من سورة ق
15.10.10

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
ال تعال ليعرف السلمون ربم ،ويتعرفوا على دينهم }ال * ذaلXك Wال[كXتWاب Zل aر̀Wيب WفXيه XهZد^ى ل\ل[مZتYقXي){Wالبقرة،(2:
الكتاب الذي أرسل ال به رسوله صلى ال عليه وسلم إل الناس أجعي يتلو عليهم آياته ليزكيه م ويطهره م
}لaقaد` مWن Yاللjه ZعWلaى ال[مZؤمXنdي Wإdذ[ بWعWث aفXيهdم` رWسZول .مgن` أaنفeسfهdم` ي̀Wتلeو عWل̀aيهdم` آيWاتXه XوWيZزWك\يه dم` وWيZعWل\مZه Zم Zال[كXت WابW
وWال[حXك[مWة aوWإdن كaانZوا[ مXن ق̀aبل eلaفXي ضWلل kمlبdي){kآل

عمران.(164:

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

اليد(

إل عن لسان رسول ال صلى ال عليه وسلم يقرؤها كل يوم جعة على النب إذا خطب الناس" مسلم
ولاذا سورة ق؟
يقول المام النووي رحه ال تعال" :قال العلماء :سبب اختيار ق أنا مشتملة على البعث والوت ،والواعظ
الشديدة ،والزواجر الكيدة" ولا ف هذه السورة من المور العظيمة ،والعان الهمة؛ فإن النب صلى ال علي
وسلم كان يذك\ر با أصحابه ،ويعلمهم ،ويزكيهم

ه

با.

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

ال:

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

ت:

ب )اقتربت الساعة( ،و)ق والقرآن اليد(" رواه مسلم
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.،

ولنستمع إل تلك اليات الكرية الت يقول ال جل ف عله فيها }ق وWال[ق̀eرآن Xال[مWجdي Xد * Wب [ل عWجZdب وا أaن
جWاءه` Zم مZنذ̃Xر م̀gنهZم` فaقaال aال[كaافXرZون aهWذaا شWي`ء™ عWجdيب˜ * أaئXذaا م̀XتنWا وWكeنYا تZرWابا .ذaلXك WرWج`̃ع بWعXي̃د * قaد` عWل̀XمنWا مWا تWنقeصZ
ض م̀XنهZم` وWعXندWنWا كXتWاب˜ حWفXيظ› * بWل[ كaذžبZوا بdال[حWق gلaمYا جWاءهZم` فaهZم` فXي أ̀aمر kمYرdيج){kق ( 5-1:بأحسن الكلم،
ال[أ̀aر Z
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
السعدي رحه ال" :يقسم تعال بالقرآن اليد أي :وسيع العان عظيمها ،كثي الوجوه ،كثي البك ات ،جزي ل
البات ،والد :سعة الوصاف وعظمتها ،وأحق كلم يوصف بذا هذا القرآن الذي قد احتوى عل ى عل وم
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.

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

ي

وصدقه.

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

ث ذكر وجه تعجبهم فقال) :أئذا متنا وكنا ترابا .ذلك رجع بعيد( فقاسوا قدرة من هو على كل شيء ق دير،
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.

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

}أaفaلaم` يWنظeرZوا إdلaى السYمWاء ف̀aوقaهZم` ك̀aيف WبWن̀WينWاهWا وWزWيYنYاهWا وWمWا لaهWا مXن فeرZوج * kوWال[أ̀aرض Wم Wد̀WدنWاهWا وWأaل[ق̀aين Wا فXيه Wا
رWوWاسXي WوWأaنب̀WتنWا فXيهWا مXن كeل\ ز̀Wوج kبWهdيج * kت̀WبصXرWة .وWذXك[رWى لXكeل\ ع̀Wبد ²مlنdيب * kوWنWزYل[نWا مXن WالسYمWاء مWاء مlبWارWكا .فaأaنب̀Wتن Wا
بdه XجWنYات ²وWحWب Yال[حWصXيد * XوWالنYخ`ل aبWاسXقaات ²لžهWا طaل[̃ع نYضXي̃د * ر̀dزقا .ل\ل[عXبWاد XوWأaح`ي̀WينWا بdه XبWل[دWة .م̀Yيتا .كaذaلXكW

ال[خZرZوج{Z

)ق.(11-6:

