
  سورة الماعون 

 . شؿقت هبذا االشؿ؛ فقرود هذه افؽؾؿة ؾقفا (اداظقن)شقرة 

 : ومقصد السورة

ؾافسؾقك ثؿرة، وأثر . بقان افعالؿة، وافصؾة افقثقؼة، بغ افعؼقدة، وافسؾقك، وذم افرياء

يف هذا ادؼصد، ؽر أن شقرة  (اهلؿزة)فؾعؼقدة، افتل تؼقم يف افؼؾب، ؾفل تشسك مع شقرة 

 . ذم افرياء: يزيد يف مؼاصدها (اداظقن)

 ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]

 ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ

 [   ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ

 مهزة االشتػفام، واخلطاب مقجف فؾـبل:  هذا أشؾقب اشتػفام؛ ؾاهلؿزة(َأَرَأيْيَت )

ين، :(َأَرَأيْيَت )ومعـك   .  اشتػفام إكؽاري، أريد بف اإلكؽار ظذ مـ يؽذب  بافديـوهو أخِزِ

ـِ ) ي ُب بِافدِّذ ؾاهلل تعاػ يـعل، ظذ مـ يـؽر . احلساب، و اجلزاء:  افديـ(افَّلِذي ُيَؽذِّذ

 . افبعث، وما يتؾقه، مـ حساب، وجزاء

 : ثؿ وصػ اهلل تعاػ، هذا ادؽذب بافديـ، بجؿؾة أوصاف، مسؾؽقة، ؾؼال

 . أن مـ صلكف، أكف َيُدعُّ افقتقؿ: يعـل [   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]

 :، اختؾػ يف معـاها(َيُدعُّ ) 

: يدؾع، وهق ما يدل ظؾقف، طاهر افؾػظ، ـام يف ؿقفف تعاػ:  ؾنما أن تؽقن بؿعـك -

ع"، ؾـ [   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ] بؿعـك افدؾع، ؾؽلكف : "افدَّل

 .باشتفاكتف، بذفؽ افقتقؿ، يدؾعف بقده، وال يبايل

ع بافقد، يدخؾ يف افظؾؿ، . يظؾؿ ويؼفر:  وإما أن تؽقن بؿعـك - وهذا أظؿ؛ ألن افدَّل

  .[   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]وافؼفر، وؿد هنك اهلل تعاػ، ظـ ؿفر افقتقؿ؛ ؿال 

َقتِقؿَ )و  . احلؾؿهق مـ مات أبقه، ومل يبؾغ : (افْي



وؿد ـان أهؾ . وافغافب يف حال افقتقؿ، افضعػ؛ حقث ال أحد يؿـعف، وال يذب ظـف

 افؾَّلُفؿَّل إيِنِّذ ":  ؾؼالوهلذا أوىص افـبل  . وافقتقؿادرأة، : اجلاهؾقة، يستطقؾقن ظذ صـػغ

 ِ ِعقَػغْي ُ  َحؼَّل افضَّل َأِة : ُأَحرِّذ َقتِقِؿ، َوادْيَرْي  رواه افـسائل وابـ ماجف"افْي
()

.  

 ڄ ڄ ڦ ڦ]: هذا ادؽذَب، بقصػ آخر، ؾؼال-  تعاػ –ثؿ وصػ  

 . ال حيث كػسف، وال ؽره: يعـل: [   ڄ ڄ

ؽِغِ )  . إضعام ادسؽغ:  يعـل(َضَعاِم ادْيِسْي

ؾفق ال حيث كػسف، وال حيث ؽره، ظذ إضعام ادسؽغ، بؾ ربام متادى بف احلال، ؾدظا 

،  {37:النساء} [ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]إػ ضد ذفؽ، ـؼقل اهلل تعاػ 

