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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  الفاضالت، إليكمأخواتنا 
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (روس األستاذة أناهيدمن د

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..اهللوالشيطان، ونستغفر 

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ
 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد
 به أنعم ما أعظم ومن ،مع  الن    بصاح   وهو ونشكره واحلمد، للثناء أهل وهو وتعاىل سبحانه حنمده
 بأن علينا وامتن   ،نفسه عن مناعل   بأن علينا وامتن   ،بكتابه سبحانه علينا فامتن   ،عرفناه أن علينا
على مثل  كروالش   نعمائه؛ على اكرينالش   من نكون أن اهلل من فنرجو  .لقائه وقت يكون ما عرفنا

 بأن يكون وشكرك ،تشكر أن عليك الواجب من كان اهلل مكعل   ماوكل  ،  عتقادسن االعمة ح  هذة الن  
 وعلى القرآن يف لك اهلل هف  ص  وو   ،قاءالل   عرفت بعدما قاءل  لل تستعد   وأن، اهلل مكعل   كما عتقاداال سنت  

 ا،عتني  مُ  بالقرآن سيكون هأن   دالمؤك   من ،اشاكر   احق   كان فمن، وسلم عليه اهلل صلى الرسول لسان
 .النهي عن وينتهي باألمر يأتمر ،فاعال   ونواهيه وألوامره ا،ذاكر   ألخبارهو  بأخبارهو 

 خص   وقد سديها،م   وهو إال   اخللق على نعمة نم   فما ا،وباطنً  اوظاهرً  ا،وآخرً  أواًل  العاملني رب   هلل واحلمد
 .القرآن يف ورد مبا مبعرفته اإلميان أهل

 
ڃ  چ  العظيمة ةن  المِ  ركْ بذِ  بدأت التي طه سورة في آيات من اهلل شاء إن اليوم نقرؤه ما هذا نوم  

 .  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   چ  بالقرآن علينا هت  ن  م   لتعرف وتعاىل سبحانه نفسه صفو و 

ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 فكان  چڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ 
 .العظيمة ةن  امل   ،القرآن عن اخلرب العظيمة السورة هذه مطلع

ڃ  چ  ،له اعً ب  ت  م   كان وملن موسل   عليه اهلل صلى للنيب خطاب چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 وسرتىرك ذك  ي   الطريق، ركيذك   القرآن فهذا چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  
  !ركذك  ي   مباذا
 رمحته، ارثآ من القرآن هذا إن   چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     چ  القرآن وهذا
 أتى السورة مطلع يف ولذلك بنا، اهلل رمحة آثار من هاكل   والنواهي واألوامر فيه اليت األخبار وكل  

 من العزم أويل من وهو ،المالس   عليه موسى عن األخبار فأتت   چھ  ے  ے  ۓ  چ
 .الدنيا هذه يفسري تلولك قدوات  ،لتسري وتسليةً  اتعليمً  كان وما معه حصل وما ،سلالر  
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 أن إىل چھ  ے  ے  ۓ  چ  ب  بدأت الكثري، الشيء طه سورة من موسى ةقص   وتأخذ

 . چٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٱچ  تنتهي ب 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  ذكرى، القرآن هذا چچ  ڇ   ڇ      ڇ  چ 

 القيامة يوم حيمل هفإن   ،القرآن هذا كر،الذ   هذا عن أعرض من ،چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

ڤ  چ  .لنا سيتبني    الوزر؟ يف اإلنسان خيلد كيف زر،الو   يف خالدين :أي چٹ  ڤڤ  چ  ،ازرً و  

 . چڤ  ڦ  ڦ       ڦ  

أن  هللا رمحة ثاروهذا من آ، يحصل فيهسوماذا  ،القيامة يوماآلن  لنا رصو  ي   چڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  چ  
 .!سيكون ملا د  ع  ست  ت  ل   ،تعرف ما سيكون

ڃ    ڃ  چ ؟يف اخلرب هنا هبا املقصود نفخة أي يكون هنا السؤال؟ چڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  چ  

 معىن ما نفهم أن نريد .!زرقا ؟إذن اجملرمني حال سيكون ماذا الوصف؟ هذا ما ،ارقً ز   چڃ   چ  
 .؟ زرقا
هم اآلن يف  قبوركم؟ يف أو يف الدنيا (اشرً إن لبثتم ع  )  چچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ چ 

  ساعات؟ شرع   سنني؟شر ع   ام؟أي   شرةع   ؟ شرع   وأي  ؟  قبوركم أم يفع شرًا يف الدنيا لبثتم  موقف احملشر،
ژ      چ  ،افهمً  أعدهلم :أي ،واضح املعىن چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ چ  :اهلل يقول

  . چڑ  ڑ  ک  
 يسألونكو   چچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ  چ  اجملرمني بني احملشر يوم يف سيكون ما هذا
يسألونك عن  ،هذا سؤال عجيب ،خرةماذا سيكون يف اآل الدنيا يف يستعظمونه شيء عن اجلبال، عن

