
 

 ِبْسِم اَّللهِ الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

يَن 1تَ ْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اَّللهِ اْلَعزِيِز اْلَِْكيِم ) ( ِإَّنه أَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْلَْقِ  فَاْعُبِد اَّللهَ ُُمِْلًصا لَُه الدِ 
يُن اْْلَاِلُص َوالهِذيَن اَّتهَُذوا ِمْن 2) َ ( َأََل َّللِهِ الدِ  ُدونِِه أَْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإَله لِيُ َقر ِبُوََّن ِإََل اَّللهِ زُْلَفى ِإنه اَّلله

َ ََل يَ ْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفهاٌر ) نَ ُهْم ِف َما ُهْم ِفيِه ََيَْتِلُفوَن ِإنه اَّلله ُ َأْن يَ تهِخَذ َوَلًدا 3ََيُْكُم بَ ي ْ ( َلْو أَرَاَد اَّلله
ُ اْلَواِحُد اْلَقههاُر )ََلْصطَ   (4َفى ِمها ََيُْلُق َما َيَشاُء ُسْبَحانَُه ُهَو اَّلله

 التفسري :
العزيز ِف ملكه   تنزيل القرآن العظيم من هللا تبارك وتعاَل وحيًا أوحاه إَل رسوله حممد 

ِبْلق الذي َل مرية فيه إَّن أنزلنا إليك اي حممد هذا القرآن  – م ِف شرعه وأفعاله وأقواله وجزائهاْلكي

فاعبد هللا وحده َل شريك له ُملصاً ِف عبادتك فإن الدين اْلالص الذي َل يقبل من العمل إَل ما 

شهادة أن َل إله إَل هللا بشروطها وأركاهنا وأما بأخلص فيه العامل هلل وحده َل شريك له وقام 

دة قائلني ما نعبد تلك اآلهلة إَل ألهنا تقربنا املشركون فإهنم عبدوا غري هللا وجعلوا له شركاء ِف العبا

َيكم هللا بينهم فيما فيه اختالفهم مع  أل إَل هللا تقربنا ويشفعوا لنا عند هللا ِف قضاء حوائجنا فهو 

بعمله فيثيب املؤمنني ويكرمهم وينعم عليهم ويعذب املشركني ، إن  املؤمنني املوحدين وسيجزى كالً 

معاند آلايت هللا قد ردها معرضاً  من هو كاذب عظيم الكفر متوغل فيه دىهللا َل يوفق للخري واهل

عنها ، وإن هللا جل وعال لو أراد أن يتخذ ولداً ألختار ما شاء من خلقه َل ما جترأ عليه املشركون 

فإنه هو الواحد األحد الفرد الصمد الغين عما سواه  زه أن يكون له ولدانتبنسبته له ولكنه تعاَل و 

ي قهر األشياء كلها فذلت وخضعت له تبارك وتعاَل عما يقول الظاملون واجلاحدون علواً كبرياً الذ

. 
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 بعض الدروس من اآلايت :

 

وحيًا تكلم هللا به فهو كالم هللا حروفه  إن هذا القرآن منزل من عند هللا على رسوله    -1

من غري حتريف وَل تعطيل وَل متثيل وَل  والكالم صفة هلل جل وعال نثبتها ومنرها كما جاءت –ومعانيه 

 ال تعاَل )ليس كمثله شيئ وهو السميع البصري( تشبيه كما ق

 وجوب عبادة هللا وحده َل شريك له دون سواه والعبادة يشرتط لقبوهلا:    -2

 أ( أن تكون العبادة مشروعة.    

 ب( أن َيلص العبادة هلل فال يشرك معه فيها غريه.

 .   يها رسول هللا ج( أن يتابع ف 

قال هللا تعاَل "أَّن أغىن الشركاء  د( أن يؤديها مع الذل واْلضوع واْلب فيها هلل تعاَل لقوله   

عن الشرك من عمل عماًل أشرك فيه معي  غريي تركته وشركه " رواه مسلم من حديث أيب هريرة 

ُرنَ  َعَلي هِ  َلي سَ  َعَمًل  َعِملَ  َمن  "   ولقوله  ولقوله تعاَل " ويدعوننا رغبًا ورهبًا  " رواه مسلم/َردٌّ ُهوَ ف َ  َأم 

 وكانوا لنا خاشعني"

 الشرك ِف العبادة : نوعان 

له أرتد عن تعاَل وهذا َيبط العمل كله ومن فع أ( شرك أكرب وهو صرف العبادة لغري هللا

 اإلسالم

 ادة فقطب( شرك أصغر ِف العبادة : الرايء وهو َيبط ثواب ما قارنه من العب
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 ) والشرك كله خطري األكرب واألصغر(.

َبِن قال هللا تعاَل "   من نسب هلل الولد فإنه قد شتم هللا كما قال النيب  -3  َلهُ  َيُكن   َولَ   آَدمَ  اب نُ  َكذَّ
يَ  َشت ُمهُ  َوَأمَّا.... اْلديث وفيه َذِلكَ  َلهُ  َيُكن   َولَ   َوَشَتَمِن  َذِلكَ  ُلهُ  ِإايَّ ذَ  َأن   َفُسب َحاِن  َوَلد   ِل  فَ َقو   َأو   َصاِحَبةً  َأَّتَِّ
 " رواه البخاري من حديث بن عباس َوَلًدا

لنفسك فانتبه أخي املسلم إن الشخص املتمادي ِف الغي والضالل قد َيرم التوفيق من هللا  -4

 حفظك هللا

الن هَهاِر َوُيَكو ُِر الن هَهاَر َعَلى اللهْيِل َوَسخهَر الشهْمَس َواْلَقَمَر   َخَلَق السهَماَواِت َواأْلَْرَض ِِبْلَْقِ  ُيَكو ُِر اللهْيَل َعَلى
َها َزْوَجَها َوأَنْ َزَل 5ُكلٌّ ََيْرِي أِلََجٍل ُمَسمًّى َأََل ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفهاُر ) ( َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة ُُثه َجَعَل ِمن ْ

ُ َلُكْم ِمَن اأْلَنْ َعاِم ثََ  انَِيَة أَْزَواٍج ََيُْلُقُكْم ِف بُطُوِن أُمهَهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق ِف ظُُلَماٍت َثاَلٍث َذِلُكُم اَّلله
 (6َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ََل ِإَلَه ِإَله ُهَو فََأَّنه ُتْصَرفُوَن )

 التفسري :

ذا جاء جاء ِبلليل أذهب النهار وإإذا  –خلق هللا السموات واألرض ِبْلق ْلكمة عظيمة 

وذلل الشمس والقمر فكل واحد  –حكام اتم ِبلنهار أذهب الليل وينقص من أحدمها ِف األخر إب

منهما يدور ِف فلكه إَل ما شاء هللا عز وجل فال أحد منهما يتعدى فلكه أو يدرك األخر بل كل 

فهو سبحانه العزيز ِف  –  لعبادهاليت يسرها هللا ِف منازله وبدورهتما تتم مصاحل سكان األرض

 حكمه الغفار ملن أستغفره وأَّنب إليه .

خلق البشر كلهم مع اختالف أجناسهم وألسنتهم وألواهنم من آدم عليه السالم وخلق من آدم 

 وخلق لنا من األنعام ثانية أصناف : ؟  –زوجه حواء 

 ذكر وأنثى    2ضأن  -1 
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 ذكر وأنثى   2معز  -2 

 ذكر وأنثى   2 بقر  -3 

 ذكر وأنثى 2إبل  -4 

ُث ينفخ فيه  اً مًا وعصبًا وعروقظطفة ُث علقة ُث مضغة ُث ْلمًا وعوقدرَّن ِف بطون أمهاتنا ن  

ِف بطون األمهات ِف ظلمة الرحم والبطن واملشيمة ، ذالكم  اختربالروح فيصري خلقًا أخر وهذا اْللق 

وخلق األنعام وخلقكم ِف بطون أمهاتكم هو هللا ربكم الذي خلق السموات واألرض وخلق أِبكم آدم 

املالك املتصرف ِف اْللق كلهم هو املستحق للعبادة وحده َل شريك له فكيف تصرفون عنه عبادته 

 وعال نقول له : أين يذهب بعقلك ؟ وتعبدون معه غريه ؟ إن من كان مشركاً به جل 

 بعض الدروس من اآلايت :

تفكر ِف خلقهما العظيم  –ولذلك أخي  –واألرض ْلكمة عظيمة  إن هللا خلق السموات -1

 لتزداد إمياَّنً و تقى وحمبة هلل وخوفاً منه ولتكثر من عبادته والتقرب إليه . –

إن ِف خلق السموات واألرض والليل والنهار والشمس والقمر من املصاحل لعباد هللا ماَل  -2

ء العباد وكم من مصاحل ِف الشمس وما يصدر منها من فاألرض يستقر عليها هؤَل –يعلمه إَل هللا 

اْلرارة ِف إنضاج الثمار وغري ذلك وهي سراج والقمر نور مع معرفة عدد السنني واْلساب ومعامالت 

بل إن الشمس والقمر والليل والنهار هي  -اْللق  ومواقيت العبادة وغري ذلك ِما يعجز عنه اْلصر  

لكن أَّن وأنت أخي املسلم هل قمنا بطاعة هللا  –ا وهي طائعة ِف ذلك ِف مسارها الذي قدره هللا هل

ناه وخفنا منه وتبنا إليه وأنبنا إليه واشغلنا أوقاتنا كلها مبا ببوعال بعبادته وحده َل شريك له وأحجل 
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 سأل نفسي .اسأل نفسك وأَّن أ –يقربنا إَل هللا ِببتغاء مرضاته 

" إن الشمس تستأذن   ا مطيعة هلل ولذا جاء عنه إن الشمس والقمر والكواكب وغريه -3

فتأمل طاعة الشمس هلل  صحيح/ من هللا وأنه أييت يوم يقال هلا بطلوعها من املغرب فتطلع من املغرب"

 لكن أَّن وأنت أين طاعتنا لربنا" –مع عظمها وكربها لكنها ُملوق مقهور مربوب 

ا من األنعام ) ثانية أصناف ( فإذا رأيت هذه النعم إن من النعم العظيمة علينا ما خلقه هللا لن -4
ِف حديث قرة بن   فاْحد هللا وأشكره وَل تعصي هللا فيها حىت إن رْحة البهائم مشروعة كما قال 

 " رواه الطرباين ِف الكبري / صحيحاّللَُّ  َرِِحَكَ  َرِِح تَ َها ِإن   َوالشَّاةُ إايس " 
 

َغيِنٌّ َعْنُكْم َوََل يَ ْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن َتْشُكُروا يَ ْرَضُه َلُكْم َوََل تَزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ْن َتْكُفُروا فَِإنه اَّللهَ إ
ُتْم تَ ْعَمُلوَن ِإنهُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ) ْنَساَن ُضرٌّ ( َوِإَذا َمسه 7ُُثه ِإََل َربِ ُكْم َمْرِجُعُكْم فَ يُ نَ بِ ُئُكْم مبَا ُكن ْ اإْلِ

َّللِهِ أَْنَداًدا لُِيِضله َعْن َدَعا َربهُه ُمِنيًبا ِإلَْيِه ُُثه ِإَذا َخوهَلُه نِْعَمًة ِمْنُه َنِسَي َما َكاَن َيْدُعو ِإلَْيِه ِمْن قَ ْبُل َوَجَعَل 
 (8َسِبيِلِه ُقْل مَتَتهْع ِبُكْفرَِك قَِلياًل ِإنهَك ِمْن َأْصَحاِب النهاِر )

 
 التفسري :

 
إن تكفروا أيها األنس واجلن  ِبهلل ورسوله فإن هللا غين عنكم ولو كنتم على أفجر قلب رجل 

وَل َيب لعباده الكفر وَل أيمرهم به ولكنه جل وعال َيب لعباده الشكر ويزيدهم من فضله  –واحد 

ه ُث إَل هللا مرجع العباد  ، وَل حتمل نفس ذنب غريها بل كل مطالب أبمر نفسه فطاعته له وفجوره علي
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سوف َيازيهم على أعماهلم ، وإذا مس اإلنسان ضر و كلهم فيخربهم مبا عملوا فال َّتفى عليه خافيه 

 ينسىفإنه يتضرع إَل هللا عند حاجته ويستغيث  ِبهلل وحده َل شريك له وأما ِف حال النعمة فإنه 

مد : متتع بكفرك ِف ان هذا حاله فقل له اي حمذلك الدعاء والتضرع ويشرك ِبهلل ِف حال العافية فمن ك

 ة القصرية فإن مصريك إَل َّنر جهنم خالداً ُملداً فيها أبداً.حياتك الزائل

 
 

 بعض الدروس من اآلايت :

فاجتهد ِف طاعة ربك لتحصل على السالمة  –أخي املسلم إن هللا غين عين وعنك  -1

ئول عن نفسه وَل َيمل ذنب غريه فاهتم بنفسك قبل وإن كل واحد منا مس –والنجاة والفوز والفالح 

 اْلروج من هذه الدنيا الفانية .

