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طؾؿ إولقـ وأخريـ ).
أردتؿ
(إذا
العؾؿ فاكثروا الؼرآن ،فنن فقف َ
َ
ُ
ابـ مسعقد رضل اهلل طـف .

( تالوة الؼرآن تعؿؾ يف أمراض الػماد ،ما يعؿؾف العسؾ يف طؾؾ
إجساد ) العالمة ابـ الجقزي رحؿف اهلل .

ُ
َ
ويحػظ الجسؿ ،ويضؿـ
العؼؾ والروح،
رأيت شقئًا يغذي
( ما
ُ
شقخ
أكثر ِمـ إدامة الـظر يف كتاب اهلل -تعالكُ ) -
السعادة َ
اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل .

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

عؿؾ بف فاتَخَ ذوا تالوتف طؿالً ٪ولفذا كان ُ
أهؾ
(كزل
ُ
الؼرآن ل ُق َ
الؼرآن هؿ العامؾقن بف ،والعامؾقن بؿا فقف ،وإن لؿ يحػظقه طـ
ضفر قؾب ،وأما مـ حػظف ولؿ يػفؿف ولؿ يعؿؾ بؿا فقف ،فؾقس
مـ أهؾف وإن أقام حروفف إقامة السفؿ) العالم ُة ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل.

ِ
ُ
وإدراك
وتػفؿفا،
(تد ُّبر آيات هذا الؼرآن العظقؿ أي :تص ُّػحفاُّ ،
معاكقفا ،والعؿؾ بفا ) .العالمة محؿد إمقـ الشـؼقطل رحؿف اهلل.
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التقديم...
امتـ بالؽتاب والحؽؿة  ،وزادكا مـ الخقرِ والـعؿة،
الحؿدُ هلل ّ
وكشؽره طؾك مزيد العطاء ،
كحؿدُ ه طؾك ما تػضؾ بف مـ آٓء ،
ُ
الزكل،
وص ّؾك اهلل وسؾؿ طؾك وسام طؾك الـبل إمل ،والرسقل
ّ
صؾك اهلل طؾقف وطؾك ِ
آلف وصحبف البررة إتؼقاء إلك يقم التالقل
والبؼاء .
أما بعد:
ِ
والعقش يف معاكقف وضاللف  ،فؼد ُو ِّفؼ لؽؾ
فؿـ ُو ِّفؼ لتدبرِ الؼرآن ،
ٍ
خقر ُ ،
وأ َ
كقط بف ُّ
طبلرة
وحصؾ كؾ حؽؿة ،وحصدَ كلؾ
كؾ فضؾ،
ّ
وفائدة!..
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ِ
بحؿد اهلل ومـتف ،كتؿ مؼصق َدكا الرابع  ،وقسؿـا إخقر مـ
وها هـا
الؿعاين التدبريلة  ،والخلقاصر آسلتـباصقة ملـ ( جلزء الؿػصلؾ )
بعللد رحؾللة خصل ٍ
لقبة مـقػللة يف أجل ّلؾ كتل ٍ
لاب وأصقبللف ،وأجللزل كللال ٍم
الؿػصؾ ).
وأحسـف  ،وقد طـقن لفا (
ُ
الؿؽؾؾ مـ معاين ُ
الغصـ ُ
وقد تبؾؾت بلف الؼؾلقب  ،وذاقلت بلف حؾقاءهلا  ،وكاللت سلعادتفا،
وطاشت حقاتفلا  ،وأصلابت بركتفلا …! لؽلكفلا كاكلت محروملة
البركللة ،طديؿللة السللعادة  ..ففللا هللل أن ُتللـعؿ وتُؽللرم ،وتسللعدُ
لب لحظاتفللا  ،وأحسللـ أوقاتفللا  ،وقللد قللال
وتغللـؿ  ،وتصللقب أصقل َ
َلان
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؿا طـد أحؿلد والطبلراين ُ (.أ ْططِ ُ
قلت َمؽ َ
لان الزبل ِ ِ ِ
لان
لقـَ ،و ُأ ْططِقل ُ
التل ْلق َر ِاة السل ْب َعَ ،و ُأ ْططِقل ُ
لت َم َؽل َ
لقر ا ْلؿئل َ
لت َم َؽل َ ُ
ِْ
اإلك ِ
ْج ِ
ت بِا ْل ُؿ َػص ِؾ ).
قؾ ا ْل َؿ َثاكِ َل َ ،و ُف ِّض ْؾ ُ
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ُ
والؿػصؾ يبتدئ طؾك الصحقح مـ ( سقرة ق) ،قال الحافظ ابلـ
حجللر رحؿللف اهلل  ":أول الؿػصللؾ مللـ ق إلللك آخللر الؼللرآن طؾللك
الصحقح  ،وسؿل مػصال لؽثرة الػصؾ بقـ سقره بالبسؿؾة طؾلك
الصحقح ".
لب أربعللة أجللزاء  ،تلللمالً وتللدبر ًا يف السللقر  ،حسللب
فؽاكللت الؽتل ُ
الحديث الؿـؼقل  ،وهل كالتالل :
ُ
آحتػال بالسبع الطقال.
إول:
محاسـ التزيقـ بؿعاين الؿئقـ .
الثاين :
ُ
لب الؿثاين.
الثالث ُ :ح ْس ُـ التداين مـ ّ
الغصـ الؿؽؾؾ مـ معاين الؿػصؾ .
والرابع :
ُ
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وقد أتقحلت هلذه آسلتـباصات جلرد الؼلرآن كؾلف تلالوة وتؾلذذ ًا،
ومطالعللة طللدة تػاسللقر تػفؿللا وتعؾؿللً  ،والعللقش يف حل َ
لدائؼ ذات
بفجللة ومتعللة ،ود اإلكسللان أكفللا لللؿ تـتللف لجؿالفللا الػريللد ،ولللذتفا
الؿتـاهقللللة ،وسللللرورها الؿتللللدفؼ  ،فالحؿللللدُ هلل ِ طؾللللك كعؿللللة
كتابف وتذوقف وتدبره…( َو ُكـَز ُِّل ِم َـ ا ْل ُؼ ْر ِ
آن َما ُه َلق ِشل َػا ٌء َو َر ْح َؿل ٌة
ِِ
ِِ
قـ إِٓ َخ َس ًارا ) سقرة اإلسراء .٨٨ :
قـ َو َٓ َي ِزيدُ الظالؿ َ
ِّل ْؾ ُؿ ْممـ َ
آن َأ ْم َطؾك ُق ُؾ ٍ
قب َأ ْقػا ُلفا) سقرة محؿد . ٨٢ :
ون ا ْل ُؼ ْر َ
( َأ َفال َيتَدَ ب ُر َ
كصلح ووجلف وسلدّ د يف بعضلفا  ،حقلث كاكلت
جؿقع ملـ
وأشؽر
َ
َ
ُ
أوٓ
تـشللر أحقاكللً يف أصللبقحة القاتسللات الققمقللة  ،والحؿللدُ هلل ِ ً
وآخر ًا.
محايؾ طسقر
3٢٢1/٧/٨٢هل
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 /1صور ُة ق!...
ٍ
 -3كتاب ربـا ذو ٍ
تباطد طلـ ملداد هلذا
مجد وشرف  ،وما زلـا يف
ُ ِّ
ج ِ
الشرف …( ق َوٱل ُؼر َء ِ
لؿ ِ
قد).
ان ٱ َ
الشلرف العلالل  ،فعؾقلف بفلذا الؽتلاب طؾؿلً وحػظلا
 -٨مـ أراد
َ
وتػفؿا وتدبر ًا (..والؼرآن الؿجقد ).
ً
 -1حتك يف تؽذيبفؿ لؾدطقة مختؾػقن ،أمرهؿ مؾتبس  ،ووفاقفؿ
مضللطربَ (..بللؾ َكللذ ُبقا ِ
لحل ِّلؼ َلؿللا َجللا َء ُهؿ َف ُفللؿ فِ ل َأم لر
بٱ َ
مرِيجٍ ).
 -٢يف جؿال السؿاء وخؾؼتفلا وسلالمتفا ملـ الشلؼقق طبلر ٌة لفلؿ
طؾك صدق رسلؾـا َ (..أ َف َؾلؿ يـ ُظلروا إِ َللك ٱلسلؿ ِ
اء َفلق َق ُفؿ كَقل َ
ػ
َ
َ ُ
َبـَقـَل َٰفا َوزَيـل َٰفا َو َما َل َفا ِمـ ُف ُروج…).
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لللللـ هللللللذا أيللللللات تجللللللدي يف العؼللللللؾ الؿستبصللللللر
 -٥لؽل ّ
ِ
ى لِؽ ُِّؾ َطبد ُّمـِقب).
الؿـقب…(تَبص َرة َو ِذك َر ٰ
 -٦سلللبحان اهلل ملللـ خؾلللؼ الخؾؼلللة إوللللك ٓ تعجلللز ُه الثاكقلللة
بٱلخَ ِ
واإلطادة…( َأ َف َعقِقـَا ِ
ؾؼ ٱَٕو ِل َبؾ ُهؿ فِ َلبس ِّملـ َخؾلؼ
َج ِديد).
 -٧مثل ُلؾ هللذه أيل ِلة تجعؾللؽ تؼل ّلر بؼللدرة اهلل ،وتراقبللف  ،وتؽللقن يف
ٍ
استعداد تام لخالؼؽ جؾ وطالَ (..و َل َؼد َخ َؾؼـَلا ٱ ِ
لؿ
كسلل َٰـ َوكَع َؾ ُ
إل َ
ما تُقس ِقس بِ ِفۦ كَػسفۥۖ وكَحـ َأقرب إِ َلق ِف ِمـ حب ِؾ ٱلق ِر ِ
يد) .
َ
َ
ُ ُ َ ُ َ ُ
ُ
َ َ
 -٨كالمللؽ محػل ٌ
لقظ  ،وتحريشللؽ ووشللاياتؽ مرصللقدة  (..مللا
ِ ِ
ِ ِ
قب َطتِقد).
َيؾػ ُظ مـ َقق ٍل إِٓ َلدَ يف َرق ٌ
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 -٩ماداملت الؽؾؿلات محػقضلة  ،لـتعلاون طؾلك تحسلقـ كالمـلا
…( رققب طتقد ).
 -3١الحؼقؼللل ُة الؼاصعلللة ،التلللل ٓ يلللدفعفا ٌ
ملللال وٓ جلللا ٌه  ،وٓ
أطقان…( وجاءت سؽر ُة ٱلؿ ِ
قت ِ
لح ِّؼ َذ ٰلِ َ
ُـلت ِمـل ُف
ؽ َملا ك َ
بٱ َ
َ َ َ َ َ َ
ت ِ
َحقدُ ).
(و َجا َءت
 -33ستجئ مسققً ومشفقدا طؾقؽ ،فؽقػ الـجاة … َ
ك ُُّؾ كَػس م َع َفا َسايِؼ َو َش ِفقد).
 ٓ -3٨تؽـ سب ًبا يف مـع الخقر  ،فتشابف أولئلؽ …( مـلاع ِّلؾخَ قلرِ
ُمعتَد ُّمرِ ٍ
يب).
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 -31أطللدا ٌد ضللخؿ ٌة مللـ البشللر مللروا طؾقفللا ،وٓ َ
زال فقفللا فللراغ
قل لِجفـؿ ه ِؾ ٱمت َََل ِ
ت
طػقا وصػحا…( َيق َم َك ُؼ ُ َ َ َ َ
وسعة  ..الؾفؿ ً
َو َت ُؼ ُ
قل َهؾ ِمـ م ِزيد).
 -3٢جـ ل ٌة مزيـللة  ،جذابللة قريبللة  ،قللد هقلهللا اهلل لعبللاده الؿتؼللقـ
ت ٱلجـ ُة لِؾؿت ِؼقـ َغقر ب ِع ٍ
(و ُأزلِ َػ ِ
قد.)..
َ
َ
ُ َ َ َ
لقن أوابللً طـللد الخطللل  ،حػقظللا طؾللك
 -3٥يؼظل ٌة مـللؽ حقـؿللا تؽل ُ
ون لِؽ ُِّؾ َأو ٍ
اب َح ِػقظ).
الدوام َ (..هل َٰذا َما تُق َطدُ َ
ِ
 -3٦أشدُّ أوقات الؿحافظة
ُ
ساطات الخؾقة والغقب ( مـ َخشل َ
َقب َو َجا َء بِ َؼؾب ُّمـ ِ ٍ
بٱلغ ِ
حؿل َٰـ ِ
قب…).
ٱلر َ
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للرب الـللاس لتؾؼلللل
-3٧
الؼؾللب الحللل ،والسلللؿع الصللاغل ،أقل ُ
ُ
الؿقاطظ… ( إِن فِ َذ ٰلِ َ ِ
ب َأو َأل َؼلك
ى لِ َؿلـ ك َ
َلان َلل ُفۥ َقؾل ٌ
ؽ َلذك َر ٰ
ؿع َو ُه َق َش ِفقد).
ٱلس َ
والعلالؿ سلراعَ (..يلق َم
 -3٨الصاطؼ ُة شديدة ،والصلقت قريلب،
ُ
رض َطـ ُفؿ ِس َراطا َذ ٰلِ َ
ت ََشؼ ُؼ ٱَٕ ُ
ؽ َحش ٌر َط َؾقـَا َي ِسقر) .
لؿ بِ َؿلا
أكت
 -3٩إكؿا َ
جبار متسؾط …( كح ُـ َأط َؾ ُ
مقسرٌ ٓ ،
رحقؿ ِّ
ٌ
بٱل ُؼللر َء ِ
لت َط َؾللق ِفؿ بِ َجبللار َفل َلذكِّر ِ
لاف
ان َمللـ َيخَ ل ُ
لقن َو َمللا َأكل َ
َي ُؼق ُلل َ
و ِط ِ
قد).
َ
 -٨١إكؿا يجدي الؼرآن يف مـ أصغك للف ،وارتجلػ ملـ وطقلده،
اف و ِط ِ
بٱل ُؼر َء ِ
وفؽر يف مصقره َ (..ف َذكِّر ِ
قد).
ان َمـ َيخَ ُ َ
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 /2صور ُة الذاريات
 -3يف ذرو الرياح لؾتراب ،وحؿؾ السحب لؾؿاء  ،وجري السػـ
لبرهللان طؾللك قللدرة اهلل
بسللفقلة ،وقسللؿة الؿالئؽللة لَلمللقر ،
ٌ
ِ ِ
ِ
للرا ()٨
ووحداكقتلللف َ (..واللللذ ِار َيات َذ ْر ًوا (َ )3فا ْل َحلللام َالت ِو ْقل ً
للات يسللرا (َ )1فا ْلؿ َؼسللؿ ِ
اري ِ
ون
ات َأ ْم ًللرا ( )٢إِك َؿللا تُق َطللدُ َ
ُ ِّ َ
ُْ ً
َفا ْل َج ِ َ
َلص ِ
اد ٌق.)..
َ
 -٨يزيد الؽاذب إلك كذبف شدة غػؾتف وضقاطف (.قتؾ الخراصقن
ٍ
غؿرة ساهقن ).
الذيـ هؿ يف
َ
وحسـ سؾقكف  ،كقفئ بالجزاء إحسـ ،
 -1مـ صابت أطؿا ُلفُ ،
ِ ِ
والؽرامة الطقبة ( إِك ُفؿ كَاكُقا َقب َؾ َذ ٰلِ َ
قـ).
ؽ ُمحسـ َ
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قؾللقال مللـ الؾقللؾ مللا
زان لللقؾفؿ ،ورحللؿ كفللارهؿ…( كللاكقا ً
َ -٢
يفجعلللقن  ،وبإسلللحار هلللؿ يسلللتغػرون  ،ويف أملللقالفؿ حلللؼ
لؾسائؾ والؿحروم).
ُ
اسللللتغػار ربفللللؿ ومتللللابفؿ
صللللقل ققللللامفؿ لللللؿ ُيـسللللفؿ
-٥
َ
الدائؿ…(وبإسحار هؿ يستغػرون ).
 -٦لؿ يؽقكقا مجر َد ققام لؾقؾ ،بؾ ققام صقيلؾ ،وصلالة خاشلعة،
وتػؽر مستديؿ (.كَاكُقا َق ِؾقال ِّم َـ ٱل ِ
قن).
قؾ َما َيف َج ُع َ
لب أيللات يف إرض تللدل طؾللك قللدرة خالؼفللا وتعظقؿللف
 -٧غالل ُ
ِِ
سبحاكف وتعالك …( َوفِ ٱَٕ ِ
قـ).
رض َء َايلٰت ِّلؾ ُؿققـ َ
طجائب أرضف  ،فال أقؾ مـ أن يػ َؼف كػسف وخؾؼفا
 -٨مـ لؿ يػ َؼف
َ
ون).
العجقب…( َوفِ َأك ُػ ِسؽُؿ َأ َف َال تُب ِص ُر َ
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 -٩أرزاق ُؽلللللؿ طـلللللد اهلل ٓ يؿؾؽفلللللا بشلللللر ،وٓ يحلللللقط بفلللللا
مخؾقق…(وفِ ٱلسؿ ِ
ون).
اء ِرز ُقؽُؿ َو َما تُق َطدُ َ
َ
َ
 -3١وكل ُّلؾ ذلل َ
لؽ حللؼ مؼسللقم  ،كؿللا أكؽللؿ تـطؼللقن …( َفل َلق َر ِّب
ٱلسؿ ِ
اء َوٱَٕ ِ
قن).
رض إِك ُفۥ َل َح ّؼ ِّمث َؾ َما َأكؽُؿ تَـطِ ُؼ َ
َ
 -33الؿضللللل ّق ُ
الؽلللللريؿ يـسلللللؾ اكسلللللالٓ ٓ ،يشلللللاور وٓ
ػ
ُ
يستلذن…( َف َرا َغ إِ َل ٰك َأه ِؾ ِفۦ َف َجا َء بِ ِعجؾ َس ِؿقـ).
 -3٨بشرى غال ٍم بفقج  ،وبشلرى طؾل ٍؿ غزيلر…( َقلا ُلقا َٓ تَخَ لػ
َو َبش ُرو ُه بِ ُغ َؾلٰ ٍؿ َط ِؾقؿ)!..
- 31إذا قضللك اهلل بؼدرتللف العظقؿللة  ،ولللدت العؼللقؿ  ،وهطؾللت
السللؿاء ،وأكبتللت إرض  ،ودرت إرزاق…( َقللا ُلقا َكل َلذ ٰلِل ِ
لؽ
ؽ إِكفۥ هق ٱ ِ
َق َال رب ِ
ِ
قؿ).
ُ ُ َ َ
َ ُّ
قؿ ٱل َعؾ ُ
لحؽ ُ
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 -3٢إذا طجللز الؿجرمللقن طللـ الللرد بللالعؾؿِ ،أطرضللقا وشللقهقا
الصقرة …( َفتَقلك بِركـ ِ ِفۦ و َق َال سل ِ
ٰح ٌر َأو َمجـُقن) .
َ
َ
َ ٰ ُ
ريللح طللاد ريحللا طؼقؿللا  ،طديؿلل َة الخقللر والبركللة ،
 -3٥كاكللت ُ
جعؾتفؿ كالرمقؿ قد تػتت كؾ شلء… (.وفِل ط ٍ
لاد إِذ َأر َسلؾـَا
َ
َ
ِ
قؿ).
َط َؾق ِف ُؿ ٱ ِّلر َ
يح ٱل َعؼ َ
للؿ كرويلللة إرض  ،إٓ أن اهلل بسلللط أطالهلللا  ،مؿفلللدا
 -3٦رغل َ
ِ
مبسقصً ،مـافع لؾـاسَ (.وٱَٕ َ
ون).
لؿل ِٰفدُ َ
رض َف َرشـَل َٰفا َفـع َؿ ٱ َ
 -3٧تؽذيب إمؿ السابؼة  ،ووصػفا اللدطاة بالسلحر والجـلقن
ِ
ّ
فتسؾ بذلؽ…( ك ََذ ٰلِ َ
يـ ِملـ َقلب ِؾ ِفؿ
طادة مللقفة ،
ؽ َما َأتَك ٱللذ َ
قل إِٓ َقا ُلقا س ِ
مـ رس ٍ
ُقن) .
اح ٌر َأو َمجـ ٌ
َ
ُ
ِّ
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ُ
للقارث الظؾؿلللة أسلللالقبفؿ يف حلللرب اللللدطقة
 -3٨كثقلللرا ملللا يتل
قن).
اصقا بِ ِفۦۚ َبؾ ُهؿ َققم َصا ُغ َ
اإلسالمقة َ (،،أت ََق َ
للللؿ الصلللللدود فلللللال تتلللللرك اللللللذكرى
 -3٩مفؿلللللا كلللللان حجل ُ
والؿقاطظ(.و َذكِّر َفنِن ٱ ِّلذكرى تَـ َػع ٱ ِ ِ
قـ).
لؿممـ َ
َ
َ ٰ ُ ُ
للروج ملللـ مؼتضلللك هلللذه
 ٓ -٨١يؿؽلللـ لؿخؾلللقق طاقلللؾ ،الخل ُ
كس إِٓ لِ َقع ُبدُ ِ
لجـ َوٱ ِ
تٱ ِ
ون).
أية…( َو َما َخ َؾؼ ُ
إل َ
 -٨3قللق ٌة ورزق ،وغـللك واقتللدار  ( ،إِن ٱهللَ ُهل َلق ٱلللرز ُاق ُذو ٱل ُؼللق ِة
ٱ ِ
قـ).
لؿت ُ
َ
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/3صورةُ الطور!..
 -3لـ يػر الؿجرمقن مـ طلذاب اهلل ففلق واقلع ٓ محاللة…( إِن
اب َر ِّب َ
ؽ َل َق ٰقِع  ،ما لف مـ دافع ).
َط َذ َ
 -٨مـ صبقعة الؿـحرفقـ خقضلفؿ يف اللدكقا واكشلغالفؿ بفلا طلـ
ِ
قن).
يـ ُهؿ فِ َخقض َيؾ َع ُب َ
مؼاصد أخرة…( ٱلذ َ
ِ
يـ َء َامـُلقا
 -1ما
أروع الـعقؿ الؿؼقؿ  ،بإزواج والذريلة َ (..وٱللذ َ
َ
يؿل ٍٰـ َأل َحؼـَا بِ ِفؿ ُذ ِّريت َُفؿ).
َوٱت َب َع ُتفؿ ُذ ِّريت ُُفؿ بِنِ َ
 -٢يتعلللللاصقن الؽلللللموس يف الجـلللللة تعلللللاصل الؿتؾلللللذذيـ ٓ ،
قن فِ َقفا كَلسا ٓ َلغق فِ َقفا َو َٓ تَلثِقؿ).
الؿتخاصؿقـ َ (..ي َتـَلٰ َز ُط َ
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ِ
خلقف اهلل وحسلـ العبلادة ،
 -٥إشػا ُقفؿ يف اللدكقا حؿؾفلؿ طؾلك
وقد بقأهؿ تؾؽ الؿـازل الرفقعة مـ الجـانَ (.قا ُلقا إِكا كُـلا َقبل ُؾ
ِِ
ِ
ِ
قـ).
ف َأهؾـَا ُمشػؼ َ
 -٦لؿللا طجللزوا طللـ الحللؼ فؽريللا  ،اتفؿللقه بالشللعر ،ويـتظللرون
ِ
ِ
ب
هالكللف كبؼقللة الشللعراءَ (.أم َي ُؼق ُلل َ
لقن َشللاطر ك َتل َلرب ُص بِللفۦ َري ل َ
لؿـ ِ
ُقن).
ٱ َ
رؤوس الػصللاحة والبالغللة  ،فلللتقا بشلللء يضللاهقف ولللق
 -٧هللؿ
ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
قـ).
حر ًفا واحدا…( َفؾ َقلتُقا بِ َحديث ِّمثؾفۦۤ إِن كَاكُقا َصلٰدق َ
 -٨هؿ مؾزمقن هـلا  ..إملا أكفلؿ جلاءوا ملـ العلدم فلال خلالؼ ،أو
خؾؼقا أكػسفؿ  ،وكالهؿا باصالنَ (..أم ُخ ِؾ ُؼقا ِمـ َغقرِ َش ٍء َأم
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قن) ٓ .سلقؿا وهلؿ مؼلرون بخؾلؼ اهلل لفلؿ ..فتعلقـ
ُه ُؿ ٱلخَ لل ِٰؾ ُؼ َ
طؾقفؿ اإلقرار اإليؿاين!..
 -٩لق تػؽروا يف هذه إدلة الؿطروحة  ،لعؾؿقا قدرة اهلل وأيؼـلقا
ِ
ِ
ُقن) .
بقحداكقتف …( َأم َل ُفؿ إِ َللٰ ٌف َغق ُر ٱهلل ُسب َحل َٰـ ٱهلل َطؿا ُيشرِك َ
استعصلؿت
 ٓ -3١تزال محػقضا مـفؿ ،مصقكًا ملـ أذاهلؿ  ،ملا
َ
وح ِ
لؽ َفنِك َ
سـ الذكر والؼقلام …( َوٱصلبِر لِ ُحؽل ِؿ َر ِّب َ
لؽ
بالصبر ُ
بِ َلط ُقـِـَا).
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 /4صور ُة النجم!..
 -3كقػ ُّ
يضؾ مـ شريعتف إكقار  ،وسؾقكف الفدايات  ،وخطابف
ِ
ى).
الؿقاطظ الصادقات ( َما َضؾ َصاح ُبؽُؿ َو َما َغ َق ٰ
لؿ مللـ اهلل ومللقحك إلقللف ،مللـ خللالل جبريللؾ طؾقللف السللالم
 -٨معؾل ٌ
ِ
ى).
شديد الؼقى َ (..طؾ َؿ ُفۥ َشديدُ ٱل ُؼ َق ٰ
 -1كاكت مرائل حؼقؼقة ما حصؾ يف الؿعراج لف مـ الـقر والعؾؿ
ى).
والتثبقت …( َما ك ََذ َب ٱل ُػ َما ُد َما َر َأ ٰ
ُّ -3٢
كؾ اإلشراك البشري قائؿ طؾك التؼؾقد دون العؾؿ والبراهقـ
ِ
قها َأكتُؿ َو َءا َباؤُ كُؿ ما َأكز ََل ٱهللُ بِ َفا ِمـ
( إِن ه َ إِٓ َأس َؿاء َسؿقت ُُؿ َ
ُسؾ َطل ٍٰـ).
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 -3٥وهؿ دائرون غال ًبا بقـ الظـقن الػارغلة  ،أو آهلقاء الـػسلقة
لؿ
(إِن َيتبِ ُع َ
قن إِٓ ٱلظـ َو َما تَف َقى ٱَٕك ُػ ُس َو َل َؼد َجا َء ُهؿ ِّمـ ر ِّب ِف ُ
ى).
ٱ ُلفدَ ٰ
 -3٦تعجللب مللـ تؿسللؽفؿ بفللذه الؿؼقلللة الشللـعاء يف كسللبتفؿ
بٱل للا ِ
ِ
لقن ِ
قن
َاخ َر ِة َل ُق َسل ُّلؿ َ
يـ َٓ ُيم ِمـُل َ
الؿالئؽللة بـللات اهلل ( إِن ٱلللذ َ
لؿ َؾلٰقِ َؽ َة تَس ِؿ َق َة ٱُٕك َث ٰك) ٓ .دلقؾ وٓ استـارة !..
ٱ َ
وآثر الدكقا طؾقفا  ،فال
 -3٧مـ قامت طؾقف الحجج العؾؿق ُة فردها َ
تطؾ الحديث معف…( َف َلطرِض َطـ ملـ ت ََلقل ٰك َطلـ ِذكرِكَلا َو َللؿ
لح َق ٰق َة ٱلدُّ ك َقا).
ُيرِد إِٓ ٱ َ
 -3٨لؿ تؽـ الدراية الدكققية طؾؿلً يػتخلر بلف ٕكلف ضـلقن ومتعلة
ؽ مب َؾغُفؿ مـ ٱ ِ
ِ
لعؾ ِؿ).
( َذ ٰل َ َ ُ ِّ َ
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لللارع
 ٓ -3٩تسللللتثؼؾ ذكقبللللؽ يف ضللللؾ سللللعة مغػللللرة اهلل  ،وسل ْ
ؽ و ٰ ِسع ٱلؿ ِ
غػ َر ِة).
بالرجقع…( إِن َرب َ َ ُ َ
 -٨١كقػ ٓ يعظؿ سبحاكف وقد أوجدكا مـ إرض  ،وأحقاكلا يف
لـ ٱَٕ ِ
بطقن إمفات …( ُه َق َأط َؾ ُؿ بِؽُلؿ إِذ َأ َ
رض َوإِذ
كش َللكُؿ ِّم َ
َأكتُؿ َأ ِجـة فِ ُب ُط ِ
قن ُأم َفلٰتِؽُؿ).
لؿ
 -٨3اهلل أطؾؿ بعباده وتؼلقاهؿ َ (..ف َلال ُت َزكُّلقا َأك ُػ َسلؽُؿ ُه َلق َأط َؾ ُ
بِ َؿ ِـ ٱت َؼ ٰك).
 -٨٨الؿتؼلللقن ٓ يعرفلللقن بلكػسلللفؿ  ،وإكؿلللا يعلللرففؿ الـلللاس
(ه َق َأط َؾ ُؿ بِ َؿ ِـ ٱت َؼ ٰك).
بلطؿالفؿ  ،وربؽ
مطؾع طؾقفؿ… ُ
ٌ
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للللقس الؽبقلللللرة ٓ تلللللـؼص أطؿالفلللللا  ،وٓ تسلللللقف
 -٨1الـّػل ُ
ِ
ِ
كبلارا…
مفامفا… َ
قؿ ٱلذی َوف ٰك) .وإذا كاكت الـػقس ً
(وإِب َر ٰه َ
تعبت يف مرادها إجسا ُم!..
 -٨٢الخطقئة يماخذ بفا صاحبفا وٓ تعؿؿ طؾك أهؾلف وجقراكلف..
ى).
( َأٓ ت َِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر ُأخ َر ٰ
الجؿقع إلك اهلل بلطؿالفؿ خقرها وشرها ويعقدون ،
 -٨٥سقـتفل
ُ
وتضؿحؾ هذه الدكقا الغرارةَ (..و َأن إِ َل ٰك َر ِّب َ
لؿـت ََف ٰك).
ؽٱ ُ
 -٨٦سبحاكف هق مقجدُ أسباب كؾ شلء ،بقده الحؽؿ ،يؼضل يف
الخؾؼ ما يشلاء…( َو َأكل ُفۥ ُه َلق َأضل َح َ
لات
َلك َو َأكل ُفۥ ُه َلق َأ َم َ
ؽ َو َأبؽ ٰ
وج ِ
قـ ٱلذك ََر َوٱُٕك َث ٰك).
َو َأح َقا َو َأك ُفۥ َخ َؾ َؼ ٱلز َ
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ِ
لؿ يف الؽللقن والللذات والؿعللايش  ،فؽقللػ تجللادلقن فقفللا
 -٨٧كعل ٌ
ی َء َآ ِء َر ِّب َ
ى) .
ؽ َتت ََؿ َار ٰ
وتعرضقن طـ ربؽؿ تعالكَ (..فبِ َل ِّ
طجب اكدهاش وتسؾقؿ ٓ ،
جب الحؼقؼل مـ الؼرآن هق
ُ
 -٨٨ال َع ُ
طجب سخرية وتؽذيب …( َأ َف ِؿـ هل َٰذا ٱلح ِد ِ
قن).
يث تَع َج ُب َ
َ
َ
َ -٨٩حل ُّ
لللؼ هلللذا الؼلللران حؿالكؽلللؿ طؾلللك البؽلللاء ٓ الضلللحؽ
ُقن َو َٓ
والعتق..فؿقاطظف مرقؼة ،وقصصف أسقػة… ( َوتَض َحؽ َ
ُقن).
تَبؽ َ
للع يف مقضلللقطاتف  ،حؿؾلللف طؾلللك
 -1١ملللـ تلملللؾ معاكقلللف ،وخشل َ
سجدُ وا لِؾ ِلف
السجقد والتعظقؿ ،ولقس الغػؾة والضقاع …( َ
فٱ ُ
َوٱط ُبدُ وا).

