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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
ت لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوا

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .لسلف الصالحمنهجنا الكتاب والسنة على فهم ا -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

كمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ال -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

 

 .مجعنيأوالصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملني

 واخرإن شاء اهلل أل اليوم انواختيار  ،الكرمي لشهرا هذا لقاءات سلسلة عشرمن الثالث لقاؤنا هو هذا
 حيصل ما تفسريول ،هلل قلبه يف حيملها نأ العبد على اليت العظيمة عتقاداتاال من وفيها ، إبراهيم سورة
 من الكلمات هذه ككون ذلك وعلى ،الشيء الكثري  ككون حولهاألحداث اليت ولتفسري ،احلياة يف معه

 .األلبابأويل  من بذلك ونكون ،األوضاع هبا ونعايش ،األحداث به فهمن لنامنارًا  اهلل كتاب
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 ال چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ییچ :اآليات هذه يف وجل   عز   اهلل يقول
 .اهلل كعرف ال ككون بذلك فإنك ،الظن   هذا كظن   وال عتقاداال هذا كعتقد

 هو فهذا الظاملني بقاء كعليل كعرف أن أردت فإذا چحئ  مئ  ىئ ی  جئ   ی   چ 
 .صفاكه هذه ليوم يؤخرهم ؛التعليل

 .األبصار فيه كشخص يوم اليوم؟ هذا ماصفات

 :اليوم كذل في حالهم نومِ 

  مهطعني؟ معىن ما: ناسؤالسيكون  ،مهطعني مأّنَ  
 الوصف؟ هذا مامعىن اوأيضً  رؤوسهم، مقنعي 
 .طرفهم إليهم اليركد    
 .هواء وأفئدهتم  

 ؟الدنيا في الظالمين هؤالء حال سيكون كيف ونعرف ،نفهمها اتفو وصال هذه من واحد فكل

ٺ  ٿ   ٿ  چ  اليوم هذا من فهمخو   الظاملني هؤالء چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ

 .أمر إىل بربوبيتها لو يتوسَ  أن اآلن يريدون ولكن بربوبيته، أواًل  اعرتفوا كما بربوبيته اآلن اعرتفوا چٿ 

 ،يدعوهم اهلل أنَ  يفهمون هم: أي چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤچ 
 وفيه قريب، أجل إىلروا يؤخَ  أن يريدونون ه  يواج  ما أول اليوم فذاك سل،الر   باعباك  مأمورين  مأّنَ  ويفهمون

 .الرسول بعونويتَ  للدعوة يستجيبون

 .هللا واكقى ني   ملو  واستجاب أطاع نمَ  جيعلنا أن اهلل نسأل وحنن

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ  :عليهم اجلواب فيكون

ڇ  ڍ  ڍ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   

ڦ  چ لكم من زوال ما :لتمق   قيامها بعد ج،ج  احل   كل عليكم قامت هأنَ : املعىن چڌ  ڌ

 قد وأنتم !زوال من مالكم كقسمون كيف چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ
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ڇ  ڇ      ڇ چ أنتم ورثتم وهاو  ازالو و  قبلكم أنفسهم ظلموا الذين مساكن يف سكنتم

 لكم ما أنَ  كقسمون كيف هبم، فعلنا كيف لكم كبنَي  فإذا چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ
 !؟ عقولكم أين زوال؟ من

 وكبني   أنفسهم ظلموا الذين مساكن يف وسكنتم ،اإلدراك وأدركتموه متام املوقف هذا عشتم كنتم فإذا
 لو فكيف ؛كؤمنوا ومل وقت كل يف عليها ونمتر   مناذج مأمامك كانو  هبم، فعلنا كيف البيان متام لكم

 ؟ستؤمنون هل أخرى، مرة أعادكم

ڑ  ک     ک  ک  ک    چ مكرهم، اهلل وعند مكرهم مكروا وقد احلال، كلك يف وهم

 .!كهشدَ  من چگ  

 .ونالظامل يعمل اعمَ  يغفل اهلل أنَ  الظن   من املنع لنا بنَي  وجلَ  عزَ  اهلل السياق أول ففي

 وعده لفي   اهلل أنَ  الظن   هذا كظن   ال چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱچ  :آخر منع وهنا

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ  ؟مىت االنتقام هذا سيظهرو  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ رسله

الذي سيظهر أثار  ارالقه  ، الذي مل يعرتفوا بتوحيده الواحد چہہ   ہ  ہ  ھ  ھ
 .ة يف ذاك اليومعليهم كامَ  قهره

 .األصفاد يف ننيمقرَ  معىنما  وسنرى چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ھ چ 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  چ   باهلل العياذو  چڭ  ڭ  ۇ چ