أخي أغتنم أوقات العافية والرخاء ِف كل عمل صاحل َل ِف الذنوب واآلاثم كما يفعل أهل  -2

َتِجيبَ  َأن   َسرَّهُ  َمن  ِف حديث أيب هريرة "   الشرك ومن اَلغتنام ما قاله  َداِئدِ  ن دَ عِ  َلهُ  اّللَُّ  َيس   َوال َكر بِ  الشَّ

ِثر   َعاءَ  فَ ل ُيك   رواه الرتمذي واْلاكم / حسن" الرََّخاءِ  ِف  الدُّ

أخي املسلم أكثر من شكر هللا فإن هللا َيب أن نشكره ويرضى ذلك وأيمر بشكره وِما  -3

 يشرع 

 عند النعمة:          
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 جل َل ِف معصيتهأ(  وضع النعمة ِف موضعها الالئق ِف طاعة هللا عز و   

 ب( الثناء على هللا جل وعال مبا أنعم على العبد  

 ج( اَلعرتاف التام أهنا من هللا جل وعال وأهنا تفضل من هللا على العبد َل َلستحقاق العبد 

 تَ َعاَل  اّللََّ  ِإنَّ "  ِف حديث عبدهللا بن عمرو   د( أن يرى أثر نعمة هللا على العبد كما قال النيب   
 رواه الرتمذي واْلاكم "َعب ِدهِ  َعَلى نِع َمِتهِ  أَثَ رَ  يَ َرى َأن   بُّ يُِ 

 و عليه النعمة أثر يرى أن يب نعمة عبد على أنعم إذا تعال هللا إن"   وِف حديث أيب هريرة قوله 

 / صحيح ---..." اْلديث رواه البيهقي ِف  التباؤس و البؤس يكره

 أيكل أن العبد عن لريضى تعال هللا إنِف حديث أنس "   لقوله ه ( أن َيمد هللا على النعمة   

 رواه مسلم  " عليها هللا فيحمد الشربة يشرب أو األكلة

 –واألوَلد  –والفراغ  –والغىن  –اْلذر من معصية هللا ِف حال الرخاء وحال الصحة  -3

 الطغيان والعصيان . وهللا أعلم غىن والرخاء مدعاة عند كثري من اْللق إَل وغري ذلك ألن ال -والزوجة

 

 
 

ِوي الهِذيَن أَْم َمْن ُهَو قَاِنٌت َآََّنَء اللهْيِل َساِجًدا َوقَائًِما ََيَْذُر اآْلَِخرََة َويَ ْرُجو َرْْحََة َربِ ِه ُقْل َهْل َيْستَ 
ُر أُولُو اأْلَْلَباِب ) َا يَ َتذَكه  (9يَ ْعَلُموَن َوالهِذيَن ََل يَ ْعَلُموَن ِإمنه

 
 التفسري :   
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ِف   بقيام الليل مصليًا وذاكرًا لربههل يستوي املطيع هلل عز وجل الذي أنشغل بعبادة هللا

سجوده وقيامه َيشى عذاب هللا يوم القيامة ويطلب رْحة هللا ويسعى ِبذًَل وقته ِف مرضاة هللا خائفًا 

َل يستوون عند هللا قل اي حممد  راجياً هل يستوي من هذه صفته ومن أشرك ِبهلل وجعل له أندادا ؟

: هل يستوي أهل العلم ِبهلل ودينه وشرعه فقاموا ِف طاعة رهبم حمسنني ِف عبادته ومن هو جاهل 

ِبهلل ودينه فهو بعيد عن ربه معرض عنه سائر ِف هواه ؟ إمنا يعلم الفرق بني هذا وهذا من له عقل 

 عبادة له وهللا أعلم.سليم فيفرق بني هذين ويسلك طريق العلم ِبهلل وال

 : بعض الدروس من اآلايت 

أخي املسلم هل أنت صاحب عقل سليم ؟ فتفرق بني الصاحل وغريه وبني املسلم والكافر  -1

وبني     املطيع هلل والعاصي له وبني التقي والفاجر فتعطى كاًل حقه : فتعطي املسلم احملبة بقدر طاعته 

عطي العابد هلل املطيع له حقه وتعطي الفاجر حقه فيما يتعلق ِبحملبة وت –هلل وتبغض الكافر بغضاً اتمًا 

 فكالً على قدر طاعته هلل وَل تنظر إَل نسب أو قرابة أو مال 

أما إذا سويت  –ينبغي أن نعرف هذا وأن نفرق بني من فرق هللا بينهم ومل َيعلهم متساوين  -2
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يقدم أِب بكر وعمر رضي هللا   كان النيب   ولقد –بينهم فهذا من ضعف العقل بل ومن قلة الدين 

عنهما على غريمها من الصحابة ويقدم أِب بكر على مجيع الصحابة وما هذا إَل ملا هلما من قوة اإلميان 

وهكذا أنت أخي املسلم قدم األتقى هلل ألن هللا  قدمه ِف   –والصرب والتقدم ِف طاعة هللا عز وجل 

 كثري من األمور وهللا أعلم.

 أخي املسلم أكثر من صالة الليل "قيام الليل" كما يلي : -3

"أفضل القيام   أ( تنام نصف الليل وتقوم ثلثه وتنام سدسه وهذا أفضل القيام كما قال النيب

 صحيح قيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه" 

 ه / صحيحِف رمضان أو غري    وم إبحدى عشر ركعة مع الوتر لفعلهب(  تق

 "ال ُقُنوتِ  ُطولُ  الصََّلةِ  َأف َضلُ ِف حديث جابر :   والركوع والسجود لقوله  ةج(  تطيل القراء

 مسلم

 أخي املسلم احذر عذاب هللا يوم القيامة وأجعل ذلك على البال وكن ِف عملك كما يلي: -4

ذر اآلخرة ويرجوا أ(  احذر عذاب هللا ِف كل قول وعمل وغريها وأجعل ذلك نصب عينيك " َي

 رْحة ربه " ومن اْلذر من عذاب اآلخرة أن من كانت له عندك مظلمة فردها عليه كما قال النيب  
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 يوم منه يؤخذ أن قبل اليوم فليتحلله مال أو عرض من مظلمة عنده ألخيه كانت منِف حديث أيب هريرة : 

 سيئات من أخذ عمل له يكن ل إن و تهمظلم بقدر منه أخذ صاحل عمل له كان فإن درهم ال و دينار ال

  رواه البخاري  "عليه فجعلت صاحبه

فاخلص له ِف العمل وأرغب  (ما عند هللا عز وجل من اْلري والرْحة)ب(  أطلب بعملك اآلخرة 

 " ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً"كما قال تعاَل فيما عنده  

  عظيم  اإلكثار من الطاعات اليت هلا ثوابفليجتهد ِف اجلنة والدرجات ِف رة ومن طلب اآلخ

ِدهِ  ال َعِظيمِ  اّللَِّ  ُسب َحانَ  َقالَ  َمن  ِف حديث جابر      "   كما قال النيب  َنَّةِ  ِف  ََن َلة   َلهُ  ُغِرَست   َوِبَم   " اْل 

 ة .( وغري ذلك من األعمال الصاْلصحيح رواه الرتمذي وبن حبان )

 
 
 
 
نْ َيا َحَسَنٌة َوأَْرُض اَّللهِ   َا يُ َوَّفه ُقْل اَي ِعَباِد الهِذيَن َآَمُنوا ات هُقوا َربهُكْم لِلهِذيَن َأْحَسُنوا ِف َهِذِه الدُّ َواِسَعٌة ِإمنه

يَن )( ُقْل ِإين ِ أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اَّللهَ ُمُْ 11الصهاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب ) ( َوأُِمْرُت أِلَْن 11ِلًصا َلُه الدِ 
 (12َأُكوَن أَوهَل اْلُمْسِلِمنَي )
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 التفسري :
 

أحسن العمل ِف هذه الدنيا  نقل اي عباد هللا املؤمنني استمروا على طاعة هللا وتقواه فان مل

هللا فاهربوا واصربوا  تة ِف دنياهم وأخراهم فهاجروا وجاهدوا واعتزلوا األواثن وإذا دعيتم إَل معصيةنحس

عنها فإن الصابرين موفون أجرهم عند هللا بال كيل وَل وزن وَل عدل بل سيزادون وَل حنسب هلم ثواب 

عملهم فقط بل يتفضل هللا عليهم ِف اجلنة مبا َل َيطر هلم على ِبل ، ُث قال هللا تعاَل " قل اي حممد 

رسوله  ن أكون مستسلماً خاضعاً هلل عز وجل ألينإين أمرت إبخالص العبادة هلل وحده َل شريك له وأ

 86صوالتطبيق واَلستسالم.  فسي ِف اَلميانبدأ بنفأ

 بعض الدروس من اآلايت :

أخي املسلم استمر على تقوى هللا ِف كل وقت ِبلقيام ِبلواجبات وترك احملرمات ِف كل  -1

 حال     

 ومن ذلك:   

و كلمة تقوهلا أو لقمة أتكلها أو خطوة َّتطوها أو شربه أ( كن حماسباً نفسك على أي عمل تعمله أ
 َأَحًدا يُ َنجِ يَ  َلن  ِف حديث أيب هريرة "   تشرهبا وعليك ِبلسداد واملقارنة حسب اَلستطاعة لقوله 

ُدوا ِبَرِح َة   اّللَُّ  يَ تَ َغمََّدِن  َأن   ِإالَّ  َأنَ  َواَل  َقالَ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  َأن تَ  َواَل  َقاُلوا َعَمُلهُ  ِمن ُكم    َوُروُحوا َواغ ُدوا َوَقارِبُوا َسدِ 
ء   َةِ  ِمن   َوَشي  ُلُغوا ال َقص دَ  َوال َقص دَ  الدُّْل   رواه الشيخان " تَ ب  
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ب( أكثر من التوبة واَلستغفار كما قال هللا تعاَل " وتوبوا إَل هللا تعاَل مجيعًا أيها املؤمنون " 

  .من مائة مره "يستغفر ِف اليوم أكثر   وكان 

 اَل  اّللَِّ  َعب دَ  ايَ لعبد هللا :   ج( إذا كنت لديك عمل عبادة فداوم عليه وَل ترتكه وأتمل قوله 

 رواه الشيخان " اللَّي لِ  ِقَيامَ  َفََتَكَ  اللَّي لَ  يَ ُقومُ  َكانَ  ُفَلن   ِمث لَ  َتُكن  

  "  النََّجاءَ  َفالنََّجا"   قال  يؤدي إَل َّنر جهنم كما أهرب من كل عمل أو قول أو إعتقاد د(

 ِإَلَّ  يَ تَ َقرَّبُ  َعب ِدي يَ َزالُ  َوَمافيما يرويه عن هللا عز وجل "   ه ( أكثر من النوافل كما قال 

َواِفلِ  ُتهُ  فَِإَذا ُأِحبَّهُ  َحّتَّ  ِِبلن َّ بَ ب   َمعُ  الَِّذي ََس َعهُ  ُكن تُ  َأح  َلهُ  ِِبَا يَ ب ِطشُ  الَِّت  َويََدهُ  ِبهِ  يُ ب ِصرُ  الَِّذي َوَبَصَرهُ  ِبهِ  َيس   َورِج 

تَ َعاَذِن  َوَلِئن   أَلُع ِطيَ نَّهُ  َسأََلِن  َوِإن   ِِبَا ََي ِشي الَِّت   رواه البخاري " أَلُِعيَذنَّهُ  اس 

اي  سارع إليه كما ِف قوله  فوما فيها من اْلري  ل أو قول يزيد الدرجات ِف اجلنة و( كل عم

ز   ِهيَ  َكِلَمة   َعَلى َأُدلُّكَ )أال يس  بن قعبد هللا َنَّةِ  ُكُنوزِ  ِمن   َكن   ةَ  َواَل  َحو لَ  اَل :  مث قال له؟  اْل   " ِِبّللَِّ  ِإالَّ  قُ وَّ

الكلمة وكل ما فيه فضل ِف اجلنة ورفع  فأكثر أخي من هذه –الشيخان من حديث أيب موسى رواه 

 درجات  فأجتهد.

الذين ينفقون مك واستمر على ذلك ِبلليل والنهار " ز(  تصدق وانفق من مالك ومن عل

 وغري ذلك من أعمال الرب. "أمواهلم ِبلليل والنهار سراً وعلنية فل خوف عليهم وال هم يزنون 

 ح( اهتم إبخالص العمل هلل جل وعال ِف كل أمورك.

( فَاْعُبُدوا َما 14ِل اَّللهَ َأْعُبُد ُُمِْلًصا َلُه ِدييِن )( قُ 13ُقْل ِإين ِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِ  َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم ) 
ُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل ِإنه اْْلَاِسرِيَن الهِذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأََل َذِلكَ  ْسرَاُن اْلُمِبنُي  ِشئ ْ ُهَو اْلُْ
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ُ ِبِه ِعَباَدُه اَي ِعَباِد فَات هُقوِن ) ( هَلُْم ِمْن فَ ْوِقِهْم ظَُلٌل ِمنَ 15)  (16النهاِر َوِمْن حَتِْتِهْم ظَُلٌل َذِلَك َُيَوِ ُف اَّلله
 

 التفسري :
 

علي أو  إذ عصيت ريب برتك ما أمرين به وأوجبهإين أخاف  –وأنت رسول هللا  –قل اي حممد 

 ة" اليوم العظيم " يوم القيامفعل ما حرم علي أن يعذبين ِف ذلك 

أعبد هللا وحده َل شريك له ، فا عبدوا أيها املشركون ما أردمت عبادته من  ينقل اي حممد إ-

 وغريها فإن هللا سيجازيكم على شرككم  –أواثن  –املعبودات " أصنام 

وقل : إن اْلاسرين اْلسارة اْلقيقية هم الذين خسروا أنفسهم إبهالكها ِبلكفر والذنوب  -

إبضالهلم أو بعدم اَلجتماع هبم يوم القيامة عندما يذهب هؤَلء اْلاسرون إَل وخسروا أهليهم سواء 

النار فهي اْلسارة البينة الواضحة فإن هلم من َّنر جهنم من فوقهم ظلل من العذاب ومن حتتهم ظلل 

 من العذاب " الفراش والغطاء " وهذا ِما َيوف هللا به عباده ليعبدوه وحده َل شريك له ويقول هللا ِف

 من عصاه " اي عباد اخشوا أبسي وسطويت وعذايب ونقميت ِمن عصاين وأعرض عن طاعيت .

