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 اهلل حفظه الشيخ عىل تراجع مل املادة هذه

 العارش تاسعال الدرس

 [44: 40]  رجاعاملتفسري سورة 

ا َواملََْغاِرِب  املََْشاِرِق  بَِرب   ُأْقِسمُ  َفَل  } َل  َأنْ  َعَل ( 04) َلَقاِدُرونَ  إِنَّ ا ُنَبد   َنْحنُ  َوَما ِمنُْهمْ  َخرْيً

 ِمنَ  ََيُْرُجونَ  َيْومَ ( 04) ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيْوَمُهمُ  ُيَلُقوا َحتَّى َوَيْلَعُبوا ََيُوُضوا َفَذْرُهمْ ( 04) بَِمْسُبوِقيَ 

اًعا اْْلَْجَداِث  ُمْ  ِِسَ  الَِّذي اْلَيْومُ  َذلَِك  ِذلَّة   مْ َتْرَهُقهُ  َأْبَصاُرُهمْ  َخاِشَعةً ( 04) ُيوفُِضونَ  ُنُصب   إَِل  َكَأَّنَّ

 {(00) ُيوَعُدونَ  َكاُنوا

 

َّا َيْعَلُموَن }: قال ربنا ا َخَلْقنَاُهْم ِِم َفل ُأْقِسُم بَِرب  امْلََشاِرِق َوامْلََغاِرِب ( 43)َكلَّ إِنَّ

ا  ا ِمنُْهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقيَ ( 04)َلَقاِدُروَن إِنَّ َل َخرْيً  [.44-93:املعارج] {َعَل َأْن ُنَبد 

هذا كلمة  ( فال)إن مثل هذا، : قال بعض العلامء {َفل ُأْقِسمُ }ما معنى هذا التعبري، 

 {ال ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمةِ }: ثلم {ُأْقِسُم بَِرب  امْلََشاِرِق َوامْلََغاِرِب }: رفع هلم، ثم استأنف فقال

َذا اْلَبَلدِ }، [4:القيام ]  [.4:البلد] {ال ُأْقِسُم ِِبَ

ولكن األقرب يف توجيه هذه الصةية ، نن املقصةود نن األمةر ت جتةاج إم ق ةم، 

 جتةاج ت: ني ،{َفل ُأْقِسُم بِرَرب  امْلََشراِرِق َوامْلََغراِرِب }األمر من الوضوح والبيان بمكان، 

 .األمر إم ق م، فهو من الوضوح بمكان، من البيان بمكان، فيكون هبذا ندل عىل املراد

هو رب املشارق واملةارب، واملشارق واملةارب جاءت يف صةية  اممةع  واهلل 

لتعددها، فثم مشارق للشةم،، ومةةارب هلةا، مشةارق للقمةر ومةةارب لةه، مشةارق 

ارق تتعةدد بتعةدد األمةاكن، وتتعةدد وتتنةوو بتنةوو للنجوم، ومةارب هلا، ثم هذه املشة

الفصول، فمشارق الشم، يف الصةيف لي ةك كمشةارقها يف الشةتاء، وكةذا مةرهبةا يف 

 .الصيف لي، هو كمةرهبا يف الشتاء
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وهكذا ناهيك عن بقي  األجرام ال اموي ، فاملشارق واملةارب ت جيط به وصةف، 

َفرل }، [57:الواقعة ] {َفل ُأْقِسرُم بَِمَواِقرِع النُُورومِ }: واهلل تعام ُيق م بمعظم، كام يقول

را َلَقراِدُرونَ }، عالمةا نق ةم ربنةا  [40:املعةارج] {ُأْقِسُم بِرَرب  امْلََشراِرِق َوامْلََغراِرِب   {إِنَّ

 .صادق بار من غري يمني، من غري ق م، لكن هذا للتأكيد وهو [ 40:املعارج]

قةادر عةىل نن  ، فةاهلل [44:املعارج] {َنْحُن بَِمْسُبوِقيَ  َوَما}عىل نن ُنبدل نمثاهلم 

 : يبدل نمثاهلم، وينشئهم خلًقا جديًدا، وللعلامء يف هذه اآلي  قوتن

ا }نن املراد عىل نن نبدل نمثاهلم، يعني نن نخلقهم : القول األول َل َخررْيً َعَل َأْن ُنَبد 

