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هدى وذكرى ألويل األلباب ،وأودعه من الججابنا الججنا الججناب ،و جلنه
احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتابً ،
حاليًننا ابألحننرس ال ننبجة وكمننال الشننرعة وح ن ا ونناب ،والصنننة وال نننم علننى ال ننك األواب ،مبنلن الكتنناب ،وعلننى
مئاب ،وبجد،

اآلل واألصحاب ،صن ًة تدوم إىل يوم احل اب ،ويكون ل ا هبا ع د هللا زلفى وح
سورة الغاشية م ال ور اليت كان يرددها ال ك –صلَّى هللا عليه وسلم-

نذيرا ،وقند ذكنرأ أن هللا –سنبحانه وتجناىل -فضَّن بجنس سنور
فإن هللا -سنبحانه وتجناىل -جن الرنر ن ه ً
نادو ومبشن ًرا ون ً
وفجن ،فمن الفجن أ أن ال نك –صنلَّى
قوًل ً
الرر ن على بجس ،و اء التفضي على ل ان ال ك –صلَّى هللا عليه وسلمً -
هللا عليه وسلم -كان يردد بجنس ال نور دون بجنس ،ومن ال نور النيت كنان ال نك –صنلى هللا علينه وسنلم -حينر علنى

تردادها سورة "الغاشية" ،الرسول –عليه الصنة وال نم -كان يررأ يوم اجلمجنة

صننة اجلمجنة ب نورتق ،يرنرأ ب نورة

اسم ربك ْاأل ْعلى" األعلىأ  ،1ويررأ ب ورة الغاشية "ه ْ أَتك حديث الْغاشية" الغاشيةأ .1
األعلى "سبح ْ
سورة الغاشية سورة مكية

وسورة "الغاشية" م ال ور املكية ابتفاق أه الجلم ،وقد ذكرأ

تف ري سورة اإلن ان مجىن الرنر ن املكن  ،أو مجنىن

ضنا  26ينة ،يجنس سنورة
أن ال ورة مكية ،سورة الغاشية سورة مكية ابتفاق أه الجلم ،وعدد وهتا ابتفاق أه الجند أي ً

الغاشية عدد وهتا  26ية ابتفاق علماء الجد ،وه سورة مكية ابتفاق أه الجلم.
افتتح هللا –عز و  -سورة الغاشية ابل ؤال

عز و َّ -هذه ال ورة ابل ؤال ،اح ا ع دأ فيه سور هللا –عز و  -يفتتحها ابل ؤال ،وفيه سور رب نا –
افتتح هللا – َّ
سننبحانه وتجنناىل -بيفتتحهننا ابألحننرس املروجننة ،وفي نه سننور رب ننا –سننبحانه وتجنناىل -بيفتتحهننا اب ننف ،وفي نه سننورة رب ننا –
سبحانه وتجاىل -يفتتحهنا ابلر نم ،ففينه سنور متجنددة ،يجنس فينه مفتنتح لل نور لتلن  ،فهنذه ال نورة ك نورة اإلن نان،

متاما بتمام،
سورة اإلن ان ً

افتتحها هللا –عز و  -ابإليه؟ افتتحها هللا –عز و -ابل ؤال ،وال ؤال ه ا كال ؤال
ٍ
ابستفهام ترريري" ،ه ْ أتى على ْاإلن ان" اإلن نانأ  1يجنس قند
اح ا ذكرأ إن سورة اإلن ان هللا –عز و  -افتتحها
أتى على اإلن ان.
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اإلن ان عرله حمدود ًل ي تويع أن يدرك ش ء
هللا –عنز و ن  -يرننول

هننذه ال ننورة املباركننة "هن ْ أَتك حنديث الْغاشننية" الغاشننيةأ  1يجننس قنند أَتك حننديث الغاشننية،

واإلن ان عرله حمدودً ،ل ي تويع اإلن ان أن يدرك ك ش ء ،فه اك أشياء م الغينا اإلن نان يندرك أصنلها لك نه ًل
يدرك تفاصيلها ،يجس اإلن ان ي تويع أن يدرك و ود هللا –عز و  -ابملكون الفوري والجرلن  ،لك نه ًل ي نتويع أن

