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 رْآن   اْلِكت ابِ  آي ات   تِْلك   الر ق  ِبين   و  ا( 1) م  ب م  د   ر  ِذين   ي و  وا الَّ ر  وْ  ك ف  وا ل  ْسِلِمين   ك ان   م 

مْ ( 2) وا ذ رْه  وا ي أْك ل  تَّع  ي ت م  ي ْلِهِهم   و  م ل   و 
ْوف   اْلأ  ون   ف س  ا( 3) ي ْعل م  م  ا و  كْن   ِمنْ  أ ْهل 

ْري ة   ه ا إِلَّا ق  ل  وم   ِكت اب   و  ْعل  ا( 4) م  ا أ مَّة   ِمنْ  ت ْسِبق   م  ه  ل  ج 
ا أ  م  ون   و  أِْخر   (5) ي ْست 

وا ال  ق  ا ي ا و  ي ه 
ز ِل   الَِّذي أ  يْهِ  ن  ل  كْر   ع  ون   إِنَّك   الذ ِ وْ ( 6) ل م ْجن  ا ل  ا م  أْتِين   إِنْ  ل ائِك ةِ ِباْلم   ت 

ا( 7) الصَّاِدِقين   ِمن   ك ْنت   ِل   م  ن ز  ل ائِك ة   ن  ق ِ  إِلَّا اْلم  ا ِباْلح  م  وا و  ِرين   إًِذا ك ان  ْنظ  ا( 8) م   إِنَّ

ا ن ْحن   ْلن  زَّ كْر   ن  إِنَّا الذ ِ ه   و  ون   ل  اِفظ  ح   (9) ل 

 
 

 التفسير :

 
لكتاب الذي كتب وهو القرآن العظيم الذي هو بني تلك آايت اـــ  احلروف املقطعة استأثر هللا بعلمها

يتمىن الكفار أهنم كانوا مسلمني وذلك حني يرون  وسوف يف ألفاظه ومعانيه وتبيااًن لكل شيء ـــ رمبا
خروج من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان من املوحدين من النارـــ دع هؤالء الكفار أيكلوا يف دنياهم 

هم األمل عن التوبة واإلانبة فسوف من املطاعم واملشارب وغريها ويلهالفانية ولذهتا  ويتمتعوا بزينة الدنيا
يعلمون عاقبة أمرهم ونتيجة إعراضهم وأهنم خسروا الدنيا واآلخرة ـــ وما أهلكنا من قرية إال بعد قيام 

تتأخر عنه بل أييت يف  تقدم أمة األجل الذي قدره هللا والنتهاء أجلها املقدر هلا ـــ فال توا احلجة عليها
اي أيها الذي تدعى أن القرآن نزل عليك إنك وقال الكفار لك اي حممد ـ وقته الذي قدره هللا وقضاه ـــ 

وترك ما عليه آابؤان ـــ هال جتيئنا ابملالئكة  وأتباعكجمنون يف هذا االدعاء ويف دعوتنا إىل اإلميان بك 
رسالة لاملالئكة إال ابإان ال ننزل يف ادعائك ذلك ـــ يشهدون لك أنك رسول هللا إن كنت صادقًا 

وبعذاب املكذبني اجلاحدين فإذا جاء عذاهبم من هللا فال منهلهم ـــ إان حنن نزلنا هذا القرآن العظيم على 
وحنن حافظون له من الزايدة والنقصان واخلطأ والنسيان ومن اللغو والتحريف والتبديل من  نبينا حممد 
 هم.وجن   إنسهملوقات مجيع املخ
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 بعض الدروس من الآيات :

 
أخي املسلم إن هذا القرآن واضح بني ولذلك تعلم هذا القرآن واحرص على تعلمه فهو كالم  (1

" فإن تعلمه فضل عظيم وخري من الدنيا وما فيها وإذا كنت مشغوالً هللا احملفوظ" حفظه هللا 
يف حديث أيب   أحد " فقد قال النيب فتعلم واحفظ ولو بعض السور ومنها " قل هو هللا

َلةُ ُِفُُيَ ْقَرأََُُأنَُُْأَحد ك مُُْأَيَ ْعِجزُ )):  أيوب ُث  ل ثَُُقَ َرأَُُفَ َقدُُْالَصَمدُ ُاْلَواِحدُ ُاّلَلُ ُقَ َرأََُُمنُُْاْلق ْرآنُُِث  ل ثََُُلي ْ
( (اْلق ْرآنُُِث  ل ثَُُتَ ْعِدلُ َُحدُ َأُُاّلَلُ ُه وَُُق لُْ))يف حديث أيب هريرة   ، وقالالرتمذي )صحيح(  هروا(( اْلق ْرآنُِ

 . " هذه السورة" كأنك قرأت ثلث القرآن دائماً  اقرأفيا أخي  ، رواه البخاري ومسلم
ها عن طاعة هللا عز وجل وعن اآلخرة والتوبة وقد قال أخي من االغرتار ابلدنيا واللهو فياحذر  (2

نْ َياَُكاَنتَُُُْلوُْيف حديث سهل بن سعد : )) النيب  َُكاِفًراَُُسَقىَُماُبَ ع وَضةُ َُجَناحَُُاّللَُُِِعْندَُُتَ ْعِدلُ ُالدُّ
َها َُهِذهُُِأَتَ َرْونَُ: ))امليتة فقال السخلة  عند وملا وقف النيب  ، رواه الرتمذي)صحيح((( َماءَُشْربَةَُُِمن ْ
نْ َياَُقالَُُاّللََُُِرس ولَُُيَُُأَْلَقْوَهاَُهَواِِنَاُِمنَُُْقال واُأَْلَقْوَهاُِحيََُُأْهِلَهاَُعَلىَُهاَنتُْ َُهِذهُُِِمنُُْاّللََُُِعَلىَُأْهَونُ َُفالدُّ
 . )صحيح(شداد املستورد بنمن حديث  هرواه الرتمذي وابن ماج ((َأْهِلَهاَُعَلى

 يف حديث أنس :  أنك كلما كربت يف السن ازداد عندك احلرص وقد قال  اعلمأخي املسلم  (3
ويف ،   رواه مسلم ((ُِِاْلع م رَُعَلىَُواْلِْْرصُ ُاْلَمالَُُِعَلىُاْلِْْرصُ ُاثْ نَ َتانُُِِمْنهُ َُوَتِشبُُُّآَدمَُُاْبنُ ُيَ ْهَرمُ ))

فانتبه  ،رواه الشيخان (( األملُوُاْلرص:ُُاثنتانُمعهُيبقىُوُآدمُابنُيهرم)) حديث أنس قوله 
 لنفسك اي أخي من اآلن مبا يلي : 

 )أ( اإلنفاق من املال قبل حصول الشيخوخة واملرض.
 اإلكثار من العمل الصاحل والتوبة والدعوة إىل هللا وكل أعمال اخلري.  )ب(
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  ْد ق  ل  ا و  ْلن  رْس 
بِْلك   ِمنْ  أ  ِلين   ِشي عِ  ِفي ق  وَّ

م ا( 10) اْلأ  ول   ِمنْ  ي أْتِيِهمْ  و  وا إِلَّا ر س   ك ان 

ِلك  ( 11) ي ْست ْهزِئ ون   ِبهِ  ك ه   ك ذ  وبِ  ِفي ن ْسل  ل  ْجرِِمين   ق  ون   ل ا( 12) اْلم  دْ  ِبهِ  ي ْؤِمن  ق   و 

ل تْ  نَّة   خ  ِلين   س  وَّ
وْ ( 13) اْلأ  ل  ا و  ْحن  ت  يِْهمْ  ف  ل  اءِ  ِمن   ب ابًا ع  م  وا السَّ ل  ظ  ون   ِفيهِ  ف   ي ْعر ج 

وا( 14) ال  ق  ا ل  ك ِر تْ  إِنَّم  ا س  بْص ار ن 
ْوم   ن ْحن   ب لْ  أ  ور ون   ق  دْ ( 15) م ْسح  ق  ل  ا و  ْلن  ع   ِفي ج 

اءِ السَّ  وًجا م  ا ب ر  يَّنَّاه  ز  اِظِرين   و  ا( 16) ِللنَّ اه  ِفْظن  ح  ان   ك ل ِ  ِمنْ  و   إِلَّا( 17) ر ِجيم   ش يْط 

ق   م نِ  ر  ْمع   اْست  ه   السَّ ْتب ع 
أ  ِبين   ِشه اب   ف  الْأ رْض  ( 18) م  ا و  دْن اه  د  ا م  يْن  أ ْلق   ِفيه ا و 

اِسي   ا ر و  ْنب ْتن 
أ  ا و  ون   ْيء  ش   ك ل ِ  ِمنْ  ِفيه  ا( 19) م ْوز  ْلن  ع  ج  اِيش   ِفيه ا ل ك مْ  و  م نْ  م ع   و 

مْ  ْست  ه   ل   ( 20) ِبر ازِِقين   ل 

ُ
 التفسير :

 
بــه وكــذبوه  مــا أتــى أمــة مــن رســول إال اســتهزءوا وإنــهيف أمــم األولــني  -اي حممــد -ولقــد أرســلنا مــن قبلــك

ـــ كــذلك نســلك التكــذيب والشــر  أدخلنــاه يف  اجملــرمني  ــن كفــر بــك كمــك إبدخالــه يف قلــوب اواحتقــروه ــ
 قلوب الكفار من السابقني ـــ ال يصدق الكفار هبذا القرآن وقد مضت سنة هللا يف إهـالك مـن كفـر ابه

