
 

 

 

 

 

 تفسير سورة الروم 

 

 
 لفضيلة الشيخ العلامة 

 محمد بن شامي شيبة 

ه هللاحفظ  
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 َسيَْغِلُبونَ  َغَلِبِهمْ  بَْعدِ  ِمنْ  َوُهمْ  الْأَرِْض  أَْدَنى ِفي (2) الرُّومُ  ُغِلبَتِ  (1) الم 

هِ  ِسنِينَ  ِبْضعِ  ِفي (3)  (4) اْلُمْؤِمُنونَ  يَْفَرحُ  َوَيْوَمئِذ   بَْعدُ  َوِمنْ  َقبْلُ  ِمنْ  الْأَْمرُ  ِللَّ

هِ  ِبَنْصرِ  هِ  َوْعدَ   (5) الرَِّحيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُهوَ  يََشاءُ  َمنْ  يَْنُصرُ  اللَّ هُ  ُيْخِلفُ  لَا اللَّ  اللَّ
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 ْنيَاالدُّ  اْلَحيَاةِ  ِمنَ  َظاِهرًا يَْعَلُمونَ  (6) يَْعَلُمونَ  لَا النَّاِس  أَكَْثرَ  َوَلِكنَّ  َوْعَدهُ 

  (7) َغاِفُلونَ  ُهمْ  الْآَِخرَةِ  َعنِ  َوُهمْ 

                                                                                           
 :  التفسير

 

الروَم يف  بعلمها ، ُغلبت الروم من فارس ، فقد غلبت فارسُ من احلروف املقطعة اليت استأثر  هللا  الــم
غلبون ب فارس هلم سوف يَ ل  لي بالد  احلجاز إىل ارض فارس  , والروم من غَ قرب ارض  الشام مما يا

فارس  ب  ل  فارسا وينتصرون عليهم يف مدة ما بني ثالث إىل تسع سنني , هلل األمر وحده  من قبل غَ 
لى املشركني  ) املؤمنون بنصر أهل الكتاب  ) الروم (  ع ، يفرح ومن بعد غلب الروم فارسا  الرومَ 

وهو الرحيم  الذي               غالبفال يُ من يشاء من عباده ، وهو العزيز ينصر هللا  ،فارس ( 
هللا لعباده املؤمنني   دُ وع   اتب إليه من عباده  املؤمنني رمحهفمن اقبل عليه  و ، كل شيء وسعت رمحته  

سنة هللا  قد جرت بنصر  ؛ ألن صد  فال يتلل  وخرب حق   انه سينصر الروم  على فارس وعدُ 
, ولكن أكثر الناس ال يعلمون حبكم هللا  يف كونه وأفعاله احملكمة  الطائفتني املتقاتلتني إىل احلق اقرب

يعلمون ظاهرا من علم الدنيا كطلب الكسب ووجوهه , وهم عن اآلخرة ، اجلارية على وفق العدل  
 ب األليم غافلون ال يتفهمون وال يعلمون ملا ينفعهم فيها .وما فيها من النعيم املقيم وما فيها من العذا

 بعض الدروس من الآيات :

 
احلق فان هللا انصرك ن كنت على ، ولذا أخي املسلم ، إ يهويعلإن سنة هللا أنه ينصر احلق   -1

بل نقذف ابحلق على والعاقبة سوف تكون لك وقد قال تعاىل ))  ، ك اخللق مهما وق  ضد
، (( ومن سنة هللا انه ينصر اقرب الطائفتني املتقاتلتني إىل احلق فإذا هو زاهق الباطل فيدمغه
ما كانت الطائفة أوىل ابحلق كانت أوىل ابلنصر عاقبة على الطائفة األخرى  , وكلال وسيجعل هلا
  : وقد قال 
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 . رواه مسلم من حديث أيب سعيد (  ِِبْْلَق ِ  الطَّائَِفَتْيِ  َأْوَل  يَ ْقتُ ُلَها) 

قال:   ويف حديث انس  ،ن يضعه على هللا أ فحق  ا ما كان من الدنيا فإنه مهما ارتفع أم   -2
 َفاْشَتدَّ  َفَسبَ َقَها َلهُ  قَ ُعود   َعَلى َأْعَراِبي  َفَجاءَ  ُتْسَبقُ  َل  وََكاَنتْ  اْلَعْضَباءَ  ُتَسمَّى  اّللَِّ  ِلَرُسولِ  ََنَقة   َكاَنتْ )

 َأنْ  اّللَِّ  َعَلى َحقًّا ِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  اْلَعْضَباءُ  ُسِبَقتْ  َوَقاُلوا يَ اْلُمْسِلمِ  َعَلى َذِلكَ 
ًئا يَ ْرَفعَ  َل  نْ َيا ِمنْ  َشي ْ  .رواه البلاري وأبو داود والنسائي  ( َوَضَعهُ  ِإلَّ  الدُّ

 قال :  يف احلديث انه  من الدنيا ويف لفظ   بشيء - اي أخي املسلم -ولذا  ال ترفع نفسك 
نْ َيا ِف  نَ ْفَسهُ  َشْيء   يَ ْرَفعَ  َل  َأنْ  اّللَِّ  َعَلى َحقي )   ( اّللَّ  َوَضَعهُ  ِإلَّ  الدُّ

  .!  فع أحدان بشيء من الدنيال هذا احلديث حىت ال يت م  فلنتأ        
لى املالحدة وع شركنيعلى امل (صارىمشروعية الفرح ابنتصار أهل الكتاب )اليهود والن   -3

قرب يف الفرح احلق فليكن أ ىلبد أقرب إكلما كان الع،  خي املسلم والشيوعيني , ولذلك أ
 َوَمنْ  : و غريهم فإهنا حمرمة االة الكفار من أهل الكتاب أأما مو ، على غريه  نصرهب

ُهمْ  ومن مواالهتم  الفرح ، مواالهتم كفر اكرب و  . [51:  املائدة] ِمْنُهمْ  َفإِنَّهُ  ِمْنُكمْ  يََتَولَّ

. وفق هللا  فلنحذر من ذلك  ، ابنتصار الكفار من اليهود والنصارى أو غريهم على املسلمني 
 ويرضاه . ملا حيبهكل مسلم 

وذلك يف انتصارهم على غريهم ، واملالحدة حيبون املالحدة ، إن أهل األواثن حيبون أهل األواثن  -4
 الآية...الْأَرِْض  أَْدَنى ِفي  الرُّومُ  ُغِلبَتِ   الم يف قول هللا تعاىل : عباس  ويف حديث ابن، 
ُمْ  الرُّومِ  َعَلى َفاِرسَ  َأْهلُ  َيْظَهرَ  َأنْ  ُيُِبُّونَ  اْلُمْشرُِكونَ  َكانَ  َوَغَلَبتْ  ُغِلَبتْ : ) قال  ُهمْ  ِِلََّنَّ  وََكانَ  اِْلَْوََثنِ  َأْهلُ  َوِإَّيَّ

ُمْ  َفاِرسَ  َعَلى الرُّومُ  َيْظَهرَ  َأنْ  ُيُِبُّونَ  اْلُمْسِلُمونَ   اّللَِّ  ِلَرُسولِ  َبْكر   أَبُو َفذََكَرهُ  َبْكر   ِِلَِب  َفذََكُروهُ  اْلِكَتابِ  َأْهلُ  ِِلََّنَّ
ُمْ  َأَما َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى نَ َنا اْجَعلْ  افَ َقاُلو  ََلُمْ  َبْكر   أَبُو َفذََكَرهُ  َسيَ ْغِلُبونَ  ِإَّنَّ َنكَ  بَ ي ْ  َظَهْرَنَ  َفِإنْ  َأَجًل  َوبَ ي ْ
 ِللنَِّب ِ  َذِلكَ  َفذََكُروا َيْظَهُروا فَ َلمْ  ِسِنيَ  ََخْسَ  َأَجًل  َفَجَعلَ  وََكَذا َكَذا َلُكمْ  َكانَ  َظَهْرتُْ  َوِإنْ  وََكَذا َكَذا َلَنا َكانَ 

 ثَّ  َقالَ  اْلَعْشرِ  ُدونَ  َما َواْلِبْضعُ  َسِعيد   أَبُو َقالَ  اْلَعْشرَ  ُأرَاهُ  َقالَ  ُدونَ  ِإَل  َعْلَتهُ جَ  َأَل  فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى
 يَ ْنُصرُ  اّللَِّ  بَِنْصرِ  اْلُمْؤِمُنونَ  يَ ْفَرحُ  َويَ ْوَمِئذ   قَ ْوِلهِ  ِإَل  الرُّومُ  ُغِلَبتْ  امل}  تَ َعاَل  قَ ْوُلهُ  َفَذِلكَ  َقالَ  بَ ْعدُ  الرُّومُ  َظَهَرتْ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 محمد شامي شيبة  : لشيخ ل                                                  ومالرتفسير سورة         

 

 
 22من  4صفحة 

 
 

ْعتُ  ُسْفَيانُ  َقالَ  { َيَشاءُ  َمنْ  ُمْ  َسَِ  . (صحيحرواه التمذي )(  بَْدر   يَ ْومَ  َعَلْيِهمْ  َظَهُروا َأَّنَّ
فهم يتعلمون األمور ، أكثر الناس إمنا يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا  ن  ، إ المسلم خيأ -5

ولذلك انظر كم يظهرون يف كل يوم من ؛ الدنيوية يف الكسب والصناعة والزراعة وغري ذلك 
واألجهزة احلديثة يف ، والسالح ، واالتصاالت ، يف الفضاء ، االكتشافات يف علوم الدنيا الظاهرة 

ن بعض ، بل إن أكثر هؤالء جيهلون أمور الدين وما ينفعهم يف اآلخرة ، مع أالتحاليل الصحية وغريها 
و ال يعرف كي  عض األجهزة املعقدة الشيء الكثري وهالناس عنده من املعرفة بكيفية استعمال ب

، وال حيسن شيئا من سن كي  احل  وال حيُ ، سن قراءة الفاةحة وال حيُ ،  يصلي وال كي  يتوضأ
ن هناك من الكفار الذي يكتش  من أمور الدنيا بعض هللا عليه , بل أتمل أاليت أوجبها العبادات 

 أخي املسلم -ان وأنت ، لكن أميان ومعرفة هللا ودينه هتدي إىل اإل ياملسائل يف العلوم احلديثة وهو ال
ان نفسه عن علمه بعبادة حدُ ، فليسأل أكل شيء على  ن جنعلها مقدمة نريد أن نتعلم أمور ديننا وأ -
العلم ابألمور علينا هللا وجب ، وقد أون( ل  ، كحال النصارى )الضآ حىت ال يعبد هللا على ضالل  ! ربه 
يف  ، فقال وهو العلم الذي تقوم به عبادة العبد ، وغريها زمنا هبا وأوجبها علينا كالصالة اليت أل

 .  رواه الطربي يف األوسط وصححه األلباين رمحه هللا ( ُمْسِلم   ُكل ِ  َعَلى َفرِيَضة   اْلِعْلمِ  طََلبُ ):  حديث ابن عباس 
  ْهُ  قَ َخلَ  َما أَْنُفِسِهمْ  ِفي يََتَفكَُّروا أََوَلم َماَواتِ  اللَّ  إِلَّا بَيَْنُهَما َوَما َوالْأَرْضَ  السَّ

 أََوَلمْ ( 8) َلكَاِفُرونَ  َرب ِِهمْ  ِبِلَقاءِ  النَّاِس  ِمنَ  كَثِيرًا َوإِنَّ  ُمَسمًّى َوأََجل   ِباْلَحق ِ 

ِذينَ  َعاِقبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  َفيَْنُظُروا الْأَرِْض  ِفي يَِسيُروا  أََشدَّ  اُنواكَ  َقبِْلِهمْ  ِمنْ  الَّ

ةً  ِمْنُهمْ   ُرُسُلُهمْ  َوَجاَءْتُهمْ  َعَمُروَها ِممَّا أَكَْثرَ  َوَعَمُروَها الْأَرْضَ  َوأََثاُروا ُقوَّ

َناتِ  هُ  كَانَ  َفَما ِباْلبَي ِ  كَانَ  ُثمَّ ( 9) يَْظِلُمونَ  أَْنُفَسُهمْ  كَاُنوا َوَلِكنْ  ِليَْظِلَمُهمْ  اللَّ

ِذينَ  َعاِقبَةَ  وأَى أََساُءوا الَّ ُبوا أَنْ  السُّ هِ  ِبآَيَاتِ  كَذَّ ( 11) يَْسَتْهزُِئونَ  ِبَها َوكَاُنوا اللَّ

هُ  اَعةُ  َتُقومُ  َويَْومَ ( 11) ُتْرَجُعونَ  إَِليْهِ  ُثمَّ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  يَبَْدأُ  اللَّ  ُيبِْلسُ  السَّ

 ِبُشَركَائِِهمْ  َوكَاُنوا َعاءُ ُشفَ  ُشَركَائِِهمْ  ِمنْ  َلُهمْ  يَُكنْ  َوَلمْ ( 12) اْلُمْجرُِمونَ 

