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هِ  اْلَحْمد   ِذي ِللَّ َماَواتِ  َخَلقَ  الَّ َماتِ  َوَجَعلَ  َوالْأَرْضَ  السَّ ل  مَّ  َوالنُّورَ  الظُّ ِذينَ  ث   الَّ

ونَ  ِبَرب ِِهمْ  كََفر وا وَ ( 1) يَْعِدل  ِذي ه  مَّ  ِطين   ِمنْ  ك مْ َخَلقَ  الَّ  َوأََجل   أََجلًا َقَضى ث 

مَّ  ِعْنَده   م َسمًّى مْ  ث  وَ ( 2) َتْمَتر ونَ  أَْنت  ه   َوه  َماَواتِ  ِفي اللَّ  الْأَرِْض  َوِفي السَّ

 آَيَاتِ  ِمنْ  آَيَة   ِمنْ  َتأْتِيِهمْ  َوَما( 3) َتكِْسب ونَ  َما َويَْعَلم   َوَجْهَرك مْ  ِسرَّك مْ  يَْعَلم  

وا إِلَّا مْ َرب ِهِ  ْعرِِضينَ  َعْنَها كَان  ب وا َفَقدْ ( 4) م  مْ  َلمَّا ِباْلَحق ِ  كَذَّ  َفَسْوفَ  َجاَءه 

وا َما أَْنبَاء   يَأْتِيِهمْ   ِمنْ  َقبِْلِهمْ  ِمنْ  أَْهَلكَْنا َكمْ  َيَرْوا أََلمْ ( 5) يَْسَتْهزِئ ونَ  ِبهِ  كَان 

مْ  َقْرن   مَ  َلمْ  َما الْأَرِْض  ِفي َمكَّنَّاه  َماءَ  َوأَْرَسْلَنا َلك مْ  ك ِنْ ن   ِمْدرَارًا َعَليِْهمْ  السَّ

مْ  َتْحتِِهمْ  ِمنْ  َتْجرِي الْأَْنَهارَ  َوَجَعْلَنا وِبِهمْ  َفأَْهَلكَْناه  ن   بَْعِدِهمْ  ِمنْ  َوأَْنَشأَْنا ِبذ 

 (6) آََخِرينَ  َقرًْنا
 التفسير :

حيمدوه : احلمد هلل الذي له أكمل احملامد وأعظم يقول هللا تعاىل مادحًا نفسه ومعلمًا مذكراً عباده أن 
املدح والثناء فهو الذي خلق السموات وما فيها خلقًا حمكماً بال عمد وزينها ابلكواكب النريات وخلق 
األرض قرارًا لعباده وجعل ظلمات الليل ونور النهار ملنافع عباده ومع هذا كله كفر به بعض عباده 

ه واختذوا له صاحبة وولدًا مع أنه سبحانه هو املستحق للعبادة وحده دون وجعلوا له شريكًا يف عبادت
الذي خلق أابكم  وحده سواه املنزه عن الشريك والصاحبة والولد فال إله إال هللا وال رب سواه ـــ هو هللا

آدم وهو أصلكم من طني مث جعل لكم أعمارًا من خلق أحدكم إىل موته وجعل أجاًل معلومًا من 
إىل البعث وقيام القيامة مث أنتم تشكون يف قيام الساعة والبعث واحلساب مع قيام احلجج عليها  املوت

ـــ وهو هللا املدعو يف السموات واألرض الذي يعبده ويوحده ويرغب إليه وخيافه من يف السموات 
ا تعلنون واألرض إال من كفر من اجلن واإلنس وهو يعلم ما تسرون وتضمرون يف قلوبكم ونفوسكم وم

من األقوال واألعمال ال خيفى عليه شيء يف السموات واألرض ويعلم مجيع ما تكسبون من األعمال 
وما أتيت هؤالء الكفار من معجزة وحجة على وحدانية من خري أو شر فيجازيكم عليها يوم القيامة ـــ 

ن عنها ـــ فقد كذب هؤالء هللا وصدق رسله إال كانوا غري مبالني هبا فال يتفكرون فيها بل هم معرضو 
واستهزءوا به فسوف جيدون مغبة تكذيبهم ووابل استهزائهم  به رسول هللا الكفار ابلقرآن ملا جاءهم 

إذا نزل هبم العذاب على ذلك ـــ أمل يعلم هؤالء الكفار القرون الكثرية اليت سبقتهم فقد مكنا تلك األمم 
جلاه والنعم الكثرية وأنزلنا عليهم األمطار شيئاً بعد شيء وجعلنا املاضية من األموال واألوالد واألعمار وا
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األهنار جتري من حتتهم فزرعوا احلدائق والبساتني وتنعموا يف هذه احلياة بضروب من النعم مما مل يعطه 
بعدهم جياًل آخر  من هؤالء الكفار ولكنهم كفروا ابهلل فأهلكناهم بسبب ذنوهبم وسيئاهتم وأنشأان

م فاحذروا أيها املخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصاب األمم اليت قبلكم فما أنتم أبعز على هللا لنختربه
 . منهم فهل تعتربون وتتعظون ؟

 : بعض الدروس من الآيات
وإذا رأيت ما حتب أو ما  أخي املسلم : أكثر من محد هللا عز وجل والثناء عليه أبن له احلمد (1

أو رجعت من غزو أو حج أو سفر أو قرب طعامك وفرغت تكره فأمحد هللا أو رفعت مائدتك 
ََماَرََأىَإهَذاََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلىَاّللََهََرُسولَََُكانََ: ))ويف حديث عائشة قالت  منه وغري ذلك ,

ََهَاْْلَْمدَََُقالَََُيُهبَ  َاتََُتَتهمَ َبهنهْعَمتههَهَاَلذهيَّلله ََهَاْْلَْمدَََُقالَََهََُيْكرََََماَرََأىََوإهَذاَالَصاْله (( رواه َحالَ َُكل َهَََعَلىَّلله
، ويف  ابن ماجه )صحيح( ، فيا أخي امحد هللا إذا رأيت ما حتب أو ما تكره كما كان 

َهَََحْداَ َاْْلَْمدَُ:َََقالََََمائهَدتُهََُرُفهَعتََْإهَذاََكانََ: ))قال  أمامهحديث أيب  َاْْلَْمدََُفهيهَهَُمَبارَك اَطَي هب اََكثهري اََّلله
ََه (( رواه البخاري ، ويف  رَبَ َناََعْنهََُُمْستَ ْغن َََوَلََُمَودَعَ ََمْكُفور ََوَلَََوَلَََمْكفهي َ ََغرْيََََآَوانَََوََََكَفانََََاَلذهيَّلله

َالَلُهمَََالََقََََطَعامههَهَمهنََْفَ رَغََََفإهَذاَاّللََهَبهْسمَهََقالََََطَعامَ ََلهََُقُ ر هبَََإهَذا: )) حديث رجل قال كان 
نَ ْيتََََوَأْغنَ ْيتََََوَأْسَقْيتََََأْطَعْمتََ (( رواه أمحد  َأْعطَْيتََََماََعَلىَاْْلَْمدََُفَ َلكََََواْجتَ بَ ْيتََََوَهَدْيتََََوَأق ْ

َُعْمَرةَ ََأوَََْحج َ ََأوَََْغْزوَ َمهنََْقَ َفلَََإهَذاَ)) )صحيح( ، ويف حديث ابن عمر قال كان رسول هللا 
َاْلُمْلكَََُلهَََُلهَََُشرهيكََََلَََوْحَدهََُاّللَََُإهَلََإهَلهََََلََيَ ُقولََُثََََُتْكبهريَاتَ ََثََلثَََاْْلَْرضَهَمهنَََْشَرفَ َُكل َهَََعَلىَيَُكب هَُ
ُدونََََعابهُدونَََََتئهُبونَََآيهُبونََََقدهيرَ ََشْيءَ َُكل َهَََعَلىََوُهوَََاْْلَْمدَََُوَلهَُ ََوْعَدهََُاّللََََُصَدقََََحامهُدونَََلهَرب هَناََساجه

 (( رواه الشيخان .َوْحَدهََُاْْلَْحَزابََََوَهَزمََََعْبَدهَََُوَنَصرََ

كم مير يب وبك من ظلمات الليايل وكم مير يب وبك من األايم فبماذا مألان تلك أيها املسلم :   (2
الظلمات يف تلك الليايل ومباذا مألان تلك األايم ـ هل علمنا أننا مسئولون عنها ألهنا أعماران 

َناهََُفهيمَََُعُمرههَهََعنَْ)) وسوف يسأل كل واحد منا كما قال   .(( َأف ْ

 رص على ملئها بطاعة هللا عز وجل "إذا علمنا أهنا أعماران فلنح "         

إن آايت هللا كثرية فهل نتفكر يف هذه اآلايت أو يف بعضها ـ وهل حيض كل واحد منا  : أخي (3
الشرعية وهي ها )) املخلوقات وهي اآلايت الكونية (( ))أخاه على التفكر يف آايت هللا بنوعي
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ر ببعض تلك اآلايت حىت يزداد ك  (( فلو أن أحدان إذا جلس يف جملس ذ  آايت القرآن الكرمي
 .وهللا املوفق ، اإلميان وتعمر اجملالس ابحلديث عن آايت هللا 

دان هللا وشكرانه على هذه النعم من نعم هللا علينا ) املطر () األهنار والعيون () املياه (فهل مح (4
وتركنا الذنوب واملعاصي ؟ كل منا يسأل نفسه فما أقل الشاكرين وما أكثر الكافرين هبذه النعم 

صلى هللا عليه وسلم"إذا رأى وعدم اإلعرتاف هلل هبا مع ما فيها من املنافع لعباد هللا وقد قال 
 رواه البخاري.املطر قال : صيباً انفعاً" 
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وه   ِقرَْطاس   ِفي ِكَتابًا َعَليْكَ  َنزَّْلَنا َوَلوْ  ِذينَ  َلَقالَ  ِبأَيِْديِهمْ  َفَلَمس   إِنْ  كََفر وا الَّ

ِبين   ِسْحر   إِلَّا َهَذا وا( 7) م  ِضيَ  َمَلكًا أَْنَزْلَنا َوَلوْ  َمَلك   َعَليْهِ  أ ْنزِلَ  َلْولَا َوَقال   َلق 

مَّ  الْأَْمر   لًا َلَجَعْلَناه   َمَلكًا َجَعْلَناه   َوَلوْ  (8) ي ْنَظر ونَ  لَا ث   َما َعَليِْهمْ  َوَلَلبَْسَنا َرج 

ونَ  ْهزِئَ  َوَلَقدِ ( 9) يَْلِبس  ل   اْست  ِذينَ  َفَحاقَ  َقبِْلكَ  ِمنْ  ِبر س  مْ  َسِخر وا ِبالَّ  َما ِمْنه 

وا لْ ( 10) يَْسَتْهزِئ ونَ  ِبهِ  كَان  مَّ  الْأَرِْض  ِفي ِسير وا ق  ر و ث   َعاِقبَة   كَانَ  كَيْفَ  ااْنظ 

ِبينَ  كَذ ِ لْ ( 11) اْلم  َماَواتِ  ِفي َما ِلَمنْ  ق  لْ  َوالْأَرِْض  السَّ هِ  ق   َعَلى كََتبَ  ِللَّ

ِذينَ  ِفيهِ  َريْبَ  لَا اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إَِلى َليَْجَمَعنَّك مْ  الرَّْحَمةَ  َنْفِسهِ  وا الَّ  َخِسر 

مْ  َسه  مْ  أَْنف  يْلِ  ِفي َسكَنَ  َما َوَله  ( 12) ي ْؤِمن ونَ  لَا َفه  َهارِ  اللَّ وَ  َوالنَّ ِميع   َوه   السَّ

  (13) اْلَعِليم  
 التفسير : 

ورأوا نزوله وعاينوه ملا آمن بك يديهم ـ القرآن يف ورق مكتوب فلمسوه أب أيها النيبـ ولو نزلنا عليك 
جلي ـــ وقال الكفار ملاذا مل ولقال الكفار ما هذا إال سحر واضح ، هؤالء املشركون لعنادهم وكربهم 

رسول هللا ، ولو أنزلنا ملكًا فلم يؤمنوا  اً ينزل على حممد ملك فيكون نذيرًا معه ويشهد أبن حممد
جلاءهم العذاب من هللا عز وجل بال إمهال وال أتخر ـــ ولو جعلنا الرسول إىل البشر ملكًا جلعلناه على 

ألخذ عنه وعندها يلتبس عليهم األمر هل هو رجل بشرى أو هيئة الرجل ليمكنهم خماطبته واالنتفاع اب
ـ كما استهزئ بك فاصرب فإان انصروك  نيبملك يف هيئة رجل ـــ ولقد استهزئ برسل من قبلك ـ أيها ال

وقد حاق ابلذين سخروا ابلرسل عاقبة استهزائهم وسخريتهم أبن ولك العاقبة احلسنة يف الدنيا واآلخرة 
هبم العذاب جزاء فعلهم ـــ قل سريوا أيها الساخرون ابلرسل يف األرض وانظروا ما أحل أهلكناهم وأنزلنا 

العذاب والنكال واهلالك وكيف  املاضية الذين كذبوا رسل هللا وسخروا منهم وعاندوهم من هللا ابلقرون
األرض ؟ قل إن للكفار ملن ملك ما يف السموات و ـ أيها النيب ـ هللا رسله وعباده املؤمنني ـــ قل  جنى

ملك ذلك هلل وأنه قد كتب على نفسه الرمحة وليجمعنكم هللا إىل يوم القيامة للحساب واجلزاء ال شك 
يف ذلك ، والكفار هم الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة فهم ال يؤمنون ابهلل وال ابحلساب واجلزاء وال 

بة يف السموات واألرض فاجلميع يصدقون بذلك ، وهلل ملك ما سكن يف الليل والنهار من كل دا
 عباده وحتت قهره وهو السميع ألقوال عباده العليم أبفعاهلم .
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 : بعض الدروس من الآيات
أيها الدعاة إىل هللا أتباع الرسل ـ أيها اآلمرون ابملعروف الناهون عن املنكر على منهج الرسل ـ  (1

رضون عليكم ـ ولكن اصربوا إنكم سوف حتاربون من قبل اجملرمني وسوف يستهزءون بكم وحي
الرسل فالطريق شاق واعلموا  وأوذيعلى األذى فقد استهزئ برسل هللا عليهم الصالة والسالم 

مغبة عملهم وسيجازيهم هللا على إجرامهم وقد أن العاقبة للمتقني وأن املستهزئني سوف جيدون 
، ـ فاصربوا ـ وتوكلوا  رواه البخاري ومسلم(( يُ ْفلهْتهََُلََََْذهََُأخَََإهَذاََحَّتََلهلظَالهَهََلُيْملهيَاّللََََإهنََ)) قال 

على هللا ـ وسددوا وقاربوا ـ واجتهدوا حسب االستطاعة ـ وادعوا هللا عز وجل يف كبت عدوكم ـ 
 واطلبوا الثواب من هللا ابإلخالص ، وهللا املوفق .

التوابون ـ إن رمحة هللا واسعة وقد أخي املسلم : إىل كل عبد أذنب ـ وكلنا خطاء وخري اخلطائني  (2
َََكَتبََََاْْلَْلقَََاّللََََُخَلقََََلَمايف حديث أيب هريرة )) غلبت غضب هللا كما قال النيب  َفَ ُهوَََكهَتابههَهََفه

ََإهنَََاْلَعْرشَهَفَ ْوقَََعهْنَدهَُ ََتَ ْغلهبَََُرَْحَته (( رواه الشيخان ، فهل اي أخي أسرعنا إىل رمحة هللا  َغَضبه
 ل األسباب ومن تلك األسباب :ببذ

 (( . فسأكتبهاَللذينَيتقونتقوى هللا ))  -أ
 (( . ويؤتونَالزكاةَوالذينَهمَآبايتناَيؤمنونإعطاء الزكاة واإلميان آبايت هللا ))  -ب
 . (( لرسولَالنبَاْلمييتبعونَا))  متابعة النيب  -ت
مََيف حديث ابن عمر )) صالة أربع قبل العصر لقوله  -ث َاْلَعْصرَهَقَ ْبلََََصَلىَاْمَرأَ َاّللَََُرَحه

 (( رواه أبو داود والرتمذي )حسن( .َأْربَ ع ا
َعبداَهللاَرحميف حديث جابر )) مساحة البيع والشراء والقضاء واالقتضاء لقوله  -ج

 (( رواه البخاري . اقتضىَإذاَمسحاَقضىَإذاَمسحاَاشرتىَإذاَمسحاَابعَإذاَمسحا
(( فسلمَسكتَأوَفغنمَقالَعبداَهللاَرحم)) م أو سكت فسلم لقوله من قال فغن -ح

 )حسن( .
من قام يف الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح يف وجهها املاء وكذلك املرأة  -خ

صلى هللا عليه وسلم " رحم هللا رجال قام من الليل وهو قوله حلديث أيب هريرة 
مرأة قامت من فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح يف وجهها املاء ورحم هللا ا
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) رواه أبو داود الليل فصلت وأيقضت زوجها فصلى فإن أىب نضحت يف وجهه املاء 
 والنسائي وأمحد ( )صحيح( . 

أخي املسلم : تذكر الوقوف بني يدي هللا يوم القيامة ولنعمل من اآلن جمتهدين يف كل عمل  (3
كم ممن يرد حوض نبينا حممد وأسال هللا سبحانه أن جيعلنا وإاي ، صاحل يقربنا إىل هللا عز وجل

 (( َََوارهَدةَ ََأْكثَ رََُأَي  ُهمََْيَ تَ َباَهْونََََوإهََّنُمَََْحْوض اََنبه َ َلهُكل َهَإهنََفقد قال يف حديث مسرة ََأنَََْأْرُجوََوإهن ه
 (( رواه الرتمذي )صحيح( .َوارهَدةَ  َأْكثَ َرُهمَََْأُكونََ
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للللْ  لللهِ  أََغيْلللرَ  ق  لللَماَواتِ  َفلللاِطرِ  َوِليًّلللا أَتَِّخلللذ   اللَّ لللوَ  َوالْلللأَرِْض  السَّ  َولَلللا ي ْطِعلللم   َوه 

لللللْ  ي ْطَعللللم   ِللللي ق  للللونَ  أَنْ  أ ِمللللرْت   إِن  لَ  أَك  للللوَننَّ  َولَللللا أَْسللللَلمَ  َمللللنْ  أَوَّ  ِمللللنَ  َتك 

للللْ ( 14) اْلم شْلللرِِكينَ  ِلللي ق   َعِظللليم   يَلللْوم   َعلللَذا َ  َرب ِلللي َعَصللليْ    إِنْ  أََخلللاف   إِن 

ِبلللين   اْلَفلللْو    َوَذِللللكَ  َرِحَمللله   َفَقلللدْ  َمئِلللذ  يَوْ  َعْنللله   ي ْصلللَرفْ  َملللنْ ( 15) ( 16) اْلم 

للله   يَْمَسْسلللكَ  َوإِنْ  لللر    اللَّ لللوَ  إِلَّلللا َلللله   كَاِشلللفَ  َفلَلللا ِبض   ِبَخيْلللر   يَْمَسْسلللكَ  َوإِنْ  ه 

للوَ  للوَ ( 17) َقللِدير   شَللْيء   ك للل ِ  َعَلللى َفه  للوَ  ِعبَللاِههِ  َفللْوقَ  اْلَقللاِهر   َوه   اْلَحِكلليم   َوه 

للللْ ( 18) اْلَخِبيلللر   للللِ  َشلللَهاَهةً  أَكْبَلللر   شَلللْيء   أَيُّ  ق  للله   ق   َوبَيْلللَنك مْ  بَيْنِلللي َشلللِهيد   اللَّ

للرْآَن   َهللَذا إَِللليَّ  َوأ وِحلليَ  ونَ  أَئِللنَّك مْ  بََللل َ  َوَمللنْ  ِبللهِ  لِأ ْنللِذَرك مْ  اْلق   َمللعَ  أَنَّ  َلَتْشللَهد 

للهِ  لللْ  أ ْخللرَ  آَِلَهللةً  اللَّ لللْ  أَْشللَهد   لَللا ق  للوَ  إِنََّمللا ق  نِللي َواِحللد   إَِللله   ه  للا بَللرِيء   َوإِنَّ  ِممَّ

شْلللرِك ونَ  لللِذينَ  (19) ت  م   الَّ وَنللله   اْلِكَتلللا َ  آََتيَْنلللاه  لللونَ  كََملللا يَْعرِف  م   يَْعرِف   أَبَْنلللاَءه 

للِذينَ  وا الَّ مْ  َخِسللر  َسلله  للمْ  أَْنف  للونَ  لَللا َفه   اْفَتللرَ  ِممَّللنِ  أَْظَلللم   َوَمللنْ ( 20) ي ْؤِمن 

هِ  َعَلى اِلم ونَ  ي ْفِلح   لَا إِنَّه   ِبآَيَاتِهِ  ذَّ َ كَ  أَوْ  كَِذبًا اللَّ  (21) الظَّ

 التفسير :

 
أختذ وليًا غري هللا أعتمد عليه وأثق به وأطلب أن ينصرين وهللا سبحانه  فللكفار كي ـ أيها النيبـ قل 

هو خـالق السموات واألرض ومبدعهما علي غري مثاٍل سابق وهو يطعم خلقه ويرزقهم من غري احتياٍج 
قل إين أمرين ريب أن أكون أول منقاد لعبادة هللا من هذه األمة وأن ال  ، ليهم فال أيكل ألنه فرٌد صمدإ

إين أخاف إن عصيت ريب أن يعذبين يوم القيامة عذاابً  ـ أيها النيبـ قل  ـــ أكون من املشركني ابهلل 
حصـل علي كل مطـلوب وجنا من كل  من يصرف العذاب عنه يـوم القيـامة فـقد رمحه هللا وقدـــ شديداً 

وإن ميسـسـك هللا بـضٍر من فـقٍر أو مـرٍض أو غري ذلك فال يكشفه عنك إال هو دون سواه  ـــاملخـاوف 
نك ألنه سبحانه وإن ميسسك هللا خبرٍي كصحٍة وغىن وماٍل وولٍد وغريها فال يستطيع أحد أن يرده ع

فوق عبـاده الذي خضعـت له الرقاب وذلـت له اجلـبـابرة وهو وهو سبحانه القاهـر  قدير ـــ على كل شيءٍ 
 ـ أيها النـيبـ قل  ـــ ى عليـه منهم شيءاحلكيم فيضع األشياء يف مواضعها اخلبـري أبمور خلقه ال خيـف

؟ قل هللا العامل أعظم شاهد يل على صدقـي وأن ما جـئـتكم به حـق  للـكفار: من أعـظم األشياء شهادة
ما قـلـتم يل وقد أنزل هللا على هذا القرآن ألخوفكم به من عذاب هللا وهو نذيٌر لكل من بلغُه وهو عامل 
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القرآن ، وإنكم أيها املشركون لتشهدون أن مع هللا آهلةً أخرى فتعبدون تلك اآلهلة ، وأما أان فال أشهد 
ك له وأتربأ إيل هللا منكم أيها بذلك وإمنا أشـهد أن هللا إلـه واحد هو املستـحق لـلعـبادة وحـده ال شري

بصفاته املذكورة يف كتبهم معرفة  اليـهـود والنصارى يعرفـون حممدا  ـــ املشركون ومن شرككم ابهلل 
فخسروا كل اخلسارة فهم ال يؤمنون  اتمة كما يعرفون أبنائهم ولكن أهل الكتاب جحدوا نبوة حممد 

 دوال أحـــ (  نبوة حممد ) ًً مفصال وذكرته كتبهم واضحاً  هبذا األمر الواضح الذي بشرت به األنبياء
أبن له شركاء يف عبادته أو كذب آبايت هللا وبراهينه الدالة على  أشد ظلمًا ممن تقول على هللا 

نه ال يسلم من عذاب هللا وال أيمن وال ينجو كل ظامل من هؤالء املشركني حده ال شريك له ، إعبادته و 
 هللا .اجلاحدين لتوحيد 

 : بعض الدروس من الآيات 
 
من صفات هللا أنه سبحـانه يطـعم عبـاده فكلهم حمتـاج إىل هللا وأما هللا سبـحانه فال حيتاج إىل  (1

 غريه لكمال غناه .

 

وجـوب الرباءة من الشـرك وأهله فمن مل يتـربأ من الشرك وأهله فليس مسـلما ألن الرباءة ) شرط   (2
 (.من شروط ال إله إال هللا

 

يؤمر بذلك  وجوب اخلوف من هللا وترك معصيته ) خوف عذاب هللا ( وإذا كان النيب  (3
إذاَرأىَالغيمَظ لَي دخلَوخي رجَخيش ىَأنَي كونَف يهَع ذابَفإذاَ))َََوقدَكانَ فكيف بنا حنن ؟
من خاف من عذاب } فهل أان وأنت خنـاف من عذاب هللا  رواه الشيخان ((أمطرَسرىَعنهَ

 رك معاصيه وأقبل على طاعته واتب إىل هللا{.هللا ت

 

لذا و بضر فال أحد يدفع عنه ذلك  نع وإذا أراد عبداً مل ميُ  إن اخلري كله بيد هللا فإذا أراد به أحداً  (4
علينا أن نعتمد على هللا يف جلب اخلري وكشف السـوء ) التوكل على هللا ( وبذل األسباب 

َفعَََُوَلَََمنَ ْعتَََلهَماَُمْعطهيََََوَلَََأْعطَْيتَََلهَماََمانهعََََلََالَلُهمََ)) : والدعاء وقد قال  َمهْنكَََاْْلَد َهََذاَيَ ن ْ
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 . رواه الشيخان (( اْْلَدَ 

ََبَ ل هُغوا: )) أخي املسلم ) الداعية ( بـلـغ هـذا الـقـرآن وادع الـناس إلـيه وقد قـال   (5   آَيةَ ََوَلوَََْعن ه

عوة الناس إىل هذا القرآن وخوفهم به من عذاب هللا وبـشرهـم به ، واجتهد يف د رواه البخاري(( 
 وهللا املوفق   لـمن آمن به واتـبعه بـاجلـنة .

 

إلخبـار وعلى ذلك فال يسأل }اي ا ( لـيس من أمساء هللا ولكـن تقال يف جمـال الرد أو ) شيء  (6
 وال ميدح بذلك{. شيء

 

ـ وعـلو الشـأن ( فـنـثـبت ذلك كـله هلل على ت ـ وعـلو الـقهـر ) عـلو الـذاهلل إثــبـات صـفـة الـعـلـو   (7
)عقل أصل املعىن ( وإثبات الكمال هلل وهذا هو مذهب أهل السنة ونفي التمثيل  ما يـلـيق به 

َكمثلهَشيء واجلماعة وكل ما ورد من اإلثبات والـنفي ، فـكما قال تعاىل وهوَالسميعََليس
 .  البصري

  

رسول هللا (( ـ وأكذب شهادة ))شهادة  له إال هللا وأن حممداً شهادة" ))أن ال إأعدل شهادة "  (8
 املشركني بعبادة غري هللا(( 

 -مبا يلي : الواجب فلنحقق شهادة التوحيد ) شهادة أن ال إله إال هللا ( وهذا التحقيق

 برتك ما يناقض هذه الشهادة  ) الشرك األكـبــر ( . -أ

 ) الشرك األصغر ( .  الواجب ـــهـابرتك ما ينـــافـي كـمـال -ب

 . )كبائر الذنوب واإلصرار على الصغائر (برتك ما يضعف اإلميان  -ج

" وأما التحقيق املسنون فهو بزايدة على التحقيق الواجب بفعل املندوابت وترك 
 املكرهات" 

) أخي املسلم اسرع إىل كل طاعة من الواجبات واملسنوانت كما كان رسولنا  صلى 
  عليه وسلم وكذلك الرسل من قبله " إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات" ( هللا 

مْ  َويَْومَ  مَّ  َجِميًعا َنْحش ر ه  ول   ث  ِذينَ  َنق  ك م   أَيْنَ  أَشَْرك وا ِللَّ ِذينَ  ش َركَاؤ  مْ  الَّ  ك ْنت 

م ونَ  مَّ ( 22) َتزْع  مْ  َتك نْ  َلمْ  ث  ه  وا أَنْ  إِلَّا ِفْتَنت  هِ  َقال  ا َما َناَرب ِ  َواللَّ ( 23) م شْرِِكينَ  ك نَّ
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رْ  ِسِهمْ  َعَلى كََذب وا كَيْفَ  اْنظ  مْ  َوَضلَّ  أَْنف  وا َما َعْنه  مْ ( 24) يَْفَتر ونَ  كَان   َوِمْنه 

وِبِهمْ  َعَلى َوَجَعْلَنا إَِليْكَ  يَْسَتِمع   َمنْ  ل  وه   أَنْ  أَِكنَّةً  ق   َوْقًرا آََذانِِهمْ  َوِفي يَْفَقه 

وا لَا آَيَة   ك لَّ  يََرْوا َوإِنْ  وَنكَ  َجاء وكَ  إَِذا َحتَّى ِبَها ي ْؤِمن  ول   ي َجاِهل  ِذينَ  يَق   كََفر وا الَّ

ِلينَ  أََساِطير   إِلَّا َهَذا إِنْ  مْ ( 25) الْأَوَّ  ي ْهِلك ونَ  َوإِنْ  َعْنه   َويَْنأَْونَ  َعْنه   يَْنَهْونَ  َوه 

مْ  إِلَّا َسه  ر ونَ  َوَما أَْنف  وا إِذْ  َترَ  وْ َولَ ( 26) يَْشع  ِقف  ارِ  َعَلى و  وا النَّ  َليَْتَنا يَا َفَقال 

َرهُّ  كَذ ِ َ  َولَا ن  ْؤِمنِينَ  ِمنَ  َوَنك ونَ  َرب َِنا ِبآَيَاتِ  ن  مْ  بََدا بَلْ  (27) اْلم  وا َما َله   كَان 

ونَ  وا ِلَما َلَعاه وا ر هُّوا َوَلوْ  َقبْل   ِمنْ  ي ْخف  ه  مْ  َعْنه   ن   (28) ب ونَ َلكَاذِ  َوإِنَّه 

 التفسير :

 
يوم جنمع املشركني مث نسأهلم أين آهلتكم اليت كنتم تعبدوهنا من دون هللا ؟ هل  (يوم القيامة)واذكروا 

رب أننا ما  مث مل تكن حجة املشركني إال أن قالوا وهللا ايـــ ينفعونكم اليوم يف دفع عذاب هللا عنكم ؟ 
أهنم يكذبون على أنفسهم املشركني يها النيب متعجبا_ من هؤالء أشركنا ومل نعبد غريك معك ــــ أنظر _أ

ا ون من اآلهلة فلم تنفعهم شيئا ومل حيصل هلم منها ما كانو وا يفرت ، وذهب واضمحل عنهم ما كان
ع ـــ ومن املشركني من يستمع  لقراءتك _أيها النيب_ بال فقه وال يؤملون ويرجون من الشفاعة والنف

لى قلوهبم أغطية لئال يفقهوا القرآن ويف آذاهنم صممًا عن السماع النافع هلم ومهما انتفاع ، وجعلنا ع
رأوا من األدلة واحلجج فإهنم ال يؤمنون هبا حىت إذا جاءوك حياجونك يف احلق ابلباطل يقولون ما هذا 

صلى يب الذي جئت به إال خرافات األوائل وال صحة هلا وهؤالء املشركني ينهون الناس عن تصديق الن
وما يهلكون هبذا الصنيع إال أنفسهم وال يعود وابله إال عليهم وهم  تباعهاويتباعدون عن هللا عليه وسلم 

على انر جهنم ويرون  النيب _عندما يوقف هؤالء املشركونال يشعرون خبطره وضرره ـــ  ولو ترى _أيها 
لنؤمن ونعمل األعمال الصاحلة ىل الدنيا إ ما فيها من السالسل واألغالل والنكال فيقولون اي ليتنا نرد

وال نكذب آبايت ربنا ونكون مؤمنني صاحلني ـــ بل قد ظهر هلم يوم القيامة ما كانوا خيفون يف أنفسهم 
إىل  من الكفر والعناد ، ولو ردوا إىل الدنيا لعادوا إىل الكفر والتكذيب وإهنم لكاذبون يف أهنم لو ردوا

 آلمنوا وأصلحوا . الدنيا

 بعض الدروس من الآيات  
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أخي املسلم تذكر يوم احلشر _ يوم القيامة_ ونريد أن جنعل ذلك اليوم على البال فال ننساه  (1

ألن من تذكره عمل مريدا اآلخرة راغبا فيها خائفا من عذاب هللا يوم القيامة . واحلشر نوعان 
 : 

َإنكم)) قال : عليه وسلم صلى هللا)أ( نوع قبل موت اخلالئق وهذا كما يف حديث معاوية أنه 
رواه امحد  ((-َالشامَحنوَبيدهَأومأَوَ-َهاهناَوجوهكمَعلىَجترونَوَركبانَوَرجالَحتشرون

. وكذلك خروج النار من عدن حتشر الناس )تسوقهم( إىل أرض والرتمذي واحلاكم  )صحيح( 
 احملشر .