 مبا يذكرنا وهذا ،تتغري   اأهن   هات  م  ظ  ع   من اأبدً  ونيظن   ال اأشياءً  يرون أهنم دليل عجيب شيء وهذا اجلبال؟
ے  چ  ابنه ونادى ،السفينة يف ركب ملاالم نوح عليه الس   ؛السالم عليه نوحابن  قصة من معنا مر  

 عظيمة، الناس عيون يف األشياء فهذه ،[٣٤: هود] چۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
 .عظيمة الناس عيون يف هي اليت كاألسباب

گ  گ  چ هلا؟ سيحصل ماذا البةوالص   موخوالش   العظمة هبذه اجلبال چک  ک  گ چ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   گ  گ  ڳ  ڳ چ ، هذا الذي سيكون :ل هلمق   چڳ

 .انسفً  تنسف اجلبال إذن چ ں  ں  ڻ  ڻ 
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 ،اقاعً  معىن ما سنرى  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ  األرضوترتك  
 .اوأمتً  ،اوجً وع   ،اصفصفً و 

 نم   حال وهذا .كيف وسنفهم ،وزره يف اخالدً  يكونو  ،ازرً و   القيامة يوم حيمل القرآن عن عرضأ من إذن
 ،شرونوحي   ،الصورنفخ  يف ي  ما بعد  يقومون من قبورهم الناس ذكر فيه أن  ي   اوهذا اليوم م   يكون، ما أسوأ

 .بينهم يتخافتون حاهلم؟ ما ا،رقً ز   يومئذ اجملرمني فص  و   ويكون
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ : قال اهلل تعاىل ،عن اجلبال اسألو 

ۀ  ۀ   ہ    چ الناس كلهم چڻ  ۀ  ۀ  چ  اليوم ذاك يف چں  ڻ  ڻ 

ھ   ھ  ے  ے     ھ  ھ   چ أصوات عسم  ت   فما چہ  ہہ  ھ  ھ  

  يتهامسون؟ مأهن   أم امهمدأق حركةهل هو  اهلمس؟ فما  چۓ   
ڭ  ڭ  چ  هلا وتستعد  األخبار وت عايشها  ، لتنتفع هبذهاليوم العظيم هذا ها أخبار عنكل   چڭ  چ 

على  الذي الذي أنزل القرآن، الرمحن الرمحنف چڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  
إىل أحد إال فال مييل قلبك  وهو الذي يأذن بالشفاعة ،خشعت األصوات لهوقد  ستلقاه ،ستوىالعرش ا

 .مل يكن لك شفيع ،وإذا مل يأذن ،أحدأن يشفع فيك به هو الذي يأذن فإن  إىل اهلل، 
ەئ  ەئ  وئ    چويف ذلك اليوم  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  چ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       چ ،    چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چ ، تن  ا ع  مامعىن أهن   فسنرى چوئۇئ 

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  چ ، األمحال يوم، عظيم اليوم يوم ذاك چڦ  

 . چجئ   حئ  

 

  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹڀ  چ إذن هذا الكتاب العظيم 

ىئ  يئ  چ . ض عنهعر  وال ت   ،القرآن يوم القيامة ماسيحصل، فال تنس   يفوسيحصل   چٹ   

جت  حت  خت  مت  چ   ؟فيه من الوعيد يصرف شيء ألي چجب  حب   خب  مب  ىب  يب  

ٱ  ٻ  ٻ  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   چ  بنا، نارب   رمحة آثار من فهذا چىت  يت

   .الدين يوم مالك العظيم، اليوم ذاك يف لكهم   آثار تظهر الذي احلق   امللك تعاىل اهلل  چٻٻ
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پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ  وسلم عليه اهلل صلى للنيب خطاب  چپ  پ  پ   چ

 أنزله الذي الكتاب هذا أعظم ما عمة،الن   هذه أعظم ما  چڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  چ ، خيشى ملن تذكرةً  وجل   عز   اهلل

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  أعرض من تكن فال

 . چٹ

 ،القيامة يوم الناس تكون أحوال وكيف فيه، وعقيدتنا بالقرآن عالقتنا إىل هناتنب   العظيمة اآليات هذه إذن
 فإنه عنه أعرض من كر،الذ   هذا عن أعرض منحال  بذكر ابتداءً  الناس حال ض  ر  ع   السياق هذا فإن  

 .ازرً و   القيامة يوم حيمل

 چڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ  القيامة؟ يوم ما أتدري  

 چچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ  چ يف يوم القيامة  ؟يوم القيامة أتدري ما  

 گ  چ ؟ يوم القيامة ماذا سيحصل هلا   چک  ک  گ   چ  ؟القيامة يوم ما أتدري

  چگ  گ  ڳ 

 چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  چ    أتدري ماذا حيدث يوم القيامة؟   

  چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  چ  اليوم ذاك يف چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

  چېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ی  جئ   حئ  چ 
 سيكون ما مهمعل   ،رّب  ت   من على وال نفسك على ال عميهت   فال ،به أخربنا أن اهلل رمحة من ،عظيم يوم
 رحمتنا آثار من ونحن، سيكون ما مناعل   ؛بنا رحمته آثار من الرحمن فإن   .واليستعد   اليوم ذاك يف

