
  سورة العصر

تليت شقرة افعك ذم ضؾقعي جمؿقظي مـ افسقر افؼصور ذم مبـوهو، افعظقؿي ذم معـوهو، ختؿ 

 .اهلل هبو ـتوبف افؽريؿ

هبذه  بختؿ ادصحػ، حسى افعرضي  األخرة،  وإن اإلكسون فقعجى مـ حؽؿي اهلل  

افسقر، افسفؾي األفػوظ، اجلزفي ادعوكك، افبديعي افساـقى، مـ ؿصور ادػصؾ، افتل يؼرأهو 

ظومي ادسؾؿغ، وحيػظقهنو، ويرددوهنو، ذم صؾقاهتؿ؛ ؾرائضفؿ، وكقاؾؾفؿ، دو تتضؿـف مـ 

 .ادعوين افؽبرة، افتل حتقل افؼؾقب، ؾؾؾف احلؽؿي افبوفغي ؾقام حؽؿ، وؿه، وؿدر

فق مو أكزل اهلل ":  ؿول ظـفو–رمحف اهلل - إال أن اإلموم افشوؾعل  (افعك)ومع ؿك شقرة 

"حجًي ظذ خؾؼف، إال هذه افسقرة، فؽػتفؿ
()

فؽوكً حجي ظؾقفؿ، ذم بقون مؼوصد :  أي

 .وفقس ادراد تضؿـفو فتػوصقؾ افؼيعي. افديـ، وأرـوكف، وآدابف

 : مقصد السورة الرئيس

حؽؿ ظذ اإلكسون مـ حقٌ هق - شبحوكف وتعوػ - بقون ادـفٍ افقحقد فؾـجوة؛ إذ أن اهلل 

ـْ مجع أربع خصول، يليت بقوهنو- إكسون . بوخلسور، واشتثـك َم

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ]

 [   ٺ ٺ ٺ

 : (افعك)و. (افعك)هذا ؿسؿ مـ اهلل تعوػ بـ   (َواْفَعْكِ ): يؼقل اهلل تعوػ

 . افزمون: هق مطؾؼ افدهر، يعـل: ؿقؾ (1

 .هو ما بعد الزوال، الذي هو وقت العم: وقيل( 2

 . إن ادراد افصالة كػسفو، صالة افعك: وؿقؾ (3

واألوػ محؾ هذه ادعوين ظذ أوهلو، وهق افدهر؛ إذ أن ذفؽ يشؿؾ مو بعد افزوال، وهق وؿً 

ر، افذي هق ـ أؿسؿ  بوفعصافعق، ووؿً صالة افعك، وافؾقؾ، وافـفور، بؿعـك أن اهلل 
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طرف األظامل، صوحلفو، وشقئفو، وافذي يستى ظؾقف إمو افـجوة، وإمو اخلسور، ؾؿـ ادـوشى 

 .جًدا، أن يؼسؿ اهلل تعوػ بوفزمـ، افذي هق مضامر األظامل، وطرؾفو، فعظقؿ خطره

كِْعَؿَتوِن  َمْغُبقٌن ؾِقِفاَم " وبؿؼدار ظؼؾ اإلكسون، وإيامكف، يؽقن اهتاممف بوفقؿً، ؿول كبقـو 

ُي َواْفَػَراغُ  حَّن ـْ افـَّنوِس افصِّص ثٌِر ِم رواه افبخوري"ـَ
()

ؾؽثر مـ افـوس يغبـ ذم صحتف، وذم  

ؾراؽف، ؾقؿيض ظؾقف افعؿر شبفؾال، ؾال يبويل، وهق ذم حول افصحي وافػراغ، ؾنذا مو مرض، 

 . أو صغؾ، متـك أن فق ـون صحقحًو، ؾورًؽو، وهذا هق افغبـ احلؼقؼل

يعتـقن بلوؿوهتؿ ؽويي افعـويي، حيسبقن افدؿوئؼ، - رمحفؿ اهلل- وؿد ـون افسؾػ افصوفح 

 :وافثقاين، حتك حػظ ظـ بعضفؿ افعجى

أكف ـون يضـ بقؿتف، حتك إكف ـون إذا دخؾ بقً -: رمحف اهلل - ؾؼد ذـر ظـ ادجد ابـ تقؿقي 

اخلالء، أمر ؿورئو أن يؼرأ، مـ وراء احلوئط
()

