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 سورة االنشقاق

ُه َأْن َينُْظَر  " قال  ثالث السور األخوات،هي  - (االنشقاق)سورة  -هذه السورة     َمْن ََسَّ

 ڀ ڀ]، و  [ ٻ ٻ ٱ]، و  [ٻ ٻ ٱ] :إََِل يَْوِم الِقيَاَمِة َكأَنَُّه َرأُْي َعْْيٍ فَلْيَْقَرأْ 

 رواه الرتمذي"[  ٺ
( )

. ذلك أن كل واحدة من هذه السور، ترسم صورة القيامة   .

 :السورة مقاصد عظيمة منهافتضمنت هذه 

 .اإليامن بالبعث والقيامة -1

 .اإليامن باحلساب واجلزاء -2

 .اإليامن بالقرآن -3

 .ذم منكري البعث والقرآن  -4

 ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ] 

   ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ

 ک   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ   گ گ گ

 [   ھ ہ

ْت﴾.. ﴿أداة رشط (: إذا) [ٺ ڀ ڀ]     ٱ]: أي انفطرت، كام نقول يف قوله تعاَل اْنَشقَّ

ر به القرآن ـوخري ما يفس. أي انشقت فهام بمعنى واحد {1:االنفطار} [ٻٻ ٻ

ْت ﴾واملقصود بـ . هو القرآن فهذه السامء املحكمة التي . أي تصدعت، ومتزقت ﴿ اْنَشقَّ

 . حتدى اهلل تعاَل هبا اخللق  أن جيدوا فيها أدنى فطور، تتمزق يوم القيامة

: ملسو هيلع هللا ىلص السامع، ومنه قول النبي ذن هو واألَ . أي سمعت [ٿٿ ٺ ٺ]: قال اهلل تعاَل   

 َما َأِذَن لِنَبِيٍّ َحَسِن الصَّ )
ٍ
ء متفق عليه(ْوِت بِاْلُقْرآِن جَيَْهُر بِهِ َما َأِذَن اهللَُّ لََِشْ

( )
أي : فمعنى أذن. 

                                                           
 .وصححه األلباين( 3333)سنن الرتمذي  ( )
 .( 29)صحيح مسلم ، (5 42) صحيح البخاري   ( )
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سامع إدراك، وسامع : ألن السامع نوعان، أي سمعت وأطاعت: و أذنت لرهبا، استمع

 .جابة، والطاعةفاملقصود هنا سامع اإل. إجابة، وطاعة

ْت﴾     ذلك أن السموات، واألرضْي، واجلبال، طاعتها هلل ، وحق هلا أن تطيع: يعني ﴿ُحقَّ

  طاعة كونية، بينام اإلنسان طاعته هلل ۋ]: وهذا معنى قول اهلل. رشعيةطاعة كونية و 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

وليس معنى ذلك أن السموات، واألرضْي، واجلبال، . {27:األحزاب} [ۆئ ۇئ ۇئ

وهي منساقة ألمر اهلل . لكنها ال تطيق محل األمانة، أبت أن تطيع اهلل ، فاملقام مقام عرض

ألن اهلل تعاَل أعطاه االختيار، وألجل ذلك صار  ﴾ەئ ائ ﴿، الكوين، دون الرشعي

وليس معنى   . {27:األحزاب} [ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿مبتىل بامتثال الرشع، 

كونية، أن هذه املخلوقات ال حقيقة  طاعة   ت، واألرضْي، واجلبال، ألمر اهللطاعة الساموا

خماطبا  قال اهلل . بل يتوجه إليها اخلطاب، وترد اجلواب، عىل ما يليق هبا، هلا، ختاَطب هبا

فهذا يدلنا عىل .  {11:فصلت} [ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې] :إياها

أن هلذه املخلوقات ذات  تعرب عنها، ال ندرك كيفيتها، وال حقيقتها، وتسمع، وتطيع، 

فهذا  {44:اإلسراء} [...ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ]وتستجيب ألمر رهبا، وتسبح بحمده 