 ،رحمة الرحمنكل مايوصلك إىل  نالقرآ هذا يف جتد: هلم ونقول سيكون، ما مهمنعل   ؛ينرب   بمن
 بياهنا يف فلنجتهد بل ،األخبار نفسك على عميتُ  فال نلقاه، أن يوم سيكون ما مناعل   أن رحمته ومن

 ولمن ،اتنالذري   بيانها ريس  نُ  أن جهودنا ونبذل ،تفسيرها نقرأأن  فهمها على حرصنا ومن، وإظهارها
 .عتقاداال منهم يصح   أن أجل من ينرب  

 .الشيطان عليهم طسل  نُ  ولم يناهمرب   قد بذلك ونكون
 يوم عن مهمكل  تُ  ال كأن   يرى من لرأي تسمع وال األمر، هذا على حرص هناك يكون أن بد   وال

 اليت احلكايات عبالر   هلم بسب  ي   الذي ؛عبالر   لهم بسب  يُ  هذا ألن   ،فيه يكون ما وال ،القيامة
رتع،  صاحب إنسان لكل مناسب فهو القرآن في يكون ما أما اخليال، من هبا ي ؤتى اليت األوصاف ُت 
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 مبا إال أخربنا ما وجل   عز   اهلل فإن   األمر، هذا بيان عن الكالم هذا يشغلك فال ،سوية وفطرة عقل
 في قرأت ما مهمعل   ،القرآن طريق عن ويكون ،هبم رمحة سيكون مبا خنربهم وحنن ،بنا رمحة سيكون
فئدتهم لى أدخل إ ،الحقيقة فهموا فإذا ،الحقيقة ممهُ فه   ماإن   ،لإلرعاب مصدراً  جتعله وال، القرآن

 .ونفعتهم في الوقت المناسب
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٹ ٹ چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  

ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     

ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  ائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  

خت  مت  ىت   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  يت  جث   

 ١١١ – ٩٩: طه چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 
 نسأل المتقين من اهلل يتقبل ما نستطيع،على ق عل  ونُ  به، ينفعنا أن اهلل نسأل التفسير بقراءة نبدأ
 .اجميع   امن   ليتقب   أن وجل   عز   اهلل

 السابقين، أنباء من عليه هُ ص  قَ  بما وسلم عليه اهلل صلى هنبي   على تعالى اهلل يمتن  ": يقول الشيخ 
 من أحد ينكرها ال التي وغيرها، األحكام من فيها وما العظيمة، ةالقص   كهذه السالفين، وأخبار

 من اليقين بالحق   فإخبارك دراها، ممن متتعل   ولم لين،األو   أخبار تدرس لم فأنت الكتاب، أهل
ڀ  ڀ  ڀ   چ :قال ولهذا صدق، به جئت وما ا،حق   اهلل رسول كأن   على دليل أخبارهم،

 ."عندنا من جزيلة نحةومِ  نفيسة، ةعطي  : أي چڀ
  .السالم عليه موسى قصة إىل إشارة كهذه القصة العظيمة
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 .وسلم عليه اهلل صلى النيب ةنبو   دالئل ومن إشارات من هذا إذن
 هلل ما به رتذك  يُ  كروذِ  والالحقة، السابقة لألخبار كرذِ  الكريم، القرآن هذا وهو چٺ   چ "

 .السورة بداية يف لنا ظهر كما ."الكاملة والصفات األسماء من تعالى
 على شتملٌ مُ  القرآن أن   على يدل   مما وهذا الجزاء، وأحكام والنهي، األمر أحكام به رويتذك  "

 ما القرآن هذا ويذكر ها،وكمالِ  هاسنِ بحُ  رطَ والفِ  العقول تشهد التي األحكام، من يكون ما أحسن
 واالنقياد سليموالت   بالقبول يهتلق   فيجب ته،وألم   للرسول اذكر   القرآن كان وإذا فيها، اهلل أودع

 ."عليموالت   معل  بالت   عليه لواقبِ يُ  وأن المستقيم، الصراط إلى بنوره هتدىيُ  وأن والتعظيم،
 ،والعقول الساملة من اللوثات ،ةوي  الس   رط  الف   ،ل على أحسن مايكون من األحكامشتمِ مُ  هالقرآن وصف 

 .وكماله القرآن حبسن تشهد ،الشهوات عن والبعيدة
 :يهتلق   يجب إذن ،تها للرسول وألم  إذا كان القرآن ذكر  

 بالقبول :أوال  
 التسليم :ثانيا  
 االنقياد :ثالثا  
 التعظيم :رابعا  

 ؛بالتعظيم تعامله أن عليك ،تنقاد أن عليك فيه، ملا متسل   أن عليك ،بالقبول القرآن تتلقى أن عليك
 من نزل القرآن يعارض، أن يريد من مناقشة تناقش أو تقبل ال أو فتكذب الناقص عقلك على تعرضه ام

 چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ چ  العظيم امللك عند

 وعقلك خلقه ،معظ  وت   وتنقاد مسل  وت   تقبل اإّن   فيه، تطعن اليت العقيمة العقلية للمناقشات قاباًل  فليس
ل م  ،األهواءمن م ل  س  إذا  سوي  أصله  يف اهلل ل م  الرأي، على اإلصرار منس ل م  للنفس، نتصاراال منس  س 
إىل الصراط  م ويهتدي بنورهعظ  م وينقاد وي  سل  وي   ، سيقبلللصراط املستقيم بنوره ه يهتديفإن   الكرب، من

 .املستقيم
 كثري عقول يف دخلت لوثة وهذه القرآن، على آراءهم ونعظم  ي   ،اإلسالم عونيد   قوم من العجب لكن
، املناقشات من القصص وبعض اآليات بعض تثنونيس مونعل  ي   أو مونيتعل   وهم مأهن   لدرجة الناس من

 .بالتعظيم القرآن يهمتلق   ولعدم عقولهم لفساد هو اوإّن   !يقبلها ال عقلهم يرون ألهنم
 

 :أعمال وعلينا اعتقادات علينا إذن
 .والتعظيم والتسليم بالقبول نتلقاه أن فيجب العتقادا أما

 .ننقاد أن واألعمال
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هذا ، انقياد الو قبول  والتسليم وال تعظيم  اللكن   .إىل الصراط املستقيم إذا فعلنا هذا سنهتدي بنوره
 الذي عظيم والتسليم والقبول واالنقيادإذا وقع الت - فإذا حصل هذا ،سيذهب بالناس إىل الظلمة التامة

موا لوا على القرآن تعل  م، أقب  التعل  يم و لعلوا عليه بالت  قب  أ للخلققت نقول هذا الو  - يهتدي الناس بنوره
فيه قابلني وال  مباوال  ،منيوأنتم لستم له معظ   ل موهع  وه وت   م  عل  لوا على القرآن ت  قب  موا، لكن ال ت  وعل  

لكن بعقول  موهين أقبلوا على القرآن، تعل  املستشرقني وغريهم من أعداء الد   ألن   وال منقادين؛ مسلمني
 .مةل  س  مة وال م  عظ  ليست م  

 ".لهذه النعمةمنه من كفر اإلنكار فإنه وأما مقابلته باإلعراض أو ما هو أعظم "
 .لنعمةباكفر إلعراض  فا ،فنسأل اهلل أن جيعلنا من الشاكرين على نعمائه

ومن  ،عظيملقرآن ال تليق به من جهة الت  مع ا مارسات   فأي   "ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة"
أي ممارسات تعتبر كفر ، نقياداال ومن جهة شيء يف القرآن، لكل  جهة التسليم، ومن جهة القبول 

 .ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة ،اهلللنعمة 
م معانيه الواجبة فلم يؤمن به، أو تهاون بأوامره ونواهيه، أو بتعل    چ ٺ  ٺ   ٿ چ: ولهذا قال"

وهو ذنبه، الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأواله الكفر   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ

 ". والهجران
 واجبة القرآن معان  يف  فإن   ،ذا سيكون حاله؟ فهو مستحق للعقوبةالقرآن ماعن الذي أعرض يعين 

إىل  ...ستحقاقه للتوحيد ومن اعتقاد لقاءهاعتقاد بكمال صفات اهلل و االمن مها تتعل  جيب عليك أن 
 .زيادة اإليمانب سب  يمها ة اليت تعل  يالتفصيلغري األمور  ،مهاخر األمور اجململة اليت جيب علينا أن نتعل  آ
 بسببه الذي وهو ذنبه  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ ماذا سيحصل له؟  چٺ  ٺ   ٿچ  

الذي هو الذنب العظيم  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ     چوأواله الكفر واهلجران، إذن أعرض عن القرآن 
 .فيحمله يوم القيامة اهلجر للقرآنأو  الكفرأو  عدم التسليمالذي وقع فيه من 

ا على أصحابها، العذاب هو نفس األعمال، تنقلب عذاب   في وزرهم، ألن  : أي چٹ  ڤڤ   چ "
 ."بحسب صغرها وكبرها

 .السؤال هذا جييب الشيخ هنا على
، اا كان أو كبير  صغير  بحسب حال الوزر اإلنسان  ل يوم القيامة إىل عذاب يف حق  يتحو   الوزر

بسبب إال  بواعذ  لم يُ ، فهم سبب أوزارهمخالدين يف العذاب الذي هو  :يأفخالدين في أوزارهم 
 .الوزر
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بئس الحمل الذي يحملونه، والعذاب الذي يعذبونه يوم : أي{ َوَساَء َلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِحْمال}"
 :القيامة، ثم استطرد، فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال

عرتض امل هاجر القرآنك اليوم العظيم ليتنبه ا سيكون يف ذامل باب البيانمن  يوم القيامةكرت هنا ذ   إذن
 .و املعرض عنهعليه أ

ر وخرج الناس من وْ فخ في الص  إذا نُ : أي" چڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ 
ا رق  ا، والمجرمون يحشرون زُ قبورهم، كل على حسب حاله، فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفد  

