
 سورة البروج

هذه السورة العظيمة، سورة ذات موضوع واحد، وهلا مقاصد عظيمة، يمكن أن نجملها 

:  بثالثة مقاصد

. بقان مـزلة ادممـني ظـد رهبؿ: ادؼصد األول

. األثر الذي حيدثف اإليامن ذم العالقات بني البرش: ادؼصد الثاين

. وحؽؿتف ذم قدره, ورشظف, متجقد الرب كػسف: ادؼصد الثالث

 ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ   پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ

  [   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ

وهل السؼػ . السامء هل هذا البـاء ادحؽؿ العؾقي, الذي فققـا: [ٻ ٻ ٻ ٱ]

ر مـفا إكام هق السامء ـ, وما كبص {32:األىبواء} [ ۆ ۆ ۇ ۇ]: ادرفقع

:  ققؾ[ٻ ٻ]وصػ اهلل هذه السامء بلهنا . الدكقا,شؿقت بذلؽ لدكقها مـ األرض

 إهنا الؼصقر الساموية, التل تـزل فقفا الـجقم, والؽقاكب كام :وققؾ, إهنا الـجقم والؽقاكب

 [ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]: قال اهلل 

وهلذا شؿقت . وأصؾ هذه الؽؾؿة الزوج ملخقذ مـ الزوز, والظفقر.  {61:الفرقان}

 وأطفرت تزجت ادرأة, إذا برزت لؾـاس: ومـف ققهلؿ. الؼؾعة, برجًا, لزوزها وطفقرها

 [ې ۉ ۉ ۅ ۅ]فؿـ قال إهنا الؼصقر,  كظر إىل ققل اهلل تعاىل . حماشـفا

ولؽـ ال دلقؾ . إن ذم السامء قصقرًا تلوي إلقفا ادالئؽة: بؾ إن بعضفؿ قال, {78:النساء}

واألقرب, واهلل أظؾؿ, أن ادؼصقد بالزوج ادـازل التل تـزل فقفا . ظؾقف يمثر فقعتؿد ظؾقف

احلؿؾ, : الؽقاكب, واألجرام الساموية, وظدهتا اثـا ظرش برجًا, وهل التل تسؿقفا العرب

وقد كاكقا يدركقن مـ األفالك . وهؽذا, والثقر, والسـبؾة, واجلدي, وادقزان, والعذراء

. شبعة, أو شتة, وجيعؾقن كؾ كجؿ, أو كقكب خيتص بمء مـ هذه األبراج



وهذا قسؿ ظظقؿ, ألن هذا اخلؾؼ اهلائؾ, ال يدرك مداه إال اهلل, وهلذا قال ربـا ذم آية أخرى 

 {76-75:الواقعة} [حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ]

.  فؿقاقع الـجقم هل هذه الزوج التل تـزل فقفا الـجقم ذم أوقات مؼدرة

ال أظؾؿ فقف خالفًا أن ادراد بف يقم الؼقامة؛ ألكف يقم وظد اهلل فقف : [پپ ٻ]

. العباد, أو أوظد بف العباد جلؿعفؿ فقف 

فققم , ققؾ يقم ظرفة: (ومشفقد),ققؾ إكف يقم اجلؿعة: (صاهد): [پڀ پ]

ولؽـ هذا . اجلؿعة صاهد ألكف يشفد دـ حرضها,وادشفقد يقم ظرفة ألن الـاس تشفده

فنن يقم اجلؿعة يصؾح أن يؽقن صاهدًا . تػسر لؾمء ببعض أكقاظف, والؾػظ أظؿ

كام أن يقم ظرفة أيضًا صاهد دـ ,ومشفقدًا؛ ففق صاهد دـ حرضه, ومشفقد ممـ حرضه

فالراجح ما ذهب إلقف ابـ الؼقؿ. رهـحرضه, ومشفقد ممـ حض
()

أن الشاهد, وادشفقد, أي 

فؽؾ ما دل ظؾقف اشؿ الػاظؾ, وما دل . ي, وادرئلائوالر, ادُْدِرك وادُْدَرك, والعامل, وادعؾقم

 .يدخؾ فقف , ظؾقف اشؿ ادػعقل

. يعـل قد قتؾ أصحاب األخدود. ققؾ إن هذا هق جقاب الؼسؿ: [ڀٺ ڀ ڀ]