26

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

 /5صور ُة القمز!..
 -3السللاط ُة باتللت قريب ل ًة باطتبللار مللا بؼللل َمللـ الللدكقا  ،أو تحؼللؼ
وققطفا …( ا ْقتَرب ِ
ت السا َط ُة َواك َْشؼ ا ْل َؼ َؿ ُر).
ََ
ِ
إيؿان العؼقل الؿستـقرة  ،لؽـ الؿجرمقـ
الؿعجزات كافق ٌة يف
-٨
ُ
يسللؿقكفا بالسللحر…( َوإِن َيل َلروا َء َايللة ُيعرِ ُضللقا َو َي ُؼق ُلللقا ِسللحر
ُّمست َِؿ ّر).
 -1يسللر اهلل كتابللف مللـ جؿقللع القجللقه حػ ًظللا وقللراء ًة وتػفؿللا ،
ان لِ ِّ
ؾذكرِ َف َفؾ ِمـ ُّمدكِر).
(و َل َؼد َيسركَا ٱل ُؼر َء َ
واكتػاطا… َ
تـزع الريح ققم طاد كزطً شديدً ا  ،وتؾؼقفؿ طؾلك رؤوسلفؿ ..
ُ -٢
(ت ِ
اس ك ََلك ُفؿ َأط َجا ُز كَخؾ ُّمـ َؼ ِعر).
َـز ُع ٱلـ َ
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ِ
صقبلة إكبقلاء وتقاضلعفؿ يقصلػقن ملـ قلقمفؿ بلسلقأ
 -٥برغؿ
ِ ِ ِ
الصػات…ِ َ .
اب َأ ِشر).
كر َط َؾقف مـ َبقــَا َبؾ ُه َق كَذ ٌ
(أ ُءلؼ َ ٱ ِّلذ ُ
(س ُقف َز ُم
لتؽـ مثؾ هذه أية
ْ -٦
بؾسؿا لـا يف مآسقـا الؿعاصرة … َ
ً
قن ٱلدُّ ُب َر).
ؿع َو ُي َق ُّل َ
لج ُ
ٱ َ
ُّ -٧
كؾ ما أراده تعالك وقلع كؾؿلح البصلر بلال صلعقبة وٓ تعسلر
(و َما َأم ُركَا إِٓ َو ٰ ِحدَ ة َك َؾؿحِ ِ
بٱل َب َصرِ).
َ
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/6صورةُ الزمحن!..
للؿ طبلللا َده كتابلللف  ،وسلللفؾ ألػاضلللف معاكقلللف  ،وكاكلللت مـّللل ًة
 -3ط ّؾل َ
ان).
طؾقفؿ…(
الرحؿـ َطؾ َؿ ٱل ُؼر َء َ
ُ
ِ
فضلال ملـ اهلل
يختؾطلان
 -٨تتالقك الؿقلاه العذبلة بالؿالحلة ،فلال
ً
ان َ ،بقـ َُف َؿا َبرزَخ ٓ يب ِغ َق ِ
يـ يؾت َِؼ َق ِ
ان).
وكعؿةَ (..م َر َج ٱل َب َ
َ
حر ِ َ
ُّ -1
كؾ ما طؾك إرض مـ كائـات ومخؾققات ضخؿة ومدهشة
ُلؾ َملـ َط َؾق َفلا ٍ
ستػـك ويبؼك القاحد إحد …( ك ُّ
لك
فلان َو َيب َؼ ٰ
لج َؾل ِٰؾ َوٱ ِ
َوج ُف َر ِّب َ
كرا ِم).
ؽ ُذو ٱ َ
إل َ
 -٢تفديدٌ ووطقد لؾؿلممـ العاقلؾ ،أن ٓ يضلقع حلؼ اهلل ،ويعتبلر
بآياتف…( َسـَػ ُر ُغ َلؽُؿ َأ ُّي َف ٱلث َؼ َال ِن).
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 -٥صػاتفؿ الؽئقبة يف الؼقامة تلدل طؾلقفؿ ملـ السلقاد والجفاملة
ف ٱلؿجرِم َ ِ
قؿلللل ُٰفؿ َف ُقم َخ ُ
لللذ
لللقن بِس َ
التلللل تعؾلللقهؿ …( ُيعللل َر ُ ُ ُ
ِ
بٱلـ َق ٰ ِص َوٱَٕقدَ ا ِم).
-٦يفللؿ بعضللفؿ بالؿعصللقة فقتللذكر إحاصللة اهلل بللف واصالطللف طؾللك
اف َم َؼا َم َر ِّب ِفۦ َجـت ِ
َان) .
أحقالف وسؽـاتف ،فقرتدع …( َولِ َؿـ َخ َ
 -٧إذا ابتؾقت بػتـة كساء اللدكقا ،فتلذكر جؿلا َلفـ يف أخلرة لؿلـ
ان).
صبر واتؼك اهلل…( ك ََلك ُفـ ٱل َقا ُق ُ
رج ُ
لؿ َ
قت َوٱ َ
ُ
الجـات وكعقؿفا حسب طؿؾ الؿممـ وقرباكف مـ اهلل
تتػاضؾ
-٨
ُ
تعالك…( َو ِمـ ُدوكِ ِف َؿا َجـت ِ
َان).
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 /7صور ُة الواقعة!..
ٍ
أكلاس ارتػعلقا يف اللدكقا ،ثلؿ اكخػضلقا يف أخلرة ذٓ
 -3كؿ مـ
وخقب ًة وتعاسة …( َخافِ َضة رافِ َع ٌة).
ُللرج إرض رجللً ،وتػتللت الجبللال وتـفللار ،يف مظفللر مللـ
 -٨ت ُّ
مظللاهر الؼقامللة وشللدتفا…( اذا رجللت إرض رجللا وبس ِ
للت
َُ
ُ
ٱ ِ
لج َب ُال َب ّسا).
قن
-1لقؽـ مـ صبعؽ الؿسابؼة واهتبلال الخقلرات …( َوٱلسللٰبِ ُؼ َ
قن ،أولئؽ هؿ الؿؼربقن ).
ٱلسلٰبِ ُؼ َ
 -٢مـ روطلة الجـلة  ،أن ٓ يسلؿع فقفلا فحلش وٓ َباصِلؾ…( َٓ
ِ
ي س ؿع َ ِ
قؿا).
َ َ ُ
قن ف َقفا َلغقا َو َٓ تَلث ً
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غؾب طؾقفؿ تلر ُففؿ اللدكققي ،حتلك أكسلاهؿ ذكلر اهلل (إِك ُفلؿ
َ -٥
ِ
كَاكُقا َقب َؾ َذ ٰلِ َ
قـ).
ؽ ُمت َرف َ
ٌ -٦
ُقن
أكؾ ردئ يف جفـؿ ،ومع ذلؽ يؿالؤون مـف بطقكفؿ ( َف َؿالِلا َ
قن).
ِمـ َفا ٱل ُب ُط َ
ُّ -٧
كؾ ما يف الؼرآن مـ براهقـ وبقـات هل مـ حلؼ القؼلقـ اللذي
ٓ يؼبؾ الشؽ  (..إِن َهل َٰذا َل ُف َق َح ُّؼ ٱل َق ِؼ ِ
قـ).
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 /8صورةُ احلديد!..
أيات  ،واكتشرت الؿقاطظ وٓ ُ
تلزال قؾقبـلا قاسلقةً،
 -3اتسعت
ُ
ِ ِ
يـ َء َام ُـللقا َأن تَخ َشل َلع ُق ُؾللق ُب ُفؿ
قؾقؾللة آتعللاظ …( َأ َلللؿ َيللل ِن لؾللذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٰب).
يـ ُأوتُقا ٱلؽ َتل َ
لح ِّؼ َو َٓ َيؽُقكُقا َكٱلذ َ
لذكرِ ٱهلل َو َما َكز ََل م َـ ٱ َ
 -٨هذا أكر ُم ٍ
جقؾ وأحسـُف وأصقطف ومع َ
ذلؽ طقتب طؾك الغػؾة
ِ ِ
يـ َء َامـُقا َأن تَخ َش َع ُق ُؾق ُب ُفؿ لِ ِذكرِ ٱهلل ِ).
أحقاكا…( َأ َلؿ َيل ِن لؾذ َ
ُ
إرض الؿقتللة بالغقللث ،كللذاك الؼؾللقب الؼاسللقة
 -1كؿللا حقللت
تحقا بالذكر والؼرآن (..ٱط َؾ ُؿقا َأن ٱهللَ ُيح ِ ٱَٕ َ
رض َبعدَ َمقتِ َفلا
َقد بقـا َلؽُؿ ٱللاَايل ِ
قن).
ٰت َل َعؾؽُؿ تَع ِؼ ُؾ َ
َ
ُ َ
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 -٢كسب الؼرض إلك كػسف تعلالك ،لقحلثفؿ طؾلك صلدقة الػؼلراء
والؿسلللاكقـ وطلللدم كسلللقاكفؿَ (..و َأق َر ُضلللقا ٱهللَ َقر ًضلللا َح َسلللـا
ُي َضلٰ َع ُ
ػ َل ُفؿ َو َل ُفؿ َأجر َكرِيؿ.)..
 -٥ملللـ فؼلللف الخقلللرات  ،وطؾلللؿ حؼقؼللل َة اللللدكقا للللؿ يتفلللاون يف
ٍ
ِ
للفا
لك َمغػ َللرة ِّمللـ ر ِّب ُؽللؿ َو َجـللة َطر ُض َ
الؿسللابؼة…( َسللابِ ُؼقا إِ َلل ٰ
ض ٱلسؿ ِ
اء َوٱَٕ ِ
َك َعر ِ
رض…).
َ
ُّ -٦
كؾ شلء مؽتقب يف هذا القجقد  ،والؼلدر سلر اهلل يف خؾؼلف ،
لاب ِمللـ ُّم ِصللق َبة فِ ل ٱَٕ ِ
رض َو َٓ
فللال تفللتؿ كثقل ًلرا…َ (.مللا َأ َصل َ
فِ َقلك ُػ ِسؽُؿ إِٓ فِ كِ َتلٰب ِّمـ َقب ِؾ َأن كب َر َأ َها).
 -٧ومـ حؽؿة الؼدر الؿؽتقب ،أن ٓ يطقل بؽؿ الحزن والجزع
طؾك الػقات ،أو يتػاقؿ بؽؿ الػرح والبطلر طؾلك أشلقاء ( ِّلؽَلق َال
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ِ
لب كُلؾ
تَل َسقا َط َؾ ٰك َما َفا َتؽُؿ َو َٓ تَػ َر ُحقا بِ َؿا َءا َت ٰقؽُلؿ َوٱهللُ َٓ ُيح ُّ
ُمختَال َفخُ ٍ
قر…).
 -٨ما مـ آلة إٓ والحديلد داخلؾ فقفلا ،وهلق ملـ أدوات الـصلرة
وآطتزاز …( و َأكزَلـَا ٱلح ِديدَ فِ ِ
قلف َبللس َش ِلديد َو َمـَلل ِٰػ ُع لِؾـ ِ
لاس
َ
َ
ِ
ـص ُر ُهۥ َو ُر ُس َؾ ُفۥ).
َول َقع َؾ َؿ ٱهللُ َمـ َي ُ
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 /9صورة اجملادلة !..
(وإِك ُفلؿ
تحريؿ الزوجة كإم وإخلت كلالم
-3
مـؽلر مستشلـع َ
ٌ
ُ
قن مـؽَرا م َـ ٱل َؼ ِ
قل َوزُورا.)..
ِّ
َل َق ُؼق ُل َ ُ
 -٨تؾللؽ إحؽللام إسللرية مللـ حللدود اهلل الؿتقطللدة  ،ومعالؿللف
ؽ حلللدُ ود ٱهلل ِ
ِ
الؿغؾظلللة ،فلللال يجلللقز التسل ُ
ُ
للاهؾ فقفلللا…( َوتؾللل َ ُ
ِ
ِ ِ
قؿ).
يـ َط َذ ٌ
َولؾ َؽلٰػرِ َ
اب َأل ٌ
 -1مفؿلللللا طلللللال الؽػلللللار وتجبلللللروا ،سلللللقبؽتفؿ اهلل ،ويػل ُّ
للللؾ
ِ
لت
ون ٱهللَ َو َر ُسلق َل ُفۥ ُكبِتُلقا ك ََؿلا ُكبِ َ
يـ ُي َحلا ُّد َ
جؿقطفؿ…(إِن ٱلذ َ
ِ
يـ ِمـ َقب ِؾ ِفؿ).
ٱلذ َ
الـاس كؾفؿ يف الؼقامة  ،وقد ُأحصقت ُّ
كلؾ أطؿلالفؿ
-٢
سقجؿع ُ
ُ
بال تؼؾقؾ وٓ إكؼاص …( َف ُقـَ ِّبئ ُُفؿ بِ َؿا َط ِؿ ُؾقا َأح َص ٰق ُف ٱهللُ َوك َُسق ُه
َوٱهللُ َط َؾ ٰك ك ُِّؾ َش ء َش ِفقدٌ ).
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 -٥ربؿللا كػعفللؿ الحؾللػ يف الللدكقا ،ولؽللـ يف أخللرة ٓ يجللدي
قن
قن َل ُفۥ ك ََؿا َيح ِؾ ُػ َ
طـفؿ شقئا…( َيق َم َيب َع ُث ُف ُؿ ٱهللُ َج ِؿقعا َف َقح ِؾ ُػ َ
قن َأك ُفؿ َط َؾ ٰك َش ٍء).
َلؽُؿ َو َيح َس ُب َ
لقرا
 -٦إكؿللا يسللقطر الشللقطان طؾللك مللـ أططللاه مػتللاح ذلللؽ تؼصل ً
كس ٰق ُفؿ ِذك َر ٱهلل ِ).
وغػؾة …(ٱست َ
َحق َذ َط َؾق ِف ُؿ ٱلشق َطل ُٰـ َف َل َ
للللب اللللللذاكر ٓ ،كلللللدفع الشلللللقطان ذلللللل ًة
 -٧للللللق حضلللللر الؼؾل ُ
كس ٰق ُفؿ ِذك َر ٱهلل ِ).
وهزيؿ ًة…(ٱست َ
َحق َذ َط َؾق ِف ُؿ ٱلشق َطل ُٰـ َف َل َ
ِ
ٍ
ٌ
ُّ -٨
يـ
محاد هلل ورسقلف وشرائعف
كؾ
ملذلقل مفلزوم …( إِن ٱللذ َ
ون ٱهلل ورسللق َلفۥۤ ُأو َلللٰقِ َ ِ
لقـ) .وخللذها قاطللد ًة يف
ؽ فل ٱَٕ َذ ِّلل َ
ُي َحللا ُّد َ َ َ َ ُ ُ
حقاتؽ .
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 -٩اكتصللار اهلل لديـللف ودطاتللف ،سللـة ثابتللة ٓ تتخؾللػَ (..ك َتل َ
لب ٱهللُ
ََٕغ ِؾ َبـ َأكَا َو ُر ُس ِؾ إِن ٱهللَ َق ِقی َط ِزيز).
اإليؿان الصحقح يؿـع ملـ محبلة أطلداء اهلل وللق كلاكقا ملـ
-3١
ُ
بٱهلل ِ وٱلقلق ِم ٱلللا ِ
الؼرابة …( ٓ ت ِ
ُلقن ِ
ون
َاخرِ ُي َلقا ُّد َ
َجدُ َققما ُيم ِمـ َ
َ َ
َمـ َحاد ٱهللَ َو َر ُسق َل ُفۥ َو َلق كَاكُقا َءا َبا َء ُهؿ َأو َأبـَا َء ُهؿ َأو إِخل َق ٰك َُفلؿ
َأو َط ِش َقرت َُفؿ).
 -33لفذا الديـ وٓء وبراء ٓ ،يؿؽـ الخؾط بقـفؿلا…( ٓ ت ِ
َجلدُ
بٱهلل ِ وٱلقق ِم ٱللا ِ
ُقن ِ
ون َملـ َحلاد ٱهللَ َو َر ُسلق َل ُۥف
َاخرِ ُي َقا ُّد َ
َققما ُيم ِمـ َ
َ َ
َو َلق كَاكُقا َءا َبا َء ُهؿ َأو َأبـَا َء ُهؿ َأو إِخ َق ٰك َُفؿ َأو َط ِش َقرت َُفؿ.).
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/10صورةُ احلغز!..
وتحصـفؿ ُ
فقلذهب
الرطب فقفؿ اكسالٓ ،
يـسؾ
رغؿ ققتفؿ
-3
ُ
ُ
ُّ
َ
بؼقتفؿَ (.ف َل َت ٰق ُف ُؿ ٱهللُ ِمـ َحق ُ
ف فِل ُق ُؾلقبِ ِف ُؿ
ث َلؿ َيحت َِسل ُبقا َو َق َلذ َ
طب) .
ٱ ُّلر َ
للروا بلللديـفؿ هلل ورسلللقلف  ،وضلللحقا باللللديار وإملللقال ..
 -٨فل ُّ
ِ
ِ
ِ
لؿ َف لل ِ
يـ ُأخرِ ُجللقا ِمللـ ِد َي للٰرِ ِهؿ َو َأم ل َق ٰلِ ِفللؿ
يـ ٱلللذ َ
ٰجرِ َ
(لؾ ُػ َؼل َلراء ٱ ُ
ِ
ون ٱهللَ َو َر ُسق َل ُفۥۤ).
ـص ُر َ
َيب َتغ َ
ُقن َفضال ِّم َـ ٱهلل َو ِرض َق ٰكا َو َي ُ
للار الغايلللة يف آستضلللافة ومحبلللة إخلللقاكفؿ
 -1وكاكلللت إكصل ُ
إليؿلٰـ ِمـ َقب ِؾ ِفؿ ي ِ
ِ
لقن
ح ُّب َ
يـ َت َبق ُءو ٱلد َار َوٱ ِ َ َ
الؿفاجريـ َ (..وٱلذ َ
ُ
اج َر إِ َلق ِفؿ).
َمـ َه َ
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 -٢إكرام ٍ
طال مع صفارة قؾب ،وإيثار مع الحاجة والػؼر…( َو َٓ
ون فِ صدُ ِ ِ
َي ِ
لك َأك ُػ ِس ِ
لفؿ
اجة ِّمؿا ُأوتُقا َو ُيلمثِ ُر َ
جدُ َ
ون َط َؾ ٰ
ورهؿ َح َ
ُ
اصة).
َو َلق ك َ
َان بِ ِفؿ َخ َص َ
 -٥إذا وقاك اهلل ُ شح كػسؽ وهق البخؾ مع الحلرص ،فؼلد فلزت
ِ ِ
ؽ هؿ ٱلؿ ِ
وأفؾحتَ (..و َمـ ُي َ
قن).
ػؾ ُح َ
قق ُشح كَػسفۦ َف ُلو َللٰقِ َ ُ ُ ُ
لب الللدطاء لؿللـ سللبؼ ،والترضللل طللـفؿ بللال غللش وٓ
 -٦القاجل ُ
لقن ربـَللا ٱ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
غػللر َلـَللا
تحامللؾ…( َوٱلللذ َ
يـ َجللا ُءو مللـ َبعلدهؿ َي ُؼق ُلل َ َ
وِِ ِ ِ
بٱ ِ
يـ َسل َب ُؼقكَا ِ
يؿلل ِٰـ َو َٓ تَج َعلؾ فِل ُق ُؾقبِـَلا ِغ ّلال
إلخ َق ٰكـَا ٱلذ َ
َ
إل َ
ِ
يـ َء َامـُقا).
ِّلؾذ َ
 ٓ -٧يجلللللق ُز حؿلللللالن الغلللللش والحؼلللللد طؾلللللك إخقاكلللللؽ
ِ
ِ
ِ
يـ).
(و َٓ تَج َعؾ ف ُق ُؾقبِـَا غ ّال ِّلؾذ َ
الؿممـقـ… َ
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 ٓ -٨يخذل الؿممـقـ أو يؼلػ ملع طلدوهؿ أكلاس كالؿـلافؼقـ..
ِ
لقن ِ ِ ِ
ِ
َ
يـ َك َػ ُلروا ِملـ
يـ كَلا َف ُؼقا َي ُؼق ُل َ
لؿ ٱللذ َ
(أ َلؿ ت ََر إِ َلك ٱلذ َ
إلخل َق ٰك ِف ُ
َأه ِؾ ٱلؽِ َتل ِ
ٰب َلقِـ ُأخرِجتُؿ َلـَخ ُر َجـ َم َعؽُؿ).
أهلللؾ ُج ٍ
َ
لللبـ وهؾلللع فضلللحفؿ اهلل يف ملللققػفؿ
 -٩ولؿلللا كلللاكقا
لقن
وكصرتفؿ ،وأكفؿ ٓ يصلؿدون…( َلقِلـ ُأخرِ ُجلقا َٓ َيخ ُر ُج َ
ِ
وهؿ َل ُق َلق ُّلـ ٱَٕد َبلل َٰر
ـص ُروك َُفؿ َو َلقِلـ ك َص ُلر ُ
َم َع ُفؿ َو َلقِـ ُققت ُؾقا َٓ َي ُ
ون).
ـص ُر َ
ُثؿ َٓ ُي َ
 -3١ومـ جبـ القفقد أكفؿ ٓ يؼاتؾقن مقاجف ًة يف حال آجتؿلاع
( َٓ ُي َؼلٰتِ ُؾق َكؽُؿ َج ِؿق ًعلا إِٓ فِل ُقلرى ُّم َحصلـ ٍَة َأو ِملـ َو َرا ِء ُجلدُ ِر
َبل ُس ُفؿ َبقـ َُفؿ َش ِديد).
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ِ
ُ -33
خذٓن الؿـلافؼقـ إخلقاكفؿ ملـ أهلؾ الؽتلاب  ،كؿثلؾ
مثؾ
الشقطان إذ قال لإلكسان اكػر ..ثؿ تبرأ مـف…( ك ََؿ َث ِؾ ٱلشق َطلل ِٰـ
إِذ َق َال لِ
ِ
كسل ِٰـ ٱك ُػر َف َؾؿا َك َػ َر َق َال إِ ِّك َبلرِیء ِّم َ
لاف
إل
ـلؽ إِكِّل َأ َخ ُ
َ
ِ
قـ).
ٱهللَ َرب ٱل َعلٰ َؾؿ َ
صلالحا  ،وأزوادا
وطؿلال
 -3٨إن غدً ا يحتاج مـا استعدادا جا ًدا ،
ً
ً
ِ
يـ َء َامـُقا ٱت ُؼقا ٱهللَ َولتَـ ُظر كَػس ما َقلد َمت
مباركة…( َيلٰ َل ُّي َفا ٱلذ َ
لِغَد).
 ٓ -31تسللاوي بللقـ إخقللار وإشللرار  ،وٓ أصللحاب الجـللة
ار و َأصحلٰب ٱ ِ
ٰب
لجـة ۚۚ َأص َحل ُ
َ ُ َ
ٰب ٱلـ ِ َ
والـارَ َٓ (..يست َِقی َأص َحل ُ
ُون).
لجـ ِة ُه ُؿ ٱل َػايِز َ
ٱ َ
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الؼرآن طؾك الحجر إصؿ وأوتل ملادة
 -3٢يا طج ًبا لق أكزل هذا
ُ
ان
الػفؿ لتللثر وخشلع ملـ خشلقة اهلل…( َللق َأكزَلـَلا َهلل َٰذا ٱل ُؼلر َء َ
َط َؾ ٰك َج َبؾ ل َر َأي َت ُفۥ َخل ِٰشعا ُّمت ََصدِّ طا ِّمـ َخش َق ِة ٱهلل ِ).
 -3٥خؾقل ٌلؼ بلهللؾ اإليؿللان أن يـتػعللقا بفللذه إمثللال  ،وكقللػ أن
ُّ
محللؾ التلللثر والخضللقع ،ولللقس الغػؾللة والصللدود ،
الؼللرآن
ِ
الجبال الصلؿ ،متللثرة بؽتلاب اهلل…( ﴿ َللق
ويلخذوا العبرة مـ
ان َط َؾ ٰك َج َبؾ ل َر َأي َت ُفۥ َخل ِٰشعا ُّمت ََصدِّ طا ِّملـ َخشل َق ِة
َأكزَلـَا َهل َٰذا ٱل ُؼر َء َ
ٱهلل ِ).
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/11صور ُة املمتحنة!..
يؿؽـ لؾؿممـ الصادق مقادة أطلداء اهلل ورسلقلف لتـلايف ملا
ٓ -3
ُ
بقـفؿللا…( ي للٰ َليفا ٱلل ِلذيـ ءام ُـللقا َٓ تَت ِ
خل ُلذوا َطللدُ ِّوی َو َطللدُ وكُؿ
َ ُّ َ
َ َ َ
قن إِ َلق ِفؿ ِ
لؿ َقد ِة).
َأولِ َقا ۤۚ َء تُؾ ُؼ َ
بٱ َ
يطؿعقن يف أذيتِؽؿ متك ما سـحت الػرصلة ،فلال تقثؼلقا
 -٨إكفؿ َ
بتاليـفؿ أحقاكًا …( إِن َيث َؼ ُػقكُؿ َيؽُقكُلقا َلؽُلؿ َأطلدَ اء َو َيب ُسل ُطقا
بٱلس ِ
ِ
ِ
ون).
قء َو َو ُّدوا َلق تَؽ ُػ ُر َ
إِ َلقؽُؿ َأيد َي ُفؿ َو َألسـَت َُفؿ ِ ُّ
 -1إن كػعلللت الؼرابللل ُة يف اللللدكقا فؾلللـ تـػلللع يف أخلللرة  ،حقلللث
آكػصال والؿػارقة …( َلـ تَـ َػ َعؽُؿ َأر َح ُامؽُؿ َو َٓ َأو َللٰدُ كُؿ ۚۚ
يقم ٱ ِ
لؼ َقل َٰؿ ِة َيػ ِص ُؾ َبقـَؽُؿ).
َ َ
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 -٢ملللا أحؾلللك آئتسلللاء بؿلللـ سللل َؾػؽ ملللـ الصلللالحقـ طؼقلللد ًة
ِ
ِ
ِ
يـ َم َع ُفۥۤ
قؿ َوٱلذ َ
وسؾقكًا…( َقد كَاكَت َلؽُؿ ُأس َق ٌة َح َسـَة ف إِب َر ٰه َ
ون ِمـ ُد ِ
ون ٱهلل ِ).
إِذ َقا ُلقا لِ َؼق ِم ِفؿ إِكا ُب َر َء ٰ ؤُ ا ِمـؽُؿ َو ِمؿا تَع ُبدُ َ
 -٥فضل ُلؾ إبللراهقؿ طؾقللف السللالم وأتباطللف يف البللراءة مللـ الشل ِ
لرك
َ
ون ِمـ ُد ِ
ون
وأهؾف (..إِذ َقا ُلقا لِ َؼق ِم ِفؿ إِكا ُب َر َء ٰ ؤُ ا ِمـؽُؿ َو ِمؿا تَع ُبدُ َ
ٱهلل ِ).
 -٦اإليؿلللللان فاصلللللؾ حؼقؼلللللل بلللللقـ الؼرابلللللات وإرحلللللام
غضلا ُء
الؿتعاضدة…( َك َػركَا بِؽُؿ َو َبدَ ا َبقـَـَا َو َبقـَؽ ُُؿ ٱل َعدَ ٰ َو ُة َوٱل َب َ
َأ َبدً ا َحت ٰك تُم ِمـُقا ِ
بٱهلل ِ َوحدَ ُهۥۤ).
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 -٧كقلللػ يحلللب ويلللقالك ملللـ يعبلللد غقلللر اهلل ،ويتعؾلللؼ بلصلللـام
غضا ُء َأ َبلدً ا
فاسدة… ( َك َػركَا بِؽُؿ َو َبدَ ا َبقـَـَا َو َبقـَؽ ُُؿ ٱل َعدَ ٰ َو ُة َوٱل َب َ
َحت ٰك تُم ِمـُقا ِ
بٱهلل ِ َوحدَ ُهۥۤ).
إبراهقؿ طؾقف السالم وأصحابف أسق ٌة لؽلؿ يف البلراءة  ،وللقس
-٨
ُ
ٍ
مقطدة وطلده إيلاه …( إِٓ
أسق ًة يف استغػاره ٕبقف ٕكف كان َطـ
لؽ َل َ ِ
قلف ََٕسلت ِ
َقق َل إِبر ٰ ِهلقؿ َِٕبِ ِ
لؽ َو َملا َأم ِؾ ُ
َغػ َرن َل َ
لـ ٱهلل ِ ِملـ
لؽ م َ
َ َ
َش ء).
َ
يسؾط ال ُؾلف الؽػلار
أيضا أن ٓ
 -٩ومـ دطاء الؿممـقـ الؿستحب ً
طؾقفؿ فقػتـقا بذلؽ (.ربـَا َٓ تَجعؾـَا فِتـَة ِّلؾ ِلذيـ َك َػلروا وٱ ِ
غػلر
َ ُ َ
َ
َ
ُ
كت ٱلع ِزي ُز ٱ ِ
َلـَا َربـَا إِك َ
قؿ).
َ
ؽ َأ َ َ
لحؽ ُ
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 -3١إكؿا يلخذ بتؾؽ الؼدوات الحسـة  ،ملـ ُأشلبع قؾ ُبلف بلأخرة
لان َل ُؽللؿ فِل ِ
لان
لقفؿ ُأسل َق ٌة َح َسلـَةࣱ ِّل َؿللـ َكل َ
وتخقففللا…( َل َؼللد َكل َ
يرجقا ٱهلل وٱلققم ٱللا ِ
َاخ َر).
َ ُ
َ َ َ َ
ِ
العلداوات بفدايلة اهلل ٕولئلؽ
وتذوب
تـؼؾب إمقر ،
 -33ربؿا
ُ
ُ
ِ
يـ َطلا َديتُؿ
الؿجرمقـ…( َط َسك ٱهللُ َأن َيج َع َلؾ َبقلـَؽُؿ َو َبلق َـ ٱللذ َ
ِّمـ ُفؿ م َقدة َوٱهللُ َق ِدير َوٱهللُ َغ ُػقر ر ِحقؿ).
 -3٨اهلل تعالك بحؽؿتلف ٓ يؿـلع طلـ بلر أهلؾ العفلد ملـ الؽػلار
الذيـ طاهدوا الؿممـقـ طؾك ترك الؼتال  ،وطؾك أن ٓ يظلاهروا
الؽػار طؾقفؿ ٓ ،يـفك طـ معامؾتفؿ بالعدل…( ٓ َيـ َف ٰقؽ ُُؿ ٱهللُ
ِ
يـ َلؿ ُي َؼلٰتِ ُؾقكُؿ فِ ٱلدِّ ِ
يـ َو َلؿ ُيخرِ ُجقكُؿ ِّمـ ِد َيلٰرِكُؿ َأن
َط ِـ ٱلذ َ
وهؿ َوتُؼ ِس ُطقا إِ َلق ِفؿ).
َت َب ُّر ُ
47