 .ة الثانية ألنه أتى بعدها احلشرمعىن ذلك هذه النفخإذن  ."لعطشالخوف والقلق وا ألوانهم من
 .خملوق ميوت هبا كل  هي اليت  النفخة األولى
ينزل من السماء ماء كمين  الرجال، فتنبت  تكون بعد أن ينبت اهلل األبدان، هي اليت النفخة الثانية

، فإذا الذي يبقى من اإلنسان نبجب الذ  ع   هذا منويكون ، األبدان كما تنبت األشجار من األرض
   د، يعين تنبت األجساد نبات الزرعتأيت هذه النفخة فتعود األرواح إىل األجسا ،حصل هذا اإلنبات

  چڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  چ أما األرواح فإهنا تلتقي هبذه األبدان ملا يأذن اهلل هبذه النفخة  كالشجرة تنبت،
 .تلتقي األرواح باألبدانخ؟ ماذا حيصل بعد النفف

 .من اخلوف والقلق والعطش، حيشرون زرقاً ألواهنم أهنم هنا المجرمين وصف اهلل فلما تلتقي
 .فما أكرم الوفد على من وفد إليه ،اوفدً  اهللإىل  ونشر حي   المؤمنين المتقينيف املقابل 

 .اللهم أحسن وفادتنا عليك
 .ا مضى من الزمانواألرواح يسألون عم  بدان بني األ اللقاءفلما حيصل 

ما لبثتم إال عشرة : ة الدنيا، وسرعة اآلخرة، فيقول بعضهمد  يتناجون بينهم، ويتخافتون في قصر مُ "
: أي چڎ   ڈ   ڈ   چأيام، ويقول بعضهم غير ذلك، واهلل يعلم تخافتهم، ويسمع ما يقولون 

 ". چژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  چأعدلهم وأقربهم إلى التقدير 
أو بيوم ر قد  وت  رها قد  أيت حلظة ون  الدنيا ست كل هذه  نا، أن  نأن تكون أمام عيو  فهذة هي احلقيقة اليت البد  

 .أقل، وهذا الكالم يقوله هؤالء
عوا األوقات القصيرة، وقطعوها ساهين الهين، دم العظيم، كيف ضي  والمقصود من هذا، الن  "
الوعيد، فلم يبق إال  هم، فها قد حضر الجزاء، وحق  قبلين على ما يضر  ا ينفعهم، مُ عرضين عم  مُ 

  ."الندم، والدعاء بالويل والثبور
ا ساعة ضمضي البد ، كيف التشعر يف قلبك بأهن  !؟األيام املعدودات بغري ما ينفعك كيف تلتهي يف هذه

 .نفوسنا لكن غفلة !ا ألقى اهللمل   ينفعين  عملبأن أستودعها 
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 لنا صورة بسيطة تبني   هذه ،نسأل اهلل أن ينجينا من هذ الغفالت، وها قد بدأنا بعد منتصف الشهر
ك وأنفاسك، نتفع بدقائق؟ يف عجلة سريعة، تقول استودع ساعات العمل الصاحل، احنن يف أي شيء

 .م نفسك باألعمال الصاحلةخبل على األهواء وكر  ا
 .غري الندم والدعاء بالويل والثبور الوعيد، فلم يبق   فها قد حضر اجلزاء وحق  املهم هؤالء يف حال ندم، 

گ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ : كما قال تعالى"

 .أياً كان العد [11٣-:املؤمنون111] چڻ 

 

: أي   چک  ک  گ چ : يخبر تعالى عن أهوال القيامة، وما فيها من الزالزل والقالقل، فقال
يزيلها : أي چگ  گ  گ  ڳ   چع بها يوم القيامة، وهل تبقى بحالها أم ال؟ صنَ ماذا يُ 

وتتالشى،  ا، فتضمحلّ منبث   اها فيجعلها هباء  مل، ثم يدك  ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالر  
أيها الناظر ِعَوج ا، هذا من تمام رى فيه ا ال يُ ا، مستوي  ا صفصف  يها باألرض، ويجعل األرض قاع  ويسو  

 ".استوائها
هي األرض  ، القاعمتساويةا تصبح أهن   مبعىن :اقاع   تصبحإذن   .العهن تطري، مث كتكون كالرمل تدك

 املستوي هو فالقاع جهة، كل   من اواحدً  اصفً  أجزاءها كأن :اوصفصف    .امللساء بال نبات وال بناء
 اأمتً  وال ،اخنفاض مبعىن اوجً ع   -األرض يف- فيها ترى فال األملس، املستوي هو والصفصف الصلب،

 .تالل مبعىن
 للخالئق، عسِ وتت   األرض، فتبرز مرتفعة أو منخفضة، وأماكن أودية: أي چڻ  ڻچ: قال"

 :قال ولهذا البصر، وينفذهم الداعي، يسمعهم واحد، موقف في فيكونون األديم، مد   اهلل هاويمد  
 إلى الداعي يدعوهم منها، ويقومون قبورهم من يبعثون حين وذلك چڻ  ۀ  ۀچ

