
 

 

 
 
 

 تفسير

 سورة العنكبوت

 لفضيلة الشيخ 

 محمد بن شامي شيبة

 
 

 
                                    

 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 َرك وا أَن   النَّاس   أََحِسبَ ( 1) الم وا أَن   ي ت  ول  ا يَق  م   آَمنَّ ونَ  َلا َوه  َتن   َوَلَقد  ( 2) ي ف 

ا ِذينَ  َفَتنَّ َلَمنَّ  َقب ِلِهم   ِمن   الَّ ه   َفَليَع  ِذينَ  اللَّ وا الَّ َلَمنَّ  َصَدق  ِبينَ  َوَلييَع  ِِ كَيا ( 3) ال 
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ِذينَ  َحِسبَ  أَم   ونَ  الَّ َمل  َئاتِ  يَع  ي ِ ا أَن   السَّ ََ و يِبق  يونَ  َميا َسيا َ  يَس  ك م   َمين  (4) يَح 

ييو كَيانَ  يهِ  ِلَقييا َ  يَر ج  يهِ  أََجيي َ  َفيينِنَّ  اللَّ ييوَ  َليي ت   اللَّ يِمي    َوه  َعِليييم   السَّ  َوَميين  ( 5) ال 

َما َجاَهدَ  ََّ ِسهِ  ي َجاِهد   َفنِ هَ  إِنَّ  ِلَنف  َعياَلِمينَ  َعينِ  َلَغنِي   اللَّ يِذينَ ( 6) ال  يوا َوالَّ  آَمن 

وا َرنَّ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمل  كَف ِ م   َلن  َئاتِِهم   َعن ه  م   َسي ِ ِزيَنَّه  َسنَ  َوَلَنج  يِذ  أَح  وا الَّ  َ  كَيا

ونَ  َمل    (7) يَع 

 
 التفسير :

منا وهم م يرتكون عندما يقولون آالناس أهن ظن  أ   م : حروف مقطعة استأثر هللا بعلمها .ـال   
، ولقد اختربان وابتلينا الذين من قبلهم ابملصائب هم ، نحهم ومنتبل سنختربُ  تربون ؟ال يُ 

فإن هللا ، هللا الكاذبني يف دعواهم اإلميان  وليعلمن  ، هللا الذين صدقوا يف إمياهنم  فيعلمن  
بل اعتقد الذين يعملون الكفر  .يعلم ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون 

م  قادرون عليهم , فبئس احلكهم , بل إان  فال ننتقم من والذنوب و اآلاثم أن يفوتوان
 حكمهم وحسباهنم أهنم يفوتوننا .

الذي ضربه آلٍت ال حمالة من كان يرغب فيما عند هللا يف الدار اآلخرة ، فإن  أجل هللا    
)القيامة( ، وسيحقق هللا له رجاءه ، ويوفيه عمله كاماًل ، وهو السميع ألقوال عباده ، 

 يفى عليه منهم شيء . ومن جاهد يف سبيل هللا ويف األعمال الصاحلة العليم أبعماهلم ، ال
 ، فإمنا يعود نفع عمله إىل نفسه ، إن  هللا لغيٌن عن عباده كلهم .

والذين آمنوا وعملوا األعمال الصاحلة ، سنسرت عنهم السيئات ومنحوها عنهم ، ولنجزين هم 
  ونه .   على إمياهنم وعملهم الصاحل أحسن ما كانوا يعمل

 
 

 : بعض الدروس من ال يات
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إميانـه عنـد يف كمـال نظـر ولكـن هـل ، مسـلم أو مـنمن  أنـهإن أحدان يقـول ،  أخي املسلم  -1
 لقنـا لالبـتالء خُ  كيـف هـو ؟ ألنـه البـد مـن االبـتالء ،) االختبارات ابملصـائب (  االبتالءات 

 وهذا االبتالء :
  ابتتتتالء كاتيتتتلارع اا تتت  ر    يييَوك م َسييين   أَيُّك يييم   ِليَب ل  ،  [ 2:  امللـــ ]   َعَمليييا أَح 

الــــج أوجبهــــا هللا علينـــــا  والنجــــاه يف هــــذا االبــــتالء هــــو ابلقيـــــام أبوامــــر هللا ورســــوله 
ولـذل  ،  ومبتابعـة رسـوله ، م هللا على عباده ر   وترك ما يُ ، واإلخالص يف الطاعة هلل 

َتتتل : ) لرســـوله  وقـــد قـــال هللا ، إلينـــا  تـــربون حـــل  رســـاله بتلـــون و ُ فـــنحن مُ   ِإَّنم

واتبعـه وأاـار ربـه يفـ  يف  فمـن آمـن برسـوله  . رواه مسـلم  ( بِتكَ  َوأَبْتَتِليَ  ِِلَبْتَتِلَركَ  بَتَعثْتُتكَ 
 هذا االبتالء .

 كما قال ،وهذا االبتالء للمنمنني هو على حسب دين العبد :  االبتالء كملصلئب 
 اِلنبرلء »:  قلل ؟ بالء اانلس أشد من ، هللا رسول اي:  قلت ): قال  يف حيث سعد 

 دينه يف كلن  فإن ، دينه حسب  لى اا جل يبتلى ، فلِلمثل اِلمثل مث ،  لرهم هللا صلوات
 مي ي حىت كاعبد اابالء يزال فمل ،  نه خفع رق  دينه يف كلن  وإن ، بالئه يف زيد صالب 
قد ،  خي املسلمايلذل   .ي ( صح) والرتمذيرواه أمحد (  خطرئ  من  لره ومل اِلرض  لى

 من ، هللا رسول اي) :  سعيد  يف حيث أيب كما قال أو القمل  بتلى بعضنا ابلفقر يُ 
 كلن  اقد ، ااصلحلون مث »:  قلل ؟ من مث:  قلل.  « اِلنبرلء »:  قلل ؟ بالء اانلس أشد

 ، يقتله حىت كاقمل ويبتلى ، فرلبسهل لوهبجي ااعبلءة إال جيد مل حىت كافق  يبتلى أحدهم
 .  ي (صح) رواه ابن ماجة واحلاكم(   كاعطلء أحدكم من كابالء ف حل أشد كلن  وِلحدهم

: إذا أصاب  الفقر أو املرض أو ابتليت ابلسجن أو ابتليت مبن ينذي   واذاك أخي املسلم
وينظر العبد أن ذل  ،  االحتساب والعودة إىل هللا النجاه يف ذل  كله ابلصرب و  فإن  ، 

و أَي ِديك م   كََسبَت   َفِبَما عائد إىل نفسه اإلبتالء  ف  قد و  [.30: الشورى]  كَثِير   َعن   َويَع 
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 َوِإنْ : )  ورسوله  االبتالء لرفع درجة العبد عند هللا إن قام يف ذل  كما أمره هللا  يكون

 .رواه مسلم (  َاهُ  َخْْيًا َفَيلنَ  َصَبَ  َض ماءُ  َأَصلبَتْتهُ 
 
 رسالة إلى من ابتلى بالفقر : 

  ولكن أصرب واحتسب أجرك على هللا ! ال تسخط على رب  :  اي من ابتاله هللا كافق  
 كَلا وقد قال تعاىل : ، ألن ذل  مما اختاره هللا ل  ؛ الفقر قد يكون خرياً ل   واعلم أن  

َ َسانَ  إِنَّ  َغى الإ َنى رَآه   أَن   َليَط  َتغ   .[7 ،6: العلق]  اس 

وهـذا رسـولنا حممـد ، هللا  دأفضـل عنـفهـم ، أفضـل مـن الرسـل واألنبيـاء  لسـنا:  واي أخي اافقتْي 
  : رواه البخـاري وغـريه (  َحتب    َصتلعُ  َواَل  بُتت     َصلعُ  َوَسلممَ  َ َلْرهِ  اّللمُ  َصلمى ُُمَممد   آلِ  ِ ْندَ  َأْمَسى َمل) يقول

 . يربط على بطنه احلجرين من اجلور  وكان ،  من حديث أنس 
 رسالة إلى أصحاب الذَوب والمعاصي والكفر  : 

م لن يهربوا منه وأهن  ، أمرهم إىل هللا  على أصحاب الذنوب واملعاصي والكفر أن يعلموا أن   ن  إ 
فعليهم  ، ورائهم إال من اتب إىل هللا وعاد إليهه هلم ابملرصاد حل وإن أمهلهم فالعقوبة وأن  ، 

،  روا من الشرود على هللاوليحذ، أن يعودوا إىل هللا من اآلن قبل املوت وقبل فوات األوان 
 اْاَبِعْيِ  ِشَ ادَ  اّللمِ  َ َلى َشَ دَ  َمنْ  ِإالم  اْْلَنم َ  َيْدُخلُ  ُكلُُّيمْ   َأاَل : )  يف حديث أيب أمامة  وقد قال 

   .ي ( صحرواه احلاكم وأمحد )(  َأْهِلهِ  َلى َ 
وأهل اآلاثم من هللا ؟ ليس هلم مهرب وال مفر وال ملجأ وال منجا أين يهرب اجملرمون والكفار 

وليستحيوا منه  خالقهمإىل وليتوبوا ، رشدهم  وبوا إىلوليث ! ا إىل رهبمو فليعود، من هللا إال إليه 
! . 

فليصــــرب ، والشــــدة لــــي أحــــدان ابملصــــائب كــــاملرض والفقــــر إذا ابتُ إنــــين وإ ك  أختتتتي املستتتتلم :  -2
لــبالء لكــن علــيهم ا ضــاعفيُ  وهـم أفضــل منــا األنبيــاءأن  ليحصـل علــى األجــر عنــد هللا ولينضــر
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 َانَتتل ُيَضتتلَ عُ  اِْلَْنِبرَتتلءِ  َمْعَ تت َ  ِإّنم  : ) يف حــديث أيب ســعيد  كمــا قــال ،جــر يضــاعف هلــم األ

  .( حسن) رواه ابن ماجة وأمحد(  اِْلَْج ُ  َاَنل ُيَضلَ عُ  َكَمل  اْاَباَلءُ 
جره عند ويحتسب أبتلى من فوائد الابتلا  الذ  يصبر عليه الم    -3

 :  هللا

  قال  :  لي بعرنهورد يف من ابتُ مل  يف حديث أنس  : ( ابْتتَتَلْرتُ  ِإَذا َقللَ  اّللمَ  ِإنم 

ُهَمل َ ومْضُتهُ  َفَصَبَ  ِبَِبربَتتَتْرهِ  َ ْبِدي نَتْرهِ  يُ ِيدُ  اْْلَنم َ  ِمنتْ  .رواه البخاري (  َ رتْ
  وقـــد قـــال : يف مرضـــ   فـــال تشـــُ  هللا  إىل مـــن عـــادك أختتتي املستتتلمإذا ابُتليـــت  يف

   تواده إىل ي تيي فلتم املتممن  بتدي ابتلرتت إذا: ) : قال هللا تعـاىل  حديث أيب هريرة 

(  ااعمتل يستتننع مث ، دمته من خْيا ودمل ، حلمه من خْيا حلمل أبداته مث ، إسلري من أطلقته
 .رواه احلاكم والبيهقي )صحي ( 

  كما قال : ذهلب اخلطلاي  نه وإج اء اِلج  يف حديث شداد بن أوس  قال :
 َمل َ َلى َفَحِمَدِن  ُمْمِمًنل ِ َبلِدي ِمنْ  َ ْبًدا ابْتتَتَلْرتُ  ِإَذا ِإن ِ  يَتُقولُ  َوَجلم  َ زم  اّللمَ  ِإنم ) هللا تعاىل : 

ُتهُ   َأّنَ  َوَجلم  َ زم  اا مبُّ  َويَتُقولُ  اخْلَطَلايَ  ِمنْ  ُأمُّهُ  َوَاَدْتهُ  َكرَتْومِ   َذِاكَ  َمْضَجِعهِ  ِمنْ  يَتُقومُ  َفِإنمهُ  ابْتتَتَلرتْ
ُتهُ  َ ْبِدي قَترمْدتُ  ُتمْ   َكَمل  َاهُ  َوَأْجُ وا َوابْتتَتَلرتْ  .رواه أمحد )حسن( (  َصِحرح   َوُهوَ  َاهُ  ُُتُْ ونَ  ُكنتْ

 حل إذا مرضت ، يف األعمال الصاحلة  اإلقامةالصحة و فرصة استغل  : أخي املسلم
يف  وقد قال ، ب ل  ما كنت تعمله يف حال الصحة واإلقامة ت  أو سافرت كُ 

 ُمِقرًمل يَتْعَملُ  َكلنَ   َمل ِمْثلُ  َاهُ  ُكِتبَ   َسلفَت َ  َأوْ  اْاَعْبدُ  َمِ ضَ  ِإَذا) :  حديث أيب موسى 

 .رواه البخاري  ( َصِحرًحل
 يف حديث أيب هريرة    ) واستعد له من اآلن ( فقد قال: أحبب لقاء هللا أخي املسلم -4

 .رواه البخاري (  ِاَقلَءهُ  َك ِْهتُ   ِاَقلِئي َك ِهَ   َوِإَذا ِاَقلَءهُ  َأْحبَتْبتُ  ِاَقلِئي َ ْبِدي َأَحبم  ِإَذا اّللمُ  َقللَ  : )
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اإلكثـار مـن التوبـة يف ترك كل الـذنوب و يف جاهد نفس  يف كل عمل صاحل و  أخي املسلم : -5
ـــــ  ؛ واجتهـــــد يف أحســـــن األعمـــــال وأعالهـــــا وأفضـــــلها  ،واالســـــتغفار    لتجـــــالى  علـــــى ذل

م   ِزيَه  ه   ِليَج  َسنَ  اللَّ وا َما أَح   َ ونَ  كَا َمل   وهللا املوفق . . [121]التوبة:  يَع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 َسانَ  َوَوصَّي َنا َ ا ِبَواِلَدي هِ  ال ِإ ينا س  ش يِِ َ  َجاَهيَدا َ  َوإِن   ح   ِبيهِ  َلي َ  َليي  َ  َميا ِبيي ِلت 

م   َما َفَلا ِعل  ه  ِطع  ك م   إَِليَّ  ت  ك م   َمر ِجع  ب ِئ  ََ
م   ِبَميا َفأ  يت  يونَ  ك ن  َمل  يِذينَ ( 8) َتع  يوا َوالَّ  آَمن 

وا م   الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمل  ِخَلنَّه  د  ياِس  َوِمينَ ( 9) الصَّاِلِحينَ  ِفي َلن  يو    َمين   النَّ يا يَق   آَمنَّ

هِ  َِا ِباللَّ ِِ َ  َفنِ هِ  ِفي أ و َنةَ  َجَع َ  اللَّ ياِس  ِفت  يهِ  كََعيَذابِ  النَّ ِ   َجيا َ  َوَليئِن   اللَّ ي  ِمين   ََص 

نَّ  َرب ِ َ  ول  ا َليَق  ََّ ا إِ يه   أََوَلي  َ  َمَعك م   ك نَّ َلمَ  اللَّ ورِ  ِفيي ِبَميا ِبيأَع  يد  َعياَلِمينَ  ص  ( 10) ال 

َلَمنَّ  ه   َوَليَع  ِذينَ  اللَّ وا الَّ َلَمنَّ  آَمن  َناِفِقينَ  َوَليَع  م  يِذينَ  َوَقا َ ( 11) ال  وا الَّ يِذينَ  كََفير   ِللَّ
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وا وا آَمن  ِمي    َسِبيَلَنا اتَِّبع  َنح  يم   َوَميا َخَطايَياك م   َول  م   ِمين   ِبَحياِمِلينَ  ه   ِمين   َخَطايَياه 

م   شَي     ََّه  ب ونَ  إِ ِِ نَّ ( 12) َلكَا ِمل  م   َوَليَح  َقاَله  َقالايا أَث  َقياِلِهم   َمي َ  َوأَث  نَّ  أَث  يأَل  مَ  َوَلي س   يَيو 

ِقيَاَمةِ  ا ال  وا َعمَّ  َ ونَ  كَا َتر  َنا َوَلَقد  ( 13) يَف  ا أَر َسل  وحا ِمهِ  إَِلى َ   أَل ي َ  ِفيِهم   َفَلِبثَ  َقو 

ييا َخم ِسييينَ  إِلَّييا َسييَنة   م   َعاما وَفييان   َفأََخييَذه  ييم   الطُّ ونَ  َوه  َجي َنيياه  ( 14) َظيياِلم   َ
 َفأَ

ِفيَنةِ  َوأَص َحابَ  َناَها السَّ َعاَلِمينَ  آيَةا  َوَجَعل    (15) ِلل 

 
 التفسير :

وإن بـــذل الوالـــدان جهـــد ا علـــى أن ، ووصـــينا اإلنســـان بوالديـــه أن يســـن هلمـــا ابلـــرب والرمحـــة 
أبعمـــالكم وأجـــاليكم عليهـــا إن خـــرياً  كمفــأخرب عـــودتكم  إل  ، طعهمـــا يف ذلـــ  شــرك يب فـــال تُ تُ 

والذين آمنوا وعملوا األعمال الصـاحلة سـوف نـدخلهم مـدخل الصـاحلني  .فخري وإن شراً فشر 
فـإذا آذاه املشـركون ، وبعض الناس يقول آمنا ابهلل بلسانه ومل يثبت اإلميان يف قلبـه  ،وهو اجلنة 

   –مـن ربـ  لـ   أجل دينه جعل أذاهم له كعذاب هللا فارتد ومل يصرب ، ولئن جـاء نصـرٌ  من
، ا معكـم وإخـوانكم يف الـدين فـأعطوان منهــا  كن ـإان  : هـنالء لكــم  ومغـا  ليقـولن   وفـت ٌ  -رسـولنا

 ؟هم مـــن النفـــاأ وإن أظهـــروا لكـــم املوافقــــة ه ضـــمائرُ كن ـــلـــيس هللا أبعلـــم مبـــا يف قلـــوهبم ومـــا تُ أو  
هللا يتــرب النــاس  ن  إ :ولــيعلمن هللا الــذين آمنــوا إميــاانً صــادقاً ولــيعلمن الكــاذبني يف ذلــ  وذلــ  

وقــال  .يجالي كــالً علــى عملــه مبــا لــه أو عليــه وُســ، ابلســراء والضــراء ليتميــز هــنالء مــن هــنالء 
ذنـوبكم ومـا آاثمكـم و  ولنتحمـل عـنكم، اتبعوا ديننا واتركـوا ديـن اإلسـالم :  للذين آمنوا الكفارُ 

فإنـه ال يمــل ، يرتتـب عليهـا مـن عقوبـة ، ومــا هـم نـاملني مـن آاثمهـم مــن شـيء فهـم كـاذبون 
هنالء الكفار ذنوهبم وذنوابً أخرى ممن أضلوه من الناس مـن غـري أن  وليحملن   ،ولر أحد  أحدٌ 

كـــذب هم هللا يـــوم القيامـــة عمـــا كـــانوا يفرتونـــه مـــن اليـــنقن مـــن ذنـــوب أولئـــ  شـــيئاً ، وليســـألن  
 .والبهتان 

ولقد أرسلنا نوحـاً إىل قومـه يـدعوهم إىل عبـادة هللا وحـده ال شـري  هللا فمكـث فـيهم يـدعوهم  
فأخــذهم الطوفــان أبن أغــرقهم ، إىل هللا تســعمائة ونيســني ســنة ومل يطيعــوه بــل كــذبوه وعانــدوه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير سورة العنكبوت 

 - 8 -  

 

آمــن معــه يف فأيفينــا رســولنا نوحــاً ومــن  ،وهــم ظــاملون ألنفســهم ابلشــرك ابهلل وتكــذيب رســوله 
 السفينة وجعلناها عربة وعظة للعاملني الذين جاءوا بعدهم . 