اَعةُ  َتُقومُ  َويَْومَ ( 13) كَاِفِرينَ  ِذينَ  َفأَمَّا( 14) يََتَفرَُّقونَ  يَْوَمِئذ   السَّ  آََمُنوا الَّ

ِذينَ  َوأَمَّا( 15) ُيْحبَُرونَ  َرْوَضة   ِفي َفُهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ُبوا كََفُروا الَّ  َوكَذَّ
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  (16) ُمْحَضُرونَ  اْلَعَذابِ  ِفي َفُأوَلئِكَ  الْآَِخرَةِ  اءِ َوِلقَ  ِبآَيَاتَِنا
 

 التفسير    :  

إال  اواألرض وما بينهم، وأنه سبحانه ما خلق السموات  أومل يتفكروا يف خلق هللا هلم ومل يكونوا شيئا  
جل معلوم ة  إىل أالعبادة وحده دون سواه وأهنا مؤجل ههنا دالة على قدرته العظيمة واستحقاق، وأابلعدل 
، من الناس جاحدون للبعث منكرون له  ا  كثري   ن  يث تنتهي هذه احلياة  الدنيا , وأوهو يوم القيامة ح، 

 . فال يؤمنون جبزاء وال حساب 
ويتفكروا   ،وأتمل   ظروا نظر اعتبار وتدبر  وغري ذلك ؛ فين وشرقا   أومل يسر الكفار يف األرض مشاال  

شد ، مع إن تلك القرون املاضية أفأهلكناهم  ذين من قبلهم ممن كذب الرسلمم الكي  كان مصري األ
، وجاءهتم أكثر مما عمرها هؤالء ، واالستغالل يف األرض ابلعمارة والزراعة والتشييد  ومتكينا   منهم قوة  
 بوا رسل هللا إليهمفكذ   ،ابلرباهني الواضحات على استحقا  العبادة هلل وحده ال شريك له رسلهم 

مث   هبا ، ابوا آبايت هللا واستهزؤو وإمنا أتوا به أنفسهم حيث كذ  وما ظلمهم بذلك ،  فأهلكهم هللا 
للرسل أقبح مصري وأسوأ والكفر واإلفساد والتكذيب ومصري الذين قاموا أبعمال السوء كان نتيجة 
خلق  وحده الذي يبدأُ  هللا ايت هللا وكانوا هبا يستهزؤون.  ألهنم كذبوا آب؛ من اهلالك والدمار نتيجة 

 جازى كل  رجعون يوم القيامة فيُ مث إليه سبحانه تُ ، مث يعيد هذا اخللق بعد موته وفنائه ، كلها املللوقات  
، ومل ويوم القيامة ييأس الكفار من النجاة وال عذر هلم يقبل ، فشر  ، إن خريا  فلري وإن شرا  بعمله 
 فيفهخت وأعاء يشفعون يف النجاة من العذاب هللا من شف عبدوهم مع نلكفار من شركائهم الذييكن ل

 .كافرين هبم منهم   ئنيترب م شركائهمكان و 
فأما   ، فريق يف اجلنة وهم املسلمون وفريق يف النار وهم الكفار، ويوم تقوم القيامة يومئذ يتفرقون 

فيها  عموننيايض اجلنة احلة فهم يف روضة من ر الذين امنوا ابهلل واتبعوا رسله وعملوا األعمال الص
  ،ويفرحون ويسرون 

ُ
يف  كنزلة على رسلنا وكذبوا بيوم القيامة فأولئوأما الذين كفروا وكذبوا  آبايتنا امل

 خالدونون خلدمالعذاب يف انر جهنم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 محمد شامي شيبة  : لشيخ ل                                                  ومالرتفسير سورة         

 

 
 22من  6صفحة 

 
 

 
 بعض الدروس من الآيات :

ويف ، فا  ، ويف اآليف أنفسنا ؟ تفكر يف آايت هللا يف هذا الكون نهل  ، أخي المسلم -1
 ؟ هنا مؤجلة إىل يوم القيامة ؟ وعلمنا أخلق السموات واألرض وما بينهما 

 لكن هذا التأجيل يتناول :
 ومنهم أان ، ازون عليها وجيُ  ،اسبون على أعماهلم )اجلن واإلنس( حيُ  وهؤالء من:  املكلفون

 َوُعدَّ  ) : يف حديث ابن عمر وقد قال ؟ فهل كنا مستعدين ليوم القيامة وللموت ، وأنت 

 .( صحيحرواه أمحد وابن ماجة )(  اْلُقُبور َأْهلِ  ِف  نَ ْفَسكَ 
 قتص لبعضها من بعض ، حىت قال وهي إذا جيء هبا يوم القيامة فانه ي:  البهائم : ( َّيُ ْقَتص 

 . ا تكون تراابمث إهن ، (صحيحرواه أمحد وابن حبان )( تَ ْنَطُحَها اْلَقْرََنءِ  الشَّاةِ  ِمنْ  اْْلَمَّاءِ  ِللشَّاةِ 
 فمنها كالشمس والقمر واجلبال والسموات واألرض وغريها:  غري ذلك من املخلوقات ،

رواه   (اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ُمَكوَّرَانِ  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  ):   يف حديث أيب هريرة الشمس والقمر فقد قال 
( صححيعلى ) رواه أبو ( النار ف انعقري  ثوران والقمر الشمس ):  يف حديث انس   ، وقالالبلاري 

والنجوم تتساقط  وتطوي السماء إىل ، والسماء تنشق ، ى وتتلل   األدمي د مد  متُ ومنها األرض  ،
 غري ذلك .

ونرى آاثر تلك األمم ، يف هذه األرض يف أسفاران وغريها  نذهبوحنن ،  أخي المسلم  -2
القرى  تركها الفراعنة ، ونرى ى اآلن الكنوز اليتكما نر ،  بظلمها أنفسها ؛  اليت أهلكها هللا 
، نقمته ممن عصاه واعرض عنه و فهل نتعظ وخناف من أبس هللا ، رهم أهلها ودم   اليت عذب هللاُ 
متعرضني  ، راجني رمحته، خائفني من بطش هللا ،هللا اتئبني من الذنوب واملعاصي فنعيش مطيعني 

 وحبا   قلوبنا  إمياان وهدى   مألانقد ، متضرعني إىل هللا  مستغفرين، طالبني مغفرته وثوابه  هلا
، فقد قال  يف حديث أيب هريرة  ؟ ولنفعل كما كان فيما عنده من الثواب  منه ورجاء   وخوفا  
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 : ( ََِّمرَّةً  َسْبِعيَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  اْليَ ْومِ  ِف  ِإَلْيهِ  َوأَُتوبُ  اّللََّ  َِلَْستَ ْغِفرُ  ِإن ِ  َواّلل ) اه البلاري رو   . 
عد د لنفسك ولأعُ !  مرة ونستغفره يف اليوم الواحد أكثر من سبعنيفلنتب إىل هللا ،  

 . وهللا املوفق !  لنفسي

 َفُهمْ  إن اإلميان والعمل الصاحل له مثرة عظيمة وثواب جزيل وفوز كرمي،  أخي المسلم   -3

 ُيْحبَُرونَ  َرْوَضة   ِفي َفُهمْ   :ه كثري يف قولأيب  قال حيي بن  ، ُيْحبَُرونَ  َرْوَضة   ِفي

:   ُ(.صحيح) رواه التمذي ( ِبَِْصَواِِتِنَّ  يُ َرفِ ْعنَ  اْلِعيَ  اْْلُورَ  َأنَّ  اْْلَِديثِ  ِف  َوَردَ  َما ِمْثلَ  السَّمَّاعِ  َوَمْعَن   السَّمَّاع 
َلى َوَل  َشَباُُبُمْ  يَ ْفَن  َل  ُكْحل   ُمْرد   ُجْرد   اْْلَنَّةِ  َأْهلُ  ):  يف حديث أيب هريرة  وقال  رواه  ( ثَِيابُهُ  تَ ب ْ
ةَ  اْْلَنَّةِ  ِف  اْلُمْؤِمنُ  يُ ْعَطى: )   قال يف حديث انس و  .  (صحيح) التمذي  اْلَِْماعِ  ِمنْ  وََكَذا َكَذا قُ وَّ

ةَ  يُ ْعَطى َقالَ   َذِلكَ  يُِطيقُ  َأوَ  اّللَِّ  َرُسولَ  َّيَ  ِقيلَ   . (صحيح) لتمذيرواه ا(( ِماَئة قُ وَّ
 . أخي المسلم سارع إلى تلك الجنة  والنعيم المقيم  

 

وإذا أردان معرفة جزء من ، ان هللا وإايكم منها ، لنهرب من انر جهنم أعاذ أخي المسلم  -4
 ):  أيب هريرة  يف حديث ، وقد قال اليت عندان يف املطابخ  النار فلنضع أصابعنا يف النار

 َرُسولَ  َّيَ  َلَكاِفَيةً  َكاَنتْ  ِإنْ  َواّللَِّ  َقاُلوا َجَهنَّمَ  َحر ِ  ِمنْ  ُجْزًءا َسْبِعيَ  ِمنْ  ُجْزء   آَدمَ  اْبنُ  يُوِقدُ  ِت الَّ  َهِذهِ  ََنرُُكمْ 
َا َقالَ  اّللَِّ  َها ُفضِ َلتْ  َفِإَّنَّ  رواه مسلم. ( َحر َِها ِمْثلُ  ُكلَُّها ُجْزًءا َوِستِ يَ  بِِتْسَعة   َعَلي ْ

 
 
 
 
  ْهِ  َحانَ َفُسب  ِفي اْلَحْمدُ  َوَلهُ ( 17) ُتْصِبُحونَ  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  اللَّ

َماَواتِ   اْلَمي ِتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ ( 18) ُتْظِهُرونَ  َوِحينَ  َوَعِشيًّا َوالْأَرِْض  السَّ

ِ  ِمنَ  اْلَمي ِتَ  َوُيْخِرجُ  ( 19) ُتْخَرُجونَ  َوكََذِلكَ  َمْوتَِها بَْعدَ  الْأَرْضَ  َوُيْحِيي اْلَحي 
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 أَنْ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ ( 21) َتْنَتِشُرونَ  بَشَر   أَْنُتمْ  إَِذا ُثمَّ  ُترَاب   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  أَنْ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ 

 إِنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  بَيَْنُكمْ  َوَجَعلَ  إَِليَْها ِلَتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ 

َماَواتِ  َخْلقُ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ ( 21) يََتَفكَُّرونَ  ِلَقْوم   لَآَيَات   َذِلكَ  ِفي  َوالْأَرِْض  السَّ

 آَيَاتِهِ  َوِمنْ ( 22) ِلْلَعاِلِمينَ  لَآَيَات   َذِلكَ  ِفي إِنَّ  َوأَْلَوانُِكمْ  أَْلِسَنتُِكمْ  َواْختِلَافُ 

يْلِ  َمَناُمُكمْ  َهارِ  ِباللَّ  ِلَقْوم   لَآَيَات   َذِلكَ  ِفي إِنَّ  َفْضِلهِ  ِمنْ  َوابْتَِغاُؤُكمْ  َوالنَّ

َماءِ  ِمنَ  َوُيَنز ِلُ  َوَطَمًعا َخْوًفا اْلبَْرقَ  ُيِريُكمُ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ ( 23) يَْسَمُعونَ   َماءً  السَّ

 ( 24) َيْعِقُلونَ  ِلَقْوم   لَآَيَات   َذِلكَ  ِفي إِنَّ  َمْوتَِها َبْعدَ  الْأَرْضَ  ِبهِ  َفُيْحِيي

 

 :  التفسير

فسبحوا هللا إذا أمسيتم وإذا أصبحتم وامحدوه وقدسوه عن الشرك وعن اختاذ الزوجة واالبن والبنات 
 العشي ويف  واألرض وله احلمد كله وهو احملمود دون سواه يف السموات ،وعن كل النقائص والعيوب 

 ه فله الثناء احلسن .فامحدوه وسبحوه واذكروه واثنوا علي، فهو احملمود يف كل وقت ، الظهرية  وحني
ر  امليت من احلي  وي  ، كاإلنسان من النطفة والفرخ من البيضة ر  احلي من امليت  وهو هللا وحده يُ 

وكما ، ي األرض ابملطر بعد ما كانت جافة ايبسة ميتة يوحيُ ، كاحلب من النبات والبيضة من الدجاجة 
ومن  ،بعد ما كنتم موتى فيجازيكم أبعمالكم   حياء  مليتة ابملطر ويرجكم من قبوركم أأحيا األرض ا

وعال خلق أابكم  نه جل  ، أآايته وأدلته الدالة على قدرته العظيمة وعلمه واستحقاقه العبادة دون سواه 
ومن آايته ورمحته الدالة ، شرون يف األرض وتعمروهنا تتنوأصبحتم بشرا  همنمث تناسلتم آدم من تراب 