خرًيا منهم، يعني نن نخلقهم خلًقا جديًدا نفضل ، نن املقصود نبدل [44:املعارج] {ِمنُْهمْ 

من اخللق  األوم، لي، فقط عىل خلقتهم األوم، قةادرون نن نخلقهةم خلًقةا خةرًيا مةن 

 .خلقهم األول

 .وهذا هو املناسب لل ياق؛ ألن الكالم عىل إثبات البعث، واملجازاة

َل }ود وهو الذي ذهب إليه ابن جرير الطربي، نن املقص: والقول الثاين َعَل َأْن ُنَبرد 

ا ِمنُْهمْ  َوإِْن }: نن ي تبدهلم بقوم آخرين، كةام قةال يف اآلية  األخةر [ 44:املعارج] {َخرْيً

ُكْم ُثمَّ ال َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ   [.93:حممد] {َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ

املعنى األول، ملناسب  ال ياق له، بةأن ادةديث إنةام هةو عةن  لكن رجح ابن كثري 

بيوم الدين، الذي يتصف املصةلون بةأ م  تعام إثبات البعث، وامن  والنار، وموعود اهلل

ا ِمنُْهْم َوَما َنْحرُن }يصدقونه ون م منه مشفقون، فال ياق يدل عىل هذا،  َل َخرْيً َعَل َأْن ُنَبد 

 .، يعني غري معجزين، وت ي بقنا سابق إم هذا[44:املعارج] {بَِمْسُبوِقيَ 

ا ِمنُْهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَي } {َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقيَ } َل َخرْيً َفَذْرُهْم  (04)َعَل َأْن ُنَبد 

فذرهم يف هةذا  ،[44-44:املعارج] {ََيُوُضوا َوَيْلَعُبوا َحتَّى ُيلُقوا َيْوَمُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ 
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ةب  من التهديد والوعيد، ما فيه، فكةأن اهلل تعةام قةال لنبيةه دعهةم دعهةم سةيجدون غ 

نعامهلم، وشؤم صنيعهم، خيوضوا ويلعبوا، خيوضوا بام يتفكهون به مةن الكةالم البا،ةل، 

 .وعىل القرآن، فهذا هو اخلوض والتهم امزاف التي يطلقو ا عىل النبي 

َفَذْرُهْم ََيُوُضوا َوَيْلَعُبوا َحتَّى ُيلُقروا }ويلعبوا يتلهوا بدنياهم، ويعبثوا بشهواهتم، 

، الذي هو يوم القيام ، الةذي ضةلوا يكةذبون بةه، [44:املعارج] {َيْوَمُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ 

د الصةية  األجداث هي القبور، مجةع امثةث، وذلةك بعة {َيْوَم ََيُْرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداِث }

 .الثاني 

ِْم َينِسُلوَن } َقاُلوا َيرا َوْيَلنَرا َمرْن ( 14)َوُنِفَخ ِِف الُصوِر َفإَِذا ُهْم ِمَن اْلَْجَداِث إَِل َرِب 

مْحَُن َوَصَدَق امْلُْرَسُلونَ   [.74-70: ي،] {َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّ

ُْم إَِل ُنُصرب  ُيوفُِضروَن َيْوَم ََيُْرُجوَن ِمَن } اًعا َكَأَّنَّ : املعةارج] {(04)اْْلَْجَداِث ِِسَ

ا ِ }، وهذا الوصف هو الوصف الذي وصفهم به يف سورة القمر [49  {ُمْهطِِعرَي إَِل الردَّ

َيْوَم ََيُْرُجروَن ِمرَن اْْلَْجرَداِث }ني مرسعني، كأنه يتقفاهم متقٍف، ويطردهم، [ 3:القمر]

اًعا تنشق قبورهم عنهم، يعيدهم اهلل خلًقا جديًدا سبةانه وبةمةده، [ 49: ملعارجا] {ِِسَ

حتى الذي تفرق دمه يف بطون ال باو، وحواصةل الطةري، ونجةواف اديتةان، نو صةار 

 .رماًدا، يعيده اهلل خلًقا جديًدا، وينشئه نشأة نخر 

، ثةم [6:املطففةني] {يَ َيرْوَم َيُقروُم النَّراُس لِرَرب  اْلَعرامَلِ }فيقومون لرب العةاملني، 

ُْم }يدعوهم الداعي، وينادهيم املنادي فيخرجون رساًعا، يف مشهد مهيةب عجيةب،  َكرَأَّنَّ