 

 : بعض الدروس من ال يات

الوصـية  وكلما رأيت أابك وأم  تذكر هـذه ، احفظ وصية هللا ل  بوالدي   : أخي املسلم  -1
 . حل تلقى هللا 

 : وهذه الوصية بالوالدين تتناو  

  ُفــال  تعــاىل كمــا قــال،وأنــه يـــرم عقوقهمــا حـــل يف الكلمــة الواحــدة ، هـــما بر    وجـــوب"
ْشتتتتَ ا ُ  اْاَيبَتتتتلئِ ِ  َأْكتتتتَبُ  : ) وقــــد قــــال ،  "هلمــــا ) ُأف (تقــــل   اْاَوااِتتتتَدْينِ  َوُ ُقتتتتو ُ  ِكّللمِ  اْْلِ

 .  رواه البخاري (  احلديث..ِ . اازُّور َوَشَهلَدةُ 

عند حديثه مع  الولدُ  تخري ُ يبل ، فيجب اإلحسان إىل الوالدين يف القول والفعل 
َما َوق      والديه الكلمة الكرمية لا َله  ِفض   كَِريماا، َقو  َما َواخ   الذُّ  ِ  َجَناحَ  َله 

َمةِ  ِمنَ  َما َرب ِي َوق     الرَّح  ه   .[23: اإلسراء]  َصِغيراا َربَّيَاَِي كََما ار َحم 
 

 فادر هللا هلما، ت والدي  أو أحد ا أو تذكرهتما : إذا رأي أخي املسلم :   ِ َرب 

َما  .[24: اإلسراء]  َصِغيراا َربَّيَاَِي كََما ار َحم ه 
  

   قال ( ، وقد ا يف معصية هللا ) شركاً أو غريه يرم ااعة الوالدين أو غري    ( :َل  ِإَّنم

) : له قالت   أمهأن   بن أيب وقاص  ويف حديث سعد .رواه الشيخان (  اْاَمْعُ وفِ  يف  ااطملَ  ُ 
 ِإَذا َفَيلنُوا َقللَ  َتْيُف َ  َأوْ  َأُموتَ  َحىتم  َشَ اكً  َأْشَ بُ  َواَل  َطَعلًمل َأْطَعمُ  اَل  َواّللمِ  ِكْاِب ِ  اّللمُ  َأَم َ  َقدْ  أََاْرسَ 
َ َسانَ  َوَوصَّي َنا   : اْْليَ َ  َهِذهِ  فَتنَتَزَاتْ  َفلَهل َشَجُ وا يُْطِعُموَهل َأنْ  َأرَاُدوا  ِبَواِلَدي هِ  ال ِإ

ناا س  ِ َ  َجاَهَدا َ  َوإِن   ح   . رواه الرتمذي(  اْْليَ َ   ِبي ِلت شِ 
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فعليـه أن  نـه ابألذى مـن الكفـار واملنـافقني ،يبتلـى مـن أجـل د  أحدان قد يُ  إن   : أخي املسلم -2
ولكــن جيــول عنــد اإلكــراه ، عــن دينــه ويوافــق الكفــار  يرتــد  وال جيــول لــه أن ، يصــرب ويتســب 

وقـــال يف حـــديث  وقــد أوذي النـــ  ، النطــق بكلمـــة الكفـــر مــع اامئنـــان القلـــب ابإلميـــان 
ـ(  هللا يف أوذيتت متل مثتل أحتد أوذي مل : )  أنس  يف حـديث  . وقـال نه األلبـا  رمحـه هللا حس 
ُهمْ  َاِقرتتُ  َمتل َأَشتدم  وََكلنَ  َاِقرتُ  َمل قَتْوِمكِ  ِمنْ  َاِقرتُ  َاَقدْ : ) رضي هللا عنهاة عائشـ  ِإذْ  اْاَعَقبَت ِ  يَتتْومَ  ِمتنتْ

 َمْهُمتوم   َوَأّنَ  َفلْنطََلْقتتُ  َأَرْدتُ  َمتل ِإىَل  جيُِْبتِي  فَتلَتمْ  ُكتاَلل    َ ْبتدِ  بْتنِ  اَيِارتلَ  َ ْبتدِ  اْبنِ  َ َلى نَتْفِسي َ َ ْضتُ 
 .رواه الشيخان  (احلديث ...ااثتمَعلِابِ  ِبَقْ نِ  َوَأّنَ  ِإالم  َأْسَتِفقْ  فَتَلمْ  َوْجِهي َ َلى

الذين يضلون الناس  ن  ، ومن ذل  أكل مذنب يمل ذنبه يوم القيامة   : أخي املسلم -3
لكن ، ويسعون يف إفسادهم فيطيعهم من يطيعهم يف ذل  ال يملون ذنوب التابعني هلم 

ضل ولر العاملني هبا بعده ،ع
ُ
  ل ابلذنب بعده وعلى املذنب ذنبه ،عليه ولر من عم لى امل

ْساَلمِ  يف  َسنم  َوَمنْ  : ) يف حديث جرير  كما قال   َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزرَُهل َ َلْرهِ  َكلنَ   َسرِ َئ ً  ُسنم ً  اْْلِ

ُقصَ  َأنْ  َغْْيِ  ِمنْ  بَتْعِدهِ  ِمنْ  هِبَل َ ِملَ   .رواه مسلم (   َشْيء   َأْوزَارِِهمْ  ِمنْ  يَتنتْ
 كما،ن ظلم ، بوضعها على بعضنا إحذر من محل ذنوب غريان ، لن اي أخي املسلملكن  

ل اْلبلل وقد ظلم أن اا جل ارنيت يوم ااقرلم  ِبسنلت أمثل : ) جاء يف احلديث قوله 
هذا فرنخذ هذا من حسنلته وهذا من حسنلته فإذا مل تبق اه حسن   هذا وأخذ من ملل

وقد جاء يف احلديث أن هناك  . رواه مسلم (  أخذ من سرئلهتم فط ح  لره مث ط ح يف اانلر
 ذنوابً لبعض املسلمني توضع على اليهود والنصارى .

 : أخي املسلم اادا ر  إىل هللا 
 ــ! ال الــزمن مــا اــاســتمر يف دعوتــ  مه ســنة (950 ، )نــوه ل دعــوة الرســول وأتم 

فقـــد اســتمر عليهـــا حــل مـــات  وانظـــر يف دعــوة رســولنا ، خــذ منهــا العـــربة والعظــة و 
ب د    صلوات هللا وسالمه عليه تِيَ َ  َحتَّى َربَّ َ  َواع 

يَِقين   يَأ   .  [99: احلجر]  ال 

   اجتهد يف دعوت. 
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  األساليب احلديثة لنشر دين هللا  ابذل. 

  واحتسب  اصرب. 

   قم ابلدعوة على أهنا عبادة هلل. 

   اسل  احلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة ابلج هي أحسن. 

  األجــر مــن هللا فهــذا مــنه) الرســل )  ال أتخــذ مــن النــاس مــاالً علــى دعوتــ  واالــب
 وإ كم .خذ من بيت املال وال أبس بذل  ( وفقنا هللا جيول أن أت

 
 
 
 
 
 

  ََوإِب ييرَاِهيم   ِ ِمييهِ  َقييا َ  إِ وا ِلَقو  ب ييد  ييهَ  اع  ييوه   اللَّ ق  م   إِن   َلك ييم   َخي يير   َِِلك ييم   َواتَّ ييت   ك ن 

ونَ  َلم  َما( 16) َتع  ََّ ونَ  إِ ب يد  يهِ  د ونِ  ِمين   َتع  يا اللَّ َا َثا يونَ  أَو  ق  ل  كايا َوَتخ  يِذينَ  إِنَّ  إِف   الَّ

ونَ  ب ييد  ييهِ  د ونِ  ِميين   َتع  ِلك ييونَ  َلييا اللَّ ييا َلك ييم   يَم  وا ِرز قا ييدَ  َفيياب َتغ  ييهِ  ِعن  ِز  َ  اللَّ  اليير 

وه   ب د  وا َواع  ك ر  ونَ  إَِلي هِ  َله   َواش  ر َجع  ب وا َوإِن  ( 17) ت  كَيذ ِ َميم   كَيذَّبَ  َفَقيد   ت 
 ِمين   أ 

و ِ  َعَلى َوَما َقب ِلك م   بََلاغ   إِلَّا الرَّس  ِبين   ال  م  ا أََوَلم  ( 18) ال  يه   ي ب يِد    كَي  َ  يََرو   اللَّ

يي َ  َخل  ييمَّ  ال  ه   ث  ييهِ  َعَلييى َِِليي َ  إِنَّ  ي ِعيييد  يي    (19) يَِسييير   اللَّ وا ق   ال ييرَر ِ   ِفييي ِسييير 

وا ر  َ ظ  َخل  َ  بََدأَ  كَي  َ  َفا مَّ  ال  يه   ث  يأَةَ  ي ن ِشي    اللَّ يهَ  إِنَّ  ال ي ِخرَةَ  النَّش   ك ي  ِ  َعَليى اللَّ

ب   (20) َقِدير   شَي     َلب يونَ  َوإَِلي يهِ  يََشا    َمن   َويَر َحم   يََشا    َمن   ي َعذ ِ ق   َوَميا (21) ت 

م   ت   َ
ِجِزينَ  أَ ع  يَما ِ  ِفيي َوَليا ال يرَر ِ   ِفي ِبم  يهِ  د ونِ  ِمين   َلك يم   َوَميا السَّ  ِمين   اللَّ

يِذينَ  (22) ََِصيير   َوَليا َوِلي    وا َوالَّ يهِ  ِبآيَياتِ  كََفير  يوا أ وَلئِي َ  َوِلَقائِيهِ  اللَّ  ِمين   يَئِس 

َمتِي م   َوأ وَلئِ َ  َرح   (23) أَِليم   َعَذاب   َله 
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اعبـدوا هللا وحــده ال شــري  لــه واتقــوه بفعــل أوامــره : حــني قــال لقومــه  واذكـر رســولنا إبــراهيم 
واجتناب نواهيه ، فإذا فعلتم ذل  حصل لكم اخلري يف الـدنيا واآلخـرة وانـدفع عـنكم الشـر يف 

إمنـــا تعبـــدون مـــن دون هللا أصـــناماً ال تضـــر وال  ،الـــدنيا واآلخـــرة إن كنـــتم تعلمـــون مـــا يـــنفعكم 
وهـي ال تـرلقكم ، فـاالبوا عنـد   كـذابً وافـرتاءً وها آهلـةً تنفع وإمنا اختلقتم أنـتم هلـا أءـاء فسـميتم

هللا الـرلأ ال عنــد غـريه فــإن غــريه ال ميلـ  شــيئاً ، واعبـدوا هللا وحــده ال شــري  لـه واشــكروا لــه 
بوا مـا كـذ  وإن تُ  وم القيامـة فيجـالي كـل عامـل بعملـه ،على ما أنعم به عليكم ، إليه تعودون يـ

هبــم  فحــل  ،  شــري  لــه فقــد كــذب أمــم مــن قــبلكم رســلهم جئــتكم بــه مــن عبــادة هللا وحــده ال
ولـــيس علـــى الرســـول إال أن يـــبلغكم مـــا أمـــره هللا تعـــاىل بالغـــاً ، ا كـــذبوا الرســـل عـــذاب هللا مل ـــ

كيـف   هـنالء املكـذبون ابلبعـث وبتوحيـد هللا  مل يـر  ، أو  مهمته الج عليهفتل  ، ناً واضحاً بي  
َِا  ذلـــ  علـــى هللا يســـري هـــني   إن   بعـــد فنائـــه ؟لـــق مـــن العـــدم   يعيـــده ينشـــ  هللا اخل  أَرَادَ  إِ

و َ  أَن   َشي ئاا  . [82: يس]  َفيَك ون   ك ن   َله   يَق 
ومل يكونـوا شـيئاً  اخللـق مـن العـدمهللا كيف أنشأ ر  ر وتدب  قل سريوا يف األرض فانظروا نظر تفك   

 يـوم القيامـة وهـو أهـون عليـه ، إن    هللا يعيدهم بعـد الفنـاء ، ن ذل  هني يسري على هللا ؟ وأ
وهللا احلــاكم املتصــرف  ،هللا علــى كــل شــيء قــدير فــال يعجــزه شــيء يف األرض وال يف الســماء 

الذي يفعل ما يشاء فيعذب من يشاء مـن عبـاده علـى ذنوبـه ويـرحم مـن يشـاء مـن عبـاده ممـن 
مل يشرك به الشرك األكرب ومن اسـتغفره وعـاد إليـه وأانب ، وإليـه ترجعـون فيجـالي كـالً بعملـه 

زه أحــد مــن بــل هــو القــاهر فــوأ عبــاده وكلكــم عــت قهــره فــال يعجــ ومـا أنــتم بفــائتني هللا  ،
أهل ءاواته وأرضه ، وما لكـم مـن دون هللا مـن ول يتـوىل أمـركم وال نصـري ميـنعكم مـن عـذاب 

والــذين كفــروا هللا ت هللا الــج جـــاء هبــا رســوله وأنكـــروا اســتحقاأ هللا للعبــادة دون ســـواه  ،هللا 
يف  وكــذبوا ابلبعــث والقيامــة أولئــ  ال نصــيب هلــم يف رمحــج وأولئــ  هلــم عــذاب موجــع شــديد

 انر جهنم .
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 : بعض الدروس من ال يات 

أيمرون بتوحيد هللا ) عبادته وحده ال  عليهم الصلاة والسلامهللا  رسل   كل    : أخي املسلم -1
فقد أمران هللا بتقواه ! فلينظر كل واحد منا يف تقواه لربه ، شري  له ( وأن يتقي العباد رهبم 

وا النَّاس   أَيَُّها يَا   :يف حديث جرير   ابلتقوى فقال وأمران رسولنا   َربَّك م   اتَّق 

ِذ  هَ  إِنَّ  ال  يَةِ  آِخرِ  إَِلى َواِحَدة   ََف     ِمن   َخَلَقك م   الَّ   رَِقيباا َعَلي ك م   كَانَ  اللَّ
وا  احلَْْ  ِ  يف  اامِت  َواْْليَ َ  ق  هَ  اتَّ ر   اللَّ َتن ظ  وا ِلَغد   َقدََّمت   َما ََف     َول  هَ  َواتَّق    اللَّ
هِ  ِمنْ  ِديَنلرِهِ  ِمنْ  رَُجل   َتَصدم َ  رواه  ( ََتَْ ة   ِبِ ق ِ  َوَاوْ  َقللَ  َحىتم  ََتْ ِهِ  َصلعِ  ِمنْ  بُت  ِهِ  َصلعِ  ِمنْ  ثَتْوِبهِ  ِمنْ  ِدْرَهَِ

  .مسلم 
 ومن ذاك مل يلي :! فلنتق هللا 

 . القيام مبا أوجب هللا علينا 
   هللا علينا وهذا ) التقوى الواجبة (.م ترك ما حر 
 ِمتتتنْ )ومنهـــا الصـــدقة حـــل مـــن القليـــل  ت (ســـنوان) املت القيـــام يف املنـــدواب 

هِ  ِمنْ  ِديَنلرِهِ   ( .ََتْ ِهِ  َصلعِ  ِمنْ  بُت  ِهِ  َصلعِ  ِمنْ  ثَتْوِبهِ  ِمنْ  ِدْرَهَِ
 .اأ ذو القوة املتني فإنه هو الرل   لنطلب الرلأ من هللا :  أخي املسلم  -2

 وييون طلب اا ز  مبل يلي :
  َُواْهِدِن  َواْرََحِْي  ِل  اْغِف ْ  االمُهمم : ) وقد ورد يف الدعاء ، هللا أن يرلقنا حالالً  لندر 

 .رواه مسلم ( َواْرزُْقِي 
  لنبذل السبب يف الب الرلأ إما ابلتجارة أو ابلعمل أو ابلزراعة وكل سبب مباه ،

ُتمْ   أَنمُيمْ  َاوْ  : ) وقد قال  ُتمْ  تَتوَكُِّلهِ  َحقم  اّللمِ  َ َلى تَتوَكمُلونَ  ُكنتْ  تَتْغُدو ااطمْْيُ  يُتْ َز ُ  َكَمل  َاُ زِقتْ

  .ي ( صحرواه الرتمذي وغريه ) ( ِبطَلّنً  َوتَتُ وحُ  ِِخَلًصل
 وتروه (.، فالطري تبذل السبب ) تغدو 

  بـل جيـب أن يعتمـد القلـب علـى هللا ، علينا التوكل على هللا ال علـى السـبب وال غـريه
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هِ  َوَعَلى يف أموره كلها  وا اللَّ م   إِن   َفَتَوكَّل  ت  ِمنِينَ  ك ن  ؤ   . [23]املائدة:  م 
   وال يقـل أحـدان : هـذا رلأ قليـل ، بـه علينـا  اإلكثار مـن شـكر هللا علـى كـل مـا مـن ،

وه    عليه وقد قال تعاىل فال يشكر هللا ب د  وا َواع  ك ر   .  َله   َواش 
  ُان الذي رلقه هللا ليعلم أحد من أين  ، عائد إىل هللا ومسئول عن هذا الرلأ أنه

 َحىتم  اْاِقَرلَم ِ  يَتْومَ  َ ْبد   َقَدَمل تَتُزولُ  الَ : ) يف قوله  كما أخرب ؟  وفيم أنفقه ؟ اكتسبه 

 .  رواه الرتمذي )صحي (( أَنْتَفَقهُ  َوِفرَمل اْكَتَسَبهُ  َأْينَ  ِمنْ  َملِاهِ  َوَ نْ : )  ومنها ( َأْرَبع   َ نْ  ُيْسَنلَ 

؟ وليتق هللا وفيم أخرجه ؟ فليسأل كل واحد منا نفسه عن هذا الرلأ كيف أدخله 
 .فيه ! 