واألقرب أن تؽقن ظذ الظاهر, دون ادضؿر, فؼد قال اهلل . (لتبعثـ)وققؾ إن جقاب الؼسؿ 

 :[ڀ ڀ ڀ] . لقس هذا الؼسؿ إلثبات هذه احلادثة وحسب,  فنهنا تثبت

 فنن هذه احلادثة, حادثة ظظقؿة  جدًا, ,وإكام لتػخقؿفا, وتعظقؿفا, بؿجرد خز اهلل 

جرت ذم زمـ متؼدم, وذلؽ أن اهلل شبحاكف وتعاىل هدى بعض الـاس, ذم بالد القؿـ, 

فآمـقا باهلل, ققؾ إهنؿ كاكقا مـ الـصارى ادقحديـ, ثؿ إن مؾؽ زماهنؿ, وادأل مـ ققمفؿ, 

كؼؿقا ظؾقفؿ كؼؿة صديدة, وأرادوا محؾفؿ ظذ الرجقع إىل ديـفؿ, فلبقا, واظتصؿقا باهلل ظز 

وا هلؿ األخاديد ذم الطرقات, واألخدود هق الشؼ ذم  ققمفؿوجؾ, فام كان مـ  إال أن خدُّ

ثؿ ظرضقهؿ ظذ الـار, وهؿ قعقد ظذ كراشقفؿ, يتػؽفقن, ,  الـارااألرض, وأرضمقا فقف

                                                           
(. 1/398)زاد  املعاد  ()



. إما أن ترجع إىل ديـؽ, وديـ أبائؽ, وأجدادك, وإال قذفـاك فقفا: ويؼقلقن ألحدهؿ

وثبت اهلل ادممـني بالؼقل الثابت, فصاروا يؾؼقهنؿ ذم الـار, ويستؿتعقن بؿرآهؿ, وهؿ 

ققؾ إن اهلل تعاىل, كان يؼبض أرواح . حيسققن, ويشؿقن رائحة صقائفؿ, وال يبالقن

, مـ  وهذه احلادثة مقافؼة دا قص الـبل . ادممـني, قبؾ أن هيقوا ذم الـار, فال جيدون حرها

.  ()قصة الغالم ادممـ

فخؾد اهلل ذكر هذه احلادثة ذم كتابف, قرآكًا يتذ إىل يقم الؼقامة, فقف أشقة, وظزة لؽؾ 

, ظذ مر األزمان, إذا لؼقا مـ أهؾ الؽػر والطغقان أذًى, وفتـة, تذكروا ما جرى يـؤمـامل

إلخقاهنؿ الذيـ حرققا ذم األخاديد, فلثـك اهلل ظؾقفؿ, وزكاهؿ, ووظدهؿ, وتقظد 

 (قتؾ)وهلذا دظا ظؾقفؿ, فؼال . خمالػقفؿ, وظاقبفؿ العؼاب الدكققي, قبؾ العؼاب األخروي

   .يعـل لعـ

هذا بدل اصتامل؛ ألن الذي ذم األخدود كار تضطرم, فقفا القققد : [ٺٿ ٺ ٺ]

.  الذي أوقدت بف مـ احلطب وغره

يعـل أهنؿ اشتحؼقا الؾعـة, والؼتؾ, أصد ما يؽقن, حال كقهنؿ : [ٹٹ ٿ ٿ ٿ]

. قعقدًا, صاهديـ, حارضيـ, يتػؽفقن, ويتؾذذون بؿرأى ادممـني وهؿ يعذبقن, وحيسققن

. صتد غضب اهلل ظؾقفؿ, وكؽالف, وبغضف هلؿ ذم هذه الدكقا, فقق ما يلتقفؿ ذم اآلخرةآفؾفذا 

ن ظذ ويعـل حاهلؿ أهنؿ صفقد, حضقر, صاهد: [ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] 

 مؽرهني, مضطريـ, بؾ بؿحض إرادهتؿ, وشبؼ إرصارهؿ, لقؼػقا هذا فعؾقهما , أكػسفؿ

. ادققػ

                                                           
َجاَءِت اْمَرأٌَة َوَمَعَها َصِبٌّ ََلَا "...  حدث ببعض تفاصيلها فقالاليت وردت يف الصحيح، حىت إن النيب  ()

