير الوكيل المحيط وسالم
 

ن والحمد  في الدارينعلى المرسلي .) 
 
 : ويقول أيضا
 
  كتبت التفسير ثالث مرات وفي كل مرة أجدني مضطرا للتراجع لثقل لقد)
 
  وعظم المسؤولية .. واتخذت في المرة األولى أسلوب .. المهمة
 
  ليقنعني زمن التطور الذي نعيشه .. وانطلقت من اإلستطراد الذي ما كان
 

فةجديد بطريقة ثانية مختل   .. تعتمد التحليل مع ذكر المراجع والحواشي 
 
  التي ال تغني شيئا والتي تنفر القارئ من فوجدت العمل مثقال بالتفاصيل
 
  نسق متراوح بين األقدمين والمحدثين في المتابعة .. وكتبته ثالثة باتباع
 
  كلفا وتعقيدات ما أنزل هللا بها من المقامة والسجع فوجدت العمل مليئا
 

لطان .. فانكفأت على نفسي .. وكتبتس   آالف الصفحات .. وأعدت 
 
  في هذا العمل الذي الكتابة أولى وثانية وثالثة إلى أن استقر بي المقام
 
  .. إعالم قسمته في حلقات سهلة القراءة والسماع .. صالحة لكل وسيلة
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  مرئية كانت أو مسموعة .. أو مكتوبة .. صالحة لكل كتاب أو مجلة أو
 
  .. جريدة .. أو في قرص
 
  لتكون معه في .. صالحة لتكون مع كل مؤمن في حله وترحاله
 
  كل الكمبيوتر .. وفي التلفزيون وفي اإلذاعة .. وفي الكتاب .. وفي
 
 (.. وسيلة تبلغه المعلومة بكل يسر ومحبة
 
1634مجلدات ورقية ، وعدد صفحاته  الكتاب مطبوع في خمسة -4   
 
 .صفحة ورقية
 
  واإلعتدال عمل كبير وشاق .. أوصي بطباعته إن تفسير العدل -5
 
 .. واإلستفادة منه
 
  التفسير هو بحق عمل جبار .. وجدي .. ويدل على موهبة كاتبه في هذا
 
  والتأليف والجمع واإلجتهاد .. إن هذا العمل يستحق الخلود ألنه الكتابة
 
  .. ليس تجاريا
 

الكتابة وسعة اطالع .. فطوبى لكاتبه وينبع من مقدرة فائقة في  ..  
 
 .. وطوبى لقارئه
 
  ال يبحث عن الربح والمؤلف ذو أريحية عالية ، ومحبة للعلم خالصة ، -6
 
 : والتجارة في القرآن ، حيث قال لي هاتفيا ما يأتي
 
  أرجو قبول طلب تبني مشروعي هذا ، وطبعه ، ونشره ، بكل وسيلة
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 : ممكنة
 
 .. كتب -
 
  .. أقراص ليزرية مدمجة -
 
  ... إنترنيت -
 
 ... وسائل سمعية بصرية -
 
 ... الخ -
 
 : وقال أيضا
 
  يرى هذا العمل النور مجانا وفي سبيل هللا .. في إن حلمي هو أن)
 
  اإلنترنيت .. في وسائل سمعية بصرية .. في كتب .. في أقراص .. في
 
ى يوم القيامةمكان إل كل وسيلة ينتفع بها المسلم في كل  ..  
 
  وطبعه ونشره وإني أقترح على مؤسستكم الغراء تبني هذا المشروع
 
 .(.. متنازال عن كل حق مادي ، أومعنوي ، يتعلق بعملي في سبيل هللا
 
 : وأخيرا ، أنقل تقريظا ألستاذين كريمين ، وهما -7
 
  : الناقد محمد الصادق عبد اللطيف ، حيث يقول األستاذ
 
لك يا أديبنا الالمععجبي  ))   محمد بن عاشور .. كيف وجدت الوقت لكتابة 
 
  الفكرية والعلمية بما حواه في تضاعيفه هذا التصنيف المفاجئ للساحة
 
  يدل على أن عندك دوما القدرة على من مفاجآت تترى بال انتهاء .. هذا
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لعدلعمرك هدرا .. إن تفسير ا اإلضافة .. وعلى اإلفادة .. وأنك لم تضع   
 