، ابلنظـــر يف  لوقـــات هللا ، إذا خرجنـــا للنزهـــة أو لغريهــا فلنســـتفد مـــن ذلــ   : أختتي املستتتلم -3
، وكيــف بــدأ هللا خلقهــا مــن العــدم وأنــه ســوف يبعثنــا يــوم القيامــة وذلــ  يســري عليــه ســبحانه 

يف  وقــد نظــر أحــدان، فنعــود وقــد امـتقت القلــوب إميــاانً وتقـى ، الى علــى أعمالنـا وسـوف يُفــ
قبــل أن عاســبوا  حاســبوا أنفســكم، فيحاســب كــل منــا نفســه  عملــه هــل أحســن فيــه أم ال ؟

فمن استفاد من سـريه يف األرض  ، ا للعرض األكرب على هللا وا واستعدو ولنوها قبل أن تولن
 وهللا املستعان .،   ابلتفكر ول دة اإلميان فهو خري ممن ال يعرف ذل  وال يتعظ وال يعترب

عـذاب هللا  فـإن   جعل بيننا وبني عذاب هللا وقاية !ولن! لنهرب من عذاب هللا  : أخي املسلم -4
 ااقرلم بطل   هللا وت   معلصتره السليم للوقاية من عذاب هللا هو :لوب واألس . شديد  أليمٌ 
فلنحـذر ،  الـذنوب الشـرك ابهلل  وأعظمُ ، فإن املعاصي هي من أسباب عذاب هللا للعبد ؛ 

حــل ال يصــيبنا مــن  مــن الشــرك ومــن املعاصــي حــل هنــرب مــن عــذاب هللا ومــن عــذاب النــار
ملـــا كـــان يف صـــالة الكســـوف أتخـــر وقـــال  رســـول هللا  واءـــع هـــذا احلـــديث : أن  ،  لفحهـــا

تتْ تُ  رَأَيْتُتُمتتوِن  ِحتت َ  َوَذِاُيتتمْ  ِكانمتتلرِ  ِجتتيءَ  َاَقتتدْ ) ألصــحابه :   َوَحتتىتم  َاْفِحَهتتل ِمتتنْ  ُيِصتترَبِي  َأنْ  ََمَلفَتت َ  َتََخم
َتتل قَتللَ  اَتهُ  ُفِطتنَ  فَتتِإنْ  مبِْحَجنِتهِ  احْلَتل م  َيْستِ  ُ  َكتتلنَ   اانمتلرِ  يف  ُقْصتَبهُ  جَيُت ُّ  اْاِمْحَجتتنِ  َصتلِحبَ  ِفرَهتل رَأَيْتتُ   ِإَّنم
 . رواه مسلم من حديث جابر (احلديث...ِبهِ  َذَهبَ  َ ْنهُ  ُغِفلَ  َوِإنْ  مبِْحَجِي  تَتَعلمقَ 
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 ِمهِ  َجَوابَ  كَانَ  َفَما وا أَن   إِلَّا َقو  وه   َقال  ل  ت  وه   أَو   اق  َ َجاه   َحر ِق  يه   َفأَ يارِ  ِمينَ  اللَّ  النَّ

م   َل يَيات   َِِلي َ  ِفي إِنَّ  يونَ  ِلَقيو  ِمن  َميا َوَقيا َ ( 24) ي ؤ  ََّ م   إِ ت  َخيذ  يهِ  د ونِ  ِمين   اتَّ  اللَّ

ا َا َثا َحيَاةِ  ِفي بَي نِك م   َمَودَّةَ  أَو  يَا ال   َ مَّ  الدُّ مَ  ث  ِقيَاَمةِ  يَو  ر   ال  يك م   يَك ف  ض  ض   بَع   ِبيبَع 

َعن   ك م   َويَل  ض  ضاا بَع  َواك م   بَع 
ار   َوَمأ  ينَ  ِمين   َلك م   َوَما النَّ ِِ اِصي  َليه   َفيآَمنَ ( 25) ََ

وط   َ ِيي َوَقا َ  ل  َهياِجر   إِ يه   َرب ِيي إَِليى م  ََّ يوَ  إِ َعِزييز   ه  َحِكييم   ال   َليه   َوَوَهب َنيا( 26) ال 

َحا َ  وبَ  إِس  ق  َنا َويَع  يَّتِهِ  ِفي َوَجَعل  ِ ر  ةَ  ِ  ب وَّ ِكَتابَ  النُّ رَه   َوآَتي َناه   َوال  يَا ِفي أَج   َ  الدُّ

ََّه   يا( 27) الصَّياِلِحينَ  َلِمينَ  ال ي ِخرَةِ  ِفي َوإِ وطا ِ   َول  ِميهِ  َقيا َ  إِ ك يم   ِلَقو  ََّ ونَ  إِ  َلَتيأ ت 

َفاِحَشةَ  َعياَلِمينَ  ِمنَ  أََحد   ِمن   ِبَها َسبََقك م   َما ال  ك م  ( 28) ال  ونَ  أَئِينَّ َِجيا َ  َلَتيأ ت   الر 

ونَ  َطع  ِبي َ  َوَتق  ونَ  السَّ اِديك م   ِفي َوَتأ ت  كَرَ  ََ ن  م  ِمهِ  َجَوابَ  كَانَ  َفَما ال   أَن   إِلَّيا َقو 

وا هِ  ِبَعَذابِ  ائ تَِنا َقال  ِ َِي َرب ِ  َقا َ ( 29) الصَّاِدِقينَ  ِمنَ  ك ن تَ  إِن   اللَّ َ ص   َعَلى ا

مِ  َقو  ِسِدينَ  ال  ف  م    (30) ال 

 
 

 التفسير :

مه فسـل  ، وحرقـوه ابلنـار أاقتلـوا إبـراهيم : فما كان جواب قوم إبراهيم إال أهنم قال بعضـهم لـبعض 
النار  يف إيفاء هللا إلبراهيم نيث أن   إن  ، هللا من النار الج وضعوه فيها وكانت عليه برداً وسالماً 

وقـال إبــراهيم  ،تـربون مل عرقـه لـدالئل وبـراهني واضــحة علـى قـدرة هللا العظيمـة لقــوم يصـدقون ويع
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ــاً وانصــحاً :ر   قلقومــه م ــ عــاً ومًو ا اختــذم مــن دون هللا مــن اآلهلــة الــج تعبــدوهنا أصــناماً وأواثانً إمن 
لتجتمعـوا علــى عبادهتــا يف الــدنيا وليحصــل بيــنكم انبـة والــود مــن أجلهــا ،   يــوم القيامــة تصــب  

مـــا كـــان بيـــنكم ويعـــادي بعضـــكم بعضـــاً ويلعـــن بعضـــكم بعضـــاً  هـــذه املـــودة بغضـــاً وتتجاحـــدون
فـممن إلبــراهيم  ،ومصـريكم انر جهـنم ومـا لكـم مـن انصــرين مينعـونكم وينقـذونكم مـن عـذاب هللا 

إ  مهـــاجر مـــن أرض قـــومي ألهنـــا دار كفـــر إىل : وقـــال إبـــراهيم ، وصـــدقه فيمـــا أرســـل بـــه  لـــو ٌ 
احلكــيم يف أقوالـــه ، لــه العــزة ولرســوله وللمــنمنني بــه  هإنـ ـ، األرض الــج ابرك ريب فيهــا ) الشــام ( 

ويعقوب ابناً  ا فارأ إبراهيم قومه وهبنا له إسحاأومل   ،وأفعاله وأحكامه الشرعية والقدرية وجزائه 
وجعلنـــا يف ذريــة إبـــراهيم األنبيــاء الـــذين آتينــاهم الكتــب فلـــم يوجــد نـــ  بعــده إال مـــن ، ابــن ابــن 
الدنيا من الرلأ اهلينء والزوجة الصاحلة والثناء اجلميل والذكر احلسـن  وأعطيناه أجره يف، ساللته 

إبـــراهيم يف اآلخـــرة ملـــن الصـــاحلني احلاصـــلني علـــى  مـــع القيـــام بطاعـــة هللا مـــن  يـــع الوجـــوه ، وإن  
كــم لتفعلــون الفعلــة واذكــر نبينـا لواــاً حــني قــال لقومــه منكـراً علــيهم : إن   ،الفـاله والفــول العظــيم 

أئــــنكم لتفعلــــون يف الرجــــال  ،مــــن بــــين آدم  قــــذرة الــــج مل يســــبقكم إىل فعلهــــا أحــــدٌ الفاحشــــة ال
، وتفعلـــون يف سالســـكم  وأفعـــالكم الشـــنيعةوتقطعــون الطريـــق علـــى النـــاس بقـــتلهم وأخـــذ أمـــواهلم 

والتعـري وحـذف املـارة ، كالصـفري والسـخرية ابلنـاس ،املنكرات ممـا ال يليـق مـن األقـوال واألفعـال 
جئنـا : لسب والشتم وغري ذل  ، فما كان جواب قوم لو  عليه إال أهنم قـالوا لـه وا، والتضار  

داعيــاً مستنصــراً  قــال لــو ٌ  ،بعــذاب هللا إن كنــت مــن الصــادقني فيمــا تدعيــه أن هللا أرســل  إلينــا 
فاســتجاب هللا  ! علــى قومــه : رب انصــر  علــى القــوم املفســدين ابلكفــر وهــذه األفعــال الشــنيعة

 م .دعاءه وأهلكه
 

 : بعض الدروس من ال يات
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فهل نعترب ونتعظ ابآل ت ، رب وعظات للمنمن وع   يف إيفاء هللا إبراهيم من النار آ تٌ   -1
 ن   على إبراهيم برداً وسالماً وإجعلها هللا النار   فإن  ؟ الج فيها داللة على قدرة هللا العظيمة 

أن يتوكلوا على رهبم  عليهم إالوما ، ه ينصر املنمنني جعل على نفسه حقاً أن   هللا 
عنه  كما أخرب الن    ، حسيب هللا ونعم ااوكرل قال : يف النار لقي إبراهيم ولذل  ملا أُ 

 َحْسبُتَنل َوَقلُاوا ِإميَلّنً  فَتَزاَدُهمْ  َفلْخَ ْوُهمْ  َاُيمْ  ََجَُعوا َقدْ  اانملسَ  ِإنم  َقلُاوا ِح َ   ُُمَممد   َقلََلَل)  و، 

 . رواه البخاري عن ابن عباس   اْاوَِكرلُ  َونِْعمَ  اّللمُ 
 .توكل على هللا يف كل أمورك ،  أخي املسلم  
، وأبشــــر  ويف دعوتــــ  إىل ربــــ ، توكــــل علــــى هللا يف شــــأن  كلــــه ،  وأنتتتتت أيهتتتتل اادا رتتتت   

 ابلنصر من هللا .
 املسلمني !لب التملف وانبة بني لنحرص على القيام مبا جي : أخي املسلم -2

 ومن ِل  : 

 وقد قال   السالم وال تبخل به !فأفش    : إف لء ااسالم  : ( َشْيء   َ َلى َأُداُُّيمْ  َأَواَل 

ُتمْ  فَتَعْلُتُموهُ  ِإَذا َنُيمْ  ااسماَلمَ  َأْفُ وا ََتَلبَتبتْ  .رواه مسلم (  بَترتْ
 وقد قال  اهد ألخي  املسلم !   : دي تاَل  يف حديث أيب هريـرة : (  َتتلبوا هتتلدوا

 . (حسن) رواه أبو يعلى( 
   فقد قال  ! لنفس  له ما عب وأحب  ،  املممنأحبب أخل  يف حديث أنس  

 .رواه الشيخان  ( ِانَتْفِسهِ  ُيُِبُّ  َمل ِِلَِخرهِ  ُيُِبم  َحىتم  َأَحدُُكمْ  يُتْمِمنُ  اَل  : )
 . وهذا هو كملل اْلميلن ااواجب         

نصــاحب إال األخيــار  وعلينــا أن ال لنعــرف مــن ُلالــل ونصــاحب ونصــادأ ، : أختتي املستتلم  -3
 .صاحب الفسقة واجملرمني املتقني ، وال ن
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األخيار يغلب عليهم حمبة األخيار  وأن  ، الفسقة يغلب عليهم حمبة الفسقة  أن  :  وا لم أخي 
الطرب صحاب فأ يب بعضهم بعضاً وجيتمعون عليها ، كل أصحاب معصية   وأن  ، 

واملمثلون يف األفالم يبون املمثلني وأصحاب ، بون أصحاب الطرب واملوسيقى واملوسيقى يُ 
: )  فانظر من تصاحب وعب وقد قال  يبون من كان على شاكلتهم وهكذا ، املسكرات 

 اَل  ):  يف حديث أيب سعيد  وقال  . رواه الشيخان من حديث أنس  ( َأَحبم  َمنْ  َمعَ  اْاَمْ ءُ 
األخالء  أن   : وا لم .( حسن) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي  ( َتِقي   ِإالم  َطَعلَمكَ  َيَُْكلْ  َواَل  ُمْمِمًنل ِإالم  ُتَصلِحبْ 

  :وقد قال تعاىل ، هم يوم القيامة أعداء بعضهم لبعض ؛ املتصادقني على معصية هللا 
َمئِذ   الرِخلا    م   يَو  ض ه  ض   بَع  و   ِلبَع  تَِّقينَ  إِلا َعد  م   [67: الزخرف]  ال 

 
بــل  ، نتهــ  فيهـا انرمــاتفـال جيــول أن يُ ، سالسـنا هــي أمانــة  لــنعلم أن   : أختي املستتلم -4

نتهــ  فيهـــا كثـــرياً مــن اجملـــالس تُ   مـــن املنســف أن   وأن  ، جيــب أن تكــون علـــى ااعــة هللا 
 .كالغيبة والنميمة والكالم القبي  وغري ذل  احلرمات  

 .  فلنعرف ما الذي يدور يف سالسنا ولنجعلها ااعة هلل     

 ومن ِل  :

 ويف حديث ابن عمر :  القيام ابلنصيحة يف اجمللس  َصلمى اّللمِ  ِاَ ُسولِ  يُتَعدُّ  َكلنَ : )قال 
 ِإنمكَ  َ َليم  َوُتبْ  ِل  اْغِف ْ  َرب ِ  يَتُقومَ  َأنْ  قَتْبلِ  ِمنْ  َم مة   ِملَئ ُ  اْاَواِحدِ  اْاَمْجِلسِ  يف  َوَسلممَ  َ َلْرهِ  اّللمُ 
 . ي (صحرواه الرتمذي )(  اْاَغُفورُ  ااتتمومابُ  أَْنتَ 

ر ونـذك      فهـل أان وأنـت ننصـ  ، راً ومعلمـاً يف سلسـه انصـحاً ومـذك   كما كان رسول هللا      
ث إال وعـد  سلسـاً  يعلم أنه ما جلـس  ونعلم يف سالسنا ؟ واملتأمل يف سرية رسول هللا 

 فيه إىل جلسائه مبا ينفعهم .
 ر على كل من فعل وكذا أنك  ، ر عليه فمن رأيته يغتاب أنك  :  النهي عن املنكر يف اجملالس

 ِ ْنتدَ  ُكنمل: )قال   ويف حديث عبادة بن الصامت، منكراً حسب االستطاعة يف اإلنكار 
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ًئل ِكّللمِ  ُتْ  ُِكوا اَل  َأنْ  َ َلى َكِيُعوِن  فَتَقللَ  ََمِْلس   يف   اانميب ِ  (  .احلـديث.. تَتْزنُوا َواَل  َتْس ُِقوا َواَل  َشرتْ

 . ، والزان والسرقة  ،الشرك عن املنكر :  فقد هناهم  . رواه الشيخان
  وقد :  هللااالستغفار يف اجمللس وذكر( َاانميبُّ  َكلن   ُ َأْحَرلنِهِ  ُكل ِ   َ َلى اّللمَ  َيْذُك  ) مسلم من رواه

 اَل  اّللمَ  يَْذُكُ ونَ  اْجَتَمُعوا قَتْوم   ِمنْ  َمل) :   يف حديث أنس  . وقال رضي هللا عنهاشة ئاحديث ع
َاتْ  َقدْ  َاُيمْ  َمْغُفورًا ُقوُموا َأنْ  ااسمَملءِ  ِمنْ  ُمَنلد   َّنَداُهمْ  ِإالم  َوْجَههُ  ِإالم  ِبَذِاكَ  يُ ِيُدونَ   َسرِ َئلُتُيمْ  بُدِ 
 .يف اجمللس  ويشرر الصالة على الن  .  ي ( صح) رواه أمحد(  َحَسَنلت  