تبـاعهم ــــ ولـو فتحنـا للكفـار ابابً مـن السـماء فجعلـوا يصـعدون فيـه ملـا آمنـوا إجناء املؤمنني من الرسل وأ و
هم ولقال الكفار إمنا سدت أبصاران وأخـذت وإان مسـحورون نتخيـل مـا وال استمروا على كفرهم وتكذيب

وزينـا السـماء هبـذه الكواكـب للنـاظرين ــــ  ، ال حقيقة له ـــ ولقد جعلنـا يف السـماء كواكـب ثوابـت وسـيارة
ال من اختطـف شـيئاً مـن املالئكـة إوحفظنا السماء ابلشهب حىت ال يسرتق السمع من قبل الشياطني ـــ 

وألقينـا فيهـا جبـاالً ثوابـت حـىت ال  بسطناهاواألرض ـــ  ختطف من الشياطني يتبعه شهاب فيحرقهفإن امل
وجعلنــا ـــــ  مــن كــل شــيء بقــدر معلــوم توأنبتنــا فيهــا مــن الــزروع والثمــار وأنــواع النبــاا ، تضــطرب لهلهــا

ــــدوا ب والعبيــــد لكــــم يف األرض معــــايو مــــن احلبــــوب والثمــــار وغريهــــا ومعــــايو ملــــن رزقــــه علــــى هللا كال
 ال علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد ســـــــــــــــواه  فـــــــــــــــرزقهم علـــــــــــــــى خـــــــــــــــالقهممعـــــــــــــــاً ،  واحليـــــــــــــــواانت والطيـــــــــــــــور وغريهـــــــــــــــا

 . والرزق على هللا (()) لكم املنفعة ـ 
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 بعض الدروس من الآيات :

 
من اآلايت اليت يف هذا  ارأو ب عليهم العناد وعدم طلب احلق ولذلك مهما الكفار يغل إن (1

تلي دااًل على قدرته العظيمة فإهنم ال يؤمنون ومهما   الكون " اآلايت الكونية"  ا خلق هللا
إِنَّم ا   ب عليك دعوهتم إىل هللان جيالقرآن عليهم فهم ال يؤمنون " آلايت الشرعية " لك  ف 

يْك   ل  ِبين   اْلب لاغ   ع  فماذا قدمت؟ هل  ((آيَةًَُُوَلوَُُْعنِ ُُبَ لِ غ واويف احلديث )) [82]النحل   اْلم 
 قنوات أو يف وسائل اإلعالم .هللا عن طريق دعوة اجلاليات أو غري ذلك أو يف الدعوت إىل 

 .!  هللا رمحكاجتهد 

من املالئكة ولكن هل يقع إن السماء حرست ابلشهب حىت ال يسرتق الشياطني السمع  (2
 ن :ا حالتااسرتاق هن

والشياطني  ، ه اسرتاقاحلالة األوىل : االسرتاق من الوحي إذا تكلم هللا به وهذا ال يقع في أ(
مْ  : معزولون عن ذلك كما قال تعاىل نِ  إِنَّه  ْمعِ  ع  ون   السَّ ول  م ْعز   . [212: الشعراء]ُ ل 

املالئكة" وهذا حيصل فإذا اسرتق الشياطني أرسلت عليهم االسرتاق من املأل األعلى " ب(
حلديث أيب هريرة  حنوهالشهب فتحرقهم لكن قد يصل الشيطان ببعض ما اسرتق إىل الكاهن و 

ُلغُ  ُِلَقْوِلهُُِخ ْضَعانًُُِبَِْجِنَحِتَهاُاْلَمََلِئَكةُ َُضَرَبتُُْالَسَماءُُِِفُُاأْلَْمرَُُاّلَلُ َُقَضىُِإَذاُ:ُ)ُقَالَ ُ  النَّيبَّ  ِبهِ  يـَبـْ
ْلِسَلةُِ ف ذ ه مَُُْصْفَوانُ َُغْْي هُ َُوَقالََُُعِليُ َُقالََُُصْفَوانُ َُعَلىَُكالسِ  َُماَذاَُقال واُق  ل وِِبِمَُُْعنُُْف  ز ِعَُ}ُِإَذافََُُذِلكَُُيَ ن ْ

ُالَسْمعَُُِوم ْسََتِق وُالَسْمعُُِم ْسََتِق وُفَ َيْسَمع َها{ُاْلَكِبْيُ ُاْلَعِليَُُُّوه وَُُاْْلَقَُ}َُقالَُُِلَلِذي{َُقال واُرَبُّك مَُُْقالَُ
ُبَ ْعضُ ُفَ ْوقَُُبَ ْعَضَهاَُنَصبَ َهاُاْلي ْمَنُُيَِدهَُُِأَصاِبعُُِْيََُبَُُوفَ َرجَُُبَِيِدهُُِس ْفَيانُ َُوَوَصفَُُآَخرَُُفَ ْوقََُُواِحدُ َُهَكَذا
َهابُ َُأْدَركَُُفَ ر ََّبَا ُِإَلُُِِبَاُيَ ْرِميََُُحَّتُُي ْدرِْكهُ ُلََُُْور ََّبَاُفَ ي ْحرَِقهُ َُصاِحِبهُُِِإَلُُِِبَاُيَ ْرِميََُُأنُُْقَ ْبلَُُاْلم ْسَتِمعَُُالشِ 
َتِهيََُُحَّتُُس ْفَيانُ َُقالََُُور ََّبَاُاأْلَْرضُُِِإَلُُي  ْلق وَهاَُحَّتُُِمْنهُ َُأْسَفلَُُوَُهُ ُاَلِذيُِإَلُُيَِليهُُِاَلِذي ُاأْلَْرضُُِِإَلُُتَ ن ْ
َُذاكََُُُيك ونُ ُوََكَذاَُكَذاُُيَ ْومَُُُي ِِْبْنََُُألَُُْفَ يَ ق ول ونَُُفَ ي َصَدقُ َُكْذبَةُ ُُِماَئةََُُمَعَهاُفَ َيْكِذبُ ُالَساِحرَُُِفمَُُْعَلىُفَ ت  ْلَقى
َعتُُْاَلِتُُِلْلَكِلَمةَُُِحقًّاُفَ َوَجْدَنهُ ُوََكَذا  .رواه البخاري والرتمذي ((الَسَماءُُِِمنُُُْسِ 

 قوله : كجر السلسة على الصفوان هو )ضرب املالئكة لجنحتها خضعاانً (
َُفََلُعن الكهان يف حديث معاوية بن احلكم قال :  ))  حيرم إتيان الكهان وملا سئل النيب (3
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، إال إذا كان للقبض عليهم أو بعد توبتهم لسؤاهلم عما كان حيصل  رواه النسائي )حسن((( ت وه مُْتَُْ
 قبل ذلك هلم وهللا أعلم .

 

فيا أخي سوف أيتيك رزقك فتطلب احلالل ويف حديث جابر ، إن رزق اخللق كلهم على هللا  (4
رواه أبو  ((املوتُيدركهُكماُُرزقهُهألدركُاملوتُمنُيهربُكماُُرزقهُمنُهربُآدمُابنُأنُلو)) قوله 

 . األلباين (حسنه)و ليةم يف احلينع
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 ْإِن ا إِلَّا ش ْيء   ِمنْ  و  ن  ه   ِعْند  ز ائِن  ا خ  م  ه   و  ِل  ز  ن  ر   إِلَّا ن  د  وم   ِبق  ْعل  ا( 21) م  ْلن  رْس 

أ  ي اح   و  ِ  الر 

اِقح   و  ا ل  ْلن  ْنز 
أ  م اءِ  ِمن   ف  اءً  السَّ اك م   م  يْن  ْسق 

أ  ا وه  ف  م  مْ  و  ه   أ ْنت  ازِنِين   ل  إِنَّا( 22) ِبخ  ن ْحن   و   ل 

ْحِيي ِميت   ن  ن  ن ْحن   و  ون   و  ارِث  دْ ( 23) اْلو  ق  ل  ا و  ِلْمن  ْقِدِمين   ع  ْست  دْ  ِمْنك مْ  اْلم  ل ق  ا و  ِلْمن   ع 

أِْخِرين   ْست  إِنَّ ( 24) اْلم  بَّك   و  و   ر  مْ  ه  ِكيم   إِنَّه   ي ْحش ر ه  ِليم   ح  دْ ( 25) ع  ق  ل  ا و  ْقن  ل   خ 

ان   إ   ِمنْ  ص ْلص ال   ِمنْ  اْلِإْنس  م  ون   ح  انَّ ( 26) م ْسن  اْلج  اه   و  ْقن  ل  بْل   ِمنْ  خ  ارِ  ِمنْ  ق   ن 

ومِ  م   ( 27) السَّ

 

 

 التفسير :

 
لقوام حياهتم به ومن ذلك األمطار  ملمن مجيع الصنوف  ا هو انفع للعاوكل شيء فخزائنه عندان 

وأرسلنا الرايح ـــ واحليوان وما ننزله إال بقدر حاجة املخلوقات ومبقدار معلوم معني لدينا  والثمار للبشر
كموه  عذاًب وما أنتم له حبافظني وال ابملاء فأنزلنا املاء من السحب فأسقينا تلقح السحاب فتمتلئ 

ض ولو شئنا لغار متلكون خزائنه لتمنعوه أحدًا بل حنن حنفظه عليكم وجنعله معينًا وينابيع يف األر 
ث األرض ومن عليها فإلينا وإان حنن حنيي اخللق ومنيتهم مث نبعثهم ونر ـــ  وذهب فمن أيتيكم به إال هللا

رين  ن هو حي ومن سيأيت إىل دم واملستأخآدم من لدن آ ولقد علمنا كل من هلك من بينيرجعون ـــ 
معهم إليه يوم القيامة للجزاء واحلساب إنه وإن ربك هو جيالقيامة ال خيفى علينا منهم شيء ـــ يوم 

ابكم آدم من ولقد خلقنا أكاًل بعمله ـــ   عليم خبلقه وسيجازي حكيم يف قضائه وأفعاله وشرعه وجزاءه ،
واجلان خلقناه قبل اإلنسان من اللهب اخلالص من النار وهذا كله يدل على طني ايبس أسود متغريـــ 

 قدرتنا العظيمة. 
 