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

ققٓ أو فعلال …( إِك َؿلا
 -31إكؿا الؿـفل طـف تقلقفؿ ومـاصرتفؿ ً
يللـفقؽُؿ ٱهلل طل ِ ِ
يـ َق للٰ َت ُؾقكُؿ فِ ل ٱلللدِّ ِ
يـ َو َأخ َر ُجللقكُؿ ِّمللـ
لـ ٱلللذ َ
َ َٰ ُ ُ َ
ِد َيلٰرِكُؿ َو َضل َٰف ُروا َط َؾ ٰك إِخ َر ِ
اجؽُؿ َأن ت ََقلق ُهؿ).
 -3٢إذا صلح إيؿلان الؿسللؾؿة للؿ ترجلع إلللك الؽػلار  ،وٓ يحللؾ
ِ
يـ َقلٰ َت ُؾقكُؿ فِ ٱلدِّ ِ
يـ
كؽاحفا مـفؿ…( إِك َؿا َيـ َف ٰقؽ ُُؿ ٱهللُ َط ِـ ٱلذ َ
َو َأخ َر ُجقكُؿ ِّمـ ِد َيلٰرِكُؿ َو َضل َٰف ُروا َط َؾ ٰك إِخ َر ِ
اجؽُؿ َأن ت ََقلق ُهؿ).
ِ
يـ
-3٥
ُ
برهان يف الؿػاصؾة بلقـ اإليؿلان والشلرك…( َيللٰ َل ُّي َفا ٱللذ َ
ِ
ب ٱهللُ َط َؾق ِفؿ.).
َء َامـُقا َٓ َتت ََقلقا َقق ًما َغض َ
 -3٥كػللللار بللللاهلل ،وجاحللللدون لمخللللرة والبعللللث ،فؽقللللػ
ِ ِ
ِ
لار ِمللـ
لـ ٱل للاَاخ َرة ك ََؿللا َيقِل َ
تقالللقكفؿ…( َقللد َيقِ ُسللقا مل َ
لس ٱلؽُػل ُ
ٰب ٱل ُؼ ُب ِ
َأص َحل ِ
قر).
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/12صور ُة الصف!..
لللع شللللديد  ،وتللللقبقخ لؿللللـ يؼللللقل كثقللللرا وٓ يعؿللللؾ
 -3تؼريل ٌ
ِ
قن).
قن َما َٓ تَػ َع ُؾ َ
يـ َء َامـُقا لِ َؿ َت ُؼق ُل َ
(يلٰ َل ُّي َفا ٱلذ َ
شقئًا… َ
 ٓ -٨ت ِ
لقن َملا
ُعط أماين  ،وتزطؿ مزاطؿ ولست أهالً لفا ( لِ َؿ َت ُؼق ُل َ
قن).
َٓ تَػ َع ُؾ َ
ُعلرف بإفعلال
تؽلقن قلقآ  ،وٓ ت
عر ِة آجتؿاطقة أن
ُ
َ
الؿ ّ
 -1مـ َ
ِ
قن).
والؿقاقػ… ( َك ُب َر َمؼتًا ِطـدَ ٱهلل َأن َت ُؼق ُلقا َما َٓ تَػ َع ُؾ َ
شخص مبغقض طـد اهلل وطـد الـلاس ،ملـ يتالطلب بلالؽالم
-٢
ٌ
ولللقس لللف يف السللؾقك مققل ٍ
لػ أو جؿقللؾ ( َك ُبل َلر َمؼ ًتللا ِطـللدَ ٱهلل ِ َأن
قن).
َت ُؼق ُلقا َما َٓ تَػ َع ُؾ َ
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لت الـللاس فتللذكر أن العؿللؾ يصل ُ
لدق ققلل َ
لؽ ،ويقسل ُلع
 -٥إذا وطظل َ
ِ
قن).
آقتداء بؽ…( َك ُب َر َمؼتًا ِطـدَ ٱهلل َأن َت ُؼق ُلقا َما َٓ تَػ َع ُؾ َ
 -٦الـظللا ُم مللـ زيـللة الحقللاة ولطػفللا ،ومشللروع حتللك لللق وقللت
التحام الرؤوسَ (.ص ّػا ك ََلك ُفؿ ُبـ َقلٰـ مر ُصقص).
 -٧الجزا ُء مـ جـس العؿؾ ،وٓ يجـل ٍ
جان إٓ طؾك كػسلف  ،وإن
ٍ
ومؼاتؾ ( َف َؾؿا زَا ُغقا َأزَا َغ ٱهللُ ُق ُؾق َب ُفؿ).
لؾذكقب لتبعات َ
 -٨التؿادي يف الؿعاصل قد يحرم التقفقؼ ويلقرث الخلذٓن …
( َف َؾؿا زَا ُغقا َأزَا َغ ٱهللُ ُق ُؾق َب ُفؿ).
بعضللا  ،وتـسللجؿ مـفجللً
للقات إكبقللاء تصللدِّ ُق بعضللفا ً
 -٩د َط ُ
ومصدرا…( إِ ِّك رس ُ ِ
ِ
لـ
لقل ٱهلل إِ َللقؽُؿ ُّم َصلدِّ قا ِّل َؿلا َبلق َـ َيلدَ ی م َ
َ ُ
ً
ِ
ِ ِ
ٱلت ِ
سؿ ُفۥۤ َأح َؿدُ .).
قر ٰية َو ُم َب ِّش َرا بِ َر ُسقل َيلت مـ َبعدی ٱ ُ
َ
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 -3١هللق محؿللد وأحؿللد طؾقللف الصللالة والسللالم ،وسللؿاه بللذلؽ
لؽقكللللللللف محؿللللللللقدا وأحؿللللللللد الخالئللللللللؼ يف السللللللللؿاء
ِ
ِ ِ
سؿ ُفۥۤ َأح َؿدُ ).
وإرض… َ
(و ُم َب ِّش َرا بِ َر ُسقل َيلت مـ َبعدی ٱ ُ
 -33وهذه البشارة حج ٌة مـ اهلل طؾلك بـلل إسلرائقؾ وقلد ذكلر يف
كتبفؿ وطؾك لسان كبقفؿ طقسك…( َو ُم َب ِّش َلرا بِ َر ُسلقل َيللتِ ِملـ
بٱلبقـَلل ِ
ِ
ٰت َقلا ُلقا َهلل َٰذا ِسلحر
سلؿ ُفۥۤ َأح َؿلدُ َف َؾؿلا َجلا َء ُهؿ ِ َ ِّ
َبعدی ٱ ُ
ُّمبِقـ).
ُّ -3٨
صالعت الحرب طؾك ديـ هلل  ،استقؼـ الـصر والػلرج
كؾ ما
َ
بؼقلفَ (..وٱهللُ ُمتِ ُّؿ ك ِ
ون) .
ُقر ِهۦ َو َلق َكرِ َه ٱل َؽل ِٰػ ُر َ
 -31تحل ٍ
للد ملللـ البلللاري تعلللالك يؿلللَل الػلللماد اصؿئـاكلللا بالـفايلللة
الؿشرقة…( لِقظ ِفرهۥ ط َؾك ٱلدِّ ِ ِ
ُقن).
لؿشرِك َ
ُ َُ َ
يـ ُك ِّؾفۦ َو َلق َكرِ َه ٱ ُ
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 -3٢يف اإلسالم تجار ٌة رائحة رابحة لؿـ حؿؾف بصدق ،وتحؿلؾ
تبعاتللف تػل ُ
لك تِ َج لل َٰرة
لقق تجللار َة الللدكقا الػارغللةَ (.هللؾ َأ ُد ُّل ُؽللؿ َط َؾل ٰ
ت ِ
ُـجقؽُؿ ِّمـ َط َذ ٍ
اب َألِقؿ).
 -3٥وٓ يزال الؿجاهدون الصادققن يظػرون بذلؽ ما تحؼؼت
ِ
لـ ٱهلل ِ َو َفلتح َقرِيلب
ى تُح ُّبقك ََفا كَصر ِّم َ
أسباب الـصر …( َو ُأخ َر ٰ
وب ِّشرِ ٱ ِ ِ
قـ).
لؿممـ َ
ََ
ُ
 -3٦لعؾللؽ تشللارك يف كصللرة ديللـ اهلل طؾؿللا ودطللقة ،واسللتـارة
ِ
كص َار ٱهلل ِ).
يـ َء َامـُقا كُقكُقا َأ َ
وإصالحا ( َيلٰ َل ُّي َفا ٱلذ َ
ً
 -3٧كؾؿلللللا ط ُظلللللؿ تلللللديـُؽ وطؾؿلللللؽ ومسلللللمولقتؽ  ،زادت
ِ
كص َار ٱهلل ِ).
يـ َء َامـُقا كُقكُقا َأ َ
كصرتؽ…( َيلٰ َل ُّي َفا ٱلذ َ
 ٓ -3٨تغـللل ققتُـللا وتؿاسلؽُـا دون كصللر اهلل وتليقللده…( َف َليللدكَا
ِ
ِ
يـ).
يـ َء َامـُقا َط َؾ ٰك َطدُ ِّوهؿ َف َلص َب ُحقا َضل ِٰفرِ َ
ٱلذ َ
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/13صور ُة اجلمعة!..
العرب أم ًة أمق ًة ٓ تعلرف الؽتلب وٓ الرسلؾ وٓ آٓت
 -3كاكت
ُ
الؽتابة… (.هق ٱل ِذی بع َ ِ
لـ َر ُسقٓ ِّمـ ُفؿ) ويف َ
ذللؽ
ث ف ٱُٕ ِّم ِّق َ
ََ
ُ َ
مـ إقامة الحجة ما ٓ يخػك…!.
وأضفلر حجتلفَ (.يت ُؾلقا َط َؾلق ِفؿ
 -٨مع كقكف أم ًقلا طؾؿلف اهلل طؾلقفؿ
َ
َء َايلٰتِ ِفۦ َو ُي َزك ِ
ِّقفؿ َو ُي َع ِّؾ ُؿ ُف ُؿ).
 -1كاكللت وضللائػ كبقتللف الللتالوة والتزكقللة والتعؾللقؿ…( َيت ُؾللقا
َط َؾق ِفؿ َء َايلٰتِ ِفۦ َو ُي َزك ِ
ِّقفؿ َو ُي َع ِّؾ ُؿ ُف ُؿ).
 -٢وهللل كعؿللة اهلل طؾللقفؿ إذ قبؾفللا حللالفؿ يف ضللالل وضللقاع
ِ
ِ
ؽؿل َة َوإِن َكللاكُقا ِمللـ َقبل ُؾ َل ِػل َض َؾللٰؾ
لؿ ٱلؽ َتلل َ
َ
ٰب َوٱلح َ
(و ُي َع ِّؾ ُؿ ُفل ُ
ُّمبِقـ).
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ِ
يـ ُح ِّؿ ُؾلقا
-٥
تؼبقح لؽؾ حامؾ لؾعؾؿ ،ولؿ يؼؿ بلماكتفَ (.م َث ُؾ ٱلذ َ
ٌ
ٱلتقري َة ُثؿ َلؿ يح ِؿ ُؾقها كَؿ َث ِؾ ٱ ِ
لح َؿ ِ
ار َيح ِؿ ُؾ َأس َػ َارا).
َ َ
َ
َٰ
ِ
قهلا
-٦
ُ
حؿالن العؾؿ يعـل امتثالف وتبؾقغف يف الـاس ( ُثؿ َلؿ َيحؿ ُؾ َ
كَؿ َث ِؾ ٱ ِ
لح َؿ ِ
ار).
َ
 - ٧لحظ ٌة حتؿقة ٓ يؿؽـ الػرار طـفا ،فلاهللَ كسللل حسلـ الختلام
ون ِمـ ُف َفنِك ُفۥ ُم َؾل ِٰؼقؽُؿ).
لؿ َ
قت ٱل ِذی ت َِػ ُّر َ
( ُقؾ إِن ٱ َ
 -٨كللدا ٌء مخصللقص لؾجؿعللة بآسللتعداد وتللرك البقللع والؾفللق
ِ ِ
ُقد ِ
ِ
ِ
فٱس َعقا
لج ُؿ َع ِة َ
ی لؾص َؾ ٰقة مـ َيق ِم ٱ ُ
يـ َء َامـُقا إِ َذا ك َ
(يلٰ َل ُّي َفا ٱلذ َ
َ
ِ
قع).
إِ َل ٰك ِذكرِ ٱهلل َو َذ ُروا ٱل َب َ
 -٩إذا أديتؿ الصلالة فلال حلرج ملـ التؽسلبَ (… ،فلنِ َذا ُق ِضلق ِ
ت
َ
فٱكت َِش ُروا فِ ٱَٕ ِ
رض َوٱب َتغُقا ِمـ َفض ِؾ ٱهلل ِ).
ٱلص َؾ ٰق ُة َ
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 -3١ما أحؾك الجؿع بقـ الدكقا وأخرة…( َفنِ َذا ُق ِضق ِ
ت ٱلص َؾ ٰق ُة
َ
َ
فٱكت َِش ُروا فِ ٱَٕ ِ
رض َوٱب َتغُقا ِمـ َفض ِؾ ٱهلل ِ).
َ
 -33مللا أشللد فتـ ل َة الؿللال بالـللاس…( َوإِ َذا َر َأوا تِ َجللل َٰر ًة َأو َلفلل ًقا
ٱك َػ ُّضقا إِ َلق َفا َوت ََرك َ
ُقك َقايِؿا).
 -3٨قللد ُيبتؾللك الداطقللة بـػللقر الـللاس ٕدكللك سللبب فللال يؽتللرث
(وإِ َذا َر َأوا تِ َجلللل َٰر ًة َأو َلفللل ًقا ٱك َػ ُّضلللقا إِ َلق َفلللا َوت ََر ُكل َ
للقك
للللذلؽ… َ
َقايِؿا).
 -31الخطباء ققا ٌم والؿتحدثقن جؾقس ( َوت ََرك َ
ُقك َقايِؿا).
 -3٢تبؼك أخر ُة وثقابفا أطظؿ مـ لفق الدكقا وتجارتفا ( ُقؾ َما
ِ
ِ
ِطـدَ ٱهلل ِ َخقر مـ ٱلؾ ِ ِ
قـ).
فق َوم َـ ٱلت َِّجل َٰرة َوٱهللُ َخق ُر ٱلر ٰ ِزق َ
ِّ َ
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للذب ملللـ أول لؼلللاء …( إِ َذا َجلللا َء َك
 -3٥صبقعللل ُة الؿـلللافؼقـ الؽل ُ
للؽ َلرسل ُ ِ
للؿ إِكل َ
للؽ
لؿـَلللل ِٰػ ُؼ َ
للقل ٱهلل َوٱهللُ َيع َؾل ُ
قن َقلللا ُلقا كَشللل َفدُ إِكل َ َ ُ
ٱ ُ
َل َر ُسق ُل ُفۥ).
 -3٦ومللللللـ دأبفللللللؿ الحؾل ُ
لللللػ وجعللللللؾ إيؿللللللان تُروسللللللا
ٕكاذيبفؿ(.ٱتخَ ُلذوا َأي َؿللٰـ َُفؿ ُجـلة َف َصلدُّ وا َطلـ َسلبِ ِ
قؾ ٱهلل ِ إِك ُفلؿ
قن).
َسا َء َما كَاكُقا َيع َؿ ُؾ َ
 -3٧هقئلللاتفؿ حسلللـة وألسلللـتفؿ فاتـلللة ،تغلللر الـلللاضر ،ولؽلللـفؿ
كالخُ شلللب الؿسلللـدة ٓ خقلللر فلللقفؿ ( َوإِ َذا َر َأيلللت َُفؿ تُع ِ
ج ُب َ
لللؽ
َأج َس ُام ُفؿ َوإِن َي ُؼق ُلقا تَس َؿع لِ َؼقلِ ِفؿ ك ََلك ُفؿ ُخ ُشب ُّم َسـدَ ة).
 -3٨وهللذه الؿظللاهر لللؿ تغللـ طللـفؿ شللقئًا  ،ففللؿ أجللبـ الـللاس ،
قن كُؾ َصق َح ٍة َط َؾق ِفؿ).
وأشدهؿ هؾ ًعاَ (..يح َس ُب َ
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 -3٩ومـ كلان بفلذه الصلػات ملـ التؼؾلب والؽلذب والؿظلاهر
للؿ ٱل َعللدُ ُّو
الؽاذبللة ،هللؿ العللدو الحؼقؼللل الللذي يتؼللك … ُ
(ه ُ
فٱ َ
ُقن).
َ
رهؿ َقلٰ َت َؾ ُف ُؿ ٱهللُ َأك ٰك ُيم َفؽ َ
حذ ُ
 -٨١لػسادهؿ كرهقا حتك استغػار رسقل اهلل لفؿ…( َوإِ َذا قِ َ
قلؾ
َغػر َلؽُؿ رس ُ ِ
َلفؿ َتعا َلقا يست ِ
وس ُفؿ).
قل ٱهلل َلقوا ُر ُء َ
َ ُ
ُ َ َ
اسللتغػار رسللقل اهلل إلصللرارهؿ طؾللك الؽػللر
 -٨3لللؿ يللـػعفؿ
ُ
رت َلفؿ َأم َلؿ تَسلت ِ
َغػر َل ُفلؿ َللـ
وتؿاديفؿ ( َس َقا ٌء َط َؾق ِفؿ َأستَغ َػ َ ُ
َيغ ِػ َر ٱهللُ َل ُفؿ).
 -٨٨التضل ُ
لللققؼ الؿللللالل طؾللللك الللللدطقة ورجآتفللللا مللللـ أهللللؿ
قن َٓ ت ِ
ِ
ُـػ ُؼقا َط َؾ ٰك مـ ِطـدَ رس ِ
قل
يـ َي ُؼق ُل َ
مؼاصدهؿ…( ُه ُؿ ٱلذ َ
َ ُ
َ
ٱهلل ِ َحت ٰك َيـ َػ ُّضقا).
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لار إمللقال  ،وهللل كؾفللا هلل طللز
 ٓ -٨1يؿؽل ُ
لـ ٕيللة صائػللة احتؽل ُ
رض و َلللٰؽِـ ٱ ِ ِ
ِ
ِ ِ
قـ
لؿـَللٰػؼ َ
وجؾ …( َولؾف َخلزَايِ ُـ ٱلس َؿلل َٰق ٰت َوٱَٕ ِ َ
ُ
قن).
َٓ َيػ َؼ ُف َ
لقن
ِ -٨٢غ ُّؾفؿ الداخؾل حؿ َؾفؿ طؾك الؿجاهرة بالؽػر …( َي ُؼق ُل َ
لؿ ِديـ َِة َل ُقخرِ َجـ ٱَٕ َط ُّز ِمـ َفا ٱَٕ َذل).
َلقِـ ر َجعـَا إِ َلك ٱ َ
حب الؿال والقلد … والػلائز
 -٨٥غال ًبا ما
تتـازع الصؾقات مع ّ
ُ
ِ
يـ َء َامـُللقا َٓ تُؾ ِف ُؽللؿ َأم ل َق ٰ ُل ُؽللؿ َو َٓ
مللـ تجاوزهؿللا ( َي للٰ َل ُّي َفا ٱلللذ َ
َأو َللٰدُ كُؿ َطـ ِذكرِ ٱهلل ِ).
ِ
 -٨٦العاقل ُ
لللاطات الصللللحة قبللللؾ حؾللللقل
لللتثؿر سل
لللؾ مللللـ يسل
ُ
(و َأ ِكػ ُؼلقا ِملـ ملا َرزَقـَللٰؽُؿ ِّملـ َقبل ِؾ َأن َيللتِ َ َأ َحلدَ ك ُُؿ
إجؾ… َ
قت).
لؿ ُ
ٱ َ
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/14صورة التغابن!..
 -3خؾؼ اهلل اإليؿلان والؽػلر ،فاختلار ملـ طبلاده ملا اختلار ،وقلد
قضك ذلؽ أزًٓ ( ُه َق ٱل ِذی َخ َؾ َؼؽُؿ َف ِؿـؽُؿ كَافِر َو ِمـؽُؿ ُّملم ِمـ
قن َب ِص ٌقر).
َوٱهللُ بِ َؿا تَع َؿ ُؾ َ
 -٨همٓء البشر أرسؾفؿ اهلل ولقسقا مـ طـد أكػسلفؿ…( َف َؼلا ُلقا
َأ َب َشر َيفدُ و َكـَا َف َؽ َػ ُروا َوت ََقلقا وٱستَغـَك ٱهللُ).
ِ
يـ
الؽػار البعث واهلل تعالك يجزم بف
 -1يـػل
لؿ ٱللذ َ
متحدياَ (.ز َط َ
ُ
ً
َك َػ ُروا َأن لـ ُيب َع ُثقا ُقؾ َب َؾ ٰك َو َر ِّب َلتُب َع ُثـ ُثؿ َل ُتـَب ُمن بِ َؿا َط ِؿؾتُؿ).
(يلق َم
 -٢يف الؼقامة يق ُم جؿ ٍع ٓ كظقر لف ضلخام ًة وكثلر ًة وحسلابً َ
ِ
لجؿ ِع).
َيج َؿ ُعؽُؿ ل َقق ِم ٱ َ
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وتغابـ وخسلرانَ (.ذ ٰلِ َ
لؽ َيلق ُم ٱلتغَلا ُب ِـ َو َملـ
اجتؿاع وشؼاء ،
-٥
ٌ
ٌ
ُيم ِمـ ِ
بٱهلل ِ َو َيع َؿؾ َصل ِٰؾحا ُي َؽ ِّػر َطـ ُف َس ِّقلاَاتِ ِف.).
ٍ
لاب ِملـ
شلء
 ٓ -٦تؽترث كثقرا وكؾ
مؼدر مـ طـد اهلل ( َما َأ َص َ
ٌ
ُّم ِصق َب ٍة إِٓ بِنِذ ِن ٱهلل ِ َو َمـ ُيم ِمـ ِ
بٱهلل ِ َيف ِد َقؾ َب ُفۥۚ).
 ٓ -٧يقاج ل ُف شللد َة الؿصللائب شللل ٌء كاإليؿللان… ( َو َمللـ ُيللم ِمـ
ِ
بٱهلل ِ َيف ِد َقؾ َب ُفۥۚ َوٱهللُ بِؽ ُِّؾ َش ٍء َط ِؾقؿ).
ِ
يـ َء َامـُلقا إِن
 -٨إذا اكحرفت الؼرابة كتجت العداوة…( َيلٰ َل ُّي َفا ٱلذ َ
فٱ َ
وهؿ).
ِمـ َأز َو ٰ ِجؽُؿ َو َأو َلل ِٰدكُؿ َطدُ ّوا لؽُؿ َ
حذ ُر ُ
ضررا طؾك صاحبفا ،
 -٩إذا ُصرفت الؼرابة طـ صاطة اهلل  ،كاكت
ً
ِ
يـ َء َامـُللقا إِن ِمللـ َأز َو ٰ ِج ُؽللؿ
لقـ معالجتفللا َ (..يللٰ َل ُّي َفا ٱلللذ َ
والؿتعل ُ
فٱ َ
وهؿ).
َو َأو َلل ِٰدكُؿ َطدُ ّوا لؽُؿ َ
حذ ُر ُ
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ٌ
فٱت ُؼلقا
-3١
تخػقػ ملـ اهلل أن التؼلقى مـقصل ٌة بآسلتطاطة َ (..
سؿ ُعقا َو َأصِق ُعقا).
ٱهللَ َما ٱس َت َطعتُؿ َوٱ َ
 -33أولك بركات الـػؼة طؾك الـػس واللذات…( َو َأ ِكػ ُؼلقا َخقلرا
َِّٕك ُػ ِسؽُؿ).
ِ
لؾـػس شح مرير مـ طلقيف مـلف ففلق مػؾلح …( َو َملـ ُي َ
لقق
-3٨
ِ ِ
ؽ هؿ ٱلؿ ِ
قن) .
ػؾ ُح َ
ُشح كَػسفۦ َف ُلو َللٰقِ َ ُ ُ ُ
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/15صورة الطالق!..
 -3الطل ُ
للللالق معالجللللل ٌة طـلللللد سلللللقء العشلللللرة ،وللللللف أوقاتلللللف
لقهـ لِ ِعلدتِ ِفـ
(يلٰ َل ُّي َفا ٱلـبِل ُّ إِ َذا َصؾؼلت ُُؿ ٱلـ َِّسلا َء َف َط ِّؾ ُؼ ُ
الؿـاسبة… َ
و َأحصقاٱ ِ
لعد َة).
َ ُ
وتػلاؤٓ
 ٓ -٨يجقز الخروج وقت العدة صقكًا لؾحقاة الزوجقة ،
ً
ِ
ِ
جـ إِٓ َأن
لقهـ مللـ ُب ُقللقت ِفـ َو َٓ َيخ ل ُر َ
بالتصللالح…( َٓ تُخرِ ُجل ُ
يلتِقـ بِ َػل ِ
ٰح َشة ُّم َب ِّقـَة).
َ َ
 -1هلللللذه إحؽلللللام إسلللللرية ملللللـ حلللللدود اهلل القاجلللللب
ؽ حلدُ ود ٱهلل ِ ومللـ ي َتعلد حلدُ ود ٱهلل ِ
تقققرهلا…(وتِ
َ
َ
َ
َ
َ
لؿ
ل
ؾ
ض
لد
ؼ
ف
ؾل
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ َ
كَػ َس ُفۥۚ).
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الغضللب ،وبؼقللت الؿطؾؼللة يف بقتفللا كللان أقللرب
سللؽـ
 -٢إذا
ُ
َ
لؾتللراحؿ وآطتللذار …( َٓ َتللد ِری َل َعللؾ ٱهللَ ُيحل ِد ُ
ث َبعلدَ َذ ٰلِل َ
لؽ
َأمرا) [الطالق .]3
يسـ اإلشفا ُد إمساكًا أو فرا ًقا  ،وهق مـ السلــ الؿفجلقرة يف
ُّ -٥
الؿعاشرة الزوجقة …( َفنِ َذا ب َؾغـ َأج َؾفـ َف َلم ِسؽُقهـ بِؿعر ٍ
وف
َ َ َ ُ
ُ َ ُ
َأو َف ِ
قهـ بِ َؿع ُروف َو َأش ِفدُ وا َذ َوی َطدل ِّمـؽُؿ).
ار ُق ُ
لرن مسل ُ
لائؾ الطللالق بللالتؼقى دل ذلللؽ طؾللك فداحللة
 -٦حقـؿللا تؼل ُ
التساهؾ فقلف…( َو َملـ َيت ِلؼ ٱهللَ َيج َعلؾ لل ُفۥ َمخ َرجلا َو َيرزُقل ُف ِملـ
ِ
َحق ُ
ب).
ث َٓ َيحتَس ُ
مػتاح الؿضايؼ وإرزاق…( َو َملـ َيت ِلؼ ٱهللَ َيج َعلؾ
 -٧تؼقى اهلل
ُ
ِ
ل ُفۥ َمخ َرجا َو َيرزُق ُف ِمـ َحق ُ
ب).
ث َٓ َيحتَس ُ
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 -٨يا َلػقز الؿتقكؾ الصادق طؾلك اهلل…( وملـ يتَقكلؾ ط َؾلك ٱهلل ِ
َ
ََ َ َ
َف ُف َق َحس ُب ُفۥ ۚۤۚ إِن ٱهللَ َبل ِٰؾغُ َأمرِ ِهۦۚ…).
لقر خػقللة ٓ يشللعر بفللا إٓ مللـ اتؼللك اهلل حللؼ
 -٩يف التؼللقى تقاسل ُ
التؼقى…( َو َمـ َيت ِؼ ٱهللَ َيج َعؾ ل ُفۥ ِمـ َأمرِ ِهۦ ُيسرا) .
وثقاب باهر…( َو َملـ َيت ِلؼ ٱهللَ ُي َؽ ِّػلر
تؽػقر كادر،
 -3١يف التؼقى
ٌ
ٌ
َطـ ُف َس ِّقلاَاتِ ِفۦ َو ُيعظِؿ َل ُفۥۤ َأج ًرا) .
 -33يف اسللتقعاب الشللرع لؿشللاكؾ الزوجقللة دلقل ٌلؾ طؾللك اكتؿالللف
ِ
ُقهـ ِملـ َحقل ُ
ث َسلؽَـتُؿ ِّملـ ُوجل ِدكُؿ َو َٓ
وسؿاحتف…( َأسلؽـ ُ
ت َُضاروهـ لِت َُضق ُؼقا ط َؾق ِفـ وإِن كُـ ُأو َلل ِ
ٰت َحؿؾ َف َل ِكػ ُؼقا َط َؾق ِفـ
َ
ِّ َ
ُّ ُ
َحت ٰك َي َضع َـ َحؿ َؾ ُفـ).
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لس فللقق صاقتفللا وقللدرتفا …( َٓ ُي َؽ ِّؾل ُ
 ٓ -3٨تؽؾللػ كػل ٌ
لػ ٱهللُ
كَػ ًسا إِٓ َما َءا َت ٰق َفا).
 -31بشلللللار ٌة يف طلللللدم اسلللللتطالة ال ُعسلللللرِ واكلللللدحاره طؿلللللا
(س َقج َع ُؾ ٱهللُ َبعدَ ُطسر ُيسرا).
قريب… َ
 -3٢مللا مللـ قريل ٍلة طتللت أو اسللتؽبرت ،إٓ حقسللبت و ُطل ِّلذبت،
ِِ
ٍ
اسبـَلل َٰفا ِح َسلابا
َ
(وك ََل ِّيـ ِّمـ َقر َية َطتَت َطـ َأملرِ َر ِّب َفلا َو ُر ُسلؾفۦ َف َح َ
َش ِديدا َو َطذبـَل َٰفا َط َذابا كُّؽرا…).
ُ
إرض سبع كالسؿقات يف الخؾؼ والعظؿة …( ٱهللُ ٱل ِلذی
-3٥
َخ َؾ َؼ سبع سؿلٰق ٰت و ِمـ ٱَٕ ِ ِ
مر َبقـ َُفـ.)..
َ َ َ َ َ َ َ
رض مث َؾ ُفـ َي َتـَز ُل ٱَٕ ُ
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/16صورة التحزيم!..
ِ
لؿ
 -3قرآكف يعاتبف ،ويـبفلف طؾلك الخطلل القاقلع…( َيللٰ َل ُّي َفا ٱلـبِل ُّ ل َ
لات َأز َو ٰ ِجل َ
ت َُحل ِّلر ُم َمللا َأ َحللؾ ٱهللُ َلل َ
لؽ َوٱهللُ َغ ُػللقر
لؽ تَبت َِغ ل َمر َضل َ
ر ِحقؿ).
 -٨السلللللـ ُة طـلللللد طؼلللللد القؿلللللقـ والحـلللللث فقفلللللا الؽػلللللار ُة
ِ
ِ
الؿشلللفقرة…(﴿ َقلللد َف َ
لللر َض ٱهللُ َلؽُلللؿ تَحؾللل َة َأي َؿللللٰـؽُؿ َوٱهللُ
َمق َل ٰقؽُؿ).
ِ
القاجلب
الؼرآن يف معاتبة أهلؾ الػضلؾ اذا ملالقا طلـ
 ٓ -1يتردد
ُ
الشرطل …( إِن َتتُق َبا إِ َلك ٱهلل ِ َف َؼد َصغَت ُق ُؾق ُبؽ َُؿلا َوإِن َت َظلل َٰف َرا
َط َؾق ِف َفنِن ٱهللَ ُه َق َمق َل ٰق ُف َو ِجبرِ ُ
يؾ).
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 -٢هـق ًئللا لؿللـ كللان اهللُ مللقٓه وكصللقره ،فؿللـ سللقجترئ طؾقللف…
ِِ
ِ
( َفنِن ٱهللَ ُه َق َمق َل ٰقل ُف َو ِجبرِ ُ
لؿ َؾللٰقِ َؽ ُة َبعلدَ
لؿلممـ َ
قـ َوٱ َ
يلؾ َو َصللٰؾ ُح ٱ ُ
َذ ٰلِ َ
ؽ َض ِف ٌقر .
 -٥لللق اضللطر الصللؾحاء لؾطللالق فللنن اهلل سللقخؾػفؿ خقللرا مؿللا
لك َر ُّبل ُفۥۤ إِن َصؾ َؼ ُؽللـ َأن ُيب ِد َلل ُفۥۤ َأز َو ٰ ًجللا َخقلرا ِّمللـؽُـ
سللبؼ…( َط َسل ٰ
ُمس ِؾ َؿلٰت ُّمم ِم َـلٰت َقلٰـ ِ َتلٰت).
خقر وحسـ تبعؾ ( َث ِّق َبلٰت َو َأبؽَارا).
 -٦حتك يف الثقبات ٌ
ِ
يـ َء َامـُلقا ُقلقا
 -٧وقايتُفؿ بحسلـ التربقلة والتعؾلقؿ َ (..يللٰ َل ُّي َفا ٱللذ َ
َأك ُػسؽُؿ و َأه ِؾقؽُؿ كَارا و ُققدها ٱلـاس وٱ ِ
لح َج َار ُة).
ُ َ
َ َُ
َ
َ
 -٨كللار غؾقظللة معظؿللة ،تشللعؾفا جسللق ُم الـللاس مللع الحجللارة..
طافاكا اهلل واياكؿ ( و ُققدها ٱلـاس وٱ ِ
لح َج َار ُة).
ُ َ
َ َُ
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 -٩تـػقل ٌلر مللـ الؿـظللر ،وغؾظللة متـاهقللة…( َط َؾق َفللا َم َؾللٰقِ َؽ ٌة ِغل َلالظ
ون).
قن َما ُيم َم ُر َ
قن ٱهللَ َما َأ َم َر ُهؿ َو َيػ َع ُؾ َ
ِشدَ اد ٓ َيع ُص َ
اطتلذار وٓ معاتبلة ،وٓ اسلترحا ٌم ومماكسللة
 -3١للقس يف أخلرة
ٌ
ِ
َون َمللا كُـ لتُؿ
يـ َك َػل ُلروا َٓ تَع َتل ِلذ ُروا ٱل َقللق َم إِك َؿللا تُج لز َ
(ي للٰ َل ُّي َفا ٱلللذ َ
َ
قن).
تَع َؿ ُؾ َ
ِ
ِ
شقؿة الؿممـ تقبتلف الـصلقح الصلادقة َ (..يللٰ َل ُّي َفا
أحسـ
 -33مـ
ِ
ِ
قحا).
يـ َء َامـُقا تُق ُبقا إِ َلك ٱهلل تَق َبة ك ُص ً
ٱلذ َ
 -3٨إكؿا الخلزي طؾلك ملـ سلقاهؿ ملـ الؿخلالػقـ …( َيلق َم َٓ
ِ
يـ َء َامـُقا َم َع ُفۥۖ).
ُيخ ِزی ٱهللُ ٱلـبِ َوٱلذ َ
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الؽػللار بالسللقػ والسللـان  ،والؿـللافؼقن بالحجللة
 -31يجاهللدُ
ُ
ِِ
ِ
قـ َوٱغ ُؾللظ
لؿـَ للٰػؼ َ
لار َوٱ ُ
والبقللان …( َي للٰ َل ُّي َفا ٱلـبِ ل ُّ َج لل ِٰفد ٱلؽُػل َ
َط َؾق ِفؿ).
 -3٢إكؿلللا اإلغلللالظ يف حلللؼ الؿعاكلللد الؿتؿلللادي …( َوٱغ ُؾلللظ
َط َؾق ِفؿ).
 -3٥كؿلللللا يف الخقلللللر قلللللدوات  ،كلللللذلؽ يف الشلللللر قلللللدرات
ِ
ٌ
ومثؾ… َ
ملر َأ َت
(ض َر َب ٱهللُ َمل َثال ِّلؾلذ َ
ملر َأ َت كُلقح َوٱ َ
يـ َك َػ ُلروا ٱ َ
ت طبدَ ِ ِ ِ ِ
ِ
َاه َؿا).
يـ مـ ط َبادكَا َصلٰؾ َحق ِـ َفخَ ا َكت ُ
ُلقط كَا َكتَا تَح َ َ
ت
 -3٦صللؾ ُة الؽللافر بللالؿممـ ٓ تـػعللف يف الؼقامللة…( كَا َك َتللا تَحل َ
ادكَا صل ِٰؾحق ِـ َفخَ ا َكتَاهؿا َف َؾلؿ يغـِقلا طـفؿلا ِملـ ٱهلل ِ
يـ ِمـ ِطب ِ
َطبدَ ِ
َ
َ َ
َ
ُ َ َ ُ َ
ُ َ
َشقلاا).
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اإليؿان يف بققت الظؾؿ والظؾؿات ،لؿلـ صلدقت
 -3٧قد يتقالدُ
ُ
ِ
لقن إِذ َقا َللت
ملر َأ َت فِر َط َ
كقتف ( َو َض َلر َب ٱهللُ َمل َثال ِّلؾلذ َ
يـ َء َامـُلقا ٱ َ
ِ
رب ٱ ِ ِ ِ
لجـ ِة).
بـ ل طـدَ َك َبقتا ف ٱ َ
َ ِّ
 -3٨ط ُظلللؿ شلللق ُقفا اإليؿلللاين فرجلللت مجلللاور َة اهلل يف الجـلللة،
ِ
واختارت الجار قبؾ الدار…( رب ٱ ِ ِ ِ
لجـ ِة
بـ ل طـدَ َك َبقتا ف ٱ َ
َ ِّ
َ
ِِ
ِ ِ
ِِ
قـ).
َوك َِّجـ ِ ِمـ فِر َط َ
قن َو َط َؿؾفۦ َوك َِّجـ م َـ ٱل َؼق ِم ٱلظلٰؾؿ َ
ٍ
معاكللاة مللـ إيؿاكفللا ولؽـفللا صللبرت واحتسللبت
 -3٩كاكللت يف
ِِ
ِ ِ
ِِ
قـ).
(وك َِّجـ ِ ِمـ فِر َط َ
قن َو َط َؿؾفۦ َوك َِّجـ م َـ ٱل َؼق ِم ٱلظلٰؾؿ َ
َ
أطظؿ مدحٍ لؾـساء  ،ملدحفا بعػتفلا وصفارتفلا …( َو َملر َي َؿ
-٨١
ُ
َت ِطؿ َر ٰ َن ٱلتِ َأح َصـَت َفر َج َفا).
ٱبـ َ
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وصػ ٍ
ٌ
طال يف العؾؿ والعؿؾ ،والصلديؼقة وآمتثلال لؿلريؿ
-٨3
ِ
ِ
ِ ِ
لـ
طؾقفا السالم …( َو َصد َقت بِؽَؾ َؿلٰت َر ِّب َفلا َو ُك ُتبِلفۦ َوكَاكَلت م َ
ِِ
قـ).
ٱل َؼلٰـت َ
ملريؿ طؾقفلا السلالم ملـ الـسلاء الؽقاملؾ طػل ًة وديـلا
 -٨٨كاكت
ُ
ِِ
ِ
قـ).
وطباد ًة ( َوكَاكَت م َـ ٱل َؼلٰـت َ
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ٍ
طلؿ خقلره ،
 -3تعالك وتؿجد مـ بقده مؾؽلقت كلؾ شللء ،وقلد ّ
ِِ
ِ
لؿ ُ
ؾؽ َو ُه َق َط َؾ ٰك ك ُِّؾ َشل ء
وتعاضؿ إحساكُفَ (.ت َبل َٰر َك ٱلذی بِ َقده ٱ ُ
َق ِد ٌير).
 -٨إكؿا كان القجق ُد والحقاة والؿقت لالبلتالء …( ٱل ِلذی َخ َؾ َلؼ
لح َق ٰق َة لِ َقب ُؾ َقكُؿ َأ ُّيؽُؿ َأح َس ُـ َط َؿال).
لؿ َ
قت َوٱ َ
ٱ َ
ِ
للـ
للقكُؿ َأ ُّيؽُللؿ َأح َس ُ
بحسللـ العؿللؾ…( ل َقب ُؾ َ
 -1كؾـللا مطللالبقن ُ
َط َؿال).
ُ
العؿؾ بالصدق والؿتابعلة  ،ومباطلدة الؿحرملات
يحسـ
 -٢إكؿا
ُ
(أيؽؿ أحسـ طؿالً) .
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ٍ
ِ
ُ -٥
كلاف يف
الؽلقن وطجائبِلف يف السلؿقات وإرض ،
خؾؼ هلذا
تقحقد العؼالء ( ما تَر ِ
حؿل ِٰـ ِمـ َت َػل ُٰقت).
َ ٰ
ى ف َخؾ ِؼ ٱلر َ
للر ملللرات وملللرات ٓ ..تلللرى إٓ جؿلللال
للرر ود ّقلللؼ البصل َ
 -٦كل ّ
الؿؾؽقت  ،وكؿال الجبروت ( ُثؿ ٱ ِ
رج ِع ٱل َب َص َر كَلرتَق ِـ َيـ َؼ ِؾلب
ؽ ٱلبصر َخ ِ
اسئا َو ُه َق َح ِسقر).
إِ َلق َ َ َ ُ
للر البشلللري طلللـ العثلللقر طؾلللك ثغلللرة وخؾلللؾ يف
َ -٧يعجللل ُز البصل ُ
ِ
الؿؾؽلللقت الربلللاين…( َيـ َؼ ِؾلللب إِ َلقللل َ
للق
للر َخاسلللئا َو ُهل َ
ؽ ٱل َب َصل ُ
َح ِسقر)!.
 -٨جعللؾ اهلل هللذه الـجللقم زيـ ل ًة لؾسللؿاء ،ورجقمللا لؾشللقاصقـ ،
وهداي ًة لؾـاس يف ضؾؿات البر والبحلرَ (…،و َل َؼلد زَيـلا ٱلس َلؿا َء
قح َو َج َعؾـَل َٰفا ُر ُجقما ِّلؾش َقلٰطِ ِ
قـ).
ٱلدُّ ك َقا بِ َؿ َصلٰبِ َ
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ِ
للـ
 -٩تؽللاد جفللـؿ تتؼطللع مللـ شللدة ثقراكفللا …( َتؽَللا ُد ت ََؿقلل ُز م َ
ٱلغ ِ
َقظ) .فالؾفؿ طافـا وجـبـا!
َ
أسلللػؾ
وتػؽقلللره  ،يلللـحط بصلللاحبف
فؼلللدان العؼلللؾ آلتَلللف
-3١
ُ
َ
سافؾقـ…َ (.و َقا ُلقا َلق كُـا كَس َؿ ُع َأو كَع ِؼ ُؾ َملا كُـلا فِل َأص َحلل ِ
ٰب
ٱلس ِعقرِ) .
ِ
َ
كػسلؽ
 -33مفؿا كان
لديؽ مـ أدوات آطتلراض  ،فلال تحلر ْم َ
كعؿ َة السؿع والعؼؾ…( و َقا ُلقا َلق كُـا كَسؿع َأو كَع ِؼ ُؾ ما كُـا فِ
َ ُ
َ
َ
َأص َحل ِ
ٰب ٱلس ِعقرِ).
 -3٨شؼا ُء العبد وسعادتف مـ كػسف فؾديف اإلرادة الذاتقة لالكتػلاع
فٱطت ََر ُفقا بِ َذكبِ ِفؿ َف ُسحؼا َِّٕص َحل ِ
ٰب ٱلس ِعقرِ).
( َ
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أطظؿ خشق َة الغقب ،تؼصدك الؿعاصل فترفضفا…(.إِن
 -31ما
َ
ِ
بٱلغ ِ
قن َرب ُفؿ ِ
َقب َل ُفؿ مغ ِػ َرة َو َأجر َكبِقر).
يـ َيخ َش َ
ٱلذ َ
وأسلروا
كقيت بسقء  ،تذكر العؾقؿ الؿطؾلع طؾقلؽ(..
 -3٢كؾؿا
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
لصدُ ِ
ور).
َقق َلؽُؿ َأ ِو ٱ َ
قؿ بِ َذات ٱ ُّ
جف ُروا بِفۦۤ إِك ُفۥ َطؾ ُ
لقن كقكللف ،والـعؿللة مـللف وإلقللف  ،فؽقللػ
 -3٥الخَ ؾل ُلؼ خؾؼللف ،والؽل ُ
يخػقن طؾقف ( َأ َٓ َيع َؾ ُؿ َمـ َخ َؾ َؼ َو ُه َق ٱلؾطِ ُ
قػ ٱلخَ بِ ُقر).
ُ
فاسع فقفا مترزقلً بلال
إرض مسخر ٌة طؾك وجف آمتـان ،
-3٦
َ
ِ
فٱ ُ
لؿ ٱَٕ َ
مشللقا فِ ل
رض َذ ُلللقٓ َ
اكتللراثُ (.هل َلق ٱلللذی َج َعل َلؾ َل ُؽل ُ
َمـَاكِبِ َفا َو ُك ُؾقا ِمـ ِّرزقِ ِف).