 كما قال :   قول كفارة اجمللس  يف حديث أيب هريرة  : ( ِْفرهِ  َفَيثُت َ  ََمِْلس   يف  َجَلسَ  َمن 
 َأْنتَ  ِإالم  ِإَاهَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ  َوِبَْمِد َ  االمُهمم  ُسْبَحلَنكَ  َذِاكَ  ََمِْلِسهِ  ِمنْ  يَتُقومَ  َأنْ  قَتْبلَ  فَتَقللَ  َاَغطُهُ 

 . ي (صح) رواه الرتمذي(  َذِاكَ  ََمِْلِسهِ  يف  َكلنَ   َمل َاهُ  ُغِف َ  ِإالم  ِإَاْركَ  َوأَُتوبُ  َأْستَتْغِفُ  َ 

 
 

 ا َنا َجاَ ت   َوَلمَّ ل  َِى إِب رَاِهيمَ  ر س  ب ش  وا ِبال  ا َقال  ََّ ِلك و إِ ه  يَةِ  َهِذهِ  أَه  ِ  م  َقر   إِنَّ  ال 

َلَها وا أَه   َ يا ِفيَهيا إِنَّ  َقا َ ( 31) َظاِلِمينَ  كَا وطا وا ل  ين   َقيال  َليم   ََح   ِفيَهيا ِبَمين   أَع 

يَنَّه   َنج ِ َله   َلن  رَأََته   إِلَّا َوأَه  ََيت   ام  َغياِبِرينَ  ِمينَ  كَا يا( 32) ال  َنا َجياَ ت   أَن   َوَلمَّ يل   ر س 

ا وطا يا ِبِهم   َوَضا َ  ِبِهم   ِسي َ  ل  وا َِر عا يَزن   َوَليا َتَخي    َليا َوَقيال  يا َتح  ََّ يو َ  إِ َنجُّ  م 

رَأََت َ  إِلَّا َوأَه َل َ  ََيت   ام  َغياِبِرينَ  ِمينَ  كَا يا( 33) ال  ََّ يونَ  إِ ِزل  ن   َهيِذهِ  أَه ي ِ  َعَليى م 

يَةِ  َقر  زاا ال  َما ِ  ِمنَ  رِج  وا ِبَما السَّ  َ ونَ  كَا ق  س  َها َتَرك َنا َوَلَقد  ( 34) يَف  َنيةا  آيَةا  ِمن   بَي ِ

م   ونَ  ِلَقو  ِقل  يَنَ  َوإَِلى( 35) يَع  م   َمد  يَعي باا أََخاه  مِ  يَيا َفَقيا َ  ش  وا َقيو  ب يد  يهَ  اع   اللَّ

وا مَ  َوار ج  يَو  ا َوَلا ال  ِخرَ  ال  َثو  ِسِدينَ  ال رَر ِ   ِفي َتع  ف  ب وه  ( 36) م  م   َفكَذَّ  َفأََخَذت ه 

َفة   وا الرَّج    (37) َجاثِِمينَ  َدارِِهم   ِفي َفأَص بَح 

 
 التفسير :

ــ ره اببنــه إســحاأ ومــن وراء إســحاأ يعقــوب ابنــاً إلســحاأ ، وملــا جــاءت املالئكــة إبــراهيم تبش  
وهــي قريــة قــوم  قريــة ســدوم -هلكــوا أهــل هــذه القريــة ابلعــذاب إان مُ : املالئكــة إلبــراهيم  تقالــ
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 إن  : قـال إبـراهيم للمالئكـة  ،أهلها كانوا ظاملني أنفسهم ابلكفر واألعمال القبيحـة  ن  إ -لو  
: يف هـذه القريــة نــ  هللا لواــاً وهــو مــن عبــاد هللا املــنمنني الصــاحلني ، فقالــت املالئكــة إلبــراهيم 

 لواــاً وأهلــه مــن العــذاب إال ، ولننجــني   حنــن أعلــم مبــن يف هــذه القريــة مــن الصــاحلني والظــاملني
وملـــا أن ،  ألهنـــا كانـــت تعيـــنهم علـــى كفـــرهم ومنكـــرهم؛ امـــرأة لـــو  فإهنـــا ســـتبقى مـــع اهلـــالكني 

ألنـه حسـبهم مـن البشـر فخـاف علـيهم ؛ أبمـرهم  استاء مبجيـئهم واغـتم  ؛ وصلت املالئكة لوااً 
ال ختــف علينــا مــن قومــ  : ضــوا هلــم بفعلهــم القبــي  ، فقالــت املالئكــة للــو  مــن قومــه أن يتعر  

ـــ مُ ال يســـتطيعون الوصـــول إلينـــا ، وال عـــزن علـــى إهالكهـــم إان  فـــإهنم  وك وأهلـــ  املـــنمنني إال نج 
قريـة قـوم لـو  عـذاابً مـن السـماء  نزلـون علـى أهـلإان مُ  ،هالكة مع اهلـالكني  امرأت  فإهنا ابقيةٌ 

بسبب خـروجهم  - فأهلكهم هللا هبا منضودٍ  من السماء من سجيلٍ  أمطر هللا عليهم حجارةً  -
ولقــد تركنــا مــن تلــ  القريــة آاثراً دالــة ، الشــنيعة تعــاىل ابلكفــر واألعمــال املنكــرة اعــة هللا عــن ا

فريجـع العقـالء ، األمـور  هـالك الظـاملني اجملـرمني  بتـدبر، عليها وفيها عربة وعظة لقوم يعقلون 
 .وينقادون  يضعون بل، مكره  ويافون نقمته وال أيمنون، ىل هللا إ
وأرسلنا إىل مدين أخاهم شعيباً فقال هلم :   قوم اعبدوا هللا وحـده ال شـري  لـه وآمنـوا ابليـوم  

اآلخــر واعملــوا راغبـــني فيمــا عنـــد هللا مــن الثــواب واألجـــر يــوم القيامـــة ، وال تنشــروا الفســـاد يف 
ســوهلم مـدين ر  ب أهـلُ فكـذ   ،األرض بعمـل املعاصـي والـدعوة إليهـا والسـعي يف بثهــا يف اجملتمـع 

فأخــذهتم الزلزلــة العنيفــة القويــة فــأهلكتهم وأصــبحوا يف بيــوهتم صــرعى ، فيمــا جــاء بــه  شــعيباً 
 ميتني .
 

 بعض الدروس من ال يات

 
فمـل وجـدت مـا فيـه بشـارة ألخيـ   كن مبشراً بكل خـري ألخيـ  املسـلم ،  : أخي املسلم  -1

 .فهذا مما يفت  السرور على أخي  املسلم ، فبشره 
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 ومن ذاك :

  (  ( أو )بنـت ابـن كمـا لـو حصـل علـى ):  بشر أخاك املسلم مبا حصل عليه من اخلـري
أو غـري ذلـ  مـن البشـارات ، فاهلل قد رلق  ابنـاً أو بنتـاً ! أبشر   فالن : جئته وقلت 

 وهذا كما بشرت املالئكة إبراهيم اببن وابن ابن .
  وهذه بشارة لكل  : بشارة املسلم مبا أعد هللا له من الثواب على األعمال الصاحلة

 يفيف حديث سهل بن حن كما قال ،وعلى الدعاة العناية هبذه البشارة ، مسلم 
 اجلهين لد خابن  وليد  : (  ِ اْْلَنم ُ  َاهُ  َوَجَبتْ  اّللمُ، ِإال ِإَاهَ  ال: َقللَ  َمنْ  أَنمهُ  اانملَس، َب ) 

يف  وكما قال ، وهذا مع بقية شرو  ال إله إال هللا  .ي ( صح)يف السنن الكربى  رواه النسائي
رواه أبو (  اْاِقَرلَم ِ  يَتْومَ  ااتملم ِ  ِكانُّورِ  اْاَمَسلِجدِ  ِإىَل  ااظَُّلمِ  يف  اْاَم ملِئ َ  َب ِ  ْ ) :  حديث بريدة 

ُ وا):  وقال  ،  ي (صح) داود والرتمذي ُ وا َواَل  َب ِ   .  من حديث أيب موسىمسلم  رواه ( احلديث...تُتنَتفِ 
من  عداً هلم وبُ واحرص على ما يكون خرياً ، اجتهد يف الدفار عن أهل احلق  : أخي املسلم -2

دافع عانوا ومل يُ ألنه إذا تُرك أهل احلق واخلري ومل يُ ؛ شأهنم ال يعنيين  وال تقل إن  ، املهال  
 َأُخو اْاُمْسِلمُ ) : يف حديث أيب هريرة  وقد قال ، نصروا القائمون ابحلق إذا مل يُ  عنهم قل  

يف حديث ابن عمر  وقال ،  ي (صحرواه الرتمذي ) (احلديث ...ََيُْذُاهُ  َواَل  َيْيِذبُهُ  َواَل  ََيُونُهُ  اَل  اْاُمْسِلمِ 
:  يف حديث أيب موسى  . وقال رواه الشيخان  ( ُيْسِلُمهُ  َواَل  َيْظِلُمهُ  اَل  اْاُمْسِلمِ  َأُخو اْاُمْسِلمُ ) : 
َرلنِ   ِاْلُمْمِمنِ  اْاُمْمِمنَ )  رواه الشيخان. ( بَتْعًضل بَتْعُضهُ  َيُ دُّ  َكلْابُتنتْ

  أخت  ،  أم الرجل الصاحل  ،  بنت الرجل الصاحل ،   لوجة الرجل الصاحل  : أيهل اانسلء -3
واعلمن أن عالقة النسب ابلرجل !   اتقني هللا :   قريبة الرجل الصاحل  ،الرجل الصاحل 

العمل الصاحل والب الدار فعليكن ابإلميان و  الصاحل أو عالقة الزوجية ال تنفع عند هللا 
 ابهلل وإعانة قومها على املنكر ، أهلكها هللا بسبب كفرها  فهذه امرأة ن  هللا لو  اآلخرة !

، وال تغرتي بقرابة الصاحلني ! واحذري مغبة ذل  ، على املنكر  عينةً تها املرأة مُ فال تكو  أي
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 َ ْنكِ  ُأْغِي  اَل  ِشْئتِ  مبَل َسِلرِي  اّللمِ  َرُسولِ  بِْنتَ  َفلِطَم ُ  ايَ ) :  رضي هللا عنهالفاامة ابنته  وقد قال 

ًئل اّللمِ  ِمنْ    .رواه مسلم ( احلديث...َشرتْ
ال ينفع صاحبه  فكذل  النسبوالعمل الصاحل ال تنفع إال مع اإلميان  الزوجيةوكما أن صلة  -4

 : ) إال ابإلميان ابهلل وعمله الصاحل وقد قال تعاىل " فال أنساب بينهم يومئذا " وقد قال 
 رواه مسلم (  َنَسُبهُ  ِبهِ  ُيْس ِعْ  ملَْ  َ َمُلهُ  ِبهِ  َبطمنَ  َوَمنْ 

 أخي المسلم العاق  : -5

 تستعمل عقل  ؟ : فيم 1س
 : أستعمله يف التعرف على احلق ألتبعه وعلى الباال ألجتنبه . 1 

  .حقيقةً  إذن أنت عاقلٌ  : اانترج 
 

 : فيم يستعمل السفيه عقله ؟ 2س
، : يستعمل عقله يف السري وراء شـهوة بطنـه وفرجـه مـن حـالل أو حـرام وال يبـال  2 

ل ما ينفعه بل يقع يف كل مـا يهـواه حـل وإن  وال يتعق  ، ه املتعة الدنيوية الزائلة هم  وإمنا يُ 
 كان فيه ضرره .

قـد قـال  النـ   ألن  ؛  شـرعاً  مـذمومٌ  عـاجزٌ  بـل سـفيهٌ ، إذن هو لـيس بعاقـل  : اانترج    
َفُعكَ  َمل َ َلى اْحِ صْ ) :    .رواه مسلم ( احلديث...تَتْعَجزْ  َواَل  ِكّللمِ  َواْسَتِعنْ  يَتنتْ

 ترك ما فيه منفعة الشخن مما هو يف الدنيا واآلخرة بدون عذر .:  وااعجز هنل هو  
 

 ما عالمة العاقل وغريه ؟ : 3س

 .أنه يسعى فيما ينفعه يف الدنيا واآلخرة : عالمة العاقل     -:  3 
أنـــــه يســـــعى فيمـــــا يضـــــره يف الـــــدنيا أو يف اآلخـــــرة : وعالمـــــة غـــــري العاقـــــل              
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 )الذنوب(.
 .إتبار أهل العلم : ومن عالمة العاقل   -

 اهلوى والفساد والغي واملنكرات . إتبار أهل :  ومن عالمة غري العاقل 
 . كثرة التوبة واخلوف من هللا ورجاءه:  من عالمة العاقل   -

االهنمــاك يف الــذنوب والغفلــة واإلعــراض عــن : العاقــل غــري ومــن عالمــة 
 ؟فه  أَا وأَت عقلا    .التوبة 

 
 ييودَ  َوَعيياداا ييم   َوَزيَّيينَ  َمَسيياِكنِِهم   ِميين   َلك ييم   َتبَيييَّنَ  َوَقييد   َوَثم  ييي َطان   َله   الشَّ

م   َماَله  م   أَع  ِبي ِ  َعنِ  َفَصدَّه  وا السَّ  َ ينَ  َوكَا ِِ َتب ِص س  ونَ ( 38) م  نَ  َوَقار   َوِفر َعيو 

م   َوَلَقد   َوَهاَمانَ  وَسى َجاَ ه  َناتِ  م  بَي ِ وا ِبال  يَتك بَر  وا َوَميا ال يرَر ِ   ِفيي َفاس   َ  كَيا

لًّا( 39) َساِبِقينَ  ا َفك  ََ ِبيهِ  أََخيذ   َ م   ِبَذ َنا َمين   َفِمين ه  م   َحاِصيباا َعَلي يهِ  أَر َسيل   َوِمين ه 

م   الصَّي َحة   أََخَذت ه   َمن   َنا َمن   َوِمن ه  م   ال رَر  َ  ِبهِ  َخَسف  َنيا َمين   َوِمين ه  َرق   َوَميا أَغ 

ه   كَانَ  م   اللَّ ِلَمه  وا َوَلِكن   ِليَظ   َ م   كَا َسه  ف   َ
ونَ  أَ ِلم  يِذينَ  َمَث   ( 40) يَظ  وا الَّ َخيذ   اتَّ

ييهِ  د ونِ  ِميين   ِليَييا َ  اللَّ كَب ييوتِ  كََمَثيي ِ  أَو  َعن  َخييَذت   ال  ييا اتَّ َهيينَ  َوإِنَّ  بَي تا ب ي ييوتِ  أَو   ال 

َعن كَب وتِ  َلبَي ت   وا َلو   ال   َ ونَ  كَا َلم  هَ  نَّ إِ ( 41) يَع  َلم   اللَّ ونَ  َما يَع   د وَِيهِ  ِمين   يَد ع 

ييوَ  شَييي     ِميين   َعِزيييز   َوه  َحِكيييم   ال  يي َ ( 42) ال  َثييا    َوتِل  ب َها ال رَم  ِِ يي يياِس  ََض   َوَمييا ِللنَّ

َهيا ِقل  ونَ  إِلَّيا يَع  َعياِلم  يه   َخَلي َ ( 43) ال  يَماَواتِ  اللَّ َح  ِ  َوال يرَر  َ  السَّ  ِفيي إِنَّ  ِبيال 

ِمنِينَ  َل يَةا  َِِل َ  ؤ  م    (44) ِلل 

 
 التفسير :

 ، وقـد ظهــر لكـم مــن آاثر مســاكنهم ومـا فعلنــا هبـم مــن العــذاب، قــوم عـاد وقــوم  ــود  وأهلكنـا
وهـو عبـادة  ن هلم الشـيطان أعمـاهلم مـن الشـرك والـذنوب فصـرفهم عـن اريـق احلـق )وقد حس  

( وكـانوا علـى بصــائر يف  والسيلامعليييهم الصيلاة ومتابعـة رسـل هللا  وحيده ليا شييِي  ليههللا 
نــه ا لي  معرفـة احلــق والبااــل واخلــري والشــر ولكـن آثــروا اهلــوى وحســبوا أهنــم علـى احلــق واهلــدى مل ــ
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 .الشيطان هلم من االحنراف والضالل 
ابألدلــة والرباهــني الدالــة علــى صــدقه   اتهــم موســىوفرعــون وهامــان ، ولقــد أوأهلكنـا قــارون  

كربوا يف األرض عن عبادة هللا وعلى الناس وما كانوا فائتني هللا بل هـم فاست، فيما جاءهم به 
فمنهم من أنزلنا عليه ، فكالً من أولئ  عاقبناه مبا يستحقه ويناسبه ذنبه  ،عت قهره وقدرته 

، عـــت أجســـامهم وأهلكـــتهم وهـــم )قـــوم لـــو ( مـــن الســـماء مـــن ســـجيل منضـــود فقط   حجـــارةً 
خسـفنا بـه األرض فهـو يتجلجـل فيهـا مـن ومـنهم ، ) ـود( ومنهم مـن أهلكنـاه ابلصـيحة وهـم 

ومــا كــان هللا  ، ومــنهم مــن أغرقنــاه يف البحــر )مثــل فرعــون وقومــه وقــوم نــوه(، وهــو )قــارون( 
 .ظاملــاً هلــم  هالكهــم ولكــن كــانوا أنفســهم يظلمــون ابلكفــر واملعاصــي فــأهلكهم هللا بــذنوهبم 

الذين اختـذوا مـن دون هللا آهلـة يعبـدوهنا ويرجـون نصـرها ونفعهـا كصـفة العنكبـوت  وحالُ  صفةُ 
فليس يف أيديهم ، بنت بيتاً لنفسها فلم ينفعها عندما احتاجت إليه ، فكذل  هنالء الكفار 

ــــ  دي متســـكهم هللاهلـــتهم شـــيئاً ، فــــإن  فـــال جُيــــ،   ببيـــت العنكبـــوت مـــن آهلـــتهم إال كمـــا يتمس 
نكبــوت فلــو كــانوا يعلمــون ملــا اختــذوا مــن دون هللا آهلــة يعبــدوهنا مــن أضــعف البيــوت بيــت الع

وسـيجاليهم علـى شـركهم وهـو ، هللا يعلم مـا يعبـد الكفـار مـن دونـه مـن األنـداد  إن   .دون هللا 
، القــاهر فــوأ عبــاده القــوي الــذي ينــتقم ممــن أشــرك بــه وعصــاه ، انع غالــب وال مُيــالعزيــز فــال يُ 

رها وتلـ  األمثـال نضـرهبا للنـاس ومـا يفهمهـا ويتـدب  . ضـائه وجزائـه احلكيم يف شرعه وصنعه وق
يف ذلــ   خلــق هللا الســماوات واألرض ابلعــدل ، إن  . إال الراســخون يف العلــم املتضــلعون منــه 

لداللة واضحة على قدرته العظيمة وأنـه املسـتحق للعبـادة وحـده دون سـواه وهـذه الداللـة هـي 
 . ملن آمن ابهلل

 
 : ال يات بعض الدروس من

: إذا مررت مبسـاكن الـذين أهلكهـم هللا مـن األمـم املاضـية ممـن كفـروا ابهلل وعصـوا  أيهل ااعبد  -1
عاقبـة  رفقف وقفـة املعتـرب املتـذك  ( مدائن صاحل ) وهنا اليوم رسله مثل )د ر  ود وهود( ويسم  
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هنتى وقـد ، هبـا ولذل  يشـرر اإلسـرار عنـد املـرور ! تبار الشيطان الذنوب واملعاصي والكفر وا
تعظـاً فـإذا وقـف العبـد متـدبراً مُ  .( ي  صـح ) آكر داير مثتود إال بئت  اانلقت   ن ملء اانيب 

ـــاً لـــه . وهللا ،  عـــاد إىل هللا اتئبـــاً اندمـــاً مقـــبالً عليـــه معرضـــاً عـــن معصـــية ربـــه خائفـــاً منـــه راجي
 املوفق.