 بعض الدروس من اآلايت : 
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 –َياف فكيف يب وبك   فإذا كان رسول هللا  –خف من هللا عز وجل  –أخي املسلم  -1

 أخي إن اْلائف هو: –اف إن عصينا هللا عذاب ذلك اليوم العظيم أَل خن

ِف حديث   ِف العمل الصاحل السائر إَل هللا عز وجل ليالً وهناراً حىت يبلغ املنزل كما قال أ( املنخرط 
َنَّةُ  اّللَِّ  ِسل َعةَ  ِإنَّ  َأاَل  َغاِلَية   اّللَِّ  ِسل َعةَ  ِإنَّ  َأاَل  ال َمن ِزلَ  بَ َلغَ  َأد لََ  َوَمن   َأد لََ  َخافَ  َمن   ":  هريرة  أيب  اْل 

 "رواه اْلاكم  

يبكي وهو رسول هللا فكيف يب وبك   ْلائف هو البكاء من خشية هللا كما كان النيب ب( ا

َعة   "  وِف حديث أيب هريرة قوله  مَ  ِظلِ هِ  ِف  اّللَُّ  يُِظلُُّهم   َسب    اّللََّ  ذََكرَ  رجلً " وذكر منهم ِظلُّهُ  ِإالَّ  ِظلَّ  اَل  يَ و 

َناهُ  فَ َفاَضت   َخاِلًيا  " الشيخان َعي  

قاء تذكر افرتاقهم عن أهليهم فال ل –تذكر خسارة أهلها  –املسلم تذكر َّنر جهنم  أخي -2

فلنتق هللا  –فإن هذا ِما َيوفنا هللا به  –تذكر أن عذاهبا من كل جهة من فوق ومن حتت  –معهم هبم 

 " اي عباد فاتقون" –

ْر ِعَباِد )َوالهِذيَن اْجتَ نَ ُبوا الطهاُغوَت َأْن يَ ْعُبُدوَها َوَأََّنبُوا إِ  ( الهِذيَن َيْسَتِمُعوَن 17ََل اَّللهِ هَلُُم اْلُبْشَرى فَ َبشِ 
ُ َوأُولَِئَك ُهْم أُولُو اأْلَْلَباِب )  (18اْلَقْوَل فَ يَ تهِبُعوَن َأْحَسَنُه أُولَِئَك الهِذيَن َهَداُهُم اَّلله

 التفسري :
 
يك له ورجعوا إَل رهبم ُملصني طائعني  والذين اجتنبوا عبادة غري هللا بل عبدوه وحده َل شر   

بسط هللا احملبة قد فهؤَلء هلم البشرى ِف الدنيا ِبْلياة املطمئنة الراضية ِبهلل ورسوله والتوفيق لكل خري و 
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النعيم املقيم ِف اجلنة والنظر إَل وجه هللا الكرمي والرضوان قلوب اْللق وغري ذلك وِف اآلخرة هلم ِف هلم 

والسنة  عليهم بعده أبدًا فبشر اي حممد عباد : األبرار الذين يستمعون القرآن الذي َل يسخط هللا

من كل قول وفعل طالبني معايل األمور فهم  فيفقهوهنما ويعملون هبما ويتخريون األفضل واألكمل

 الذين هداهم هللا وهم أصحاب العقول الصحيحة والفطرة املستقيمة.

 بعض الدروس من اآلايت : 

ملسلم اْلذر من أتباع الشيطان فإنه عدو مضل مبني فمن أطاعه وجهه إَل عبادة أخي ا -1

 غري هللا فإن مل يشرك العبد ِبهلل دعاه الشيطان إَل املعاصي األخرى وَل سالمة منه إَل ِبإلَّنبة إَل هللا  

 كما قال حرش بينهم ،  فواللجوء إليه واَلعتماد عليه ولذلك فإن الشيطان آيس أن يعبده املصلون

   " : رِيشِ  ِف  َوَلِكن   ال َعَربِ  َجزِيَرةِ  ِف  ال ُمَصلُّونَ  يَ ع ُبَدهُ  َأن   أَِيسَ  َقد   الشَّي طَانَ  ِإنَّ ِف حديث جابر  التَّح 

نَ ُهم   ن الشيطان يسعى إلغوائنا أبي طريقة حىت أنه َيرش املسلم إَل أ فانظر أخي –" رواه مسلم   بَ ي  

 فا حذر أخي من الشيطان. – على أخيه املسلم املصلي

مِ  ََم َرى آَدمَ  اب نِ  ِمن   ََي ِري ِإنَّ الشَّي طَانَ  -2 ان لذا ِف حديث أنس " رواه الشيخ كما قال  الدَّ

ذكر أذكار الصباح واملساء واجملالس والسوق والطعام والشراب والنوم وغري أخي حتصن بذكر هللا منه ب

 ذلك " حافظ على األذكار "

عت كالمًا ِف الدين واألخالق واآلداب فاتبع أعاله وأكمله لتكون من أصحاب إذا مس -3
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 اهلمة العالية.

فادفع مائة 111تربع من  عشرة رايَلت إَل مائة رايل مة عن الصدقة بومن ذلك لو مسعت كل

وقال تصدق " رجل من درمهه من ديناره من صاع على الصدقة ملا حض   رايل أو أكثر فإن النيب 

فإن     " اْلديث/ صحيح  .... عنها يده أن تعجز كادت  من متره جاء بعض الصحابة جبره بره

 فعلت ذلك فأنت عاقل مفكر فاهم أكثر من غريك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُمْ 19أََفَمْن َحقه َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِب أَفَأَْنَت تُ ْنِقُذ َمْن ِف النهاِر ) هَلُْم ُغَرٌف ِمْن  ( َلِكِن الهِذيَن ات هَقْوا َرهبه
ُ اْلِميَعاَد )  (21فَ ْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيهٌة جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َوْعَد اَّللهِ ََل َُيِْلُف اَّلله

 التفسري :
 

ثر الكفر على قاوة وعلم هللا منه أنه َل خري فيه وقد قامت عليه اْلجة فآأفمن كتب هللا عليه الش

This file was downloaded from QuranicThought.com



 لفضيلة العالمة محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                  الزمرتفسير سورة    

 

 

07 

على اهلدى وحق عليه عذاب هللا فهل إبمكانك أن هتديه وتنقذه من عذاب النار ؟ اإلميان والضالل 

هللا فما  يضلل هللا فما له من هاد ومن يهديوحده ومن  هللا من إنك َل تستطيع ألن التوفيق إمنا هو

صور له من مضل ، أما الذين اتقوا هللا فعملوا بطاعة هللا وتركوا معصيته فلهم غرف ِف اجلنة وهي الق

سلك األهنار بني خالهلا كما شاءوا وهذا اق " أدوار متعددة " هذه القصور تالشاهقة طباق فوق طب

 وعد وعده هللا عباده املؤمنني فهو حاصل هلم َل يتخلف.

 
 
 
 بعض الدروس من اآلايت : 

ابتعد عن الذنوب فإهنا  –ابتعد عن الضالل  –أخي املسلم احذر من عذاب هللا عز وجل  -1

وأْحد هللا واشكره أن هداك هلذا الدين العظيم الذي به  –كات للعبد وطريق إَل َّنر جهنم مهل

 السعادة ِف الدنيا واآلخرة .

أخي املسلم هل تبحث عن السعادة بعد املوت "سعادة ِف كل شيء " سعادة السكن :  -2

لدنيا لقلة املال وضيق غرف من طوابق متعددة جتري األهنار من حتتها  إنك قد َل تسعد ِبلسكن ِف ا

    املنزل وكثرة العيال وغالء مواد البناء وغري ذلك فأحبث عن السكن املريح بعد املوت وقد قال النيب 

َنَّةِ  ِف  ِإنَّ ِف حديث أيب مالك األشعري "  َها ، ظَاِهرَِها ِمن   َوَِبِطنُ َها,  َِبِطِنَها ِمن   ظَاِهُرَها يَ َرى ُغَرًفا اْل   َأَعدَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 لفضيلة العالمة محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                  الزمرتفسير سورة    

 

 

08 

 :ِلَمن   َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ 

  الطََّعامَ  َأط َعمَ ( 1

 الكالموأالن ( 2

         واتبع الصيام( 3 

 رواه أْحد وبن حبان والبيهقي نَِيام   َوالنَّاسُ  ِِبللَّي لِ  َوَصلَّى( 4

أخي املسلم هذا وعد من هللا َل  –فيا أخي أحرص على هذه الغرف بعمل هذه األمور األربعة 

 أَّن وأنت الذين نتخلف فلنسابق يرْحك هللا .يتخلف لكن 

 َوِمَلطَُها َذَهب   ِمن   َوَلِبَنة   ِفضَّة   ِمن   َلِبَنة  ِف حديث أيب هريرة عن بناء اجلنة "  وقد قال النيب   -

كُ  َذ فَ رُ  ال ِمس  َباُؤَها األ  ُلؤُ  َوَحص  َعمُ  َهاَدَخلَ  َمن   الزَّع َفَرانُ  َوتُ ر بَ تُ َها َوال َياُقوتُ  اللُّؤ   اَل  ََيُوتُ  اَل  َوََي ُلدُ  يَ ب َأسُ  اَل  يَ ن  

َلى َن  َواَل  ثَِياُِبُم   تَ ب    " رواه الرتمذي وبن ماجه/  َشَباُِبُم   يَ ف 

 واهرب من َّنر جهنم" –أخي املسلم أسرع لتلك اجلنة  -

 
ِف اأْلَْرِض ُُثه َُيْرُِج ِبِه َزْرًعا ُُمَْتِلًفا أَْلَوانُُه ُُثه أملَْ تَ َر َأنه اَّللهَ أَنْ َزَل ِمَن السهَماِء َماًء َفَسَلَكُه يَ َنابِيَع  

( أََفَمْن َشرََح اَّللهُ َصْدَرُه 21يَِهيُج َفرَتَاُه ُمْصَفرًّا ُُثه ََيَْعُلُه ُحطَاًما ِإنه ِف َذِلَك َلذِْكَرى أِلُويل اأْلَْلَباِب )
ْساَلِم فَ ُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن َرب ِ   (22ِه فَ َوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قُ ُلوهُبُْم ِمْن ِذْكِر اَّللهِ أُولَِئَك ِف َضاَلٍل ُمِبنٍي )ِلْْلِ

 
 التفسري :
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ِف أجزاء   أنزل من السحاب ماء )املطر( ففرقهأمل ترى إَل مظاهر القدرة الرِبنية ومن ذلك أن هللا -

ُث َيرج به الزرع ُمتلفة أو بدون حبفر األرض كما يشاء ُث أخرجه عيوَّنً جارايت وشالَلت متدفقة 

األلوان واألصناف واألنواع من قمح وشعري وذرة وورود وغريها فمنها األْحر واألبيض واألصفر 

نظارته وشبابه وَيالطه اليبس فرتاه مصفراً يكتمل بعد وغريها فيها من البهجة واجلمال واْلسن ُث 

شوهاء أن الدنيا تكون نظرة حسناء ُث تعود ُث يصبح ايبسًا حطامًا ففي ذلك ذكرى وإعتبار إَل 

أفمن شرح هللا صدره والشباب يعود ضعيفًا هرمًا  ميوت فالسعيد من كان حاله بعده إَل خري ، 

 متابعاً فامتثل أوامره واعتقد عقائده واجتنب نواهيه وعمل بشرائعه من لْلسالم أبن وسعه وفسحه 

من ربه كمن هو قاسي القلب بعيد عن اْلق  على علم وهدى فهو يعيش على نور رسول هللا 

األول حي  دره ضيقًا حرجًا ؟ َل يستواين  ألنمعرض عن هللا قد طبع هللا على قلبه وجعل ص

واألخر ميت فويل هلذا الذي قسي قلبه فال يلني عند ذكر ربه وَل َيشى وَل يعي بل هو ِف 

 الضالل البني الواضح قد خسر الدنيا واآلخرة .

 وس من اآلايت :بعض الدر 

أخي املسلم إذا رأيت املاء ينبع من األرض واْلجر فقف لالعتبار والتفكر ِف هذه القدرة  -1

اإلهلية فيزيد عندك اإلميان ِبهلل ولقائه وآايته اليت ِف اآلفاق الدالة على عظمته جل وعال وأنه على كل 

ه هللا من السحب اليت َيلقها جل وعال شيء قدير " َيرج املاء من اْلجر" وأعلم أن هذا املاء أييت ب

 أخي املسلم أتمل وتفكر إذا رأيت الزرع واملناظر اْلالبة ُث بعد –وهذا كله من آايت هللا ِف اآلفاق 

ِف أوقات الصيف غالباً ففكر ِف حياتك أنك ميت وخارج عن هذه  فرتة تعود تلك الزروع ايبسة مفتته
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ك ومجالك فاعمل ِف حياتك ملوتك وآلخرتك واستعد هلا من الدار وستصبح رميمًا بعد حركتك وتنقل

اآلن فالشباب لن يبقى واْلياة لن تبقى معك والصحة لن تبقى معك وغري ذلك من أمر الدنيا فكلها 

أغتنم مخساً قبل مخس بن عباس " اِف حديث  فاجعلها آلخرتك وقد قال النيب  –مضمحلة ذاهبة 

وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك 

 صحيح  " رواه اْلاكم/فقرك

 أخي املسلم إن كنت ِمن شرح هللا صدره لكل خري فأوصيك مبا يلي: -2

قظ متنبه أ( أكثر من ذكر هللا والعبادات كلها ذكر هلل عز وجل  فأد العبادات الواجبة بقلب متي

 ومهة.ُملص ِف عمله وقوله ونيته 

وقد  القلب وهذا الذكر من :  قراءة القران ر من ذكر هللا تعاَل بلسانك مع مواطئةب( أكث

ِمنِ  َمَثلُ  " قال َرأُ  الَِّذي ال ُمؤ  ُرجَّةِ  َكَمَثلِ  ال ُقر آنَ  يَ ق  ُت   " رواه الشيخان من  طَيِ ب   َوَطع ُمَها طَيِ ب   ِرُيَها األ 

 –ه له امللك وله اْلمد وهو على كل شيء قدير َل إله إَل هللا وحده َل شريك ل –حديث أيب موسى 

سبحان هللا واْلمد هلل وَل إله إَل  –َل حول وَل قوة إَل ِبهلل  –سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم 

أذكار الطعام  –ذكر اجمللس  –أذكار السوق  –أذكار النوم  –أذكار الصباح واملساء  -هللا وهللا أكرب

 خول واْلروج والسفر وغري ذلك ِما ورد له ذكر.والشراب واللباس والد

  حىت َل يكون القلب قاسياً" قلبك عند ذكر هللا ج( اخشع ِف

 
ُمْ  ُُثه تَِلنُي ُجُلوُدُهْم  اَّللهُ نَ زهَل َأْحَسَن اْلَِْديِث ِكَتاًِب ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الهِذيَن ََيَْشْوَن َرهبه
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ُ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد )َوق ُ   (23ُلوهُبُْم ِإََل ِذْكِر اَّللهِ َذِلَك ُهَدى اَّللهِ يَ ْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اَّلله
 

 التفسري :
 

يشبه  –هللا جل وعال نزل أحسن اْلديث لفظاً ومعىن وصدقاً وهداية وعلماً هو القرآن الكرمي 

يثين فيه الوعد والوعيد واألمر والنهي والقصص  –واإلتقان والتآلف بعضه بعضاً ِف الكمال واْلسن 

واَلحتجاج وغريها فإذا مسعه املؤمنون األتقياء أو أتملوه اقشعرت جلودهم ملا يفهمون منه من الوعد 

والوعيد والتخويف والتهديد ُث تلني جلودهم وقلوهبم ملا يرجون ويؤملون من رْحة هللا ولطفه ومغفرته 

ِمن هداهم هللا فاتصف هبذه الصفات وأما غريهم ِمن صرف عن اْلق واهلدى فأنه َل يتأثر ألهنم 

 هبذا القرآن وَل يلني قلبه فمن أضله هللا فما له من هاد .