بوصف يامرسون وهو حني يتوجهون إم هذه  وصفهم اهلل  {(04)إَِل ُنُصب  ُيوفُِضوَن 

 .األنصاب
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األنصاب مفردها ُنصب وهو الصنم، يوفضون ني يأتونه وي عون إليه، وربام كان 

بمعنى نيًضا ي تلمونه، فكأ م حينام خيرجون من قبورهم، هبذه الرسع  يشةبه فعلهةم يف 

الدنيا حينام يأتون إم نحد هذه األنصاب التةي يعبةدو ا مةن دون اهلل، ويتزا ةون عليةه 

ُْم إَِل ُنُصب  ُيوفُِضوَن }، ويطوفوا به، ويقبلون عليه، ليتم ةوا به ثم وصف ، {(04)َكَأَّنَّ

َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلَّة  َذلَِك اْلَيْوُم الَِّذي َكراُنوا }حاهلم الذي ينم عن ما يف قلوهبم، 

 [.44: املعارج] {(00)ُيوَعُدوَن 

خاضةع ، والب ة هةو خالصة  فأبصارهم ذليلة  خاشةع ،  {َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهمْ }

الوجه، والوجه هو مرآة القلب، فُيعرب اهلل تعام دوًما بالوجه وبالب ة؛ ألنةه هةو املةرآة، 

 {َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َترْرَهُقُهْم ِذلَّرة  }وهو املعيار الذي من خالله يتبني ما يعتمل يف القلب، 

 َخِفرر   }: تعةةمهيم ذلةة ، وانك ةةار، كيةةف ت، قةةال اهلل : ني
 ِ  {َينُْظررُروَن ِمررْن َفررْر

 .نجارنا اهلل وإياكم، يا هلا من صدم ، يا هلا من مفاجأة[ 47:الشور ]

َذلَِك اْلَيْوُم الَّرِذي َكراُنوا }ذلك اليوم الذي كانوا يكذبون به، ها هم اآلن يعيشونه، 

 .، وهو ما كانوا يوعدون يف الدنيا[44: املعارج] {(00)ُيوَعُدوَن 

متك آيات هذه ال ورة، وُنكمل بقي  الوقك يف ذكر الفوائد من هذه اآليات، وهبذا 

 .ني من اآلي  التاسع عرشة إم آخرها

 

 :املستفادة الفوائد

بلي : الفائدة األوم  .عناي  القرآن بصفات اإلن ان ام 
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يقولن قائل علم النف، علم تكون حديًثا، علم النف، صةناع  غربية ، ت علةم  ت

النف، يف كتاب اهلل، وهو نوثق وندق ونصدق، فينبةي ألهل اإلسةالم نن يعولةوا عليةه، 

 .ي تخرجوا الصفات اإلن اني  األساسي  مما نخرب اهلل تعام يف كتابه

 .ا لبقي  األوصافصف  اهللع وتف ريها، وشموليته: الفائدة الثاني 

نإَ اَن ُخل َق َهُلوًعا}: يعني ملا قال اهلل فرسها بام بعدها، فدل [ 43: املعارج] {إ نَّ اإلإ 

عىل نن اهللع يشمل ادالني، وهو حال املنع، وحال امزو كالمها، واإلن ةان يتقلةب بةني 

 .هذين األمرين، بني خوف ورجاء، ورغب  ورهب 

 .زو، والشح، وفضيل  الصرب، والبدءذم ام: الفائدة الثالث 

ينبةي لنا عباد اهلل، نن نتخلق بأخالق القرآن، ونن نتخلص مما ذمه القرآن، فينبةةي 

للمؤمن نن يمقى وي مو بنف ه عن امزاء، فال يكةن نحةدنا عنةد ندنةى مصةيب ، ينهةار 

ان وضةعاف وجيزو، وُينادي بالويل والثبور، وعظائم األمور، كام هو حال الن اء والصبي

 .العقول، ينبةي لإلن ان نن يتجلد

الصةرب : ومن يتصرب ُيصربه اهلل، بل إن هةذا نمةر ُيعةد مةن نمهةات األخةالق، ني

 :(4)والتجلد، حتى إن الشاعر اماهيل

 لريب الدهر ت نتضعضع           وجتلدي للشامتني نرهيُم نين

 .فهم يفتخرون هبذا؛ أل ا عنوان قوة

كذلك نيًضا ينبةي لإلن ان نن يتخلص من الشح واإلم اك، عليه نن يعود نف ةه 

عىل البذل والعطاء، ونن تكون الدنيا يف يده سهل ، ت تكةون متجةربة يف قلبةه، بةل يبةذل 