ى  ى  چ: مسعته الذي هكل   وهذا چۉ  ې  ې  ېچ   لمظ   الأن مبعىن  چۅ  ۅۉ 

 چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 أن أجل من واحد إله هو إنما لتعلم إنذار، بالغ، الكتاب؟ هذا نزول وراء من المصالح ما إذن
 .األلباب أولوا يتذكر
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 .اهلل رمحه عديالس   الشيخ من كالم التفصيل بشيء من نفهمها العموم، وجه على اآليات فهمنا بعدما

 أن عليه ،الظلم عليه وقع مظلوم كل أن مبعىن للمظلومين، وتسلية للظالمين، شديد وعيد هذا  :يقول
 للظاملني شديد   وعيد   ،امل  للظَ  ووعيد   للمظلوم كعزية هذا فأصبح بغافل، ليس اهلل أنَ  اليقني لمع   معل  ي  

 .للمظلومني ةوكسلي

 وأدر   أمهلهم حيث  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یچ :تعالى يقول
 األرزاق إدرار :صورته إلمهالا أنَ  أي ؛ مطمئنين آمنين البالد في يتقلبون وتركهم األرزاق، عليهم

 عليهم، جتري اأرزاقً  أنَ  الكظن   أي حالهم، سنحُ  على مايدل   هذا في فليس آمنني، يتقلبون واألمن،
 .حاهلم سنح   على دلياًل  هالكظن   فيه، بونويتقلَ  يعيشونه انسبيً  وأمانًا

 فاهلل الظامل، هذا مايستحقه وهذا ،يفلته مل أخذه إذا حتى اإثم   ليزداد ؛ويمهله للظالم يملي اهلل فإن  
 من وافظن   ،األبواب هلم فتح واأصر   فإذا عليهم، قدركه هلم ويبني   يهم،ويرب   باحللم عباده يعامل وجل   عز  

 لوكان موأّنَ  مستقيم، طريق يف يسريون مأّنَ  على الدليل هو هذا أنَ  ،لرهبم معرفتهم وعدم عقوهلم ضعف
 !األرزاق أيديهم من لنزع أو اآلن، هبم خسف كان  الظاملني بعاق  ي   وجلَ  عزَ  اهلل كان لو، كعقاب هنا

 .الظاملني معاملة وبني املؤمنني قنياملتَ  لعباده وجلَ  عزَ  اهلل كربية بني قونواليفر  

 املؤمن يذنبالذنب؛  بسبب قز الر   اإلنسان حيرم وجلَ  عزَ  اهلل أنَ  عندنا ركقرَ  امَ : يقولون الناس من كثري
 من احلرمان لك بسيسب   هذا ذنبك: له فنقول ذنب؛ي   التوحيد بشهادة هلل يشهد الذي املسلم املوحد
 هنا نعم،: نقول !الرزق؟ عليه ي در ظامل طاغ متجرب كافر وهذا زقالر   من رمحي   سلمم   وهو فكيف الرزق،

 :ألعدائه معاملته وبني يهمرق  وي   يهمرب  وي   همب  حي   الذين ألوليائه اهلل معاملة بني كبري قفار  

 عليهم منع  وي   طريقه، إىل ليعودوا املعصية آالم بإذاقتهم عليهم اإلنعام وراءها يكون ألوليائه معاملته فإن
 .وينيبوا إليه ليعودوا اآلثام بعد همصدر  ضيقي بأن

 اأمنَ  ونويظن   ونيغرت   يرتكهم ون؛يستحق   مبا يعاملهمف ،هواهم بواــ ورك ،الشيطان واكولَ  الذين الكفر أهل أما
 لهم تعليم ويسبقه تربية يسبقه اكفقنا كما وهذا املستقيم، الصراط على مأّنَ  على كدل   مع  ن   من عليهم
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 يكون أن اختاروا فقد هلم، وجلَ  عزَ  اهلل معاملة هذه كونك القوم يصر   ملا لكن ،بالحلم معاملة ويسبقه
 .كلهم اخللق عن غن   وجل   عزَ  واهلل اهلم،ح هذا

 ملا اإلميان أهل ألنَ  والكفر، اإلعراض ألهل اهلل كمعاملة ليست اإلميان ألهل اهلل معاملة أن نفهم هبذا
 والضراء بالبأساء وجل   عز   اهلل ملايأخذهم الكفر أهل لكن عون،رَ يضَ  والضراء بالبأساء يأخذهم

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ        چ :األعراف سورة يف جل  و  عز   اهلل لقا كما ولذلك عون،اليتضرَ 

مباشرة  ،ما أن يذوقوا البأساء والضراء ملؤمننيا   چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