  .. واإلعتدال يدل على سعة اطالعك
 
  .. مقدرتك على معالجة ثنائية الفكر والدين .. واإلسالم واإلجتهاد وعلى
 
  فخرا ما أنجزت ما ال تبغي عنه جزاء وال شكورا إال من رب وكفاك
 
 .((... العباد
 
 
  يقول واألستاذ سعيد صالح الغامدي ، المديرالعام لمؤسسة اليقين ، حيث
 
 ً   :أيضا
 
  مقاديره أن الدين األستاذ األديب / محمد عاشور .. وإذ كتب هللا في ))
 
  وحتى ال أجنح محفوظ إلى قيام الساعة ، يخرج علينا من األخيار مثلكم ،
 
  شكرنا بك بعيداً الشكر موصول لك أوالً لخدمة كتاب هللا ... مع خالص
 
  ((..وبالغ تقديرنا
 

ولوفي نهاية المطاف ، أق  : 
 
 هللا في أستاذنا الفاضل بارك
 
  ثمارا وارفة وأساله سبحانه وتعالى أن يثمر له عمله الطيب ، ويثمر
 
  أن الظالل ، ويجعل هذا العمل الجليل في ميزان حسناته ، مما يسره
 
  يراه يوم القيامة ، عندما يلقى رب العالمين بوجه أبيض منير ، كتفسيره
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 . المشرق المنير
 

جل وعال أن يرزقه الصحة ، والعافية ، وطول وأرجوه   العمر ، وأن ينسأ 
 
  ، والقرآن في أجله ، وأن تستمر عطاءاته العلمية ، من أجل خدمة العلم
 
  ... واإلسالم
 
ةِ ) ِ َربِّ  ُسْبَحاَن َربَِّك َرّبِ اْلِعزَّ َّ ِ ا يَِصفُوَن ، َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرَسِليَن ، َواْلَحْمُد  اْلعَالَِميَن)  َعمَّ

182-180[الصافات:  ]  
 
 
 
 
Date: Fri, 17 Jun 2005 13:10:52 +0200 (CEST) 
De: "Elidrissi abdeslam" Ajouter au carnet d'adresses 
 
Objet: Reponse 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
 
 
 على سجل شكرا جزيال على زيارتكم لموقعنا وتركت بصمتك

لتربوية واإلدارية نرحب بالهديةالزوار ونحن أطر ا  
 تكون مرجعا للباحثين في االختصاص الثمينة الذي سوف
 ابن والتالميذ وهذه مفخرة لنا لكون األديب مثل محمد
 عاشور يتصفح موقعنا هذا تشجيع لنا والقائمين على تجديد
 المتواضع شكرا ألخينا وحبيبنا األديب األباء هذا الموقع

ثانية المفخرة العربية مرة   
 المصمم عبد السالم اإلدريسي
 
 
 المحترم األستاذ/ محمد بن عاشور
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد
وقد تمتعت بقراءة -تفسير العدل واالعتدال-الموسوم ب وصلتني رسالتكم وكتابكم القيم  
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  من قراءته كامال ، وكتابة شيئ عنه جزء منه ، وآ مل أن أتمكن.
ساهمة بالكتابة في المجلةوندعوكم للم   

 وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير
 د.سعد بوفالقة
 للبحوث والدراسات رئيس تحرير مجلة بونة
76ص.ب  : +  A (وادي القبة) عنابة, الجزائر 
 21338518088/21372108782 : الهاتف

213385180880الناسوخ (الفاكس) :   / 21338832278 
  saad_alandaloussi@hotmail.com : البريد اإللكتروني
 www.bounamagazine.5u.com : شبكة اإلنترنت الموقع على
De: "국정홍보처 & 산업자원부" Ajouter au carnet d'adresses 
 
? "'Mohamed Ben Achour'"  
Objet: From. Arab2Korea 
Date: Mon, 27 Jun 2005 14:34:26 +0900 
 
  االديب العالمة

 بركاته  والسالم عليكم و رحمة 
 
في موقعنا و  فلقد تلقينا الهدية بكل سعادة وسرور ، و سوف نقوم بعمل رابط لموقعكم
تعملوا رابطا إعالنيا  ننشر هذه المادة الراقية لخدمة الثقافة العربية و إلسالمية آملين أن
 .العربية عن موقعنا لديكم لزيادة التعاون بين الثقافين الكورية و
 

ما فيه الخيروهللا الموفق ل  
 
 د. هان دوك كيو
 
Fri, 1 Jul 2005 11:19:59 -0700 (PDT) 
De: "Saleh Rifai" Ajouter au carnet d'adresses 
 
Objet: Re: Al-Mughtarib Website Feedback 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
 