 .أمر ينبغي أن يؤمن بجملته، وإن مل تدرك تفاصيله

هذه األرض التي ! انتقل املشهد من أعىل إَل أسفل [ٹ ٹ ٿ ٿ] :قال اهلل تعاَل   

 ٿ ٿ]: يدب عليها اإلنسان، وحيرثها، ويزرعها، ويعيش يف أكنافها، تتغري يوم القيامة

يغري السموات واألرض يوم  فاهلل . أي زيد يف سعتها، وبسطت، ومدت مد األديم: [ٹ

 [ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :القيامة، كام يف قوله

األرض التي كانت كروية، تبسط يوم القيامة، ومتد، ويزاد يف سعتها، . {44:إبراهيم}

ومن . لتستوعب مجيع اآلدميْي، والوحوش، وكل يشء كان عىل ظهرها، عىل مر القرون
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بل هي كاخلبزة، كام روي عن سهل بن سعد الساعدي، ، معنى املد أنه ليس فيها معلم ألحد

أرض بيضاء عفراء خالية " :قال {14:النازعات} [ېئ ېئ ېئ]: ، يف قوله تعاَل

"كاخلُبَزة النَِّقي  
(3)

تكوينها؛ فليس فيها  قد أعاد اهلل . يسفك عليها دم أرض جديدة، مل  ،

بل هي أرض ممدودة، ، وال واد سحيق، وال مغارات، وال كهوف، وال كثبان، جبل مرشف

 .{44:إبراهيم} [ھ ھ ہ ہ]ليحصل الربوز التام هلل 

. يعني قذفت ما يف بطنها من األموات، وغريهم: [ڤڤ ڤ ٹ ٹ]: قال اهلل تعاَل

 .من ألفاظ العموم، ألهنا بمعنى اسم موصول( ما)و

. أي قىض حاجته، وأخرج ما يف جوفه: كام يقال ختىل الرجل، أي ختلت عنهم[ ڤ ]   

، فقد ال يعلمهم إال اهلل  نيف جوفها من األموات، وغريهم مم فكأن هذه األرض خترج ما

لكن املراد أصال ، إخراج . ورد يف بعض اآلثار أهنا تلقي ما فيها، حتى أسورة الذهب

 .األموات، وإثبات البعث

وحق هلا ، بمعنى سمعت سمع طاعة: فأذنت، كام أختها السامء: [ڦڦ ڦ ڤ]   

 .ذلك

هو العمل الذي فيه مشقة : الكدح: [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]   

ا متواصال  يوشك أن تالقيه، واتصال ا شاق  و ، فأنت أهيا اإلنسان يف هذه احلياة تكدح كدح 

ن مرجع الضمري إ :منهم من قال: ﴿َفُماَلِقيِه﴾رين قوالن يف مرجع الضمري يف قوله ـللمفس

 ٻ ٱ]: ويشهد له قول اهلل تعاَل، فمالقى ذلك العمل، الذي كدحت فيه: إَل العمل أي

إن : ومنهم من قال. {03:آل عمران} [ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

وبْي املعنيْي تالزم؛ فإن هذا العمل ُيكدح به إَل . وهذا الثاين أرجح. مرجع الضمري إَل اهلل 

وقد ذكر الشيخ اإلسالم . ، فيخلو اهلل تعاَل بعبده، ويوقفه عىل عمله، فيحصل اللقاءاهلل 

                                                           
 .(2/3339 )تفسري ابن أيب حامت  (3)
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معنى السري إَل امللك ابن تيمية، رمحه اهلل، أن املالقاة فيها
(5)

، فال تكون مالقاة إال بسري 

  .وقصد

ا، أو، لم اإلنسان أن الكدح البد منهفليع      ن الدنيا ليست بدار نعيم، فإن كنت البد كادح 

يلحقهم من ، وهاهم الكفار عىل اختالف مللهم. فاجعل كدحك فيام حتمد عاقبته يف اآلخرة

وأشد، لكن فرُق ما بْي املؤمن والكافر، أن ، الشقاء، والنكد، والكبد، مثل ما يلحقنا أيضا

 . حلااملؤمن يرجو ما عند اهلل وحيتسب، ويعمل عمال صا

 ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ]: بْي أحوال الناس فقالثم إنه   

ابتدأ  بالصنف األسعد، واألحظ، وهو من يؤتى كتابه  [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

فآخذ كتاَبه بيمينه، وآخذ كتاَبه ، وذلك أن الكتب يوم القيامة تربز، بيمينه، من أهل اليمْي