تأمل ف نبات الرض وانظ
عي

ر

ون من لي شاخصات

على كثب الزبرجد ش

اهدات

إل آث

ار ما صنع الليك

بأحداق هو الذهب السبيك
بأن ال لي

س له شريك

يقول العلمة ابن عثيمي رحه ال" :ولقد نبه ال هؤلء الكذبي بالبعث على قدرته على ذلك با يش اهدونه
من هذه الخلوقات العظيمة الدالة على قدرته البالغة} :أaفaلaم` ي̀WنظeرZوا إdلaى السYمWاء fف̀aوقaهZم` ك̀aيف WبWن̀WينWاهWا وWزWيYنYاهWا وWم Wا
لaهWا مXن` فeرZوج * kوWال[أ̀aرض WمWد̀WدنWاهWا وWأaل[ق̀aينWا فXيهWا رWوWاسXي {Wوهي البال }وWأ̀aنب̀WتنWا فXيهWا مXن` كeل\ ز̀Wوج kبWهdي ج * kت̀Wبص XرWة.
وWذXك[رWى لXكeل\ ع̀Wبد ²مZنdيب){kق (8-6:ففي مد الرض ،وبناء السماء ،وتزيي الرض بالنبات البهيج ،وتزيي السماء
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
والبوب} :وWالنYخ`ل aبWاسXقaات ²لaهWا طaل[̃ع نWضXي̃د * ر̀dزقا .لXل[عXبWاد XوWأaح`ي̀WينWا بdه XبWل[دWة .م̀Wيتا .كaذaلXك Wال[خZرZوج){Zق ،(11-10:ث
حذžر 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"

فواعجبا .كيف يعصى الله
وف كل شيء له آي
ول ف كل تري

أم كيف يحده الاحد

ة

ت دل على أنه الواح د

كة

وتسكي نة أبدا .ش اهد

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
ال تعال إل العباد} :كaذžبWت` ق̀aبلaهZم` ق̀aوم ZنZوح kوWأaص`حWاب ZالرYس gوWثaمZود * ZوWعWا̃د وWف̀Xرع̀Wون eوWإdخ`وWان eلeوط * ²وWأaص`حWابZ
ال[أ̀aيكaة XوWق̀aوم ZتZبYع kكeل· كaذžب WالرlسZل aفaحWق YوWعXيد){Xق ( 14-12:يقول الافظ ابن كثي رحه ال تعال" :يقول تعال
متهددا .لكفار قريش با أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالم من الكذبي قبلهم من النقمات والع ذاب اللي م ف
الدنيا كقوم نوح وما عذبم ال به من الغرق العام لميع أهل الرض ،وأصحاب الرس)...وثود وعاد وفرع ون
وإخوان لوط( وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ،ومعاملتها من الغور ،وكيف خسف ال ب م الرض،
وأحال أرضهم بية منتنة خبيثة؛ بكفرهم وطغيانم ،ومالفتهم

الق.

)وأصحاب اليكة( وهم قوم شعيب عليه السلم) ،وقوم تبع( وهو اليمان)...كل كذب الرسل( أي :كل من
هذه المم وهؤلء القرون كذب رسوله ،ومن كذب رسول .فكأنا كذب جيع الرسل كقوله} :كaذžبWت` ق̀aوم ZنZوحk
ال[م̀ZرسWلXي){Wالشعراء ،(105:وإنا جاءهم رسول واحد فهم ف نفس المر لو جاءهم جيع الرسل كذبوهم )فحق
وعيد( أي :فحق عليهم ما أوعدهم ال على التكذيب من العذاب والنكال ،فليحذر الخاطبون أن يصيبهم م
أصابم فإنم قد كذبوا رسولم كما كذب

ا

أولئك"

أول يتأمل كل من أنكر البعث والنشور أن الذي أنشأ اللق أول مرة من العدم قادر على أن يعيده كما بدأه،
بلى إنه هو اللق العليم يقول تعال ف هذه السورة الباركة} :أaفaعWيdينWا بdال[خWل[ق dال[أaوYل dبWل[ هZم` فXي ل̀aبس kم gن` خWل[ قk
جWدXيد) {²ق ،(15:وقد قال ال ف موضع آخر} :وWضWرWب WلaنWا مWثaل .وWنWسfي WخWل[قaه Zقaال aمWن` يZح`يdي ال[عXظaام WوWهXي WرWمXي̃م

*

قeل[ يZح`يdيهWا الžذXي أaنشWأaهWا أaوYل aمWرYة ²وWهZو Wبdكeل\ خWل[ق kعWلXي̃م{)يس (79-78:يقول البيضاوي رحه ال" :أي أفعجزنا عن
البداء حت نعجز عن العادة ،من عيي بالمر إذا ل يهتد لوجه عمله والمزة فيه للنكار) ،بل هم ف لبس م ن
خلق جديد( أي هم ل ينكرون قدرتنا على اللق الول ،بل هم ف خلط وشبهة ف خلق مستأنف لا في ه م ن
مالفة العادة ،وتنكي اللق الديد لتعظيم شأنه ،والشعار بأنه على وجه غي متعارف ول
الطبة

معتاد"

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

الكب.