يص إىل تجداد أمساء هللا –عز و  -وصفاته ،إًل إبخبنار هللا –سنبحانه وتجناىل ،-اإلن نان قند يندرك بجرلنه وفورتنه إن

فينه دار خننرة ،لك ننه ًل ي ننتويع أن يصن إىل تفاصنني النندار اآلخننرة إًل إبخبننار هللا –سننبحانه وتجنناىل ،-فلننذلك رب ننا –

طبجا نزء ع َّنم كلنه لكملنه الفكنرة املركزينة
سبحانه وتجاىل -ج هذه ال ورة وغريها م ال ورً ،
ع الدار اآلخرة" ،احلديث ع الدار اآلخرة ومركزية الدار اآلخرة حياة اإلن ان.

نزء ع َّنم "احلنديث

الغاشية ه يوم الريامة

فرب ا – سبحانه وتجاىل -افتتح هذه ال ورة املباركة ،اللن هن سنورة الغاشنية ،افتتحهنا هللا –عنز و ن  -ابلر نم ،فرنال
هللا ل بيننه –ص نلَّى هللا عليننه وسننلم -قنند أَتك حننديث الغاشننية" ،ه ن ْ أَتك حننديث الْغاشننية" الغاشننيةأ ،1يجننس قنند أَتك
مجيجنا ،فالغاشنية
مجيجنا ،تجنم ال ناس ً
مجيجا ،يجس تجم ال اس ً
حديث الغاشية .وإمنا مسيت الريامة غاشية ألهنا تغشى ال اس ً
هذه اآلية ه يوم الريامة ،يجس اسم م أمساء يوم الريامة "الْغاشية" ،وقد ذكر بجس أه التف ري أن "الْغاشية" ،ه ا
ه ال ار ،لك الصحيح "الْغاشية" ،ه ا ه يوم الريامة.

احلديث ع يوم الريامة

يرول هللا – تجاىل-أ "ه ْ أَتك حديث الْغاشية * و نوه ين ْومئ ٍنذ خاشنجة" الغاشنية1أ  ،2يجنس و نوه ينوم الريامنة خاشنجة،
النندنيا،

يجننس ذليلننة ،وهننذا إذا اعتننفأ أن احلننديث كلننه يننوم الريامننة ،ألن بجننس الجلمنناء بيرننول أنننه أل؛ احلننديث ه ننا
مثن أن "و وه ين ْومئ ٍذ خاشجة" الغاشيةأ ،2دي
وبجضهم يرول إن بجس احلديث الدنيا وبجضه يوم الريامة ،فيرول ً
اآلخنرة" ،عاملننة َّأصننبة" الغاشنيةأ  ،3يجننس النندنيا ،وبجضنهم يرننول أل ،ده "و ننوه ين ْومئ ٍنذ خاشننجة" ،النندنيا و"عاملننة
َّأصننبة"

اآلخننرة ،لك ن علننى اختيننارأ ،إن احلننديث كلننه وال ننياق كلننه

احلديث ع يوم الريامة.

احلننديث ع ن النندار اآلخننرة ،فاح ننا ه مض ن

ذلين
يبصر الكافر يوم الريامة احلريرة فيكون ً
فنناهلل –عننز و ن  -يرننول "هن ْ أَتك حننديث الْغاشننية" الغاشننيةأ  ،1يجننس قنند أَتك حننديث يننوم الريامننة" ،و ننوه ين ْومئن ٍنذ"،
يجننس و ننوه يننوم الريامننة خاشننجة يجننس ذليلننة" ،تن ْرهرهننا قن ة" عننب أ  ،41كمننا قننال هللا –سننبحانه وتجنناىل ،-وتجلوهننا ذلننة
ألهنم عاي وا احلق" ،فكش ْف ا ع ك غواءك فنبصرك الْين ْوم حديد" قأ  ،22يجس خن

