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هِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزيل  ( 1) حم َماَواتِ  اَخَلْقنَ  َما( 2) اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  اللَّ  َواْلأَرْضَ  السَّ

َما َوَما َسمًّى َوأََجل   ِباْلَحق ِ  إِلَّا بَيَْنه  ِذينَ  م  وا َوالَّ ا كََفر  وا َعمَّ ْنِذر 
ْعرِض ونَ  أ  لْ ( 3) م   ق 

مْ  ونَ  َما أَرَأَيْت  هِ  د ونِ  ِمنْ  َتْدع  ونِي اللَّ وا َماذَا أَر  مْ  أَمْ  اْلأَرِْض  ِمنَ  َخَلق   ِفي ِشْرك   َله 

ونِي َماَواتِ السَّ  مْ  إِنْ  ِعْلم   ِمنْ  أََثارَة   أَوْ  َهَذا َقبْلِ  ِمنْ  ِبِكَتاب   اْئت  ( 4) َصاِدِقينَ  ك ْنت 
و ِممَّنْ  أََضل   َوَمنْ  هِ  د ونِ  ِمنْ  يَْدع   َوه مْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إَِلى َله   يَْسَتِجيب   َلا َمنْ  اللَّ

َعائِِهمْ  َعنْ  ونَ  د  شِ  َوإَِذا( 5) َغاِفل  وا النَّاس   رَ ح  مْ  كَان  وا أَْعَداء   َله   ِبِعبَاَدتِِهمْ  َوكَان 
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 (6) كَاِفِرينَ 
 التفسير: 

تنزيل القرآن وحيًا من هللا على رسوله صلى هللا عليه املقطعة وهللا أعلم ما أراده هبا ـــ حم: من احلروف 
ما قواله و أفعاله وشرعه وجزاءه ـــ  أوسلم ، وهللا هو العزيز فال يغالب وال ميانع ، عّز فقهر ، احلكم يف

خلقنا السماوات السبع واألرض وما بينهما من املخلوقات إال ابحلق ، ال على وجه العبث والباطل ، 
بل خلقنامها حلكمة أن يعبد هللا وحده ال شريك له ، وإلقامة العدل والقسط ، وإىل مدة معينة مضروبة 

ا منه من عذاب هللا معرضون الهون روا ابهلل عما خوفوا به وحذرو عند هللا ال تزيد وال تنقص ،والذين كف
قل أيها الرسول هلؤالء املشركني: أخربوين عن هذه األصنام اليت تعبدوهنا من دون هللا ، أروين املكان ـــ 

الذي استقلوا خبلقه من األرض ، أم هلم شراكة يف خلق  السماوات ويف ملكها ، هاتوا كتاابً من كتب 
املنزلة على األنبياء قبل هذا القرآن أيمركم بعبادة األصنام ، أو هاتوا بقية من علم يؤثر عن أحد ممن  هللا

وال أحد أشد ضالاًل ممن يعبد غري هللا تدعونه يف عبادتكم هلذه األصنام ـــ  مضى إن كنتم صادقني فيما
م القيامة ،وأولئك األصنام ويدعوه من دون هللا ، منم املعبودات اليت ال تستجيب دعاءه إىل يو 

وإذا مجع الناس لمون شيئًا ألهنم مجاد وحجارة صم ـــ املدعوون غافلون عن دعاء من يدعوهم ، فال يع
يوم القيامة للحساب واجلزاء كانت اآلهلة اليت عبدوها من دون هللا أعداًء لعابديها فيخونوهنم وهم 

 منكرين هلا متربئني منها. أحوج ما يكونون إليهم ، وكانوا جاحدين عبادهتم
 بعض الدروس من الآيات :

 من أمساء هللا العزيز ، احلكيم  (1
ليس  )) فنثبت هلل هذين اإلمسني من األمساء احلسىن ، إثبااًت بال متثيل كما قال تعاىل:  -أ

 .((كمثله شيء وهو السميع البصري
 حلكمة.أن كل اسم يتضمن صفة ، العزيُز: يتضمن العزة ، واحلكيُم: يتضمن ا -ب

، فال ينال جنابه لعزته وجربوته ، فله العزة  العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره   -ج
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كلها ، عزة القهر والغلبة وعزة أن يناله أحد من املخلوقات وعزة القوة كما قال ابن القيم 
 رمحه هللا :

 وهو العزيز فال يرام جنـابه                  أّّن يرام جناب ذي السلطان
 العزيز القاهر الغالب مل                يغلبه شيٌء هـذه صفتــانوهو 

 وهو العزيز بقوٍة هي وصفه                 فالعز حينئٍذ ثـالث معــان
أخي املسلم : إذا علمت أن هللا هو العزيز فاطلب العزة منه ، وهي بعبادته    -د

ال عزة للعبد إال ابلتمسك بدينه و ف (( وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني)) وحده ال شريك له
 اللجأ إىل ربه ، فمن ابتغى العزة يف غري دين هللا أذله هللا عز وجل . وهللا املوفق .

فهو كالم هللا حروفه  إن هذا القرآن منزل من هللا على رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم ، (2
 ََنئًِما تَ ْقَرؤ ه   اْلَماء   يَ ْغِسل ه   َل  ِكَتابً   ْيكَ َعلَ  َوأَنْ َزْلت  : ))نزل غري خملوق ، ويف احلديث ومعانيه ، م

أخي املسلم : هل قرأان هذا القرآن وفهمناه وعملنا به ودعوان إليه وسران عليه يف   ((َويَ ْقظَاَنَ 
كل أموران حىت منوت ؟ فتلك هي النصيحة هلذا القرآن ، وقد قال صلى هللا عليه وسلم : 

ين  )) ةِ  َوِلَرس وِلهِ  َوِلِكَتاِبهِ  لِِلَِّ  َقالَ  ِلَمنْ  ْلَناق    النَِّصيَحة   الدِ   رواه مسلم. (( َوَعامَِّتِهمْ  اْلم ْسِلِمنيَ  َوِِلَئِمَّ
أخي املسلم: إذا رأيت الذين يعبدون غري هللا أبي نوع من أنواع العبادة ، كمن دعا  (3

، أو دعا أاب طري  البدوي ، أو السيدة زينب ، أو دعا زيد بن اخلطاب ، أو دعا العيدروس
، أو دعا ابن علوان ، أو دعا الكعبة ، أودعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند قربه ، أو 
دعا حجراً أو شجراً أو قرباً أو رسواًل ، فهؤالء ال أضل منهم ، بل هم أشد اخللق ضالاًل ، 

و ِممَّنْ  أََضل   َوَمنْ )) فإذا رأيتهم تذكر هذه اآلية هِ  ونِ د   ِمنْ  يَْدع   َلا َمنْ  اللَّ

ألن هؤالء الذين يدعون غري هللا مشركون ابهلل يف (( اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إَِلى َله   يَْسَتِجيب  
َعاء  ، وقد قال صلى هللا عليه وسلم :  ))صرفهم العبادة لغري هللا  أخرجه  ((اْلِعَباَدة   ه وَ  الدُّ

 أهل السنن وأمحد من حديث النعمان بن بشري. 
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إىل الذين يدعون غري هللا: اي من يدعو البدوي ، أو العيدروس ، أو الكعبة ، أو  رسالة (4
الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند قربه ، أو أي حجر أو شجر أو قرب ، اتقوا هللا 

و ِممَّنْ  أََضل   َوَمنْ )) وتفهموا هذه اآلية هِ  د ونِ  ِمنْ  يَْدع   يَْسَتِجيب   َلا َمنْ  اللَّ

وتوبوا إىل هللا من هذا الشرك ، وعودوا إىل توحيد هللا (( اآلية ، اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إَِلى َله  
الذي جيب أن يعبد وحده ال شريك له ، واعلموا أنكم إن بقيتم على حالكم من دعاء 
هؤالء املعبودات فإن هللا ال يقبل منكم عماًل ، فال تقبل منكم صالٌة ، وال زكاٌة وال صياٌم 

ال عمرٌة وال صدقٌة وغريها ، فراجعوا أنفسكم من اآلن وادعوه سبحانه وحده ، وال حٌج و 
: وقال تعاىل(( فاعبده وتوكل عليه)) فهو الذي خلق هذه املعبودات ، وقد قال تعاىل:

بل إن (( وقال ربكم ادعوين أستجب لكم(( وقال تعاىل : )) فادعوا هللا خملصني له الدين))
، وقد قال  هنا ال تنفع وال تضر بصرف سوء أو جلب مصلحةهذه املعبودات اليت تدعو 

 َفَدَعْوَته   ض ر   َمسَّكَ  ِإنْ  الَِّذي بكرَ  ىلإِ  ع  ادْ صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب جري : ))
 َفَدَعْوَته   َسَنة   َأَصابَ ْتكَ  ِإنْ  َوالَِّذي َعَلْيكَ  َردَّ  َدَعْوَته  فَ  قَ ْفر   ِبَِْرض   َلْلتَ ضْ أ ِإنْ  َوالَِّذي َعْنكَ  َكَشفَ 
 .) صحيح( رواه أمحد وأبو داود (( َلكْ  أَنْ َبتَ 
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ْتَلى َوإَِذا َنا َعَليِْهمْ  ت  َنات   آَيَات  ِذينَ  َقالَ  بَي ِ وا الَّ ا ِلْلَحق ِ  َكَفر  مْ  َلمَّ ِبين   ِسْحر   َهَذا َجاَءه   م 