والنشور.

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

فيدخله النة أو النار }وWلaقaد` خWلaق[نWا ال[إdنسWان aوWن̀Wعلaم ZمWا تZوWس`وdس Zبdه XنWف[سZه ZوWنWح`ن Zأaق[رWب Zإdل̀aيه XمXن` ح̀Wب ل dال[وWرdي د * Xإdذ[
يWتWلaقžى ال[مZتWلaق\يWان XعWن dال[يWمXي dوWعWن dالشgمWال dقaعXي̃د * مWا يWل[فXظ eمXن ق̀aول kإdلžا لaد̀Wيه XرWقXيب˜ عWتXي̃د * وWجWاءت` سWك[رWة eال[م̀ WوتX
بdال[حWق gذaلXك WمWا كeنت Wم̀XنهZ

تWحXيد){Zق.(19-16:

وال الالق عال با خلق} :أaلaا ي̀Wعلaم ZمWن` خWلaق WوWهZو WاللžطXيف Zال[خWبdي){Zاللك ،(14:فكل ما يدور ف خاطر ابن آدم
فإن ال يعلمه ،بل هو أقرب إل النسان من حبل وريد الدم الذي يري ف جسده ،وكل حرك اته وس كناته،
وكل ألفاظه مقيدة عليه؛ ل يفوت ال تعال منها شيء يقول العلمة السعدي رحه ال" :يب تعال أنه التفرد بلق
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 العXرق Zالكتنف 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
يقول ما يكتب عنه ،ما ل يرضي رب العالي ،ولذا قال) :إذ يتلقى التلقيان( أي :يتلقيان عن العبد أعماله كلها،
واحد )عن اليمي( يكتب السنات والخر )عن الشمال( يكتب السيئات ،وكل منهما )قعيد( بذلك ،متهي
لعمله الذي أeعد Yله ،ملزم

ئ

له.

)ما يلفظ من قول( خي أو شر )إل لديه رقيب عتيد( أي :مراقب له ،حاضر لاله كما ق ال تع ال} :وWإdنž
عWل̀aيكeم` لaحWافXظXي * WكXرWاما .كaاتXبdي * Wي̀WعلaمZون aمWا

تWف[عWلeون){aالنفطار"(12-10:

وف لظة واحدة ،ف وقت ل يعلمه إل ال تأت ساعة الفراق ،ساعة الرحيل ،ساعة الروج من هذه ال دنيا،
ول ينفع حينها نفسا .إيانZها ل تكن آمنت من قبل ،أو كسبت ف إيانا خيا} .حWتYى إdذaا جWاء أaحWدWهZم Zال[م̀Wوت Zق aالa
رWب gا̀رجdعZون * XلaعWل\ي أ̀aعمWل eصWالXحا .فXيمWا تWرWك[ت Zكaلžا إdنYهWا كaلXمWة› هZو WقaائXلeهWا وWمXن وWرWائXهdم ب̀Wرز̃Wخ إdلaى ي̀ Wوم dي̀ZبعWثe

ون{a

)الؤمنون.(100-99:

وهل تنتهي الياة بالوت؟ أو هل تنقضي بالروج من الياة الدنيا؟ ل بل لبد من يوم يد فيه العام ل أج ر
عمله} :إdن žاللjه Wل aيWظ[لXم ZمXث[قaال aذaرYة ²وWإdن تWك ZحWسWنWة .يZضWاعXف[هWا وWي̀Zؤت XمXن لžد̀Zنه Zأaج`را.

عWظXيما){.النساء.(40:

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

مكبا .على وجهه حت أورده فعله نارا .فاغرة فاها تقول هل من مزيد }وWنZفXخ WفXي الصlور dذaل Xك Wي̀ Wوم Zال[وWعXي دX

*

وWجWاءت` كeل ÅنWف[س kمYعWهWا سWائ̃Xق وWشWهdي̃د * لaقaد` كeنت WفXي غaف[لaة ²مgن` هWذaا فaكaشWف[نWا عWنك WغXطaاءك WفaبWصWرZك Wال[ي̀Wوم WحWدXي̃د