ا يف سورة . بشامله، من وراء ظهره  ۅ ۋ ۋ]: يف قوله( احلاقة)وقد ذكر اهلل تعاَل هذا أيض 

 .{72:الحاقة} [   ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

وهو الذي دل عليه ، هذا احلساب اليسري، املراد به العرض [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]   

ا، كام يف  حديث ابن عمر ِه »  ْيصحيحالمرفوع  ، َحتَّى ُيْدَنى املُْْؤِمُن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َربِّ

ُرُه بُِذُنوبِِه، َفَيُقوُل  َفإِنِّى َقْد  : َقاَل ، َأْى َربِّ َأْعِرُف : َهل َتْعِرُف؟ َفَيُقوُل : َيَضَع َعَلْيِه َكنََفُه، َفُيَقرِّ

ْنَيا، َوإِنِّى َأْغِفُرَها َلَك اْلَيْومَ  ُُتَا َعَلْيَك ِِف الدُّ ا. َفُيْعَطى َصِحيَفَة َحَسنَاتِهِ . َسرَتْ اُر،  َوَأمَّ اْلُكفَّ

 ا: َواملُْنَافُِقوَن، َفُينَاَدى هِبِْم َعىَل ُرُءوِس اخْلاََلِئِق 
ِ
ِذيَن َكَذُبوا َعىَل اهللَِّ َهُؤالَء متفق عليه«لَّ

وأما .  (4)

سمعت  :قالت عائشة، ريض اهلل عنها، حديثويبْي الفرق بْي األمرين ، منه املناقشة فأشد

َب  َمْن ُحوِسَب َيْومَ » يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ڇ]: َأَلْيَس َقْد َقاَل اهللَُّ : َفُقْلُت . «اْلِقَياَمِة ُعذِّ

                                                           
 .(6 6/5)جمموع الفتاوى   (5)
 .واللفظ له( 263 )صحيح مسلم ، (5523)صحيح البخاري  (4)
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َساُب، إِنَّاَم ذَاِك الَْعْرُض » : فََقاَل  ؟ [ڌ ڍ ڍ  ڇ
َساَب . َليَْس َذاِك احْلِ َمْن نُوقَِش احْلِ

َب   متفق عليه«َيْوَم اْلِقَياَمِة ُعذِّ
(6)

. 

وذلك أن املوحدين عىل صنفْي؛ منهم من سبقت هلم من اهلل احلسنى، وشاء اهلل تعاَل، أن      

ومنهم من عصاة املوحدين، من يدقق معه، وحيقق، . فهذا يعامل بالعرض، يغفر ذنوبه

ب بقدر ذنبه، ومآله إَل اجلنة فمن . فهذا الذي يعامل باملناقشة، وسبق يف مشيئة اهلل أن ُيعذَّ

ب، ألنه ما دقق معه يف احلساب، إال لتقوم عليه احلجة التامةنوقش عُ   .لكن مآله إَل اجلنة، ذِّ

أزواجه يف اجلنة من احلور وأما أهله، ، ينقلب بمعنى يرجع [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]   

 .هذه هي السعادة احلقيقة التي ما بعدها سعادة. أي مغتبطا قرير العْي "رورا ـمس "العْي 

  :ثم قال يف القسم الثاين من التفريع إال سعادة النظر إَل وجه اهلل الكريم؛

وال  [22:احلاقة]﴾ .. بِِشاَملِهِ ..﴿( احلاقة)يف سورة وقال [ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]   

ذلك أن الكافر والعياذ باهلل ُتغل يمناه إَل عنقه، وتلوى يده اليرسى ، تعارض بْي الصورتْي

وفيه . ويف هذا من البشاعة، والشناعة، ما ال خيفى. من وراء ظهره، ويؤتى كتابه بشامله

 . ازدراء له واحتقار

ثبور  أيُّ ( بوراهوا ثبوراه، وا ث: )أي ينادي باهلالك، والثبور يقول: [گ گ گ ک]   

 أشنع، وأشد، من هذا الثبور؟

﴿َوُيَصىلَّ وورد يف قراءة نافع، وابن كثري، وابن عامر، والكسائي  [ڳ ڳ گ]   

وذلك أنه يدخل يف النار حتى حترقه، . بضم الياء، وفتح الصاد، وتضعيف الالم َسِعرَيا﴾