 . وهذه مرتبة أشقأ، مـ جمرد ظدم احلض، ظذ ضعام ادسؽغ

، ؿد تؽرر افتـبقف (طؾؿ افقتقؿ وؿفره، وإضعام ادسؽغ)وكالحظ أن هاتغ افصػتغ، 

 : "ظؿَّل "ظؾقفام، يف ؽر ما شقرة، مـ شقر جزء 

 ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]: ، ؿال اهلل تعاػ"افػجر" ؾػل شقرة      -

 [   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 [   ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]: ، ؿال"افضحك" يف شقرة و  -

 . هق ادسؽغ، افذي يسلل، ويستجدي: وافسائؾ

 ے   ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ] "افبؾد" و يف شقرة  -

 . [   ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶   ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

، إػ هاتغ افصػتغ، اخلُؾؼقتغ، ادسؾؽقتغ، وـقػ اظتـك هبام هابكتألؾفذا يؾػت ا

؛ حقث ـان  بعدريعاتـتشالافؼرآن افعظقؿ، والشقام يف افعفد ادؽل، افذي مل تـزل ؾقف 

                                                           
. وحسنه األلباني (3678)سنن ابن ماجة , (9149) النسائي في الكبري ()



ؾقـبغل فإلكسان، أن هيتؿ هبذيـ . افؼرآن ادؽل، يرـز ظذ افعؼائد، وافؼقؿ، واألخالق

 .تعظقام دا ظظؿ اهلل تعاػ . (افقتقؿ، وادسؽغ): افصـػغ

  [   ڃ ڃ ڃ]ثؿ حتقل افسقاق إػ كؿط آخر، ؾؼال 

ٌؾ ) ٌؾ )ل يف معـك ااختؾػت األؿق: (َؾَقيْي  : (َويْي

 . هل ـؾؿة ردع، وهتديد، ووظقد:  ؾؼقؾ     -

 .إهنا واٍد يف جفـؿ:  وؿقؾ     -

 . فقس ادراد مطؾؼ ادصؾغ، بؾ ادصؾقن افذيـ أتك وصػفؿ بعد ذفؽ(فِؾْيُؿَصؾِّذغَ )

 " صالهتؿ شاهقنيفافذيـ هؿ ": مل يؼؾ اهلل: [   ڇ چ چ چ چ ڃ]

ؾؿـ فطػ اهلل بعباده، أن ! وإال فؽان األمر جد ظظقؿ، ؾؿـ مـا ال يؼع فف شفق يف صالتف؟

ْـي َصالهِتِؿْي َشاُهقنَ )ؿال  ـَ ُهؿْي َظ ِذي  .(افَّل

 :  ؿقؾ يف معـاها(َشاُهقنَ ) 

 . ؽاؾؾقن ظـفا، وال يبافقن هبا:  أي     -

 َصاَلُة  ادْيُـَاؾِِؼ  تِؾْيَؽ ) يمخروهنا، حتك ختر  ظـ وؿتفا، ـام وصػ افـبل:  وؿقؾ -

قْيَطانِ  َ ْيؾُِس  يَنْي افشَّل َ َؿرْي اَكتْي َبغْي ـَ َس َحتَّلك إَِذا  ؿْي ُؿُب افشَّل َبًعا َيرْي ُر اهللَّلَ  َؿاَم َؾـََؼَر َأرْي ـُ اَل َيذْي

رواه مسؾؿ(ؾِقَفا إاِلَّل َؿؾِقاًل 
()

 . 

 . يسـقهنا بافؽؾقة:  وؿقؾ     -

وافقاؿع أن هذه ادعاين، متالزمة، أو متؼاربة؛ ؾؽؾ شفق وؽػؾة ظـ افصالة، يمدي إػ 

وذفؽ بخالف أهؾ . افسك، ويدل ظذ ظدم االهتامم هبذه افشعرة، افعظقؿةافتلخر ثؿ إػ 

ؾ افعبادات، ومـ أفذ افؼربات، ؾـعقؿفؿ، وؿرة  اإليامن؛ ؾنن افصالة يف ؿؾقهبؿ، مـ أجِّذ

وجعؾت  ؿرة ظقـل يف  ):  ؿال أن رشقل اهلل  أظقـفؿ، يف افصالة؛ ـام يف حديث أكس  

رواه افـسائل (افصالة
()

. 