، حتك ال يذهى ظؾقف يشء مـ وؿتف، دون 

 . ؾوئدة

ره بعض ــون يضـ بقؿتف، ؾؽون إذا حض-: رمحف اهلل - ويذـر أن احلوؾظ ابـ رجى 

أصحوبف، افذيـ يتشوؽؾقن بوألحوديٌ افدكققيي، وجمريوت احلقوة افققمقي، خيصص فؾبؼوء 

 . معفؿ، أوراؿًو يؼطعفو، ويرتبفو، ويعدهو فؽتوبتف، وال يدع جمؾس أصحوبف

ؾبؿؼدار مو يشعر ادممـ، بوفققم اآلخر، وتؼقم ذم ؿؾبف حؼوئؼ اإليامن، يشعر بلمهقي افقؿً، 

كؼتؾ ": وإذا ضعػ ذفؽ صور افقؿً ظـده أرخص مو يؽقن، حتك أكؽ دمد بعضفؿ يؼقل

 : ، افقؿً أؽذ األثامن، وذم همالء يؼقل افشوظر!، شبحون اهلل وهؾ افقؿً يؼتؾ؟"افقؿً

وأراه أشفؾ مو ظؾقؽ يضقع وافقؿً أظظؿ مو ظـقً بحػظف 

  

ووؿعً افالم . جـس اإلكسون: وادؼصقد. هذا جقاب افؼسؿ [   پ پ ٻ ٻ ٻ]

أن اإلكسون ذم كؼص وهالك؛ ألن ذم ضبعف ؿصقر، : وادعـك. ذم جقاب افؼسؿ، فؾتلـقد
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ي بف إػ ـوتؼصر، يستغؾفام، افشقطون، وافـػس، واهلقى، وؽر ذفؽ مـ ادمثرات، ؾتػض

وادستثـك أؿؾ مـ ادستثـك . ؾوألصؾ ذم اإلكسون أن يمول إػ خسور، إال مو اشتثـل. اهلالك

  ۋ ۋ ٴۇ]، {13:سبأ} [   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ]:مـف، ؾؾفذا ؿول تعوػ، ذم مقاضع

 حس جس مخ   حخ جخ مح جح مج]، وؿول ظـ إبؾقس {24:ص} [

 .[83-82:ص] [   مس خس

ؾتجد أن ادستثـك هؿ أهؾ اإليامن، ممو يدل ظذ أن افؽثرة افؽوثرة، تمول إػ اخلسور، وافبقار، 

َذاَك  َيْقٌم ُيـَوِدي اهللَّنُ ":  ظـد وصػف يقم افؼقومي، ألصحوبف ، ؾؼولويشفد فذفؽ ؿقل افـبل  

ُف َؾَقُؼقُل  ٌَ افـَّنوِر، َؾَقُؼقُل : ؾِقِف آَدَم، َؾُقـَوِديِف َربُّب ٌْ َبْع ٌُ افـَّنوِر، َؾَقُؼقُل : َيو آَدُم اْبَع : َيو َربِّص َوَمو َبْع

ؾِّص َأْفٍػ تِْسُع ِموَئٍي َوتِْسَعٌي َوتِْسُعقَن ذِم افـَّنوِر َوَواِحٌد ذِم اجْلَـَّنِي  ـُ ـْ  رواه افسمذي"ِم
()

 . 

ـَ َآَمـُقا) ِذي  ـام  ؿول ربـو  . أي صدؿقا بؼؾقهبؿ، وأيؼـقا بخز اهلل، وخز رشقفف  :(إاِلَّن افَّن

 :[﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ] {15:احلجرات} . ؾلصؾ

وهلذا يـبغل فؾعوؿؾ ؿبؾ . افتصديؼ ادستؾزم فؾؼبقل، واإلؿرار، واإلذظون، وافرضو:  اإليامن

أن يشتغؾ بنصالح افظوهر، وافعـويي بوفســ، وافـقاؾؾ، أن يصؾح ؿؾبف، وأن يتعوهده، ؾنذا 

صؾح ؿؾبف، اكؼودت جقارحف، واشتسفؾً ـؾ ظؿؾ صعى، بؾ وتؾذذت بف، ـام ؿول كبقـو  

 " ًْ ؾُّبُف، َوإَِذا  َؾَسَدْت : َأاَل َوإِنَّن ذِم اجْلََسِد ُمْضَغًي، إَِذا َصَؾَح ـُ َؾَسَد اجْلََسُد : َصَؾَح اجْلََسُد 

ؾُّبُف، َأاَل َوِهَل  متػؼ ظؾقف"اْفَؼْؾُى : ـُ
()

.  