فـإن   ، قدر ذنبـه إذا أراد معاقبتـه هللا جيالي العبد املذنب على ليعلم أحدان أن   :  أيهل ااعبد -2
ولـــذا علينـــا احلـــذر مـــن ، فكلمـــا كـــان الـــذنب أعظـــم كـــان عقابـــه أشـــد  كـــان مـــن املوحـــدين

وال تنظــر أيهــا العبــد إىل املعصــية ولكــن ، وعلينــا اإلكثــار مــن التوبــة واالســتغفار ، الــذنوب 
 . فهو ال يستحي من هللا، العاصي إمنا يعصي ربه  إن   ،انظر إىل من عصيت 

 وااذنوب  لى أنواع : 

 يغفــره هللا  وهــذا ال:  الشــرك األكــرب  إذا مــات عليــه العبــد بــال توبــة وقــد قامــت عليــه
هَ  إِنَّ  : احلجـة  ِفر   لا اللَّ َِ َ  أَن   يَغ  ِفر   ِبهِ  ي ش   يََشا    ِلَمن   َِِل َ  د ونَ  َما َويَغ 

 [48: النساء]  وقال  :(  ُْشَ ا ُ  اْاَيَبلئِ ِ  َأْكَب  .رواه البخاري ( احلديث ...ِكّللمِ  اْْلِ
 واليمــني ، والغــش ، وشــرب اخلمــر ، والســرقة ، ان كــالز  :   كبـائر الــذنوب دون الشــرك ابهلل

وغريهـــا مـــن الكبـــائر فهـــذه الكبـــائر إذا مـــات العبـــد ، والقـــذف للمحصـــنات ، الغمـــوس 
يف حـديث  وقـد قـال ، عليها بـال توبـة فـأمره إىل هللا إن شـاء عذبـه وإن شـاء عفـا عنـه 

َهتل يُتتَمدِ ي اَل  ِإبِتل   َصتلِحبُ  َواَل ) :  أيب هريـرة   ِإَذا ِإالم  ِوْرِدَهتتل يَتتْومَ  َحَلبُتَهتل َحقِ َهتل َوِمتنْ  َحقمَهتل ِمنتْ
َهل يَتْفِقدُ  اَل  َكلَنتْ   َمل َأْوفَت َ  قَتْ َق    ِبَقلع   ََلَل بُِطحَ  اْاِقَرلَم ِ  مُ يَتوْ  َكلنَ   ِبَِْخَفلِفَهتل َتَطُمهُ  َواِحًدا َفِصراًل  ِمنتْ

َواِهَهتل َوتَتَعضُّتهُ   ِإىَل  َوِإممتتل اْْلَنمت ِ  ِإىَل  ِإممتل َستِبرَلهُ  فَتَْيَ  اْاِعبَتلدِ  بَتْ َ  يُتْقَضتى َحتىتم )وفيـه ( احلـديث...ِبَِفتْ

 .  رواه مسلم (اانملرِ 

 . أن َتوب قب  الموت من ك  الذَوبعلينا ، أخي ولذا 
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  ومبا جاء يف احلديث عنهالكبائر  ابجتناب وهي ُتكف ر  :"  لممال  " الصغائر ،   ( :
نَتُهنم  َمل ُمَيفِ َ ات   َرَمَضلنَ  ِإىَل  َوَرَمَضلنُ  اْْلُْمَع ِ  ِإىَل  َواْْلُْمَع ُ  اخْلَْمسُ  ااصمَلَواتُ   اْجتَتَنبَ  ِإَذا بَترتْ
 . رواه مسلم(  اْاَيَبلئِ َ 

الذي يعبد غري هللا ويتوكل عليه كمن هو متمسـ  ًيـو  العنكبـوت فهـل  إن   : أخي املسلم -3
ــ )بيتهــا( ينفــع أحــداً أو يقــي أحــداً ؟خيــو  العنكبــوت  ه م هــذا املثــل وعلينــا أن نعي ــولــذا تفه 

هـــو كمـــن ، الكفـــار واامـــئن إلـــيهم وجعلهـــم ســـنداً لـــه  علـــى كـــلاتمـــن : ومـــن ذلـــ  ! جيــداً 
 !  وهيهات أن يستفيد منها شيئاً ،  ًيو  العنكبوت يتطلب النجاة بتمسكه هبا متس  

 َوِإَذا اّللمَ  َفلْستتَنلْ  َستتنَْاتَ  ِإَذا: )  كمــا قــال ،  متســ  بــدين  وااعــة ربــ  :  اي أختتي املستتلم

 .رواه الرتمذي وأمحد واحلاكم )صحي (  (احلديث...ِكّللمِ  َفلْسَتِعنْ  اْستَتَعْنتَ 

واعقلها وقم هبا ، مها جيداً ادرس أمثال القرآن وتفه   :  أخي طلاب ااعلم، ملسلم أخي ا -4
أما اجلهال فال  ، واعلم أن أمثال القرآن ال يعقلها إال العلماء،  يف الدعوة إىل هللا 

 وإن  ، ل االب العلم أمثال القرآن كان أكثر علماً هبا وكلما تعق  ، يعقلوهنا وال يفهموهنا 
ا هم عليه من حل يعودوا عم  ؛ اريقاً إلقنار بعض الكفار  ناألمثال ما يكو للدعاة من هذه 

هِ  ِعن دَ  ِعيَسى َمَث َ  إِنَّ  كما قال تعاىل: ،  الكفر  رَاب   ِمن   َخَلَقه   آَدمَ  كََمَث ِ  اللَّ  ت 

مَّ  فيستطيع العامل الداعية إقنار النصرا  بذل   . [59: عمران آل]   َفيَك ون   ك ن   َله   َقا َ  ث 

 وهللا املوفق .. ليعود عن ادعائه يف عيسى أنه ابن هللا أو اثلث ثالثة وحنو ذل  
 
 

    يي ِكَتييابِ  ِميينَ  إَِلي يي َ  أ وِحيييَ  َمييا ات  َهييى الصَّييَلاةَ  إِنَّ  الصَّييَلاةَ  َوأَِقييمِ  ال   َعيينِ  َتن 

َشييا ِ  َفح  كَييرِ  ال  ن  م  ييهِ  َوَلييِذك ر   َوال  ييه   أَك بَيير   اللَّ َلييم   َواللَّ ونَ  َمييا يَع   َوَلييا( 45) َتص ييَنع 

وا َجاِدل  ِكَتابِ  أَه  َ  ت  تِي إِلَّا ال  َسن   ِهيَ  ِبالَّ ِذينَ  إِلَّا أَح  يوا الَّ م   َظَلم  يوا ِمين ه  ول   َوق 

ا ِذ  آَمنَّ زِ َ  ِبالَّ  َ زِ َ  إَِلي َنا أ   َ َنا إَِلي ك م   َوأ  ك م   َوإَِله  ن   َواِحد   َوإَِله  ََح  ونَ  َله   َو يِلم  س   م 

َنا َوكََذِل َ ( 46) َزل   َ ِكَتابَ  إَِلي  َ  أَ ِذينَ  ال  م   َفالَّ ِكَتابَ  آَتي َناه  يونَ  ال  ِمن   َوِمين   ِبيهِ  ي ؤ 
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َلا ِ  ِمن   َمن   َهؤ  َحد   َوَما ِبهِ  ي ؤ  ونَ  إِلَّا ِبآيَاتَِنا يَج  كَاِفر  و ك ن تَ  َوَما( 47) ال  ل   ِمين   َتت 

ه   َوَلا ِكَتاب   ِمن   َقب ِلهِ  طُّ ِاا ِبيَِمينِ َ  َتخ  ونَ  َلار َتابَ  إِ ب ِطل  م  وَ  بَ   ( 48) ال   آيَات   ه 

َنات   ورِ  ِفي بَي ِ د  ِذينَ  ص  وا الَّ ِعل مَ  أ وت  َحيد   َوَما ال  ونَ  إِلَّيا ِبآيَاتَِنيا يَج  ياِلم  ( 49) الظَّ

وا َلا َوَقال  زِ َ  َلو   َ َما ق     َرب ِهِ  ِمن   آيَات   َعَلي هِ  أ  ََّ هِ  ِعن دَ  ال  يَات   إِ َما اللَّ ََّ ا َوإِ ََ ِذير   أَ ََ 

ِبين      (50) م 
 

 التفسير :

 
 وأقـم الصـالة كمـا أمـرك هللا ، إن  ، وحي إليـ  مـن القـرآن علـى النـاس ما أُ  -أيها الرسول -قرأ ا

تنهـى صـاحبها عـن كسـب الـذنوب والوقـور يف الفـواحش ، كما شرعها هللا   متيالج أقالصالة 
مبا تقذفه يف قلب صاحبها من نور اإلميان والتقوى واخلوف مـن هللا ومراقبتـه ، واملعاصي واآلاثم 

هللا أكـرب يف النهـي عـن الفحشـاء  ذكرُ لـ فيكره الفحشاء واملنكرات واآلاثم ويب الطاعـات ، و  ، 
هنــى عنــه إذا ذكرمتــوه أكــرب مــن  وأهللا إ كــم عنــدما أمـر بــه  وذكــرُ ،  الصــالة وغريهــاواملنكـر مــن 

 .م ما تصنعون فال يفى عليه شيء وسيجاليكم على ذل  ذكركم إ ه ، وهللا يعل
أو عاوروا أو تناظروا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إال ابجملادلة الج هي أحسن  او ج  موال عُ 

من الرفـق واللـني والكـالم اجلميـل إال الـذين ظلمـوا مـنهم نـربكم والتعـدي علـيكم وعـدم قبـول ، 
لليهـــود  –أيهـــا املســـلمون -اهـــد يف ســـبيل هللا . وقولـــوا ه جيُ فإنـ ــ، الـــج هـــي أحســـن يف املنـــاظرة 

نزلــت علــى رســولكم وابلتــوراة الــج أُ  نــزل علــى رســولنا حممــد ا ابلقــرآن الــذي أُ والنصــارى : آمن ــ
، ومعبودان ومعبـودكم هـو هللا وحـده ال  نزل على رسولكم عيسى وابإليفيل الذي أُ  موسى 

أنزلنـا الكتـب علـى الرسـل وكمـا  .نقادون مستسلمون خاضـعون مطيعـون وحنن له مُ ، شري  له 
صـــدقاً ملـــا بـــني يديـــه مـــن الكتـــاب أنزلنـــا عليـــ  القـــرآن مُ  –أيهـــا الرســـول  –كـــذل  الســـابقني  

، فالــذين أعطينــاهم التــوراة واإليفيــل فتلوهــا حــق تالوهتــا مــن أحبــارهم وعملــوا مبــا ومهيمنــاً عليــه 
نزل إلي  ، ومـا أ مبا أُ صد  فيها ينمنون هبذا القرآن ، ومن هنالء العرب من قريش وغريهم من يُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير سورة العنكبوت 

 - 27 -  

 

تقـرأ كتـاابً مـن  –أيهـا الرسـول  –ومـا كنـت  .يكذب هللا تنا وهذا القرآن إال الكافرون املعانـدون
ل علي  هذا القرآن ، وال عسن الكتابة بل كل أحد من قوم  وغريهم يعرف أنـ  نز  ن يُ قبل أ

ل عليـ  هـذا القـرآن نـز  رجل أمي ال تقـرأ وال تكتـب ، ولـو كنـت تقـرأ الكتـب وتكتـب قبـل أن يُ 
 اجلهلة من الناس بعضُ  لش   

هــذا  بــل إن   ،ليــه مليــت عأو اكتتــب منهــا وأُ ، م هــذا مــن الكتــب الــج قبلــه إمنــا تعل ــ: ولقــالوا  
وهـي حمفوظـة يف ، القرآن آ ت واضحات يف داللتها على صدأ رسـالت  وعلـى احلـق واهلـدى 

ومـا يكفـر هللا تنـا وجيحـد هبـا ، صدور العلماء العاملني الذين يعرفـون داللتهـا ووضـوحها عنـدهم 
 .إال الظاملون أنفسهم ابلكفر والتكذيب والكرب والعناد  -ومنها القرآن  -
: هلــم  -أيهـا الرسـول-آ ت مشـاهدة كناقـة صـاحل ؟ قـل  نـزل علـى حممـدٍ أُ  وقـال الكفـار : هـال   

فيهـــا ألحـــد مـــن اخللـــق فلـــيس نزهلـــا وإن شـــاء منعهــا ، إن شـــاء أإمنــا اآل ت يعـــود أمرهـــا إىل هللا 
ــ قــد بينــتُ ، لكــم بــني يــدي عــذاب شــديد  نــذيرٌ  تــدخل ، وإمنــا أان رســولٌ   لكــم حتُ لكــم ووض 

 ة غاية الوضوه .ر اهذه النذ
 

 : بعض الدروس من ال يات

 ا يلي :يييتن بميياع أخي المسلم ،   -1

 .تالوة القرآن تالوة الفهم والعمل والتدبر واخلشية والبكاء والفقه 
  هل هنت الصالة املصلي عن الذنوب واملنكرات ، إقامة الصالة ودراسة النفس

وهو ، فإن كان ممن هنته صالته عن املعاصي فهو ممن استفاد من صالته ؟ والفواحش 
فهو ، ن كان ممن مل تنهه صالته عن الفحشاء والذنوب ، وإ الصالةهللا يف ممن أاار 

ا أهنم  رضي هللا عنهماوقد ثبت عن ابن مسعود وابن عباس ،  الصالةهللا يف مل يطع ممن 

َههُ  ملَْ  َمنْ ) :  قاال املعجم الكبري  .( بُتْعًدا ِإال اّللمِ  ِمنَ  يَتْزَددْ  ملَْ  َواْاُمْنَيِ ، اْاَفْحَ لءِ  َ نِ  َصالتُهُ  تَتنتْ

 .للطربا  
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 ُيَصلِ ي ُفاَلّنً  ِإنم  فَتَقللَ  َوَسلممَ  َ َلْرهِ  اّللمُ  َصلمى اانميب ِ  ِإىَل  رَُجل   َجلءَ : ) ويف حديث أيب هريرة  

َهلهُ  ِإنمهُ  َقللَ  َسَ  َ  َأْصَبحَ  َفِإَذا ِكالمْرلِ    .( حسنرواه أمحد وغريه ) (يَتُقولُ  َمل َسرَتنتْ
صــلى  ذاوإ؟ هــل إذا صــلى أحــدان الفجــر تنهــاه صــالة الفجــر إىل الظهــر :  أختتي املستتلم

ذا صـلى العصـر تنهـاه صـالة العصـر وإ؟ العصـر  أتيت صـالة الظهر تنهاه صالة الظهر حل
العشــاء تنهــاه  ؟وإذا صـلىاملغـرب تنهــاه صــالة املغـرب إىل العشــاء  ىذا صــل؟ وإإىل املغـرب 

 .! لندرس أنفسنا يف ذل  ؟ صالة العشاء إىل الفجر وهكذا 

  ذكر هللا  وقد ، حني يف كل وقت و( َاانمتيبُّ  َكتلن   ُ َأْحَرلنِتهِ  ُكتل ِ   َ لَتى اّللمَ  يَتْذُك  ) رواه مسـلم

 نَتْفِستتهِ  يف  ذََكتتَ ِن  فَتتِإنْ  : )وقــال هللا تعــاىل يف احلــديث القدســي .  رضييي هللا عنهييامــن حــديث عائشــة 

ُهمْ  َخْْي   َمَل   يف  ذََكْ تُهُ  َمَل   يف  ذََكَ ِن  َوِإنْ  نَتْفِسي يف  ذََكْ تُهُ  رواه الشيخان من حـديث أيب  ( .احلديث.. ِمنتْ

 ِحتتت َ  َمَعتتتهُ  َوَأّنَ  ِب  َ ْبتتتِدي ظَتتتن ِ  ِ ْنتتتدَ  َأّنَ : ) ، ويقـــول هللا تعـــاىل يف احلـــديث القدســـي  هريـــرة 