ول ونَ  أَمْ ( 7) لْ  اْفَترَاه   يَق  ه   إِنِ  ق  هِ  ِمنَ  ِلي ك ونَ َتْملِ  َفَلا اْفَتَريْت  وَ  َشيْئ ا اللَّ  ِبَما أَْعَلم   ه 

ِفيض ونَ  ا ِبهِ  كََفى ِفيهِ  ت  وَ  َوبَيَْنك مْ  بَيْنِي َشِهيد  ور   َوه  لْ ( 8) الرَِّحيم   اْلَغف   ك ْنت   َما ق 

ا لِ  ِمنَ  ِبْدع  ِبع   إِنْ  ِبك مْ  َولَا ِبي ي ْفَعل   َما أَدْرِي َوَما الر س   أََنا َوَما إَِليَّ  ىي وحَ  َما إِلَّا أَتَّ

ِبين   َنِذير   إِلَّا لْ ( 9) م  مْ  ق  هِ  ِعْندِ  ِمنْ  كَانَ  إِنْ  أَرَأَيْت  مْ  اللَّ  ِمنْ  َشاِهد   َوَشِهدَ  ِبهِ  َوكََفرْت 

مْ  َفآََمنَ  ِمْثِلهِ  َعَلى إِْسَرائِيلَ  بَنِي هَ  إِنَّ  َواْسَتكْبَرْت  اِلِمينَ  اْلَقْومَ  يَْهِدي َلا اللَّ ( 10) الظَّ

ِذينَ  َقالَ وَ  وا الَّ ِذينَ  كََفر  وا ِللَّ وَنا َما َخيْر ا كَانَ  َلوْ  آََمن  وا َلمْ  َوإِذْ  إَِليْهِ  َسبَق   ِبهِ  يَْهَتد 

ونَ  ول  وَسى ِكَتاب   َقبِْلهِ  َوِمنْ ( 11) َقِديم   إِْفك   َهَذا َفَسيَق  ا م   َوَهَذا َوَرْحَمة   إَِمام 

ق   ِكَتاب   َصد ِ ا م  ِذينَ  ي ْنِذرَ لِ  َعَرِبيًّا ِلَسان  وا الَّ ْحِسنِينَ  َوب شَْرى َظَلم   (12) ِلْلم 

 التفسير:

وإذا تتلى آايت القرآن على املشركني واضحة جلية قال الذين كفروا عن القرآن وما جاءهم به من احلق 
 أم يقول املشركون : إن الرسول اختلق القرآن من عند نفسه ،سحر واضح  ، وقد كذبوا وافرتوا  ـــ  هذا

وليس وحياً من هللا؟ قل هلم أيها الرسول: إن اختلقت هذا القرآن من عندي وزعمت أن هللا أرسلين به 
وليس كذلك لعاقبين أشد العقوبة ، ولن تقدروا أن جتريوين من عذاب هللا أو متنعوه عين إن أراد أن 

لى هللا عليه وسلم ،كفى يعذبين ، وهللا أعلم مبا ختوضون فيه من العيب والقدح يف القرآن والرسول ص
ابهلل شاهدًا علّي فيما دعوتكم إليه وشاهدًا عليكم فيما رددمت به علي ، وهللا هو الغفور ملن استغفره 

قل: أيها الرسول للمشركني : ما كنت أبول رسول أرسله هللا  إليه ، الرحيم مبن آمن به واتقاه ـــ واتب 
أُرسل قبلي رسٌل كثريون ، وما أدري ما يفعل يب وال بكم  بعبادته وحده ال شريك له ، بل قد أرسل قد

أو أُقتل ، وال أدري أخيسف هللا بكم أو ترمجون ابحلجارة ، وما أتبع  هذه احلياة الدنيا ، هل ُأخرج  يف
بنّي يف شؤوين كلها إال ما ينزله هللا علّي من الوحي ، وما أان إال خموٌف وحمذٌر من أعرض عن هللا ، 

قل: أيها الرسول للمشركني : أخربوين إن كان هذا القرآن وحيًا من بني يدي عذاب شديد  ـــ النذارة 
وشهد على التوراة عند هللا أوحاه هللا إيل ، وأنتم كفرمت به ومل تصدقوه ، ما ظنكم أن هللا فاعل بكم ، 
منزل من عند هللا ،   شاهد من بين إسرائيل كعبد هللا بن سالم ، وهي مثل القرآن ، على أن القرآن حق
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املنزلة على األنبياء عليهم الصالة والسالم ، فآمن هذا الشاهد  كما شهد بصدق الكتب املتقدمة
الذي شهد بصدق من بين إسرائيل ملعرفته حبقيقته واستكربمت أنتم عن اإلميان هبذا القرآن وأتباعه ، إن 

وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان العناد ـــ أنفسهم ابلكفر والتكذيب و  هللا ال يوفق القوم الظاملني
القرآن وما جاء به حممٌد خريًا ما سبقنا إليه املؤمنون ، ولكنا أسبق إليه منهم ، وإذا مل يهتد الكفار 

ومن قبل القرآن التوراة اليت أنزهلا هللا على موسى يقولون هذا كذب مأثور عن األولني ـــ ابلقرآن فس
رائيل ليؤمنوا هبا ، ورمحة ملن عمل مبا فيها ، وهذا القرآن مصدق للكتب اليت قبله ، اليت إمامًا لبين إس

أنزهلا هللا على الرسل ، وقد أنزل هللا هذا القرآن بلغة العرب الفصيحة البينة ليخوف الذين ظلموا 
 أنفسهم ابلكفر والذنوب ، وبشرى للمحسنني ابلفوز العظيم وجنات النعيم.

 
 من الآيات : بعض الدروس

 
 من أمساء هللا الغفور ، الرحيم. (1

ليس كمثله شيء وهو ))  فنثبت هذين اإلمسني هلل تعاىل بال متثيل كما قال تعاىل : -أ

 ((السميع البصري 
والرحيم يتضمن صفة  كل اسم يتضمن صفة ، فالغفور يتضمن صفة املغفرة ، -ب

فال يعلمه إال هللا عز ، وأما كمال املعىن والكيف الرمحة ، فنعقل أصل املعاين 
 وجل.

 الغفور الذي يسرت ذنوب عباده ، وال يهتك سرتهم بل يغطيهم بسرته عليهم.-ج
إذا علمنا أن هللا هو الغفور فلنحمده ونشكره على مغفرته لذنوب عباده العائدين إليه  -د

، وقد قال صلى هللا سبحانه  ، ولنستغفره من ذنوبنا فإنه ال يغفر الذنوب إال هو
 ِمنِ   ِبهِ  َأْعَلم   أَْنتَ  َوَما َأْمِري ِف  َوِإْسَراِف  َوَجْهِلي َخِطيَئِت  ِل  اْغِفرْ  اللَّه مَّ سلم : ))عليه و 

 َقدَّْمت   َما ِل  اْغِفرْ  اللَّه مَّ  ِعْنِدي َذِلكَ  وَك لُّ  َوَعْمِدي َوَخطَِئي َوَهْزِل  ِجدِ ي ِل  اْغِفرْ  اللَّه مَّ 
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م   أَْنتَ  ِمنِ   ِبهِ  َأْعَلم   أَْنتَ  َوَما َأْعَلْنت   َوَما َرْرت  َأسْ  َوَما َأخَّْرت   َوَما ر   َوأَْنتَ  اْلم َقدِ   اْلم َؤخِ 
 رواه الشيخان من حديث أيب موسى. (( َقِدير    َشْيء   ك ل ِ   َعَلى َوأَْنتَ 

إذا علمنا أنه سبحانه هو الغفور ، فلنتخلق هبذه الصفة )املغفرة ملن أساء إلينا(   -هـ
 .                               ((وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم اِلمور))  د قال تعاىل :وق

علينا أن نعمل األعمال الصاحلة اليت هي سبب ملغفرة هللا للعبد ، ويف      -و
َلك مْ  َكانَ   ِلَرج ل   الِلَّ   َغَفرَ ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))حديث جابر أن رسو   َكانَ   قَ ب ْ

َتَضى ِإَذا َسْهًل  اْشََتَى ِإَذا َسْهًل  َبعَ  ِإَذا َسْهًل  رواه أمحد والرتمذي . وقال صلى هللا عليه  ((اق ْ
 َكادَ   َقالَ  يَ ْلَهث   رَِكي    رَْأسِ  َعَلى ِبَكْلب   َمرَّتْ  م وِمَسة   ِلْمَرَأة   غ ِفرَ )) وسلم يف حديث أيب هريرة:

رواه  (( ِبَذِلكَ  ََلَا فَ غ ِفرَ  اْلَماءِ  ِمنْ  َله   فَ نَ َزَعتْ  ِبَِمارَِها َفَأْوثَ َقْته   فََّهاخ   فَ نَ َزَعتْ  اْلَعَطش   يَ ْقت  ل ه  
 البخاري.