 
 بعض الدروس من اآلايت :

 أخي املسلم خذ هذه التوجيهات فيما يتعلق ِبلقرآن : -1

ك وِف خلوتك "هو أحسن اْلديث " وإذا  أ( أكثر من قراءة القرآن واجعله حديثك مع نفس

كنت مع جمموعة أو ِف مناسبة ِما ميكن منها اَلستفادة فلتقرأ عليهم شيئًا من القرآن وتشرحه ليكون 
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 اْلديث عن القرآن " أحسن اْلديث" وعليك ِبلعمل هبذا القرآن ودعوة اْللق إليه.

ِف حديث   لسان وقد قال النيب كن متيقظ القلب عند قراءة القرآن ليشرتك القلب مع ال  -2

رِ  َعَلى تُِعيُنكَ  َصاِِلَةً  َوَزو َجةً  َذاِكًرا، َوِلَسانً  َشاِكًرا، قَ ل ًباأيب أمامه : "  َتَسَبهُ  َما َخري ُ  َوِديِنكَ  ُدن  َياكَ  َأم  "  النَّاسُ  اك 

  يحعن ثوِبن/صح عقباه البيهقي ِف الشعب والرتمذيرواه 

"   ض البدنية والقلبية وِف حديث بن مسعود قال رسول هللا استشف ِبلقرآن لألمرا -3

 بن ماجة/حسنرواه ا" عليكم ِبلشفائني العسل والقرآن

فعاجل ِبلقرآن أمراض قلبك  –وقد رقى بعض الصحابة لديغًا ِبلفاحتة كما ِف اْلديث الصحيح 

 بدنك. من اهلم والوساوس والشبهة والشهوة وغريها وعاجل ِبلرقية ِبلقرآن أمراض

وشرحه وبيان أحكامه واَلستنباط منه وهللا  ب العلم أهتم بتفسري القرآن وفهمهأخي طال -4
 املوفق.

 
ُتْم َتْكِسُبوَن ) ( َكذهَب 24أََفَمْن يَ تهِقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِقيَل لِلظهالِِمنَي ُذوقُوا َما ُكن ْ

نْ يَا 25ْم فََأاَتُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ََل َيْشُعُروَن )الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلهِ  ( فََأَذاقَ ُهُم اَّللهُ اْْلِْزَي ِف اْْلََياِة الدُّ
 (26َوَلَعَذاُب اآْلَِخرَِة َأْكرَبُ َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن )

 
 التفسري :
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إعراضه عن ربه ويقرع فيقال أفمن َل َيد ما يتقي به أقسى العذاب إَل وجهه يوم القيامة بكفره و 

له وألمثاله ذوقوا ما كنتم تكسبون كمن أييت آمنا يوم القيامة ؟ َل يستواين قال تعاَل كذبت القرون 

السابقة للرسل فأاتهم العذاب من حيث َل يدرون وَل َيطر بباهلم وأذاق هللا تلك األمم الكافرة املهانة 

سبب  بيداً أكرب يوم القيامة فلو كانوا يعلمون أن العذاب إمنا هو والذل ِف الدنيا وأعد هللا هلم عذاِبً شد

كفرهم ألمنوا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فأعرضوا وعاندوا رسل هللا ومن يضلل هللا فما 

 له من هاد .

 بعض الدروس من اآلايت :

 إن الكافر يوم القيامة َيصل له أمران : -1

 د ِف َّنر جهنم )العذاب البدين والروحي( أ(  األمر األول العذاب الشدي

ومنه " أخسئوا  -ب(  التقريع " التعذيب النفسي " ومنه أنه يقال له " ذوقوا ما كنتم تكسبون"
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فيها وَل تكلمون" ومنه أهنم " كلما دخلت أمة لعنت أختها " ومنه " فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء 

 يومكم هذا" وغري ذلك .

مِ  َعن  " هنى لم قد أكرمه هللا وأكرم وجهه وِف حديث جابر أن النيب أن العبد املس -2  ِف  ال َوس 

هِ  هِ  ِف  َوالضَّر بِ  ال َوج  أما الكافر فإنه َل َيرتم  –" رواه مسلم وهذا النهي يشمل اْليواَّنت أيضًا  ال َوج 

رب وجه الكافر ودبره  وجه يوم القيامة ولذلك يتقي بوجهه سوء العذاب ألن يديه مغلولة واملالئكة تض

 "يظربون وجوههم وأدِبرهم"

كما والكافر يكب على وجهه ِف النار " فكبت وجوههم ِف النار " والكافر يسود وجهه "   -

وأما الذين اسودت وجوههم ......." اآلية وأما املسلم : فإن وجهه يبيض "وأما الذين قال تعاَل "

" إن كما قال دخل اجلنة ووجوههم على صورة القمر ابيضت وجوههم ففي رْحة هللا " ومنهم من ي

السن وغري ذلك ِف هم ِف اجلنة أعطوا اجلمال ِف الوجه و فليلة البدر و  أول زمرة تدخل اجلنة ...."

 خبالف الكافر 

فيا أخي املسلم أحرص على أن تكون ِمن يبيض وجهه يوم القيامة ويكون على صورة القمر ليلة 

 يع. البدر . وفق هللا اجلم
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( قُ ْرَآًَّن َعَربِيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج َلَعلهُهْم 27اِس ِف َهَذا اْلُقْرَآِن ِمْن ُكلِ  َمَثٍل َلَعلهُهْم يَ َتذَكهُروَن )َوَلَقْد َضَربْ َنا لِلنه 
 اْْلَْمُد ( َضَرَب اَّللهُ َمَثاًل َرُجاًل ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسَلًما لَِرُجٍل َهْل َيْسَتِواَيِن َمَثاًل 28يَ ت هُقوَن )

ُْم َميِ ُتوَن )29َّللِهِ َبْل َأْكثَ ُرُهْم ََل يَ ْعَلُموَن ) ( ُُثه ِإنهُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربِ ُكْم 31( ِإنهَك َميِ ٌت َوِإهنه
 (31ََّتَْتِصُموَن )

 التفسري :
 

ن فينزجرون ويرتكون ولقد ضربنا للناس ِف هذا القرآن من كل مثل من األمم السابقة لعلهم يتعظو  -

الكفر واملعاصي إَل التوحيد واإلميان وطاعة الرْحن ، وهذا القرآن بلغة العرب فهم يفهمون 

هلل فهم غري معذورين ِف  ف فلو قرأوه عاملني لكانوا متقنيويدركون معناه فال لبس فيه وَل اختال

خلص الذي َل يعبد إَل هللا ُث قال تعاَل : وضرب هللا مثاًل للمؤمن امل -اإلعراض عنه وتركه ،

وحده َل شريك له واملشرك الذي يعبد مع هللا آهلة أخرى بعبد ِملوك لشركاء متنازعني ِف ذلك 

ألخر فال يستطيع أن ك وكل واحد من الشركاء يريد أن يرضيه ورضا أحدمها غضب ارت العبد املش

ه وطلبه بال يه ِف أمره وهنيين وبعبد خالص ملالك واحد َل شريك له منه فهو يرضَيمع بني الضد

هل يستواين مثاًل: اجلواب َل يستواين فلله الثناء اجلميل والشكر العظيم واملثل األعلى ِف  حدة

السموات واألرض على أنه رب واحد َل إله إَل هو وحده َل شريك له والذي ضرب للناس 

ون األمثال فال يعلمون ِف هذا األمثال ليتعلموا منها ولكن أكثر الناس َل يعلمون اْلق وَل يتعقل

ُث أخرب هللا : انك  –الكفار مع هللا آهلة أخرى  علموا هذا ملا عبداملثل عدم تساوي الرجلني فلوا 
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اي حممد ميت ولست ُملدًا وإن الكفار ميتون ُث إنكم يوم القيامة َّتتصمون فيما أنتم فيه ِف 

حانه فيفصل بينكم فينجي املؤمنني املوحدين الدنيا من التوحيد والشرك واْلقوق بني يدي هللا سب

 ويعذب الكافرين املشركني وأيخذ حق املظلومني ِمن ظلمهم

 

 

 بعض الدروس من اآلايت :

القرآن فيه أمثال كثرية فيا أخي املسلم أدرس أمثال القرآن وقف عند كل مثل وحقق ما  -1

بعض العلماء كتبًا ِف أمثال القرآن ، فإذا  بل قد صنف ده هللا منا وهو )التذكر( " لعلهم يتذكرون" أرا

 تيسر أن أتخذ كتاِبً من تلك"أمثال القرآن"ملا يلي

 فهم املثل ألن فهم املثل مهم جداً " وما يعقلها إَل العاملون" -أ(

فيا أخي  –التذكر واإلتعاض بذلك املثل فإذا كان املثل يوضح الفرق بني الفاجر والتقي -ب(

وإذا كان املثل للفرق بني املؤمن والكافر فحقق اإلميان واتبع  –دق التقوى أسلك سبيل التقى وص

 شرائعه واعمل به وهكذا 

أخي املسلم انتبه من حقوق الناس ) حقوق العباد( حىت َل تقع ِف اْلصومة معهم يوم القيامة  -2
ورَةُ  َهِذهِ  نَ َزَلت   َلمَّا:  عن الزبري بن العوام قالف  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  َعَلى السُّ

ُم   َميِ ت   ِإنَّكَ }  مَ  ِإنَُّكم   مثَّ  َميِ ُتونَ  َوِإَّنَّ  { ََّت َتِصُمونَ  رَبِ ُكم   ِعن دَ  ال ِقَياَمةِ  يَ و 
َنا أَيَُكرَّرُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأي   الزَُّبري ُ  َقالَ  نَ َنا َكانَ  َما َعَلي   َيا ِف  بَ ي   ن    َقالَ  الذُّنُوبِ  َخَواص ِ  َمعَ  الدُّ

رَ  ِإنَّ  َواّللَِّ  الزَُّبري ُ  فَ َقالَ  َحقُّهُ  َحق    ِذي ُكل ِ  ِإَل  يُ َؤدَّى َحّتَّ  َعَلي ُكم   َلُيَكرََّرنَّ  نَ َعم   َم   .رواه أْحد/حسنَلَشِديد   األ 
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ِف حديث عقبة بن  وقد قال النيب  يوم القيامة سلم انتبه أن تظلم جارك فيخاصمكأخي امل

ِ  َأوَّلُ عامر :  مَ  َخص َمني   " رواه أْحد/حسن َجارَانِ  ال ِقَياَمةِ  يَ و 

ِف حديث بن عمر  َل َّتاصم الناس ِف ِبطل وَل تعن على خصومة بظلم فقد قال النيب  -3

 "بن ماجه/صحيح .من أعان على خصومة بظلم ل يزل ف سخط هللا حّت ينزع" 

 
( َوالهِذي 32َمْن َأْظَلُم ِمهْن َكَذَب َعَلى اَّللهِ وََكذهَب ِِبلصِ ْدِق ِإْذ َجاَءُه أَلَْيَس ِف َجَهنهَم َمثْ ًوى لِْلَكاِفرِيَن )فَ  

َق ِبِه أُولَِئَك ُهُم اْلُمت هُقوَن ) اُء اْلُمْحِسِننَي ( هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد َرهبِ ِْم َذِلَك َجزَ 33َجاَء ِِبلصِ ْدِق َوَصده
ُهْم َأْسَوأَ الهِذي َعِمُلوا َوََيْزِيَ ُهْم َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن الهِذي َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )34) ُ َعن ْ َر اَّلله  (35( لُِيَكفِ 

 
 

 التفسري :
 
أن هلل ولداً  جعل هلل شركاء ِف عبادته أو أدعى َل أحد أظلم ِمن أفرتى على هللا الكذب أبن -

ت أو الذكور أو صاحبة "زوجة" وكذب ِبْلق الذي جاء على ألسنة الرسل عليهم من البنا

فقال الباطل ورد  الصالة والسالم فقد مجع بني طرِف الباطل وكذب على هللا وكذب رسوله 

والذي  –اْلق فتوعده هللا : أليس ِف جهنم مقر وسكن للكافرين ؟ بلى أهنا مقرهم ومأواهم ! 

ا أوحاه هللا إليه وهم الرسل واألنبياء واتباعهم الذين دعوا إَل منهجهم مب جاء ِبْلق الصادق 
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وصحابته  وصدق به من أتباعهم املؤمنني املخلصني وأوَل الناس ِبلدخول ِف اآلية هو حممد 

الكرام ومن آمن به وأتبعه إَل يوم الدين فهؤَلء كلهم هم املتقون هلل الصادقون املصدقون فلهم 

ا كل ما يطلبون جزاء على إحساهنم ليكفر هللا عنهم أسوء الذي عملوه ِف الدنيا اجلنة هلم فيه

حسناهتم وتوبتهم وجزاءًا هلم إبعطائهم ورجحان من الذنوب جتاوزًا عنهم وإلمياهنم وتصديقهم 

 أجرهم أبحسن أعماهلم وأعالها وأكملها وهذا كله تفضل من هللا على عباده املؤمنني.

 ت :بعض الدروس من اآلاي

"السنة" فعليك  أخي املسلم : إذا مسعت كالم هللا "القرآن" أو مسعت ما قاله النيب  -1

ِبلتصديق التام فإن القرآن و السنة كلها حق وصدق فإذا صدقت هبما وعملت هبما فأنت من املتقني 

أجرًا من هللا  زون أبحسن األعمالون الذين يكفر عنهم سيئاهتم وَياالذين هلم اجلنة هلم فيها ما يشاء

 فاحرص على ذلك كل اْلرص.

