اَّللِ الهر ْْحَ ِن الهرِحي ِم
بِ ْس ِم ه

ِ ِ ِ
ب ال هسماو ِ
ِ
ِ ِ
وال ه ِ
ِ ِ
ات
صافهات َ
صفًّا ( )1فَالهزاجَرات َز ْجًرا ( )2فَالتهاليَات ذ ْكًرا ( )3إ هن إ ََلَ ُك ْم لََواح ٌد (َ )4ر ُّ َ َ
َ
َو ْاْل َْر ِ
ب الْ َم َشا ِرِق ()5
ض َوَما بَْي نَ ُه َما َوَر ُّ
التفسري :

قسم من هللا -عزوجل ابملالئكة وهي تصف صفوفاً يف السماء تعبد هللا سبحانه فيتمون
ٌ
الصفوف املتفرقة ويرتاصون يف الصف  ,وقسم ابملالئكة تزجر السحاب وتسوقه إىل اْلرض احملتاجة
للماء  ,وقسم ابملالئكة أتيت ابلكتاب وهو أنه من عند هللا وتتلوه ذاكرة هللا عزوجل – واملقسم عليه أن
إَلكم أيه ا اخللق واحد ال شريك له فهو املستحق للعبادة دون سواه فافردوه ابلعبادة وأخلصوا له الدين
وإَلكم هو رب السماوات واْلرض وما بينهما املالك املتصرف يف اخللق كلهم املسخر ما يف هذا اخللق
من كواكب ثوابت وسيارة تشرق وتغرب فهو خالقها ومقدرها ومسريها .

بعض الدروس من اآلايت :
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 -1إن هللا جل وعال يقسم مبا شاء من خلقه – سبحانه وتعاىل – وإمنا يقسم جل وعال مبا فيه
لعباده العربة والعظة أو لعبادته وطاعته أو ْلمهية العبادة وغري ما ذكر فتأمل ذلك أخي املسلم –
أنك أخي وأنت تسمع قسم هللا ابلصافات فهل تصف يف العبادة اليت أوجب هللا فيها ذلك يف
صالة اجلماعة للرجال يف املساجد وتتم الصفوف املتقدمة وتسابق إىل الصف اْلول وقد قال 
ص رفوف الن َساء آخ ررَها َو َش ُّرَها أ ََّو رُلَا
ي ر
ي ر
ص رفوف الر َجال أ ََّو رُلَا َو َش ُّرَها آخ ررَها َو َخ ْ ر
يف حديث أيب هريرة " َخ ْ ر

" رواه مسلم  ,وقال  " أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا ؟ يتمون الصالة ابلصفوف
اْلول ويرتاصون يف الصف" رواه مسلم.
-2

أخي املسلم هل ترتدع و تنزجر عما زجر عنه القران وهنى عنه وزجر عنه النيب  فقد جاء أن
الزاجرات ما زجر هللا تعاىل عنه يف القران فليكن دأبك أن تنزجر عما هني هللا عنه .

-3

أخي املسلم هل تتلوا هذا القران وتعمل به فإنه أعظم ذكر هلل  فهل جتعل عبادتك

وطاعتك هلل وحده ال شريك له .

ب ( )6و ِح ْفظً ا ِم ن ُك ِل َش ياَ َ
إِ هَّن َزيهنه ا ال هس ماء ال دُّنْيَا بِ ِزينَ َة الْ َكواكِ ِ
ان َم ا ِرَد (َ )7ال يَ هس هم ُعو َن إِ َىل
ْ ْ ْ
َ
ََ
َ
2
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ِ
ِ
الْم َِِ ْاْل َْعلَ ى ويُ ْق َذفُو َن ِم ْن ُك ِل َجانِ َ
ف ْ
اخلَاْ َف ةَ
ب ( )9إِهال َم ْن َخا َ
ب (ُ )8د ُح ًورا َوََلُ ْم َع َذ ٌ
اب َواص ٌ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ب ()10
فَأَتْ بَ َعهُ ش َه ٌ
اب ََثق ٌ
التفسري :

إَّن زينا السماء الدنيا للناظرين ابلكواكب والنجوم فتبدوا مجيلة جداً وحفظنا السماء من كل
شياان متمرد عات إذا أراد أن يسرتق السمع فإنه يرجم ويزجر ومينع ابلرجم من كل مكان من السماء
فتدحر الشياطني على أعقاهبا عن استماع الوحي وَلم عذاب شديد يف النار يوم القيامة  ,إال من
اختاف الكلمة من السماء من الشياطني فيلقيها إىل من حتته فرمبا أدركه الشهاب املستنري فأحرقه قبل
أن يلقيها ورمبا ألقاها قبل إدراك الشهاب له فيذهب هبا اآلخر إىل الكاهن وهذا بقدر هللا .

بعض الدروس من اآلايت :

3
This file was downloaded from QuranicThought.com

تفسير سورة الصافات

لفضيلة العالمة محمد شامي شيبة [حفظه هللا]

 -1أخي املسلم انظر إىل السماء الدنيا و ما فيها من الكواكب اليت قد أصبحت زينةً َلا
( مصابيح ) وأعلم أن ذلك خلق هللا فيجب علي وعليك أن نعلم قدرته العظيمة فنعود إىل أنفسنا
وضعفنا أمام هذا القادر احلكيم – فنعبده جل وعال وحده ال شريك له – ولنع أننا إن عصيناه
وخالفنا أمره فما أهوننا عليه وإذا عبدَّنه وتوجهنا إليه وقمنا مبا شرعه لنا أكرمنا جل وعال ووفقنا ملا
حيبه ويرضاه .
 -2إن الوحي الذي أوحاه هللا إىل رسوله  حمفوظ ال ميكن للشياان أن يصل إليه  ,وما أييت
به الشياان إىل الكاهن وحنوه فإنه من الكذب – وإذا أخذ الشياان الكلمة فإنه يكذب معها مائة
كذبة فال نثق بقول الكهان والعرافني ومن على شاكلتهم وقد قال " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه
مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد"رواه أْحد واحلاكم ,صحيح /وقال " من أتى عرافاً فسأله عن
شي مل تقبل له صاله أربعني ليلة" رواه مسلم .

ِ
ني َال ِز َ
ِ
اهم ِم ْن ِط َ
ت َويَ ْس َخ ُرو َن
اس تَ ْفتِ ِه ْم أ َُه ْم أ َ
ب ( )11بَ ْل َعجْب َ
فَ ْ
َش ُّد َخْل ًق ا أ َْم َم ْن َخلَ ْقنَ ا إ هَّن َخلَ ْقنَ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ني
(َ )12وإِ َذا ذُ ْك ُروا َال يَ ْذ ُك ُرو َن (َ )13وإِ َذا َرأ َْوا آَيَ ةً يَ ْستَ ْس خ ُرو َن (َ )14وقَ الُوا إِ ْن َه َذا إِهال س ْحٌر ُمبِ ٌ
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( )15أَئِ َذا ِمْت نَ ا وُكنه ا تُ رااب و ِعظَام ا أَئِنه ا لَمب عوثُو َن ( )16أَوآَاب ُؤ ََّن ْاْل هَولُو َن ( )17قُل نَع م وأَنْ تم د ِ
اخ ُرو َن
ْ َ ْ َ ُْ َ
َْ ُ
ََ
َ ًَ َ ً
( )18فَِإهمنَا ِهي زجرةٌ و ِ
اح َدةٌ فَِإ َذا ُه ْم يَْنظُُرو َن ()19
َ َ َْ َ
التفسري :
سل هؤالء الكفار منكري البعث هل هم أعظم وأشد وأقوى خلقاً أم السماوات واْلرض وما
بينهما من املالئكة والشياطني واملخلوقا ت العظيمة واجلبال وغريها بل أهنم خلقوا من شي ضعيف هو
الاني الذي يلتزق بعضه ببعض لقلة متاسكه  ,وأنك اي حممد لتعجب من إنكارهم للبعث وسخريتهم
بل وببعثتك إليهم رسوالً  ,وإذا ذكروا هبذا القران فإهنم اليتعظون وإذا رأوا دليالً واضحاً على رسالتك
سحر واضح واستبعدوا البعث بعد موهتم وموت آابئهم وصريورهتم
يستهزئون وقالوا إن الذي جئت به ٌ
عظاماً فقل اي حممد نعم ستبعثون يوم القيامة وأنتم حقريون ذليلون ْلن أمر هللا واحد ((يدعوهم أن
خيرجوا دعوة واحدة فإذا هم قيام بني يديه ينظرون إىل أهوال القيامة)) .