 : ثؿ ظطػ ظؾقف مو هق مـ فقازمف، افتل ال تـػؽ ظـف، وال تتؿ إال بف، ؾؼول

وحِلَوِت ) روا ظذ اإليامن افؼؾبل، بؾ اتبعقا ذفؽ بوفعؿؾ ـأهنؿ مل يؼتص:  يعـل(َوَظِؿُؾقا افصَّن

وحِلَوِت )و. افصوفح  ، مـ األؿقال،  واألظاملمو رشظف اهلل تعوػ ظذ فسون كبقف : (افصَّن

  .، ؾؽؾ ذفؽ صوفحافبوضـي، افظوهرة
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 : ومسألة اإليامن مسألة كبرية

ؿقل افؼؾى، : ؾوإليامن. حؼقؼي مرـبي مـ افؼقل، وافعؿؾ: ؾوإليامن ظـد أهؾ افسـي واجلامظي

ويرون أكف ال اكػؽوك بغ افعؿؾ، وافتصديؼ، . وافؾسون، وظؿؾ افؼؾى، وافؾسون، واجلقارح

 . وأن مـ زظؿ وجقد تصديؼ ذم افؼؾى ال يستؾزم ظؿاًل، ؾفق خمطئ

وأمو مـ شقاهؿ، ؾنهنؿ أرجئقا افعؿؾ ظـ مسؿك اإليامن، وفذفؽ شؿقا مرجئي؛ يعـل 

. أخروا افعؿؾ، وأخرجقه ظـ حؼقؼي اإليامن، وحده، وتعريػف

 : وهؤالء املرجئة عىل ثالثة طبقات

 ادـسقبقن إػ جفؿ بـ صػقان ،[اجلهمية]: –وهؿ أصدهؿ -ؾؿـفؿ  (1

، وربام ظز بعضفؿ "معرؾي افؼؾى"إن اإليامن هق : افسؿرؿـدي، افذيـ يؼقفقن

رـغ، وافقفقد، ـؾقؾزم مـ ذفؽ إثبوت اإليامن فؾؿش. "تصديؼ افؼؾى": ؾؼول

 حلصقل ادعرؾي وافتصديؼ بؾ وافقؼغ !وافـصورى، بؾ وؾرظقن، بؾ وإبؾقس

  .ظـدهؿ

ادـسقبقن إػ حمؿد بـ ـرام افسجستوين،  [الكرامية]: افطوئػي افثوكقي مـ ادرجئي (2

ؾقؾزم ظذ ؿقهلؿ وصػ ادـوؾؼغ . "إن اإليامن هق ؿقل افؾسون": افذيـ يؼقفقن

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک]: ؛ وؿد ؿول تعوػ! بوإليامن

 ؾؽقػ  ، {1:املنافقون} [   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .جيرؤون ظذ تسؿقي مـ ؿول بؾسوكف ؾؼط مممـو، واهلل ؿد أـذبف

 أصحوب أيب حـقػي، وصقخف محود ،[مرجئة الفقهاء]: افطوئػي افثوفثي مـ ادرجئي (3

ؿقل بوفؾسون، : اإليامن": بـ شؾقامن، وؾؼفوء افؽقؾي، وظبودهو، افذيـ يؼقفقن

اظتؼود : ؾجعؾقا اإليامن رــغ. "واظتؼود بوجلـون، أو إؿرار بوجلـون، يعـل بوفؼؾى

افؼؾى، وؿقل افؾسون، وفؽـفؿ أخرجقا األظامل ظـ مسؿك اإليامن، إال أهنؿ 

: حمؿقد ذم افدكقو، مثوب ذم اآلخرة، وأن افعويص:  مـ ثؿراتف، وأن ادطقعجعؾقه



مذمقم ذم افدكقو، مستحؼ فؾعؼوب ذم اآلخرة، ومل خيرجقا مرتؽى افؽبرة ظـ 

إن اخلالف بغ مرجئي افػؼفوء، وأهؾ افسـي، ": وهلذا ؿول مـ ؿول. حد اإليامن

 . أن مـف مو هق حؼقؼل، ومـف مو هق صقري:  صقري، وافصحقح"خالف فػظل

إذًا دوذا ظطػ اهلل افعؿؾ ظذ :  ؾوحلؼ أن اإليامن البد معف مـ افعؿؾ، ؾنن ؿول ؿوئؾ    

اإليامن ذم هذه اآليي، وؽرهو، وافعطػ يؼتيض ادغويرة، ؾدل ذفؽ ظذ أن افعؿؾ فقس داخاًل 