                                                           
( . 622) صحيح مسلم ()
 .وصححه األلباني  (3940)سنن النسائي ( )



 ٱ]ؾفذا يمـد ظذ أمهقة افعـاية بافصالة، وأظظؿ ما يف افصالة هق اخلشقع؛ ؾنكف فبفا 

 [.2-1:ادممـقن] [   ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ

،يحـام يمـد  ـِ َياِِسٍ ِر بْي ُت َرُشقَل  َؿاَل  ذر مـ افغػؾة وافسفق ؾقفا، ؾػل حديث َظامَّل َشِؿعْي

ُ َصاَلتِِف، : َيُؼقُل اهللَّلِ   تَِب َفُف إاِلَّل ُظؼْي ـُ ُف، َوَما  ُجَؾ َفَقـْيََصِ ـَُفا،  ُشبْيُعَفا،  إِنَّل افرَّل ُعَفا، ُثؿْي ُتسْي

ُعَفا، ُشَفا، ُُخْيُسَفا، ُربْي ُػَفا ُشدْي رواه أبق داود(ُثُؾُثَفا، كِصْي
()

.  

ـَ ُهؿْي ُيَراُءونَ ) ِذي إن هؿ صؾقا، ؾنهنؿ يؼصدون بذفؽ :  ملخقذة مـ افرياء يعـل:(افَّل

ويصؾقن ألجؾ كظر افـاس، وُيروهنؿ خالف . مراءاة افـاس، ؾفؿ يظفرون خالف ما يبطـقن

 .ما هؿ ظؾقف يف افقاؿع، ؾفؿ مـاؾؼقن

وال صؽ أن افرياء رشك، فؽـف ربام يف بعض األحقال يؽقن رشـا أصغر، وربام ضغك،  

وظؿ، ؾـؼؾ صاحبف إػ افؼك األـز، ؾؼد يعرض افرياء فؾؿسؾؿ، ؾقبطؾ ظؿؾف افذي ؿاركف، 

 . وؿد يؼع افرياء يف مجقع أظامفف، ؾقـؼؾب ـاؾًرا، خارًجا ظـ ادؾة

وؿد يؼع ادسؾؿ احلـقػ، أشر افرياء، ؾتغؾبف كػسف، دا يرى مـ كظر ؾالن، أو ظالن، 

 : ؾربام حسـ صالتف، ورـقظف، وشجقده، ألجؾ كظر ؾالن، ؾحقـئذ

ره، ـ إن ـان ذفؽ مـ ؿبقؾ اخلاضر، افذي هجؿ ظؾقف، ؾاشتعاذ مـف، مل يض     -

 . وصحت صالتف

 .  وإن اشسشؾ معف، بطؾت صالتف، ـؾفا؛ ألن افصالة ظبادة، ذات هقئة جمتؿعة     -

أما إن ـان هذا افرياء يف ظبادة، ذات أجزاء متػرؿة، ال يـبـل بعضفا ظذ بعض، ؾنكف - 

يبطؾ ما ؿاركف ؾؼط، ـام فق أخر  زـاة مافف، ظذ دؾعات، ؾؼاركف افرياء يف إحدى هذه 

افدؾعات، ؾنهنا تبطؾ تؾؽ احلصة، افتل ؿارهنا افرياء، وأما ما شقاها ؾنكف صحقح
()

. 

