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 تبارك ةتفسير سور                            

بسم                                                                          

 هللا الرحمن الرحيم

 

  َِذي َتبَارَك  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي( 1) َقِدير   شَْيء   ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْلُمْلكُ  ِبيَِدهِ  الَّ

 َخَلقَ  الَِّذي( 2) اْلَغُفورُ  اْلَعِزيزُ  َوُهوَ  َعَمًلا أَْحَسنُ  أَيُُّكمْ  ِليَبُْلَوُكمْ  َواْلَحيَاةَ 

 اْلبََصرَ  َفاْرِجعِ  َتَفاُوت   ِمنْ  الرَّْحَمنِ  َخْلقِ  ِفي َترَى َما ِطبَاًقا َسَماَوات   َسبْعَ 

 َخاِسًئا اْلبََصرُ  إَِليْكَ  يَْنَقِلبْ  كَرََّتيْنِ  اْلبََصرَ  اْرِجعِ  ُثمَّ ( 3) ُفُطور   ِمنْ  َترَى َهلْ 

ا َوَلَقدْ ( 4) ير  َحسِ  َوُهوَ  َماءَ  َزيَّنَّ ْنيَا السَّ  ُرُجوًما َوَجَعْلَناَها ِبَمَصاِبيحَ  الدُّ

يَاِطينِ  ِعيرِ  َعَذابَ  َلُهمْ  َوأَْعَتْدَنا ِللشَّ ِذينَ ( 5) السَّ  َعَذابُ  ِبَرب ِِهمْ  كََفُروا َوِللَّ

( 7) َتُفورُ  َوِهيَ  َشِهيًقا َلَها َسِمُعوا ِفيَها ُأْلُقوا إَِذا( 6) اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  َجَهنَّمَ 
َما اْلَغيْظِ  ِمنَ  َتَميَّزُ  َتكَادُ   َنِذير   يَأْتُِكمْ  أََلمْ  َخَزَنُتَها َسأََلُهمْ  َفْوج   ِفيَها ُأْلِقيَ  ُكلَّ

بَْنا َنِذير   َجاَءَنا َقدْ  بََلى َقاُلوا( 8) هُ  َنزَّلَ  َما َوُقْلَنا َفكَذَّ  إِلَّا أَْنُتمْ  إِنْ  شَْيء   ِمنْ  اللَّ

ا َلوْ  َوَقاُلوا( 9) كَِبير   َضَلال   ِفي ا َما َنْعِقلُ  أَوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّ  أَْصَحابِ  ِفي ُكنَّ

ِعيرِ  ِعيرِ  لِأَْصَحابِ  َفُسْحًقا ِبَذْنِبِهمْ  َفاْعَترَُفوا( 10) السَّ   (11) السَّ

 
 التفسير :

 وعّمت بركته مجيع اخلالئق .تعاىل هللا وتنزّه عن الشريك والولد والصاحبة ، وكثُر خريه ، 
هو الذي بيده ملك الدنيا واآلخرة ، املتصرف يف مجيع املخلوقات مبا يشاء ، ال معقب 

وحكمته وعدله ، وهو على كل شيء  لقهره؛ حلكمه وال راّد لقضائه ، وال ُيسأل عما يفعل 
 قدير . فإمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .
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من العدم ؛  وأحىيواحلياة ، فأمات من شاء وكتب املوت على كل أحد ،  الذي خلق املوت
 ليختربكم أّيكم أخلص عمالً وأصوبه .

 كّل شيٍء فقهره . واسع املغفرة ملن اتب إليه واستغفره .  وهو العزيز الذي ال يُغالب ، عزّ 
ين ما ترى فيها الذي خلق سبع مسوات ، طبقة فوق طبقة ال متاّس بينهما ، وقد مجّلها للناظر 

سماء من اختالف وال تباين وال نقص وال عيب وال خلل ، فَأِعْد البصَر وأتمل هل ترى يف ال
وإمنا جتد سقفاً حمفوظاً مجيالً حُمكماً .  ، إنك لن جتد ذلكمن شقوق أو تصدع أو خروق ؟ 

صاغراً عن أن يرى  ليالً  ذالبصرُ إليك مث أِعْد النظر إىل السماء مرتني ) يعين أو أكثر ( يرجع 
 عيباً أو خلالً ، فهو كليل ُمتعب .

 باً يُرمى هبا الشياطني ُمسرتِقوولقد مجّلنا السماء القريبة بكواكب مضيئة منرية ، وجعلناها ُشه
ر جهنم ، وساء املرِجع انللشياطني يف اآلخرة عذاب  وهيئناحرقهم يف الدنيا ، تالسمع ، ف

 والعودة هلم إىل جهنم .
اانً قد بلغ هنايته لقي الكفار يف انر جهنم مسعوا هلا صواتً مزعجاً ، وهي تغلي هبم غليإذا أُ  

كلما أُلقي   ظها وغضبها على الكفار ،تكاد انر جهنم تتقطع من شدة غي وشدة حرارته ،
أمل جيئكم يف سأهلم املالئكة املوكَّلون ابلنار وعذاهبا سؤال توبيخ : ، فيها طائفة من الكفار 

ّوفكم عذاب هللا الدني ذركم وُيح بعبادة هللا وحده ال شريك له وينهاكم  كموأيمر ا رسوٌل ُيح
بلى قد جاءان رسوٌل من هللا فأنَذَران وخوَّفَنا  قال الكفار خلزنة جهنم :  عن الكفر ابهلل ؟

عذاب جهنم وأمران بعبادة هللا وحده دون سواه ، وهناان عن الكفر ابهلل ، فكّذبنا الرسوَل 
الذي جاءان وقلنا ما نّزل هللا وحياً على أحد ، وقلنا للرسل : ما أنتم إال يف ضالل عن الطريق 

 املستقيم وعن املنهج الصواب . 
ل الكفار ُمقّرِين موّّبني أنفسهم : لو كنا نسمع مساع استجابة وقبول أو كانت لنا عقول وقا

نفكر هبا ونفقه فقهاً سليماً فيما ينفع وما يضر ، ما كنا على ما كنا عليه من الكفر الذي 
 هل انر جهنم املوقدة . أن نكون من استوجبنا به أ

عذاب انر جهنم ، فُبعداً وهالكاً ألصحاب انر  فاعرتف الكفار بكفرهم الذي استحقوا به
            جهنم املوقدة .

         
 : بعض الدروس من الآيات
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يتنا بعدها لالبتتالء وأعطاان هذه احلياة مث يُ  ا خلقنا هللا إمن : أخي المسلم -1
 واالختبار ، فمن الذي ينجح ومن الذي ال ينجح يف هذا االختبار ؟ 

  بتحقيق بعض أمور :وإمنا النجاح 
يف  وال شرك فيه ، كما قال  أن يكون عمل العبد خالصاً لوجه هللا ) أ (    

اِلًصا لههح  كهانه   مها ِإال   اْلعهمهلِ  ِمنْ  ي هْقبهلح  اله  اّلل ه  ِإن   :) حديث أيب أمامة   ِبهِ  وهابْ تحِغيه  خه
 . النسائي رواه (  وهْجهحهح 

ينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  ِليَْعُبُدوا إِلَّا ُأِمُروا َوَما  وكما قال تعاىل :  الد ِ

َمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزَّكَاةَ  َوُيْؤُتوا   الصََّلاةَ  َوُيِقيُموا ُحَنَفاءَ    (5) اْلَقي ِ
 . [5]البينة:

     : )   ) املتابعة ( ، كما قال  ) ب(  وأن يكون صواابً على طريقة النيب 
 .  رواه الشيخان(  رهدّ  ف ههحوه  أهْمرحنه  عهلهْيهِ  لهْيسه  عهمهًل  عهِمله  مهنْ 

إذا وقع خلل في الإخلاص وقع العبد في الشرك ،                          

 . وإذا وقع خلل في المتابعة وقع في البدعة
لنحرص على قراءة هذه السورة )) امللك (( فقد جاء يف :  أخي المسلم -2

 احلديث : 
 )   :  يف حديث أيب هريرة  أهنا شفعت لرجل حىت ُغفر له ، كما قال ) أ ( 

ثحونه آيهًة شهفهعهْت ِلرهجحٍل حهَّت  غحِفره لههح وهِهيه سحورهةح ت هبهارهكه ال ِذي بِيهِدهِ   ِإن  سحورهًة ِمْن اْلقحْرآِن ثهله
 يح( . رواه امحد والرتمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة ) صح(  اْلمحْلكح 

      يف حديث أيب  كما قال وأهنا أخرجت رجالً من النار وأدخلته اجلنة ،   )ب(
ما هي إال ثلثون آية شفعت لرجل فأخرجته من  إن سورة من كتاب هللا  ) : هريرة 

 . )حسن(اكم رواه احل (  النار وأدخلته اجلنة
انِعهةح ِهيه اْلمحْنِجيهةح ت حْنِجيِه ِمْن : ) عن سورة تبارك  إهنا املانعة ، لقوله   )ج(   ِهيه اْلمه