 .ذم مسؿك اإليامن؟ وهذا مـ أصفر حجٍ ادرجئي

 :فعن ذلك جوابان 

جوء افطؾبي ": أن يؼول أن هذا مـ بوب ظطػ اخلوص ظذ افعوم، ـام فق ؿؾً: اجلواب األول 

 .ؾقؽقن مـ بوب ظطػ اخلوص ظذ افعوم. ، مع أن حمؿدًا مـ افطؾبي"وحمؿد

.  ظـد االؿسان، وظـد االؾساقىأن يؼول إن هذا مـ بوب اختالف ادعـ: اجلواب الثاين

ؾوإليامن ظـد االكػراد . معـك إذا اؿسن بغره، ومعـك إذا اكػرد: ؾقؽقن فؾػظ افقاحد معـقون

ـام ذم حديٌ جزيؾ . خيتص بوالظتؼود: وظـد االؿسان مع افعؿؾ. يشؿؾ االظتؼود، وافعؿؾ

دو شلل ظـ اإليامن، واإلشالم، واإلحسون، ؾرس اإلشالم بوألظامل افظوهرة، واإليامن 

 "افػؼر"وكظوئر ذفؽ ذم افؾغي واالصطالح، ـثر، ـام ذم فػظ . بوفعؼوئد افبوضـي

 ."افعدوان" و"اإلثؿ"، و"افتؼقى" و"وافز"،"االشتغػور" و"افتقبي"، و"ادسؽغ"و

أهنو تؼع مـ افطرؾغ، ؾققيص بعضفؿ بعًضو بوحلؼ :  صقغي مػوظؾي، أي:(َوَتَقاَصْقا بِوحْلَؼِّص )

وهلذا جوء ذم بعض . افذي جوء ظـ اهلل، ورشقفف، وحيض بعضفؿ بعًضو ظذ افتؿسؽ بف

 .ـتوب اهلل: هق (احلؼ)افتػوشر أن 

ْزِ ) .  هق احلبس: ذم أصؾ افؾغي:  افصز:(َوَتَقاَصْقا بِوفصَّن

 : وأنواعه ثالثة

 . افصز ظذ ضوظي اهلل  (1

 . وافصز ظـ معصقي اهلل  (2

 . وافصز ظذ أؿدار اهلل ادمدي  (3



وجوء ذم  .  وهق مـ أظذ مراتى افديـ، وورد ذـره ذم افؼرآن ذم كحق تسعغ مقضعوً     

"، ـؿـزفي افرأس مـ اجلسدإليامن أن مـزفي افصز مـ ا"األثر 
()

وهق مـ أمفوت . 

 . األخالق، وأصقهلو

ـام - وافتقايص بغ أهؾ اإلشالم، ذم هذه األزمون، وفألشػ، أكدر مـ افؽزيً األمحر 

، ؿؾ أن يتقاىص افـوس ؾقام بقـفؿ، بؾ إكف يبؾغ احلول ظـد بعض افـوس، أن يغض -يؼول 

وافقاجى ظذ أهؾ . ، وهذا ظالمي خذالن!افطرف ظـ خطل اآلخر، حتك ال يؼوبؾف بودثؾ

، ؾودممـ فؾؿممـ  ـوفبـقوناإليامن أن يتـوصحقا، وأن يتقاصقا ـام أمر اهلل 
()

، وادممـ 

فؾؿممـ ـوفقديـ تغسؾ إحدامهو األخرى
()

وفق أن ـؾ أحد صؿً ظـ خطل أخقف، . 