بعض الدروس من اآلايت :
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إن هللا جل وعال ال يتعاظمه شي واإلعادة أهون عليه من اخللق ووجود هذه املخلوقات
العظيمة تدل على البعث فإذا رأيت أخي املسلم كل خلق عظيم يف السماوات واْلرض فتذكر أن

البعث أهون فاستعد لذلك اليوم وحاسب نفسك حىت تلقى هللا جل وعال .
-2

إعلم أخي املسلم أننا خلق ضعيف فلماذا نعصي هللا جل وعال وقد قال النيب  يف حديث

ول َّ
صلَّى َّ
َّن تر ْعج رزن
اّللر َع َّز َو َج َّل أ َّ
ال يَ رق ر
السبَّابَةَ َوقَ َ
رصبر َعهر َّ
اّللر َعلَْيه َو َسلَّ َم ف َكفه رثَّ َو َ
بسر " بَ َز َق الن ُّ
ض َع أ ْ
َّب َ

الص َدقَة "
ص َّد رق َوأ َّ
َّن أ ََوا رن َّ
ك م ْن مثْل َهذه فَإذَا بَلَغَ ْ
سَ
آد َم َوقَ ْد َخلَ ْقتر َ
ك َهذه َوأَ َش َار إ َل َحلْقه قرل َ
ابْ َن َ
ْت أَتَ َ
ت نَ ْف ر
رواه ابن ماجة/حسن
-3

إن أمر البعث سهل على هللا ( زجرة واحدة فإذا هم ينظرون) فسبحانه ال إله إال هو وال رب

سواه فهل استعددَّن ليوم البعث واحلساب ؟

هِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
َوقَالُوا َاي َويْلَنَا َه َذا يَ ْوُم ال ْدي ِن (َ )20ه َذا يَ ْوُم الْ َف ْ
ص ِل الهذي ُكْن تُ ْم بِه تُ َك ْذبُو َن (ْ )21
اح ُش ُروا الذ َ
ِ
اط ْ ِ
اَّللِ فَاه ُدوهم إِ َىل ِصر ِ
ِ ِ
وه ْم إِ ههنُ ْم
اجلَحي ِم (َ )23وق ُف ُ
ظَلَ ُموا َوأ َْزَو َ
اج ُه ْم َوَما َكانُوا يَ ْعبُ ُدو َن ( )22م ْن ُدون ه ْ ُ ْ
َ
اص ُرو َن ( )25بَ ْل ُه ُم الْيَ ْوَم ُم ْستَ ْسلِ ُمو َن ()26
َم ْسئُولُو َن (َ )24ما لَ ُك ْم َال تَنَ َ
التفسري :
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و ملا رأى الكفار القيامة قالوا َّندمني ايويلنا هذا يوم اجلزاء فتجيبهم املالئكة موخبة َلم هذا يوم
الفصل بني اخلالئق الذي ك نتم تكذبون به  ,قال هللا امجعوا الظاملني وأمثاَلم وإخواهنم وما كانوا يعبدون
من اْلصنام واْلنداد فأرشدوهم إىل طريق جهنم وقفوهم حىت يسألوا عن أعماَلم وأقواَلم اليت صدرت
منهم يف الدنيا مث قيل َلم تقريعاً مالكم مل تتناصروا كما زعمتم  ,بل هم منقادون ْلمر هللا يف يوم القيامة
بكل إستسالم .
بعض الدروس من اآلايت :
 -1أخي املسلم أتمل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ( مجع أهل الزَّن مع أهل الزَّن وأهل اخلمر مع أهل
اخلمر وأهل الراب مع أهل الراب وأهل القات مع أهل القات وأهل املوسيقى مع أهل املوسيقى وأهل
الشرك مع أهل الشرك وأهل ا لغيبة مع أمثاَلم ) وهكذا فلنحذر أن نكون من هؤالء أو منهم بل جيب
أن نكون من أهل اخلري يف جمالسنا وأصدقائنا وزمالتنا وأخوتنا – فاحلذر من أهل الكفر واحلذر من
أهل الفسق – وأجعل هذا أنصب عينيك – فإن الايور على أشباهها تقع – إن خليلك زميلك
ورفيقك إذا كان من أهل الشر فإنه لن ينصرك يوم القيامة بل كل مستسلم ْلمر هللا – فاتق هللا
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ض يَتَساءلُو َن ( )27قَالُوا إِنه ُكم ُكْن تُم َأتْتُونَنَا َع ِن الْيَ ِم ِ
َوأَقْ بَ َل بَ ْع ُ
ني ( )28قَالُوا بَ ْل َملْ
ْ ْ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع َ َ َ
ِ
ِ
ِِ
َ
ني ( )30فَ َح هق َعلَْي نَا قَ ْو ُل َربِْنَا
ني (َ )29وَما َكا َن لَنَا َعلَْي ُك ْم م ْن ُسْلاَان بَ ْل ُكْن تُ ْم قَ ْوًما طَاغ َ
تَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
ِ
إِ هَّن لَ َذائُِقو َن ( )31فَأَ ْغويْنَا ُكم إِ هَّن ُكنها َغا ِوين ( )32فَِإ ههنُم ي ومئِ َذ ِيف الْع َذ ِ
ك
اب ُم ْش َِرتُكو َن ( )33إِ هَّن َك َذل َ
َ
ْ َْ َ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِه
اَّللُ يَ ْستَكِْربُو َن (َ )35ويَ ُقولُو َن أَئِنها لَتَا ِرُكوا آََلَتِنَا
يل ََلُْم َال إِلَهَ إِهال ه
نَ ْف َع ُل ِابلْ ُم ْج ِرم َ
ني ( )34إهنُ ْم َكانُوا إذَا ق َ
ِ
ِ ِ
َ
ني ()37
صد َ
هق الْ ُم ْر َسل َ
ل َشاع َر َْجمنُون ( )36بَ ْل َجاءَ ِاب ْحلَِْق َو َ
التفسري :
وأقبل بعض الكفار عل ى بعض يف عرصات القيامة يتخاصمون فيقول الضعفاء ْلهل الكرب
أنكم كنتم تقهروننا لذلتنا وتنهوَّن عن اخلري وتزينون لنا الباطل وتصدوننا عن احلق واإلسالم فتقول
الرؤساء بل أنتم مائلون للكفر والعصيان وما كان لنا عليكم من قهر كما تزعمون وال حجة كما
تدعون بل أنتم طاغون فاستج بتم لنا فأغويناكم ْلننا غاوون فما تشركوا يف الكفر فكانوا مشرتكني يف
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العذاب  ,قال هللا ( وكذلك نفعل ابجملرمني ) كهؤالء ْلهنم إذا قيل َلم يف الدنيا اعبدوا هللا وحده ال
شريك له استكربوا عن كلمة التوحيد وقالوا كيف نرتك معبوداتنا من أجل قول حممد الشاعر اجملنون
قال هللا  :بل جاء حممد  ابحلق يف مجيع ما شرعه هللا من اْلخبار واْلوامر والنواهي وصدق املرسلني
فيما أخربوا به فإن الرسل أخوة لعالت دينهم واحد.

بعض الدروس من اآلايت :
-1

أخي املسلم أن أساليب اإلغواء كثرية ومتنوعة فمنها :
(أ ) اإلغواء ابلقهر والقوة والسلاان كما فعل فرعون
(ب) ومنها اإلغواء بتزيني يزين املعاصي والذنوب للناس حىت يقعوا فيها كمن يزين الفواحش

وغريها يف الشاشات والقنوات وغريها وكإفساد الشباب بتزيني الفاحشة َلم وهذا منهج إبليس كما قال
تعاىل " وإذ زين َلم الشياان أعماَلم"
(ج) ومنها اإلغواء ابلتلبيس والنهي عن اخلري والصد عن دين هللا وعن الااعات .
(د) ومنها اإلغواء ابحليل واملكر ابخللق وإيقاعهم يف احملرمات والذنوب كما يفعل أصحاب
املخدرات وغريهم .
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 -2أخي املسلم ال تكن إمعة يضحك عليك من يغويك فريديك يف الذنوب ويتربأ فاحذر
حفظك هللا
 -3من أس اليب اإلغواء ما حيصل لبعض املوظفني عند من يرأسه يف العمل أو عند مديره يف العمل
– إذا كان مديره من أهل املعاصي والفسق فيؤخره عن الصالة أو عن أداء العمل للناس أو يتعلم منه
أكل اْلموال احملرمة – أو يتعلم منه التوقيع يف الدوام على خالف الواقع فاتق هللا أخي مع هذا املدير
فال يضحك عليك
فيا أخي املسلم احذر أن تكون ممن يغوي عباد هللا أبي نوع من أنواع اإلغواء الكثرية سواء عن طريق
القنوات أو الشاشات أو اجلرايد أو اجملالت ووسائل اإلعالم اَلدامة أو عن طريق اجملالس والصداقات
وسواء كان يف جانب النساء أو الرجال – فإذا وقعت يف إغواء الناس فتذكر يوم القيامة مبا حيصل من
خصومة بني الغاوي و املغوي وعندها سوف يشرتكون يف اإلمث والعذاب .
اب ْاْلَلِي ِم ( )38وما ُجتزو َن إِهال ما ُكْن تم تَعملُو َن ( )39إِهال ِعباد هِ
ِ
إِنه ُكم لَ َذائُِقو الْع َذ ِ
ني
ََ
اَّلل الْ ُم ْخلَص َ
َ
َ َ َْْ
ْ
َ ُْ ْ َ
ك ََلم ِرْز ٌق معلُوم ( )41فَواكِه وهم مكْرمو َن (ِ )42يف جن ِ
ِ
هات النهعِي ِم (َ )43علَى ُس ُرَر
َْ ٌ
َ
َ ُ َ ُ ْ ُ َُ
( )40أُولَئ َ ُْ
َِ
ِ
اف َعلَْي ِهم بِ َكأْ َس ِم ْن َمعِ َ
ني (َ )46ال فِ َيها َغ ْوٌل َوَال ُه ْم
ني ( )44يُاَ ُ
ني ( )45بَْي َ
ضاءَ لَ هذة للشها ِربِ َ
ُمتَ َقابِل َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ض َمكْنُو ٌن ()49
ات الاهْرف ع ٌ
ني (َ )48كأ هَهنُ هن بَْي ٌ
َعْن َها يُْن َزفُو َن (َ )47وعْن َد ُه ْم قَاصَر ُ