اِب   .  ( رواه الرتمذي من حديث ابن عباس اْلقهْْبِ  عهذه
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انه اله ي هنهامح حهَّت  كَه : )  أن النيب  اقرأها قبل النوم ؛ ألنه يف حديث جابر  ) د (
 .  رواه أمحد والرتمذي والنسائي )صحيح((  ي هْقرهأه امل ت هْنزِيلح وهت هبهارهكه ال ِذي بِيهِدِه اْلمحْلكح 

: اخرج وانظر إىل السماء يف الليل ؛ لرتى اجلمال والبهاء ،  أخي المسلم -3
تنظر إىل السماء وما فيها من املصابيح اليت قد أانرت ذلك السقف املرفوع 

احملفوظ بال أعمدة وال شقوق فيه وال تصدع ، بل بناء حمكم متماسك . سبحان 
 ه العظيمة . من رفع هذا السقف وزيّنه ومجّله وكّمله ! وجعله آيًة على قدرت

، بل وإن تيسر لك أن وهكذا أخي تعوُد بنفٍس قد امتألت إياانً وازدادت هدى 
 . تنظر إىل السماء ابلليل مث تقوم فتصلي كما فعل النيب 

أخي افعل ولو مرًة واحدة ، بأن تنظر إلى السماء 

 وهللا املوفق . .  وتصلي من الليل
  

لسورة  ما للكفار يوم القيامة من العذاب : أان وأنت نقرأ يف هذه ا أيها العبد -4
من الغضب . إذن قد فهمنا أن  )انر جهنم( وهي تشهق وتفور وتكاد تتقّطع

. وإن كانت املعاصي تتفاوت ، فالكفر هو أعظم  هللا  ييعصجهنم تُبغض من 
الذنوب ؛ ولذلك فالكفار هم أشد عذاابً ، أما غريهم من أصحاب الكبائر الذين 

ماتوا عليها ومل يتوبوا ومعهم أصل اإليان ومل يشركوا ابهلل شيئا ، فإّن منهم من 
كل مواضع على النار أن أت هللا حّرم أتكله النار إال مواضع السجود ، وقد 
 .  السجود ، وقد دّل على هذا سنة النيب

    ألن ؛ جهنم ! وأن نتجّنب املعاصي لكن إذا وعينا هذا فعلينا أن هنرب من انر 
اجلنة  وأن نكثر من التوبة واالستغفار ، وسؤال هللا  ،أصحاهبا ُمعّرضون للوعيد 

نْ يها : )   والنجاة من النار ، وقد كان أكثر دعوة يدعو هبا  الل هحم  رهب  نها آتِنها يف الدُّ
نهًة وهِقنها عهذهابه الن اِر  نهًة وهيف اْْلِخرهِة حهسه  . رواه الشيخان من حديث أنس ( حهسه

: لنستفد من أمساعنا وعقولنا ، فنفكر يف جناتنا من عذاب هللا  أيها المسلم -5
  ولنستمع إىل كالم هللا وكالم رسوله ، فهم وقبول وعمل وتطبيق ،  مساع

 وليسأل أحدان نفسه عندما يسمع موعظًة أو نصيحة : هل يُطّبق أم ال ؟
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 فما أكثر الذين أضاعوا أمساعهم وعقوهلم ! .
ا َلوْ  :  واستمع الكفار يوم القيامة وهم يقولون  ُكنَّا َما َنْعِقلُ  أَوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّ

ِعيرِ  أَْصَحابِ  ِفي  ي هْهِلكه  لهنْ  ) يف حديث رجٍل من الصحابة :  وقد قال   السَّ
 رواه أبو داود وأمحد ) صحيح( .(  أهنْ فحِسِهمْ  ِمنْ  ي حْعِذرحوا حهَّت   الن اسح 
 
 

 
  َِّذينَ  إِن  َوأَِسرُّوا( 12) كَِبير   َوأَْجر   َمْغِفرَة   َلُهمْ  ِباْلَغيْبِ  َربَُّهمْ  يَْخَشْونَ  الَّ

 َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَْعَلمُ  أََلا( 13) الصُُّدورِ  ِبَذاتِ  َعِليم   إِنَّهُ  ِبهِ  اْجَهُروا أَوِ  َقْوَلُكمْ 

 ِفي َفاْمُشوا َذُلوًلا الْأَرْضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ ( 14) اْلَخِبيرُ  اللَِّطيفُ 

 أَنْ  َماءِ السَّ  ِفي َمنْ  أَأَِمْنُتمْ ( 15) النُُّشورُ  َوإَِليْهِ  رِزِْقهِ  ِمنْ  َوُكُلوا َمَناِكِبَها

َماءِ  ِفي َمنْ  أَِمْنُتمْ  أَمْ ( 16) َتُمورُ  ِهيَ  َفإَِذا الْأَرْضَ  ِبُكمُ  يَْخِسفَ   أَنْ  السَّ

ِذينَ  كَذَّبَ  َوَلَقدْ ( 17) َنِذيرِ  كَيْفَ  َفَسَتْعَلُمونَ  َحاِصبًا َعَليُْكمْ  ُيرِْسلَ   ِمنْ  الَّ

يْرِ  إَِلى يََرْوا أََوَلمْ ( 18) َنِكيرِ  كَانَ  َفكَيْفَ  َقبِْلِهمْ  ات   َفْوَقُهمْ  الطَّ  َصافَّ

 َهَذا أَمَّنْ ( 19) بَِصير   شَْيء   ِبُكل ِ  إِنَّهُ  الرَّْحَمنُ  إِلَّا ُيْمِسُكُهنَّ  َما َويَْقِبْضنَ 

ِذي  ُغُرور   ِفي إِلَّا اْلكَاِفُرونَ  إِنِ  الرَّْحَمنِ  ُدونِ  ِمنْ  يَْنُصُرُكمْ  َلُكمْ  ُجْند   ُهوَ  الَّ

وا بَلْ  رِزَْقهُ  أَْمَسكَ  إِنْ  يَْرُزُقُكمْ  الَِّذي َهَذا أَمَّنْ ( 20)  (21) َوُنُفور   ُعُتو    ِفي َلجُّ
 

 

 التفسير :

 

ون عن املعاصي فيما بينهم وبينه إذا كانوا غائبني عن الناس ، فينكف   إن الذين خيافون هللا 
، هلم مغفرة أبن يكفر هللا ذنوهبم ، وهلم أجٌر   ويطيعون هللا ، حيث ال يراهم أحد إال هللا 

كبري ابلثواب اجلزيل الذي ال يقدر قدره إال هللا . وأسروا قولكم يف ضمائركم أو اجهروا 
 بقولكم علناً ، فذلك يستوي عند هللا يف أنه يعلمه ؛ ألنه يعلم ما ُتِكن ه الصدور     

  ُرَّ  يَْعَلم  .   َوأَْخَفى الس ِ
ل خلقه وأفعاهلم ، وكل ما يتعلق هبم من جليل أو حقري يف السموات اهللا اخلالق أقو  أال يعلم

 واألرض ؟  بلى ! إنه يعلمهم فال خيفى عليه شيء من خلقه ، وهو العامل مبا دقَّ وخفيَ 
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 غاب ، اخلبري بعباده فال خيفى عليه منهم شيء . و 
ممّهدًة ، ساكنًة ال متيد وال تضطرب ،  وهللا الذي جعل لكم األرض مذلّلة ُمسّخرة ، ِفراشاً 

وهّيأ فيها من املنافع  والزروع واملياه وغري ذلك ، فسافروا يف أقطارها وترّددوا يف نواحيها 
لكم ، وال تغرتّوا  أابحهاملكاسب والتجارات ، وكلوا من رزق هللا الذي  أنواعوأقاليمها يف 

 إىل هللا يوم القيامة وسيجازيكم على أعمالكم . اآلخرة ، واملرجعابلدنيا فإمنا هي بُلغة إىل 
هل أمنتم _أيها العباد من اإلنس واجلن _ هللاَ الذي يف الُعلّو ، أن يعذبكم بذنوبكم من 

حتتكم أبن خيسف بكم األرض ؛ فإذا هي تتزلزل وتضطرب ، فيهلككم بذلك ؟ ولكن هللا 
 حيلم ويصفح وُيهل وال يُهمل .

سموات ، العايل على خلقه ، أن يعذبكم مبعاصيكم ، فرُيسل ذي فوق الأم هل أمنتم هللاَ ال
 عليكم رحياً عاصفًة ترميكم ابحلصباء فُتهلككم ؟ 

 فسوف تعرفون كيف إنذاري ، وعاقبة من ختّلف عنه وكّذب به ، أنَُّه إىل هالك . 
ا رسلهم ، ولقد كّذب الذين من قبل كفار مكة من األمم السالفة والقرون املاضية ، كذبو 

 فكيف كان إنكاري عليهم ؟ لقد أهلكتهم وأخذهتم أخذ عزيز مقتدر . 
؟ تطري يف اهلواء تبسط أجنحتها وتقبضها ، ما أومل يشاهدوا الطري وهي فوق رؤوسهم 
، إنه بصري مبا ُيصلح كل  الذي رمحها ورحم خلقه ُيسكهن يف اجلو من السقوط إال هللا 

 .  شيء من خلقه بتقديره وهداه
بل من هذا الذي هو جنٌد لكم ينعكم من هللا إذا أراد هللا بكم سوًء ، فيدفعه عنكم ؟ إنه ال 

. وما الكافرون إال يف غرور أوقعهم الشيطان فيه ، وزّين هلم  أحد يستطيع ذلك غري هللا 
 ذلك . 

