
 سورة الشمس 

 :، شؿقً هبذا االشؿ(الشؿس)هذه السقرة، شقرة * 

 . أقسؿ بولشؿس ذم مستفؾفو ألن اهلل   

 :ومـ مؼوصد هذه السقرة* 

 . بقون ضبقعي الـػس البرشيي، وضريؼي إصالحفو- 

  . تذكر الؽػور بليوم اهلل، ذم الغوبريـ- 

  : هذه السقرة بعدة أقسوم، فؼول اشتفؾ اهلل  

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

 ڄ ڄ ڦ ڦ]: ظذ حؼقؼي ظظقؿي   [ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ

  . أن يؼسؿ بام صوء مـ خمؾققوتفوهلل  [   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ

الشؿس، وهق الؽوئـ العظقؿ، وادخؾقق الؽبر، واجلرم ادؾتفى، الذي يؿد : فلوهلو

 .حقوتـو بولدفء والضقوء، فال حقوة لؾحققاكوت، وال لؾـبوتوت، بدوكف

؛ فػقفو اإلضوءة، وفقفو الدفء، (رساجًو وهوجو)هذه الشؿس - تعوىل - فؼد جعؾ اهلل 

وفقفو أثر مل يؽـ معروفًو لؾـوس قدياًم؛ وهق أن هذا الضقء ادـبعٌ مـ الشؿس رضوري 

لعؿؾقوت التؿثقؾ الضقئل ذم الـبوتوت، التل حيصؾ هبو الـؿق، كام هق معروف لدى ظؾامء 

حتً اجلؾد الالزم لبـوء (فقتومني د)كام أن هلو تلثرًا ذم تؽقن بعض الػقتومقـوت ، الطبقعي

 .  العظوم لدى اإلكسون 

 [َوُضَحوَهو ]:ثؿ أقسؿ ثوكقًو، بولضحك، فؼول

هؾ هق الـفور كؾف؟ أم أكف أول الـفور؟ وال صؽ أن  (بضحوهو)وقد اختؾػ ذم ادراد  

وأجذ مو يؽقن الضقء، ذم أول الـفور، . معـك الضحك هق الضقء الذي يؽقن ذم أول الـفور

 بف، وظطػف ظذ –تعوىل - ألكف يليت ظؼقى طؾؿي، فقتبني فضؾ هذا الضقء، فؾذلؽ أقسؿ اهلل 

 . الشؿس التل هل مصدره



كقكى، ولقس كجاًم كام الشؿس، فولشؿس جرم مؾتفى، : الؼؿر [پ پ ٻ ٻ]

ولذلؽ يبعٌ احلرارة، أمو الؼؿر فنكف كقكى بورد، لقس فقف حرارة، وإكام هق مرآة يعؽس كقر 

الشؿس ظذ األرض، ولذلؽ تؽقن إضوءتف بحسى حولف مـ الشفر، فلول الشفر يؽقن 

هالالً، لؽقن األرض حتجى معظؿف، فال يؼع ظؾقف ضقء الشؿس، ثؿ ال يزال يتسع، ويتسع 

حتك يصؾ إىل درجي اإلبدار ذم مـتصػ الشفر، حقـام يؽقن مستؼاًل، مـػصاًل، وجوه 

الشؿس، ثؿ يلخذ ذم آخر الشفر بوالكحسور، حتك يتدأدأ، ثؿ يـؿحؼ، ويسترس، ثؿ يبدأ 

فحقـام يؼسؿ اهلل  تعوىل هبذه ادخؾققوت يـبف ظذ مـوفعفو، وظذ جريوهنو، . دورة مـ جديد

 .الذي يدركف كؾ أحد

ضون لأي تبعفو ضولعًو بعد غروهبو؛ وذلؽ أكف ال شؾطون لؾؼؿر، مع س [ پ ٻ ]

الشؿس، فنن ضقء الشؿس يغؾى ضقء الؼؿر، حتك لق رؤى الؼؿر أحقوكًو، أثـوء الـفور، 

فنكام يرى كام يرى الغقؿ، أبقض، خوفتًو، غر مشع، فسؾطون الشؿس، وضقؤهو، أظذ، 

 .  بولذكراوأققى مـ ضقء الؼؿر؛ ألكف فرع ظـف، فؾذا قدمف

وكلكام هذا الـفور . إذا ارتػعً فقف الشؿس، وبون ضقؤهو:  يعـل[ڀ ڀ پ پ]

