
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب  

 

الدنيا    يف  باحلياة  انشغالنا  االستعداد  غفلتنا  و ظل  ا  ،اآلخر ليوم  لعن  علينا  واأليام،  توالت  ونحن      لليايل 

امللذات؛    منغمسون بد من جالئها و أصاهبا الصدأ    القلوب   منا   قست ف يف سائر  وخري جالء هلا:    فكان ال 

والتذكرُي   اهلل  به هبذكُر  التذكري  يقع  ما  رب   هو   ، وأفضل  أبلغ  نا سبحانه وتعال كالُم  الكالم وأوقعه يف   فهو 

فتعالوا  ،  ُظ القرآن فلو تناطحت اجلبال بني عينيه فلن يتعظ قال بعض السلف: من مل تنفعه مواع،  النفوس 

حترك القلوَب،    سورةمع    ،احليةموعظة من مواعظ القرآن التي تزلزل القلوب  ب  رك القلوَب حتنقيض دقائَق  ل

         ...قليلٌة ألفاُظها كثريٌة معانيها 

سنقف مع سورة أتت يف جزء غالب سوره تكلمت عن قضية البعث والنشور ))عم، والنازعات ، وعبس،  

    (والتكوير ، واالنفطار، واالنشقاق، واملطففني ، والزلزلة(

َأقْ  َفَقاَل:  َم:  َعَلْيِه َوَسلى َأَتى َرُجٌل َرُسوَل اهللِ َصَّلى اهللُ  َقاَل:  ْبِن اْلَعاِص  ْبِن َعْمِرو  َيا َرُسوَل  َعْن َعْبِد اهللِ  ِرْئنِي 

، َواْشَتدى َقْلبِي، وَ   ( الر)اهللِ َفَقاَل: اْقَرْأ َثاَلًثا ِمْن َذاِت   ْت ِسنِيى ُجُل: َكِِبَ َغُلَظ لَِساِِن َقاَل: اْقَرْأ َثاَلًثا ِمْن  َفَقاَل الرى

ُجُل: َوَلكِْن    ،َفَقاَل ِمْثَل َمَقاَلتِِه اأْلُوَل َقاَل: اْقَرْأ َثاَلًثا ِمَن املَُْسبَِّحاِت   (حم)َذاِت   َفَقاَل ِمْثَل َمَقاَلتِِه، ُثمى َقاَل الرى

ُسوَرةً  َفاْقَرْأ    َأْقِرْئنِي  َقاَل:  زُ }َجاِمَعًة  ِزْلَزاهَلَا إَِذا  اأْلَْرُض  َبَعَثَك {ْلِزَلِت  ِذي  َوالى ُجُل:  الرى َفَقاَل  ِمنَْها  َفَرَغ  َحتىى 

َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلى  ُجُل  َأْدَبَر الرى ُثمى  َأَبًدا،  َشْيًئا  َعَلْيَها  َأِزيُد  َأْفَلَح بِاحْلَقِّ اَل  َوْْيُِل،  الرُّ َأْفَلَح  َم: 

َوْْيُِل((ا آيات يستمسك هباأ راد  أ  لرُّ ُيقِرأه  َثاَلًثا   ن  اْقَرْأ  َلُه:  َفَقاَل  من السور    وحيفظها وحيافظ عَّل قراءهتا، 

احلفظ ويف لساِن ثقل يضعف عن ذلك،   ليس عندي قدرة عَّل  فقال: سور،   وهي مخسلر(  ا )املبدوءة ب

ثَ  اْقَرْأ  :َقاَل:  فَقاَل  اقل من ذلك،  ما هو  ال  َذاِت حم: وهي سبع سورفارشده  ِمْن  ِمْثَل    اَلًثا  الرجل:  َفَقاَل 

، َفَقاَل سور جاءت بعد احلواميم  ةوهي ست   التسبيحب  املبدوءة َمَقاَلتِِه األُوَل ، َقاَل: اْقَرْأ َثالًثا ِمَن املَُْسبَِّحاِت:

ُجُل:   فَقاَل له النبي عليه الصالة والسالمأي مجعت اخلري كله    َجاِمَعةً   َأْقِرْئنِي ُسوَرةً   ِمْثَل َمَقاَلتِِه، ُثمى َقاَل الرى

  : ِزْلَزاهَلَا }َفاْقَرْأ  ُزْلِزَلِت األَْرُض  َأَبًدا  {إَِذا  َشْيًئا  َعَلْيَها  َأِزيُد  بِاحْلَقِّ اَل  َبَعَثَك  ِذي  َوالى َفَقاَل:  َفَمْن  }   ألنه كفته، 



 

 

ا َيَرُه َوَمْن َيعْ  ٍة َخرْيً ا َيَرهُ َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرى ٍة ََشًّ     {َمْل ِمْثَقاَل َذرى

د احلفظ بدون  مل يكن  حاهلم مع القرآن ف  ...  عملال قراءة وإنام الفهم  الجمرى

القرآن:  يف  آية  أحكم  مسعود  ابن  ا   }قال  ََشًّ ٍة  َذرى ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن   * َيَرُه  ا  َخرْيً ٍة  َذرى ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َفَمْن 