 . رواه مسلم من حديث أيب هريرة (  احلديث...يَْذُكُ ِن 
 ؟ هل تعلمت سادلة اليهود والنصارى يف دعوهتم إىل هللا  : أخي املسلم اادا ر   -2

 وذاك مبل يلي : 
  ملا أرسلهما إىل ى وهارون وقد قال تعاىل ملوس، أن نسل  يف سادلتهم اريق اللني والرفق

ولا  فرعون : لا َله   َفق  ا َقو  نا ه   َلي ِ شَى أَو   يََتَذكَّر   َلَعلَّ يف  وقال  . [44:  اه]  يَخ 

 َ َلى يُتْعِطي اَل  َمل اا  ِْفقِ  َ َلى َويُتْعِطي اا  ِْفقَ  ُيُِبُّ  رَِفرق   اّللمَ  ِإنم : )  رضي هللا عنهاعائشة حديث 

 اا  ِْفَق، ُيُِبُّ  رَِفرق   َوَجلم  َ زم  اّللمَ  ِإنم : )  معدانيف حديث  وقال  . رواه مسلم (  اْاُعْنعِ 

 . رواه الطربا  يف الكبري )صحي  ( ...احلديث (اْاُعْنعِ  َ َلى يُِع ُ  ال َمل َ َلْرهِ  َويُِع ُ  َويَتْ َضلُه،
  كما ،  قرآن والسنة وذل  مما جاء يف ال، اليهود والنصارى وغريهم تعلم أساليب اجملادلة مع

واالستدالل ، آهلة املشركني الج يعبدوهنا  وعن وعن عزير  جاء يف القرآن عن عيسى 
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 َقا َ   وأبنه قد قال ذل ، هللا ورسوله  عيسى عبدُ  عليهم  يعاً أهنا ال تنفع وال تضر وأن  

ِي  َ هِ  َعب د   إِ ِكَتابَ  آَتاَِيَ  اللَّ ِبيًّا َوَجَعَلنِي ال  ََ  [30:مرمي]. 
ييي حتيييى تسيييتطي  اليييرد علييييهم ؛ ة والمحييياورة فلنيييتعلم أسييياليب المحاج 

 . وإفحامهم لبيان الح  ودحض الباط 
  دعـوة اليهــود والنصـارى إىل هللا  : بــين إســرائيل ،   كمــا جــاء يف القـرآن والســنة فنقـول   

هللا  عــم  وا ن  واذكـر ، اتقــوا هللا واعبـدوه وحـده ال شـري  لـه ، بـين ذلـ  النـ  الصـاحل )يعقـوب( 
وغـري ذلـ  مـن أسـاليب القـرآن يف الـدعوة ، صى الج أنعم هبا على خلقه عد وال عُ الج ال تُ 
فهـذا أسـلوب  .رواه الشـيخان (  اّللمُ  ِإالم  ِإاَتهَ  اَل  قُتلْ  َ تم ِ  ايَ : ) عمـه قـال   وملا دعا النـ   ، إىل هللا 

ــ، ف عســى أن يقبــل املــدعو مــا تــدعوه إليــه  يــل وفيــه تلط ــ لقرابــة وإمــا ا ابوفيــه تــذكري لــه إم 
 صاله أبيه وأسرته وحنو ذل  .ب
   فإن كان ما جاءوا به يصدقه ديننا صدقناهم ، الكتاب )اليهود والنصارى(  نا أهلُ ث  إذا حد

ال نصدقهم يكذبه أو يصدقه ف، وإن مل أيت عندان ما به ديننا كذبناهم فيه وإن كذ  ، فيه 
ُقوا اَل  )قال :  أن رسول هللا  ونقول كما يف حديث أيب هريرة ، وال نكذهبم   َأْهلَ  ُتَصدِ 

بُوُهمْ  َواَل  اْاِيَتلبِ  ا  َوُقوُاوا ُتَيذِ  هِ  آَمنَّ زِ َ  َوَما ِباللَّ  َ زِ َ  َوَما إَِلي َنا أ   َ   ال  يَةَ ... إَِلي ك م   أ 
 .رواه البخاري (
  أهل الكتاب "  كما أن  ،من ديننا  الكتاب " اليهود والنصارى " عن شيءٍ ال نسأل أهل

 ،كما قال ابن عباسنزل علينا م ال يسألون عن الذي أُ اليهود والنصارى " معلوم عنهم أهن  
 َصلمى اّللمِ  َرُسولِ  َ َلى أُْنِزلَ  اامِذي وَِكَتلبُُيمْ  َشْيء   َ نْ  اْاِيَتلبِ  َأْهلَ  َتْسنَُاونَ  َكْرعَ : ) رضي هللا عنهما

َثُيمْ  َوَقدْ  ُيَ بْ  ملَْ  َُمًْضل تَتْقَ ُءونَهُ  َأْحَدثُ  َوَسلممَ  َ َلْرهِ  اّللمُ  ُاوا اْاِيَتلبِ  َأْهلَ  َأنم  َحدم  اّللمِ  ِكَتلبَ   بَدم
ُوهُ  َهلُكمْ  َأاَل  َقِلراًل  مَثًَنل ِبهِ  ِاَرْ ََتُوا اّللمِ  ِ ْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َوَقلُاوا اْاِيَتلبَ  ِِبَْيِديِهمْ  وََكتَتُبوا َوَغْيم  َجلءَُكمْ  َمل يَتنتْ

ُهمْ  رَأَيْتَنل َمل َواّللمِ  اَل  َمْسنََاِتِهمْ  َ نْ  اْاِعْلمِ  ِمنْ   .رواه البخاري  ( َ َلْرُيمْ  أُْنِزلَ  اامِذي َ نْ  َيْسنَُاُيمْ  رَُجاًل  ِمنتْ
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كمـا يف البخـاري فهــو   ةه كتـب يـوم احلديبيـأنـ ومـا ورد ، مـي ال يقـرأ وال يكتـب شـيئاً أُ  النـ   -3
 وهذا قول  اهري العلماء وهو صحي  .، مر ابلكتابة ه أ  حممول على أن  

 : هذا القرآن  إن   -4

  ٌر هللا حفظه وتالوته وتفسريهوقد يس  ، يف صدور العلماء  حمفوظ .  
  وقــد قــال هللا لرســوله  كمــا يف حــديث عيــاض   :( َتتل  بِتتكَ  َوأَبْتَتِلتتيَ  ِِلَبْتَتِلرَتتكَ  بَتَعثْتتُتتكَ  ِإَّنم

  .رواه مسلم (  َويَتْقظَلنَ  َّنئًِمل تَتْقَ ُؤهُ  اْاَملءُ  يَتْغِسُلهُ  اَل  ِكَتلكً   َ َلْركَ  َوأَنْتَزْاتُ 
  ُيف قوله رضي هللا عنهما  كما يف حديث عقبة بن عامر وعصمه بن مال ،رقه النار ال ع

  ( : ْاانملرُ  َأَكَلْتهُ  َمل ِإَهلب   يف  اْاُقْ آنُ  َكلنَ   َاو  ) (حسن) رواه الطربا  يف الكبري . 
 اتكـــم هللا العلـــم هبـــذا القـــرآن وســـنة رســـول هللا   أيهـــا العلمـــاء الـــذين آ ،  أســـأل هللا أن

 َختْْيًا بِتهِ  اّللمُ  يُت ِدْ  َمنْ  ) :  قال وقد ، جيزيكم خرياً على فقهكم هلذا القرآن وهذه السنة 

ينِ  يف  يُتَفقِ ْهتتهُ  وعلــى نشــركم هلــذا القــرآن يف العــامل كلــه ابلــدعوة إليــه وإىل  ،رواه الشــيخان (  ااتتدِ 
والقيـام بتوحيـد هللا ،  العمل مبا فيـه وعكيمـه والسـري علـى هنجـه وعلـى سـنة رسـول هللا 

 يف حـديث أيب أمامـة وقـد قـال ، وعلـى وقـوفكم يف كلمـة احلـق ، ونبذ الشـرك والكفـر 
  ( : َجلئِ    ُسْلطَلن   ِ ْندَ  َحق    َكِلَم ُ   اْلَِْهلدِ  َأْفَضلَ  ِإنم  )( صحرواه أمحد وابن ماجه) ي . 

 
 
 

 
   ا يَك ِفِهم   أََوَلم ََّ َنيا أَ َزل   َ ِكَتيابَ  َعَلي ي َ  أَ َليى ال  َميةا  َِِلي َ  ِفيي إِنَّ  َعَليي ِهم   ي ت   َلَرح 

ك رَى ِِ م   َو ونَ  ِلَقو  ِمن  هِ  كََفى ق    ( 51) ي ؤ  ا َوبَي يَنك م   بَي نِيي ِباللَّ َليم   َشيِهيدا  َميا يَع 

َماَواتِ  ِفي يِذينَ  َوال رَر ِ   السَّ يوا َوالَّ بَاِطي ِ  آَمن  وا ِبال  يهِ  َوكََفير  يم   أ وَلئِي َ  ِباللَّ  ه 

ونَ   ِ َخاِسيي ََ َ ( 52) ال  و ِجل  ييَتع  َعييَذابِ  َويَس  َلييا ِبال  َسييمًّى أََجيي    َوَلو  م   م   َلَجيياَ ه 

َعَذاب   م   ال  تِيَنَّه 
َتةا  َوَليَأ  م   بَغ  ونَ  َلا َوه  ر  ََ َ ( 53) يَش ع  و ِجل  َتع  َعَذابِ  يَس   َوإِنَّ  ِبال 
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ِحيَطة   َجَهنَّمَ  كَياِفِرينَ  َلم  مَ ( 54) ِبال  م   يَيو  َشياه  َعيَذاب   يَغ  ِقِهم   ِمين   ال   َوِمين   َفيو 

تِ  ِلِهم   َتح  و    أَر ج  وا َويَق  م   َما ِ وق  ت  ونَ  ك ن  َمل  يِذينَ  ِعبَياِد َ  يَيا( 55) َتع  يوا الَّ  آَمن 

ونِ  َفنِيَّا َ  َواِسَعة   أَر ِضي إِنَّ  ب د  ي    ك ي ُّ ( 56) َفاع  ف  تِ  َِائَِقية   ََ َميو  يمَّ  ال   إَِلي َنيا ث 

ونَ  ر َجع    (57) ت 

 
 التفسير :

 أنزلنـــا عليـــ  القـــرآن ان  أ –أيهـــا الرســـول  –الكفـــار آيـــة واضـــحة علـــى صـــدق   أو مل يكـــف  
وأنـت رجـل أمـي ال ،  ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم وفيه خرب، تلى عليهم العظيم يُ 

ختلفـوا فيـه وابحلــق ب ممــا ااتقـرأ وال تكتـب فجئــتهم أبخبـار مـا يف الصــحف األوىل ببيـان الصـو 
نزلنا القرآن علي  لرمحة ابملنمنني وبياانً للحـق وإلاحـة البااـل وذكـرى  يف إإن   الواض  اجللي ؟

 عن نواهيه . ألوامره املنتهني منمنني ابهلل ورسله املنقادينوعظة لل
هلــنالء الكفــار : كفــى ابهلل بيــين وبيــنكم شــهيداً علــى صــدقي  نزالــه   –أيهــا الرســول  –قــل  

هذا الكتاب ) القرآن ( , وهو يعلم ما يف السـموات واألرض وال يفـى عليـه شـيء فيهـا  علي  
لوهيــــة هللا واســــتحقاقه العبــــادة وحــــده ال ابلشــــرك وعبــــادة غــــري هللا وكفــــروا أبقوا , والــــذين صــــد  

حـــني اســـتبدلوا الضـــاللة ، أولئـــ  هـــم اخلاســـرون يف صـــفقتهم ودنيـــاهم وآخـــرهتم ، شـــري  لـــه 
ويطلــب منــ  الكفــار تعجيـل العــذاب هلــم اســتبعاداً  .ابهلـدى والبااــل ابحلــق والكفــر ابإلميـان 

 مــن أتخــري العــذاب إىل يــوم القيامــة جلــاءهم العــذاب قريبــاً ســريعاً  م هللامــنهم لــه , ولــوال مــا حــت  
ـــيــــدر ال هم العـــذاب فجــــأة وهــــم كمـــا اســــتعجلوه , وليــــأتين    بوقــــت نزولــــه هبــــم . ونون وال يس 

انر جهـنم نيطـة ابلكـافرين مـن   يستعجل  الكفار ابلعذاب استهزاًء منهم واستبعاداً له , وإن  
فـوقهم ومـن مـن وم القيامـة يغشـى العـذاب الكفـار يـو  حمالـة ،انـب وهـم واقعـون فيهـا ال كل ج

ذوقـوا جـزاء مـا كنـتم تعملـون  يف الـدنيا  يط هبم ، ويقول هلم هللا يوم القيامة :عت أرجلهم وي
 .من الشرك واملعاصي واآلاثم 

ظهروا ديـنكم  أرضـي واسـعة فـأإن  ،    عبادي الذين آمنوا يب وبرسلي واتبعوا رسـول حممـد  
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غريهـا  فإن كنتم يف أرض مل تتمكنـوا فيهـا مـن إظهـار ديـنكم فهـاجروا إىل أرضٍ ، بادة ربكم وع
كل نفس فإهنـا .  ي فاعبدون وحدي دون سوايوإ   ، رهئشعاحيث ميكن إقامة الدين وإظهار 
 فـإن  ، فكونوا يف ااعة هللا وحيث أمركم هللا فهو خري لكـم ، متوت وأينما كنتم يدرككم املوت 

 فخري وإن شراً فشر . اً يجاليكم على أعمالكم إن خري فبد منه ,   إلينا تعودون املوت ال
 

 : بعض الدروس من ال يات

عليه يدل  نزال هذا القرآن ؟  شهادة أعظم من شهادة هللا لرسوله  : أي   أخي املسلم -1
:  يف حديث أيب هريرة  وقد قال  ، وهو رجل أمي ال يقرأ وال يكتب ، على صدقة

َل اْاَبَ  ُ  َ َلْرهِ  آَمنَ  ِمثْتُلهُ  َمل اْْلاَيتِ  ِمنْ  ُأْ ِطيَ  َقدْ  ِإالم  َنيب    ِمنْ  اِْلَْنِبَرلءِ  ِمنْ  َمل)  اامِذي َكلنَ   َوِإَّنم

  .واه الشيخانر (  اْاِقَرلَم ِ  يَتْومَ  ََتِبًعل َأْكثَتَ ُهمْ  َأُكونَ  َأنْ  َفَنْرُجو ِإَلم  اّللمُ  َأْوَحى َوْحًرل ُأوتِرتُ 
 .(  لنحمد هللا ولنشكره أن جعلنا من أمة هذا الن  الكرمي ) حممد :  أخي املسلم 

 وعماًل ، وفقهاً وتدبراً ،  وتالوةً ، : لنعنت هبذا الوحي " القرآن " تعلماً  أخي املسلم      
أن يسأل نفسه  اوعلى كل واحد من  ، وتربية لقهل والزمالء واجملتمع والطالب ، ودعوة 

ينُ : )  وقد قال ؟ ماذا قدم من النصيحة هلذا القرآن   ّلِلمِ   َقللَ  ِاَمنْ  قُتْلَنل اانمِصرَح ُ  اادِ 
 .رواه مسلم  ( َوَ لممِتِهمْ  اْاُمْسِلِم َ  َوِِلَئِمم ِ  َوِاَ ُسوِاهِ  َوِاِيَتلِبهِ 

، ه ابلكفار وقد هنى عن التشب  ، كان يب  الفة املشركني   رسول هللا  : إن   أخي املسلم -2
املسلم يطلب من هللا العفو والرمحة  ولكن  ، استعجال العذاب   هوالكفار يطلبون من

فلنكن االبني املغفرة من ، من عذابه والفنت  ابهلل ذ  ييستعو ، واملغفرة والنجاة من العذاب 
 االمُهمم   اانميب ِ  ُدَ لءِ  َأْكثَت ُ  َكلنَ : ) ويف حديث أنس، هللا مستعيذين من العذاب ومن النار 

نْتَرل يف  آتَِنل رَبتمَنل ويف حديث أم  .رواه الشيخان  ( اانملرِ  َ َذابَ  َوِقَنل َحَسَن ً  اْْلِخَ ةِ  َويف  َحَسَن ً  اادُّ
 ...ِديِنكَ  َ َلى قَتْليب  ثَتبِ تْ  اْاُقُلوبِ  ُمَقلِ بَ  ايَ  ُدَ لئِهِ  َأْكثَت ُ  َكلنَ ) أنه  رضي هللا عنهاسلمة 
 ِمنْ  : )أمر ابلتعوذ يف الصالة من أربع  ويف احلديث أنه ،   ي (صح) رواه الرتمذي  ( احلديث
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َن ِ  َوِمنْ  اْاَقْبِ  َ َذابِ  َوِمنْ  َجَهنممَ  َ َذابِ  َن ِ  َش  ِ  َوِمنْ  َواْاَمَملتِ  اْاَمْحَرل ِفتتْ  رواه ( اادمجمللِ  اْاَمِسرحِ  ِفتتْ

 .مسلم 

 .وهي واسعة ، هللا  لنعلم أن األرض أرضُ  : املسلمأخي  -3

 و لى املسلم مل يلي :

 وجوابً ( إىل ، فعليه أن يهاجر )من إقامة شعائر دينه وإظهاره  إذا مل يتمكن املسلم
ويرم عليه البقاء يف أرض ال يستطيع فيها ، يستطيع فيها إظهار شعائر دينه  أرضٍ 

 َواِسَعةا  اللَّهِ  أَر     َتك ن   أََلم   : كما قال تعاىل ،  إقامة شعائر دينه وإظهارها 