 ترَ د   أي:  چىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئچ قسوة، عوا، أهل الكفر يزدادونرَ يضَ 
 .ذلك؟ يفسرون فكيف عافية، أهل وأصبحوا األرزاق عليهم

احلياة ليست كربية وال كأديب وال  هذة أحوال يعن أنَ  چجب  حب   خب   مئ  ىئ  يئ چ  

 سنحي   أن علينا أنَ  هذا معىنإذن   چمب  ىب  يب  جت    حت چمن أجل أن نعود وال حلكمة 
 .وءالس   ظنَ  نظن   فال نارب   يف اعتقادنا

 يف كقلبهمو  األرزاق رارإد كظن فال  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ییچ
 ويمهله للظالم يملي اهلل فإن حالهم حسن على يدل ما هذا في فليس: قال. آمننيمطمئنني البالد

ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  چ  يفلته لم أخذه إذا حتى ا،إثم   ليزداد

 .لعباداهلل وظلمه وربه، العبد فيمابين الظلم يشمل -هاهنا- والظلم  چڳ    ڳ   ڳ 

 :نوعان فيه الظلم هذا  .هرب   وبني العبد بني لمظ   هناك أنَ  أي

 كله هذا املعاصي، إىل ركالش   من فيبدأموضعه؛  غري يف وثناءه شكره اإلنسان يضع أن . 
 .هورب   العبد بني فيما الظلم يف يدخل

 .اإلنسان يقرتفه الظلم أنواع من آخر نوعهذا  اهلل لعباد وظلمه .2
                                                             

٤
 [4٢: األعراف] 
 
 [4٢:األعراف] 
٢
 [0٤ :هود] 
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 :مل  ظ   من كل اآلية هذه يف يدخلف ودرجاهتا، مستوياهتا هلا هذه الظلم وأنواع

 اهلل وبني بينه فيما. 
 العباد وبني بينه وفيما. 

 .العقوبة درجات يقابلها لمالظ   ودرجات 

 وما األهوال من ماترى ةد  شِ  من فُ رُ طْ تَ  ال: أي  چی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  چ
 يطرف أن دون نظروك رتفعهاف .اأبدً  كطرف ال العني هذه أنَ  :مبعىن تشخص .القالقل من أزعجها
 .اأبدً  جفنها

 اهلل يدي بين الحضور إلى يدعوهم حين الداعي إجابة إلى سرعينمُ : أي چٱچ
 . ملجأ وال محيص وال لهم امتناع ال ،للحساب

 .حيركوّنا فالم أبصاره يشخصون أبصارهم جهة من إذن

 امتناع ال للحساب هللا يدي بني احلضور إىل دعاهما مل مسرعني أي؛ مهطعين فهم حركتهم جهة ومن
 .هلم

 فارتفعت األذقان، إلى أيديهم ُغل تْ  قد رافعيها: أي .رفعه أي الرأس إقناع :چٻ  ٻچ 

 قد ،قلوبهم من فارغة أفئدتهم: أي چٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀچ  ؛وسهمرؤ  لذلك
 .وقلق وحزن وغم هم كل من مملوءة هالكن   ،الحناجر إلى صعدت

 مواضعها، من قلوهبم خرجت أي (!هواء ،فارغة أفئدهتم) عجيبة صورة !قلوبهم من فارغة أفئدتهم
 .!وقلق وحزن وغم هم كل من ملوءة ،احلناجر إىل صعدت قلوهبم القلب، من افارغً  الفؤاد فيصبح

 بسبب وهذا ،والقلق والحزن والغم بالهم مملوءة ،والفهم العقل عن خالية ستكون فقلوبهم
 واألبصار أماكنها، عن زائلة يومئذ القلوب أنَ  لفاحلاص والدهشة، واحلرية الفزع من مايشاهدونه

 .!كهوشد   اليوم ذلك هول من كله وهذا السماء، إىل مرفوعة والرؤوس شاخصة،
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 فصِ : أي چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :وسلم عليه اهلل صلى محمد لنبيه تعالى يقول
 للعذاب الموجبة األعمال من رهموحذ   –القيامة يوم يعن ستكون اليت– .لحالا تلك فةصِ  لهم

 المعاصي وأنواع والتكذيب بالكفر چٺ  ٿ   ٿچ  وقالقله شدائده في يأتي حين الذي

 إلى رد نا: أي چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ  وقتها، فيغير جعةللر   سائلين فعلوا ما على نادمين
 مصاحلهميف و  أهوائهم يف رونيفك   األنباء، عليهم تي  ع م   عمى، يف كانوا دماعب.  أبصرنا قد فإنا الدنيا