التفسري :

-إنكم أيها الكافرون لذائقو عذاب جهنم املوجع الشديد جزاءاً على عملكم إال عباد هللا املخلصني هلل
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تفسير سورة الصافات

يف عبادته وحده ال شريك له فهم ال عذاب عليهم إمنا َلم اجلنة اليت ال ينقاع نعيمها فلهم فواكه
متنوعة مع الكرامة والنعيم جيلسون على السرر متقابلني متآنسني واخلدم ياوفون عليهم بكؤوس اخلمر
من أهنار اجلنة ذات اللون البهي اْلبيض والاعم الايب اللذيذ فال جيدون صداعاً فيها وال إذهاب
عقل وال مرضاً يف البان وال أذى بل هي حسنة ممتعة يف شرهبا وحسنها وغري ذلك وعندهم النساء
احلور العني اجلميالت العفيفات الآليت قصرن الارف على اْلزواج فإن هؤالء احلور كالبيض املصون
فلم متسه اْليدي حىت ينزع قشرته لصونه عن كل شر .
بعض الدروس من اآلايت :

 -1إن جزاء الكافر يوم القيامة موافق لعمله وكذلك إذا أراد هللا أن يعذب العاصي فإنه يعذبه بقدر
ذنبه فإن هللا ال يظلم الناس شيئاً فالعذاب (جزاء وفاقا)
 -2إن عباد هللا املؤمنني الصادقني املخلصني فهم أهل النجاة من عذاب هللا ورْحته فيدخلون اجلنة َلم
فيها :
 -)1الرزق

 -)2فواكه

 -)4جنات النعيم

 -)3كرامة

 -)5السرر
 -)6يااف عليهم ابخلمر اليت طابت منظراً ومشرابً

 -)7قاصرات الارف احلور
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اجلميالت
منازلك اْلوىل وفيها املخيم

فيا أخي  :حي على جنات عدن فإهنا

أسرع إىل تلك اجلنة –إىل كل نعيم –إىل كل خري – إىل احلور العني -إىل الكرامة بكل معانيها-
(احلصول على ذلك بااعة هللا ورسوله  وبفضل هللا ورْحته.

ِ ِ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع َ
هك لَ ِم َن
ين ( )51يَ ُق ُ
ول أَئِن َ
فَأَقْ بَ َل بَ ْع ُ
ض يَتَ َساءَلُو َن ( )50قَ َال قَائلٌ مْن ُه ْم إِّْن َكا َن ِِل قَ ِر ٌ
الْم ِ ِ
ني ( )52أَئِ َذا ِمْت نَا َوُكنها تَُر ًااب َو ِعظَ ًاما أَئِنها لَ َم ِدينُو َن ( )53قَ َال َه ْل أَنْتُ ْم ُماهلِ ُعو َن ( )54فَاطهلَ َع
ص ْدق َ
ُ َ
ِ
اجل ِحي ِم ( )55قَ َال ََت هَّللِ إِ ْن كِ ْدت لَرتِدي ِن ( )56ولَوَال نِعمةُ رِيب لَ ُكْن ِ
ين
ت م َن الْ ُم ْح َ
َ ْ ْ َ َْ
ُ
َ ُْ
فَ َرآَهُ ِيف َس َواء َْ
ض ِر َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يم ()60
ني ( )58إِهال َم ْوتَتَ نَا ْاْل َ
ُوىل َوَما َْحن ُن مبَُع هذبِ َ
( )57أَفَ َما َْحن ُن مبَيِْت َ
ني ( )59إ هن َه َذا ََلَُو الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
لِ ِمثْ ِل َه َذا فَ ْليَ ْع َم ِل الْ َع ِاملُو َن ()61
التفسري :
فأقبل أهل اجلنة يسأل بعضهم بعضا عن أحواَلم يف الدنيا فقال أحد أهل اجلنة إّن كان ِل صاحب يف
الدنيا وكان ينكر البعث ويقول أأنت تصدق ابلبعث واحلساب واجلزاء وإننا بعد املوت وبعد أن نصري

12
This file was downloaded from QuranicThought.com

تفسير سورة الصافات

لفضيلة العالمة محمد شامي شيبة [حفظه هللا]

عظاماً وتراابً جنازى وحناسب ؟ فرآه يف وسط اجلحيم فقال خماطباً له وهللا إنك كدت هتلكين لو
أطعتك ولوال فضل هللا علي لكت مثلك يف وسط اجلحيم مث قال املؤمن  :مغبااً نفسه مبا أعااه هللا
من اخللد يف اجلنة وأهنا ال موت فيها  :أفما حنن مبيتني إال موتتنا اْلوىل اليت يف الدنيا وال نعذب فهذا
هو الفوز والكرامة اليت ال يعدَلا كرامة  ،قال هللا  :ملثل هذا النعيم وهذا الفوز وهذه الكرامة فليعمل
العاملون يف الدنيا ليصريوا إليه يف اآلخرة

بعض الدروس من اآلايت :

 -1أخي املسلم  :إحذر من رفقاء السوء فإهنم يسعون يف ترديتك يف َّنر جهنم – فكن على احلذر
الشديد منهم ومن اجلليس السوء ومن كل أهل سوء وقد قال  ف حديث أيب موسى (( َمثَ رل ا ْْلَليس
صاحب الْم ْسك إ َّما تَ ْش ََتيه أ َْو ََت رد
َّ
الصالح َوا ْْلَليس َّ
صاحب الْم ْسك َوكي ا ْْلَدَّاد َل يَ ْع َد رم َ
ك م ْن َ
الس ْوء َك َمثَل َ

رحيَهر َوكير ا ْْلَدَّاد رْحير رق بَ َدنَ َك أ َْو ثَ ْوبَ َك أ َْو ََت رد م ْنهر رحيًا َخبيثَةً)) رواه البخاري
 -2إن العاقل هو الذي يعمل ملثل ما مسع يف اآلايت من النعيم املقيم يف اجلنة والنجاة من النار واحلور
والشراب (اخلمر) والكرامة وكل خري فإن العمل الصاحل هو من أسباب دخول اجلنة <<أدخلوا اجلنة
مبا كنتم تعملون >>فلنسأل أنفسنا هل أعمالنا صاحلة أم أهنا غري ذلك فإن كانت صاحلة فلنحمد
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هللا وإن كانت غري ذلك فلنتب ونرجع ولنحسن يف املستقبل حىت املوت .

ِ
ك خري نُزًال أَم َشجرةُ الهزقُّ ِوم ( )62إِ هَّن جعْلنَ ِ ِ ِ ِ
َص ِل
ني ( )63إِ ههنَا َش َجَرةٌ ََتُْر ُج ِيف أ ْ
اها فْت نَةً للظهالم َ
ََ َ
أَ َذل َ َ ْ ٌ ُ ْ َ َ
اجل ِحي ِم ( )64طَْلعها َكأَنهه رءوس الشهي ِ
اط ِ
ني ( )65فَإِ ههنُ ْم َآلَكِلُو َن ِمْن َها فَ َمالِئُو َن ِمْن َها الْبُاُو َن ( )66مثُه
َُ ُ ُُ ُ َ
َْ
ِ ِ
اجل ِحي ِم ( )68إِ ههنُم أَلْ َفوا آَابءهم ِ
ِ ِ
ِ
ني ()69
ْ ْ َ َُ ْ َ
ضالْ َ
إ هن ََلُْم َعلَْي َها لَ َش ْوًاب م ْن َْحي َم ( )67مثُه إ هن َم ْرج َع ُه ْم َِإل َىل َْ
فَ ُه ْم َعلَى آَ ََث ِرِه ْم يُ ْهَر ُعو َن ()70
التفسري :

أهذا الذي ذكر من من اجلنة وما فيها من النعيم واملآكل واملشارب واملناكح واملالذ خري ضيافة أم
شجرة الزقوم اليت يف جهنم وقد فنت هبا أهل الضاللة مستنكرين أن يف النار شجراً والنار أتكل الشجر
؟ولكنها يف احلقيقة غذيت من النار ومنها خلقت فال يستغرب الشجر يف النار وإن طلعها كأنه رؤوس
الشياطني لبشاعته وقبح منظره وأن أهل النار أيكلون من هذه الشجرة مضارين إىل اْلكل منها لعدم
وجود غريها مالئني باوهنم منها فيحتاجون إىل الشرب فيشربون شراابً حاراً كريهاً مراً وإن مردهم بعد
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هذا النكال واْلكل والشرب إىل َّنر تتأجج وتتوقد وإمنا جازيناهم بذلك ْلهنم وجدوا أابئهم على
الضالل فاتبعوهم مسرعني بال دليل بل تقليداً وسفها.
بعض الدروس من اآلايت :
-1