صػحي لظفقر الشؿس؛ فولـقر ادـبعٌ مـ جفي مو، ال يعؾؿ أكف كقر حتك يصطدم بحوئؾ، 

  .فؾذلؽ حتصؾ دمؾقتفو بورتػوظفو وبقون ضقئفو ظذ األرض وقً الـفور

ومرجع الضؿر لؾشؿس؛ كام . غطك بظؾؿتف ظـد ادغقى:  أي[ٺ ٺ ڀ ڀ] 

 . الضامئر السوبؼي، فؽلكام الؾقؾ يغشك الشؿس الذي اكسحى ضقؤهو، وحؾ حمؾف الظالم

وإكام شؿقً شامء . السامء معروفي، وهل السؼػ ادرفقع فققـو: [ٿ ٿ ٺ ٺ] 

.  يدلـو ظذ أن السامء جسؿ، ولقسً ظامء(بـوهو)وهذا التعبر . مـ السؿق، وهق االرتػوع

كام أهنو ضبؼوت، بعضفو فقق . {32:األنبياء} [ ۆ ۆ ۇ ۇ] قول اهلل 

 . {3:امللك} [ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] : بعض، قول  تعوىل



. إمو أن تؽقن مقصقلي بؿعـك مـ، أو تؽقن مصدريي: حتتؿؾ معـقني: مو [ٿ ٺ]

 .فنن قؾـو هل مقصقلي، فؼد أقسؿ اهلل  تعوىل  ببوكقفو، وهق اهلل تعوىل كػسف

وال صؽ . بؿعـك خؾؼفو. والسامء وبـوءهو: وإن كوكً ادصدريي، فقؽقن تؼدير الؽالم

أن هذا البـوء مـ اهلل تعوىل  لؽـ البـوء كػسف، خمؾقق، فقؽقن اهلل تعوىل قد أقسؿ أيضو بخؾٍؼ 

 . مـ خؾؼف، كام أقسؿ بولسامء

التل يدب ظؾقفو اآلدمققن، : ادراد هذه األرض ادبنة، وهل [ٹ ٹ ٿ ٿ]

 . واحلققان، واهلقام، والزواحػ، وغرهو

مو  (َمو)ويؼول ذم . بسطفو، بؿعـك أكف جعؾفو مـبسطي لؾسوئريـ، ممفدة هلؿ:  أي[ٹ]

 . بؿعـك ادصدريي (مو)بؿعـك مـ أو تؽقن (مو)فنمو أن تؽقن  [ٿ ٺ]ققؾ ذم 

وهل مشوهد تتؽرر ظذ كؾ آدمل، ولؽـف ال يؾؼك هلو بوالً، . وهذه مشوهد كقكقي متؼوبؾي

ير هذا الؽقن، ومو يوال يرفع هبو رأشًو، وال يتلمؾ بديع صـع اهلل، وحؽؿتف البولغي ذم تس

يـبغل أن يتقصؾ إلقف مـ العبقديي هلذا اخلولؼ العظقؿ، الذي أوجد هذا الـظوم البديع، وهذا 

فػقفو حتريؽ هلذه الؼؾقب الغوفؾي، والـػقس البؾقدة، لتبن، وتتػؽر فقام . الـسؼ ادؿقز

  .حقهلو، وال تؽتػل بولـظرة السطحقي التل ال تثؿر هلو صقئو

:  أي[ ڤ]ومعـك.  اشؿ جـس لؽؾ كػس[ ٹ]: [ڤ ڤ ٹ ٹ] 

يتؽرر فقفو مو تؼدم مـ أن تؽقن بؿعـك الذي، أو بؿعـك : [ٹ]و. خؾؼفو شقيي معتدلي

 . ادصدر

ومعـك .  هذا التػصقؾ جوء بني الؼسؿ وادؼسؿ ظؾقف[ڦ ڦ ڤ ڤ] 

 إلؼوء: اإلهلوم) : (مػردات الؼرآن)ذم - رمحف اهلل -  كام قول الراغى األصػفوين [ڤ]

(المء ذم الروع، وخيتص ذلؽ بام كون مـ جفي اهلل تعوىل  وجفي ادأل األظذ
()
. 