 .السالم دار إلى يدعو واهلل چڤٹ چ :يقولون ويرفعهم يهمج  ن  مايـ  ن ع واليبحثون

ڀ  چ  الوعد هذا في بةذَ كَ  فهم وإال ،العذاب من صالتخل   ألجل كله وهذا چڤ   ڤچ 

 . چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

 الدنيا عن چڄ  ڄ   ڄ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ  چ :لهم ويقال خونب  وَ يُـ  ولهذا
 .تدعون فيما وكذبكم إقسامكم، في حنثكم تبين قد فها اآلخرة، إلى وانتقال

ڻ  چ مواطن يف قالوا فقد زوال، من مالكم هأنَ  وقلتم متجتربَ  الذين وأنتم ،أكى هذا طلبكم أنَ  مبعىن

ڦ  ڦ   چ :قوهلم نكا فهذا،  چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ

ڻ  ۀ  ۀ  چ  شيء؟ أي على أقسموا من قبل؟ أقسمتم :كعاىل قوله مثل  چڦ

 كل ّناية كفسريهم يف املوتو   .آلخرةإلى ا وانتقال الدنيا عن چہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ
 .احلياة وكنتهي سيموت أنه حي،

 عليكم ليس چو  چ ، عونماتد   في وكذبكم العظيم، اليوم هبذا إقسامكم في كمنثَ حِ  تبين قد فها
 اآليات، قصور ليس الدنيا يفبون كذ  ك   جعلكم الذي أي ،البينات اآليات أجل من الدنيا في قاصر

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چبل  .الوضوح يف غاية اآليات كانت فقد

                                                             
٢
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من أنواع العقوبات؟ وكيف أحل اهلل بهم العقوبات، حين  چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ
 أزالته، إال القلب في شك أدنى تدع ال التي الواضحة األمثال لكم وضربنات،كذبوا باآليات البينا

 حتى ،باطلكم على ودمتم أعرضتم بل اآليات تلك فيكم تنفع فلم -احلق يريد كان ملن لكن-
 .بباطل اعتذر من اعتذار فيه ينفع ال الذي اليوم هذا إلى ووصلتم صار، ما صار

 تـَُعم ى الثبات، اهلل يسأل ال عمن تـَُعم ى احلق، يريد ال عمن ىم  عَ تُـ  لكن الوضوح غاية اآليات إذن
 .!اهلل يستهدي ال عمن

 لهم وقدر إرادتهم وصلت الذي چڈچ  للرسل المكذبون: أي چڎ ڈچ

: أي چژ  ژ   ڑ  چ  عليه أقدرهم وجلَ  عزَ  واهلل إرادهتم إليه وصلت املكر هذا أن أي .عليه

 .  چۉ  ې  ې      ې   ې  ىچ  عليهم مكرهم عاد هفإن   ،وقدرة اعلم   به محيط هو

 للرسل المكذبين الكفار مكر كان ولقد: أي چڑ  ک     ک  ک  ک  گ  چ 
 الجبال لتزول ،ومن عظمة هذا املكر ومن خططهم ومايبذلون -هتعظم من– به جاء وبمن ،بالحق

 .أماكنها عن بسببه الراسيات

 هذا عن الناس كضليل أجل من سلالر   به جاء ملا تهموكراهيَ  مبغضه يف جتدهم أن واجبكستع ال فلذلك
 وككون سرية، منظمات عندهم وككون ،اجنودً  دونوجين   وأوقاهتم أمواهلم يبذلون الرسل، به جاء الذي

 مكرهم يصف واهلل ،منهم مكر   هوهذاكل   وأبنائهم، وأوقاهتم جبهودهم عظيمة كضحية فيها أعمال عندهم

 فيه استفرغوا عظيم مكرهم أن:املعىن !اجلبال منه زالتل مكرهم نفذ لو أي :چک  ک  گ  چ 
 .ملكرهم كبتئس ال لكن وسعهم،

 .نحورهم في كيدهم ردّ  اهلل ولكن قدره يقادر ال   چڻ  ڻ  ڻ  چ  :أي

                                                             
 
 [ ٢:فاطر] 
3
 [٤٤:نوح] 



 براهيمإ سورة من 24-24 اآليات تفسري:  عشر الثالث اللقاء

 

  هـ4242لقاءات رمضان 

 هذا ونقول الصحيحة، العقيدة ويقتل البيوت يهدم كسالح اإلعالم صناعة من مايبذلونه نرى وحنن
 وسائلهم وجيعل اإلميان، أهل يد يف اسالحً  اإلعالم هذا جيعل واهلل هبم، إال حييق ال مكروه الذي املكر
  .احلق لنشر اإلميان ألهل وسيلة اخرتعوها اليت

 أن   والقصد ا،حق   بطليُ  أو ،باطال   لينصر ،للرسل المخالفين من ركَ مَ  من كل هذا في ويدخل
ه مبكرهم وكابعهم فإنَ  رومن كأثَ  .أنفسهم واضر   وإنما ،اشيئ   اهلل يضروا ولم ا،شيئ   عنهم يغن لم مكرهم