أصبح اإلن ان يبصر ما مل يكن

نين ألننه يجلنم منا النذي
يبصره من قبن  ،وأصنبح اإلن نان ينرى منا مل يكن ينراه من قبن  ،فيكنون اإلن نان ينوم الريامنة ذل ً

سيرب عليه.
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أشد أنواع الجذاب للكافر

ال ار والجياذ ابهلل

لذلك رب ا –سبحانه وتجاىل -يرولأ "و وه ين ْومئ ٍذ خاشجة * عاملة َّأصبة" الغاشية 2أ  ،3يجس ه تجم وت صنا ينوم
الريامة ،كما ورد ع ال ك –صلَّى هللا عليه وسلم -أهننم ين ددون وحيتنارون بنق األنبيناء ينوم الريامنة ،وهنذا والجيناذ ابهلل
نصا م تمر أله الكفنر إىل أن يندخلوا دار ال صنا والتجنا أعناذأ هللا م هنا وهن ال نار والجيناذ ابهلل ،اللن هن قمنة

صلى أ ًرا حاميةً" الغاشية 3أ  ،4شوس رب نا –
ال صا ،وقمة التجا .فرب ا –سبحانه وتجاىل -يرولأ "عاملة َّأصبة * ت ْ
صننلى" ،ومل يرن تكننوى ليننه؟ ألن فيننه فننرق بننق الصننلو وبننق الكننوي ،الكننوي ننرد أن إن ننان
سننبحانه وتجنناىل -يرننولأ "ت ْ

يكننوى وخننن  ،لكن الجننرب ترننول شنناة مصننلية إذا حفننر

ننا حفننرة ،وأوقنند

هننذه احلفننرة أر وضننجت فيهننا هننذه

صننلى فيهننا
صننلى ال ننار منن ،ي ْكننوى ابل ننارً ،ل ،ده ينندخ ال ننار و ي ْ
الشنناة والجينناذ ابهلل ،فاإلن ننان الكننافر يننوم الريامننة ي ْ
والجياذ ابهلل.

أه ال ار أيكلون م ها ويشربون م ها والجياذ ابهلل

صلى أ ًرا حاميةً" ،طا ما أي أر حامية ،ملاذا ذكر هللا –عز و  -ع هذه ال ار لهننا حامينة؟ أي أن هنذه ال نار ًل
"ت ْ
ريا"
ريا" اإلسراءأ  ،97والجيناذ ابهلل" ،كلَّمنا خب ْ
ختبوا ،كما قال هللا –عز و -أ "كلَّما خب ْ
نت ز ْدأه ْنم سنج ً
ت ز ْدأه ْم سج ً
صننلى أ ًرا حامي نةً *
وهننذه ال ننار تتغننيا علننى الكننافري والجينناذ ابهلل –تبننارك وتجنناىل ،-فلننذلك قننال هللا –عننز و ن " -ت ْ
ت ْ رى م ْ ع ْ ٍ
ق ني ٍة" الغاشية 4أ  ،5يجس سريا أه ال ار عق نية ،كما قال هللا –عز و َ" -ح ٍيم ٍن" النرَح أ،44
نق نين ٍنة" ،ت ننرى من ع ن ٍ
واآلن هننو البننال الشنندة احل نرارة ،يجننس "ت ْ ننرى م ن ْ عن ْ ٍ
ق شننديدة احلنرارة والجينناذ ابهلل –تبننارك
وتجنناىلً ،-ل ي ت ننيغوا هننذا الشنراب –سننبحان هللا ،-يجننس أيكلننون من ال ننار ،ويشنربون من ال ننار والجينناذ ابهلل –تبننارك
وتجاىل -وكلما استغاثوا أغيثوا ٍ
َّ
الشراب وساء ْ م ْرتنف ًرا" الكه أ .29
مباء " كالْم ْه ي ْشوي الْو وه ۚ ب ْئ