أيها -ه خلق لكم من جنسكم ن  العبادة دون سواه أ مته واستحقاقهوعظ ةعلى قدرة هللا العظيم
، وجعل بني الزوجني  هاعملتسكن أنفسكم إليها وتراتح يف العيش  اتكون لكم أزواج إاناث   -الرجال

وبراهني واضحة قوية على استحقا  هللا للعبادة وقدرته ، إن  يف ذلك ألدلة  وشفقة   ة  حمبة  شديدة ورأف
على عظمته وقدرته  ةمن آايته الدالوالتدبر لآلايت ، و  والفكرلنظر م يتفكرون بعقوهلم يف االعظيمة لقو 

وجنومها الثوابت والسيارات  اكبهاكو   وزهارةالعظيمة الكاملة خلق السموات يف ارتفاعها واتساعها 
وما فيها من  ، وخلق األرض يف اخنفاضها وكثافتها وبسطها وجعلها ذلوال  ، وثباهتا بال عمد وغري ذلك 
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وحيوان وأشجار , ومن تلك احلج  والرباهني اختالف لغاتكم واختالف ألوانكم  جبال وأودية وحبار 
ألويل العلم الذين يعون ويفقهون  وعربا   لعظات  يف ذلك  إن  فهذا أبيض وهذا أسود وامحر وغري ذلك , 

لة على كمال قدرته ما جعله هللا  من وبصرية . ومن آايت هللا الدا وتقى يدهم هذه اآلايت إمياان  ، فتز 
يف األسباب لطلب  ا  النوم لكم يف الليل والنهار لتحصل لكم الراحة ويذهب التعب , وجعل لكم سعي

دون سواه ال قدرة هللا واستحقاقه العبادة لرباهني ساطعة على كممن هللا يف النهار , إن يف ذلك  الرز 
ومن آايته الدالة على عظمة كمال قدرته انه ، لقبول والعمل لقوم يسمعون مساع الوعي واالستجابة وا

نزل وترغبون يف نزول املطر , ومن آايته انه جل وعال يُ رب  فتلافون من الصواعق وتطمعون يريكم ال
نبات بعد ما كانت هامدة ايبسة جافة ال  عو يي به األرض ابلنبات والزر حهو املطر فيُ  من السماء ماء  

فيؤمنون ه لقوم يعقلون ويفهمون ويتدبرون لرباهني ساطعة على كمال قدرته وحكمت ، إن يف ذلكفيها 
قيام ؛ وعلمه واستحقاقه العبادة دون غريه على كمال قدرته وحكمته  ةومن آايته الدال، وميتثلون 

ن السموات واألرض ال تزوالن ، وأوثباهتا وعدم اضطراهبا  ضوقيام األر  فال تسقط ، السماء وثباهتا
وتسلريه للسموات واألرض مث إذا دعاكم هللا للبعث واجلزاء واحلساب من األرض كله أبمر هللا ذلك  و 

 إذا انتم خترجون من قبوركم .
 

 بعض الدروس من الآيات :

 
 عباس  وقل ما جاء يف هذا احلديث عن أبنأكثر من التسبيح هلل !  ، خي المسلمأ -1

 َوَلهُ  ُتْصِبُحونَ  َوِحيَ  ُتُُْسونَ  ِحيَ  اّللَِّ  َفُسْبَحانَ }  ُيْصِبحُ  ِحيَ  َقالَ  َمنْ  َقالَ  أَنَّهُ  ) : قال رسول هللا 
 َذِلكَ  يَ ْوِمهِ  ِف  َفاَتهُ  َما َأْدَركَ  { ُُتَْرُجونَ  وََكَذِلكَ  ِإَل  ُتْظِهُرونَ  َوِحيَ  َوَعِشيًّا َواِْلَْرضِ  السََّمَواتِ  ِف  اْْلَْمدُ 
َلِتهِ  ِف  َفاَتهُ  َما َأْدَركَ  ُُيِْسي ِحيَ  قاليهن َوَمنْ   . إسناد جيد: كثري عن إسناد الطربي   وقال ابنرواه الطربي وأبو داود (  َلي ْ

  يب هريرة، على ما جاء يف حديث أاليوم مائة مرة  أخي املسلم ، قل سبحان هللا وحبمده يف   -2
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 َكاَنتْ  َوِإنْ  َخطَاََّيهُ  ُحطَّتْ  َمرَّة   ِمائَةَ  يَ ْوم   ِف  َوِبَْمِدهِ  اّللَِّ  ُسْبَحانَ  َقالَ  َمنْ : )  فقد قال        

 يف دقائق يسرية جدا .لتستطيع أن تقوهلا  أخي المسلمإهنا  .رواه الشيلان ( اْلَبْحرِ  زََبدِ  ِمْثلَ         
 ( كَ َعَليْ  ثَ َناءً  ُأْحِصي َل  ):  ! فقد قال ر من محد هللا والثناء عليه أكث   ، أخي المسلم   -3

 َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  اّللَُّ  ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َقالَ  َوِإَذا ):  ويف حديث سعيد  يف حديث أىب هريرة  ل وقا  صحيح 
وقال  .( صحيح) رواه أهل السنة إال أاب داود ...احلديث ( اْْلَْمدُ  َوِلَ  اْلُمْلكُ  ِل  َأَنَ  ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َعْبِدي َصَدقَ  َقالَ  اْْلَْمدُ 
 رةيف حديث أيب هري  ( ْيَ ْومَ  َأَحد   َيَْتِ  ملَْ  َمرَّة   ِماَئةَ  َوِبَْمِدهِ  اّللَِّ  ُسْبَحانَ  ُُيِْسي َوِحيَ  ُيْصِبحُ  ِحيَ  َقالَ  َمن 

  رواه مسلم   ( َعَلْيهِ  زَادَ  َأوْ  َقالَ  َما ِمْثلَ  َقالَ  َأَحد   ِإلَّ  ِبهِ  َجاءَ  ِمَّا ِبَِْفَضلَ  اْلِقَياَمةِ 

 
 الرتبة طيبة اْلنة أن وأخربهم ، السلم أمتك أقرئ حممد َّي:  فقال ، ب أسري ليلة إبراهيم رأيت):  وقال 

 حول ول ، أكرب وهللا ، هللا إل إله ول ، هلل واْلمد ، هللا سبحان:  قول وغراسها ، قيعان وإَّنا ، املاء عذبة ،
 .( صحيح) املعجم األوسط للطرباين  (ِبهلل إل قوة ول
! فالكون كتاب مفتوح نقرأ فيه من لننظر يف هذه اآلايت ) املللوقات (  ، أخي المسلم -4

ومن ذلك اختالف األلسنة فهذا يتكلم ، شاهدة يف خلق السموات واألرض وغريها املاآلايت 
 ةاحيلياالجنليزية وهذا الفرنسية وهذا الفارسية وهذا التكية وهذا األردية وهذا السو  وهذا ةبيعر ال

واختالف األلوان فهذا مشاهد بل اختالف ، الكثري  اللهجات يف اللغة من بل إن  ، وغريها 
ف فهذا طويل وهذا واختالف األنو  ،الشعور فهذا شعره سبط وهذا جعد قطط وهذا متوسط 

فهذا الطيب ، والبصمات وغري ذلك  ، واختالف األفكار والفهم ، القامة أفطس واختالف 
وهذا اخلائن وهذا املتملق وهذا وهذا الغدار وهذا األمني  غوهذا احملتال وهذا املراو   وهذا اخلبيث

وهذا الذي يهمه بطنه وفرجه ، اح ذو الوجهني وهذا املتسلط وهذا العامل وهذا اجلاهل وهذا املد  
 وقد قال ! ر يف هذه اآلية العظيمة وأتمل وتفك -أخي -فانظر ، واختالف يف هذا العامل ، 
 آَدمَ  بَ ُنو َفَجاءَ  اِْلَْرضِ  َجَِيعِ  ِمنْ  قَ َبَضَها قَ ْبَضة   ِمنْ  آَدمَ  َخَلقَ  اّللََّ  ِإنَّ  ):   حديث أيب موسى يف

ُهمْ  َجاءَ  اِْلَْرضِ  َقْدرِ  َعَلى  بُ َوالطَّي ِ  َواْْلَِبيثُ  َواْْلَْزنُ  َوالسَّْهلُ  َذِلكَ  َوَبْيَ  َواِْلَْسَودُ  َواِْلَبْ َيضُ  اِْلَْْحَرُ  ِمن ْ
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 . رواه امحد وأبو داود والتمذي ( َذِلك َوَبْيَ 
هللا خلق الزوجة أينس هبا وأتنس به  ن  ر أل وتدب  حدان وأتم  ، هل فك ر أ خي المسلمأ  -5

، وذلك بفضل هللا على عباده ، ذلك إمنا هو بكلمة هللا  ، وكي  وصلت إليه فإن  وةحبه وحيبها 
) يف حديث عمر بن األحوص :  ابلزوجة فقال  ك فهي أسريه عند الزو  وقد أوصى ولذل

َا َخرْيًا ِِبلنِ َساءِ  َواْستَ ْوُصوا َأَل  حدان إذا تدبر . إن أ( حسن)رواه التمذي وابن ماجة (  ِعْندَُكمْ  َعَوان   ُهنَّ  َفِإَّنَّ
عبد ربه وعلق قلبه ؛ و  ةهللا العظيم إحسانه وقدرةعليه وكرمه و  هذا املوضوع عرف فضل هللا

 يته واتب إليه , وهللا املوفق .وانتهى عن معص، عته بطا
الرغبة والطمع يف ، وآية الغيم وما يف ذلك من هل نتأمل يف آية الرب  ، أخي المسلم   -6

ولنتأمل هذه اآلايت الدالة على قدرة ! لنق  عند هذه املشاهد  واخلوف من الصواعق ؟املطر 
 عني، وأن نعود إىل هللا مطي يف أعمالنا وأقوالنا وقلوبنا اليت تدعوان إىل مراقبة هللا، هللا العظيمة 

إذا رأى الغيم عرف ذلك يف )  :  هو الذي بيده األمر كله وقد كان ف راجني خائفني ،
 . صحيح (وجهه ألنه يشى أن يكون فيه عذاب فإذا أمطرت سرى عنه 

 .رواه البلاري من حديث عائشة (  ََنِفًعا يِ ًباصَ  اللَُّهمَّ  َقالَ  اْلَمَطرَ  رََأى ِإَذا: )  وكان        

 : هل هلذا السق  احملفوظ أعمدة ؟0س - 7   
    : ليس هلا أعمدة وحنن نراها بدون أعمدة .       
 :من الذي خلقها كذلك وحفظها من السقوط وغريه؟2س      
 فهي قائمة اثبتة أبمره سبحان .  ، نه هللا تعاىل : إ2       
 ؟ اآلية وعليك  جتاه هذه : ما الذي علي2س     
 !   رضني عن ذلكوما أكثر املع، : علينا التدبر والتفهم والعودة إىل هللا عابدين اتئبني 2    
     ُْمْعرُِضونَ  آيَاتَِها َعنْ  َوُهم  [32: األنبياء]  .                                  . 
 السموات ؟ تضطرب وال تزول هي و والبتة ال تتحرك من الذي حفظ األرض فهي اث :4س     
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   فيها ر  من وسوف ختُ ، يبة له قائمة أبمره سبحانه خاضعة له مستج : إنه هللا تعاىل ، فهي4       
 . [4:االنشقا ]  َوَتَخلَّتْ  ِفيَها َما َوأَْلَقتْ  ستتللى عنهمو  هم هللا إذا دعااملوتى من      .
 ه واإلانبة إليه؟            ك ووعيناه وامتألت قلوبنا من تعظيم هللا وحمبته وخوف: هل ندرك ذل5س    
  ! املشاهداتا عن هذه اآلايت الواضحات وما أكثر املعرضني من   ، علينا ذلك:  إن 5      
 
  َُماَواتِ  ِفي َمنْ  َوَله ِذي َوُهوَ ( 26) َقانُِتونَ  َلهُ  ُكل   َوالْأَرِْض  السَّ  اْلَخْلقَ  أُ يَبْدَ  الَّ

َماَواتِ  ِفي اْلأَْعَلى اْلَمَثلُ  َوَلهُ  َعَليْهِ  أَْهَونُ  َوُهوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ   َوُهوَ  َوالْأَرِْض  السَّ

 َمَلكَتْ  َما ِمنْ  َلُكمْ  َهلْ  أَْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َمَثلًا َلُكمْ  َضَربَ ( 27) اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ 

 كَِخيَفتُِكمْ  َتَخاُفوَنُهمْ  َسَواء   ِفيهِ  َفأَْنُتمْ  ْقَناُكمْ َرَز  َما ِفي ُشَركَاءَ  ِمنْ  أَيَْماُنُكمْ 

لُ  كََذِلكَ  أَْنُفَسُكمْ  بَعَ  بَلِ ( 28) َيْعِقُلونَ  ِلَقْوم   الْآَيَاتِ  ُنَفص ِ ِذينَ  اتَّ  َظَلُموا الَّ