ِف حديث أيب أمامة   حذر من الكذب حىت ِف املزاح وقد قال أخي املسلم كن صادقاً وا -2

" أَّن زعيم ببيت ِف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا وبيت ِف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن  

 قه" رواه أبو داوود / حديث حسن كان مازحا وبيت ِف ِف أعلى اجلنة ملن حسن خل

ُ 36أَلَْيَس اَّللهُ ِبَكاٍف َعْبَدُه َوَُيَوِ فُوَنَك ِِبلهِذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِلِل اَّللهُ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ) ( َوَمْن يَ ْهِد اَّلله
ُلنه ْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السهَماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقو ( َولَئِ 37َفَما َلُه ِمْن ُمِضلٍ  أَلَْيَس اَّللهُ ِبَعزِيٍز ِذي اْنِتَقاٍم )
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ْو أَرَاَدين بَِرْْحٍَة َهْل اَّللهُ ُقْل أَفَ رَأَيْ ُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللهِ ِإْن أَرَاَدينَ اَّللهُ ِبُضرٍ  َهْل ُهنه َكاِشَفاُت ُضر ِِه أَ 
ُلوَن ) ُقْل اَي قَ ْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإين ِ  (38ُهنه ِمُِْسَكاُت َرْْحَِتِه ُقْل َحْسيبَ اَّللهُ َعَلْيِه يَ تَ وَكهُل اْلُمتَ وَكِ 

 (41( َمْن أَيْتِيِه َعَذاٌب َُيْزِيِه َوَيَِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم )39َعاِمٌل َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن )
 

 التفسري :

َيفظه من كل أذى وشر من أعدائه وبتسهيل أموره وكفايته  أليس هللا بكاف عبده حممدًا 

ق ذلك  قتحسيما يهمه وحفظ كل من عبده وتوكل عليه واتقاه ونصره ِف الدنيا واآلخرة ؟ بلى كل 

وَيوفك الكفار اي حممد ِبألصنام واألواثن وبكل معبوداهتم أن تصيبك مبا يسوءك ويضرك  -كله .

 إَل وما هذا إَل من ضالهلم وبعدهم عن اْلق ومن قدر هللا عليه الضاللة فال هادي له ومن وفقه هللا

هدى فال يستطيع أحد أن يضله وهللا جل وعال هو العزيز الغالب على أمره صاحب اَلنتقام 

من خلق  –الكفار  –ولئن سألت اي حممد  –وعباده املؤمنني  الشديد ِمن عاداه وعادى رسوله 

 – السموات واألرض ليقولن هللا ألن ذلك من أوضح برهان فكيف يعبدون غريه ويشركون ِف عبادته

الضر لو قدر علي أو  قل اي حممد للكفار أخربوين عن معبوداتكم  من دون هللا هل تكشف عين

ن هللا كافيين وحده عليه يتوكل املتوكلون فقل إ –واجلواب َل  –متسك ومتنع عين خريًا أراده هللا يل 

اعملوا على  –للكفار  –قل اي حممد  –الصادقون فال يلتفتون إَل غريه وَل يعتمدون على سواه 

 –إين عامل على منهجي من اإلميان والعبودية هلل وحده  -حالتكم ومنهجكم ِف الكفر والعناد

فسوف تعلمون نتيجة العمل الصادق الذي َيصل صاحبه على الفوز والنجاة والعمل الكاذب 

 الذي َيل بصاحبه عذاب َيزيه ِف َّنر جهنم الذي َل ينقطع وَل ينقص.
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 ت :بعض الدروس من اآلاي

بن ان من حفظ هللا حفظه " القيام ِبلواجبات وترك احملرمات " وِف حديث أخي املسلم إ -1

احفظ هللا يفظك احفظ هللا جتده جتاهك تعرف على هللا ف الرخاء يعرفك ف قال له"  عباس أن النيب 

 .يحصحرواه أْحد والرتمذي واْلاكم   /"اْلديثالشدة

ما كتب هللا عليك " قل لن يصيبنا إَل ما كتبه هللا لنا " فال  لن يصيبك إَل –أخي املسلم  -2

ك ألن األمر مقدر مقضي لكن َيوز لك بذل أصابك شيء وَل َّتف من أحد أن يصيبجتزع إن 

وإذا قيل لك إن فالن يريدك بسوء أو أن اجلماعة الفالنية تريدك بسوء فقل "  –السبب ِف الوقاية 

إن الناس قد ملا قالوا له "  قاهلا إبراهيم ملا ألقي ِف النار وقاهلا حممد  حسبنا هللا ونعم الوكيل " فقد

 ." رواه البخاري  مجعوا لكم

أخي املسلم كن متوكاًل على هللا ِف كل أمورك وثق ِبهلل عز وجل كل الثقة فقد وعد  -3

ليت جتادل ِف زوجها ا -نه مسع قول املؤمنني"  كما ِف آايت " إ  منني كل خري وحفظ ورعاية وإجابةاملؤ 

وآايت أنه  –وآايت أنه ينجيهم من النار  –وآايت الوعد ِبجلنة  –أمسع وأرى  مسيع الدعاء مثلما –

 يهديهم " يوفقهم " إَل كل خري وغري ذلك.
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َها َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِإَّنه أَنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب لِلنهاِس ِِبْلَْقِ  َفَمِن اْهَتَدى فَِلن َْفِسِه َوَمْن َضله فَإِ   َا َيِضلُّ َعَلي ْ منه
َها اْلمَ 41ِبوَِكيٍل ) ْوَت ( اَّللهُ يَ تَ َوَّفه اأْلَنْ ُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالهيِت ملَْ مَتُْت ِف َمَناِمَها فَ ُيْمِسُك الهيِت َقَضى َعَلي ْ

 (42اَيٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكهُروَن )َويُ ْرِسُل اأْلُْخَرى ِإََل َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنه ِف َذِلَك آَلَ 
 

 التفسري :
 

تبعه وعمل جلميع اْللق من األنس واجلن فمن أنزلنا عليك القرآن ِبْلق واهلدى  –إَّن اي حممد 

مبا فيه فإمنا يعود نفع ذلك إَل نفسه ومن أعرض عنه ومل يهتد به فإمنا يرجع وِبل ذلك وخسارته على 

هللا  –ن يهتدوا وإمنا عليك البالغ وحساهبم على هللا عز وجل بوكيل أسه وما أنت اي حممد عليهم نف

 عند النوم فيمسك النفس اليت إنتهىيتوَّف األنفس و فاتني إحدامها املوت ِبنقضاء أجلها واألخرى 

أجلها فال تعود إَل صاحبها ويرسل األخرى فتعود إَل صاحبها حىت يكتمل أجلها إن ِف ذلك 

درة هللا العظيمة وحكمته ِف خلقه ونفوذ مشيئته فيهم وعلى البعث لعباده يوم لدَلَلت واضحة على ق

 القيامة.
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 بعض الدروس من اآلايت :  

 
أخي املسلم إن هذا القرآن نزل ِبْلق واهلدى فهل اهتدينا به علماً وعمالً وعقيدة وأخالقاً  -1

فإن القرآن إما أن يكون  –يل ولك  إين وإايك إن أهتدينا هبذا القرآن فإن ثرة ذلك تعود –ومعاملة 
ِف حديث عبدهللا بن عمرو "  والقرآن شافع لصاحبه كما قال النيب  –حجة للعبد أو حجة عليه 

َفَعانِ  َوال ُقر آنُ  الصِ َيامُ  مَ  ِلل َعب دِ  َيش  َهَواتِ  الطََّعامَ  َمنَ ع ُتهُ  َرب ِ  َأي   الصِ َيامُ  يَ ُقولُ  ال ِقَياَمةِ  يَ و   ِفيهِ  َفَشفِ ع ِن  لن ََّهارِ ِبِ  َوالشَّ
مَ  َمنَ ع ُتهُ  ال ُقر آنُ  َويَ ُقولُ  فاعنت هبذا  –" رواه أْحد واْلاكم/ صحيح فَ ُيَشفََّعانِ  َقالَ  ِفيهِ  َفَشفِ ع ِن  ِِبللَّي لِ  الن َّو 

 القرآن عناية اتمة.
د تفكر أخي املسلم إنك إذا منت توَّف هللا نفسك فإذا كان بقى لك من العمر شيء ر  -2

والنوع الثاين إذا كنت قد إنتهى أجلك فإن هللا يتوَّف  –فهذا نوع من وفاة نفسك  –نفسك إليك 
 نفسك فال تعود إليك 
ولكن سوف أييت يوم  –فاستغل عمرك قبل قيام قيامتك  –قيام قيامة العبد  –وهذا هو املوت 

 القيامة فتعود الروح إَل البدن يوم يقوم الناس لرب العاملني.
 ِإَل  َأَحدُُكم   َأَوى ِإَذا ِف حديث أيب هريرة "  النيب   ا قالا أردت النوم أخي املسلم فافعل كمإذ -3

ُفض   ِفَراِشهِ  ِري اَل  َفِإنَّهُ  ِإزَارِهِ  ِبَداِخَلةِ  ِفَراَشهُ  فَ ل يَ ن   كَ  يَ ُقولُ  مثَّ  َعَلي هِ  َخَلَفهُ  َما َيد   ُعهُ َأر ف َ  َوِبكَ  َجن ِب  َوَضع تُ  َرب ِ  ِِبَسِ 
تَ  ِإن   َفظ َها َأر َسل تَ َها َوِإن   َفار َِح َها نَ ف ِسي َأم َسك   الصَّاِلِِنيَ  ِعَباَدكَ  ِبهِ  ََت َفظُ  ِبَا َفاح 

 رواه الشيخان." 
 عند النوم يشرع لك أخي املسلم أن أتيت أبذكار النوم ومنها: -4

 أ(  قراءة آية الكرسي  
مرة ) اْلمد هلل (  وتكبري هللا  33وحتميد هللا     مرة ) سبحان هللا ( 33ب(  تسبيح هللا  
 مرة  ) هللا أكرب ( 34

 ج(  قراءة الدعاء الذي مر ِف حديث أيب هريرة   
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تُ  اللَُّهمَّ د(  قول "  َلم  تُ  ِإَلي كَ  نَ ف ِسي َأس  ِهي َوَوجَّه  َأ تُ  ِإَلي كَ  َأم ِري َوفَ وَّض تُ  ِإَلي كَ  َوج  ِري َوَأْل   َظه 

َبةً  غ َبةً رَ  ِإَلي كَ  "  َأر َسل تَ  الَِّذي َوبَِنِبيِ كَ  أَن  َزل تَ  الَِّذي ِبِكَتاِبكَ  آَمن تُ  ِإَلي كَ  ِإالَّ  ِمن كَ  َمن َجا َواَل  َمل َجأَ  اَل  ِإَلي كَ  َورَه 
 الشيخانرواه فقد أوصى به الرباء بن عازب " واجعل هذا الذكر آخر ما تقول لثبوته عنه 

األمين وأن يكون على طهارة "متوضئ وضوءه للصالة وأن يتوسد أن يضطجع على شقه ويسن 
فهذا كله  –ويقول اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك  –ويقول : اللهم ِبمسك أحيا وأموت  –ميينه 

  اثبت عنه 
 
ًئا َوََل   ( ُقْل َّللِهِ الشهَفاَعُة 43يَ ْعِقُلوَن )أَِم اَّتهَُذوا ِمْن ُدوِن اَّللهِ ُشَفَعاَء ُقْل أََوَلْو َكانُوا ََل مَيِْلُكوَن َشي ْ

يًعا َلُه ُمْلُك السهَماَواِت َواأْلَْرِض ُُثه ِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن ) ( َوِإَذا ذُِكَر اَّللهُ َوْحَدُه اْْشََأزهْت قُ ُلوُب الهِذيَن ََل 44مجَِ
 (45ا ُهْم َيْستَ ْبِشُروَن )يُ ْؤِمُنوَن ِِبآْلَِخرَِة َوِإَذا ذُِكَر الهِذيَن ِمْن ُدونِِه ِإذَ 

 
 التفسري :

 
أم اَّتذ الكفار من دون هللا شفعاء وهم األصنام واألنداد يتخذوها من دون دليل معتقدين 

أهنا تشفع هلم عند هللا ِف قضاء حوائجهم وهي َل متلك من األمر شيئاً بل وَل تعقل وَل تسمع وَل 

نداد شفعاء إن الشفاعة كلها هلل فهو مالك ملن أَّتذ األ –قل اي حممد  –تبصر فهي مجادات 

السموات واألرض فال تطلب الشفاعة إَل من مالكها َل من غريه ُث إليه ترجعون يوم القيامة 

ضت بوإذا قيل َل إله إَل هللا وحده َل شريك له وعبد وحده دون سواه انق –فيجازى كال بعمله 
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امة أما إذا ذكرت آهلتهم اليت يعبدوهنا من دون ونفرت واستكربت قلوب الذين َل يؤمنون بيوم القي

 هللا فإهنم يفرحون ويسرون وتتهلل وجوههم ِبلبشر والطالقة .

 بعض الدروس من اآلايت:

أخي املسلم فكر ِف األمور ومن ذلك أن غري هللا َل ميلك لنفسه نفعاً وَل ضراً فكيف يعبد  -1

ائاًل هلا َل أحد يستحق العبادة إَل هلل جل وعال تعود له نفسه ق جيداً إن من فكر  –الشخص غري ربه 

نبيًا  دون سواه وعند ذلك يتوجه املسلم إَل ربه طائعًا ُمتارًا راضيًا ِبهلل رِب وِبإلسالم دينًا ومبحمد 

َيَانِ  َطع مَ  َذاقَ ِف حديث العباس "  ورسوَل كما قال  َلمِ  َرِبً  ِِبّللَِّ  َرِضيَ  َمن   اْل ِ  َرُسواًل  َوِبَُحمَّد   يًنادِ  َوِِبْل ِس 

 أجلا إَل ربك ِف طلب حوائجك ؟ –الراضي ِبهلل ودينه ورسوله  هل أنت –" رواه مسلم فيا أخي 

 –التكبري  –التهليل  –التسبيح  –أخي املسلم اشرح صدرك إذا مسعت ذكر هللا " القرآن  -2

 " هو خري ِما َيمعونفبذلك فليفرحوا  واستبشر بذلك وافرح به "

أخي املسلم إن كثرياً من الناس إمنا يراتح ويفرح إذا مسع ِبلرايَلت والدراهم والعقارات من أراضي 
بينما إذا مسع   –وحمطات وُمططات وأسواق ومناصب و جاهات أو وظائف ومراتب ووزارات وغريها 

إَل ربه ويسعى كالم هللا )القرآن( فال َيد تلك الراحة فعلى من كان هذا حاله أن يراجع نفسه ويرجع 
   وأَّن وأنت اي أخي هل إذا مسعنا القرآن نبكي وخناف وحنب مساعه وملا مسع النيب  –ِف إصالح قلبه 

َنا ِإَذا َفَكي فَ " حىت إذا بلغ الصحايب قول هللا " القران َنا ِبَشِهيد   ُأمَّة   ُكل ِ  ِمن   ِجئ    َشِهيًدا َهُؤاَلءِ  َعَلى ِبكَ  َوِجئ  
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َناهُ  ِإَذافَ  َأم ِسك   قَالَ { رِفَانِ  َعي   إما إذا مسعت املنكر والشرك والكفر  " صحيح يعين أن النيب يبكي  َتذ 
 فلينقبض قلبك ويكره ذلك.