 ی ...] ، اسم من أسامء النار، وذلك لتسعرها باحلجارة والناس: والسعري، وتشويه

أي : [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]: حاله يف الدنيا ثم وصف اهلل  {74:البقرة} [حئ جئ

                                                           
 .واللفظ له( 326 ) صحيح مسلم،(23 )صحيح البخاري  (6)
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ا ق ببعث، ، أنه كان يف الدنيا مرسور  ا، ال يبايل، وال يصدِّ ر 
ا، بطِ ا، أرِش  وال جنة، وال كان فِرح 

 . نار

ا ، أي أن لن يرجع إَل ربه: أن لن حيور. أي أيقن: ظن ،[ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]    إذ كان منكِر 

 . للمعاد

 .فاهلل أخرُب به، وأبُص  [   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]: رد اهلل تعاَلف 

أن يكون معنى : (ال)ى وكالم املفرسين يف معن [ھے ھ ھ]: ثم إن اهلل تعاَل قال   

أو أن يكون عىل سبيل الوقف، ، أن األمر ال حيتاج إَل قسم، فهو من البيان بمكان: النفي

َفِق﴾ثم ، أي فليس األمر كام تدعون ﴿فال﴾يعني : بتقديٍر حمذوف وإما أن  .﴿ُأْقِسُم بِالشَّ

ة التي تعقب والشفق هو احلمر. يقال أهنا زيادة من باب التأكيد، فهي زائدة لفظ ا، ال معنى

وقال جماهد يف تفسريه، إن الشفق النهار كله. غروب الشمس
وإنام قال . واألول أوَل،  (2)

وقد جاء يف حديث أيب مسعود  [ۓ ۓ ے]املراد به النهار كله، ليكون بمقابل 

ُثمَّ َأَتاُه ِحَْي َغاَب : )..وقت صالة املغرب، قال األنصاري، عندما علَّم جربيل النبيَّ 

َفُق األمَْحَرُ  رواه الطرباين يف املعجم..(الشَّ
(3)

 .فهو عالمة كونية رشعية ،

أي ما : ﴾ۓ ۓ]. من مغيب الشمس، إَل طلوع الفجر: الليل [ۓڭ ۓ ے]   

وهلذا . اجلمعتدل عىل  -وسق–ألن هذه املادة ، مجع، وحوى، ولف، ونحو هذه الكلامت

يقسم اهلل، سبحانه، . واالستيعاب  أطلق عىل الوعاء الكبري، الوسق، فهو يدل عىل اجلمع

 ڳ گ گ گ] بالشفق، ويقسم بالليل، وما مجع الليل، مما يسكن فيه من أنواع الكائنات

 . {10:األنعام}[ڳ

                                                           
 .(4 2/ )تفسري جماهد  (2)
مسلم ومجاعة واألكثر على دي ي و فيه أيوب بن عتبة ضعفه ابن امل. ضعيف( 62 /2 )معجم الطرباين الكبري  (3)

 .تضعيفه
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فيام جيمعه هذا ولو َسح اإلنسان بفكره يف هذا، لذهب به اخليال إَل معاٍن ال حص هلا، 

 .الليل، من أحداث، وموجودات، وتصفات وغريها

وذلك يكون يف الليايل ، يعني إذا اكتمل، أو إذا استدار: إذا اتسق [   ۇ ڭ ڭ ڭ]   

فهو َقسم بالقمر، يف أكمل ، ليلة ثالث عرشة، وأربع عرشة، ومخس عرشة: وهن، البيض

 . بام شاء من خملوقاتهوهلل تعاَل أن يقسم . أحواله، حينام يكون بدرا

هذه ، (لرتكبُن)فالالم وقعت يف جواب القسم ، هذا جواب القسم [ۈ ۆ ۆ ۇ]    

فجرى فيها حذف النون، لتوايل ( َلرَتَكُبوَننَّ )وأصلها ، هي القراءة املشهورة؛ بضم الباء

(. َلرَتَكُبنَّ )وحذفت الواو الجتامع الساكنْي، فصارت ، (َلرَتَكُبونَّ )األمثال، فأصبحت 