75

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

 -3٧حركة الطقر ارتػاطا واكؼباضً ،دلقؾ طؾك قدرة اهلل وتقحقده
ضـ َما ُيؿ ِسلؽ ُُفـ
…( َأ َو َلؿ َي َروا إِ َلك ٱلطقرِ َفق َق ُفؿ َصلٰػلٰت َو َيؼبِ َ
حؿل ُٰـ).
إِٓ ٱلر َ
 -3٨مفؿلللا كاكلللت قلللقتؽؿ أو جـلللقدكؿ يلللا مجرملللقن  ،فؿلللـ
سقـصركؿ ملـ طلذاب اهلل…( َأملـ َهلل َٰذا ٱل ِلذی ُه َلق ُجـلد لؽُلؿ
ـص ُركُؿ ِّمـ ُد ِ
حؿل ِٰـ).
َي ُ
ون ٱلر َ
َ
َ
إرزاق  ،وحبس الخقرات…( َأملـ
لعطؾ
 -3٩لق شاء سبحاكف
َهل َٰذا ٱل ِذی َير ُز ُقؽُؿ إِن َأم َس َ
ؽ ِرز َق ُفۥۚ).
ٍ
ٍ
متخلبط
مممـ طؾك كقر مـ ربف ،وكافرٍ ضال،
 ٓ -٨١استقا َء بقـ
ِ
ِ
ِ
ى ۤۚ َأملـ
لك َوج ِفلفۦۤ َأهلدَ ٰ
يف دروب الحقاة ( َأ َف َؿـ َيؿش ُمؽ ًّبا َط َؾ ٰ
َيؿ ِش َس ِق ًّيا َط َؾ ٰك ِص َر ٰط ُّمست َِؼقؿ).
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 -٨3مـ أقلقى البلراهقـ طؾلك صلحة مسلارك اللديـل…( َأ َف َؿلـ
ِ
ِ
ِ
ِ
لك ِص َلر ٰط
ى َأملـ َيؿشل َس ِلق ًّيا َط َؾ ٰ
َيؿش ُمؽ ًّبا َط َؾ ٰك َوج ِفلفۦۤ َأهلدَ ٰ
ُّمست َِؼقؿ).
 -٨٨صلللقكقا كعؿللل َة الؿلللاء  ،فلللقاهلل للللق غلللاب يف إرض  ،فؽلللؿ
سقخرجف لؽؿ ( ُقؾ َأ َر َءيتُؿ إِن َأص َب َح َماؤُ كُؿ َغقرا َف َؿلـ َيللتِقؽُؿ
بِ َؿاء م ِع ِ
قـ).
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/18صور ُة القلم!..
ٍ
ِ
شلللء
لشلللن العؾللؿ  ،والؼؾللؿ الللذي يؽتللب بللف كللؾ
 -3تعظللقؿ
ون).
(ن َوٱل َؼ َؾ ِؿ َو َما َيس ُط ُر َ
 -٨ديـُف طظقؿ  ،وخ ُؾؼف طظقؿ  ،وشعائره طظقؿة…( َوإِك َ
لك
ؽ َل َع َؾ ٰ
ُخ ُؾ ٍؼ َطظِقؿ).
 -1مفؿللا صللال الصللدود  ،ستحضللر السللاطة التللل يـؽشللػ فقفللا
بلليؽؿ الؿػتلقن
ون
الغطاء  ،ويعرف الجـقن ( َف َستُب ِص ُر َو ُيب ِص ُلر َ
ُ
).
 -٢إكؿا حرمت الؿداهـلةُ ،لؿلا فقفلا ملـ التـلازل والؿقافؼلة طؾلك
ُقن).
الباصؾ …( َو ُّدوا َلق تُد ِه ُـ َف ُقد ِهـ َ
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حال ٍ
ف ،خسقس الؿعدن…( َو َٓ تُطِلع
 -٥كؿ تؾؼك يف الحقاة مـ ّ
كُؾ َحالف م ِف ٍ
قـ).
 -٦مفؿا ابتؾقت مـ الصػات فال تعد مـفا مـعؽ لؾخقر …(مـاع
ِّلؾخَ قرِ ُمعت ٍَد َأثِق ٍؿ).
ُ ٓ -٧
يؼقل طـ أيات أسلاصقر إوللقـ  ،آ مطبلقع الؼؾلب ،أو
ِ
ِ
ِ
قـ).
مستعؾل الـفج ( إِ َذا تُت َؾ ٰك َط َؾقف َء َايلٰ ُتـَا َق َال َأ َسلٰط ُقر ٱَٕول َ
لؿلا استشلرى طـلاده تقطللده بالعؼلاب القاصلؾ إللك خرصقمللف
ّ -٨
ووجفف ،وهق أكرم ما فقف…( َسـ َِس ُؿ ُفۥ َط َؾك ٱلخُ ر ُصق ِم) .
 -٩آبتالء سـ ٌة ماضلقة فلقفؿ ويف أسلالففؿ…(إِكلا َب َؾقكَلل ُٰفؿ ك ََؿلا
ِ
ب َؾقكَا َأصحلٰب ٱ ِ
قـ).
لجـة إِذ َأق َس ُؿقا َل َقصرِ ُمـ َفا ُمصبِح َ
َ َ َ
َ
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لمذن بؿحؼفللا وسللحؼفا
لتئثار الؿللرء بالـعؿللة دون غقللره مل ٌ
 -3١اسل ُ
اف َط َؾق َفا َصايِػ ِّمـ ر ِّب َ
قن).
( َف َط َ
ؽ َو ُهؿ كَايِ ُؿ َ
َ
ماللللؽ حلللال القؼظلللة  ،ففلللؾ ستحرسلللف حلللال
حرسلللت
-33
َ
اف َط َؾق َفا َصايِػ ِّمـ ر ِّب َ
قن).
الؿـام…( َف َط َ
ؽ َو ُهؿ كَايِ ُؿ َ
 -3٨مـ ِ
سقء حلال بعلض إغـقلاء معلاداة الؿسلاكقـ …( َأن ٓ
َيد ُخ َؾـ َفا ٱل َقق َم َط َؾقؽُؿ ِّمسؽِقـ).
 -31مـ الـعؿة طؾقؽ أن يحؿؾؽ اللبال َء طؾلك التقبلة والؿراجعلة
قن).
( َف َلق َب َؾ َبع ُض ُفؿ َط َؾ ٰك َبعض َي َت َؾل َٰق ُم َ
 -3٢يـبغللل لعللذاب الللدكقا القسللقر  ،دف ُعللؽ لؾتقبللة وآسللتغػار
ؽ ٱلع َذاب و َلع َذاب ٱللا ِ
ِ
قن).
َاخ َر ِة َأك َب ُر َلق كَاكُقا َيع َؾ ُؿ َ
(ك ََذ ٰل َ َ ُ َ َ ُ
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 -3٥كاكت الػرصة مقاتقة يف الدكقا ،والصحة كاطؿة  ،والطاطلات
جذابة ،ولؽـفؿ أطرضقا وكذبقا…( َخل ِٰش َع ًة َأب َصل ُٰر ُهؿ تَر َه ُؼ ُفؿ
قن إِ َلك ٱلسج ِ
قن).
قد َو ُهؿ َسل ِٰؾ ُؿ َ
ِذلة َو َقد كَاكُقا ُيد َط َ
ُّ ُ
 -3٦تلللقالل اللللـعؿ طؾلللقفؿ وهلللؿ طؾلللك بلللاصؾفؿ  ،كلللقع ملللـ
آستدراج َ (..سـَست ِ
َدر ُج ُفؿ ِّمـ َحق ُ
قن) .
ث َٓ َيع َؾ ُؿ َ
 -3٧مـ ُس ِ
ــ اهلل يف الظالؿقـ إمالؤهؿ ،ومدهؿ بإمقال واللـعؿ
ِ
ِ
ِ
قـ).
( َو ُأمؾ َل ُفؿ إِن كَقدی َمت ٌ
ُ
تخلللط خطلللقة
ٓ -3٨بلللد لؾلللدطقة ملللـ صلللبرٍ واحتؿلللال ،وٓ
فٱصلبِر لِ ُحؽل ِؿ َر ِّبل َ
لؽ َو َٓ
الؿسلتعجؾ كقللقكس طؾقلف السللالم ( َ
ِ
َتؽُـ كَص ِ
اح ِ
ى َو ُه َق َمؽ ُظقم).
لحقت إِذ كَا َد ٰ
بٱ ُ
َ
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 -3٩رحؿف اهلل ُ ولطػ بف بسبب كدائف وتسبقحف ( لق َٓ َأن تَدَ ٰ َركَل ُۥف
بٱلعر ِ
ِ
ِ
اء َو ُه َق َمذ ُمقم).
كع َؿة ِّمـ ر ِّبفۦ َلـُبِ َذ ِ َ َ
العقـ حؼ ،ولفا ٌ
زللؼ وغلقظ وحسلد ،يـػجلر فقصلقب بللمر
-٨١
ُ
ِ
للروا َل ُقزلِ ُؼق َكل َ
للؽ بِ َلب َصللللٰرِ ِهؿ َلؿلللا
اهلل…( َوإِن َي َؽلللا ُد ٱللللذ َ
يـ َك َػل ُ
ِ
كر).
َسؿ ُعقاۚ ٱ ِّلذ َ
 -٨3يشتد ُ
حـؼ الؿجرمقـ طؾك الصؾحاء  ،حتك لقتؿـلقا القققعل َة
ِ
يـ َك َػل ُلروا َل ُقزلِ ُؼق َكل َ
لؽ بِ َلب َص للٰرِ ِهؿ َلؿللا
بللالعقـَ (..وإِن َي َؽللا ُد ٱلللذ َ
ِ
قن إِك ُفۥ َل َؿجـُقن).
كر َو َي ُؼق ُل َ
َسؿ ُعقا ٱ ِّلذ َ
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/19صورة احلاقة!..
لحاقل ُة
 -3يتحؼؼ فقفا كؾ شلء ،وتـؽشػ الحؼائؼ والخقايف (.ٱ َ
لحاق ُة ).
َ ،ما ٱ َ
ُ
مفؾؽ ثؿقد بالصلقحة الطاغقلة الؿلدمرة …( َف َلملا َث ُؿلق ُد
 -٨كان
بٱلط ِ
َف ُله ِؾؽُقا ِ
اغ َق ِة) .
 -1لؿا كاكت طاد ققما طتاةً ،أشلداء  ،دملرهؿ بلالريح والفلقاء ..
(و َأما َطاد َف ُله ِؾؽُقا بِرِيح َصر َصرٍ َطاتِ َقة).
َ
 -٢لؿا كان تؿاديفؿ يف الباصؾ شديدا  ،كان أخذهؿ شلديدً ا رابقلا
( َف َع َصقا َر ُس َ
قل َر ِّب ِفؿ َف َل َخ َذ ُهؿ َأخ َذة رابِ َق ًة).
كقحلللا وطبلللاده
 -٥صغلللك الؿلللاء ،واكفؿلللر الطقفلللان ،فـجلللك اهللُ ً
ِ
لج ِ
ار َي ِة).
لؿا ۤۚ ُء َح َؿؾـَلٰؽُؿ ف ٱ َ
الؿممـقـ…( إِكا َلؿا َصغَا ٱ َ
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إذن القاطقللة مللا يحدثللف اهلل يف الؽللقن مللـ آيللات
تػللقت
ُ
ِّ ٓ -٦
وأطاجقب…( لِـَج َع َؾ َفا َلؽُؿ تَذكِ َرة َوت َِع َق َفا ُأ ُذن َو ٰ ِط َقة) .
 -٧تُعرضللقن يف يللقم ٓ ريللب فقللف ،بلطؿللالؽؿ وكللؾ أحؿللالؽؿ
قن َٓ تَخ َػ ٰك ِمـؽُؿ َخافِ َقة).
(يق َمقِذ تُع َر ُض َ
َ
 -٨لؿا صبروا يف دكقاهؿ ،وجدّ وا يف صاطلة ربفلؿ ،كاكلت كفلايتفؿ
شر ُبقا َهـِقلاَا بِ َؿا َأس َؾػتُؿ فِ ٱَٕيا ِم ٱلخَ الِ َق ِة).
سعقدة…( ُك ُؾقا َوٱ َ
 -٩ساط ٌة مـ الغؿ شديدة طؾك أرباب الشؼاوة والغػؾلة…( َو َأملا
َمـ ُأوتِ َ كِ َتلٰ َب ُفۥ بِ ِش َؿالِ ِفۦ َف َق ُؼ ُ
وت كِ َتلٰبِ َقف).
قل َيلٰ َؾقتَـ ِ َلؿ ُأ َ
الؽافر الؿقتة الـفائقة ملـ جلراء ملا يشلاهد ملـ سلقء
 -3١يتؿـك
ُ
َت ٱل َؼ ِ
العؿؾ والـتقجة …( يلٰ َؾقتَفا كَاك ِ
اض َق َة) .
َ َ
ُّ -33
أدراج الريلاح
كؾ ما مؾؽف مـ مال وسؾطان وأمجلاد ذهبلت
َ
(ما َأغـ َٰك َط ِّـ َمالِ َقف َه َؾ َ
ؽ َط ِّـ ُسؾ َطلٰـ ِ َقف).
َ
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للللؾطان التؼلللللقى والعؿلللللؾ
للللؾطان يف أخلللللرة إٓ سل
 ٓ -3٨سل
ُ
َ
الصالح…( َه َؾ َ
ؽ َط ِّـ ُسؾ َطلٰـ ِ َقف).
 -3٨زادوا طؾك شركفؿ الػظقلع  ،كلراهقتفؿ لؾؿسلاكقـ…( َو َٓ
يح ُّض ط َؾك َصعا ِم ٱ ِ
لؿسؽِ ِ
قـ).
َ ٰ َ
َ ُ
 -31كتاب ٌ ِ
قؿ  ،تـزه طـ الشعر والؽفاكة…( ت ِ
َـزيؾ ِّملـ
ُ
مـزل َطظ ٌ
ِ
قـ).
ر ِّب ٱل َعلٰ َؾؿ َ
 ٓ -3٢يؿؽللـ لبش لرٍ أن يتؼللقل طؾقـللا ولللق كللان أكللرمفؿ طؾقـللا،
وستعاجؾف العؼقبة ( َو َلق َت َؼق َل َط َؾقـَلا َبعل َض ٱَٕ َق ِ
او ِ
يلؾَ ََٕ ،خلذكَا
ِ
ِ
ِمـ ُف ِ
بٱل َق ِؿ ِ
قـ).
قـ ُثؿ َل َؼ َطعـَا مـ ُف ٱ َلقت َ
الؼرآن حؼ القؼقـ وأطاله ومعظؿف  ،ففق خؾقؼ
 -3٥حقـؿا يؽقن
ُ
كؾ إسؼام الـازلةَ (..وإِك ُفۥ َل َح ُّؼ ٱل َق ِؼ ِ
بؿداواة ِّ
قـ).
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ُ
يلللزال كػلللرهؿ يجلللر طؾلللقفؿ اللللقيالت  ،باسلللتعجالفؿ
ٓ -3٦
العذاب…( َس َل َل َسايِ ُؾ بِ َع َذاب َواقِع ،لؾؽافريـ لقس لف دافع).
 -3٧لق طرفقا قدر اهلل تعالك لعظؿلقه ،ولؿلا اسلتعجؾقا هالكفلؿ
ِ
(تَعرج ٱلؿ َؾلٰقِ َؽ ُة والروح إِ َلق ِف فِ يقم ك َ ِ
لقـ َألل َ
ػ
َان مؼدَ ُار ُهۥ َخؿس َ
ُ
ُ ُ َ
َ
َسـَة).
 -3٨تشاهدُ الخالئؼ ملـ طظؿتلف يف العلروج والـلزول والشلمون
اإللفقة ،ما يدل طؾلك تعظقؿلف وتقحقلده  ،ولؽلـ الؿجلرمقـ ٓ
َلان ِمؼلدَ ُار ُۥه
وح إِ َلقل ِف فِل َيلقم ك َ
لؿ َؾلٰقِ َؽ ُة َوٱ ُّلر ُ
يػؼفقن …( تَع ُر ُج ٱ َ
ِ
قـ َأل َ
ػ َسـَة).
َخؿس َ
ٓ -3٩بللدّ لؾداطقللة مللـ صللبر بللال مؾللؾ ،وتحؿللؾ بللال شللؽقى ..
(فٱصبِر َصبرا َج ِؿ ًقال) .
َ
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 -٨١تتؼطللع الؼرابللات  ،وتللذوب إرحللام يقمئل ٍلذ …( َو َٓ َيسللا َُؾ
ِ
قؿ َح ِؿقؿا).
َحؿ ٌ
للرف لؾصلللالة أن تفلللذب أصلللحابفا  ،فتلللذهب هؾعفلللؿ
 -٨3شل ٌ
وبخؾفؿ …( إِ َذا َمس ُف ٱلش ُّر َجزُوطا َ ،وإِ َذا َمس ُف ٱلخَ ُقر َمـُق ًطلا إِٓ
قـ).
لؿ َص ِّؾ َ
ٱ ُ
 -٨٨إكؿلللا الؿصلللؾقن الحؼقؼقلللقن ملللـ اسلللتدامقها يف أوقاتفلللا
ِ
قن).
يـ ُهؿ َط َؾ ٰك َص َالتِ ِفؿ َدايِ ُؿ َ
وشرائطفا…( ٱلذ َ
 -٨1تذكرهؿ لمخرة يحؿؾفؿ طؾك اإلشػاق  ،وملـ ثلؿ يحصلؾ
ِ
يـ ُهؿ ِّمـ َط َذ ِ
قن).
اب َر ِّب ِفؿ ُّمش ِػ ُؼ َ
آستعداد ( َوٱلذ َ
قن
 -٨٢حالة مـ آستجابة الشديدة ،والؼفر الذلقؾ ( َيق َم َيخ ُر ُج َ
ِمـ ٱَٕجدَ ِ
قن).
اث ِس َراطا ك ََلك ُفؿ إِ َل ٰك ك ُُصب ُيقفِ ُض َ
َ
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/20صورة نوح!..
ٌ
استغراق لؽؾ إوقلات ،ولقسلت مؿتـل ًة بسلاطة
 -3هؽذا الدطق ُة
أو ساطتقـ َ (..ق َال َر ِّب إِ ِّك َد َطق ُت َقق ِم َلقال َوك ََفارا).
ويـقع أسالقبف وٓ ُّ
يؿؾُ (..،ثلؿ إِكِّل
 -٨إكؿا الداطقة مـ ٓ يقلس ،
ُ
رت َل ُفؿ إِس َرارا).
ـت َل ُفؿ َو َأس َر ُ
َأط َؾ ُ
 -1مفؿللللللا كاكللللللت ذكللللللقبؽؿ ،لللللللقذوا بالتقبللللللة ،والزمللللللقا
ت ٱست ِ
َان َغػارا).
آستغػار…( َف ُؼؾ ُ
َغػ ُروا َربؽُؿ إِك ُفۥ ك َ
 -٢مللـ فقائللد آسللتغػار حصللقل إرزاق  ،والؿطللر الؿل ِ
لدرار ،
ومللدد إمللقال والبـللقـ…ُ (.ير ِس ِ
للؿا َء َط َؾللقؽُؿ ِّمللد َرار ًا
للؾ ٱلس َ
ِ
ِ
قـ َو َيج َعؾ لؽُؿ َجـلٰت َو َيج َعؾ لؽُؿ َأك َفلٰرا)
َو ُيؿددكُؿ بِ َلم َق ٰل َو َبـ َ
.
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 -٥كقػ ٓ تخافقن طظؿ َة اهلل ،وآياتف يف كؾ مؽلان … ( ملا َلؽُلؿ
قن لِؾ ِف َو َقارا).
َٓ تَر ُج َ
أصلقارا ويف مراحلؾ معؾقملة…َ (.و َقلد
 -٦ومـ طظؿتلف خؾؼؽلؿ
ً
َخ َؾ َؼؽُؿ َأص َق ًارا).
 -٧إكبللاتؽؿ مللـ إرض  ،وإطللادتؽؿ فقفللا  ،ثللؿ إخللراجؽؿ تللارة
لـ
أخرى بالبعلث ملـ أبؾلغ دٓئلؾ طظؿتلف …( َوٱهللُ َأك َبل َتؽُؿ ِّم َ
ٱٕ َ ِ
رض َك َباتً ُثؿ ُي ِعقدُ كُؿ فِ َقفا َو ُيخرِ ُجؽُؿ إِخ َراجا.
 -٨يبؼك ُ
الؿال والقلد مـ أسلباب الػتـلة والصلد طلـ سلبقؾ اهلل ،
لدى بعضفؿ…( َق َال كُلقح ر ِّب إِك ُفلؿ َط َصلقكِ َوٱت َب ُعلقا َملـ للؿ
َي ِزد ُه َما ُل ُفۥ َو َو َلدُ ُهۥۤ إِٓ َخ َسارا).
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 ٓ -٩تخؾللللللق العصللللللقر مللللللـ الؿؽللللللرِ الؽُبللللللار ،والؽقللللللد
(و َمؽ َُروا َمؽرا كُبارا).
العظقؿ… َ
 -3١دطللللقة طصللللبقة صللللريح ٌة يف التؿسللللؽ بللللالتراث الللللقثـل
والؿحافظة طؾقف…( َو َقا ُلقا َٓ ت ََذ ُرن َءالِ َف َتؽُؿ َو َٓ ت ََذ ُرن َو ّدا َو َٓ
ُقث َو َي ُع َ
ُس َقاطا َو َٓ َيغ َ
قق َوكَسرا) .
تؽقن الفؾؽل ُة والغلرق والشلؼاوات بسلبب اللذكقب
 -33غال ًبا ما
ُ
والخطايا …( ِّمؿا َخطِقلاَلٰتِ ِفؿ ُأغرِ ُققا َف ُلد ِخ ُؾقا كَارا).
 -3٨لؿللللا يللللئس مللللـفؿ  ،وتقاصللللقا بالػسللللاد  ،دطللللا طؾللللقفؿ
ِ
باإلبادة…(و َق َال كُلقح رب َٓ ت ََلذر ط َؾلك ٱَٕ ِ ِ
يـ
لـ ٱلؽَللٰػرِ َ
رض م َ
َ
ِّ
َ
َدي ًارا).