ق نيَ }ويعلم نن اهلل خُيلفه،  از  ُ الرَّ ُفُه َوُهَو َخريإ
ل   َفُهَو خُيإ

ٍ
ء نإ ََشإ

ُتمإ م   [.93:سبأ] {َوَما َننَفقإ

                                                           
(

 
 .الُهَذلي ُذؤيب أبي (
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من الفوائد نيًضا نثر الصةالة يف عصةم  اإلن ةان، وخالصةه مةن : الفائدة الرابع 

 .آفات النفوس

هذه ادزم  من األوصاف الكريم ، ما كانك لتأيت إت ب بب الصالة، وهلةذا كةأنام 

يَن ُهةمإ َعةىَل ( 44)إ تَّ املإَُصلِّنَي }هي بني قوسني، فتةك بالصالة وُنغلقك بالصالة، 
ةذ   الَّ

 مإ َدائ ُمونَ 
 مإ ُجَاف ُظوَن }: ثم قال[ 49-44:املعارج] {َصالهت 

يَن ُهمإ َعىَل َصالهت 
ذ  ( 94)َوالَّ

َرُمونَ  َلئ َك يف  َجنَّاٍت ُمكإ عالم يدل ذلك  يدل عىل نن الصالة هي [ 97-94:املعارج] {ُنوإ

تعلًقةا بالصةالة، وتةذوًقا الةذاء، وهي الدواء، منها يقتات املؤمن، فكلام كان املؤمن نكثر 

 .هلا، زانك نخالقه، و،ابك نف ه، وكرم ،بعه، فهذا كله من بركات الصالة

من الفوائد نمهي  الديموم  عةىل إقةام الصةالة، وال ةكين  فيهةا، : الفائدة اخلام  

 .وإثبات العمل

نهةا كام نسلفنا يف معاين دائمون، فعىل اإلن ان نن جافظ عىل الصالة، ونت خيةرم م

َلةَح }شيًئا، عليه نيًضا نن يكون خاشًعا سةاكنًا فيهةا حتةى ينةال وصةف الفةالح،  َقةدإ َنفإ

نُوَن  م  ُعونَ ( 4)املإُؤإ  مإ َخاش 
يَن ُهمإ يف  َصالهت 

ذ  ، ونن يديم العمل الةذي [4-4:املؤمنون] {الَّ

ه، عةىل يبتدئه، فإذا كان قد عود نف ه عىل ال نن الرواتب فال يدعها، عةىل الةوتر ت يدعة

 .وهكذا... قيام الليل ت يدعه 

 .نيًضا من الفوائد، حتريم ترك الصالة، وانتقاصها كاًم وكيًفا :الفائدة ال ادس 

ألنه حينام قال دائمون، دل ذلك عىل حرم  ترك الصالة، نو انتقاص َشء منهةا نو 

 .من نركا ا، فهذا يدل عىل نن هذا من نخص نوصاف املؤمنني

 .وم تةقهبيان حق املال : ويف اآليات نيًضا من الفوائد: ل ابع الفائدة ا
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ُلوٌم }حق املال  مإ َحقٌّ َمعإ
َواهل    َنمإ

يَن يف  ذ  ُروم  ( 44)َوالَّ ل  َواملإَةإ
ائ  ل َّ

-44:املعارج] {ل 

 .، فامل تةق هو ال ائل واملةروم[47

 .وجوب اإليامن باليوم اآلخر: ومن فوائد اآليات: الفائدة الثامن 

ين  } م  الدِّ ُقوَن ب َيوإ يَن ُيَصدِّ
ذ  ، ت ُبدَّ من تصديق جةازم، ممسةخ [46:املعارج] {َوالَّ

 .متجذر يف القلب بيوم القيام 

 .وجوب اخلشي  من عذاب اهلل: الفائدة التاسع ( 3

ُقونَ } ف  نإ َعَذاب  َرهبِّ مإ ُمشإ
يَن ُهمإ م 

ذ  املؤمن، نن ، فال ُبدَّ لك نهيا [45:املعارج] {َوالَّ

 .تتأكد من وجود هذه اخلشي  يف قلبك

 .ومن الفوائد خطر اتغمار واألمن من عذاب اهلل: الفائدة العارشة

ُ َمأإُمونٍ } مإ َغريإ
، فال يظنن ظان ننه قةد ضةمن امنة  [43:املعارج] {إ نَّ َعَذاَب َرهبِّ 