فألق  بنف ها . (3005)رواه م لم "فَف َفَقاَاَ ْ  َأْن تَفَقَ  ِفيَها فَفَقاَل ََلَا اْل ُغَ مُغ  َا أُغمَّمِو اْصِ ِ  فَِ  َّمِ  َاَل  ااَْ ِّق 
. وولدىا يف النار



يعـل ما كؼؿ همالء الؽػار مـ : [ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 ڄ ڄ ڄ ڄ]وال غرمها,, وال مـ شؾقك, ادممـني, وما أكؽروا ظؾقفؿ صقئًا, مـ خؾؼ

فؾام آمـ همالء ادقفؼقن, كؼؿ ادأل ظؾقفؿ, وغاطفؿ ذلؽ, مع إهنؿ ما ! [ڃ ڃ

لؽـف احلؼد الدفني ذم قؾب الؽافر ظذ . وال رضبقا أبشارهؿ, وال أخذوا ماهلؿ, تعرضقا هلؿ

. فبني ادممـ والؽافر كػرة صديدة؛ فال يتقاءمان, وال يتساكـان, وال جيتؿعان. ادممـ

 .كؼقضان , فاإليامن والؽػر كدان

فؽؾ صاحب حؼ, فارق صاحب باضؾ, فنن صاحب الباضؾ جيد ذم كػسف مـ التغقظ ظؾقف, 

دمد اإلكسان يؽقن بني ضائػة مـ الغافؾني, ثؿ يؾؼل اهلل . والـػرة مـف, ما حيؿؾف ظذ أذيتف

, ي, واألذى ادعـقيـتعاىل ذم قؾبف اإليامن, ويستؼقؿ ظذ الديـ, فقتعرض لألذى احلس

فقـبزوكف باأللؼاب, ويمذوكف؛ ألهنؿ يرون أكف متقز ظؾقفؿ, وارتؼك ظتبة, ودرجة ذم السؾؿ, 

كذلؽ ادبتدظة مع أهؾ السـة, حقـام يدع اإلكسان البدظة, .وهؿ بعد ال يزالقن ذم احلضقض

, يـبزوكف باأللؼاب السقئة, ال أظبد اهلل إال بام رشع ظذ لسان كبقف : ويؾزم السـة, ويؼقل

فبني أصحاب , فؾفمالء شفؿ, وكػؾ, مـ هذه الصػة. يريدون أن يردوه إىل  حالف

األخدود, وبني ادبتدظة والػساق, قدر مشسك ذم هذا األمر, دـ تلمؾ وقد كبف ظذ هذا 

ادعـك الؾطقػ, ابـ الؼقؿ, رمحف اهلل
()

 .

 هبذيـ االشؿني الؽريؿني مـ أشامء اهلل احلسـك تـبقف بؾقغ ظذ  اآلية ختؿ[ڃ ڃ  ]

فؾف ظزة الؼقة, وظزة الغؾبة, , أن اهلل شبحاكف وتعاىل ظزيز, أي ققي, غالب, مـقع اجلـاب

لؽـ لف , ه, بؾ هق شبحاكف ظزيز اجلـابءفال يظــ طان أن اهلل خذل أولقا. وظزة ادـعة

                                                           
وأ و ال  شوبو ، وىكذا املشرك إمنا  نقم ال  املوحد جتر ده لل وحيد: قال ابن القيم رمحو اهلل (1/67)إغاثة اللهفان  ()

وال بشيء مما ، وأ و مل  شبها بآراء الرجال، إمنا  نقم ال  ال ين جتر ده م ابعة الرسول: وىكذا املب دع . باإلشراك
وأ ف  وأسهل اليو من ، والبداة خري لو، فص  املوحد امل ب  للرسول ال  ما  نقمو اليو أىل الشرك، خالفها

.   ص ه ال  ما  نقمو اهلل ورسولو اليو من موافقة أىل الشرك والبداة 
. ال  اا  ذاك الص  حتمد اقباه ... إذا مل  كن بد من الص  فاصط  



. حؽؿة بالغة, فنن اآلثار ادستبة ظذ هذا احلدث العظقؿ إىل يقم الؼقامة, إن تعد ال حتىص