 ."يسرة وال يمنة يعرجون وال عنه، يلتفتون ال إليه، هطعينمُ  بعونهفيت   للموقف، واالجتماع الحضور
 ،احملشر إىل الداعي بعونيت   الناس الصورة هبذه األرض وتصبح ،اجلبال فيه ينسف الذي اليوم يفإذن 

 .اعوجً  هلم والجتد صوب كل من فيقبلون
 الخلق، لجميع ا،وصدق   احق   دعوته تكون بل الداعي، لدعوة جوَ عِ  ال: أي چہ  ہ  ہہچ: وقوله"

 ". القيامة لموقف فيحضرون أجمعين، بهم ويصيح جميعهم، يسمعهم
 .وقهره وسلطانه اهلل عظمة على دليل وهذا، إليه يسرعون بل ينحرفوا الو   يزيغوا أن يقدرون ال أهنم مبعىن

 ".للرحمن أصواتهم خاشعة القيامة، لموقف فيحضرون: قال"
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 .الفزع ةشد   من أصواهتم تذل   سبحانه وتعاىل،له  واإلجالل واجلالل اهليبة قلوهبم يف وقع هأن   مبعىن
 يملكهم فقط، الشفتين بتحريك اسر   المخافتة أو األقدام، وطء إال: أي چھ  ے  ے    ۓ چ"

والعرب تقول   ".وجوههم اوتعنو  فيهم، الرحمن لحكم اانتظار   واإلنصات، والسكون الخشوع
 العظيم، الموقف ذلك في فترى وتخضع، تذل: أي" :الوجوه وعنتها، مهست اإلبل إذا وقع أخفاف  

 منصتين، ساكتين والسوقة، والملوك واألرقاء، واألحرار والنساء، والرجال والفقراء، األغنياء
 كل ينفصل ماذا يدرون ال وجوههم، عانية ركبهم، على جاثين رقابهم، خاضعة أبصارهم، خاشعة

حب  چ  وحبيبه وصديقه وأخيه، أبيه عن وشأنه، بنفسه كل اشتغل قد به، يفعل ماذا وال به، منهم

 ويجازي ان،الدي   العدل الحاكم فيهم يحكم فحينئذ ،[٤3:عبس] چخب  مب  ىب  يب    جت   حت  
 ."بالحرمان والمسيء بإحسانه، المحسن

 هلا الطريق وبيان إصالحها يف بنفسك تشتغل أن البد   الدنيا، يف به اشتغل الشأن هذا تذكر فمن
 .ورضاه اهلل طاعة إىل هبا والوصول

 والعفو واإلحسان، الفضل من منه، الخالئق يرى أن الرحيم، الرحمن الكريم، بالرب واألمل"
 ".األفكار تتصوره وال األلسنة، عنه تعبر ال ما والغفران، والصفح

 لكننا تبلغنا وال نصل هبا إىل شيء إال أن يقبلنا اهلل ال أعمالنا أن يقني على فإنناونتمناه  نرجوه ما هذا
 .اهلل رحمة العظيم الموقف ذاك في تظهر أن نطمع

 
 وبرسله به المؤمنون فيختص   يشاهدونه لما الخلق جميع -الوقت ذاك- ذاك إذ لرحمته ويتطلع"

 ".ذكر؟ بما العلم هذا لكم أين من: قلت شئت وإن األمل؟ هذا لكم أين من: قيل فإن ،بالرحمة
 بالرمحة؟ تعام لون أن األمل لكم أين من

 نشاهده اومم   البرايا، جميع عم   الذي جوده، سعة ومن لغضبه، رحمته غلبة من نعلمه لما: قلنا"
: قوله فإن القيامة، فصل في اوخصوص   الدار، هذه في المتواترة النعم من غيرنا، وفي أنفسنا في

 قوله مع[ 101:طه] چۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ چ  ،[101:طه]چھ  ھ  ھ   چ 
 رحمة مائة هلل إن: "وسلم عليه اهلل صلى قوله مع [1٢:الفرقان] چڑ  ڑ  ک  کک  چ

 أن خشية ولدها عن حافرها ترفع البهيمة إن حتى ويتعاطفون، يتراحمون بها رحمة، لعباده أنزل
 تسع إلى الرحمة هذه ضم   القيامة، يوم كان فإذا قلبها، في المودعة الرحمة من -:أي- تطأه

 الوالدة من بعباده أرحم هلل: "وسلم عليه اهلل صلى قوله مع،   "العباد بها فرحم رحمة، وتسعين
 ."بولدها
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نراه بأعيننا على أنفسنا، و  ،مجيع الربايا جود الذي عم   ةونعلم سع ،غضبه غلبت رمحته أننعلم 
، چۈ ۇ    ۇ  ۆ  ۆ    چ ،  چھ  ھ  ھچ  .يف فصل القيامة وخصوًصا

 قلوبنا يف مودوعة واحدة برمحة نتمتع كلنا الدنيا يف أننا نعرفه وما، چڑ  ڑ  ک  کک  چ
 من بنا أرحم اهلل أن   ونعلم من رمحة اهلل، رمحة تسع وتسعني إىلوم القيامة أضيفت هذة الرمحة أتى يفإذا 