                                                           
. وحسنه األلباني  (796)سنن أبي داود( )
(. 118-117)القول المفيد على كتاب التوحيد :  انظر((



وؿد ذهب بعض افعؾامء، إػ أن هذه افسقرة، فقست مؽقة بلـؿؾفا، وإكام ادؽل مـفا 

 ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]: اآليات األُول، وهل

ٌؾ فِؾْيُؿَصؾِّذغَ ) وأما ؿقفف ،[   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ خر افسقرة، آ إػ (..َؾَقيْي

 .  بعد ؽزوة بدركجؿ يف ادديـةوإكام إهنا مدكقة؛ ألن افـػاق مل يؽـ يف مؽة، : ؿافقا

وفؽـ افـاطر يف كسؼ اآليات،  د أهنا متـاشبة، وأهنا بؿجؿقظفا، مـ جـس افؼرآن 

ادؽل، ذي افػقاصؾ افؼصرة، وال يؿـع أن يـبف اهلل تعاػ، ظذ مسلفة أصؾقة، وفق يف افعفد 

، مع أن افزـاة مل {7:فصلت} [ ک ک ڑ ڑ]ادؽل؛ ـام ؿال تعاػ يف شقرة مؽقة 

 . ؾال يؿـع أن تؽقن افسقرة، بؽامؾفا مؽقة. تؼع إال يف ادديـة

 :  أؿقال متعددة(ادْيَاُظقنَ )ؿقؾ يف تػسر : [   ڌ ڌ ڍ]

 . ـؾ ما ؾقف كػع، ؾفق ماظقن: إكف مطؾؼ ادـػعة يعـل:  ؾؼقؾ     -

 .إكف افعارية:  وؿقؾ     -

 . يؿـعقن افزـاة: إكف افزـاة، يعـل:  وؿقؾ     -

 . إكف افدفق، واحلبؾ، وافؼدر، واإلبرة، وما أصبف:  وؾرس ببعض أكقاظف؛ ؾؼقؾ     -

 [ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ]ؾؿـ صلن همالء ادصؾغ 

مـ صلهنؿ أكف ال خر ؾقفؿ، وال كػع، ؾفؿ حيجبقن كػعفؿ، ظـ ؽرهؿ، إػ حد أهنؿ يؿـعقن 

األصقاء افبسقطة، افتل تعقد افـاس، أن يتخادمقا ؾقفا، ـنظارة افدفق، وافؼدر، واإلبرة، وما 

 . أصبف

  

فهذه السورة ترسم صورة منفرة، للكافر، الذي مل حيل اإليامن يف قلبه، وكوف أن 

 : سلوكه، صار سلوكا مشونا

 .  ؾفق صديد افغؾظة ظذ افقتقؿ، مع أن افقتقؿ حمؾ افرأؾة، وافرمحة     -

 .  وهق أيضا ال يبايل بادسؽغ، افذي يستدر افدمعة، ويثر افعطػ     -



 .  وهق أيضا ال يبايل بلمر افصالة، افتل هل افصؾة بغ افعبد، وربف     -

 .  وإن أداها، أداها ظذ وجف ادراءاة     -

 .  وهق ـذفؽ، ال خر ؾقف، وال كػع متعدي، بؾ هق أكاين     -

 .ؾؽؾ هذه األوصاف، ادسؾؽقة، كتقجة، وثؿرة فؾؽػر، افذي حؾ يف ؿؾبف

 الفوائد المستنبطة

 .إكؽار اهلل، ظذ مـؽر افبعث: افػائدة األوػ

أثر إكؽار افبعث ظذ افسؾقك، ؾافؽاؾر دا ـذب بافديـ، جاءت تَصؾاتف : افػائدة افثاكقة

 . ظذ هذا افـحق، وفق ـان مؼرا بافبعث، واجلزاء، واحلساب، الشتؼام

أن افصالة بغر صؾة باهلل، وإخالص فف، ال كػع ؾقفا، ؾام يـتػع افعبد مـ : افػائدة افثافثة

ؾتؾؽؿ افصالة افتل تـفك ظـ . صالتف، إال إذا اتصؾ ؿؾبف بخافؼف، وبارئف، وأخؾص افعبادة فف