 الفاضل محمد االستاذ
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 تحية واحترام
قعكم وكرمكمهي تلك المشاعر الجملية حملتنا الى مو  في الرسالة 

 ميزان حسناتكم نتمنى لكم اطيب االوقات وامنياتنا ان يتقبل هللا جهدكم ويضعه في
 وسنعمل على وضع رابط لموقعكم معنا
 احترام تقبل مني كل
 الدكتور صالح الرفاعي

كندا - رئيس تحرير ا لمغترب العربي  
: "Mohammad al-attar" Ajouter au carnet d'adresses 
 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
Objet: إلى األستاذ / محمد بن عاشور 
Date: Sun, 03 Jul 2005 17:29:56 +0800 
 
 
  هللا سعادة األستاذ األديب / محمد بن عاشور حفظه
والذي استغرق زمناً  لقد سررنا جداً بتفسير العدل واالعتدال، الذي وفقكم هللا تعالى بتأليفه،

زاكم هللا خيراً عن اإلسالم والمسلمينفي تصنيفه، فج   
مجلة هدى القرآن التي تصدرها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، والتي  ونحن في
 بالمواضيع القرآنية وتفسير الكتاب العزيز، نستأذنكم تهتم
القرآنية من كتابكم المبارك، وسوف نرسل لكم نسخة من  في نشر تفسير بعض اآليات

د إصدارها بإذن هللالمجلة بع  .تعالى 
 أخوكم محمد العطار
  عضو أسرة التحرير
  البريد االلكتروني للهيئة
info@hqmi.org 
  attar52@hotmail.com البريد االلكتروني الخاص بي
 
 القرآن الكريم خادم
 
 
"ICWC" Ajouter au carnet d'adresses 
 
? benachourmouhamed@yahoo.fr 
CC: "Sami Dannish"  
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Objet: ?????? ?? ???????? ???? ??????? 
Date: Sun, 3 Jul 2005 13:44:25 +0300 
 
 
 عاشور األخ الفاضل محمد بن
 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 
  .العمل الرائع والذي جزاكم هللا عليه الخير الجزيل إنشاء هللا بادئ ذي بدء أهنئكم على هذا
لتقديرخالص الشكر وا وتفضلوا بقبول  
 
 جزاكم هللا خيراً على هذا العمل
 
 دانش د. سامي
 مدير مركز معلومات المرأة والطفل
Bas du formulaire 
"salsabeel ****" Ajouter au carnet d'adresses 
 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
Objet: RE: اكتشف نفسك مع عيــــــــون 
Date: Tue, 05 Jul 2005 13:51:09 +0000 
 
 
 وبركاته السالم عليكم ورحمة هللا
 اخي الكريم االستاذ محمد
  ال تتصور مدي سعادتي الستقبال رسالتكم
 المشرف العام لموقع عيون وقد ابدي ترحيبه البالغ وقد عرضتها علي الدكتور حسام
 واستعداده لنشر هذا العمل القيم بعدة وسائل
 اولها
منتدي وهذا بالنسبه للموضوعات الدينيهعيون خاشعة بال النشر علي حلقات في قسم  
 ثانيا
 االبداع للموضوعات ذات الصبغة االدبية لنشر في قسم عيون
 ثالثا
  النشر في مجله عيون
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 رابعا
لسيادتكم تنشر  افتتاح قسم خاص بكم وباعمالكم في المجله بحيث يصبح كصفحة شخصية

ول باولاعمالكم من خالل مجله عيون وتقومون بوضع الجديد فيها ا   
 خامسا
اعمال كتاب  النشر في مجله عيون (المطبوعه) والتي ستصدر قريبا باذن هللا وستضم
  شبكة عيون
 الرابط التالي تحياتي اخي العزيز وفي انتظار تسجيلكم بالمنتدي علي
 
http://www.eyeoon.com/vb/register.php? 
 
 
 حاتعيش منكسر والمتي
 وف كل يوم يطلع عليك

دة بتتكسرافكار جدي  
 ازاز وبتبقي زي الواح
 لما اتشرخ قام جّرحك
 والخلق غاوية تطوحك
 حلمها بين رفضها وبين
  وبين حكمها وحكم القدر!
 