أخي املسلم أنظر الفرق بني أهل اجلنة َ :لم الرزق احلسن والفواكه والكرامة واحلور العني وغري
ذلك من النعيم وبني أهل النار  :طعامهم الزقوم وشراهبم احلميم وحنو ذلك – فأي الفريقني يف
الراحة دون اآلخر ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة فأخرت طريق اجلنة وأثبت عليه
وأسأل اجلنة وتعوذ ابهلل من النار وأحذر طرق أهل الغواية حىت لو كانوا أابء أو أصدقاء وأحذر
إتباع كل مبال وجمرم دون تفكر يف العواقب وبال حجة وال برهان

 -2اسأل هللا اجلنة وتعوذ من النار فقد قال  يف حديث أنس" من سأل هللا اجلنة ثالث مرات
قال اجلنة  :اللهم أدخله اجلنة ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار  :اللهم أجره من
النار" رواه الرتمذي والنسائي واحلاكم /صحيح
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ين
َولََق ْد َ
ين ( )72فَانْظُْر َكْي َ
ض هل قَْب لَ ُه ْم أَ ْكثَ ُر ْاْل هَول َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُمْن َذر َ
ني (َ )71ولََق ْد أ َْر َسْلنَا فيه ْم ُمْنذر َ
( )73إِهال ِعباد هِ
ِ
ني ()74
ََ
اَّلل الْ ُم ْخلَص َ
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التفسري :
 ولقد كان أكثر اْلولني ضالني يعبدون غري هللا ويشركون به يف عبادته مع أهنم قد أرسل إليهم منهللا من ينذرهم أبس هللا إن أشركوا به ولكنهم متادوا ابلكفر وخمالفة الرسل والتكذيب فأهلك هللا
املكذبني وينجي املؤمنني فكانت عاقبة أولئك املكذبني اَلالك كما علمت  .وأما عباد هللا املؤمنني
املخلصني فقد جناهم من اَلالك وأدخلهم اجلنة.
بعض الدروس من اآلايت :
 إن أكثر اْلمم املاضية مكذبون الرسل وقد كانت نتيجتهم اَلالك يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة فياأخي إن سلكنا طريق املاضني الذين أبتعدوا عن هللا هلكنا وعذبنا وإن أطعنا واستسلمنا هلل جنوَّن وفزَّن
– فاهلل هللا – فالعاقل من أتعظ بغريه

وح فَلَنِ ْع َم
َولََق ْد ََّن َد َاَّن نُ ٌ

الْم ِجيبو َن ( )75وَجنْهي نَاه وأ َْهلَهُ ِمن الْ َكر ِ
ب الْ َع ِظي ِم (َ )76و َج َعْلنَا ذُِْريهتَهُ ُه ُم
ُ ُ
َ ْ
َ ُ َ

ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ك َْجن ِزي
ين (َ )78س َالمٌ َعلَى نُ َ
ني ( )79إِ هَّن َك َذل َ
وح ِيف الْ َعالَم َ
الْبَاق َ
ني (َ )77وتََرْكنَا َعلَْيه يف ْاآلَخ ِر َ
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ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
ين ()82
ني ( )80إِنههُ م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْؤمن َ
الْ ُم ْحسن َ
ني ( )81مثُه أَ ْغَرقْ نَا ْاآلَ َخ ِر َ
التفسري :
ولقد َّنداَّن نوح عليه السالم طالباً النصر قومه فلنعم اجمليبون له وجنيناه وأهله من أذى قومه وتكذيبهم
وجعلنا ذريته هم الباقون دون غريها فقد هلك غريهم ابلغرق وأبقينا ذكر نوح ابخلري واجلميل ولسان
الصدق لألنبياء كلهم حىت أنه لي سلم عليه يف اْلمم ويثين عليه ابحلسن وذلك جزاؤه على إحسانه يف
عبادة ربه فهو من عباد هللا املؤمنني املوحدين الصادقني  ،مث أغرقنا من كفر بنوح فهلكوا ومل يبق منهم
عني وال ذكر وال أثر.

بعض الدروس من اآلايت :

 -1إن هللا يستجيب لعبده املؤمن املكروب وينصره على من أذاه كما نصر نوحاً وغريه من
الرسل عليهم الصالة والسالم – فيا أخي إذا أصابك الكرب فادع هللا كما قال  يف حديث أيب
بكرة << دعوة املكروب  :اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إل نفسي طرفة عني  ،وأصلح يل شأن كله ل
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إله إل أنت >>رواه أبو داوود وأْحد وابن حبان  /حسن
 -2إن هللا جيزي احملسنني إبحساهنم ويشمل اجلزاء ما يلي -)1 :استجابة الدعاء بزوال الكرب
 -)2أنه جيعل له الذكر احلسن بعد املوت  -)3أن هللا ينتقم له من عدوه الذي أذاه – وهذا كما يف
قصة نوح

وإِ هن ِم ْن ِش َيعتِ ِه َِإلبْ ر ِاهيم ( )83إِ ْذ َجاء ربههُ بَِقْل َ
ب َسلِي َم ( )84إِ ْذ قَ َال ِْلَبِ ِيه َوقَ ْوِم ِه َما َذا تَ ْعبُ ُدو َن ()85
ََ
َ
َ َ
أَئِْف ًكا آََِلةً دو َن هِ
ِ
ني ()87
اَّلل تُِر ُ
َ ُ
ب الْ َعالَم َ
يدو َن ( )86فَ َما ظَنُّ ُك ْم بَِر ِْ
التفسري :
وإنه على منهاج نوح وسنته ودينه إلبراهيم عليه السالم الذي جاء ربه بقلب مؤمن موحد ليس
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فيه اال دين هللا وحمبته وخوفه وطاعته وقد أنكر على أبيه وقومه عبادة غري هللا من اْلصنام واْلنداد اليت
اختلقوها وقال ما ظنكم أن يفعل هللا بكم إذا أشركتم به وأعرضتم عنه .
بعض الدروس من اآلايت :

 -1أخي املسلم انظر يف قلبك  :عنوان الشيء سالمة القلب وقد قال : أال وإن يف اجلسد
مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله اال وهي القلب رواه مسلم – أدرس
قلبك أمام توحيد هللا وطاعته والبعد عن معصيته.
 -2وجوب اإلنكار على أصحاب املنكرات وأعظمها الشرك ابهلل وعبادة غري هللا.
 -3حتذير الكافر والعاصي وبيان أنه سيالقي ربه فكيف سيكون حاله عند لقائه .
فَنظَر نظْرًة ِيف الن ِ
ِ ِ
ِ
ه
غ إِ َىل آََِلَتِ ِه ْم فَ َق َال أََال
ين ( )90فََرا َ
ُ
ُّجوم ( )88فَ َق َال إِّْن َسق ٌ
يم ( )89فَتَ َول ْوا َعْنهُ ُم ْدب ِر َ
َ ََ َ
َأتْ ُكلُو َن ( )91ما لَ ُكم َال تَْن ِا ُقو َن ( )92فَرا َ ِ
ضرًاب ِابلْيَ ِم ِ
ني ( )93فَأَقْ بَ لُوا إِلَْي ِه يَِزفُّو َن ( )94قَ َال
غ َعلَْيه ْم َ ْ
َ ْ
َ
اجلَ ِحي ِم ()97
اَّن فَأَلْ ُقوهُ ِيف ْ
أَتَ ْعبُ ُدو َن َما تَْن ِحتُو َن (َ )95و ه
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَ ْع َملُو َن ( )96قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُْن يَ ً
فَأَرادوا بِِه َكيدا فَجعْلناهم ْاْل ِ
ني ()98
َُ
َس َفل َ
ًْ ََ َ ُُ ْ
التفسري :
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نظر إبراهيم يف النجوم نظرة املتفكر فيما يلهيهم به وال خيرج معهم إىل عيدهم فقال لقومه إّن
مريض فذهبوا وتركوه فخالفهم إىل آَلتهم ومال إليها مستهزائً قائال ْلَلتهم مالكم ال أتكلون الاعام
الذي بني أيديكم فأجيبوّن وما لكم ال تناقون ومال على آَلتهم ضرابً بيده اليمىن القوية فكسرها
فأقبل قومه مسرعني ليعاتبوه فقام بتأنيبهم وقال أتعبدون أصناماً من دون هللا أنتم تنحتوهنا أبيديكم وهللا
خلقكم وخلق عملكم فلما قامت عليهم احلجة عدلوا إىل استعمال القهر والقوة وقالوا ابنوا إلبراهيم
بنياَّنً واملئوه حاباً وأوقدوه َّنراً فألقوه فيها فنجاه هللا من النار وأظهره عليهم وجعلهم هللا خاسرين
فاشلني.