                                                           
(. 2/348) مفردات ألفاظ القرآن ((



 : وقد اختؾػ ذم ادراد بوإلهلوم ذم هذا السقوق 

 . ظؾؿفو: بنين هلو اخلر والرش، أي:  فؼقؾ     -

 . خؾؼ فقفو: جعؾ فقفو الؼبقل لؾخر والرش، أي:  وققؾ     -

جعؾ فقفو االشتعداد لؼبقل اخلر، :  أي[ڦ ڦ ڤ ڤ]فؿعـك ققلف 

وبذلؽ متقزت ظـ الـػس ادَؾؽقي، وظـ . فػقفو هتقم لؽال األمريـ. واالشتعداد لؼبقل الرش

فؿالئؽي الرمحـ يسبحقن الؾقؾ . فنن الـػس ادَؾؽقي، متؿحضي لؾخر،فؼط. الـػس الشقطوكقي

، ال حتدثفؿ كػقشفؿ إال بطوظي اهلل، (ال يستحرسون)، (ال يسئؿقن)، (ال يػسون)والـفور 

أمو الـػس . لقس فقفو كوزع خر. والـػقس الشقطوكقي، كػقس متؿحضي لؾرش، فؼط. خشقتفو

وألجؾ ذلؽ . ركى اهلل  تعوىل فقفو كقازع لؾخر وكقازع لؾرش. اإلكسوكقي فجوءت بني بني

فبعد أن بنين اهلل حؼقؼي الـػس، قول إثر ذلؽ، وهق جقاب . كوكً حمؾ االبتالء، واالختبور

  .األقسوم ادتعددة السوبؼي

 . هق الػقز بودطؾقب، والـجوة مـ ادرهقب:  الػالح[   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ]

اإلمخول، : أخػوهو، مـ التدشقي، وهل: أي (دشوهو)ومعـك . خرس: أي [ڃ ڄ]

. ولػظ الؽػر، كػسف، يدل ظذ التغطقي. واإلخػوء، بولؽػر، والذكقب، واألخالق الدكقئي

فلصؾ الؽػر التغطقي، ألن الؽوفر . وهلذا شؿل الزراع كػورا؛ ألهنؿ يغطقن البذور بولساب

فولقاجى أن يسعك ادرء إىل الػالح بتزكقتفو، وأن يتجـى اخلقبي، . غطك فطرتف، وأخػوهو

فقطقػي ابـ ادم ذم هذه احلقوة، أن يزكل كػسف، بتـؿقي بقاظٌ اخلر، . واخلسور بتدشقتفو

هذا مرشوع العؿر، وهذه خطي احلقوة، دـ أراد الـجوة مـ . وإخػوء، وإقصوء كقازع الرش

. ادرهقب، والػقز بودطؾقب

ومـ الدالالت السبقيي هلذه اآليي، أن يعؾؿ اإلكسون بلن ذم كػسف خمزوكًو لؾخر، وأن 

 . ظؾقف أن يستـبط هذا ادخزون، وال يدظف مطؿقرًا، مغؿقرًا، ذم مطووي الـػس



وألجؾ ذا، جيى ! كثر مـ الـوس حيقو، ويؿقت، ومل يستخرج هذا اخلر الذي أهلؿ إيوه

. ظذ العوقؾ، أن يػؽر جقًدا، كقػ يستحٌ، ويستثر هذا اخلر الذي ذم الـػس

بؾ ، ولقسً كػس صقطون قد متحض لؾرش، فـػسؽ لقسً كػس مَؾؽ قد متحض لؾخر

، بؿعـك أكف قد ُأودع فقفو االشتعداد لؾخر، واالشتعداد لؾرش، ُأهلؿً فجقرهو وتؼقاهو

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]: وهذا هق حمؾ االبتالء، فألجؾ هذا قول اهلل

فودممـ يزكل كػسف ويـؼقفو، ال يزال يصؾحفو، ويتعوهدهو، حتك ، {10:الشمس} [ڃ

ومفؿي ادممـ أن جيوهد، حتك . والؽوفر ال يزال يدشقفو، وخيػل خرهو، حتك ختقى، تزكق

 ڱ ڱ]: أمل تروا أن اهلل شبحوكف وتعوىل قول. يرقك ذم شؾؿ الؽامالت، وادراتى العولقي

ظـدك رصد يؿؽـ ! إذاً ، {51:األنبياء} [   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