بل من هذا الذي يرزقكم ابملطر والنبات وغري ذلك ، إن أمسك هللا رزقه عنكم ؟  إنه ال أحد 
عن قبول احلق ، فال  يف معاندٍة واستكباٍر ونُفرةٍ  . بل متادى الكفار يرزقكم إال هللا 

       .يسمعون له وال يتبعونه 
 
 
 

 : بعض الدروس من الآيات        
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إذا كنا يف اخللوة ال يراان الناس ؟ إّن من حصل  : هل خنشى هللا  أخي المسلم -1
يف خلوته ، وجتّنب معاصيه ، وأقبل على طاعته ، فله  على هذه املرتبة ، فخاف هللا 

 املغفرة واألجر الكبري . 

 :  ولذا يا أخي
فليخضع  ُمطّلٌع عليه ، عاملٌ ِبسرِّه وعالنيته ،  ) أ ( إذا كان أحدان وحده فليتفّكر أن هللا 

عهةٌ  ) :   من السبعة الذين قال فيه النيب؛ ليكون  من خشية هللا  كِ بْ يتَ بقلبه لِربه ، ولْ  ب ْ  سه
اِلًيا اّلل ه  ذهكهره  وهرهجحلٌ  : ) وفيهاحلديث ...  ِظلُّهح  ِإال   ِظل   اله  ي هْومه  ِظلِّهِ  يف  اّلل ح  يحِظلُّهحمْ  نهاهح  ف هفهاضهتْ  خه (  عهي ْ

 . رواه الشيخان
أخاف  معصية وهو يف اخللوة ال يراه أحٌد من الناس ، فليقل : إين  إذا َعَرضت ألحدان)ب( 

ْتهح  وهرهجحلٌ )  :   هللا ، وال يقع فيها . ويف حديث السبعة  ِإّنِ  ف هقهاله  وهَجههالٍ  مهْنِصبٍ  ذهاتح  اْمرهأهةٌ  طهلهب ه
 .  رواه الشيخان( اّلل ه  أهخهافح 

 يف  خهْشي هتهكه    وهأهْسأهلحكه  يف الغيب والشهادة . ويف احلديث : )  )ج( ليسأل أحُدان ربَّه خشيته
 . رواه أمحد والنسائي )صحيح(احلديث ( . .. وهالش ههادهةِ  اْلغهْيبِ 

ومن     ، وذكر هللا ،  صلى ما كتب هللا له مما تيسرد( إذا قام أحدان من الليل وحده ، )
ثهةٌ  : )قال  يف حديث أيب ذر  ذكره  ذلك ما ب ُّهحمْ  ثهله ثهةٌ  اّلل ح  ُيِح   اّلل ح  يهْشن هؤحهحمْ  وهثهله

بُّوا حهَّت   سحرهاهحمْ  ف هيهطحولح  يحسهاِفرحونه  وهاْلقهْومح )  ...احلديث ،  وذكر منهم :   اْْلهْرضه  َيههسُّوا أهنْ  ُيِح
ْنزِلحونه   .  رواه أمحد والرتمذي )صحيح((  ِلرهِحيِلِهمْ  يحوِقظههحمْ  حهَّت   ف هيحصهلِّي أهحهدحهحمْ  ف هي هت هنهح ى ف هي ه

  
ق : إن هللا جعل األرض مذلّلة ، وأمران ببذل األسباب يف طلب الرز  أخي المسلم -2

ابملشي يف مناكبها حبثاً وراء الرزق احلالل من زراعة أو صناعة أو جتارة أو عمل ، فال يليق 
أبحدان أن يتكفف الناس بدون عذٍر له يف ذلك ، وإذا رأينا من يتكّففون الناس ويسألوهنم 

ِذي ُهوَ    : يقول هللا بدون عذر قلنا هلم :   َفاْمُشوا َذُلوًلا الْأَرْضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَّ

وال حتل املسألة إال             (15) النُُّشورُ  َوإَِليْهِ  رِزِْقهِ  ِمنْ  َوُكُلوا َمَناِكِبَها ِفي
 وهرهجحلٌ  َيحِْسكح  ثح   يحِصيب ههها حهَّت   اْلمهْسأهلهةح  لههح  فهحهل تْ  َحههالهةً  َتههم له  رهجحلٍ  : )   لثالثة ، كما أخرب النيب

اًدا قهاله  أهوْ  عهْيشٍ  ِمنْ  ِقوهاًما يحِصيبه  حهَّت   اْلمهْسأهلهةح  لههح  فهحهل تْ  مهالههح  اْجتهاحهتْ  جهاِئحهةٌ  أهصهاب هْتهح   ِمنْ  ِسده
ثهةٌ  ي هقحومه  حهَّت   فهاقهةٌ  أهصهاب هْتهح  وهرهجحلٌ  عهْيشٍ  نً  أهصهابهتْ  لهقهدْ  ق هْوِمهِ  ِمنْ  اْلِْجها ذهِوي ِمنْ  ثهله  لههح  فهحهل تْ  فهاقهةٌ  فحله
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اًدا قهاله  أهوْ  عهْيشٍ  ِمنْ  ِقوهاًما يحِصيبه  حهَّت   اْلمهْسأهلهةح   قهِبيصهةح  يه  اْلمهْسأهلهةِ  ِمنْ  ِسوهاهحن   فهمها عهْيشٍ  ِمنْ  ِسده
كحلحهها سحْحًتا  . رواه مسلم عن قبيصة بن املخارق (  سحْحًتا صهاِحب حهها أيْه

لطلب الرزق من أي مصدٍر حالل ،  فعلى الشباب وغريهم أن يتحركوا يف أرض هللا 
رضي هللا  يف حديث عمر وأيب هريرة ويتوكلوا على هللا ، ويفوِّضوا أمرهم إليه ، وقد قال 

تحمْ   أهن كحمْ  لهوْ ):   عنهما   وهت هرحوحح  ِِخهاًصا ت هْغدحو الط ْيح  ي حْرزهقح  كهمها  لهرحزِقْ تحمْ  ت هوهكُِّلهِ  حهق   اّلل ِ  عهلهى ت هوهك لحونه  كحن ْ
   ) صحيح( .رتمذي وأمحد والنسائي وابن ماجة رواه ال (ِبطهانً 

َماءِ  ِفي َمنْ  أَأَِمْنُتمْ     :  يف قوله تعاىل -3 ) علّو   دليل على صفة العلو هلل   السَّ
 َوُهوَ  شَْيء   كَِمْثِلهِ  َليْسَ  :ثبت ذلك هلل بال متثيل ، كما قال تعاىلالذات ( ، فنُ 

ِميعُ   . [11:الشورى] اْلبَِصيرُ  السَّ
العلّو ( . وإن   و ) يف ( يف اآلية إما أن تكون على ابهبا ، فيكون املراد ابلسماء يف اآلية )

     ( فيكون املراد ابلسماء ) السماوات ( ، كما قال تعاىل عن فرعون :كانت مبعىن )على

ُكمْ  بَنَّ  مبعىن : على جذوع النخل .  [71:طه]  النَّْخلِ  ُجُذوعِ  ِفي َولأَصل ِ
 يف السماء ) يف العلّو( ، ففي حديث اجلارية اليت سأهلا النيب وقد دّلت السنة على أن هللا 

 ( :  محْؤِمنهةٌ  فهِإَّن ها أهْعِتْقهها قهاله  اّلل ِ  رهسحولح  أهْنته  قهالهتْ  أهنه  مهنْ  قهاله  الس مهاءِ  يف  قهالهتْ  اّلل ح  أهْينه  )رواه مسلم 

.  
"  فاهلل عال  على خلقه ، مستو  على عرشه ، على ما يليق به 

 سبحانه  " .