فؽـ إذا ؿرظً شؿع اإلكسون كصقحي أخقف، ؾربام يـدهش . فضوظً افســ، ووؿع افتسوهؾ

 .ألول وهؾي، ويزظجف ذفؽ، فؽـف حيؿد افعوؿبي

ؾؾق تلمؾـو ذم هذه اخلصول األربع، افتل ذـر اهلل تعوػ، فقجدكوهو أشبوب افـجوة، وافػالح،  

 :وافػقز

  . إيامن يبورش افؼؾى، ويرشخ ؾقف  (1

 . صدؿفت ظؿؾ صوفح بوفؾسون، واجلقارح،   (2

 . ككه تقاص بغ ادممـغ بوحلؼ، ي  (3

 . ثبتف تقاص بقـفؿ بوفصز، ي  (4

 وفق اختؾ يشء مـ هذه األربعي، فقؿع االضطراب، واخلؾؾ، ؾؾق ؾسد أصؾف، فػسد     

، وفق وجد تصديؼ، إيامًكوبوؿقف، وؾرظف، وفق وجد معرؾي ال يؼسن هبو ظؿؾ، دو ـون ذفؽ 

وظؿؾ، فؽـ بال تقاٍص بوحلؼ، وال تقاٍص بوفصز، فـشل ظـ ذفؽ مؾؾ، وؾتقر، وضعػ، 

 حجي ؾؾفذا ـوكً هذه افسقرة حجي مـ اهلل، ظذ ظبوده، وفق مل يـزل اهلل  . وؿصقر

                                                           
(. 35645) مصنف ابن أبي شيبة ()
َياِن َيُشدُّ بَ ْعُضُه بَ ْعًضا"  أشارة إلى قوله () وصحيح مسلم  (481)َوَشبََّك َأَصاِبَعُه صحيح البخاري «  ِإنَّ الُمْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُ ن ْ

(2585 . )
(. 7692)برقم " اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلَيَدْيِن, َتِقي ِإْحَداُهَما اأْلُْخَرى : "  أخرجه البيهقي عن سلمان()



األصقل  افؽبور، وإال - رمحف اهلل - شقاهو، فؽػتفؿ، ـام ؿول افشوؾعل، وإكام أراد افشوؾعل 

 .ؾنكف ال ؽـك فؾعبود ظـ معرؾي افتػوصقؾ

 الفوائد المستنبطة

 . أمهقي افقؿً، وأكف مضامر األظامل، افتل يستى ظؾقفو افثقاب، وافعؼوب: افػوئدة األوػ

ي ـأن األصؾ ذم اإلكسون حصقل اخلسور، بسبى افؼصقر، وافتؼصر ادػض: افػوئدة افثوكقي

ؾنكف ـسبل، وال يؽود أحد يـػؽ مـ : ؾنكف ضبعل، وأمو افتؼصر: إػ اهلالك، أمو افؼصقر

 .هذيـ افقصػغ إال مـ رحؿ اهلل

 .بقون أرـون افػقز، وافـجوة، وهل اخلصول األربعي ادذـقرة: افػوئدة افثوفثي

أن اإليامن أصؾ افديـ، يعـل مو يؼقم ذم افؼؾى، مـ افعؼوئد افصحقحي، : افػوئدة افرابعي

 . وادعورف افـوؾعي، ادصحقبي بوفؼبقل، وافرضو، واإلذظون

 .أن افعؿؾ داخؾ ذم حؼقؼي اإليامن، ومسامه، ؾال يتحؼؼ بدوكف: افػوئدة اخلومسي

 . أمهقي افتقايص بوحلؼ، وافصز، بغ أهؾ اإليامن: افػوئدة افسودشي

. ظظؿ مـزفي افصز مـ افديـ: افػوئدة افسوبعي



 سورة الهمزة

 :مقصد السورة

وهق بقون افصؾي افقثقؼي بغ افعؼقدة، وافسؾقك؛ إذ أن اهلل  : هذه افسقرة هلو مؼصد ظظقؿ

 ي ادشغ،  افـوتٍ ـيؽشػ حول افؽوؾر، وضبقعتف افـػسقي، وتلثرهو ظذ شؾقـف افشخص

.  ظـ ظؼقدتف افؽػريي بوفبعٌ

   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]

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

 [   ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ

إهنو اشؿ واٍد ذم : وؿقؾ. ـؾؿي وظقد، وهتديد (َوْيٌؾ )[   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]

َزةٍ ). هذا مـ أفػوظ افعؿقم (فُِؽؾِّص ).جفـؿ وـاًل  .ـثر افؾؿز: أي (دََُزةٍ )و. ـثر اهلؿز: أي (مُهَ