 !؟ بربنا ناظن   سيكون فماذا، بولدها الوالدة
 
 فسبحان ذلك، فوق فإنها شئت، ما روتصو   تقول، ما فوق فإنها رحمته، عن شئت ما فقل:  قال"

 كل رحمته وسعت من وتعالى ومثوبته، وإحسانه فضله في رحم كما وعقوبته، عدله في رحم من
 الدوام، على إليه مفتقرون وهم بهم، رحيم عباده، عن غني من وجل   حي، كل كرمه وعم   شيء،

 ."عين طرفة عنه لهم غنى فال أحوالهم، جميع في
 ،رمحته إىل لنتوس  ا إّن   ،لنااال نطمع يف أعمفإننا وهذا مانطمع فيه   چڈ     ژ  ژ  ڑ چ 

 خلقه عم   ببقبل هذا الس   إذا سبب، دجمر   األعمال فإن األعمال، طريق من رمحته إىل لنتوص   أن ونريد
 .رمحته يف يدخل نم   جيعلنا نأ وجل   عز   اهلل نسألف بالرمحة،

 
 أحد يشفع ال: أي چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  چ: وقوله: قال"

 األنبياء من شفاعته: أي قوله، رضي لمن إال يأذن وال ،الشفاعة في أذن إذا إال الخلق من عنده
 واحد اختل فإذا المخلص، المؤمن وهو وعمله، قوله ارتضى فيمن المقربين، وعباده والمرسلين،

 ."أحد من شفاعة إلى ألحد سبيل فال األمور، هذه من
 : له للمشفوع شرطين فيها الشفاعة إذن
 .هلرب   اخملصً ، امؤمنً  :له المشفوع يكون أن
 
 :قسمين الموقف ذلك في الناس وينقسم"

 في األليم والعذاب والحرمان، الخيبة إال ينالهم ال فهؤالء وشرهم، بكفرهم ظالمين: القسم األول
 .احلال نعوذ باهلل من هذه  ".الديان وسخط جهنم،

  ".ومسنون واجب من اصالح   وعمل به، المأمور اإليمان آمن من: الثاني والقسم"
 .صاحل عمل معه يكون أن البد اإلميان إذن
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 تغفر بل حسناته، من انقص  : أي چجئ   حئ چ سيئاته في زيادة: أي چی   ی  ی   چ "
 َأْجر ا َلُدْنهُ  ِمنْ  َويـُْؤتِ  ُيَضاِعْفَها َحَسَنة   َتكُ  َوِإنْ چحسناته، وتضاعف عيوبه، روتطه   ذنوبه،
 .من اهلل املعاملة ب هذهسب  ي  الذي بب ه أتى بالس  ألن    ."چَعِظيم ا

 

 .أخرى مرة القرآن إىل السياق عاد چىئ  يئ  جب  حب چ 
 يخفى وال وتفقهونه، تفهمونه الذي العربي، الفاضل باللسان الكتاب، هذا أنزلنا وكذلك: أي"

. خيتار ما يشاء، ه سبحانه وتعاىل حكيم يرفع ما يشاءأن   زهأي رفعه اهلل ومي    ".معناه وال لفظه، عليكم
 بل ،العربية سنحي   وال هبا امتفاخرً  العربية بغري لسانه ويطلق ،اهلل اختيار على خيتار نم   العجب لكن

 .!العربية من ويستحي
 العدل على الةالد   أسمائه بذكر تارة كثيرة، اأنواع   عناهانو  : أي چخب  مب  ىب  يب چ "

 ".الالحقة األمم بها تعتبر أن وأمر السابقة، باألمم هاأحل   التي المثالت بذكر وتارة واالنتقام،
اهلل  من   مبا وينتفعوا ،عليهم وجل   عز   اهلل من   مبا العرب فليفخر ،عربي أنه هميزات أول منالقرآن هذا 

يعامل عبادة ه ك أن  تدل   اء هللأمسستسمع  ؛الوعيد فيه صرف هأن   القرآن هذا ميزات ومن، عليهم
 مل ا حصل ماذا فتنظر السابقة، باألمم أحلها اليت املثالت بذكر وتارةمن الظاملني،  ينتقم هوأن   ،بالعدل

 ... وهكذا .امري ماذا حصل لهالس   ؟ له حصل ماذا ،فرعون خاف رسل اهلل
 .عترب هبان أن ناوأمر ت باألمم السابقة إذن تسمع مثالت حل  

 ."العيوب من تكسبه وما الذنوب، آثار بذكر وتارة"
 .ذا؟ ونقصت عنهم األرزاق وهكالعقوبات عليهم نزلت وكيف؟ أذنبوا كيف القرآن يف فتقرأ

 من فيها وما جهنم بذكر وتارة والمقلقات، المزعجات من فيها وما القيامة، أهوال بذكر وتارة"
 ".بالعباد رحمة ماذا؟ل هذا كل العذاب، وأصناف العقاب أنوع
 .؟عليكيقع ُتالف  مل ا أن تعرف ماذا يكون؟ ماذا حصل؟ كيف  الرمحةثار آمن 