 
لينظر أحدان إىل الطري  وهي تطري  يف اجلو ، تبسط أجنحتها   :  أيها الناس -4

وتقبضها ، إن يف ذلك لداللة على قدرة هللا العظيمة  ، الذي حفظها من الوقوع  و السقوط  
، وجعلها مذللة يف جوِّ  السماء ، إن هذا الطري يسبِّح هلل  ، ويعبد هللا سبحانه وتعاىل  ، 

طلب  رزقه ، يهاجر إىل مناطق بعيدة  ، يف هذا العامل يغدو خاضعاً متوكالً على هللا يف 
 ، هل أنخذ درساً يف توكلنا على هللا يف طلب الرزق  من هللا  كما يرزق هذا الطري ؟  ويروح    

أان وأنت ، متوكلني عليه ، مقبلني عليه ، مسبحني هللا ، مكثرين من ذكره  وهل عبدان  هللا 
 وإايك لذلك  ! . ؟  أسأل هللا أن يوفقنا 
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  ِْصَراط   َعَلى َسِويًّا يَْمِشي أَمَّنْ  أَْهَدى َوْجِههِ  َعَلى ُمِكبًّا يَْمِشي أََفَمن 

ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  أَْنَشأَُكمْ  الَِّذي ُهوَ  ُقلْ  (22) ُمْسَتِقيم    َواْلأَبَْصارَ  السَّ

 َوإَِليْهِ  اْلأَرِْض  ِفي َذرَأَُكمْ  الَِّذي ُهوَ  ُقلْ ( 23) َتْشُكُرونَ  َما َقِليًلا َواْلأَْفئَِدةَ 

َما ُقلْ ( 25) َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى َويَُقوُلونَ ( 24) ُتْحشَُرونَ   إِنَّ

هِ  ِعْندَ  اْلِعْلمُ  َما اللَّ ا( 26) ُمِبين   َنِذير   أََنا َوإِنَّ  ُوُجوهُ  ِسيَئتْ  ُزْلَفةً  رَأَْوهُ  َفَلمَّ

ِذينَ   أَْهَلكَنِيَ  إِنْ  أَرَأَيُْتمْ  ُقلْ ( 27) َتدَُّعونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َهَذا َوِقيلَ  كََفُروا الَّ

هُ   ُقلْ ( 28) أَِليم   َعَذاب   ِمنْ  اْلكَاِفِرينَ  ُيِجيرُ  َفَمنْ  َرِحَمَنا أَوْ  َمِعيَ  َوَمنْ  اللَّ

ا الرَّْحَمنُ  ُهوَ   ُمِبين   َضَلال   ِفي ُهوَ  َمنْ  َفَسَتْعَلُمونَ  َتَوكَّْلَنا َوَعَليْهِ  ِبهِ  آَمنَّ

 ( 30) َمِعين   ِبَماء   يَأْتِيُكمْ  َفَمنْ  َغْورًا َماُؤُكمْ  أَْصبَحَ  إِنْ  أَرَأَيُْتمْ  ُقلْ ( 29)

 
 

 التفسير :   
       
ضربه هللا للمؤمن والكافر يف الضالل واهلدى ، أفمن يشي منحنياً ُمكّباً على وجهه ال  مثلٌ 

ن ئر ضال ، هل هذا أهدى وأبصر أم ميسلك ، وال كيف يذهب ، بل هو اتئه حا أينيدري 
  بنيِّ  ، ويف نفسه مستقيم ؟يشي منتصب القامة على طريق واضح 

: هللا وحده الذي ابتدأ خلقكم من العدم ، وخلق  للكفار –أيها الرسول  –قل 
لكم السمع لتسمعوا به األصوات ، والبصر لرتوا به املرئّيات ، والقلوب للتدبّر والتفّهم  والتفّقه 
، فما أقل شكركم على هذه النعم وغريها ! وقّلما تستعملون هذه القوى يف طاعة هللا وامتثال 

 أوامره ، وترك نواهيه . 
: هللا الذي بّثكم ونشركم يف أقطار األرض ونواحيها  للناس –يها الرسول أ –قل 

 ، وإليه ترجعون يوم القيامة ؛ لُيجازى كل عامل بعمله ، إْن خرياً فخري وإن شراَ فشر . 
ويقول الكفار مستبعدين للبعث منكرين له : مىت حيصل هذا البعث الذي تعدوان أيها 

هلم : إمنا علم  -أيها الرسول-قل   ؟أنّه آٍت وكائن تقولونه لنا  املسلمون إن كنتم صادقني فيما
وقت قيام الساعة عند هللا ، ال يعلمه إال هو ، وال يعلمه غريه ، وإمنا أان حمّذر وُُموِّف ، بنّي 

     يوم القيامة .    شديدٍ  عذابٍ  النذارة لكم منه ، بني يديْ 
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العذاب قريباً منهم ، تغريت وجوه الكفار وعالها فلما قامت القيامة ورآها الكفار ، ورأوا 
هذا الذي   –تقريعاً وتوبيخاً  –السواد والكآبة ، واحلزن والذلة ، واهلوان واخلزي ، وقيل هلم 

 كنتم به تستعجلون من العذاب وقع بكم هذا اليوم .
وأمات من معي من  : أخربوين إن أماتين هللا  للكفار –أيها الرسول  -قل 

يُنقذ الكافرين وينعهم من عذاٍب أليم موجع ؟ إنه  ، فمنفلم يهلكنا بعذابه املؤمنني أو رمحنا 
 ال أحد ينعهم من عذاب هللا ، فهو واقٌع هبم ال حمالة . 

هو الذي رحم عباده ، يدعوكم لإليان  : إن هللا  للكفار –الرسول  أيها –قل 
، وعلى هللا توكلنا واعتمدان  يت للمؤمنني ، قد آمّنا به واتّبعنا رسوله به والدخول يف رمحته ال

 من هو يف ضالل واضح بنّي أحنن أم أنتم ؟  –أيها الكفار  –دون سواه ، فستعلمون 
أن تنالوه ،  األرض ومل تستطيعوا، أخربوين إن أصبح ماؤكم غائراً يف أيها الكفار  قل :         

فمن أيتيكم مباٍء عذٍب جاٍر على وجه األرض ، فتشربون منه وتسقون وتزرعون ؟ إنه ال أحد 
  أيتيكم به . غري هللا 

    

      بعض الدروس من الآيات :   

، منغمساً يف معصية ربه   العبد كلما كان بعيداً عن هللا : إنّ   خي المسلمأ -1
، كان عنده شيء من االنتكاس يف حياته ، ولذا اي أخي ، لِنحذر من هذا السلوك ! 

والتوبة إليه والّلجأ إليه ، وأما  ؛ لسلوك طريق طاعة هللا وعلينا أن نصّحح وضعنا 
يف مشيهم ، وملّا ُسئل  الكفار فعندهم االنتكاسة التامة ، وهم يوم القيامة منكوسون

 أهْمشهاهحمْ  ال ِذي ِإن     : )   : كيف حُيشر الناس على وجوههم ؟ قال رسول هللا 
اِمِهمْ  عهلهى  رواه أمحد والرتمذي )صحيح( .(  وحجحوِهِهمْ  عهلهى َيحِْشي ههحمْ  أهنْ  عهلهى قهاِدرٌ  أهْقده

هي نعم عظيمة ومّنة من هللا   إن السمع  والبصر اليت آاتان هللا :  أيها المسلم -2
، ولسوف ُنسأل عن تلك النعم ، فهل وّضفنا أمساعنا وأبصاران فيما ينفعنا ،  

فاستعملناها يف طلب العلم واهلدى ، وفيما يُباح ، ومل جنعلها فيما حرم هللا النظر إليه 
 اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  اِبْلعهْبدِ  ي حْؤتهى ):  يف حديث أيب هريرة  وحّرم استماعه ؟  وقد قال 

ْرتح  وهوهلهًدا وهمهااًل  وهبهصهًرا َسهًْعا لهكه  أهْجعهلْ  أهملهْ  لههح  اّلل ح  ف هي هقحولح   وهت هرهْكتحكه  وهاْلْهْرثه  اْْلهنْ عهامه  لهكه  وهسهخ 
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ِقي أهن كه  تهظحنُّ  فهكحْنته  وهت هْربهعح  ت هْرأهسح  ا ي هْومهكه  محله ْومه  لههح  ف هي هقحولح  اله  ف هي هقحولح  قهاله  ههذه  كهمها  أهْنسهاكه  اْلي ه
 .  ) صحيح(رواه الرتمذي (  نهِسيتهِن 
 

   اقرأيف الدنيا واآلخرة ،  استغل مسعك وبصرك من اآلن فيما ينفعك عند هللا 
ذاعة القرآن الكرمي ، قرآن ، اقرأ كتب العلم ، انظر يف آايت هللا واعترب ، استفد من إال

ذلك واالستفادة منه ، واستعذ أخي ابهلل من شر اإلسالمي ابستماع ومن الشريط 
 دحعهاءً  عهلِّْمِن  اّلل ِ  رهسحوله  يه  ق حْلتح ) قال :  ل بن محيد كَ مسعك وبصرك ، ففي حديث شَ 

داود والرتمذي  بورواه أ(   اْلديث...  بهصهِري شهرِّ  وهِمنْ  َسهِْعي شهرِّ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم   قحلْ  قهاله 

 والنسائي )صحيح( . 
 