َتِلُفوَن انُوا ِفيِه َيَْ ُقِل اللهُهمه فَاِطَر السهَماَواِت َواأْلَْرِض َعاملَ اْلَغْيِب َوالشهَهاَدِة أَْنَت حَتُْكُم َبنْيَ ِعَباِدَك ِف َما كَ 
َلُه َمَعُه ََلفْ َتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب يَ ْومَ 46) يًعا َوِمث ْ  اْلِقَياَمِة َوَبَدا ( َوَلْو َأنه لِلهِذيَن َظَلُموا َما ِف اأْلَْرِض مجَِ

وا َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزِئُوَن ( َوَبَدا هَلُْم َسيِ ئَاُت َما َكَسبُ 47هَلُْم ِمَن اَّللهِ َما ملَْ َيُكونُوا ََيَْتِسُبوَن )
(48) 

 التفسري :
 

قل اللهم خالق السموات واألرض على غري مثال سبق اي عامل السر والعالنية أنت حتكم بني 

عبادك يوم القيامة حكمًا عدًَل فيما اختلفوا منه ِف دنياهم فيما يتعلق بعبادتك وربوبيتك وأمسائك 

طاعتك وأمرك وهنيك ومتابعة رسولك وغري ذلك فا هدين ملا اختلفوا فيه من اْلق وصفاتك ودينك و 

قال هللا : ولوا أن للمشركني مجيع ماِف األرض من  –إبذنك إنك هتدي من تشاء إَل صراط مستقيم 

أموال وغريها وضعفه معه َل فتدو به من سوء العذاب الذي أعد هلم وظهر هلم من هللا من العذاب 

وظهر هلم واضحًا جليًا جزاء ما كسبوا ِف  –والنكال هبم مامل يكن ِف ِبهلم وَل ِف حساهبم واْلزي 

ه ِف الدنيا من دين الدنيا من املآُث والكفر وأحاط هبم من العذاب والنكال والعار ما كانوا يستهزؤون ب

 تباعه.هللا ورسله وأ
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 بعض الدروس من اآلايت :

 من اْلق إبذنه كما كان النيب  فيه ختلفهللا أن يهدينا إَل ما اولك دعاء أخي املسلم يشرع يل  -1
 ِإَذا َكانَ  إذا قام من الليل ؟ قالتيفتتح صالته "  ملا سئلت عائشة رضي هللا عنها أبي شيء كان 

تَ َتحَ  اللَّي لِ  ِمن   َقامَ  َائِيلَ  َربَّ  اللَُّهمَّ  َصَلَتهُ  اف   َراِفيلَ  َوِميَكائِيلَ  َجْب  َر ضِ  السََّماَواتِ  اِطرَ فَ  َوِإس   ال َغي بِ  َعالَِ  َواأل 
َهاَدةِ  َ  ََت ُكمُ  أَن تَ  َوالشَّ ِدِن  ََي َتِلُفونَ  ِفيهِ  َكانُوا ِفيَما ِعَباِدكَ  َبني  ُتِلفَ  ِلَما اه  َق ِ  ِمن   ِفيهِ  اخ   َمن   ََت ِدي ِإنَّكَ  ِبِِذ ِنكَ  اِل 

َتِقيم   ِصَراط   ِإَل  َتَشاءُ   تح صالتك  هبذا الدعاء تاففإذا قمت أخي ِبلليل للصالة  – " رواه مسلم ُمس 

أخي املسلم : إنك ترى كثرياً من الناس َيمعون املال أو يسعون وراء املناصب واجلاهات أو  -2

وهذا كله َل يغين عن صاحبه شيئاً يوم القيامة إن كان صاحبه معرضاً عن  –غري ذلك من أمور الدنيا 

أو كل ما  مة وشاهد ما اعد له من العذاب يود لو يفتدي مباله أو أضعافهيوم القياهللا حىت إنه إذا رأى 

إذن فلنعمل أَّن وأنت مستعدين لذلك اليوم ) يوم القيامة(  –ِف األرض من العذاب وَل ينفعه ذلك 

 أخي : –أخي الدنيا ساعة فاجعلها طاعة  –وَل تشغلنا األموال والدنيا عن طاعة هللا عز وجل 

  ما الدنيا بدار إقامة *** ولكنها دار اعتبار ملن سألفو هللا

أخي املسلم : إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هذا الدعاء الذي جاء فيه أن أِب بكر الصديق  -3

رضي هللا عنه قال اي رسول هللا علمين ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال : اي أِب بكر : قل اللهم 

لغيب والشهادة َل إله إَل أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر فاطر السموات واألرض عامل ا
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 نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقرتف على نفسي سوء أو أجره على مسلم " رواه الرتمذي واْحد

َا أُوتِيُتُه َعلَ  ْنَساَن ُضرٌّ َدَعاََّن ُُثه ِإَذا َخوهْلَناُه نِْعَمًة ِمنها قَاَل ِإمنه َنٌة َوَلِكنه َأْكثَ َرُهْم فَِإَذا َمسه اإْلِ ى ِعْلٍم َبْل ِهَي ِفت ْ
ُهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن )49ََل يَ ْعَلُموَن ) ( فََأَصاهَبُْم َسيِ َئاُت 51( َقْد قَاهَلَا الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َفَما َأْغىَن َعن ْ

( أََوملَْ يَ ْعَلُموا َأنه 51َئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُهْم مبُْعِجزِيَن )َما َكَسُبوا َوالهِذيَن ظََلُموا ِمْن َهُؤََلِء َسُيِصيبُ ُهْم َسي ِ 
َ يَ ْبُسُط الر ِْزَق لَِمْن َيَشاُء َويَ ْقِدُر ِإنه ِف َذِلَك آَلَاَيٍت ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن )  (52اَّلله

 التفسري :
 

وجل ويدعوه ُملصاً فإذا أصاب اإلنسان ضر كبالء ومرض وحنوها فإنه يتضرع إَل هللا عز 

لكشف ذلك عنه فإذا كشف هللا عنه الضر وأعطاه نعمة كالصحة واملال والولد وغريها بغى وطغى 

ملا أعطاين   عند هللا حضيض وقال إمنا أوتيت هذا العطاء ملا يعلم هللا من استحقاقي له ولوَل أين

وليس األمر   –هذا اجملال أو على علم عندي وفكر وذكاء بطرق حتصيله فأَّن ذو خربة ِف  –هذا 

كما زعم بل إمنا ذلك ابتالء واختبار من هللا أيطيع أم يعصى ولكن أكثر الناس جهله ولذلك قالوا 

ما قالوا وهذه املقالة قد قاهلا كثري ِمن سلف من األمم فما نفعهم مجعهم ِف دفع العذاب عنهم 

ذنبهم والذين ظلموا من هؤَلء الكفار فأصاب أصحاب هذه املقالة من القرون املاضية جزاء إثهم و 

أومل يدرك  –املخاطبني سيصيبهم جزاء فعلهم وليسوا بفائتني هللا بل هم مقهورون مقدور عليهم 
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ذلك كله ابتالء هؤَلء الكفار أن هللا يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء و 

العظيمة  لعجزًا وحججًا واضحة على قدرة هللاِف ذلك  وعدم استحقاق إن اً واختبارا ليس استحقاق

نتفع هبا املؤمنون ِبهلل ورسله دون غريهم ِمن َل يعرف َل أهنا أمور طبيعية وسنة  وحكمته البالغة في

 كونية جمردة . 

 
 بعض الدروس من اآلايت :

 أخي املسلم إذا أصابك الضر واملرض والفقر وغري ذلك فتوجه إَل هللا عز وجل ِبلدعاء -1

ُملصًا هلل وأعلم أن هذا ابتالء واختبار لك من هللا عز وجل والواجب عليك أن تصرب على الضر 

عند هللا فقد أصيب أيوب عليه الصالة صابة العبد ِبلضر ملهانته إَل هللا وَل تظن أن إ ءوعليك اَللتجا

اك النعمة فاعلم أهنا والسالم ِبلضر فقال" أين مسين الضر ..." اآلية فإذا كشف هللا عنك الضر وأعط

العبد على هللا فقد أعطى هللا  واختبار وليست النعمة من أجل استحقاقمن عند هللا وأهنا ابتالء 

فأنسب النعمة إَل هللا وأشكر هللا عليها  –األموال لقارون وغريه من الكفار فذلك ابتالء واختبار 

ة الفراغ ونعمة املال والولد والزوجة وأعظم وأنفقها ِف طاعة هللا عز وجل ومن ذلك نعمة الصحة أو نعم
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 الصِ حَّةُ  النَّاسِ  ِمن   َكِثري   ِفيِهَما َمغ ُبون   نِع َمَتانِ ِف اْلديث "  نعمة هي نعمة اإلسالم وقد قال النيب 

 "/ رواه البخاري من حديث إبن عباس َوال َفَراغُ 

ولسانك قولك: أَّن شاطر ِف أخي املسلم إذا أنعم هللا عليك بنعمة فال يكن ِف قلبك  -2

حتصيل ذلك َّنسيًا املنعم عليك أو أَّن أصال خبري ِف التجارة والزراعة وغري ذلك َّنسيًا املنعم عليك 

ب الكسب للدنيا مع اجلهل ِبآلخرة كما هللا وَل تكن ِمن يهتم بتعلم وح فأْحد –وهو هللا عز وجل 

ِبلدنيا ،  عامل كلإن هللا تعال يبغض  هريرة " ِف حديث أيب هو حال كثري من الناس وقد قال النيب 

 / صححه األلباين رْحه هللا.اترَيه" رواه اْلاكم ِف جاهل ِبآلخرة 

نُ   يًعا ِإنههُ ُقْل اَي ِعَباِدَي الهِذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ََل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرْْحَِة اَّللهِ ِإنه اَّللهَ يَ ْغِفُر الذُّ ُهَو  وَب مجَِ
( 54( َوأَنِيُبوا ِإََل َربِ ُكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن قَ ْبِل َأْن أَيْتَِيُكُم اْلَعَذاُب ُُثه ََل تُ ْنَصُروَن )53اْلَغُفوُر الرهِحيُم )

( َأْن 55ًة َوأَنْ ُتْم ََل َتْشُعُروَن )َواتهِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن أَيْتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَ ْغتَ 
( أَْو تَ ُقوَل َلْو َأنه اَّللهَ 56تَ ُقوَل نَ ْفٌس اَي َحْسَراَت َعَلى َما فَ رهْطُت ِف َجْنِب اَّللهِ َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السهاِخرِيَن )

َلْو َأنه يل َكرهًة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننَي  ( أَْو تَ ُقوَل ِحنَي تَ َرى اْلَعَذابَ 57َهَداين َلُكْنُت ِمَن اْلُمتهِقنَي )
ْبَت هِبَا َواْسَتْكرَبَْت وَُكْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن )58)  (59( بَ َلى َقْد َجاَءْتَك َآاَييت َفَكذه

 التفسري :
 

لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ِبلذنوب واملعاصي وأكثروا منها سواء   –اي حممد  –قل 
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 هللا يغفر الذنوب مهما كثرت أو كربترًا أو غريه َل تقنطوا من رْحة هللا ِبليأس منها فإن كانت كف

ألنه واسع الرْحة واملغفرة وقد فتح لكم ِبب التوبة فإهنا جتب ما قبلها فتوبوا إَل هللا وعودوا إليه 

اتبعوا هذا القرآن عذاب هللا و  ل نزول العذاب فال يدفع عنكم أحدمستغفرين له منقادين ألمره من قب

من قبل أن أيتيكم العذاب من حيث َل تعلمون وَل تشعرون وليكن رجوعكم إَل ربكم  وسنة رسوله 

اً ءوتوبتكم إليه قبل حصول الندم والتحسر على التفريط ِف طاعة هللا ويعلم املتحسر أنه كان مستهز 

سبيل املتقني أو تقول عندما  غري مصدق فنال جزاءه أو تقول النفس املتحسرة ليتين وفقت وسلكت

شاهد العذاب ليت يل رجعة إَل الدنيا ألحسن العمل وإن النفس املتحسره الكاذبة ِف ندمها فإهنا لو ت

ردت لعادت ملا هنيت عنه ولقد كذبت فقد وصلت آايت هللا إَل العبد النادم وقامت حجة هللا عليه 

 لتلك اآلايت . اً فكذب واستكرب وكان جاحد

 روس من اآلايت:بعض الد

 أخي املسلم إن اإلنس واجلن أنواع : -1 -1

: من كان كافرًا ِبهلل عز وجل كاليهود والنصارى واملشركني فهؤَلء إذا أسلموا  النوع األول -أ(

فإنه يكفيهم ألنه إذا أسلم الكافر وجب عليه القيام ِبلواجبات وترك احملرمات وَل يشرتط مع اإلسالم 

َلمَ ِف حديث جبري بن مطعم :  به ِف الكفر وقد قال النيب التوبة لتكفري ذنو  َلهُ  َكانَ  َما ََيُبُّ  اْل ِس  "  قَ ب  
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 وإذا أسلم الكافر أستفاد ما يلي  –رواه مسلم فإذا أسلم كفرت ذنوبه ِف كفره 

 تكفري ذنوبه ِف كفره ْلديث جبري  -أ(

ِف حديث حكم بن  م لقوله إن من كان عنده من اْلري ِف كفره يكون له بعد اإلسال -ب(

تَ  حزام       " َلم  َلف تَ  َما َعَلى َأس   " الشيخان َخري    ِمن   َأس 

: املسلم الذي عنده ذنوب " كبائر " فهذا َيب عليه التوبة من تلك الذنوب  النوع الثاين -ب(

 .فإذا اتب إَل هللا منها فإهنا متحي ذنوبه وتبدل حسنات " يبدل هللا سيئاهتم حسنات"

اْلمعة إل اْلمعة ورمضان إل "  من عنده ذنوب صغائر فقط فإهنا تكفر كما قال النيب  -ج(

  " رواه مسلم رمضان والصلوات اخلمس مكفرات ملا بينهن مال تغش كبرية وذلك الدهر كله

وكذلك املسلم  –حقه التوبة  ه ذنوب كبائر وعنده صغائر تشرع ِفاملسلم الذي ليس عند -د(

 َوُتب   ِل  اغ ِفر   َرب ِ بن عمر " ايقول كما ِف حديث   التوبة كما كانالذنوب تشرع له   يقارفالذي َل

" رب تقبل توبيت"  اجه / صحيح وِف حديث ايب موسى  قوله" بن م ال َغُفورُ  الت َّوَّابُ  أَن تَ  ِإنَّكَ  َعَليَّ 

 التوبة واَلستغفار كما قال النيب فيا أخي املسلم أكثر من اْلديث   رواه أهل السنن وأْحد/ صحيح 

 وفقك هللا .