 من الآيات :بعض الدروس 

 
)  (بقدٍر معلوم جل وعال )أخي املسلم كل ما يف هذا العامل من املخلوقات فهو مقدر من هللا  (1

ذلك أو غري ذلك ، فل االرم أو إحدىحبة  ( فإذا رأيت شجرًة أو نباًا أو وخزائنه عند هللا
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انه جل وعال عبد فهلبقدر معلوم دقيق ال يزيد وال ينقص، وهذا دال على قدرة هللا العظيمة 
وحده ال شريك له وقدرانه حق قدره ؟ إن علينا أن نعي هذا جيدًا فتكون حياتنا كلها طاعة 

وإخالصًا له وحبًا ه وابتعادًا عن معصيته وتسبيحًا وتكبريًا وهتلياًل وذكراً ه وسعيًا يف مرضاته 
َُماُتَ ْعَلم ونََُُلوُْ)) : حديث أنس يف وتقرابً إليه وخوفاً منه ومن عذابه ولذا قال النيب له ورجاءاً 

ت مَُُْقِليًَلَُُلَضِحْكت مَُُْأْعَلمُ  ُماُتعلمونُلو)) ويف حديث أيب الدرداء قوله  ، رواه الشيخان ((َكِثْيًاَُُوَلَبَكي ْ
رواه احلاكم والبيهقي يف  ((تعالُهللاُإلُجتأرونُالصعداتُإلُخلرجتمُوُقليَلُلضحكتمُوُكثْياُُلبكيتمُأعلم

  . (حسن)بالشع

أخي املسلم إن الشيطان حريص على إغواء العبد من بين آدم ألنه عرف أنه خلق ال يتمالك  (2
 متحصنًا بذكر هللا وعبادته واالستعاذة ابه من الشيطان الرجيم وقد قال النيب  دانفليكن أح

ُِبهُُِي ِطيفُ ُِإْبِليسُ َُفَجَعلََُُيَْت َكهُ َُأنُُْاّلَلُ ُءََُشاَُماُتَ رََكهُ ُاْْلََنةُُِِفُُآَدمَُُاّلَلُ َُصَورََُُلَما)) : يف حديث أنس

 . رواه مسلم ((يَ َتَماَلكُ َُلَُُخْلًقاُخ ِلقَُُأَنَهُ َُعَرفََُُأْجَوفَُُرَآهُ ُفَ َلَماُه وََُُماُيَ ْنظ رُ 

ُن ورُ ُِمنُُْاْلَمََلِئَكةُ ُخ ِلَقتُْ)):  يف حديث عائشة خلق املالئكة واجلن وقال  ذكر النيب   (3
 . رواه مسلم ((َلك مُُْو ِصفَُُِمَاُآَدمُ َُوخ ِلقََُُنرُ ُِمنَُُْمارِجُ ُِمنُُْاْْلَانُُُِّلقََُوخُ 
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 ْإِذ ال   و  ب ك   ق  ل ائِك ةِ  ر  ِي ِلْلم  اِلق   إِن  إ   ِمنْ  ص ْلص ال   ِمنْ  ب ش ًرا خ  م  ون   ح  إِذ ا( 28) م ْسن   ف 

ه   يْت  وَّ ف ْخت   س  ن  وِحي ِمنْ  ِفيهِ  و  وا ر  ع  ق  ه   ف  اِجِدين   ل  د  ( 29) س  ج  ل ائِك ة   ف س  مْ  اْلم  ه   ك ل 

ون   ْجم ع 
ب ى إِبِْليس   إِلَّا( 30) أ 

اِجِدين   م ع   ي ك ون   أ نْ  أ  ال  ( 31) السَّ ا إِبِْليس   ي ا ق   ل ك   م 

اِجِدين   م ع   ت ك ون   أ لَّا ال  ( 32) السَّ د   أ ك نْ  ل مْ  ق  ْسج 
ْقت ه   ِلب ش ر   لِأ  ل   ِمنْ  ال  ص ْلص   ِمنْ  خ 

إ   م  ون   ح  ال  ( 33) م ْسن  جْ  ق  اْخر  ا ف  إِنَّك   ِمْنه  إِنَّ ( 34) ر ِجيم   ف  يْك   و  ل  ْعن ة   ع   ي ْومِ  إِل ى اللَّ

ينِ  ال  ( 35) الد ِ أ ْنِظرْنِي ر ب ِ  ق  ون   ي ْومِ  إِل ى ف  ث  ال  ( 36) ي بْع  إِنَّك   ق  ِرين   ِمن   ف  ْنظ   اْلم 

ْقتِ  ي ْومِ  إِل ى( 37) ومِ ا اْلو  ْعل   ( 38) ْلم 

ُ
 

 التفسير :

 
فإذا أمتمت خلقه ونفخت فيه  ـــ إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرًا من طني أسود متغري -واذكر

أحد إال إبليس فسجد كل املالئكة لمجعهم ومل يبق منهم  الروح فخروا له ساجدين تكرميًا ال عبادة ـــ
الذي حصل لك فامتنعت أن تكون مع الساجدين من املالئكة قال هللا اي إبليس ما  امتنع أن يسجد ـــ

بليس فاخرج من اجلنة قال هللا إلسود متغري ـــ قال إبليس لن أسجد إلنسان خلقته من طني أ ـــ آلدم
 زاءوإن لعنيت مستمرة عليك وطردي لك إىل يوم القيامة واجلـــ  مطرود من رمحة هللا ملعونفإنك مرجوم 

ة األوىل ه فإنك من املمهلني إىل يوم النفخقال هللا لـــ  رب أمهلين إىل يوم القيامة والبعثقال إبليس ايـــ 
 اليت متوت فيها اخلالئق كلها.

 
 بعض الدروس من الآيات :

 
ُل)):  يشرع االستعاذة ابه من الشيطان الرجيم وال يسب الشيطان حلديث أيب هريرة قوله  (1

 .رواه أبو طاهر املخلص وعنه الديلمي وقال صحيح يف الصحيحة األلباينقال  ((شرهُمنُابهللُتعوذواُوُالشيطانُتسبوا

ُتقلُل))املليح:  أيب يف حديث والد النهي عن قول تعس الشيطان ويشرع ما جاء يف قوله (2
ُفإنكُهللاُابسم:ُُقلُلكنُوُصرعتهُبقويت:ُُيقولُوُالبيتُمثلُيصْيُحّتُيعظمُفإنهُالشيطانُتعس
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 والنسائي )صحيح( رواه أمحد وأبو داوود (( الذاببُمثلُيصْيُحّتُتصاغرُلكذُقلتُإذا

كل من افتخر وتكرب واحتقر غريه لن أصله خري من غريه فهو سائر على منهج الشيطان يف  (3
د   أ ك نْ  ل مْ   تركه السجود آلدم فقد نظر إىل أصله واحتقر أصل آدم وقال ْسج 

 ِلب ش ر   لِأ 

ْقت ه   ل  إ   ِمنْ  ص ال  ص لْ  ِمنْ  خ  م  ون   ح   فليحذر املسلم من ذلك.  م ْسن 

 

 

4)     ْخت ف  ن  وِحي ِمنْ  ِفيهِ  و  الروح هنا : هي الروح املخلوقة ألن هذا من املضاف    ر 
كالناقة والبيت فهي إضافة املخلوق إىل اخلالق وهو   اليت تقوم بنفسها إىل هللا إضافة الذوات

إضافة الصفة إىل عاين كالقدرة والعلم والسمع فهي ين إضافة املوأما النوع الثا -.  النوع األول
 املوصوف وهي ليست خملوقة.
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ال    يْت نِي ِبم ا ر ب ِ  ق  ْغو 
ي ِن نَّ  أ  ز 

مْ  ل أ  ه  مْ  الْأ رِْض  ِفي ل  ل أ ْغِوي نَّه  ْجم ِعين   و 
 إِلَّا( 39) أ 

م   ِعب اد ك   ِصين   ِمْنه  ْخل  ال  ( 40) اْلم  ا ق  ذ  ل يَّ  ِصر اط   ه  ِقيم   ع  ْست   ِعب اِدي إِنَّ ( 41) م 

يْس   يِْهمْ  ل ك   ل  ل  ان   ع  ْلط  ك   م نِ  إِلَّا س  اِوين   ِمن   اتَّب ع  إِنَّ ( 42) اْلغ  نَّم   و  ه  مْ  ج  ه   ل م ْوِعد 

ْجم ِعين  
ه ا( 43) أ  ة   ل  بْع  اب   س  بْو 

مْ  ب اب   ِلك ل ِ  أ  ْزء   ِمْنه  وم   ج  ( 44) م ْقس   

 

 

 التفسير :

 
إبليس اي رب بسبب إغوائك يل ألحبنب لذرية آدم الكفر واملعاصي والذنوب وألغوينهم مجيعًا إال  قال

قال هللا متوعداً: هذا صراط دتك فال سبيل يل عليهم ـــ عبادك منهم الذين أخلصتهم بطاعتك وعبا
ــ وإن  مرجعكم كلكم إيل أنت ومن اتبعك فأجازيكم لعمالكم إن خرياً فخريفعلي مستقيم  شراً فشر ـ

إغوائهم إال من غوى وضل  إن عبادي الذين وفقتهم لديين وطاعيت فال سبيل لك عليهم وال إىل
 اوإن انر جهنم ملوعد مجيع أتباع إبليس قد كتب هللا لكل ابب من أبواب جهنم جزءً ـــ  إبتباعك

دخل من ابب حسب ر هلم وال طريق هلم سواه وكل يومة من أتباع إبليس يدخلونه ال مفوطائفة معل
 عمله.