ابحلسنات  : هل استفدان من قلوبنا ابلعربة والتذكر واالتعاظ ، واهلمّ  أيها المسلم -3
، والفقه يف العلم ) القرآن والسنة ( ؟ فما أكثر الذين سعوا يف خراب قلوهبم 

 :  فيا أخيابلشبهات والشهوات !  
علينا أن نعتين بقلوبنا حبضور جمالس العلم والفقه والوعظ ، وأن نتفّهم كالم هللا   ) أ ( 
   وكالم رسوله   ، وأن نعيه بتلك القلوب ، وأن نقف عند آايت الوعد والوعيد ،

وما أعد للعصاة ، فنسري يف    ونفكر يف سريان إىل هللا ، وما أعد هللا لعباده املؤمنني
رضي ربنا ، وعلينا البعد عن الشبهات وعن الشهوات يُ  املؤدي إىل ماالطريق الصحيح 

 فإهنا مُترض القلوب وتؤدي هبا إىل العطب واهلالك . 
 محقهلِّبه   يه  ي هقحوله  أهنْ  يحْكِثرح )   ت قلوبنا على دينه ، وقد كان ثبّ أن يُ  لندُْع هللا   )ب( 

 .   رواه أمحد والرتمذي عن أنس (  ِديِنكه  عهلهى ق هْلِب  ث هبِّتْ  اْلقحلحوبِ 
     ِمنْ : )  أَْرَبعٍ  ِمنْ  يَتتَتَعوَّذُ  َكانَ    النَّيبَّ ابهلل من قلٍب ال خيشع ، فإن لنستعذ    ) ج ( 

فهعح  اله  ِعْلمٍ   رواه مسلم وأصحاب السنن  .   (  تهْشبهعح  اله  وهن هْفسٍ  يحْسمهعح  اله  وهدحعهاءٍ  ُيهْشهعح  اله  ق هْلبٍ  وهِمنْ  ي هن ْ

  الن ِب   أهت هْيتح  )قال :  لنستعذ ابهلل من شر قلوبنا ، ففي حديث َشَكل بن محيد    ) د (
ِتِفي فهأهخهذه  قهاله  ِبهِ  أهت هعهو ذح  ت هعهوًُّذا عهلِّْمِن  اّلل ِ  رهسحوله  يه  ف هقحْلتح   شهرِّ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم   قحلْ  ف هقهاله  ِبكه
 .رواه النسائي والرتمذي )صحيح( (  مهِنيِّي شهرِّ  وهِمنْ  ق هْلِب  شهرِّ  وهِمنْ  ِلسهاِن  شهرِّ  وهِمنْ  بهصهِري شهرِّ  وهِمنْ  َسهِْعي
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 ي هت هعهو ذح       كهانه    الن ِب   أهن    : )  عمرمن فتنة الصدر ، ففي حديث لنستعذ ابهلل    ) ه (
نهةِ  وهاْلبحْخلِ  اجْلحْبِ  ِمنْ   . رواه النسائي ) صحيح( (  اْلقهْْبِ  وهعهذهابِ  الص ْدرِ  وهِفت ْ

         رضي هللا عنها يف حديث عائشة أن ينقي قلوبنا ، كما قال  لنسأل هللا    ) و (
  اْْلهطهايه  ِمنْ  ق هْلِب  وهنهقِّ ( وفيه : )  احلديث. ..  وهاْْلهرهمِ  اْلكهسهلِ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم  ) :  
 . رواه الشيخان (   الد نهسِ  ِمنْ  اْْلهبْ يهضه  الث  ْوبه  ن هق ْيته  كهمها   

نعمة من هللا الكرمي ، ذي تشربه وتنتفع به ، إمنا هو : إن املاء ال أخي المسلم -4
 .  فإن ذهب به ، فمن أيتينا به ؟ ال أحد غري هللا 

أخي : فلنجعل هذه النعمة في ما يرضي ربنا ، ولا نعصي هللا 

 فيها   ، ولننتبه إلى ما يلي : 

  ُتْسرُِفوا َولا  :ترك اإلسراف يف املاء ، فإن اإلسراف حمرم ، كما قال تعاىل    ) أ (  

 . [31:  األعراف]  اْلُمْسرِِفينَ  ُيِحبُّ  لا إِنَّهُ 
: ال تسرف يف ماء الوضوء ، فإن الكثري من الناس يفتح  يا أخي  ومن ذلك 

يف   الصنبور فتحًا شديدًا ، فيستهلك ماًء كثريًا جدا ً ، وهذا ُمالف هلدي  النيب 
د ويغتسل ابلصاع ، الوضوء ، فقد كان 

ُ
كيف وضوئي ووضوءك وغسلي   يتوضأ ابمل

  وغسلك بكمية املاء ؟ 
ن ةٍ  ِمنْ  ف هت هوهض أه   الن ِبُّ  ف هقهامه  مهْيمحونهةه  خهالهِت  ِعْنده  ِبتُّ  ):  ويف حديث ابن عباس   وحضحوًءا شه

 . روه ابن ماجة وأصله يف الصحيح (  صهنهعه  كهمها  فهصهن هْعتح  ف هقحْمتح  ي حقهلِّلحهح 
فهو مذموم ، ويف  لنعلم أّن من زاد يف وضوءه على ما جاء عن رسول هللا   ) ب (

اءه )  قال :  حديث عبد هللا بن عمرو   فهسهأهلههح  وهسهل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى الن ِبِّ  ِإله  أهْعرهاِبي  جه
ثً  فهأهرهاهح  اْلوحضحوءِ  عهنْ  ثً  ثهله ا قهاله  ثح   ثهله ا عهلهى زهاده  فهمهنْ  اْلوحضحوءح  ههذه  أهوْ  ت هعهد ى أهوْ  أهسهاءه  ف هقهدْ  ههذه
 . رواه أبو داود وابن ماجة ) صحيح( (  ظهلهمه 

 .   وهللا الموفقيف كل استعماالت املاء وغريه ، لنحذر من اإلسراف ,    ) ج (        
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 (        ن)     تفسير سورة                     

بسم هللا                                                          

 الرحمن الرحيم

 

 َلكَ  َوإِنَّ ( 2) ِبَمْجُنون   َرب ِكَ  ِبنِْعَمةِ  أَْنتَ  َما( 1) يَْسُطُرونَ  َوَما َواْلَقَلمِ  ن 

 َوُيبِْصُرونَ  َفَسُتبِْصرُ ( 4) َعِظيم   ُخُلق   َلَعَلى َوإِنَّكَ ( 3) َمْمُنون   َغيْرَ  َلأَْجرًا

 أَْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  أَْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  إِنَّ ( 6) اْلَمْفُتونُ  ِبأَي ُِكمُ ( 5)

ِبينَ  ُتِطعِ  َفَلا( 7) ِباْلُمْهَتِدينَ   َولَا( 9) َفُيْدِهُنونَ  ُتْدِهنُ  َلوْ  َودُّوا( 8) اْلُمكَذ ِ

از  ( 10) ِهين  مَ  َحلَّاف   ُكلَّ  ُتِطعْ   ُمْعَتد   ِلْلَخيْرِ  َمنَّاع  ( 11) ِبَنِميم   َمشَّاء   َهمَّ

 ُتْتَلى إَِذا( 14) َوبَنِينَ  َمال   َذا كَانَ  أَنْ ( 13) َزنِيم   َذِلكَ  بَْعدَ  ُعُتل   ( 12) أَثِيم  

ِلينَ  أََساِطيرُ  َقالَ  آيَاُتَنا َعَليْهِ    (16) اْلُخرُْطومِ  َعَلى َسَنِسُمهُ ( 15) الْأَوَّ
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 التفسير : 

 

نون من احلروف اليت استأثر هللا بعلمها ، وأقسم ابلقلم الذي كتب وتكتب به املالئكة  
  لعلوم النافعة واألحكام اجلامعة. والبشر ؛ ألمهيته ونفعه ، وأقسم مبا يكتبون به من ا

من الرسالة والوحي مبجنون ال عقل له ، بل  نعم هللا عليك بهمبا أ  - أيها الرسول -ما أنت 
أنت أكمل الناس عقاًل وأسّدهم رأاًي ، وإن لك ألجرًا عظيمًا عند هللا على تبليغك للرسالة 

 بل مستمر دائم إىل يوم القيامة.  وأدائك لألمانة ونصحك لألمة ، أجر غري مقطوع 
سجااي وأكرم مشائل وأرفع  لعلى ُخلق عظيم ، أكمل ُخلق وأفضل  -أيها الرسول -وإنك 

الصراط املستقيم  ضح لك وألعدائك الكفار يوم القيامة أيكم علىأدب وأزكى سريرة . فسيتّ 
والنهج القومي ، حني يتميز احلق من الباطل واهلدى من الضالل ، وستعلم أيها الرسول 

  احلق وضل عنه ومن هو اجملنون .  عنِت وسيعلم الكفار أيكم الضال الذي افتُ 
إن ربك هو أعلم مبن هو من الفريقني منكم ومنهم هو الضال املنحرف عن احلق ومن هو 

 فال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء . ، املهتدي 
من كّذبك ، وامِض يف تبليغ رسالتك ، فإنك على ديِن قومي وشرٍع   -اي رسولنا -فال تطع 
 مستقيم .

 الكفار أن تلني هلم برتك دينك وتبليغ رسالة ربك ، أو برتك بعض ذلك ، فيلينون لك متىّن 
 فيما توافقهم فيه وال ينُازعونك ويُغلظون لك  . 