َُعَراةَ َُحَفاةَ َحُتَْشُرونََ)) ئشة : يف حديث عاصلى هللا عليه وسلم )ب(نوع يوم القيامة كما قال 
ََأْرضَ ََعَلىَاْلقهَياَمةَهَيَ ْومَََالَناسََُُُيَْشرَُ: )) صلى هللا عليه وسلم وكما قال  ،البخاري  رواه (( ُغْرل َ

ََحدَ ََعَلمَ َفهيَهاََلْيسَََالَنقهي َهََكُقْرَصةَهَََعْفَراءَََبَ ْيَضاءََ  (( رواه مسلم . ْله
 

القرآن واستمعت إليه فتفهم وتعقل وتفقه فيه ألن القرآن نزل للتدبر أخي املسلم إذا قرأت   (2
َاْللباب والتذكر َآايتهَوليذكرَأولوا }العلم والعمل{وال يكن أحدان ممن يستمع أو   ليدبروا

ََيُ َفق هْههَََُخرْي اَبههَهَاّللَََُيُرهدَََْمنَْ)): صلى هللا عليه وسلميقرأ بال وعي وال فهم ، وقد قال   ((ينَهالد َهَفه
 فمن مل يرد هللا به خرياً فإنه ال يفقه يف الدين . ، رواه الشيخان

 

حذر من الكذب إنه من كبائر الذنوب وليكن حديثك صادقًا حىت يف املزاح اأخي املسلم   (3
ْدقَََإهنََ))وقد قال صلى هللا عليه وسلم  َاْلَكذهبََََوإهنََ،  َنةَهاْلَََْإهَلََيَ ْهدهيَاْلبهََََوإهنَََاْلبه َهَإهَلََيَ ْهدهيَالص ه

يف صلى هللا عليه وسلم وقد قال رواه الشيخان/(( الَنارَهَإهَلََيَ ْهدهيَاْلُفُجورََََوإهنَََاْلُفُجورَهَإهَلََيَ ْهدهي
ََبهبَ ْيتَ َزَعهيمَ ََأنََ))حديث أيب أمامة :  َراءَََتَ َركَََلهَمنََْاْْلََنةَهَرََبضَهَفه ََتَ َوبهبَ يََُْمُهقًّاََكانَََََوإهنََْاْلمه ََوَسطَهَفه

َََوبهبَ ْيتَ ََمازهح اََكانَََََوإهنََْاْلَكذهبَََتَ َركَََلهَمنََْاْْلََنةَه رواه أبو داوود ((  ُخُلَقهَُ َحَسنَََلهَمنََْاْْلََنةَهََأْعَلىَفه
رواه ((  الكذبَإليهَاْللقَأبغضَكان)) صلى هللا عليه وسلم ويف حديث عائشة انه  .)حسن( 

 . البيهقي يف الشعب )صحيح(
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وا َنا إِلَّا ِهيَ  إِنْ  َوَقال  ْنيَا َحيَات  وثِينَ  َنْحن   َوَما الدُّ وا إِذْ  َتَر  َوَلوْ ( 29) ِبَمبْع  ِقف   و 

وا ِباْلَحق ِ  َهَذا أََليْسَ  َقالَ  َرب ِِهمْ  َعَلى وا َقالَ  َوَرب َِنا بََلى َقال  وق   ِبَما اْلَعَذا َ  َفذ 

مْ  ر ونَ  ك ْنت  ِذينَ ا َخِسرَ  َقدْ ( 30) َتكْف  ب وا لَّ هِ  ِبِلَقاءِ  كَذَّ م   إَِذا َحتَّى اللَّ اَعة   َجاَءْته   السَّ

وا بَْغَتةً  مْ  ِفيَها َفرَّْطَنا َما َعَلى َحْسَرَتَنا يَا َقال  ونَ  َوه  مْ  َيْحِمل   َعَلى أَْو َارَه 

ورِِهمْ  ه  ْنيَا اْلَحيَاة   َوَما( 31) يَزِر ونَ  َما َساءَ  أَلَا ظ  ار   َوَلْهو   َلِعب   إِلَّا الدُّ  َوَللدَّ

ِذينَ  َخيْر   الْآَِخرَة   ونَ  ِللَّ ونَ  أََفلَا يَتَّق  كَ  إِنَّه   َنْعَلم   َقدْ ( 32) َتْعِقل  ن  ِذي َليَْحز   الَّ

ونَ  ول  مْ  يَق  ب وَنكَ  لَا َفإِنَّه  اِلِمينَ  َوَلِكنَّ  ي كَذ ِ هِ  ِبآَيَاتِ  الظَّ ونَ  اللَّ  َوَلَقدْ ( 33) َيْجَحد 

بَ ْ  ب وا َما َعَلى َفَصبَر وا َقبِْلكَ  ِمنْ  ل  ر س   ك ذ ِ مْ  َحتَّى َوأ وذ وا ك ذ ِ َنا أََتاه   َولَا َنْصر 

لَ  بَد ِ هِ  ِلكَِلَماتِ  م  ْرَسِلينَ  َنبَإِ  ِمنْ  َجاَءكَ  َوَلَقدْ  اللَّ  َعَليْكَ  كَب رَ  كَانَ  َوإِنْ ( 34) اْلم 

مْ  ًما أَوْ  الْأَرِْض  ِفي َنَفًقا َتبَْتِغيَ  أَنْ  اْسَتَطْع َ  َفإِنِ  إِْعرَاض ه  لَّ َماءِ  ِفي س   السَّ

مْ  ه   َشاءَ  َوَلوْ  ِبآَيَة   َفَتأْتِيَه  مْ  اللَّ َد  َعَلى َلَجَمَعه   اْلَجاِهِلينَ  ِمنَ  َتك وَننَّ  َفلَا اْله 

ِذينَ  يَْسَتِجيب   إِنََّما (35) ونَ  الَّ م   َواْلَمْوَتى يَْسَمع  ه  ه   يَبَْعث  مَّ  اللَّ ْرَجع   إَِليْهِ  ث   ونَ ي 

(36) 

 التفسير :

 
متنا فلن نبعث من قبوران للجزاء واحلساب ـــ ولو  وقال املشركون إمنا حنيا هذه احلياة الدنيا فقط وإذا

يدي هللا للحساب وما أصاهبم من  _ حالة هؤالء الكفار يوم القيامة إذا أوقفوا بني أيها النيب ترى _
ث حقًا وليس ابطاًل؟ قالوا بلى وهللا إنه حلق ، قال الذعر والضيق وقال هلم أليس هذا املعاد والبع

فذوقوا العذاب الذي كنتم تكذبون به فذوقوا مسه واصلوا حره ـــ قد خاب الذين كذبوا ابلبعث 
القيامة فجأة حتسروا قائلني اي ندامتنا على تفريطنا يف حياتنا وعدم استعدادان تهم واحلساب فإذا أت

على ظهورهم ، أال بئس تلك األعمال اليت جاءوا هبا ـــ وما احلياة الدنيا إال آلخرتنا وهم حيملون ذنوهبم 
متاع قليل زائل يغرت هبا من ال عقل له ، وللدار اآلخرة أفضل وأعلى وأكمل للذين يتقون هللا بفعل 

م _أيها أوامره واجتناب نواهيه فهل تتعقلون حقارة الدنيا وزواهلا وخريية اآلخرة ودوامها ؟ ـــ حنن نعل
النيب_أنه حيزنك تكذيبهم لك وسخريتهم منك ، فهم يعلمون صدقك وال يتهمونك ابلكذب يف 
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حقيقة األمر ولكن الظاملني يعاندون احلق ويردون األدلة الواضحة اليت جئت هبا ويكذبونك ظاهراً 
وا كما أوذيت عنادًا وكربًا ـــ ولقد كذبت رسٌل من قبلك _أيها النيب_ فصربوا على ما كذبوا وأوذ

فتحملوا حىت نصرانهم على قومهم وإن كلمات هللا اليت كتبتها ابلنصر والتأييد لعباده املؤمنني لن تتغري 
ولقد جاءك من خرب الرسل كيف نصروا وأيدوا على من كذهبم من قومهم فلك فيهم أسوة وهبم قدوة ـــ 

يف األرض فتذهب  عمل سرابً وإن كان شق عليك إعراضهم عنك وتكذيبهم لك فإن استطعت أن ت
أو جتعل لك درجًا يف السماء فتصعد فيه فتأتيهم آبية أفضل مما أتيتهم به فافعل  فيه فتأتيهم آبية

ليصدقوك ولكنهم لن يؤمنوا بك ولن يطيعوك ، ولو شاء هللا هلداهم مجيعا ولكن مل يوفقهم للحق 
 أيها النيب عاله وقضائه ـــ إمنا يستجيب لك _حلكمٍة يعلمها فال تكن من اجلاهلني ابهلل وحكمته يف أف

_ ويصدقك ويتبعك الذين يسمعون الكالم ويعونه ويفقهونه ، والكفار كاملوتى ألهنم موتى القلوب 
 .يه يرجعون فيجازيهم على أعماهلموسوف يبعثهم هللا مث إل

 

 

  : بعض الدروس من الآيات
 

ي زائلة ذاهبة وإن اآلخرة هي الباقية فاعمل أيها املسلم العاقل: إن الدنيا}هلٌو ولعب{ وه (1
  هبا كل العناية فإن اآلخرة:ـ نتآلخرتك من اآلن واع

يف حديث سهل بن سعد :  صلى هللا عليه وسلم من الدنيا وما فيها وقد قال  }أ{خريٌ 
عَُ)) َََسْوطَ ََمْوضه نْ َياَمهنَََْخرْيَ َاْْلََنةَهَفه صلى هللا عليه وسلم د قال ، وق رواه البخاري ((فهيَها َوَماَالد 

وقد قال  ،رواه مسلم  ((ََخالهصَ  مهْسكَ َبَ ْيَضاءَََُدْرَمَكةَ )) عن تربة اجلنة يف حديث أيب سعيد :
َقطفاَمنهاَأتناولَفذهبتَاْلنةَعليَعرضت)) يف حديث أيب سعيد :صلى هللا عليه وسلم 

َكأعظمَ»:ََقالَ؟َالعنبَمنَاْلبةَامَمثلَ،َهللاَرسولَاي:ََرجلَفقالَ،َ«َوبينهَبينَفحيلَأريكموه
  قال اهليثمي رواه أبو يعلى وإسناده حسن ((«َقطَأمكَفرتَدلو

 
صلى هللا عليه ألهنا ال تزول خبالف الدنيا فإهنا زائلة وقد أخرب النيب  }ب{ اآلخرة هي أبقى
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(( َمْوتََََفََلََُخُلودَ َالَنارَهََأْهلَََايََوََََمْوتََََفََلََُخُلودَ َاْْلََنةَهََأْهلَََايََ))عن ذبح املوت وأنه يقال : وسلم 
 احلديث رواه الشيخان .

 

))أيها الدعاة إىل هللا(( )) أيها الداعيات إىل هللا((اصربوا على الكفار و الفساق وختلقوا  (2
وكانَحقا َعليناَأبخالق الرسل عليهم الصالة والسالم يف الصرب واعلموا أن النصر قادم }"

ر يف دعوة اخللق إىل توحيد هللا وإىل إقامة الواجبات وترك احملرمات وإىل "{ واستمنصرَاملؤمنني
صلى هللا عليه الفضائل واألخالق فإن دين اإلسالم دين متكامل وامسعوا هذا احلديث قوله 

ََُأوذهيتَََُلَقدَْ)) يف حديث أنس :وسلم  ْفتَََُأَحدَ َيُ ْؤَذىََوَماََوَجلََََعزَََاّللََهَفه َََوُأخه َخُيَافَََُوَماَاّللََهَفه
ََوَماََبنْيَهَمهنَََْثََلثُونََََعَليَََأََتتَََْوَلَقدَََْأَحدَ  َلة  ََوَلي ْ ََيَ ْوم  َإهَلَََُذوََيَُْكُلهَََُطَعامَ ََولهبهََللَ َله َيُ َوارهيهََشيءََكبهد 

  والرتمذي وابن ماجه )صحيح( رواه أمحد(( إهبهَطَبهََللَ 

 ( } فاصرب ـ وتوكل على هللا {يف هللا.... وستخاف) ستؤذى يف هللا.... أخي الداعية :
 

  س: هل تسمع حقيقة ؟   وما هو دليلك ؟  (3

 جـ : نعم أمسع ـــ والدليل ألنين أستجيب.

نه عليه أن يستجيب فإصلى هللا عليه وسلم رسوله ن ادعى أنه يسمع كالم هللا وحديث فم
أنه يسمع وال يستجيب فهو  ويطبق هذا القرآن وهذه السنة يف حياته كلها ، أما من يد عي 

يف صلى هللا عليه وسلم فامسع ليسمع منك وقد قال   إمناَيستجيبَالذينَيسمعون كاذب
ْنُكمَََْوُيْسَمعَََُتْسَمُعونََ)) حديث ابن عباس : ْنُكمَْ َيْسَمعََُِمهَنَََْوُيْسَمعََُمه داوود  رواه أبو ((مه

 وأمحد)صحيح(
 

أيت يوم القيامة وما فيه من اهلول فهل نتعرف إىل هللا يف نين وأنت اآلن يف الرخاء}الدنيا{ وسيإ (4
ََاّللََهَإهَلََتَ َعَرفَْ)) يف حديث ابن عباس :صلى هللا عليه وسلم الرخاء كما قال  َيَ ْعرهْفكَََالَرَخاءَهَفه

َ َدةَهَفه  .)صحيح( رواه احلاكم وأمحد((  الش ه

وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إعلم أيها العبد إنك إن كنت تسمع كالم هللا ) القرآن ( (5
من الدعاة والناصحني ولكنك ال تستجيب فأنت ميت القلب فهب من غفلتك واستيقظ 
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من نومتك واحلق نفسك قبل فوات األوان وقبل أن تعض أصابع الندم واستدرك بقية عمرك 
 املؤمنون لعلكم تفلحون"  بتوبة صادقة وإانبة إىل هللا وقد قال تعاىل " وتوبوا إىل هللا مجيعاً أيها
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وا ز ِلَ  َلْولَا َوَقال  لْ  َرب ِهِ  ِمنْ  آَيَة   َعَليْهِ  ن  هَ  إِنَّ  ق   َوَلِكنَّ  آَيَةً  ي َنز ِلَ  أَنْ  َعَلى َقاِهر   اللَّ

مْ   ِبَجَناَحيْهِ  َيِطير   َطائِر   َولَا الْأَرِْض  ِفي َهابَّة   ِمنْ  َوَما( 37) يَْعَلم ونَ  لَا أَكَْثرَه 

َمم   اإِلَّ 
ك مْ  أ  مَّ  شَْيء   ِمنْ  اْلِكَتا ِ  ِفي َفرَّْطَنا َما أَْمَثال  ( 38) ي ْحشَر ونَ  َرب ِِهمْ  إَِلى ث 

ِذينَ  ب وا َوالَّ َماتِ  ِفي َوب كْم   ص م   ِبآَيَاتَِنا كَذَّ ل  ه   يََشأِ  َمنْ  الظُّ  يََشأْ  َوَمنْ  ي ْضِلْله   اللَّ

ْسَتِقيم   ِصَراط   َعَلى يَْجَعْله   لْ ( 39) م  هِ  َعَذا    أََتاك مْ  إِنْ  أََرأَيَْتك مْ  ق   أََتْتك م   أَوْ  اللَّ

اَعة   هِ  أََغيْرَ  السَّ ونَ  اللَّ مْ  إِنْ  َتْدع  ونَ  إِيَّاه   بَلْ ( 40) َصاِهِقينَ  ك ْنت   َفيَكِْشف   َتْدع 

ونَ  َما  ِمنْ  أ َمم   إَِلى َناأَرَْسلْ  َوَلَقدْ ( 41) ت شْرِك ونَ  َما َوَتْنَسْونَ  َشاءَ  إِنْ  إَِليْهِ  َتْدع 

مْ  َقبِْلكَ  مْ  َوالضَّرَّاءِ  ِباْلبَأَْساءِ  َفأََخْذَناه  ه  ونَ  َلَعلَّ مْ  إِذْ  َفَلْولَا( 42) يََتَضرَّع   َجاَءه 

َنا وا بَأْس  مْ  َقَس ْ  َوَلِكنْ  َتَضرَّع  وب ه  ل  م   َوَ يَّنَ  ق  وا َما الشَّيَْطان   َله  ونَ  كَان   يَْعَمل 

ك ِر وا َما واَنس   َفَلمَّا( 43) وا إَِذا َحتَّى شَْيء   ك ل ِ  أَبَْوا َ  َعَلْيِهمْ  َفَتْحَنا ِبهِ  ذ   َفرِح 

وا ِبَما مْ  أ وت  مْ  َفإَِذا بَْغَتةً  أََخْذَناه  ونَ  ه  بِْلس  ِطعَ  (44) م  ِذينَ  اْلَقْومِ  َهاِبر   َفق   الَّ

هِ  َواْلَحْمد   َظَلم وا  (45) اْلَعاَلِمينَ  رَ  ِ  ِللَّ

 التفسير : 

 
ق على حسب خارقه على حممد؟ فقل هلم : إن هللا قادر على إنزال خار  وقال الكفار: ملاذا مل ينزل آية

ولكنه جل وعال إمنا ينزل اآلايت حلكمة يعلمها وليس جملرد اقرتاحات  طلبكم وال يعجز هللا شيء
ري جبناحيه إال خلق دابة تدب على األرض وال طري يطمن البشر ولكن أكثر الكفار ال يعلمون ـــ وما 

رزقه وتدبريه وغري ذلك وقد كتبنا يف اللوح   ى أحدا منهم منسكم وعلمهم مجيعًا عند هللا وال ينأمثال
احملفوظ كل ما يتعلق جبميع اخللق مث يرجع اجلميع إىل هللا ليحاسبهم على أعماهلم ـــ والذين كذبوا 

يهتدون  فله فهم يف ظلمات اجلهل والكفر فكيكم عن احلق وقو لقرآن صٌم عند مساع احلق وقبوله باب
إىل الصراط املستقيم ، من يشأ هللا يضلله فال يوفقه وال يعينه حلكمة يعلمها ومن يشأ هللا يوفقه ويعينه 

هللا يف الدنيا  عذاب قل أيها النيب ـ أيها الكفار اخربوين إن جاءكم فضاًل منه إىل صراط مستقيم ـــ
هللا فيها أغري هللا يرفع عنكم عذابه وهل تدعون  غريه لريفع عنكم ذلك وقامت القيامة وعذبكم 

أحدا تدعون إال  هللا عند الضرورة وال تدعون  العذاب إن كنتم صادقني يف اختاذكم آهلة مع هللا ــــ بل ال
تكشف شيئا مما  ألهنا ال تدعون إليه وترتكون آهلتكم اليت كنتم تعبدوهناسواه فيكشف عنكم ما 
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جاءت به الرسل وكذبوهم  وردوا ما لنيب رسال قبلك إىل أممهم فعاندوهمأيها ا  ــابكم ولقد أرسلنا ـأص
شعون له فابتلينا تلك األمم ابلفقر والضيق واألمراض واألسقام واآلالم وحنوها لعلهم يدعون هللا وخي

ولكنهم قست قلوهبم ومل ترق  اوأطاعو  جاءهم  ذلك البالء تضرعوا وانقادوا إذفهال  ويرجعون إىل رهبم ـــ
كرانهم به وكل عمل سوء ـــ فلما أعرضوا عما ذ نوب الشيطان الشرك والعناد والذ ومل ختشع وزين  هلم

ابلعودة إىل رهبم فتحنا عليهم  والضراء ابلبأساءوتركوا اإلميان ابهلل وتصديق رسله ومل يؤثر فيهم االبتالء 
يف الذنوب  واهنمكوا حىت إذا فرحوا فرح األشر والبطر اجااستدر خيتارون  أبواب الرزق من كل ما

ت منهم اخلريات فقطع ن كل خري قد أخذت منهم النعم وسلبهم آيسون م خذانهم على غفلة فإذأ
واحلمد هلل رب العاملني على إهالكهم  إبهالكهمدابر القوم الذين ظلموا أنفسهم ابلكفر ابهلل واإلشراك 

  . خري فيهم ال ألهنم
 
  : عض الدروس من الآياتب

 
امة وتقتص اي عباد هللا إن كل أمة من أمم الدواب والطري سوف جتمع إىل هللا يوم القي (1

َاْْلََماءَََإهنََ)) :  يف حديث عثمان رضي هللا عنه لبعضها من بعض كما قال النيب 
أخي أان  د يف زوائد املسند ـ لكن ايهللا بن أمح رواه عبد((  اْلقهَياَمةَه يَ ْومَََاْلَقْرَنءَهَمهنََْصَ تَََلتُ قََ

وأنت هل وعينا ذلك فسعى كل منا يف أدا ء احلقوق اليت عليه قبل أن ميوت وهل تركنا 
 الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة )) ندرس أنفسنا قبل موتنا وقبل يوم القيامة ((

  

عدال منه  علم خبلقه فيهدي من يشاء فضال منه سبحانه ويضل من يشاءهو أ إن هللا  (2
 : ولذا

  

يسألَعماَيفعلَوهمََلنقول ملاذا هدى هللا فالان وأضل فالان ))  نسأل وال ال (أ)
 ((  يسألون

  

نتكل على كتابنا وندع  وترك معاصيه وال د يف طاعة هللا علينا العمل واالجتها (ب)
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ََفُكلَ َاْعَمُلواََقالَََْلَعَملََاََوَندَعََُكهَتابهَناَََعَلىَنَ َتكهلَََُأَفََلَ)) العمل وملا قالوا لرسول هللا 

 رواه البخاري وغريه . (( احلديثَلهََُُخلهقَََلهَماَُمَيَسرَ 

 

فبذلكَلك وليفرح فرح املؤمن ابلطاعة ))فليحمد هللا على ذ من قام بطاعة هللا (ج)
 ((  حواَهوَخريَِماَجيمعونفليفَر

 

يف  قال قد ه و إىل هللا والندم واإلقبال على رب من وقع يف الذنب فعليه التوبة (د)
لَلْيلَهَيََدهََُيَ ْبُسطَََُوَجلََََعزَََاّللََََإهنََحديث أيب  موسى )) يءََُلهيَ ُتوبَََابه َالنَ َهارَهَُمسه

لنَ َهارَهَيََدهَََُويَ ْبُسطَُ يءََُلهيَ ُتوبَََابه َا مهنََْالَشْمسَََُتْطُلعََََحَّتََالَلْيلَهَُمسه  (( رواه مسلم َمْغرهِبه
. 

 

 مبا قسم هللا له من الرزق وقد قال :  هو ابتالء فلريض هللا العبد أعطىإن ما  (ه)
َتلهيََوتَ َعاَلََتَ َباَركَََاّللَََََأنََ))يف حديث رجل من بين سليم :  َاََعْبَدهََُيَ ب ْ ََفَمنَََْأْعطَاهََُِبه

يََ َاََرضه (( رواه َلهََُيُ َبارهكََْلَََْيَ ْرضَََلََََْوَمنَََْوَوَسَعهََُفهيهَهََلهََُاّللَََُاَبَركََََلهَََُوَجلََََعزَََاّللََََُقَسمَََِبه
 )صحيح ( . أمحد

 

إىل ربه ولتكفر الذنوب  العبد ريجعصاب العبد من البأساء والضراء إمنا هي لما أ (و)
ََوَجلََََعزَََاّللََََإهنََيف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه )) عن املؤمن وقد قال: 

َتلهي َاملُْؤمهنَيَ ب ْ َلسَقمَهَ،ََعْبَدُه والطرباين  (( رواه احلاكمَذْنبَ َُكلَََََعْنهََُيَُكف هرََََحَّتََ،َابه
 )صحيح(

 
يعطي العبد من الدنيا والعبد مقيم على معصية هللا وذلك  استدراج فلنحذر هللا قد  إن (3

َيُ ْعطهيَاّللََََرَأَْيتَََإهَذايف حديث عقبة بن عامر )) من املعاصي أيها املسلمون وقد قال : 
يهه،ََعَلىَُمقهيمَ ََوُهوَََُيُهبَ ََماَاْلَعْبدََ ْنهَََُلهَََُذلهكََََفإهمَنَاََمَعاصه والطرباين )صحيح(  رواه أمحد(  (اْستهْدرَاجَ َمه

. 
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 : أخي املسلم (4

رجع إليه وا  إىل هللا   عتضر فاصرب و  املرض والفقر وغريهاصابتك املصيبة كأإن  )أ(
 .والتضرع  واإلانبةوأكثر من االستغفار والتوبة 

حة واألوالد والزوجة وغري ن حصلت على النعم )) املال والغىن واجلاه والصوإ  )ب(
فإن  النعم والنقم كلها ابتالء واختبار  , والتوبة لك فتضرع إىل هللا وأكثر من االستغفارذ

َإهنَْوََََلهَََُخرْي اََفَكانََََشَكرََََسَراءَََُأَصابَ ْتهََُإهنَْ هللا ويف احلديث عن املؤمن )) لريجع العبد إىل
 ( رواه مسلم .( َلهَُ َخرْي اََفَكانََََصَبََََضَراءَََُأَصابَ ْتهَُ
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لْ  مْ  ق  ه   أََخذَ  إِنْ  أَرَأَيْت  وِبك مْ  َعَلى َوَخَتمَ  َوأَبَْصاَرك مْ  َسْمَعك مْ  اللَّ ل   َغيْر   إَِله   َمنْ  ق 

هِ  رْ  ِبهِ  يَأْتِيك مْ  اللَّ َصر ِف   كَيْفَ  اْنظ  مَّ  الْآَيَاتِ  ن  مْ  ث  ونَ يَ  ه  لْ ( 46) ْصِدف   أَرَأَيَْتك مْ  ق 

هِ  َعَذا    أََتاك مْ  إِنْ  اِلم ونَ  اْلَقْوم   إِلَّا ي ْهَلك   َهلْ  َجْهرَةً  أَوْ  بَْغَتةً  اللَّ  َوَما( 47) الظَّ

ْرِسل   ْرَسِلينَ  ن  ِرينَ  إِلَّا اْلم  بَش ِ ْنِذِرينَ  م   َعَليِْهمْ  َخْوف   َفلَا َوأَْصَلحَ  آََمنَ  َفَمنْ  َوم 

مْ  اَولَ  ِذينَ ( 48) َيْحَزن ونَ  ه  ب وا َوالَّ م   ِبآَيَاتَِنا كَذَّ ه  وا ِبَما اْلَعَذا    يََمسُّ  كَان 

ونَ  ق  لْ ( 49) يَْفس  ول   لَا ق  هِ  َخزَائِن   ِعْنِدي َلك مْ  أَق  ول   َولَا اْلَغيْبَ  أَْعَلم   َولَا اللَّ  أَق 

ِبع   إِنْ  َمَلك   إِن ِي َلك مْ  لْ  إَِليَّ  ي وَحى َما إِلَّا أَتَّ  َواْلبَِصير   الْأَْعَمى يَْسَتِوي َهلْ  ق 

ر ونَ  أََفلَا
ِذينَ  ِبهِ  َوأَْنِذرْ ( 50) َتَتَفكَّ ونَ  الَّ وا أَنْ  يََخاف  مْ  َليْسَ  َرب ِِهمْ  إَِلى ي ْحَشر   َله 

مْ  َشِفيع   َولَا َوِلي   ه ونِهِ  ِمنْ  ه  ونَ  َلَعلَّ ِذينَ  َتْطر هِ  َولَا( 51) يَتَّق  ونَ يَدْ  الَّ مْ  ع   َربَّه 

ِ  ِباْلَغَداةِ  ونَ  َواْلَعِشي   ِمنْ  َوَما شَْيء   ِمنْ  ِحَساِبِهمْ  ِمنْ  َعَلْيكَ  َما َوْجَهه   ي ِريد 

مْ  شَْيء   ِمنْ  َعَليِْهمْ  ِحَساِبكَ  اِلِمينَ  ِمنَ  َفَتك ونَ  َفَتْطر َهه   (52) الظَّ

 التفسير :

 
بصاركم وختم على قلوبكم فأصبحتم بال عقول قل هلؤالء املكذبني أخربوين إن سلب هللا مسعكم و أ

مع ذلك  هم ونوضح هلم األدلة مث ردها عليكم غري هللا انظر كيف نبنيوالوعي من يستطيع أن ي
قل أخربوين أيها املكذبون إن جاءكم عذاب هللا فجأة  ن احلق ويصدون الناس عن  اتباعه ـــيعرضون ع

مبشرين  إالنرسل املرسلني  وما ـــا رادا احلق معاندا لرسول هللا من كان ظامل إالجهارا عياان فال يهلك  أو
ملن آمن ابجلنة والنعيم املقيم ومنذرين ملن كفر ابلنار فمن آمن ابهلل ورسله وأصلح عمله فال خوف 

تنا ومل على ما ورائهم والذين كذبوا آبايهم حيزنون  يف أمن والهم عليهم مما أمامهم من األهوال بل 
قل  هم عن طاعتنا وأعراضهم عن رسلنا ـــهبا ومنها القرآن فسوف يصيبهم العذاب بسبب خروجيؤمنوا 

أيها النيب هلؤالء املشركني لست املك خزائن هللا وال أتصرف فيها فهو سبحانه يعطي من يشاء ومينع 
 إيل من هللا أان بشر يوحى  وإمناأدعي أين ملك  علمين به هللا والأما  الأعلم الغيب إ من يشاء وال

) هو   إيل , قل هل يستوي الضال عن احلق شرفين بذلك وتفضل علي به فال أخرج عما  أوحي
هللا وتعرفون الفرق بني آايت  ( أفال تتفكرون يفكالبصري  كاألعمى ( واملؤمن الذي اتبع احلق ) هو

حيشروا إىل رهبم  أن ونين خيافوالطيب واخلبيث ــــ وخوف هبذا القران الذ والطاحل والصاحل ملؤمن والكافرا
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ه اب هللا لعلهم يتقون هللا بفعل  أوامر شفيع يدفع عنهم عذ مة ليس هلم من دون هللا قريب واليوم القيا
ويدعونه يف الصباح واملساء  خملصني   تبعد عن جمالستك الذين يعبدون هللا  هيه ــــ والجتناب نواوا

ك بل كل عن أعماهلم وحساهبم ولن يسألوا عن عملك وحسابهلل يف عبادهتم ودعائهم فأنت لن تسأل 
 له وعليه فإن طردهتم كنت من الظاملني . عمله

 
  : بعض الدروس من الآيات

  
أخي املسلم هل استفدت من مسعك وبصرك ؟) استفد من مسعك يف استماع القرآن ومن  (1

استمع  إىل قراءة  والنيب  رمي وما فيها من برامج مفيدة (ذلك االستماع إىل إذاعة القرآن الك
َ: ))بن مسعود وقال عن القرآنا بَ َإهن ه ستفد من (( رواه الشيخان ،  واَغرْيهيَمهنَََْأمْسََعهَََُأنََُْأحه

حذر من االستماع إىل احملرمات  يفيد )) وا بصرك يف قراءة القرآن وقراءة كتب العلم وما
عليك يف  واحذر من قراءة ما فيه ضرر،  والكذب والغيبة والنميمة وغريها جنةاملا ألغاينكا

ت دينك أو فيه إضاعة لوقتك كحال كثري من الناس الذين قد أكبوا على قراءة  اجلرائد واجملال
ستفد من قلبك يف الفهم خالق ( اضرر يف الدين واأل أوقات أو بل إضاعة  فائدة فيهااليت ال

يف  وليكن قلبك شاكرا هلل ، وقد قال (  واآلخرةوترك ما يضرك يف الدنيا  ينفعكوالوعي ملا 
َماَخريَدينكَوَدنياكَأمرَعلىَتعينكَصاْلةَزوجةَوَذاكرَلسانَوَشاكرَقلب: )) حديث ثوابن

شكر هللا الذي جعلك مسعيا بصري ا خي املسلم اأ )) واي  رواه البيهقي )صحيح(((  الناسَاكتنز
 عاقال((

  

سل وال غريهم  فأطلب أخي حاجتك من هللا عز الر  ميلكها أحد ال إن خزائن هللا مألى ال  (2
ََوإهمَنَاََخازهنَ ََأنَََإهمَنَا))يف حديث معاوية :  وجل وأساله فإنه سبحانه هو  املعطي وقد قال 

ُتهَََُوَجَلََفَمنَََْعزَََاّللَََُيُ ْعطهي ََمَهنَ ْفسَ َطهيبَهََعنَََْعطَاءَ ََأْعطَي ْ ُتهََُأْعطََََوَمنََْفهيهَهََلهََُفَ يُ َباَركََُن ه ََعنَََْعطَاءَ َي ْ
َََفَ ُهوََََمْسأََلةَ ََوَشَدةَهَسَ فَْن ََََشَرهَ   رواه مسلم (( َيْشَبعَََُوَلََلَُكََُيَََْكاْْلكهله

هللا ((  ؟ من كان كذلك فإنه يقبل النذارة  )) هل أان وأنت ممن خياف أن حيشرهأخي املسلم  (3
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توبة واالستغفار والندم راغبا هبذا القرآن فرتاه خائفا من النار معرضا عن الذنوب مقبال على ال
 )) كلما مسعت يف القرآن آية حتذر من املعصية فاجعلها نصب عينك ألهنا فيما عند هللا 

 حتذران من النار (( 

 

 : أخي املسلم  (4

 : من هم جلساؤك الذين أمرت مبجالستهم مع ذكر الدليل ؟ (1س )

دَالذينَيدعونَرِبمَابلغداةَتطَرَول: جلسائي هم الصاحلون والدليل قوله تعاىل ))  (1جـ )
بَهََكَمَثلَهََالَصالهحَهَاْْلَلهيسَهََمَثلَُ)) وقوله  ، (( اآليةالعشيَو  . (  البخاري (اْلمهْسكَهََصاحه
 : من هم الذين هنيت عن جمالستهم مع الدليل ؟(2 س)
َُُيْرهقََُاْْلََدادَهَكهريََََُكَمَثلَهََالَسْوءَهَاْْلَلهيسَهََمَثلَُ: )) : هم جلساء السوء والدليل قوله (2ج ) 

ْنهََُجتَهدَََُأوََْثَ ْوَبكََََأوََْبََدَنكََ  .(( البخاري  رهُي اََخبهيَثةَ َمه
 كل طعامك ؟ أيمن صاحبك الذي أمرت به من الناس و : من هو ( 3س )
بَََْلَيف حديث أيب سعيد )) : هو املؤمن التقي والدليل قوله ( 3ج ) ن اَإهَلََُتَصاحه ََوَلََُمْؤمه
 .  والرتمذي حديث حسن داودرواه أمحد وأبو ((  َتقهيَ َإهَلَََطَعاَمكَََُكلََْيََْ
 : من هم الذين أمرت ابلصرب معهم ابجللوس وأمرت أبن ال ترتكهم( 4س )
العشيَيريدونََلغداةَوصبَنفسكَمعَالذينَيدعونَرِبمَابوا: هم من قال هللا فيهم )) (4ج )

 (( .  ةَاْلياةَالدنياتعدَعيناكَعنهمَتريدَزينَوجهَول
 : من هم الذين أمرت بعدم طاعتهم ؟  (5س )
 (( اآلية  تبعَهواهَتطعَمنَأغفلناَقلبهَعنَذكرنَواول: هم من غفلت قلوهبم )) ( 5ج )
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ا َوكََذِلكَ  مْ  َفَتنَّ وا ِببَْعض   بَْعَضه  ول  لَاءِ  ِليَق  ه   َمنَّ  أََهؤ   سَ أََليْ  بَيْنَِنا ِمنْ  َعَليِْهمْ  اللَّ

ه   اِكِرينَ  ِبأَْعَلمَ  اللَّ ِذينَ  َجاَءكَ  َوإَِذا( 53) ِبالشَّ لْ  ِبآَيَاتَِنا ي ْؤِمن ونَ  الَّ  َسلَام   َفق 

وًءا ِمْنك مْ  َعِملَ  َمنْ  أَنَّه   الرَّْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعَلى َربُّك مْ  كََتبَ  َعَليْك مْ  مَّ  ِبَجَهاَلة   س   ث 

ور   ه  َفأَنَّ  َوأَْصَلحَ  بَْعِدهِ  ِمنْ  َتا َ  ل   َوكََذِلكَ ( 54) َرِحيم   َغف  َفص ِ  الْآَيَاتِ  ن 

ْجرِِمينَ  َسبِيل   َوِلَتْسَتِبينَ  لْ ( 55) اْلم  ِهي    إِن ِي ق  ِذينَ  أَْعب دَ  أَنْ  ن  ونَ  الَّ  ِمنْ  َتْدع 