وا َهاِجر  يف حديث  يف قول  فضل اَلج ةل وأتم   . [97:النساء]  ال ية...ِفيَها َفت 

 َاَسَلْيتُ  َوِشْعًبل َواِدايً  اانملسُ  َسَلكَ  َوَاوْ  اِْلَْنَصلرِ  ِمنْ  اْمَ أً  َاُيْنتُ  اَلِْْجَ ةُ  َاْواَل ) :  أنس 
 . رواه البخاري ( اِْلَْنَصلرُ  َوِشْعبَتَهل اِْلَْنَصلرِ  َواِديَ 

 عليهـــا مطيعـــني هلل اتئبـــني إليـــه  ذا علمنـــا أن األرض أرض هللا فلـــنعشإ:  أختتتي املستتتلم
  ، املسلم أن يستحي مـن هللا ،ولنحذر من معصية هللا على أرضه وعلى ، مقبلني عليه 

وكيف يعصيه وربه هـو ! من نعمه  وكيف يعصيه وهو أيكل! كيف يعصيه على أرضه 
ث أخبارهـا يـوم القيامـة د   سـوف ُعـ هـذه األرض ولـيعلم العبـد أن  ! الذي يفظه ويرعاه 

ق املكـان الـذي فليتـق هللا العبـد ولـيم، وتشهد مبا عمل عليهـا العبـد مـن خـري أو شـر ، 
وصـالة وأمـر ، وقراءة قـرآن ، هلل    ابلطاعات من ذكرٍ أمق سلس هو فيه ابلطاعات ،

وامــق الطريــق الــذي تســري ، وامــق مكــان نومــ  بطاعــة هللا ، مبعــروف وهنــي عــن منكــر 
؛ وامق مكان جلوسـ  يف العمـل والطـائرة والسـيارة وغريهـا بطاعـة هللا ، فيه بطاعة هللا 

يستتغف  هللا ويتتوب إارته يف ا لتس  وقـد كـان ، لتجد ذل  كله يوم القيامة أمام  
 . ي (صح)  ةااواحد مئ  م  

أكثر من ذكـر هللا يف كـل مكـان إال مـا ،   رب اغف  ل وتب  لي  : أكثر من  ، أخي
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  يف كل مكان . وهللا املوفق .أكثر من العمل الصاحل،  أخي نهى عنه كاحلمام .يُ 
 كما ،ذكره هللا يف مق خري منهم ، هللا يف مق  ر  ك  من ذ   هل تعلم أن   : أخي املسلم

فلنمق املكان الذي حنن فيه والزمان  حرص على ذل  كل احلرص !فلن؟  أخربان 
 َصلاتِي إِنَّ  ق       :وقد قال هللا تعاىل لرسوله ، وذكره الذي حنن فيه بطاعة هللا 

ِكي َ س  يَا َ  َو َعاَلِمينَ  َرب ِ  ِللَّهِ  َوَمَماتِي َوَمح  يف  وقال ،  [162:  األنعام]  ال 
ثَُمل اّللمِ  اتمقِ ) :  حديث أيب ذر  رِ َئ َ  َوأَْتِبعْ  ُكْنتَ   َحرتْ  ِبُُلق   اانملسَ  َوَخلِاقِ  َتَُْحَهل احلََْسَن َ  ااسم

 . (حسن) رواه أبو داود والرتمذي وأمحد(  َحَسن  
 راً ابلتوبــة منــه فــو : إذا عمــل أحــدان ذنبــاً يف أي مكــان أو لمــان فلــيقم  أختتي املستتلم ،

رِ َئ َ  َوأَْتِبعْ ) ذل  الذنب  وعمل ااعة ) حسنة ( بعده ل ُيمحى  م  ولـيقُ  ( َتَُْحَهل احلََْسَن َ  ااسم
 يف حـديث جـابر بـن سـليم ر من املعروف شيئاً وقـد قـال ، وال يقااعة  ان أبي  أحدُ 
 ( : ًئل اْاَمْعُ وفِ  ِمنْ  ََتِْقَ نم  اَل  ُتَيلِ تمَ  َأنْ  َوَاوْ  اْاُمْسَتْسِقي ِإَّنءِ  يف  َدْاِو َ  ِمنْ  تُتْف ِغَ  َأنْ  َوَاوْ  َشرتْ

َبِسط   ِإَاْرهِ  َوَوْجُهكَ  َأَخل َ   .ي ( صح)رواه ابن حيان  ( احلديث ... ُمنتْ
 يقول  : أخي املسلم  يف حديث أيب هريرة ( :  ِاانمتلسِ  َأْ بَتدَ  َتُينْ  اْاَمَحلرِمَ  اتمق  ) رواه

 .( حسن) الرتمذي وأمحد

  
 .تون نا مي  علم أن   لنان  : إ أخي املسلم -4

 اين هل استعددّن الموت مبل يلي : 

 وقد قال . ليكون على البال ؛  اإلكثار من ذكر املوت  يف حديث أيب هريرة  : (
يف   . وقال  ي (صحرواه الرتمذي والنسائي وابن ماجة )(  اْاَمْوتَ  يَتْعِي  االمذماتِ  َهلِذمِ  ذِْك َ  َأْكِثُ وا

اِت، َهلِذمِ  ذِْك ِ  ْكِثُ واأ : حديث أيب هريرة   إال ِضرق   يف وهو  َقطُّ  َ ْبد   ذََكُ هُ  َفَمل االمذم
َعهُ   . (حسن) بانرواه ابن ح (  َ َلْرهِ  َضرتمَقه إال َسَع    يف وهو  ذََكُ هُ  َوال ، لره  َوسم
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   يف احليـــاة قبـــل نـــزول الصـــاحل املســـلم لـــذل  ابلعمـــل  فليســـتعد، اآلخـــرة ومـــا فيهـــا  رُ تـــذك
 قَتْبتتلَ  َحَرلتَتتكَ  َ َِخْتتس   قَتْبتتلَ  َِخًْستتل اْغتَتتِنمْ ) :  يف حــديث ابــن عبــاس  مــا قــال ، كاملــوت 

 . ي (صحرواه احلاكم )( احلديث... َمْوِتكَ 
   وما بقي من املال ،   إذا نزل ب  املوت فليس ل  إال ما قدمت ر أيها العبد أن  تفك

: )  وقد قال . ليكون ل  ؛ يف اإلنفاأ منه  فاغتنم مال  وأنت حيٌ ، فهو للوارث 
مَ  َمل َملَاهُ  َفِإنم   .رواه البخاري (  َأخم َ  َمل َوارِثِهِ  َوَمللُ  َقدم

    لقوله ؛ م ل  صدقة جارية قبل موت  قد  ( :ْنَسلنُ  َملتَ  ِإَذا  ِإالم  َ َمُلهُ  َ ْنهُ  انْتَقَطعَ  اْْلِ

تَتَفعُ  ِ ْلم   َأوْ  َجلرِيَ    َصَدَق    ِمنْ  ِإالم  َثاَلثَ    ِمنْ  وإن  .رواه مسلم (  َاهُ  يَْدُ و َصلِاح   َوَاد   َأوْ  ِبهِ  يُتنتْ
 ريب   وأن تُ ، كتب أو غري ذل  فافعل   استطعت أن جتعل ل  علماً بعدك من اباعة  
 فبادر إىل ذل  .، أوالدك ليكونوا صاحلني حل يدعوا هللا ل  

 كن قائماً يف الطاعات يف كل وقت  نَّ  َفلا وت  م   إِلا َتم  ت   َ
ونَ  َوأَ ِلم  س   البقرة]  م 

، املعاصي  اً بتجن  ، مُ  ورسوله  قائماً أبمر هللا ، فلتكن مستسلماً دائماً ،   [132:
يف  وقد قال  ، عليها خامتت " عسى أن تكون  ال إاه إال هللاكثراً من " اتئباً مُ 

ي ( صح) رواه أمحد وأبو داود(  اْْلَنم َ  َدَخلَ  اّللمُ  ِإالم  ِإَاهَ  اَل  َكاَلِمهِ   آِخ ُ  َكلنَ   َمنْ ) :  حديث معاذ 

. 
 

  َِذين وا َوالَّ يوا آَمن  م   الصَّياِلَحاتِ  َوَعِمل  َئنَّه  ِ بَيو  يةِ  ِمينَ  َلن  َجنَّ يا ال  َرفا يرِ  غ   ِمين   َتج 

تَِها َهار   َتح   َ
يمَ  ِفيَهيا َخاِلِدينَ  ال رَ ير   َِع  َعياِمِلينَ  أَج  يِذينَ ( 58) ال  وا الَّ  َوَعَليى َصيبَر 

ونَ  َرب ِِهم   ِمي    َليا َدابَّية   ِمين   َوكَيأَي ِن  ( 59) يََتَوكَّل  يه   ِرز َقَهيا َتح  َهيا اللَّ ز ق   َوإِيَّياك م   يَر 

يوَ  يِمي    َوه  َعِلييم   السَّ م   َوَليئِن  ( 60) ال  َته  يَماَواتِ  َخَلي َ  َمين   َسيأَل   َوال ييرَر  َ  السَّ

رَ  َقَمرَ  الشَّم  َ  َوَسخَّ نَّ  َوال  ول  ه   َليَق  ََّى اللَّ َفك ونَ  َفأَ ه  ( 61) ي ؤ  ط   اللَّ ِز  َ  يَب س   الر 

ييِدر   ِعبَيياِدهِ  ِميين   يََشييا    ِلَميين   ييهَ  إِنَّ  َلييه   َويَق   َوَلييئِن  ( 62) َعِليييم   شَييي     ِبك يي  ِ  اللَّ

م   َته  زَّ َ  َمن   َسأَل  َما ِ  ِمنَ  ََ يَا َما ا  السَّ دِ  ِمن   ال رَر  َ  ِبهِ  َفأَح  تَِهيا بَع  نَّ  َمو  يول   َليَق 
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ه   د   ق  ِ  اللَّ َحم  هِ  ال  م   بَ    ِللَّ ونَ  َلا أَك َثر ه  ِقل   (63) يَع 

 
 التفسير :

هم غرفــاً عاليــة يف اجلنــة جتــري مــن عتهــا لنســكنن  ، والــذين آمنــوا ابهلل وعملــوا األعمــال الصــاحلة 
نعمـت هـذه الغـرف  مبخـرجني ،وهم ماكثون فيها أبداً ال يتحولون عنها وما هم منهـا ، األهنار 

الذين صربوا على القيام أبوامر هللا وترك معاصـيه وعلـى  ،وهذا اجلزاء أجراً على أعمال املنمنني 
األرض الكثـرية ال  ة مـن دواب  وكـم مـن دابـ  ،وهـم متوكلـون علـى هللا يف كـل أمـورهم ، املصائب 

 هــو الــذي يرلقهــا علــى ضــعفها هللا خر شــيئاً لغــد ، ولكــن  طيــق  ــع اعامهــا وعصــيله وال تــد  تُ 
وهــو الســميع ألقـــوال عبــاده العلــيم أبفعـــاهلم ال يفــى عليــه مـــنهم ، ويــرلقكم أنـــتم ، وييســره هلــا 

الكفــار : مــن خلــق الســماوات واألرض وذلــل الشــمس  -أيهــا الرســول –ولــئن ســألت  .شــيء 
فــإهنم ســيقولون : هللا الــذي خلــق ذلــ  وحــده ، فكيــف ينصــرفون عــن عبــادة هللا إىل ؟ والقمــر 

فوجـب علـيهم أن يعبـدوه ؟ مع اعـرتافهم أن هللا سـبحانه هـو املنفـرد ابخللـق وحـده ، عبادة غريه 
 . وحده ال شري  له 

ــ ــ، ق الــرلأ علــى مــن أراد مــن عبــاده ضــي  مــن عبــاده ويُ ع الــرلأ علــى مــن يشــاء هللا يوس  عة والس 
فــال يفـى عليــه شــيء ، يء علــيم بكــل شـ هللا إن  ، يعلمهــا  ابــتالًء واختبــاراً وحلكمـةٍ ، والتضـييق 

ل مـن السـماء مـاًء الكفـار : مـن نـز   –أيهـا الرسـول  -ولـئن سـألت  .يف األرض وال يف السماء 
 فـإهنم سـيقولون، فأحيا به األرض بعد أن كانت ميتة  بسة هامـدة فأنبتـت مـن كـل لوج هبـي) 

 ل هلــم : احلمـــد هلل الـــذي أظهـــر احلجـــةالــذي أنـــزل املـــاء وأحيـــا بــه األرض بعـــد موهتـــا ، قـــ هللاُ : 
وجـــب علـــيكم أن تعبـــدوه ف،  ريفـــاعرتفتم أبن هللا هـــو املتفـــرد ابإلحيـــاء واخللـــق والتـــدب، علـــيكم 

فلـو لون آ ت هللا وحججه وبراهينه ، وحده ال شري  له ، بل أكثر الناس ال يفهمون وال يتعق  
 . عقلوها حقًا لعبدوا هللا ومل يشركوا به " فله احلجة البالغة "
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 : بعض الدروس من ال يات

ه    ىل اجلنة الج يدعوك هللا إليهسارر إ : أخي املسلم -1 و َواللَّ ع  لامِ  َدارِ  إَِلى يَد    السَّ
 اْْلَنم ِ  يف  ِإنم ) :   ، ففي حديث معاوية بن حيدة واءع عن هذه اجلنة ما قاله [ 25]يونس : 

وقال  .ي ( صح) رواه أمحد والرتمذي ( بَتْعدُ  اِْلَهْنَلرُ  ُتَ قمقُ  مثُم  اخْلَْم ِ  َوَِبْ َ  االمَبِ  َوَِبْ َ  اْاَعَسلِ  َوَِبْ َ  اْاَملءِ  َِبْ َ 
  يف حديث أيب موسى األشعري  : ( ِمنْ  َوَكِطنُتَهل َكِطِنَهل ِمنْ  ظَلِهُ َهل يُتَ   لً ُغْ فَ  اْْلَنم ِ  يف  ِإنم 

َهل ظَلِه َِهل ( سنرواه أمحد )ح(  نَِرلم   َواانملسُ  َوَصلمى ااصِ َرلمَ  َوََتَبعَ  اْاَياَلمَ  َوَأاَلنَ  ااطمَعلمَ  َأْطَعمَ  ِاَمنْ  اّللمُ  َأَ دم

 فَتَتْحُثو اا مَمللِ  رِيحُ  فَتتَتُهبُّ  َُجَُع    ُكلم   َيَُْتوهَنَل َاُسوًقل اْْلَنم ِ  يف  ِإنم  ):   يف حديث أنس وقال  .
 فَترَتُقولُ  َوََجَلاًل  ُحْسًنل اْزَداُدوا َوَقدْ  َأْهِلرِهمْ  ِإىَل  َفَْيِْجُعونَ  َوََجَلاًل  ُحْسًنل فَترَتْزَداُدونَ  َوثَِرلهِبِمْ  ُوُجوِهِهمْ  يف 
 ( َوََجَلاًل  ُحْسًنل بَتْعَدّنَ  اْزَدْدتُْ  َاَقدْ  َواّللمِ  َوأَنْتُتمْ  فَترَتُقوُاونَ  ََجَلاًل وَ  ُحْسًنل بَتْعَدّنَ  اْزَدْدتُْ  َاَقدْ  َواّللمِ  َأْهُلوُهمْ  ََلُمْ 

 .رواه مسلم 
ها يف س حياته كلكر  يُ ، العاقل الذي يسمع هذا الكالم الصادأ عن اجلنة  إن  ،  أخي املسلم 

  . وفقنا هللا وإ كم الب تل  اجلنة ، فأسرر إليها ! وسابق إليها !
 أصحلب تلك اْلن  من أ ظم صفلهتم : إن   ، أخي املسلم -2

   وصربوا على املصائب حـل لقـوا هللا ، وعن املعاصي ،  م صربوا على أداء الطاعاتأهن  
صييبراا يف دنيــاك حــل تنتقــل إىل اآلخــرة .  مــا هــي إال حلظــات! فاصــرب ، وهــم كــذل  

يف حــديث  وقــد قــال ! فلتصــرب  ، احليــاة فيهــا مــن املشــاكل واملصــائب ن  أ! و   صييبراا 
 شتوك  من  نيب ً  مممنلً  يصرب ال وإنه ،  لرهم ي دد قد ااصلحل  إن ):  رضي هللا عنهاعائشـة 

 .ي ( صح) رواه أمحد واحلاكم(  درج  هبل اه ورفع ، خطرئ  هبل  نه حطت إال فوقهل فمل
 متوكلني على هللا  :  فلنعش التوكل على هللا   فاألمر كله هلل ، يف قلوبنا   َوَمن 

وَ  اللَّهِ  َعَلى يََتَوكَّ    ب ه   َفه  كافيه .    وهللا :  حسبه أي،  [ 3:  الطالأ]   َحس 

 . املوفق
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 د كتبه هللا ل  وأنت يف بطن أم  ،وق، الرلأ الذي ل  سوف أيتي   إن  :  أيهل املسلم -3
" 

 
، فال تطلبه من وجوه احلرام  وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، رلأ أحدان   بكتبل  أمر امل

: )  يف حديث جابر  وقد قال ، فمال  سوف أيتي  حل وإن أتخر عن  ! واتق هللا 
ُلوا اّللمَ  اتتمُقوا اانملسُ  أَيتَُّهل َهل أَْبطَنَ  َوِإنْ  ِرْزقَتَهل َتْستَتْويفَ  َحىتم  ََتُوتَ  َانْ  نَتْفًسل َفِإنم  ااطمَلبِ  يف  َوَأَجِْ  َ نتْ

ُلوا اّللمَ  َفلتتمُقوا   .ي ( صحرواه ابن ماجة )(  َحُ مَ  َمل َوَدُ وا َحلم  َمل ُخُذوا ااطمَلبِ  يف  َوَأَجِْ
يف   كما قال ،  واسأل هللا القصد يف الغىن والفقر ، اسأل هللا أن يرلق  حالالً  : واي أخي

   . ي (صح) رواه النسائي واحلاكم(احلديث...  َواْاِغَن  اْاَفْق ِ  يف  اْاَقْصدَ  َوَأْسنَُاكَ )  : ار حديث عم  