بني اخلوف والرجاء، يقول بيمينه وننه امتلك صًكا يف دخول امن ، هذا بيد اهلل، كن دوًما 

لو نعلم نن يل ركعتان متقبلتان، لعلمةك نين مةن نهةل امنة ، ذلةك نن اهلل ": نبو الدرداء

َن املإُتَّق نيَ }: تعام يقول اَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ م   ."[45:املائدة] {إ نَّ

 نةن قد صلينا املةرب قبل قليل، هل منا من سائل نف ه، نصاليت مقبول  نم ت  ت

 .نعلم، نعمل العمل ولكننا نرجو ونخاف

 .ومن الفوائد نيًضا وجوب العف ، وحتصني الفروج: الفائدة ادادي  عرشة

مإ َحاف ُظوَن } ه 
يَن ُهمإ ل ُفُروج 

ذ  اَمُ ُةمإ ( 43)َوالَّ ةمإ َنوإ َمةا َمَلَكةكإ َنيإ ه 
َواج  إ تَّ َعةىَل َنزإ

نيَ  ُ َمُلةوم  ُمإ َغريإ َّ 
، ويةدخل يف هةذا معرشة املةؤمنني، ومةن بلة  [90-43:املعةارج] {َفإ 

األسباب التي تؤدي إم حتصني الفةروج، فةيةفظ اإلن ةان ب ةه وسةمعه وعقلةه مةن 
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مقدمات هتك الفروج، فال يطلق ب ةه يف حةرام، وت يصةةي إم حةرام، وت يفكةر يف 

 .حرام، يعني ت يتقصد التفكري

 اهللََّ إ نَّ  ): ذ عليةه، لقةول النبةينما ما هجم عىل قلبه من دون إرادة فإنه ت يؤاخ

ت ي َعنإ  َوَضعَ  ََطَأ، ُنمَّ َياَن، اخلإ ُهوا َوَما َوالنِّ إ ر  ُتكإ َثكإ  وَما) ،(4)(َعَليإه   اسإ ُفَ ةَها، ب ةه   َحدَّ إ  َمةا َننإ  مَل

َمُلوا َنوإ  َيَتَكلَُّموا، ي  َيا): كام ننه ت يؤاخذ عىل النظرة األوم، كام قال النبي ،(4)(ب ه   َيعإ
 ت َعةيل 

َرةَ  ُتتإب عإ  َرةَ  النَّظإ ةَرةُ  َلَك  َوَليإَ كإ  األُوَم  َلَك  َفإ نَّ  النَّظإ لكةن املةةذور هةو نن يطلةق  ،(9)(اآلخ 

اهلل، نو سمعه يف اإلرخاء، ويرخي سةمعه إم اخلنةاء والفجةور والُعهةر،  ب ه، فيام حرم

 .وغري ذلك من مثريات الةرائز، نو ُيعمل فكره يف ادرام

 .فهذه تدخل نيًضا يف حفظ الفروج؛ أل ا مقدمات ونسباب

ودلك اآليات عىل إباح  النكاح والترسي، ورفع ادرج واملالم  فيهام، فهةذا مةن 

ُج ): قال "ت نتزوج الن اء": للنفر الذين قال نحدهم كام قال النبي سنن الفطرة،  َوَنَتَزوَّ

ي َفَليإَ، 
َب َعنإ ُسنَّت 

نِّي النَِّ اَء، َفَمنإ َرغ  ودلك اآليات عىل حتريم اتستمتاو بةالفروج  (4)(م 

َلئ ةَك ُهةُم }: يف غري ما نباح اهلل، وننةه مةن العةدوان، لقولةه ةَك َفُأوإ
َتَةةى َوَراَء َذل  َفَمةن  ابإ