هُ  أََضلَّ  َمنْ  يَْهِدي َفَمنْ  ِعْلم   ِبَغيْرِ  أَْهَواَءُهمْ  ( 29) ِرينَ َناصِ  ِمنْ  َلُهمْ  َوَما اللَّ

ينِ  َوْجَهكَ  َفأَِقمْ  هِ  ِفْطرَةَ  َحنِيًفا ِللد ِ ِتي اللَّ  ِلَخْلقِ  َتبِْديلَ  لَا َعَليَْها النَّاسَ  َفَطرَ  الَّ

هِ  ينُ  َذِلكَ  اللَّ  َواتَُّقوهُ  إَِليْهِ  ُمنِيِبينَ ( 31) يَْعَلُمونَ  لَا النَّاِس  أَكَْثرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقي ِمُ  الد ِ

ِذينَ  ِمنَ ( 31) اْلُمشْرِِكينَ  ِمنَ  َتُكوُنوا َولَا اةَ الصَّلَ  َوأَِقيُموا  ِديَنُهمْ  َفرَُّقوا الَّ

  (32) َفرُِحونَ  َلَديِْهمْ  ِبَما ِحْزب   ُكلُّ  ِشيًَعا َوكَاُنوا
 

 التفسير :

     كرها  و   طوعا  كلهم خاضعون له خاشعون ، فهم ملكه وعبيده ،  وهلل ما يف السموات واألرض  
وكل ، ي يلق اخللق من العدم مث يعيده بعد فنائه , واإلعادة أهون على هللا من العدم وهو وحده الذ
ن يقول كن فيكون , وهلل الوص  األعلى الكامل يف ، فإمنا إذا أراد شيئا أ على هللا شيء هني  

ي ( وهو العزيز الذ وهو السميع البصري  ليس كمثله شيء)  بيةالسموات واألرض وهو املنفرد ابلربو 
ضرب هللا لكم مثال من ، وقدره وجزائه غلب وال مُيانع , احلكيم يف خلقه وشرعه لب وال يُ اغال يُ 

أنفسكم فانتم تفهمونه وتعرفونه : هل لكم من ما ملكتم من العبيد واإلماء من يشارككم يف ما رزقناكم 
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رزاقكم  الكم  وغريها من أكم يف أمو م يف ذلك وانتم ختافون أن يقامسو من األموال وغريها ويتساوون معك
هلل شركاء يف  ؟ أنكم ال ترضون بذلك فكي  جتعلونه ن يقامسكم الشركاء احلقيقيونكما ختافون أ

عبادته وترضون هلل به مما ال ترضون به ألنفسكم ؟ كذلك نوضح ونبني األدلة والرباهني مبثل هذا املثل 
هذه األمثال الدالة على استحقا  هللا سبحانه عن هللا آايته ويتدبرون  يعقلونلقوم األسلوب وتنويع 

 هم مع البيان التام هلمأهواءبل اتبع الذين ظلموا أنفسهم ابلشرك والكفر . للعبادة وحده دون غريه  
من  يوفق نيستطيع أحد ، فال أابئهم بغري حجة وال دليل دوا آهم وقل  ءابألدلة والرباهني فاتبعوا أهوا

صروهنم من عذاب هللا وما للمشركني من انصرين ين، الشقاوة وكتبها عليه  والضاللة  من علم هللا فيه
شرعه هللا لك ك واستمر على الدين اخلالص الذي وسدد وجه -أيها الرسول  -فأقم ، ه ومينعوهنم من
عليها  الناس هللا ، وأنت مالزم فطرتك السليمة اليت فطرعن الشرك إىل التوحيد  مائال  ، وهداك إليه 

، ال عليه إ حد  يولد أعلى تبديل دين هللا فال  ال يقدر احد  ، نه ال اله غريه وأومعرفته توحيد هللا وهي 
م خطاه . خلقهم هللا وفطرهم على دينه ذلك الدين املستقيم الذي ال يضل من اخذ به وترس   فقد
 إال وهم ن أكثرهم ابهللوما يؤم، معرضون سلوكه  وعنعنه أكثر الناس ال يعرف ذلك فهم  ولكن  

 مشركون.
واتقوا هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، أقيموا وجوهكم للدين القيم راجعني إىل هللا اتئبني إليه  

وغريها بل وال تكونوا من املشركني ابهلل يف عبادته ، وحافظوا على الصالة إبقامتها كما شرعها هللا لكم 
منوا وه وآني الذين فرقوا دينهم فبدلوه وغريوه وحرفوال تكونوا من املشركاعبدوه وحده دون سواه ، 

ببعض وكفروا ببعض إتباعا ألهوائهم وكانوا طوائ  ومجاعات خمتلفة كاليهود والنصارى وأهل األهواء 
ع كل منهم جلماعاته وقادته ويدعو لسلوك طريقته ومنهجه , كل احنرفوا عن الطريق املستقيم يتشي الذين
 احلق معهم دون غريهم . ديهم مبا يرون أنطائفة فرحون مبا لحزب و 
 

 بعض الدروس من الآيات :
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 : لكن هذا اْلضوع ينقسم إل قسمي ، كل خلق هللا خاضعون له  إن   ،  أخي المسلم -1

   حد إن ير   ال يستطيع أ) رغم انفه ( وهي العبودية الكونية اليت  قسم خاضع مطيع كوان
بل وكل العامل يف السموات واألرض خاضع ، من العصاة  ومن هؤالء املشركون وغريهم، عنها 

 هلل منقاد ال ير  عن عبودية هللا .
   وهم املطيعون ألمر هللا وأمر رسوله ،  قسم خاضع مطيع شرعا  يف القيام مبا كلفوا به وهذا

 ند هللا ومن خالفه فعليه العقاب .هو الذي عليه الثواب ع
 َوَمنْ  اْْلَنَّةَ  َدَخلَ  َأطَاَعِن  َمنْ  : ) وقد قال ؟   وأمر رسوله كي  إان وأنت يف القيام أبمر هللا  

 . رواه البلاري ( َأَب  فَ َقدْ  َعَصاِن 
 .وأمسائه وصفاته  لوهيتهبيته وأالكامل يف ربو   : وهو الوص هلل املثل اِلعلى إن   - 2

 :ومن ذلك       
  به رسوله  هوص  هللا به نفسه أو وصفما كل ل أصل املعن نعق بت له سبحانه )فهو اث

( وهذا اإلثبات مع نفي التمثيل  كما قال  فل يعلم ذلك إل هللا ةما كمال املعن والكيفيوأ
ِميعُ  َوُهوَ  شَْيء   كَِمْثِلهِ  َليْسَ :  هللا تعاىل  . [ 11:الشورى]   اْلبَِصيرُ  السَّ

 رسوله  هنفسه أو نفاه عن عن كل ما نفاه هللا فيه مع ثبوت كمال ضده كنفي ك تننفإ
 . السنة والنوم الدال على كمال قيوميته وحياته

   نثبت هذا علىولكن ، كمال للمللو  )مل ينفها هللا عن نفسه ( فاهلل أوىل هبا   كل صفة  
 . يهف فيتفصلالتفصيل  ه علىمناإلمجال إال ما دل الدليل الشرعي 

   والسنة ( . ) من الكتاب يوالصفات توقيفابب األمساء  إن 
يف احلديث القدسي   وقد قال هللا ، ه ليس أول اخللق أبهون على هللا من إعادته ن  إ  - 3
فقوله لن يعيدين كما  كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك وشتمين ومل يكن له ذلك فأما تكذيبه إايي)
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 ولدا  وأان األحد الصمد بدأين وليس أول اخللق أبهون علي من إعادته , وأما شتمه إايي فقوله اختذ هللا
 . رواه البلاري من حديث أىب هريرة (  الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا  أحد

رها لها وتدب  فيها فوائد وعربا ملن تعق  ، فإن  م أمثال القران عندما تقرأهتفه  ،  أخي المسلم -4
 اْلَعاِلُمونَ  إِلا يَْعِقُلَها َوَما  [43: العنكبوت] . 

، وهو عبادة هللا لنستقم على دين اإلسالم الذي فطر هللا الناس عليه  ، خي المسلمأ - 5
يف  وقد قال  والقيام أبمره وهنيه ومتابعة رسول ، ال شريك له وترك عبادة ما سواه  وحده 

َساِنهِ  َأوْ  يُ َنصِ َرانِهِ  َأوْ  َدانِهِ يُ َهو ِ  َفأَبَ َواهُ  اْلِفْطَرةِ  َعَلى يُوَلدُ  ِإلَّ  َمْوُلود   ِمنْ  َما: )  هريرة  حديث أيب  َكَما ُُيَجِ 
َتجُ  َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّت  اّللَِّ  ِفْطَرةَ  يَ ُقولُ  ثَّ  َجْدَعاءَ  ِمنْ  ِفيَها ُتُِسُّونَ  َهلْ  ََجَْعاءَ  َُبِيَمةً  اْلَبِهيَمةُ  تُ ن ْ  تَ ْبِديلَ  َل  َعَلي ْ
ينُ  َذِلكَ  اّللَِّ  ِْلَْلقِ   .رواه مسلم وغريه  ( مُ اْلَقي ِ  الدِ 

  و بسبب املعلم أو بسبب ، فقد يكون بسبب الوالدين ألنحذر من االحنراف  ، أخي المسلم
ع اجملتمع يف الكفر الذين يسعون إىل ارتكاس الفطرة وإيقا  اجملتمع أو بسبب أهل الشر والفساد

 يلة .والفسو  والرذ
 قسم إىل أقساموهذا التفر  ين  يعا  شالدين لنحذر من التفر  يف ،  أيها المسلمون  -6
  أو إميان ابلقران وإميان ببعض القران وكفر ببعض ، تفر  إىل اليهودية والنصرانية واجملوسية ،

وغري ، واحليواانت واجلمادات واألواثن والبقر  األصنامعبادة غري هللا من وكفر ابلسنة ، أو إىل 
دينا هللا و  من دين اإلسالم الذي ال يقبل ذلك من الشرك األكرب فهذا كله كفر ابهلل وخر 

َدانِهِ  َفأَبَ َواهُ )  يب هريرة يف حديث أ وقد قال ، سواه  َسانِهِ  َأوْ  َأْو يُ َنصِ َرانِهِ  يُ َهوِ  رواه البلاري (  ُُيَجِ 

. 
 ،  كل مجاعة وفرقة تدعوا إىل منهجها وطريقتها وتوايل على ذلك تفر  إىل مجاعات وفر

ا ما يكون كافرا وليس له من وكل هذه اجلماعات ابإلسالم وهذه الفر  منه، وتعادى عليه 
يب بكر وعمر وعثمان ويسب كأ  كمن يسب أصحاب النيب ، اهيف دعو إال امسه  مالاإلس
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الفر  من يعمل الشرك األكرب  ويرميها مبا برأها منه القران , ومن هذه رضي هللا عنهاعائشة 
على منه   ومن هذه الفر  من يدعوا إىل هللا ، م كفار فهر ى ابإلسالم كعباد القبو سم  توي

ولكن عنده بعض امللالفات الشرعية اليت ال تصل إىل الكفر أو عنده بعض ، عنده يسري عليه 
ر من تلك امللالفات وقد يقع ثكبني مستقل ومستالبدع اليت ال يكفر صاحبها وهم ما 

نصح وعدم للالعلم وقلته واملواالة واملعاداة والقبول  التفاوت بني العاملني يف الفرقة الواحدة من
يف حديث عوف بن مالك  وقال ، من االفتا   قد حذر ولكن النيب ، القبول وغري ذلك 

  : ( ُْعونَ  اْْلَنَّةِ  ِف  فَ َواِحَدة   ِفْرَقةً  َوَسْبِعيَ  ِإْحَدى َعَلى اْليَ ُهودُ  اْفرَتََقت  النََّصاَرى َقتْ َواْفرتََ  النَّارِ  ِف  َوَسب ْ
َتْيِ  َعَلى ُعونَ  َفِإْحَدى ِفْرَقةً  َوَسْبِعيَ  ثِن ْ  لَتَ ْفرَتَِقنَّ  بَِيِدهِ  حُمَمَّد   نَ ْفسُ  َوالَِّذي اْْلَنَّةِ  ِف  َوَواِحَدة   النَّارِ  ِف  َوَسب ْ
َتانِ  اْْلَنَّةِ  ِف  َواِحَدة   ِفْرَقةً  َوَسْبِعيَ  َثَلث   َعَلى ُأمَِّت  . واليت يف  (صحيحرواه ابن ماجه )(  النَّارِ  ِف  ُعونَ َوَسب ْ  َوثِن ْ

 كان من ):  ؛ لقوله    اجلنة هم أهل السن واجلماعة املتمسكون بكتاب هللا وسنة رسوله

 . رواه احلاكم(  وأصحاب اليوم عليه أَن ما على
  ا من  ورميه عاتاماجلوالكالم يف ، تفر  يف تصني  الناس وتكفريهم وتقسيمهم وتبديعهم

كثري من اجلهال الذين ال علم عندهم وإمنا هم إتباع هوى ) وإمنا يعاد يف ذلك إىل العلماء 
لعلمه الذين وأويل األمر منهم  الرسول إىل ولورودهوالسنة  القران  صاحملققني الذين فهموا نصو 