 
 بعض الدروس من الآيات : 

 
أخي املسلم إن إبليس يسعى يف إضالل ذرية آدم عليه السالم وأان وأنت منهم فلنحذر من  (1

ُِمنََُُْيِْريُالَشْيطَانَُُِإنَُ: ))يف حديث صفية  الذنوب وقد قال  هوساوسه وتزيين نالشيطان وم
ْنَسانُِ الشيطان جيري فينا جمرى الدم فما من وقت إال هو يزين ف. الشيخان رواه ((ُالَدمََُُِمَْرىُاْْلِ

املعاصي ويوسوس ليسحب العبد إىل انر جهنم وأييت للعبد من أبواب الشبهة والشهوة 
ُ)) : فقال والغضب وملا غضب رجل فرآه النيب  َُلوَُُْيَِدُ َُماَُعْنهُ َُذَهبََُُقاََلَاَُلوَُُْكِلَمةًُُُأَلَْعَلمُ ُِإن ِ

 . ردصرواه الشيخان من حديث سليمان بن  ((َُيَِدُ َُماَُعْنهُ َُذَهبَُُالَشْيطَانُُِِمنُُْاِبّللََُُِأع وذُ َُقالَُ

 ولذاُأخيُ: 
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 إذا غضبت فاستعذ ابه وقل " أعوذ ابه من الشيطان الرجيم ". -أ

إِذ ا إذا قرأت القرآن استعذ ابه من الشيطان الرجيم  -ب ر أْت   ف  رْآن   ق  اْست   اْلق   ِعذْ ف 

انِ  ِمن   ِباللَّهِ  إذا دخلت بيتك فاذكر اسم هللا حني ،  [98: النحل]  الرَِّجيمِ  الشَّيْط 
َتهُ ُالَرج لُ َُدَخلَُُِإَذا)) يف جابر : الدخول وحني الطعام لقوله  ُد خ وِلهُُِِعْندَُُاّللَََُُفذََكرَُُبَ ي ْ

َُقالَُُد خ وِلهُُِِعْندَُُاّللََُُيَْذك رُُْفَ َلمَُُْدَخلََُُوِإَذاَُعَشاءََُُوَلَُُلك مَُُْمِبيتََُُلُُالَشْيطَانُ َُقالََُُطَعاِمهَُُِوِعْندَُ
 رواه مسلم(( َُواْلَعَشاءَُُاْلَمِبيتََُُأْدرَْكت مَُُْقالََُُطَعاِمهُُِِعْندَُُاّللَََُُيْذك رُُْلََُُْوِإَذاُاْلَمِبيتََُُأْدرَْكت مُُْالَشْيطَانُ 

. 

يف حديث أيب هريرة :  ن حر النار وقد قال أخي املسلم استعذ ابه من عذاب جهنم وم (2
َنةَُُِوِمنَُُْجَهَنمََُُعَذابَُُِوِمنُُْاْلَقِْبَُُِعَذابُُِِمنُُْاِبّللَُُِع وذ وا)) ُاْلَمِسيحَُُِشر َُُِوِمنَُُْواْلَمَماتُُِاْلَمْحَياُِفت ْ

َُوِميَكائِيلَُُِجِْبَائِيلََُُربَُُالَله مَُ)):  يف حديث عائشة ، وقال   رواه مسلم أيضاً  رواه النسائي و((الَدَجالُِ
 .)صحيح( رواه النسائي ((اْلَقِْبَُُِعَذابَُُِوِمنُُْالَنارَُُِحر ُُِِمنُُِْبكََُُأع وذُ ُِإْسَراِفيلََُُوَربَُ
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  َِّقين   إِن تَّ نَّات   ِفي اْلم  ي ون   ج  ع  ا( 45) و  وه  ل  ل ام   اْدخ  ا( 46) آِمنِين   ِبس  ز ْعن  ن  ا و   ِفي م 

ورِِهمْ  اًنا ِغل    نْ مِ  ص د  ل ى إِْخو  ر   ع  ر  اِبِلين   س  ت ق  مْ  ل ا( 47) م  ه  ا ي م س  ا ن ص ب   ِفيه  م   و 

مْ  ا ه  ْخر ِجين   ِمْنه  ب ِئْ ( 48) ِبم  ِي ِعب اِدي ن  ا أ ن  ور   أ ن  ف  أ نَّ ( 49) الرَِّحيم   اْلغ  اِبي و  ذ  و   ع   ه 

اب   ذ  ِليم   اْلع 
  (50) اْلأ 

 
 

 التفسير :

 
 ها ما تشتهيه أنفسهمعن نواهيه يف حدائق غناء وبساتني في واالنتهاءرهبم بفعل أوامره  إن الذين اتقوا

نات ساملني من الشرور ــــ ادخلوا اجل اللنب واخلمرل و لعيون اجلارية وأهنار املاء والعسوفيها ا وتلذ أعينهم
اإلخراج واألحزان نقطاع و من املوت واالو سلم عليهم املالئكة أمنني من كل خوف وفزع واآلفات وت

والكراهية واحلقد  ضاءالتشاحن والضغانة والبغعنا ما يف قلوهبم يف الدنيا من واهلموم وغري ذلك ـــ ونز 
وجه  لهاً جبلني و متقا واحلسد والعداوة فأصبحوا يف احملبة إخواان بعضهم لبعض جيلسون على سرر

هم منها مبخرجني بل ال  أو أذى وما قةو مشأ ـــ ال ميسهم يف اجلنة تعبهبجة  ساط وسرور وفرحابنب
 كثري املغفرة واسع الرمحة ملن أان عبادي أين -أيها الرسول  -ـــ أخرب هم فيها خالدون ولون عنها و يتح

املوجع ملن ـــ وأن عذايب هو العذاب املؤمل  ين من معاصيه وذنوبهآمن يب وأانب إيل واتقاين واستغفر 
  اديت .عرض عىن وعصاين واستكرب عن عبأ

 

  بعض الدروس من الآيات :
 

  عـني رأتالابتقوى هللا عـز وجـل فقـد أعـد هللا للمتقـني  اجلنـة الـيت فيهـا مـ : متسكأخي املسلم  (1
 وال خطر على قلب بشر ومن ذلك :مسعت  أذن وال

يقــتص لبعضــهم مــن بعــض فيهــذبون وينقــون كمــا إن هللا يــدخل املــؤمنني اجلنــة بعــد أن   (أ)
َُعلَ ىُفَ ي ْحَبس  ونَُُالنَ ارُُِِم نُُْاْلم ْؤِمن  ونََُُُيْل   ُ أيب سـعيد اخلـدري :))  حـديث يفقال النـيب 
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نَ ه مَُُْكاَنتَُُُْمظَاِلُ ُبَ ْعضُ ُِمنُُِْلبَ ْعِضِهمُُْفَ ي  َق َُُُّوالَنارُُِاْْلََنةَُُِبْيَُُقَ ْنَطَرةُ  نْ َياُِفُُبَ ي ْ ب واُِإَذاَُحَّتُُالدُّ ُه  ذِ 
  رواه البخاري (( اْْلََنةُُِد خ ولُُِِفََُُل مُُْأ ِذنََُُون  قُّوا

َُذْْبً اُفَ ي  ْذَبحُ ُفَ ي ْض َجعُ : )) يف املـوت يف حـديث أيب هريـرة قولـه هـا و خلود أهـل اجلنـة في (ب)
َُلُُخ ل  ودُ ُالنَ ارَُُِأْه لََُُويََُُمْوتََُُلُُخ ل ودُ ُاْْلََنةَُُِأْهلَُُيَُُي  َقالُ ُث ََُُوالَنارُُِاْْلََنةَُُِبْيَُُاَلِذيُالسُّورَُُِعَلى
 .  رواه الرتمذي والشيخان بنحوه(( َُمْوتَُ

 صـرب إىل   ـا تتـاج حرص على الطاعات ألهنا فا إن اجلنة حفت ابملكارهأخي املسلم   (ت)
 ((اِبلَش َهَواتُُِالَنارُ َُوح َفتُُْاِبْلَمَكارِهُُِاْْلََنةُ ُح َفتُْأنس : )) يف حديث وقد قال  ومكابدة