 
ِيَن )َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة تَ َرى الهِذيَن َكَذبُوا َعَلى اَّللهِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودهٌة أَلَْيَس ِف َجَهنهَم َمثْ ًوى لِْلُمَتكَ   ( 61ربِ 

ُ الهِذيَن ات هَقْوا مبََفاَزهِتِْم ََل مَيَسُّهُ   (61ُم السُّوُء َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن )َويُ َنجِ ي اَّلله
 التفسري :
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 ن له شريكًا وولدًا وصاحبة وبناتويوم القيامة ترى الذين افرتوا على هللا الكذب فا دعوا أب

وجوههم سوداء أشد السواد قبحًا بسبب كذهبم وافرتائهم  أليست جهنم كافية هلم سجنًا ومقرًا ُمزايً 

هم وإعراضهم عن اْلق فإن جهنم هي كذلك لكل متكرب متجرب ، وأما وهواًَّن بسبب تكربهم وجترب 

الذين اتقوا هللا وعملوا بطاعة فإن هللا ينجيهم مبا سبق هلم من السعادة والفوز عند هللا فال ميسهم السوء 

يوم القيامة وَل َيزهنم الفزع األكرب بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر حاصلون على كل 

 دي ومعنوي.خري ما

 

 بعض الدروس من اآلايت :

حث عن النجاة " ِف تقوى هللا عز وجل " ِبلقيام أبوامره ِما أوجبه هللا علي أخي املسلم لتب -1

وعليك وترك ما حرمه علينا وعبادته جل وعال وحده َل شريك له فمن حقق ذلك فإنه َل ميسه سوء 

ه ومجاله وحسن املرجع إَل ربه ِف ذلك اليوم العظيم يوم القيامة وَل َيزن بل َيد الكرامة وبياض الوج

ِف حديث أيب هريرة عن أول زمرة تدخل اجلنة فقال : أول زمرة تدخل اجلنة على   وقد أخرب النيب 

قلوهبم على قلب رجل  هم كأشد كوكب دري ِف السماء أضاءةالقمر ليلة البدر والذين على أثر صورة 
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 ض وَل حتاسد " اْلديث رواه الشيخان.واحد َل اختالف بينهم وَل تباغ

إحذر من الكرب الكرب : رد اْلق واحتقار الناس وازدرائهم " وامسع ما قاله  -أخي املسلم أ( -2

  " ُونَ  ُي َشرُ ِف حديث عبد هللا بن عمرو مَ  ال ُمَتَكْبِ  ثَالَ  ال ِقَياَمةِ  يَ و  ر ِ  َأم   لُّ الذُّ  يَ غ َشاُهم   الر َِجالِ  ُصَورِ  ِف  الذَّ

ن   ِإَل  فَ ُيَساُقونَ  َمَكان   ُكل ِ  ِمن   َن  َيارِ  َنرُ  تَ ع ُلوُهم   بُوَلسَ  ُيَسمَّى َجَهنَّمَ  ِف  ِسج  نَ  األ  َقو  لِ  ُعَصارَةِ  ِمن   ُيس   النَّارِ  َأه 

ََبالِ  ِطيَنةَ   "رواه أْحد والرتمذي / حسن. اخل 

 َأن   ِإَلَّ  َأو َحى اّللََّ  ِإنَّ "   ِف حديث عياض بن ْحار الزم التواضع وترك الفخر يقول  -ب(

َخرَ  اَل  َحّتَّ  تَ َواَضُعوا  " رواه مسلم. َأَحد   َعَلى َأَحد   يَ ف 

ُ َخاِلُق ُكلِ  َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء وَِكيٌل )  ( َلُه َمَقالِيُد السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوالهِذيَن َكَفُروا 62اَّلله
( َوَلَقْد أُوِحَي 64( ُقْل أَفَ َغرْيَ اَّللهِ أَتُْمُروين ِ َأْعُبُد أَي َُّها اجْلَاِهُلوَن )63لَِئَك ُهُم اْْلَاِسُروَن )ِبَِاَيِت اَّللهِ أُو 

فَاْعُبْد  ( َبِل اَّللهَ 65ِإلَْيَك َوِإََل الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنه َعَمُلَك َولََتُكوَننه ِمَن اْْلَاِسرِيَن )
 (66وَُكْن ِمَن الشهاِكرِيَن )

 
 التفسري :

 
هللا خالق كل شيء ومالكه ومدبره ومتصرف فيه وكل األشياء حتت تدبريه وقهره وحفظه وله جل 

ايت تبارك وتعاَل والذين كفروا جبحد آوعال مفاتيح خزائن السموات واألرض وكل أزمة األمور بيده 
هلؤَلء الكفار اجلاهلون أاتمروين  –قل اي حممد  –خسروا الدنيا واألخرة  هللا وحججه وبراهينه هم الذين
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لعبادة وحده إنه جل وعال هو املستحق ل –أن أعبد غري هللا الذي هو خالق كل شيء ومدبره وحافظه 
وإَل من كان قبلك من  –ايرسولنا  –ولقد أوحي إليك  –إَل هو وَل أعبد غريه  َل شريك له فال أعبد

إنك لو أشركت مع هللا ِف عبادته أو ربوبيته أو أمسائه وصفاته ليبطلن عملك كله ولتكونن  –الرسل 
فإن عمله يبطل وَيسر دنياه وآخرته  أشرك أحد من الرسل ِمن سبقك خاسراً الدنيا واألخرة وكذلك لو

 وحده َل أعبد هللا –وكذا كل عبد من عباد هللا فإن الشرك يبطل عمله وَيسر الدارين بل اي رسولنا 
فقد اختارك شريك له وأخلص له ِف طاعته وأشكره بقلبك ولسانك وجوارحك أن يوفقك إَل دينه 

 خلقه " ولكن رسول هللا وخامت النبيني " على بقية

 بعض الدروس من اآلايت
إن هللا عز وجل هو خالق كل شيء ومدبره وحافظه فاعتمد عليه أخي املسلم ِف أمورك   -1

وإن خزائن السموات واألرض هي له جل وعال فاطلب من  -على ربه أفلح وجنح.كلها فمن أعتمد 
للدعاء َل يغلق لكن  هللا ما تشاء من اْلري دون أي حواجز ووسائط بل توجه إليه ِف أي وقت فالباب

وقد قال تعاَل ) وقال ربكم أدعوين  التوجه منا إليه ضعف إقبالنا على هللا وضعف اْللل فينا ب
 .(أستجب لكم

أخي املسلم إن كل من دعاك إَل حمرم من قول أو فعل أو معاملة او عقيدة فإنه جاهل فال  -2
وهذا يدعوك  –تطعه وَل تستمع ما يقول لك وما أكثر دعاة الباطل اليوم : فهذا يدعوك إَل الشرك 

ك ِف وهذا يدعوك إَل إضاعة وقت –وهذا يدعوك إَل الرِب ِف مصرفه  –إَل الفواحش ِف قنواته 
وهذا يدعوك إَل الرشوة ِف مكتبه وغري ذلك من أهل الباطل  –وهذا يدعوك إَل الغناء والزمر  -ملعبه

هم واعلم أن الرجل على دين خليله وصديقه هلم والثناء عليهم ومن جمالست فاحذر منهم ومن اإلعانة –
ِف  ري وقد قال هل هو من أصحاب املنكرات أو من أهل اْلفمن هو صديقك الذي َّتاهلل وحتبه 

داوود/حسن رواه الرتمذي وأبو "  َُيَاِللُ  َمن   َأَحدُُكم   فَ ل يَ ن ظُر   َخِليِلهِ  ِدينِ  َعَلى الرَُّجلُ حديث أيب هريرة " 
ِف  لف أهل اْلري او مع أصحاب املنكرات من دعاة الباطل وقد قال النيب واعرف روحك هل أت
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َر َواحُ حديث أيب هريرة "  َها تَ َعاَرفَ  َفَما َُمَنََّدة   ُجُنود   األ  تَ َلفَ  ِمن   أدرس نفسك اي أخي  –" رواه مسلم  ائ  
 املسلم.

 
ٌت بَِيِمي يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالسهماَواُت َمْطِوايه ِنِه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل َوَما َقَدُروا اَّللهَ َحقه َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ

 (67َن )َعمها ُيْشرُِكو 
إن املشركني ما عظموا هللا حق تعظيمه حني عبدوا معه غريه وهو العظيم الذي َل أعظم منه  -

القادر على كل شيء وكل شيء حتت قهره وقدرته فاألرض كلها على إتساعها وكربها ِف 
قبضته يوم القيامة والسموات السبع مطوايت بيمينه يطويها كما يطوى السجل للكتب فتعاَل 

تنزه عما يصفه املشركون اجلاهلون وتعاَل تنزه وتقدس عن الشريك ِف عبادته وِف وتقدس و 
 ربوبيته وأمسائه وصفاته.

 
 بعض الدروس من اآلايت

 –إن كل شخص َل يعبد هللا وحده َل شريك له فإنه مل يقدره حق قدره وكل شخص منا  -1
ًا ِما حرم هللا عليه فإنه مل يقدر هللا ترك بعض ما أوجب هللا عليه او فعل بعض –أَّن وأنت اخي املسلم 

ولذلك َل بد أن نعود إَل أنفسنا لندرسها دراسة حقيقية ِف القيام بطاعة هللا عز وجل  –حق قدره 
وعلينا أن نعظم هللا حق تعظيمه بتحقيق  على الوجه الالئق الذي شرعه هللا لنا على لسان رسوله 

ذلك من  ِف كماله الواجب بل وهل نزيد علىأو َيدش  التوحيد خالصًا من الشوائب ِما يذهب به
فيا أخي املسلم  –املندوِبت فكلما أكثر املرء من النوافل بعد الواجبات ترقى ِف تعظيم ربه وتقديره 

ذلك الوصف  أو أقر رسول هللا  صف هللا عز وجل مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لو  -أ(
ومن أقره النيب  " غري مكيفني"رارها كما جائت بال كيفلسلف إبمهلل ذلك على طريقة افإنه يثبت 

رب ِف تصديقاً لقول اْل النيب  ضحكوضحك من قوله تصديقاً فإننا نضحك  من قوله تصديقاً وكما 
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َبع   َعَلى السََّمَواتِ  ََي َعلُ  اّللََّ  َأنَّ  َنَِدُ  ِإنَّ  "اْلديث / الذي قال فيه اْلرب ََرِضنيَ  ِإص  َبع   َعَلى َواأل   َوالشََّجرَ  ِإص 

َبع   َعَلى َبع   َعَلى َوالث ََّرى َوال َماءَ  ِإص  َبع   َعَلى اخل ََلِئقِ  َوَسائِرَ  ِإص  "اْلديث رواه  ...... ال َمِلكُ  َأنَ  فَ يَ ُقولُ  ِإص 
 البخاري.
إثبات صفة اليدين هلل عز وجل وكلتا يديه ميني وأنه يطوي السماء " صفة الطي " من غري  -2

وأما كمال املعىن والكيفيه فال  –تشبيه وَل متثيل وَل حتريف وَل تعطيل وَل تكييف فنفهم أصل املعىن 
 وهكذا بقية الصفات. –يعلمها إَل هللا " ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" 

إذا مسعت اي أخي من يصف هللا ِبلنقص والعيب فسبح هللا عز وجل وأنكر عليه مقالته  -3
 نهج السلف ِف ذلك.وبني له م

ى فَِإَذا ُهْم َونُِفَخ ِف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِف السهَماَواِت َوَمْن ِف اأْلَْرِض ِإَله َمْن َشاَء اَّللهُ ُُثه نُِفَخ ِفيِه ُأْخرَ  
َا َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبِ 68ِقَياٌم يَ ْنظُُروَن ) نَ ُهْم ( َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َرهبِ  لنهِبيِ نَي َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بَ ي ْ

 (71( َوُوفِ َيْت ُكلُّ نَ ْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم مبَا يَ ْفَعُلوَن )69ِِبْلَْقِ  َوُهْم ََل يُْظَلُموَن )
الذي ينفخ فيه إسرافيل النفخة الثانية فمات كل حي من أهل السموات القربة ونفخ ِف  -

شاء هللا أن َل ميوت ُث نفخ إسرافيل النفخة األخرى فإذا هم قيام أحياء واألرض إَل من 
ينظرون إَل أهوال يوم القيامة وأضاءت األرض إذا جتلى هللا جل جالله للخالئق لفصل 
القضاء ووضع كتاب األعمال وجيء ِبألنبياء يشهدون على األمم أبهنم بلغوا رساَلت هللا 

كة اْلفظة على أعمال العباد من خري وشر وقضى هللا بني إليهم وجيء ِبلشهداء من املالئ
عباده ِبلعدل وَل ظلم ألحد ووفيت كل نفس ما عملت من خري أو شر وهللا جل وعال أعلم 

 أبفعاهلم فيجازيهم عليها.