التبديع   و( وال يعاد إىل أولئك اجلهال الذين يسعون ابلتكفري والتفسيق   يستنبطونه منهم
لم , أو مبجرد كالم فالن نصوص كالم العلماء أو أبخذ الكالم من غري أهل الع بعض  ببت
امل فأجاب الع، نه السائل ما ليس يف تلك اجلماعة يتكلم  بناء على سؤال موجة ضم  الذي 

 اعة تعبد القبور وتفعل كذا وكذا ؟أيها الشيخ ما تقول يف مج: كمن قال   على السؤال ،
 : العامل اجلماعة اليت تعبد القبور كفار ابهلل الكفر األكرب , فيذهب السائل ويقول لغريه فيجيب

إن العامل مل يفت يف اجلماعة وإمنا أفىت ، اجلماعة الفالنية أفىت فيها العامل الفالين أبهنم كفار 
  يرةيف حديث أيب هر  وقد قال ! جوااب لسؤالك فاعلم هذا وعه , ولنحذر من هذا املنه  
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 حصنيبن , ويف حديث عمران رواه البلاري (  َأَحُدُُهَا ِبهِ  َِبءَ  فَ َقدْ  َكاِفرُ  َّيَ  ِِلَِخيهِ  الرَُّجلُ  َقالَ  ِإَذا) : 
 قوله   : (َكَقْتِلهِ  اْلُمْؤِمنِ  َوَلْعنُ  َكَقْتِلِه، فَ ُهوَ  َكاِفُر، َّيَ  َِلِخيهِ  الرَُّجلُ  َقالَ  ِإَذا ) رواه الطرباين يف الكبري 

 . (صحيح)
إذا كانت هناك مجاعة عندها بعض امللالفات فيجب توجيه النصيحة فقد ، أخي المسلم  -د 

ينُ : )  قال  ، فان رجعت إىل هللا فليبني ذلك هلا  كفرا  , وإذا كانت امللالفة   رواه البلاري(  النَِّصيَحةُ  الدِ 
كانت امللالفة   اذإ ماأو ، ىل هللا نهم إ، وإن أبوا تربأان معليه من الكفر فهم مسلمون  وتركت ما هي

الة بقدر ما عندهم من اخلري ويبغضون افيبني هلا ذلك وهلا املو ، صل إىل الكفر بدعة ومعصية ال ت
 رهم من التفر  . وهللا املوفق  .وجيب ةحذي، بقدر ما عندهم من الذنوب 
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 إَِذا َرْحَمةً  ِمْنهُ  أََذاَقُهمْ  إَِذا ُثمَّ  إَِليْهِ  ُمنِيِبينَ  َربَُّهمْ  َدَعْوا ُضر   النَّاسَ  َمسَّ  َوإَِذا 

 َفَسْوفَ  َفَتَمتَُّعوا آََتيَْناُهمْ  ِبَما ِليَكُْفُروا( 33) ُيشْرُِكونَ  ِبَرب ِِهمْ  ِمْنُهمْ  َفِريق  

( 35) رُِكونَ ُيشْ  ِبهِ  كَاُنوا ِبَما يََتكَلَّمُ  َفُهوَ  ُسْلَطاًنا َعَليِْهمْ  أَْنَزْلَنا أَمْ ( 34) َتْعَلُمونَ 

َئة   ُتِصبُْهمْ  َوإِنْ  ِبَها َفرُِحوا َرْحَمةً  النَّاسَ  أََذْقَنا َوإَِذا  إَِذا أَيِْديِهمْ  َقدََّمتْ  ِبَما َسي ِ

هَ  أَنَّ  َيَرْوا أََوَلمْ ( 36) يَْقَنُطونَ  ُهمْ   ِفي إِنَّ  َوَيْقِدرُ  يََشاءُ  ِلَمنْ  الر ِْزقَ  يَْبُسُط  اللَّ

هُ  اْلُقْربَى َذا َفآَتِ ( 37) ُيْؤِمُنونَ  م  ِلَقوْ  لَآَيَات   َذِلكَ   َوابْنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحقَّ

ِبيلِ  ِذينَ  َخيْر   َذِلكَ  السَّ هِ  َوْجهَ  ُيِريُدونَ  ِللَّ  َوَما( 38) اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأوَلئِكَ  اللَّ

هِ  ِعْندَ  يَْرُبو َفلَا النَّاِس  أَْمَوالِ  ِفي ِليَْرُبوَ  ِربًا ِمنْ  آََتيُْتمْ   َزكَاة   ِمنْ  آََتيُْتمْ  َوَما اللَّ

هِ  َوْجهَ  ُتِريُدونَ   ( 39) اْلُمْضِعُفونَ  ُهمُ  َفُأوَلئِكَ  اللَّ

 

 التفسير :

خملصني يف الدعاء  وإذا أصاب الناس شدة أو بالء  من مرض أو فقر أو غريها دعوا هللا متضرعني إليه 
 عليهم نعمه واسبغعنهم كش  الشدة فرمحهم و  م عليه ، مث إذا أنعميل عنهم ذلك الضر راجعني إليه يز 
هم من النعمة وكش  الضر ليكفروا مبا أعطينا،  سواهبرهبم يشركون به غريه ويعبدون  إذا مجاعة منهم

م هللا من نعمة وتلذذوا يف هذه الدنيا الذاهبة وبشهواتكم فسوف املشركون مبا أعطاك ااي أيهفتمتعوا 
يشجعهم على  بينا   ودليال   واضحا   أم أنزلنا على أولئك املشركني برهاان  ، م تعلمون عاقبة كفركم بنعم ربك

، فلم يكن هلم شيء من ذلك ، شركهم ويقرهم عليه فهو ينطق شاهدا هلم بصحة شركهم وكفرهم ؟ ال 
البطر و رز  أو خصب ورخاء وعافية  ومال وغريها فرحوا هبا فرح من ، قنا الناس رمحة منا وإذا أذ
بسبب ما قدمت أيديهم من مرض أو فقر أو قحط  أو غري ذلك  من سنة   صبهمن تُ ، وإ والكرباألشر 

 .الذنوب واملعاصي إذا هم ييأسون من اخلري والفر   
ق الرز  ضي  م يكفر ؟ ويُ له أيشكر أ واختبارا   أومل يروا إن هللا يوسع الرز  ملن يشاء من عباده  امتحاان  

قه حلج  ودالئل ييف توسيع الرز  وتضي أيصرب أم يسلط ؟ إن  ، له  ء  على من يشاء من عبادة ابتال
ته الكاملة ورمحته ولطفه بعباده وحكمته يف تدبري خلقه  مة هللا وقدر حك، تدهلم على رب لقوم يؤمنون وع  
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 ، ذا القرابة حقه من النفقة والصلة واإلحسان  ، فأعط
ُ
 بيلعدم الذي ال مال له واملنقطع به السوأعط امل

ذلك اإلعطاء خري وثواب عظيم للذين يقصدون به وجه هللا  ,  حقهم من الزكاة والصدقة , فإن  
وما ، الناجون من كل مرهوب ، ب و لئك املنفقون يف أعمال الرب  لوجه هللا هم الفائزون بكل مطلو وأ

 مال ة يزيد لكم منربويبزايدة  الناس عليكم أكثر منها أو أعطيتم ماال   أعطيتم من عطية تريدون أن يرد  
أعطيتم  فيه بل إن هللا ميحق الراب , وما وينمو فيها فان ذلك ال يتضاع  عند هللا وال ثواب لكم الناس

من زكاة وصدقه تقصدون هبا وجه هللا وثوابه  ,فأولئك الذين ينفقون ابتغاء وجه هللا  هم الذين 
 يضاع  هلم الثواب واألجر العظيم عند هللا تعاىل .

 
 : الدروس من الآياتبعض 

 
 ؟كي  بنا إذا مسنا الضر )املرض الفقر و األزمات والقحط وغري ذلك ( ، أخي المسلم  -1

مث إذا بدل هللا احلال إىل اخلري والصحة ؟ خملصني راغبني يف كش  الضر عنا  ندعو هللا  هل 
 غىن وغري ذلك نشكر هللا على ذلك ؟والعافية وال

 : اعلم ما يلي 
  ووجب علينا الصرب على ا الضر وجب علينا اللجوء إىل هللا يف كش  الضر عنا بناإذا أص ،

 . ذلك  الضر 
 يف معصيته  . عطاان هللا النعم وجب علينا الشكر ووضعها يف طاعة هللا الإذا أ 

 !.فاسأل نفسك أخي املسلم  
  َأَصابَ ْتهُ  ِإنْ  ِلْلُمْؤِمنِ  ِإلَّ  ِِلََحد   َذاكَ  َوَلْيسَ  َخرْي   ُكلَّهُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمنِ  ِِلَْمرِ  َعَجًبا)  :  وقد قال  

 . رواه مسلم ( َلهُ  َخرْيًا َفَكانَ  َصرَبَ  َضرَّاءُ  َأَصابَ ْتهُ  َوِإنْ  َلهُ  َخرْيًا َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ 
  ُم عليه  حدان النعمة حرُ ، وإذا أصاب ألط من ربه م عليه الس  إذا أصاب أحدان الضر حر
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 كثري من اخللق إال من رمحه هللا. ومن الكفران جعلها يف معصية هللا كما هو حال  ، هنا كفرا
  يف ذلك مبا أمره ربه أم ال  , واعلم إن يقوم اعلم إن الضراء والسراء من هللا لعبده لينظر هل

تكفر النعمة عند  ومل َ ؟ تسلط على ربك يف الضراء  مَ فل  ، الضراء والسراء قد أصابت غريك 
وحيث إن السراء والضراء حاصلة يل ولك يف أكثر األوقات فعلينا إن نوطن أنفسنا  لسراء ؟ ا

 ملوفق .وهللا ا. على االلتزام أبمر هللا يف ذلك لنحصل على ثوابه العظيم 
حذر من فرح البطر واألشر والكرب عندما حنصل على النعم من هللا تعاىل ، ا أخي المسلم  -2

يف حديث ابن  وقد قال ، ليأس  عندما حيصل لنا الضراء كاملرض والفقر ولنحذر من القنوط وا
ْركُ : اْلَكَبائِرُ )  عباس  ، الشِ  ، َرْوحِ  ِمنْ  َواْلَيْأسُ  ِِبّللَِّ ، َرْْحَةِ  ِمنْ  َواْلَقُنوطُ  اّللَِّ  رواه(  اّللَِّ  َمْكرِ  ِمنْ  َواَِلْمنُ  اّللَِّ

كبد وغريها من من إذا أصابه املرض كالسرطان وأمراض الهناك  ن  ،  وأ( صحيح)الطرباين يف الكبري 
، وال ينظر هذا العبد ن هذا املرض ليس له عال  األمراض الشديدة فإنه ييأس من الشفاء حبجة أ

يف  فقد قال ، نه ما من مرض إال وقد انزل هللا له دواء  علمه من علمه وجهله من جهله أ
 أَنْ َزلَ  َما صحيح  ويف لفظ آخر : ) (( إال أنزل له الدواء ما أنزل هللا داء  ))   حديث ابن مسعود

 .( صحيح) رواه ابن ماجة عن أيب هريرة(   ِشَفاء َلهُ  أَنْ َزلَ  ِإلَّ  َداءً  اّللَُّ 
 .  ي المسلم ولا تقنط من رحمة هللافلا تيأس أخ        

لى من يشاء ويضيق يقسم األرزا  على عباده فيوسع عهللا هو الذي  إن  ،  أخي المسلم -3
ن ، ولولذلك سوف أيتيين وأيتيك ما كتبه هللا لنا من الرز  ، كمة يعلمها على من يشاء حل

 من هرب آدم ابن أن لو) :  يف حديث جابر   وقد قال، منوت حىت أنخذ ما قدره هللا لنا 

فيا ، األلباين رمحه هللا   هحسنب و الشعيف البيهقي رواه  ( املوت يدركه كما رزقه ِلدركه املوت من يهرب كما رزقه
وفكرك يف م هللا لك ، وال ةحر  نفسك وقلبك واقنع مبا قس ،أخي املسلم  ابذل السبب فقط 

فاصرب ، ألنه مما قضاه هللا لك واختاره لك  ؛هذا خري لك  ن  ، واعلم أرزقك  التندم إذا قل  
أن  ين الناس (  بل ادع هللا واحتسب الثواب عند هللا ) وارض مبا قسمه هللا لك تكون اغ
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َفعُ  َل  ِعْلم   ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ : )  كما قال ،يعيذك من نفس ال تشبع   ََيَْشعُ  َل  قَ ْلب   َوِمنْ  يَ ن ْ

 .رواه مسلم ( ...احلديث َتْشَبعُ  َل  نَ ْفس   َوِمنْ 
 ):  رضي هللا عنهاث عائشة يف حدي كما قال ، لك خريا   واسأل هللا إن جيعل كل قضاء قضاه

