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 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بال من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يه�ده ال فل
 مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، وأشهد أن ممدا. عبده ورسوله

:أما بعد

 فإن من أكب العجزات الربانية الت امت ال با على رسوله الصطفى صلى ال عليه وسلم، وجعله��ا من��ارة
 هداية لمته من بعده؛ كتاب ال جل ف عله القرآن الكري، الكتاب البي، والنور للعالي، الكتاب الذي أنزل��ه

 ،)2:البقرة(}ذaلXكW ال]كXتWابZ لa رẀيبW فXيهX هẐدى ل\ل]مZتYقXيW* ال {ال تعال ليعرف السلمون ربم، ويتعرفوا على دينهم 
 الكتاب الذي أرسل ال به رسوله صلى ال عليه وسلم إل الناس أجعي يتلو عليهم آياته ليزكيه��م ويطهره��م

}Wاب��WتXال]ك Zم��ZهZل\مWعZيẀم و��dك\يهWزZيWو XهXاتẀم آيd̀يهaلWو عèتلẀم يdهfسeنفàن أgول. مZسẀم رdيهXف aثWعWذ] بdإ WيdنXؤمZى ال]مaلWع Zهjالل YنẀد مaقaل 
kيdبlم kللWي ضXفaل èبلaن قXوا] مZانaن كdإWو aةWك]مXال]حW164:آل عمران(}و.(

 وهذا الكتاب فيه من القائق والبينات ما هو أشد وضوحا. من الشمس ف وضح النهار، وفي��ه م��ن الع��ب
 والعظات ما ل تقف عنده البال، ومن ذلك ما أنزله ال تعال ف سورة ق تلك السورة الت كان النب صلى ال

 لق��د ك��ان: "عليه وسلم كثيا. ما يطب با كما جاء عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي ال عنها قالت
 )ق، والقرآن اليد(تنورنا وتنور رسول ال صلى ال عليه وسلم واحدا. سنتي، أو سنة وبعض سنة، وما أخذت 

مسلم" إل عن لسان رسول ال صلى ال عليه وسلم يقرؤها كل يوم جعة على النب إذا خطب الناس
ولاذا سورة ق؟

 سبب اختيار ق أنا مشتملة على البعث والوت، والواعظ: قال العلماء: "يقول المام النووي رحه ال تعال
 ولا ف هذه السورة من المور العظيمة، والعان الهمة؛ فإن النب صلى ال علي��ه" الشديدة، والزواجر الكيدة

.وسلم كان يذك\ر با أصحابه، ويعلمهم، ويزكيهم با

 ول يكن حرص النب صلى ال عليه وسلم على هذه السورة يتمثل بقراءتا ف المعة فقط، بل كان يقرؤها ف
 :يتمع فيه السلمون مثل اجتماعهم يوم العيد فعن أب واقد الليثي رضي ال عنه ق��ال بعض الامع الكبية الت 

 :سألن عمر بن الطاب رضي ال عنه عما قرأ به رسول ال صلى ال عليه وس��لم ف ي��وم العي��د؟ فقل��ت"

رواه مسلم )" ق والقرآن اليد(، و)اقتربت الساعة(ب�
 ولا اشتملت عليه هذه السورة من ابتداء اللق والبعث، والنشور والعاد، والقيام والساب، والنة والن��ار،
 والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب؛ فقد كان النب صلى ال عليه وسلم يقرأ با ف الامع الكبية كالعيد،

.والمع،



 ب�Wل] عWجdب�Zوا أaن* ق وWال]قèرآنX ال]مWجdي�دX {  ولنستمع إل تلك اليات الكرية الت يقول ال جل ف عله فيها
 قàد عWلX̀منWا مWا تWنقeصZ* أaئXذaا مX̀تنWا وWكeنYا تZرWابا. ذaلXكW رẀجع� بWعXيد� * جWاءهZ̀م مZنذXر� مg̀نهZ̀م فaقaالa ال]كaافXرZونa هWذaا شẀيء� عWجdيب� 