90

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

ُ
وسمال الؿغػلرة حؾقل َة الؿلممـ طؾلك اللدوام..
 -31يبؼك الدطاء
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
قـ
(ر ِّب ٱغػللر لل َولل َلق ٰلللدَ ی َول َؿللـ َد َخل َلؾ َبقتل َ ُمممـللا َولؾ ُؿللممـ َ
ممـَل ِ
وٱلؿ ِ
ٰت).
َ ُ
اللدطاء (.رب ٱ ِ
ِ
 -3٢لَلبقيـ ٌ
َ
غػلر لِل
طؾقؽ فال ُيفؿالن يف
فضؾ
ِّ
َولِ َق ٰلِدَ ی).
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/21صور ُة اجلن!..
ُ ٓ -3
بقن مـ فصاحتف وغزارة معاكقف…( ُقؾ
يتعج َ
يزال مستؿعق ُه ّ
لجللـ َف َؼللا ُلقا إِكللا سل ِ
ِ
لؿعـَا ُقر َءا ًكللا
لـ ٱ ِ ِّ
ُأوح ل َ إِ َل ل َأك ل ُف ٱس لت ََؿ َع َك َػللر ِّمل َ
َ
َط َجبا).
مـلافع ومصلالح
لب ،وأحؽاملف ُرشلد ،وتقجقفاتلف
ُ
طج ٌ
 -٨ألػا ُضف َ
لؾـاس…( يفدي إلك الرشد).
ِ
جالء الحلؼ ،واستقضلاح الرشلد سلقى اإليؿلان
 -1ما يـبغل بعد
والتؿسؽ …( يف ِدی إِ َلك ٱلر ِ
شد َفلا ََامـا بِ ِفۦۖ َو َلـ كُّشرِ َك بِ َر ِّبـَا َأ َحدا).
ُّ
َ
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سلـ إدب طلدم إضلافتفؿ الشلر
لـتعؾؿ مـ إخقاكـا
-٢
الجلـُ ،ح َ
ّ
ْ
الك اهلل مباشرةً ،وتصريحفؿ بلالخقر َ (..و َأكلا َٓ كَلد ِری َأ َشلر ُأ ِريلدَ
بِ َؿـ فِ ٱَٕ ِ
رض َأم َأ َرا َد بِ ِفؿ َر ُّب ُفؿ َر َشدا) .
قن
 -٥سـة اهلل يف البشر آختالف والؿدافعةَ (..و َأكا ِمـلا ٱلصلل ِٰؾ ُح َ
ون َذ ٰلِ َ
ؽ كُـا َص َرايِ َؼ قِدَ دا) .
َو ِمـا ُد َ
اإلكسان لق اطتؼد فقاتلف ،أو الػلرار ملـ اهلل …( َو َأكلا
أحؼر
 -٦ما
َ
َ
رض َو َلـ كُّع ِ
َضـَـا َأن لـ كُّع ِ
ج َز ٱهللَ فِ ٱَٕ ِ
ج َز ُهۥ َه َربا).
 ٓ -٧تتردد يف آكتػاع بالفدى  ،إذا وقلع خقلره  ،وباكلت فضلائؾف
ِ
ى َء َامـا بِ ِفۦۖ).
(و َأكا َلؿا َسؿعـَا ٱ ُلفدَ ٰ
َ
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وسؾؽ صريؼ الفدى…( و َأكا ِمـا ٱلؿ ِ
َ
قن
أسؾؿ
 -٨هـقئًا لؿـ
سلؾ ُؿ َ
َ
ُ
َ
قن ۖۚ َف َؿـ َأس َؾ َؿ َف ُلو َللٰقِ َ
ؽ ت ََحروا َر َشدا).
َو ِمـا ٱل َؼل ِٰس ُط َ
 -٩آسلللتؼامة الصلللحقحة  ،والفلللدي السلللؾقؿ سلللبب لؾخقلللرات
والؿـافع َ (..و َأل ِق ٱس َت َؼل ُٰؿقا َط َؾك ٱلطرِي َؼ ِة ََٕس َؼقـَل ُٰفؿ ما ًء َغدَ قا).
 -3١ويف اتسلللاع إرزاق فتـللل ٌة وابلللتالء…( ِّلـَػتِلللـَفؿ فِقل ِ
للف َو َملللـ
ُ
ُيعرِض َطـ ِذكرِ َر ِّب ِفۦ َيس ُؾؽ ُف َط َذابا َص َعدا).
 -33الؿسللاجدُ سللقاء كاكللت أمللاكـ أو إطضللاء ،فؽ ُّؾفللا هلل ِ ٓ
لؿ َسل ِ
ٰجدَ لِؾ ِف َف َلال تَلد ُطقا َم َلع
تصرف لسقاه سبحاكف وتعالكَ (.و َأن ٱ َ
ٱهلل ِ َأ َحدا).
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ُ
يحؿؾ طؾك آكصقاع والتزاحؿ ( َو َأك ُۥف
-3٨يف الؼرآن جاذبقة وسر
ِ
ُقن َط َؾق ِف لِ َبدا).
َلؿا َقا َم َطبدُ ٱهلل َيد ُطق ُه كَا ُدوا َيؽُقك َ
بشلر ٓ يسلتطقع كػلع
 -31مع فضؾف طؾقف الصالة والسلالم ولؽـلف ٌ
مخؾقق قط…( ُقؾ إِ ِّك َٓ َأم ِؾ ُ
ؽ َلؽُؿ َض ّرا َو َٓ َر َشدا ُ ،قؾ إِ ِّك َلـ
ُي ِ
ج َقركِ ِم َـ ٱهلل ِ َأ َحد َو َلـ َأ ِجدَ ِمـ ُدوكِ ِفۦ ُمؾت ََحدً ا) .
ُ
تػرض طؾقف التقحقد وآستعاذة باهلل وحده ( ُقؾ إِ ِّك
 -3٢بشريتُف
َلـ ُي ِ
ج َقركِ ِم َـ ٱهلل ِ َأ َحد َو َلـ َأ ِجدَ ِمـ ُدوكِ ِفۦ ُمؾت ََحدً ا) .
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/22صورة املشمل!..
 -3يللا أيفللا الؿتغطللل بثقابللف ،قل ّلق صل َ
لؾتؽ بربللؽ تعللالك ،وجللدد لللف
لؿز ِّم ُؾ ُق ِؿ ٱل َ
قؾ إِٓ َق ِؾقال).
الطاطة…( َيلٰ َل ُّي َفا ٱ ُ
ِ
ومال َص َػل ٌة َطؾللك طللا َد ِة ال َعل َلر ِ
ب يف
 - ٨يللا أيفللا الؿزمل ُلؾ َ ..تل ْللك ٌ
قس َلل ُف ُ
آشتِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
لؿز ِّم ُلؾ ُقل ِؿ ٱل َ
ْ
قلؾ
ؼاق مـ ص َػتف التل هق َط َؾ ْقفا…( َيللٰ َل ُّي َفا ٱ ُ
قؾقال).
إِٓ ً
 - 1يف ققام الؾقؾ مـ الطاقة اإليؿاكقة والؼقة الجسؿاكقة ملا يسلفؾ
ان تَرتِ ًقال).
طؾقف أطبا َء الدطقة …( َأو ِزد َط َؾق ِف َو َرت ِِّؾ ٱل ُؼر َء َ
لرآن ثؼقل ٌلؾ يف العؿللؾ بللف ،والتللزام أحؽامللف وحللدوده (..إِكللا
 -٢الؼل ُ
َسـُؾ ِؼ َط َؾق َ
ؽ َققٓ َث ِؼ ًقال).
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ٌ -٥
سفؾ يف تالوتف ،وثؼقؾ شديد يف اتباطف…( إِكا َسلـُؾ ِؼ َط َؾقل َ
ؽ
َققٓ َث ِؼ ًقال).
الؾسلان ملع الؼؾلب…( إِن
 -٦تالوة الؾقؾ لقـ ٌة دافئة  ،يتقاصل فقفلا
ُ
ك ِ
َاش َئ َة ٱل ِ
قؾ ِه َ َأ َشدُّ َوصلاا َو َأق َق ُم قِ ًقال).
 -٧ولللذلؽ ُفضللؾت صللالة الؾقللؾ طؾللك صللالة الـفللار ،ففـالللؽ
ؽ فِ ٱلـ َف ِ
الشغقل والسبح الطقيؾ  (..إِن َل َ
ار َسبحا َص ِقيال).
سلؿ
 - ٨ما صابت الحقا ُة إٓ بلذكر اهلل ،وآكؼطلاع إلقلفَ (.وٱذكُلرِ ٱ َ
َر ِّب َ
ؽ َو َت َبتؾ إِ َلق ِف تَبتِقال).
لبر طؾقفللا ،واهجللرهؿ بللال
ٓ -٩بللد يف الللدطقة مللـ متاطللب ،فاصل ْ
رهؿ َهجرا َج ِؿقال) .
أذى…( َوٱصبِر َط َؾ ٰك َما َي ُؼق ُل َ
هج ُ
قن َوٱ ُ
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 -3١تقطللدٌ شل ِلديدٌ لؽللؾ ذي كعؿللة لللؿ يرطفللا ،وكللذب بشللرائع
ِ
ِ
لقال  ،إِن
عؿل ِلة َو َم ِّفؾ ُفللؿ َق ِؾل ً
لؿ َؽل ِّلذبِ َ
قـ ُأول ل ٱلـ َ
اهلل…( َو َذرك ل َوٱ ُ
َلدَ يـَا َأكؽَآ وج ِ
حقؿا).
َ َ
 -33يف الللدكقا ٓ تبتؾللع صعامللا يابسللا شللا ًقا  ،ويف أخللرة ٓ يجللد
البشع الؿضـل …( َو َص َعاما َذا ُغصة َو َط َذا ًبا َألِقؿا).
الؽػر ُة إٓ
َ
قن ٱلر ُس َ
قل
شمما وتبع ًة وأخذا…( َف َع َص ٰك فِر َط ُ
ّ -3٨
إن لؾؿعصقة ً
َف َل َخذ َكلٰ ُف َأخذا َوبِقال).
 -31مـ ِ
يشقب القلدان ،وتتغقر أشلؽالفؿ َ ( ،فؽَقل َ
ػ
هقل الؼقامة
ُ
قن إِن َك َػرتُؿ َيقما َيج َع ُؾ ٱ ِ
لقلدَ ٰ َن ِشق ًبا).
تَت ُؼ َ
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ملمقرا يف أول إمر ،ثؿ خػلػ اهلل طلـفؿ.
 -3٢كان الؼقا ُم شديدا
ً
ِ
ِ
لـ
لاب َط َؾللقؽُؿ َ
فٱقل َلر ُءوا َمللا َت َقسل َلر مل َ
لؿ َأن لللـ تُح ُصللق ُه َف َتل َ
( َطؾل َ
ٱل ُؼر َء ِ
ُقن ِمـؽُؿ مر َض ٰك).
ان َط ِؾ َؿ َأن َس َقؽ ُ
 -3٥الصللدق ُة أصل ًلال لؾللـػس ،وطاقبتُفللا فائؼللة العظؿللة…َ (.و َمللا
ِ
ِ
ُت َؼللدِّ ُمقا َِٕك ُػ ِسلؽُؿ ِّمللـ َخقلر ت ِ
لؿ
َجللدُ و ُه طـللدَ ٱهلل ُهل َلق َخقلرا َو َأط َظل َ
َأجرا).
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/23صورةُ املدثز!..
ملر باإلكلذار
 -3تدثر مرطق ًبا وتغطك مـ هقل القحل ،ومع ذلؽ ُأ َ
والؼقام ( َيا َأ ُّي َفا ا ْل ُؿد ِّث ُر ُق ْؿ َف َلك ِْذ ْر).
تطفقر داخؾل بالتقحقلد والصلػاء ،وتطفقلر خلارجل بالـظافلة
-٨
ٌ
والتعامالت …( َوثِ َقا َب َ
ؽ َف َط ِّفر).
 -1يـشل الؿرء وحقلدً ا  ،فقؿلتـ اهللُ طؾقلف بلالـعؿ فقجحلد كعؿل َة اهللُ
ت َل ُفۥ َمآ مؿدُ ودا).
طؾقف…( َو َج َعؾ ُ
ُّ -٢
َلان
حؼ تؾؽ الـع ِؿ والػقاضؾ الشؽر ٓ العـلاد…( كَلال إِكل ُفۥ ك َ
لِلا ََايلٰتِـَا َطـِقدا).
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 -٥اكتفك بلف كػلره الخبقلث ،وحؼلده اللدفقـ إللك وصلػ الؼلرآن
الذي طظؿف ساب ًؼا  ،بلكف سحر مـؼقل َ (..ف َؼ َال إِن َهل َٰذا إِٓ ِسحر
ُيم َث ُر).
ٌ
غلالظ شلداد ،تعلدادهؿ تسلعة طشللر.
 -٦خزكل ُة جفلـؿ وحراسلفا
( َط َؾق َفا تِس َع َة َط َش َر) .
 -٧كؾ فرد مرهقن بعؿؾف ٓ يتحؿؾ غقره طؿؾف…( ك ُُّؾ كَػ ِ
س بِ َؿا
ك ََس َبت َر ِهقـَ ٌة)!
 -٨كللان تللرك الصللالة وجحللدُ الؿسللاكقـ مللـ أسللباب ولللقجفؿ
جفـؿ (..ما سؾؽؽؿ يف سؼر َقا ُلقا َلؿ ك ُ ِ
قـ َو َلؿ ك ُ
َؽ
لؿ َص ِّؾ َ
َؽ م َـ ٱ ُ
كُط ِعؿ ٱ ِ
لؿسؽِقـ).
ُ
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 -٩غشقان الباصؾ بلاب إللك الـلار  ،واكسلالخٌ ملـ التلديـَ (.وكُـلا
ِ
َكخُ ُ
قـ) .
قض َم َع ٱلخَ ايِض َ
كللللالح ُؿر الفاربللللة مللللـ إُسللللد
فللللروا مللللـ الؿللللقاطظ
ُ
ُّ -3١
الؼساور…(ك ََلك ُفؿ ُح ُؿر ُّمست َِـػ َرة) .
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/24صور ُة القيامة!..
قلادر طؾلك
 -3مـ خؾؼؽ مـ العدم ،وأوجد السلؿقات وآرض ٌ
بٱ ِ
كسل ُٰـ َألـ كج َؿ َع ِط َظ َام ُفۥ).
تجؿقعؽ مـ جديد…( َأ َيح َس ُ
إل َ
 -٨ويف بـاكللف وأصرافللف قدرتللف طؾللك العؿللؾ والؿـللافع  ،ومػارقتللف
ِ
ی َبـَا َك ُفۥ).
يـ َط َؾ ٰك َأن ك َُّس ِّق َ
لسائر الـاس ( َب َؾ ٰك َقلٰد ِر َ
 -1ختللللام مقطلللللقد ،ومـتفلللللك مرصللللقد ،يسلللللتجؾب الـلللللاس
ٍ
وأطؿالفؿ…( إِ َل ٰك َر ِّب َ
لؿس َت َؼ ُّر).
ؽ َيق َمقِذ ٱ ُ
 -٢صبقعلللل ُة آكسللللان إيثللللار العاجللللؾ الؿتؾللللذذ طؾللللك أجللللؾ
ون ٱللا ِ
الؿـتظر…(كَال بؾ ت ِ
قن ٱل َع ِ
َاخ َر َة).
اج َؾ َة َ ٨١وت ََذ ُر َ
ُح ُّب َ
َ
وجؿال ،وتؾذذ ومعايـلة…( وجلقه يقمقِلذ ك ِ
ٌ
اض َلر ٌة إللك
حسـ
-٥
ٌ
ُ ُ َ َ
ربفا كاضرة).
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 -٦ووجقه أخرى لؾضالقـ قد كؾحت وطبسلت ،ترتؼلب خزيفلا
ِ ِ
تظـ أن ُيػعؾ بفا فاقرة).
(و ُو ُجقه َيق َمقِذ َباس َرة ُّ
َ
 -٧لحظات احتضار شديدة ،وكرب قلاهر طصلقب (..وٱلتَػ ِ
لت
َ
بٱلس ِ
اق ِ
ٱلس ُ
اق).
ٌ
معرض طـ الذكر وأيات  ،ومختال غقر مبال بالـفايات ( ُثؿ
-٨
ب إِ َل ٰك َأه ِؾ ِفۦ َيت ََؿط ٰك) .
َذ َه َ
َ
لقاطظ والللدروس
 -٩للؿ تخؾللؼ ُسللدى وهؿلالً ،وقللد سللؿعت الؿل
بٱ ِ
َ
كسل ُٰـ َأن ُيت َر َك ُسدً ى).
(أ َيح َس ُ
إل َ
سقيا ..فاهلل قلادر طؾلك
 -3١تػؽر مؿا َ
جئت ..مـ كطػة ،ثؿ ً
بشرا ً
بعثؽ بعد ذلؽ…( َأ َلقس َذ ٰلِ َ ِ
لؿقت َٰك).
َ
ؽ بِ َؼلٰد ٍر َط َؾ ٰك َأن ُيح ِل َ ٱ َ
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/25صور ُة اإلنضان!..
 -3حؼً قد مر طؾك اإلكسان زمـ صقيؾ  ،لؿ يؽـ شلقئًا معرو ًفلا ،
َلك َط َؾلك
ولقس لف ذكر،وٓ مادة ،حتك خؾؼف اهلل بؼدرتف (..هؾ َأت ٰ
ِ
ٱ ِ
ُقرا).
كسل ِٰـ حقـ ِّم َـ ٱلدهرِ َلؿ َيؽُـ َشقلاا مذك ً
إل َ
 -٨اذا أخلذك الؽبريللا ُء فتللذكر أصل َ
لقـ الؿسللتؼذر  (..إِكللا
لؾؽ الؿفل َ
للف َفجعؾـَللللٰف سل ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
َخ َؾؼـَلللا ٱ ِ
للؿق َعا
كسلللل َٰـ ملللـ كُّط َػلللة َأم َشلللاج كبتَؾقل َ َ ُ َ
إل َ
َب ِص ًقرا)!..
ٍ
يشرب ُ
صافقة كقػ شاءوا ،يجروكفا إلك
أهؾ الجـة مـ طقـ
-1
ُ
حقث يريدون  ،ويـتػعقن بفا كقػ أرادواُ (.ي َػ ِّج ُروك ََفا تَػ ِ
جقرا)
.
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 -٢الؿممـللقن ٓ يـللذرون طللاد ًة  ،ولؽللـ إذا تعللقـ طؾللقفؿ وفللقا
بٱلـل ِ
للقن ِ
للر ُۥه
قن َيقملللا َكل َ
للذر َو َيخَ لللا ُف َ
وأحسلللـقا…( ُيق ُفل َ
للان َشل ُّ
ُمستَطِقرا).
 -٥بللرغؿ حلل ِّبفؿ الؿلللال  ،يجللقدون إيثلللارا ورحؿلل ًة ووصلللآً..
قن ٱلط َعا َم َط َؾ ٰك ُح ِّب ِفۦ ِمسؽِقـا َو َيتِقؿا َو َأ ِس ًقرا).
(و ُيط ِع ُؿ َ
َ
وجب طؾقـا
إسقر كان مظؾقما  ،أو سجقـًا أو مؽروبا ،
 -٦حتك
َ
ُ
كصرتف ( ِمسؽِقـا َو َيتِقؿا َو َأ ِس ًقرا).
اإلخلالص الؿتجللرد هلل تعلالك…( إِك َؿلا كُط ِع ُؿ ُؽللؿ
 -٧كلذا للقؽـ
ُ
ِ ِ ِ
ِ
ُقرا).
ل َقجف ٱهلل َٓ ُكرِيدُ مـؽُؿ َجزَاء َو َٓ ُشؽ ً
يرهلب الللـػس ويحؿؾفلا طؾلك العؿلؾ…( إِكللا
تلذكر الؼقاملة،
-٨
ُ
ُ
اف ِمـ ر ِّبـَا َيق ًما َط ُبقسا َقؿ َطرِيرا).
َكخَ ُ
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استؿتاع كادر ،وكعقؿ فقاض  ٓ ،حر شديد  ،وٓ برد قاتؾ ( َٓ
-٩
ٌ
َي َرو َن فِ َقفا َشؿسا َو َٓ زَم َفرِيرا) .
ُ
الظالل داكقةٌ ،والثؿار مذلؾةَ (.و َداكِ َق ًة َط َؾق ِفؿ ضِ َؾللٰ ُؾ َفا َو ُذ ِّل َؾلت
- 3١
ُق ُطق ُف َفا تَذلِقال).
 -33مؼللللللدر ٌة إواين لفللللللؿ ،لتؽتؿللللللؾ لللللللذتفؿ  ،ويطقللللللب
ِ ِ
وها تَؼ ِديرا).
هـاؤهؿ…( َق َق ِار َيرا مـ فضة َقد ُر َ
لقف
 -3٨حتللك خللدم الجـللة يخطػللقن ُحس لـًا وجؿللآً…( َو َي ُطل ُ
ون إِ َذا َر َأيت َُفؿ َح ِسبت َُفؿ ُلم ُلما مـ ُثقرا).
َط َؾق ِفؿ ِولدَ ٰن ُّمخَ ؾدُ َ
ٌ
أملللالك وقصلللقر ،وبفجللل ٌة وبسلللاتقـ ٓ تشلللعرك بلللالـعقؿ
-31
ت ك َِعقؿا َو ُمؾؽا
ت َثؿ َر َأي َ
فؼط ،بؾ بالؿؾؽ ال ْعظِقؿ…( َوإِ َذا َر َأي َ
َكبِ ًقرا).
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 -3٢صاب طؿؾفؿ ،وزان سعقفؿ ،فلثابفؿ اهلل تعالك…( إِن َهلل َٰذا
ُقرا).
َان َلؽُؿ َجزَاء َوك َ
ك َ
َان َسع ُقؽُؿ مشؽ ً
ِ
التـزيؾ ل ُقـب َف طؾك مخاصر العؿؾ واإلصالح
 -3٥ذكر بالصبر بعد
فٱصبِر لِ ُحؽ ِؿ َر ِّب َ
ؽ َو َٓ تُطِع ِمـ ُفؿ َءاثِ ًؿا َأو َك ُػقرا) .
( َ
َ
يقمؽ بلال أذكلار وٓ صلؾقات ،فتسلعد صقؾل َة الحقلاة
يؿر
ُّ ٓ -3٦
سؿ َر ِّب َ
ؽ ُبؽ َرة َو َأ ِصقال).
َ
(وٱذ ُكرِ ٱ َ
ِ
لـ ٱلقل ِ
لؾ
 -3٧يف الؼقللام ُغـقللة طللـ الـللاس ،وبـللاء لؾللـػس…( َومل َ
سجد َل ُفۥ َو َس ِّبح ُف َلقال َص ِق ًيال).
َ
فٱ ُ
 -3٨كؾؿا ٓحت لؽ العاجؾ ُة بزهراتفا ،فتذكر كآب َة الققم الثؼقلؾ
( إِن هلٰ ُم َٓ ِء ي ِ
قن ٱل َع ِ
ون َو َرا َء ُهؿ َيقما َث ِؼقال).
اج َؾ َة َو َي َذ ُر َ
ح ُّب َ
َ
ُ
 -3٩سللبحاكف لللف الؼللدر ُة الؿطؾؼللة ،واإلرادة البالغللة ٓ ،يعجللزه
شل ٌءَ (..وإِ َذا ِشئـَا َبدلـَا َأم َثلٰ َؾ ُفؿ تَب ِد ًيال) .
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/26صورة املزصالت!..
ون َل َق ٰقِع).
 -3لتؽـ مقاطقد الحؼ مستقؼـ ًة يف قؾبؽ (..إِك َؿا تُق َطدُ َ
 -٨هللذه الـجللقم الجؿقؾللة سللتتـاثر وتللـطؿس…( َفللنِ َذا ٱلـ ُُّجللق ُم
ُص ِؿ َست).
للللللرمقـ سلللللللـتفؿ طـلللللللد اهلل يف
 -1تلللللللذكر دائؿلللللللا أن لؾؿجل
َ
ِ
ؽ كَػ َع ُؾ ِ
الفالك…(ك ََذ ٰلِ َ
قـ).
لؿجرِم َ
بٱ ُ
 -٢تشللاهدُ الجبل ُ
وتسللتطعؿ الؿقلللاه يف زٓلفلللا،
للال يف رسلللقخفا،
ُ
والحؿللد هلل طؾللك كعؿللف…( َو َج َعؾـَللا فِ َقفللا َر َو ٰ ِسلل َ َشل ِٰؿخَ لللٰت
َو َأس َؼقـَلٰؽُؿ ماء ُف َراتا).
شرر جفـؿ يف غاية الػظاطة والشدة ،والضخامة ( .إِك َفا تَر ِمل
ُ -٥
بِ َش َرر َكٱل َؼصرِ ك ََلك ُفۥ ِج َؿلٰ َؾت ُصػر).
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للت الراحلللة والصلللحة  ،فاسلللتـؽػقا
ُ -٦دطلللقا إللللك الصلللالة وقل َ
طـفا…( َوإِ َذا قِ َ
قن).
قؾ َل ُف ُؿ ٱر َك ُعقا َٓ َير َك ُع َ
وسللرجف  ،فبؿللاذا
 -٧إذا لللؿ يممـللقا بللالحؼ وأكللقاره ،والفللدي ُ
سقممـقن بعده ( َفبِ َلی ح ِد ِ
ُقن).
يث َبعدَ ُهۥ ُيم ِمـ َ
ِّ َ
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 -3كللان البعل ُ
لث كبل ًلل طظقؿللا ٓ يؼبللؾ الشللؽ  ،ولؽللـفؿ لعـللادهؿ
ِ
اختؾػللقا فقللف واسللتؽبروا ( َط ِ
هللؿ فقللف
للـ ٱلـ َبللنِ ٱل َعظللق ِؿ الللذي ُ
يختؾػقن).
 -٨يف الـلللللقم راحللللل ٌة وصلللللحة لَلجسلللللاد  ،ولؽـلللللف إذا صلللللال
(و َج َعؾـَا كَق َمؽُؿ ُس َباتا).
ضرَ ..
ّ
الشلؿس يف تقهجفلا
أردت معرف َة السراج القهاج  ،فطالع
 -1اذا
َ
َ
وجؿالفا وتدفؼفا الؿستعر…( َو َج َعؾـَا ِس َراجا َوهاجا) .
للع الخالئل ِ
للؼ سلللتـبعث أفقاجلللا ..هلللؾ تػ ّؽلللرت يف هلللذه
 -٢جؿقل ُ
ِ
لص ِ
ُقن َأف َقاجا).
قر َفتَلت َ
الساطة… ( َيق َم ُيـ َػ ُخ ف ٱ ُّ
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 -٥للللـ يضلللقع ملللـ أطؿلللالفؿ شللللء ..سلللقجدون كلللؾ شل ٍ
لللء
َ
(وكُؾ َش ٍء َأح َصقـَلٰ ُف كِ َتلٰبا).
أمامفؿ… َ
 -٦مػللا ُز الؿتؼللقـ يقمئل ٍ
لاحر خللالب…( إِن
ل
س
لدد،
ل
متع
لقع
ل
متـ
لذ
ٌ
ِ ِ
قـ َم َػازًا .حدائؼ واطـابا.).
لؾ ُؿتؼ َ
 -٧خضقع وخشقع  ،ورهب ٌة وتذلؾ مـ شدة ذاك الققم …( َيلق َم
قن).
لؿ َؾلٰ ۤۚيِ َؽ ُة َص ّػا ٓ َي َتؽَؾ ُؿ َ
َي ُؼق ُم ٱ ُّلر ُ
وح َوٱ َ
تعايـ حؼقؼ ًة كؾ طؿؾ وسؾقك وحركة قارفتفا…( َيق َم َيـ ُظ ُلر
-٨
ُ
لؿر ُء َما َقد َمت َيدَ ا ُه َو َي ُؼ ُ
ُـت ت َُر ٰ َبا) .
قل ٱلؽَافِ ُر َيلٰ َؾقتَـ ِ ك ُ
ٱ َ
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ُعلرف
 -3سترجػ آرض وتضطرب يف حالة اكفقار شديد ،للؿ ت
ْ
ػ ٱلر ِ
بف مـ قبؾ ( َيق َم تَر ُج ُ
اج َػ ُة تتبعفا الرادفة …).
 -٨كان يف حديث مقسك طظة ورحؿة  ،وتليقلد وكصلرة…( َهلؾ
ؽ َح ِد ُ
َأ َت ٰق َ
قس ٰك).
يث ُم َ
ٓح الطغقللان وجللب التللذكار لؿللـ قللدر طؾللك ذلللؽ ،حتللك
 -1اذا َ
قن إِك ُفۥ َصغ َٰك ،فؼلؾ هلؾ للؽ إللك
ذهب إِ َل ٰك فِر َط َ
تصػق الحقاة (.ٱ َ
أن تزكك).
 -٢كاكلللت كبلللرى تحؿل ُ
للؾ كاضريفلللا طؾلللك اإليؿلللان وآكصلللقاع
ى).
ُبر ٰ
…( َف َل َر ٰي ُف ٱللا ََاي َة ٱلؽ َ
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فرطقن ،أكف يف العـاد ،ثؿ ادطلك الربقبقلة …( َف َؼ َ
لال
 -٥مـ سخػ
َ
َأكَا َر ُّبؽ ُُؿ ٱَٕط َؾ ٰك).
َ
لقس جزا ُء ِّ
إخذ والػتلؽ…( َف َل َخ َلذ ُه
كؾ مستؽبر معاكد ،إٓ
َ -٦
َال ٱللا ِ
ٱهللُ َكؽ َ
َاخ َر ِة َوٱُٕو َل ٰك).
أطظؿ خؾؼا أكػسفؿ أم السؿقات.
 -٧لقتعظ مـؽرو البعث ،أيفؿا
ُ
( َء َأكتُؿ َأ َشدُّ َخؾ ًؼا َأ ِم ٱلس َؿا ُء َب َـ ٰق َفا رفع سؿؽفا فسقاها).
ُّ -٨
أطظؿ مـ خؾؼفؿ ،وقد أوجدها اهلل لقعتبلروا
جؾ هذه أيات
ُ
رض َبعدَ َذ ٰلِ َ
( َوٱَٕ َ
ؽ َد َح ٰق َفا).
تغؾلب كلؾ اللدواهل والشلدائدَ (..فلنِ َذا
 -٩الؼقامة صامة شلديدة،
ُ
ِ
ى).
ُبر ٰ
َجا َءت ٱلطام ُة ٱلؽ َ
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-3١يحضرون وأطؿلا َلفؿ  ،ويشلاهدون الـلار طقاكلا…( وبلرز ِ
َت
َ ُ ِّ
ُ
ح ِ
ٱ ِ
ى).
قؿ ل َؿـ َي َر ٰ
َ
لج ُ
 -33احللذر أن تطغللك ،أو تللقثر الللدكقا طؾللك أخللرة  ،فتفؾللؽ مللع
الفالؽقـ (فلما مـ صغك وآثر الحقاة الدكقا).
َ
هلقاك يف مػارقلة …( َو َأملا َملـ
 -3٨كـ مـ اهلل يف مخافة ،وطلـ
ِ
ى).
َخ َ
ػس َط ِـ ٱ َلف َق ٰ
اف َم َؼا َم َر ِّبفۦ َوك ََفك ٱلـ َ
اسللتلثر اهلل بللف ،ولؽللـ جعللؾ لفللا طالمللات
طؾللؿ السللاطة
-31
َ
ُ
تـذر…( إِ َل ٰك َر ِّب َ
ؽ ُمـت ََف ٰق َفا).
 -3٢رغللؿ تعؿقللرهؿ الللدكققي  ،يتالشللك ذلللؽ ،ويـؽللرون لبللثفؿ
الطقيؾ …( ك ََلك ُفؿ َيق َم َي َروك ََفا َلؿ َيؾ َب ُثقا إِٓ َط ِشق ًة َأو ُض َح ٰق َفا).
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َ
يـشغؾ بالؽُبراء طـ الضلعػاء
 -3معاتبة صريحة لرسقل اهلل ،لئال
طبس وتقلك أن جاءه إطؿك…).
( َ
 -٨كقػ تعتـل بالغالل الؿعاكد  ،وتترك الضلعقػ الراغلب ( َأملا
َم ِ
ى َو َمللا َط َؾقل َ
لك َو َأمللا َمللـ
لـ ٱسلتَغـ َٰك َف َلكل َ
ؽ َأٓ َيزكل ٰ
لت َلل ُفۥ ت ََصللد ٰ
كت َطـ ُف َت َؾف ٰك…).
َجا ۤۚ َء َك َيس َع ٰك َو ُه َق َيخ َش ٰك َف َل َ
أكػر بـل آدم  ،يعقش كعؿ ربف ،ويسلتؽبر طلـ صاطتلف ( ُقتِ َلؾ
 -1ما َ
ِْ
ان َما َأ ْك َػ َر ُه﴾.
اإلك َْس ُ
 -٢لقتػؽللر الؿللر ُء يف صعامللف ،كقللػ جللاء ،وكقللػ سللخره اهلل لللف
إلكسلٰـ إِ َلك َصع ِ
ام ِفۦۤ).
ولؿعاشف…( َفؾ َقـ ُظرِ ٱ ِ َ ُ ٰ َ
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 -٥ويف الـبات معجز ٌة بلاهرة ،وآيل ٌة قلاهرة  ،داللة طؾلك القحداكقلة
والتسؾقؿ…( ُثؿ َش َؼؼـَا ٱَٕ َ
رض َش ّؼا فلكبتـا فقفا ح ًبا…).
ُّ -٦
كؾ َ
ذلؽ التسخقر الؿعقشل متاطا لؽؿ وٕكعلامؽؿ ،فاحؿلدوا
خالؼؽؿ طؾقف…( م َتلٰعا لؽُؿ َو َِٕك َعل ِٰؿؽُؿ).
 -٧يف الللدكقا متقاصللؾقن  ،ويف أخللرة متؼللاربقن فللارون ،لؾشللدة
ِ
لؿر ُء ِمـ َأ ِخ ِقف).
والفقل …( َيق َم َيػ ُّر ٱ َ
ٌ
(و ُجقه
 -٨ويف الؼقامة فريؼان:
ضحؽ وسرور ،وجفؿ ٌة وطبقس ُ
َيق َمقِذ ُّمس ِػ َرة ضاحؽة مستبشرة.).
ُ
يـؽشػ الجؿقع ملـ خلالل وجلقه مشلرقة  ،أو وجلقه مغبلرة
-٩
ٍ
يقمئذ طؾقفا غبرة).
(ووجقه
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/30صورة التلويز!..
 -3هذه الشلؿس الجؿقؾلة الؿتقهجلة سلتُؾػ وتؽلقر ،يف يلقم ٓ
ؿس ك ُِّق َرت)…!
ريب فقف ( إِ َذا ٱلش ُ
 -٨مـ شدة الؽرب ُ
يغػؾ الـاس طلـ أملقالفؿ وكػائسلفا كاإلبلؾ
الػاخرة…(وإِ َذا ٱ ِ
لع َش ُار ُط ِّط َؾت) .تعطؾ ويزهد فقفا!..
َ
 -1الحساب طام ،ويشؿؾ الحققاكلات ،طداللة ٓ يضلاهقفا شلل ٌء
(وإِ َذا ٱ ُلق ُح ُ
قش ُح ِش َرت) .
َ
 -٢لؽل ِّلؾ شللخص صللحقػتف الؿدوكللة بلطؿالللف وفعائؾللف …( َوإِ َذا
لص ُح ُ
ػ ك ُِش َرت) ستؽشػ يف الققم الؿقطقد…!
ٱ ُّ
لقن مجـق ًكللا  ،وقللد جللاء بللذكرٍ مبللقـ ،وبقاكللا بللاهرا،
 -٥كقللػ يؽل ُ
خطػ الؼؾقب والعؼقل ( ..وما ص ِ
اح ُبؽُؿ بِ َؿجـُقن).
ََ َ
َ
 -٦ذهبت طؼقلفؿ  ،فؼالقا الباصؾ ،وزطؿلقا الخرافلات…( َو َملا
ُه َق بِ َؼق ِل َشق َطلٰـ ر ِجقؿ ،فليـ تذهبقن).
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/31صور ُة االنفطار!..
ِ
ُّ -3
الؽلقن الجؿقلؾ  ،س ُقؽسلػ ويتبلدل…( إِ َذا الس َلؿا ُء
كؾ هذا
ِ
لقر
ا ْك َػ َط َر ْت َوإِ َذا ا ْلؽ ََقاك ُ
ب ا ْك َت َث َر ْت َوإِ َذا ا ْلبِ َح ُار ُف ِّج َر ْت َوإِ َذا ٱل ُؼ ُب ُ
ُبعثِ َرت).
 -٨يف ذللللؽ القلللق ِم الصلللعب الثؼقلللؾ ،سلللتعرف كل ُّ
للؾ كػلللس ملللا
قدمت…( َط ِؾ َؿت كَػس ما َقد َمت َو َأخ َرت).
 -1مللا الللذي غل ّلرك وخللدطؽ حتللك كػللرت بربللؽ الؽللريؿ الللذي
اإلكسللان مللا غللرك بربللؽ
تػضللؾ طؾقللؽ يف الللدكقا (..يللا أيفللا
ُ
الؽريؿ).
دائؿا استحضر َ
بلكؽ مراقب مرصقد  ،سقؽػ هقاك…( َوإِن
ً -٢
ِ
ط َؾقؽُؿ َلحل ِٰػظِ ِ
قـ).
قـ ك َراما َكلٰتبِ َ
َ
َ
َ
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كعللقؿ إبللرار يتـللاول دكقللاهؿ وأخللراهؿ  ،مفؿللا ٓقللقا مللـ
-٥
ُ
شدائد…( إِن ٱَٕ َبر َار َل ِػ ك َِعقؿ).
 -٦ولؾػجار جحقؿ دكققي ولق تـعؿقا يف الظاهر…( َوإِن ٱل ُػج َار
َل ِػ ج ِ
حقؿ).
َ
ٌ
ٌ -٧
ومرهقن بعؿؾف … ( َيلق َم َٓ تَؿ ِؾ ُ
لؽ كَػلس
مشغقل بـػسف،
كؾ
ٌ
مر َيق َمقِذ ِّلؾ ِف).
ِّلـَػس َشقلاا َوٱَٕ ُ