َتهُ  َقَضاء   ُكلَّ  ََتَْعلَ  َأنْ  َوَأْسأَُلكَ  واسأل هللا من اليقني ما يهون به  ، (صحيح) رواه ابن ماجه(  َخرْيًا ِل  َقَضي ْ
 َُيُولُ  َما َخْشَيِتكَ  ِمنْ  َلَنا اْقِسمْ  اللَُّهمَّ )  يف حديث ابن عمر  كما قال   ،عليك مصائب الدنيا 

ن َ  َنا ِبهِ  ُِتَوِ نُ  َما اْلَيِقيِ  َوِمنْ  َجن ََّتكَ  ِبهِ  تُ بَ لِ غَُنا َما طَاَعِتكَ  َوِمنْ  َمَعاِصيكَ  َوَبْيَ  َنابَ ي ْ نْ َيا ُمِصيَباتِ  َعَلي ْ رواه (  الدُّ

 واآلخرةسأل هللا العافية يف الدنيا واسأل هللا أن يغنيك حبالله عن احلرام وا . (صحيح) امحد والتمذي
نْ َيا ِف  اْلَعاِفَيةَ  اّللََّ  َسلْ : ) لعمه العباس كما قال ،  )صحيح( .رواه أمحد والتمذي  (َواْْلِخَرةِ  الدُّ
جني والفقراء من مال هللا  انفق على الغريب وأعطه حقه وانفق على احملتا،  أخي المسلم -4

يف حديث  ه وقد قال هللا لرسول، ن هللا هو الذي يل  ملن انفق ؛ فإاتك وال تبلل آ الذي 
أَْنِفقْ : )  محار  عياض بن يف حديث أيب   , وقال  (صحيحوملسلم حنوه )رواه امحد (  َعَلْيكَ  َفَسنُ ْنِفقَ  ََ
 َخَلًفا ُمْنِفًقا َأْعطِ  اللَُّهمَّ  َأَحُدُُهَا فَ يَ ُقولُ  يَ ْنزَِلنِ  َمَلَكانِ  ِإلَّ  ِفيهِ  اْلِعَبادُ  ُيْصِبحُ  يَ ْوم   ِمنْ  َما ):  هريرة 

يعطي عطاء من  أكثر من اإلنفا  فقد كان  ، رواه الشيلان (   تَ َلًفا ِمُِْسًكا َأْعطِ  اللَُّهمَّ  اْْلَخرُ  َويَ ُقولُ 
 وقد أعطى رجال غنما بني جبلني .،  ال يشى الفقر

ولنتجنب كل املعامالت الربوية سواء كانت ! لنحذر من الراب كل احلذر ،  أخي المسلم -5
يف   وقد قال ،  ربوية أو معامالت ربوية أو عينة أو قروضا  ،  وك وهي ربويةمن البنبطاقات 

 َسلَّطَ  اْْلَِهادَ  َوتَ رَْكُتمْ  ِِبلزَّرْعِ  َوَرِضيُتمْ  اْلبَ َقرِ  َأْذََنبَ  َوَأَخْذتُْ  ِِبْلِعيَنةِ  تَ َبايَ ْعُتمْ  ِإَذا ):  حديث ابن عمر 
, وجتنب الراب سواء كان راب  (صحيحرواه أبو داوود ) ( ِديِنُكمْ  ِإَل  تَ ْرِجُعوا ّتَّ حَ  يَ ْنزُِعهُ  َل  ُذلًّ  َعَلْيُكمْ  اّللَُّ 

على الناس اليوم إلدخاهلم يف الراب  واحذر ما يضحك به البنوك الربوية فضل أو راب أتجيل
 حاجة الناس وفقرهم وهللا املوفق . مستغلني

  ُه ِذي اللَّ  َمنْ  ُشَركَائُِكمْ  ِمنْ  َهلْ  ُيْحِييُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  َرزََقُكمْ  ُثمَّ  َخَلَقُكمْ  الَّ
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 اْلَفَسادُ  َظَهرَ ( 41) ُيشْرُِكونَ  َعمَّا َوَتَعاَلى ُسبَْحاَنهُ  شَْيء   ِمنْ  َذِلُكمْ  ِمنْ  يَْفَعلُ 

ِذي بَْعضَ  ِلُيِذيَقُهمْ  النَّاِس  أَيِْدي كََسبَتْ  ِبَما َواْلبَْحرِ  اْلبَر ِ  ِفي ُهمْ  َعِمُلوا الَّ  َلَعلَّ

ِذينَ  َعاِقبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  َفاْنُظُروا الْأَرِْض  ِفي ِسيُروا ُقلْ (  41) يَْرِجُعونَ   ِمنْ  الَّ

ينِ  َوْجَهكَ  َفأَِقمْ ( 42) ُمشْرِِكينَ  أَكَْثُرُهمْ  كَانَ  َقبْلُ   يَأْتِيَ  أَنْ  َقبْلِ  ِمنْ  اْلَقي ِمِ  ِللد ِ

هِ  ِمنَ  َلهُ  َمَردَّ  لَا يَْوم    َوَمنْ  ُكْفرُهُ  َفَعَليْهِ  كََفرَ  َمنْ (43) يَصَّدَُّعونَ  َمئِذ  يَوْ  اللَّ

ِذينَ  ِليَْجزِيَ ( 44) َيْمَهُدونَ  َفلِأَْنُفِسِهمْ  َصاِلًحا َعِملَ   َوَعِمُلوا آََمُنوا الَّ

يَاحَ ال ُيْرِسلَ  أَنْ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ ( 45) اْلكَاِفِرينَ  ُيِحبُّ  لَا إِنَّهُ  َفْضِلهِ  ِمنْ  الصَّاِلَحاتِ  ِ  ر 

َرات    َفْضِلهِ  ِمنْ  َوِلَتبَْتُغوا ِبأَْمرِهِ  اْلُفْلكُ  َوِلَتْجرِيَ  َرْحَمتِهِ  ِمنْ  َوِلُيِذيَقُكمْ  ُمبَش ِ

ُكم   (46) َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَّ

 
 : التفسير

مث حيييكم ببعثكم من قبوركم ، كم إذا انتهت أعماركم ه هو الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتهللا وحد 
اىل ب واجلزاء , هل ممن تشركون هبم مع هللا من يفعل تلك األفعال )فيللق ومييت وحيي ( ؟ تعللحسا

القحط ظهر الفساد يف الرب والبحر كاملرض و ، عبدون مع هللا هللا وتقدس وتنزه عما يشركون وي
الناس من الذنوب واملعاصي ليبتليهم بسبب بعض ذنوهبم اليت  والكوارث بسبب ما كسبته أيدي

 ،ليه وبون إدون إىل رهبم  ويتو لعلهم يرجعون عن املعاصي ويع؛ جمازاة على صنعهم و ملوها اختبارا هلم ع
: سريوا وجتولوا يف األرض فانظروا معتربين متفكرين كي  كان هناية ومصري  قل أيها الرسول للمشركي

ان أكثرهم مشركني ابهلل الذين من قبلكم من األمم الذين كذبوا الرسل وما حل هبم من اهلالك فقد ك
ستمر عليه متمسكا فأقم وجهك مستقيما على هذا الدين القومي ) دين اإلسالم وا ،فعاقبهم ودمرهم 

, ذلك اليوم  هللا جميئه ووقوعه من عن يردهال يستطيع أحد   أن  من قبل أن أييت يوم القيامة الذي به
يوم القيامة ,  عليه عاقبتهو  هد كفر ئفعاهلل ورسوله من كفر اب ،يتفرقون ففريق يف اجلنة وفريق يف السعري 

، ليجزي الذين يف اجلنة  منزال كرميا ومقعد صد   فألنفسهم يهيئون ويوطنون من وعمل صاحلا ومن آ
بهم أعظم الثواب ابلتفضل عليهم ومن ذلك ) احلسنة يمنوا وعملوا األعمال الصاحلة أحسن اجلزاء ويثآ
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 رية ( .ضعاف كثبعشر أمثاهلا إىل أ
واستحقا  ومن أدلته وحججه الدالة على كمال قدرته ، ه تعاىل ال حيب الكافرين به املكذبني لرسله ن  إ

ه يرسل الرايح تبشر عباده بنزول املطر وقرب الغيث , وليذيقكم هللا من ن  العبادة وحده دون سواه أ
 أبمر هللا القدريوالبواخر يف البحر ي به العباد والبالد , ولتجري السفن يرمحته ابلغيث الذي ينزل فيح

لعلكم تشكرون هللا على ما أنعم و ، على السفن  ةولتبتغوا من فضل هللا يف التجارات واملعيش؛ وإرادته 
 تعد وال ةحصى . اليت ال ةناطمن النعم الظاهرة والب به عليكم
 

 : بعض الدروس من الآيات
 
 وذكرت معه عبادة املشركني وما هم عليه : كلما ذكرت عبادة هللا جل وعال أخي المسلم -1

: س هبذه اجلملة يوالتقد كن التنزيهيول عما يشركون وتعال سبحانهفلننزه هللا ونقدسه عما يشركون )
 . ( سبحان هللا وتعال عما يشركون) 
قر مراض واألوبئة  والقحط والفلرب والبحر واجلو من املصائب , يف الرب نرى األما نرى يف ا إن   -2

والقرصنة  رونرى يف البحر العواص  ابلسفن والبواخ، واجلوع والعري واالهنيارات األرضية وغري ذلك 
ونرى يف اجلو من الصواعق ، وغري ذلك واانت البحار من األمساك وحنوها البحرية وموت حي

بب واألمطار اليت جترف األرض والربد الشديد الذي يتل  الثمار وغري ذلك ) إن ذلك كله بس
تقي هللا : هل نحىت إن الذنوب ترتكب يف الرب والبحر ويف اجلو ( , فيا أخي املسلم ، ذنوب الناس 

 يف أنفسنا ونعود إىل هللا يف الرب والبحر واجلو ونتوب إىل هللا من الذنوب واملعاصي . 
اتقوا هللا وجتنبوا ، واي من هو يف الطائرة أو غريها ، واي من هو يف الباخرة ، اي من يسري على األرض    

وأنت ،  مونواهيه حمط اهتمامك معصيته وخافوا منه فال تنشروا الفساد واجعلوا أوامر هللا ورسوله 
وقد ، عليك ابلنصيحة ملن يرتكب الذنب يف الرب والبحر أو اجلو  أيها الراكب الذي ال ميلك شيئا  
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ينُ ) :  قال  (  َوَعامَِّتِهم اْلُمْسِلِميَ  َوِِلَئِمَّةِ  َوِلَرُسوِلهِ  َوِلِكَتاِبهِ  ّلِلَِّ  َقالَ  اّللَِّ  ُسولَ رَ  َّيَ  ِلَمنْ  َقاُلوا النَِّصيَحةُ  الدِ 
 . كتعاستطاحسب وانه عن املنكر  -أخي املسلم  -, وأمر ابملعروف  صحيح 

إذا مات استاح منه العباد و  ، حدان إذا كان مرتكب للذنوب فانه فاجر : إن أ أيها العبد -3
! وليحذر أحدان من الوقوع مع هل الطاعات فيا أخي ، لنكن من أ لبالد كما جاء ذلك عن النيب وا

 ه العباد والبالد .فتستيح من ؛الفجور وأصحاب الذنوب  أهل 
 
لك مقعدا يف اجلنة وأصلح قربك من اآلن ابإلميان  ئأمهد لنفسك وهي ، أخي المسلم -4

وقد قال  !ولينته احدان عن كل شر  ة واملهلة فأسرع إىل كل خري!الفرص والعمل الصاحل  فأنت يف زمان
  يف حديث أيب هريرة ( :  أيتها اخرجي:  قالوا صاْلا الرجل كان فإذا ، امللئكة ُتضره امليت إن 

:  قال.  غضبان غري ورب ورُيان بروح وأبشري ْحيدة اخرجي ، الطيب اْلسد ف كانت الطيبة النفس
 مرحبا:  فيقال ، فلن فيقولون ؟ هذا من:  فيقال ، َلا فيستفتح السماء إل به( 1) يعرج حّت ذلك فيقولون
 فيقال ، غضبان غري ورب ورُيان بروح وأبشري ، ْحيدة ادخلي ، الطيب اْلسد ف كانت الت الطيبة ِبلنفس

 النفس أيتها اخرجي:  قال وءالس الرجل كان وإذا ، ذكره تعال هللا فيها الت السماء إل حّت تنتهي ذلك َلا
 شكله من وآخر ،( 3) وغساق( 2) ِبميم وأبشري ، ذميمة اخرجي ، اْلبيث اْلسد ف كانت ، اْلبيثة
 ، فلن:  فيقولون ؟ هذا من:  فيقال ، َلا فيستفتح السماء إل ُبا يعرج ث ، ُترج حّت ذلك فيقولون ، أزواج

 أبواب لك يفتح لن فإنه ، ذميمة ارجعي ، اْلبيث اْلسد ف نتكا ، اْلبيثة ِبلنفس مرحبا ل:  فيقولون
 فيم:  فيقال ، فزع غري قربه ف الصاحل الرجل فيجلس القرب إل فتصري ، واِلرض السماء بي فرتسل ، السماء