وادحروم هق ، فودقفؼ هق الذي يستـبط هذا الرصد ذم كػسف. ويؿؽـ أال تمتوه، تمتوه أن

احلصني بـ لؼل الـبل  فعـ ظؿران بـ حصني ريض اهلل ظـفام. الذي يدظف مطؿقرًا مغقبوً 

َم إهَِلًو؟" :معبد اخلزاظل قول لف ُبُد الَققن ُ َكؿن َتعن ِض :  َقوَل َأِ  " َيو ُحَصنين َشبنَعًي ِشتنًي ذِم األَرن

 
ِ
اَمء َبتَِؽ؟": َقوَل . َوَواِحًدا ذِم السن َبتَِؽ َوَرهن ُؿن َتُعده لَِرغن  :  َقوَل "َفَلُّيه

ِ
اَمء َيو ": َقوَل . النِذي ذِم السن

ِ َتـنَػَعوكَِؽ  َؿَتنين
ُتَؽ َكؾِ ًَ َظؾنؿن َؾؿن ُ َأَمو إِكنَؽ َلقن َأشن ٌ َقوَل : َقوَل . "ُحَصنين َؾَؿ ُحَصنين َيو : َفَؾامن َأشن

َتـِل، َفَؼوَل  ِ َوَظدن  الؾنَتنين
ِ
َؿَتنين
ـَِل الَؽؾِ ـن ": ُقؾن : َرُشقَل اهللِ َظؾِّلؿن يِن ِم ِدي، َوَأِظذن ـِل ُرصن ؿن

ِ الؾنُفؿن َأهلن

  ِ رواه السمذي "َ ِّل َكػن
()
 اهلل رصده، كام آتك إبراهقؿ رصده، وأظوذه اهلل آتوهفودقفؼ هق مـ  .

لق خرج هذا الرش ألؼوك ذم ادفولؽ، فلكً ، ذم كػسؽ التل بني جـبقؽ   . مـ   كػسف

ومو مثؾ ذلؽ، إال كؿثؾ بؾد يقجد . وتسللف أن يظفر هذا اخلر، تسول اهلل أن يؼؿع هذا الرش

فنن أهؾف قومقا ظؾقف، واشتـبطقا هذه اخلرات ، ذم أرضف كػط، ومعودن، وأحجور كريؿي

وإن هؿ تركقا هذه اخلرات حتً أضبوق ، ادؽـقكي، ازدهر البؾد، وصور مـ الدول ادتؼدمي

كذلؽ الـػس فقفو مـ اخلر ادذخقر، ومـ الرصد مو .  وبؼقا متخؾػنياألرض مل يـتػعقا مـفو

                                                           
 .ضعفه األلباني (3483) سنن الترمذي ()



فنن أكً فعؾً، واشتـبطتف، واشتخرجتف، وزكقً كػسؽ، . حيتوج إىل اشتـبوط واشتخراج

 . وإن أكً أمهؾتف وتركتف حرمً. اكتػعً دكقو، وآخرة

ظؾؿ )ويقجد لف ظؾؿ مستؼؾ، يسؿك . وهذا ذم احلؼقؼي مبحٌ مفؿ، يتعؾؼ بػؼف الـػس 

ن بعقًدا ظـ كقر .  ادعروفيوهق مـ العؾقم اإلكسوكقي (الـػس ولؽـ ظؾؿ الـػس احلديٌ، تؽقن

وال صؽ أن ظؾؿ الـػس قد . الؽتوب والسـي، واظتؿد ظذ ادالحظي واالشتـتوج، ادجرديـ

تقصؾ إىل كتوئٍ مػقدة، وكقن تراكامت ظؾؿقي صحقحي، إال إكف ال يزال قورًصا قصقًرا 

فعؾامء الـػس ادعورصون، ومـ شبؼفؿ، يرون أن مؼته . ظظقاًم، ألكف مل يستـر بـقر القحل