ال جيوز الشهادة ألحد معني ابجلنة إال من نص الشارع على تعيينهم ، كالعشرة املبشرين  (2
مات قال عون ملا ة السالم ، ويف حديث عثمان بن مظابجلنة ، واألنبياء عليهم الصال

 َوَأَنَ  َأْدِري َما َوالِلَِّ  اْْلرَْيَ  َله   َِلَْرج و ِإين ِ  َوالِلَِّ  اْلَيِقني   َجاَءه   فَ َقدْ  ه وَ  َأمَّا)) صلى هللا عليه وسلم: 

 رواه البخاري. ((ِب  ي  ْفَعل   َما الِلَِّ  َرس ول  
 حديث سعد إن عبد هللا بن سالم قد شهد له النيب صلى هللا عليه وسلم ابجلنة ، ويف (3

ْعت   َما))قال:   ِإلَّ  اْْلَنَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  ِإنَّه   اِْلَْرضِ  َعَلى ََيِْشي ِِلََحد   يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  الِلَّ   َصلَّى النَِّبَّ  َسَِ

رواه  (({ ِمْثِلهِ  َعَلى َرائِيلَ ِإسْ  َبِن  ِمنْ  َشاِهد   َوَشِهدَ } اْْليَة   َهِذهِ  نَ َزَلتْ  َوِفيهِ  َقالَ  َسَلم   ْبنِ  الِلَِّ  ِلَعْبدِ 
 الشيخان.

 أخي املسلم: إن هذا القرآن بلغة العرب ولذا: (4
إن كنت عربيًا فامحد هللا واشكره أن جعل هذا القرآن بلسان العرب ، واحرص على  -أ

، وقد  فهمه وفقهه والعمل مبا فيه وحفظ بعض سوره ، وتعاهد ذلك حىت ال تنساه
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 ِمنْ  تَ َفصِ ًيا َأَشدُّ  ََل وَ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي فَ َوالَِّذي اْلق ْرآنَ  تَ َعاَهد وا)) قال صلى هللا عليه وسلم: 

ِبلِ   رواه الشيخان. ((ع ق ِلَها ِف  اْْلِ
وإن كنت من غري العرب فامحد هللا واشكره أن هداك لإلسالم واجتهد يف فهم  -ب

ى هللا هذا القرآن وتالوته حسب االستطاعة حىت وإن شق عليك ، وقد قال صل
َفَرةِ  َمعَ  ِبْلق ْرآنِ  اْلَماِهر  )) عليه وسلم يف حديث عائشة :  يَ ْقَرأ   َوالَِّذي اْلرَبَرَةِ  اْلِكَرامِ  السَّ

 رواه الشيخان.(( َأْجَرانِ  َله   َشاق   َعَلْيهِ  َوه وَ  ِفيهِ  َويَ تَ تَ ْعَتع   اْلق ْرآنَ 
قرآن الذي جيب عليه يف صالته قراءة ال سلم أن يتعلم من اللغة العربية منجيب على امل (5

"الفاحتة" والتكبري وأذكار الركوع والسجود وحنو ذلك ، فإن مل يستطع سقط عنه لقوله 
، وال جيوز ترمجة ألفاظ القرآن  إىل لغة أخرى وإمنا جيوز  (( فاتقوا هللا ما استطعتم)) تعاىل: 

 ترمجة املعاين فقط . وهللا أعلم. 
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ِذينَ  إِنَّ  وا الَّ ه   َرب َنا َقال  مَّ  اللَّ وا ث  مْ  َوَلا َعَليِْهمْ  َخْوف   َفلَا اْسَتَقام  ( 13) يَْحَزن ونَ  ه 

وا ِبَما َجزَاء   ِفيَها َخاِلِدينَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحاب   أ وَلئِكَ  ونَ  كَان   اْلِإْنَسانَ  َوَوصَّيَْنا (14) يَْعَمل 

ا ِبَواِلَديْهِ  ا أ م ه   َحَمَلْته   إِْحَسان  ا َوَضَعْته  وَ  ك رْه  ه   ك رْه  ه   َوَحْمل   َشْهر ا َثَلاث ونَ  َوِفَصال 

ه   بََلغَ  إَِذا َحتَّى دَّ تِي نِْعَمَتكَ  أَْشك رَ  أَنْ  أَْوزِْعنِي َرب ِ  َقالَ  َسَنة   أَْربَِعينَ  َوبََلغَ  أَش   الَّ

ا أَْعَملَ  َوأَنْ  َواِلَديَّ  َوَعَلى َعَليَّ  أَْنَعْمتَ  يَّتِي ِفي ِلي حْ َوأَْصلِ  َترَْضاه   َصاِلح  ِ ر  ِي ذ   إِن 

بْت   ِي إَِليْكَ  ت  ْسِلِمينَ  ِمنَ  َوإِن  ِذينَ  أ وَلئِكَ ( 15) اْلم  مْ  َنَتَقبَّل   الَّ وا َما أَْحَسنَ  َعْنه   َعِمل 

َئاتِِهمْ  َعنْ  َوَنَتجاَوز   ْدقِ  َوْعدَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابِ  ِفي َسي ِ وا الَِّذي الص ِ ونَ  كَان   (16) ي وَعد 

 ير:التفس

إن الذين قالوا ربنا هللا فآمنوا ابهلل بربوبيته وإهليته مث استقاموا على هذا اإلميان بفعل ما أمرهم هللا به 
لى ما خلفوا ورائهم بل هم آمنون  وترك ما هناهم عنه فال خوف عليهم فيما يستقبلونه وال هم حيزنون ع

مقيمني فيها "وما هم منها مبخرجني" فهم أولئك الذين استقاموا على دين هللا هم أصحاب اجلنة ـــ 
سبب لنيل الرمحة وسبوغها  خالدون فيها "خلود ال موت" جزاًء هلم على أعماهلم الصاحلة اليت هي

وأمران اإلنسان ابإلحسان لوالديه واحلنو عليهما ، فأمه قد قاست بسببه ، يف محله مشقة عليهم  ـــ 
مدة محله يف بطنها وفطامه من الرضاع ثالثون شهراً ، حىت وتعبًا وولدته على تعب ومشقة شديدة ، و 

إذا شب وبلغ اكتمال قوته وبلغ أربعني سنة من عمره وحيث تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه قال: 
رب أهلمين أن أشكر نعمتك اليت تكرمت هبا علي وعلى والدي بصرفها يف طاعتك ، ووفقين أن أعمل 

ح يل ذرييت بتمسكهم بدينك ومتابعة رسولك صلى هللا عليه وسلم ، صاحلًا ترضاه وتقبله عين ، وأصل
إين تبت إليك من ذنويب وإين من املستسلمني املنقادين اخلاضعني ألمرك وهنيك ودينك ، فال إله إال 

أولئك املتقون املستسلمون لدين هللا القائمون أبمره الذين نتقبل منهم أحسن ما نت وال رب سواك  ـــ أ
أعماهلم الصاحلة ونغفر هلم سيئاهتم ونعفو عن ذنوهبم ، فهم يف مجلة من ندخلهم اجلنة ،  عملوا من

 وعٌد من هللا بذلك وعَد صدٍق فهو متحقق هلم الشك فيه ، فإن هللا ال خيلف امليعاد.
 

 بعض الدروس من الآيات :
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زن إمنا يكون أخي املسلم : إن احلصول على الفوز يوم القيامة حبيث ال خياف العبد وال حي (1

 مبا يلي  :
أن يشهد العبد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ، وأييت ابإلميان الذي أمر هللا  -أ

 به.
أن يستقيم على ذلك ابلعمل به ، ويف حديث سفيان بن عبد هللا الثقفي ملا قال  -ب

ْسَلمِ  ِف  ِل  ق لْ )) لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  َغرْيَكَ  َأَحًدا َعْنه   َأْسَأل   َل  قَ ْوًل  اْْلِ

فهل حققنا هذا  ،رواه مسلم  ((اْسَتِقمْ  ث َّ  ِبلِلَِّ  آَمْنت   ق لْ  َقالَ  بَ ْعَدكَ  م َعاِويَةَ  أَب و َقالَ 
اإلميان ابلعمل والتطبيق يف حياتنا كلها على منهج القرآن وسنة رسول هللا صلى 

 .(( بك حىت أيتيك اليقنيواعبد ر  ))هللا عليه وسلم حىت أييت املوت ، 
 أيها العبد: هل وعينا وصية هللا لنا ابلوالدين ؟ (2

تذكر والغثيان والكرب ، تذكر محل أمك بك وما حتملت من التعب والوحم واملشقة   -
 هذا كلما رأيت أمك وكلما ذكرهتا يف حياتك .

ا تذكر هذا كلمتذكر وضع أمك لك وما عانت من الطلق وشدته والتعب واملشقة ،  -
  رأيت أمك وكلما ذكرهتا يف حياتك .