بعض الدروس من اآلايت :
 -1ما كذب إبراهيم عليه السالم إال ثالث كذابت ثنتان منها يف ذات هللا قوله ( إّن سقيم)
وقوله ( بل فعله كبريهم هذا) ..كما أخرب النيب  / رواه الشيخان وهذا من املعاريض اليت فيها
مندوحة عن الكذب وأما الكذب فإنه حمرم ومن كبائر الذنوب فيا أخي املسلم جتنب الكذب لكن
يباح من الكذب ما يلي  -)1الكذب لِصالح بني الناس كما قال  يف حديث أم كلثوم بن عقبة
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صلَّى َّ
ول َّ
يا أ َْو
اّللر َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ رق ر
ت َر رس َ
 :أهنا ََس َع ْ
اب الَّذي ير ْ
صل رح بَ ْ َ
س الْ َك َّذ ر
اّلل َ
ني النَّاس فَ يَ ْنمي َخ ْ ً
ول لَْي َ

ول َخ ْ ًيا )رواه الشيخان .
يَ رق ر
 2كذب الرجل على زوجته وكذب املراءة على زوجها فيما بينهما فهذا مباح كما قال يف حديث
أمساء بنت يزيد " ال يصلح الكذب إال يف ثالث  ,حيدث الرجل امرأتة لريضيها والكذب يف احلرب
والكذب ليصلح بني الناس" رواه الرتمذي /حسن.
 3الكذب يف احلرب لقوله  " احلرب خدعة " رواه الشيخان
 -3وجوب إتالف كل حمرم كاْلصنام واخلمر والابل واملزامري والقات والدخان واجلراك وغريها مما
حرمه دين اإلسالم – وهذا اإلتالف إذا مل يرتتب عليه ضرر ابلتكلف لقوله " 
رواه أحمد وابن ماجة

ار "
َل َ
ض َرَر َوَل ض َر َ

 -فيا أخي إن كنت تستايع إتالف املواقع اإلابحية يف اإلنرتنت وإتالف كل حمرم وال يلحقك

ضرر حمقق فافعل ذلك وفقك هللا .

ِ
ب هب ِِل ِمن ال ه ِِ
ِ
وقَ َال إِِّْن َذ ِاه ِ
ني ( )100فَبَش ْهرََّنهُ بِغُ َالَم َحلِي َم
صاحل َ
ب إ َىل َرِْيب َسيَ ْهدي ِن (َ )99ر ْ َ ْ
ٌ
َ
َ
ك فَانْظُر ما َذا تَرى قَا َل اي أَب ِ
ت
َّن أَ ْذ ََبُ َ
ين إِِّْن أ ََرى ِيف الْ َمنَ ِام أِْ
( )101فَلَ هما بَلَ َغ َم َعهُ ال هس ْع َي قَ َال َاي بَُه
َ َ
ْ َ َ
اَّلل ِمن ال ه ِ
ِ ِ ِ
َسلَما وتَلههُ لِْل َجبِ ِ
ني (َ )103و ََّن َديْنَ ُاه
ين ( )102فَلَ هما أ ْ َ َ
صاب ِر َ
افْ َع ْل َما تُ ْؤَم ُر َستَج ُدّن إ ْن َشاءَ هُ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ني
ت ُّ
الرْؤَاي إِ هَّن َك َذل َ
ني ( )105إِ هن َه َذا ََلَُو الْبَ َالءُ الْ ُمبِ ُ
ك َْجن ِزي الْ ُم ْحسن َ
ص هدقْ َ
يم ( )104قَ ْد َ
أَ ْن َاي إبْ َراه ُ
ِِ
ِِ ِ
َِ
ين (َ )108س َال ٌم َعلَى إِبْ َر ِاه َيم ()109
(َ )106وفَ َديْنَاهُ بذبْ َح َعظيم (َ )107وتََرْكنَا َعلَْيه يف ْاآلَخ ِر َ
ِ ِ ِ
ِ
اق نَبِيًّا ِمن ال ه ِِ
ِِ
ِِ
ني
ني (َ )111وبَش ْهرََّنهُ إبِِ ْس َح َ
َك َذل َ
صاحل َ
ني ( )110إِنههُ م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْؤمن َ
ك َْجن ِزي الْ ُم ْحسن َ
َ
ِ ِ ِِ
ِ
( )112وابرْكنَا علَي ِه وعلَى إِسح َ ِ ِ
ني ()113
اق َوم ْن ذُِْريهت ِه َما ُْحمس ٌن َوظَاملٌ لنَ ْفسه ُمبِ ٌ
َََ َ ْ َ َ ْ َ
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التفسري :
وقال إبراهيم إّن مهاجر إىل ريب ودعا هللا  :رب هب ِل أوالداً صاحلني فبشره هللا إبمساعيل
احلليم من صغره فلما كرب وترعرع وصار ميشي مع أبيه قال له إبراهيم ايبين إّن رأيت يف املنام أّن
أذَبك فما رأيك <رؤاي اْلنبياء حق> قال إمساعيل ايأبت إمض ملا أمرك هللا وسأصرب وأحتسب فلما
استسلما وانقادا وصرع إبراهيم إمساعيل على وجهه ليذَبه فناداه هللا قد قمت مبا أمرَّنك وامتثلت
ماكلفناك ففرجنا كربك وإن هذا إبتالء عظيم وإختبار شديد وفدينا إمساعيل بكبش من اجلنة وتركنا
على إبراه يم الذكر اجلميل العار يف من جاء بعده وسالم على إبراهيم من كل أمة وجناة من كل كرب
وهذا جزاؤَّن لكل حمسن يف طاعة ربه مستجيب ْلمر معبوده قائم بتوحيد بريء من الشرك وأهله وإن
إبراهيم من عبادَّن الصادقني املخلصني املوحدين  ،وبشرَّن إبراهيم إبسحاق نبياً صاحلاً وجعلنا فيهما
الربكة واخلري وجعلنا يف ذريته العابد احملسن املايع هلل والظامل لنفسه ابلشرك واملعاصي واضح املخالفة
والظلم يف ذلك.
بعض الدروس من اآلايت :
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 -1مشروعية أن يدعو العبد ربه أن يهبه الولد الصاحل وأن يبذل اْلسباب يف صالح الولد ومن
ذلك:
أ) الدعاء للولد حىت قبل والدته {هب لنا من أزواجنا و ذرايتنا قرة أعني }
ب) قوله " : لَ ْو أ َّ
اّلل اللَّ ره َّم َجن ْب نَا َّ
ال ِب ْسم َّ
ب
اد أَ ْن ََيْتَ أَ ْهلَهر قَ َ
َح َد ره ْم إذَا أ ََر َ
الش ْيطَا َن َو َجن ْ
َن أ َ
َّ
ض َّرهر َش ْيطَان أَبَ ًدا"رواه الشيخان.
ك َلْ يَ ر
َّر بَ ْي نَ ره َما َولَد ف ذَل َ
الش ْيطَا َن َما َرَزقْتَ نَا فَإنَّهر إ ْن ير َقد ْ

ج) مشروعية الدعاء لألوالد وقد قال " ثالث ال ترد وذكر منها (دعوة الوالد لولده) رواه أبو
احلسن والضياء
د)يشرع الدعاء للنفس والولد أن جينبه هللا عبادة اْلصنام قال تعاىل " واجنبين وبين أن نعبد
اْلصنام"
ه)يشرع الدعاء للنفس والولد أن يكون مقيم الصالة قال تعاىل " رب اجعلين مقيم الصالة ومن
ذرييت "
و) تربية الولد على طاعة هللا وطاعة رسوله  ومن ذلك حتفيظه القرآن وأخذه إىل جمالسة
العلماء وغري ذلك  .فيا أخي املسلم أجعل ماذكرَّنه عندك مأخوذاً بعني االعتبار فإن يف الولد الصاحل
من اخلري أن يدعوا لك بعد املوت يف احلديث" أو ولد صاحل يدعو له "رواه مسلم
"أخي املسلم هل قمت هبذا كله ْلوالدك من الذكور واإلَّنث وعلمت أنك راع ومسئول عنهم
كما قال  " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" رواه الشيخان
 _2تقدمي طاعة هللا ورسوله على حمبة الولد وغريه كما فعل إبراهيم واحلذر من خمالفة هللا
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ورسوله من أجل اْلوالد والزوجات وغريهم وما أكثر الذين يعصون هللا من أجل أوالدهم
بكسب احلرام من أجلهم والكذب من أجلهم واْلضرار ابآلخرين من أجلهم حىت أن بعض
الناس يتهم الصغار واْلطفال من أجل أوالده حىت أوالد اجلريان ال يسلمون منه فانتبه أخي
وقد قال النيب  يف حديث أيب سعيد " الولد ( مثرة القلب و إنه ) جمبنة و مبخلة حمزنة " رواه
أبو يعلى حديث صحيح  /جمبنة عن اجلهاد الفرض مبخلة ليحفظ اْلب له املال حىت ال خيرج
الواجب حمزنة حيزن أبوه من اجله
 -3الذبيح هو إمساعيل عليه السالم ْلن إبراهيم بشر إبمساعيل ( بغالم حليم ) فلما بلغ معه
السعي رأى أن يذَبه مث بعد ذلك قال هللا ( وبشرَّنه إبسحاق نبياً من الصاحلني)وْلن إبراهيم
ملا بشر إبسحاق بشر أيضاً اببن إسحاق وهو يعقوب ( ومن وراء إسحاق يعقوب) فعلم أنه
سوف يولد إلسحاق ابن هو يعقوب فكيف يؤمر بذبح إسحاق هذا وهللا أعلم.
ِ ِ
ِ
ص ْرََّن ُه ْم
وسى َوَه ُارو َن (َ )114وَجنْهي نَ ُ
امهَا َوقَ ْوَم ُه َما م َن الْ َك ْرب الْ َعظي ِم (َ )115ونَ َ
َولََق ْد َمنَ نها َعلَى ُم َ
ِ
امها الْ ِكتَاب الْمستَبِني ( )117وه َدي نَ ُ ِ
الصَرا َط الْ ُم ْستَ ِق َيم ()118
ني (َ )116وآَتَْي نَ َُ
َ ُْ َ
فَ َكانُوا ُه ُم الْغَالبِ َ
امهَا ْ
ََ ْ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ني
وسى َوَه ُارو َن ( )120إِ هَّن َك َذل َ
ك َْجن ِزي الْ ُم ْحسن َ
ين (َ )119س َال ٌم َعلَى ُم َ
َوتَ َرْكنَا َعلَْيه َما يف ْاآلَخ ِر َ
ِ ِ ِ
ِِ
ني ()122
( )121إِ ههنُ َما م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْؤمن َ
التفسري :
لقد أنعمنا على موسى وهارون ابلنبوة والنصر والظفر وجنينامها وبين إسرائيل من إستحياء فرعون
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وقتل اْلبناء واالستخدام يف أخس اْلشياء وغري ذلك ونصرَّنهم على فرعون ومالئه وآتينامها التوراة اليت
وضح فيها التشريع وضوحاً َتماً ووفقنامها إىل الصراط املستقيم وأبقينا َلما الذكر اجلميل والثناء احلسن
من بعدهم وسالم عليهما من كل شر ومكروه وإَّن جنازي كل حمسن كذلك كما جازينا موسى وهارون
ابلثواب والسالمة لكل من عبد هللا وحده ال شريك له فموسى وهارون من عبادَّن املؤمنني الصادقني.