َعاُدونَ   [.94:املعارج] {الإ

بر، وحةال ادةيض، : ويتفرو عن هذه الفائدة حتريم الزنا، واللواط، والوطء يف الدي

بر، حتى  واتستمناء، كل هذه حمرم ، فال ج ل للرجل نن يطأ وت زوجته وت رسيته يف الدي

                                                           
(

 
 (.5402) رقم أخرجه ابن ماجه( 

 (.51 ) رقم ومسلم, (6660) رقم البخاري أخرجه( 5)
 (. 514) رقم الترمذي أخرجه(  )
 (. 04 ) رقم ومسلم, ( 246) رقم البخاري أخرجه( 0)
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َها): جاء يف ادديث َرَنًة يف  ُدُبر  َرَنةً  َنو   َحائ ًضا، َنَتىَمنإ )وجاء نيًضا  ،(4)(َملإُعوٌن َمنإ َنَتى امإ  امإ

َها، يف   نًا، َنوإ  ُدُبر  َل  ب اَم  َكَفرَ  َفَقدإ  َكاه  دٍ  َعىَل  ُننإز   .(4)(حُمَمَّ

وكذلك حال اديض، لقول اهلل تعام وت تقربوا الن اء يف املةيض، حتى يطهرن، 

َرُبةوُهنَّ َحتَّةى } ةيض  َوت َتقإ ُلوا النَِّ ةاَء يف  املإَة  َتز  يض  ُقلإ ُهَو َنًذ  َفاعإ َأُلوَنَك َعن  املإَة  َوَي إ

نَ  ، فالدم هو األذ ، فال جل نن يطأ اإلن ان امرنته حةال ادةيض، [444:البقرة] {َيطإُهرإ

 .فإن فعل فعليه الكفارة دينار نو نصفه، مع التوب  واتستةفار

 .حتريم نكاح املتع : ما نسلفنا: مما ن تفيده نيًضا

هكذا كأنام هي  "نكةتك ملدة شهر": الذي يفعله الرافض ، بأن يؤاجر امرنة، يقول

ةنإ آَيات ةه  َننإ }استئجار فرج، نو الشةار، نو التةليل، نظًرا ملخالفتهام ملقاصةد النكةاح، 
َوم 

َواًجا ُكمإ َنزإ
نإ َننُف  

ًة }ملا  [ 44: الروم] {َخَلَق َلُكمإ م  ةُكنُوا إ َليإَهةا َوَجَعةَل َبيإةنَُكمإ َمةَودَّ َت إ
ل 

 ً َ  [.44:الروم] {َوَر إ

ويمكن نن ندخل يف هذا ما بات ي ميه بعض الناس، الزواج بني  الطةالق، ينشة  

سفًرا لي تمتع ويعود، هذا غري ما كان يتةدث عنه الفقهاء األولون، نن ينزل اإلن ةان يف 

ُنعف نفيسة بالنكةاح، فةإذا نردت : ارة، نو عمل يريد نن يمكث سنوات، فيقولبلد لتج

 .ال فر يمكن نن يفارق ويمكن نن نرحتل بامرنيت

نما ما يفعله بعض ال فهاء، من نن ينش  سفًرا من بلده إم بعةض البلةدان، لكةي 

زنةا،  هةذا": ي تمتع، هذا قد قال عنها شيخنا ر ه اهلل، يعني شةيخنا ابةن عثيمةني قةال

 ."وهؤتء ُزناة

                                                           

 (.4546 ) رقم أحمد أخرجه(  )
 (.6 6) رقم ماجه وابن, (2  ) رقم والترمذي, (61 4 ) رقم أحمد أخرجه( 5)
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 .وجوب رعاي  األمانات، وندائها وحتريم اخليان : الفائدة الثاني  عرشة 

مإ َراُعونَ }
ه  د   مإ َوَعهإ

ََماَناهت  يَن ُهمإ أل 
ذ  ، وكذلك وجوب الوفةاء [94:املعارج] {َوالَّ

 .بالعهود، وإمتامها وحتريم الةدر ، لآلي  نف ها

 .وجوب حتمل الشهادة، وندائها وحتريم كتام ا: ث  عرشةالفائدة الثال

 مإ َقائ ُمونَ }: لقوله
يَن ُهمإ ب َشَهاَداهت 

ذ   [.99:املعارج] {َوالَّ

وجةةوب املةافظةة  عةةىل الصةةالة يف رشو،هةةا ونركا ةةا : الفائةةدة الرابعةة  عرشةةة

 .وواجباهتا

يَن ُهمإ َعىَل }
ذ   مإ ُجَاف ُظونَ َوالَّ

 [.94:املعارج] {َصالهت 

 .نن صفات املصلني شامل  مميع األقوال واألفعال: الفائدة اخلام   عرشة

فبةةني نن مجيةةع األحةةوال واألقةةوال يف [ 44:املعةةارج] {إ تَّ املإَُصةةلِّنيَ }: فلةةام قةةال