120

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

/32صور ُة املطففني!..
ٕ -3ن الحقاة قائؿة طؾلك العلدل وتحلريؿ الظؾلؿ ،كفلل طلـ كلؾ
ِ
قـ).
أشؽال التطػقػَ (..ويؾ ِّلؾ ُؿ َط ِّػػ َ
يسلقرا  ،فؽقلػ حلال ملـ يسلرق مباشلر ًة
الؿطػػ شقئًا
ً
 -٨تقطدَ ُ
ِ
قـ).
(ويؾ ِّلؾ ُؿ َط ِّػػ َ
َ
للـ
 -1اذا
َ
صػػللت أو ضؾؿللت فتللذكر رجقطللؽ إلللك اهلل ( َأ َٓ َي ُظ ُّ
ُأو َللٰقِ َ
قن لِ َقق ٍم َطظِقؿ).
ؽ َأك ُفؿ مب ُعق ُث َ
سجقـ أسػؾ إرض السلابعة ،مللوى الػجلار ومسلتؼرهؿ يف
-٢
ٌ
ِ
ٰب ٱل ُػج ِ
ار َل ِػ ِس ِّجقـ).
معادهؿ ( كَال إِن ك َتل َ
َ
(و َملا
يؽذب
ٓ -٥
اإلثؿ والعدوان َ
ُ
الحؼائؼ  ،إٓ مـ أوحش قؾبف ُ
ُيؽ َِّذ ُب بِ ِفۦۤ إِٓ ك ُُّؾ ُمعت ٍَد َأثِق ٍؿ)!..
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 -٦لؾللللذكقب ريللللـ وصللللابع يطبللللع طؾللللك الؼؾللللقب فقحرمفللللا
قن)!..
ان َط َؾ ٰك ُق ُؾقبِ ِفؿ ما كَاكُقا َيؽ ِس ُب َ
الطاطات…( كَال َبؾ َر َ
ُ -٧حجب إشرار طـ ربفؿ حال السخط ،وسقراه إخقار حلال
قن).
الرضا ( كَال إِك ُفؿ َطـ ر ِّب ِفؿ َيق َمقِذ ل َؿح ُجق ُب َ
 -٨لؿا كان كتاب الػجار يف اسػؾ الؿـلازل  ،كلان كتلاب إبلرار
يف أطالها وأوسعفا ،وأفسحفا وأبفاها  (..كلان ان كتلاب إبلرار
لػل طؾققـ).
 -٩جؾلللقس واسلللتؿتاع  ،وكظلللر وكضلللارة…( ط َؾلللك ٱَٕرايِ ِ
لللؽ
َ
ٌ
َ
ٌ
ون)!..
َيـ ُظ ُر َ
ُ
ُ
العلزائؿ ٕ ،جلؾ َ
ذللؽ الـعلقؿ
وتحتلرق
تشتعؾ الفؿلؿ،
 -3١إكؿا
ُ
والؿراتب العالقة ( َفؾ َق َتـَا َف ِ
قن) !..
لؿ َتـَل ِٰػ ُس َ
سٱ ُ
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(وإِ َذا
 -33ستالقل يف الدكقا غؿزا وصخؽً ،وسلخري ًة واسلتفزا ًء َ
والقاجب الصبر .
ُون)…
َامز َ
ُ
َم ُّروا بِ ِفؿ َي َتغ َ
 -3٨اصبر كثقرا طؾك ملا تؾؼلك ،حتلك يجلئ القلقم اللذي تبلادلفؿ
ِ
يـ َء َامـُقا ِم َـ ٱلؽُػ ِ
َ
َ
ُقن)!..
ذلؽ
الضحؽ ( َ
ار َيض َحؽ َ
فٱل َقق َم ٱلذ َ
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 /33صورة االنغقاق!..
شؿسلفا ،
 -3تـشؼ السؿاء وتـػطلر ،وتتـلاثر كقاكبفلا  ،وتؿحلك
ُ
اكصقاطا ٕمر اهلل تعلالك…( إِ َذا ٱلس َلؿا ُء ٱ َ
كشلؼت وأذكلت لربفلا
وحؼت).
 -٨لؽل ِّلؾ إكسل ٍ
لان طؿ ُؾللف وكدحللف يف هللذه الحقللاة ،وسللقالققف طؿللا
ِ
قريلللب…( يللللٰ َلي َفا ٱ ِ
للك َر ِّبل َ
كسلللل ُٰـ إِكل َ
للؽ َكلللدحا
للؽ َكلللاد ٌح إِ َلل ٰ
إل َ
َ ُّ
َف ُؿ َؾل ِٰؼ ِقف)!..
ف
-1
الحساب القسقر إكؿا هق ٕهؾ اإليؿلان الـلاجقـ …( َف َسلق َ
ُ
ب ِح َسابا َي ِسقرا).
اس ُ
ُي َح َ
يصقح الؽافر يقم الؼقامة بؽؾ ققة ويلدطق طؾلك كػسلف هالكلً
-٢
ُ
قرا)!..
وثبقرا مؿا طايـ ( َف َس ْق َ
ف َيدْ ُطق ُث ُب ً
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 -٥اتسل ُ
لاق الؼؿللر اكتؿال ل ُف يف لقللالل اإلبللدار  ،وإكللف لللدلقؾ الؼللدرة
والقحداكقة لؾذيـ هؿ يعؼؾقن ( َوٱل َؼ َؿرِ إِ َذا ٱت َس َؼ)!..
 -٦هللذا الؽتللاب العظللقؿ يحؿللؾ قارئللف وسللامعف طؾللك الخشللقع
لقب قاسللقة ( َوإِ َذا ُق لرِئَ َط َؾ ل ْق ِف ُؿ
والسللجقد  ..فؽقللػ ٓ تعقللف قؾل ٌ
ون)!..
آن َٓ َي ْس ُجدُ َ
ا ْل ُؼ ْر ُ
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/34صورة الربوج!..
أصحاب الحػائر الـارية  ،الؿققدة ٕهؾ اإليؿان  ،حقث
ُ -3لعـ
ُ
للؾ َأصحللللٰب ٱُٕخلللدُ ِ
فتـلللقهؿ يف ديلللـفؿ…( ُقتِل َ
ود الـلللار ذات
َ ُ
القققد).
ٌ
وحـؼ غائر يف آكتؼام مـ مخالػقفؿ يف اللديـ
 -٨شـاط ٌة شديدة،
( الـار ذات القققد إذ هؿ طؾقفا قعقد).
مالفؿ ،أو يـالقا مؾؽفؿ ،ولؽـفؿ ضلاققا ملـ ديلـفؿ
 -1لؿ يـفبقا َ
بٱهلل ِ ٱل َع ِز ِ
التقحقللدي…( َو َمللا َك َؼ ُؿللقا ِمللـ ُفؿ إِٓ َأن ُيم ِمـُللقا ِ
يللز
ٱلح ِؿ ِ
قد).
َ
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 -٢وطقدٌ مـ اهلل تعالك  ،بآكتؼلام ملـ الؼلقم الػلاتـقـ الؿجلرمقـ
ممـِقـ وٱ ِ ِ
(إِن ٱل ِذيـ َف َتـُقا ٱلؿ ِ
اب
لؿممـَلٰت ُثؿ َلؿ َيتُق ُبقا َف َؾ ُفؿ َط َلذ ُ
َ
َ َ ُ
ُ
لحرِ ِ
يؼ).
اب ٱ َ
َج َفـ َؿ َو َل ُفؿ َط َذ ُ
اب
 -٥لؿا حرققهؿ حرقفؿ اهلل يف طذاب الحريلؼ…( َف َؾ ُفلؿ َط َلذ ُ
لحرِ ِ
يؼ).
اب ٱ َ
َج َفـ َؿ َو َل ُفؿ َط َذ ُ
للقح لؽلللؾ
للاب التقبلللة مػتل ٌ
 -٦حتلللك ملللع الشلللـاطة الؿؼترفلللة فبل ُ
اب َج َفـ َؿ).
تائب…( ُثؿ َلؿ َيتُق ُبقا َف َؾ ُفؿ َط َذ ُ
 -٧إكؿا الػق ُز الحؼقؼل يف أخرة  ،فؽؾ أفقاز الدكقا ذاهب ٌة …(إِن
ٱل ِذيـ ءامـُقا وط ِؿ ُؾقا ٱلصل ِٰؾحل ِ
ٰت َل ُفؿ َجـلٰت تَجلرِی ِملـ تَحتِ َفلا
َ
َ َ َ َ َ
ٱَٕ َكفل ُٰر َذ ٰلِ َ
ؽ ٱل َػق ُز ٱل َؽبِ ُقر).
 -٨لقس لَلشداء إٓ الشلديد الؼلقي ،وللقس لَلققيلاء آ الؼلقي
العزيز ( إِن َبط َش َر ِّب َ
ؽ َل َش ِديدٌ )..
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ُ -٩
وسلع السلؿقات وإرض والؽرسلل طظؿل ًة
طرشف طظقؿ قلد
َ
لؿ ِ
ومجاد ًة …( ُذو ٱل َع ِ
جقدُ ).
رش ٱ َ
لدير فعللال سللبحاكف وتعللالك ٓ ،يؿـعللف مللاكع  ،وٓ يحجبللف
 -3١قل ٌ
حاجب ( َفعال ِّل َؿا ُيرِيدُ ).
ُّ -33
كؾ الجـقد الؿجـدة  ،والحشلقد الؿتضلخؿة  ،فلاهلل محلقط
بفا قادر طؾقفا ،وطؾك هزيؿتفا …( وٱهلل ِمـ ورايِ ِفؿ م ِ
ح ُ
قط).
ُّ
َ ُ ََ
كتاب شريػ  ،طالل الؿؽاكة ،غزيلر الؿعلاين  ،كلريؿ
 -3٨الؼرآن
ٌ
الػضائؾ…( َبؾ ُه َق ُقر َءان م ِ
ِ
جقد).
ٌ
يصللللقب كرمللللف
خؾقللللؼ بؿللللـ حػظللللف وطؿللللؾ بللللف ،أن
-31
َ
وكرائؿف…( َبؾ ُه َق ُقر َءان م ِ
جقد).
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/35صورة الطارق!..
ُّ -3
كؾ كػس طؾقفا ٌ
مؾؽ يحػظ طؾقفلا أطؿالفلا وسلرائرها  (..إِن
ك ُُّؾ كَػس لؿا َط َؾق َفا َحافِظ).
 -٨حؽاي ُة خؾؼؽ مقطظة لؽؾ ،ولؽؾ مستؽبر ( َفؾ َقـ ُظرِ ٱ ِ
كسلل ُٰـ
إل َ
ِمؿ ُخ ِؾ َؼ).
للادر طؾلللك بعثلللف بعلللد العلللدم
 -1اللللذي خؾلللؼ ملللـ ملللاء دافلللؼ ،قل ٌ
الؿحتقم…( إِكفۥ ط َؾك رج ِع ِفۦ َل َؼ ِ
ادر) .
ُ َ ٰ َ
ُ
السرائر الؿخػقة…( َيلق َم
إمقر يف الؼقامة ،وتـجؾل
تـؽشػ
-٢
ُ
ُ
تُب َؾك ٱلس َرايِ ُر)!..
 -٥ما مـ ٍ
يؽقدون
كقد لؾؿجرمقـ  ،إٓ وكقد اهلل فققفؿ…( إكفؿ
َ
كقدً ا َ ،و َأكِقدُ كَقدا) .
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 /36صورة األعلى!..
 -3س ل ّبحف تعللالك تسللبقحً يؾقللؼ بعظؿتللف  ،ويـزهللف طللـ كللؾ آفللة
سؿ َر ِّب َ
ؽ ٱَٕط َؾك).
وكؼص …( َس ِّبحِ ٱ َ
للقؿ وإجلللالل  ،وتـزيللل ٌف
 -٨وملللـ التسلللبقح صلللال ٌة وذكلللر ،وتعظل ٌ
وتقققر (..سبح اسؿ ربؽ إطؾك).
 -1دٓئؾ قدرتف تػرض طؾقـا تسبقحف وتعظقؿف لق تػؽركلا (سلبح
ِ
ى  ،والذي قدر ففدى).
اسؿ ربؽ إطؾك ٱلذی َخ َؾ َؼ َف َسق ٰ
 -٢مللـ جؿللال صللـعف وقدرتللف ،إكللزال الؿللاء مللـ السللؿاء وإكبللات
الللزروع والعشللب الؽثقللر ،فللاكتػع الـللاس وبفللائؿفؿ ( َوٱلل ِلذی
لؿر َط ٰك ،فجعؾف غثا ًء أحقى).
َأخ َر َج ٱ َ
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 -٥إكؿللا التقفقل ُلؼ العؾؿللل ،والحػللظ الـللقراين  ،إكؿللا هللق مللـ اهلل
وتقفقؼف ( َسـُ ْؼرِئ َ
ُؽ َف َال َتـ َْسك)!..
 -٦بشرى بتقسقر هذا اللديـ ،وجعؾلف قريبلا مقسلرا  ٓ ،يسلتطعؿف
أحد فقضقؼ مـف…( َو ُك َق ِّس ُر َك لِ ْؾ ُق ْس َرى).
 -٧الللذكرى طامللة لجؿقللع الـللاس  ،كػعللت وإن لللؿ تـػللع إلقامللة
ِ
ى).
كر ٰ
اإلكذار واإلطذار ( َف َذكِّر إِن ك َػ َعت ٱ ِّلذ َ
ُ
يعرض طـ اللذكرى إٓ شلؼل ،قلد ُصبلع طؾلك قؾبلف ،وكلره
ٓ -٨
ِ
ى ).
ُبر ٰ
شرائع اهلل…( َو َيت ََجـ ُب َفا ٱَٕش َؼك ٱلذی َيص َؾك ٱلـ َار ٱلؽ َ
طذاب فتاك ٓ ،راحلة فقلف وٓ ارتقلاح  ،وٓ حقلاة وٓ
 -٩يف جفـؿ
ٌ
قت فِ َقفا َو َٓ َيح َق ٰك…).
مؿات ( ُثؿ َٓ َي ُؿ ُ
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ُّ -3١
لح َملـ
كؾ ملـ ّ
كػسلف وزكاهلا ملـ إدران…( َقلد َأف َؾ َ
صفلر َ
َتزَك ٰك).
ٌ
أفؾح مـ تزكك َو َذك ََلر
 -33زكاة وصالة ،وطقد
وتقاصؾ …( قد َ
سؿ َر ِّب ِفۦ َف َصؾ ٰك) .
ٱ َ
ٓ -3٨جتؿاطفللا يف الحللؼ  ،تـسللجؿ الشللرائع يف بعللض إحؽللام
والتقجقفات  (..إِن هل َٰذا َل ِػ ٱلصح ِ
إبراهقؿ
ػ ٱُٕو َل ٰك صحػ
ُّ ُ
َ
َ
ومقسك).
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/36صورة الغاعية!..
للللاس يف الؿحشلللللر بلهقالفلللللا سلللللؿقت
 -3لؿلللللا غشلللللقت الـل َ
ؽ َح ِد ُ
(هؾ َأ َت ٰق َ
يث ٱل َغل ِٰش َق ِة).
بالغاشقة… َ
 -٨شللؼقت وتعبللت يف مغاضللب اهلل ،فحرمفللا إكللقار والفدايللة
ام َؾة ك ِ
(ط ِ
اص َبة) .
َ
صعامفؿ يف جفـؿ ردئ ،وشرابفؿ مقحش  ،ومـف ما هق حريؼ
-1
ُ
يف بطقكفؿ قد بؾغ الغاية يف الحرارة …( تُس َؼ ٰك ِمـ َطق ٍـ َءاكِ َقة).
طعؿقن مـ الشلقك ،فلال يسلؿـفؿ صلحةً ،وٓ يشلبعفؿ ملـ
ُ -٢ي
َ
جقع ُ ٓ ( ،يس ِؿ ُـ َو َٓ ُيغـ ِ ِمـ ُجقع).
 -٥تتؽشػ كعقم ُة القجقه أو طبقسفا يف الؼقامةُ (..و ُجلقه َيق َمقِلذ
ك ِ
اط َؿة لسعقفا راضقة).
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لان طالقللة
 -٦يف العؾللق متعل ٌة وجؿللال وتؾللذذ ،ولللذلؽ كاكللت الجـل ُ
فاخرة …( فِ َجـ ٍة َطالِ َقة).
ُّ -٧
كلؾ أكلقاع إشللربة قلد ُأحضللرت لفلؿ وهللؿ يف تؾلذ ٍذ جؿقللؾ،
وزيـة بفقجة…( َو َأك َقاب مق ُضق َطة).
الؿخؾققات مـ حقلـا دلقؾ طؾك طظؿة الخلالؼ وتقحقلده للق
-٨
ُ
ون إِ َلللك ٱ ِ
إلبِل ِ
لؾ كَق ل َ
ػ خؾؼللت َ ،وإِ َلللك
تػؽللروا…َ (.أ َفل َلال َيـ ُظل ُلر َ
ٱلس َؿا ۤۚ ِء كَق َ
ػ ُرفِ َعت).
ُ
إرض لؿـلافع الـلاس ،وٓ يـلايف ذللؽ كرويتفلا يف
 -٩تسطحت
إصؾ …( َوإِ َلك ْإَ ْر ِ
ض َك ْق َ
ت).
ػ ُسطِ َح ْ
لت
لؿ َمفؿللة لللؽ الللذكرى والـصللح…( َفل َلذك ِّْر إِك َؿللا َأ ْكل َ
 -3١أطظل ُ
ُم َذك ٌِّر).
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دون تسل ٍ
 -33وذكل َ
ت َط َؾللق ِفؿ
لؾط أو تج ّب لرٍ أو قفللر ( لس ل َ
لراك لفللؿ َ
بِ ُؿ َصقطِرٍ).
ٍ
وساطة مؼدرةِ ،
فؾلؿ الطغقلان
الرجقع إلك اهلل يف يقم معؾقم،
-3٨
ُ
يف هذه الحقاة … ( إِن إِ َلقـَا إِ َيا َب ُفؿ ،ثؿ إن طؾقـا حسابفؿ).
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/37صورةُ الفجز!..
وللقس
ستحب اغتـامفلا
العشر هل لقالل ذي الحجةُ ،ي
 -3الؾقالل
َ
ُّ
ُ
الغػؾ َة طـفا…( والػجر َو َلق ٍ
ال َطشر)!.
َ
(هؾ
 -٨كعؿ كؾ هذه إمقر خؾقؼ ٌة بالؼسؿ بفا ،وٓ يـؽرها طؼؾ َ
فِ َذ ٰلِ َ
ؽ َق َسؿ ِّل ِذی ِحجرٍ).
 -1لتؽـ قصص إولقـ مقض ًعا لالتعاظ…( َأ َلؿ ت ََر كَقل َ
ػ َف َع َلؾ
ؽ بِع ٍ
اد ،إر َم ذات العؿاد).
َر ُّب َ َ
 -٢لللؿ تغللـ طللـفؿ مللديـتُفؿ الػللاخرة ،وٓ جؿا ُلفللا الؿؽتؿللؾ لؿللا
كذبقا وكػروا (ٱلتِ َلؿ ُيخ َؾؼ ِمث ُؾ َفا فِ ٱلبِ َؾل ِٰد).
(و َث ُؿلق َد
 -٥ثؿق ُد كان لديفؿ قدرة طؾك خرق الصلخر والبـلاء بلف َ
بٱلق ِ
ِ
اد وٓ حؿدوا وٓ شؽروا) …
خر ِ َ
ٱلذ َ
يـ َجا ُبقا ٱلص َ
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 -٦الللدكقا لقسللت لؾطغقللان وٓ اإلفسللاد ( َفل َللك َث ُروا فِ َقفللا ٱل َػ َسللا َد،
فصب طؾقفؿ ربؽ سقط طذاب).
ّ
 ٓ -٧تخػ ملـ تطلاول الؿجلرمقـ  ،وٓ ضلخامتفؿ ك الؿزيػلة،
لؿرص ِ
ؽ َل ِ ِ
فاهلل راصدهؿ وآخذهؿ طؿا قريب ( ِن َرب َ
اد…).
بٱ َ
 -٨مـ جفؾ اإلكسان اطتؼاده أن الرزق كرام ٌة لف  ،واكؼطاطف إهاكة
( َف َلمللا ٱ ِ
كسللل ُٰـ إِ َذا َمللا ٱب َت َؾ ٰقلل ُف َر ُّبلل ُفۥ َف َلك َر َملل ُفۥ َوكَع َؿلل ُفۥ َف َق ُؼ ُ
للقل َر ِّبلل
إل َ
َأك َر َم ِـ) ..وٓ يػ َؼف العقاقب …!!
القاجللب طؾللك كللؾ مجتؿلل ٍع مسللؾؿ تقاصللؾف إخللقي مللع
-٩
ُ
إخلللقاكفؿ الؿحتلللاجقـ …( كَلللال بلللؾ ٓ تُؽرِم َ ِ
لللقؿ ،وٓ
َ
لللقن ٱل َقت َ
ُ
تحاضقن طؾك صعام الؿسؽقـ).
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حسـ التديـ ،
 -3١محب ُة الؿال ُفتـ بفا كثقرون  ،وٓ يخػػفا إٓ
ُ
والتػؽر يف سقء العاقبة…( وت ِ
لؿ َال ُح ّبا َج ّؿا).
ُح ُّب َ
َ
قن ٱ َ
ِ
لؾػصللؾ بلللقـ العبللاد ،وتػللرق الـللاس إللللك
 -33مجلللء طظللقؿ
لؿ َؾ ُ
فريؼقـ…( َو َجا َء َر ُّب َ
ؽ َص ّػا َص ّػا)!.
ؽ َوٱ َ
 -3٨معايـ ٌة حؼقؼقة تحؿؾف طؾك تلذكر أطؿاللف الدكققيلة وتؼصلقره
البئقس…( َو ِجای َء يق َمقِ ِذ بِ َج َفـ َؿ يق َمقِذ يت ََلذك ُر ٱ ِ
لك َلل ُف
كسلل ُٰـ َو َأك ٰ
إل َ
َ
َ
َ
ى) .
كر ٰ
ٱ ِّلذ َ
 -31ساط ُة كدم ماحؼة  ٓ ،جدوى لفا إٓ مزيد آكفقلار اللداخؾل
( َي ُؼ ُ
ت لِ َح َقاتِ …).
قل َيلٰ َؾقتَـ ِ َقدم ُ
ويتـافس يف سلبقؾفا
 -3٢وكلكف ٓ حقا َة حؼقؼقة ُ ،يسعك مـ أجؾفا
ُ
كالدار أخرة ( َي ُؼ ُ
ت لِ َح َقاتِ .)..
قل َيلٰ َؾقتَـ ِ َقدم ُ
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/38صورةُ البلد!..
 -3يف الديـا شدائدُ ومؽابدة ،ويف أخرة كذلؽ حساب وأهلقال
( َل َؼد َخ َؾؼـَا ٱ ِ
كسل َٰـ فِ َك َب ٍد) .
إل َ
ُ -٨
لب
بعض الظؾؿة يبطر ويـسك حالف وقدرة اهلل طؾقف…( َأ َيح َس ُ
َأن لـ َيؼ ِد َر َط َؾق ِف َأ َحد) .
ٍ
مبلللال وٓ
غقلللر
اقلللبح ملللـ يػـلللل ماللللف يف معصلللقة اهلل
 -1ملللا
َ
َ
(ي ُؼ ُ
ؽت َمآ ُّل َبدً ا).
قل َأه َؾ ُ
معتبر… َ
َ
وإسلرافؽ ملدون
 -٢كؾ أحقاللؽ مرصلقدة ،وحركاتلؽ مثبتلة ،
َ
ب َأن لؿ َي َر ُهۥۤ َأ َحدٌ ) !..
(أ َيح َس ُ
كعؿ الجؿال والتعؾؿ…( َأ َللؿ كَج َعلؾ لل ُفۥ َطقـ ِ
َلقـ َولِ َسلاكا
 -٥لديؽ ُ
َو َش َػتَق ِـ).
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محسـ باذل مطقلع
 ٓ -٦يتجاوز العؼبة ،وٓ معققات أخرة إٓ
ٌ
( َف َال ٱقت ََح َؿ ٱل َع َؼ َب َة) .
أطظؿ البذل وقت الؿجاطات والشدائد…( أو إِص َعللٰؿ فِل
 -٧ما
َ
َيقم ِذی َمس َغ َبة) .
ِ
لؾعباد …( ُثؿ
إيؿان وصبر ،ومرحؿ ٌة
أروع أن يجتؿع فقؽ
 -٨ما
ٌ
َ
ِ
َكل َ ِ
اصللللقا ِ
اصللللقا
بٱلصللللبرِ َوت ََق َ
يـ َء َام ُـللللقا َوت ََق َ
لللـ ٱلللللذ َ
لللان مل َ
ِ
رح َؿ ِة).
لؿ َ
بٱ َ
جفـؿ العاتقلة ،ذات اإلغلالق الؿحؽلؿ،
 -٩كفاي ٌة بئقسة لؾؽػار يف
َ
فال فرج وٓ تـػسَ (..ط َؾق ِفؿ كَار ُّمم َصدَ ُة) .
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 /39صورة الغمط!..
 -3فاز وأفؾح مـ طؿؾ طؾك تطفقر كػسف مـ كؾ الرذائؾ…( َقلد
َأف َؾ َح َمـ زَك ٰق َفا).
 -٨لؿلللا كاكلللت التزكقلللة طظقؿلللةً ،جلللاء بفلللا بعلللد سلللبعة أقسلللام
أفؾح مـ زكاها).
تؼري ًبا…(والشؿس وضحاها قد َ
 -1ويلللا خقبللل َة ملللـ ضلللقع كػسلللفا وأخؿؾفلللا بؿعصلللقة خالؼفلللا
تعالك…(وقد خاب مـ دساها).
لان بعل ِ
لبب يف تؽللذيبفؿ رسللؾفؿ…( َكللذ َبت
 -٢صغقل ُ
لض إمللؿ سل ٌ
َث ُؿق ُد بِ َطغ َق ٰي َفا إِ ِذ ٱك َب َع َ
ث َأش َؼ ٰق َفا).
 -٥غالبا ما يؽقن إشؼقاء والسادة سب ًبا يف الفالك…( إِ ِذ ٱك َب َع َ
لث
َأش َؼ ٰق َفا).
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 ٓ -٦يـعد ُم الـاصحقن وقت الباليا والطغقان ( َف َؼ َال َل ُفلؿ َر ُس ُ
لقل
ٱهلل ِ كَا َق َة ٱهلل ِ َو ُسؼ َقل َٰفا) .
 -٧كلللللللذبقا رسلللللللقلفؿ  ،وزادوا يف قتلللللللؾ كاقلللللللة اهلل أيلللللللة
وها َفدَ مدَ َم َط َؾق ِفؿ).
الؿعؾقمة…( َفؽَذ ُبق ُه َف َع َؼ ُر َ
 -٨لؽللؾ ضللال ٍؿ كفايللة  ،ولؽللؾ مػسللد طاقبللة …َ (.فدَ ملدَ َم َط َؾللق ِفؿ
َر ُّب ُفؿ بِ َذكبِ ِفؿ َف َسق ٰي َفا).
للاف تبعلللات أطؿلللالفؿ أهلللؾ اللللدكقا  ،لؼؾلللة طؾؿفلللؿ
 -٨إكؿلللا يخل ُ
ُ
مطؾؼ التصرف يف طبلاده…( َفدَ ملدَ َم َط َؾلق ِفؿ
وهقاكفؿ ،وربـا لف
َر ُّب ُفؿ بِ َذكبِ ِفؿ َف َسق ٰي َفا).
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 -40صورةُ الليل!..
لاس مختؾػللقن يف الللدكقا وأخللرة خقللرا وشل ًلرا  ،وصللالحا
 -3الـل ُ
وفسادا …( إِن َس ْع َقؽ ُْؿ َل َشتك).
الؿممـ ٍ
متؼ معطاء ٌ ٓ ،
باخؾ وٓ مختال …( َف َلما َمـ َأط َط ٰك
-٨
ُ
َوٱت َؼ ٰك).
سبب لؾـجاة والتقسقر …( َف َسـُ َق ِّس ُلر ُۥه
 -1التؼقى والعؿؾ الصالح ٌ
ِ
ى) .
سر ٰ
لؾ ُق َ
كذب وبخؾ ،واستغـاء ومعاكلدة كفايتفلا شلـقعة…( َوكَلذ َب
-٢
ٌ
ِ
لحسـ َٰك).
بٱ ُ
ٍ
ُ
يقمئذ بخؾفؿ وإمساكفؿ…( َو َما ُيغـ ِ َطـل ُف
سقحقط بالبخالء
-٥
ى).
َما ُل ُفۥۤ إِ َذا ت ََرد ٰ
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 -٦تللذكر أخللرة وكارهللا وتؾظقفللا الؿػجللع …( َف َلكل َلذر ُتؽُؿ َكللارا
َت َؾظ ٰك.).
 -٧وسؽاكفا هؿ ( َٓ َيصل َؾ ٰق َفا إِٓ ٱَٕشل َؼك ٱل ِلذی كَلذ َب َوت ََلقل ٰك).
فحاذر مجالستفؿ …!.
ْ
الؿال اكتػاع وزكاة  ،وللقس ادخلار وحلبس …( ٱل ِلذی يلمتِ
ُ -٨
ُ
َما َل ُفۥ َي َتزَك ٰك).
 -٩يجقد الؿممـ ابتدا ًء ٓ ،مؽافل ًة…( َو َما َِٕ َح ٍد ِطـدَ ُهۥ ِملـ كِّع َؿلة
َى).
تُجز ٰ
استقؼان فضلؾ اإلخلالص  ،واحتقلاج الـلاس…( إِٓ ٱبتِغَلا َء
-3١
ُ
َوج ِف َر ِّب ِف ٱَٕط َؾ ٰك).
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 -41صور ُة الضحى!..
ِ
تباطد اهلل طـف…( َما َود َط َ
لؽ
 -3لقس شلء أشد طؾك الؿممـ مـ
َر ُّب َ
ؽ َو َما َق َؾ ٰك).
 -٨تبؼللك أخللرة محللؾ آمللاين  ،ومـتفللك التطؾعللات ( و َلؾللا ِ
َاخ َر ُة
َ
َخقر ل َ
ؽ ِم َـ ٱُٕو َل ٰك).
ف
 -1فضؾ اهلل طؾلك أحبابلف ٓ
حصلر للف وٓ حلدود …( َو َل َسلق َ
َ
قؽ َر ُّب َ
ُيعطِ َ
ؽ َفتَر َض ٰك)!..
القتؿ  ،فاهلل يرطلاه ويحػظلف …( َأ َللؿ َي ِ
جلد َك
يضقر
ٓ -٢
ُ
الؿممـ َ
ُ
ِ
ى).
َيتقؿا َفلا ََاو ٰ
 -٥لؿ يؽـ قبلؾ الـبلقة يعؾلؿ الؽتلاب وٓ إكلقار  ،ففلداه اهلل بفلا
ى)!..
وكقره…( َو َو َجدَ َك َضا ّٓ َف َفدَ ٰ
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 ٓ -٦تؼفر هذه إصـاف الثالثة  ،فؼد كان رسقلؽؿ كلذلؽ….
ِ
( َأ َلؿ َي ِ
ى َو َو َجلدَ َك َطلايِال
ى َو َو َجدَ َك َضلا ّٓ َف َفلدَ ٰ
جد َك َيتقؿا َفلا ََاو ٰ
َف َلغـ َٰك…).
 -٧إيا ُم ُقؾب ،والحقاة متداولة ،فال تحزن كثقلرا …( َو َو َجلدَ َك
َطايِال َف َلغـ َٰك).
 -٨طش مممـا رحقؿا  ،فال تـزع الرحؿ ُة إٓ مـ شلؼل…َ (.و َأملا
ٱلسايِ َؾ َف َال تَـ َفر)!..
 -٩ويف هللمٓء أحقاكًللا أطللز ٌة صللالتفؿ الحقللا َة وتؼؾباتفللاَ (..و َأمللا
ٱلسايِ َؾ َف َال تَـ َفر)!..
ِ
 -3١يتؿ ِ
ٌ
لقؿ َف َلال
وصغ ٌَر
وضعػ ..فؽقػ كتسؾط طؾقفَ ( ..ف َلما ٱل َقت َ
ٌ
تَؼ َفر) .
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سلللبب
شلللؽر مسلللديفا ،والثـلللاء طؾقلللف بؿلللا هلللق أهؾلللف ،
-33
ٌ
ُ
(و َأما بِـِع َؿ ِة َر ِّب َ
ؽ َف َحدِّ ث) .
لبؼائفا… َ
ُّ
أجللؾ الللـعؿ اإلسللالم والللذكر والفدايللة ،والؿطللاطؿ بعللد
-3٨
ذلؽَ (..و َأما بِـِع َؿ ِة َر ِّب َ
ؽ َف َحدِّ ث) .
ُ
معتدٓ  ،إذا كلان يف ذللؽ مصلؾحة ..
الحديث يف الـعؿ
 -31إكؿا
ً
(و َأما بِـِع َؿ ِة َر ِّب َ
ؽ َف َحدِّ ث) .
َ
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 -42صور ُة الغزح!..
الشرح بالذكرِ وآكقار آلفقلة التلل أكزللت طؾقلفَ (..أ َللؿ
 -3إكؿا
ُ
كَش َرح َل َ
ؽ َصد َر َك).
الصدر اللذكر ،ضلاق واكتللب…( َأ َللؿ كَشل َرح َل َ
لؽ
 -٨اذا اكحرم
ُ
َصد َر َك).
ِ
لؾذكقب ٌ
ثؼؾ وضقؼ يعتري الجسؿ باصـف وضلاهره…( ٱل ِلذی
-1
َأك َؼ َض َضف َر َك) .
فللتبع الـلاس لرسلقلف ﷺ
 -٢قال العالم ُة ابـ الؼلقؿ رحؿلف اهلل":
ُ
أشللرحفؿ صللدرا ،وأوضللعفؿ وزرا ،وأرفعفللؿ ذكللرا ،وكؾؿللا
ُ
ققيلللت متابعتلللف طؾؿلللا وطؿلللال وحلللآ وجفلللادا ،ققيلللت هلللذه
الثالثةَ (..أ َلؿ كَش َرح َل َ
ؽ َصد َر َك…).
148