بعض الدروس من اآلايت :

 -1إن املنة العظيمة على العبد أن يوفقه هللا إىل اإلسالم ((فهو الفالح))  -فيا أخي الكرمي
أْحد هللا الذي هداك َلذا الدين – فتمسك به غاية التمسك وأعلم أن من متسك به نصره هللا على
عدوه وجناه من كل كرب وهداه إىل كل خري من خريي الدنيا واآلخرة وقد قال النيب " قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن
َّعهر َّ
آَتهر " رواه مسلم وغيه
اّللر ِبَا َ
أْ
َسلَ َم َوررز َق َك َفافًا َوقَ ن َ

 -2إن التمسك بدين هللا  خري للعبد من الناحية البدنية والعقلية والنفسية يف الدنيا واآلخرة
بل ويف السنة الناس ابلثناء احلسن حىت بعد موته فتكون شهادة له والنيب  ملا أثنوا على صاحب
ت  .يعين اْلنة  ،ث قال أَنْ تر ْم رش َه َداءر َّ
اّلل ف
اْلنازة ِبخلي ،فقال النب صلى هللا عليه وسلم َ :و َجبَ ْ

ْاْل َْرض" .رواه الشيخان  /فيا أخي التزم هبذا الدين ومتسك به هلل رب العاملني ال ملا عند الناس – حىت
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تفوز خبري الدنيا واْلخرة .

ِ
وإِ هن إِلْي ِ
َح َس َن
ني ( )123إِ ْذ قَ َال لَِق ْوِم ِه أََال تَت ُ
اس لَم َن الْ ُم ْر َسل َ
هقو َن ( )124أَتَ ْد ُعو َن بَ ْع ًال َوتَ َذ ُرو َن أ ْ
َ َ َ
ِ
ْ ِِ
اَّلل ربه ُكم ور ه ِ
ض ُرو َن ( )127إِهال ِعبَ َاد
ني ( )126فَ َك هذبُوهُ فَِإ ههنُ ْم لَ ُم ْح َ
ب آَ َابئ ُك ُم ْاْل هَول َ
اخلَالق َ
ني ( )125هَ َ ْ َ َ
ِ
هِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ك
ني ( )130إِ هَّن َك َذل َ
ين (َ )129س َال ٌم َعلَى إِ ْل َايس َ
اَّلل الْ ُم ْخلَص َ
ني (َ )128وتََرْكنَا َعلَْيه يف ْاآلَخ ِر َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
ني ()132
ني ( )131إِنههُ م ْن عبَاد ََّن الْ ُم ْؤمن َ
َْجن ِزي الْ ُم ْحسن َ
التفسري :
يقول هللا إن إلياس قد جعلناه رسوال نبياً فقال لقومه اتقوا هللا واعبدوه وحده ال شريك له وكيف
تعبدون صنماً وترتكون عبادة أحسن اخلالقني هللا الذي هو املستحق للعبادة وحده ال شريك له ولكن
قومه كذبوه فهم حمضرون للعذاب يوم القيامة إال املوحدين منهم فهم َّنجون من عذاب هللا  ،وأبقينا
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عليه ثناء مجيال وذكراً حسناً وسالم على آل ايسني من كل شر ومكروه يف الدنيا اْلخرة .
بعض الدروس من اآلايت :
 -1إن املشركني يعبدون املخلوق ويرتكون عبادة اخلالق رب العاملني فأي عقل هذا وأي تدبر
هذا – إهنا عقول ضائعة وقلوب خاوية فهم أسفه اخللق وأرذَلم وأحقرهم وأرجسهم – وأما أنت أيها
املسلم فأنت ال ذي وفق هللا قلبك وعقلك فاْحد هللا على ذلك وأسأل هللا الثبات حىت املمات وكان
ب الْ رقلروب ثَب ْت قَ لْب َعلَى دين َك "رواه الرتمذي واحلاكم
من دعاء النيب  يف حديث أنس" َاي رم َقل َ
حديث صحيح
 -2إن على الداعية أن ينكر على املدعو ابْلسلوب الذي يراه مؤثراً فيه ومن ذلك :أتفعل كذا
وترتك اْلحسن واْلفضل أتفعل كذا وترتك ما أوجب هللا عليك  -أتفعل ما حرم هللا عليك وترتك
ما أوجب هللا عليك أتفعل ما فيه مضرتك وهالكك وترتك ما فيه منفعتك وجناتك ورفعتك وكرامتك
وراحتك.........إخل
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وإِ هن لُوطًا لَ ِمن الْمرسلِني ( )133إِ ْذ َجنهي نَاه وأَهلَه أ ْ ِ
ِ ِ
ِه
ين ( )135مثُه
َمجَع َ
َ ُْ َ َ
ْ َُُْ
ني ( )134إال َع ُج ًوزا يف الْغَاب ِر َ
َ
د همرََّن ْاآلَخ ِرين ( )136وإِنه ُكم لَتمُّرو َن علَي ِهم م ِ
ني (َ )137وِابللهْي ِل أَفَ َال تَ ْع ِقلُو َن ()138
صبِح َ
َ ْ َُ َ ْ ْ ُ ْ
َْ َ َ
التفسري :
يقول هللا  :وإن لوطاً قد جعلناه نبياً ورسوالً إىل قومه فكذبوه فنجيناه وأهله من الذنوب إال
أمرآته فإهنا هلكت مع اَلالكني الذين دمرَّنهم وأنكم ايكفار مكة وغريكم لتمرون على مساكنهم
ودايرهم يف تلك اْلرض املنتنة قبيحة املنظر والاعم والريح (كالبحر امليت) يف أوقات الصباح ويف الليل
أفال تعتربون هبم كيف دمر هللا عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثاَلا.
بعض الدروس من اآلايت :

 -1أن املرور على داير الظاملني الذين أهلكهم هللا فيه العربة والعظ ة فمن مر فعليه أن يستفيد
أعترب – أتعظ – فقد أصبحوا مرهتنني أبعماَلم يف العذاب الشديد – أنين وأنت إذا مل نتعظ ونعترب
ونعبد هللا فال خري فينا – أين هؤالء القوم لقد كان َلم هنا صولة وجولة فما أغىن عنهم ما كانوا
يكسبون  -أرجع أخي إىل ربك َتئباً عابداً مصلحاً لنفسك وجمتمعك وأْحد ربك الذي أمد يف عمرك
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حىت تعود إليه وحىت تكثر االستغفار والتوبة واْلعمال الصاحلة – وهللا املوفق واَلادي إىل الصواب.
 -2إن الزوجة قد تكون غري صاحلة – فيا أخي الكرمي – أسع يف صالحها حسب االستااعة
فإن مل تستاع ورفضت إال أن تبقى على احملرمات كالقنوات الفضائية احملرمة واْلخالق الرذيلة وعدم
احملافظة على الصالة واخلروج إىل اْلسواق والشوارع والتربج يف خروجها وغري ذلك ومل تتب فاتركها
وفارقها واَبث عن ذات الدين ويف احلديث قوله :
" فَاظْ َف ْر ب َذات الدين تَربَ ْت يَ َد َاك "رواه الشيخان.
ِ
ِ
وإِ هن يونُ ِ
ِ
اه َم فَ َكا َن ِم َن
س لَم َن الْ ُم ْر َسل َ
ني ( )139إِ ْذ أَبَ َق إِ َىل الْ ُفْلك الْ َم ْش ُحون ( )140فَ َس َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ِيف
ني ( )141فَالْتَ َق َمهُ ْ
ني ( )143لَلَبِ َ
يم ( )142فَلَ ْوَال أَنههُ َكا َن م َن الْ ُم َسبِْح َ
احلُ ُ
الْ ُم ْد َحض َ
وت َو ُه َو ُمل ٌ
بَاْنِ ِه إِ َىل يَوِم يُْب َعثُو َن ( )144فَنَ بَ ْذ ََّنهُ ِابلْ َعر ِاء و ُهو َس ِقيم ( )145وأَنْبَ ْت نَا َعلَْي ِه َش َجرًة ِم ْن يَ ْق ِا َ
ني
ٌ
ْ
َ
َ
َ َ َ
( )146وأَرسْلنَاه إِ َىل ِمئَ ِة أَلْ َ
اهم إِ َىل ِح َ
ني ()148
ف أ َْو يَِز ُ
ََْ ُ
يدو َن ( )147فََآ َمنُوا فَ َمت ْهعنَ ُ ْ
التفسري :
إن يونس من رسل هللا عليهم السالم وقد ترك قومه غضبا عليهم وتوجه إىل السفينة اململوءة
ابْلمتعة والركاب ومل يستأذن من ربه يف ذلك وملا توجهت السفينة وأدركها الغرق يف البحر تالعبت هبا
اْلمواج فعملت قرعة فمن وقعت عليه ألقي يف البحر لتخف احلمولة وينجو الباقون فوقعت القرعة
على يونس ورمي به من السفينة يف البحر فابتلعه احلوت وهو مالم على ذهابه بدون إذن ربه ولكنه
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كان مسبحاً يف بان احلوت ذاكراً هللا ولوال ذالك لبقي يف بان احلوت إىل يوم القيامة فأخرجه هللا من
بان احلوت يف أرض ال نبات فيها وال بناء وقد ضعف جسمه وأنبت عليه شجرة القرع ليستظل
بورقها وأيكل من مثرها وأرسله هللا بعد ذلك إىل مائة ألف من قومه أو يزيدون فآمنوا به وصدقوه
واتبعوه فمتعهم هللا ابلنعم إىل وقت أجاَلم وانتهاء أعمارهم.
بعض الدروس من اآلايت :