وهذا ذم احلؼقؼي ! البحٌ العؾؿل، تـحقي مجقع األمقر الغقبقي، والديـقي ظـ جمول بحثفؿ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]: حرمون، وخرسان، فنن اهلل تعوىل هق خولؼ الـػس، وقد قول

ظـ الـػس  فنذا حدثـو اهلل  تعوىل. فخولؼ الـػس أظؾؿ بؿـ خؾؼ، ومو خؾؼ.  [ٿ ٿ

اإلكسوكقي، فؽالمف كالم العؾقؿ اخلبر، فؿـ زهد بف، واشتغـك ظـف، فنكف يؼع ذم قصقر ظظقؿ، 

وألجؾ هذا كجد ظؾامء ادؾي، الذيـ تقجفقا إىل العـويي بتفذيى الـػقس، . وضالل بعقد

وإصالح الؼؾقب، هدوا هدايي ظظقؿي، بػضؾ اشتـورهتؿ بـقر الؽتوب والسـي، وتقصؾقا إىل 

لى ادقضقع، وأصوبقا كبد احلؼقؼي، بلقن ضريؼ، كام دمد هذا الـػس اإليامين ادرشق، الذي 

صقخ اإلشالم ابـ و، ربوكني مثؾ أ  بؽر اآلجرييـػذ إىل احلؼقؼي مبو ة، ذم كالم األئؿي ال

 .  رمحفؿ اهلل، غرهؿ،ابـ رجىتقؿقي، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ،

ح هبؿ يؿقـًو،   بقـام يتخبط ظؾامء الـػس الؼدامك، وادحدثقن، ذم كظريوت خمتؾػي، ُتطقِّل

وصامالً، بسبى هذه الـزظي الَعؾامكقي، التل تـحل الديـ جوكًبو، وتتعومؾ مع ادوديوت فؼط، فال 

 . ُّيتدون إىل احلؼقؼي الؽومؾي، وإن أدركقا بعضفو

وهبذا يتبني اختالف اخلطي ذم ففؿ الـػس اإلكسوكقي، ومعوجلتفو، بني أهؾ اإليامن، وبني 

تـظر إىل الـػس اإلكسوكقي كظرة  (شجؿقكد فرويد)فؿدرشي . أربوب اددارس الـػسقي ادختؾػي



 يؾبل حوجوتف بـوًء ظذ جـسًقو  تػسًرا ادختؾػي وتنفوتف دوافع اإلكسونتػرسجـسقي بحتي، و

 .هذا األشوس

فـظرتف لإلكسون كظرة . وهـوك مـ يـظر إىل اإلكسون بقصػف ادودي، احل ، البفقؿل

، لؾجقاكى القجداكقي بوال  البوحٌ ظـ الطعوم، فقفتؿ بتؾبقي هذه اجلقاكى ادوديي، وال يؾؼل 

  .كام الـظريي الشققظقي ادوديي 

وهـوك، ظذ الـؼقض، مـ يـظر إىل اجلقاكى اإل اققي، والروحوكقي، فُقغِرق فقفو، كام ذم 

الػؾسػوت الرشققي ادختؾػي، التل تدظق إىل تعذيى اجلسد، ذم شبقؾ اكعتوق الروح، لبؾقغ 

 .، كام يقجد ذم البقذيي واهلـدوشقي(الـرفوكو)درجي 

أمو مو جوء مـ ظـد اهلل، ففق الؼسطوس . وكؾ هذه ادذاهى، تتخبط ذم ديوجر الظؾامت

فولؽوئـ . ادستؼقؿ، وادقزان الدققؼ، الذي يقائؿ بني أصقاق الروح، وحوجوت اجلسد

 ظـورصمـ قبضي مـ تراب، ومـ كػخي مـ روح، فػل بـقتف - تعوىل - اإلكسوين خؾؼف اهلل 

 األمريـ صالحوالعؼقدة، والرشيعي، أتتو إل.  بدكقي، حسقيمؽقكوتمعـقيي، روحوكقي، وفقف 

 .مًعو، مل حتتػقو بجوكى، وهتؿال جوكًبو، بؾ تعومؾتو مع الـػس اإلكسوكقي، كام خؾؼفو بورئفو