 بعض الدروس من اآلايت
ر نفخة البعث فإذا بك قآئم  ر يوم القيامة عندما ينفخ ِف الصو تذك –أخي املسلم  -1

فاستعد لذلك اليوم كل  –من اْلالئق ُث احملاسبة ذلك اليوم على األعمال  كغريك
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 ِف  الدَّجَّالُ  ََي ُرجُ :  وأمسع حفظك هللا عن ذلك اليوم : يقول النيب  -األستعداد 

ُكثُ  ُأمَِّت   قيام هم فإذا أخرى فيه ينفخ مث.... اْلديث وفيه عن النفخ قال : َأر بَِعنيَ  فَ َيم 
 يقال مثقال  { مسئولون إَّنم وقفوهم}  ربكم إل هلم!  الناس أيها اي:  يقال ؟ مث ينظرون

 تسعون و تسعة و تسعمائة ألف كل من:  فيقال ؟ كم من:  فيقال النار بعث أخرجوا: 

" رواه مسلم من حديث عبد هللا  ساق عن يكشف يوم ذلك و شيبا الولدان َيعل يوم
 ف تسعمائة وتسعه وتسعني هم بعث النار"  فتذكروا منهم أن من كل أل –بن عمرو 

أخي املسلم اجعل يوم القيامة واْلساب ِف ذلك اليوم على ِبلك وَل تنس ذلك حىت  -2
ك وللعامل إَل لنعترب ونتعظ تلقى هللا تبارك وتعاَل   أخي إن القران مل يذكر هذا يل ول

لك حديث عبدهللا  وجنتهد ِف طاعة هللا استعدادًا لذالك املوقف العظيم   وقد ذكرة
بن عمر " ومن كل ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون " ولكن هللا عز وجل من رْحته 
يب وبك أيها املسلم املتقي هلل عز وجل التائب من ذنوبه املستغفر ْلطيئته فان هذه 

" َييئ يوم القيامة َّنس من املسلمني ِف حديث أيب موسى الذنوب تكون كما قال
   يغفرها هللا هلم ويضعها على اليهود " رواه مسلم بذنوب أمثال اجلبال 

ملَْ أَيِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َوِسيَق الهِذيَن َكَفُروا ِإََل َجَهنهَم ُزَمرًا َحىته ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبْ َواهُبَا َوقَاَل هَلُْم َخَزنَ تُ َها أَ 
ُلوَن َعَلْيُكْم َآاَيِت َربِ ُكْم َويُ ْنِذُرو  َنُكْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذا قَالُوا بَ َلى َوَلِكْن َحقهْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى يَ ت ْ

ِيَن )71اْلَكاِفرِيَن )  (72( ِقيَل اْدُخُلوا أَبْ َواَب َجَهنهَم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْ َوى اْلُمَتَكربِ 
بزجر وهتديد ووعيد حىت إذا وصلوا اً عنيفوساقت املالئكة الذين كفروا إَل النار مجاعات سوقًا  -

إَل النار فتحت هلم أبواهبا سريعًا ليذوقوا العذاب عاجاًل ُث تقرعهم وتوخبهم خزنة النار الغالظ 
الشدائد قائلة هلم أمل أيتكم رسل من جنسكم تتمكنون من ُماطبتهم واألخذ عنهم يتلون 

وأيمرونكم بعبادة صحة ما دعوكم إليه عليكم آايت هللا ويقيمون عليكم اْلجج والرباهني على 
وحده َل شريك له وَيذرونكم من شر هذا اليوم وعاقبة كفركم فأجاب الكفار بلى قد  هللا

جاؤوَّن وأنذروَّن وبينوا لنا ولكن مل نقبل منهم بل كذبناهم وخالفناهم وحقت علينا كلمة 
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ار أدخلوا أبواب َّنر جهنم قيل للكف –عرضني عنه املكافر ِبهلل الالعذاب اليت استحقها كل 
خالدين فيها خلودًا أبداًي َل خروج لكم منها فبئس املصري والسكن واألقامة لكم لتكربكم ِف 

 عن دين هللا. مالدنيا عن اإلميان ِبهلل ورسله وألعراضك

 بعض الدروس من اآلايت
وهذا سوف َيصل  أخي املسلم أتمل هذا املوقف يوم القيامة للكفار وما فيه من اإلهانة هلم -1

وكلما تكرب عن عبادة  –وكل ما كان الشخص بعيداً عن طاعة هللا كان اْلطر حمدقاً به  –هلم َل حمالة 
َرةَ  ِإنَّ ِف حديث عقبة بن غزوان  أخي املسلم يقول النيب  –هللا كان خاسرًا الدنيا واآلخرة   الصَّخ 

ِويفَ ت َ  َجَهنَّمَ  َشِفريِ  ِمن   َلتُ ل َقى ال َعِظيَمةَ  ِضي َوَما َعاًما َسب ِعنيَ  ِفيَها ه  " رواه مسلم وكان عمر يقول  قَ َرارَِها ِإَل  تُ ف 
: أكثروا ذكر النار فإن حرها  شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد" رواه الرتمذي وغريها / 

 ذكرت لك هذا اْلديث عن النار فأذكر النار وأهرب منها . أخي املسلم  –صحيح 
 ملسلم إن أصحاب النار على قسمني :أخي ا -2
 القسم األول أهل النار الذين َل َيرجون منها كلياً وهم الكفار . -أ(

من يعذب ِف َّنر جهنم إذا شاء هللا أن يعذبه وهم من أهل التوحيد ولكن عندهم   القسم الثاين -ب(
ء عفا عنهم هذا مذهب أهل وهؤَلء حتت مشيئة هللا إن شاء عذهبم وإن شا توبةكبائر ماتوا عليها بال 

 ِمن   ُعُنق   ََّت ُرجُ ِف حديث أيب هريرة "  السنة واجلماعة  وِمن هم من أهل الوعيد كما جاء ِف قوله 
مَ  النَّارِ  َنانِ  هَلَا ال ِقَياَمةِ  يَ و  َمَعانِ  َوُأُذَننِ  تُ ب ِصَرانِ  َعي    َوِبُكل ِ  َعِنيد   َجبَّار   ِبُكل ِ  بَِثَلثَة   وُكِ ل تُ  ِإن ِ  يَ ُقولُ  يَ ن ِطقُ  َوِلَسان   َتس 

 " رواه مسلم والرتمذي واْحد/ صحيح. َوِِبل ُمَصوِ رِينَ  آَخرَ  ِإهَلًا اّللَِّ  َمعَ  َدَعا َمن  
اي أيها املصور  –ودعاء مع هللا اله آخر  –والتصوير  –فيا أخي املسلم جتنب التكرب والتجرب  -

واي من يؤجر حمله على  –واي من دخله من التصوير  –لتصوير ا دة واجمللة وايمن يعمل ِف استديوللجري
 اتقوا هللا وتوبوا إَل هللا . –املصورين 
 

ُْم ِإََل اجْلَنهِة ُزَمرًا َحىته ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبْ َواهُبَا َوقَاَل هَلُْم  َخَزنَ تُ َها َساَلٌم َعَلْيُكْم َوِسيَق الهِذيَن ات هَقْوا َرهبه
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( َوقَالُوا اْْلَْمُد َّللِهِ الهِذي َصَدقَ َنا َوْعَدُه َوأَْوَرثَ َنا اأْلَْرَض نَ تَ بَ وهأُ ِمَن اجْلَنهِة َحْيُث 73ُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن )ِطب ْ 
 (74َنَشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي )

إَل اجلنة مجاعات كل  وسيق املتقون السعداء الذين آمنوا وعملوا الصاْلات وتركوا احملرمات -
طائفة مع من يناسبهم الرسل مع الرسل والصديقون مع الصديقون والشهداء مع أظراهبم 

بواب اجلنة وجدوها مفتحة والعلماء مع أقراهنم وكل زمرة تناسب بعضها بعضًا حىت إذا وصلوا أ
ء والتكرمي قد سعدوا كرامًا هلم وتلقتهم املالئكة اْلزنة للجنة ِبلبشارة والسالم والثنامن قبل إ

جنات النعيم َل يبغون  عنها وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون هلم فيه نعيم أبدي ِف 
وقال املؤمنون بعد دخول اجلنة إذا عاينوا ِف اجلنة ذلك الثواب العظيم الوافر والنعيم  – حوَل

العظيم فأجنزه لنا وأورثنا املقيم : اْلمد هلل الذي كان وعدَّن على ألسنة رسله الكرام الثواب 
لثواب من هللا إجنازًا لوعده أرض اجلنة أين شئنا حللنا فنعم األجر أجرَّن على عملنا وهذا ا

 الً على عباده.وتفض

 بعض الدروس من اآلايت

أخي املسلم أتمل هذا املوقف يوم القيامة للمؤمنني األتقياء السعداء وما فيه من الكرامة  -1
 ِف حديث أنس : قال رسول هللا  إمسع إَل كالم رسول هللا  -إهنم ِف اجلنة   – والبشارة واْلفاوة

َنَّةَ  ُأد ِخل تُ "  ُلؤِ  َجَناِبذُ  ِفيَها َفِإَذا اْل  كُ  تُ َراُِبَا َوِإَذا اللُّؤ  أخي أسرع إَل هذه اجلنة  –" رواه الشيخان  ال ِمس 
 تُ ر بَةِ  َعن  صياد سأل النب صلى هللا عليه وسلم  ابنوملا سئل  –على طاعة هللا وترك معاصيه  ِبملداومة

َنَّةِ  ك   بَ ي َضاءُ  َدر َمَكة   فَ َقالَ  اْل  أخي املسلم اي من  –صدق " رواه مسلم  " فقال الرسول  " َخاِلص   ِمس 
 . ومبانيها وزينتها وقصورها وأراضيها إمنا يسعى وراء الدنيا

وهللا هي اليت ينبغي أن يشمر إليها أصحاب اهلمم إن اجلنة " تراهبا املسك " اْلالص " فإهنا 
 العالية.
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ِف حديث أيب  من يدخلها. يقول  –تراهبا  –حصبائها  –إمسع أخي عن اجلنة " بنائها  -
 و اللؤلؤ حصباؤها و األذفر املسك ملطها و ذهب من لبنة و فضة من لبنة بناؤها اْلنةهريرة " 
 شباِبم يفن ال و ثياِبم تبلى ال َيوت ال َيلد و يبأس ال ينعم يدخلها من الزعفران تربتها و الياقوت

 " رواه أْحد والرتمذي / صحيح 

وبعظها تربتها املسك اْلالص  –فبعظها تربتها الزعفران  –وهذا وهللا أعلم نوع من اجلنات  -
 أخي املسلم ْشر عن ساعد اجلد إَل اجلنة قال بن القيم:

  م لك األوَل وفيها املخيفحي على جنات عدن فإهنا ***مناز 
  العدو فهل ترى ***نعود إَل أوطاننا ونسل   مولكننا سيب

 وحي على روضاهتا وخيامها***وحي على عيش هبا ليس يسأم

نَ ُهْم ِِبْلَْقِ  َوِقيلَ   اْْلَْمُد َّللِهِ َربِ   َوتَ َرى اْلَماَلِئَكَة َحافِ نَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبِ ُحوَن حِبَْمِد َرهبِ ِْم َوُقِضَي بَ ي ْ
 (75اْلَعاَلِمنَي )

وترى املالئكة حمدقني من حول العرش اجمليد يسبحون حبمد رهبم ويقدسونه وميجدونه  -
ويعظمونه وينزهونه عن النقائص والظلم ويثنون عليه سبحانه وقد حكم بني العباد ِبلعدل التام 

ار يم وأراه وجهه الكرمي وجازى الكفعفجازى احملسن إبحسانه  وتفضل عليه وأسكنه جنات الن
بدخول النار ونطق الكون كله شاهداً هلل ِبْلمد : اْلمد هلل رب العاملني فله اْلمد ِف حكمه 

 وعدله وتفضله فال إله إَل هو وَل رب سواه.

 
 
 

 بعض الدروس من اآلايت
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تنزيهه ومتجيده بكثرة علم املالئكة برهبم سبحانه فأثر هلم هذا العلم اْلضوع هلل جل وعال و  - 1
 فيا أخي املسلم هل تكثر من تسبيح هللا وتعرف فضل التسبيح ولقد قال النيب  –التسبيح 

لزوجته جويريه " لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن 
 .سبحان هللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"رواه مسلم

فيا أخي أتهب لذلك  –إن يوم القيامة يوم القضاء بني اْلالئق ِبلعدل فال يظلم أحد شيئًا  -2
اليوم لتفوز مع الفائزين بتفضل هللا عليك مع املؤمنني األبرار وكل شيء هو ِما يقربك إَل هللا 

 زمان الفرصة . ِف فأنت –فاحرص عليه وأكثر منه 
قال لنا رسول هللا صلى هللا سرية ِف حديث داره ب سبيحه لقوله وت مشروعية تقديس هللا وهتليله -3

ِبيحِ  َعَلي ُكنَّ عليه وسلم  ِليلِ  ِِبلتَّس  نَ  َوالت َّق ِديسِ  َوالت َّه  ََنِملِ  َواع ِقد  ُنَّ  ِِبأل  ُئواَلت   فَِإَّنَّ تَ ن َطَقات   َمس  َ  تَ غ ُفل نَ  َواَل  ُمس   فَ تَ ن َسني 
 حسن/ اكمرواه الرتمذي واْل" الرَِّح َةَ 

وأنه جل وعال  –إثبات العرش هلل عز وجل وقد مدح نفسه سبحانه أبنه ذو العرش  -4
وِف  عند بعض العلماء وهو أول املخلوقات -والعرش أ( –موصوف أبنه استوى على العرش 

 عرشه و سنة ألف خبمسني األرض و السموات َيلق أن قبل اخللئق مقادير تعال هللا كتباْلديث " 

 / رواه مسلم. ملاءا على
فإذا موسى آخذ بقائمة " العرش سرير ذو قوائم حتمله املالئكة وِف اْلديث قوله  -ب(

العرش فوق السموات  -وقال تعاَل " وَيمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية" ج(/صحيح العرش"
بن مطعم ولكنه حديث ضعيف فلم جبري  عن أبو داوود مثل العقبة وقد ورد ذلك حديث عند

 نذكره.
سُ "ِف حديث معاذ  العرش فوقه الفردوس كما قال  -د( َنَّةِ  َأع َلى َوال ِفر َدو   َوفَ و قَ  َوَأو َسطَُها اْل 

َها الرَِّح َنِ  َعر شُ  َذِلكَ  َارُ  تُ َفجَّرُ  َوِمن   َنَّةِ  َأَّن  سَ  َفَسُلوهُ  اّللََّ  َسأَل ُتمُ  َفِإَذا اْل  " رواه بن ماجد وغريه /  ال ِفر َدو 
سعة العرش " عظم " وقد ورد ِف حديث عند أيب داوود والرتمذي وبن ماجه من  -ح.ه (صحي

حديث العباس بن عبد املطلب أن العرش ما بني أسفله وأعاله كما بني السماء إَل مساء وما بني 
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 .وسبعون سنة  وهو حديث ضعيف وما بني مساء إَل مساء أما واحدة أو ثنتان أو ثالث 
 انتهت السورة
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