 .ل على اهلل كما ينبغيقب  ه مل ي  ألنَ  ؛ظ حبفظ اهللف  ضعيف اإلميان، مل حي  

 على إنك املاكرين الكائدين شر من ياهتموذر   واملسلمني حفظناوا ،وذرارينا حنن إمياننا يوقو   تناثب   هماللَ 
 .قدير شيء كل

من اهلل يغفل عما يفعل هؤالء الظاملني  ال حتسب أنَ باهلل، و  كظنَ  حتسن بأن األول السياق انتهىإذن 
 من عليهم وحيصل ،األهوال من فيه حيصل ليوم رهميؤخ   اإمنَ  ذلك، الكظن ،كقتيل وكشريد للمسلمني

 ليسوا هم ذلك ويف العذاب، هذا قدر ريقد   أن وال ،معنه هيردَ  أن أحد يستطيع ال ما ،العذاب
 .مكروه مكر من ميارسون ما بسبب عذاب من عليهم يقع ملا مستحقون هم بل باملظلومني،

 

 أتباعهم ونجاة ،بنجاتهم چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ :وجل   عز   اهلل يقول
 عما غافاًل  اهلل حتسبَ  وال اهللب الظن أحسن إذن، الدنيا في وخذالنهم أعدائهم وإهالك ،وسعادتهم

 وينجي سينجيهم بل وأكباعهم، هم السالم عليهم لرسله   وعده خملف اهلل والحتسبَ  الظاملون، ليعم
  .الدنيا يف ويذهلم أعداءهم ويهلك أكباعهم

 على ألسنة قوال  سبحانه وتعالى  من وقوعه ألنه، وعد به الصادق وعقابهم في اآلخرة، فهذا ال بد  
ا وهو مطابق للحكمة اإللهية، لى ما يكون من األخبار، خصوص  سل، وهذا أعق خلقه وهم الر  دَ أصْ 

 أكانا هذا دع  والو   ،دع  و   اهلل إذن .والسنن الربانية، وللعقول الصحيحة، واهلل تعالى ال يعجزه شيء
  املؤمن باهلل إمياننا من وهذا ا،يقينً  اخلرب هذا نصدق حنن الرسل، ألسنة على

 
 ماوعدهم، خللقه قصد  امل

 كاوهن هللا بأمر تمرك من ائفهنا ،اختبار دار فالدنيا اإلهلية، للحكمة قطاب  م   هو كم كرى وعدال وهذا
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عما  اهلل الميكن أن يكون غافاًل  نت كرى أنَ فأ .؛ اجلزاء يف اآلخرةختباردار ا لدنياى افتبق ،يأمتر مل من
مطابق  هذا وعده وأنَ  ،عد، خصوصًا أنه و مهلف رسله وأكباعهم ماوعديعمل الظاملني، ال ميكن أن ي

ڱ   ں   چ وهو وعده يلف هأنَ  ركتصوَ  وملاذا .للحكمة اإلهلية، والسنن الربانية، وللعقول الصحيحة

 !چں  

 

 :قلوبنا في نحملهما أن علينا اآلن اعتقادين نجد إذن

 مكرهم سيجعلو  ،مبكرهم حميط   اهلل أنَ  أي اهلل، عند مكرهم فإن ميكرون املكر أهل كان ذاإ :أوال  
 .عليهم

 إذا: أي: انتقام ذو عزيز فإنه منه، ينتقم أن أراد من ينتقم يعن انتقام، ذو عزيز اهلل أن كعتقد أن:ثانيا  
 .واليعجزه اليفوته فإنه أحد، من ينتقم أرادأن

 القيامة، يوم أنه األصل لكن اآلخرة، في يكون أن وممكن الدنيا في يكون أن ممكن االنتقام وهذا
 .ته المظاهر واألحوالن غر  ق بوعد اهلل مم  ر فيه من صد  بَ ختَ يُ  ،ختبارر ادا تبقى الدنيا أن  و 

 وعدم اهلل روح من اليأس قلبه يف فيقع مكان كل يف اإلسالمي العامل أحوال يرى نم اليوم كثريا فإن
 وينتقم عليهم، امردودً  هممكر  فيجعل باملاكرين رميك   اهلل !اإلميان ضعف على يدل   ما اهلل وعد يف الثقة
 .الدين ةصر  لن   اسببً  مكرهم اهلل جعلف مكروا كمو  ،فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر ،اجملرمني من

 الدائمة، اإلدالة له الذي هو الحق وأن   العلو، في يدوم يمكن أن ال الباطل أن   يقين على ونحن
 .اوامتحان   اختبارا   الحق على يظهر اأحيان   والباطل

