
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

إن احلمد هلل تعاىل، نحمده ونستعني به ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من  

هيد اهلل تعاىل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد  

ُمْسلُِموَن  ))أن حممدًا عبده ورسوله َوَأْنُتْم  إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  اهللََّ َحقَّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه َا  ))  (( َيا  َأهيه َيا 

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجااًل كَ  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ ُقوا  ثِيً النَّاُس اتَّ ا َونَِساًء َواتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا  )) ((اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيه

أما بعد: فإن أصدق    ((ْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِياًم  ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َومَ 

احلديث كتاب اهلل تعاىل، وأحسن اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم، ورش األمور حمدثاهتا، وكل 

   :عباد اهلل  حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

النورؤمن أن اهلل تعيكلنا   الظلامت إىل  البرشية وإخراجها من  القران هلداية  انزل هذا  فمن حكم هبذا   ، اىل 

                                                      وكان من سعداء الدنيا واآلخرة ، دي إىل رصاط مستقيمومن َتسك به هُ  ،القرآن عدل 

هي   فهذه  آياته  نتدبر  أن  الكتاب  هبذا  آياته  وحري  ليدبروا  مبارك  إليك  أنزلناه  ))كتاب  إنزاله  من  الغاية 

ُسوُل َيا  وليتذكر أولوا األلباب(( َربِّ إِنَّ    وويل لنا كل الويل إن حتقق قول الرسول فينا شاكيا هلل ))َوَقاَل الرَّ

َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا(( مركونا عىل الرفوف أو يوضع للربكة   قرأ عىل األموات فال واهلل ما  يُ   وأَقْوِمي اَّتَّ

                                                        هلذا انزله اهلل بل ليكون دستور حياة ومنهجا 

جلس   من  منا  قليل  لكن  يرددها  وكلنا  حيفظها  كلنا  اجلليل  الكتاب  هذا  سور  من  سورة  لنّدبر  بنا  فتعالوا 

 وفكر بمعانيها ومراد اهلل منها!!! 

ل اهلل عز وجل عىل الناس إال سورة العرص  : ))لو مل ينزّ رمحه اهلل تعاىل    الشافعي  أهنا السورة التي قال عنها  

         (                                                  لكفتهم 

مجعت اخلي  اخلي كله و   وحوت  سورة العرص قليلة الكلامت لكنها دستور حياة ملن أراد اهلل والدار اآلخرة، 

 ة العرص أن الصحابة كانوا إذا التقوا قرأ بعضهم عىل بعض سور  وقد ذكر بعض املفرسين: بحذافيه،



 

 

 

))والعرص (( قسم من اهلل عز وجل، والواو: واو القسم، وهلل أن يقسم بام شاء، وليس لنا أن نقسم إال باهلل،  

 تعاىل   أقسمنا بغي اهلل فقد عظمنا غي اهللفأعظم عظيم هو اهلل، ومن أقسم بيشء فقد عظمه، وإذا 

))من حلف بغي  رمحه اهلل تعاىل    بغي اهلل فقال كام روى أبو داود  ح النبي صىل اهلل عليه وسلم احللَف وقد قبّ 

وقد محل العلامء مثل هذا عىل التغليظ  وال اهلل كفر(( ويف رواية ألمحد  ))من حلف بغي اهلل فقد أرشك ((  

بكفر   لكننقول  اهلل  بغي  فعله    همن حلف  يكفر من  وال  اتفاقا  لئحمرم   (( عنه  اهلل  مسعود ريض  ابن  ن  قال 

 إيل من أن أحلف بغي اهلل صادقا ((    أحلف باهلل كاذبا أحَب 

تعددت أقوال املفرسين باملراد من العرص فذهب بعضهم إىل أن املراد صالة العرص ملكانتها    ))والعرص ((

(( وقوموا هلل قانتني  والصالة الوسطى    )) حافظوا عىل الصلوات   تعاىل :   بقوله  ملرادةُ فهي الصالة الوسطى ا

صالة العرص فكأنام وتر أهله   هوأفردها ملكانتها وقد صح عن نبينا صىل اهلل عليه وسلم أنه قال )) من فاتت 

ترك صالة العرص    أي فقد أهله وماله فمن فقد أهله وماله مصيبته ليس بعدها مصيبة وكذلك من  وماله ((

 خاصة فمصيبته أعظم .. 