 بأحسن الكلم،) 5-1:ق(}بWل] كaذ�بZوا بdال]حWقg لaمYا جWاءهZ̀م فaهZ̀م فXي أàمرk مYرdيجk* ال]أàرضZ مX̀نهZ̀م وWعXندWنWا كXتWاب� حWفXيظ� 
 وأوضح العبارات؛ يقرر ال تبارك وتعال مبدأ البعث والنشور، ويبيgن سبحانه وتعال ضعف ما قاله الاحدون ف
 إنكار ذلك، وتبطهم ف أفكارهم وآرائهم، وبعدهم كل البعد عن تقيق اليان بالعزيز الرحن يق��ول الم��ام

 وسيع العان عظيمها، كثي الوجوه، كثي البك��ات، جزي�ل: يقسم تعال بالقرآن اليد أي: "السعدي رحه ال
 سعة الوصاف وعظمتها، وأحق كلم يوصف بذا هذا القرآن الذي قد احتوى عل��ى عل��وم: البات، والد

 الولي والخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها، ومن اللفاظ أجزلا، ومن العان أعمها وأحس�نها، وه�ذا
.موجب لكمال اتباعه، وسرعة النقياد له، وشكر ال على النYة به

 الكذبون للرسول صلى ال عليه: أي) بل عجبوا: (ولكن أكثر الناس ل يقدر نعم ال قدرها، ولذا قال تعال
 ينذرهم ما يضرهم، ويأمرهم با ينفعهم، وهو من جنسهم، يكنهم التلق��ي: أي) أن جاءهم منذر منهم(وسلم، 

.عنه، ومعرفة أحواله وصدقه

 الذين حلهم) فقال الكافرون(فتعجبوا من أمر ل ينبغي لم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه، 
 مستغرب، وهم ف هذا الس��تغراب بي: أي) هذا شيء عجيب(كفرهم وتكذيبهم ل نقص بذكائهم وآرائهم، 

:أمرين

 إما صادقون ف استغرابم وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم، وضعف عقولم، بنزل��ة الن��ون ال��ذي
 يستغرب كلم العاقل، وبنزلة البان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبنزلة البخيل ال��ذي يس��تغرب
 سخاء أهل السخاء، فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إل دليل على زيادة ظلمه وجهل��ه؟

.وإما أن يكونوا متعجبي على وجه يعلمون خطأهم فيه فهذا من أعظم الظلم وأشنعه

 فقاسوا قدرة من هو على كل شيء ق��دير،) أئذا متنا وكنا ترابا. ذلك رجع بعيد: (ث ذكر وجه تعجبهم فقال
 الكامل من كل وجه، بقدرة العبد الفقي العاجز من جيع الوجوه، وقاسوا الاهل الذي ل علم له، بن هو بك��ل
 شيء عليم، الذي يعلم ما تنقص الرض من أجسادهم مدة مقامهم ف برزخهم، وقد أحصى ف كتابه الذي ه��و
 عنده مفوظ عن التغيي والتبديل كل ما يري عليهم ف حياتم وماتم، وهذا الستدلل بكمال علمه، وس��عته

.الت ل ييط با إل هو على قدرته على إحياء الوتى

 كلمهم الذي صدر منهم إنا هو عن��اد وتك��ذيب) بل: (أي) بل كذبوا بالق لا جاءهم فهم ف أمر مريج(
 متلط مشتبه، ل يثبتون على ش��يء، ول: أي) لا جاءهم فهم ف أمر مريج(للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق 
 إنك ساحر، وتارة منون، وتارة شاعر، وكذلك جعلوا القرآن عضي، كل�: يستقر لم قرار، فتارة يقولون عنك

 قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد، وهكذا كل من كذب بالق فإنه ف أمر متلط، ل يدرى له وجه��ة ول ق��رار،



 فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الق، وصدYق به؛ قد استقام أمره، واعتدل سبيله، وصدق فعل��ه
"قيله