عن كعب األحبار أنه قال: لقد أنزل اهلل عَّل حممد آيتني أحصتا ما يف التوراة واإلنجيل والزبور  ونقلوا  { َيَرهُ 

َيَرهُ } :والصحف ا  َخرْيً ٍة  َذرى ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َيَرهُ  * َفَمْن  ا  ََشًّ ٍة  َذرى ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  الَفَرْزَدق { َوَمْن  َعمُّ  َقِدَم  وملا   ،

ا َيَرهُ }مع قوله تعال: صعصعة بن معاوية املدينة س ٍة َخرْيً ا   * َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرى ٍة ََشًّ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرى

               .حسبي ال أبايل أن ال أسمع غري هذا   قال: { َيَرهُ 

ِزْلَزاهَلَا  } اأْلَْرُض  ُزْلِزَلِت  كت األرُض     {إَِذا  إذا ُحرِّ  حركًة شديدة، واضطربت افتتاٌح عظيم بخِب رهيب، 

الساعة الدنيا  ل   لقيام  احلياة  انتهاء  قال    بزلزالتعلن  يامثله زلزال آخر يف شدته وهوله، كام  َا   َيا}: تعالال  َأُّيُّ

َعامى  ُمْرِضَعٍة  ُكلُّ  َتْذَهُل  َتَرْوََنَا  َيْوَم  َعظِيٌم *  ٌء  ََشْ اَعِة  السى َزْلَزَلَة  إِنى  ُكْم  َربى ُقوا  اتى ُكلُّ  النىاُس  َوَتَضُع  َأْرَضَعْت   

                              [ 2احلج: ]  {   َذاِت ََحٍْل ََحَْلَها َوَتَرى النىاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بُِسَكاَرى َوَلكِنى َعَذاَب اهللىِ َشِديدٌ 

ْنَساُن َما  }وا فوقها، : وأخرجت األرض ما يف بطنها من املوتى، صار  {َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاهَلَا } َوَقاَل اإْلِ

يقولف  {هَلَا  باطنها  يف  ما  أخرجت  قد  ترجف رجًفا شديًدا،  األرَض  رأى  هلا؟   :حني  َشء حدث  ملاذا   أي 

َْحَُن َوَصَدَق ا َوْيَلنَا َمْن َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا َيا}  يقولون:اضطربت وارجتت؟                                                                [ ]يس {ملُْْرَسُلون َهَذا َما َوَعَد الرى

هَلَا } َأْوَحى  َربىَك  بَِأنى  َأْخَباَرَها  ُث  دِّ حُتَ وَش؛  {َيْوَمئٍِذ  خري  من  عليها  عمل  الذي  عن  وختِب  األرض    تتكلم 

                   . يوم العظيم يف ذلك ال  األيدي واألقدامتنطق اجللود وستتكلم يوم القيامة كام  س

ا َيَرُه َوَمْن َيْعمَ   } ٍة َخرْيً ْوا َأْعاَمهَلُْم َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرى ا َيَرُه  َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر النىاُس َأْشَتاًتا لرُِيَ ٍة ََشًّ   {ْل ِمْثَقاَل َذرى

متفرقني،س أصنافا  احلساب  موقف  من  السى }ينرصفون  َتُقوُم  َآَمنُوا  َوَيْوَم  ِذيَن  الى ا  َفَأمى  * ُقوَن  َيَتَفرى َيْوَمئٍِذ  اَعُة 

اآْلَ   
ِ
َولَِقاء بَِآَياتِنَا  ُبوا  َوَكذى َكَفُروا  ِذيَن  الى ا  َوَأمى  * وَن  حُيَِْبُ َرْوَضٍة  يِف  َفُهْم  احِلَاِت  الصى يِف َوَعِمُلوا  َفُأوَلئَِك  ِخَرِة 

ونَ  فون لينظروا إل ما جازاهم اهلل به، فاملحسن يرى النعيم، وامليسء يرى ، ينرص[  15الروم: ]  {اْلَعَذاِب حُمََْضُ

       األليم. العذاب 

سورة ترشد املسلم إل اخلري، وحتذره من الرش مهام كان قلياًل، فالقليل مع القليل يصبح كثرًيا،  وجاءت  

ِمَن    و  أحاديث رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم مؤكدة هلذا املعنى، يقول عليه الصالة السالم: ))ال حتِقَرنى 

إَِلْيِه ُمنَْبِسٌط(( ُتَكلَِّم أخاَك َوَوْجُهَك  َأْن  َوَلْو   وقال  املعروف شيًئا ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء املستسقي، 



 

 

ُقوا النىاَر َوَلْو بِِشقِّ ََتَْرٍة ولو بكلمة طيبة((  ة والسالم: عليه الصال  ويف املقابل قال  عليه الصالة والسالم: ))اتى

رات الذنوب؛ كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود،   رات الذنوب؛ فإنىام حُمَقى ))إياكم وحمقى

رات الذنوب متى يؤخْذ هبا صاحُبها هتلكه    . (( حتى مجعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن حُمقى

  

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