، ُمغتاب ملتمس العيوب مكابر ضعيف حقري ، ها الرسول كل كاذب كثري احللف ع أيّ طِ وال تُ 
تمع وزرع البغضاء بني املسلمني ، كثري املنع ينقل الكالم لإلفساد يف اجمل للناس مّشاء ابلنميمة 

للخري مما وجب عليه وما عنده من اخلري ، معتدٍ  بتناول ما أابح هللا ، بتجاوزه فيه احلدَّ 
فٍظ غليٍظ يف بُعده ، عليه والوقوع يف كثرة اآلاثم واملعاصي يف تناول ما حّرم هللا  املشروع ، أثيمٍ 

ه  ه على اخللقعن هللا وإعراضه عنه وتكرب  عدم حيائه وِخّسة خلقه ، َدعيٍّ فال ولؤمه و  وجترب 
 ، ألجل أنه صاحب مال يكفر ابهلل ، رجل من قريش له َزمَنَة كَزمنة الشاة  أبيُعرف له 

، فيقابل ما انعم هللا عليه من املال والبنني ابلكفر ابهلل ، وكان األجدر به أن  ويعاند رسوله 
ثين عليه وينيب إليه ، إذا قُرئ عليه آايت القرآن قال هذه خرافات يؤمن ابهلل ويشكره ويُ 

 وتُتّرهات األمم املاضية ، سنجعل له عالمة قبيحة على أنفه يُعرف هبا مادام حياً . 
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 بعض الدروس من الآيات : 

 

يف حديث  ، وقد قال  القلم األول هو الذي كتب مقادير اخلالئق أبمر هللا   -1
 اْكتحبْ  قهاله  أهْكتحبح  وهمهاذها رهبِّ  قهاله  اْكتحبْ  لههح  ف هقهاله  اْلقهلهمه  اّلل ح  خهلهقه  مها أهو له  ِإن   ) :  عبادة 
ْعتح  ِإّنِ  بحنه   يه  الس اعهةح  ت هقحومه  حهَّت   شهْيءٍ  كحلِّ   مهقهاِديره  ل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى اّلل ِ  رهسحوله  َسِه  ي هقحولح  وهسه

ا غهْيِ  عهلهى مهاته  مهنْ   . رواه أبو داود ) صحيح(  ( ِمنِّ  ف هلهْيسه  ههذه
   اْلقهدهره  اْكتحبْ  قهاله  أهْكتحبح  مها ف هقهاله  اْكتحبْ  ف هقهاله  اْلقهلهمه  اّلل ح  خهلهقه  مها أهو له  ِإن   )الرتمذي : وعند 

 اّلل ح  خهلهقه  مها أهو له  ِإن   الرتمذي : )ويف لفظ عند  )صحيح(  ( اْْلهبهدِ  ِإله  كهاِئنٌ   هحوه  وهمها كهانه   مها
قوله  ويف حديث ابن عباس . )صحيح(  ( اْْلهبهدِ  ِإله  كهاِئنٌ   هحوه  ِبها فهجهرهى اْكتحبْ  لههح  ف هقهاله  اْلقهلهمه 
 ( :   ون كح يه  يءٍ شه  ل  كح   به ته كه فه  هح ره مه أه فه  مه له القه  هللاح  هح قه له خه  يءٍ شه  له أو   إن) يف السنن ) صحيح(  رواه البيهقي

. 
   وهللا أعلم .  ولذا يترجح لي أن القلم هو أول المخلوقات               

. 
 َعِظيم   ُخُلق   َلَعَلى َوإِنَّكَ    تزكيًة اتمة ، فقال : قد زّكاه هللا  أن رسول هللا  – 2

  رواه مسلم (  اْلقحْرآنه خحلحقحه  كهانه ) :  رضي هللا عنهاوقالت عائشة . 
 )القرآن ( يف حياتنا كلها ؟  : هل ختّلقنا ّبلق رسول هللا  أخي المسلم

 ومن ذلك : 
رواه البخاري عن (  خحلحًقا الن اسِ  أهْحسهنه  : ) ) أ ( أن يكون أحدان أحسن جمتمعه خلقاً ، فقد كان 

 .   أنس 

يهاءً  أهشهد  : )  ) ب(  أن نكون أصحاب حياٍء جّم ، فقد كان  رواه (  ِخْدرِهها يف  اْلعهْذرهاءِ  ِمنْ  حه

 . الشيخان من حديث أيب سعيد 
) ج ( ال يقل أحدان للخادم أو للزوجة وحنوهم ) ُأّف ( ، وال لشيء فعله ملَ فعلته ، أو لشيء 

ْمتح  : ) ، كما قال أنس  مل يفعله أال فعلته ، كما كان النيب   عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى اّلل ِ  رهسحوله  خهده
ْيءٍ  ه مله ف هعهْلتههف هعهْلتح  ِلشهْيءٍ  وهاله  قهطُّ  أحفٍّ  ِل  قهاله  مها وهاّلل ِ  ِسِنيه  عهْشره  وهسهل مه  َِ لشه عهْله أهاله ف هعهْلتهه  َه وهاله ملْه أف ْ

 . رواه الشيخان .. احلديث ( .
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، يخرت األيسر ال يضرب أحُدان خادماً أو امرأًة أو شيئاً ، وإذا ُخريِّ أحُدان بني شيئني فل ) د (
فإن كان إمثاً كان أبعد الناس عنه ، وال ينتقم أحدان لنفسه من شيء إال أن تنتهك حرمات 

اِدًما بِيهِدهِ   اّلل ِ  رهسحولح  ضهرهبه  مها قالت : ) فينتقم هلل ؛ حلديث عائشة رضي هللا عنها  هللا   خه
ًئا بِيهِدهِ   اّلل ِ  رهسحولح  ضهرهبه  وهاله  اْمرهأهةً  وهاله  قهطُّ  لههح  ي ْ ِبيلِ  يف  جيحهاِهده  أهنْ  ِإال   قهطُّ  شه ه  وهاله  اّلل ِ  سه  أهْمرهْينِ  بهْيه  خحيِّ

ب  هحمها كهانه   ِإال   قهطُّ  ثِْ  ِمنْ  الن اسِ  أهبْ عهده  كهانه   ِإْْثًا كهانه   فهِإذها ِإْْثًا يهكحونه  حهَّت   أهْيسهرحُهحها ِإلهْيهِ  أهحه  انْ ت هقهمه  وهاله  اْْلِ
ْفِسهِ  ت هههكه  حهَّت   ِإلهْيهِ  ي حْؤتهى شهْيءٍ  ِمنْ  ِلن ه تهِقمح  هحوه  ف هيهكحونه  وهجهل   عهز   اّلل ِ  ححرحمهاتح  ت حن ْ رواه أمحد ) (   ّلِل ِ  ي هن ْ

 .صحيح ( 
 عهلهْيهِ  ن هفهثه  أهْهِلهِ  ِمنْ  أهحهدٌ  مهِرضه  ِإذها: )  ومعاجلته ألهل بيته ، أنّه  ) هت( من ُخُلقه 

 .  رواه مسلم عن عائشة رضي هللا عنها (  اِبْلمحعهوِّذهاتِ 
 .  )صحيح(  رة رواه أمحد عن جابر بن مس(  الض ِحكِ  قهِليله  الص ْمتِ  طهوِيله أنه كان )  من ُخُلقه   ) و (

كحلح  اله أنه كان )  ) ز ( من ُخُلقه   ) صحيح ( .  عن عبد هللا بن عمرو رواه أمحد (  محت ِكًئا أيْه

ْنهعح  اله   )أنه كان  ) ح ( من ُخُلقه  ًئا َيه ي ْ  )صحيح( . رواه أمحد عن أيب أسيد الساعدي (  يحْسأهلحهح  شه

 . رواه أبو داود ) صحيح( (  الّرِيحح  ِمْنهح  تحوجهده  أهنْ  عهلهْيهِ  يهْشتهدُّ )   كان) ط (  
 .  رواه البخاري عن أنس (  َير ابلصبيان فيسلم عليهم )  كان) ي (  
 .رواه الطرباين عن أم سلمة رضي هللا عنها  )صحيح( (  اْْلهِميسِ  ي هْومه  يحسهاِفره  أهنْ  يهْستهِحبُّ )  كان) ك (  

 
  من شمائل رسول هللا  أيها الأخ المؤمن ، قد ذكرت لك جملةً 

 .  وهللا الموفق،  لنتخل ق بها
 
 : جيب علينا جتنب اهلمز والنميمة فإهنا :  أخي المسلم -3

.       رواه الشيخان (  ق هت اتٌ  اجلْهن ةه  يهْدخحلح  اله : )  يف حديث حذيفة  ) أ ( قال 
 "القتات : النمام "

 وهأهم ايف صاحيب القربين الذين يُعذابن : ) ) ب ( يُعّذب النمام يف قربه ، لقوله 
 . رواه الشيخان عن ابن عباس ( احلديث ...  اِبلن ِميمهةِ  َيهِْشي فهكهانه  اْْلخهرح 
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لسانك  – أخي –فاحفظ  !  حترمي الغيبة ، ما أكثر الواقعني يف هذا اإلمث ) الغيبة ( -4
،  وأقوالناعن الكالم يف عباد هللا ، واتق هللا فإننا وهللا ملسئولون يوم القيامة عن أعمالنا 