هِ  ه ونِ  لْ  اللَّ ِبع   لَا ق  ْهَتِدينَ  ِمنَ  أََنا َوَما إًِذا َضَلْل    َقدْ  أَْهَواَءك مْ  أَتَّ لْ ( 56) اْلم   ق 

َنة   َعَلى إِن ِي مْ  َرب ِي ِمنْ  بَي ِ بْت  ونَ  َما ِعْنِدي َما ِبهِ  َوكَذَّ كْم   إِنِ  ِبهِ  َتْسَتْعِجل   إِلَّا اْلح 

هِ  صُّ  ِللَّ وَ  اْلَحقَّ  يَق  لْ ( 57) اْلَفاِصِلينَ  َخيْر   َوه  ونَ  َما ِعْنِدي أَنَّ  َلوْ  ق   ِبهِ  َتْسَتْعِجل 

ِضيَ  ه   َوبَيَْنك مْ  يبَيْنِ  الْأَْمر   َلق  اِلِمينَ  أَْعَلم   َواللَّ  اْلَغيْبِ  َمَفاتِح   َوِعْنَده  ( 58) ِبالظَّ

َها لَا وَ  إِلَّا يَْعَلم  ط   َوَما َواْلَبْحرِ  اْلبَر ِ  ِفي َما َويَْعَلم   ه  َها إِلَّا َورََقة   ِمنْ  َتْسق   يَْعَلم 

َماتِ  ِفي َحبَّة   َولَا ل  ِبين   ِكَتا    ِفي إِلَّا يَاِبس   لَاوَ  رَْطب   َولَا الْأَرِْض  ظ   (59) م 

 التفسير :

 

ختربان بعض العباد ببعض فجعلنا بعضهم غنينا والبعض فقريا  وبعضهم صحيحا وكذلك ابتلينا وا 
م أبن ليقول الكفار ساخرين مبن آمن من الضعفاء : أهوالء من هللا عليه والبعض مريضا وغري ذلك

د هللا عليهم : الضعفاء إىل اخلري ويرتكنا . فر  ؟ ما كان هللا ليهدي هؤالء انهداهم إىل اإلسالم ومل يهد
الذين يؤمنون  -أيها النيب  -وإذا جاءك  ـــبلى  ؟ ابعلم مبن يشكره فيوفقه ويهديه إىل دينه هللا أليس

ادة بنه يرحم عقل هلم : إن هللا أوجب على نفسه أالسالم عليهم و  دكرمهم بر أويصدقون هبذا القرآن ف
تفضال منه وإحساان لكل من عمل الذنوب مث اتب وأانب وأقبل على هللا وعمل الصاحلات وان يغفر 

بني ونوضح نلرباهني على طريق اهلداية كذلك نا األدلة واوكما بي ـذنوبه ويرمحه برمحته الواسعة الشاملة ــ
منهج الرسل جملرمني الضالني عن األدلة اليت حيتاجها املخاطبون لتبني احلق من الباطل ولتكشف طريق ا

 قل ال )إين قد هناين ريب عن عبادة شركائكم الذين تدعوهنم وتعبدوهنم من دون هللا ) ــــ قل ـ أيها النيب ـ
إن اتبعت أهوائكم أصبحت ضاال على غري هدى مثلكم ,  ضالل وألنين ( النكم على(تبع أهوائكم أ

وعلى دين مستقيم وأنتم قد  كذبتم ابحلق الذي   إيل حاهاقل اين على بصرية من شريعة هللا اليت او 
أوحي إيل , وليس عندي ماتستعجلون به من العذاب الذي تطلبون تعجيله , واحلكم يف ذلك هلل 
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احلكم وهو سبحانه خري من  الذي إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم ملاله يف ذلك
ـ ـهو والرب سواه ـ الباده فال إله إالفاحتني يف احلكم بني ع فصل القضااي وبني اهلدى من الضالل وخري
بكم  بوقعت العذاتعجلون به من العذاب مرجعه ايل ألقل أيها النيب هلؤالء الكفار : لوكان ما تس

وهللا وحده ـ عنده مفاتح  هنيت األمر بيين وبينكم وهللا أعلم ابلظاملني الذين يستحقون العذاب ـوأل
تسقط من ورقة من الشجر  حاطه مبا يف الرب والبحر ومار بعلمها دون سواه ويعلم علم إتأثسالغيب قد ا

رض وحتت األرض ويعلم كل شئ رطب األ ه بره وحبره وجوه ويعلم كل حبة يفيعلمها يف العامل كل الإ
 أو ايبس من مجيع املوجودات وكل ذلك مكتوب موضح يف اللوح احملفوظ .مما فيه حياة 

 
  : من الآيات بعض الدروس

  
شكره ا و محد هللااف ورأيت الغين فإذا كنت فقريا  ببعض أخي املسلم : إن هللا ابتلى بعض عباده (1

ا رأى تصربون ( وكذلك إذقلبه بل يصرب الفقري ) أ يف يف لسانه وال ال ربه انأحد يتهم وال
له فيما قدره  خلريا نأ يعلم أحدانبل ل -واختبار كله ابتالء  هذااملريض الصحيح فليصرب ألن 

َ))يف حديث أيب أمامة :  له هللا من الفقر واملرض وغري ذلك من املصائب بل أتمل قوله 
َأقبضهَفإنَقيوديَمنَبقيدَعبديَقيدتَأنَمَلئكتَاي:ََمَلئكتهَإلَهللاَأوحىَمرضَإذاَالعبدَإن

 يف حديث صهيب : وقال ،  رواه احلاكم حديث حسن(( لهَذنبَولَيقعدَفحينئذَأعافهَوإنَلهَأغفر
َْمرَهََعَجب ا)) ََحدَ ََذلكََََوَلْيسََََخرْيَ َُكَلهََََُأْمَرهََُإهنَََاْلُمْؤمهنَهَْله ََفَكانََََشَكرََََسَراءَََُأَصابَ ْتهََُإهنََْلهْلُمْؤمهنَهَإهَلََْله

ْبتَُ)):  رواه مسلم وقال  ((َلهَََُخرْي اََفَكانََََصَبََََضَراءَََُأَصابَ ْتهَََُوإهنَََْلهَََُخرْي ا َلَََْاّللََََإهنَََلهْلُمْؤمهنَهََعجه
 رواه مسلم ((َلهَََُخرْي اََكانََََإهَلَََقَضاءَ َيَ ْقضَه

 

وأطلب  ومتابعة"  إخالص"وأصلح العمل  أيها العبد أصلح قلبك )أخلص النية هلل   (2
ََوَلكهنَََْوَأْمَوالهُكمَََْورهُكمَْصََُإهَلََيَ ْنظُرَََُلََاّللََََإهنََ)):  ترد به الدنيا ( وقد قال  بعملك اآلخرة وال

لكن هل جيوز التشريك يف النية حبيث يريد بعمله  رواه مسلم/((َوَأْعَمالهُكمََْقُ ُلوبهُكمََْإهَلََيَ ْنظُرَُ
 : هذا له حالتان  الدنيا واآلخرة  ؟
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 وغريها تشريك كالصالة والصومال نية يف مجيع العبادات عدم األصل أن : حلالة األوىلا (أ
كان يصلى انواي بذلك طلب الثواب   شيئا من الدنيا كما لوو ينوي هبا اآلخرة  إن زجيو  فال

األصل  وبقية العبادات النصل وكذلك الصيام  ثاال وانواي الرايضة وعالج املفامن هللا امت
  عدم التشريك. فيها

ة وشيئا ورد من العبادات فيه التشريك فيجوز فيه التشريك فينوي العباد ما : احلالة الثانية (ب
هللا وطالبا بسط الرزق  من أمور الدنيا كما لو قام الشخص بصلة الرحم طالبا الثواب من

َََلهََُيُ ْبَسطََََأنَََْسَرهَََُمنَْ))من حديث أنس :   األثر كما قال وإن ينسأ له يف ََوَأنََْرهْزقههَهَفه
َََلهََُيُ ْنَسأََ لََْأَثَرههَهَفه َهََُفَ ْلَيصه ابلعبد أن يتطلب بعبادته وجه  ألوىل(( رواه الشيخان ولكن اَرَحه

 يتطلب هبا شيئا من الدنيا هللا والدار اآلخرة وال
  

أبن التوبة مقبولة وأفتح له اباب إىل اخلري أبن تذكره  جاء إليك فذكره ابهلل إذا رأيت املذنب أو  (3
( ( وذكر وأن رمحة هللا واسعة ملن اتب إىل هللا وأقبل عليه )) وليكن هذا منهجكم أيها الدعاة

يف حديث جبري بن مطعم :   العاصي بعذاب هللا إن اعرض عن ربه وهكذا  وقد قال
َََوَجلََََعزَََاّللَََُيَ ْنزهلَُ)) َلةَ َُكل َهََفه نْ َياَالَسَماءَهَإهَلَََلي ْ  ُمْستَ ْغفهرَ َمهنَََْهلَََْفُأْعطهَيهَََُسائهلَ َمهنَََْهلََْفَ يَ ُقولََُالد 

َََفَأْغفهرََ ََحَّتَََفأَُتوبَََبَ ََتئَهَمهنَََْهلََْلُه رواه أمحد والنسائي وغري ذلك من (( اْلَفْجرَََُيْطُلعََََعَلْيهه
 األحاديث فيا أخي املسلم ذكر الناس بذلك وحثهم على التوبة واالستغفار 

 

َاّللََََإهنََ}َ اّللَََُإهَلََيَ ْعَلُمَهاََلََََخْسَ َاْلَغْيبَهََمَفاتهيحَُ)) :قال  رسول هللا  يف حديث ابن عمر أن  (4
َََماََويَ ْعَلمََُاْلَغْيثََََويُ نَ ز هلََُالَساَعةَهَعهْلمََُعهْنَدهَُ بَََُماَذاَنَ ْفسَ ََتْدرهيََوَماَاْْلَْرَحامَهَفه اََتْكسه ََتْدرهيََوَماََغد 

ي َهَنَ ْفسَ  جتهد نفسك  رواه البخاري وغريه ــ فيا أخي ال((  {ََخبهريَ ََعلهيمَ َاّللََََإهنَََََتُوتَََُأْرضَ َِبَه
 غريه ــ وإن من ههللا فال يعلم إاليعلمه  هللا بعلمه لالطالع عليه ألنه غيب ال استأثرفيما 

هل فهمنا عظمة هللا بعد اثنية ف يدري ماذا سيحصل له بعد دقيقة أو أن احدان ال ضعفنا
شريك له وترك معصيته ــ وإذا  قرأت هذه  وقدرته العظيمة لنقدره حق قدرته بعبادته وحده ال

َمفاتيحَالغيبية )) اآل   احمليط هبذا العامل كله آخرها وفهمنا علم هللا إىل  ((........وعنده
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مفصال وأنه قد كتب عند هللا عرفنا أننا مكشوفون أمام هللا  سبحانه فعلينا أن ،  عليه وسفله
نعصيه ، فان حصل منا الذنب ابدران إىل التوبة واالستغفار وهللا  نطيعه يف كل حلظة وال

 ملستعانا

   

   خيفى عليه شيء يف األرض والسماء ال بكل شيء هعلم أحاطصفة العلم هلل وأنه قد  إثبات (5
 : (( ومراتب القدر هي وهوَالسميعَالبصريَليسَكمثلهَشيء) )

 لم هللا ابألشياء قبل كوهنا  ع  أ() 
 كتابة ذلك عنده سبحانه   )ب(

 أ مل يكن            مل يش ما شاء كان وماج( مشيئة هللا النافذة ف)
 (( لهَاْللقَواْلمرَأل) د( اخللق ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وَ  ِذي َوه  اك مْ  الَّ يْلِ  يََتَوفَّ مْ  َما َويَْعَلم   ِباللَّ َهارِ  َجَرْحت  مَّ  ِبالنَّ ك مْ  ث   ِلي ْقضَى ِفيهِ  يَبَْعث 

َسمًّى أََجل   مَّ  م  ك مْ  إَِليْهِ  ث  مَّ  َمْرِجع  َنب ِئ ك مْ  ث  مْ ك نْ  ِبَما ي  ونَ  ت  وَ ( 60) َتْعَمل   َوه 
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 اْلَمْوت   أََحَدك م   َجاءَ  إَِذا َحتَّى َحَفَظةً  َعَليْك مْ  َوي ْرِسل   ِعبَاِههِ  َفْوقَ  اْلَقاِهر  

ْته   َنا َتَوفَّ ل  مْ  ر س  ونَ  لَا َوه  مَّ ( 61) ي َفر ِط  هِ  إَِلى ر هُّوا ث  م   اللَّ  َله   أَلَا اْلَحق ِ  َمْولَاه 

كْم   وَ  اْلح  لْ ( 62) اْلَحاِسِبينَ  أَْسَرع   َوه  يك مْ  َمنْ  ق  َماتِ  ِمنْ  ي َنج ِ ل   َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  ظ 

وَنه   ْفيَةً  َتَضرًُّعا َتْدع  اِكِرينَ  ِمنَ  َلَنك وَننَّ  َهِذهِ  ِمنْ  أَْنَجاَنا َلئِنْ  َوخ  لِ ( 63) الشَّ  ق 

ه   يك مْ  اللَّ مَّ  كَرْ    ك ل ِ  َوِمنْ  ِمْنَها ي َنج ِ مْ  ث  لْ ( 64) ت شْرِك ونَ  أَْنت  وَ  ق   َعَلى اْلَقاِهر   ه 

ِلك مْ  َتْح ِ  ِمنْ  أَوْ  َفْوِقك مْ  ِمنْ  َعَذابًا َعَليْك مْ  يَبَْعثَ  أَنْ   ِشيًَعا يَْلِبَسك مْ  أَوْ  أَْرج 

رْ  بَْعض   بَأْسَ  بَْعَضك مْ  َوي ِذيقَ  َصر ِف   كَيْفَ  اْنظ  مْ  الْآَيَاتِ  ن  ه  ( 65) َيْفَقه ونَ  َلَعلَّ

وَ  َقْوم كَ  ِبهِ  ذَّ َ َوكَ  لْ  اْلَحقُّ  َوه  ْسَتَقر   َنبَإ   ِلك ل ِ ( 66) ِبَوِكيل   َعَليْك مْ  َلْس    ق   م 

 (67) َتْعَلم ونَ  َوَسْوفَ 

  التفسير :
 

لنهار جبوارحكم ال هو الذي يتوفاكم ابلليل يف منامكم ويعلم ما كسبتم من االعمال اب هوهللا سبحان
مث يبعثكم يف النهار إبيقاظكم من نومكم لينتهي أجل كل واحد من عمالكم شيء خيفى عليه من أ

اً فخري وإن شر  اً عمالكم وجيازيكم عليها إن خري فيخربكم أب مث ترجعون اىل هللا يوم القيامة ، الناس وعمره
وهو الذي سخر كل شيء وخضع لعظمته وكربايئه كل شيء وهو عال على عباده فوقهم ، فشر ـــ 

وما يعمله حىت إذا احتضر االنسان وحان أجله توفته ئكة حيفظون بدن اإلنسان يرسل عليكم مالو 
مث  ـــرسلنا من املالئكة املوكلون بذلك وهم ال يفرطون يف عملهم بل يقومون به على أحسن الوجوه 

ل رهم وحيكم فيهم بعدله وهو الذي حياسب الكثري يف الزمن القليو مد اخلالئق كلهم إىل هللا فيتوىل أعا
ومن خماطر  ههلوالء الكفار : من ينجيكم من خماطر الرب وظلمات ـقل أيها النيب  ـلقدرته العظيمة 

خطار تدعون هللا هللا فإنكم اذا اشتد بكم الكرب وأحاطت بكم األالبحروظلماته وعواصفه وجلجه غري 
 نكونن من الشاكرين لهخملصني وختضعون له معاهدين لئن أجناان من هذه الضائقة والكرب ل وجهراً  سراً 

جنائكم تشركون إقل هللا وحده ينجيكم من هذه املخاطر ومن كل ضائقة وكرب وملمة مث أنتم بعد  ـــ
من  وحده هو القادر على أن يبعث عليكم عذاابً  هللا نالء الكفار : إاؤ ـــ قل ـ هلابهلل وتعبدون معه غريه 
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ل خمتلفة فيقت ابً اسف وجيعلكم طوائف متفرقة وأحز خلفوقكم كالصواعق أو من حتت أرجلكم كالزالزل وا
يفهمون اهني ونوضحها ونفسرها لعلهم الرب أتمل كيف نبني هلم ويعذب بعضكم بعضاً ،  بعضكم بعضاً 

مرية فيه ، قل هلم:  ال وكذب ابلقرآن الذي جئتهم به قومك وهو احلق الذي ـــويتدبرون  فيتعظون 
يكم عليها وإمنا يف ذلك فاهلل أعلم أبعمالكم وسيجاز  بعتكمومتالست عليكم حبفيظ على أعمالكم 

لكل خرب حقيقة ووقوع ولو بعد حني وسوف تعلمون أيها املشركون املكذبون وقوع علي البالغ فقط ـــ 
 خربتكم .ما أكم فقد أخربتكم عنه وسيقع بكم  العذاب بك

 
  : بعض الدروس من الآيات

   
يتوفاك هللا ابلليل فالنوم الوفاة الصغرى (( فهل تتذكر الوفاة  أيها العبد : إنك تنام ابلليل )) (1

الكربى )) املوت(( بل ما يدريك أنك قد تنام فال تعود روحك إليك فأين االستعداد للموت 
َاّللََََُلىصَََاّللََهََرُسولََََُلَاَفَ َقامََََجَنازَةَ ََقاَلََمَرتََْاّللََهََعْبدَهَْبنَهََجابهرَهيف حديث     قال فإنه  فزع كما

فَ ُقوُمواََاْْلََناَزةَََرََأيْ ُتمَََْفإهَذاَفَ زَعَ َاْلَمْوتَََإهنَََفَ َقالَََيَ ُهودهيَةَ َإهََّنَاَاّللََهََرُسولَََايَََفَ ُقْلَناََمَعهَََُوُقْمَناََوَسَلمََََعَلْيهَه
َ ََفَوقال َ َعمر َابن ََهادمَذكرَمنَأكثرواحديث َالسنن َأهل َرواه َاملوت ,َ َاللذات وقالَ،
َولَعليهَوسعهَإلَالعيشَمنَضيقَفَأحدَذكرهَماَفإنهَقالَأحسبهَاللذاتَهادمَذكرَمنَأكثروا
 و ابن حبان الطرباين و البزار رواه.َعليهَضيقهاَإلَسعةَف
  

يَََُحَذيْ َفةََََعنَْ)) ديث  احلالنوم ومنها  أذكار رمضجعك للنوم اذك أخذتإذا  : أخي املسلم (2 ََرضه
َ َََكانَََقالََََعْنهََُاّللََُ َيَ ُقولََُثََََُخد ههَهَحَتْتَََيََدهَََُوَضعَََالَلْيلَهَمهنَََْمْضَجَعهَََُأَخذَََإهَذاََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلىَالَنبه

مسْهكَََالَلُهمََ َقظََََوإهَذاََوَأْحَياََأُموتََُابه ََهَاْْلَْمدَََُقالَََاْستَ ي ْ رواه الن ُشوُرَََوإهَلْيهَهَاَأَماتَ نََََماَبَ ْعدََََأْحَيانَََاَلذهيَّلله
َويف حديث ،  (( األمينخان  ويف حديث حفصة )) جعل يده اليمىن حتت خده يالش ََأبه

ََأنَََاْْلَْزَهرَه َاّللََهَبهْسمَهََقالَََالَلْيلَهَمهنَََْمْضَجَعهَََُأَخذَََإهَذاََكانَََََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلىَاّللََهََرُسولَََاْْلَمْنَارهي ه
َََوَضْعتَُ ََاْغفهرََْالَلُهمََََجْنبه ََله ئَََْذْنبه َََوَأْخسه َََوُفكََََشْيطَانه ََرهَهانه َََواْجَعْلنه رواه أبو َاْْلَْعَلىَالَندهي َهَفه

ََأنَََْبنَهَاْلَبَاءَهََِه}ها حديث نوم، داود/ صح  ََََعازهب  َعَََوضََََنمَََإهَذاََكانَََََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلىَالَنبه
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ََالَلُهمََََوَقالََََخد ههَهَحَتْتَََاْلُيْمَنََيََدهَُ َعثََُيَ ْومََََعَذاَبكَََقهنه رواه الرتمذي والنسائي وأمحد  {َعهَباَدكَََتَ ب ْ
  األذكاروهو صحيح .  وغري ذلك من 

 ينجينانه وهللا هو الذي  يف دعائك فإأكثر من دعاء هللا يف السر والعلن خملصاً  : أخي املسلم (3
دع هللا عند املخاطر ويف السراء ويف كل وقت وحني رب  وضائقة وملمة وخطر فلنكمن كل  

َإهنََْاَلذهيََوْحَدهََُاّللََهَإهَلَََأْدُعوََقالََََتْدُعوَإهَلمَََاّللََهََرُسولَََايَََقُ ْلتَُ) يف حديث أيب جري  وقد قال 
ْرضَ ََضَلْلتَََإهنَََْواَلذهيََعْنكََََكَشفَََََفَدَعْوَتهََُُضرَ ََمَسكََ ََأَصابَ ْتكَََإهنَََْواَلذهيََعَلْيكََََردََََدَعْوَتهََُقَ ْفرَ َِبَه

 رواه أمحد وأبو داود . صحيح .((    ََعَلْيكَََأَنْ َبتََََفَدَعْوَتهَََُسَنةَ 

  

َعثََََأنَََْعَلىَاْلَقادهرََُُهوََ}َنَ َزَلْتََاّللَهََلَماََعْبدَهَْبنَََجابهرََ عن ََصَلىَاّللََهََرُسولَََُقالَََ{َْوقهُكمَْف َََمهنَََْعَذاابَ ََعَلْيُكمََْيَ ب ْ
ََأُعوذَََُوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلىَاّللََهََرُسولَََُقالََ{ََأْرُجلهُكمََْحَتْتَهَمهنَََْأوَْ}َنَ َزَلْتََفَ َلَماَبهَوْجههكََََأُعوذَََُوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََُ

يَ عَ َيَ ْلبهَسُكمَََْأوَْ}َنَ َزَلْتََفَ َلَماَبهَوْجههكََ ويف حديث  ََوأَْيَسرَََُأْهَونَََُهذههَهََقالَََ{َبَ ْعضَ َِبَْسَََبَ ْعَضُكمَََْويُذهيقَََاشه
سألته أال يهلك أميت ابلغرق فأعطانيها وسألته أن ال ريب ثالاث  قال : سألت سعد بن أيب وقاص انه 

قلت هذا  ،يهلك أميت ابلسنة فأعطانيها وسألته أن ال جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها  ( رواه مسلم 
وأمران به  نقوم مبا أمران به هللا نأولكن حنن خماطبون  ابألمر والنهي فعلينا  أخرب  سيحصل كما

ُعواََلَ وقد قال رسول هللا  هناان عنه هللا ورسوله  وأن ننتهي عما رسوله  ََيْضرهبََُُكَفار اََبَ ْعدهيَتَ ْرجه
          بَ ْعضَ َرهَقابَََبَ ْعُضُكمَْ

وال جبريرة  بيهأوال يؤخذ الرجل جبريرة  )) وزاد النسائي يف حديث عمر: ، رواه البخاري
 ه وهللا أعلم ب ولكن نؤمن ابألمر الكوين ونصدق،  يح(صح)أخيه(( 

 

 

 

 

ِذينَ  رَأَيْ َ  َوإَِذا وض ونَ  الَّ مْ  َفأَْعرِضْ  آَيَاتَِنا ِفي يَخ  وض وا َحتَّى َعْنه   ِفي يَخ 

دْ  َفلَا الشَّيَْطان   ْنِسيَنَّكَ ي   َوإِمَّا َغيْرِهِ  َحِديث   كْرَ  بَْعدَ  َتْقع   اْلَقْومِ  َمعَ  الذ ِ
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اِلِمينَ  ِذينَ  َعَلى َوَما (68) الظَّ ونَ  الَّ  ِذكْرَ  َوَلِكنْ  شَْيء   ِمنْ  ِحَساِبِهمْ  ِمنْ  يَتَّق 

مْ  ه  ونَ  َلَعلَّ ِذينَ  َوَذرِ ( 69) يَتَّق  وا الَّ مْ  اتََّخذ  م   َوَلْهًوا َلِعبًا ِهيَنه  ْنيَا اْلَحيَاة   َوَغرَّْته   الدُّ

بَْسلَ  أَنْ  ِبهِ  َوَذك ِرْ  هِ  ه ونِ  ِمنْ  َلَها َلْيسَ  كََسبَ ْ  ِبَما َنْفس   ت   َشِفيع   َولَا َوِلي   اللَّ

ِذينَ  أ وَلئِكَ  ِمْنَها ي ْؤَخذْ  لَا َعْدل   ك لَّ  َتْعِدلْ  َوإِنْ  وا الَّ مْ  كََسب وا ِبَما أ بِْسل   َله 

وا ِبَما أَِليم   َوَعَذا    َحِميم   ِمنْ  شََرا    ر ونَ  كَان  لْ ( 70) يَكْف  و ق   ه ونِ  ِمنْ  أََنْدع 

هِ  َنا لَا َما اللَّ رَُّنا َولَا يَْنَفع  َرهُّ  يَض  ه   َهَداَنا إِذْ  بَْعدَ  أَْعَقاِبَنا َعَلى َون  ِذي اللَّ  كَالَّ

يَاِطين   اْسَتْهَوْته     َله   َحيْرَانَ  الْأَرِْض  ِفي الشَّ
وَنه   ْصَحا   أَ َد  إَِلى يَْدع   اْئتَِنا اْله 

لْ  َد  إِنَّ  ق  هِ  ه  وَ  اللَّ َد  ه  ْسِلمَ  َوأ ِمرَْنا اْله   أَِقيم وا َوأَنْ ( 71) اْلَعاَلِمينَ  ِلرَ  ِ  ِلن 

وه   الصَّلَاةَ  وَ  َواتَّق  ِذي َوه  ونَ  إَِليْهِ  الَّ ْحَشر  وَ ( 72) ت  ِذي َوه  َماَواتِ  َخَلقَ  الَّ  السَّ

ول   َويَْومَ  ِباْلَحق ِ  رْضَ َوالْأَ  ه   َفيَك ون   ك نْ  يَق  ْلك   َوَله   اْلَحقُّ  َقْول   ِفي ي ْنَفخ   يَْومَ  اْلم 

َهاَهةِ  اْلَغيْبِ  َعاِلم   الصُّورِ  وَ  َوالشَّ  (73) اْلَخِبير   اْلَحِكيم   َوه 

 التفسير :
 
 آخر حىت أيخذوا يف كالم رض عنهمن هبا فأعئو هز تيس و آبايتناالذين يكذبون  ـ النيب أيها ـ رأيت وإذا 

طاغون  ألهنم جلست معهم انسيا مث تذكرت فال تقعد بعد الذكر و قم عنهم فوراً  وإذا ، غري اخلوض
لى عحساب اخلائضني  إمناء من حساب املستهزئني من شي األتقياءوما على املؤمنني بعملهم ذلك ـــ 

 هلم عما هم فيه عهم فإذا أعرضوا عنهم كان تذكرياً جيلسوا م ينصحوهم وال أنأنفسهم , وعلى املؤمنني 
ن اختذوا الدين سخرية واستهزاء ودع الذي ـــستهزاء القوا ذلك وال يعودون إىل اخلوض وايت أنعسى 

وذكر  ، عن دين هللا اعرضو وأعرض عنهم فهم قد جعلوا حياهتم للعب واللهو واغرتوا ابلدنيا وزينتها وأ
تسلم النفس للهلكة والعذاب وحتبس عن اخلري وتفضح بسبب الذنوب يوم الناس هبذا القرآن لئال 

تدفع عنها عذاب هللا وال ينفعها فداء مهما  أن تستطيع والفال انصر للنفس املوبقة ابلعذاب القيامة 
الذين سلموا لعذاب هللا وخسروا بسبب عملهم هلم شراب من ماء محيم يغلى  الكفار أولئكبذلت ، 

أيها النيب هلؤالء املشركني : اندعوا ونعبد   انر جهنم : بسبب كفرهم ابهلل ورسوله قل ايوعذاب اليم يف
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تحق العبادة وحده دون أصناما من دون هللا ال تنفع وال تضر ونرتك دعاء هللا  وعبادته وهو الذي يس
 أضللتهون كمن ، ونك اإلميان إىلهداان هللا  نأليه الضر والنفع ،  ونرد يف الكفر بعد سواه الذي إ

واقبل على اهلدى ودع  اإلميان إىلن تعال املؤمنو  أصحابهيف حرية من دينه فيناديه  أصبحالشياطني حىت 
هدى هللا هو اهلدى  احلق الذي  إنعبادة غري هللا فال يستجيب هلم  وال يسمع نصيحتهم ،  قل 

ابخلضوع واالستسالم له سبحانه  أمرانالشياطني هو الضالل ،  وقد  إليهما يدعو  وأما إليهادعوكم 
بفعل أوامره واجتناب كما شرع هللا لكم واتقوا هللا   الصالة أقيمواوان  – له شريك وعبادته وحدة ال

وحده الذي خلق  -وهللا –يوم القيامة فيجازيكم أبعمالكم  إليهنواهيه ، وهو الذي ترجعون 
كلمح   أمرهيامة قال))كن((   )فتقوم القيامة عن السماوات واألرض ابلعدل ، وإذا شاء هللا أن تقوم الق

، وذلك اليوم يوم ينفخ يف القرن ,  وهو سبحانه عامل فقوله حق وهو مالك امللك  هو اقرب أوالبصر 
ر  أبمو حلكيم أفعاله وصنعه اخلبريوال يف السماء وهو ا األرضالغيب والشهادة فال خيفى عليه شيء يف 

 م .خلقه ال ختفى عليه خافية منه
 

  : بعض الدروس من الآيات
 

عاة دني ابملؤمنني والئاملستهز  –املستهزئني بدين هللا  –اخلائضني املستهزئني آبايت هللا  أكثرما  (1
ومن هؤالء املستهزئني من يستهزئ بدين هللا  ابملعروف والنهي عن املنكر األمروأهل احلسبة يف 

 يف بعض القنوات الفضائية   فنقول :الس و وآبايته يف اجلرائد واجملالت ويف بعض اجمل
ن فإ هللا  إىلوا من ربكم توبوا ياستح –عن غيكم  اكفو   –هللا  ااتقو االستهزاء  أهل اي (أ)

مل تطلع الشمس من مغرهبا * كما قال صلى هللا  مل يغرغر وما ابب التوبة مفتوح للعبد ما
سط يده ابلنهار ليتوب الليل ويب مسيءهللا يبسط يده ابلليل  ليتوب  إنعليه وسلم )) 

  رواه أمحد وسلمالليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا ((  مسيء

 أنأيها املسلم احذر من جمالسة هؤالء املستهزئني الفجرة والقعود معهم وعليك  اي  (ب)
 وهللا املستعان  هللا  إىلتعرض عنهم وان تنصح هؤالء املستهزئني وان تدعوهم 
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  : هنافإابلدنيا  االغرتاراحلذر من  (2

 

ََالدنياَجعلَتعالَهللاَإن) فانية قليلة وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود )أ( 
َ-َالغديرَيعنَ-ََكالثغبََمنهاَبقيَماَومثلَ،َالقليلَمنَالقليلَإلَمنهاَبقيَوماَ،َقليَلَكلها
  َحسنرواهَاْلاكمَ/َ.َكدرهََوبقيََصفوهَشرب
ن هللا ))إ الضحاك بن سفيان يف قوله صلى هللا عليه وسلمحديث مثل الدنيا كما يف  إن)ب(

 تعاىل جعل ما خيرج من بين آدم مثال للدنيا (( رواه أمحد 
الشيء مهما رفع يف الدنيا فإنه يوضع لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث أنس ))  إن )ج(

 خاريه (( رواه البيرفع شيئا من أمر الدنيا إال وضع ال نأحقا على هللا  إن
هريرة )  أيبالدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر كما قال صلى هللا عليه وسلم يف حيث  إن )د(

  رواه مسلم وأمحدالدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر (
متعلما( كما جاء يف  ذكر هللا وما وااله وعاملا أو إالالدنيا ملعونة وملعون ما فيها ) -هـ 

 ن حسه ابن ماجه /و ـ ر أيب هريرة  حديث
  

ن الدعاء عبادة وقد قال صلى هللا عليه وسلم ألالعقب /  دعاء غري هللا شرك وارتداد على إن (3
 وأمحد  عاء هو العبادة (  رواه أهل السنن ) الدرييف حديث النعمان بن بش

 

الدرداء رضي هللا عنه قال  :  أيبمحيم وقد جاء عن  أهل النار هلم شراب من إنأخي املسلم :  (4
هم فيه من العذاب فيستغيثونه فيغاثون بطعام من ضريع  هل النار اجلوع فيعدل مايلقى على أ

الغصص يف الدنيا ابلشراب فيستغيثون ابلشراب فيدفع  غصة فيذكرون أهنم كانوا جييزونذي 
رواه الرتمذي  –احلميم بكالليب احلديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم ( اخل  إليهم

 الدرداء  أيبوذكر انه موقوف على 

 

وأما عند الصوفية فإهنم   احلرية مذمومة والشيطان يسعى ليورث للمرء احلرية يف دينه إن   (5
على  وليعشاحلرية (( وكالمهم ومنهجهم هذا ابطل فليحذر املسلم من املنهج الصويف ميدحون 
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 (( وهللا املوفق التحريمنهج الثبات على دينه ال 

 
 

لى هللا لقوله ص معليه إمثفال  معنه وعفا مقد جتاوز هللا عنه  -أ: ان املخطئ والناسي واملكره (6
هللا تعاىل جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا  إنر) عليه وسلم يف حديث أيب ذ

هللا  إن}  يف حديث أيب هريرة وقال صلى هللا عليه وسلم يح ـصح/وابن ماجهعليه  رواه أمحد 
قلت  -تتكلم به أو تعمل به { رواه الشيخان  مل أنفسها ماعما حدثت به  أميتجتاوز عن 

 :  اإلمثوالتجاوز عن 

 له إبسقاط صاحبه إالفإنه  يلزم ضمانه  وال يسقط  الفكاإلتفيما يتعلق حبقوق اخللق    
شرب   أو أكلالقضاء لقوله صلى هللا عليه وسلم : من لق ابلصوم فإنه ال يلزم عيت ما -ب

  رواه الرتمذي ((ا هو رزق رزقه هللا  يفطر فإمنانسيا فال
ى هللا عليه وسلم  )) من نسي صالة أو لالقضاء لقوله ص يلزم الناسيما يتعلق ابلصالة ف -ج