 .    روه مسلم

، والنار يدخلها اجلبـارون و املتكـربون ، فكـن اي أخـي  فاء واملساكنيضعاجلنة يدخلها ال (ث)
َُوالنَ  ارُ ُاْْلَنَ  ةُ ُاْحَتَج  تُْيف حــديث أيب هريــرة : )) وقــد قــال بعيــداً عــن الكــرب واجلــربوت 

ُفَ َق  الََُُواْلم َتَك  ِبِ  ونَُُار ونَُاْْلَبَ  ُيَ  ْدخ ل ِنُُالنَ  ارُ َُوَقالَ  تَُُْواْلَمَس  اِكيُ ُالضُّ  َعَفاءُ ُيَ  ْدخ ل ِنُُاْْلَنَ  ةُ ُفَ َقالَ  تُْ
رواه مسـلم ((  ِش ْئتُ َُمنُُِْبكَُُِأْرَحمُ َُرْْحَِتُُأَْنتُُِِلْلَجَنةَُُِوَقالَُُِشْئتُ ُِمَنُُِْبكُُِأَنْ َتِقمُ َُعَذاِبُُأَْنتُُِِللَنارُِ

 . و الرتمذي وغريمها واللفظ للرتمذي

خطة ومعاصـــيه وتطلـــب اجلنـــة فهـــي اســـأخـــي املســـلم ســـارع إىل رمحـــة هللا ومغفرتـــه وابتعـــد عـــن م  (2
 علم أ معده للمتقني مهيأة للمؤمنني الصاحلني . وهللا
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 ْم ب ِْئه  ن  نْ  و  وا إِذْ ( 51) إِبْر اِهيم   ض يْفِ  ع  ل  يْهِ  د خ  ل  وا ع  ال  ق  ل اًما ف  ال   س   ِمْنك مْ  إِنَّا ق 

ون   ِجل  وا( 52) و  ال  لْ  ل ا ق  ْوج  ا ت  ر ك   إِنَّ ب ش ِ ل ام   ن  ال  ( 53) ِليم  ع   ِبغ  ونِي ق  ب شَّْرت م 
ل ى أ   أ نْ  ع 

نِي   ِبم   اْلِكب ر   م سَّ ون   ف  ر  ب ش ِ وا( 54) ت  ال  ق ِ  ب شَّرْن اك   ق  ل ا ِباْلح  انِِطين   ِمن   ت ك نْ  ف  ( 55) اْلق 

ال   م نْ  ق  ب ِهِ  ر ْحم ةِ  ِمنْ  ي ْقن ط   و  ال  ( 56) الضَّال ون   إِلَّا ر  م ا ق  ْطب ك مْ  ف  اأ ي   خ  ون   ه  ل  رْس   اْلم 

وا( 57) ال  ا ق  ا إِنَّ ْوم   إِل ى أ رِْسْلن  ْجرِِمين   ق  وط   آل   إِلَّا( 58) م  ا ل  مْ  إِنَّ وه  ن ج  م  ْجم ِعين   ل 
 أ 

ه   إِلَّا( 59) ت 
رْن ا اْمر أ  دَّ ا ق  ه  ِمن   إِنَّ اِبِرين   ل   (60) اْلغ 

 

 
 

 التفسير :

حـني دخلـوا عليـه فسـلموا عليـه فـرد علـيهم وقـدم هلـم قـري ــــ  وأخربهم أيها النيب عن قصة ضـيف إبـراهيم 
قــالوا ال  ــف إان   تصــل إليــه قــال إان مــنكم خــائفون ـــــالضـيف وكــان عجــالً مسينــاً حنيــذاً ورأي أيــديهم ال

ـــ نبشــرك بولــد ذي علــم كثــري )وهــو إســحاق( فقــال إبــراهيم متعجبــاً أبشــرمتوين ابلولــد وأان كبــري يف الســن  ــ
ــــ قـال هلـم إنـه ال يقـنر مـن رمحـة هللا إال مـن  قالوا بشـرانك ابحلـق فـال تكـن مـن اآليسـني  ـــ كوزوجيت كذل

كان ضااًل ال يعرف قدرة هللا ورمحته ــــ قـال إبـراهيم فمـا شـانكم الـذي جئـتم مـن أجلـه أيهـا املرسـلون مـن 
إان سوف ننجيهم مـن اهلـالك إال هللا ـــ قالوا إان أرسلنا إىل قوم لوط اجملرمني لنهلكهم إال أهل بيت لوط ف

  امرأة لوط فإهنا من الباقني اهلالكني . 
 

 بعض الدروس من الآيات :

 
َُم  نُْيب شــريح : ))أ  حــديثيف وقــد قــال :   املــدن أو القــرى  يف ف ســواءً وجــوب إكــرام الضــي (1

َفهُ ُفَ ْلي ْكرِمُُْاْْلِخرَُُِواْليَ ْومُُِاِبّللَُُِي  ْؤِمنُ َُكانَُ َلةُ ُْومُ ي ََُُجائَِزت هُ َُضي ْ ُفَ ه  وََُُذلِ كَُُبَ ْع دََُُفَم اَُأَيمُ َُثََلثَ ةُ َُوالضِ َياَفةُ َُوَلي ْ
نه عــن شــأف بســؤال الضــيوال ابس  ، رواه الشــيخان((  َي ْرَِج  هُ َُح  َّتُُِعْن  َدهُ ُيَ ثْ  ِويََُُأنُُْلَ  هُ َُيَِ  لَُُُّوَلَُُص  َدَقةُ 
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والزائـد لـيس بضـيافة  أايم ، جاء من أجله والضيافة الواجبة " يوم وليـة " واملسـتحبة  ثالثـةالذي 
 ولكنه صدقة .

 نـاول مـاتت ، والبشـارةابخلـري مشروعية البشـارة ابخلـري ، فيـا أخـي بشـر أخـاك وإخوانـك املسـلمني  (2
 يلي :

 . رواه الرتمذي((  اْلَباِغَيةُ ُاْلِفَئةُ ُتَ ْقت  ل كََُُعَمارُ ُأَْبِشرُْ: )) ارملع دة كما قال ابلشها البشارة -أ

عــن  أصــابه احلمــى أهنــا حظــه مــن النــار يف اآلخــرة حلــديث أيب هريــرة  البشــارة  لنــه مــن -ب
َُعَلْي هُُِاّلَلُ َُص َلىُاّللََُُِرس  ولُ ُفَ َق الَُُبِ هَُُِك انََُُُوْع كُ ُِم نُُْه َريْ  َرةَُُأَب  وَُوَمَع هُ َُمرِيًض اَُعادَُُأَنَهُ ُ النيب
نْ َياُِفُُاْلم  ْؤِمنَُُِعْب ِديَُعَلىُأ َسلِ ط َهاَُنِريُِهيَُُيَ ق ولُ ُاّللَََُُفِإنَُُأَْبِشرَُُْوَسَلمَُ ُِم نَُُْحظَ هُ ُِلَتك  ونَُُال دُّ
  . رواه أمحد وابن ماجه )صحيح((( اْْلِخَرةُُِِفُُالَنارُِ

يعمــل مــن أعمــال اخلــري وقــد قــل مــن  يعمــل عمــالً البشــارة بنعمــة هللا علــى العبــد الــذي   -ت
ُِإنَُُأَْبِش  ر وا)): ألصــحابه وقـد خــرج إلــيهم للصــالة ) العشــاء(  مــا قــال ذلـك العمــل ك

 مـن حـديثه البخـاري ارو  ((َغْْي ك مُُْالَساَعةََُُهِذهُُِي َصلِ يُالَناسُُِِمنَُُْأَحدُ َُلْيسَُُأَنَهُ َُعَلْيك مُُْاّللَُُِنِْعَمةُُِِمنُْ
 أبو موسى

ُأَْبِش ِرييف براءهتـا مـن قصـة اإلفـك : )) لعائشـة كمـا قـال    ابلرباءة مـن السـوءالبشارة   -ث
 .رواه الشيخان((   بَ َرَأكُُِفَ َقدُُْاّلَلُ َُأَماَُعاِئَشةُ ُيَُ

ر واأنس : )) يثدحيف   كما قال  البشارة العامة وعدم التنفري  -ج ر واَُوَلَُُيسِ  َُوَبشِ  ر واُت  َعسِ 
 . رواه الشيخان(( ت  نَ فِ ر واَُوَلُ

  .وغْيُذلكُمنُالبشاراتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                                   لحجراتفسير سورة 

 

 25من  17صفحة 
 

 

ا مَّ ل  اء   ف  وط   آل   ج  ون   ل  ل  رْس  ال  ( 61) اْلم  ْوم   إِنَّك مْ  ق  ون   ق  ْنك ر  وا( 62) م  ال   ِجْئن اك   ب لْ  ق 

ا وا ِبم  ون   ِفيهِ  ك ان  يْن اك  ( 63) ي ْمت ر  أ ت  ق ِ  و  ا ِباْلح  إِنَّ ون   و  أ ْسرِ ( 64) ل ص اِدق   ِبأ ْهِلك   ف 

يْلِ  ِمن   ِبِقْطع   اتَِّبعْ  اللَّ مْ  و  ْدب ار ه 
ل ا أ  د   ِمْنك مْ  ْلت ِفتْ ي   و  ح 

اْمض وا أ  يْث   و  ون   ح  ْؤم ر   ت 

ا( 65) ض يْن  ق  يْهِ  و  ْمر   ذ ِلك   إِل 
ل اءِ  د اِبر   أ نَّ  اْلأ  وع   ه ؤ  ْصِبِحين   م ْقط  اء  ( 66) م  ج   أ ْهل   و 