عن الغيبة فقال : )   ن الغيبة من كبائر الذنوب ، ومنها ما يكون هبتاانً ، وقد ُسئل وإ
 ف هقهدْ  ت هقحولح  مها ِفيهِ  كهانه   ِإنْ  قهاله  أهقحولح  مها أهِخي يف  كهانه   ِإنْ  أهف هرهأهْيته  ِقيله  يهْكرههح  ِبها أهخهاكه  ِذْكرحكه 
تههح  ب ْ  .رواه مسلم وأبو داود (  ت هح بهه  ف هقهدْ  ِفيهِ  يهكحنْ  ملهْ  وهِإنْ  اْغت ه

   
 

 
 ا َها أَْقَسُموا إِذْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  بََلْوَنا كََما بََلْوَناُهمْ  إِنَّ  ُمْصِبِحينَ  َليَْصرُِمنَّ

( 19) َنائُِمونَ  َوُهمْ  َرب ِكَ  ِمنْ  َطائِف   َعَليَْها َفَطافَ ( 18) يَْسَتْثُنونَ  َوَلا( 17)

 إِنْ  َحرْثُِكمْ  َعَلى اْغُدوا أَنِ ( 21) ُمْصِبِحينَ  َفَتَناَدْوا( 20) كَالصَِّريمِ  َفأَْصبََحتْ 

َها َلا أَنْ ( 23) يََتَخاَفُتونَ  َوُهمْ  َفاْنَطَلُقوا( 22) َصارِِمينَ  ُكْنُتمْ   اْليَْومَ  يَْدُخَلنَّ

ا( 25) َقاِدِرينَ  َحرْد   َعَلى َوَغَدْوا( 24) ِمْسِكين   َعَليُْكمْ   إِنَّا َقاُلوا رَأَْوَها َفَلمَّ

 َلْوَلا َلُكمْ  أَُقلْ  أََلمْ  أَْوَسُطُهمْ  َقالَ ( 27) َمْحُروُمونَ  َنْحنُ  بَلْ ( 26) َلَضالُّونَ 

 بَْعُضُهمْ  َفأَْقبَلَ ( 29) َظاِلِمينَ  ُكنَّا إِنَّا َرب َِنا ُسبَْحانَ  َقاُلوا( 28) ُتَسب ُِحونَ 

ا َويَْلَنا يَا َقاُلوا( 30) يََتَلاَوُمونَ  بَْعض   َعَلى ا إِنَّ  َربَُّنا َعَسى( 31) َطاِغينَ  ُكنَّ

ا ِمْنَها َخيْرًا ُيبِْدَلَنا أَنْ   َوَلَعَذابُ  اْلَعَذابُ  كََذِلكَ ( 32) رَاِغُبونَ  َرب َِنا إَِلى إِنَّ

  (33) يَْعَلُمونَ  كَاُنوا َلوْ  أَكْبَرُ  اْلآِخرَةِ 

 
 

 التفسير :

 

 ابلقحط واجلدب والقتل واملصائب ، كما اختربان أصحاب اجلنةإان اختربان كفار قريش 
) البستان ( يوم حلفوا ليقَطُعّن مثارها وقت الصباح  الباكر ؛ لئال يعلم هبم الفقراء فال  

يعطوهم منها شيئاً ، وال يستثنون يف حلفهم ومل يقولوا إن شاء هللا ، فنزل على اجلنة انراً 
انئمون ، فأصبحت جنتهم كالليل حمروقة كالليل األسود ، فنادى  فأحرقتها وهم أرسلها هللا 

بعضهم بعضاً وقت الصباح أن اذهبوا مبكرين إىل بستانكم إن كنتم جاّدين يف قطعه وقت 
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بعضاً بصوٍت خافت ؛ حىت ال  بعضهم ث  حيالصباح ، فانطلقوا إىل بستاهنم مسرعني  
اليوم أي فقري ، بل امنعوهم منها وانطلقوا يدخل جنتكم  يسمعهم الفقراء ، وأمجعوا أن ال

مبكرين بقصٍد سيٍء وغضٍب على املساكني ، وظنوا أهنم قادرون على تنفيذ ما أمجعوا عليه 
من منع املساكني واحملتاجني . فلما رأوا جنتهم سوداء حمرتقة قالوا : ليست هذه جنتنا ، إان 

لوا : هي جنتنا ولكنا حُمرمون خريها بعزمنا أخطأان الطريق إليها ، فلما علموا أهنا جنتهم قا
على منع املساكني منها ، قال خريُهم وأعدهُلم : أمل اقل لكم لوال تستثنون ) استثنوا  السيئ

، إان كنا ظاملني أنفسنا عن إتالف جنتنا ظلماً  قالوا : تنزّه هللا  ؟  بقول إن شاء هللا (
نا . فاقبل بعضهم يلوم بعضاً على سوء عملهم يف بعملنا الّسوء ، فما أصابنا فهو بسبب ذنب

عزمهم حرمان املساكني ، قالوا : اي هالكنا ، إان كنا متجاوزين احلد يف معصية هللا مبنع 
عسى ربنا أن يعطينا بداًل  املساكني  والسعي يف طردهم حىت ال حيصلوا على شيء من جنتنا ،

 ا خرياً منها ، إان إىل ربنا راغبون يف بدهلا ويف الثواب عند هللا يف الدار اآلخرة . عن جنتن
، كمثل أهل البستان يف هذه كذلك عذاب هللا ونقمته لكل من خالف أمره وعصاه حيصل 

القصة حني خالفوا أو ّبلوا فعاقبهم هللا ، وَلعذاب اآلخرة أشد وأشق من عذاب الدنيا ، لو  
                 .ذلك ألقبلوا على رهبم بطاعته وترك معصيته  كانوا يعلمون

 
 

 : بعض الدروس من الآيات

   
رسالة إلى أصحاب البساتين والمزارع والثمار   -1

  : وغيرها 

أصحاب البساتني واملزارع ، تذكروا هذه القصة عندما تريدون قطع مثار  أيها المسلمون
مزارعكم وبساتينكم ، واجعلوا للفقراء واملساكني حظاً وافراً من هذه الثمار اليت لديكم ، 
وأعطوهم منها بطيبة نفٍس وسخاوة وكلمة مجيلة ، وفرح مبا عند هللا من الثواب العظيم ، 

شعري أو غريها ( من فواكه مزارعكم ن متوركم ، من حبوبكم ) ذرة أو تصّدقوا على احملتاجني م
 ) موز أو برتقال أو تني أو مشمش أو تفاح أو غريها ( من زرعكم الذي للبهائم ، وأنتم اي

غري ذلك يف  من الشهر أو يتسّلم 15من الشهر أو يتسلم تقاعده يف  25به يف من يتسلم رات
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والبقالة وابئع اللحم واألقمشة وصاحب املطعم والبوفية  أي وقت ، وأنت اي صاحب الدكان
وغريهم ، اجعلوا للمساكني شيئاً من دخلكم ، فإن ما تصدقت به هو الباقي لك عند هللا ، 

ن هْيته  أهكهْلته  مها ِإال   مهاِلكه  ِمنْ  آدهمه  اْبنه  يه  لهكه  وهههلْ  : ) وهو الذي لك ، كما قال   لهِبْسته  أهوْ  فهأهف ْ
ْقته  أهوْ  فهأهبْ لهْيته   شهاةً  ذهَبهحوا أهَّن حمْ : )  رضي هللا عنهاويف حديث عائشة . رواه مسلم (  فهأهْمضهْيته  تهصهد 

هها بهِقيه  مها وهسهل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى الن ِبُّ  ف هقهاله  هها بهِقيه  مها قهالهتْ  ِمن ْ ِتفحهها  ِإال   ِمن ْ ِتِفهها  غهْيه  كحلُّهها  بهِقيه  قهاله  كه (  كه
  .قرـــــش الفــي ولا تخــــدق أخــتص. رواه الرتمذي )صحيح( 

     استثِن يف كالمك ، ال تقل سأفعل كذا غداً ، لكن قل : سأفعل  ، أخي المسلم -2
ِي ِلشَْيء   َتُقوَلنَّ  َوَلا  : غداً إن شاء هللا ، وقد قال تعاىل كذا   َذِلكَ  َفاِعل   إِن 

هُ  َشاءَ أْن ي     إِلَّا( 23) َغًدا  . [24-23]الكهف :  الآية...  اللَّ
    واستثن يف يينك حىت ال حتنث ، وجيوز ترك االستثناء يف اليمني يف فعل نفسه ،         

هْقِضيه   بِيهِدهِ  ن هْفِسي وهال ِذي : ) قال كما     نهكحمها ْله    . رواه الشيخان (احلديث... اّلل ِ  ِبِكتهابِ  ب هي ْ
اءه  ِإنْ  وهاّلل ِ  ِإّنِ  : ) يف حديث أيب موسى  كما قال   االستثناءوله   عهلهى أهْحِلفح  اله  اّلل ح  شه
يٍ  هها خهْيًا غهْيههها فهأهرهى َيِه ِيِن  عهنْ  كهف ْرتح   ِإال   ِمن ْ  .رواه الشيخان (  خهْيٌ  هحوه  ال ِذي وهأهت هْيتح  َيه