 وهللا اعلمرواه الشيخان ـ  ذكرها(( إذاها ييصلفكفارهتا أن  انم عنها

  

يا فال يفر وال يهرب عذاب هللا تسليما حقيق إىلالعاقل ) أتمل وتفكر عندما يسلم اجملرم  أيها (7
يفكه أو خيفف  أن) يوم القيامة ( من يستطيع 0قد احكم القبض عليه والواثق يف ذلك اليوم 

خبالف  -خنشى هللا وان نطيعه يف هذه الدنيا لنحصل على الكرامة  نأعنه؟ولذا علينا 
يف حديث ايب هانة بعذاب هللا وقد قال صلى هللا عليه وسلم املعرضني عن هللا الواقعني يف اإل

َيعنَالدمَليبكونَوإَّنمَ،َْلرتَدموعهمَفَالسفنَأجريتَلوَحّتَليبكونَالنارَأهلَإن موسى :
وقال صلى هللا عليه وسلم يف حديث انس يرسل البكاء َ(َرواهَالطبانَفَالكبريَ الدمعَمكان
هيئة النار فيبكون حىت تنقطع الدموع مث يبكون الدم حىت يصري يف وجوههم ك أهلعلى 

ادع هللا مبا جاء يف قوله   أخيفيا  رواه ابن ماجة ـ السفن جلرت( إليه أرسلتلو  األخدود
صلى هللا عليه وسلم   يف حديث أيب هريرة ما من دعوة يدعو هبا العبد أفضل من: اللهم إين 

 (  يح( رواه ابن ماجه ) صحواآلخرةأسالك املعافاة يف الدنيا 
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 َضلَال   ِفي َوَقْوَمكَ  أَرَاكَ  إِن ِي آَِلَهةً  أَْصَناًما أََتتَِّخذ   آََ رَ  لِأَِبيهِ  بْرَاِهيم  إِ  َقالَ  َوإِذْ 

ِبين   رِي َوكََذِلكَ ( 74) م  َماَواتِ  َمَلك وتَ  إِبْرَاِهيمَ  ن   ِمنَ  َوِليَك ونَ  َوالْأَرِْض  السَّ

يْل   َعَليْهِ  َجنَّ  َفَلمَّا( 75) اْلم وِقنِينَ   َقالَ  أََفلَ  َفَلمَّا َرب ِي َهَذا َقالَ  كَبًاكَوْ  رَأَ  اللَّ

 َلئِنْ  َقالَ  أََفلَ  َفَلمَّا َرب ِي َهَذا َقالَ  بَا ًِغا اْلَقَمرَ  رَأَ  َفَلمَّا( 76) الْآَِفِلينَ  أ ِحبُّ  لَا

  َِغةً بَا الشَّْمسَ  رَأَ  َفَلمَّا( 77) الضَّال ِينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  لَأَك وَننَّ  َرب ِي يَْهِدنِي َلمْ 

ا بَرِيء   إِن ِي َقْومِ  يَا َقالَ  أََفَل ْ  َفَلمَّا أَكْبَر   َهَذا َرب ِي َهَذا َقالَ  ( 78) ت شْرِك ونَ  ِممَّ

ْه    إِن ِي ِذي َوْجِهيَ  َوجَّ َماَواتِ  َفَطرَ  ِللَّ  ِمنَ  أََنا َوَما َحنِيًفا َوالْأَرْضَ  السَّ

 (79) اْلم شْرِِكينَ 

 التفسير:
 
تعبدها من دون هللا وترتك عبادة هللا الذي ال  أصناماآزر : كيف تتخذ  ألبيه راهيمإبواذكر يوم قال  

وقومك من السالكني مسلكك يف عبادة غري هللا لفي ضالل واضح  أراكيستحق العبادة سواه ، إين 
يه ملك فاان نر  لألصنامقومه و  أبيهواخرتانه واريناه احلق يف بطالن عبادة  إبراهيموكما اصطفينا ـــ جلي 

الدالة على  اآلايتومظاهر قدرتنا مما فيها من  واإلتقانوما فيهما من بديع الصنع  واألرضالسماوات 
ظر يف هذا امللكوت العبادة دون سواان وعلى تفردان ابمللك واخللق فيننا استحقاق قدرتنا العظيمة وعلى

جمادال :هذا ريب  جنما فقال لقومه يمإبراهالليل وسرته بظالمه رأى  فلما تغشاه  -زداد يقينا وعلما وي
 –ال يغيب  اإللهالن  إهلايصلح ان يكون  يغيب فالكوكب  ال إهلاً  أحبفلما غاب الكوكب قال ال 

 جيبالذي  هللا إىل يهدين ريب إن مل إبراهيمفلما رأى القمر طالعا قال هذا ريب فلما غاب القمر قال 
الشمس طالعة قال  رأىفلما  –عن الصراط املستقيم  ين سأكون من الضالنياعبده دون سواه فإ أن

 أنان كل ما يغيب ال يصلح  إبراهيمهذا ريب هذا  أكرب من الكوكب ومن القمر فلما غابت قال 
 واألصنامهللا مما تشركون به من الكوكب والقمر والشمس  إىلقوم فإين برئ  يعبد ولذا اي إهلاً ون كي

ـــ ون آهلة تعبد وأن الذي يستحق العبادة هو هللا وحده دون سواه تك أنكلها ال تصلح   ألهناوغريها 
 إالالتوحيد فال اعبد  إىلعن الشرك  ائالً م واألرضإين وجهت وجهي وعباديت للذي خلق السموات 
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 هللا وحده دون سواه فتربأ  من الشرك وأهله . 
 بعض الدروس من الآيات :

  
 أايمكب ويظهر يل وهللا أعلم ان تسمية بعض ا كو عليه السالم كانوا عباد   إبراهيمقوم  إن (1

ترمجة)  يوم  (  star day (ب كما يف)) يوم السبت (( اكأخذت من عبادة الكو  األسبوع
ترمجة  ( Monday)االثننييوم   -ة )يوم الشمس( ترمج  ( sun day) األحديوم  -النجم (  

واالعتقاد وكذلك  واأللفاظلفعل ايف ولذا جيب على املسلم احلذر من الشرك  )يوم القمر ( 
يف بعض الكلمات االجنليزية اليت  كما  جتري على لسان الشخص أنجيب فهم الكلمات قبل 

 أنإحدى املدارس الشعرية مع  األدبعند أهل  فإهنا) ابولو( كلمة الناس ومن ذلك   تداوهلا
 وكالمك الحظ فاظكأللأخي املسلم انتبه  –احلب والفن واملوسيقى وحنوها (  معناها : إله

 على نفسك من الوقوع يف الشرك

 

كل قوم مبا يتناسب   رة ) احملاج ة( وتكون املناظرة معيتعلموا أساليب املناظ أنعلى الدعاة  (2
عباد غري هللا من  0قومه تصلح مع املشركني و عليه السالم مع أبيه  إبراهيممعهم وان مناظرة 

 فإنه يغيب عن عابده  فتقول لعابد غري هللا وغريها( فإن كل معبود من دون هللا األصنام
 من تعبد ؟ -(س)

 قال : يعبد : بقرة أو شاة   مثال -(ج)

البقرة أو الشاة تبقى معك طول حياتك تتابعك وحتفظ عليك  هذهنقول له : هل  -(س) 
 تصرفاتك

 ال ميكن هذا -(ج) 

 ملاذا تعبد عيسى  -1س
 تىوحيي املو  واألبرص األكمهألنه يربئ  -ج
 تك اهل عيسى معك ال يفارقك وهل يتابعك وحيفظك وحيفظ عليك تصرف -س
 ال إذنله : اآلن , قل  األرضال الن هذا غري ممكن بل قد ذهب عيسى وليس يف  -ج
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 من دون هللا  أن يعبديصلح 
 املشركني فهل تعلمها للدعاة؟ كثرية يف القرآن حملاجة  األساليبوهناك 

س قوله صلى هللا عليه  عليه وسلم قد جاء يف حديث ابن عباالنيب حممد صلى هللا إن -3
ويف لفظ )فعلمت مابني املشرق واملغرب  – األرضيف السموات وما يف   ماوسلم )فعلمت 

بني كتفي النيب صلى هللا عليه عرفت ) وهذا ملا وضع هللا يده ويف لفظ فتجلى يل كل شيء و 
ه صلى هللا عليه وسلم قال ) أاتين الليلة ريب ان م ( ولفظ حديث ابن عباس عند الرتمذيوسل

حممد : هل تدري فيم  يف املنام فقال: اي قال أحسبه قالوتعاىل يف أحسن صورة ,  تبارك
 بني كتفي حىت وجدت بردها بني ثدييفوضع يده ؟ قال: قلت : ال قال  األعلىخيتصم املال 

حممد: هل تدري فيم خيتصم  ، قال اي واألرضيف السموات  قال يف حنري ، فعلمت ما أو
كث يف املساجد بعد الصالة واملشي ؟   قلت نعم يف الكفارات ، والكفارات امل األعلىاملال 

عاش خبري ومات سباغ الوضوء يف الطهارة ، ومن فعل ذلك إاجلماعات  و  إىل األقدامعلى 
م إين أسألك فعل , وقال: اي حممد إذا صليت فقل اللهخبري وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه

اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضين إليك غري مفتون, 
قال والدرجات إفشاء السالم وإطعام الطعام والصالة ابلليل والناس نيام " رواه الرتمذي وأمحد 

  وكذلك بقية الرواايت كلها يف الرتمذي وهي صحيحة
نظر فيما خلق هللا من أن  ت واإلميانلالزدايد من اليقني والعلم لك  أخي املسلم يشرع يل و (4

الشرعية  )) القرآن((  اآلايتالكونية ) كالشمس والقمر والنجوم وغريها وابلنظر يف  اآلايت
 ءته وتفهمه وتدبره( ابقر 

  

) يعبد من دون هللا كما قال صلى هللا عليه وسلم مبا الشرك وأهله والكفر وجوب الرباءة من   (5
( على هللا وحسابه  حرم دمه و ماله ون هللاكفر مبا يعبد من د  هللا وكفر و إالاله  ن قال الم

 يكون مسلما وال حيرم دمه وماله  فإن مل يكفر مبا يعبد من دون هللا فانه ال 0رواه مسلم 
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ليت فعلها وعلمته ما أوجب هللا عليه وهنيته عن املنكرات ا هللا إىل أابكدعوت  لأخي املسلم ه  (6
كان عند بعضهم منكرات   وإذا هللا  إىل العشرهو  لهواأل واألمهاتوة اآلابء ع؟ إن علينا د-

او  –أ و كان أيكل القات  –بعض الشركيات  عنده فانه ينكر عليه ذلك ( كما لو كان
ناس أو يظلم ال –أو حيلق حليته  –يسبل ثوبه  أو –أو يشرب الدخان  –يشرب املسكر 

 هنإحىت  العني ودعا عشريته عليه وسلم هللاالنيب صلى  ىقمن املنكرات ( وقد ر وغري ذلك 
 احلديث الصحيح وذلك عندما نزل يفهللا كما  إىلعمته صفية وبنته فاطمة ودعاهم  اندي
 رواه البخاري (األقربني) وانذر عشريتك  عليه

  

آزر يوم أنه يلقى أابه  عليه وسلمصلى هللا ليه الصالة والسالم قد أخرب عنه النيب ع إبراهيم إن  (7
أي ريب امل تعدين انك ال حتزين  إبراهيمفيقول   أعصيك اليوم الالقيامة فيقول له آزر ايبين  

وأي خزي أخزى من أيب األبعد فيقال اي إبراهيم انظر ما وراءك فإذا هو بذبح  ثونيوم يبع
  ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى يف النار" صحيح

 

 ريفيا أخي املسلم عش على فطرة التوحيد واحذر من تغي –طره هللا على التوحيد أن العبد ف  (8
د قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث وق أوالدكهذه الفطرة السليمة يف نفسك ويف 

ميجسانه (ولذلك  أوينصرانه  أو)كل مولود يولد على الفطرة وقال فأبواه يهودانه  الصحيح
  فالفطرة تنحرف أبحد الشيئني

فاتق هللا أيها العبد يف  ميجسانه ( أوو ينصرانه للولد فإهنما ) يهودانه أ األبوينيبرتبية  -أ
  أوالدك وال حترفهم عن الفطرة.

خلقت  إينالشياطني عن الفطرة  وقد قال صلى هللا عليه وسلم   قال هللا )  ابجتيال -ب
 فاجتالتهم الشياطني ( رواه مسلم    عباديت حنفاء

 
 
 

ه   ه   َوَحاجَّ ون ِي َقالَ  َقْوم  َحاجُّ هِ  ِفي أَت   ِبهِ  ت شْرِك ونَ  َما أََخاف   َولَا َهَدانِ  َوَقدْ  اللَّ
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ر ونَ  أََفلَا ِعْلًما شَْيء   ك لَّ  َرب ِي َوِسعَ  َشيًْئا َرب ِي يََشاءَ  أَنْ  إِلَّا
 َوكَيْفَ ( 80) َتَتَذكَّ

مْ  َما أََخاف   ونَ  َولَا أَشَْركْت  مْ أَشْ  أَنَّك مْ  َتَخاف  هِ  َركْت   َعَليْك مْ  ِبهِ  ي َنز ِلْ  َلمْ  َما ِباللَّ

ْلَطاًنا مْ  إِنْ  ِبالْأَْمنِ  أََحقُّ  اْلَفِريَقيْنِ  َفأَيُّ  س  ِذينَ  (81) َتْعَلم ونَ  ك ْنت  وا الَّ  َوَلمْ  آََمن 

وا مْ  يَْلِبس  ْلم   إِيَماَنه  م   أ وَلئِكَ  ِبظ  مْ  الْأَْمن   َله  ونَ  َوه  ْهَتد  َنا كَ َوتِلْ ( 82) م  ت  جَّ  ح 

 (83) َعِليم   َحِكيم   َربَّكَ  إِنَّ  َنَشاء   َمنْ  َهَرَجات   َنرَْفع   َقْوِمهِ  َعَلى إِبْرَاِهيمَ  آََتيَْناَها

 التفسير :
 
هو  إالاله  هللا   وانه ال أمريف  أجتادلونينمن التوحيد فقال هلم :  إليهقومه فيما ذهب  إبراهيموجادل  

وأن  الباطلةالفاسدة وشبهكم  أقوالكم إىلت فكيف التف وأان على بينة احلق إىلصرين وهداين ، ب
ن ريب قد وسع علمه  يشاء هللا فإ نأ إالوال تضرين  أابليهاتؤثر شيئا وال أخافها وال  آهلتكم تعبدوهنا ال

ة ابطلة وان الذي هذه اآلهل أنتتدبرون  أفالوال يف السماء   األرضيف شيء كل شيء فال خيفى عليه 
اليت تعبدوهنا من دون  األصناموكيف أخاف من هذه   -شريك له هو هللا ؟ ستحق العبادة وحده الي

ال تنفع وأنتم ال ختافون هللا الذي ميلك الضر والنفع وقد أشركتم معه غريه بال حجة و هللا وهي ال تضر 
 أوالضر والنفع  ة من عذاب هللا الذي عبد من بيدهوالنجا ابألمنوال دليل ، فأي الطائفتني أحق 
هللا ورسوله  ألمردوا الذين آمنوا ابهلل ورسوله وانقا  -كنتم تعلمون   إنالذي عبد من ال يضر وال ينفع 

 األدلةوتلك  – واآلخرةيوم القيامة املهتدون يف الدنيا  اآلمنونهم  أولئكبشرك  إمياهنمومل خيلطوا 
 م ، نرفع درجات من نشاء من عبادانحىت غلبهووجهناها على قومه  إبراهيموالرباهني اليت آتيناها 

م يف أقواله وأفعاله ،عليم خبلقه ومن يهديه ومن يضله وإن يابلعلم واحلكمة وقوة احلجة ، إن ربك حك
 قامت عليه احلجج والرباهني 

 

 بعض الدروس من الآيات :

 

هللا بن مسعود فإنه أعظم الظلم وقد قال عبد  واألكرب األصغرأخي املسلم : احذر من الشرك  (1
مل يظلم نفسه؟ فنزلت ) بظلم قال أصحابه وأينا  إمياهنم) ومل يلبسوا "ملا نزلت رضي هللا عنه 

يظلم نفسه فقال النيب صلى هللا البخاري ويف لفظ قالوا أينامل إن الشرك لظلم عظيم ( رواه 
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ظلم عظيم ( ) ل ن الشرك تسمعوا ما قال العبد الصاحل ) إعليه وسلم ) ليس ابلذي تعنون أمل
 هو الشرك(  إمنا

  

الظلم ثالثة )) وهي ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث أنس : الظلم  إنأيها املسلم   (2
يغفره هللا فالشرك  يرتكه ، فأما الظلم الذي ال يغفره هللا ، وظلم يغفره وظلم ال ثالثة فظلم ال

فيما بينهم  أنفسهمذي يغفره  فظلم العباد ما الظلم الالشرك لظلم عظيم ( وأ إنقال هللا ) 
البزار وأبو داود  وبني رهبم ، وأما الظلم الذي ال يرتكه هللا فظلم العباد بعضهم بعضا(  رواه

له وكثريه ، كبريه وصغريه واحذر من ظلم أخي من الشرك قلي والطيالسي /حسن ـ فاحذر
 ا من هللا طالباالذنوب اليت بينك  وبني هللا فإن هل نم العباد واحذر

  

 : على أقسام  واالهتداءاألمن  (3

األمن التام واالهتداء التام وهذا ملن جاء ابلتوحيد ومبا أوجب هللا عليه وترك ما حرمه  -أ
 :هللا عليه وهؤالء على قسمني 

ترك احملرمات ومل يسرتق ومل يتطري ومل يكتو : من جاء ابلواجبات و  األولالقسم  (1)
قال صلى هللا ء يدخلون اجلنة من غري حساب وال عذاب كما وتوكل على ربه فهؤال

بغري  لفأسبعون  أميتعليه وسلم يف حديث عمران بن احلصني يدخل اجلنة من 
وعلى رهبم يتوكلون ( رواه  حساب  هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وال يكتون

  .مسلم
فأنه  ه اسرتقى واكتوى كنالقسم الثاين : من جاء ابلواجبات وترك احملرمات ول (2) 

 وهو العرض ()يدخل اجلنة ولكن حياسب حسااب يسريا  
األمن الناقص واالهتداء الناقص وهذا يكون ملن جاء ابلتوحيد ولكن عنده بعض كبائر  -ب

 داء بقدر ماتالذنوب مل يتب منها ومات عليها فهذا يكون عنده من األمن وااله
 عنده بقدر ذنوبه واالهتداء األمنعنده من الطاعات وينقص 

يس هلم اهتداء وال الء لعليهم احلجة وماتوا على الكفر فهؤ الكفار الذين قامت  وأما  -ج
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  أمن كلياً. 
 : أخي املسلم (4

حديث عائشة : يف صلى هللا عليه وسلم  خف على نفسك من الشرك وقد قال -أ
قد و ،  يحصح /وغريه الشرك يف أميت أخفى من دبيب النمل على الصفا ( رواه أمحد

ن أخوف ما أخاف عليكم عليه وسلم يف حديث حممود بن لبيد )إ قال صلى هللا
 ) الرايء(  احلديث رواه أمحد/ صح سئل عنه فقال الشرك األصغر

 ( األصنامنعبد  أنالشرك) واجنبين وبين  جينبك وبنيك وذريتك أنادع هللا  -ب

يث قال ) بكر ح أيبجاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث  نقول ما  -ج
ين أعوذ تقول اللهم إ الشرك وكبارهصغارا  فعلته اذهب عنك إذاوسأدلك على شيء 

  يحملا ال أعلم ( صح وأستغفركبك أن أشرك بك وأان اعلم 

لك وأفعالك وقلبك ( وقد قال صلى ااأللفاظ الشركية ) راقب أقو احذر من الرايء و   -د
فقد أشرك(  رواه أمحد هللا عليه وسلم يف حديث عمر ) من حلف بغري هللا 

 ابألمانة:من حلف صلى هللا عليه وسلم يف حديث بريد  وقال،   يحوالرتمذي /صح
وال وال ابلطالق  فال حتلف ابألمانة وال ابلنيب فليس منا( رواه أبو داود / صحيح

) بعض الناس حيلف ابلطالق  ابهلل  إالوال حتلف  –هللا األخوة وال ابحلرام وال بغري 
 كان يف اللفظ فقط فليتنبه كل واحد هلذا املوضوع (  إنك أصغر وهذا شر 

 
لصواب وأسأل هللا  أن يلهمك ا هللا على بصرية إىلأيها الداعية تعلم احملاجة واجملادلة يف الدعوة  (5

 وهللا املوفقفقط وقول إن فالانً جديل  االنتصار ال من هللاعند املناظرة وتطلب األجر 
و َ  اقَ إِْسحَ  َله   َوَوَهبَْنا لًّا َويَْعق  وًحا َهَديَْنا ك  يَّتِهِ  َوِمنْ  َقبْل   ِمنْ  َهَديَْنا َون  ِ ر   ذ 

وهَ  َليَْمانَ  َهاو  فَ  َوأَيُّو َ  َوس   َنْجزِي َوكََذِلكَ  َوَهار ونَ  َوم وَسى َوي وس 

ْحِسنِينَ  ( 85) الصَّاِلِحينَ  ِمنَ  ك ل   َوإِْليَاسَ  َوِعيَسى َويَْحيَى َو َكَِريَّا( 84) اْلم 

وًطا َوي ون سَ  َواْليََسعَ  َوإِْسَماِعيلَ  لًّا َول   َوِمنْ ( 86) اْلَعاَلِمينَ  َعَلى َفضَّْلَنا َوك 

يَّاتِِهمْ  آَبَائِِهمْ  ِ ر  مْ  َوإِْخَوانِِهمْ  َوذ  مْ  َواْجَتبَيَْناه  ْسَتِقيم   ِصَراط   إَِلى َوَهَديَْناه  ( 87) م 
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َد  َذِلكَ  هِ  ه  مْ  َلَحِبَط  أَشَْرك وا َوَلوْ  ِعبَاِههِ  ِمنْ  َشاء  يَ  َمنْ  ِبهِ  يَْهِدي اللَّ  َما َعْنه 

وا ونَ  كَان  ِذينَ  أ وَلئِكَ ( 88) يَْعَمل  م   الَّ كْمَ  اْلِكَتا َ  آََتيَْناه  ةَ  َواْلح  ب وَّ رْ  َفإِنْ  َوالنُّ  يَكْف 

لَاءِ  ِبَها وا َقْوًما ِبَها َوكَّْلَنا َفَقدْ  َهؤ  ِذينَ  أ وَلئِكَ ( 89) ِبكَاِفِرينَ  ِبَها َليْس   َهَد  الَّ

ه   م   اللَّ َداه  لْ  اْقَتِدهِ  َفِبه  ك مْ  لَا ق  وَ  إِنْ  أَْجرًا َعَليْهِ  أَْسأَل   ِلْلَعاَلِمينَ  ِذكْرَ  إِلَّا ه 

(90) 

  التفسير :
 

 إبراهيمويعقوب ابن ابن وهدينامها وجعلنامها أنبياء وهدينا نوحا من قبل  ابناً  إسحاق إلبراهيمووهبنا 
ود وسليمان وأيوب ويوسف  وموسى له ذرية صاحلة ومن ذرية نوح الصاحلة دا اه نبيا ووهبناوجعلن

  أنبياءقناهم وجعلناهم وفاهم أبن هديناهم و والعمل فجازينوهارون وكل هؤالء من احملسنني يف القول 
ناهم لياس هديناهم وجعلجنازي كل حمسن على عمله بكل خري وهدى ـــ  وزكراي وحيي وعيسى وإكما 

واليسع ويونس ولوطا فقد هديناهم ووفقناهم وفضلناهم على العاملني ابلنبوة والعلم  وإمساعيل ـــصاحلني 
 وحد ال شريك له عبادة هللا إىلوذرايهتم واصطفيناهم واخرتانهم ووفقناهم  وإخواهنموهدينا آابئهم  ـــ

إمنا هو بتوفيق هللا فهو يوفق من  هلمذلك اهلدى الذي حصل  ـــني الصراط املستقيم كلواىل كل خري سا
لبطل عملهم وخاب سعيهم وخسروا  ) وحاشاهم ( "األنبياء" اولو أشركو   منهتفضالً  يشاء من عباده

م والتوفيق  الكتب عليهم رمحة للعباد واحلك وإنزالعليهم ابلرسالة  أنعمناأولئك الذين  ـــ واآلخرةالدنيا 
فقد وفقنا قوما غريهم ال جيحدون منها شيئا  النعم هؤالء املشركون يف القول والعمل ، فإن يكفر هبذه

هم  املذكورون األنبياءأولئك  –وال يردون من وحي هللا حرفا واحدا بل يؤمنون هبا وينقادون ملا فيها 
على  أجرافبهداهم اقتده واتبع وقل للمشركني ال أطلب منكم  وفقهم هللا لطاعته واجتباهم هلداه الذين

اهلدى ومن الغي إىل  إىلمن العمى  يتذكرون به فريشدوا  ذكرى للعاملني إالهو  إنالقرآن ،  اهذ غإبال
 0 اإلميان إىلومن الكفر  الرشاد

 
 بعض الدروس من الآيات :

 
وهب هللا لك ولدا صاحلا فتلك من النعم العظيمة عليك فأشكر هللا  إننك إأخي املسلم  (1

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضاايل  العالماا  الشاايخ            تفسااير سااورة األنعاام                                         

         محمد شممي شيب   ]حفظه هللا[                              

 

 

44 

الح األوالد ( ومن تلك ل أان وأنت بذلنا األسباب لصاملزيد من فضله ولكن ) ه واسأله
 األسباب :

اختيار الزوجة الصاحلة كما قال صلى هللا عليه وسلم ) فأظفر بذات الدين تربت يداك(  ) أ (
     يحصح رواه الشيخان/

 (ج)ن أزواجنا وذرايتنا قرة أعني ( مالدعاء لألوالد والذرية حىت قبل وجودهم ) هب لنا  (ب)
 إذا أحدكم أناألهل لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن عباس : لو  إتيانعاء عند الد
لشيطان ما رزقتنا فانه إن قضي قال بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب ا أهلهأييت  أند أرا

 ( رواه الشيخان أبدامل يضره الشيطان  بينهما ولد
يف حديث أيب  0وقد قال صلى هللا عليه وسلم بعد وجوده  الدعاء للولد )ذكرًا أو أنثى( (د)

ودعوة الوالد  شك فيهن دعوة املظلوم ودعوة املسافرال ن ب هل) ثالث دعوات يستجاهريرة 
  لولده ( رواه ابن ماجة حسن. 

)ثالث دعوات  هريرة أيبندعو على أوالدان لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث  ال (هـ)
أبو داود  رواهودعوة املظلوم( ودعوة املسافر  الوالد على ولده  هن دعوةمستجاابت ال شك  في

  ي / حسنالرتمذو 
 القرآن حتفيظعلى القرآن والسنة كإدخاله حلقات )ذكرًا أو امثى( العناية برتبية الولد  (و)

يف  أثراالكرمي وحلقات احلديث ودروس الفقه والعقيدة وغري ذلك مما هو انفع وان للوالدين 
مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه ) كل  وقد قال صلى هللا عليه وسلملدتربية الو 

  رواه أبو يعلى والطرباين / صحيح (فأبواه يهودانه أو ميجسانه
 (  وهللا املوفقواألنثىاختيار الرفقة الصاحلة للولد وهذا يتناول الولد ) الذكر  (ز)
  

 :ألنهحنذر من الشرك  أنأخي املسلم جيب علينا   (2

حيبط العمل ومن مات على ذلك الشرك حبط عمله كله وخسر الدنيا  األكربالشرك  )أ( 
 وقد قال تعاىل )لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين(  واآلخرة

الدعوة لقوله  ه ممن بلغته مات عليه ومل يتب من إنخيلد صاحبه يف النار  األكربالشرك  )ب(
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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(   واآلخرةاهلم يف الدنيا تعاىل ) أولئك حبطت أعم
يشرك به ويغفر  أنيغفر  ال يغفر هللا لذلك املشرك الشرك األكرب لقوله تعاىل )إن هللا ال )ج(

  ما دون ذلك ملن يشاء (
الشرك هو أكرب الكبائر كما قال صلى هللا عليه وسلم : أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل :  )د(

يف عبادتنا وأقوالنا وأفعالنا حىت  ولنعش انظرين  يحصحرواه الشيخان والرتمذي ـ حلديث / ا
   واألصغر األكرب الشرك ختلو من

 :يف االقتداء األزمنةأيها املسلم انظر من تقتدي به وقد تغري بعض الناس يف هذه   (3

أعماهلم ومالبسهم  كفار يفلإما اب ابلتشبه الذين غلب عليهم اهلوى والفسوق واللعب )أ( 
تشبه بقوم فهو منهم وحنوها متشبهني هبم وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث عمر ) من 

بعض  إنود ومنهم من تشبه ابلفسقة كمن تشبه ابملطربني واملغنني  واملمثلني حىت ( رواه أبو دا
غري ذلك من ذلك  موسيقيا أو العبا أو أكون مطراب أو ممثال أو أكون أن ىنأمتالناس يقول 

 وال تقتد هبؤالء. العبد أيهاالنوع فاتق هللا 
فهم يقتدون و يتأسون  برسوهلم صلى هللا  واإلصالحوالذين غلب عليهم اخلري والتدين  )ب( 

(  ويقتدون ابلعلماء والفضالء وأهل  كم يف رسول هللا أسوة حسنةعليه وسلم ) لقد كان ل
ابن تيمية  -مثل العامل الفالين) ابن ابز أكون أن أمتىن: يقول بعضهم أهنموالصالح حىت  اخلري

فأان  أنفاسوحنوهم( بل ان بعضهم يقول رأيت العامل الفالين يشرب املاء على  -ابن القيم –
ل مثله وهذا يرجع اىل التأسي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ، فيا أخي املسلم اقتد ابلعلماء أفع

سألتم هللا  إذا دعائك وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم : وكن عايل اهلمة حىت يف واألخيار
  يحاحلديث / صحـ  رواه الطرباينفاسألوه الفردوس (

هَ  َقَدر وا َوَما وا إِذْ  َقْدرِهِ  َحقَّ  اللَّ ه   أَْنَزلَ  َما َقال  لْ  شَْيء   ِمنْ  بَشَر   َعَلى اللَّ  َمنْ  ق 

ِذي اْلِكَتا َ  أَْنَزلَ  ورًا ىم وسَ  ِبهِ  َجاءَ  الَّ ًد  ن  وَنه   ِللنَّاِس  َوه   َقرَاِطيسَ  َتْجَعل 

وَنَها بْد  ونَ  ت  ْخف  مْ  كَثِيرًا َوت  ل ِْمت  مْ  َتْعَلم وا َلمْ  َما َوع  ك مْ  َولَا أَْنت  لِ  آَبَاؤ  ه   ق  مَّ  اللَّ  ث 

مْ  بَاَرك   أَْنَزْلَناه   ِكَتا    َوَهَذا( 91) يَْلَعب ونَ  َخْوِضِهمْ  ِفي َذرْه  ق   م  َصد ِ ِذي م   الَّ

ْنِذرَ  يََديْهِ  بَيْنَ  رَ  أ مَّ  َوِلت  ِذينَ  َحْوَلَها َوَمنْ  اْلق   ِبهِ  ي ْؤِمن ونَ  ِبالْآَِخرَةِ  ي ْؤِمن ونَ  َوالَّ

مْ  ونَ  َصلَاتِِهمْ  َعَلى َوه  هِ  َعَلى اْفَترَ  ِممَّنِ  أَْظَلم   َوَمنْ ( 92) ي َحاِفظ   كَِذبًا اللَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضاايل  العالماا  الشاايخ            تفسااير سااورة األنعاام                                         

         محمد شممي شيب   ]حفظه هللا[                              

 

 

46 

ه   أَْنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأ ْنزِل   َقالَ  َوَمنْ  شَْيء   إَِليْهِ  ي وحَ  َوَلمْ  إَِليَّ  أ وِحيَ  َقالَ  أَوْ   اللَّ

اِلم ونَ  إِذِ  َترَ  َوَلوْ  و َواْلَملَائِكَة   اْلَمْوتِ  َغَمرَاتِ  ِفي الظَّ وا أَيِْديِهمْ  بَاِسط   أَْخرِج 

َسك م   ْجَزْونَ  اْليَْومَ  أَْنف  مْ  ِبَما اْله ونِ  َعَذا َ  ت  ونَ  ك ْنت  ول  هِ  َعَلى َتق   اْلَحق ِ  َغيْرَ  اللَّ

مْ  وَنا َوَلَقدْ ( 93) َتْسَتكِْبر ونَ  آَيَاتِهِ  َعنْ  َوك ْنت  م  رَاهَ  ِجْئت  لَ  َخَلْقَناك مْ  كََما ف   َمرَّة   أَوَّ

مْ  ْلَناك مْ  َما َوَتَركْت  ورِك مْ  َورَاءَ  َخوَّ ه  َفَعاَءك م   َمَعك مْ  َنرَ  َوَما ظ  ِذينَ  ش  مْ  الَّ  َ َعْمت 

مْ أَ  عَ  َلَقدْ  ش َركَاء   ِفيك مْ  نَّه  مْ  َما َعْنك مْ  َوَضلَّ  بَيَْنك مْ  َتَقطَّ م ونَ  ك ْنت   إِنَّ  (94) َتزْع 

هَ  ْخِرج   اْلَمي ِ ِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ي ْخِرج   َوالنََّو  اْلَحب ِ  َفاِلق   اللَّ ِ  ِمنَ  اْلَمي ِ ِ  َوم   اْلَحي 

ه   َذِلك م   ْؤَفك ونَ  َفأَنَّى اللَّ يْلَ  َوَجَعلَ  الْإِْصبَاحِ  َفاِلق  ( 95) ت   َوالشَّْمسَ  َسكًَنا اللَّ

ْسبَاًنا َواْلَقَمرَ  وَ ( 96) اْلَعِليمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِدير   َذِلكَ  ح  ِذي َوه  ومَ  َلك م   َجَعلَ  الَّ  النُّج 

وا َماتِ  ِفي ِبَها ِلَتْهَتد  ل   (  97) َيْعَلم ونَ  ِلَقْوم   الْآَيَاتِ  َفصَّْلَنا َقدْ  َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  ظ 

 

 التفسير :
َ
وحيا على أحد من البشر , قل هلم من أنزل  ما أنزل هللا: شركون هللا حق تعظيمه لقوهلم وما عظم املَ

مجلة  ت وهدى من ظلم الشبهات , جتعلونالتوراة على موسى نورا يستضاء هبا يف كشف املشكال
ديكم وحترفون منها ما حترفون وتبدلون وتبادلون يف التوراة قطعا تكتبوهنا من الكتاب األصلي الذي أبي

صل مبدين ذلك للناس وتقولون هذا من عند هللا وختفون الكتاب األصلي ألاألوراق اليت تكتبوهنا من ا
للتوراة وتكتمونه , ومن انزل القرآن الذي علمكم هللا فيه ما مل تكونوا تعلمون أنتم وال آابئكم , قل هلم 

نزل الكتاب الذي جاء به موسى والقرآن مث دعهم يف جهلهم وضالهلم يلعبون حىت هللا وحده الذي أ
 ىل حممد ني ؟ وهذا القرآن أنزلناه وحيا إهلم العاقبة أم لعباد هللا املتقتيهم  من هللا اليقني فسيعلمون أأي

أهل مكة وما مبارك يف  تالوته وفقهه والعمل به وهو يصدق الكتب اليت أنزهلا هللا قبله , ولتخوف 
حوهلا من سائر طوائف بين آدم والذين يصدقون ويوقنون بيوم القيامة فهم يؤمنون هبذا الكتاب املبارك 

لك باهتا كما أمر هللا متابعني يف ذا وواجحيافظون أبدائها بشروطها وأركاهن ) القرآن ( وهم على صالهتم
على هللا فجعل له شركاء أو ولدا أو ادعى  وال أحد أظلم ممن كذب صلى هللا عليه وسلماً رسوهلم حممد

أن هللا أوحى اليه وأرسله اىل الناس ومل يرسله ومن قال أنه يستطيع أن أييت مبثل القرآن ولو تشاهد 
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وغمراته وكربه واملالئكة اليت تقبض أرواحهم وقد بسطوا أيديهم  املوت هؤالء الظاملني وهم يف سكرات
احهم بقوة ويقول هلم املالئكة أخرجوا أنفسكم اخلبيثة اىل غضب من اليهم ابلضرب والعذاب ونزع أرو 

ون عليه وكنتم عن بهبا كنتم تفرتون على هللا وتكذ ل اليوم جتزون عذاب الذل واملهانةهللا  وسخط ونكا
لينا يوم القيامة فرادى ليس معكم شيء من مال وغريه ولقد رجعتم إ –اتباع آايته ورسله تستكربون 

اعطيناكم من النعم واألموال واألوالد والسلطان وراء ظهوركم , وما نرى معكم معبوداتكم من  وتركتم ما
األنداد واألصنام الذين تظنون أهنا تنفعكم وتشفع لكم ,لقد تقطعت األسباب من العالقات والوسائل 

لون فيها من لك األصنام واألنداد وما كنتم تؤمبينكم وبينها وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء ت
تالف أصنافها ويشق النفع , إن هللا وحده هو الذي يشق احلب يف الثرى فينبت به الزروع على اخ

الشجر وهو وحده خيرج احلي امليت كالفرخ من البيض وخيرج امليت من احلي كالبيض  النوى فينبت فيه
ن يعبد دون سواه  من الطائر وغري ذلك وفاعل هذا هو هللا وحده ال شريك له فهو الذي جيب أ

وهللا سبحانه وحده هو شاق الصباح املضيء من ظالم  –ة غريه ادفكيف يصرفون عن عبادته اىل عب
وجييء النهار بضيائه  ويضمحل الظالم ويذهب الليل بسواده الليل فيضيء الوجود ويستنري األفق

كل حي اىل مقره وراحته   واشراقه ,وجعل الليل ساجيا مظلما لتسكن األشياء فيه فينام الناس وأيوي
قدير العزيز الذي وجعل الشمس والقمر جيراين حبساب مقدر ال يتغري وال يضطرب ومجيع ذلك صار بت

الذي خلق النجوم وجعلها عالمات م الذي أحاط علمه بكل شيء وهو يخيالف العلال ميانع وال 
وضحنا اآلايت الكونية ) و بينا يف ظلمات الرباري والبحار , قد سريكم حة لتهتدوا هبا على جهة واض

 املخلوقات ( واآلايت الشرعية ) القرآن ( لقوم  يعلمون 
 احلق ويعملون به وجيتنبون الباطل . 

