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فيشبه الكلمة الطيبة التي يجب ان تسود بين الناس بالشجرة الطيبة المنتشرة من حولنا 

 وندركها جميعا قولها أصلها ثابت اي راسخ بايق امن من االنقلع واالنقلع والزوال والفناء

اع قوله وفرعها يف السماء وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك الشجرة من وجهين االول: ارتف

االغصان وقوتها يف التصاعد يدل على ثبات االصل والثاين: انها متى كانت متصاعدة ومرتفعة 

كانت بعيدة عن عفونات االرض وقاذورات االبنيه فكانت ثمارها نقية طاهرة طيبة عن جميعه 

 الشوائب

 

 

 

تكون نها تكون خبيثة والشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد تكون بحسب الطعم وقد أ

بحسب الصورة والمنظر وقد تكون بحسب اشتمالها على المضار الكثيرة والشجرة الجامعة لكل 

هذه الصفات وان لم تكن موجودة اال انها لما كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا يف 

 المطلوب

 

 

 

 

 

مكية  آليةاهذه وبين ما ورد يف الدرس ان سورة ابراهيم مكية و 46ية آ سورة غافر الجامع بين 

 ووصف حال الكفار من العذاب بسبب كفرهم بالله وعدم تصديق رسله
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الحياة الدنيا ويف االخرة ويضل يثبت هللا الذين أمنوا بالقول الثابت يف 

 هللا الظالمين ويفعل هللا ما يشاء

ان االيمان قابل للزيادة والنقص فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح  :1ج

 االدلة من الكتاب والسنة وكما هو ظاهر

 مشاهد من تفاوت المؤمنين يف عقائدهم واعمال قلوبهم وجوارحهم 

 تثبيت هللا تعاىل لعباده المؤمنين يف القبر: :2ج

التثبيت يف القبر عند سؤال الملكين اخرج ابن ايب شيبة عن البراء بن عاذب قال قال 

 رسول هللا: )إذا اقعد المؤمن يف قبره اتاه ات ثم

ذلك قوله( يثبت هللا الذين ءامنوا 1يشهد ان ال إله اال هللا وان محمدا رسول هللا )ف 

ويضل هللا الظالمين ويفعل هللا ما يشاء ، قول الثابت يف الحياة الدنيا ويف اآلخرةبال

)البراء قال: المراد بالحياة المساءلة يف القبر وباآلخرة المسائلة يف القيامة خذالن الكافر 

 يف القبر:

فالظالمون او الكافرون ال يثبتوهن على الطريق الجاد وال يطمئنون يف الدنيا واآلخرة 

 وانما يدركون العذاب األليم والحسرة والندامة يف اآلخرة

ويف القبر كما يعيشون حياة الشقاوة والحيرة واالضطراب يف الدنيا وذلك بسبب غيهم  

 وفسادهم وبعدهم عن طريق الهداية

والصالح واخرج بن جرير وابن حاتم عن ابن عباس رضي هللا عنهما )ان الكافر إذا حضره 

 ه الملئكة يضربون وجههالموت تنزل علي

ودبره فاذا دخل قبره اقعد فقيل له من ربك؟ لم يرجع إليهم شيئا وانساه هللا تعاىل  

؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيء بعث اليك ذكر ذلك وإذا قيل له من الرسول الذي

 فذلك قوله تعاىل )ويضل هللا الظالمين(

قوله تعاىل )يفعل هللا ما  :3ج

يشاء( ومن مراتب القدر 

المشيئة كما يف قوله تعاىل 

وهو ما شاء هللا كان وما لم 

 يشأ لم يكن
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 وهي الوعيد للذين كذبوا بالرسل وجعلوا هللا شركاء بما

 الدنيا واآلخرةسوف يلقون يف 
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ويصادر  عنكشكر هللا تعاىل على نعمة العقل ان ال تسمح الحد بان يفكر 

 حقك يف ان تستمع وتتأمل وتنظر ثم تتخذ الموقف الذي تقتنع

 المحافظة عليها فتزداد نعمته يف الحياة ويزداد تنعمه بها

 والتواصل بين الناسواألمان يكون بالسهر عليه ليزداد االمن 

 باألنفاق ويزيد العالم علما يكون بالمزيد من نشره فيزكوا

 اال على الشيء الذي ينفعه يقع بصره الن أتعاىل ب يشكر هللا

 التقليد االعمى
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النعمة التي امتن هللا بها على كفار قريش هي انهم استبدلوا الكفر بالله بدال عن شكره  :1ج

 على نعمة االمن بالحرم وبعثة النبي محمد

حل زعماء قريش قومهم دار البوار يف الدنيا واآلخرة وقد انزلوا اتباعهم دار الهالك حين أ :2ج

ار البوار وهي جهنم يدخلونها ويقاسون تسببوا بإخراجهم اىل )بدر( فقتلوا وصار مصيرهم د