تذكر محلها لك ورضاعتها لك وسهرها عليك وانشغاهلا بك ، وغري ذلك من املتاعب  -
واملشاق والسهر ، مث اسأل نفسك : ماذا قدمت ألمك من اإلحسان يف حياهتا وبعد 

وهتا موهتا إن كانت قد ماتت؟ ال تكن ممن مل حيسن إىل أمه يف حياهتا مث نسيها بعد م
من الدعاء والصدقة ، إنك لو مت قبلها فإهنا لن تنساك وستظل تدعو لك ، 
وتتصدق بكل صدق وحب لك وحرص لك على اخلري ،اي أخي أحسن إىل والديك 

 عليه وسلم يف حديث أيب واجعل وصية هللا هبما نصب عينيك وقد قال صلى هللا
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 ِعْندَ  َواِلَدْيهِ  َأْدَركَ  َمنْ  َقالَ  الِلَِّ  َرس ولَ  يَ  َمنْ  ِقيلَ  أَنْ ف ه   رَِغمَ  ث َّ  أَنْ ف ه   رَِغمَ  ث َّ  أَنْ ف ه   رَِغمَ هريرة  ))

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه، رواه مسلم ((اْْلَنَّةَ  يَْدخ لْ  لَْ  ث َّ  ِكَلْيِهَما  َأوْ  َأَحَدُه َا اْلِكرَبِ 
 َسَخطِ  ِف  الرَّب ِ  َوَسَخط   اْلَواِلدِ  اضَ رِ  ِف  الرَّب ِ  اضَ رِ وسلم يف حديث عبد هللا بن عمرو ))

 ف سخطه و الوالدين رضا ف الرب رضا(( رواه الرتمذي واحلاكم  ويف لفظ )) اْلَواِلدِ 

      (( سخطهما

 هل أرضيت أبويك يف رضا هللا عز وجل؟                    
م حقوقهم وبرهم أخي املسلم "كيف حايل وحالك مع آابئنا وأمهاتنا إن علينا أن نعطيه (3

 ِب ْسنِ  النَّاسِ  َأَحقُّ  َمنْ )) واألم مقدمة على األب وقد سأل رجل النيب صلى هللا عليه وسلم:

(( رواه أَب وكَ  ث َّ  َقالَ  َمنْ  ث َّ  َقالَ  أ مُّكَ  ث َّ  َقالَ  َمنْ  ث َّ  َقالَ  أ مُّكَ  ث َّ  َقالَ  َمنْ  ث َّ  َقالَ  أ مُّكَ  َقالَ  َصَحاَبِت 
عليه وسلم يف  فلنعطهم حقوقهم كاملة غري منقوصة ، وأتمل قوله صلى هللا ن ،الشيخا

رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه ، إن كان  ((اْْلَنَّةِ  أَبْ َوابِ  َأْوَسط   اْلَواِلد  حديث أيب الدرداء ))
والداك حيني فاستغل الفرصة يف إكرامهما وبرمها ، وإن كاان قد ماات أو مات أحدمها فأكثر 

، كما قال صلى لدعاء هلما والصدقة ، وإن الدعاء إمنا يكون للوالدين من الولد الصاحل ا
فهل أان وأنت أوالٌد صاحلون؟ رواه مسلم ،  ((َله   يَْدع و َصاِلح   َوَلد   َأوْ هللا عليه وسلم : ))

 لنسأل أنفسنا ولنجب ابلعمل . وهللا املوفق .
مر أو أكثر أو أقل : جدد التوبة إىل هللا عز وجل ، يف الع ممن بلغ أربعني سنةأيها املسلم   (4

واطلب من هللا أن يلهمك شكر نعمه اليت أنعم هبا عليك وعلى والديك وأن تعمل صاحلًا 
ريرة قوله صلى يرضي هللا ، وادع بصالح ذريتك ، واخضع هلل وانقد له ، ويف حديث أيب ه

 ِفيَها الَِّت  د نْ َيايَ  ِل  َوَأْصِلحْ  َأْمِري ِعْصَمة   ه وَ  الَِّذي ِديِن  ِل  َأْصِلحْ  للَّه مَّ هللا عليه وسلم : ))
 رَاَحةً  اْلَمْوتَ  َواْجَعلْ  َخرْي   ك ل ِ   ِف  ِل  ِزَيَدةً  اْْلََياةَ  َواْجَعلْ  َمَعاِدي ِفيَها الَِّت  آِخَرِت  ِل  َوَأْصِلحْ  َمَعاِشي

 رواه مسلم. ((َشر    ك ل ِ   ِمنْ  ِل 
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أن أقل مدة احلمل ستة أشهر ، وهو ((ومحله وفصاله ثلثون شهرًا اآلية )) استنبط من هذه  (5
استنباط علي رضي هللا عنه ، ووافقه عليه مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم ، وهو 

 استنباط صحيح. وهللا املوفق.
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ف    ِلَواِلَديْهِ  َقالَ  َوالَِّذي
ون   َلتِ خَ  َوَقدْ  أ ْخَرجَ  أَنْ  أََتِعَدانِنِي َلك َما أ  ر   َقبِْلي ِمنْ  اْلق 

َما هَ  يَْسَتِغيَثانِ  َوه  هِ  َوْعدَ  إِنَّ  آَِمنْ  َويَْلكَ  اللَّ ول   َحق   اللَّ  أََساِطير   إِلَّا َهَذا َما َفيَق 

ِلينَ  ِذينَ  أ وَلئِكَ ( 17) اْلأَوَّ  ِمنَ  َقبِْلِهمْ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  أ َمم   ِفي اْلَقْول   َعَليِْهم   َحقَّ  الَّ

مْ  َواْلِإْنِس  ن ِ اْلجِ  وا إِنَّه  ا دََرَجات   َوِلك ل   ( 18) َخاِسِرينَ  كَان  وا ِممَّ مْ  َعِمل  يَه   َوِلي َوف ِ

مْ  مْ  أَْعَماَله  ونَ  َلا َوه  ِذينَ  ي ْعرَض   َويَْومَ ( 19) ي ْظَلم  وا الَّ ارِ  َعَلى كََفر  مْ  النَّ  أَْذَهبْت 

بَاتِك مْ  ْنيَا َحيَاتِك م   ِفي َطي ِ مْ َوا الد  ْجَزْونَ  َفاْليَْومَ  ِبَها ْسَتْمَتْعت   ِبَما اْله ونِ  َعَذابَ  ت 

مْ  مْ  َوِبَما اْلَحق ِ  ِبَغيْرِ  الْأَرِْض  ِفي َتْسَتكِْبر ونَ  ك ْنت  ونَ  ك ْنت  ق   َعاد   أََخا َواذْك رْ  (20) َتْفس 

ر   َخَلتِ  َوَقدْ  ِباْلأَْحَقافِ  َقْوَمه   أَْنَذرَ  إِذْ  ذ  وا أَلَّا َخْلِفهِ  َوِمنْ  َديْهِ يَ  بَيْنِ  ِمنْ  الن   إِلَّا َتْعب د 

هَ  ِي اللَّ وا( 21) َعِظيم   يَْوم   َعَذابَ  َعَليْك مْ  أََخاف   إِن   آَِلَهتَِنا َعنْ  ِلَتأِْفكََنا أَِجْئَتَنا َقال 

َنا ِبَما َفأْتَِنا َما َقالَ ( 22) الصَّاِدِقينَ  ِمنَ  ك ْنتَ  إِنْ  َتِعد  هِ ا ِعْندَ  اْلِعْلم   إِنَّ ك مْ  للَّ بَل ِغ 
 َما َوأ 

ِي ِبهِ  أ رِْسْلت   ا أَرَاك مْ  َوَلِكن  ونَ  َقْوم  (23) َتْجَهل   

 التفسير:

والذي قال لوالديه: قبحًا لكما . أتعداين أن أخرج حيًا من قربي بعد املوت ، وقد مضت أمم من 
ويقوالن لولدمها : ويلك. أْي: قبلي فلم خيرج منها أحٌد حيًا من قربه ، ووالداه يسأالن هللا أن يهديه ، 

هالكك حصل إن مل تؤمن. فآمْن ابهلل ورسله والبعث واجلزاء ، واستقم على دين هللا ، إن ما وعد هللا 
نه هو خرافات وأكاذيب املتقدمني ـــ به من البعث واجلزاء حٌق ال شك فيه ، فيقول لوالديه: إن ما تقوال

ديهم هم الذين استحقوا عذاب هللا يف مجلة أمم سبقتهم من أولئك املنكرين للبعث من العاقني لوال
 اجلن واإلنس يف الكفر والتكذيب ابلبعث والقيامة ، إهنم كانوا خاسرين أعظم اخلسارة بكفرهم ومبا

ولكل من املؤمنني واألتقياء والفجرة درجات عند هللا يف اجلنة استحقوه من العذاب يف انر جهنم  ـــ 
م من خرٍي وشر ، وليوفيهم هللا جزاء أعماهلم فيضاعف للمؤمنني احلسنات و جزاء والنار بقدر أعماهل

ويوم القيامة يعرض  احلسنات وال زايدة يف السيئات  ـــ سيئٍة سيئٌة مثلها وهم ال يظلمون بنقص يف
قبالكم الذين كفروا على انر جهنم ويقال هلم توبيخًا : إنكم قد أذهبتم طيباتكم واستمتعتم  مبالذكم إب