 بعض الدروس من الآيات :

 

على عباده أن يطاع فال يعصى ويذكر فال ينسى فمن عصا ربه وغفل عن   ن حق هللاإ (1
ن يكون عصيانه أشد  ذكره فإنه مل يقدر هللا حق قدره ولكن ذلك متفاوت بني اخللق فمنهم م

اكرب الكبائر اإلشراك ابهلل ,  قال وقد تكذيب رسله فهذا أعظم الذنوب كالشرك ابهلل و 
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صيانه أقل ولكل حظه من عدم قدر هللا حق قدره )) احلديث صحيح  , ومنهم من يكون ع
 فيا أخي هل أان وانت نظران يف أنفسنا هل قدران هللا حق قدره أم ال ؟ 

ره واالستشفاء والعمل به فهل أان وأنت اعتنينا بدأخي املسلم إن هذا القرآن مبارك يف تالوته وت (2
الدين النصيحة ) ثالاث ( قيل  د قال هبذا القرآن العناية التامة وهي النصيحة هلذا القرآن وق

ومن  يح ـصح رواه مسلم/ألئمة املسلمني وعامتهم ( ولكتابه  ولرسوله و ملن اي رسول هللا قال هلل
رواه خريكم من تعلم القرآن وعلمه ( تعلمه وتعليمه كما قال  -النصيحة هلذا القرآن : أ

  يحصح البخاري/
)) بلغوا  لقرآن )) ولتنذر أم القرى ومن حوهلا (( وقال الدعوة اليه وختويف الناس هبذا ا -ب

  يحصحرواه البخاري/عين ولو آيه (( 
 .  يحصح رواه الشيخان/) من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين (   قال فقهه وقد -ج
االستشفاء به )) وننزل من القرآن ما هو شفاء وررمحة للعاملني (( وقصة الذي رقاه  -د

  لقرآن وكان لديغا فشفاه هللا .ابالصحابة 
اقروا القرآن واعملوا به وال جتفوا عنه وال تغلوا فيه وال  ))  العمل هبذا القرآن وقد قال  -هـ 

 أتكلوا به وال تستكثروا به (( رواه أمحد ) صح ( 
 إلَالدعاةَرسالةَ: (3

 يف مكة ) أم القرى ( والقرى أيها الدعاة اىل هللا يف مكة املكرمة وغريها اعتنوا ابلدعوة اىل هللا 
اجملاورة هلا )) لتنذر أم القرى ومن حوهلا فقد نص القرآن على إنذار ام القرى ومن حوهلا 

 وخوفوا هبذا القرآن وما فيه من الوعيد ) أهل مكة وما حوهلا 

 وهذه رسالة موجهه اىل : 
فعليها أن  اىل هللا يف مكةالدعاة اىل هللا عموما والدعاة يف مكة خصوصا ومكاتب الدعوة )أ(

 ىل خري والتحذير من كل الذنوب واملعاصي جتتهد يف دعوة الناس إ
هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عموما ويف مكة خصوصا ألن الذنوب  يف مكة  )ب(

 )) ومن يرد فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب اليم (( أعظم منها يف غريها وقد قال هللا تعاىل 
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املدارس يف مكة واجلمعيات اخلريية وحلقات القرآن الكرمي ماذا قدمت للناس يف مكة من  )ج(
 الدعوة هللا عز وجل والتعليم والعناية بذلك العناية التامة ) ابلشباب والكبار والرجال والنساء ( 

ذي حىت ًا وال يؤ على أهل مكة أن يتقوا هللا يف هذا احلرم اآلمن فال يوذي أحد أحد -د
رواه ال خيتلي خالها وال ينفر صيدها وال يعضد شوكها (  حليوان والنبات والشجر وقد قال ا

 .  يحصحالبخاري/
إن املسلم العاقل حيرم عليه أن يتعمد الذنوب فكيف إذا كان املسلم يف مكة ويعمل  -هـ 

جري يف التأويغش الناس  –وحيلق حليته  –املعاصي : فرتاه يسمع الغناء , ويسبل ثوبه ومشلحه 
ويظلم الناس أو يعني على ظلمهم ويتعامل  –ويدخل القنوات اهلدامة اىل بيته وأهله  –وغريه 

انتبه واحذر أيها املسلم ايمن يسكن ويقيم يف مكة فأنت يف بلد هللا احلرام  –ابلراب وغري ذلك 
 ................. ؟؟؟؟ 

كثرة الطاعات فاهنا تضاعف يف مكة احرصوا ايمن يسكن يف مكة أو يقيم يف مكة على   )و(
رام أفضل من مائة الف  حديث جابر  وصالة يف املسجد احليف )  حرم مكة  ( وقد قال 

صالة فيما سواه ( رواه أمحد وابن ماجه وهو صحيح والقول الصحيح الذي خنتاره أن 
 املضاعفة يف مجيع حرم مكة .  

قدم اىل االستطاعة وابللغة اليت تعرفها ألنه ي اىل كل مسلم يف مكة )) ادع اىل هللا حسب )ز(
لغات املختلفة (( وبتوزيع الكتب املفيده واملطوايت ابللغات املختلفة مكة من كل بقاع العامل اب

كتب   –كتب التفسري على منهج السلف   –كتب الفقه املفيده   –) كتب العقيدة الصحيحة 
ة وعلى مكاتب الدعوة أن تعتين هبذا األمر ختلفريها وتوزيع األشرطة ابللغات املاحلديث وغ

ايأهل مكة ما هذه  –العناية الشديدة  وايأخي املسلم احذر من الذنوب يف مكة وغريها 
 –اي اهل مكة احذروا الغش يف املعامالت والكذب  –تبث املنكرات واحملرمات  الدشوش اليت

اإلقامة يف مكة فقوموا مبا أمركم اي أهل مكة امحدوا هللا واشكروه الذي أنعم عليكم ابلسكن و 
 هللا به وانتهوا عما هناكم  عنه 

) من أحدث يف أمران  وغريها وقد قال  –التشيع  –اي أهل مكة احذروا البدع كالتصوف 
  (رواه الشيخانهذا ما ليس منه فهو رد
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َاْلَعْبدََََوإهنََ)من حديث الرباء أيها املسلم أتمل حال خروج روح الكافر ) عند املوت ( يف قوله  (4

َََكانََََإهَذاَاْلَكافهرََ نْ َياَمهنََْاْنقهطَاعَ َفه َبالَ َالد  َرةَهَمهنَََْوإهق ْ َاْلُوُجوهَهَُسودَََُمََلئهَكةَ َالَسَماءَهَمهنََْإهَلْيهَهَنَ َزلَََاْْلخه
هَهَعهْندَََجَيْلهسََََحَّتََاْلَمْوتَهََمَلكََُجيَهيءََُثَََُاْلَبَصرَهََمدَََمهْنهََُفَ َيْجلهُسونَََاْلُمُسوحَََُمَعُهمَْ َأَيَ تُ َهاَفَ يَ ُقولََُرَْأسه

يَاْْلَبهيَثةََُالنَ ْفسَُ ََفَ تُ َفَرقَََُقالََََوَغَضبَ َاّللََهَمهنَََْسَخطَ َإهَلََاْخُرجه َتزهُعَهاََجَسدههَهَفه تَ زَعَََُكَماََفَ يَ ن ْ َالَسف ودََُيُ ن ْ
ُلولَهَالص وفَهَمهنَْ  رواه أمحد وأبو داود / صح  اْلَمب ْ

ين وإايك نرتك كل شيء خلف ظهوران فلنعجل إبخراج شيء من ذلك قبل أخي املسلم إن  (5
َأوَفأفنيتَأكلتَماَإلَمالكَمنَآدمَابنَايَلكَوهلَمالَمالَآدمَابنَيقول املوت وقد قال 

. صح أخرجه مسلم والرتمذي (  وماَسوىَذلكَفذاهبَوَتركهَللناسَفأمضيتَتصدقتَأوَفأبليتَلبست
صدقة حبيث تعطي الفقراء واملساكني واحملتاجني من القرابة  – لي : أأخرج من مالك ماي

ن تيسر لك ذلك على الدعوة اىل هللا والفقراء اجعل لك وقفا  على أعمال الرب إ –وغريهم ب 
َماتَإذا   واملساكني واحملتاجني وطالب العلم واملساجد وهذه هي الصدقة اجلارية وقد قال 

 وغريه مسلم رواه ( لهَيدعوَصاحلَولدَأوَبهَينتفعَعلمَأوَجاريةَصدقةَثثَلَمنَإلَعملهَانقطعَآدمَابن

إذا نظرت اىل خملوقات هللا فتفكرت فيها فإهنا آايت على قدرة هللا العظيمة ومن هذه اآلايت  (6
 النجوم وقد خلقها هللا حلكم منها 

 حده ال شريك له. ذي جيب أن يعبد و ينظر فيها العبد فإهنا دالة على قدرة هللا العظيمة ال–أ 
 زينة للسماء        –ب  
 رجوما للشياطني       –ج  

 عالمات يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر   -د    
 حفظا من كل شيطان مارد وهللا اعلم  - هـ  
" النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء  النجوم أمنة للسماء كما قال   -و  

 يث رواه مسلمما توعد...." احلد

يكره النوم قبل صالة العشاء ويكره    أخي املسلم إن الليل سكن للنوم والراحة وقد كان     (7
 ( رواه الشيخان  ااحلديث بعده
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 لكن ال يكره احلديث بعد العشاء فيما يلي 
 األهل  مع (أ)

 مع الضيف      (ب)

 يف أمور املسلمني      (ج)

 وهللا أعلم                             يف العلم        (د)
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وَ  ِذي َوه  ْسَتَقر   َواِحَدة   َنْفس   ِمنْ  أَْنَشأَك مْ  الَّ ْسَتْوهَع   َفم   الْآَيَاتِ  َفصَّْلَنا َقدْ  َوم 

وَ ( 98) يَْفَقه ونَ  ِلَقْوم   ِذي َوه  َماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  الَّ  ك ل ِ  َنبَاتَ  ِبهِ  َفأَْخَرْجَنا َماءً  السَّ

ا ْنه  مِ  َفأَْخَرْجَنا شَْيء  
ً
ْخِرج   َخِضر َترَاِكبًا َحبًّا ِمْنه   ن   َطْلِعَها ِمنْ  النَّْخلِ  َوِمنَ  م 

ونَ  أَْعَنا    ِمنْ  َوَجنَّات   َهانِيَة   ِقْنَوان   يْت  ْشَتِبًها َوالرُّمَّانَ  َوالزَّ َتَشاِبه   َوَغيْرَ  م   م 

ر وا ( 99) ي ْؤِمن ونَ  ِلَقْوم   لَآَيَات   مْ َذِلك   ِفي إِنَّ  َويَْنِعهِ  أَْثَمرَ  إَِذا َثَمرِهِ  إَِلى اْنظ 

وا هِ  َوَجَعل  مْ  اْلِجنَّ  ش َركَاءَ  ِللَّ وا َوَخَلَقه  بَْحاَنه   ِعْلم   ِبَغيْرِ  َوبََنات   بَنِينَ  َله   َوَخرَق   س 

ونَ  َعمَّا َوَتَعاَلى َماَواتِ  بَِديع  ( 100) يَِصف   َوَلمْ  َوَلد   َله   يَك ون   أَنَّى َوالْأَرِْض  السَّ

وَ  شَْيء   ك لَّ  َوَخَلقَ  َصاِحبَة   َله   ك نْ تَ  ه   َذِلك م   (101) َعِليم   شَْيء   ِبك ل ِ  َوه   َربُّك مْ  اللَّ

وَ  إِلَّا إَِلهَ  لَا وه   شَْيء   ك ل ِ  َخاِلق   ه  وَ  َفاْعب د   لَا( 102) َوِكيل   شَْيء   ك ل ِ  َعَلى َوه 

ْدرِك ه   وَ  الْأَبْصَار   ت  وَ  رَ الْأَبَْصا ي ْدرِك   َوه   َجاَءك مْ  َقدْ ( 103) اْلَخِبير   اللَِّطيف   َوه 

 َعَليْك مْ  أََنا َوَما َفَعَليَْها َعِميَ  َوَمنْ  َفِلَنْفِسهِ  أَبَْصرَ  َفَمنْ  َرب ِك مْ  ِمنْ  بََصائِر  

َصر ِف   َوكََذِلكَ ( 104) ِبَحِفيظ   وا الْآَيَاتِ  ن  ول  َنه   َهَرْس َ  َوِليَق  بَي ِ  َلم ونَ َيعْ  ِلَقْوم   َوِلن 

ِبعْ ( 105) وَ  إِلَّا إَِلهَ  لَا َرب ِكَ  ِمنْ  إَِليْكَ  أ وِحيَ  َما اتَّ  اْلم شْرِِكينَ  َعنِ  َوأَْعرِضْ  ه 

ه   َشاءَ  َوَلوْ ( 106)  َعَليِْهمْ  أَْن َ  َوَما َحِفيًظا َعَليِْهمْ  َجَعْلَناكَ  َوَما أَشَْرك وا َما اللَّ

 (107) ِبَوِكيل  

 التفسير :
َ
الذي أنشأكم من أبيكم آدم عليه السالم وجعل مستقركم أرحام النساء ومستودعكم  وهللا وحده هو 

سان وسائر على قدرة هللا العظيمة يف خلق اإلن أصالب الرجال , وقد وضحنا احلجج والرباهني الدالة
ه . دون سوا ةهم احلجة على استحقاقه العباديلعويعون كالم هللا ومعناه فتقوم  املخلوقات لقوم يفهمون

هذا  ت وأخرجنا منه زرعا أخضر خنرج منوهللا وحده الذي أنزل ماء املطر فأخرجنا به كل النباات –
الزرع حبا يركب بعضه بعضا كالسنابل وخيرج طلع النخل إبذن هللا عذوق قريبة التناول وأخرجنا ابملاء 

ضه من بعض ومتخالفا يف بساتني األعناب والزيتون متشاهبا وغري متشابه يف الورق والشكل قريبا بع
مثره إذا أمثر واىل نضجه واستوائه  إىلالثمار شكال وطعما ولوان وغري ذلك , انظروا بتفكر واعتبار 

وصالحيته لألكل , إن يف ذلك دالالت على كمال قدره خالق هذه األشياء وحكمته ورمحته ولطفه 
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سبة ناء أبن عبدوا اجلن وكذبوا على هللا بوجعل املشركون ابهلل شرك –لقوم يصدقون ابهلل ويتبعون رسله 
بغري علم حبقيقة ما يقولون وإمنا ذلك افرتاء وجهل ابهلل , فتنزه وتعاىل وتقدس  إليهالبنني والبنات 

 وحده خالق هللاو –د واألنداد والشركاء وتعاظم عما يصفه به هؤالء اجلهلة الضالون من األوال
ال سابق , فكيف يكون له ولد وهو الغين عن غريه ومل تكن السموات واألرض ومبدعهما على غري مث

له زوجة ليأيت منها الولد , وخلق كل شيء وهو العليم بكل شيء وال نظري له فأىن يكون له ولد تعاىل 
له وال صاحبة املتفرد املوصوف بتلك الصفات الذي خلق كل شيء وال ولد  –هللا عن ذلك علوا كبريا 

واه وال وحده دون س فاعبدوهستحق للعبادة وحده ال شريك له  , خالق كل شيء هو ربكم املابلربوبية 
ر كل ما سواه ويرزقهم فال إله هو وال رب سواه وهو رقيب يدبكل شيء حميط تشركوا معه غريه وهو ب

ألبصار ويعلمها على ما هي ال تراه األبصار يف الدنيا ولكن يراه املؤمنون يف اآلخرة وهو حييط اب –
بواطن األمور وخفااي األسرار , اخلبري خبلقه فال  إىله , وهو اللطيف بعباده وأبوليائه النافذ علمه علي

حجج واضحة وقد جاءكم بينات و خيفى عليه منهم شيء )) أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ((  
 عليه وسلم فمن تعرفون هبا اهلدى من الضالل واحلق  من الباطل من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا

فقد اعتق نفسه من عذاب هللا ومن أعرض عن هذه البينات وترك سنة فيها اهتدى هبا وعمل مبا جاء 
يها لناس حبافظ وال رقيب بل أان فقد أهلك نفسه وأوبقها وما أان ) رسول هللا ( عليكم أ رسول 

 إالإله  يف هذه السورة أبنه ال وكما بينا وفصلنا اآلايت –بلغ وهللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء م
وضح اآلايت وتفسريها يف كل موضع حىت يكون كل أمر دون سواه وهكذا ن ةهللا وأنه املستحق للعباد

يف غاية الوضوح ومع هذا البيان فإن املشركني يكذبون ويقولون إنك تعلمت اي حممد من أهل الكتاب 
من الكتاب  والسنة  إليكيها الرسول ما أوحينا اتبع أ –وسوف نوضح احلق لقوم يعلمون ويعملون به 

هللا فاعبده خملصا له الدين  إالاحلق الذي ال مرية فيه واعلم أنه ال إله يستحق العبادة  هواعمل به فإن
وأعرض عن املشركني وتربأ منهم واحتمل أذاهم فإن هللا سيجعل لك العاقبة عليهم ولو شاء هللا ما 

املشيئة  واحلكمة فيما يشاء وال يسأل عما يفعل وهم يسألون وأما أنت  أشرك املشركون فله سبحانه
مبوكل على أرزاقهم  أنتوأعماهلم متابعا هلم مبراقبة ذلك وما  ألقواهلمأيها الرسول فما جعلناك حافظا 

 وأمورهم إمنا عليك البالغ فقط وحساهبم على هللا وإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب .  
 ن الآيات :بعض الدروس م
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أيها املسلم تفكر يف خلقك ) ويف أنفسكم ( لتعلم وتفقه قدرة هللا العظيمة فتعيش عابدا له  (1

وتفكر يف  –لبا وراغبا فيما عنده خائفا من عذابه قائما أبمره منتهيا عن نواهيه طاخاضعا له 
يت ال تعد وال حتصى إنزال املاء من السماء وإخراج النبتات املتنوعة وما حنصل عليه  من النعم ال

من املطاعم واملشارب واخلريات   الكثرية فإذا تفكرت وتفهمت وعلمت بعض النعم وعرفت 
 فعليك: العظيمةقدرة هللا 

 عظم هللا عز وجل حق قدره بعبادته وحده ال شريك له  -أ
كما   هامحده سبحانه على األكل والشرب وغريها من النعم ومن ذلك شربة املاء واألكل  -ب

َهاَفَ َيْحَمدهََُاْْلَْكَلةََيَُْكلََأنََْاْلَعْبدََعنَََْلرَيَْضىَاّللَََ)َإهنََََقال  َفَ َيْحَمدهََُالَشْربَةََوَيْشَربَ،ََعَلي ْ
َها  (ََعَلي ْ

 اثن على هللا بتلك النعم واشكره ابلقلب واللسان واجلوارح .  -ت
لتأمل والتفكر يف ذلك أيها الدعاة ذكروا الناس خبلقهم وابآلايت الكونية ) املخلوقات ( واب (2

 (أ )وهذا التذكري على نوعني :   فإهنا آايت عظيمه )) وكل ما خلق هللا فإنه يذكر به املدعو (
 –القمر  –الشمس  –النهار  –الليل  –ذكروا الناس ابملخلوقات اليت ذكرها القرآن ) األرض 

تصريف  –طر امل –الرايح  – )السفن ( الفلك –النجوم  –خلق أبيهم آدم  –أنفسهم 
 –عناب والزيتون والرمان األ –العسل  –النحل  –اللنب  –األنعام  –الرايح و السحاب 

 النخيل وغري ذلك مما ذكره القرآن . 
الدورة  –اخلالاي  –األمور الدقيقة اليت مل يذكرها القرآن بنفسها ومن ذلك البصمات  (ب ) 

..... وغريها مما ذكره القرآن مجلة يف قوله  واملواصالت احلديثة –احلاالت النفسية  –الدموية 
تعاىل )) وما خلق هللا من شيء (( وأنت أيها الداعية إبمكانك أن تدعو كل شخص أو 
جمموعة مبا يناسبهم فمثال تدعوا علماء )الكيمياء ( الذين عندهم   اطالع على أمور يف الدم 

 –الذي هم أعلم به من غريهم   غريه من األمور الكيميائية فتدعوهم ابلتفكر يف ذلك أو
ما عندهم وتدعوا علماء النبات للتفكر يف هذه اآلية ) فأخرجنا منه  إىلوتدعوا علماء الفضاء 

 خضرا ..... ( وغريها من اآلايت . 
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 وذكروا بسنة رسول هللا   -ر والعمل به . دابآلايت الشرعية ) القرآن ( للتدبوذكروا   (ج)
  للفقه فيها والعمل هبا

مل ير ربه يف الدنيا كما قالت عائشة رضي هللا  أن هللا ال يرى يف الدنيا ابلبصر بل إن النيب   (3
اََأنََمنَزعمَعنها )  ( رواه الشيخان .  َكَذبََََفَ َقدََْرَبَهََُرََأىََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلىَُُمََمد 

 يت ريب ( رواه أمحد وهو صحيح مسألة : قوله صلى هللا عليه وسلم من حديث ابن عباس ) رأ
 . )) أنه رآه يف املنام ال يف اليقظة ((  

  مسألة : سأل أبو ذر رسول هللا  هل رأيت ربك قال : نور أىن أراه ( رواه مسلم . وقد
ََوَلََيَ َنامََلََاّللَََإهنََ النور الذي هو حجاب هللا كما قال صلى هللا عليه وسلم يكون رأى النيب 

َبغهي َالَلْيلََوَعَملَ،َالَلْيلََعَملَقَ ْبلَالنَ َهارََعَملَإهَلْيهَهَيُ ْرَفعَ،ََويَ ْرَفعهََُاْلقهْسطَخَيْفهضَ،َيَ َنامََأنَََْلهََُيَ ن ْ
َجابهَ،َالنَ َهارََعَملَقَ ْبل "  َخْلقهَمهنَََْبَصرهَإهَلْيهَهَاهنْ تَ َهىََماََوْجههَُسُبَحاتََْلَْحَرَقتَََْكَشَفهََََُلوََْ،َالن ورَحه

 اه الشيخان رو .

َإهَنُكمَْحديث جرير)  يف إن املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة ولكنها رؤية بال إحاطة كما قال  (4
ََُتَضاُمونََََلَالقمرَََهَذاَتَ َرْونََََكَماََرََبُكمَََْسرَتَْونََ َقَ ْبلََََصََلةَ ََعَلىَتُ ْغَلُبواََلَََأنََْاْسَتطَْعُتمََْفَإهنََُْرْؤيَتههَهَفه
َاََوقَ ْبلَََالَشْمسَهَطُُلوعَه َعُلواََُغُروِبه  ( رواه الشيخانَفاف ْ

  ) مسألة )) قوله كما ترون القمر تشبيه الرؤية ابلرؤية  ال املرئي ابملرئي ) كرؤيتكم القمر 

أخي املسلم : اتق هللا يف بصرك وأعلم أن هللا مطلع عليه )) وهو يدرك األبصار (( فال ينظر   (5
ارع أو يف القنوات الفضائية والشاشات أو غري ذلك فيجب أحدان اىل حمارم هللا عليه يف الش

على أحدان إذا نظر اىل حمارم هللا فجأة أن يصرف بصره فورا وال يتمادى يف النظر وملا سئل 
قال أصرف بصرك (( رواه مسلم من حديث "نظر الفجأة"  النيب صلى هللا عليه وسلم عن

 جرير . 
بُّوا َولَا ِذينَ  َتس  ونَ  الَّ هِ  ه ونِ  ِمنْ  يَْدع  بُّوا اللَّ هَ  َفيَس   كََذِلكَ  ِعْلم   ِبَغيْرِ  َعْدًوا اللَّ

ا مْ  أ مَّة   ِلك ل ِ  َ يَّنَّ مَّ  َعَمَله  مْ  َرب ِِهمْ  إَِلى ث  ه  مْ  َمْرِجع  َنب ِئ ه  وا ِبَما َفي  ونَ  كَان   يَْعَمل 

هِ  َوأَْقَسم وا( 108) مْ  َلِئنْ  أَيَْمانِِهمْ  َجْهدَ  ِباللَّ نَّ  آَيَة   َجاَءْته  لْ  ِبَها َلي ْؤِمن  َما ق   إِنَّ

هِ  ِعْندَ  الْآَيَات   َها ي ْشِعر ك مْ  َوَما اللَّ َقل ِب  ( 109) ي ْؤِمن ونَ  لَا َجاَءتْ  إَِذا أَنَّ  َون 
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مْ  مْ  أَْفئَِدَته  وا َلمْ  كََما َوأَبَْصارَه  لَ  ِبهِ  ي ْؤِمن  مْ  َمرَّة   أَوَّ ْغيَانِِهمْ  ِفي َوَنَذر ه   ط 

َنا َوَلوْ  (110) ونَ يَْعَمه   م   اْلَملَائِكَةَ  إَِليِْهم   َنزَّْلَنا أَنَّ َمه 
 َعَليِْهمْ  َوَحشَْرَنا اْلَمْوَتى َوكَلَّ

ب لًا شَْيء   ك لَّ  وا َما ق  وا كَان  ه   يََشاءَ  أَنْ  إِلَّا ِلي ْؤِمن  مْ  َوَلِكنَّ  اللَّ ونَ  أَكَْثرَه   يَْجَهل 

ا ِبي   نَ  ِلك ل ِ  َجَعْلَنا َوكََذِلكَ ( 111) وًّ مْ  ي وِحي َواْلِجن ِ  الِْإْنِس  َشيَاِطينَ  َعد   بَْعض ه 

ْخر فَ  بَْعض   إَِلى ورًا اْلَقْولِ     ر  وه   َما َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ  غ  مْ  َفَعل   َيْفَتر ونَ  َوَما َفَذرْه 

ِذينَ  أَْفئَِدة   إَِليْهِ  َوِلَتْصَغى( 112) وا َضْوه  َوِليَْر  ِبالْآَِخرَةِ  ي ْؤِمن ونَ  لَا الَّ  َما َوِليَْقَترِف 

مْ  ونَ  ه  ْقَترِف  هِ  أََفَغيْرَ ( 113) م  وَ  َحكًَما أَبَْتِغي اللَّ ِذي َوه   اْلِكَتا َ  إَِليْك م   أَْنَزلَ  الَّ

ِذينَ  م َفصَّلًا م   َوالَّ َنزَّل   أَنَّه   يَْعَلم ونَ  اْلِكَتا َ  آََتيَْناه   َتك وَننَّ  َفلَا ِباْلَحق ِ  َرب ِكَ  ِمنْ  م 

ْمَتِرينَ  ِمنَ  لَ  لَا َوَعْدلًا ِصْدًقا َرب ِكَ  كَِلَمة   َوَتمَّ ْ ( 114) اْلم  بَد ِ وَ  ِلكَِلَماتِهِ  م   َوه 

ِميع    (115) اْلَعِليم   السَّ

 التفسير :
َ
املشركني فيقابل املشركون ذلك بسب إله املؤمنني ) هللا عزوجل(  ؤمنون معبوداتوال تسبوا أيها املَ

مة عملهم فاملسيء يرى عمله حسنا )) أفمن زين له سواء هلل , كذلك حسن ا لكل أإعتداءًا وجهالً اب
 فيجازيهم ن اجلميع راجعون اىل هللاسن يرى عمله الصاحل حسنا , مث إاحملو  عمله فرآه حسنا ((

جاءهم حممد   األميان املغلظة املؤكدة لئنابهلل وحلف املشركون –خري وإن شرا فسر أبعماهلم إن خريا ف
 هللا إن شاء أيها الرسول إمنا مرجع هذه اآلايت اىل –ه هبا وليطيعنه , قل هلم نمبعجزة خارقة ليصدق 

شاء ترككم وإمنا عليك البالغ , وما يدريكم أيها املؤمنون أهنا إذا جاءت املشركني هذه جاءكم هبا وإن 
اخلارقه  عن اإلميان ابملعجزات ني وأبصارهميؤمنون هبا ؟ وحنول قلوب املشركال اآلايت واخلوارق أهنم 

من أول  ا جاء به الرسول مبفال تثبت قلوهبم على شيء ولو جاءهتم كل آية جزاًء هلم على كفرهم 
ولو أننا اجبنا سؤال املشركني يف طلبهم آية فنزلنا  –مرة ونرتكهم يف ضالهلم وكفرهم مرتددين حائرين 

صديق الرسل وأحيينا هلم املوتى فكلموهم ومجعنا عليهم كل بتو عليهم املالئكة ختربهم ابلرسالة من هللا 
شيء طلبوه أمامهم فشهد لك ما كانوا ليصدقوك  يف ما جئتهم به وال اتبعوك اال ما شاء هللا ذلك 

وكما جعلنا لك اي حممد  –ولكن أكثرهم جيهلون احلق الذي جئت به من عند هللا وال علم هلم به 
نس واجلن يوحي بعضهم اىل بعض ابإلضالل نيب عدوًا شياطني اال خيالفونك جعلنا لكل أعداءً 
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سامعه من اجلهلة فيتبعه , وذلك كله بقضاء هللا وقدره ومشيئته ,  وحتسني الباطل وزخرفته حىت يغرت به
ولتميل اىل الباطل  –فدعهم وما يكذبون وتوكل على هللا يف عداوهتم فإن هللا كافيك وانصرك عليهم 

 يصدقون بيوم القيامة وحيبوه ويستجيبوا له وليفعلوا ما أرادوا من الضالل فإن مرجعهم قلوب االذين ال
قل أييها الرسول هلؤالء املشركني : هل أطلب غري هللا  –اىل هللا الذي جيازيهم أبسوء ما كانوا يعملون 

ى الذين أعطيناهم حكما بيين وبينكم وهو الذي أنزل القرآن مبينا فيه احلق والعدل , واليهود والنصار 
هم شاهدون بصدقي , فال عند هللا وأنه حق ال مرية فيه ف نالتوراة واألجنيل يعلمون أن القرآن منزل م

ومتت كلمة ربك الشرعية ) القرآن ( صدقا يف األخبار وعدال يف  –تكن اي حممد من الشاكني املراتبني 
ا أمر به فهو العدل الذي ال عدل سواه األحكام فكل ما أخرب به القرآن فهو حق ال شك فيه وكل م

وال نيا وال يف اآلخرة وهو السميع ألق, وكل ما هنى عنه فهو الباطل وال أحد يعقب حكمه يف الد
 عباده , العليم حبركاهتم وسكناهتم وأعماهلم وسيجازي كل عامل بعمله . 