َزةٍ )مـ   .، صػي دقصقف(دََُزةٍ )و (مُهَ

َزةٍ )ؾؿعـك   : (مُهَ

 . هق ادغتوب: ؿقؾ- 

 . افذي يطعـ ذم افـوس، بعقبفؿ، وذمفؿ: هق افطعون، أي: وؿقؾ- 

 . وجفو فقجف: إن اهلؿز مو ـون ظذ شبقؾ ادقاجفي، يعـل: وؿقؾ- 

 . إن اهلؿز مو يؽقن بوفقد، إمو بنصورة، أو برضب، ودؾع، ومو أصبف: وؿقؾ- 

 : (دََُزةٍ )ومعـك 

هق  (اهلؿزة)مـ ؿول إن : يعـل. هق ادغتوب: وؿقؾ. هق افطعون-: أيضو -  ؿقؾ  -

 (اهلؿزة)افطعون ؿول  (افؾؿزة)وبوفعؽس، مـ ؿول . افطعون (افؾؿزة)ادغتوب، ؿول 

 . هق ادغتوب، وـؾ هذا مروي ظـ افسؾػ

راؾف، مـ ـمو ـون مـ خؾػ، بلن يـول مـف بعد اكص (افؾؿزة)إن -: أيضو - ـام ؿقؾ - 

 .خؾػف



 .مو يؽقن بوفؾسون (افؾؿزة)إن -: أيضو - ـام ؿقؾ - 

افقفقد بـ : األخـس بـ رشيؼ، وؿقؾ: وهذه افسقرة كزفً ذم صخص معغ؛ ؿقؾ

، ذم  جموفسفؿ، بعض شودات ؿريش، ألهنؿ ـوكقا هيؿزون، ويؾؿزون افـبل: ادغرة، وؿقؾ

 ظومي ذم ـؾ ـوؾر، اتصػ هبذا افقصػراجحلاو. وإذا ؿوبؾقه
()

. 

وال يزال ادرء جيد مـ افؽػور، بؾ ومـ بعض افػسوق، مـ تشقبف هذه افشوئبي، ؾتجده 

يـول مـ أهؾ افطوظي، واإليامن، بوهلؿز، وافؾؿز، وافسخريي، وافتـؼص، ذم حضقرهؿ، وذم 

وؿد وصػ اهلل هذا ادسؾؽ افذمقؿ، ذم شقرة . ؽقبتفؿ، وربام تـووفف بقده، وربام تـووفف بؾسوكف

 ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]: ادطػػغ، بؼقفف

 خت حت   جت يب ىب مب خب حب جب   يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی   ی

 [33 - 29: ادطػػغ ] [   يت ىت مت

وجمؿقع ذفؽ حيؽل صػي صخص، ذي أذيي، بوفغي، حسقٍي، ومعـقيٍي، ؾفق جيوبف افـوس 

رف ظـفؿ، كول مـفؿ، ـرؾقا، أو اكصـوإذا اكص. بوفسقء مـ افؼقل، وهيومجفؿ بلؿذع افسبوب

وربام اشتعؿؾ يده، ـام يستعؿؾ فسوكف، إمو بنصورة ذات دالفي شقئي، أو بؽالم . ذم ؽقبتفؿ

فقس . ر مـ ؿؾبفـبذيء، ؾال يسؾؿ مـ أذيتف أحد، وهذه هل صخصقي افؽوؾر، افذي متؽـ افش

 :هذا ؾحسى، بؾ ذـر اهلل مـ أوصوؾف مو يع

هؽذا ُؿرئً بتخػقػ ادقؿ، وُؿرئً بوفتشديد  (مَجَعَ ) [   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]

 . ، ؾفق ؿد ـدس األمقال(مجَّنع)

، واإلبؾ، وافبؼر، (افـؼديـ)روب ـادول ادض: مجقع أكقاع ادول، ؾقشؿؾ: أي (َمواًل )

.   مـ أكقاع ادولوؽرهووافغـؿ، واألثوث، وافعؼور، 

 

َدهُ )  : (َوَظدَّن

                                                           
(. 620-24/619) تفسير الطبري ()