ِدين ةِ  ون   اْلم  ال  ( 67) ي ْست بِْشر  ل اءِ  إِنَّ  ق  ل ا ض يِْفي ه ؤ  ونِ  ف  اتَّ ( 68) ت ْفض ح  واو  ه   ق   اللَّ

ل ا ْخز ونِ  و  وا( 69) ت  ال  ل مْ  ق  و 
نِ  ن ْنه ك   أ  ال ِمين   ع  ال  ( 70) اْلع  ل اءِ  ق  ؤ  اتِي ه  مْ  إِنْ  ب ن   ك ْنت 

اِعِلين   ْمر ك  ( 71) ف  ع  مْ  ل  ِفي إِنَّه  كْر تِِهمْ  ل  ون   س   (72) ي ْعم ه 

 

 التفسير :

مالئكة جئنا  ال أعرفكم فمن أنتم ؟ قالوا حنن إنين: مدخلوا عليه فقال هلف وانتقل املالئكة إىل لوط 
قومك وجناتك  الثابت " هالك ـــ وأتيناك ابحلق قومك وعذاهبم الذي كانوا يشكون يف نزوله هبمهبالك 

وأهلك إال امرأتك وحنن صادقون فيما قلناه لك " ـــ   فأسر لهلك بعد مضى جزٍء من الليل وامو 
تتفقدهم فال يتخلف أحد فيهلك ، وال يلتفت منكم أحد إىل القوم ورائهم فذلك أحفظ هلم وحىت 

مهلكون قومك إليه أن  إبحيائنا وقضينا إىل لوط ـــ وتوجهوا إىل حيث أمركم هللا وذروهم ملا حيل هبم 
م   إِنَّ ُ   ابلعذاب مجيعاً وقت الصباح وجاء أهل مدينة لوط فرحني ُ[81: هود] الص بْح   م ْوِعد ه 

ضيفي فال تفضحون إبرادة الفاحشة  الء: هؤ  فقال هلم لوطـــ ف لوط و ن ليفعلوا الفاحشة بضيمستبشري
أمل  ـ قال قوم لوط له :ــحرمته  لوين ابإلساءة إىل ضيفي ابنتهاك ا هللا برتك حمارمه وال تذتقو ـ واهم ـفي

اتركوا ضيفي مت و دإن أر  إايهنزوجكم الء بنايت أُ هلم هؤ  ـ قال لوطــ االعاملني من حنذرك عن إجارة أحد من
دة شهوهتم  اليت  سيطرت وش لفي ضالهلم وغوايتهمأيها النيب إن قوم لوط  ـ لعمرك وحياتك وعيشكــ

ُعلى عقوهلم يرتددون حائرين .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                                   لحجراتفسير سورة 

 

 25من  18صفحة 
 

 

 بعض الدروس من الآيات :

هره وقريبــه أو صــ اً رع إذا كــان القريــب أو الصــهر كــافر إن القرابــة واملصــاهرة ال يلتفــت إليهــا الشــا (1
  . مسلمرواه ((  َنَسب هُ ُِبهُُِي ْسرِعُُْلََُُْعَمل هُ ُِبهَُُِبطَأََُُوَمنُْيف حديث أيب هريرة : ))   ، وقد قالمؤمناً 

يســاعد الضــعيف يف الغــزو ل كــان  ســؤول عــن القــوم ميشــي وراءهــم كمــا  مشــروعية أن يكــون امل (2
 ل املنقطع .موحي

ْمرر ك      قـد أقسـم بعمـر النـيبه سبحانه وتعاىل أن يقسم مبا شاء من خلقـه و  (3 ع  رمْ  ل  ه    إِنَّ
ُفَ َق دُُْاّللَُُِِبغَ ْْيَُُِحلَ فََُُم نُْ: )) عمر ابن يف حديث بغري هللا وقد قال  وليس للمخلوق أن حيلف

 : بغري هللا ، وهذا الشرك يف احللف والرتمذي )صحيح(ه أمحد ارو ((  َأْشَركَُ

  . كما يعظم هللا  يم للمحلوفإذا كان جيري على لسانه بدون تعظ أصغرشرك  -أ

 يعتقد تعظيمه للمخلوق احمللوف به كما يعظم ربه  . إذا كان شرك أكرب   -ب

يف  احللـــف بغـــري هللا شـــرك حـــىت لـــو حلـــف ابلطـــالق أو األمانـــة أو غريهـــا وقـــد قـــال   -ت
 . (صحيح)ه داود ارو  (( ِمَناُفَ َلْيسَُُاِبأْلََمانَةَُُِحَلفََُُمنُْ)) : حديث بريدة 

ة عمل قوم لوط فهـي مـن كبـائر الـذنوب وهـي فاحشـة قـذرة جـداً ) وإذا بلـغ القاضـي عظم جرمي (4
ت  ل واُل  و ُ ُقَ  ْومَُُِعَم لَُُيَ ْعَم  لُ َُوَج ْدم  وهُ َُم نُْيف حـديث ابــن عبـاس : )) فحـده القتـل ( وقـد قـال ُفَ  اق ْ

 أقوال العلماء وهذا هو املختار من رواه أهل السنن وأمحد )صحيح(((  ِبهَُُِواْلَمْفع ولَُُاْلَفاِعلَُ

ْْلَ ةَُُِعَلْيك مُْ: )) يف حديث  أنس   يسن أن يسري املسافر ابلدجلة ابلليل لقوله  (5 ُاأْلَْرضَُُفَ ِإنَُُاِبلدُّ
 .  يح(صح)أبو داود  رواه((  اِبلَلْيلُُِت ْطَوى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                                   لحجراتفسير سورة 

 

 25من  19صفحة 
 

ُ  م ْته  ذ  خ 
أ  ة   ف  شْرِِقين   الصَّيْح  ا( 73) م  ْلن  ع  ج  ا ف  اِلي ه  ا ع  ه  اِفل  أ ْمط   س  او  يِْهمْ  رْن  ل  ار ةً  ع   ِحج 

يل   ِمنْ  ِمين   ل آي ات   ذ ِلك   ِفي إِنَّ ( 74) ِسج ِ س ِ ت و  إِنَّه ا( 75) ِلْلم  ِبيل   و  ِبس  ِقيم   ل  ( 76) م 

ْؤِمنِين   ل آي ةً  ذ ِلك   ِفي إِنَّ  إِنْ  (77) ِلْلم  اب   ك ان   و  ْصح 
اِلِمين   اْلأ يْك ةِ  أ  ( 78) ل ظ 

ا ْمن  ق  اْنت  مْ  ف  م او   ِمْنه  ام   إِنَّه  ِبإِم  ِبين   ل  دْ ( 79) م  ق  ل  اب   ك ذَّب   و  ْصح 
ِلين   اْلِحْجرِ  أ  رْس   اْلم 

مْ ( 80) يْن اه  آت  ا و  وا آي اتِن  ك ان  ا ف  ْنه  ْعرِِضين   ع  وا( 81) م  ك ان  ون   و   ب ي وًتا اْلِجب الِ  ِمن   ي ْنِحت 

م  ( 82) آِمنِين   ْته  ذ  خ 
أ  ة   ف  ْصِبِحين   الصَّيْح  ا( 83) م  م  مْ  أ ْغن ى ف  ْنه  ا ع  وا م   ي كِْسب ون   ك ان 

(84)ُ 

ُُ
 
 
 

 التفسير : 

 
تعــاىل فجعــل عــايل القــرى ســافلها  هــا هللابلصــيحة العــذاب وقــت شــروق الشــمس فق قــوم لــوطفنزلــت ب 
ـــ إ قطــع أجســامهملــيهم حجــارة مــن طــني مطبــو  ابلنــار فنــزل عوأ ن ن يف مــا أصــاب قــوم لــوط مــومزقهــا ــ

وإن تلـك  ــة ـري بعني البصر والبص آلايت وعرب وعظات للناظرين املتأملنيهم الك وانتقام هللا منالدمار واهل
لعظـــة  إهـــالك قـــوم لـــوط ن يفـــــ إ نه املســـافرو ســـلوك واضـــح يســـري بـــم بطريـــق هـــا هللا القـــرى الـــيت أهلك

ـــ وإن كــان للمــؤمنني فــال  هــم قــومو ف تــلالغيظــة ذات الشــجر املأصــحاب  ينتهكــون مــا حــرم هللا علــيهم ـ
جفــة وعــذاب يــوم الظلــة وإن ر مــنهم إبهالكهــم ابل و املعاصــي فانتقمنــا ابلكفــر  أنفســهم  لظــاملنيشــعيب 

أصـحاب  ـ ولقـد كـذبـــتـذكرون ؟ يعرفه قـريو فهـل للناس وت طريق واضحبل بقوم لوط  وقوم شعيقرى 
  آايتنـا الدالـة تينـا قـوم صـاحلـــ وآهنم كـذبوا الرسـل كلهـم ـفكـأ وهم مثود ـ كـذبوا صـاحلاً  )وادي احلجر (

ضـوا ر ععـن احلـق وأ آايت هللا وضـلواة واضحة ولكـنهم أعرضـوا عـن وحدانية هللا ومنها الناقة فهي آي على
 نومـ معلـيه تسـقرــــ وكـانوا ينحتـون لقـوهتم صـخور اجلبـال بيـواً هلـم وهـم آمنـون مـن غـري خـوف أن عنه 
ح فأخـذهتم صـيحة العـذاب وقـت الصـبا ــــ  كأو غري ذل برد أو حر أو أن ينقبها أحد عليهم  بهمييص أن

وأمـواهلم مـن روعهـم ومثـارهم نعهم ما كانوا جيمعـون  مـن ز فما دفع عنهم وميف اليوم الرابع فهلكوا مجيعاً ـــ 
ُ عذاب هللا شيئاً ملا جاء أمر ربك .