على شهوات أنفسكم يف حياتكم الدنيا ، فاليوم جتزون بعذاب الذل واهلوان بسبب استكباركم عن 
طاعة رسوله صلى هللا عليه قول ما جاءت به رسل هللا من اهلدى ، وبسبب خروجكم عن طاعة هللا و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضييو  ة لعالميي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يي   تفسييورة يياف ة 
  لشوخةمحمدةش ميةشوب ةة] فظهةهللا[ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 

14 

واذكر )اي رسولنا( رسولنا هوداً أخا قبيلة عاد من النسب حني خوف قومه وحذرهم من عذاب وسلم ـــ 
هللا يف دايرهم ابألحقاف ابليمن "جنوب اجلزيرة العربية" وقد أرسلت الرسل من قبل هود ومن بعده إىل 

قومه : إين أممهم بتخويفهم من عذاب هللا ودعوهتم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له ، وقال هوٌد ل
قال قوم هود  مل تطيعون فيما أرسلنا به إليكم ـــ  أخاف عليكم عذاب هللا يف يوم القيامة عظيم اهلول إن

صادقًا فيما )عاد( لرسوهلم هود: أجئتنا لتصدان عن عبادة آهلتنا ، فأتنا مبا تعدان من العذاب إن كنت 
د هللا يف استحقاقكم تعجيل العذاب ، وال علم يل عن قال هود هلم : إمنا العلمتقوله لنا يف دعوتك  ـــ 

مبجيء العذاب ، إمنا أان مبلغ لكم ما أرسلين هللا به ، ولكين أراكم قومًا جتهلون عذاب هللا وعقوبته 
 على الكفر والتكذيب فكفرمت وكذبتم.

 
 بعض الدروس من الآيات :

 
وجبها هللا عليه فامتنع فإنه اي عباد هللا : من دعاه أبوه أو أمه إىل طاعة هللا اليت أ (1

 مرتكب اإلمث من وجهني: 
 أنه عصى هللا عز وجل ومل يقم مبا أوجبه عليه.  -أ

أنه عصى والديه فهو عاق هلما ألهنما أمراه مبا أوجبه هللا عليه , وعقوق الوالدين  -ب
ْشَراك   اْلَكَبائِرِ  َأْكرَب  )) من كبائر الذنوب وقد قال صلى هللا عليه وسلم :  ِبلِلَِّ  اْْلِ

 .(( رواه البخاري اْلَواِلَدْينِ  َوع ق وق   الن َّْفسِ  َوقَ ْتل  
أخيت املسلمة " هل عندكم برانمج دعوة ألوالدكم إىل  –أيها املسلمون "أخي املسلم   (2

فكري أيتها األم يف دعوة أبنائكم وبناتكم إىل هللا عز  –هللا عز وجل ؟ فكر أيها األب 
مج الدعوة أن تذكرهم اآلخرة وأن ختوفهم وحتذرهم وجل ، ويكون من ضمن الربان

عذاب هللا عز وجل ، وأنه ال يغين أحٌد عنهم شيئًا يوم القيامة  ، وقد قال صلى هللا 
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 ِمنْ  َعْنكِ  أ ْغِن  َل  ِشْئتِ  ِبَا َسِليِن  الِلَِّ  َرس ولِ  بِْنتَ  َفاِطَمة   يَ ))عليه وسلم البنته فاطمة : 

ًئا الِلَّ   َيَديْ  َبنْيَ  َلك مْ  نَِذير   َفِإين ِ  ))ملا دعا صلى هللا عليه وسلم عشريته قال هلم :. و (( َشي ْ

. لنجعل هذا برانجمًا دعواًي لألوالد واألهل والعشرية وغريهم . وهللا  ((َشِديد   َعَذاب  
 املوفق.

 أخي املسلم : األم واألب: ادعوا هللا ألوالدكم أن يهديهم وأن يصلحهم ، واستغيثا هللا (3
 َدَعَوات   َثَلث  )) يف ذلك ، وقد قال صلى هللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة :

رواه ابن  ((ِلَوَلِدهِ  اْلَواِلدِ  َوَدْعَوة   اْلم َساِفرِ  َوَدْعَوة   اْلَمْظل ومِ  َدْعَوة   ِفيِهنَّ  َشكَّ  َل  ََل نَّ  ي ْسَتَجاب  
ألن دعوتك عليه مستجابة كما  ماجه ، واي أخي لو كان الولد عاقًا فال تدع عليه ،

قال صلى هللا عليه وسلم ، وإمنا ادع للولد وأكثر من الدعاء واإلحلاح على هللا يف ذلك 
 . وهللا املوفق.

أيها املسلم: إن املؤمن كلما ازداد من الطاعات رفعه هللا هبا الدرجات يف اجلنة ، وقد  (4
 ِمنْ  اْلغ َرفِ  َأْهلَ  َيََتَاَءْونَ  اْْلَنَّةِ  َأْهلَ  ِإنَّ ))قال صلى هللا عليه وسلم من حديث أيب سعيد : 

نَ ه مْ  َما ِلتَ َفاض لِ  اْلَمْغِربِ  َأوْ  اْلَمْشِرقِ  ِمنْ  اِْل ف قِ  ِف  اْلَغاِبرَ  الدُّرِ يَّ  اْلَكوَْكبَ  َيََتَاَءْونَ  َكَما  فَ ْوِقِهمْ   ((بَ ي ْ
 الدَّرََجاتِ  َأْهلَ  ِإنَّ )) عليه وسلم من حديث أيب سعيد : رواه الشيخان. وقال صلى هللا

ه مْ  َأْسَفلَ  َمنْ  يَ َراه مْ  اْلع َلى  َأبَ  َوِإنَّ  السََّماءِ  آَفاقِ  ِمنْ  اِْل ف قِ  ِف  الطَّاِلع   اْلَكوَْكب   ي  َرى َكَما  ِمن ْ
ه مْ  َوع َمرَ  َبْكر   أخي اجتهد يف الطاعات  ي وابن ماجه ،رواه أمحد والرتمذ ((َوأَنْ َعَما ِمن ْ

 رمات .وترك احمل
أخي املسلم : هل قمت أان وأنت بدعوة إخوتنا من النسب وأعمامنا وبين عمنا وأهلينا  (5

إىل هللا عز وجل ، دعوة اإلخوة من ضمن دعوة األقارب ، وليسأل كل منا نفسه ماذا 
 ق لْ  َعم ِ  يَ  ))     قدم يف هذا اجلانب ، ولقد  دعا النيب صلى هللا عليه وسلم عمه وقال

فإن دعوة األخ من األمور اهلامة ألن له حق القرابة ، (( رواه البخاري ، الِلَّ   ِإلَّ  ِإَلهَ  َل 
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أخي : من أعظم حقوق القرابة دعوهتم إىل هللا عز وجل وتعليمهم ما أوجب هللا عليهم 
، وإن كان الغالب أن القريب ال يستمع لقريبه وال يقبل دعوته وأينف من نصحه له ، 

ذلك  فلنقدم دعوتنا هلم ولنتوكل على هللا عز وجل ولندع هللا  ولكن حىت وإن حصل
 هلم ابهلداية . وهللا املوفق .

إن الرسل عليهم السالم فيهم شفقة على أممهم ، وقد دلوا أممهم على ما يعلمونه خرياً  (6
 قَ ْبِلي َنِب   َيك نْ  لَْ  ِإنَّه  ))هلم ، كما قال صلى هللا عليه وسلم من حديث عبد هللا بن عمرو 

رواه  ((ََل مْ  يَ ْعَلم ه   َما َشرَّ  َوي  ْنِذرَه مْ  ََل مْ  يَ ْعَلم ه   َما َخرْيِ  َعَلى أ مََّته   يَد لَّ  َأنْ  َعَلْيهِ  َحقًّا َكانَ   ِإلَّ 
فهل فينا هذا اإلشفاق على إخوتنا املسلمني ، واخلوف على العصاة منهم من  ، مسلم

خاطبوا من تدعوهنم ، فيقول الداعية ملن يدعوه : عذاب هللا ، ولذلك : أيها الدعاة : 
إين أخاف عليك من عذاب هللا إن بقيت على هذا الذنب ، فاتركه لوجه هللا وتب منه 

 واستغفر هللا . وهللا املوفق
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ا ْسَتْقِبلَ  َعارِض ا رَأَْوه   َفَلمَّ وا أَْوِديَتِِهمْ  م  ْمِطر َنا َعارِض   َهَذا َقال  وَ  بَلْ  م   َما ه 

مْ اسْ  ر  ( 24) أَِليم   َعَذاب   ِفيَها ِريح   ِبهِ  َتْعَجْلت  َدم ِ وا َرب َِها ِبأَْمرِ  شَْيء   ك لَّ  ت   لَا َفأَْصبَح 

مْ  إِلَّا ي رَى ه  ْجرِِمينَ  اْلَقْومَ  َنْجزِي كََذِلكَ  َمَساِكن  مْ  َوَلَقدْ ( 25) اْلم   إِنْ  ِفيَما َمكَّنَّاه 

اك مْ  ا مْ َله   َوَجَعْلَنا ِفيهِ  َمكَّنَّ مْ  أَْغَنى َفَما َوأَْفئَِدة   َوأَبَْصار ا َسْمع  مْ  َعْنه  ه   َوَلا َسْمع 