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ  ،وذلك في يوم القيامة .كهعز   متام كظهر   چڱ  ڱ   ں  ںڱ    چ

كبقى ، ذات تبديل ال صفات، تبديل التبديل وهذا السماوات، غير تبدل چۀ  ہ
  .صفتهما كتبدل إال أن األرض هي األرض والسماء هي السماء
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 فتصير وَمْعلم، جبل من هرهاظ ماعلى لقىويُ  ،األديم كمد   دمَ وتُ  ىسو  تُ  القيامة يوم األرض فإن  
 ثم اليوم ذلك أهوال شدة من كالمهل، السماء وتكون ا،أمت   وال اج  وَ عِ  فيها ترى ال ،اصفصف   اقاع  

 .ستكون ايقينً  أحداث أّنا ،اآلخرة الدار يف نعتقده ما وهذاكله .بيمينه تعالى اهلل يطويها

 اهلل على منهم يخفى ال محل في ونشورهم بعثهم، يوم إلى قبورهم من الخالئق: أي چہچ
 وستمر   ،فيها سنكون ألننا بال، على منا ككون أن جيب عظيمة أحداث ،البعث أحداث هذه شيء،
 .القهار الواحد اهلل يدي   بني سنقف أحد، امنَ  عليه يفى ما نالرب   سنربز ا،يقينً  وسنعيشها علينا

 لكل وقهره لعظيمة،ا وأفعاله وصفاته وأسمائه بعظمته المتفرد: أي چہ  ھ  ھ چ 
 .بإذنه إال ساكن يسكن وال متحرك، منها فاليتحرك وتدبيره، تصرفه تحت كلهاف ،العوالم

 .القهار الواحد يدي بني يربزون اليوم ذاك ففي ،ملك هلم اهلل عطايا فيظنون احلق، يعرفون ال القوم لكن

وال عودة و ال   ا بال كوبةوماكو  الذنوب، وكثرة اإلجرام همفُ وصْ  الذين: أي چھ  ےچ

 كل يسلسل: أي چۓ  ۓ  ڭ چ  اليوم ذلك في چے   چ كراهم  . إنابه إىل رهبم
 .وأبشعها وأشنعها صورة أذل   في العذاب إلى قادونفيُ  ،نار من بسالسل المجرمين من عمل أهل
 .الذنوب هذه على ونر  صوي   اهلل بلقاءيستهزؤون و  ،اإلميان حبقائق يستهزؤون الدنيا يف كانوا وقد

 ونتن وحرارتها فيهم النار اشتعال لشدة وذلك چڭ  ۇچ ثيابهم: أي چڭ چ
  .والعياذباهلل.ريحها

 چۆچ .بالسجود يشرفوها ال التي، أبدانهم مافي أشرف هي التي چۇ ۆچ
 باب من الوجوه وغير إذا كانت الوجوه وصلها النار إذن جانب، كل من وتصالها بها تحيط: أي

 عليك، ويكر ر القرآن في تسمع دائم ا لذلك أنت ،لهم اهلل من اظلم   هذا وأحرى،وليس أولى
تعرف أنه لمن يقع عليهم ، ماذا يفعلون، كيف أن هم يردون على األنبياء، أنذرهم اهلل أن   كيف
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ۈ  ٴۇ  ۋ        چ: تعالى قال ولهذا ،وكسبوا قدموا لما جزاء   هو ماوإن   العذاب أنهم يستحقون

 .الوجوه من بوجه فيه رَ وْ جَ  ال الذي والقسط بالعدل وشر خير من چ ۋ  ۅ  ۅ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : تعالى كقوله چۉ  ې  ې  ېچ 

 ،اسريعً  ستنطوي طالت مهما اماأليَ  ببعيد، ليس احلساب سيأكيك: قالي   هكأنَ  يعن  چپ
 .معىن هذا احلساب، وقت وسيأيت

 ويدبرهم يرزقهم كما واحدة، ساعة في الخلق حاسب في المحاسبة سريع :معناه أن   ويحتمل
 .سبحانه عليه بعسير ذلك وليس شأن عن شأن يشغله ال واحدة لحظة في التدابير بأنواع

 باهلل آمن الذي للمؤمن يكون القيامة يوم أنَ  نصوصال بعض يف ورد قد لكن ،املقصود هو مبا أعلم واهلل
 يكون فيه، سيكون مبا معرفة وامتأل العظيم، اليوم بذاك ايقينً  قلبه وامتأل ،بلقائه وآمن ،صفاكه وبكمال