، أي اإلحصوء-   . إمو أن يؽقن معـوهو ملخقذًا مـ افعدِّص

 . وإمو أن يؽقن مـ اإلظداد، أي أظده حلقادث افدهر- 

ؾال دمد افؽوؾر إال الهًثو خؾػ احلقوة افدكقو؛ ألهنو ؽويي مراده، ومـتفك أموكقف، ؾؾذفؽ 

 ٺ ٺ ٺ ]: جيرون خؾػفو، وال يبحثقن إال ظـ صفقاهتؿ، ومتعفؿ، ـام ؿول تعوػ

 [.12:حمؿد] [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 . يظـ: أي (حَيَْسُى )  :[   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ]

. هؽذا خقؾ إفقف! جعؾف خوفدا، ال يؿقت (َأنَّن َموَفُف َأْخَؾَدهُ )

واظؾؿ أن فؾعؼقدة أـز األثر ذم شؾقك اإلكسون، ؾنكؽ دمد اإلكسون، ؽوؾاًل، الهًقو، 

ؽؾقًظو، ؾًظو، ؾوجًرا، ؾنذا مو شؽـ اإليامن ؿؾبف، أـسبف هتذيًبو ذم افطبوع، وشامحي ذم األخالق، 

وـرًمو ذم ادعومؾي، ورمحي بوخلؾؼ، وتقرًظو ظـ أذيتفؿ، ورؿي، وفقـًو، حتك إكف فقبؽل ظذ مو 

 . بدر مـف ذم جوهؾقتف األوػ

ـِ ِرْبِعلٍّ اأْلَْكَصوِريِّص  ُث َأنَّن َرُشقَل اهللَّنِ  وؿد جوء ذم حديٌ َأيِب َؿَتوَدَة ْب وَن حُيَدِّص ـَ ُف  :  َأكَّن

اٌح ِمـْفُ ": َؾَؼوَل : ُمرَّن َظَؾْقِف بِِجـَوَزةٍ  يٌح َوُمْسَسَ اُح :  َؿوُفقا"ُمْسَسِ يُح َوادُْْسَسَ َيو َرُشقَل اهللَّنِ َمو ادُْْسَسِ

ْكَقو َوَأَذاَهو إَِػ َرمْحَِي اهللَّنِ، َواْفَعْبُد اْفَػوِجُر ": ِمـُْف؟ َؿوَل  ـْ َكَصِى افدُّب يُح ِم ـُ َيْسَسِ اْفَعْبُد ادُْْمِم

َوابُّب  َجُر َوافدَّن يُح ِمـُْف اْفِعَبوُد َواْفباَِلُد َوافشَّن متػؼ ظؾقف"َيْسَسِ
()

.  

افؽؾ يتلذى مـ ! ؾؽقػ بسوــقفو! ؾوكظر مو أثؼؾ وضلة افؽوؾر،حتك ظذ األرض

. افؽوؾر، افؽؾ يؾعـ افؽوؾر، حتك افؾؼؿي يرؾعفو إػ ؾقف تؾعـف، وافؼبي يرؾعفو إػ ؾقف تؾعـف

 .ؾوإليامن رمحي، وافؽػر كؼؿي

وإذا ـون االرتبوط بغ افعؼقدة وافسؾقك، هبذه ادؽوكي، ؾقـبغل أن كػؼف افعؼقدة ال 

بقصػفو متقن حتػظ، وتستؼح، ؾحسى، بؾ يؼغ ذم افؼؾى، مستعؾـ بوفؾسون، بوظٌ 

 .فؾعؿؾ ذم اجلقارح وافسؾقك

                                                           
(. 950)صحيح مسلم , (6512)صحيح البخاري  ()



  [   چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

الَّن )  . فقس األمر ـام طـ: ومعـوهو  ـؾؿي ردع، (ـَ

، أي: الم افؼسؿ، يعـل:  افالم(َفُقـَْبَذنَّن ) . يطرحـ، ويؼذؾـ، ومو أصبف: واهلل َفُقـَْبَذنَّن

 .وافالم وافـقن يدالن ظذ مزيد افتلـقد. هل كقن افتقـقد ادثؼؾي: وافـقن

. افتل حتطؿ ـؾ مو يؾؼك ؾقفو: اشؿ مـ أشامء افـور، وادؼصقد:  احْلَُطَؿيِ (ذِم احْلَُطَؿيِ ) 