طجام أه ال ار ًل يغس م وع والجياذ ابهلل
"ت ْ رى م ْ ع ْ ٍ
ْم طجنام إًَّل من ضنري ٍع" الغاشنية 5أ  ،6يجنس لني نم طجنام ينوم الريامنة ال نار إًل من
ق ني ٍة * لَّْي
ض نريع ،والض نريع هننو نننوع نبننا ٍ شننوك سننام ،وب ن  ،يجننس شننوس والجينناذ ابهلل ا تمجننت فيننه هننذه األوصنناس الثنثننة،
وعاننة إذا أكلنت هنذا الوجنام ،لنذلك

ناأ فنن ت نم  ،تبرنى اإلبن
اليب  ،وأنه شوك ،وأننه سنام ،وقند هكلنه اإلبن أحي ً
نوع" الغاشنيةأ  ،7يجنس ًل هنو بي نم هم وًل
رب ا –سبحانه وتجاىل -يرولأ طجامهم م ضريع "ًَّل ي ْ م وًل ينغْس من
ٍ

يغس م

وع ،يجس يظ أه ال ار والجياذ ابهلل وعى ب با هذا الوجام الشديد.

ث ابية الرر ن

بيان حال أه الكفر وحال أه اإلميان

ذكننر هللا –عننز و ن  -الفريننق اآلخننر ،داميًننا كننده و اخوان ننا الرننر ن فيننه ث ابيننة ،ث ابيننة اإلميننان والكفننر ،ث ابيننة ا نندى
والضنل ،عشان رب نا –سنبحانه وتجناىل -ينبصنرك حبريرنة حياتنك ،وحريرنة و نودك ،يرنول هللا –تجناىل-أ "و نوه ين ْومئ ٍنذ
َّأعم ننة" الغاش ننيةأ  ،8رب ننا –س ننبحانه وتج نناىل -ير ننولأ "وو ننوه ين ْومئ ن ٍنذ ابس ننرة" الريام ننةأ " ،24و ننوه ين ْومئ ن ٍنذ َّأض ننرة"
"الغاشية" من برنامج "آيات ت ُتلى"

( صفحة  3من ) 6

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

م وا" ال اءأ " ،173فأ َّمنا الَّنذي شنروا" هنودأ ،106

الريامةأ" ،22فم ْنه ْم شر ٌّ وسجيد" هودأ " ،105فأ َّما الَّذي
فداميًا "وأ َّما الَّذي سجدوا " هودأ " ،108فأ َّما الَّذي شروا" ،فداميًا فيه الث ابية دي ،الث ابية دي الرر ن" ،و وه
ين ْومئ ٍذ خاشجة" ،املراب "و وه ين ْومئ ٍذ َّأعمة * ل ْجيها راضية" الغاشية 8أ  ،9يجس ه راضية ب نجيها "إ َّن هنذا كنان
ورا" اإلن انأ .22
اء وكان س ْجيكم َّم ْشك ً
لك ْم ز ً
م هم أه الغرس

"ل ْجيها راضية *

اجل ة؟
ٍَّة عالي ٍة" الغاشية 9أ  ،10فوص هللا –عز و  -هذه اجل ة لهنا عالينة ،ال نك –علينه الصننة

وال نم -يرولأ إنكم لتن اءون أهن الغنرس كمنا تنراءون الكوكنا الندري الغنابر

األفنق ،1يجنس زي منا أننت بتشنوس

الكوكا ال ماء كذلك أه الغرس ،فرالوا و رسول هللا هذه م نازل األنبيناء والصنديرق ،قنال بلنى ر نال م نواً ،ل
منن ،م ننازل األنبينناء والصننديرق بن  ،ر ننال م ننوا ابهلل وصن َّندقوا املرسننلق ،رب ننا –سننبحانه وتجنناىل -يجوننيهم هننذا امللننك

الكبري ،كما قال هللا –تجاىل-

ريا" اإلن انأ .20
سورة اإلن ان "وإذا رأيْت َّ رأيْت نج ً
يما وم ْل ًكا كب ً

املؤم جيد اجل ة ال كي ة والراحة فرط
ٍَّة عالي ٍنة * ًَّل ت ْ نمع فيهنا ًلغينةً" الغاشنية 10أ ،11يجنس اجل نة لني
"