 وهذا النكار الذي تفوه به الكفار يكون الرد عليهم با يرونه من حولم، ومن فوقهم، ومن تت أرجلهم من
 ساء وأرض وجبال، وما أنبت ال من زرع ونيل وأعناب، وما خلق من الزواج، وما أنزل من السماء من ماء
 فأحيا به الرض بعد موتا، فأنبت با من كل الثمرات، كل ذلك تبصرة لن كان له قلب أو أول السمع وه��و

.شهيد

} kوجZرeن فXا مWهaا لWمWا وWاهYنYيWزWا وWاهẀينWنWب Ẁيفàم كZهàوقaاء فWمYى السaلdوا إZرeنظẀم يaلaفaا* أ��WيهXا ف��Ẁينaل]قaأWا وWاهẀدنWد��Wم Ẁرضaال]أWو 
 kيجdهWب k̀وجWل\ زeن كXا مWيهXا فẀتنWنبaأWو WيXاسWوWر * kيبdنl̀بد² مWل\ عeكXى لWك]رXذWة. وWرX̀بصWا* ت��ẀتنWنبaأaكا. فWارWبlاء مWاء مWمYالس WنXا مWل]نYزWنWو 

 XيدXصWال]ح YبWحWات² وYنWج Xهdيد� * بXضYل]ع� نaا طWات² ل�هaقXاسWب àخلYالنWو *ZوجZرZال]خ WكXلaذàيتا. كYة. مWل]دWب Xهdا بẀينẀحيaأWو XادWبX̀زقا. ل\ل]عdر{

).11-6:ق(

 إل آث��ار ما صنع الليك        تأمل ف نبات الرض وانظ��ر
 بأحداق هو الذهب السبيك        عي���ون من لي شاخصات

 بأن ال لي��س له شريك       على كثب الزبرجد ش��اهدات
 ولقد نبه ال هؤلء الكذبي بالبعث على قدرته على ذلك با يش��اهدونه: "يقول العلمة ابن عثيمي رحه ال

 أaفaلàم يẀنظeرZوا إdلaى السYمWاءf فàوقaهZ̀م كàيفW بWنẀينWاهWا وWزWيYنYاهWا وWم��Wا{: من هذه الخلوقات العظيمة الدالة على قدرته البالغة
 kوجZرèن فXا مWهaل *WيXاسWوWا رWيهXا فẀينaل]قaأWا وWاهẀدنWدWم Ẁرضaال]أW{وهي البال  }و kي��جdهWب k̀وجWل\ زèن كXا مWيهXا فẀتنẀنبaأWة.* وWر��X̀بصWت 

kيبdنZ̀بد² مWل\ عeكXى لWك]رXذWففي مد الرض، وبناء السماء، وتزيي الرض بالنبات البهيج، وتزيي السماء) 8-6:ق(}و 
 بالنجوم النية؛ ف كل هذا كله تبصرة وذكرى يتبصر بعقله، ويتذكر بفكره؛ تام قدرة ال تعال وحكمته، ونبه
 سبحانه على قدرته على البعث با يشاهده الناس من إنزال الطر من السماء، وإخراج النبات به م��ن البس��اتي

 ، ث)11-10:ق(}رd̀زقا. لXل]عXبWادX وWأàحيẀينWا بdهX بWل]دWة. مẀيتا. كaذaلXكW ال]خZرZوجZ* وWالنỲخلa بWاسXقaات² لaهWا طaل]ع� نWضXيد� {: والبوب
 حذ�ر ال هؤلء الكذبي ما فعله بالكذبي السابقي الذين حق عليهم وعيد ال بعذابه ونك��اله ب�م، وق�رر ال
 سبحانه وتعال قدرته على إعادة اللق مرة ثانية بقدرته على اللق الول، فتقرر بذا قدرته تعال عل��ى البع��ث