*

وWقaالa aقرdينZه ZهWذaا مWا لaدWي YعWتXي̃د * أaل[قXيWا فXي جWهWنYم Wكeل žكaفžار kعWنdيد * ²مYنYاع kل\ل[خ̀Wير dم̀ZعتWد ²مlرdيب * kالžذXي جWعWل aمWع Wالل žهX
إdلaها .آخWر Wفaأaل[قXيWاه ZفXي ال[عWذaاب dالشYدXيد * Xقaال aقaرdينZه ZرWبYنWا مWا أaط[غ̀WيتZه ZوWلaكXن كaان aفXي ضWلaال kبWعXيد * ²قaال aلaا تWخ`تWصX

مZوا

لaدWيW Yوقaد` قaد̀Yمت Zإdل̀aيكeم بdال[وWعXيد * XمWا يZبWدYل eال[ق̀aول eلaدWي YوWمWا أaنWا بdظaلžام kل\ل[عWبdيد * Xي̀Wوم WنWقeول eلXجWهWنYم WهWل dا̀متWلaأ[ت XوWتWقeولe
هWل[ مXن مYزdيد * ²وWأ̀eزلXفaت Xال[جWنYة eلXل[مZتYقXي Wغ̀aير WبWعXيد * ²هWذaا مWا تZوعWدZون aلXكeل\ أaوYاب kحWفXيظ * ²م Wن` خWش Xي WالرYح`م Wن
ب وWجWاء بdقaل[ب kمlنdيب * kا̀دخZلeوهWا بdسWلaام kذaلXك Wي̀Wوم Zال[خZلeود * XلaهZم مYا يWشWاؤZون aفXيهWا وWلaد̀WينWا
بdال[غ̀Wي d

مWزdي̃د{)ق.(30-20:

جاء ف معال التنزيل}" :وWنZفXخ WفXي الصlور {dيعن نفخة البعث} ،ذaلXك Wي̀Wوم Zال[وWعXيد {Xأي :ذلك اليوم يوم الوعي د
الذي وعده ال للكفار أن يعذبم

فيه.

}وWجWاءÆت`{ ذلك اليوم }كeل ÅنWف[س kمWعWهWا سWائ̃Xق{ يسوقها إل الشر }وWشWهdي̃د{ يشهد عليها با

عملت.

}لa aقد` ك̀eنت WفXي غaف[لaة ²مXن` هWذaا{ اليوم ف الدنيا} ،فaكaشWف[نWا ع̀Wنك WغXطaاءÆك {Wالذي كان ف الدنيا على قلبك وسعك
وبصرك} ،فaبWصWرZك Wال[ي̀Wوم WحWدXي̃د{ نافذ تبصر ما كنت تنكر ف

الدنيا"

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.

}وWكaم` أ̀aهلaك[نWا ق̀aبلaهZم مgن ق̀aرن ²هZم` أaشWد lم̀XنهZم بWط[شا .فaنWقžبZوا فXي ال[بdلaاد XهWل[ مXن مYحXيص * kإdن žفXي ذaلXك WلaذXك[رWى لXمWن
كaان aلaه Zقaل[ب˜ أ̀aو أaل[قaى الس̀Yمع WوWهZو WشWهdي̃د * وWلaقaد` خWلaق[نWا السYمWاوWات XوWال[أ̀aرض WوWمWا ب̀WينWهZمWا فXي سXتYة XأaيYام kوWمWا مWسYنWا مXن
لÅغZوب * kفaاص`ب̀dر عWلaى مWا يWقeولeون aوWسWبgح` بdح̀Wمد XرWبgك Wق̀aبل aطeلeوع dالش̀Yمس dوWق̀aبل aال[غZرZوب * dوWمXن Wالل̀žيل dفaسWبgح`ه ZوWأ̀aدبWارW
السlجZود * XوWاس`تWمXع` ي̀Wوم WيZنWاد Xال[مZنWاد XمXن مYكaان ²قaرdيب * kي̀Wوم WيWس`مWعZون aالص̀YيحWة aبdال[حWق gذaلXك Wي̀Wوم Zال[خZرZوج * dإdنYا نWح`نZ
نZح`يdي وWنZمXيت ZوWإdل̀aينWا ال[مWصXي * Zي̀Wوم WتWشWقžق Zال[أ̀aرض Zع̀WنهZم` سXرWاعا .ذaلXك WحWش`̃ر عWل̀aينWا يWس̃fي * نWح`ن Zأ̀aعلaم ZبdمWا يWقeولeون aوWمWا
أaنت WعWل̀aيهdم بdجWبYار kفaذaك\̀ر بdال[ق̀eرآن XمWن يWخWافZ

وWعXيد){Xق.(45-36:

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.