 من فيعملون چ خت  مت  ىت  يت چ  يضرهم، ما والمعاصي الشر من فيتركون اهلل يتقون لعلهم"
 .الوعيد آثار عن ويبتعدون،  "ينفعهم ما والخير الطاعات

 فلو الصالح، والعمل للتقوى داع   وأعظم سبب، أكبر الوعيد، من فيه امصرف   وكونه ا،عربي   فكونه"
 ."األثر هذا له يكن لم فيه، مصرف غير أو عربي، غير كان

 .بفهمه علينا أنعم أن له كروالش   ،ابً ر  ع   وجعلنا اعربيً  جعله الذي هلل الحمدف
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 وحكمه، عباده في الجزائي حكمه تعالى ذكر لما" چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٹ ٹ چ 
 آثار من هذا وكان كتابه، في أنزله الذي" .ونواهيه أوامره وماسيكون يوم القيامة،  ".الديني األمري

 أن عليك جيب اليت األوامر من ومسعت ،ستكون اليت الجزائية األحكام من مسعت إذن  :قال ملكه
 .ملكه آثار من كله وهذا ،تفعلها

 وصفه، لكالمُ  الذي چٻچ وآفة، نقص كل عن سوتقدّ  وارتفع جل  : أي چٱ  ٻ چ  "
 ."فيهم نافذة ة،والشرعي   ةالقدري   لكالمُ  وأحكام له، مماليك كلهم والخلق

 .حيكمالذي  امللك هو واهلل ،دعب  ت   ،عبد امسك لذلك ،العبيد وهم امللك هو :فيهم نافذة
 الجالل، لذي إال حقيقة تكون ال الكمال، فصفات حق، وكماله وملكه وجوده: أي چٻٻ چ  "

 األشياء، بعض على األوقات بعض في ملك له كان وإن الخلق، من غيره فإن   الملك،: ذلك ومن
 ".جليال   اوم  قي   احي   اك  لِ مَ  يزول وال يزال فال ب،الر   اأم   يزول، باطل قاصر لكمُ  هفإن  
 

صلى اهلل عليه  للنيب خطاب يعين، چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ
 منه فرغ فإذا منه، يفرغ حتى واصبر جبريل، عليك يتلوه حين القرآن فبتلق   تبادر ال: أي"، وسلم

ېئ   ىئ  ىئ  چ : تعالى قال كما إياه، وقراءتك صدرك في جمعه لك ضمن قد اهلل فإن   فاقرأه،

 چىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت  

 تدل إليه ومبادرته الوحي فتلق   على وسلم عليه اهلل صلى عجلته كانت اولم   [11 – 1٢: القيامة]
 وكثرة ،خير لمالعِ  فإن   لمالعِ  زيادة يسأله أن تعالى اهلل أمره ،عليه وحرصه لمللعِ  ةالتام   تهمحب   على

 ".اهلل من وهي مطلوبة الخير

 *غيره من وليس اهلل من لمالعِ  هذا الخير*
 

 ".وقت كل في إليه واالفتقار به واالستعانة اهلل وسؤال للعلم والشوق االجتهاد إليها والطريق"
 ؟ اهلل من الذي الخير لهذا الطريق ما إذن

 االجتهاد. 
 مكفيعل   يف قلبك شوق اهلل يرى للعلم، الشوق. 
 ا، زدين علمً يارب علمين اهلل لتسأ. 
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 به وقت ما تقرأ  وتدرس االستعانة. 
  فتنة ماذا حيدث حولنا ال ندري ،ريننو   ظلمة يف اسالن   ،يارب ريننو   وقت، كل يف إليه االفتقارو 

 .عقلك على تعتمد وال ركينو   أن اهلل من اطلب ،أو ال وهي فتنة
 

 له ينبغي لمللعِ  المستمع وأن   ،لمالعِ  يتلق   في األدب الكريمة اآلية هذه من ويؤخذ :يقول الشيخ"
 سأل منه فرغ فإذا ،ببعض بعضه المتصل كالمه من موالمعل   يالممل   يفرغ حتى ويصبر ىيتأن   أن
 وكذلك ،للحرمان سبب هفإن   العلم ملقي كالم وقطع بالسؤال يبادر وال ،سؤال عنده كان إن

 سبب ذلك فإن الجواب قبل منه المقصود ويعرف السائل سؤال يستملي أن له ينبغي المسئول
 ".الصواب إلصابة

 .ولوكذلك املسؤ  ،شيخهم ةطعاقمو  املناسب غري الوقت يف السؤال بسبب لمالع   طالب ح رم وكم 
ويعرف املقصود منه قبل يسمع سؤاله بالكامل  ،ينتظر ،السائلسؤال يستملي  ينبغي له أن الشيخاآلن 

 .الصواب إلصابةذلك سبب  فإن   ؛اجلواب
 

 عن كل  النيب صلى اهلل عليه وسلم  ةوبسن   به تستغين ؛لمللع   اجامعً  الكتاب هذا جعل الذي هلل واحلمد
 .قول

 .العاملني رب هلل واحلمد