                                                      
 من الآيات :بعض الدروس 

 
جاءت الشريعة بسد الذرائع ) قاعده مهمة عظيمة ( فإذا كانت املصلحة اليت تفعل يرتتب  (1

ملعون من سب والديه قالوا اي   عليها مفسدة أعظم فإن تلك املصلحة ترتك ومن ذلك قوله 
رسول هللا وكيف يسب الرجل والديه قال يسب أاب الرجل فيسب أابه ويسب أمه فيسب أمه 

   يحصح اه الشيخان/رو (

أخي املسلم ادع هللا بثبات قلبك على دين هللا ويف حديث أم سلمة قالت كان أكثر دعاء  (2
اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك . فقيل له يف ذلك فقال ؟ قال إنه ليس   النيب   

 مذي آدمي إال وقلبه بني إصبعني من أصابع هللا فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ . رواه الرت 

كل شيء يقع يف هذا الكون فإن ذلك مبشيئة هللا ولو شاء هللا أن ال يقع   ناعلم اخي املسلم إ (3
فإنه ال يقع )) ولو شاء ربك ما فعلوه فما شاء كان ومامل يشأ مل يكن وهذا يشمل الطاعات 

ء واملعاصي واالميان والكفر والكالم واألفعال واهلموم والنيات واحلركات والسكنات لكل شي

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضاايل  العالماا  الشاايخ            تفسااير سااورة األنعاام                                         

         محمد شممي شيب   ]حفظه هللا[                              

 

 

58 

رواه الطرباين/  ( ويف احلديث ) اعملوا فكل ميسر ملا خلق له فال اله اال هللا وال رب سواه
  صحيح

أخي املسلم هناك الكثري من الناس جاهلون ابهلل عزوجل )) فهل اان وانت تعلمنا من القرآن  (4
دمنا  ولذا علينا أن نتعلم ما –والسنة حىت نكون على علم فنعبد هللا على علم ال على جهل 

يف حديث أيب طلب العلم فريضة على كل   على قيد احلياة ما أوجب هللا علينا وقد قال  
 . يحصح/مسلم رواه البيهقي يف الشعب والطرباين يف األوسط , 

  
 :أخي املسلم علينا  (5

أن حنذرمن شياطني األنس واجلن وما أكثرهم اليوم فهم ينشرون الفساد يف األرض عن  -أ 
يبثون كل شر بكل طريق   دهم اليت تبث املنكرات للناس بلم اهلدامة وجمالهتم وجرائطريق قنواهت

 / (رواه أمحد والنسائي وابن حبانإن الشيطان قعد البن آدم أبطرقه ... )  كما قال  
  يحصح

أليب ذر ايأاب ذر تعوذ ابهلل من شرشياطني األنس   التعوذ ابهلل من شرهم وقد قال   -ب
         يحصح قال نعم رواه أمحد وغريه وله طرق /ت اي رسول هللا ولألنس شياطني ؟ واجلن قال قل

 شياطني األنس                   املارد من األنس

 املارد من اجلن  طني اجلن                    شيا 
 املارد من احليوان         شياطني احليوان         

 لب األسود شيطان . رواه مسلم . حديث أيب ذر الك يف   كما قال    

الشرط ال يقتضي وقوعه كما قال تعاىل } فان كنت يف شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين  (6
  يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من املمرتين { فالنيب  

 َحاشا عليه أن يشك .
َ

 
ِطعْ  َوإِنْ  هِ  َسِبيلِ  َعنْ  لُّوكَ ي ضِ  الْأَرِْض  ِفي َمنْ  أَكَْثرَ  ت  ونَ  إِنْ  اللَّ ِبع  نَّ  إِلَّا يَتَّ  الظَّ

مْ  َوإِنْ  وَ  َربَّكَ  إِنَّ ( 116) يَْخر ص ونَ  إِلَّا ه  وَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  يَِضلُّ  َمنْ  أَْعَلم   ه   َوه 
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ْهَتِدينَ  أَْعَلم   وا( 117) ِباْلم  ِكرَ  ِممَّا َفك ل  هِ  اْسم   ذ  مْ  إِنْ  َعَليْهِ  اللَّ  آَيَاتِهِ بِ  ك ْنت 

ْؤِمنِينَ  وا أَلَّا َلك مْ  َوَما (118) م  ِكرَ  ِممَّا َتأْك ل  هِ  اْسم   ذ   َلك مْ  َفصَّلَ  َوَقدْ  َعَليْهِ  اللَّ

مْ  َما إِلَّا َعَليْك مْ  َحرَّمَ  َما رِرْت   ِعْلم   ِبَغيْرِ  ِبأَْهَوائِِهمْ  َلي ِضلُّونَ  كَثِيرًا َوإِنَّ  إَِليْهِ  اْضط 

وَ  َربَّكَ  إِنَّ  ْعَتِدينَ  أَْعَلم   ه  ِذينَ  إِنَّ  َوبَاِطَنه   الِْإْثمِ  َظاِهرَ  َوَذر وا( 119) ِباْلم   الَّ

وا ِبَما َسي ْجَزْونَ  الِْإْثمَ  يَكِْسب ونَ  ونَ  كَان  وا َولَا( 120) يَْقَترِف   ي ْذكَرِ  َلمْ  ِممَّا َتأْك ل 

هِ  اْسم   يَاِطينَ  َوإِنَّ  َلِفْسق   َوإِنَّه   َعَليْهِ  اللَّ ونَ  الشَّ  أَْوِليَائِِهمْ  إَِلى َلي وح 

وك مْ  مْ  َوإِنْ  ِلي َجاِهل  م وه   َفأَْحيَيَْناه   َميًْتا كَانَ  أََوَمنْ ( 121) َلم شْرِك ونَ  إِنَّك مْ  أََطْعت 

ورًا َله   َوَجَعْلَنا ه   كََمنْ  النَّاِس  ِفي ِبهِ  يَْمِشي ن  َماتِ  ِفي َمَثل  ل   ِبَخاِرج   َليْسَ  الظُّ

ي ِنَ  ِلكَ كَذَ  ِمْنَها وا َما ِلْلكَاِفِرينَ     ونَ  كَان   (122) يَْعَمل 

 : التفسير
َ
 على أهل األرض من بين آدم ضالل فإن تطعهم يضلوك عن دين هللا وهم يف ضالهلم ليسوا أكثروان َ

إن ربك هو أعلم من يضل عن  –يقني من أمرهم وإمنا هم يف ظنون وحسبان ابطل واعتقاد غري متيقن 
اهلدى وهو أعلم ابملهتدين هبداه القائمني أبمره املتقني له وقد يسر كاًل ملا خلق له فيضل سبيل احلق و 

ن   ذكر اسم هللا عليها عند ذحبها إفكلوا أيها املؤمنون من الذابئح اليت –من يشاء ويهدي من يشاء 
 عليه وقد لذي مينعكم من األكل مما ذكر اسم هللاا وما –مصدقني  كنتم بكتاب هللا وسنة رسوله  

وإن كثريا من الناس  ال االضطرار فيباح لكم ما وجدمت يف ح إالبني لكم ما حرم عليكم  ووضحه 
ضالون ويضلون غريهم أبهوائهم الفاسدة وأرائهم املنحرفة من استحالل امليتات وما ذكر عليه غري اسم 

الذين  إني يف السر والعالنية , واتركوا املعاص –هللا تعاىل وربك اعلم ابعتدائهم وكذهبم وافرتائهم 
وال أتكلوا : أيها املؤمنون مما مل يذكر  اسم هللا  –يعملون املعاصي سيجزيهم هللا مبا كانوا يفعلون منها 

من  إىلعليه عند ذحبه وان األكل منه والذبح لغري هللا خروج عن طاعة هللا , وإن الشياطني ليلقون 
جادلوكم هبا كقول " كيف أنكل ما قتلنا وال أنكل ما قتل هللا " وإن يواليهم ويطيعهم احلجج الواهية لي

أو من كان ميتا يف الكفر والضالل  –يف حتليل ما حرم هللا األكل منه إنكم ملشركون  أطعتموهم
يف  فأحييناه ابإلميان واهلدى وجعلنا هذا القرآن له نورا يستضيء به ويهتدي ويتصرف كمن هو

ال منقذ له وال خملص مما هو فيه هل يستوي هذا وهذا ؟ ال ال يهتدي و  ظلمات اجلهل واألهواء
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ن  ن ملن يف الظلمات عمله ُحس ِّ لكافرين ما كانوا يعملونه من الكفر  قدرا من هللا ليستواين , وكما ُحس ِّ
 وحكمه ابلغة . 

 

 بعض الدروس من الآيات :

 
ون والصاحلون هم قلة يف الناس أخي املسلم لنحذر من طاعة أكثر الناس فأكثرهم ضالون مضل (1

ََقالَََاْلَعاصَهَْبنَهََعْمرهوَْبنَََاّللََهََعْبدََحديث  )) يف  حىت إهنم غرابء وقد قال   َاّللََهََرُسولَََُقاَل
َُأَنسَ ََقالَََاّللََهَولَََرسََُايَََاْلُغَراَبءَََُمنَََْفقهيلَََلهْلُغَراَبءَهَطُوَبََعهْنَدهَََُوحَنْنََُيَ ْومَ ََذاتََََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلى

ُونََ َََصاْله يههمَََْمنَََْكثهريَ ََُسوءَ َُأَنسَهَفه " رواه أمحد "صح " والناظر يف حال  يُطهيُعُهمََِْمهَنَََْأْكثَ رََُيَ ْعصه
جيد أهنم وراء األهواء والشهوات واألموال واملناصب والوجاهات وال يهم الكثري  اجملتمعأكثر 

أكثر الكذابني يف حديثهم واخليانة يف أمواهلم وعدم االهتمام  دينه وال طاعة ربه ولذا فما
حلذر من هؤالء حىت يف اجملالس اال واعظني طاعة رهبم فعلينا أخي أان وأنت بصالهتم و 

 ومذكرين وانصحني وآمرين ابملعروف وانهني عن املنكر وداعني اىل هللا وهللا املستعان . 
يع الذنوب يف السر والعلن من الذنوب القلبية أيها املسلم علينا أن نتجنب اإلمث ومج (2

واالعتقادية " سوء الظن ابهلل " " بغض املسلم بدون حق " " اعتقاد ما ليس بسبب سبباً  
كاعتقاد أن التمائم سبب يف دفع السوء أو غري ذلك " ومن الذنوب العملية " كالزان وشرب 

احملرمات  إىللثياب واملشاحل والنظر ا وإسبالاخلمر وأكل الراب وشرب الدخان وحلق اللحية 
وغري ذلك . ومن الذنوب القولية " كالكذب والغيبة والنميمة وغري ذلك " ومن الذنوب " ترك 
الواجبات فهذا من الذنوب العملية والقولية واالعتقادية " وان البعض من الناس تراه يقوم بعمل 

 ث عمن يفتيه جبواز عمله ويبقىض يبحن البعمما قد اختلف فيه أهل العلم مث إ بعض األمور
يف قلبه عسى أن جيد ولو واحدا على ظهر األرض يفتيه أبن ال شيء عليه وأن عمله جائز 

َعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَسألت:ََقالَ،َمسعانَبنَالنواس يف حديث  فليتق هللا هؤالء وقد قال 
رواه ابن أيب  «َالناسَعليهَيطلعَأنَوكرهتَصدركَحاكَفَماَاإلثَ»:ََفقالَ،َاإلثَعنَوسلم
 حامت 
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 : اذا تركت التسمية على الذبيحة  (3
مما مل يذكر اسم هللا عليه وانه   اان تركت عمدا مل حتل الذبيحة لقوله تعاىل } وال أتكلو  -أ

 لفسق{
ََعنََْاْبنَهََعنَْ}َ اذا تركت التسمية نسيااًن ال عمدا حلت الذبيحة لقوله  -ب َالَنبه َهََعَباس 

َََعنَََْوَضعَََاّللََََإهنََََقالََََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللَََُىَصلََ رواه ابن  َعَلْيهَهَاْسُتْكرهُهواََوَماََوالن هْسَيانَََاْْلَطَأَََُأَمته
ماجه " صح " وهذا هو املشهور يف املذهب وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه وهو 

 مروي عن علي وابن عباس وهذا هو املختار .
يف حديث عدي بن حامت  التسمية على كلبه فإنه ال حيل لقوله  نسي أما الصيد فإن -ج

ََََقاَلََسأَْلتَُ ََأَكلََََوإهَذاََفُكلََْفَ َقَتلَََاْلُمَعَلمََََكْلَبكَََََأْرَسْلتَََإهَذاَفَ َقالََََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلىَالَنبه
هَهََعَلىََأْمَسَكهَََُفإهمَنَاََتَُْكلَََْفََلَ لََُتَُقُ لََْنَ ْفسه َََُأْرسه دَََُكْلبه ََفإهمَنَاََتَُْكلَََْفََلَََقالَََآَخرََََكْلب اَََمَعهَََُفَأجه

{ رواه الشيخان  " وهذا هو املختار "  آَخرََََكْلبَ َََعَلىَُتَسم َهََولََََْكْلبهكَََََعَلىَمَسَْيتََ  ً 
ولئن  –من أطاع غري هللا ورسوله يف التحرمي والتحليل فهو مشرك شركا أكرب هو كافر ابهلل  (4

 ملشركون { إنكمأطعتموهم 
يف  ان هللا عز وجل يهدي من يشاء فضال منه ويضل من يشاء عدال منه وقد قال النيب   (5

ن نوره فمن عليهم م فالقيهللا تعاىل خلق خلقه يف ظلمة  إنهللا بن عمرو }  حديث عبد
حلاكم صح وقال مئذ اهتدى ومن أخطأه ضل " رواه أمحد والرتمذي واأصابه من ذلك النور يو 

  " هللا تعاىل خلق اجلنة وخلق النار فخلق هلذه أهاًل وهلذه أهال " رواه  إنيف حديث عائشة
 مسلم . 

ان املؤمن هو احلي وأما غري املؤمن فهو ميت وكلما كان املؤمن أكثر متسكا بدينه واتباعا  (6
على طاعة ربه وبعده كان أكثر حياة فلينظر كل واحد منا يف متسكه بدينه وحرصه   لرسوله 

َاّللََََُصَلىَاّللََهََرُسولَََُقاَلََقالََيف حديث أيب موسى األشعري }  عن معصية هللا وأتمل قوله 
َْؤمهنَهاْلمَََُوَمَثلََُطَي هبَ ََوَطْعُمَهاَطَي هبَ َرهُُيَهاَاْْلُتْ ُرَجةَهََكَمَثلَهََاْلُقْرآنَََيَ ْقَرأََُاَلذهيَاْلُمْؤمهنَهََمَثلَََُوَسَلمََََعَلْيهَه
ََمَثلََُاْلُقْرآنَََيَ ْقَرأََُاَلذهيَاْلُمَنافهقَهََوَمَثلََُُحْلوَ ََوَطْعُمَهاَََلَاَرهيحََََلََالَتْمَرةَهََكَمَثلَهََاْلُقْرآنَََيَ ْقَرأَََُلََاَلذهي

َرهيحَ َََلَاََلْيسَََاْْلَْنظََلةَهََكَمَثلَهََاْلُقْرآنَََيَ ْقَرأَََُلََاَلذهيَاْلُمَنافهقَهََوَمَثلََُُمرَ ََوَطْعُمَهاَطَي هبَ َرهُُيَهاَالَرُْيَانَةَه

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضاايل  العالماا  الشاايخ            تفسااير سااورة األنعاام                                         

         محمد شممي شيب   ]حفظه هللا[                              

 

 

62 

َ}َيف حديث   { رواه الشيخان وقال  ُمرَ ََوَطْعُمَها ََقالََََوَسَلمََََعَلْيهَهَاّللََََُصَلىَالَنبه َهَُموَسىََعنَََْأبه
 رواه الشيخان  َواْلَمي هتَهَاْْلَي َهََمَثلََُفهيهَهَاّللَََُيُْذَكرَََُلََاَلذهيََواْلبَ ْيتَهَفهيهَهَاّللَََُيُْذَكرََُاَلذهيَاْلبَ ْيتَهََمَثلَُ
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ْجرِِميَها أَكَاِبرَ  َقْريَة   ك ل ِ  ِفي َجَعْلَنا َوكََذِلكَ   إِلَّا َيْمك ر ونَ  َوَما ِفيَها ِليَْمك ر وا م 

ِسِهمْ  ر ونَ  َوَما ِبأَْنف  مْ  َوإَِذا( 123) يَْشع  وا آَيَة   َجاَءْته  ْؤِمنَ  َلنْ  َقال  ْؤتَ  َحتَّى ن   ىن 

ل   أ وتِيَ  َما ِمْثلَ  هِ  ر س  ه   اللَّ ِذينَ  َسي ِصيب   رَِساَلَته   يَْجَعل   َحْيث   أَْعَلم   اللَّ  الَّ

هِ  ِعْندَ  َصَغار   أَْجرَم وا وا ِبَما َشِديد   َوَعَذا    اللَّ ه   ي رِهِ  َفَمنْ  (124) َيْمك ر ونَ  كَان   اللَّ

ه   أَنْ  ي رِهْ  َمنْ وَ  ِللِْإْسلَامِ  َصْدرَه   يَشَْرحْ  يَهِديَه   أَنْ  ًقا َصْدرَه   يَْجَعلْ  ي ِضلَّ  َضي ِ

د   كَأَنََّما َحَرًجا َماءِ  ِفي يَصَّعَّ ه   يَْجَعل   كََذِلكَ  السَّ ِذينَ  َعَلى الر ِْجسَ  اللَّ  لَا الَّ

ْسَتِقيًما َرب ِكَ  ِصَراط   َوَهَذا( 125) ي ْؤِمن ونَ  ر   ِلَقْوم   الْآَيَاتِ  َفصَّْلَنا َقدْ  م 
كَّ  ونَ يَذَّ

مْ ( 126) لَامِ  َهار   َله  وَ  َرب ِِهمْ  ِعْندَ  السَّ مْ  َوه  وا ِبَما َوِليُّه  ونَ  كَان   َويَْومَ ( 127) يَْعَمل 

مْ  مْ  َقدِ  اْلِجن ِ  َمْعشَرَ  يَا َجِميًعا يَْحش ر ه  ه مْ  َوَقالَ  الِْإْنِس  ِمنَ  اْسَتكَْثرْت   أَْوِليَاؤ 

َنابَعْ  اْسَتْمَتعَ  َربََّنا الِْإْنِس  ِمنَ  ِذي أََجَلَنا َوبََلْغَنا ِببَْعض   ض  ْل َ  الَّ  َقالَ  َلَنا أَجَّ

ار   ه   َشاءَ  َما إِلَّا ِفيَها َخاِلِدينَ  َمْثَواك مْ  النَّ ( 128) َعِليم   َحِكيم   َربَّكَ  إِنَّ  اللَّ

َول ِي َوكََذِلكَ  اِلِمينَ  بَْعضَ  ن  وا ِبَما بَْعًضا الظَّ  (129) يَكِْسب ونَ  كَان 

 :التفسير 
َ
أكابر من اجملرمني ورؤساء ودعاة اىل الكفر والصد عن سبيل هللا  –اي حممد  –وكما جعلنا يف  قريتك  

ؤساء ودعاة اىل الكفر يكذبون الرسل ويعادوهنم مث تكون عداوتك كذلك يف كل قرية كافرة ر  واىل
م عليهم أبهالكهم بعذاب إمنا يعود عاقبة كفرهواتباعهم وما يشعر أؤلئك الكافرون أهنم العاقبة للرسل 

لة حممد صى هللا عليه وسلم قال وإذا جاءت كفار قريش حجة قاطعة ودليل بني على رسا –هللا 
ىت نعطى من اآلايت مثل ما أعطي رسل هللا فنكون كالرسل  فقال هللا رؤسائهم وقادهتم ال نصدق ح

ختاره هلا وكلفه وأكرمه هبا , ردا عليهم هللا اعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح هلا من خلقه ممن ا
سيصيب الذين تكربوا عن اتباع رسل هللا يوم القيامة ذلة دائمة وعذاب شديد موجع بسبب مكرهم 

له وينشطه  دايته لإلميان به واتباع شرعه ييسرهمن يرد هللا ه –وكيدهم لرسل هللا واعراضهم عنهم 
ق فال يقبل اهلدى وال ه يضيق صدره أشد الضيويسهله  لذلك ويفتح صدره لقبوله ومن يرد هللا أن يضل

يء من اإلميان وال ينفذ فيه فيبغض دين هللا ويستكرب عن قبوله حىت كأنه من ضيق صدره  خيلص اليه ش
يرتفع يف اجلو فيضيق نفسه من قلة األكسجني كلما ارتفع , وكما جيعل هللا صدر الكافر حرجًا ضيقاً   
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شيطان عليه وعلى أمثاله ممن أىب اإلميان ابهلل ورسوله فيصدهم عن كذلك جيعل هللا الرجس بتسليط ال
وهذا الذي أرسلناك به من اهلدى ودين احلق هو الطريق املستقيم الذي من سلكه جنا , قد –سبيل هللا 

وضحنا اآلايت الدالة على هذا الطريق غاية البيان ملن له فهم ووعي يعقل عن هللا ويتبع ما جاء به 
ملن سلك هذا الصراط املستقيم عند هللا جنان النعيم حيث السالمة من  –هللا عليه وسلم رسوله صلى 

اآلفات والشرور وهو حافظهم وانصرهم ومؤيدهم بسبب أعماهلم الصاحلة فقد  توالهم وأدخلهم اجلنة 
ا ويقول للجن واذكر يوم جيمع هللا اجلن وأوليائهم من األنس الذين كانوا يعبدوهنم يف الدني –مبنه وكرمه 

نس : اي ربنا قد متتع كل منا ثريا من األنس وقال أولياء اجلن من اإلاي معشر اجلن قد أغويتم وأضللتم ك
خبدمة اآلخر يف الدنيا وانتفع هبا واستمر حىت انتهت  حياتنا الدنيا اليت جعلتها لنا , قال هللا هلم : 

فإهنم ال خيلدون يف انر جهنم ,  العصاة من املوحدينالنار مأواكم ومنزلكم ماكثني فيها مكثا خملدا اال 
وكما ولينا هؤالء الضالل  –م خبلقه ال خيفى عليه منهم شيء ين ربك حكيم يف جزائه وشرعه , علإ

من األنس تلك الطائفة من اجلن كذلك نويل بعض الظاملني على بعض ونسلطهم  عليهم وهنلك 
 لى ظلمهم وبغيهم . بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء ع

 
 بعض الدروس من الآيات :

 

قد يوجد يف بعض القرى واملدن من كبارها وعظمائها من حيارب الدعاة اىل هللا عز وجل الذين  (1
هم اتباع الرسل ويكيدهم وميكر هبم وقد جيد من يساعده على ذلك من أحزابه وأمثاله فعلى 

املنكر التفطن هلؤالء وإجياد األساليب اجلميلة الدعاة والعاملني يف األمر ابملعروف والنهي عن 
لتاليف الصدام مع هؤالء حىت ال تتعرقل الدعوة والعمل اخلريي واألمر ابملعروف والنهي عن 

املدارة ففي  -املنكر . وعلى الدعاة وحنوهم ورجال املر ابملعروف والنهي عن املنكر ما يلي أ
عليه وسلم رجل فقال ائذنوا له فبئس ابن  حديث عائشة أنه استأذن على النيب صلى هللا

العشرية وبئس أخو العشريه فلما دخل االن له الكالم فقلت له اي رسول هللا قلت ما قلت مث 
أي عائشة ان شر الناس منزلة عند هللا من تركه الناس اتقاء  )النت له الكالم له يف القول فقال

 رواه الشيخان (فحشه
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ال صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن عمر } املسلم الذي الصرب على األذى وقد ق –ب 
خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من املسلم الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم { 

 رواه الرتمذي وابن ماجه والبخاري يف األدب املفرد . صح   
 املدارة : هي ما يتعلق ابلدنيا  } جائزة { 

 } حمرمة { يف الدين املداهنة : هي 
ملنكر وحنوهم استعمال اسلوب على الدعاة والعاملني يف األمر ابملعروف والنهي عن ا  -ج

والكلمة الطيبة وقد قال صلى هللا عليه وسلم } اي عائشة عليك بتقوى هللا والرفق فإن  الرفق
ود . الرفق مل يكن يف شيء قط اال زانه وال نزع من شىء قط اال شانه { رواه أمحد وأبو دا

 صح . 
اذا رأى الدعاة وحنوهم ان صاحب الشر يتقى شره إبكرامه فإنه يكرم وقد قال صلى هللا  –د 

 عليه وسلم اي عائشة } إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم { . رواه أبو داود . صح . 
هذا  إن الشريعة السمحة } االسالم { جعلت للمؤلفة قلوهبم نصيبا من الزكاة فليؤخذ -هـ 

 املبدأ بعني االعتبار . 
ان هللا يصطفي الرسل عليهم السالم وخيتارهم حلكمة يعلمها } هللا أعلم حيث رسالته { وقد  (2

 اّللَُ  ص َلى اّلَلِّ  ر ُسول   يـ ُقوُل مس ِّع تُ قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث واثلة بن الألسقع : } 
َقُ َرْيشَ َمهنَََْواْصَطَفىَكهَنانَةََََمهنََْقُ َرْيش اََواْصَطَفىَإهمْسَعهيلََََوَلدَهَمهنََْكهَنانَةَََََطَفىاصََْاّللََََإهنََ يـ ُقولُ  و س َلم   ع ل ي هِّ 
َ مَ ََبنه َََهاشه ََمهنَََْواْصَطَفانه مَ ََبنه { رواه مسلم . وقال صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب  َهاشه

رواه {  "َفيهَكنتََالذيَالقرنَنمَبعثتَحّتَ،َفقرنَقرنَآدمَبنَقرونَخريَمنَبعثتهريرة  } 
 البخاري

أخي املسلم إن عالقة شرح صدر العبد لإلسالم هي } التجايف عن دار الغرور }  الدنيا {   (3
ما يف حديث ابن مسعود كواإلانبة اىل دار اخللود } اآلخرة { واالستعداد للموت قبل نزوله  

 هللا صلى هللا رسول تال:  قال ، مسعود ابن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال } عن
 هللا صلى هللا رسول فقال ،( ( 1) لإلسالم صدره يشرح يهديه أن هللا يرد فمن: )  وسلم عليه
 علم من لذلك هل ، هللا رسول اي:  فقيل انفسح الصدر دخل إذا النور إن »:  وسلم عليه
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 للموت واالستعداد ، اخللود ردا إىل واإلانبة ، الغرور دار عن التجايف ، نعم «:  قال ؟ يعرف
 شعب اإلميان للبيهقي  . نزوله { .رواه يف  قبل

إن اهلدى هدى هللا فأسأل هللا أن يهديك ويف حديث القنوت ) اللهم أهدان فيمن هديت (  (4
وقال صلى هللا عليه وسلم يف حديث ايب هريرة ) كل أهل اجلنة  يرى مقعده  من النار فيقول 

:لو أن هللا وكل أهل النار يرى مقعده من اجلنة فيقول ( فيكون له شكرال أن هللا هداين لو 
 عليه حسرة ( رواه أمحد وقال اهليثمي )رجاله رجال الصحيح وقد رواه احلاكم  هداين فيكون

أخي املسلم : إن اجلن قد أضلوا كثريا من األنس فلنحذر من إغوائهم وإضالهلم ومن الضالل   (5
 : 

وعبدهم من دون هللا وأطاعهم فيما حرم هللا من اتصل ابجلن  اليتعلمه إأ( تعلم السحر فإنه ال
 عزوجل )) وتعلم السحر كفر كما هو معلوم وخروج من ملة اإلسالم (( 

ب( اإلستعانة ابجلن فهي ضالل كما يفعل الذين ينادون اجلن فيقول ) ايفالنة ( فيدعو 
عا الغائب وانداه فهذا شرك ابهلل عزوجل الغائب وبعضهم يقول ) عبلة أو أم الصبيان ( فإذا د

 )) شرك أكرب ((
هم وتشكلهم إذا علم أنه جين مع أن هنام من العلماء من ابجلن حىت مع حضور  ج( اإلستعانة

( اخلوف من اجلن جيوز اإلستعانة ابجلين احلاضر ولكن سدًا للذريعة فإنه مينع هذا العمل 
)) واخلوف معه خضوع القلب وإنكسار ه وذلته  وأعتقاد أهنم يضرون الشخص بغري اذن هللا

 عباده (( فاذا صرفه لغري هللا فقد أشرك ابهلل شركا أكرب 

إن الكفار خملدون يف انر جهنم )) والنار التفىن على القول الصحيح من اقوا ل العلم ) وأما  (6
شاء عذهبم  أهل التوحيد الذين  عندهم كبائر ماتوا عليها بال توبة فهم حتت مشيئة هللا إن

ن عذهبم فإهنم خيرجون من النار ويدخلون اجلنة بعد إبقدر ذنوهبم وإن شاء عفا عنهم ، و 
العذاب تفضال من هللا وكرما ومنة ))وهم يدخلون يف شفاعته صلى هللا عليه وسلم كما قال  ) 

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي / صحيح شفاعيت ألهل الكبائر من أميت (

حذرمن الظلم ومن إعانة الظامل على ظلمه وموقفنا من الظلمة كما يلي أ( حترمي أخي املسلم لن (7
إعانتهم على الظلم وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث عمر ) من اعان على خصومة 
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نصر الظامل  حبجزه عن  بظلم مل يزل يف سخط هللا حىت ينزع ( رواه ابن ماجه واحلاكم  ب(
ه وسلم يف حديث انس ) انصر أخاك ظاملا أومظلوما قيل كيف صلى هللا علي هقولالظلم ل

انصره ظاملا ؟ قال حتجزه عن الظلم فإن ذلك نصره ( رواه البخاري ج( لنعلم أن هللا يويل 
بعض الظاملني بعضا )) ومن أعان ظاملا سلطه هللا عليه(( فال جيوز إعانة الظامل ابلقول أو 

 الفعل أو غريها 
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ل   يَأْتِك مْ  أََلمْ  َوالِْإْنِس  ِجن ِ الْ  َمْعشَرَ  يَا صُّونَ  ِمْنك مْ  ر س   آَيَاتِي َعَليْك مْ  َيق 

وا َهَذا يَْوِمك مْ  ِلَقاءَ  َوي ْنِذر وَنك مْ  ِسَنا َعَلى َشِهْدَنا َقال  م   أَْنف  ْنيَا اْلَحيَاة   َوَغرَّْته   الدُّ

وا ِسِهمْ  َعَلى َوَشِهد  مْ  أَْنف  وا أَنَّه   َربُّكَ  يَك نْ  َلمْ  أَنْ  َذِلكَ ( 130) كَاِفِرينَ  كَان 

ْهِلكَ  َر  م  ْلم   اْلق  َها ِبظ  ونَ  َوأَْهل  ا َهَرَجات   َوِلك ل    (131) َغاِفل  وا ِممَّ  َوَما َعِمل 

ا ِبَغاِفل   َربُّكَ  ونَ  َعمَّ  ي ْذِهبْك مْ  يََشأْ  إِنْ  الرَّْحَمةِ  ذ و اْلَغنِيُّ  َوَربُّكَ ( 132) يَْعَمل 

يَّةِ  ِمنْ  أَْنَشأَك مْ  كََما يََشاء   َما بَْعِدك مْ  ِمنْ  َويَْسَتْخِلفْ  ِ ر   إِنَّ ( 133) آََخِرينَ  َقْوم   ذ 

ونَ  َما وَعد  مْ  َوَما لَآَت   ت  ْعِجِزينَ  أَْنت  لْ ( 134) ِبم  وا َقْومِ  يَا ق   َمكَاَنتِك مْ  َعَلى اْعَمل 

ارِ  ة  َعاِقبَ  َله   َتك ون   َمنْ  َتْعَلم ونَ  َفَسْوفَ  َعاِمل   إِن ِي اِلم ونَ  ي ْفِلح   لَا إِنَّه   الدَّ  الظَّ

وا( 135) هِ  َوَجَعل  ا ِللَّ وا َنِصيبًا َوالْأَْنَعامِ  اْلَحْرثِ  ِمنَ  َذرَأَ  ِممَّ هِ  َهَذا َفَقال   ِللَّ

هِ  إَِلى يَِصل   َفلَا ِلش َركَائِِهمْ  كَانَ  َفَما ِلش َركَائَِنا َوَهَذا ِبزَْعِمِهمْ   هِ ِللَّ  كَانَ  َوَما اللَّ

وَ   ِمنَ  ِلكَثِير   َ يَّنَ  َوكََذِلكَ ( 136) يَْحك م ونَ  َما َساءَ  ش َركَائِِهمْ  إَِلى يَِصل   َفه 

مْ  أَْولَاِهِهمْ  َقْتلَ  اْلم شْرِِكينَ  ه  مْ  ش َركَاؤ  وا ِلي ْره وه  مْ  َعَليِْهمْ  َوِليَْلِبس   َوَلوْ  ِهيَنه 

ه   َشاءَ  وه   َما اللَّ مْ  َفَعل  وا( 137) َتر ونَ يَفْ  َوَما َفَذرْه   ِحْجر   َوَحرْث   أَْنَعام   َهِذهِ  َوَقال 

َها لَا ر َِم ْ  َوأَْنَعام   ِبَزْعِمِهمْ  َنَشاء   َمنْ  إِلَّا يَْطَعم  ور َها ح  ه   يَْذك ر ونَ  لَا َوأَْنَعام   ظ 

هِ  اْسمَ  وا ِبَما َسيَْجِزيِهمْ  َعَليْهِ  اْفتِرَاءً  َعَليَْها اللَّ  (138) يَْفَتر ونَ  كَان 

 التفسير : 
َ
من الكتب واملهام  يناهأوحمنكم يبينون ويشرحون لكم ما  رسالً  إليكممعشر اجلن واألنس امل نرسل  اي

اب يوم لقائي ؟ قال الكفار منهم شهدان على أنفسنا أن الرسل قد بلغوان وأنذروان ذوخيوفونكم الع
وشهواهتا عما جاءهتم به رسل هللا فهلكوا  وقد فرحوا يف حياهتم الدنيا واغرتوا بزينتها وزخارفها’ لقاءك 

هم وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أهنم كانوا كافرين يف الدنيا مبا جاءهتم به رسل هللا عليهم ذيببتك
يكون للمكذبني  الرسل وإنزال الكتب حىت ال إبرسالالصالة والسالم ـــــ وإمنا أعذران إىل اجلن واألنس 

اخذ القرى غفلة مل ومل يكن هللا ابلذي يؤ اخذ بظلمه وهو مل تبلغه الدعوة عذر وحيتجون به ولئال يؤ 
معصيته مراتب ومنازل  ولكل عامل يف طاعة هللا أوـــ نذير  تبلغهم الدعوة فيقولوا ما جاءان من بشري وال

وربك الغين , يظلم أحد شيئا  ربك بغافل عما يعملون فال من عمله يثاب عليها ويعاقب عليها وما
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يستبدل من بعدكم قوما يعملون و إن يشأ يذهبكم إذا عصيتم أمره ـــ ن مجيع خلقه ذو الرمحة الواسعة ع
بطاعته وهو قادر على ذلك كما أذهب القرون اليت قبلكم وأنشأكم من ذرية قوم آخرين إمنا توعدون 

يعجزه   ترااب فإنه الوإن صرمت إعادتكمقادر على  تعجزون هللا بل هو حمالة وال من أمر القيامة كائن ال
ومستمر على  ئقكم الباطلة وأان عاملاـ للكفار :اي قوم اعملوا على طر ـــ  قل اييها الرسول  شيء 

يل أو لكم  أتكونفسوف تعلمون من  تكون له العاقبة احلسنة والنصر والتمكني  الصحيحةطريقيت 
املشركون هلل مما خلق وبرأ من الزروع  وجعل –؟إنه ال يفوز وال ينصر الظاملون املكذبون هلل ورسوله 
وهذا جزء من احلرث واألنعام  –كذاب وافرتاء –والثمار واألنعام قسما للفقراء واحملتاجني وقالوا هذا هلل 

صله وما جعلوه هلل  يلشركائنا فما جعلوه لشركائهم حفظوه وأحصوه واليصل إىل هللا ألنه شرك ابهلل فال
اثن وقالوا هذا فقري فكان عملهم كله شركا ابهلل غري مقبول عنده فساء ردوه إىل شركائهم من  األو 

الء املشركني وكما أن الشياطني زينت هلؤ  -يزى< وقبح ما يقسمون يف قسمتهم الفاسدة اجلائرة >ض
أوالدهم خشية الفقر ووأد البنات هذه القسمة يف احلرث واألنعام كذلك حسنت الشياطني هلم قتل 

واحلرام ابحلالل , يهلكوهم بقتل أوالدهم وليخلطوا عليهم فيلتبس عليه احلق والباطل خوفا من العار ل
ال يفعلوا ذلك ما حصل فكان وقوعه مبشيئة هللا تعاىل وإرادته كوان وله احلكمة التامة يف ولو شاء هللا أ

 –ماهلم ذلك , فدعهم وما هم فيه من الكذب والباطل فسيحكم هللا بينك وبينهم وجيازيهم على أع
وهذه أنعام  –كذاب وافرتاءاً   –من نشاء  إالوقال املشركون هذه أنعام وزروع ومثار حرام أن أيكل منها 

أو احلمل عليها  ها عند ذحبها أو ركوهبا أو حلبها} إبل { حيرم ركوهبا وأنعام ال يذكرون اسم هللا علي
اء وكذب  على هللا سيجزيهم هللا عز وغري ذلك مدعني أن ذلك دين هللا وشرعه مع أن هذا منهم افرت 

 دينه إىل ل مبا كانوا يفرتون عليه ويسندونهوج
 

 بعض الدروس من الآيات :

  
الرسل من األنس فقط وليس من اجلن رسل وهذا قول غري واحد  من األئمة من السلف  إن (1

 واخللف وهو قول ابن عباس رضي هللا عنهما , فالرسل 
  من اجلن " من األنس               " ال -أ

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضاايل  العالماا  الشاايخ            تفسااير سااورة األنعاام                                         

         محمد شممي شيب   ]حفظه هللا[                              

 

 

70 

 رجال ذكور           " ال من اإلانث "   -ب
 من أهل القرى          " ال من البوادي "  -ت

 لكن من اجلن " نذر " وليس منهم رسل .  
أخي املسلم } احلذر من االغرتار ابحلياة الدنيا ولنتأمل هواهنا على هللا عز وجل كما يف  (2

ميت فقال أيكم حيب أن له  مر جبدي أسك حديث جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال أحتبون أنه لكم قالوا وهللا لو   ؟ قالوا وما حنب أنه لنا بشيء وما نصنع به ؟ هذا بدرهم

فقال وهللا للدنيا أهون على هللا من هذا  كان حياً كان عيباً فيه ألنه أسك فكيف وهو ميت ,
 عليكم { . رواه مسلم  

بعد إقامة احلجة عليه " بلوغ الدعوة " حىت لو اعتقد الباطل حقا  إال اً هللا ال يعذب أحد إن (3
 فعمل على اعتقاده فإنه مؤاخذ على ذلك وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا " وهللا أعلم . 