 .افػحشاء، وادـؽر

 . أن افرياء مـ افؼك؛ ألكف جاء يف وصػ ادؼك، افؽاؾر: افػائدة افرابعة

 . بقان حزمة مـ األخالق افؽػرية، وأن أضدادها أخالق إيامكقة: افػائدة اخلامسة

 

  



 سورة الكوثر 

ِحقؿِ  ـِ افرَّل َ محْي ِؿ اهللَّلِ افرَّل  بِسْي

 [   گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ]

  :مقصد السورة 

  .  ظـد ربف، وصـقعف بلظدائفبقان ـرامة افـبل  

، وهق يف أصؾ وضعف  يف افضؿر يرجع إػ اهلل  (إِكَّلا) [   ڈ ڈ ڎ ڎ]  

 . افؾغة، يدل ظذ افؽثرة، فؽـف هـا يدل ظذ افتعظقؿ

األب، واالبـ، ": ، أو يؼقل"اهلل ثافث ثالثة": ؾؾق ادظك افـَصاين ادْيَُثؾِّذث، افذي يؼقل

هذا : ، أن مثؾ هذا افضؿر يدل ظذ مبدئف افباضؾ، ؿقؾ فف"وروح افؼدس، إفف واحد

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی]ادتشابف ظـدك، يرؾعف ادحؽؿ يف ؿقل اهلل تعاػ 

   {163:البقرة} [   حبخب
( ) 

 

َطقْيـَاكَ )  .  ادعطل هق اهلل(إِكَّلا َأظْي

َثرَ ) َؽقْي  :  تـقظت ظبارات ادػرسيـ يف ادراد بف؟(افْي

َظؾ، صقغة مبافغة، تدل ظذ مطؾؼ اخلر، ؾاهلل  :  ؾؼقؾ - َثَر ظذ وزن َؾقْي َؽقْي ،  أظطاك افْي

ظطاء، مًجا، ـثًرا، مـ افـبقة، واحلؽؿة، وافتؿؽغ، وافشػاظة، وافـعقؿ األخروي، 

 . وؽر ذفؽ، ؾقتـاول ـؾ خر، ؾؾف مـف أـثره، وأؾضؾف

َثرَ :  وؿقؾ - َؽقْي ـِ َمافٍِؽ : إن افْي َبقْيـَا  ):  َؿاَل هنر يف اجلـة، ويشفد هلذا حديث َأَكِس بْي

اًم َرُشقُل اهللِ   َػاَءًه ، ُثؿَّل َرَؾَع َرأْيَشُف ُمَتَبسِّذ َػك إِؽْي ُفِرَكا ، إِذْي َأؽْي َ َأطْي ٍم َبغْي َما : َؾُؼؾْيـَا :   َذاَت َيقْي

َحَؽَؽ َيا َرُشقَل اهللِ ؟ َؿاَل  ِحقِؿ :ُأكْيِزَفتْي َظَعَّل آكًِػا ُشقَرٌة ، َؾَؼَرَأ : َأضْي ـِ افرَّل َ محْي ِؿ اهللِ افرَّل  ڎ]بِسْي

: ُثؿَّل َؿاَل . [   گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ

َثُر ؟ َؾُؼؾْيـَا َؽقْي ُروَن َما افْي َؾُؿ، َؿاَل : َأَتدْي ُف هَنْيٌر َوَظَدكِقِف َرِّبِّذ : اهللَّلُ َوَرُشقُفُف َأظْي ثٌِر، َؾنِكَّل ـَ   ٌ  َظَؾقْيِف َخرْي

                                                           
(. 109) الرسالة التدمرية ((



، َؾَلُؿقُل  َعبْيُد ِمـْيُفؿْي َتَؾُج افْي ِؼَقاَمِة، آكَِقُتُف َظَدُد افـُُّجقِم، َؾُقخْي َم افْي تِل َيقْي ٌض َتِرُد َظَؾقْيِف ُأمَّل ، : ُهَق َحقْي َربِّذ

تِل، َؾَقُؼقُل  ْـي ُأمَّل ُف ِم َدكَ : إِكَّل َدَثتْي َبعْي ِري َما َأحْي رواه مسؾؿ(َما َتدْي
()

.  