 جاءَن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حممد:  فيقول ؟ الرجل هذا ما:  فيقال ، اإلسلم ف:  فيقول ؟ كنت
 ، يراه ِلحد( 5) ينبغي ما:  فيقول ؟ هللا رأيت هل:  فيقال ، وصدقنا فآمنا ، هللا قبل من( 4) لبيناتِب

 له تفرج ث ، هللا( 7) وقاك ما انظر:  فيقال ، بعضا بعضها( 6) ُيطم إليها فينظر ، النار قبل فرجة له فتفرج
 مت وعليه ، كنت اليقي على:  يقال ث ، مقعدك هذا:  فيقال ، فيها وما زهرِتا إل فينظر ، اْلنة قبل فرجة

:  فيقال ، أدري ل فيقول ؟ كنت فيم:  يقال ث ، قربه ف السوء الرجل وجيلس.  هللا شاء إن تبعث وعليه ،
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 هذا من:  فيقال ، أدري ل فيقول ؟ كنت فيم:  يقال ث ، قربه ف السوء الرجل : فيقول ؟ الرجل هذا من
 انظر:  فيقال ، فيها وما زهرِتا إل فينظر ، اْلنة قبل فرجة له فتفرج.  يقولون الناس َسعت:  فيقول ؟ الرجل

 ث ، مقعدك هذا:  فيقال ، بعضا بعضها ُيطم إليها فينظر ، النار قبل فرجة له تفرج ث.  عنك هللا صرف ما
ابن ماجة  رواه ديث(...احل يعذب ث ، هللا شاء إن تبعث وعليه ، مت وعليه ، كنت شك على:  يقال

 . )صحيح(
 
 لنشكر هللا على هذه النعم اليت ال تعد وال ةحصى ومنها :،  أخي المسلم -5

 . إذا رأيت الرايح وهي تسو  وتبشر ابملطر ونزول األمطار 
 . وإذا ركبت يف السفينة ا الباخرة ا القوارب البحرية 
 كر هذه اآلية : لرز  واملعيشة أو التجارة فتذ وإذا عملت يف أعمال طلب ا  ْأَنْ  آَيَاتِهِ  َوِمن 

يَاحَ  ُيرِْسلَ  ِ َرات   الر   َوِلَتبَْتُغوا ِبأَْمرِهِ  اْلُفْلكُ  َوِلَتْجرِيَ  َرْحَمتِهِ  ِمنْ  َوِلُيِذيَقُكمْ  ُمبَش ِ

على شكره حىت وأنت يف الصالة يف ن يعينك أ وادع هللا  َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكم َفْضِلهِ  ِمنْ 
 . فتدعو صحيح(  ِعَباَدِتكَ  َوُحْسنِ  َوُشْكِركَ  ِذْكِركَ  َعَلى َأِعنِ   اللَُّهمَّ : )  ملعاذ  ل خرها وقد قاآ

 . وهللا املوفقالتسليم من الصالة فرضا أو نقال . هبذا الدعاء قبل 
 
 
 
  َْناتِ  َفَجاُءوُهمْ  َقْوِمِهمْ  إَِلى ُرُسًلا َقبِْلكَ  ِمنْ  أَرَْسْلَنا َوَلَقد  ِمنَ  َفاْنَتَقْمَنا ِباْلبَي ِ

ِذينَ  ا َوكَانَ  أَْجرَُموا الَّ هُ ( 47) اْلُمْؤِمنِينَ  َنْصرُ  َعَليَْنا َحقًّ يَاحَ  ُيرِْسلُ  الَِّذي اللَّ ِ  َفُتثِيرُ  الر 

َماءِ  ِفي َفيَبُْسُطهُ  َسَحابًا  ِمنْ  يَْخُرجُ  اْلَوْدقَ  َفَترَى ِكَسًفا َويَْجَعُلهُ  يََشاءُ  كَيْفَ  السَّ

 ِمنْ  كَاُنوا َوإِنْ ( 48) يَْسَتبِْشُرونَ  ُهمْ  إَِذا ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  َمنْ  ِبهِ  أََصابَ  إَِذافَ  ِخَلاِلهِ 

هِ  َرْحَمةِ  آََثارِ  إَِلى َفاْنُظرْ ( 49) َلُمبِْلِسينَ  َقبِْلهِ  ِمنْ  َعَليِْهمْ  ُيَنزَّلَ  أَنْ  َقبْلِ   كَيْفَ  اللَّ

 (51) َقِدير   شَْيء   ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْلَمْوَتى َلُمْحِيي ِلكَ ذَ  إِنَّ  َمْوتَِها بَْعدَ  اْلأَرْضَ  ُيْحِيي
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 ُتْسِمعُ  َلا َفإِنَّكَ ( 51) يَكُْفُرونَ  بَْعِدهِ  ِمنْ  َلَظلُّوا ُمْصَفرًّا َفرَأَْوهُ  ِريًحا أَرَْسْلَنا َوَلئِنْ 

ْوا إَِذا الدَُّعاءَ  الصُّمَّ  ُتْسِمعُ  َوَلا اْلَمْوَتى  اْلُعْميِ  ِبَهاِدي أَْنتَ  َوَما (52) ُمْدِبِرينَ  َولَّ

 (53) ُمْسِلُمونَ  َفُهمْ  ِبآَيَاتَِنا ُيْؤِمنُ  َمنْ  إِلَّا ُتْسِمعُ  إِنْ  َضَلاَلتِِهمْ  َعنْ 

 
 : التفسير   

إىل قومهم فجاءوهم ابلرباهني الواضحات على صدقهم  رسال   –أيها الرسول -ولقد أرسلنا من قبلك 
ن أجرموا إبهالكهم فكذب الكثري منهم فانتقمنا من الذي، شريك له وعلى وجوب عبادة هللا وحده ال 
هللا وحده الذي يرسل , وكان نصرهم حقا علينا وفضال  منا، تباعهم وجنينا الذين آمنوا ونصران رسلنا وأ

ثره السماء وميده ويك ابملاء فينشره هللا يف ال  وتثريه إما من البحر أو غريه حمم   الرايح فتحرك سحااب  
فتى املطر ير  من بني السحاب , فإذا أصاب هللا ابملطر من يشاء ينميه كما شاء وجيعله قطعا ، و 

نزوله هبم وان كان هؤالء القوم الذي أصاهبم املطر قبل  ،من عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون به 
نبتت من كل وأاملطر كي  نرى األرض قد اخضرت  رآاث نظر بتفكر واتعاظ إىلفا،  من نزوله  آليسني
ء املوتى من إن كانت ميتة ايبسة , إن الذي أحيا األرض بعد موهتا لقادر على إحيا بعد    يهبزو   

ولئن أرسلنا  ،نه على كل شيء قدير وال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء قبورهم بعد موهتم , إ
ظلوا من بعد ل؛ أفسدته الريح  وأتلفته والثمار فرأوه ايبسا مصفرا  قد ى الزرع والنبات األخضر عل رحيا  

ال تسمع بدعوتك من مات قلبه وال تسمع  -أيها الرسول  -نك ، فإهذا احلال يكفرون ابهلل وبنعمه  
ألهنم كالصم ؛ مدبرين عنك  اإذا ولو  واهلدىمن اعرض بسمعه عن مساع احلق دعائك إايه إىل اإلميان 

من عميت قلوهبم عما  براد ومرشدوما أنت أيها الرسول  ، ا  تذكري املوتى فال يسمعون دعاء وال يعون كو 
ن تسمع دعوتك مساع قبول واستجابة إال من يؤمن آبايتنا اليت ، إهم فيه من الضاللة واالحنراف 

 مستجيبون.قادون منأنزلناها عليك ) القران ( فهم مستسلمون 
 :بعض الدروس من الآيات
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 : رسالة إل اجملرمي -0
الناس عن دين هللا فمنهم من إجرامه  ، وقد تفننوا يف اإلجرام وصد لم إن اجملرمني اليوم كثريي املسأخ 

طريق الغناء واملوسيقى ومنهم من إجرامه عن طريق  عن ومنهم من إجرامه، عن طريق القنوات الفضائية 
هللا عن طريق  جرامه ابلسحر والشعوذة ومنهم من يصد الناس عن دين، ومنهم من إالصحافة واإلعالم 

ولكن رم عمل ابلذنوب فهو جم من  وكل،  ، وغري هؤالء كثريعن طريق عمله  إجرامهمن  اللعب ومنهم
 . نقولفبني مستقل ومستكثر 

  وقد  ، الذنوب ) واجب (  الن الذنوب هلكةلنحذر من الوقوع يف اإلجرام  وعلينا جتنب
 َبْيَ  َما أَبْ َعدَ  النَّارِ  ِف  ُِبَا يَ ْنِزلُ  ِِبْلَكِلَمةِ  يَ َتَكلَّمُ لَ  اْلَعْبدَ  ِإنَّ ) :  يف حديث أيب هريرة  قال 

 . رواه الشيلان ( َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ 
 فعليهم التوبة إىل هللا واإلانبة إليه ؟ من هللا  إن هللا سينتقم منهم فأين يذهبون ليعلم اجملرمون

 وعدم التمادي يف اإلجرام .
  نه سبحانه قد جعله حقا على نفسه ، م ه املؤمنني والدعاة إىل هللا نصرا  إن هللا سينصر عباد 

 رون . وهللا املوفق .والدعاة منصو  نفاجملرمون مهزومون واملؤمنو 
 ِإن ِ  اللَُّهمَّ  )  رضي هللا عنهايف حديث عائشة  بت الريح فقل ما جاء يف قوله إذا ه،  أخي املسلم -2

 رواه الشيخان ( ِبهِ  ُأْرِسَلتْ  َما َوَشر ِ  ِفيَها َما َوَشر ِ  َشر َِها ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ِبهِ  ُأْرِسَلتْ  َما َوَخرْيَ  ِفيَها َما َوَخرْيَ  َخرْيََها َأْسأَُلكَ 

انتبه  املطر وليحذر أحدان إذا أنزل املطر أن يقع يف كفر النعمة ، عمة هللا ومنهااالستبشار بن -3
 ِمنْ  َفرِيق   َأْصَبحَ  ِإلَّ  بَ رََكة   ِمنْ  السََّماءِ  ِمنْ  اّللَُّ  أَنْ َزلَ  َما )  هريرة يف حديث أىب وقد قال  !واحذر 

 .رواه مسلم (  وََكَذا َكَذا اْلَكوَْكبُ  فَ يَ ُقوُلونَ  اْلَغْيثَ  اّللَُّ  يُ ْنِزلُ  َكاِفرِينَ  ُِبَا النَّاسِ 
 فلنلر الغناء والثمار واحلدائق  عالزر و من  وأنبتتأخي املسلم إذا نزل املطر واخضرت األرض  -4

رمحة هللا يف إحياء األرض بعد موهتا   آاثر لننظر إىلو إىل تلك احلقول املزارع واحلدائق والبساتني 
يبعثين ويبعثك من القبور بعد موتنا للجزاء واحلساب  سوف هللا ولنتأمل و لنتدبر أنولنتفكر 
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يف  ملنا الصاحلات أم تركنا ونسينا ؟ وقد قال هل ع ( يوم القيامة) فماذا اعددان لذلك اليوم 
 َأْجَعلْ  َأملَْ  َلهُ  اّللَُّ  فَ يَ ُقولُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِِبْلَعْبدِ  يُ ْؤَتى) رضي هللا عنهما حديث أيب هريرة وأيب سعيد

 َتُظنُّ  َفُكْنتَ  َوتَ ْرَبعُ  تَ ْرَأسُ  ُتكَ َوتَ رَكْ  َواْْلَْرثَ  اِْلَنْ َعامَ  َلكَ  َوَسخَّْرتُ  َوَوَلًدا َوَماًل  َوَبَصًرا ََسًْعا َلكَ 
رواه التمذي /  ( َنِسيَتِن  َكَما َأْنَساكَ  اْليَ ْومَ  َلهُ  فَ يَ ُقولُ  َل  فَ يَ ُقولُ  قَالَ  َهَذا يَ ْوَمكَ  ُمَلِقي َأنَّكَ 

 صحيح , وملسلم مبعناه
 
 :هل يسمع املوتى كالم األحياء ؟0س -5
 :نعم 0 
 :ما الدليل على ذلك ؟2س
ما ختاطب من ب بدر اي رسول هللا ي) عندما رآه ياطب أهل قل( : ملا قال عمر لرسول هلل ) 2 

 صحيح .  (والذي نفسي بيده ما انتم أبمسع ملا أقول منهم ولكن ال جييبون  ؟ فقال  قوم قد جيفوا 
 عام وما الدليل على ذلك ؟ أبهل القليب أو : هل هذا خاص 2س
 املؤمن أخيه بقرب ُير أحد من ماابن عباس مرفوعا )القليب حلديث  أبهل:هو عام وليس خاص  2 

                                                                                                                                  قال ابن كثري رواه ابن عبد الرب مصححا  له (  السلم عليه ورد عرفه أل عليه فيسلم الدنيا ف يعرفه كان