 
>From: Mohamed Ben Achour  
>To: salsabeel ****  
>Subject: RE: عيــــــــون اكتشف نفسك مع 
>Date: Tue, 5 Jul 2005 07:51:29 +0200 (CEST) 
Objet: Re: مسابقة 
Date: Wed, 6 Jul 2005 23:42:22 +0300 
De: "info " Ajouter au carnet d'adresses 
 
  "Mohamed Ben Achour" :ه
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 األديب محمد بن عاشور،
 طيبة وبعد، تحية
  نشكر لك اتصالك بالجمعية الدولية ونحن فخورين بالمبدعين النشامى من

عية الدولية والتسجيل على الرابطأمثالك. ونحن ندعو لالنضمام للجم  :التالي 
http://www.arabicwata.com/Arabic/Membership/Translators_Inte
rpreters_and_Linguists/translator.asp 
 
  نعرف المقصود بالمسابقة التي قصدتها..هل تعني التكريم...أنت تستحق لم
دعين والعلماء والباحثينوالجمعية تقوم بشكل دوري وسنوي بتكريم المب التكريم .  
 .الترشيحات في أوائل يوليو إن شاء هللا وستبدأ
  ضيف الجمعية وفي حال موافقتك والجمعية ترغب في إجراء حوار معك ضمن باب
 ..على أسئلة ضيف الجمعية الكريمة، سيتم إرسال الوثيقة الخاصة بالحوار لتجيب

ة الرابطلمزيد من التفاصيل عن ضيف الجمعية، يرجى زيار  :التالي 
http://www.arabicwata.com/Arabic/Interact_with_WATA/WATA
_Guest/Interviews_with_WATA_Guests/index.html 
 
 .انتظار سماع ردك الكريم، نستودعك هللا وفي
 راوية سامي
 الجمعية نائب رئيس
Date: Sat, 9 Jul 2005 16:04:17 +0300 
De: "Islammemo Information" Ajouter au carnet d'adresses 
 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
Objet: اإلسالم ردا على رسالتكم الكريمة ـ مفكرة 
 
 األخ الفاضل محمد بن عاشور
 وبركاته السالم عليكم ورحمة هللا
الطيبة ، ونسأل هللا  تتقدم إدارة الموقع بالشكر الجزيل واالمتنان الوافي على تلك المشاعر

جل أن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال.ـعز و  
سننظر كيف نستفيد ونفيد األمة اإلسالمية بكتاباتك وأعمالك، ونقوم على نشر  وإن شاء هللا
 منها على صفحات موقعنا ((مفكرة اإلسالم))ـ ما يناسب
 وجزاكم هللا خيرا
 تحيات مع
 العالقات العامة بموقع مفكرة اإلسالم
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"Info@sharkiaonline.com" Ajouter au carnet d'adresses 
 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
Date: Sat, 9 Jul 2005 08:41:51 -0400 
Objet: جزاكم هللا خيرا  
 
 
 
 
 المؤلف واألديب / محمد بن عاشور
 
  طيبة وبعد تحية
 
  .. نشكرك على حسن التواصل معنا
ة التي تتوافقومحتواه الرائع بالصور وسنحاول اإلستفادة من موقعك  
 . مع سياسة الموقع ولك منا الشكر
 
 ميزان ونرجوا من هللا أن يتقبل منك هذا العمل والجهد الضخم وأن يجعله في
  حسناتك
 
 . إنه ولي ذلك والقادر عليه
 
  مع تحيات
  الموقع ؛ إدارة
 
-------------------------------------------------------------------- 
mail2web - Check your email from the web at 
http://mail2web.com/ . 
"Fadil Al Turki" Ajouter au carnet d'adresses 
 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
Objet: Re: Thanks 
Date: Thu, 14 Jul 2005 00:48:08 +0300 
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 االستاذ محمد بن عاشور،
 
كة معنا في دروب لنضيئ شيئا في العتمةوتقبلك المشار لك التحية وشكرا لرسالتك . 
 
 .ما سترسله لنا من كتابات ننتظر منك صورة لترافق
 
 لك التحية والتقدير،
 
 تحرير دروب،
 الوصيبعي اسعد
"????? ????? ??? ??????" Ajouter au carnet d'adresses 
 
  "Mohamed Ben Achour" :ه
Objet: Re: هدية 
Date: Thu, 14 Jul 2005 07:56:28 -0400 
 
 .هللا وبركاته وعليكم السالم ورحمة
 .الشيخ الفاضل محمد بن عاشور وفقه هللا وبارك في جهوده
 تتكرم بالتسجيل في الملتقى ثم اإلعالن عن تفسيرك فيه. نسأل هللا أن يتم عليكم نعمه ليتك
 .وأن يجعل ا قدمتموه في موازين حسناتكم يوم القيامة
 