هق ": ال يؿتـع أن يدخؾ ؿقل مـ ؿال:  وؿد ظؿد بعض ادػرسيـ، إػ افعؿقم، وؿال -

، بافؼقل األول، افذي يدل ظذ اخلر افؽثر؛ ؾنن مـ اخلر، افؽثر، هذا "هنر يف اجلـة

  . ، يف اجلـة، ال حيقط بف وصػ افـفر افعظقؿ، افذي أـرم اهلل تعاػ بف كبقف 

ومما جاء أن احلقض، افذي يؽقن يف ظرصات افؼقامة، يصب ؾقف مقزابان، مـ هنر 

َثرَ  َؽقْي ما بغ مؼامل هذا إػ ظامن ما ":  شئؾ ظـ شعة احلقض ؾؼالؾعـ ثقبان أن افـبل . افْي

أصد بقاضا مـ افؾبـ ": ؾؼال،  ظـ رشابف ذفؽ ؾسئؾ رشقل اهلل "بقـفام صفر أو كحق

وأحذ مـ افعسؾ يصب ؾقف مقزابان مداده أو مدادمها مـ اجلـة أحدمها ورق واآلخر 

"ذهب
()

أحذ مـ افعسؾ، وأبقض مـ افؾبـ، وأضقب مـ ريح : ودا ـان ماء احلقض 

 .ادسؽ، ؾال صؽ أن األصؾ، شقؽقن مـ هذا، وأظذ

 : [   ڑ ڑ ژ ژ]

صؾِّذ هلل، وحده، ال رشيؽ فف، خالًؾا فصـقع :  إما أن يراد مطؾؼ افصالة، يعـل -

 .، و يسجدون ، فغر اهلل ادؼـغ، افذيـ يرـعقن

، (َواكْيَحرْي ): إن ادراد بافصالة، صالة ظقد افـحر، خصقًصا؛ ألكف ؿال بعدها:  وؿقؾ -

 . وافصالة يقم ظقد افـحر، تؽقن ؿبؾ افـحر

 : (َواكْيَحرْي )وؿد وؿع اخلالف يف ؿقفف 

 . اذبح كسؽؽ، يقم ظقد افـحر:  ؾؼقؾ معـاها     -

 . إهنا مطؾؼ افـحر، تؼرًبا هلل تعاػ:  وؿقؾ     -

                                                           
(. 400)صحيح مسلم( )
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" وضع افقؿغ ظذ افشامل يف افصالة ظـد افـحر " -: (َواكْيَحرْي )معـك :  وؿقؾ -
()

  وهق .

  .افـحر يف اإلكسان، حتت افعـؼو. مروي ظـ ظع

اشتؼبؾ بقديؽ، افؼبؾة، وارؾعفام ظـد افتؽبر؛ ؾنن مـ معاين افـحر، : أي (َواكْيَحرْي ) وؿقؾ  -

:  يعـل"ؾلتك إفقف، يف كحر افظفرة":  ـام يؼال مثال"ادقاجفة، وادؼابؾة": ظـد افعرب

، ويصر ـؾ ؾريؼ ن حقـام يتؼابال"تـاحر افػريؼان": مستؼبؾ افظفرة، ومـف ؿقهلؿ

 . ُوجاه افػريؼ األخر

افذبح، شقاء ـان ذبح افـسقؽة، يقم : أن ادراد هبا- واهلل أظؾؿ - وأؿرب هذه األؿقال 

  .ظقد افـحر، أو مطؾؼ افذبح، تؼربا هلل 

  [ ڑ ژ ژ]:  هـاؿالفوؿد مجع اهلل بغ افصالة وافـحر يف ؽر ما مقضع،  

، ؾفذا يدل ظذ أن  {162:األنعام} [ڭ ڭ ڭ ڭ]: وؿال يف افسقرة األخرى

 .ورصؾفام فغر اهلل رشك أـز.هاتغ افعبادتغ، مـ أجؾ افعبادات

 . مبغضؽ:  أي(إِنَّل َصاكَِئَؽ )