 -1فضل التسبيح هلل  فكان سبباً لنصر هللا يف خروج يونس من بان احلوت "من ظلمات البحر

وبان احلوت والليل " – أخي املسلم أكثر من التسبيح وقد قال  يف حديث أيب هريرة" َكل َمتَان
اّلل ال َْعظيم رس ْب َحا َن َّ
الر ْمحَن رس ْب َحا َن َّ
اّلل َوِبَ ْمده "رواه
َخفي َفتَان َعلَى الل َسان ثَقيلَتَان ف الْم َيزان َحبيبَ تَان إ َل َّ
الشيخان.

 -2كلمات الفرج " يف قوله  يف حديث ابن عباس  :كلمات الفرج  :ل إله إل هللا اْلليم الكرمي ل إله

إل هللا العلي العظيم ل إله إل هللا رب السموات السبع و رب العرش الكرمي "رواه ابن أيب الدنيا وصححه
اْللباّن رْحه هللا.
ُِّب َء " رواه أْحد
ب الد َّ
 -3إن القرع ( الدابء ) فيه تغذية جيدة وقد كان  يف حديث أنس " رحي ُّ
والنسائي وابن ماجه حديث صحيح
 -4إن اإلميان ابهلل وتصديق رسوله  سبب يف أن يتمتع العبد يف دنياه ابلنعيم ويف اْلخرة
يدخل اجلنة بفضل هللا ورْحته فهنيئا ملن كان كذلك – متعة يف الدنيا يف القلب والنفس واحلياة – ويف
اْلخرة يف جنات النعيم  .فاحرص أخي على اإلميان ابهلل ورسوله والااعة هلل ورسوله  والتمسك

30
This file was downloaded from QuranicThought.com

تفسير سورة الصافات

لفضيلة العالمة محمد شامي شيبة [حفظه هللا]

بذلك.
فَاست ْفتِ ِهم أَلِربِك الْب نات وََلم الْب نو َن ( )149أَم خلَ ْقنا الْم َالئِ َكةَ إَِّن ًَث وهم ش ِ
اه ُدو َن ( )150أََال إِ ههنُْم
َ َُْ َ
ْ َ ْ َْ َ َ َ ُ َ ُُ َ ُ
ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ني (َ )153ما
ِم ْن إِفْ ِك ِه ْم لَيَ ُقولُو َن (َ )151ولَ َد ه
َصاََفى الْبَ نَات َعلَى الْبَن َ
اَّللُ َوإِ ههنُ ْم لَ َكاذبُو َن ( )152أ ْ
ني ( )156فَأْتُوا بِ ِكتَابِ ُك ْم إِ ْن
ف َْحت ُك ُمو َن ( )154أَفَ َال تَ َذ هك ُرو َن ( )155أ َْم لَ ُك ْم ُسْلاَا ٌن ُمبِ ٌ
لَ ُك ْم َكْي َ
ُكْن تم ِ ِ
ت ِْ
اجلِن ِهة نَسبا ولََق ْد علِم ِ
ض ُرو َن ()158
اجلنهةُ إِ ههنُ ْم لَ ُم ْح َ
ني (َ )157و َج َعلُوا بَْي نَهُ َوبَْ َ
صادق َ
ُْ َ
ني ْ َ ً َ َ َ
ص ُفو َن ( )159إِهال ِعباد هِ
ِ
اَّللِ ع هما ي ِ
ني ()160
ََ
اَّلل الْ ُم ْخلَص َ
ُسْب َحا َن ه َ َ
التفسري :
ايحممد-اسألك قومك يف جعلهم هلل تعاىل البنات وَلم الذكور فكيف ينسبون هلل القسم الذي ال
خيتارونه وكيف حكموا على املالئكة أهنم إَّن ث وما شهدوا خلقهم وهذ من كذهبم وتقوَلم على هللا
أهنم يقولون صدر عن هللا الولد وهذا فرية عظيمة وكذب صريح فأي شي ْحله سبحانه على اصافاء
البنات على الذكور أما لكم عقول تتدبرون هبا ماتقولون وهل لكم حجة على ماتقولون فهات الربهان
على ذلك من كتاب من السماء  ،وليس عند املشركني أي حجة أو برهان فكل مالديهم هو َترص
وكذب وهبتان  ،وقال هللا إن املشركني جعلوا بني هللا وبني اجلنة نسباً واجلنة تعلم أهنم سوف حيضرون
يوم القيامة للحساب واجلزاء وقد تنزه هللا سبحانه وتعاىل ،وتقدس عن كل ماوصفه به املشركون من
إَتاذ الولد وغريه من صفات النقص والعيب لكن عباد هللا املخلصني فهم الذين كانوا برآء مما وصفه به
الكفار بل وصفه عباده املخلصون أبوصاف الكمال ونعوت اجلالل "ليس كمثله شيء وهو السميع
البصري"
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بعض الدروس من اآلايت :
-1إن املشركني ومن على شاكلتهم من أهل البدع هم الذين يصفون هللا  بصفات النقص
والعيب ومجيعهم ال حجة عندهم بذلك فال نص صحيح وال عقل يدل على ذلك وإمنا هو َترص
وكذب وحتريف وتعايل وتشبيه ومتثيل فيجب تنزيه هللا عن ذلك "سبحان هللا عما يصفون"
 -2إن املؤمنني املخلصني هم اللذين نزهوا هللا عن كل نقص وعيب وأثبتوا هلل ووصفوه مبا
وصف به نفسه ووصفه به رسوله  من غري تكي يف وال متثيل وال تعايل وال تشبيه فهم يصفونه
ابلنفي واإلثبات كما يف قوله تعاىل " ليس كمثله شيء وهو السميع البصري"
فيا أخي املسلم عرفت طريقة (املؤمنني املخلصني ) (طريقة السلف )يف صفات هللا  – فالزمها
.
وعرفت أخي املسلم طريقة املشركني ابهلل وأهل البدع فا تركها ونزه هللا عنها .
من قال "أن هللا والشياان وجهات لعملة واحدة "فهذا يكفر هبذا القول كما قاله أهل العلم –
فيجب عليه التوبة إىل هللا  والرباءة من هذا الكالم والبيان ملن قد أضلهم بذلك والرجوع عنه " إال
الذين َتبوا وأصلحوا وبينوا "
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ِ ِِ
اجلَ ِحي ِم (َ )163وَما ِمنها إِهال
ص ِال ْ
فَِإنه ُك ْم َوَما تَ ْعبُ ُدو َن (َ )161ما أَنْتُ ْم َعلَْيه بَِفاتن َ
ني ( )162إِهال َم ْن ُه َو َ
صافُّو َن (َ )165وإِ هَّن لَنَ ْح ُن الْ ُم َسبِْ ُحو َن (َ )166وإِ ْن َكانُوا لَيَ ُقولُو َن
وم (َ )164وإِ هَّن لَنَ ْح ُن ال ه
لَهُ َم َق ٌام َم ْعلُ ٌ
( )167لَو أَ هن ِعْندَّن ِذ ْكرا ِمن ْاْل هَولِني ( )168لَ ُكنها ِعباد هِ
ِ
ف
ني ( )169فَ َك َف ُروا بِِه فَ َس ْو َ
ََ
اَّلل الْ ُم ْخلَص َ
َ
ْ
ََ ً َ
يَ ْعلَ ُمو َن ()170
التفسري :
فإنكم أيه املشركون وما تعبدون من دون هللا من أَلتكم من اْلصنام ال تستايعون أن تضلوا
أحداً إال من كتب هللا له الشقاوة من سيصلى َّنر جهنم فهو الذي ينقاد ملقالتكم وظاللكم مث قال هللا
تعاىل عن املالئكة  :ما منا إال له مقام خاص به يف السماء وعبادة يقوم هبا مما أمره هللا به ال يتعدى
ذلك وال يتجاوزه وحنن الصافون يف طاعة هللا وعبادته وحنن املسبحون املمجدون املنزهون املقدسون هلل
تعاىل اخلاضعون هلل  -وقال تعاىل عن املشركني  :وإن كانوا ليقولون لو أن عندَّن من الكتب اليت أنزلت
على الرسل لكنا عباد هللا خملصني له قائمني بااعته – قال هللا رداً عليهم ومهدداً َلم  :قد جاءهم
الذكر الذي متنوه ووعدوا ابتباعه وهو هذا القرآن وهذا النيب  ولكنهم كفروا به فأين مقالتهم الكاذبة
فسوف يعلمون إذا عذبناهم يف َّنر جهنم على تكذيبهم وكفرهم برهبم.
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بعض الدروس من اآلايت :
-1