أخي املسلم أكثر من األعمال الصاحلة لتحصل على الدرجات العليا وقد قال صلى هللا عليه  (4
درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض وسلم يف حديث معاذ } اجلنة مائة 

ى اجلنة وأوسطها وفوق عرش  الرمحن ومنه يتفجر أهنار اجلنة فإذا سألتم لردوس األعلى أعلفوا
 هللا فاسألوه الفردوس { رواه ابن ماجه . 

عن اخللق  هللا ولنسأله أن يغنينا إىلأيها املسلم إن هللا هو الغين وحنن الفقراء } فلنتوجه بقلوبنا  (5
من فضله وال يسعى أحدان للوقوف أببواب اخللق سائاًل الدنيا ولنجعل هذه اآلية نصب أعيننا 

 " وربك الغين ذو الرمحة " 
ه من مل يسأل عليه وسلم يف حديث أيب هريرة } إن أن نسأل هللا فقد قال صلى هللا -فعلينا أ

 هللا يغضب عليه { رواه الرتمذي " صح " 
والوقوف على أبواهبم وقد قال صلى  هللا عليه وسلم يف حديث أيب  تكثراً  استرك سؤال الن (أ)

 هريرة } من سأل الناس تكثراً فإمنا يسأل مجر جهنم فليستقل أو ليستكثر { رواه مسلم . 
وال حتل املسألة اال لثالثة كما قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث قبيصة بن املخارق  (ب)

ألحد ثالثة رجل حتمل محالة فتحل له املسألة حىت يصيبها مث  ل إالاي قبيصة  إن املسألة ال حت
ميسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قوامًا من عيش 
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ورجل أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه: لقد أصاب فالان فاقة فحلت له 
فما سواهن من املسألة فسحت أيكلها صاحبها  املسألة حىت يصيب قواما من عيش مث ميسك

 {  احلديث رواه مسلم سحتا
فتح ابب مسألة فتح هللا عليه ابب الفقر كما قال صلى هللا عليه  إذاولنعلم أن العبد  (ج)

وسلم يف حديث أيب كبشة وفيه وال فتح عبد ابب مسألة اال فتح هللا عليه ابب فقر أو كلمة 
 "  يحلرتمذي " صححنوها احلديث . رواه أمحد وا

ويف هذا  –للجنني " فيحرم  اإلجهاضمما يدخل يف قتل األوالد وهو من تزيني الشيطان "  (6
أان غري قادر على النفقة العصر هناك من جيهض اجلنني من أجل قلة األعمال واملال ويقول 

 أهلبعض خشية الفقر والعيلة " أو من أجل الرتبية للطفل وغري ذلك " ولكن جوز وهذا 
يف ذلك , ) والذي يرتجح يل العلم إجهاض النطفة قبل أربعني يوما بدواء مباح و ال ضرر 

  حرمة اإلجهاض سواء قبل أربعني يوماً أو بعدها( 
من تزيني الشيطان أن هناك من جعل جزءًا كبريا من ماله للعب واإلنفاق على مالعب الكرة  (7

قدم عبد يوم هللا عليه وسلم } ال تزول  وعلى الالعبني وحنو ذلك فهل يعي هؤالء قوله صلى
القيامة من عند ربه حىت يسأل عن مخس عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أباله ؟ وماله 

{ رواه الرتمذي من حديث ابن مسعود  حسن اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل به ؟من أين 
 ورواه الرتمذي من حديث أيب برزة بنحوه " صح " 

مالك يف اللعب واجعل لك من مالك صدقة  إنفاقاملال } احذر من فيا أخي صاحب 
هللا عز وجل ونشر العلم  إىلعلى حلقات القرآن الكرمي والدعوة  اقافوإنجارية لوجه هللا تعاىل 

 الشرعي وللفقراء واملساكني واأليتام وحنو ذلك . وهللا املوفق . 
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وا ونِ  ِفي َما َوَقال  ك ورَِنا َخاِلَصة   الْأَْنَعامِ  َهِذهِ  ب ط  َحرَّم   ِلذ   َوإِنْ  أَْ َواِجَنا َعَلى َوم 

مْ  َميَْتةً  يَك نْ  مْ  َسيَْجِزيِهمْ  ش َركَاء   ِفيهِ  َفه   َقدْ ( 139) َعِليم   َحِكيم   إِنَّه   َوْصَفه 

ِذينَ  َخِسرَ  وا الَّ مْ  َقَتل  م   َما َوَحرَّم وا ِعْلم   ِبَغيْرِ  َسَفًها أَْولَاَهه   اْفتِرَاءً  ه  اللَّ  َرَ َقه 

هِ  َعَلى وا َوَما َضلُّوا َقدْ  اللَّ ْهَتِدينَ  كَان  وَ ( 140) م  ِذي َوه   َجنَّات   أَْنَشأَ  الَّ

وَشات   َوَغيْرَ  َمْعر وَشات   ْخَتِلًفا َوالزَّْرعَ  َوالنَّْخلَ  َمْعر  ه   م  يْت ونَ  أ ك ل   َوالرُّمَّانَ  َوالزَّ

َتَشاِبًها َتَشاِبه   َوَغيْرَ  م  وا م  وا أَْثَمرَ  إَِذا َثَمرِهِ  ِمنْ  ك ل  ه   َوآَت   َولَا َحَصاِههِ  يَْومَ  َحقَّ

وا ْسرِف  ْسرِِفينَ  ي ِحبُّ  لَا إِنَّه   ت  وَلةً  الْأَْنَعامِ  َوِمنَ ( 141) اْلم  وا َوَفْرًشا َحم   ِممَّا ك ل 

ه   َر ََقك م   وا َولَا اللَّ ِبع  َواتِ  َتتَّ ط  و   َلك مْ  إِنَّه   الشَّيَْطانِ  خ  ِبين   َعد   َثَمانِيَةَ  (142) م 

لْ  اْثَنْينِ  اْلَمْعزِ  َوِمنَ  اْثَنيْنِ  الضَّأْنِ  ِمنَ  أَْ َواج   كََريْنِ  ق  ْنَثيَيْنِ  أَمِ  َحرَّمَ  آَلذَّ
 أَمَّا الْأ 

ْنَثيَيْنِ  أَْرَحام   َعَليْهِ  اْشَتَمَل ْ 
مْ  إِنْ  ِبِعْلم   َنب ِئ ونِي الْأ   َوِمنَ ( 143) َصاِهِقينَ  ك ْنت 

لْ  اْثَنيْنِ  اْلبََقرِ  َوِمنَ  اْثَنيْنِ  ِبلِ الْإِ  ْنَثيَيْنِ  أَمِ  َحرَّمَ  آَلذَّكََريْنِ  ق 
 اْشَتَمَل ْ  أَمَّا الْأ 

ْنَثيَيْنِ  أَْرَحام   َعَليْهِ 
مْ  أَمْ  الْأ  َهَداءَ  ك ْنت  ه   َوصَّاك م   إِذْ  ش   ِممَّنِ  أَْظَلم   َفَمنْ  ِبَهَذا اللَّ

هِ  َعَلى اْفَترَ  هَ  إِنَّ  ِعْلم   ِبَغيْرِ  النَّاسَ  ِلي ِضلَّ  كَِذبًا اللَّ  اْلَقْومَ  يَْهِدي لَا اللَّ

اِلِمينَ   (144) الظَّ

َالتفسير :

وقال املشركون إن ما يف بطون هذه األنعام من احلمل واللنب حالل للذكور حرام على النساء إذا خرج َ
يهم هللا على كذهبم إنه حكيم يف ميتًا اشرتك فيه الرجال والنساء , وسوف جياز  فإذا خرج الولد حيا

قد خسر  –أقواله وشرعه  وقدره , عليم أبعمال عباده من خري وشر وسيجازيهم عليها أمت اجلزاء 
طيب مفرتين يف نسبة الذين قتلوا أوالدهم جهاًل بال علم وخسر الذين حرموا ما رزقهم هللا من احلالل ال

يل قد ضلوا عن الطريق املستقيم والدين القومي وما كانوا ىل هللا وكل من فعل هذه األفاعهذا التحرمي إ
ـــ وهللا وحده الذي خلق بساتني مرفوعات على العروش كالكرم الذي يعرش  مهتدين لشرع هللا ووحيه

وبساتني غري مرفوعة كالعنب الذي مل يعرش وخلق النخل والزرع خمتلفاً يف الطعم والزيتون والرمان منه ما 
وأخرجوا زكاته حني كلوا من مثره إذا أمثر شاكرين هلل على ما أنعم عليكم به ،َال يتشابهيتشابه ومنه ما
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حصاده وال تسرفوا يف األكل بتعدي احلد املشروع فاهلل ال حيب املتعدين حدوده يف األكل وغريه ـــ وهللا 
الغنم وصغار اإلبل خلق لكم من األنعام ما حيمل عليه كاإلبل وخلق لكم الصغار غري احلمولة كالبقر و 

احلالل وال تتبعوا أوامر الشيطان ونزغاته يف حترمي مما فيه منافع أخرى ، كلوا مما رزقكم هللا من الطيب 
ما أحل هللا وحتليل ما حرم هللا إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة ـــ وهللا خلق لكم من األنعام مثانية 

املعز اثنني ) ذكرًا وأنثى ( ، قل أيها الرسول للمشركني :  أنواع من الضأن اثنني ) ذكرًا وأنثى ( ومن
ز ( وهل يشتمل هل هللا حرم الذكرين ) ذكر الضأن واملعز ( أم هل حرم االثنني ) أنثي الضأن واملع

أنثى فلم حترمون بعضاً وحتلون بعضاً ، أخربوين حبجتكم ودليلكم فيما ابتدعتموه  وأ الرحم إال على ذكر
أنثى ( يف حترمي ما حرمتم ـــ ومن اإلبل اثنني ) ذكر وأنثى ( ومن البقر اثنني ) ذكر و ني إن كنتم صادق

ني ) أنثى اإلبل ثينكر اإلبل والبقر ( أم هل حرم االهل هللا حرم الذكرين ) ذ  قل ـ اي رسولنا للمشركني
إن هذا افرتاء منكم وأنثى فلم حترمون بعضًا وحتلون بعضًا أوالبقر ( وهل يشتمل الرحم إال على ذكر 

من التحرمي ؟ إنه  هعلى هللا ، فهل كنتم حاضرين حني وصاكم هللا مبا عملتم مما ابتدعتموه وافرت يتمو 
ليس عندكم حجة بذلك ، فال أحد أشد ظلماً ممن افرتى على هللا كذابً ليصد الناس عن دين هللا بغري 

 ظاملني .برهان بل ابلتخرص والكذب ، إن هللا ال يوفق القوم ال
  بعض الدروس من الآيات :  

، من أمساء هللا}العليم{و  واحلكمة ) وضع الشيء يف موضعه ( ،من أمساء هللا }احلكيم{ -أ (1
 ((ألَيعلمَمنَخلقَوهوَاللطيفَاْلبري فهو عليم خبلقه ال خيفى عليه منهم شيء ))

 . العلم صفة ( العليم) ويشتق من اسم حلكمة ، يشتق من اسم ) احلكيم ( صفة ا -ب

دالالت منها أنه  ولذلكمقرتنني يف القرآن كثريًا ) حكيم عليم (  جييء هذان اإلمسان -ت
 سبحانه )) أفعاله وأقواله وشرعه وقدره وجزاءه كلها حبكمة وعلم (( .

أصل املعىن ) وأما الكمال  اء مع ما تضمنته من الصفات مع عقلإثبات هذه األمس -ث
مع نفي التمثيل كما قال تعاىل )) ليس كمثله شيء  فال يعلمها إال هللا (والكيفية 

 وهو السميع البصري (( .

َرأََْاْلَعَربَهََجْهلَََتَ ْعَلمََََأنَََْسَركَََإهَذاأخي املسلم : قال ابن عباس :   (2 اَئةَ َالَثََلثهنيَََفَ ْوقََََماََفاق ْ َََومه َفه
َ ُسورَةَه رََََقدَْ}َاْْلَنْ َعامه  ُمْهَتدهيَنَ{ََكانُواَََوَماََضل واََقدََْقَ ْولههَهَإهَلََعهْلمَ َبهَغرْيَهََسَفه اَُهمََْأْوَلدَََقَ تَ ُلواَاَلذهينََََخسه
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أو سواء كان من الرجال أو النساء (( رواه البخاري ، فمن أجهض اجلنني اإلجهاض احملرم 
األطباء أو الطبيبات أو املستشفيات أو املستوصفات أو املراكز الطبية أو غري ذلك فهو سفيه 

فليتق هللا هؤالء وعليهم أن ال يقدموا على شيء من اإلجهاض إال بعد احلصول على  جاهل
 فتوى من أهل العلم مثل هيئة كبار العلماء ، وهللا املوفق .

 : يشرع عند حصاد الزروع والثمار أمران  (3

وهو إخراج الزكاة اليت أوجبها هللا عز وجل وجتب يف كل مكيل مدخراً أو غري  : واجب -أ
يف حديث أيب سعيد )) ليس فيما دون  ا بلغ نصاابً ) مخسة أوسق ( لقوله مدخر إذ

(( احلديث رواه الشيخان ، وعند مسلم من حديث أيب سعيد )) صدقةمخسة أوسق 
رواه مسلم ، وهذا هو املختار عندي ، وأما ((  صدقة قاليس فيما دون مخسة أوس

ليس يف اخلضروات صدقة (( يف حديث معاذ ))  اخلضروات فال زكاة فيها لقوله 
 رواه ابن ماجه )صحيح( ، .

مسنون سنة مؤكدة : وهو إخراج صدقة غري الزكاة للمساكني والفقراء إذا كان اإلنتاج   -ب
من التمر بقنو يعلق  عشرة أوسق )) أمر من كل جاد كثريًا حلديث جابر أن النيب 

مد بن إسحاق يث حم(( رواه أبو داود واإلمام أمحد من حد يف املسجد للمساكني
 )صحيح( .

أخي املسلم لنحذر من اإلسراف يف كل شيء فإنه حمرم وإنين وإايك إمنا نسعى ليحبنا هللا عز  (4
يف حديث عبد هللا بن عمرو )) كلوا واشربوا  وهللا ال حيب املسرفني ، وقد قال وجل 

ن( ، )) اإلسراف   (( رواه أمحد والنسائي وابن ماجه )حس يف غري إسراف وال خميلة وتصدقوا
 : جماوزة احلد (( .

 
جيب علينا أن أنخذ احلذر من وساوس الشيطان وأوامره ونزغاته فإنه عدو قد أيها املسلم :  (5

 حذران هللا منه حتذيراً شديداً يف مواضع يف هذا القرآن الكرمي فيا أخي :

 مــن اي مــن أصــيب ابلوســاوس يف طهارتــه وصــالته وعبادتــه وغريهــا )) اســتعذ ابهلل -أ
 الشيطان الرجيم (( وامض يف عبادتك وال تلتفت إىل تلك الوساوس فقد قال 
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، وداوم  رواه أبـو داود/ صـحيح (( أو جيد رحيـاً  )) فال ينصرف حىت يسمع صواتً 
علـى عـدم االلتفـات إىل الوسـاوس واملضـي يف الطاعــة حـىت لـو وسـوس لـك أبنــك 

فـــال تلتفـــت احتـــة أو غـــري ذلـــك أحــدثت وأنـــك مل تركـــع أو مل تســـجد أو مل تقـــرأ الف
 .إليه

اهلـه أو غـري ذلـك  تصـرفات ضـارة يف نفسـه أواي من هو كثـري الغضـب فيتصـرف  -ب
يف  ) اعلـــم أن الغضـــب مـــن الشـــيطان ( ولـــذا إذا غضـــبت فاســـكت كمـــا قـــال 

 (( رواه أمحد )صحيح( فليسكتحديث ابن عباس )) إذا غضب أحدكم 

  ــــر و  )) إين جيم فقــــد قــــال إذا غضــــبت قــــل أعــــوذ ابهلل مــــن الشــــيطان ال
ألعلـــم كلمـــة لـــو قاهلـــا لـــذهب مـــا جيـــد لـــو قـــال أعـــوذ ابهلل مـــن الشـــيطان 

 .الرجيم ذهب عنه ما جيد(( رواه الشيخان 

  إذا غضبت وأنت قائم فاجلس فإن ذهـب الغضـب وإال فاضـطجع لقولـه
 فلــــيجلس فــــإن  يف حــــديث أيب ذر )) إذا غضــــب أحــــدكم وهــــو قــــائم

 (( رواه أمحد وأبو داود )صحيح( . جعذهب عنه الغضب وإال فليضط

  ألن الغضــب مـــن الشــيطان والشـــيطان خلــق مـــن انر إذا غضــبت توضـــأ(
 وإمنا تطفئ النار ابملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ( رواه أبو داود

النظــر إىل القنــوات كــالطواف ابلقبــور و اي مــن يتبــع وســاوس الشــيطان يف احملرمــات   -ت
ـــــدخان الفضـــــائية اهلدامـــــة واســـــتماع األغـــــاين ـــــراب وشـــــرب املخـــــدرات وال  وأكـــــل ال
هـل تعـي مـاذا عمـل الشـيطان مـع أبويـك )  )والشيشة وأكل القـات وغـري ذلـك )

، وهـــل تعـــي عداوتـــه  وهـــل تعـــي حتـــذير القـــرآن لـــك مـــن الشـــيطان ، آدم وحـــواء(
فَنزغاته (( للمؤمنني   (( . فاختذوهَعدواَ ))  فاختذهَعدواَولَتطعهَأبداَ 

)) هنى عن خصاء اخليل والبهائم (( رواه أمحد )صحيح( ، واي   هيف حديث ابن عمر أن (6
أخي املسلم إذا كان عندك فحل وأراده شخص للتلقيح به على أنثى هبائمه فال أتخذ عليه 

 الفحل (( رواه البخاري من حديث ابن عمر .)) هنى عن عسب   أجرة ألنه
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لْ  َحرَّمً  إَِليَّ  أ وِحيَ  َما ِفي أَِجد   لَا ق  ه   َطاِعم   َعَلى ام   َميَْتةً  يَك ونَ  أَنْ  إِلَّا يَْطَعم 

وًحا َهًما أَوْ  هِ  ِلَغيْرِ  أ ِهلَّ  ِفْسًقا أَوْ  رِْجس   َفإِنَّه   ِخْنِزير   َلْحمَ  أَوْ  َمْسف   َفَمنِ  ِبهِ  اللَّ

رَّ  ور   َربَّكَ  َفإِنَّ  َعاه   َولَا بَاغ   َغيْرَ  اْضط  ِذينَ  َوَعَلى( 145) َرِحيم   َغف   َهاه وا الَّ

ر   ِذي ك لَّ  َحرَّْمَنا ف  َما َعَليِْهمْ  َحرَّْمَنا َواْلَغَنمِ  اْلبََقرِ  َوِمنَ  ظ  وَمه  ح   َما إِلَّا ش 

َما َحَمَل ْ  ور ه  ه  مْ  َذِلكَ  ِبَعْظم   اْخَتَلَط  َما أَوْ  اْلَحَوايَا أَوِ  ظ  ا ِببَْغِيِهمْ  َجَزيَْناه   َوإِنَّ

ونَ  ب و َفإِنْ  (146) َلَصاِهق  لْ  كَ كَذَّ ه   ي َرهُّ  َولَا َواِسَعة   َرْحَمة   ذ و َربُّك مْ  َفق   َعنِ  بَأْس 

ْجرِِمينَ  اْلَقْومِ  ول  ( 147) اْلم  ِذينَ  َسيَق  ه   َشاءَ  َلوْ  أَشَْرك وا الَّ  َولَا أَشَْركَْنا َما اللَّ

َنا ِذينَ  كَذَّ َ  كََذِلكَ  شَْيء   ِمنْ  َحرَّْمَنا َولَا آَبَاؤ  وا َحتَّى َقبِْلِهمْ  ِمنْ  الَّ  بَأَْسَنا َذاق 

لْ  وه   ِعْلم   ِمنْ  ِعْنَدك مْ  َهلْ  ق  ْخرِج  ونَ  إِنْ  َلَنا َفت  ِبع  نَّ  إِلَّا َتتَّ مْ  َوإِنْ  الظَّ  إِلَّا أَْنت 

لْ ( 148) َتْخر ص ونَ  هِ  ق  ة   َفِللَّ جَّ لْ ( 149) أَْجَمِعينَ  َلَهَداك مْ  َشاءَ  َفَلوْ  اْلبَاِلَغة   اْلح   ق 

مَّ  َهَدا َهل  ِذينَ  َءك م  ش  ونَ  الَّ هَ  أَنَّ  يَْشَهد  وا َفإِنْ  َهَذا َحرَّمَ  اللَّ  َتْشَهدْ  َفلَا َشِهد 

مْ  ِبعْ  َولَا َمَعه  ِذينَ  أَْهَواءَ  َتتَّ ب وا الَّ ِذينَ  ِبآَيَاتَِنا كَذَّ مْ  ِبالْآَِخرَةِ  ي ْؤِمن ونَ  لَا َوالَّ  َوه 

ونَ  ِبَرب ِِهمْ   (150) يَْعِدل 
 التفسير :

 
ال أجد يف الوحي الذي أنزل علي ما رزقهم هللا افرتاء على هللا  هلؤالء الذين حرموا-رسولأيها ال-قل

أن يكون ميتة أو دما مهراقا أو حلم خنزير فأنه جنس خبيث أو كان  إالشيئا حمرما على أكل أيكله 
غري متلبس  أكل شيء مما حرم هللا إىلهلل وخروجا عن طاعته مما ذبح لغري هللا فمن أضطر  معصيةذحبه 

 ن هللا غفور له رحيم بهعما يدفع ضرورته فإ ابلزايدةأبكله للتلذذ واالعتداء 
مل يكن مشقوق األصابع كاإلبل والنعام والبط  حرمنا كل ذي ظفر من البهائم والطري ما وعلى اليهود

ملباعر وفيها وا بضعلق ابملرا أوما علق ابلظهر من الشحم  إالومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها 
ذلك هلم , ذلك التضييق عليهم جزاء هلم  أحللنااألمعاء او ما اختلط ابلعظم من الشحم فقد 

ن حترمينا ذلك عليهم فان كذبك حممد م به اي أخربانكلصادقون فيما  وإانوعصياهنم لنا  أمرانمبخالفتهم 
م ذو رمحة واسعة ملن آمن به من اليهود واملشركني ومن شاهبهم فقل هلم :ربكالرسول خمالفون  أيها

 واتبع رسوله وال يرد عقابه عن القوم املكذبني له إليهوأانب 
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 افعلنا الشرك وال أشرك آابؤان وال حصل من املخالفني لرسوله _سيقول املشركون لو شاء هللا ما
من قبلهم هبذه الشبه الكفار  أحتجحترمي ما حرمنا ولكن هللا هو الذي قدر ذلك علينا وكتبه , كذلك 

ودمر عليهم ونصر عليهم رسله , قل هلم كانت صحيحة ملا أذاقهم هللا أبسه   فضلوا فهي ابطلة ألهنا لو
, وأبرزوهلكم فيه فاظهروا لنا هذا العلم  أذنما فعلتموه  وانه ندكم من علم ابن هللا راض عنكم فيهل ع

تكذبون  إالاالعتقاد الفاسد وان انتم تتبعون الوهم واخليال وتعتقدون  وإمناليس عندكم من علم  نكمإ
املشركون وله احلكمة التامة يف هداية من  أيهاادعيتموه _قل فلله احلجة القاطعة عليكم ما على هللا 

فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره _قل هلم:   أمجعنيمن ضل فلو شاء هللا هلداكم  وإضاللهدى 
هللا حرم هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافرتيتم على  أنن املشركون الذين يشهدو  أيهااحضروا شهداءكم 

يشهدون كذاب وزورا , وال تتبع  إمنا ألهنمهللا فيه , فان شهدوا هلم مبا افرتوه من التحرمي فال تصدقهم 
يشركون وجيعلون له املكذبني آبايتنا املخالفني رسلنا الذين ال يصدقون ابليوم اآلخر وهم برهبم  أهواء

 العبادة دون سواهتحقاقه عديال يف اس
 

 بعض الدروس منها :  
 

يف اآلية كله حالل  غري ما إيل .... اآلية (تدل مبفهومها أنهذه اآلية )قل ال أجد فيما أوحي  (1
انه صلى هللا عليه وسلم  هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية ملفهوم قد رفع فقد صح ولكن هذا ا

سلم هنى عن أكل ذي انب من السباع وعن أكل  ويف حديث ابن عباس انه صلى هللا عليه و 
هنى ) عليه وسلم انه صلى هللا ءدان الطري )رواه مسلم( ويف حديث أيب الدر كل ذي خملب م

م وورد النهي عن أكل حلو صحيح /( رواه الرتمذي عن أكل اجملثمة ـ وهي اليت تصرب ابلنبل ـ 
  السباع .

 لى ضرورته وحيرم عليه ذلكللمضطر الزايدة ع سبقدرها ولي رالضرورة تقد (2

املالهي احملرمة )كالعود والطبل واملوسيقى  تآالمثنه فيحرم بيع حرم إن هللا إذا حرم شيئا  (3
ذلك.وقد قال صلى  ووالشيشة والدخان والقات واملخدرات واألصنام وامليتة والدم واخلنزير وحن

م عليهم الشحوم فباعوها هللا عليه وسلم يف حديث ابن عباس :لعن هللا اليهود إن هللا حر 
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  وأكلوا مثنها وان هللا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليه مثنه (رواه ابن داوود

ت والقات وغريها خان واجلراك واملخدرادصحاب البقاالت وغريهم  من ابئعي الوهذه رسالة أل
ن يعلموا أهنم سوف هم أن يرتكوا بيعها وايوا هللا يف ذلك وعليتق*عليهم أن  هتامن احملرمات وآال

 يسألون يوم القيامة عن هذه األموال وعن إفسادهم يف اجملتمع وقد قال صلى هللا عليه وسلم ال
 منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيمتزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع وذكر 

  ( رواه الرتمذيأنفقه

 شؤم املعاصي ومن ذلك الشؤم (4
 قد حرم هللا عليهم بعض الطيبات وضيق عليهم ببغيهم حصل لبين إسرائيل ))ف ما -أ

ب بسبب الذنوب  كما قال تعاىل )أوملا أصابتكم ومن ذلك حصول بعض املصائ -ب
قال تعاىل )وما مصيبة قد أصبتم قبلها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم ( و 

 أصابكم من مصيبة فمما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري(

هم وجعلنا قلوهبم ما نقضهم ميثاقهم لعنار ورائها الذنوب )فبومن ذلك أن الذنوب جت -ت
 وغري ذلك (لم ...اآلية قاسية حيرفون الك

 
رسالة إىل الدعاة :أيها الدعاة  إىل دين هللا )اإلسالم ( واىل القرآن والسنة( ادعوا الناس  (5

ابه ملن خالفه ورغبوهم يف ابتغاء رمحة هللا "ربكم ذو رمحة واسعة" ورهبوهم من أبس هللا وعذ
واشرحوا  للناس ) أن العمر فرصة للتوبة واإلقبال على هللا وان هللا يبسط يده ابلليل ليتوب 

غ مل يبل مسيء النهار ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا ما
أسلوب وبكل  اإلعراض عن هللا وعن إتباع رسوله وذلك أبسهلالعبد "الغرغرة" وبينوا من أمر 

وين " فإن الرفق ما كان يف شيء إال به الشريعة وبكل خلق مجيل ورفق ابملدع تتيسري مما جاء
 : وهللا املوفقزانه وال نزع من شيء إال شانه" 

إن املتحججني ابلقدر حجتهم ابطلة فان هلل احلجة القاطعة واألدلة الساطعة واحلكمة التامة  (6
 "ال يسأل عما يفعل وهم يسألون"
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لْ   إِْحَساًنا َوِباْلَواِلَديْنِ  َشيْئًا ِبهِ  ت شْرِك وا أَلَّا َعَليْك مْ  َربُّك مْ  َحرَّمَ  َما أَْتل   َتَعاَلْوا ق 

وا َولَا ل  ك مْ  َنْحن   إِْملَاق   ِمنْ  أَْولَاَهك مْ  َتْقت  مْ  َنْر  ق   َما اْلَفَواِحشَ  َتْقَرب وا َولَا َوإِيَّاه 

وا َولَا نَ بََط  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  ل  تِي النَّْفسَ  َتْقت  ه   َحرَّمَ  الَّ  َذِلك مْ  ِباْلَحق ِ  إِلَّا اللَّ

ك مْ  ِبهِ  َوصَّاك مْ  ونَ  َلَعلَّ تِي إِلَّا اْليَتِيمِ  َمالَ  َتْقَرب وا َولَا(151) َتْعِقل   أَْحَسن   ِهيَ  ِبالَّ

ه   يَبْل  َ  َحتَّى دَّ وا أَش  كَل ِف   لَا ْلِقْسطِ ِبا َواْلِميزَانَ  اْلكَيْلَ  َوأَْوف  ْسَعَها إِلَّا َنْفًسا ن   و 

مْ  َوإَِذا ْلت  وا ق  ْربَى َذا كَانَ  َوَلوْ  َفاْعِدل  هِ  َوِبَعْهدِ  ق  وا اللَّ  ِبهِ  َوصَّاك مْ  َذِلك مْ  أَْوف 

ك مْ  ر ونَ  َلَعلَّ
ْسَتِقيًما ِصَراِطي َهَذا َوأَنَّ ( 152) َتَذكَّ وه   م  ِبع  وا َولَا َفاتَّ ِبع   َتتَّ

ب لَ ال قَ  سُّ ك مْ  ِبهِ  َوصَّاك مْ  َذِلك مْ  َسِبيِلهِ  َعنْ  ِبك مْ  َفَتَفرَّ ونَ  َلَعلَّ  (153) َتتَّق 

 التفسري: 
 

م مبا حرم ربكم عليكم عليكم وأخربك أقصقل _أيها الرسول _هلؤالء املشركني وغريهم :هلموا واقبلوا 
ابهلل شيئا بل اعبدوه وحده ال شريك  وال ظنا بل وحيا منه وأمر من عنده أن ال تشركواحقا ال خترص 

له وأحسنوا إىل الوالدين وال تقتلوا أوالدكم خوفا من الفقر فنحن نرزقكم ونرزقهم وابتعدوا عن كبائر 
 الذنوب الظاهر منها والباطن

 وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا قتلها وعظمها إال ابحلق الذي جاء به الوحي 
لدينه "املرتد" وهذا كله مما فرضه هللا عليكم وألزمكم   والتارك لدينهنفس ابلنفس والثيب الزاين)ال

هللا أمره وهنيه _وال تتعرضوا مال األيتام إال مبا هو يف مصلحتهم حىت يبلغوا تعقلون عن به لعلكم 
ها نكلف نفسا إال استطاعت العدل يف ذلك  , ال ذا كلتم وامليزان إذا وزنتم إبقامةراشدين وأوفوا الكيل إ

على القريب والبعيد , وبعهد هللا أوفوا بطاعته فيما أمركم به  موإذا قلتم فاعدلوا يف أقوالكم وشهادتك
 واالنتهاء عما هناكم عنه , 

ون هبذه الوصااي وتنتفعون هبا _ وان عليكم فيه لعلكم تتعظ وأكدفهذا أوصاكم به هللا وأمركم به 
تتبعوا سبل الضالل واهلوى والبدع  فتبعدكم  والتزموا به وال هذا صراطي مستقيما "ديين القومي" فاتبعوه

 عن دين هللا احلق فهذا أوصاكم هللا به وأمركم به لعلكم تتقون هللا بفعل أوامره وترك نواهيه 
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 بعض الدروس من اآلايت:
صلى هللا  لوقد قاد هللا عز وجل وترك الشرك ابهلل أخي املسلم إن رأس األمر وأساسه هو توحي (1

احلديث , ولذا علينا أن رواه البخاري / تشركوا ابهلل شيئا " أالعليه وسلم :"ابيعوين على 
يف هذا املوضوع اهلام "عبادة هللا وحده ال شريك له" "ترك الشرك األكرب  نانفسأندرس 

واألصغر " ألن الشرك خطر عظيم وذنب كبري بل هو أكرب الكبائر كما قال صلى هللا عليه 
 رواه الطرباين الكبائر اإلشراك ابهلل .......احلديث(وسلم )أكرب 

يف حديث أيب ذر " أاتين جربيل  صلى هللا عليه وسلمالشرك أتمل قوله وألمهية التوحيد وترك 
فبشرين أنه من مات ال يشرك ابهلل شيئا من أمتك دخل اجلنة قلت وإن زان وإن سرق قال وإن 

إن زان وإن سرق قلت وإن زان وإن سرق قال وإن قال و  زان وإن سرق قلت وإن زان وإن سرق
زان وإن سرق وإن شرب اخلمر " رواه الشيخان وأما أصحاب الكبائر الذين ماتوا عليها بال 

 توبة فأمر كل واحد منهم إىل هللا إن شاء عذبه بقدر ذنبه مث أدخله اجلنة وإن شاء عفى عنه. 