 .للمؤمن والعصر الظهر بني كما اهلائل العظيم اليوم هذا

 !كتابنا نومي   سابناح   ريس   اللهم

 السورة أول منعلينا أن نعتقد جيب  لنا ماذا بعد ماكبنَي  القرآن هذا في المبين البيان بين فلما: يقول
 اهللف ومكانه موقعه كان اأي   الظامل ،أنَ به وثقةً  باهلل ايقينً  قلوبنا امتألت ككون أن اهلل أسأل وهنا ،املقصود

 بل احلسبان، هذا اأبدً  قلوبنا إىل قواليتطرَ  رسله، وعده لفي   ال اهلل وأنَ  عنه، بغافل ليس عَز وجلَ 
 سواء مكان كل يف لمسلمنيل بالفرج لعج  ي   أن اهلل نسأل زائل، هؤالء شرَ  أنَ  باليقني اهلل إىل بنتقرَ 

 .األفراد على مستوى أو الدول مستوى على هذا كان

على  نا ما وعدهق لوحيق   ،ويزيل الظاملني مكان، كل يف الفرج لمسلمنيل لج  ع  يـ   أن وجل   عز   اهلل أسأل
 .نراه أومل ذلك رأينا ،ه يتحققلسان رسوله وحنن على يقني أنَ 
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 هبذا إليه بونتقرَ  ،ذكر امل نفوسنا كطمئن أن اهلل ونسأل ،نفوسنا واطمأنت املبني البيان هذا لنا بنَي  املَ 
 :القرآن مدح في قال اليقني

 وأفضل المقامات ىأعل إلى الوصول إلى ويتزودون به غونيتبلّ : أي چى  ائ ىچ
 إلى وأعمالنا اعتقاداتنا يف به فنبلغ أخذهن الذين ادلزَ ا مثل هأنَ  القرآن جتاه نشعر فهل الكرامات،

 القرآن؟ يف اعتقادنا هو هذا هل !حال؟ أحسن يف وحنن اهلل لقاء يوم إلى ونبلغبه العليا المراتب

 .اهلل لقاء إىل به غونيتبل   العليا، املراكب إىل به غونيتبل   چى  ائ ىچ

 علوم من مافيه وكأكيك القرآن هذا فيأكيك الباطل، من احلق الكعرف ضجيج، ،أحوال يف كعيش فأنت
 .العالية املقامات به وكبلغ كسري ،البارد كالماء آياتوما فيه من 

 فهذا زاد، إىل حتتاج سائر سفر يف فأنت كبلغ، بالقرآن أنت أنك ،للقرآن الوصوفات أعجب من وهذا
  .الكرامات وأفضل املقامات أعلى إىل للوصول به دكتزوَ  البالغ، به حيصل نالقرآ

 .العباد يحتاجهاي الت العلوم وجميع والفروع، األصول من عليه اشتمل امَ لِ 

 لذلك العقاب، من ألهلها اهلل أعد   وما ،الشر   أعمال من الترهيب من فيه لما چائ   ەئچ
 ،اكبريً  أو كنت اصغريً  بك،ورهَ  ،بكرغَ  ،مكعلَ  ،خلقك الذي اهلل ،الرتهيب إىل حتتاج ال كأنَ  كظن فال
 القرآن، يف ما يعرفوا أن مرهب   إىل مسريهتم ونفي حيتاج اجلميع ،امراهقً  أو طفاًل  العمر، يف امتقدمً  أو اشابً 

 .املراكب علىأل آنغ هبذا القر فيتبلَ  للقرآن، صدره اهلل شرح ،أكثر ثباكه اددز ا ،أكثر متهعلَ  ماكلَ و 

كستفيد ما ورد مايف  احلقيقة، هذه إىل كصل أن فيه ما أعظم القرآنف چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ چ 
  .القرآن

 لوإذن  .اليقين حق ذلك صار ووحدانيته،ما ألوهيته على والبراهين األدلة من فيه صرف حيث
 .األلوهية غريه يستحق ال هنَ وأ ،واحد إله اهلل أنَ  اليقني حق إىل ستصل ينبغي كما القرآن قرأت
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 وبذلك فيتركونه، ومايضرهم فيفعلونه، ينفعهم ما ،الكاملة العقول: أي چۆئ  ۆئ  ۈئچ 
 .والبصائر األلباب أولي صاروا

هؤالء أصحاب  ،رشد عقل عندهم الذين الكاملة العقول أصحاب هم؟ األلباب أولوامن هم : إذن 
 فيفعلونه، ينفعهم الذي الشيء يعرفونيعن  ،ماينفعهم يتذكرون هؤالءوصفهم؟  العقول الكاملة ما

 ،القرآن على مرككزة علومهم األلباب أولوا وهم العقول أهل أن هذا معىن فيرتكونه، يضرهم ما ويعرفون
 من عرفوا ما مصدره عندهم الضار القرآن، من عرفوا ما مصدره الشيء النافع عندهم عندهم النفع