 .األموال، وغريها ن ا داخل  يف صفات املصلني

 .التعجيب من حال الكافرين، ونفرهتم من النبي: الفائدة ال ادس  عرشة

ط ع نيَ } َبَلَك ُمهإ
يَن َكَفُروا ق  ذ   [.96:املعارج] {َفاَمل  الَّ

 استهجان نماين الكافرين، نماين الكافرين وغرورهم :الفائدة ال ابع  عرشة

ةيمٍ } َخَل َجنَّةَ  َنع  نإُهمإ َننإ ُيةدإ
ٍئ م  ر  ، هةذا اسةتهجان [93:املعةارج] {َنَيطإَمُع ُكلي امإ

 .ألمانيهم الفارغ ، ودعاوهيم العريض 

 .تذكري الكافرين بأصلهم املهني: الفائدة الثامن  عرشة

َلُمةونَ } َّا َيعإ
نَاُهمإ مم  ذكةر نصةلك، حتةى تطةامن يف ، ا[93:املعةارج] {َكالَّ إ نَّا َخَلقإ

 .كربيائك

 .إق ام اهلل تعام كام شاء: الفائدة التاسع  عرشة
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ب  }  ق  َواملإََةار  ُم ب َربِّ املإََشار 
، فأق م الرب بنف ةه، نق ةم [40:املعارج] {َفال ُنقإ  

 .بنف ه بوصفه رب املشارق واملةارب

( 40)إ نَّةا َلَقةاد ُروَن } .كامل قدرة اهلل تعام عىل اخللق واإلعادة: الفائدة العرشون 

ُبوق نيَ  ُن ب َم إ نإُهمإ َوَما َنةإ
ا م  ً َل َخريإ  [.44-40:املعارج] {َعىَل َننإ ُنَبدِّ

 .إمهال الكافرين واستدراجهم: الفائدة الواحد والعرشون

ُهمإ خَيُوُضوا َويَ }: كام قال َعُبواَفَذرإ ، إن ت تةم حينام تر  اهلل [ 44:املعارج] {لإ

اهلل يمهل للظامل حتى إذا نخذه مل ُيفلته، وعىل املؤمن نن جذر من اتستدراج، عىل املؤمن 

نن جذر نن يكون ُيمهل له، ونت يكون ما هو فيه نوو من اإلمهال؛ وهلذا جاء يف بعض 

 عىل الدنيا من العبدَ  ُيعط ي اهللَ رنيَك  إذا) :قال النبي نن عامر بن عقب  عناآلثار 

 َفَلامَّ }تعام قوله وسلم عليه اهلل صل اهلل رسول تال ثم استدراٌج، هو فإنام جب ما معاصيه

ُرواإ  َما َنُ واإ  نَا ب ه   ُذكِّ مإ  َفَتةإ َواَب  َعَليإه    ُكلِّ  َنبإ
ٍ
ء ُحواإ  إ َذا َحتَّى ََشإ َناُهم ُنوُتواإ  ب اَم  َفر  َت ً  َنَخذإ  َفإ َذا َبةإ

بإل ُ ونَ  ُهم  .(4)([44: األنعام] {مي

َم خَيإُرُجةوَن }: إثبات البعث، وصفته، كام قال اهلل : الفائدة الثاني  والعرشون َيةوإ

ُمإ إ َم ُنُصٍب ُيوف ُضونَ  اًعا َكَأ َّ َ
َداث  رس  َن األَجإ

، وبيةان حةال الكةافرين [49:املعةارج] {م 

ة ٌ }البئي، يوم القيام   َهُقُهمإ ذ لَّ ةَعً  َنبإَصةاُرُهمإ َتةرإ
، ونخةرًيا، حتقةق [44:املعةارج] {َخاش 

مُ }موعود اهلل تعام وعدم إخالفه  َيوإ َك الإ
ي َكاُنوا ُيوَعُدونَ  َذل  ذ   [.44:املعارج] {الَّ

عىل نبينا حممةد وعةىل آلةه وصةةبه  وهبذا تم الكالم عىل سورة املعارج، وصىلَّ اهلل

 . نمجعني

 

                                                           

 (.   1 ) رقم أحمد أخرجه(  )