من الذي ، وإىل كثري من الدواب الج ال جتمع اعاماً ، انظر إىل الطري  :  أخي املسلم -4
َ  يرلقها ؟  وهذا ، ، بل إن  جتد دوداً عت األرض " يف الرتاب " كله شحم   ه هللا إ

َ  على أن ذل  الدود يف رغد من العيش ، من الذي رلقها وأنعم عليها ؟  دالٌ   ه هللا إ
 َأنمُيمْ  َاوْ ) يف حديث عمر :  حل قال ، على هللا  قويٌ  تل  الدواب عندها توكلٌ  ، ألن  

ْلُتمْ  ه أمحد والرتمذي وابن روا ( ِبطَلّنً  َوتَتُ وحُ  ِِخَلًصل تَتْغُدو ااطمْْيَ  يَتْ ُز ُ  َكَمل  َاَ زََقُيمْ  تَتوَكُِّلهِ  َحقم  اّللمِ  َ َلى تَتوَكم

 . ماجة )صحي (
، وإمنا نبذل السـبب فقـط ، ومن ذل  الرلأ ؟ أين أان وأنت يف التوكل على هللا يف كل شيء  

 وهللا هو املتكفل بعباده يف العامل كله.
 َحيَاة   َهِذهِ  َوَما يَا ال   َ ارَ  َوإِنَّ  َوَلِعب   َله و   إِلَّا الدُّ َحيََوان   َلِهيَ  ال  ِخرَةَ  الدَّ  َلو   ال 

وا  َ َلم ونَ  كَا َِا( 64) يَع  ل  ِ  ِفي َرِكب وا َفنِ ف  ا ال  هَ  دََعو  ِلِصينَ  اللَّ خ  ينَ  َله   م   الد ِ

ا م   َفَلمَّ اه  بَر ِ  إَِلى ََجَّ َِا ال  م   إِ ِِك ونَ  ه  وا( 65) ي ش  ر  م   ِبَما ِليَك ف  واَوِليََتمَ  آَتي َناه   تَّع 

فَ  َلم ونَ  َفَسو  ا أََوَلم  ( 66) يَع  ا يََرو  ََّ َنا أَ ا َجَعل  ا َحرَما  ِمن   النَّاس   َوي َتَخطَّ    آِمنا

ِلِهم   بَاِط ِ  َحو  ونَ  أََفِبال  ِمن  َمةِ  ي ؤ  هِ  َوِبنِع  ر ونَ  اللَّ َلم   َوَمن  ( 67) يَك ف   ِممَّنِ  أَظ 

َترَى هِ  َعَلى اف  َح  ِ  كَذَّبَ  أَو   كَِذباا اللَّ ا ِبال  ى َجَهنَّمَ  ِفي أََلي  َ  َجاَ ه   َلمَّ  َمث وا

كَاِفِرينَ  ِذينَ ( 68) ِلل  وا َوالَّ م   ِفيَنا َجاَهد  ِديَنَّه  َلَنا َلَنه  ب  هَ  َوإِنَّ  س   َلَم َ  اللَّ

ِسنِينَ  ح   ( 69) ال م 
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 التفسير :

لائلـة فانيـة حقـرية ال  هنـاأ إالوما هذه احليـاة الـدنيا الـج انشـغل هبـا النـاس وأعمـتهم عـن آخـرهتم 
ـ أهنـا هلـوٌ فيهـا ما وغاية ، دوام هلا  ملـا فيهـا مـن ، ولعـب يلعـب اوارحـه فيهـا ، اإلنسـان  اى هبـيتله 

ر اآلخـرة مبـا فيهـا مـن عـن تـذك عمـيوتُ ، فتشـغل القلـوب عـن عبـادة هللا ، الفتنـة والزينـة والزخـرف 
الـج جيـب أن نعمـل هلـا بطاعـة هللا ورسـوله ، الدار اآلخرة هلي احلياة احلقيقيـة الباقيـة  ن  الفتنة ، وإ

 ، ثروا الدنيا عليها لو كان الناس يعلمون خرييتها وبقائها ما آ! . 
فــإذا ركــب املشــركون يف الســفن يف البحــر وخــافوا الغــرأ دعــوا هللا  لصــني يف دعــائهم هلل وحــده 

الــــرب مــــن الغــــرأ إذا هــــم إىل اهم هللا ا آهلــــتهم يف تلــــ  احلــــال ، فلمــــا يف ــــومل يــــذكرو ، هم أن ينجــــي  
يفـائهم مـن الغـرأ كفـرهم ابهلل ، فـإذا أيفـاهم كـان عاقبـة إيعودون إىل الشرك ابهلل بعبادة غريه معه 

اتهـم هللا مــن ، وليتمتعــوا يف دنيـاهم مبــا آوغـريه  ومبـا أنعـم هللا بــه علـيهم مــن الـنعم الكثــرية مـن مــالٍ 
فسـوف يعلمـون عاقبـة كفـرهم مبـا هلـم مـن العـذاب ، لائـل  قليلٌ  وإمنا هو متارٌ ، ر احلياة الدنيا متا 

، أان جعلنــا هلــم حرمــاً آمنــاً )مكــة( يســكنونه  هــنالء الكفــار )قــريش(أومل يشــاهد  .يف انر جهــنم 
ن فـــو تخط  احلــروب ويُ ينمـــا النــاس مـــن حــوهلم تقــوم علـــيهم ب، وهــم يف أمــن علـــى دمــائهم وأمــواهلم 

يهم هبـذا احلـرم م هللا تعـاىل علـع  ن  ه ينمنـون ، وبـ م ـع  أفبـالكفر ابهلل ون   ابلقتل واألسر وأخذ أمـواهلم ؟ 
 .الالئق هبم أن يعبدوا هللا وال يشركوا به  ن  اآلمن يكفرون ، وإ

 إليــه شــيء، ومل يــوه  ، إليــه  وحــيب علــى هللا ابدعــاء أنــه أُ عقوبــة ممــن كــذ   وال أحــد أظلــم وأشــدُ 
 .الشري  أو الولد أو الصاحبة هلل  أو ادعى، ل ما أنزل هللا نزل مثأُ س:  قالومن 
، ألــيس يف جهــنم مــأوى  ا جــاءه بــه حممــد ب ابحلــق مل ــوال أحــد أظلــم وأشــد عقوبــة ممــن كــذ   

 .ومسكناً للكافرين ؟ بلى 
ا وســاروا واتبعـوا رسـولن ونبينـا حممــد ، ونصــر ديننـا ، والـذين جاهـدوا يف ســبيل إعـالء كلمتنـا  

هللا ملع انسـنني يف عبـادة رهبـم ابلتوفيـق  ن  ، وإهم لطرأ اهلدى واخلري والنجاة لنوفقن  ؛ على هنجه 
 والرعاية .، والوالية ، واحلفظ ، والنصر ، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير سورة العنكبوت 

 - 40 -  

 

 
 

 : بعض الدروس من ال يات

ــ : أختتي املستتلم  -1 ومل يفعــل ، فعملنــا لرخــرة ؛ ا هــي هلــو ولعــب هــل علمنــا أن احليــاة الــدنيا إمن 
 واعتربوهـــا حمـــط  ! فمـــا أكثـــر النـــاس الـــذين جعلـــوا أكـــرب  هـــم هـــذه الـــدنيا ؟ الـــدنيا أكـــرب  نـــا 

واملناصـب واجلـاه أبي أسـلوب حـالل ، فهـم يسـعون وراء  ـع املـال  ،وكل شـغلهم  ،اهتمامهم 
،  وتكـون العالقـة بيـنهم مـن أجلهـا، ون مـن أجلهـا ويعـادون مـن أجـل الـدنيا ويتحـاب  ، أو حـرام 

، والتـدابر مـن أجـل الـدنيا وغـري ذلــ   ، والتحاسـدوتقـدمي فـالن وأتخـري فـالن مـن أجـل الــدنيا 
 ي :يييييييذل  أخيييييول

  ًفاصرب وال عزن واحتسب ، فاعلم ما ل  من األجر العظيم عند هللا ، إذا كنت فقريا !
  اّللمِ  َرُسولَ  َأنم  : )  الة بن عبيدض  وقد قال ف  ، ما كان ل  فسوف أيتي   واعلم أن  

 ااصُّفم ِ  َأْصَحلبُ  َوُهمْ  اخْلََصلَص ِ  ِمنْ  ااصماَلةِ  يف  َقلَمِتِهمْ  ِمنْ  رَِجلل   َيَِ ُّ  ِكانملسِ  َصلمى ِإَذا َكلنَ 
 َاوْ  فَتَقللَ  ِإَاْرِهمْ  اْنَصَ فَ   اّللمِ  َرُسولُ  َصلمى َفِإَذا ََمَلنُونَ  َأوْ  ََمَلِن ُ  َهُماَلءِ  اِْلَْ َ ابُ  يَتُقولَ  َحىتم 

ُتمْ  اّللمِ  ِ ْندَ  َاُيمْ  َمل تَتْعَلُمونَ   .ي ( صحرواه الرتمذي )( َفَضلَا ُ  َقللَ  َوَحلَج ً  َفلَق ً  تَتْزَداُدوا َأنْ  َِلَْحبَتبتْ
 َ ْنُيمْ  ُزِويَ  َمل َ َلى َحزِنْتُتمْ  َمل َاُيمْ  ُذِخ َ  َمل تَتْعَلُمونَ  َاوْ : )   يف حديث العرابض وقال 

 .ي ( صح) رواه أمحد( ...احلديث
  وانظر يف حال رسول هللا ! ال عرص على الدنيا ولينتها   كما يف حديث عبد هللا بن

 َجْنِبهِ  يف  َأثتم َ  َوَقدْ  فَتَقلمَ  َحِصْي   َ َلى َوَسلممَ  َ َلْرهِ  اّللمُ  َصلمى اّللمِ  َرُسولُ  َّنمَ : ) قال  مسعود 
َْذّنَ  َاوْ  اّللمِ  َرُسولَ  ايَ  فَتُقْلَنل نْتَرل َوَمل ِل  َمل فَتَقللَ  ِوطَلءً  َاكَ  اَّتم نْتَرل يف  َأّنَ  َمل ِالدُّ  َكَ اِكب    ِإالم  اادُّ

 .ي ( صح) رواه الرتمذي وابن ماجة( َوتَت ََكَهل رَاحَ  مثُم  َشَجَ ة   ََتْتَ  اْسَتَظلم 
 ، وقد قال ان غين النفس فليكن أحدُ  اعلم أن الغىن غىن النفس ،  يف حديث أيب

 .رواه الشيخان (  اانتمْفسِ  ِغَن  اْاِغَن  َوَاِينم  اْاَعَ ضِ  َكثْتَ ةِ   َ نْ  اْاِغَن  َاْرسَ : )  هريرة 
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   ه ل أن  أتم   اّللمِ  َرُسولُ  َشِبعَ  َمل : ) رضي هللا عنها يف حديث عائشة كما   ُْخْبزِ  ِمن 

  .ي ( صحالرتمذي وغريه )(  قُِبضَ  َحىتم  ُمتَتَتلبَِعْ ِ  يَتْوَمْ ِ  َشِعْي  
   هللا  ل أن  أتم   ٌفقد يكون الفقر خرياً ل  من الغىن ، ل   إمنا يقضي ل  ما هو خري

، شرف الفسده احلرص على كما يُ ،فسد الدين ن احلرص على املال مما يُ ، فإابملال 
 ََلَل ِبَِْفَسدَ  َغَنم   يف  ُأْرِساَل  َجلئَِعلنِ  ِذئْتَبلنِ  َمل ):  يف حديث كعب بن مال   قد قال ف

 . ي ( صح) رواه الرتمذي(  ِاِديِنهِ  َواا مَ فِ  اْاَمللِ  َ َلى اْاَمْ ءِ  ِحْ صِ  ِمنْ 
  اسأل هللا كما سأل رسول هللا  يف حديث أيب هريرة  ، فقال ( : آلَ  اْرُز ْ  االمُهمم 

 .رواه الشيخان (ُقوَتً  ُُمَممد  
  خذ وصية رسول هللا  البن عمر  ، : نْتَرل يف  ُكنْ )حيث قال له  َأوْ  َغ ِيب   َكنَنمكَ   اادُّ

 . رواه البخاري (َسِبرل   َ لِب ُ 
  فقد قال صلى ! الزم القناعة ابلكفاف مما أعطاك هللا   الة بن عبيد ض  يف حديث ف 

ْساَلمِ  ِإىَل  ُهِديَ  ِاَمنْ  ُطوَب ) :   .ي ( صح) رواه الرتمذي(  َوقَتَنعَ  َكَفلًفل  َ ْرُ هُ  وََكلنَ  اْْلِ
الدار اآلخرة هي  إن  ، أين االهتمام ابآلخرة يف القول والعمل والنفقة وغري ذل  ؟ حقاً  -2

وا : وقد قال هللا تعاىل ؟ فماذا أعددان لتل  الدار من العمل الصاحل ! احلياة  ق  هَ  اتَّ  اللَّ

ر   َتن ظ  وا   :( وقال ،  [ 18:احلشر] ال ية... ِلَغد   َقدََّمت   َما ََف     َول   اللَّهَ  اتَّق 

ر   َتن ظ  وا ِلَغد   َقدََّمت   َما ََف     َول  هِ  ِمنْ  ِديَنلرِهِ  ِمنْ  رَُجل   َتَصدم َ   اللَّهَ  َواتَّق   ِمنْ  ِدْرَهَِ
 .رواه مسلم  ( ََتَْ ة   ِبِ ق ِ  َوَاوْ  َقللَ  َحىتم  ََتْ ِهِ  َصلعِ  ِمنْ  بُت  ِهِ  َصلعِ  ِمنْ  ثَتْوِبهِ 

اهتمامـ   ، واجعلهـا كـل ر إليها كل التشـمري وش  ! اسع لرخرة من اآلن :  فرل أخي املسلم  
 ،  يَا ِمنَ  ََِصيبَ َ  َتن  َ  َولا  َ  . [77:القصن]  الدُّ

 ال خرة تتميز بما يلي : إن   -3

  ٌكما قال تعاىل:   من الدنيا أهنا خري :    َوأَب َقى َخي ر   َوال ِخرَة  [17: األعلى] ،  وقال
  ( : َعتْ  ُأُذن   َواَل  رََأتْ  َ ْ    اَل  َمل اْْلَنم ِ  يف  ِإنم  .رواه أمحد )صحي ( ( َبَ     قَتْلبِ  َ َلى َخَط َ  َواَل  َسَِ
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 َخي ر   َوال ِخرَة   : وقد قال هللا تعاىل ، ا الدنيا فهي فانية وأم  :  أن اآلخرة أبقى) ب ( 

َلى اَل  : )عن أهل اجلنة  وقد قال ،   [17: األعلى]  َوأَب َقى رواه  ( َشَبلهُبُمْ  يَتْفَن  َواَل  ثَِرلهُبُمْ  تَتبتْ

 َمْوتَ  اَل  ُخُلود   اْْلَنم ِ  َأْهلَ  ايَ  اْْلَنم ِ  ِِلَْهلِ  يُتَقللُ : )  يف حديث أيب هريرة  وقال  ،ي ( صحالرتمذي )
 . رواه البخاري (  َمْوتَ  اَل  ُخُلود   اانملرِ  َأْهلَ  ايَ  اانملرِ  َوِِلَْهلِ 

 ،اعمل لتل  الدار اجلميلة الكرمية  ب اآلخرة ، االب اجلنة !  تطل  :  فرل أخي املسلم
 ومن يطب احلسناء مل يغله املهر . 

 :رحمه هللا قا  ابن القيم 

 رمُ تاملخ لوفره اِلوىل منلزاك...  فإهنل  دن   جنلتِ   لى فحيِ 
 مُ لم تتتسونُ  أوطلننل إىل نعود...   تُ  فهل ااعدو سيب وايننل

 مُ ...وحي  لى  رش  هبل ارس ُيسن وحي  لى روضلهتل وخرلمهل             
 طوب الذي هو منهمُ ، و د احملب  تتوحي  لى يوم املزيد وم      

 إىل أن قال :
 وإن كنت تدري فلملصرب  أ ظمُ   فإن كنت ال تدري فتلك مصرب    

 خي إلى تل  الجنات بك  عم  صالح  ! . حي أ 

 :  وهذا كمل يلي ! لنجاهد في هللا أيهل املسلم ، -4

 كما قال تعاىل :   واملنافقني جهلد اايفلر :   يا أيه النبي جاهد الكفار

 اْاُمْ  ِِك َ  َجلِهُدوا: )  يف حديث أنس  وقال ،  [123:التوبة]  اآلية...والنافقين 

 .ي ( صح)رواه أمحد وأبو داود والنسائي(  َوأَْاِسَنِتُيمْ  َوأَْيِديُيمْ  ِبَِْمَواِاُيمْ 
 ومــن تلـ  اجملاهــدة املشـروعة محــل ، ابلقيـام ابلواجبـات وتــرك انرمـات :  جهتلد ااتتنفس

:  ألن اجلنة هي كما قـال ؛ حل ولو كرهت النفس ، النفس على الطاعات املندوبة 
 .رواه مسلم (  ِكْاَمَيلرِهِ  اْْلَنم ُ  ُحفمتْ  )
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ولينفق من ، الصيام املشرور من وليصم ما تيسر له ، ر من قيام الليل فليقم أحدان ما تيس  
ويف الدعوة إىل هللا ، ويف سقي املاء ، ويف تعليم القرآن ، الصدقات املندوبة للفقري واملسكني 

 وغري ذل  من ضروب الطاعات ، والذكر هلل ، االستكثار من الب العلم ليجتهد يف  و ،
وكان معه بتوفيقه  ،  ده وهداه إىل كل خريقه هللا وسد  من جاهد نفسه على كل خري وف   فإن  

ِذينَ  ورعايته وحفظه  وا َوالَّ م   ِفيَنا َجاَهد  ِديَنَّه  َلَنا َلَنه  ب  هَ  َوإِنَّ  س   َلَم َ  اللَّ

ِسنِينَ  ح   . ( 69) ال م 
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