"بالدلة العقلية والسية

 أم كيف يحده الاحد     فواعجبا. كيف يعصى الله
 ت�دل على أنه الواح�د       وف كل شيء له آي��ة
 وتسكي�نة أبدا. ش�اهد        ول ف كل تري��كة

 وكل من كذب الرسل، وكفر با جاءت به النبياء؛ فسيكون مصيه كمصي الذين من قبله من تبط��وا ف



 سبل الضلل، وتاهوا ف سكك الضياع، وكل من كذب برسوله الذي أرسل فقد كذب بكل الرسل الت أرسلها
 وWأàصحWابZ* وWعWاد� وWفX̀رعẀونe وWإd̀خوWانe لeوط² * كaذ�بẀت قàبلaهZ̀م قàومZ نZوحk وWأàصحWابZ الرYسg وWثaمZودZ {: ال تعال إل العباد

XيدXعWو YقWحaف aلZسlالر Wذ�بaل· كeك kعYبZت Z̀ومaقWو Xةàيكaيقول تعال: "يقول الافظ ابن كثي رحه ال تعال) 14-12:ق(}ال]أ 
 متهددا. لكفار قريش با أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالم من الكذبي قبلهم من النقمات والع��ذاب اللي��م ف

 وثود وعاد وفرع�ون...(الدنيا كقوم نوح وما عذبم ال به من الغرق العام لميع أهل الرض، وأصحاب الرس
 وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم، ومعاملتها من الغور، وكيف خسف ال ب��م الرض،) وإخوان لوط

.وأحال أرضهم بية منتنة خبيثة؛ بكفرهم وطغيانم، ومالفتهم الق

 كل من: أي) كل كذب الرسل...(وهو اليمان) وقوم تبع(وهم قوم شعيب عليه السلم، ) وأصحاب اليكة(
 كaذ�بẀت قàومZ نZوحk{: هذه المم وهؤلء القرون كذب رسوله، ومن كذب رسول. فكأنا كذب جيع الرسل كقوله

WيXلẀرسZفحق(، وإنا جاءهم رسول واحد فهم ف نفس المر لو جاءهم جيع الرسل كذبوهم )105:الشعراء(}ال]م 
 فحق عليهم ما أوعدهم ال على التكذيب من العذاب والنكال، فليحذر الخاطبون أن يصيبهم م��ا: أي) وعيد

"أصابم فإنم قد كذبوا رسولم كما كذب أولئك

 أول يتأمل كل من أنكر البعث والنشور أن الذي أنشأ اللق أول مرة من العدم قادر على أن يعيده كما بدأه،
 أaفaعWيdينWا بdال]خWل]قd ال]أaوYلd بWل] هZ̀م فXي لàبسk م�g̀ن خWل]�قk{: بلى إنه هو اللق العليم يقول تعال ف هذه السورة الباركة

 *وWضWرWبW لaنWا مWثaل. وWنWسfيW خWل]قaهZ قaالa مẀن يZ̀حيdي ال]عXظaامW وWهXيW رWمXيم� {: ، وقد قال ال ف موضع آخر)15:ق (}جWدXيد²

 أي أفعجزنا عن: "يقول البيضاوي رحه ال) 79-78:يس(}قeل] يZ̀حيdيهWا ال�ذXي أaنشWأaهWا أaوYلa مWرYة² وWهZوW بdكeل\ خWل]قk عWلXيم�
 بل هم ف لبس م��ن(البداء حت نعجز عن العادة، من عيي بالمر إذا ل يهتد لوجه عمله والمزة فيه للنكار، 

 أي هم ل ينكرون قدرتنا على اللق الول، بل هم ف خلط وشبهة ف خلق مستأنف لا في��ه م��ن) خلق جديد
"مالفة العادة، وتنكي اللق الديد لتعظيم شأنه، والشعار بأنه على وجه غي متعارف ول معتاد

 

:الطبة الثانية

:المد ل، والصلة والسلم على رسول ال، أما بعد

 يذكر جل وعل ما هو متصل بالبعث والنشور بعد أن بي شيئا. ما يثبت به ذكر ما تفزع منه القلوب، وتاف
.منه النفوس، وتشخص عنده البصار، وترتف بي يديه الطراف؛ إنه الوت با فيه من السكرات واللم