مْ  مْ  َوَلا أَبَْصار ه  ه  وا إِذْ  شَْيء   ِمنْ  أَْفئَِدت  ونَ  كَان  وا َما ِبِهمْ  َوَحاقَ  اللَّهِ  ِبآَيَاتِ  يَْجَحد   كَان 

رَى ِمنَ  َحْوَلك مْ  َما أَْهَلكَْنا َوَلَقدْ ( 26) يَْسَتْهزِئ ونَ  ِبهِ  ه مْ  اْلآَيَاتِ  َوَصرَّْفَنا اْلق   َلَعلَّ

ونَ  م   َفَلْوَلا( 27) يَْرِجع  ِذينَ  َنَصَره  وا الَّ ا اللَّهِ  د ونِ  ِمنْ  اتََّخذ  ْربَان  وا بَلْ  آَِلَهة   ق   َضل 

مْ  مْ  َوَذِلكَ  َعْنه  وا َوَما إِْفك ه   (28) يَْفَتر ونَ  كَان 

 التفسير:

رتضًا يف السماء متجهًا حنو أوديتهم اليت يزرعون هبا ، قالوا : هذا قوم عاد العذاب معفلما رأى 
سحاب سيمطران وفرحوا به ، قال هللا تعاىل : ليس هذا ابلسحاب املمطر ، بل هو العذاب الذي 

تدمر كل شيء شديدٌة حتمل فيها العذاب املوجع  ـــ استعجلتم حلوله بكم ، فها هو قد نزل وهو ريٌح 
إبذن هللا هلا ، فأصبحوا بعد أن ابدوا وهلكوا ال ترى إال مساكنهم خالية خاوية ما هبا متر به وهتلكه 

 اولقد مكنرمني ممن كذب رسلنا وخالف أمران ـــ من أحد منهم ، وكهذا اجلزاء ابهلالك جنزي القوم اجمل
ًا منه ، وجعلنا هلم قوم عاد يف الدنيا إبعطائهم من األموال واألوالد والقوة ما مل نعطكم مثله وال قريب

مسعًا وأبصاراً وقلوابً فما استفادوا من أمساعهم وال أبصارهم وال قلوهبم يف تقبل اهلدى ، بل جعلوها يف 
معصية هللا ألهنم كانوا ينكرون حجج هللا وبراهينه الواضحة ويكذبون رسله ، وأحاط هبم العذاب 

ولقد أهلكنا ما حولكم اي أهل مكة من القرى  انوا يسخرون به ويستبعدون وقوعه  ـــوالنكال الذي ك
اليت كذب أهلها الرسل كعاد ومثود وسبأ ، ووضحنا هلم احلجج والرباهني الدالة على وجوب عبادة هللا 

فهاّل نصر ىل هللا ويعبدونه وحده دون سواه  ـــ وحده ال شريك له ، لعلهم يرجعون إىل احلق ويتوبون إ
عنهم الذين اختذوهم من دون هللا آهلًة يعبدوهنا ، يتقربون هبا إىل هللا زلفى  هؤالء املهلكني بدفع العذاب

يف زعمهم ، بل ذهبوا عنهم عند نزول العذاب هبم ، وذلك كذب املشركني وافرتائهم يف اختاذهم إايهم 
 آهلًة ، فقد خابوا وخسروا يف عبادهتم هلا واعتمادهم عليها .
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 بعض الدروس من الآيات :

 
سلم : إن كنت وافداً لقوم أو مندوابً هلم أو لشركة أو مرساًل يف شيء ألهل أو أخي امل (1

غريهم ، فكن خري وافد وخري مندوب ومرسل ، حبيث أتيت هلم مبا ينفعهم يف دنياهم 
وآخرهتم ، وال تكن ممن جير عليهم ويالت من شرور وآاثم وذنوب ، كن انصحًا هلم ، 

هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، وال تكن  وليكن عملك طبق ما جاء يف كتاب 
 َعَلى َفَدَخْلت   اْلَمِديَنةَ  َقِدْمت   ((كوافد عاد ، وامسع خربه ، عن رجٍل من ربيعة قال 

 َواِفدِ  ِمْثلَ  َأك ونَ  َأنْ  ِبلِلَِّ  َأع وذ   فَ ق ْلت   َعاد   َواِفدَ  ِعْنَده   َفذََكْرت   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  الِلَّ   َصلَّى الِلَِّ  َرس ولِ 
 ِإنَّ  َسَقْطتَ  اْْلَِبريِ  َعَلى فَ ق ْلت   َقالَ  َعاد   َواِفد   َوَما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  الِلَّ   َصلَّى الِلَِّ  َرس ول   فَ َقالَ  َعاد  
 ث َّ  اْْلََراَدََتنِ  ه  َوَغن َّتْ  اْْلَْمرَ  َفَسَقاه   م َعاِويَةَ  ْبنِ  َبْكرِ  َعَلى فَ نَ َزلَ  قَ ْيًل  بَ َعَثتْ  أ ْقِحَطتْ  َلمَّا َعاًدا
 َعْبَدكَ  َفاْسقِ  َفأ َفاِديَه   ِِلَِسري   َوَل  َفأ َداِويَه   ِلَمرِيض   آِتكَ  لَْ  ِإين ِ  اللَّه مَّ  فَ َقالَ  َمْهَرةَ  ِجَبالَ  ي رِيد   َخَرجَ 

 َفِقيلَ  َسَحاَبت   َله   فَ ر ِفعَ  َسَقاه   الَِّت  اْْلَْمرَ  َله   َيْشك ر   م َعاِوَيةَ  ْبنَ  َبْكرَ  َمَعه   َواْسقِ  م ْسِقَيه   ك ْنتَ   َما
ْوَداءَ  َفاْخَتارَ  ِإْحَداه نَّ  اْخََتْ  َله   ه نَّ  السَّ  َأَحًدا َعاد   ِمنْ  َتَذر   َل  رِْمِدًدا رََماًدا خ ْذَها َله   َفِقيلَ  ِمن ْ

 َأْرَسْلَنا ِإذْ }  قَ َرأَ  ث َّ  اْْلَاتَِ  َحْلَقةَ  يَ ْعِن  ْلَقةِ اْلَْ  َهِذهِ  َقْدر   ِإلَّ  الر ِيحِ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  ي  ْرَسلْ  لَْ  أَنَّه   َوذ ِكرَ 
رواه الرتمذي   ((  اْْليَةَ  { َكالرَِّميمِ   َجَعَلْته   ِإلَّ  َعَلْيهِ  َأَتتْ  َشْيء   ِمنْ  َتَذر   َما اْلَعِقيمَ  الر ِيحَ  َعَلْيِهمْ 

 والنسائي .
ون إذا رأى غيمًا أو رحيًا تعرف يشرع للعبد أن يكون خائفًا من عذاب هللا ، وأن يك  (2

يف وجهه الكراهية حىت ميطر فيسّرى عنه ،  ألنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى 
 ِف  ع ِرفَ  ِرحًيا َأوْ  َغْيًما رََأى ِإَذا َكانَ ))غيمًا أو رحيًا عرف ذلك يف وجهه فقالت عائشة 

 ِإَذا َوَأرَاكَ  اْلَمَطر   ِفيهِ  َيك ونَ  َأنْ  رََجاءَ  َفرِح وا اْلَغْيمَ  رََأْوا اِإذَ  النَّاسَ  ِإنَّ  الِلَِّ  َرس ولَ  يَ  َقاَلتْ  َوْجِههِ 
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 قَ ْوم   ع ذِ بَ  َعَذاب   ِفيهِ  َيك ونَ  َأنْ  ي  ْؤِمنِ   َما َعاِئَشة   يَ  فَ َقالَ  اْلَكَراِهَية   َوْجِهكَ  ِف  ع ِرفَ  رَأَيْ َته  
 رواه الشيخان .  ((.{ ُم ِْطر َنَ  َعاِرض   َهَذا}  وافَ َقال   اْلَعَذابَ  قَ ْوم   رََأى َوَقدْ  ِبلر ِيحِ 

يشرع إذا عصفت الريح الدعاء بدعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وإذا ختيلت  (3
السماء أن يتغري لون الشخص املسلم ، وخيرج ويدخل ويقبل ويدبر خوفًا من العذاب 

 َعَلْيهِ  الِلَّ   َصلَّى النَِّبُّ  نَ َكا يسرى عنه ، ففي حديث عائشة قالت ))، فإذا أمطرت أن 
 َوَأع وذ   ِبهِ  أ ْرِسَلتْ  َما َوَخرْيَ  ِفيَها َما َوَخرْيَ  َخرْيََها َأْسأَل كَ  ِإين ِ  اللَّه مَّ  َقالَ  الر ِيح   َعَصَفتْ  ِإَذا َوَسلَّمَ 

 َوَخَرجَ  َلْون ه   تَ َغريََّ  السََّماء   ََتَي ََّلتْ  اَوِإذَ  َقاَلتْ  ِبهِ  أ ْرِسَلتْ  َما َوَشر ِ  ِفيَها َما َوَشر ِ  َشر َِها ِمنْ  ِبكَ 
َبلَ  َوَدَخلَ   رواه مسلم . (( َعْنه   س رِ يَ  َمَطَرتْ  فَِإَذا َوَأْدبَ رَ  َوَأق ْ