 .القرآن

 من مصدره والباطل احلق الجيعلون اهلل كتاب حيفظون نمَ  اكثريً  فإن ،يفهمه من يلقل عظيم أمر وهذا
 ستليو  وكقاليدهم عاداهتم من ككون أن مكن باطاًل  وّناج  مي    أو احقً  يستسيغوّنا اليت األشياء القرآن،

 .القرآن من

 لذلك صاروا من أويل ونهيعرفون ماينفعهم فيفعلونه ومايضرهم فيرتكاملقصد أن أهل العقول الكاملة 
 .الشيء هذا حصل بالقرآن .أفكارهم وكنورت وآراؤهم، معارفهم ازدادت بالقرآن إذ .األلباب

 لناساألفكار  اقائد   القرآن فيه يصبح الذي العصر هو النور عصر إذن

 .التنوير عصر وليس الدامسة الظلمة عصرنه إ القرآن، الناسفيه  يرفض الذي التنوير عصر وليس

 من النواهيا أخذو  ،القرآن من األوامر، أخذوا القرآن من القرآن أخذوا هم .طريًّا غضًّا أخذوه لما
 .أحد القرآن وبني بينهم حال وما ،القرآن

 األدلة بأقوى إال ذلك على يستدل وال وأفضلها، واألعمال األخالق أعلى إلى إال يدعو ال هفإن  
 واألخالق العالية األعمال هذهو  ،وأفضلها ألعمالوا األخالق علىأل يدعو القرآن يف الذي كل .وأبينها

 عليه ،به قنتخلَ  أن رنام  أ   قل  خ   أو ،به رنام  أ   أمر كل أن أي وأبينها، ةاألدلَ  بأقوى عليها ةأدلَ  دجت العظيمة
 من اسليمً  كان من كلجتعل  و  ،األمهية يف غاية األمر هذا علجتما العقلية أو الفطرية كانت اسواءً  ةأدلَ 

 .ة لإلنسانهذه األخالق واألعمال مهمَ  يوافقوا على أنَ  اهلوى
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 خصلة كل في الدوام على ورقي صعود في يزل لم الذكي العبد بها بتدر   إذا القاعدة وهذه
 .حميدة

  ؟القاعدةماهي هذه 

 إليه يدعو ما يرى ،أفكاره روكتنوَ  مهيتعلَ  القرآن يقرأ األلباب، أويل من كامل عقل صاحب يكون أن
 فإذا القرآن، هعن ّنىما هو الضار الشيءو  القرآن، عليه مادلَ  هو النافعالشيء مقياس  فيجعل القرآن،

 .محيدة خصلة كل يف قي على الدوامور  صعود يف يزال ال؛ ىالطريقة، كرقَ  هذه يف اإلنسان بكدرَ 

 .القرآن خالل من حياهتم يف عتقدوني، أعينهم أمام القرآن يجعلون اإليمان أهل أن معناه وهذا

 

 :نحن على يقين؛ يقيني كوني أن يجبفي اهلل عز وجل  اعتقاد قرأنا ا،عظيمً  اأمرً  قرأنا اليوم حننف

  َالظاملون يعمل اعمَ  بغافل ليس اهلل أن. 
  َرسله وعده فل  ي   ال اهلل أن. 
  َعليهم مكرهم على املاكرين ويرد   اهلل يرد   أن. 
  َينتقم من املنتقمنياهلل  أن. 

 .اهلل إىل شأنه ههذاكل   اآلخرة؟و  الدنيا يف يكون كيفو  هذا؟ كفاصيل ما لكن

 يصبح ثم ومن جوارحك على يظهر اليقين وهذا ،ايقين   قلبك يمتلئ أن منك المطلوب لكن أنت
 نع ثم   من ضوتعرِ  ،معامالتك وفي اعتقاداتك في بك ويسير ،ربك إلى يهديك الذي هو القرآن

 عتقاداتبا ونمتلئ عنه ونتعلم نارب   إلى اطريقن في نسير ونحن يؤذينا ما أكثر ألن الجاهلين،
 .يجهلون الذين القوم هم مايؤذينا أكثر، القرآن من صحيحة

 

 هذه الدنيا من كالمنا آخر جعلوا ،املسلمني شأن وأصلح وأصلحنا ،املسلمني موعل   مناعل   اللهم
 .اهلل إال إله ال كلمة؛  العظيمة الكلمة

 صدورنا ونور قلوبنا ربيع العظيم القرآن واجعل أنفسنا، شرَ  واكفينا ،قلوبنا لنا وأصلح ،أعمالنا امنَ  اقبل
 .ومهومنا، اللهم آمني أحزاننا وجالء