 بعض الدروس من الآيات :
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) احشة كبـرية قـذرة ال يسـري فيهـا إال كـل فنه وجوب اتقاء حمارم هللا ، ومن ذلك عمل قوم لوط فإ

َُتك  نُُْاْلَمَح ارِمَُُاتَ قُِ: )) يـرةهر  أيب اتقـاء احملـارم يف حـديث  يف هللا العافيـة وقـد قـال  شـاذ نسـأل
نفسـه ـ وولـده ـ كـل واحـد منـا علـى   ليحـذراي أخـي  ،  )حسـن( دوأمحـ الرتمذياحلديث روه  ((  الَناسَُُِأْعَبدَُ

يف  (( وقــد قـــالعمـــل قــوم لـــوط  ))مـــن الوقــوع يف هـــذه الرذيلــة  ـ جمتمعـــهو  ـ وطالبـــه وقرابتــه ـ
 رواه أمحـد )صـحيح((( ل  و ُ ُقَ  ْومَُُِعَم لََُُعِملََُُمنَُُْمْلع ونُ َُِبِيَمةُ َُعَلىَُوَقعََُُمنَُُْمْلع ونُ حديث ابن عباس : ))

 . 
)  أخي املسلم :

يف  بـد املـؤمن وقـد قـال فضـل هللا علـى الع )فراسة إميانية ( وهـذا مـن فراسة للمؤمنن إ -أ
، ولكـن هـذه  سـن(حبـزار )روه ال ((ابلتوس مُالن اسُيعرف ونُعباداُتعالُهللُإن))حديث أنس : 

أقـــوى مـــن غـــريه ومـــنهم مـــن  الفراســـة  تلـــف ابخـــتالف األشـــخاص فمـــنهم مـــن فراســـته
ذا فراســـة وهـــذا هـــو النـــوع األول مـــن  عمـــر  وقـــد كـــان فة أو ال يتفـــرسيفراســـته ضـــع

 . الفراسة
ة على بعض الصفات اخللقية ككرب الرأس وصغره وجحوظ بنيهي فراسة م الثاين :النوع  -ب

بذلك . فهذه يعرفها أهل الطب ومن له عناية  العينني وحنو ذلك

)  ماألمــ الســالم فأهلــك هللا تلــك علــى الرســل علــيهم أخــذ العــربة والعظــة مــن األمــم الــيت متــردت 
رْؤِمنِين   ل آي رةً  لنـواع اهلـالك القــرآن  يف ميـر عليـك خـذ العـربة مـن كـل مـاوهكـذا أخــي    ِلْلم 

  من قصص السنة وحنو ذلك . وهللا أعلم  ومن العرب أ
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ا م  ا و  ْقن  ل  اتِ  خ  م او  الْأ رْض   السَّ ا و  م  ا و  م  ق ِ  إِلَّا ب يْن ه  إِنَّ  ِباْلح  ة   و  اع  حِ  ل آتِي ة   السَّ اْصف   ف 

ِميل   الصَّْفح   بَّ  إِنَّ ( 85) اْلج  و   ك  ر  لَّاق   ه  ِليم   اْلخ  دْ  (86) اْلع  ق  ل  يْن اك   و  بًْعا آت   ِمن   س 

انِي ث  رْآن   اْلم  اْلق  ِظيم   و  دَّنَّ  ل ا( 87) اْلع  يْن يْك   ت م  ا إِل ى ع  ا م  ْعن  تَّ اًجا ِبهِ  م  ْزو 
مْ  أ  ل ا ِمْنه   و 

نْ  يِْهمْ  ت ْحز  ل  اْخِفضْ  ع  ك   و  ن اح  ْؤِمنِين   ج  لْ ( 88) ِلْلم  ق  ا إِن ِي و  ِذير   أ ن  ِبين   النَّ ( 89) اْلم 

ا ا ك م  ْلن  ْنز 
ل ى أ  ْقت ِسِمين   ع  ِذين  ( 90) اْلم  وا الَّ ل  ع  رْآن   ج  ب ِك  ( 91) ِعِضين   اْلق  ر  و   ف 

مْ  نَّه  ل 
ْسأ  ن  ْجم ِعين   ل 

ا( 92) أ  مَّ وا ع  ون   ك ان  ل   ( 93) ي ْعم 

ُ
ُ
 

 التفسير :

  
 أنوأن اذكــروا  دة دون ســوايمســتحق للعبــا ينابلعــدل وأإال  بينهمــا ومــا واألرض تخلقنــا الســموا ومــا 

املشــركني يف   ـ عــنفح ـ أيهــا النــيبعملــه فاصــبكــل عامــل   القيامــة آتيــة ال حمالــة يف وقوعهــا وســيجزي هللا 
مبـا أسـاءوا ــــ إن ربـك  تؤاخـذهموال إعراضهم عنك ت به من احلق واهلدى و ئأذيتهم لك وتكذيبهم ما ج

السـاعة فـال  يم خبلقـه ال  فـى عليـه مـنهم خافيـة وقـادر علـى إقامـةاخلالئق كلها وهو العل لقهو الذي خ
 و القـرآن العظـيم يف لفظـه سـورة الفاتـة ـــ ولقد أعطينـاك أيهـا النـيب زه شئ يف األرض وال يف السماءجيع

الفانيــة املضــمحلة وال و الزهــرة  الــدنيوي تــاعهــم فيــه مــن امل ن بــه عمــاســتغاومعنــاه املنــزل مــن هللا عليــك ف
وقـل هلـم  ــــ عطف عليهم وتواضع هلماتباعك و ني من أللمؤمنتزن إن مل يؤمنوا بك ويتبعوك وألن جانبك 

 ذرتكم مغبـــةغايـــة البيـــان وحـــ تـــهذلـــك وبين ت لكـــمأيهـــا النـــيب إين أان النـــذير مـــن عـــذاب هللا فقـــد وضـــح
ـــ اإلعــراض والتكــذيب  همنوا ببعضــم أهــل الكتــاب جــزءوه أجــزاء فــ نــا علــى املقتســمني الــذين هــكمــا أنزل  ــ

منـوا بـبعض وقـالوا أسـاطري األولـني وآ ةنـاهنهم الذين قسموا القرآن فقـالوا سـحر وقـالوا كوم هوكفروا ببعض
  يوم القيامة على ما قالوه وعملوه . جنازيهم مجيعاً و هم ـــ فوا هللا لنحاسبن ببعض االقرآن وكفرو 

ُ
 بعض الدروس من الآيات :
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) الصـفح اجلميـل : صـفح  ))ئون إليـك يمن أهل الصفح اجلميل عن الذين يساملسلم : كن  أخي
 جيـزى يف األسـواق والسـخاب  أنه ليس بفظ وال غليظ وال ( وكان من صفته (ال عتاب معه 

(( َفَأْس ِجحَُُْمَلْك تَُُاأْلَْك َوعُُِابْ نَُُيَُالبـن األكـوع : )) السيئة ابلسـيئة ولكـن يعفـو ويصـفح وقـال 
. ، يعين : قدرت عليهم فارفق هبم وال أتخذهم ابلشدة والعنف  اه البخاريرو 

) ويف حـديث أيب سـعيد بـن املعلـى قـال ، فيا أخي املسلم أكثر من قراءهتا ، فضل سورة الفاتة  :
َُمنَ َع كََُُم اُفَ َق الَُُأَتَ ْي تُ ُث ََُُص َلْيتُ َُّتَُح ُآتِهُُِفَ َلمَُُْفَدَعاِنُُأ َصلِ يَُوَأنََُُوَسَلمََُُعَلْيهُُِاّلَلُ َُصَلىُالَنِبُُُِّبََُُمرَُ))
ررا ي ررا  اّلَلُ ُيَ ق   لَُُْألَُُْفَ َق  الَُُأ َص  لِ يُك ْن  تُ ُُفَ ق ْل  تُ ُتَْتِيَ  ِنَُُأنُْ ي ه 

ررِذين   أ  رروا الَّ ن  ررهِ  اْسررت ِجيب وا آم   ِللَّ

ررولِ  ِللرَّس  رراك مْ  إِذ ا و  ررا د ع  َُأنُُْقَ ْب  لَُُاْلق   ْرآنُُِِفُُس   ورَةُ َُأْعظَ  مَُُأ َعلِ م   كََُُأَلُُقَ  الَُُث َُُ ي ْحِيرريك مْ  ِلم 
ُّلِلَُُِاْْلَْم دُ ُفَ َق الََُُفذََكْرت  هُ ُاْلَمْس ِجدُُِِم نُُِْلَيْخ ر جََُُوَس َلمََُُعَلْي هُُِاّلَلُ َُص َلىُالنَ ِبُُُّفَ َذَهبَُُاْلَمْس ِجدُُِِم نَُُْأْخر جَُ
ويف حـديث البخـاري ،  رواه البخـاري((  ُِ أ وتِيت  هُالَ ِذيَُعِظيمُ اْلَُواْلق ْرآنُ ُاْلَمثَاِنُُالَسْبعُ ُِهيَُُاْلَعاَلِميََُُرب ُِ