.يذكر يوم النشور، والساب، والتغابن، يوم تعرض اللئق ل يفى على ال منها شيء، يوم الفزع الكب

.يذكر آخر مستقر للنسان إما إل النة وإما إل النار، تفاصيل تؤكد حقيقة البعث والنشور

 وهكذا يذكر ف هذه السورة العظيمة كل شيء من يوم أن خZلق هذا النسان إل أن م�ات إل أن يبعث�ه ال



 إdذ]* وWلaقàد خWلaق]نWا ال]إdنسWانa وWنẀعلaمZ مWا تZوẀسوdسZ بdهX نWف]سZهZ وWنẀحنZ أaق]رWبZ إdلàيهX مX̀ن حẀب��لd ال]وWرdي��دX {فيدخله النة أو النار 
 وWجWاء̀ت سWك]رWةe ال]م�ẀوتX* مWا يWل]فXظe مXن قàولk إdل�ا لaدẀيهX رWقXيب� عWتXيد� * يWتWلaق�ى ال]مZتWلaق\يWانX عWنd ال]يWمXيd وWعWنd الشgمWالd قaعXيد� 

ZيدXحWت Z̀نهXم Wنتeا كWم WكXلaذ gقWال]حd19-16:ق(}ب.(

 ، فكل ما يدور ف خاطر ابن آدم)14:اللك(}أaلaا يẀعلaمZ مẀن خWلaقW وWهZوW الل�طXيفZ ال]خWبdيZ{: وال الالق عال با خلق
 فإن ال يعلمه، بل هو أقرب إل النسان من حبل وريد الدم الذي يري ف جسده، وكل حرك��اته وس��كناته،

 يب تعال أنه التفرد بلق: "وكل ألفاظه مقيدة عليه؛ ل يفوت ال تعال منها شيء يقول العلمة السعدي رحه ال
 جنس النسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله، وما يسره، ويوسوس ف صدره، وأنه أقرب إليه م��ن حب��ل
 الوريد الذي هو أقرب شيء إل النسان، وهو العXرقZ الكتنف لثغرة النحر، وهذا ما يدعو النسان إل مراقب��ة
 خالقه الطلع على ضميه وباطنه، القريب منه ف جيع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث ناه، أو يفقده حي��ث
 أمره، وكذلك ينبغي له أن يعل اللئكة الكرام الكاتبي منه على بال، فيجلهم ويوقرهم، وي��ذر أن يفع��ل أو

 يتلقيان عن العبد أعماله كلها،: أي) إذ يتلقى التلقيان: (يقول ما يكتب عنه، ما ل يرضي رب العالي، ولذا قال
 بذلك، متهي��ئ) قعيد(يكتب السيئات، وكل منهما ) عن الشمال(يكتب السنات والخر ) عن اليمي(واحد 

.لعمله الذي أeعدY له، ملزم له

 وWإdن�{: مراقب له، حاضر لاله كما ق��ال تع��ال: أي) إل لديه رقيب عتيد(خي أو شر ) ما يلفظ من قول(
 WيXظXافWحàم لèيكaلWع * WيdبXاتaاما. كWرXك *aونeلWف]عWا تWم aونZمàعلW12-10:النفطار(}ي"(

 وف لظة واحدة، ف وقت ل يعلمه إل ال تأت ساعة الفراق، ساعة الرحيل، ساعة الروج من هذه ال��دنيا،
 حWتYى إdذaا جWاء أaحWدWهZمZ ال]مẀوتZ ق��aالa{ول ينفع حينها نفسا. إيانZها ل تكن آمنت من قبل، أو كسبت ف إيانا خيا. 