عليه وسلم كان إذا يسنُّ إذا رأينا املطر أن نقول : اللهم صيِّبًا انفعًا ، ألنه صلى هللا  (4
 رواه البخاري من حديث عائشة. (( ِفًعاَنَ  َصيِ ًبا اللَّه مَّ  رأى املطر قال ))

أيها العبد : إن عندي مسعًا وبصرًا وقلبًا ، وعندك مسعًا وبصرًا وقلبًا ، وإن عند فالن  (5
مسعه ، يسمع ما حرم هللا ، وال  بصرًا وقلبًا ، ولكنه يعصي ربه يفمن الناس مسعًا و 

بة والنميمة والكالم الباطل يسمع مستجيبًا للقرآن ، فيسمع األغاين والتمثيليات والغي
وغري ذلك من احملرمات ، ويبصر ما حرم هللا من النساء األجنبيات يف القنوات وغريها 
، وجيلس جمالس السوء ، وال يستفيد من قلبه يف التذكر واالتعاظ عند مساع القرآن 

فد والسنة واملواعظ ، فهذا الشخص فالن قد عصى ربه يف بصره ومسعه وقلبه ، ومل يست
من مسعه وبصره وقلبه شيئًا ، بل جعلها يف هالكه ومعصية ربه ، لكن هل أان وأنت 
استفدان من أمساعنا وأبصاران وقلوبنا ، فلم نكن مثل فالن العاصي هبا، هل استفدان 
منها علمًا واتعاظًا واعتبارًا ، وجعلنا أمساعنا وأبصاران وقلوبنا يف طاعة ربنا ؟ لنسأل 

 أنفسنا عن ذلك .
إننا إن مل نستفد شيئاً من أمساعنا وأبصاران وقلوبنا فيما ينفعنا عند ربنا فما الفرق 
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بيننا وبني ألئك اهلالكني ؟ أال فلنجعل أمساعنا الستماع القرآن والسنة واملواعظ وكل ما 
 ينفع املسلم يف دنياه وآخرته ، وكذلك األبصار والقلوب.

 أسئلة. (6
 : ماذا تستمع كل يوم ؟ 1س
استمع بعض أجزاء القرآن ، وبعض أشرطة احملاضرات ، وبعض  : 1ج

 التوجيهات اليت أستفيد منها يف حيايت العملية املباحة .
 : ماذا تقرأ كل يوم ؟ 2س
:  أقرأ بعض أجزاء القرآن ، وبعض الكتب املفيدة يف الفقه والعقيدة  2ج

 والتفسري ويف األدب املفيد وغريها من الكتب النافعة .
 فيم تتفكر ؟:  3س
: أتفكر يف خلق السماوات واألرض ، وأهنا إمنا خلقت لعبادة هللا ،  3ج

 فأحرص على ذلك ، وكذلك بعض األمور اليت تفيدين يف حيايت املباحة .
 النتيجة :

 ، وأنت عاقل.إذن أنت انجح يف مسعك وبصرك وقلبك ، واستمر على ذلك 
 (( كل أولئك كان عنه مسئول  إن السمع والبصر والفؤاد)) تذكر هذه اآلية 

 أسئلة:  (7
 : ماذا يسمع فالن ؟ جارك أغريه . 1س
 :أراه مكباً على مساع األغاين ، وال يستمع قرآانً أو مواعظ . 1ج
 :ماذا يقرأ فالن ، وماذا يشاهد ؟ 2س
:أراه مكباً على قراءة كتب احلب والغرام واجلرائد املتنوعة اليت كلها أكاذيب  2ج

 ها ، وال يقرأ القرآن وال الكتب النافعة ، ويشاهد التمثيليات والصور.أو يغلب علي
 :فيم يفكر فالن ؟ 3س
:يفكر يف العشق والتسكع يف األسواق وراء احملرمات ، وكيف يصيد النساء  3ج

، وكيف يتحصل على احملرمات ، وكيف يضحك على الناس ألخذ أمواهلم ، وكيف 
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 على الرايالت.يتملق ويبيع دينه من أجل احلصول 
 

 النتيجة:
هذا )فالن( شخص فاشل قد أضاع مسعه وبصره وقلبه ، وعليه التوبة إىل هللا من ذلك  

لنحذر أان  ((إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئول )) ، وليتذكر قول هللا
 وأنت فال نكون مثله . وهللا املوفق .
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ونَ  اْلِجن ِ  نَ مِ  َنَفر ا إَِليْكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ  رْآَنَ  يَْسَتِمع  ا اْلق  وه   َفَلمَّ وا َحَضر  وا َقال   أَْنِصت 

ا ِضيَ  َفَلمَّ ْوا ق  ْنِذِرينَ  َقْوِمِهمْ  إَِلى َولَّ وا( 29) م  ا َقْوَمَنا يَا َقال   أ ْنزِلَ  ِكَتاب ا َسِمْعَنا إِنَّ

وَسى بَْعدِ  ِمنْ  ا م  ق  َصد ِ ْسَتِقيم   َطِريق   َوإَِلى اْلَحق ِ  ىإِلَ  يَْهِدي يََديْهِ  بَيْنَ  ِلَما م   م 

وا اللَّهِ  َداِعيَ  أَِجيب وا َقْوَمَنا يَا( 30) وِبك مْ  ِمنْ  َلك مْ  يَْغِفرْ  ِبهِ  َوآَِمن  ن   ِمنْ  َوي ِجْرك مْ  ذ 

ْعِجز   َفَليْسَ  اللَّهِ  َداِعيَ  ي ِجبْ  َلا َوَمنْ ( 31) أَِليم   َعَذاب    َله   َوَليْسَ  الْأَرِْض  ِفي ِبم 

ِبين   َضَلال   ِفي أ وَلئِكَ  أَْوِليَاء   د ونِهِ  نْ مِ  هَ  أَنَّ  يََرْوا أََوَلمْ ( 32) م  ِذي اللَّ  َخَلقَ  الَّ

َماَواتِ   إِنَّه   بََلى اْلَمْوَتى ي ْحِييَ  أَنْ  َعَلى ِبَقاِدر   ِبَخْلِقِهنَّ  يَْعيَ  َوَلمْ  َوالْأَرْضَ  السَّ

ِذينَ  ْعرَض  ي   َويَْومَ ( 33) َقِدير   شَْيء   ك ل ِ  َعَلى وا الَّ  ِباْلَحق ِ  َهَذا أََليْسَ  النَّارِ  َعَلى كََفر 

وا وا َقالَ  َوَرب َِنا بََلى َقال  وق  مْ  ِبَما اْلَعَذابَ  َفذ  ر ونَ  ك ْنت   َصبَرَ  كََما َفاْصِبرْ ( 34) َتكْف 

و لِ  ِمنَ  اْلَعزْمِ  أ ول  مْ  َتْسَتْعِجلْ  َوَلا الر س  مْ  َله  وا َلمْ  ي وَعد ونَ  َما نَ يََروْ  يَْومَ  كَأَنَّه   يَْلبَث 

ونَ  اْلَقْوم   إِلَّا ي ْهَلك   َفَهلْ  بَلَاغ   َنَهار   ِمنْ  َساَعة   إِلَّا  (35) اْلَفاِسق 

 التفسير:

حينما صرفنا إليك نفرًا من اجلن يستمعون إىل قراءتك للقرآن ، فلما وصلوا  -أيها الرسول-واذكر  
نني ع القرآن ، فلما فرغت من قراءتك رجعوا إىل قومهم مؤمعندك قال بعضهم لبعض :اصغوا الستما 

قالوا لقومهم : اي قومنا إان مسعنا قرآاًن أنزل من عند هللا على حممد خموفني لقومهم من عذاب هللا ـــ 
صلى هللا عليه وسلم من بعد موسى عليه السالم ، وهذا القرآن مصدق ملا قبله من الكتب السابقة 

على رسله كالتوراة واإلجنيل ، فهو ال خيالفها ، يدل من اتبعه على احلق ويرشده إىل  اليت أنزهلا هللا
اي قومنا : استجيبوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما  ـــ طريق مستقيم يف العقائد والشرائع واألخالق

عذاب موجع يوم جاء به من هذا القرآن وآمنوا به واعملوا به يغفر هللا لكم من ذنوبكم وينجيكم من 
ومن ال جيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يؤممن به ومل يتبعه فليس بغائب  ـــ -انر جهنم-القيامة 

على هللا هرابً منه يف األرض ، وليس له من دون هللا من ينصره فيمنع عنه العذاب ، أولئك يف احنراف 
املنكرون للبعث ؟ أفكانوا عميًا عن قدرة هللا  أومل يروا هؤالء ـــ واضح عن طريق احلق والرشد واهلدى

العظيمة ، الذي خلق السماوات واألرض ومل يعجز ومل يتعب عن خلقهن ؟ . بلى إنه قادٌر على إحياء 
ٌ لديه ، فإنه على كل شيء قدير  ويوم القيامة يعرض  ـــاملوتى حملاسبتهم وجمازاهتم فهو أسهل عليه هنيِّّ

أفسحر هذا أم أنتم ل  )) م ويقال هلم : أليس هذا العذاب يف النار حقاً الذين كفروا على انر جهن
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هذا . فيقولون : بلى وربنا إن هذا العذاب حٌق فنحن نشاهده ، فيقال هلم :فذوقوا   (( تبصرون
على تكذيب الكفار وأذاهم لك كصرب أويل  -اي رسولنا-فاصرب  العذاب بسبب كفركم وتكذيبكم ـــ

ومنهم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت ، وال تستعجل هلم حلول العقوبة هبم ،  العزم مجيعهم ، 
كأهنم يوم يرون ما ينزل هبم من عذاب هللا مل يلبثوا يف الدنيا ساعة من هنار لقلة أعمارهم فيها ، هذا 

املعرضون عن دينه  تبليغ للعاملني مجيعًا ، وال يهلك بعقوبة هللا وعذابه إال القوم اخلارجون عن طاعة هللا
. 