إن املشركني ومن على شاكلتهم يسعون إىل فتنة املؤمنني عن دينهم ولكنهم لن يضلوا
أحداً إال من كتب هللا عليه الشقاوة من أهل النار – لكن أخي املسلم كن على
حذر من هؤالء الذين ينشرون الشبه والشهوات إلفساد اجملتمع املسلم بكل أنواع
الفساد "العقائدي – العبادي – اْلخالقي – الرجال – النساء – الشباب –
اْلسرة – التعليم – العمل – وغري ذلك"

-2

إن املسلم إذا علم الشيئ من القران أو السنة مما أوجب هللا وجب عليه إتباعه وحرم
عليه خمالفته فإن خالفه كان اإلمث عليه أشد وذنبه أعظم

-3

إن الاائفة املنصورة ال يضرهم من خذَلم وهم أتباع حممد  كما قال يف حديث
معاوية " ال تزال طائفة من أميت قائمة أبمر هللا ال يضرهم من خذَلم وال من خالفهم
حىت أييت أمر هللا وهم ظاهرون على الناس " رواه الشيخان
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ِ
ولََق ْد سب َق ِ ِ ِ ِ
ورو َن (َ )172وإِ هن ُجْن َد ََّن ََلُُم الْغَالِبُو َن
َ ََ ْ
ت َكل َمتُنَا لعبَاد ََّن الْ ُم ْر َسل َ
ني ( )171إِ ههنُْم ََلُُم الْ َمْن ُ
صُ
ف يب ِ
ِ
( )173فَتَ وهل َعْن ُهم َح هىت ِح َ
ص ُرو َن ( )175أَفَبِ َع َذابِنَا يَ ْستَ ْع ِجلُو َن
ني (َ )174وأَبْص ْرُه ْم فَ َس ْو َ ُْ
ْ
َ
ني ( )178وأَب ِ
( )176فَِإذَا نََزَل بِس ِ ِ
صبَاح الْمْن َذ ِرين ( )177وتَوهل َعْن ُهم َح هىت ِح َ
ص ْر
َْ
َ َ
ْ
اء َ ُ ُ َ
احته ْم فَ َس َ
ََ
ف يب ِ
ص ُرو َن ()179
فَ َس ْو َ ُْ
التفسري :
لقد سبقت كلمتنا لرسلنا أن العاقبة َلم وأتباعهم يف الدنيا واْلخرة وإن جندَّن من الرسل
وأتباعهم هم الغالبون واملنتصرون على عدوهم يف جهادهم وجمادلتهم وحجتهم  ،فأعرض اي حممد عن
الكفار واصرب على أذاهم لك وانظرهم إىل وقت مؤجل فإَّن سنجعل لك الغلبة والنصر وارتقب ماذا
حيل هبم من النكال والعذاب مبخالفتك وهم يستعجلون العذاب لكفرهم لك فإذا نزل العذاب مبحلتهم
ودارهم فبئس ذلك الصباح وذلك اليوم يوم هالكهم ودمارهم وأعرض عنهم ايحممد حىت حيني نزول
العذاب هبم وترقب ماذا يفعل هللا هبم من العذاب عاقبة تكذيبهم لك " أنه اخلزي والعار والدمار "
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بعض الدروس من اآلايت :
 -1إن هللا جال وعال َّنصر رسله عليهم الصالة والسالم وَّنصر اتباعهم إىل يوم القيامة وستبقى
طائفة على احلق منصورة كما قال  يف حديث املغريه  :ل تزال طائفة من أميت ظاهرين حىت َيتيهم أمر

هللا و هم ظاهرون رواه الشيخان ويف حديث جابر (يقاتلون على اْلق ظاهرين إل يوم القيامة) رواه
مسلم -فيا أخي املسلم أبشر ابلنصر من هللا  مهما متادى الكفار يف غيهم ومنكرهم ولكن جيب
أن نستقيم على دين هللا – وأنخذ أبسباب القوة وتربية اجملتمع على دين هللا – وغرس العقيدة
الصحيحة فيهم – والقوة يف ْحل هذا الدين والقرآن والسنة والدعوة والعلم واْلخالق والبقاء على
ذلك حىت أييت هللا أبمره .
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ص ُفو َن ( )180وس َالم علَى الْمرسلِني ( )181و ْ ِ ِ
ِ
ب الْعِهزةِ ع هما ي ِ
ني
ُسْب َحا َن َربِْ َ
ب الْ َعالَم َ
َ َ ٌ َ ُْ َ َ
احلَ ْم ُد هَّلل َر ِْ
ك َر ِْ
َ َ
َ
()182
التفسري :
 سبحان هللا وتنزه وتقدس وتعاىل علوا كبرياً عن كل وصف ال يليق به وعما يقول الظاملوناملكذبون فهو جال وعال له العزة اليت ال ترام وسالم هللا على املرسلني يف الدنيا واآلخرة لسالمة ما قالوه
يف رهبم وصحته وحقيقته واحلمد هلل يف اْلوىل واآلخرة ويف كل حال فهو املستحق للحمد وهو أهل
الثناء واجملد له اْلمساء احلسىن والصفات العال.
بعض الدروس من اآلايت :
 -1إن أهل السنة يثبتون هلل ما أثبته لنفسه من اْلمساء والصفات وما أثبته له رسوله  بال
تكييف وال متثيل وال تشبيه وال تعايل وينفون عنه كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  فإن
ابب اْلمساء والصفات (( توقيفي )) ال نتجاوز القران واحلديث – مع فهم أصل املعىن (( وأما كمال
املعىن والكيف فإهنا ال يعلمها إال هللا عزوجل )) وهم على طريقة القران يف قوله تعاىل (( ليس كمثله
شي وهو السميع البصري )) وهم ينزهون هللا عن كل نقص وعيب سبحانه وتعاىل وتقدس .
 -2أخي املسلم (أ) أكثر من تسبيح هللا عزوجل وقد قال النيب  يف حديث أيب هريرة :
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ني ُيرْسي رس ْب َحا َن َّ
اء به إَّل
( َم ْن قَ َ
َحد يَ ْوَم الْقيَ َامة ِبَفْ َ
ني ير ْ
صب رح َوح َ
ال ح َ
اّلل َوِبَ ْمده مائَةَ َم َّرة َلْ ََيْت أ َ
ض َل ِمَّا َج َ

َحد قَ َال مثْ َل َما قَ َال أ َْو َز َاد َعلَْيه) رواه مسلم .
أَ
(ب) أغرس لك خنال يف اجلنة لقوله  يف حديث جابر  (:سبحان هللا العظيم و ِبمده غرست

له هبا خنلة ف اْلنة) رواه الرتمذي واحلاكم.
ال رس ْب َحا َن َّ
اّلل َوِبَ ْمده ف
(ج) حط عن نفسك اخلاااي كما قال  يف حديث أيب هريرة ( َم ْن قَ َ

يَ ْوم مائَةَ َم َّرة رحطَّ ْت َخطَ َاايهر َوإ ْن َكانَ ْت مثْ َل َزبَد الْبَحرِ ) رواه الشيخان.
(د) اجعل للمجلس طابعاً وكفارة كما قال  يف حديث جبري بن ماعم (سبحان هللا و ِبمده
سبحانك اللهم و ِبمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك و أتوب إليك فإن قاُلا ف جملس ذكر كانت

كالطابع يطبع عليه و من قاُلا ف جملس لغو كانت كفارة له ) رواه النسائي واحلاكم حديث صحيح
-3ورد عن علي رضي هللا عنه"من سره أن يكتال ابملكيال اْلوىف من اْلجر يوم القيامة فليقل
ِ
ك رِ ِ
ِ
ني
ب الْعهزةِ َع هما يَص ُفو َن (َ )180و َس َال ٌم َعلَى الْ ُم ْر َسل َ
آخر جملسه حني يريد أن يقوم ُ :سْب َحا َن َربِْ َ َ ْ
( )181و ْ ِ ِ
ِ
ني ()182
ب الْ َعالَم َ
احلَ ْم ُد هَّلل َر ِْ
َ
فإذا ترغب أخي أن تقول ذلك كما جاء عن علي رضي هللا عنه فلك ذلك .
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