 مو يؾبل أفراح  الروح، ومو يؾبل  كزظوت وذم شـي كبقف  وهلذا كجد ذم كتوب اهلل 

وذم كػس  الققً ال . ، ظـ التبتؾفال رهبوكقي ذم اإلشالم، وقد هنك رشقل اهلل . اجلسد

كجد مـظقمي متـوشبي بني هذيـ األمريـ، ال جيتؿعون إال فقام . اتبوع لؾشفقات، وظبودة اجلسد

 .جوء بف الؼرآن والسـي

الذي يـبغل أن خيدم، وأن يعتـل بف، وأن دمؿع  (ظؾؿ الـػس اإلشالمل)هذا هق 

وال يؽػل، دـ أراد أن . مػرداتف، وأن يمشس تلشقسًو مستؼاًل، غر متلثر بولـظريوت األرضقي

يمشس ظؾؿ كػس إشالمل، أن يليت إىل الساث الغر ، أو الرشقل، ويـتخى مـف، ثؿ يضع 

هذا  (ذم إضور الرشيعي اإلشالمقي)أو  (ذم حدود الرشيعي اإلشالمقي ): بعد كؾ مجؾي، الحؼي

  !لقس أشؾؿي لعؾؿ الـػس، هذا كقع مـ التؾػقؼ



إذا أردكو أن يؽقن لديـو ظؾؿ كػس إشالمل، فقجى أن كغقص ذم كصقص الؽتوب 

والسـي، ادتعؾؼي بولـػس اإلكسوكقي، وأن كستـبط مـفو الؼقاظد، واألشس، التل ترشؿ معومل 

ب األبقاب، ون ، فقؽقن لـو اشتؼاللـو ذم كظرتـو إىل الـػس فصؾ الػصقلهذه الـػس، ثؿ كبقِّل

اإلكسوكقي، بدال مـ أن كجس كثًرا مـ دمورب، وأخطوء اآلخريـ؛ مـ الرشق أو الغرب، كام 

 . هق القاقع، ولألشػ، ذم اجلومعوت التل تدرس ذم أقسومفو ظؾؿ الـػس

 الفوائد المستنبطة من اآليات السابقة

 . أن تـقع األقسوم وتعددهو، دلقؾ ظذ أمهقي ادؼسؿ بف: الػوئدة األوىل

 . لػً الـظر إىل بديع صـع اهلل، وتـبقف الغوفؾني: الػوئدة الثوكقي

 . الطبقعي ادزدوجي لؾـػس اإلكسوكقي: الػوئدة الثولثي

 . االبتالء واالختبور الذي يستى ظؾقف الثقاب والعؼوب: الػوئدة الرابعي

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ]

 [   گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ

قبقؾي ققيي، مـ العرب البوئدة، كوكً تسؽـ وادي : ثؿقد [چ چ چ چ]

 .الؼرى، أو مـطؼي احِلجر، القاقعي بني مؽي، والشوم، وادعروفي، حولًقو، بؿدائـ صولح

. هذا هق شبى تؽذيبقفو: فولبوء شببقي، يعـل. بتجووزهو احلد: أي [چ]

 {11:احلاقة} [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]: والطغقون هق دمووز احلد، كام قول اهلل تعوىل

توهؿ ققة، ومؽـفؿ أن يـحتقا مـ اجلبول بققتًو، وأن يتخذوا مـ شفقهلو قصقًرا، فبؾغ آوقد 

 :هبؿ الطغقون أن كذبقا كبقفؿ صولح، وزادوا ظذ ذلؽ بام وصػ اهلل

وأصؼك ثؿقد، هق .  يعـل خرج برسظي، أو اكتدب[ڇ ] [ ڇ ڇ ڇ ڇ]

.  بآيي ()وكون مـ قصي ثؿقد، أهنؿ ضولبقا كبقفؿ صولح . بضؿ الؼوف (ُقدار بـ شولػ)

أخرج لـو مـ هذه : فؼولقا. وقد جرت شـي اهلل أن اآليوت ادؼسحي تؽقن صمًمو ظذ أصحوهبو

فلقوم ظؾقفؿ احلجي، وأخرج هلؿ مـ صخرة صامء، ! الصخرة الصامء، كوقي ظرشاء ،فـممـ



فوبتالهؿ اهلل بلن . قد بؾغً صفرهو األخر، ففل ظذ وصؽ القالدة: يعـل. كوقي ظرشاء

يقمًو ترد، فترشب : يعـل {155:الشعراء} [   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]