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

ٍ
اللديـ ،وتعلرف بلف
كظقر لف ُ ،يػتتح بف
ُ
ذكر فخؿ طالَ ٓ ،
 -٥ذكره ٌ
الصؾقات والخطب…( َو َر َفعـَا َل َ
ؽ ِذك َر َك).
 -٦بشرى لؾؿتعبقـ  ،وتسؾقة لؾؿتشائؿقـ والؿؼفلقريـ …( َفلنِن
َم َع ٱل ُعسرِ ُيس ًرا) .
متػائال…( َفنِن َم َع ٱل ُعسرِ ُيس ًرا) .
طسر الدكقا ،فعش
ً
 -٧لـ يدوم ُ
وفتح واصؿئـان …( إِن َم َع ٱل ُعسرِ ُيسرا) .
كصر ٌ
 -٨ويف تؽرارها ٌ
 ٓ -٩حقللللا َة لللللؽ إٓ بآكتصللللاب لخالؼللللؽ ذكللللر ًا وصللللال ًة
كصب).
ت َ
وإكاب ًة…( َفنِ َذا َف َرغ َ
فٱ َ
للك َر ِّبل َ
للؽ
 -3١وأخؾلللص رغبتلللؽ دائؿلللا لؾحلللل الؼقلللقم…( َوإِ َلل ٰ
فٱر َغب) .
َ
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 -43صور ُة التني!..
 -3هلل ِ تعالك أن يؼسؿ بؿا شاء مـ مخؾققاتف  ،وللف ِحؽلؿ يف ذللؽ
ِّلقـ َوٱلزيت ِ
ُلقن َو ُص ِ
كدرك بعضفا  ،ويخػك كثقلر مـفلاَ (..وٱلت ِ
ُ
لقر
ِ ِ
قـَ ،و َهل َٰذا ٱل َب َؾ ِد ٱَٕ ِم ِ
قـ).،
سقـ َ
 -٨قال اإلمام ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل  ":أقسؿ سبحاكف بفذه إمؽـة
الثالثة العظقؿة التل هل مظاهر أكبقائف ورسؾف أصحاب الشرائع
العظللام وإمللؿ الؽثقللرة  ،فللالتقـ والزيتللقن الؿللراد بللف كػللس
الشجرتقـ الؿعروفتقـ ومـبتفؿا وهق أرض بقتف الؿؼدس فنكفلا
أكثر البؼاع زيتقكًا وتقـًا ".
شرفت مؽ ُة حرم ًة وقدسق ًة وأماكا …( َو َهل َٰذا ٱل َب َؾ ِد ٱَٕ ِم ِ
قـ).
ُ -1

150

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

ٌ
ٌ -٢
وشلؽؾ جؿقلؾ ،وتـاسلؼ طجقلبَ (..ل َؼلد َخ َؾؼـَلا
خؾؼ ققيؿ ،
ٱ ِ
كسل َٰـ فِ َأح َس ِـ تَؼ ِقيؿ).
إل َ
ٍ
شللقخقخة وبللالء ،
جؿللقال اول أمللره  ،ثللؿ يـتفللل إلللك
ُ -٥يللرى
ً
ِِ
قـ).
ومتاطب وشؼاء ُ (..ثؿ َر َدد َكلٰ ُف َأس َػ َؾ َسلٰػؾ َ
ُ -٦يستثـك مـ السػال والؿتاطب ُ
أهؾ اإليؿان  ،ففلؿ محػقضلقن
ِ
يـ َء َامـُقا َو َط ِؿ ُؾقا
كفايةً ،ومؽرمقن يف جـات الـعقؿ …( إِٓ ٱلذ َ
ٱلصل ِٰؾحل ِ
ٰت َف َؾ ُفؿ َأج ٌر َغق ُر َمؿـُقن).
َ
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 -44صورة العلق
 -3أول آية قرآكقة  ،دطق ٌة لؾعؾؿ والؼراءة الداللة طؾلك سلؿق العؾلؿ
قرأ ِ
بٱس ِؿ َر ِّب َ
ؽ ٱل ِذی َخ َؾ َؼ).
وأثره يف الـاس وحقاتفؿ…( ٱ َ
 -٨ملللـ يؼلللقل للللؽ :اإلسلللالم ضلللد العؾلللؿ فالؼؿلللف بفلللذه أيلللة
قرأ ِ
بٱس ِؿ َر ِّب َ
ؽ ٱل ِذی َخ َؾ َؼ).
الجؾ ّقة… (.ٱ َ
تذكقر بخؾؼؽ وضعػؽ ( َخ َؾ َؼ ٱ ِ
كسل َٰـ ِمـ َط َؾ ٍؼ).
-1
إل َ
ٌ
 -٢قللال ابللـ الؼللقؿ رحؿللف اهلل ":تَلمللؾ ك ْع َؿللة اهلل طؾللك اإلكسللان
بالبقاكقـ ال َبقان الـطؼل وال َبقان الخطل ( الذي طؾؿ بالؼؾؿ).
 " -٥فؼللػ و ْق َػللة يف حللال الؽِتا َبللة ،وتَلمللؾ حالللؽ وقللد أمسللؽت
ال َؼ َؾؿ وهق جؿاد وضعتف طؾك الؼرصاس وهق جؿاد ،فتقللد ملـ
َبقـفؿللا أكللقاع الحؽللؿ وأصللـاف ال ُع ُؾللقم ،وفـللقن الؿراسللالت
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والخطب والـّظؿ والـثلر ،وجقابلات الؿسلائِؾ " ( .اللذي طؾلؿ
بالؼؾؿ…).
 -٦ولف َ ":فؿـ ال ِذي أجرى فؾؽ الؿعاكِل طؾك َق ْؾبلؽ ،ورسلؿفا
يف ذهـؽ ،ثؿ أجلرى العبلارات الدّ اللة َط َؾ ْقفلا طؾلك لسلاكؽ ،ثلؿ
صلارت كؼشلا طجقبلا َم ْعـلا ُه أطجلب ملـ
حرك بفا بـاكلؽ َحتّلك
َ
ِ
ِ
حاجة يف صدرك."..
صقرتف ،فتؼضل بِف مآربؽ ،وتبؾغ بِف َ
الؿراتِللب
 -٧ولللف ايضللا رحؿللف اهلل  ":والتعؾللقؿ بللالؼؾؿ يسللتؾز ُم َ
الثال َثللة مرتبللة القجللقد الللذهـِل ،والقجللقد الؾ ْػظِ
لل ،والقجللقد
ل
ْ
َ ُ ُ
ّ
ِ
الرسؿل .فؼد ّ
الؿ ْعطِلل
دل الت ْعؾقؿ بالؼؾؿ طؾك أكلف ُسل ْبحا َك ُف هلق ُ
ِِ
الؿراتِب" (.الذي طؾؿ بالؼؾؿ…).
َلفذه َ
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أيضا :وهق سبحاكف يف الؼرآن كثقرا ملا يجؿلع بلقـ الخؾلؼ
 -٨ولف ً
اسل ِؿ
والفداية كؼقلف يف أول سقرة أكزلفا طؾلك رسلقلف﴿ :ا ْق َلر ْأ بِ ْ
ْسان ِ
ؽ ال ِ
ْ
ٍ
َ
َ
َ
ْ
ور ُّب َ
َ
َ
َر ِّب َ
ؽ إك َْر ُم ال ِذي
أ
ر
ق
ا
ؼ
ؾ
ط
ـ
م
ك
اإل
ؼ
ؾ
خ
ؼ
ؾ
خ
ي
ذ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ْسان ما َل ْؿ َي ْع َؾ ْؿ﴾.
َطؾ َؿ بِال َؼ َؾ ِؿ َطؾ َؿ اإلك َ
ٍ
ومعان وجقاهر  ،أودطفلا اهلل قؾبلؽ
 -٩كؿ مـ طؾق ٍم وفتقحات ،
قؾؿؽ… فالحؿد هلل أوٓ وآخر ًا ( َطؾ َؿ ٱ ِ
كسل َٰـ َملا
إل َ
 ،أو صاغفا ُ
َلؿ َيع َؾؿ).
 -3١مـ قبح ِ
إبلان
ابـ آد َم وجفؾف  ،صغقاكلف
حلقـ الثلراء ،وضؾؿلف َ
َ
الغـك  (..كَال إِن ٱ ِ
كسل َٰـ َل َقطغ َٰك َأن ر َءا ُه ٱستَغـ َٰك ).
إل َ
فللالؿرجع اهلل،
 -33مفؿللا صللال طللدواكُؽ ،وتؿللادى صغقاكُللؽ ،
ُ
والؿقطد الؼقامة (.إِن إِ َل ٰك َر ِّب َ
ؽ ٱ ُّلرج َع ٰك).
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ٌ
 -3٨اهلل
محقط بالجؿقع مممـفؿ وفاجرهؿ…( َأ َلؿ َيع َؾؿ بِ َلن ٱهللَ
ى).
َي َر ٰ
 -31ويؾ لذلؽ الـاهل والظالؿ والؿعتدي…( كَلال َلقِلـ للؿ َيـت َِلف
بٱلـ ِ
َلـَس َػ َعا ِ
اص َق ِة).
ٍ
ٍ
لللارب ومـافللللذ
إذٓل طـقػللللة سللللتطقل كللللؾ محل
لللقر ُة
ُ -3٢صل َ
بٱلـ ِ
لؾدطقة…( َلـَس َػ َعا ِ
جذب مؼدم الرأس بؼقة !..
اص َق ِة).
ُ
 -3٥حتللك وإن صللدره ققمللف ،وط ّظؿللقه وسللقدوه ،ففللق كللاذب
خطاء …( ك ِ
َاص َقة َكل ِٰذ َب ٍة َخاصِئَة).
لقدع جؿاطتلف وقلقة يلدفعقا طـلف اللبالء والشلؼاء الحتؿلل..
ُ -3٦
( َفؾقدع ك ِ
سـدع الزباكقة).
َاد َي ُفۥ،
ُ
َ ُ
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لذل الؽللافر بللبعض أمللقر الللدكقا التاففللة ،فؽقللػ بل ِ
ُ -3٧يل ّ
لالغالظ
ُ
الشداد… ( َسـَد ُع ٱلز َباكِ َق َة).
 -3٨اثبت طؾك الطريؼ ،واستد ْم الصالة  ،وٓ تص ِغ لفؿ…( كَال
ِ
سجد َوٱق َترِب).
َٓ تُطع ُف َوٱ ُ
ْ
استؿسؽ  ،فال صاط َة لؿخؾقق يف معصقة الخالؼ  (..كَلال َٓ
-3٩
ِ
سجد َوٱق َترِب).
تُطع ُف َوٱ ُ
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 -45صور ُة القدر!..
ٌ
تـزيؾ كريؿ يف لقؾة مجقلدة  ،وأكلقار مضلقئة ،معؾؿل ٌة بالسلرور
-3
الباهر ( إِكا َأكزَل َـلٰ ُف فِ َلق َؾ ِة ٱل َؼ ِ
در).!.
ضقع فض َؾفا إٓ محرو ٌم  ،أو غافؾ مذمقم…( َلق َؾل ُة ٱل َؼ ِ
لدر
ُ ٓ -٨ي ُ
َخقر مـ َأل ِ
ػ َشفر)!..
ِّ
 -1خ ُققرها كثقرة  ،وشرورها مـعدمة ،وبركاتفا زاهرةَ (،..س َؾلل ٌٰؿ
ِه َ َحت ٰك َمط َؾ ِع ٱل َػجرِ).
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 -46صورة البينة!..
ُ
إقللقال لتؼـللع  ،إٓ باقامللة
 -3لللؿ يؽللـ الحؼللائؼ لتثبللت  ،وٓ
البقـات والحجج…( َلؿ يؽ ِ ِ
يـ َك َػ ُلروا ِملـ َأهل ِؾ ٱلؽِتَلل ِ
ٰب
ُـ ٱللذ َ
َ
ِ
ِّقـ َحت ٰك تَلتِ َق ُف ُؿ ٱل َب ِّقـَ ُة.)..
قـ ُمـ َػؽ َ
لؿشرِك َ
َوٱ ُ
لذر وقللد قامللت الحجللة طؾللقفؿ،
 -٨لللقس لفللمٓء الؿجللرمقـ طل ٌ
ِّقـ َحت ٰك تَلتِ َق ُف ُؿ ٱل َب ِّقـَ ُة.)..
وسطعفؿ البرهان ( ُمـ َػؽ َ
َ
فؽقلػ ُيؾلتؿس الخقلر ملـ سلقاه ( َي ْت ُؾلق
زكلل مطفلر ،
كتاب
-1
ٌ
ّ
ُص ُح ًػا ُم َطف َر ًة) .
 -٢وأحؽامف ق ّقؿة ،وتقجقفاتف كقرة  ،ودروسف طادلة صقبة…(فِ َقفا
ُكتُب َق ِّق َؿة) .
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ِ
يـ
أقبح
َ
الخالف بعد البقلان والحجلج …( َو َملا َت َػلر َق ٱللذ َ
 -٥ما َ
ِ
ٰب إِٓ ِمـ َبع ِد َما َجا َء ُتف ُؿ ٱل َب ِّقـَ ُة) .
ُأوتُقا ٱلؽ َتل َ
إخالص وإسالم  ،وصدق وتقحقد…( َو َما ُأ ِم ُروا إِٓ لِ َقع ُبدُ وا
-٦
ٌ
ِ ِ
يـ ُحـَ َػاظ).
قـ َل ُف ٱلدِّ َ
ٱهللَ ُمخؾص َ
وٓملس البقـلات ،فؼلدّ م الضلالل َة
 -٧شر البرية مـ طلايـ الحلؼ ،
َ
طؾقفا …( ُأو َللٰقِ َ
ؽ ُهؿ َش ُّر ٱل َبرِي ِة).
وخقر البرية الؿممـقن الذيـ استجابقا لؾحؼ  ،وطرفقه ببقـاتلف
-٨
ُ
 ،ولؿ يستؽبروا…( إِن ٱل ِذيـ ءامـُقا وط ِؿ ُؾقا ٱلصل ِٰؾحل ِ
ٰت ُأو َلل َِك
َ
َ َ َ َ َ
ُهؿ َخق ُر ٱل َبرِي ِة).
ٌ
رحقلؾ وٓ
 -٩إقام ٌة دائؿة  ،وخؾقد أبدي ،يف جـلات الـعلقؿ ،فلال
ات َطدْ ٍن).
إزطاج …( َج َزاؤُ ُه ْؿ ِطـْدَ َر ِّب ِف ْؿ َجـ ُ
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 -47صورة الشلشلة!..
لرج
 -3زلزلتُفلا يف الؼقاملة زلزللة حؼقؼقللة  ،تلخلذ بلإرواح  ،وتخل ُ
مدافـفا  (..إِ َذا زُل ِز َل ِ
ت ٱَٕ ُ
رض ِزلزَا َل َفا) .
أخبارها شفادتفا طؾك الجؿقلع بخقلرهؿ وشلرهؿ…( َيق َمقِلذ
-٨
ُ
ت َُحدِّ ُ
ث َأخ َب َار َها).
ُ -1يجؿعللللللقن بلطؿللللللالفؿ مختؾػللللللل السللللللؾقك والعؿللللللؾ
اس َأشتَاتا ِّل ُق َروا َأط َؿلٰ َؾ ُفؿ)!..
(يق َمقِذ َيصدُ ُر ٱلـ ُ
أصـا ًفا… َ
للللع آيلللللة وأكؿل ُ
للللؾ  ،وأرغ ُبفلللللا يف العؿلللللؾ واإلكتلللللاج
 -٢أجؿل ُ
واإلفادة…( َف َؿـ َيع َؿؾ ِمث َؼ َال َذر ٍة َخقرا َي َلر ُهۥ َو َملـ َيع َؿلؾ ِمث َؼ َ
لال
َذرة َش ّرا َي َر ُهۥ ).
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 ٓ -٥تتؼال حسـ ًة تسعدك ..وٓ هقـل ًة تضلرك  ،فؾفؿلا طقاقلب..
لال َذر ٍة َخقلرا َيل َلر ُهۥ َو َمللـ َيع َؿللؾ ِمث َؼل َ
( َف َؿللـ َيع َؿللؾ ِمث َؼل َ
لال َذرة َشل ّلرا
َي َر ُهۥ).
ِ
ِِ
الجام َع ُة الػاذةَ ( :ف َؿـ َي ْع َؿ ْلؾ ِم ْث َ
ؼلال َذر ٍة َخ ْق ًلرا َي َلر ُه ،
أي ُة
َ -٦هذه َ
ومـ َي ْع َؿ ْؾ ِم ْث َ
ؼال َذر ٍة َش ًّرا َي َلر ُه ) كؿلا يف صلحقح مسلؾؿ رحؿلف
َ
اهلل.
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 -48صورةُ العاديات!..
أقسؿ اهلل تبارك وتعالك بالخقؾ ،لؿا فقفا مـ آياتف الباهرة،
 -3إكؿا
َ
وكعؿف الظاهرة (.…،وٱلعل ِٰديل ِ
ٰت َضبحا).
َ َ َ
ِ
اإلكسلان ملـ جحلقد وتؼصلقر تجلاه ربلف تعلالك…( إِن
 -٨كؿ يف
ٱ ِ
كسل َٰـ لِ َر ِّب ِفۦ َل َؽـُقد).
إل َ
 -1الـعؿ تغشاه ،والجحلدُ طقـلاه وأصلغراه…( إِن ٱ ِ
كسلل َٰـ لِ َر ِّب ِۦلف
إل َ
َل َؽـُقدَ ،وإِك ُفۥ َط َؾ ٰك َذ ٰلِ َ
ؽ َل َش ِفقد.)..
ِ
لب
 -٢فتـ ُة الؿال فتـة ُمضقعة لؾقاجبلات والحؼلقق …( َوإِكل ُفۥ ل ُح ِّ
ٱلخَ قرِ َل َش ِديدٌ )  .والخقر هق الؿال!..
ِ
البعثلرة ،والصلدور الؿتؽشلػة حاضلر ًة يف ذهـلؽ
 -٥لتؽـ ساط ُة
(أ َف َال َيع َؾ ُؿ إِ َذا ُبعثِ َر َما فِ ٱل ُؼ ُب ِ
َ
قر ،وحصؾ ما يف الصدور).
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 -49صورةُ القارعة!..
تؼرع الـاس وتزطجفؿ بلهقالفا…( ٱل َؼ ِ
ار َطةُ،
 -3هل قارطة ٕكفا ُ
ما الؼارطة).
مـظر شديد ملائج بعضلفؿ فلقق بعلض كلالػراش الؿـتشلر يف
ٌ -٨
اش ٱلؿب ُث ِ
قث).
كؾ مؽان َ (..يق َم َيؽ ُ
ُقن ٱلـ ُ
اس َكٱل َػ َر ِ َ
ُ
الصالب ،تصبح كالصلقف الؿـػلقش ،اللذي
والجبال الصؿ
-1
ُ
بؼللل ضللعق ًػا جللدً ا ،تطقللر بللف أدكللك ريللح (.. ،وتؽللقن الجبل ُ
لال
كالعفـ الؿـػقش).
 -٢العبللر ُة بثؼللؾ الؿللقازيـ وخػتفللا يقمئللذ…( َف َلمللا َمللـ َث ُؼ َؾللت
َم َق ٰ ِزيـُ ُفۥ ففق يف طقشة راضقة…).
َلار أخلرة الؿسلتعرة
 -٥الؾفؿ ٓ كؼقى طؾك كلار اللدكقا ،فجـبـلا ك َ
(كَار ح ِ
ام َق ُة) !..
ٌ َ
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 -50صورة التلاثز!..
 -3كؿ يف اللديـا ملـ تؽلاثرٍ ضلقعـا أهلدافـا ومسلتؼبؾـا الحؼقؼلل،
وأورثـا الغػالت ( َأل َف ٰقؽ ُُؿ ٱلتؽَا ُث ُر)!..
 -٨مـ الؿمسػ صقل الغػؾة ،وطدم استقؼاظ الؿرء  ،حتك يـتفل
الك الؿؼبرة َ (..حتك ز ُْرت ُُؿ ا ْل َؿ َؼابِ َر).
زرتؿ الؿؼابر).
 -1ويف الؿؼابر زيارة ٓ إقامة (
ُ
ُللؿ
للقن َطاقِ َبلل َة َتؽَللا ُثرِك ُْؿ َو َت َػ ُ
للق َ
ف َت ْع َؾ ُؿ َ
َ -٢س ْ
للاخرِك ُْؿ إِ َذا كَللز ََل بِؽ ُ
قن.)..
قن ُ ،ثؿ كَال َسق َ
ا ْل َؿ ْق ُت…( كَال َسق َ
ف تَع َؾ ُؿ َ
ف تَع َؾ ُؿ َ
العؾؿ الذي جحلدتؿقه إللك معايـلة حؼقؼقلة…( ُثلؿ
 -٥سقتحقل
ُ
َلت ََر ُوك َفا َطق َـ ٱل َق ِؼ ِ
قـ).
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 -٦كل ُّلؾ لللذة ومتعل ٍلة ،ذقتؿقهللا  ،ستسللللقن طـفللا…( ُثللؿ َلتُسللاَ ُؾـ
َيق َمقِ ٍذ َط ِـ ٱلـ ِعق ِؿ).
واجتؿلاع وإيلقاء
 -٧ومـ الـعقؿ صح ٌة وراحة  ،و ُصعؿ وشلراب،
ٌ
( ُثؿ َلتُسلاَ ُؾـ َيق َمقِ ٍذ َط ِـ ٱلـ ِعق ِؿ).
 -٨حتللك لللق ضللاقت طؾقللؽ ،فثؿل َة كعللقؿ وكعللؿ تحقصللؽ (..طللـ
الـعقؿ).
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 -51صورة العصز!..
 -3أقسؿ سبحاكف بالعصر وهق الدهر لؿا فقف ملـ العبلر ملـ جفلة
ملللرور الؾقلللؾ والـفلللار طؾلللك تؼلللدير إدوار وتعاقلللب الظلللالم
اإلكسان لػل خسر).
والضقاء (..،والعصرِ إن
َ
 -٨كللؾ اإلكسللان جللـس اإلكسللان يف خسل ٍ
لار وضللقاع ،آ مللـ آمللـ
صالحا…( إِن ٱ ِ
كسل َٰـ َل ِػ ُخسرٍ).
وطؿؾ
ً
إل َ
 -1كعؿ ٌة كبلرى طؾلك الؿلممـقـ أن ُجـبلقا َ
تؾلؽ الخسلارة…( إٓ
الذيـ آمـقا).
ٍ
طؿلؾ  ،وٓ تلديـ بلال مبلادرة ،وٓ دطلقى
إيؿان بال
 ٓ -٢يجدي
ٌ
بال ادطاء ( إِٓ ٱل ِذيـ ءامـُقا وط ِؿ ُؾقا ٱلصل ِٰؾحل ِ
ٰت .)..
َ
َ َ َ َ َ
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 -٥قللال الشللافعل رحؿللف اهلل ":لللق فؽللر الـللاس يف سللقرة العصللر
لؽػتفؿ ".
 -٦قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل ":فنكف سبحاكف قسؿ كقع اإلكسان فقفا
قسللؿقـ :خاسللرا ورابحللا ،فللالرابح مللـ كصللح كػسللف باإليؿللان
والعؿللؾ الصللالح ،وكصللح الخؾللؼ بالقصللقة بللالحؼ الؿتضللؿـة
لتعؾقؿف وإرشاده."..،
أيضللا  "٪وبقل ُ ِ
الؿراتِللب أربعللة وباسللتؽؿالفا
 -٧ولللف ً
ََ
لان َذلللؽ أن َ
غايللة كَؿالف:إحللداها معر َفللة الحللؼ  ،ال ّثاكِ َقللة
يحصللؾ لؾشللخْ ص َ
ِ
ِ
ِ
الرابِ َعة صبره طؾك تعؾؿلف
طؿؾف بِف  ،ال ّثال َثة َت ْعؾقؿف مـ ٓ ُيحسـ ُفّ ،
وال َع َؿؾ بِ ِف وتعؾقؿف".
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ِِ
أج َؿ ْلع سللقر
لقرة طؾلك اختصللارها هلل مللـ ْ
السل َ
 -٨وللف َ ":ف َفلذه ُّ
والح ْؿد هلل ال ِذي جعؾ كِتابف كافِقا َطلـ
ال ُؼ ْرآن لؾخقر بحذافقرهَ ،
كؾ ما سقا ُه ،شافقا مـ كؾ داء ،هاديا إلك كؾ خقر ".
أيضا ":أ ْقسؿ سلبحا َكف أن كُلؾ أح ٍلد ِ
خاس ٌلر ّإٓ َملـ كَؿ َلؾ
 -٩ولف ً
َ
َ َ ُ ْ ُ
ُقق َتف ِ
ِ
الع ْؾ ِؿق َة بِ
اإليؿان ،و ُقق َت ُف ال َع َؿ ِؾقل َة بِال َع َؿ ِ
الصلالِحِ  ،وكَؿ َلؾ
لؾ ّ
ُ
ِ ِ
الح ِّؼ والص ْبرِ َط َؾ ْق ِف. ".. ،
َغ ْق َر ُه بِالت ْقص َقة بِ َ
 " -3١إكف سبحاكف حؽؿ بالخسران حؽؿا طاما طؾك كلؾ ملـ للؿ
يممـ ،ولؿ يؽـ مـ أهؾ الحؼ والصبر…".
أيضللا ":اطؾللؿ أن الللديـ مبـللل طؾللك أصللؾقـ :الحللؼ
 -33ولللف ً
والصلبر ،وهؿللا الؿللذكقران يف ققللف تعللالك ﴿وتقاصللقا بللالحؼ
وتقاصقا بالصبر﴾!..
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الؿطؾقب مـ العبد هق العؿلؾ بلالحؼ يف كػسلف
 " -3٨ولؿا كان
ُ
وتـػقذه يف الـاس ،وكان هذا هق حؼقؼة الشؽر  ،لؿ يؿؽـف ذللؽ
لبر كصل َ
لػ اإليؿللان واهلل سللبحاكف
إٓ بالصللبر طؾقللف ،فؽللان الصل ُ
وتعالك أطؾؿ" .
 -31والتقاصل بالحؼ ،الذي هق اإليؿان والعؿلؾ الصلالح ،أي:
بعضلللا بلللذلؽ ،ويحثلللف طؾقلللف ،ويرغبلللف فقلللف
يقصلللل بعضلللفؿ ً
(وتقاصقا بالحؼ .)..
 ٓ -3٢اسلللللللتدامة ٕهلللللللؾ اإليؿلللللللان بلللللللدون التقاصلللللللل
والتـاصح…(وتقاصقا).
 -3٥تقاصلللقـا وتـاصلللحـا يؿـحـلللا الثبلللات  ،ويؿـعـلللا التػلللرق
وآختالف ( وتقاصقا بالحؼ وتقاصقا بالصبر .)..
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لان بللال صللبر ،يعقـللؽ ،ويضللئ لللؽ الطريللؼ،
 ٓ -3٦يبؼللك اإليؿل ُ
ويصد طـؽ إراجقػ…
لبر طؾللك صاطللة اهلل ،وطللـ معصللقة اهلل،
 -3٧والصللبر أكل ٌ
لقاع  :صل ٌ
وطؾك أقدار اهلل الؿملؿة..
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 -52صورة اهلمشة!..
 -3تقطد وتفديد لؾذي يفؿز الـاس بػعؾف ،ويؾؿزهؿ بؼقلف ٌ
(ويؾ
ُه َؿز ٍَة ُل َؿز ٍَة) .
ٌ
مسلتبخؾ لئلقؿ …( ٱل ِلذی
 -٨مع فساد لساكف ،فاسلد يف أخالقلف ،
َج َؿ َع َمآ َو َطد َد ُهۥ).
 -1طؼ ُؾللف ضل ٌ
لقؼ ،ورؤيتللف قاصللرة ،طـللدما اطتؼللد الخؾللق َد بالؿللال
ب َأن َما َل ُفۥۤ َأخ َؾدَ ُهۥ).
الذاهب…( َيح َس ُ
 -٢لق خ ّؾد ُ
لب
الؿال مـ سبؼف  ،لقطك خطلله وخطقئتلف…( َيح َس ُ
َأن َما َل ُفۥۤ َأخ َؾدَ ُهۥ).
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 -٥ولق خ ّؾدهؿ لؿا وصؾ إلقف  ،ولؽلـ الحقلاة ٌ
لب
دول…( َيح َس ُ
َأن َما َل ُفۥۤ َأخ َؾدَ ُهۥ).
صرحا وكبذ ًا  ٓ ،رحؿة ولققك ًة…( كَلال َل ُقـ َب َلذن
 -٦يقضع يف الـار ً
ِ
لح َط َؿ ِة).
ف ٱ ُ
 -٧ومللع هللذه الحللرارة البؾقغللة هللؿ محبقسللقن فقفللا ،آيسللقن مللـ
الخروج مـفا ،طقاذ ًا باهلل …( إِك َفا َط َؾ ْق ِف ْؿ ُم ْم َصدَ ٌة).