 . ؾؽؾ مو أفؼل ؾقفو يعقد حطقاًم 

؛ ؾػل حغ أن هذا اهلؿزة، افؾؿزة، مجع موالً، !!ومو أكسى هذا افقصػ ذم هذا افسقوق

وظدده، وراـؿف، وـثره، ذم افدكقو، حتك بدا وـلكف جبؾ، ؾنذا بف ذم اآلخرة يطرح هق، ومو 

 .مجع، ذم احلطؿي، ؾتحطؿ ـؾ مو مجع، ويذهى هبوء مـثقًرا

 . وهذا افسمال فؾتفقيؾ. مو أظؾؿؽ مو احلطؿي؟:  يعـل[   چ چ ڃ ڃ ڃ] 

ريػ، ـبقً اهلل، ـوإضوؾي افـور إػ اهلل، فقسً إضوؾي تش.  هذا جقاب افسمال(َكوُر اهللَّنِ) 

 . وظبد اهلل، بؾ إضوؾي تعظقؿ، وهتقيؾ

ُأوِؿَد »: وأمو حديٌ أيب هريرة، افذي رواه افسمذي، وابـ موجي. ادسعرة:  أي(ادُْقَؿَدةُ )

، ُثؿَّن ُأوِؿَد َظَؾْقَفو َأْفَػ  ًْ ْت، ُثؿَّن ُأوِؿَد َظَؾْقَفو َأْفَػ َشـٍَي َحتَّنك اْبَقضَّن َظَذ افـَّنوِر َأْفَػ َشـٍَي َحتَّنك امْحَرَّن

ْت َؾِفَل َشْقَداُء ُمْظؾَِؿيٌ   «َشـٍَي َحتَّنك اْشَقدَّن
()

 . ؾفق ضعقػ

 . وافـور، ـام اجلـي، خمؾقؿتون اآلن، وبوؿقتون، ال تػـقون

تِل َتطَّنؾِعُ )  . تؼف:  أي(افَّن

.  افؼؾقب، ؾتحرؿفو، وتشقهيو، داخؾ األضالع، وتمدفو أصد اإليالم:  أي(َظَذ اأْلَْؾِئَدةِ )

مطبؼي، ؾفؿ ال يستطقعقن اخلروج : ؾرسهو افسؾػ بؼقهلؿ: [   ڈ ڎ ڎ ڌ]

 . مـفو

                                                           

. ضعفه األلباني (2591)سنن الترمذي  ()



 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]: ـام ؿول اهلل تعوػ

وصعقر افسجغ، أو األشر، بوإلؽالق، يضوظػ حزكف، ؾؾربام بؼل . [22:احلٍ] [   ائ

اإلكسون ذم ادقضع افقاحد، أيوًمو ضقاالً، وهق يشعر أكف فق صوء أن خيرج خلرج، ؾقفقن ظؾقف 

فؽـ فق أؽؾؼ ظؾقف، وفق ذم بستون، فشعر بوفضقؼ، وافؽرب، ! وربام اشتؿتع بودؽٌ. األمر

 . وافعقوذ بوهلل- بسبى احلبس، ؾقجتؿع ظؾقف افعذاب افـػيس، وافعذاب احليس 

ذم ُظُؿد ) بػتح افعغ وادقؿ، وُؿرئً بضؿفام (َظَؿدٍ )هؽذا  [   ڑ ژ ژ ڈ]

 . (ممددة

وهذا أمر ؽقبل، ال . أي أن افـور ممتدة، داخؾ هذه األظؿدة، ـام متد اخلقوم ظذ األظؿدة 

كدرك ـقػقتف بعؼقفـو، وفؽـ تصقره يشعر بوفرهبي، وافشدة، وضقل افعذاب، افذي يـول 

 .اهلؿزة افؾؿزة

 الفوائد المستنبطة

 . تػــ افؽوؾر ذم أذيي ادممـ، أذيي حسقي، ومعـقيي: افػوئدة األوػ

 . تعؾؼ افؽوؾر بؿتوع افدكقو: افػوئدة افثوكقي

 .اؽسار افؽوؾر بودتوع افزائؾ، وخطل طـقكف: افػوئدة افثوفثي

 .افقظقد ادوحؼ فؾؽوؾر: افػوئدة افرابعي

 .صدة ظذاب افـور: افػوئدة اخلومسي

.  االرتبوط افقثقؼ بغ افعؼقدة، وافسؾقك: افػوئدة افسودشي

 