 .فضوققا بذلؽ ذرظوً . كؾ ادوء الذي ترشبف الؼبقؾي، ويرشبقن ذم الققم الثوين

 .صولح : أي [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]

 . احذروا ادسوس هبو، وذروهو تلكؾ ذم أرض اهلل: يعـل[َكوقَي اهللنِ]

 . ال تتعرضقا لرشهبو ذم الققم الذي هلو، وال تـوزظقهو فقف:  أي[وشؼقوهو]

وهل إضوفي ترشيػ، ألن هذه الـوقي آيي، . مـ بوب إضوفي ادخؾقق إىل خولؼف: وكوقي اهلل

. ولقسً كسوئر الـقق

ُبقهُ ] [   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]  ردوا [َفَؽذن

 . كالم كبقفؿ، وال خوفقا ممو حذرهؿ مـف

هق رضب ققائؿ الدابي، وحتديدًا، الَقَتر الذي يؽقن خؾػ :  ققؾ إن العؼر[َفَعَؼُروَهو]

. العؼى، أو اخلػ، فنكف إذا قطع مل تتؿؽـ الدابي مـ السر، فتؼع، وال تستطقع ادم، فتفؾؽ

 . ادفؿ أن ذلؽ آل إىل هالكفو. رضب ققائؿفو، ثؿ قتؾفو بعد ذلؽ: وققؾ

مع أن ادـبعٌ، الذي بو  ذلؽ واحد،  [ژ ژ]وقد ظز بوجلؿع 

قول ظؿر بـ اخلطوب . ولذلؽ أخذوا مجقعًو هبذه اجلريؿي. ألهنؿ راضقن، والرايض كولػوظؾ

ُتُفؿن ":  ذم رجؾ قتؾ ذم صـعوء ُؾ َصـنَعوَء َلَؼَتؾن َك فِقَفو َأهن َسَ  " َلِق اصن
()

فولرايض كولػوظؾ، .  

 .وادشورك يدخؾ ذم الؼَقد

 . أضبؼ ظؾقفؿ بعذابف:  أي[ک ڑ ڑ ] 

 .بسبى ذكبفؿ:  البوء ذم ققلف بذكبفؿ لؾسببقي، يعـل [بَِذكنبِِفؿن  ] 

                                                           
(.  6896) صحيح البخاري ()



صقحي قطعً كقوط قؾقهبؿ ! والعذاب الذي أضبؼ ظؾقفؿ، صقحي، ورجػي، ظقوذًا بوهلل 

 ک ک ک ڑ]: قول تعوىل. ذم صدورهؿ، ورجػي زلزلً أرضفؿ، ففؾؽقا مجقًعو

 . {102:هود} [   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

اَهو] أهنؿ اشتقوا ذم العؼقبي، فؾؿ يػؾً أحد، ألن الؼقم كوكقا راضني :  يعـل[َفَسقن

 . بػعؾ أصؼوهؿ، مقافؼني، فؾذلؽ اصسكقا مجقعو ذم العؼقبي

َبوَهو] وذلؽ أن غر اهلل  تعوىل إذا . أي أن اهلل تعوىل، ال خيوف تبعتفو [َواَل خَيَوُف ُظؼن

ظوقى أحًدا، يتقجس خقػي أن هذا الذي وقع ظؾقف ظؼقبي، هق، أو مجوظتف، ربام يـتؼؿقن مـف، 

أمو الرب شبحوكف وبحؿده تعوىل  فال خيوف ظؼبوهو ، ألكف  الؼقي، العزيز، . فقخوف العوقبي

 .الؼودر

 الفوائد المستنبطة من اآليات السابقة

 .صمم ظوقبي الطغقون : الػوئدة األوىل

 .تػووت الؽػور ذم كػرهؿ وصؼووهتؿ : الػوئدة الثوكقي 

 .أن التذكر مقظظي، وإقومي حجي، وإبراء ذمي: الػوئدة الثولثي 

 .أن الرايض كولػوظؾ: الػوئدة الرابعي 

 .صدة أخذ اهلل لؾظودني  : الػوئدة اخلومسي

 .كامل قدرة اهلل شبحوكف وشؾطوكف : الػوئدة السودشي 

 