 .خير وفقكم هللا لكل
 .اإلدارة
 
 
 
 
"malab medad" Ajouter au carnet d'adresses 
 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
 
Objet: RE: هدية إلى كل مؤمن ومؤمنة 
Date: Sun, 24 Jul 2005 01:48:26 +0300 
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 وبركاته وعليكم السالم ورحمة هللا
 

ذهأستاذي الفاضل .. عفوا لم أفهم مضمون رسالتك وفعال أهنئك على ه   المؤلفات 
  التي
  بسطة في العلم نفتخر فيها نحن أمة محمد بها .. ال حرمك هللا األجر وزادك
 ً   وفقها
 في الدين
 
 المداد جزاكم هللا خير .. مالب
QUOTE=catmat44]بسم هللا الرحمن الرحيم  
  رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد والصالة والسالم على

اذ محمد عاشوراخي في اللة االست  
 اكثر من لسان واحد لعجزت عن شكركم لوانن لي
 ووفقك اللة لعمل الخير استاذي الكريم
  ادارة منتديات سحر العيون يسر
 واستضافة صن شاين
sunshaine.com 
ميقا مجانا 500ة هدية رمزية وهي عبارة عن دومين خاص ومساح ان نقدم لك  
 االسالم والمسلمين لوجه اللة تعالي لخدمة
 وانشاء تكون راضي ومسرور منا بارك الة فيك
 الدومين بالعربي واالنجليزي ارجو تحديد اسم
 لخدمة االسالم والمسلين والف مبروك ونتمنى منك دوام المواصلة عن طريق منتدنا
 Bas du formulaire[QUOTE/]بوعبدالرحمن
Thu, 28 Jul 2005 17:49:43 +0300 
De: "Nashiri E-publishing House" Afficher infos contact  
 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
Objet: Re: استف 
 
  السالم عليكم
 يا سيدي جزيت خيرا
 سينشر الكتاب وسنخبرك بذلك
  المتطوعين في الموقع لكننا نواجه مشاكال بسبب قلة عدد
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را مرة أخرىجزاك هللا خي   

  دار ناشري
 
"Al Shoura Webmaster" Ajouter au carnet d'adresses 
 
À: "Mohamed Ben Achour"  
Date: Fri, 05 Aug 2005 05:16:02 -0700 (PDT) 
Objet: Re: ما رأيكم ؟؟؟ أنتظر ردكم ؟؟؟ 
 
 الرحمن الرحيم بسم هللا
 

اً لما بذلتأخي في هللا وأستاذي. جزاك هللا عن المسلمين خير   من جهد. نقوم 
  هللا نعرضه بإذن هللا بدراسة بحثك المستفيض وعرضه على المختصين. ثم إن شاء
  في على موقع الشُّوَرى بقسم المكتبة اإلسالمية. كما يمكننا إن شئت عرضه
ة به كموقع متكامل داخل شبكة الُّوَرى اإلسالميَّة. وإسمح لي   صفحات خاصَّ

د المجاني القيِّم على شبكتنا المتواضعةإهداءك هذا البري : 
username: benachour 
password: benachour(ل دخول  (برجاء تغيير كلمة السر عند أوَّ
 www.alshoura.org :الدُّخول، الصفحة الرئيسية للشبكة صفحة
 
 .خيراً  جزاك هللا
 
 اإلسالميَّة مدير موقع شبكة الشُّوَرى
http://www.alshoura.org 
_____________________ 
"Elnoor Co." Ajouter au carnet d'adresses 
 
? "Mohamed Ben Achour"  
Objet: Re: هدية ونداء للعمل والتعاون  
Date: Fri, 5 Aug 2005 20:19:32 +0300 
 
 
 السالم عليكم
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 حضرتك نرحب بالتعاون مع
 وحرصا منا على نشر العلم والمعرفة والخير لكل المسلمين

قمنا بعرض لقد  كتاب حضرتك فى موقعنا 
 له ونحب أن نعرف رأيك فى الصفحة المخصصة
http://market.elnoor.com/productspec.asp?product=3256 
 
 
 التسويق إدارة
Sat, 13 Aug 2005 12:26:17 -0700 (PDT) 
De: "emad moh" Ajouter au carnet d'adresses 
Yahoo! DomainKeys a confirmé que ce message a été envoyé par 
yahoo.com. En savoir plus 
 