ووردت بفتح الباء، عىل قراءة ابن كثري، والكسائي، وخلف، . واملخاطب عموم الناس

 .ملسو هيلع هللا ىلصومحزة، فيكون املخاطب هبا، النبي 

أي   [ۈ ۆ ۆ]، هذا من بالغة القرآن العجيبة، ومجعه ألنواع املعاين [ۈ ۆ ۆ]   

تتنوع أحواهلم من  -(لرتكُبن)عىل القراءة املعروفة -وذلك أن الناس ، حاال  بعد حال

فإن أحدهم كان نطفة، ثم علقة، ثم ، الناحية اخِللقية، ومن الناحية القدرية، تنوعا عجيب ا

ا، ثم كهال ، ثم  ا، ثم فتى يافع  ا، ثم صار جنين ا، ثم ُأخرج إَل األرض رضيع  مضغة، ثم عظام 

ا، ثم يموت، ثم يبعثش ، أي سامء  بعد سامء :[ۈ ۆ ۆ]وقيل . هذه أطباق متوالية. يخ 

وكأن يف هذا إشارة إَل ما ، ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يتفق مع القراءة الثانية يف توجيه اخلطاب إَل النبي 

 ڤ ٹ ٹ]رت بأطباق السامء ـففس، أكرمه اهلل تعاَل به من العروج إَل الساموات الُعىل

 .فسامء فوق سامء {0:الملك} [ ڤ ڤ

هذا استفهام إنكاري يتضمن التعجيب من حاهلم، وكفرهم  [ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]   

، قد نقلهم من طبق إَل طبق، ومن حال إَل فكيف ال يؤمنون به، وهم يرون أن اهلل ، بالبعث

تقلبوا يف أحوال الدنيا حتى لعدم، وأخرجهم من بطون أمهاُتم، فالذي خلقهم من ا، حال

ا عن طبق  . فلهذا جاء التعجيب يف مكانه. قادر عىل أن يبعثهم، طبق 
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ال يشبه الذي تكلم به حقيقة، القرآن كالم اهلل،  [ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]   

بل هو كالم ليس هو املعنى دون الصوت، وال الصوت دون املعنى، ، كالم املخلوقْي

ا إال بذلكال يكون ، حقيقي من حرف وصوت لكنه كالم عظيم، رشيف، حتى إذا . كالم 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ]رجفٌة، وصعق املالئكة تكلم سبحانه أخذت السامواِت من كالمه

، إَل فينزل به جربيل  {70:سبأ} [   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ا يف، من اجلهد، الَشُء العظيمملسو هيلع هللا ىلص ويعرتي رسوَل اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلصقلب حممد   حتى إنه  ليتفصد عرق 

وكانت فخذه مرة،  ،وحتى إنه يثقل بدنه، حتى بركت به ناقته ذات مرة، اليوم شديد الربد

: كام قال تعاَل، كل ذلك من شدة الوحي وثَِقله. عىل فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترض

حتى إنه كان يسمع ، ملسو هيلع هللا ىلصويشتد أثره عىل النبي  {2:المزمل} [   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]

قواه، ما استطاع أن  ولوال أن اهلل ،  ينزل عليه الوحيله صلصلة كصلصلة اجلرس، حينام

 . وهذه أحد مواضع سجود التالوة املتفق عليها. يتلقى هذا الكالم الثقيل العظيم

الذي يمنعهم من تعظيم القرآن، والسجود للمتكلم به،  [ەئوئ ەئ ائ ائ]   

فكوهنم يكذبون بالبعث، ويكذبون بالقرآن، وال يرونه من عند اهلل ، سبحانه، هو التكذيب

 ، ال حيصل هلم هذا التعظيم، واإلجالل، واخلشوع، الذي حيصل لعباد اهلل املؤمنْي، من

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] :جنس قول اهلل 

 ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ

هذان مثاالن عىل اختالف االستقبال بْي الناس؛ قوم  [101-101 :اإلَساء][ڎڈڈ

ا، وال يسجدون له إذا ُأمروا وعلموا أن ، وقوم إذا سمعوه خروا سجدا  ، ال يرفعون به رأس 

 ..﴿ وجتيش قلوهبم وتستجيب جوارحهم، هذا القول قول كريم، ليس كسائر كالم الناس

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ ..﴿ -تنزهيا له- ﴾..چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 . فهذا اخلشوع نابع من العلم باهلل  [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ
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جيمعون من األعامل، ألن الوعي بمعنى أي بام : بام يوعون [ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ]   