 XونZعdا̀رج gبWر *aون��eثẀبعZي d̀وم��Wى يaلdخ� إẀرزWم بdهXائWرWن وXمWا وWهeلXائaق WوZة� هWمXلaا كWهYنdل�ا إaك Zك]تWرWا تWيمXحا. فXالWص eلẀعمaل\ي أWعaل{

).100-99:الؤمنون(

 وهل تنتهي الياة بالوت؟ أو هل تنقضي بالروج من الياة الدنيا؟ ل بل لبد من يوم يد فيه العام�ل أج�ر
).40:النساء(}إdن� اللjهW لa يWظ]لXمZ مXث]قaالa ذaرYة² وWإdن تWكZ حWسWنWة. يZضWاعXف]هWا وWيZ̀ؤتX مXن ل�دZ̀نهZ أàجرا. عWظXيما.{: عمله

 لبد من يوم يقتص فيه للمظلوم من الظال، لبد من يوم يلتقي فيه الؤمنون ببيبهم صلى ال عليه وسلم ومن
 معه من صحابته الكرام، لبد من يوم يرى فيه الصادقون صدقهم قد ثقلت م��وازين حس��ناتم، وي��وم ين��ال
 الصابرون أجر صبهم على الطاعات، وترك الرمات، لبد من يوم يصل فيه التقون على أعظم نعيم وهو النظر

.إل وجه ال الكري

 لبد من يوم ينظر أهل العاصي والذنوب إل سوء ما جرYتم إليه شهواتم، وبئس ما قادتم إلي��ه نفوس��هم،
 فيندم من اقترف السيئات ول يبادر بالتوبة والرجوع إل رب الرض والسماوات، يندم من ان��ر وراء الرفق��ة
 السيئة ول يسارع إل الفرار إل الصالي الذين يدلونه على رب العالي، يندم من ظلم الناس وظلم نفسه فمشى



 *وWنZفXخW فXي الصlورd ذaل��XكW ي��ẀومZ ال]وWعXي��دX { مكبا. على وجهه حت أورده فعله نارا. فاغرة فاها تقول هل من مزيد

 *لaقàد كeنتW فXي غaف]لaة² مg̀ن هWذaا فaكaشWف]نWا عWنكW غXطaاءكW فaبWصWرZكW ال]يẀومW حWدXيد� * وWجWاء̀ت كeلÅ نWف]سk مYعWهWا سWائXق� وWشWهdيد� 

 ال�ذXي جWعWلa مWعW الل���هX* مYنYاعk ل\ل]خẀيرd مZ̀عتWد² مlرdيبk * أaل]قXيWا فXي جWهWنYمW كeل� كaف�ارk عWنdيد² * وWقaالa قaرdينZهZ هWذaا مWا لaدWيY عWتXيد� 
 XيدXدYالش dابaذWي ال]عXف ZاهWيXل]قaأaف WرWها. آخaلdيد² * إXعWب kالaلWي ضXف aانaن كXكaلWو ZهZ̀يتWط]غaا أWا مWنYبWر ZهZينdرaق aالaوا* قZم��XصẀختWا تaل aالaق 

 XيدXعWال]وdم بèيكaلdإ Z̀متYدàد قaقWو YيWدaل * XيدdبWل\ل]ع kل�امaظdا بWنaا أWمWو YيWدaل èولaال]ق eلYدWبZا يWم *eولeقWتWو Xأ]تaلWا̀مت dلWه WمYنWهWجXل eولeقWن ẀومWي 
 م�Ẁن خWش�XيW الرỲحم�Wن* هWذaا مWا تZوعWدZونa لXكeل\ أaوYابk حWفXيظ² * وWأèزلXفaتX ال]جWنYةe لXل]مZتYقXيW غàيرW بWعXيد² * هWل] مXن مYزdيد² 

 kيبdنlم kل]بaقdاء بWجWو d̀يبWال]غdب * XودeلZال]خ Z̀ومWي WكXلaذ kامaلWسdا بWوهeلZيد�* ا̀دخdزWا مẀينWدaلWا وWيهXف aونZاؤWشWا يYم مZهa30-20:ق(}ل.(