 حرها وقبح المستقر مستقرهم

ليست كل االوامر يف اللغة العربية  ،الكفار يف الدنياية ال يفيد جواز تمتع آلاالمر الوارد يف ا :3ج

ية الكريمة التي ذكرت آلمر يف األتأيت من اجل الطلب على وجه الوجوب ولإللزام واما بالنسبة ل

هو يندرج تحت نوع اخر من االوامر هو الذي يقصد به التوبيخ والتهديد والتقريع يف السؤال ف

 والزجر وال يقصد به الطلب اإللزامي

ال يوجد معذور ما دام له عقول كان يمكنه ان يتفكر بدل من ان يتبع ما وجد عليه اباؤه  :4ج

 وسائر قومه
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 عاقبة الكفر يف االخرة

 رافعي رؤوسهم

 قلوبهم خاوية

 أخيفهم

 الدنياحلفتم يف دار 

 ال تبعثون
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 الم تقسموا يف حياتكم انه ال زوال لكم عن الحياة الدنيا اىل االخرة ولم تصدقوا البعث

 وحللتم يف مساكن الكافرين السابقين الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح

 وعلمتم بما رأيتم واخبرتم ما انزلناه بهم من الهلك

 وضربنا لكم االمثال يف القران فلم تعتبروا

 

 ونذيراً  المؤمنين منهم بالرحمة والجنة على أمتك لتبليغهم الرسالة ومبشراً  رسلناك شاهداً أنا أمهمة النبي 

اىل توحيد هللا وعبادته وحده بأمره اياك وسراجا منيرا لمن استنار بك  للعصاة والمكذبين من النار وداعياً 

 معاند الإ يجحدها ضاءتها الإبه من الحق كالشمس يف اشراقها وفأمرك ظاهر فيما جئت 

 ترتفع فيه عيونهم وال تغمض من هول ما تراه

 يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين الجابة الداعي رافعي رؤوسهم ال يبصرون شيئا لهول الموقف

 قلوبهم خالية ليس فيها شيء لكثرة الخوف والوجل من هول ما ترى 
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 وال تحسبن هللا غافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه االبصار

 أولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال

 وقد مكروا مكرهم وعند هلل مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال

 44ية آ           

 46ية آ          

 ظلم الذين كفروا ألنفسهم بالكفر

 لما فيه من بيان العقاب للكافرين

تهديدا للظالمين من اهل مكة ان تأخيرهم وتمتعهم بالحظوظ الدنيوية ليس _  2ج

اعمال للعقوبة وال لغفلة عن حالهم وانما كان لحكمة اقتضت ذلك وهم مرصدون 

 ليوم شديد الهول له من االوصاف ما بين بعد
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 يوم القيامةنذار للمكذبين للرسول بشدة العذاب إ
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 غالب على أمره

 خرجوا من قلبوهم 

 تلفح وجوههم النار فنحرقها
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بو موسى الشعري ان النبي أمن حديث ان هللا تعاىل يمهل الظالم اىل وقت عذابه لكن ال يهمله ثبت يف الصحيحين 

ذا اخذ القرى وهي ظالمة ان إوكذلك اخذ ربك ذا اخذه لم يفلته( ثم قرأ رسول هللا )إليملي للظالم حتى قال )ان هللا 

اخذه اليم( وقال تعاىل )وكائن من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها وايل المصير قد يغتر الظالم بظلمه لسنوات 

 يظلم عباد هللا وهللا يمهله بحلمه ويستره بستره له ويتمادى الظالم يف غيه وجبروته وينسى ان هللا يمهل وال يهمل

 48اية 

 51اية 

 52اية 
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الر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات اىل النور بإذن ربهم إىل صراط العزيز  :1ج

 الحميد

وترى المجرمين يومئذ مقرنين يف االصفاد القمي قال مقيدين بعضهم اىل بعض قيل  :2ج

ولعل بحسب مشاركتهم يف العقائد واالخلق واالعمال سرابيلهم قمصانهم من قطران وهو ما 

يطلى به اإلبل الجرىب فيحرق الجرب ويأكل الجلد وهو اسود منتن تشتعل فيه النار بسرعه 

النحاس والصفر المذاب واالين المتناهي حره وتغشى وجوههم النار  وقرئ من قطران فالقطر

خص الوجوه الن القلب اعز موضع يف ظاهر البدن واشرفه كالقلب يف باطنه ولذلك قال تطلع 

على االفئدة وألنهم لم يتوجهوا بها اىل الحق ولم يستعملوا يف تدبره مشاعرهم وحواسهم التي 

 تهم النها فارغه عن المعرفة مملوءة بالجهاالتخلقت ألجله كما تطلع على افئد

وهو يسمى التفسير بالمأثور باعتبار طرق الوصول اليه وهو االثر المروي عن رسول هللا او  :3ج

 ن وبيان معنهآهو الوسيلة الموصلة لتفسير القر  اصحابه التابعين

https://hulul.online/