172

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

 -53صورة الفيل!..
رأيت مـ قدرة اهلل وطظلقؿ شللكف ،ورحؿتلف بعبلاده ،وأدللة
 -3أما
َ
تقحقده ،ما فعؾف اهلل بلصلحاب الػقلؾَ (… ،أ َللؿ ت ََلر كَقل َ
ػ َف َع َلؾ
ؽ بِ َلص َحل ِ
ٰب ٱ ِلػ ِ
َر ُّب َ
قؾ).
 -٨إن يف إهالكفؿ ٔي ًة لؽؾ ذي طؼؾ ولب…( َأ َلؿ ت ََر كَق َ
ػ َف َع َؾ
ؽ بِ َلص َحل ِ
ٰب ٱ ِلػ ِ
َر ُّب َ
قؾ).
 -1كان كقدهؿ طظقؿا ،وجقشفؿ متقـا  ،ولؽـلف تافلف يف طظؿلة اهلل
وجبروتف َ (..أ َلؿ َيج َعؾ كَقدَ ُهؿ فِ تَض ِؾقؾ).
 -٢أهؾؽفللللللللؿ بللللللللالطقر إبابقللللللللؾ وهللللللللل الجؿاطللللللللات
(و َأر َس َؾ َط َؾق ِفؿ َصق ًرا َأ َبابِ َ
قؾ).
الؿتػرقة… َ
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الطقر حجلارة محؿلاة حارقل ًة ملـ سلجقؾ ،تلدخؾ ملـ
 -٥تحؿؾ
ُ
قفؿ بِ ِ
أطالهؿ ٕسػؾفؿ (..تَر ِم ِ
ح َج َارة ِّمـ ِس ِّجقؾ) .
أهقن طؾك اهلل فعذبفؿ بطقر وحجارة صغقرة (..ترمقفؿ
 -٦كاكقا
َ
بحجارة مـ سجقؾ).
ٍ
مػظعللة مللـ التشللرد والػتللات والفؾؽللة..
 -٧اكتفللقا إلللك حالللة
( َف َج َع َؾ ُفؿ َك َعصػ ملك ِ
ُقل).
 -٨مللـ يغالللب اهللَ وشللر َطف وبقتللف سللقغؾب ويللدحرَ (..ف َج َع َؾ ُفللؿ
َك َعصػ ملك ِ
ُقل).
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 -54صورة قزيػ!..
ِ
واستؼامة
 -3فعؾـا ما فعؾـا بلصحاب الػقؾ ٕجؾ قريش وأمـفؿ،
إلي َؾللل ِ
مصللالحفؿ ،واكتظللام معايشللفؿ…( ِ ِ
ٰػ ُق َللري ٍ
ش ،ۦإِ َلللل ِٰػ ِفؿ
َاء وٱلص ِ
ِرح َؾ َة ٱ ِّ ِ
قػ).
لشت َ
 ٓ -٨يل ُ
لزال البشللر يـتػللع بعضللفؿ مللـ بعللض ،تجللارة ومصللالح
َاء وٱلص ِ
وطالقات ( ِرح َؾ َة ٱ ِّ ِ
قػ.)..
لشت َ
 -1لللتحؿؾفؿ تؾللؽ الللـعؿ طؾللك طبللادة اهلل وتقحقللده ّ ٓ ،
غشللف
وكػراكفَ (..فؾقعبدُ وا رب هل َٰذا ٱلب ِ
قت) !..
َ
َ ُ َ َ
ُ
أرزاق خللالؼفؿ شللب ًعا بعللد جللقع ،وأمـللا بعللد
طؿللتفؿ
 -٢وقللد ّ
مخافة…( ٱل ِذی َأصعؿفؿ مـ جقع وءامـَفؿ مـ َخق ِ
ف).
َ َ ُ ِّ ُ
َ َ َ ُ ِّ
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أطظؿ كعؿتلقـ يحتاجفؿلا الؿلرء يف حقاتلف  ،والثاكقل ُة أبؾلغ ملـ
-٥
ُ
إولك …( ٱل ِذی َأصعؿفؿ مـ جقع وءامـَفؿ مـ َخق ِ
ف).
َ َ ُ ِّ ُ
َ َ َ ُ ِّ
إملـ بلال إيؿلان…( ٱل ِلذی
 ٓ -٦يدوم الطعا ُم بال شلؽران  ،وٓ
ُ
َأصعؿفؿ مـ جقع وءامـَفؿ مـ َخق ِ
ف).
َ َ ُ ِّ ُ
َ َ َ ُ ِّ
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 -55صورة املاعون!..
 -3احتشللدت أدل ل ُة البعللث والـشللقر  ،وٓ يللزال يف شل ّ
لؽ وغللرور
َ
ت ٱل ِذی ُيؽ َِّذ ُب ِ
بٱلدِّ ِ
يـ).
(أ َر َءي َ
ِ
 -٨مؽذب طـقد ،وجبار لئقؿ …( َف َذ ٰلِ َ ِ
قؿ).
ٌ
ؽ ٱلذی َيدُ ُّع ٱل َقت َ
ٌ
لقع الصللؾة اجتؿاطقللا ،وطللديؿ الرحؿللة إكسللاك ًقا…( َو َٓ
 -1مؼطل ُ
يح ُّض ط َؾك َصعا ِم ٱ ِ
لؿسؽِ ِ
قـ)!..
َ ٰ َ
َ ُ
 -٢إيتلللام والؿسلللاكقـ مػلللاتقح إللللك الجـلللة ،وإٓ كقافلللذ إللللك
الـار…(و َٓ يح ُّض ط َؾك َصعا ِم ٱ ِ
لؿسؽِ ِ
قـ)
َ ٰ َ
َ َ ُ
 -٥يصؾقن ولؽـفؿ يمخروكفا  ،ويػعؾقكفلا ولؽلـ دون شلروصفا
ِ
ِ
قن).
اه َ
يـ ُهؿ َطـ َص َالت ِفؿ َس ُ
(ٱلذ َ
ِ
ون).
 -٦وإذا صؾك ُ
يـ ُهؿ ُي َرا ُء َ
بعضفؿ راءى يف طؿؾف…( ٱلذ َ
177

ن املُللَّل
الغص ُ
من معاني املفصل

لقن
(و َيؿـَ ُع َ
 -٧ومـ صػاتفؿ البخؾ أيضلا  ،ففلؿ ملراؤون بخلالء َ
قن).
لؿا ُط َ
ٱ َ
يتعلاور الـلاس ملا بقلـفؿ ملـ اللدلق والػللس،
 -٨جرت العاد ُة أن
َ
قن
والؿؾح والؿاء  ،ولؽـفؿ استشـعقا ذلؽ لؾممفؿ…( َو َيؿـَ ُع َ
قن).
لؿا ُط َ
ٱ َ
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 -56صورة اللوثز!..
للر الؽثقلللر،
 -3لؿؽاكتلللؽ طـلللدكا أططقـلللاك الؽلللقثر ،وهلللق الخقل ُ
والػضللؾ الغزيللر ،الللذي مللـ جؿؾتللف ،الـفللر الللذي يؼللال لللف
﴿الؽقثر﴾ ومـف الحقض (.إِكا َأط َطقـَل َ
ٰؽ ٱلؽَق َث َر) .
 -٨خص هلاتقـ العبلادتقـ باللذكرٕ ،كفؿلا ملـ أفضلؾ العبلادات
وأجؾ الؼربات خضقطا واستجاب ًة ( فصؾ لربؽ واكحر…).
يذمللل ُف إٓ ملللرذول ،وٓ يشلللتؿف إٓ
ُ ٓ -1
للقر ،وٓ ّ
يبغضلللف إٓ مبتل ٌ
محروم…( إِن َشاكِئ َ
َؽ ُه َق ٱَٕبت َُر)!..
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 -57صورة اللافزون!..
 -3إذا تؿاحؽللت الطللرق فصللرح باإليؿللان بللال حجللاب…( ُقللؾ
ون ٓ ،أطبد ما تعبدون).
َيلٰ َل ُّي َفا ٱل َؽل ِٰػ ُر َ
ون َمللا
 ٓ -٨يجتؿللع لؽللؿ ايؿللان مللع شللرك…!( َو َٓ َأك لتُؿ َط للٰبِدُ َ
َأط ُبدُ )!..
 -1لـ تتالقك الؿتضادات يف الحقاة…( َلؽُؿ ِديـُؽُؿ َولِ َ ِد ِ
يـ).
 -٢يصللعب خؾللط اإليؿللان بؽػ لرٍ وضللاللةَ (..ل ُؽللؿ ِدي لـُؽُؿ ولِ
ل
ُ
َ َ
ِد ِ
يـ).
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 -58صورة النصز!..
الـصر ،ودخؾفا الؿطرود قبؾ مدة ،وتـػس
الػتح ،وحصؾ
 -3تؿ
ُ
ُ
الـللاس الصللعداء بػضللؾ مللـ اهلل ورحؿللة…( إِ َذا جللاء كَصللر ٱهلل ِ
َ َ
ُ
تح).
َوٱل َػ ُ
الـصر مـ اهلل ٓ مـ جقش وٓ ققة وٓ طتاد…( إِ َذا َجا َء كَصل ُر
-٨
ُ
ِ
تح).
ٱهلل َوٱل َػ ُ
ُّ -1
الشؽللر واللذكر وآسلتغػار…( َف َسل ِّبح
حؼ ذللؽ آكتصلار
ُ
ؽ وٱست ِ
ِ
َان تَقا َبا).
َغػر ُه إِك ُفۥ ك َ
بِ َحؿد َر ِّب َ َ
 -٢وفقفا إيؿاء ٌة باقتراب أجؾف طؾقلف الصلال ُة والسلالم…( َف َسل ِّبح
ؽ وٱست ِ
ِ
َان تَقا َبا).
َغػر ُه إِك ُفۥ ك َ
بِ َحؿد َر ِّب َ َ
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 -٥كان ﷺ يتلول الؼرآن ،ويؼقل ذلؽ يف صالتف ،ويؽثر أن يؼقل
يف ركقطللف وسللجقده " :سللبحاكؽ الؾفللؿ وبحؿللدك ،الؾفللؿ اغػللر
لل".
ُلؾ سلالِ ٍ
ِ
ؽ وك ِّ
فايل ُة ك ِّ
ُلؾ
 -٦قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل (:فالت ْق َب ُة هل ك َ
قن بِلاهلل ِ وطب ِ
ِ ِ ِ
ِ
قديتِ ِلف،
الغاي ُة التِلل َي ْجلرِي إ َل ْقفلا
العلار ُف َ
ُُ
ولل لؾف ،وهل َ
وما َي ْـ َب ِغل َل ُف.)..،
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 -59صور ُة املضد!..
ّ
الؿؽذ ِبة بالدطقة …(تَبت
وخسار لتؾؽ القد الؿذمقمة
تباب
ٌ -3
ٌ
َيدَ ا َأبِ َل َفب َوتَب( .
 -٨طؿف ولؽـف مؽذب لئقؿ  ،ولؿ تغـ طـف قرابتف شقئًا (..تَبت َيدَ ا
َأبِ َل َفب َوتَب(.
 -1لـ يـػع كافر ًا ما ُلف ،ولـ تدفع طـف ثروتف…( َما َأغـ َٰك َطـ ُف َما ُل ُۥف
ب(.
َو َما ك ََس َ
 -٢زوجتللللللف شللللللريؽتف يف الخبللللللث والعللللللداء لرسللللللقل اهلل
لح َط ِ
ب( .
مر َأ ُت ُفۥ َحؿا َل َة ٱ َ
والدطقة… َ
(وٱ َ
مر َأ ُتل ُۥف
 -٥بئسلت الشلريؽ ُة الؿعقـلة طؾللك الػسلاد والعلدوان… َ
(وٱ َ
لح َط ِ
ب( .
َحؿا َل َة ٱ َ
 -٦يف اإلخبللار بفالكفؿللا معجللز ٌة ضللاهرة طؾللك صللحة الؼلللرآن
والـبقةٕ ،كفؿا كاكا حققـ  (..فِ ِج ِ
قد َها َحبؾ ِّمـ م َس ِد(.
ّ
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 -60صورة اإلخالص!..
 -3قللللؾ ذلللللؽ معتؼللللدا وجازمللللا بقحداكقللللة ربللللؽ وخالؼللللؽ
تعالك…( ُقؾ ُه َق ٱهللُ َأ َحدٌ ).
 -٨تبلللارك وتعلللالك هلللق الؿؼصلللقد وحلللده والؿصلللؿقد إلقلللف يف
الؿؾؿات والحقائج (..ٱهللُ ٱلص َؿدُ ) .
 -1والصؿد هق الؿت ِ
َـاهل يف الس ْم ُد ِد ،ويف الؽ ِ
َؿال ِمـ ك ُِّؾ َش ْل ٍء.
ُّ
ُ
َ
ُ
اتخلللذ صلللاحب ًة وٓ
كاملللؾ اللللذات والغـلللك والؼلللدرة ،ملللا
-٢
ولدا…( َلؿ َي ِؾد َو َلؿ ُيق َلد).
ٌ
كامللؾ ٓ يشللبفف أحللد  ٓ ،يف أسللؿائف وٓ يف أوصللافف ،وٓ يف
-٥
أفعالف ،تبارك وتعالك (.ولؿ يؽـ لف كػق ًا أحد…).
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 -٦طدلت هذه السلقرة الشلريػة ثؾلث الؼلرآنٕ ..ن الؼلرآن ُأكلزل
طؾك ثالثة أقسام  :ثؾث مـفا لَلحؽام  ،وثؾث لؾقطد والقطقد ،
وثؾلللث مـفلللا لَلسلللؿاء والصلللػات  ،وهلللذه السلللقرة جؿعلللت
إسؿاء الصػات .
 -٧هذه السقرة كلان الرسلقل طؾقلف الصلالة والسلالم ُ
يؼلرأ بفلا يف
الركعللة الثاكقللة يف ُسللـة الػجللر ،ويف ُسللـة الؿغللرب ،ويف ركعتللل
الطقاف ،وكذلؽ ُ
يؼرأ بفا يف الثالثلة يف اللقترٕ ٪كفلا مبـقل ٌة طؾلك
اإلخالص التا ِّم هلل ،ولفذا ت َُسؿك سقرة اإلخالص.
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 -61صورة الفلق!..
دائؿللا متعللق ًذا َ
للر ِّب
﴿أ ُطللق ُذ﴾ أي :ألجللل ،وأطتصللؿ ﴿بِ َ
 -3قللؾ ً
ا ْل َػ َؾل ِلؼ﴾ الللذي فؾل َلؼ الحللب والـللقى ،وفؾل َلؼ اإلصللباح سللبحاكف
وتعالك ﴿ ُقؾ َأ ُطق ُذ بِ َر ِّب ٱل َػ َؾ ِؼ﴾.
 -٨وهللل تعقيللذة مللا تعللقذ متعللق ٌذ بؿللثؾفـ كؿللا ورد يف صللحقح
مسؾؿ (..قؾ أطقذ برب الػؾؼ…).
 -1وهللذه آسللتعاذة تشللؿؾ جؿقللع مللا خؾل َلؼ مللـ الجللـ وآكللس
والشرور وأفات… ِ
﴿مـ َش ِّر َما َخ َؾ َؼ﴾.
 -٢واسللتعاذ مللـ دخللقل الؾقللؾ حقللث اكتشللار أفللات وإرواح
ِ
ِ
ب﴾.
الخبقثةَ ﴿ ..ومـ َش ِّر َغاس ٍؼ إِ َذا َو َق َ
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شر السقاحر الؾقاتل يـػثـ يف العؼد ،وللف حؼقؼلة
 -٥واستعاذ مـ ّ
ويف الـساء أغؾب …﴿و ِمـ َشر ٱلـػلٰ َثل ِ
ٰت فِ ٱل ُع َؼ ِد﴾ .
َ
ِّ
ُ
َ -٦
الؿخؾقق الؾطقلػ يتحلقل بػعلؾ الشلقطان وتزيقـلف إللك
ذلؽ
سقاحر فاسدات ﴿ ..و ِمـ َشر ٱلـػلٰ َثل ِ
ٰت فِ ٱل ُع َؼ ِد﴾ .
َ
ِّ
َ
 -٧ولؿا كان الحسد صبع ًة يف بـل آدم استعا َذ مـفؿَ ﴿ ..و ِملـ َش ِّلر
ح ِ
اس ٍد إِ َذا َح َسدَ ﴾.
َ
 -٧ويدخؾ يف الحاسد العايـٕ ،كف ٓ تصدر إٓ مـ حاسد شلرير
الطبللع ،ففللذه السللقرة مللع وجازتفللا  ،تضللؿـت آسللتعاذة مللـ
جؿقع أكقاع الشرور ،فالحؿد هلل طؾك أفضالف.
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 -62صورةُ الناظ!..
 -3وهذه السقرة مشتؿؾة طؾك آسلتعاذة بلرب الـلاس وملالؽفؿ
وإلففؿ ،مـ الشقطان الذي هق أصؾ كؾ الشرور ومادتفاُ ( ..،قؾ
لاس  ،إِ َللل ِٰف ٱلـ ِ ِ
لاس م ِؾ ِ
سلق ِ
لؽ ٱلـ ِ
اس
لاس ملـ َش ِّلر ٱ َلق َ
َأ ُطق ُذ بِ َلر ِّب ٱلـ ِ َ
ٱلخَ ـ ِ
اس.)..
 -٨لؿا كان بفذه الخطقرة ُجعؾت لف سلقرة خاصلة يف آسلتعاذة
ووساوسف!..
 -1قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل  "٪فؿـ كان ربفؿ ومؾؽفؿ وإلففلؿ-
اهلل -ففؿ جديرون أن ٓ يسلتعقذوا بغقلره ،وٓ يستـصلروا بسلقاه
وٓ يؾجئللقا إلللك غقللر حؿللاه ،ففللق كللافقفؿ وحسللبفؿ وكاصللرهؿ
وولقفؿ ،ومتقلل أمقرهؿ جؿقعا بربقبقتف ."..
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 " -٢وهذه السقرة مشتؿؾة طؾلك آسلتعاذة ملـ الشلر اللذي هلق
سبب الذكقب والؿعاصل كؾفلا .وهلق الشلر اللداخؾ يف اإلكسلان،
الذي هق مـشل العؼقبات يف الدكقا وأخرة ".
أيضا ":فسقرة الػؾؼ :تضؿـت آستعاذة مـ الشر اللذي
 -٥ولف ً
هق ضؾؿ الغقر لف بالسحر والحسد .وهق شلر ملـ خلارج .وسلقرة
الـاس :تضؿـت آستعاذة مـ الشلر اللذي هلق سلبب ضؾلؿ العبلد
كػسف وهق شر مـ داخؾ".
 " -٦فتلمل ْلؾ هللذه الجاللللة ،وهللذه العظؿللة ،التللل تضللؿـتفا هللذه
ُ
إلػاظ الثالثة طؾك أبد ِع كظام ،وأحسـ سقاق «رب الـاس ،مؾؽ
الـاس ،إلف الـاس» .وقلد اشلتؿؾت هلذه اإلضلافات اللثالث طؾلك
جؿقع ققاطد اإليؿان ،وتضؿـت معاين أسؿائف الحسـك."..
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وبفذه التعؾقؼات فرغ مـف مملػلف يف لقؾلة السلبت ملـ شلفر رجلب
الؿحرم ٨٢/٧/3٢٢1هل
ّ
ِ
الحلديث
فؾؾف الحؿدُ والؿـة ،وبف يؽتؿؾ طؼد إقسلام إربعلة يف
ِ
قال ُ ،
بع ال ِّط َ
مؽان
قت
قت
وأططِ ُ
الؿشفقرُ (..أططِ ُ
َ
َ
مؽان التقراة الس َ
الز ِ
بللقر الؿئللقـ ُ ،
ِ
للؾت
مؽللان
قللت
اإلكجقللؾ الؿثللاينَ  ،و ُف ِّض ُ
وأططِ ُ
َ
بالؿػص ِؾ ).
ُ
الطللقال  -والؿئللقـ  -والؿثللاين -والؿػصللؾ  .وكاكللت طبللار ًة طللـ
اقتباسللات وحؽللؿ ،تؼبؾفللا اهلل وكتللب لـللا أجرهللا ،إكللف ولللل ذلللؽ
والؼادر طؾقف  ،وهق أرحؿ الراحؿقـ  ،وأكرم إكرمقـ .
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إصدارات املؤلف :
صدر له أكجز من (  ) ٠١١كتاب منها :


ومدارج الػفؿ .
ساللؿ العؾ ِؿ
ُ
ُ



الخطب الحديثقة
ُ



أربعقن الؿعالل



إربعقن إكثرية



مققظات التدبر الؼرآين
ُ



كثار العؾؿ



مـ جؿالقات السقرة الـبقية



محائؾقات ( شعر ).
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ال َقراط ُة الرمضاكقة



مقاقػ طؾؿقة لَلئؿة إسالف .وكؾفا مـ ( دار تؽقيـ ).



صالئع السؾقان  -دار ابـ خزيؿة .
ُ



كسؿات مـ أم الؼرى .
ٌ



مقات الؿروءة ( شعر )
ُ



وصـ ومــ ( شعر ).



ال ِّطالب إطظؿ ( شعر)



ففزمقهؿ بنذن اهلل ( شعر)



تقهجات الـقؾ( شعر )



كقروكا ولقؿقكا (شعر)
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مدائـ إلباين (.شعر )



طاصػة الحزم ( شعر )



الؾملم الؿـظقم يف تؼريب العؾقم .



سؾسؾة أربعقـقات حديثقة متـقطة .



أزاهقر الروضة



شجـ الؿـابر



ققاطد قرآكقة لػفؿ الدطقة .



مؼدمات التغققر الـبقي .



مـ جؿالقات السقرة .



ُ
آحتػال بالسبع الطقال .
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محاسـ التزيقـ بؿعاين الؿئقـ



لب الؿثاين .
حسـ التداين مـ ّ
ُ



وهتـ الؿحابر.
شجـ الؿـابر
ُ
ُ



صؾع ُة الشؿس ( ســ كقراكقة).



مسامرات أدبقة طؾك أكغام الؿتـبل.

للتواصل :
hamzah10000@outlook.com

194