ما وأتمل أن هللا عز وجل أمر أخي املسلم هل نعرف حق الوالدين واإلحسان إليه (2
حبقه"عبادته" وأمر حبق الوالدين فقد قرن حقهما حبقه كما يف هذه اآلية  )قل تعالوا نتل 

وأتمل  ....اآلية( وكما يف قوله تعاىل)وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين إحساان( اآلية
فقال صلى هللا عليه وسلم )أكرب  أن النيب صلى هللا عليه وسلم  قرن الشرك مع عقوق الوالدين

 رواه البخاري...احلديث( وعقوق الوالدين وقول الزور. الكبائر اإلشراك ابهلل
 

 ومن حقوق الوالدين:
مها كان الوجوب برمها يف حياهتما واإلحسان إليهما وهذا واجب وكلما كربا يف السن أو أحد -أ

 (.أتضجرف( )فعل حىت بكلمه)أ إليهما يف قول أو أشد وحترم اإلساءة

يف الرب هو بعد الصالة على وقتها ألنه صلى هللا عليه وسلم) سئل أي العمل  نحق الوالدي -ب
،قلت مث أي قال اجلهاد يف سبيل  نأفضل قال:الصالة على وقتها قلت مث أي قال بر الوالدي

  رواه الشيخان من حديث ابن مسعود أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم هللا(

أبيه بعد موت أبيه  "أصدقاء الوالدين " لقوله صلى هللا عليه وسلم يف أهل ود  صلة املرء -ت
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د والرتمذي  وهذه بعد أن يويل "رواه او داو  أبيهر "إن ابر الرب صلة املرء أهل ود حدث ابن عم
 الصلة ابملعاونة واملساعدة والزايرة وحنوها 

جيزي ولد والده إال أن  :ال هريرة ى هللا عليه وسلم يف حديث أيبمن أعظم الرب ما قاله صل -ث
 جيده مملوكا فيشرتيه فيعتقه "رواه مسلم

من الرب املندوب طاعة الوالدين يف طالق الزوجة حلديث ابن عمر قال :كانت حتيت امرأة  -ج
وكنت أحبها وكان عمر يكرها فقال يل :طلقها فأبيت فأتى عمر إىل الرسول صلى هللا عليه 

لكن  د وابن ماجة/أبو داو طلقها "رواه  صلى هللا عليه وسلمنيب ذكر ذلك له فقال الوسلم ف
 وإمناالزوجة الصاحلة  ح وإن كاان فاسقني ال حيبانكان الوالدان من أهل اخلري والصال  إذاهذا 

 يرغبانه يف الزوجة اخلبيثة 

يم ملا سأل بن حكصلى هللا عليه وسلم يف حديث هبز حق األم مقدم على حق األب لقوله  -ح
 أابك مث األقرب فاألقرب "رواه أبو داود وغريهمن أبر   قال: أمك مث أمك مث أمك مث  النيب

 ولد صاحل يدعو له " دعاء للوالدين بعد املوت لقوله صلى هللا عليه وسلم "أوال -خ

ثبوت ل واىل امليت عموما إليهماالصدقة هلما بعد موهتما واحلج والعمرة فان ثواب ذلك يصل  -د
املاء كما قال صلى هللا عليه وسلم يف  لصحيحة "وأفضل الصدقة سقيحاديث اك يف األلذ

 السنن إال الرتمذي / حسن وأهلحديث سعد بن عبادة رواه امحد 

 كان على أمك دين  قضاء الدين عن الوالدين حىت بعد موهتما لقوله صلى هللا عليه وسلم "لو -ذ
واء كان الدين هلل أو قالت نعم قال فدين هللا أحق ابلقضاء( صحيح/ س هتضياأكنت ق

  لألدميني.
وهللا  اإلجهاضة على تفصيل يف ذلك لألجن ابإلجهاضحترمي قتل األوالد سواء ابلقتل أو  (3

 أعلم 

من هللا من  أغريد أح هللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود:الحترمي الفواحش وقد قال صلى  (4
 ظهر منها وما بطن "رواه الشيخان  أجل ذلك حرم الفواحش ما

 رمي قتل النفس املعصومة بـــ حت (5

 امرئحيل دم  قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود "الوقد ما استثىن  إال اإلسالم -أ
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ثالث الثيب الزاين والنفس  إبحدى هللا وأن حممد رسول هللا إال إالمسلم يشهد أن ال آله 
 ابلنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة "رواه الشيخان

عصومة ابلعهد واألمانة "املعاهد واملستأمن " فيحرم قتل هذه النفس لقوله صلى هللا النفس امل -ب
 يرح رائحة اجلنة وان رحيها ليوجد هللا ابن عمرو "من قتل معاهدا مل عليه وسلم يف حدث عبد

 من مسرية أربعني عاما "رواه البخاري
 ضي هللا عنهما ألصحابابن عباس ر  وجوب الوفاء ابلكيل والوزن والعهد وغريها وقد قال (6

 هلكت فيه األمم السالفة قبلكم" أمراوليتم  إنكمالكيل وامليزان : 

ابملعروف وال يسلم مال انني وحنوهم والنفقة عليهم منها وجوب احملافظة على مال اليتامى واجمل (7
 يف التصرف يف املال شدلر بشرطني مها البلوغ وا إال إليهاليتيم 

قريبك ألن كثريا من  أبيك أو كان يف حق ولدك أو  حىت لو أخي املسلم اعدل يف كالمك (8
قريبه يف كالمه ويف كثري من أموره وليعلم كل واحد منا أنه سيحاسب على كالمه الناس حيايب 

 ايلفظ من قول اال لديه رقيب عتيد " وهذا يف شهادة أو غريه "ما

صلى هللا  عليه وسلم قال  رسول هللا أنأخي املسلم أتمل هذا املثل "عن النواس بن مسعان  (9
بواب مفتحة وعلى :ضرب هللا مثال صراطا مستقيما وعلى جنيب الصراط سواران فيهما أ

 الناس ادخلوا الصراط مجيعا وال أيها وعلى ابب الصراط داع يقول : اي األبواب ستور مرخاه
األبواب قال  من تلك أن يفتح شيئا اإلنسانأراد  فإذاتفرقوا .وداع يدعوا من فوق الصراط. 

 واألبوابوالسوران حدود هللا  اإلسالمتفتحه فانك ان تفتحه تلجه . فالصراط  وحيك ال
الصراط كتاب هللا والداعي فوق الصراط واعظ هللا  رأساملفتحة حمارم هللا  وذلك الداعي على 
 الرتمذي والنسائي/صحيح  يف قلب كل مسلم "رواه أمحد واحلاكم

كل   الداعي "كتاب هللا " وليدرس إجابةن الوقوع يف حمارم هللا وعلينا أخي علينا احلذر م فيا
 التقصري عندان ؟ أكثرمن نفسه يف هذا املوضوع فما  واحد

فأجره على هللا هبا اس يف ذلك على أحوال فمنهم من وىف جاء يف هذه اآلايت الثالث فالن ما (10
بته ومن مل يعاقبه يف الدنيا لك عقو هللا به يف الدنيا فعاقبه كانت تومنهم من انتقص فأدركه 

ذكر هذا يف حديث عبادة  شاء عذبه وان شاء غفر عنه وقد إنهللا  إىلاآلخرة فأمره  إىلوأخره 
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكم يبايعين على ثالث مث تال رسول  : بن الصامت قال
حىت فرغ من اآلايت مث قال ليكم  " حرم ربكم ع هللا صلى هللا عليه وسلم " قل تعالوا اتل ما
 أخرهللا به يف الدنيا كانت عقوبته ومن  فأدركهشيئا "من وىف فأجره على هللا ومن انتقص منهن 

عنه" رواه احلاكم من عنده من طريق  شاء عذبه وان شاء عفى إنهللا  إىلاآلخرة فأمره  إىل
حسني عن الزهري قلت  سفيان بنتكلم أهل العلم يف رواية  وقدسفيان بن حسني عن الزهري 

والذي يتوجه أنه عن مل خيالفه أصحاب الزهري فروايته صحيحة حىت لو تفرد وهذا منها وأما 
إذا روى أصحاب الزهري ما خيالفه فإن روايته ترد وهللا أعلم وقال احلاكم  صحيح اإلسناد ومل 

 خيرجاه/ صحيح

قال ابن  ك ابلصراط املستقيم ( وقدأخي املسلم احلذر من السبل )طرق الشيطان ولنتمس (11
: خط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا بيده مث قال : "هذا سبيل هللا مستقيما "  دمسعو 

مث قرأ  إليهعليه شيطان يدعو  إالالسبل ليس منها سبيل  اوخط عن ميينه ومشاله مث قال : هذ
د واحلاكم كم عن سبيله "رواه امحالسبل فتفرق ب "وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا
 وقد صححه احلاكم فقال صحيح ومل خيرجاه والنسائي كلهم من طريق عاصم بن أيب اجلواد
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مَّ  ِذي َعَلى َتَماًما اْلِكَتا َ  م وَسى آََتيَْنا ث  ًد  شَْيء   ِلك ل ِ  َوَتْفِصيلًا أَْحَسنَ  الَّ  َوه 

مْ  َوَرْحَمةً  ه  بَاَرك   أَْنَزْلَناه   ِكَتا    َوَهَذا( 154) ي ْؤِمن ونَ  َرب ِِهمْ  ِبِلَقاءِ  َلَعلَّ وه   م  ِبع   َفاتَّ

وا ك مْ  َواتَّق  ْرَحم ونَ  َلَعلَّ وا أَنْ ( 155) ت  ول   ِمنْ  َطائَِفَتيْنِ  َعَلى اْلِكَتا    أ ْنزِلَ  إِنََّما َتق 

ا َوإِنْ  َقبِْلَنا ول   أَوْ ( 156) َلَغاِفِلينَ  ِهرَاَستِِهمْ  َعنْ  ك نَّ ا َلوْ  واَتق   َعَليَْنا أ ْنزِلَ  أَنَّ

مْ  أَْهَد  َلك نَّا اْلِكَتا    َنة   َجاَءك مْ  َفَقدْ  ِمْنه  ًد  َرب ِك مْ  ِمنْ  بَي ِ  َفَمنْ  َوَرْحَمة   َوه 

هِ  ِبآَيَاتِ  كَذَّ َ  ِممَّنْ  أَْظَلم   ِذينَ  َسَنْجزِي َعْنَها َوَصَدفَ  اللَّ ونَ  الَّ  َعنْ  يَْصِدف 

وءَ  آَيَاتَِنا وا ِبَما َعَذا ِ الْ  س  ونَ  كَان  ر ونَ  َهلْ  (157) يَْصِدف  م   أَنْ  إِلَّا يَْنظ   َتأْتِيَه 

 َرب ِكَ  آَيَاتِ  بَْعض   يَأْتِي َيْومَ  َرب ِكَ  آَيَاتِ  بَْعض   يَأْتِيَ  أَوْ  َربُّكَ  يَأْتِيَ  أَوْ  اْلَملَائِكَة  

َها َنْفًسا يَْنَفع   لَا لِ  َخيْرًا إِيَمانَِها ِفي كََسبَ ْ  أَوْ  ل  َقبْ  ِمنْ  آََمَن ْ  َتك نْ  َلمْ  إِيَمان   ق 

ا اْنَتِظر وا ْنَتِظر ونَ  إِنَّ ِذينَ  إِنَّ ( 158) م  وا الَّ مْ  َفرَّق  وا ِهيَنه   َلْس َ  ِشيًَعا َوكَان 

مْ  َما شَْيء   ِفي ِمْنه  مْ  إِنَّ هِ  إَِلى أَْمر ه  مَّ  اللَّ مْ  ث  َنب ِئ ه  وا ِبَما ي  ونَ  كَان   (159) يَْفَعل 

 فسري:الت
 

يف شريعة جزاء على  إليهملا حيتاج  كامال جامعاً   )التوراة( متاانً  إليهمث أعطينا موسى الكتاب الذي أنزلناه 
يف العمل وقيامه بطاعتنا خري قيام وفيها التفصيل لكل شيء من األحكام واهلدى والرمحة فان  إحسانه

بلقاء هللا والتصديق بيوم القيامة فاستعدوا له  ناإلمياهلم على د واستناروا بهقاموا مبا فيها واهتدوا به 
فاعملوا أبوامره واجتنبوا نواهيه  به وهذا القرآن أنزلناه مباركا يف تالوته وفقهه والعمل–بكل عمل صاحل 

إلينا كتاب وإمنا انزل على اليهود ولئال تقولوا انه مل ينزل –واتقوا هللا لتحصلوا على رمحة هللا والفوز جبنته 
وحنن يف غفلة وشغل عما  ليسوا بلساننا ألهنمما يقولون كنا نفهم   على النصارى اإلجنيل وماراة و التو 

هم فيه ولئال تقولوا انه مل ينزل علينا كتاب ولو انزل علينا كتاب مثل ما أنزل على اليهود والنصارى 
م ,فال حتتجوا فقد منهوأخشى هلل  ههم فيما أوتوه وأحرص على العمل بأتبع للكتاب وأهدى من الكن

وجاءكم من هللا على لسان رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم قرآن عظيم فيه بيان احلالل  قطعنا تعللكم
ن كذب مما فيه,فال أظلم مب ده الذين يتبعونه ويتعظونواحلرام وهدى ملا يف القلوب ورمحة من هللا لعبا

وال ترك غريه بل صد  هالرسول وال أتبع ما أرسل ب هبنه ومل ينتفع مبا جاء يهبذا القرآن وحجج هللا وبره
تباع آايت هللا,سنجزي الذين يصدون الناس عن آايتنا أشد العذاب وأفظعه بسبب الناس عن ا
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 أعراضهم عن آايت هللا وصد الناس عنها.
ماذا ينتظر هؤالء الكفار املكذبون لرسل هللا املخالفون لدينه الصادون عن سبيله إال أن أتتيهم 
املالئكة لقبض أرواحهم وهم على هذه احلالة أو أييت ربك يوم القيامة لفصل القضاء واألمر هبم إىل 
جهنم  أو أييت بعض عالمات قيام الساعة كطلوع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت الشمس من مغرهبا 

 ا , قل هلم ايينفع اإلميان حينئذ ملن مل يكن آمن من قبل ذلك أو عمل يف إميانه عمال صاحل فانه ال
وقت ال ينفعهم ذلك وحنن سننتظر وسوف يظهر من  إىلوتوبتهم  إبمياهنمحممد_ انتظروا أيها املسوفون 

الذي على احلق أو اهلدى الذي له النجاة والفوز ومن هو الذي على الباطل الذي هو هالك معذب 
هم فيه بل  هم يف شيء مماالذين فرقوا دينهم خمتلفني أحزااب وفرقا وطوائف ضالالت لست من إن_ 

 كانوا يعملون.  يجازيهم أبسوء ماهللا ف إىلأنت بريء منهم ألنك على هدى مستقيم , ومرجعهم 
 

 بعض الدروس 
 

 أخي املسلم " فيا اإلحسان إال اإلحسان"هل جزاء  ابإلحسانان احملسن جيازى  (1

 : أن تعبد اإلحسانتفسري  أ(" علينا أن حنسن يف عبادة ربنا وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف 
  رواه مسلمهللا كأنك تراه فان مل تكن تراه فانه يراك "

"  إحساانالوالدين "وابلوالدين  إىلاخللق "وقولوا للناس حسنا " وأن حتسن  إىلب( أن حنسن 
 أبويف اجلزاء وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث  إليهماخللق ابتداء وأحسن  إىلفأحسن 

 ود وابن حبان / صحيحيشكر الناس "رواه أمحد وأبو دا  يشكر هللا من الهريرة : ال
للناس  أحب"  عليه وسلم يف حديث يزيد بن أسيد املسلمني قوله صلى هللا إىل اإلحسانومن 

 ك "رواه احلاكم والبيهقي يف الشعب/ صحيححتب لنفس ما

قهه والعمل به , وأجعل لنفسك هذا القرآن مبارك فاغتنم هذه الربكة "يف تالوته وفهمه وف إن (2
وال يفقه القرآن من قرأه يف أقل من ثالث ،وليكن هذا الربانمج قراءه  جما يف تالوة القرآنبران

وتفقه وفهم وعمل وقد قال صلى هللا عليه وسلم عن القرآن يف حديث ابن مسعود "من جعله 
 هقي يف الشعبالنار"رواه البي إىلومن جعله خلفه ساقه  اجلنة إىلأمامه قاده 
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 هللا ومن وأتباعهم فهم يصدون الناس عن دين أخي املسلم:احلذر مما يفعله بعض املنافقني (3
 : ذلكومن  حماربتهم لدين هللا

أ(حماربة الدعاة والقائمني على أعمال األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فعلينا أن نقف مع 
 جتمع وفيها نشر لدين هللاللم النافعةومع كل أصحاب األعمال اخلريية  الدعاة

ب(هناك من يصد الناس عن العلم الشرعي حبجة أننا ال حنتاج ذلك وإمنا فقط حنتاج إىل 0
وجل،بل علينا تشجيع طالب  هللا عزإىل  ية وهؤالء قراصنة عليهم أن يتوبواالعلوم احلديثة املاد

محله فأي خري أعظم من وجل و  العلم الشرعي ودعمهم وتيسري األمور لتفقههم يف دين هللا عز
   بيه خريا يفقهه يف الدين "رواه الشيخانذلك وقد قال صلى هللا عليه وسلم "من يرد هللا

إىل دعاه أكثر من احلاجة  ن العلم الشرعي حبجة أننا يف حاجةج(هناك من يصد الشباب ع
قد و  عواهيف ده بال علم وهذا ال يصلح اإىل علماء فيسعى هذا النوع إىل التشجيع على دعو 

 "  قال تعاىل :"ولكن كونوا رابنني مبا كنتم تعلمون الكتاب
النيب  يعين على علم ،وقد حض اآلية"بصريةهللا على  إىلسبيلي أدعوا  وقال تعاىل:"قل هذه

فقال يف حديث عقبه بن عامر "تعلموا كتاب هللا وتعاهدوه على العلم صلى هللا عليه وسلم 
 ه هلوا أشد تفلتا من املخاض يف العقل"رواه أمحد/صحيحنفسي بيدالذي  وتغنوا به فو

حينئذ  اإلميانطلعت من مغرهبا فال ينفع  وإذامن عالمات الساعة طلوع الشمس من مغرهبا   (4
قال رسول هللا صلى هللا : وال تنفع التوبة لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث ايب هريرة قال 

رآها الناس آمن من آمن عليها  فإذاالشمس من مغرهبا تقوم الساعة حىت تطلع  عليه وسلم :ال
ومن عالمات  مل تكن آمنت من قبل "رواه البخاري  إمياهناينفع نفسا  فذلك حينئذ  "ال

قال رسول  : هريرة قال أيبجاء يف حديث  والتوبة ما اإلميانحصلت مل ينفع  إذاالساعة اليت 
مل تكن آمنت من قبل أو   إمياهناينفع نفسا خرجن ال  إذاهللا صلى هللا عليه وسلم : ثالث 

"رواه مسلم وقال صلى  األرضخريا طلوع الشمس من مغرهبا والدجال ودابة  إمياهناكسبت يف 
تطلع الشمس من مغرهبا اتب هللا عليه "  أناتب قبل من هريرة  أيبهللا عليه وسلم يف حديث 

الرمحن بن عوف ومعاوية : وال تزال  هللا بن عمرو بن العاص وعبد ويف حديث عبد رواه مسلم
طلعت طبع على كل قلب مبا فيه وكفى الناس  فإذاالتوبة تقبل حىت تطلع الشمس من مغرهبا 
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مل  هللا يقبل توبة العبد ما إنامحد / حسن وقال صلى هللا عليه وسلم   اإلمامالعمل "رواه 
 رواه الرتمذييغرغر "

تقوم الساعة حىت تروا عشر آايت طلوع الشمس من  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال (5
وج عيسى بن مرمي وخروج الدجال وثالثة مغرهبا والدخان والدابة وخروج أيجوج ومأجوج وخر 

ر عدن خسوف خسف ابملشرق وخسف ابملغرب وخسف جبزيرة العرب وانر خترج من قع
"رواه مسلم من تسوق او حتشر الناس تبيت معهم حيث ابتوا أو تقيل معهم حيث قالوا 

 حذيفة بن أسيد الغفاري حديث

( وقد قال صلى هللا عليه وسلم "من عمل عمال من البدع والتفرغ)شيعاً  رأخي املسلم : لنحذ (6
 فهو رد" أمرانليس عليه 

 ليس منه فهو رد" "من احدث يف مران هذا ما
 الدين " سواء  قولية أو فعلية أو عقائدية ."والبدع هي : البدعة يف 

 كما يلي:تفهم هذا املوضوع   أخي  واي 
 البدع هي يف الدين فقط  -أ

  عليه وسلم "وكل بدعة ضاللة"رواه مسلمالبدع يف الدين كلها حمرمة "ضالله"لقوله صلى هللا -ب

 يكفر به )كبدعة املولد النبوي يكون كفرا )كبدعة اجلهمية(ومنها ماال البدع يف الدين منها ما -ت
  (االحتفال به

" كاعتقاد التشبيه يف صفات هللا " وقد تكون البدعة اعتقاديهمنها "بدع عملية البدع يف الدين  -ث
بعض الصفات هلل اليت وردت يف الكتاب والسنة  ابلرتك : كبدعة عدم اعتقاد اعتقاديه

 األذكارالصحيحة  , ومن البدع عملية كبدعة االحتفال ابملولد ومن البدع قوليه كبدعه 
ينا أو ترك النكاح تد أواللحم تدينا  أكللبدع الرتكية كما لو ترك اجلماعية عند الصوفية ومن ا
 وأتزوجتدينا وقد قال صلى هللا عليه وسلم : أما أان فأكل اللحم  ترك السنن الرواتب وهو مقيم

 رواه الشيخانالنساء فمن رغب عن سنيت فليس مين "

كم ندي لكم أكملتتابه ""اليوم اهتام لدين هللا ابلنقص وقد قال تعاىل يف ك ألهناالبدع خطرية  -ج
 ""اآلية
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 البدع أشد من بقية الذنوب واحملرمات -ح

 اذلقلة فقهه فيما يتعلق هب األموردع يف أغلب بالناس يف التبديع طرفان ووسط فهناك من ي -خ
يبدع لقلة فقهه كذلك  والوسط هم  يف الفروع وهناك من ال وان كان فقيها ( التبديع الباب )

وهللا  احملققون الناصحون لألمة هم العلماء عن اهلوى وهؤالء متجرديندليل الذين يبدعون ابل
 . اعلم

 البدع بريد الكفر والشرك فلنحذر منها . -د

 يغلب على كثري من أهل البدع عدم التوبة إىل هللا . -ذ

 جيب مناصحة أهل البدع وجيب هجرهم هلل عز وجل وجيب التحذير منهم . -ر

بتدعني إىل العلماء احملققني ال إىل كل من يدعي العلم ممن يبدع إمنا يعود يف معرفة البدع وامل -ز
 املسلمني بال دليل بل جملرد اهلوى .

فقد ابء هبا ألخيه اي كافر  الرجل قال )) إذا احلذر من التبديع جملرد اهلوى وقد قال النيب  -س
 ( وهللا املوفق .أحدمها(( )رواه البخاري

 ون أكرب من اآلخر .البدع يف الدين تتفاوت فمنها ما يك -ش

مل أيت ابلتخصيص هبا يف ذلك الزمان أو املكان  يص زمن أو مكان بعبادةمن البدع ختص -ص
 شيء من الشارع ) الكتاب والسنة ( . 
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َئةِ  َجاءَ  َوَمنْ  أَْمَثاِلَها َعشْر   َفَله   ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ  ي ِ  ِمْثَلَها إِلَّا ي ْجزَ  َفلَا ِبالسَّ

مْ  لْ ( 160) ي ْظَلم ونَ  لَا َوه  ْسَتِقيم   ِصَراط   إَِلى َرب ِي َهَداِني إِنَّنِي ق   ِهيًنا م 

ةَ  ِقيًَما لْ ( 161) اْلم شْرِِكينَ  ِمنَ  كَانَ  َوَما َحنِيًفا إِبْرَاِهيمَ  ِملَّ  َصلَاتِي إِنَّ  ق 

ِكي هِ  َوَمَماتِي َوَمْحيَايَ  َون س   َوِبَذِلكَ  َله   شَِريكَ  لَا( 162) اْلَعاَلِمينَ  َر  ِ  ِللَّ

ل   َوأََنا أ ِمرْت   ْسِلِمينَ  أَوَّ لْ ( 163) اْلم  هِ  أََغيْرَ  ق  وَ  َربًّا أَبِْغي اللَّ  شَْيء   ك ل ِ  رَ ُّ  َوه 

مَّ  أ ْخَر  ِوْ رَ  َوا ِرَة   َتزِر   َولَا َعَليَْها إِلَّا َنْفس   ك لُّ  َتكِْسب   َولَا  َرب ِك مْ  إَِلى ث 

ك مْ  ك   َمْرِجع  َنب ِئ  مْ  ِبَما مْ َفي  ونَ  ِفيهِ  ك ْنت  وَ ( 164) َتْخَتِلف  ِذي َوه   َخلَائِفَ  َجَعَلك مْ  الَّ

َوك مْ  َهَرَجات   بَْعض   َفْوقَ  بَْعَضك مْ  َورََفعَ  الْأَرِْض   َربَّكَ  إِنَّ  آََتاك مْ  َما ِفي ِليَبْل 

ور   َوإِنَّه   اْلِعَقا ِ  َسِريع    (165) َرِحيم   َلَغف 

 التفسير :

لقيامة ابحلسنة فله عشر أمثاهلا جزاءًا من هللا وتفضاًل ، ومن جاء ابلسيئة فال جيزى إال من جاء يوم ا
ونقص من أمبثلها وال تضاعف عليه أو ميحوها هللا عز وجل ، وهم ال يظلمون بزايدة السيئات 

راف هو دين احلسنات ـــ قل ـ أيها الرسول ـ إنين وفقين ريب إىل صراطه املستقيم الذي ال عوج فيه وال احن
إبراهيم املائل عن الشرك إىل التوحيد وما كان من املشركني بل كان متربائ ً منهم ومن شركهم ـــ قل ـ أيها 
الرسول ـ إن صاليت وذحبي وما أحيا عليه من أقوال وأعمال وما أموت عليه وألقى به هللا كل ذلك 

اب عنده فهو رب العاملني الذي جيب أن يتوجهوا إليه أفعله متقرابً به إىل هللا خملصاً هلل فيه ابتغي به الثو 
يف أمري كله وحيايت وعباديت فهو خالص هلل ال ويقصدوه ويعبدوه دون سواه ـــ وإمنا أتوجه إىل ريب 

ن من هذه األمة وأان أول املطيعني املنقاديأشرك معه فيه أحدًا وبذلك أمرين ريب أن أخلص له العبادة 
ده دون سواه ـــ قل ـ أيها الرسول ـ هلؤالء املشركني : أغري هللا أطلب رابً وأعبده وهو ألمر هللا وعبادته وح

كسب كل له ، وال ترب كل شيء ومليكه وله اخللق واألمر فهو الذي جيب أن يعبد وحده ال شريك 
ذنب وال حتمل نفس إن خريًا فخري وإن شرًا فشر عليها كان جزاءها و  نفس من اإلمث وغريه إال عليها

غريها ، مث إىل ربكم رجوعكم فيخربكم وخيربان أبعمالنا وأعمالكم وما كنا خنتلف فيه يف الدنيا وجيازي  
ضكم بعضاً يف األرض وتعمروهنا جيالً بعد جيل وخلفًا كالً بعمله ـــ وهللا وحده الذي جعلكم خيلف بع

ال واألخالق والعلم واملناصب بعضكم فوق بعض يف األرزاق واحملاسن واملناظر واألشكبعد سلف ورفع 
وغري ذلك ليختربكم فيما أعطاكم من ذلك فمن الذي يشكر ومن الذي يكفر ، إن ربك سريع 
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 .جاؤوا به  العقاب ملن عصاه وإنه لغفوٌر رحيم ملن وااله وأطاعه واتبع رسله فيما
 بعض الدروس من الآيات : 

لى الثواب العظيم ابملضاعفة ، أخي املسلم : أكثر من )احلسنات( )الطاعات( لتحصل ع (1
 ولنرتك املعاصي )الذنوب( ومن هذا املنطلق : 

اعلم أن احلسنة تضاعف وكلما كان القلب أكمل يف القصد والنية واإلخالص كانت  -أ
ما يرويه عن قال في يف حديث ابن عباس : أن رسول هللا  املضاعفة أعلى وقد قال 

سنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، من هم حبفم يربه تبارك وتعاىل : إن ربكم عز وجل رح
كتبت له عشر أمثاهلا إىل سبعمائة إىل أضعاف كثرية, ومن هم بسيئة فلم   إن عملهاو 

يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت عليه واحدة أو ميحوها هللا وال يهلك على إال 
قصد وطلب  (( رواه الشيخان ، فيا أخي ـ اعمل احلسنات بكل إخالص وحسن هالك

للثواب املضاعف من هللا ـ وهم ابحلسنة ـ ولنرتك السيئات لوجه هللا تعاىل حىت تكتب لنا 
 احلسنات .

الشرك ابهلل عز وجل وليدقق كل واحد منا على نفسه يف هذا املوضوع  ترك لنحرص على -ب
ل بتجنب الشرك )) قليله وكثريه كبريه وصغريه وخفيه (( ويف احلديث القدسي )) ومن عم

مث لقيين ال يشرك يب شيئًا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقرتب إيل  قراب األرض خطيئة
 شرباً اقرتبت إليه ذراعا ومن اقرتب إيل ذراعاً اقرتبت إليه ابعا ومن أاتين ميشي أتيته هرولة

 (( رواه مسلم .

ديث يف ترك الذنوب  يف احل أن نرتك الذنوب لوجه هللا حىت تكتب لنا احلسنات لقوله -ت
 ( .القدسي )) إنه تركها من جرائي (( )رواه مسلم

أكثر من احلسنات اليت مضاعفاهتا أكثر ومن ذلك )) الصرب (( )) إمنا يوىف الصابرون  -ث
والصوم (( حلديث )) كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه أجرهم بغري حساب (( ، )) 

فال يرفث وال يصخب وإن يل وأان أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم 
سابه أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ صائم والذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم عند 
هللا أطيب من ريح املسك وللصائم فرحتا يفرحها : إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح 
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 ( ـ وهللا أعلم (( )رواه الشيخان بصومه 

أقوالك ومهومك هلل رب العاملني حىت إن املباح إذا أيها املسلم : احرص أن تكون أعمالك و  (2
)) إمنا األعمال ابلنيات (( ، فلنحرص  عمله العبد طالبًا بذلك وجه هللا كان عبادة لقوله 

ولكن نعملها طاعة هلل واستعانة هبا على أن ال نضيع أعماران بدون فائدة يف األمور املباحة 
 .طاعة هللا

عن أبيه قال كان رسول أيب أبزى إذا أصبحت ففي حديث ابن  أخي املسلم : قل هذا الذكر (3
إذا أصبح قال )) أصبحنا على فطرة اإلسالم (( رواه أمحد )صحيح( ، وكذلك إذا  هللا 

رواه ((  مسيت تقول أمسينا وأمسى امللك هلل واحلمد هلل ال إله إال هللا وحده ال شريك لهأ
 . مسلم

 ديث على أن رسول هللا احلض األحيان هبذا الذي يف أخي املسلم : استفتح صالتك يف بع (4
مث قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفًا وما أان )) كان إذا كرب استفتح 

من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العلمني اللهم أنت امللك ال إله إال أنت 
ذنيب فأغفر يل ذنويب مجيعاً ال يغفر الذنوب إال , أنت ريب وأان عبدك ظلمت نفسي واعرتفت ب

أنت واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف عين 
(( احلديث رواه مسلم ، ونوع يف سيئها إال أنت تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك 
 فهذا هو األفضل . عنه  االستفتاح يف الصالة حبيث أتيت هبذا مرة وهذا مرة مما ثبت

فلينظر كل واحد منا يف وضعه )) هل أخي املسلم : إننا يف هذه الدنيا مبتلون ) اختبار (  (5
وإن يف حديث أيب سعيد اخلدري )) إن الدنيا حلوة خضرة  ينجح أو ال ينجح (( وقد قال 

ول فتنة بين إسرائيل  كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أهللا مستخلفكم فيها فينظر  
 (( رواه مسلم .كانت يف النساء  

 أخي املسلم : ليكن نظري ونظرك على نوعني : (6

 ننظر يف الدنيا ومتاعها وزخرفها إىل من هو أسفل منا حىت ال نزدري نعمة هللا علينا . -أ

ننظر يف الدين والعلم واهلدى والتقى وأعمال اخلري واإلكثار من احلسنات إىل من هو  -ب
منا لنزداد علمًا وهدى وتقى وحسنات )) وسارعوا إىل مغفرة من ربكم (( ولنحذر أعلى 
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 من العكس ـ وهللا أعلم 
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