Objet: Re: هدية إلى كل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة  
  "Mohamed Ben Achour" :ه
 
 االخ الحبيب محمد بن عاشور
على ما تقدمة لخدمة ورفعة ديننا الحنيف واريد ان اعرف سنقوم قريبا  جزاك هللا خيرا
والعلماء االجالء فى موقعنا فهل تسمح لنا باضافة تفسيركم القيم  الشيوخ بوضع تفاسير
 تفاسيرنا ضمن
 اخوك عماد الدين
 مدير موقع التراث االسالمى
 Ajouter au carnet d'adresses "شبكة وصال العرب
 
Objet: محمد ب ن عاشور... حفظك الل /األستاذ الفاضل=E 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
Date: Sun, 14 Aug 2005 17:54:40 +0200 
 
 
.. 
 Ajouter au carnet d'adresses "شبكة وصال العرب
 
Objet: محمد ب ن عاشور... حفظك الل /األستاذ الفاضل=E 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
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Date: Sun, 14 Aug 2005 17:54:40 +0200 
 
 !هللا األستاذ الفاضل/ محمد بن عاشور... حفظك

م ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليك  
 
 
جزيل الشكر على هذه الثقة الممنوحة من قبلكم لـ شبكة  نحن نرحب بدعوتكم، ونشكركم
  .سعداء إلطالعكم لنا على أعمالكم القيمة وصال العرب الثقافية، وكم نحن
 
والمساعدة على نشر أعمالكم من خالل شبكتنا التي وجدت كي  يسعدنا أن نقدم لكم العون،

نبًرا لكل العرب، وأنتكون م تكون وصاالً للمثقف العربي، ومن خاللها يتم تبادل اآلراء،  
ومبدعين قد أضلّهم الطريق في عفوية االنهيار. لهذا سوف يتم نشر  وفتح المجال لـ كتابٍ 
واالعتدال"، ويسعدنا إن أمكن أن تقدموا لنا جميع أعمالكم وكتاباتكم،  كتابكم "تفسير العدل
 .نشرها ليتسنى لنا
 
خالل منتدياتنا، لـ  ونقتنص الفرصة، كي ندعوكم إلى منتدياتنا، وإن أمكن أن نستضيفَك من
والحديث عن  "نقيم مع سيادتكم حواًرا، نتعرف من خالله على شخصية "محمد عاشور
 .أعمالكم
 
 
 نشكركم مرة أخرى
 .العرب وعلى رأسها المدير العام وهذه تحياتنا نحن إدارة وصال
 
 

وصال العرب شبكة  الثقافية 
www.arabslink.net 
 
"Malik" Ajouter au carnet d'adresses 
 
 benachourmouhamed@yahoo.fr :ه
Objet: RE: مؤمن ومؤمنة إلى قيام الس ا هدية إلى كل 
Date: Wed, 17 Aug 2005 08:21:05 +0300 
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لتيأرسل لنا األخ األستاذ / محمد عاشور (التونسي) هذه الرسالة ا أسأل هللا عز وجل أن  
 يجزيه عليها وعلى عمله خير الجزاء في الدنيا واآلخرة
 يجب أن ال تقف هذه الرسالة في صندوق بريدك بل يجب أن ترى طريقها إلى بريد أحبتي
 جديد
 أخوكم 
 مالك حداد
 
 
-----Original Message----- 
From: benachourmouhamed@yahoo.fr 
[mailto:benachourmouhamed@yahoo.fr]  
Sent: Monday, August 15, 2005 6:35 PM 
To: drkanaan@drkanaan.com 
Subject: الساعة مؤمن ومؤمنة إلى قيام هدية إلى كل 
********************************* 

   
المؤلف واألديب محمد بن عاشور   

 عضو األمانة العامة لإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 
و رابطة األدب اإلسالمي العالمية عض  

 فائز بالجائزة العالمية لإلستحقاق الثقافي 
والية نابل  8090نهج عزيز الخوجة قليبية  5العنوان :   

 الجمهورية التونسية 
64.66.36.21.216.00الهاتف :   

 البريد اإللكتروني 
 benachour52@gmail.com 

 الموقع 
http://medbenachour.yolasite.com 

youTube :  على اليوتيوب 
benachourmohamed07 

 وعلى الفايسبوك : 
 األديب محمد بن عاشور

Mohamed ben Achour 
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c  
 
 

  الكتاب الفائز بالجائزة العالمية لإلستحقاق الثقافي 
   2010جائزة ناجي النعمان الدولية 

  