َسُ ) َبْي  : (ُهَق األْي

 .أي ادؼطقع، أو ادـؼطع ظـ ـؾ خر: ؿقؾ معـاها- 

 . أكف يـؼطع ظؼبف، ويـدرس ذـره: ادـؼطع افعؼب، يعـل: وؿقؾ معـاها -

ظؼبة بـ أِّب )، وإما (افعايص بـ وائؾ افسفؿل) كزفت يف أحد ـػار ؿريش، إما وؿقؾ- 

وذفؽ أكف دا مات  . وـالمها مـ صـاديد، ؿريش، افذيـ ـاكقا يمذون افـبل   (معقط

"ال هيؿـؽؿ أمر حمؿد؛ ؾنكف أبس، ال ظؼب فف": ، ؿالافؼاشؿ ابـ افـبل 
()

 أي ال يبؼك فف  

إِنَّل َصاكَِئَؽ )ؾؼال اهلل . ظؼب، وظـدهؿ يف اجلاهؾقة، إن افذي ال يبؼك فف ظؼب، ال يستؿر أمره

َسُ  َبْي  .(ُهَق األْي

                                                           
 (.2433) السنن الكبرى للبيهقي ((
(. 24/689)تفسير الطبري  ((



صفد اهلل بذفؽ يف هذه  . ، ؾؿآفف إػ شػال، وبقار، وخسارؾؽؾ مـ ظادى كبقـا 

 أذفف اهلل، واكتؼؿ مـف، حتك إن أحد   اآلية، وصفد افتاريخ هبذا، ؾؿـ تؾطخ بؿذمة افـبل

 هجؿقا ظذ افثغقر افشامقة، زظؿ أكف يليت ادديـة، ويـبش ؿز افـبل  ذيـلامؾقك افصؾقبقغ، 

 ،ؾؾام أمؽـف اهلل، مـ ( رمحف اهللصالح افديـ األيقِّب)، ؾغضب هلذا األمر، ادؾؽ افصافح ،

مؾقك  افصؾقبغ، وُأيت هبؿ أِسى، مقثؼغ، بغ يديف، ظػا ظـفؿ، إال هذا افشاكئ افبغقض، 

  . ؾؼتؾف صًزا، اكتؼاًما فـبقف 

بافرشقم ادسقئة،  وهمالء ادتطاوفقن، يف افسـقات األخرة، ظذ مؼام كبقـا 

وبافؽؾامت افبذيئة، مآهلؿ إػ ذفؽ، أيضا، وؿد أراكا اهلل بعض صـقعف هبؿ، وافبؼقة آتقة، إن 

 .صاء اهلل

  الفوائد المستنبطة

ؾام مـ أحد كال مـة مـ اهلل، ـام  كال  ، ادـة افتامة، هلل، تعاػ ظذ كبقف : افػائدة األوػ

  .حمؿد 

 . مؼابؾة ادـة، بافشؽر، وافعبادة:افػائدة افثاكقة

 . أن افصالة، أؾضؾ افعبادات، افبدكقة:افػائدة افثافثة

 . أن افذبح، أؾضؾ افعبادات، ادافقة: افػائدة افرابعة

وذهاب رحيفؿ  وهل افسـة افؽقكقة يف اضؿحالل، أظداء كبقف :افػائدة اخلامسة

 .[   گ ک ک ک ک]

 