وهق شبحاكف . فػقفا مـ العز,والدروس اإليامكقة, ما يـفؾ مـفا أهؾ اإليامن إىل ققام الساظة

فؾؿ يؽـ . ذم ذاتف, ورشظف, قدره, وما جيريف, فػعقؾ بؿعـك حمؿقد, أي أكف حمؿقد : (محقد)

. ذلؽ مـف ظـ غػؾة, حاصاه, بؾ هق حلؽؿة بالغة

أي أن إيامن همالء الؼقم : [   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ] 

, أو دجاراة, مل يؽـ إيامهنؿ إيامكًا تؼؾقدياً , , كان إيامكًا ظؿقؼًا, مبـقًا ظذ دالئؾ الربقبقةباهلل 

بؾ هق إيامن ظؿقؼ, راشخ, يستؿد مادتف مـ دالئؾ ! أو لطؾب ممدحة مـ الـاس, كال 

 فؿـ لف مؾؽ السؿقات واألرض, جدير بلن [چ چ چ چ ڃ],الربقبقة

. وقد كان مؾؽ زماهنؿ يلمرهؿ بعبادة كػسف. رك معف أحد شقاهـيعبد وحده, ال يش

ال يؽقن إيامكؽ إيامكًا , وهلذا احرص يارظاك اهلل, أن دمعؾ إيامكؽ مربقضًا بلصقاء ثابتة

اجعؾ إيامكؽ مرتبطًا بالثقابت الؽقكقة, . حادثة معقـةأو شطحقًا, ظاضػقًا, يتعؾؼ بحالة آكقة, 

 ې ې ې ۉۉ]: بلن اهلل خالؼ األرض والسامء, وتلمؾ ماقال أصحاب الؽفػ

.  األرض فجاجواكظر إىل!  السامء قبة فارفع رأشؽ إىل,{14:الكهف} [ى ې

وهلذا يـتؽس بعض مـ يقصػ بلكف اشتؼام, , .فؾقؽـ تشبثؽ بدالئؾ الربقبقة الثابتة ققياً 

والتزم, وصؾح, ألكف اشتؼام اشتؼامة طاهرية, وتلثر تلثرًا آكقًا, إثر مققػ ظاضػل, أو هقجان 

. ضارئ, ثؿ دا زال ادمثر زال األثر

 يعـل أن اهلل شبحاكف وتعاىل, صاهد, مطؾع ظذ كؾ يشء, ال [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ]

, ولؽـ دا أظد اهلل هلؿ مـ  الؽرامة, فام جرى هلؿ, ال هلقاهنؿ ظذ اهلل , ختػك ظؾقف خافقة

 ڤ ڤ ٹ ] وتلمؾ ادؼابؾة بني وصػف هلؿ بلهنؿ , والػضؾ, والرفعة ذم الدكقا واآلخرة

يتبني لؽ مدى ضغقاهنؿ  ! [   ڍ ڍ ڇ ڇ] وو صفه لنفسه بيىه [ ڤ ڤ

 .ومدى حؾؿف وظؾؿف وحؽؿتف شبحاكف , ومحؼفؿ



: الفوائد المستنبطة  

 پ پ ]والرشظقة,   [ ٻ ٻ ٱ]إقسام اهلل بآياتف الؽقكقة,  :الػائدة األوىل

. ويقم اجلؿعة ففذه مما رشظف اهلل تعاىل,  يقم ظرفة[

. وظدم غػؾة الرب ظام جرى لؾؿممـني, تعظقؿ حادثة األخدود :الػائدة الثاكقة

 ڑ]: صدة ظداوة الؽافريـ لؾؿممـني, وغؾظتفؿ ظؾقفؿ, كام قال ربـا  :الػائدة الثالثة

.  وهذه شؿة باققة إىل يقم الؼقامة{10:التوبة} [ گ ک ک ک ک ڑ

ويتػرع . كػرة الؽافريـ مـ متقز ادممـني ظؾقفؿ, ومػارقتفؿ إياهؿ باإليامن :الػائدة الرابعة

 . كػرة العصاة مـ أهؾ الطاظة, وكػرة ادبتدظة مـ أهؾ السـة: ظـ هذه الػائدة

.  وارتباضف بدالئؾ الربقبقة, ظؿؼ إيامن ادممـني :الػائدة اخلامسة

 