.البخاري(( اْلَعِظيمُ َُواْلق ْرآنُ ُاْلَمثَاِنُُالَسْبعُ ُِهيَُُاْلق ْرآنُُِأ مُُُُّقوله 
)   و هذا القرآن اقرأأخي املسلم :

 البخـاري (( اِبْلق  ْرآنُُِيَ  تَ َغنَُُلََُُْم نُُِْمَناَُلْيسَُ))يف حديث أيب هريرة :  ابلقرآن فقد قال  تغن -أ
افيه الناس من زهرة الدنيا ومتاعه فاستغن به عما ،

ُِبص واتكمُالق رآنُزين وا)) بن عـازب : ءيف حديث الربا زين القرآن بصوتك كما قال   -ب
. يح(صح)رواه احلاكم  ((حسناُالقرآنُيزيدُاْلسنُالصوتُفإن

  حيــــث عمــــران بــــن احلصــــني :يف ل بــــه هللا كمــــا قــــال ألقــــرآن النــــاس واســــابال تســـال  -ت
َرء وا)) رواه (( بِ هُُِالنَ اسََُُيْس أَل ونَُُقَ  ْومُ َُيَِ يءََُُأنُُْقَ ْب لُُِِم نُُْبِ هَُُِوتَ َع اَلُُتَ بَ اَركَُُاّللَََُُوَس ل واُاْلق ْرآنَُُاق ْ

. يح(صحأمحد )
ُط  رقُفإِن  اُابلس  واكُأف  واهكمُطيب  وا))يف حــديث مســره :  القــرآن لقولــه  اســتاك لقــراءة -ث

.  يح(صح) رواه البيهقي يف الشعب (( ُالقرآن
ُرأي  تُق  رأُإذاُال  ذي:ُُق  راءةُالن  اسُأحس  ن))بــن عبــاس : ايف حــديث  خشــية هللا لقولــه  -ج

. يح(صح) رواه البيهقي يف الشعب((  هللاُُيشىُأنه
)   أخــي املســلم اتــق هللا يف هــذا القــرآن " وليحــذر أحــدان أن جيعــل القــرآن عضــني مبعــىن  أن يعمــل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                                   لحجراتفسير سورة 

 

 25من  23صفحة 
 

التدبر والعمل  اءةفعلينا أن نقرأ هذا القرآن قر  "مل ببعض  ا أوجبه هللا على العبدرتك العيببعض و 
وائهم فـإن خـالف أهـوائهم هـأ وافـقبكل ما فيه ال كما يفعـل كثـري مـن السـفهاء الـذين يعملـون مبـا ي

ب ِرك  رآن ل عن هـذا القـأوسوف أخي املسلم نس ،تركوا العمل به  ر  و  مْ  ف  نَّه  ل 
ْسرأ  ن  ْجم   ل 

 ِعرين  أ 

ا( 92) مَّ وا ع  ون   ك ان  ل  إِنَّه     ( 93) ي ْعم  ِذكْر   و  ْوِمك   ل ك   ل  ِلق  ْوف   و  س  ون   و  ل 
ْسأ  ]  ت 

   .[ 44: الزخرف
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  ْاْصد ع ر   ِبم ا ف  ْؤم  أ ْعرِضْ  ت  نِ  و  شْرِِكين   ع  يْن اك   إِنَّا( 94) اْلم  ْست ْهزِئِين   ك ف  ( 95) اْلم 

ِذين   ون   الَّ ل  هِ  ع  م   ي ْجع  ًها اللَّ ر   إِل  ْوف   آخ  ون   ف س  دْ ( 96) ي ْعل م  ق  ل  م   و  ْعل   ي ِضيق   أ نَّك   ن 

ون   ِبم ا ص ْدر ك   ول  ب ِحْ ( 97) ي ق  س  ْمدِ  ف  ب ِك   ِبح  ك نْ  ر  اِجِدين   ِمن   و  اْعب دْ ( 98) السَّ بَّك   و   ر 

تَّى  ( 99) اْلي ِقين   ي أْتِي ك   ح 

 

 
 التفسير :

 
ملشـــركني وال تبـــال هبـــم فـــإن هللا كمـــا أمـــرك ربـــك وال  ـــف مـــن ا  بـــدعوتك إىل هللا  فـــاجهر أيهـــا النـــيب

انصـروك علـيهم ــ إان كفيناك أيها النيب املسـتهزئني السـاخرين بـك مـن الكفـار لان ك وانصرك عليهم ـمؤيد
كهم وعاقبـة مغبـة شـر  سـوف يعلمـونفيف عبادتـه  ــ الذين يعبدون غري هللا ويشـركون معـهيف الدنيا واآلخرة ـ

ـــ ل لـك مـن قـول املشـركني ضـيق صـدر وانقبـاض وأتمل نفسـي ـلـنعلم إنـه حيصـان ــ وإاسرون ـأمرهم وأهنم خ
ربـك وكـن مـن املصـلني  سبح حبمدلة هللا وتوكل عليه فإنه انصرك و إبالغك رسا لكن ال يثنيك ذلك عن

  راً على طاعتة حىت أيتيك املوت .عبد ربك مستماـ  و ــاخلاشعني 
ُ
 عض الدروس من الآيات :ب

ُ
عرضــــها لحســــن أســــلوب االعــــامل و  واجهــــر بــــدعوتك وانشــــرها يف أيهــــا املســــلم : ادع إىل هللا  (1

رررةِ  حســـب االســـتطاعة رررةِ  ِباْلِحكْم  ْوِعظ  اْلم  رررن ةِ  و  س  :  غ ديـــن هللا فقـــد قـــال وبلِ ـــ  اْلح 
نـه يـدعوا إىل ديـن اإلسـالم إوكـل مسـلم ف ، ن عمـرورواه البخاري من حديث عبـد هللا بـ (( آيَةًَُُوَلوَُُْعنِ ُُبَ لِ غ وا))

ادع يف عملك ـ ادع بيتك ـ ادع يف متجـرك ـ ادع يف املسـجد الـذي تصـلى فيـه أو  ))مبا تيسر له 
أنـت إمـام فيـه أو مـؤذن أو خـادم للمسـجد ـ ادع يف البيـت والبـاخرة ـ والطـائرة ـ وغريهـا ـ ادع يف 

اْصرد عْ واجملـالس  فهـذا كلـه نوات والشاشات واإلذاعـات الشارع ـ ادع يف اجلريدة واجمللة والق  ف 

را ر   ِبم  ررْؤم  تعلـم الرتمجــة )) و  –تعلـم اللغـات العامليــة لتـدع إىل هللا هبـا و )) وتوكـل علـى هللا ((   ت 
 . ((كاصدع بدينك ودعوت
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لحقـــك ف تــارب نفســياً مــنهم ويل أيهــا الداعيــة إىل هللا وســو ام عليــك اجلهــليــتك في ســو خــأ (2
التســبيح والعنايــة  عنــد هللا وأن هللا كافيــك فعليــك بكثــرة ولكــن اصــرب واحتســب دعوتــك األذى

واه أمحــد وأبــو داود مــن حــديث ر  ((َص  َلىَُأْم  رُ َُحَزبَ  هُ ُِإَذا)):  والصــالة واخلشــوع وقــد كــان  بعبــادة هللا 

ُرََكَع اتُ َُأْربَ عَُُِلَُُص ل ُُِآَدمَُُاْبنَُُيََُُوَجلََُُعزَُُاّلَلُ َُقالَُ))يف حديث أيب الـدرداء :  وقال   سن(ححذيفة )
 . أمحد عن أيب مرة الطائفي وعن نعيم مهار  رواه يح(صح) رواه الرتمذي ((  آِخَرهُ َُأْكِفكَُُالنَ َهارَُُِأَولُُِِمنُْ

 

هــو  حالــه وهــذا د مــا دام عقلــه ًبتــاً فيصــلى حســب هــا واجبــة علــى العبــحنو العبــادة كالصــالة و   (3
 العلم . قوال أهلأ املختار من

 
املـوت فـإن احليـاة ) العمـر  دمـت يف هـذه احليـاة حـىت أيتيـك تغل بعبادة هللا ما: اش أخي املسلم  (4

ُاْلِقَياَم ةُُِيَ  ْومَُُآَدمَُُابْ نُُِقَ َدمُ ُتَ  ز ولُ َُلُ: )) مسعود نبا ثحدييف  للعمل الصاحل وقد قال  ( فرصة
نَ اهُ ُِف يمَُُم  رِهُِعُ َُع نََُُْخْ سُ َُع نُُْي ْس َألََُُح َّتُُرَب ِ هُُِِعْندُُِِمنُْ ُاْكَتَس َبهُ ُأَيْ نَُُِم نَُُْوَمالِ هُُِأَبْ ََلهُ ُِف يمََُُش َباِبهَُُِوَع نَُُْأف ْ
 سن(حرواه الرتمذي )((  َعِلمَُُِفيَماَُعِملََُُوَماَذاُأَنْ َفَقهُ َُوِفيمَُ

 
ُِفُُِدهَُِوْبَْم ُاّللَُُِس  ْبَحانَُُقَ الََُُم نُْيف حديث أبو هريرة : )) أكثر من التسبيح حبمد هللا وقد قال  (5

  رواه الشيخان ((اْلَبْحرُُِزَبَدُُِِمْثلََُُكاَنتَُُُْوِإنَُُْخطَاَيهُ ُح َطتَُُْمَرةُ ُِماَئةَُُيَ ْومُ 
 
 
 

                                           
 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم                      
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