 ذلك اليوم يوم الوعي��د: أي }ذaلXكW يẀومZ ال]وWعXيدX{يعن نفخة البعث، } وWنZفXخW فXي الصlورd{: "جاء ف معال التنزيل
.الذي وعده ال للكفار أن يعذبم فيه

.يشهد عليها با عملت }وWشWهdيد�{يسوقها إل الشر  }كeلÅ نWف]سk مWعWهWا سWائXق�{ذلك اليوم  }وWجWاءÆ̀ت{

 الذي كان ف الدنيا على قلبك وسعك }فaكaشWف]نWا عẀنكW غXطaاءÆكW{اليوم ف الدنيا،  }لaقàد كèنتW فXي غaف]لaة² مX̀ن هWذaا{
"نافذ تبصر ما كنت تنكر ف الدنيا }فaبWصWرZكW ال]يẀومW حWدXيد�{وبصرك، 

 وهنا يذكر ال تعال حال من أسرف على نفسه ف العاصي والذنوب، وما آل إليه من مصي مزعج، ومك��ان
 ميف، وناية مؤلة، ويقارن ذلك با صار إليه أهل اليان والطاعات والقربات، أهل الوف من ال؛ من علم��وا

.أن ال أقرب إليهم من حبل الوريد، وأنم ما يتلفظون برف، ول يهمون بأمر؛ إل وال يعلمه

 ويأت القطع الخي من هذه السورة الكرية فيذك\ر ال تعال فيه بال من هلك من أعرض عن دعوة الرسل،
 وأن ف هلكهم عبة للمعتبين، وأنه لبد للداعية أن يصب على هذا العراض، وما قد يلقي من القول البذيء،
 فلقد سZب فاطر السماوات والرض، وميي الوتى، وعند ال تتمع الصوم، وما هذه السورة وغيها من السور

.إل تويف لن ياف وعيد

} kيصXحYن مXل] مWه Xادaلdي ال]بXوا فZق�بWنaط]شا. فWم بZ̀نهXم lدWشàم أZ̀رن² هaن قgم مZهàبلaا قWك]نàهلàم أaكWن* وWمXى لWك]رXذaل WكXلaي ذXن� فdإ 
 وWلaقàد خWلaق]نWا السYمWاوWاتX وWال]أàرضW وWمWا بẀينWهZمWا فXي سXتYةX أaيYامk وWمWا مWسYنWا مXن* كaانa لaهZ قaل]ب� أàو أaل]قaى السỲمعW وWهZوW شWهdيد� 

 kوبZغÅل * dوبZرZال]غ àبلaقWو d̀مسYالش dوعeلeط àبلaق WكgبWر X̀مدWحd̀ح بgبWسWو aونeولeقWا يWى مaلẀر عdا̀صبaف *WارẀدبaأWو Z̀حهgبWسaف dالل�̀يل WنXمWو 
 XودZجlالس * kيبdرaان² قaكYن مXم XادWنZال]م XادWنZي ẀومẀع يXمWا̀ستWو * dوجZرZال]خ Z̀ومWي WكXلaذ gقWال]حdب aةẀيحYالص aونZعẀسمWي ẀومWي *Z̀حنWا نYنdإ 

 ZيXصWا ال]مẀينaلdإWو ZيتXمZنWي وd̀حيZي� * نfسWا يẀينaلẀشر� عWح WكXلaاعا. ذWرX̀م سZ̀نهWع Z̀رضaال]أ Zق�قWشWت ẀومWا* يWمWو aونeولeقWا يWمdب Zمàعلaأ Z̀حنWن 
XيدXعWو ZافWخWن يWم X̀رآنeال]قdك\̀ر بaذaف kارYبWجdم بd̀يهaلWع Wنتa45-36:ق(}أ.(

 اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا با علمتنا، وزدنا علما.، اللهم إنا نسألك النة وما قرب إليها من قول أو عمل،
.ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، والمد ل رب العالي