 .اجلمع

األصل يف البِشارة أن تكون لألمور السارة، والنِذارة لألمور  [ېئېئ ۈئ ۈئ]   

، وذلك ألن األثر يظهر عىل الَبرشة، لكن البِشارة يعرب هبا أحيان ا عن األمور املخوفة، الضارة

فالَبرشة مرآة ، فسميت البشارة لذلك؛ فإذا َس اإلنسان ُتلل وجهه، وإذا خاف اصفر وجهه

فجعل البِشارة يف  [ېئ ۈئ ۈئ]ن باب النِكاية هبم ويكون التعبري هنا م، القلب

 .موضع النِذارة، تبكيت ا هلم، وليكون أبلغ يف وقعه عليهم

ا، ألهنم أصال  غري  [ی ىئ ىئ ىئ ېئ]    استثنى اهلل تعاَل استثناء  منقطع 

 .هنا بمعنى بل( إال)فـ ، داخلْي يف ذلك الوعيد

 . أي غري مقطوع ﴾ جئ ی ی ی﴿   

ا بقلبه، ومل يصدقه . غالب ا ال يذكر اإليامن إال ويقرنه بالعمل تعاَلفاهلل  فمن ادعى إيامن 

ا يف القلب، فالبد أن يظهر عىل اجلوارح. بعمله، فدعواه كاذبة وهلذا . إن كان اإليامن حق 

التقوى : إذا ُنصحوا، وُوعظوا، قال قائلهم، نجد أن بعض الفساق املرسفْي عىل أنفسهم

َوُيِشرُي إََِل "التَّْقَوى َها ُهنَا..."يف صحيح مسلم ملسو هيلع هللا ىلص يتمثل قول النبي ، هناالتقوى ها. هاهنا

اٍت  رواه مسلم(َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ
(9)

لو كانت التقوى يف القلب، لظهرت عىل : فيقال له. 

ا، عصم لسانه، وجوارحه، عن الوقوع فيام حرم ، اجلوارح ا وصدق  من اتقى اهلل تعاَل حق 

 .علمواهلل أ، اهلل 

:الفوائد المستنبطة  

 . شدة أهوال يوم القيامة :وَلاألالفائدة    

، ومن فيهام؛ من مؤمن، عاَل رب الساموات، واألَرضْيفاهلل ت. بيان ربوبية اهلل :الفائدة الثانية

هو خالُقه، ومليُكه، ومدبره، ، وكافر، وبر، وفاجر، وكل ساكن، ومتحرك، ورطب، ويابس

                                                           
 .(465 )صحيح مسلم  (9)
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وأما ربوبية اهلل لعباده املؤمنْي، فإهنا ربوبية خاصة، فيها معنى اللطف، . العامةفهذه الربوبية 

 .والتيسري، واحلفظ، ونحو ذلك

 .إثبات البعث :الفائدة الثالثة

فال ينتظر اإلنسان يف . بيان حال اإلنسان يف الدنيا، وهو الكدح، والكَبد :الرابعة الفائدة  

 . هذه الدنيا نعيام  

 .إثبات احلساب وتنوعه :امسةاخل الفائدة  

 .حكم عدل، مقسط، ال يظلم مثقال ذرة فاهلل، كامل عدل اهلل ورمحته  :الفائدة السادسة  

 . شؤم عاقبة املنكرين للبعث :ةسابعالفائدة ال   

 .وليس للمخلوق إال أن يقسم باهلل ، بام شاء من خملوقاتهاهلل إقسام :ةثامنالفائدة ال   

 . تنوع أحوال الناس يف الدنيا، واآلخرة :ةتاسعالفائدة ال   

 . التعجيب من حال املنكِرين للبعث :ةعارشالفائدة ال   

 .وأنه كالم اهلل حقا، عظمة القرآن، ووجوب اإليامن به :ةعرش يةداالفائدة احل   

 .وقدره سبق علم اهلل :ةعرشة ثانيالفائدة ال   

 . حسن عاقبة املؤمنْي :ةعرش ةثالثال الفائدة  

 . اإليامن ومقتضاه داخل يف مسمىأن العمل  :ةعرش ةرابعالفائدة ال   

 