 لتسليم على أصحاب القبور دليل على أهنم يسمعون السالم . ا:هل يف 4س
 وإانن يسلموا على أصحاب القبور: السالم عليكم دار قوم مؤمنني  أ(  علم أمته ألنه )نعم : 4 

 وهذا خطاب ملن يسمع  (إن شاء هللا بكم الحقون ...
ن امليت  ثري رمحه هللا والسل  جممعون على هذا وقد تواترت اآلاثر عنهم أبويعقل وقد قال ابن ك
 1ويستبشر له يعرف بزايرة احلي 

 : قد نظم ابن القيم فقالو قلت  
 وعلى قرابته مع اإلخوان                    هسعي عرضفعلى أيب اإلنسان ي
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 لذة الفرحان فرحوا به                  واستبشروا اي صاحلا   ا  يإن كان سع
 إىل اإلحسان هحزنوا                       وقالوا رب راجع سيئا   أو كان سعيا  

 
  ُه ِذي اللَّ ةً  َضْعف   بَْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  َضْعف   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَّ  بَْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  ُقوَّ

ة   اَعةُ  َتُقومُ  َويَْومَ ( 54) اْلَقِديرُ  ِليمُ اْلعَ  َوُهوَ  يََشاءُ  َما يَْخُلقُ  َوَشيْبَةً  َضْعًفا ُقوَّ  السَّ

ِذينَ  َوَقالَ ( 55) ُيْؤَفُكونَ  كَاُنوا كََذِلكَ  َساَعة   َغيْرَ  َلِبُثوا َما اْلُمْجرُِمونَ  ُيْقِسمُ   ُأوُتوا الَّ

هِ  ِكَتابِ  ِفي َلِبْثُتمْ  َلَقدْ  َواْلِإيَمانَ  اْلِعْلمَ   اْلبَْعثِ  ْومُ يَ  َفَهَذا اْلبَْعثِ  يَْومِ  إَِلى اللَّ

ِذينَ  يَْنَفعُ  َلا َفيَْوَمئِذ  ( 56) َتْعَلُمونَ  َلا ُكْنُتمْ  َوَلِكنَُّكمْ   ُهمْ  َوَلا َمْعِذرَُتُهمْ  َظَلُموا الَّ

 ِجْئَتُهمْ  َوَلئِنْ  َمَثل   ُكل ِ  ِمنْ  اْلُقرْآنِ  َهَذا ِفي ِللنَّاِس  َضَربَْنا َوَلَقدْ ( 57) ُيْسَتْعَتُبونَ 

ِذينَ  نَّ َليَُقولَ  ِبآيَة   هُ  يَْطبَعُ  كََذِلكَ ( 58) ُمبِْطُلونَ  إِلَّا أَْنُتمْ  إِنْ  كََفُروا الَّ  ُقُلوبِ  َعَلى اللَّ

ِذينَ  نَّكَ  َوَلا َحق   اللَّهِ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصِبرْ ( 59) يَْعَلُمونَ  َلا الَّ ِذينَ  يَْسَتِخفَّ  ُيوِقُنونَ  َلا الَّ

(61) 
 التفسري: 

مهني  وهو) النطفة ( مث جعل من ضع  الطفولة قوة الشباب  مث جعل من  هللا الذي خلقكم من ماء
ا يشاء ويتصرف يف عبيده مبا يريد وهو مقوة الشباب ضع  الكرب والكهولة واهلرم , يلق هللا بعد 

ويوم تقوم القيامة حيل  الكفار أهنم ما عاشوا يف الدنيا إال ساعة  ،العليم خبلقه القدير على كل شيء 
 كانوا يصرفون عن اإلميانعن الصد  يف لبثهم ويكذبون يف حلفهم كما   ونصرفي ا, كذلك كانو  واحدة

وقال الذين  أعطوا العلم واإلميان الصاد  للمكذبني ابلبعث :  ،والبعث واجلزاء وعما جاءت به الرسل 
ث القيامة  والبع م فهذا يومكن يبعثم إىل أتعمال مما قد قدره هللا من يوم خلقلقد لبثتم يف كتاب األ

فيوم  ،اآلن واقعا إمامكم   هنكم ابهلل وآايته فكذبتم بذلك وانتم تروناولكنكم كنتم ال تعلمون لعدم إمي
عما فعلوا وال هم يرجعون إىل الدنيا  اعتذارهم القيامة ال ينفع الذين ظلموا أنفسهم ابلكفر واملعاصي

للناس يف هذا القران  اولقد بين  ،عنه وإهنم لكاذبون   ليعملوا ألهنم كاذبون ولو ردوا لعادوا  ملا هنوا
عقل ويتفهم تلك تكل صفة مستغربة تثري العقل وةحركه لينتبه ويهلم وضربنا هلم فيه من  احلق ووضحناه 
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األدلة الدالة على قدرة هللا العظيمة واستحقاقه العبادة دون سواه ولئن أتيت هؤالء الكفار حبجة 
نتم اي حممد ومن معك إال مبطلون فيما تقولون  ا امتك ليقولن الكفار  رسالوبرهان على صحة 

ن هللا ختم على قلوب الكفار فال ينفذ إليها أكما   ،وتدعون إليه من التوحيد وطاعة هللا وترك معصيته 
نه يتم على قلوب الذين ال يعلمون ما أنزل هللا على رسوله وأوحاه إليه من إميان وال يدخلها هدى فإ
وعنادهم وتكذيبهم وخمالفتهم صرب : أيها الرسول على أذى الكفار اف  ،لقرآن والسنة إلعراضهم عنها

دك وجعل العاقبة لك وملن اتبعك يف يوعد هللا حق بنصرك وأتي إنوعلى دعوتك ابلثبات عليها , 
مة يقينا وإمنا هم الدنيا واآلخرة وال حيملنك على اخلفة والطيش واالستعجال الذين ال يؤمنون بيوم القيا

 من أهل الشك يف ذلك .
 

 بعض الدروس من الآيات :

 
أخي املسلم : هل نظران أننا ضعفاء خلقنا هللا من ضع  فكي  يتكرب أحدان على ربه  فيعرض عن 

هللا(؟ )وهو أن نستغين عن القوي العزيز وهل يليق يب وبك أيها الضعي  طاعته وينلرط يف معصيته
لينا أن نعرف أننا ضعفاء فليس لنا إال التوكل على القوي العزيز والتوبة إليه واإلانبة إننا أيها املسلم ع

ن أراد الفوز والفالح وقد جاء يف إربه لن يعلق كل واحد منا قلبه بربه بل جيعل حياته كلها أإليه و 
بَّابَةَ  بُ َعهُ ُأصْ  َوَضعَ  ثَّ  َكفِ هِ  ِف  ()  النَِّبُّ  بَ َزقَ ) قالالقرشي  اشجحبسر بن حديث   َعزَّ  اّللَُّ  يَ ُقولُ  َوَقالَ  السَّ

قُ  قُ ْلتَ  َحْلِقهِ  ِإَل  َوَأَشارَ  َهِذهِ  نَ ْفُسكَ  بَ َلَغتْ  َفِإَذا َهِذهِ  ِمْثلِ  ِمنْ  َخَلْقُتكَ  َوَقدْ  آَدمَ  اْبنَ  تُ ْعِجُزِن  َأّنَّ  َوَجلَّ   أََتَصدَّ
 حنوه / صحيح . ( رواه ابن ماجه  وألمحدالصََّدَقةِ  َأَوانُ  َوَأّنَّ 
ولذا أخي املسلم لنتعلم العلم الشرعي , وقد  ،فع واألميان الصاد  يف الدنيا واآلخرةافضل العلم الن -2

 َوِإنَّ  اْْلَنَّةِ  طُُرقِ  ِمنْ  َطرِيًقا ِبهِ  اّللَُّ  َسَلكَ  ِعْلًما ِفيهِ  َيْطُلبُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َمنْ ) ء( يف حديث أيب الدر داقال )
 ِف  َواْْلِيَتانُ  اِْلَْرضِ  ِف  َوَمنْ  السََّمَواتِ  ِف  َمنْ  َلهُ  َلَيْستَ ْغِفرُ  اْلَعاملَِ  َوِإنَّ  اْلِعْلمِ  ِلطَاِلبِ  ِرًضا َأْجِنَحتَ َها َلَتَضعُ  َكةَ اْلَمَلئِ 
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َلةَ  اْلَقَمرِ  َكَفْضلِ  اْلَعاِبدِ  َعَلى اْلَعاملِِ  َفْضلَ  َوِإنَّ  اْلَماءِ  َجْوفِ   َورَثَةُ  اْلُعَلَماءَ  َوِإنَّ  اْلَكَواِكبِ  َسائِرِ  َعَلى اْلَبْدرِ  َلي ْ
 (  َواِفر ِبَظ    َأَخذَ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ  َورَّثُوا ِدْرَُهًا َوَل  ِديَنارًا يُ َور ِثُوا ملَْ  اِْلَْنِبَياءَ  َوِإنَّ  اِْلَْنِبَياءِ 
 رواه أهل السنة وأمحد / صحيح.  

وما فيه من فضائل العلم وما لطالب العلم  وأبذل اجلهد يف  ءدا أخي املسلم أتمل من حديث أيب الدر
 طلب العلم وفقك هللا.

 صرب . إىلأخي املسلم اصرب حىت تلقى هللا عز وجل فأن احلياة ةحتا   -3
  علي وعليك أن نصرب على الطاعات وعن املعاصي وعلى أقدار هللا  املؤملة كاملرض  والفقر

)وهذا  1واه الشيلان ر  (َصْدَمة   َأوَّلِ  ِعْندَ  الصَّرْبَ  ِإنَّ )  ث أنس ( يف حديوغري ذلك وقد قال)

 . الصرب واجب (
   ابلصرب وقد قال تعاىل  أخي ليوصي بعضنا بعضاِبالصَّبْرِ  َوَتَواصَْوا ِباْلَحق ِ  َوَتَواَصْوا        

 ( اْْلَْوضِ  َعَلى تَ ْلَقْوِن  َحّتَّ  َفاْصرِبُوا( ) .وقال )  
 نا فضل الصرب ؟ فقد قال تعاىلهل علم ِبَغيْرِ  أَْجرَُهمْ  الصَّابُِرونَ  ُيَوفَّى إِنََّما 

 1وانه ما أعطي احد عطاء أوسع من الصرب  ِحَساب  
 إن الصابر يتحقق له إبذن هللا اخلري العظيم كما قال تعاىل ُبوا َما َعَلى َفصَبَُروا  كُذ ِ

 َويَأُْتوكُمْ  َوَتتَُّقوا َتصْبُِروا إِنْ  بََلىتعالى  قالو َنْصُرَنا أََتاُهمْ  َحتَّى َوأُوُذوا

 .َربُُّكمْ  ُيْمِددُْكمْ  َهَذا َفْورِِهمْ  ِمنْ 
 إن ( النيبأمر ابلصرب وأن الصرب من صفات أويل العزم من الرسل  قال تعاىل ) َْفاْصِبر 

 . الرُُّسلِ  ِمنَ  اْلَعزْمِ  أُوُلو َصبَرَ  كََما
 (. فصرب َجيلصرب صربا مجيال )اصرب ال شكوى معه فعلينا ابلصرب اجلميل ف )و(الصرب اجلميل  هو

وال يكن ، ومن طاعة السفهاء   الذين ال يقني عندهم بيوم القيامةطاعة  أخي املسلم لنحذر من-4
أو  يهلسفبسبب طاعته  للز فقد يقع أحدان يف اخلفة وال ، بسبب هؤالء مستعجال   طائشا   أحدان خفيفا  
مة من سفيه يستدر  أحدان هبا ليوقعه يف املهالك , لذا علينا التأين إال فيما كان من عمل بسبب كل
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 . رواه البيهقي )حسن(( الشيطان من العجلة و هللا من التأن(يف حديث سعد )اآلخرة كما قال )
 أخي املسلم كن قريبا حليما يف أمورك على حسب ما ذكران وهللا املوفق ,,,

 الصُّْبحَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّب ِ  َمعَ  َصلَّى أَنَّهُ ) ( أن رسول هللا ) (حاب النيب )عن رجل من أص-5
َنا يَ ْلِبسُ  ِإنَّهُ  َقالَ  اْنَصَرفَ  فَ َلمَّا آيَة   ِف  َفرَتَدَّدَ  ِِبلرُّومِ  فَ َقَرأَ  َواًما َأنَّ  اْلُقْرآنَ  َعَلي ْ  ُُيِْسُنونَ  َل  اَمَعنَ  ُيَصلُّونَ  ِمْنُكمْ  َأق ْ

 واه األمام أمحد  / حسنر  (اْلُوُضوءَ  فَ ْلُيْحِسنْ  َمَعَنا الصََّلةَ  َشِهدَ  َفَمنْ  اْلُوُضوءَ 
 
)أخي املسلم أحس الوضوء لصالتك ( )أخي املسلم اقرأ بسورة الروم يف صالة الصبح بعض األحيان  

 (  وهللا املوفق ,,,,,
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