فيهنا لغنو ،و"اللغنو" هنو اللهنو والباطن من

الكنم ،كنم ًل قيمة لهً ،ل ت مع واحد ي ا ،وًل ت مع واحد يلج  ،وًل ت مع واحد يشتم ،وًل ت مع واحد يرول
ا جر م الرول ،فيه سنم ك ش ء ،فيه ٍ
كنم ح  ،وم ظ ٍر ح  ،وسروٍر ح  ،قلا اإلن ان يدخلنه ال نرور،
وعي ننه ًل تننرى إًل اجلمننال واحل ن  ،وأذنننه ًل ت ننمع إًل ال نننم ،إًل ال نننم ،ا نندوء وال ننكي ة والومأني ننة والراحننة

اجل ة.

األس َّرة اجل ة لي ت كأس َّرة الدنيا
" َّن ٍنة عالين ٍنة * ًَّل ت ْ ننمع فيهننا ًلغينةً * فيهننا عن ْنق اريننة" الغاشننيةأ 10أ ،12أهنارهننا

غننري أخن ٍ
ندود ننر –سننبحان

مم كها ع الفيضان ،كما يرول اإلمام ابن الرنيم –رَحنه هللا -أ يجنس ال هنر جينري بنن أخاديند ،بنن أخاديند

اجل نة –

سننبحان هللا" ،-فيهننا عن ْنق اريننة * فيهننا سننرر َّم ْرفوعننة" الغاشننيةأ 12أ ،13ال ننرر مجروفننة الل ن ه ن ال نرير َّم ْرفوعننة
فوصفه هللا -عز و  -ابلرفجة ،إما رفجة املكان ،وإما رفجة املكانة ،الرتبة ،يجس هو فيه سرير لي كأسن َّرة الندنيا ،وهنو

مرفننوع ،هننذا ال نرير مرفننوع ،إمننا أنننه مرفننوع

رفجننة مكننان ،وإمننا أنننه مرفننوع

الصواب ،إن هو بيجمع ما بق رفجة املكان ورفجة املكانة

رفجننة مكانننة ،أو أنننه جيمننع األمنري وهننو

ي الغابر يف األُفُ ِق  ،منن اشرنرِ أو اشغ ِ ِ
ِ
ِ
َّ " 1
نوت ِ ت ن
ااُ ِنل منا بمننهم ل قنالوا س ل رهللا َ
نرِ  ،لََ ُ
أهل الغرف من فوقهم  ،كما تَََتاءَو َن الكو َ
كب الدُّر َّ َ
إن أهل اجلنَّةَ يَََتاءو َن َ
ِ
ِ
ِ
األنبماء ال ينبنُغُها غريهم  ،قات س ب ى  ،والذي ناسي بم ِ
ني " صحمح البخاريل
منازت
ده ٌ ،
ُ
ص َّدقُوا اشُْر َهللا َ
َْ
رجات َآمنُوا ِِب ََّّلل َو َ
َ
ُ
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مت اول اليد

ولذلك قال هللا –عز و  -بجدها" ،وأ ْكواب َّم ْوضوعة" الغاشيةأ  ،14واألكنواب املوضنوعة م اسنبة لل نرر املرفوعنة،
يجس ه اإلن ان وهنو

مكنان مرتفنع حيتنا أن ي نزل لكن أيب ابلكنوب؟ أل ،وإمننا هنذه األكنواب

مت ناول أينديهم،

سننورة اإلن ننان ،هللا –عننز و ن  -يرننولأ "وأ ْكننو ٍ
نت ق ننواريرا *
اب كانن ْ

وهللا –عننز و ن  -قنند وص ن هننذه األكننواب
ٍ
عز و َّ" -وأ ْكواب
متاما ،ولذلك قال هللا – َّ
قنوارير م فضَّة ق َّدروها تن ْرد ًيرا" اإلن انأ 15أ ،16يجس أكواب م اسبة ً
َّم ْوضوعة".
الب ط