الد بالعرص  اهلل  أراد  إنام  البعض  ومضامر  وقال  ميدان  هو  الذي  والزمن  فيه هر  الناس  وخيتلف  املتسابقني 

الفائزون   هم  وهؤالء  إليه  ويقربه  ربه  من  يدنيه  فام  كله  وقته  يستغل  من  فمنهم  كبيا  من  ،اختالفا  ومنهم 

 اعمل يلوهناره الهيا ساهيا عن ربه حتى إذا حرضه املوت قال رب ارجعون لعيميض وقته وساعات ليله  

ولكن فاتت الفرصة ورسبت يف صاحلا ويقول لوال أخرتني إىل أجل قريب فاصدق وأكن من الصاحلني  

 االمتحان  

السل يقول   الصحة والفراغ ((فتجد  الناس  فيهام كثي من  املعاىف صىل اهلل عليه وسلم )) نعمتان مغبون  يم 

جالسا يف بيته ويسمع داعي اهلل تعاىل أو يعلم دخول وقت الصالة ولكنه يبقى جالسا وكأن اهلل مل يقل له  

حي عىل الصالة وحي عىل الفالح واقسم برب الربية ما هذا إال دليل عىل موت القلب وغفلته لكنه عندما  

 يف الرخاء عرفه يف الشدة ومن ال فال تركه اهلل  هيرم أو يقع بمصيبة يأيت يتشكى هلل ولكن من تعرف إىل اهلل 

 يف الدنيا وسيالقي ما يستحق يف اآلخرة

خرس لفي  اإلنسان  وكافرهم    (( ))إن  مؤمنهم  كلهم  البرش  بني  هنا  باإلنسان  يستثنى واملراد  قاعدة  ،وهذه 

  اخلرسان ولو ملكوامنها أهل اإليامن وأهل العمل الصالح، وكل من عىل األرض ما مل يؤمنوا فقد وقعوا يف 



 

 

                                                                    واهلل قلب بال إيامن كتلة من حلم و  ن مل يسلموا هلل فقد عمهم الغضب،، وكل من عىل األرض إاملاليني         

 ميتة.. 

))إال الذين آمنوا ((واطمأنت قلوهبم باإليامن فهم يعبدون اهلل وكأهنم يرونه أمامهم فأصبح الغيب عندهم  

يا   ،  شهادة إيامنك؟ قال: عزفت نفيس عن    حارثة ))قال: أصبحت  كيف أصبحت  ما حقيقة  مؤمنًا، قال: 

، وأصبحت وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزًا، وكأين أنظر ، وأسهرت لييل مأت هناري  ظالدنيا وشهواهتا، فأ

 (( إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها، وإىل أهل النار يتعاوون فيها، فقال عليه الصالة والسالم: عرفت فالزم

عبد    بن  وقال:  العز  تبسم  عنك  ويعفو  يساحمك  أن  أجل  السلطان من  رأس  قبل  تعال  له:  قيل  ملا  السالم 

أنا أقبل يده؟! وسيد   أنا ما أرىض أن السلطان يأيت ويقبل يدي، فكيف  أنتم يف واد وأنا يف واد،  مساكني! 

التي تشهد أن ال قطب رمحه اهلل ملا قيل له: اكتب كلمة اعتذار ونسمح عنك عن اإلعدام، قال: إن السبابة  

 إله إال اهلل ال يمكن أن تكتب كلمة واحدة تقر هبا حكم طاغية... 

 هكذا أهل اإليامن أجساد باألرض وأرواح معلقة باهلل  

باألركان  (( باللسان وعمل  وإقرار  القلب  باجلنان  السنة تصديق  أهل  اإليامن عرفه   )) الصاحلات  وعملوا 

اذبة، فال فصل بني اإليامن والعمل ومل يفصل بينهام إال أهل األهواء اجلوارح ،وإيامن ال عمل فيه هو دعوة ك 

 واملبتدعة قال تعاىل ))وتلك اجلنة التي أورثتموها بام كنتم تعملون (( 

 والصاحلات كلمة جامعة لكل أعامل اخلي واملربات  

تع باهلل  بعضا  بعضهم  ويذكر  متناصحون  أهنم  اإليامن  أهل  صفة  أي   )) باحلق  فاملؤمنون  ))وتواصوا  اىل 

 نصحه واملنافقون غششة بوجهك يمدحك وإذا ذهبت فضحك 

باحلق وجاء يف حديث جرير بن عبد اهلل البجيل    وال يمكن أن حييا املجتمع املسلم إال بالنصيحة والتوايص

 ريض اهلل عنه )) بايعنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل السمع والطاعة .. وقال والنصح لكل مسلم (( 

وقال تعاىل مشنعا عىل األمة التي ال تتناصح ))لعن الذين كفروا من بني إرسائيل عىل لسان داود وعيسى  

 ابن مريم ذلك بام عصوا وكانوا يعتدون   كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون(( 

 اهلل تعاىل  بالصرب عىل الطاعات يأخذ بعضنا بيد بعض للسي إىل   ))وتواصوا بالصرب (( 

باهلل ذكره أخوه بعظيم أجر الصابرين وأن االبتالء اختبار من اهلل حلقيقة   وإن وقع أحدنا بمصيبة والعياذ 

 اإليامن والتسليم املطلق هلل تعاىل فتهون املصيبة وتذهب مرارهتا بحالوة اإليامن  



 

 

         

 والفالح  يف الدنيا واآلخرة    فاهلل اهلل يف هذه السورة ومعانيها ومرادات اهلل فيها إن أردتم النجاة       

 أقول هذا القول واستغفر اهلل يل ولكم 

    

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