 بعض الدروس من الآيات :

وما خلقت اْلن واْلنس إل )) إثبات أن اجلن موجودون ، وهم مكلفون كما قال تعاىل  (1

)) ومن اجلن من هو مؤمن  ومنهم من هو فاجر كما قال هللا تعاىل فيهم ة(( ليعبدون 
وعلى اجلن أن يطيعوا ((  وأَن منا املسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا

هللا ورسوله يف كل ما أمر به هللا ورسوله وأن ينتهوا عن كل ما هنى هللا عنه وهنى عنه 
رسوله صلى هللا عليه وسلم وعلى اجلن أن يدعوا إىل هللا عز وجل وأن أيمروا ابملعروف 

 ةجلن(وأن ينهوا عن املنكر كما أن ذلك على اإلنس )الذكور واإلانث من اإلنس ومن ا
وحيرم عليهم أن يؤذوا أحدًا سواءًا من اجلن أو من اإلنس , ومن آمن من اجلن وأطاع 

وبشر الذين آمنوا وعملوا ))        هللا ورسوله فأنه يدخل اجلنة كما قال تعاىل 

 فهي عامة لإلنس واجلن .  ((  الصاْلات أن َلم جنات
قرآن منه آذنته هبم شجرة ، لقول أن النيب صلى هللا عليه وسلم : ملا استمع اجلن ال (2

 (( رواه الشيخان    َشَجَرة ِِبِمْ  آَذَنتْ  )) مسروق حدثين ابن مسعود أنه
 آذنته : أخربته هبم ، وهذا يف بعض املرات .  

 َمَعه   َفَذَهْبت   اْلِْن ِ  َداِعي َأََتين  ))يف حديث ابن مسعود أنه صلى هللا عليه وسلم قال :   (3
 ك لُّ   َلك مْ  فَ َقالَ  الزَّادَ  َوَسأَل وه   ِنريَاِِنِمْ  َوآََثرَ  آََثرَه مْ  َفَأرَاَنَ  بَِنا َفاْنطََلقَ  َقالَ  اْلق ْرآنَ  ِهمْ َعَليْ  فَ َقَرْأت  

 َقالَ ف َ  ِلَدَوابِ ك مْ  َعَلف   بَ ْعَرة   وَك لُّ  َْلًْما َيك ون   َما َأْوفَ رَ  أَْيِديك مْ  ِف  يَ َقع   َعَلْيهِ  الِلَِّ  اْسم   ذ ِكرَ  َعْظم  
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فال  ، رواه مسلم (( ِإْخَواِنك مْ  َطَعام   َفِإِنَّ َما ِِبَِما َتْستَ ْنج وا َفَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  الِلَّ   َصلَّى الِلَِّ  َرس ول  
 ابلعظام والروث ولنحذر من ذلك . تستنج

 رسالة : برانمج استماع لبعض آايت القرآن . (4
 أخي املسلم : إذا قرئ القرآن :  -

ولنتفكر يف ((  فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون)) ننصت الستماعه فلنستمع ول -أ
 معانيه ولنتدبر ذلك .

 ليأمر بعضنا بعضاً ابإلنصات ، فنقول : أنصت اي أخي ، أنصتوا اي إخواين وكذا . -ب
إذا انتهينا من استماع القرآن وتدبر بعض معانيه فلننطلق إىل أهلينا وإخواننا وعشائران  -ج

هم دعاة إىل تطبيق ما مسعناه ، خموفني من ندعوهم بعذاب هللا إن وقبائلنا وغري 
أعرضوا ، حىت لو أن ما مسعناه آية واحدة ، فقد قال صلى هللا عليه وسلم : 

 .((آيَةً  َوَلوْ  َعنِ   بَ لِ غ وا))
إذا دعوان الناس واألهل إىل هذا القرآن والعمل بدين هللا بيّنا ملن ندعوهم أن هذا  -د

إىل احلق و إىل طريق مستقيم ، من سلكه أوصله إىل الفوز العظيم  القرآن يهدي
 وجنات النعيم .

  دعوة من ندعوهم إىل االستجابة وعدم التأخر . -هـ
نذكر ملن ندعوه إىل هذا الدين أن هللا يغفر له ذنبه إن أقبل عليه ، ويتوب     -و

 القيامة .عليه إن اتب إليه ، وأن هللا ينجيه من العذاب املوجع يوم 
نبني ملن ندعوه أنه إن أعرض فأين يهرب من هللا ، فهو حتت قهر هللا وليس     -ز

أتمل هذا له من يدفع عنه عذاب هللا ، وأن هذا املعرض يف الضالل الواضح البني . 
 . ولتطبقه عملياً 

  -أخي الداعية : إن يف هذه اآلايت منهجاً دعوايً وهو كما يلي : (5
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َسعنا كتاًب أنزل من بعد ))ا يدعو إليه وميزاته وخصائصه أن يذكر الداعية م -أ

 ((   موسى مصدقاً ملا بني يديه يهدي إىل اْلق وإىل طريف مستقيم
 (( ي قومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا بهدعو إىل االستجابة ملا يدعو إليه )) أن ي -ب
وبكم يغفر لكم من ذن )) أن يذكر الداعية ما يستفيده املستجيب ملا دعاه -د

 يذكر الداعية للمدعو مثرة عدم االستجابة)اإلعراض(( وجيركم من عذاب  أليم
ومن ل جيب داعي هللا فليس ِبعجز  ف اِلرض وليس له من دونه أولياء أولئك )) 

وقد دل القرآن والسنة على هذا املنهج الدعوي اجلميل كما (( ف ضلل مبني
 َرس ولَ  يَ  َقال وا َأَب  َمنْ  ِإلَّ  اْْلَنَّةَ  يَْدخ ل ونَ  ِت أ مَّ  ك لُّ ))قال صلى هللا عليه وسلم : 

 . (( )صحيح( َأَب  فَ َقدْ  َعَصاين  َوَمنْ  اْْلَنَّةَ  َدَخلَ  َأطَاَعِن  َمنْ  َقالَ  أيََْب  َوَمنْ  الِلَِّ 
إن هذا األسلوب الدعوي قد ذكره اجلن الذين استمعوا قراءة النيب 

يقوم اجلن املؤمنون يف هذا الزمان بسلوك هذا صلى هللا عليه وسلم ، فهل س
املنهج يف الدعوة إىل هللا عز وجل ، وهل سنقوم حنن اإلنس هبذا السلوك يف 
الدعوة إىل هللا عز وجل ، أسأل هللا أن يوفقنا وأن يوفق مؤمين اجلن للدعوة 
إىل هللا عز وجل على منهج القرآن وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، 

 نطلق داعني إىل هللا يف أرض هللا . وهللا املوفق .ولن
 أخي املسلم : إن احلياة الدنيا قصرية وكلها متاعب : (6

فلنصرب على طاعة هللا ، ولنصرب عن معصيته ، ولنصرب على أقدار هللا املؤملة  -أ
)املصائب( ، وليصرب الدعاة على أذى من يؤذيهم ، وليصرب املعلم على طالبه 

على أوالده ، وليصرب أحدان حىت يلقى هللا عز وجل ، فما  ، وليصرب الوالد
ة )) هي إال أايم قليلة وساعات يسرية مث أييت املوت وينتقل العبد إىل اآلخر 

قد قال أبو هريرة ولقد صرب صلى هللا عليه وسلم على الدنيا ، ف(( خري وأبقى 
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 ِمنْ  تَِباًعا َثَلَثً  َوَأْهل ه   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  الِلَّ   َصلَّى الِلَِّ  َرس ول   َشِبعَ  َمارضي هللا عنه: ))

نْ َيا َفاَرقَ  َحىتَّ  اْلرب  ِ  خ ْبزِ   رواه الرتمذي ورواه الشيخان مبعناه . ((الدُّ
 وتواصوا بْلق وتواصوا بلصرببعضنا بعضًا ابلصرب كما قال تعاىل : )) ليوص  -ب

 اْْلَْوضِ  َعَلى تَ ْلَقْوين  َحىتَّ  َفاْصرِب وال صلى هللا عليه وسلم ألصحابه : ))وقا(( 
 .(( رواه أمحد )صحيح(
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