اجل ة يوأها املؤم

صنفوفة" ،يجنس هنذه ال منارق
صفوفة" الغاشيةأ " ،15ال مارق" ه الوسابد ،الل ه املخدة يجس" ،ومنارق م ْ
"ومنارق م ْ
اب م ْبنثوثننة" الغاشننيةأ  ،16والننزراب هن
صننفوفة" بجضننها اننوار بجننس أعنند متكئًننا ألهن اإلميننان" ،وزر ي
هننذه الوسننابد "م ْ

اب م ْبنثوثة" ،يجنس النزراب اللن هن ال نجاد أو الب نط "م ْبنثوثنة" كن مكنان،
الب ط ،الل ه زي ال جاد كده" ،وزر ي
نجيما ومل ًكا م هللا –سبحانه وتجاىل.-
يجس املؤم يوأ على هذه الزراب ً

حال أه الكفر وحال أه اإلميان
فرد ذكر هللا –عز و -

هذه ال ورة الونريرق ،ذكنر هللا –عنز و ن  -الفريرنان وحنا م

الندار اآلخنرة ،قنال لنك

إن فيه فريرق ،الفريق األولأ هو أه الكفر ،والفريق الثاينأ هم أه اإلميان ،فناهلل –عنز و ن  -ب َّنق لنك حنا م ،وب َّنق
لننك م ن م ،وضننح هللا –عننز و ن  -الوريننق ،داميًننا رب ننا –سننبحانه وتجنناىل -م ن رَحتننه وكرمننه وفضننله وإح ننانه علننى
عباده ،يبق م الوريق ،يوضح م أي ي ريون ،وإىل أي يتجهون ،فيبنق هللا –عنز و ن  -لنك طرينق مجرفتنه ،يبنق هللا
–عز و  -لك طري ًرا م طرق مجرفته.

التأم

خلق هللا وقدرته –سبحانه وتجاىل-

ت" الغاشيةأ  ،17يبرنى األولأ أننت عرفنت حنال أهن الكفنر،
فيرول هللا –تجاىل -أ" أفن ي ظرون إىل ْاإلب ك ْي خلر ْ
وم م اآلخرة ،الثاينأ عرفت حال أهن اإلمينان ،ومن م اآلخنرة ،طينا الورينق إىل الوصنول إىل أهن اإلمينان إننك

أوًل تننؤم ابهلل ،طننا كي ن أؤم ن ابهلل؟ أن تتأم ن
أنننت ً

للوقننا هللا –تبننارك وتجنناىل ،-أن ت ظننر

خلننق هللا –عننز

و ن  -لل ننماوا واألر  ،أن ت ظنر هننذه ال ننماوا واألر "قن انظننروا منناذا ال َّ ننماوا و ْاأل ْر ۚ ومننا تنغْننس
ْاآلو والين ننذر ع ن ن ق ن ن ْنوٍم ًَّل ين ْؤم ن ننون" ين ننون أ  ،101أن تبصن ننر هن ننذه املخلوقن ننا "إ َّن خ ْلن ننق ال َّ ن ننماوا و ْاأل ْر
وا ْخننتنس اللَّْين والنَّهننار آلو ٍ ألويل ْاأللْبنناب" ل عمنرانأ  ،190أن تتأمن هننذه الرنندرة البديجننة ،وهننذا اإلحكننام،
وهذا اإلتران ،وهذا ا لق الذي يدلك على ا الق –سبحانه وتجاىل.-
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فلننذلك أرشنندأ هللا –عننز و ن  -إىل الوريننق

تجاىل-

ال صن الثنناين من هننذه ال ننورة املباركننة ،وهننذا سن جرفه إن شنناء هللا –

احللرة الرادمة ،أقول قويل هذا ،وصلى هللا على نبي ا حممد و له ،واحلمد هلل رب الجاملق.

مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس لل شر على ال ت

ق م تفري الدروس

م تدو الوريق إىل هللا وتفضلوا ه اأ

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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