  يف حديث أيب  وأما اخلرب عن األمور القطعية فال ُيستثىن يف اليمني فيها ، كما قال 
نْ يها تهْذههبح  اله  بِيهِدهِ  ن هْفِسي وهال ِذي: )    هريرة   عهلهْيهِ  ف هي هتهمهر غح  اْلقهْْبِ  عهلهى الر جحلح  َيهحر   حهَّت   الدُّ
تهِن  يه  وهي هقحولح  ءح  ِإال   الدِّينح  ِبهِ  وهلهْيسه  اْلقهْْبِ  ههذها صهاِحبِ  مهكهانه  كحْنتح   لهي ْ  . رواه مسلم (  اْلبهله

: إن الذنوب شؤم على العبد يف الدنيا واآلخرة ؛ ولذلك حذر  أخي المسلم  -3
وما حل هبم من عذاب هللا ونقمته  منها القرآن وذكر قصص السابقني الذين عصوا هللا 

 يف بستاهنم ، وقد حّذر النيب  أصاهبم، وما جاء يف هذه القصة ) أصحاب اجلنة ( وما 
كحمْ  ):  كبريها وصغريها ، فقال يف حديث سهل بن سعد من املعاصي    وهُمحهق رهاتِ  ِإي 

نحوبِ  زهَتهحمْ  أهْنضهجحوا حهَّت   ِبعحودٍ  ذها وهجهاءه  ِبعحودٍ  ذها فهجهاءه  وهادٍ  بهْطنِ  يف  ن هزهلحوا كهقهْومٍ   الذُّ  ُمحهق رهاتِ  وهِإن   خحب ْ
نحوبِ  ِْلْكهح  صهاِحب حهها ِبها ي حْؤخهذْ  مهَّته  الذُّ  . رواه أمحد (  َتح
يف  من كثري من الكبائر فقال ) إايكم وكذا ( ) إايي وكذا ( كما قال    وحّذر 

كحمْ  ):  حديث أيب هريرة  يف  . وقال  رواه الرتمذي )صحيح( ( اْلْهاِلقهةح  فهِإَّن ها اْلبهْيِ  ذهاتِ  وهسحوءه  ِإي 
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كحمْ  : ) حديث عقبة بن عامر  اءِ  عهلهى وهالدُّخحوله  ِإي  ( رواه الشيخان .  احلديث...  النِّسه
كحمْ  ):  يف حديث معاوية  وقال  ْبحح  فهِإن هح  وهالت مهادححه  ِإي   . ابن ماجة )صحيح( رواه  ( الذ 

ب على بعضها ضرراً يف الدنيا وقد رّتب الشارع على املعاصي عذاب هللا يف اآلخرة ، ورتّ 
كحمْ )  :  العبد ، كما قال  يلحق ةه  الط رِيقِ  جهوهادِّ  عهلهى وهالت  ْعرِيسه  ِإي  هها وهالص له  مهْأوهى فهِإَّن ها عهلهي ْ

بهاعِ  اْلْهي اتِ  هها اْلْهاجهةِ  وهقهضهاءه  وهالسِّ ِعنِ  ِمنْ  فهِإَّن ها عهلهي ْ .  أخي ،  ) حسن ( رواه ابن ماجة عن جابر (  اْلمهله
" مبا كسبت أيديكم  !سيء على صاحبها يف الدنيا واآلخرة  أثرهااحذر من الذنوب فإّن 

 .   !احذر   احذر !   احذر !   " 
 

إذا كنت أخي املسلم مع بعض الزمالء والرفقاء َفُدهّلم على اخلري ، وكن خريهم  -4
 وأفضلهم يف ُخُلقك وكالمك ونصيحتك ؛ لتكون خياراً عدالً انفعاً هلم ، وقد قال 

يف  . وقد قال حسنه األلباين رمحه هللا ( اسلن  لِ  مهح أنفعح  اسِ الن   خيح : ) يف حديث جابر 
ًقا أهحهاِسنحكحمْ  ِخيهارهكحمْ  ِإن   : ) عبد هللا بن عمرو حديث  وهللا .  رواه الشيخان(  أهْخله

 .  الموف ِق
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  َِّقينَ  إِن  اْلُمْسِلِمينَ  أََفَنْجَعلُ ( 34) النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  َرب ِِهمْ  ِعْندَ  ِلْلُمتَّ

 َتْدُرُسونَ  ِفيهِ  ِكَتاب   َلُكمْ  أَمْ ( 36) َتْحُكُمونَ  كَيْفَ  َلُكمْ  َما( 35) كَاْلُمْجرِِمينَ 

 يَْومِ  إَِلى بَاِلَغة   َعَليَْنا أَيَْمان   َلُكمْ  أَمْ ( 38) َتَخيَُّرونَ  َلَما ِفيهِ  َلُكمْ  إِنَّ ( 37)

 َلُهمْ  أَمْ ( 40) زَِعيم   ِبَذِلكَ  أَيُُّهمْ  َسْلُهمْ ( 39) َتْحُكُمونَ  َلَما َلُكمْ  إِنَّ  اْلِقيَاَمةِ 

 َساق   َعنْ  ُيكَْشفُ  يَْومَ ( 41) َصاِدِقينَ  كَاُنوا إِنْ  ِبُشَركَائِِهمْ  َفْليَأُْتوا ُشَركَاءُ 

ُجودِ  إَِلى َوُيْدَعْونَ   َترَْهُقُهمْ  أَبَْصاُرُهمْ  َخاِشَعةً ( 42) يَْسَتِطيُعونَ  َفَلا السُّ

ة   ُجودِ  إَِلى ُيْدَعْونَ  كَاُنوا َوَقدْ  ِذلَّ  َوَمنْ  َفَذرْنِي( 43) َساِلُمونَ  َوُهمْ  السُّ

 َلُهمْ  َوأُْمِلي( 44) يَْعَلُمونَ  َلا َحيْثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  اْلَحِديثِ  ِبَهَذا ُيكَذ ِبُ 

 أَمْ ( 46) ُمْثَقُلونَ  َمْغرَم   ِمنْ  َفُهمْ  أَْجرًا َتْسأَُلُهمْ  أَمْ ( 45) َمتِين   كَيِْدي إِنَّ 

 ( 47) كُْتُبونَ يَ  َفُهمْ  اْلَغيْبُ  ِعْنَدُهمُ 

 
 

  التفسير :

اتقوا رهبم بفعل أوامره واجتناب نواهيه عند رهبم جنات فيها النعيم املقيم الذي ال إن للذين 
 فنساوي بني املستسلمني املنقادين هلل واجملرمني املعرضني عن هللا الكافرين به حيول وال يزول ، أ

،  يف اجلزاء ؟ كال ! فهذا غري كائن ، مالكم ، كيف حتكمون هذا احلكم اجلائر ابملساواة 
ونه متضمٌن من هللا تدرس لٌ منزَّ  بينهم يف األجر وهم غري متساوين يف العمل ؟ أم عندكم كتابٌ 

دكم أّن حكماً مؤكِّداً ما تدعونه ابملساواة بني املسلم واجملرم ؟ فوجدمت يف هذا الكتاب الذي عن
لكم فيه ما ختتارون على حَسب أهوائكم ، أم معكم عهوٌد مّنا ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل 

 لكم ما ترغبون وتشتهون ؟ .
من هو الّضامن املتكفِّل منهم حبصول ذلك كما يشتهون ؟!  أم هلم  –أيها الرسول  –اسأهلم  

فليأتوا  ؟ لى ما يريدون شركاء من األصنام واألنداد تكفل هلم ما اّدعوه من حصوهلم ع
 الكفالء إن كانوا صادقني فيما اّدعوه . بشركائهم
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عن ساقه ، ويُؤمر الناس ابلسجود ،  يوم القيامة يعُظم اهلول والكرب ، ويكشف رب نا 
فيسجد املؤمنون أّما الكفار واملنافقون فيذهب ظهر أحدهم طَبقاً واحداً فال يستطيعون 

لكفار فال تطرف من شدة اخلوف ، تغشاهم ِذلٌة عظيمة ، وقد  السجود ، خاشعٌة أبصار ا
اً وكفراً ابهلل ، وهم ُمعافون مستطيعون  كانوا يف الدنيا يُدعْون للسجود هلل  فريفضون تكرب 

     وعناداً له .
ومن ُيكّذب هبذا القرآن ، أان أعلم كيف استدرِجه وأمد ه يف غيِّه ،  –أيها الرسول  –فَدعين 

وأنِظره ، مثّ آخذه أخذ عزيٍز مقتدر وهو ال يشعر ابستدراجي له ، بل يظن أن ذلك كرامًة له 
 من هللا ، وهو يف  نفس األمر إهانة له وزايدٌة يف عذابه . 

اً ، وأُمد هم ، وذلك من كيدي ومكري هبم ، إّن  وأُؤخرهم وأمهلهم يف احلياة الدنيا ليزدادوا إمث
 كيدي شديد قوي ملن كفر يب وكّذب رسلي . 

الكفار أجرًة على تبليغ الدعوة ؟ فهم يشعرون بثقل األجرة اليت  –أيها الرسول  –بل أتسال 
بال أجٍر  تدعوهم إىل هللا   -أيها الرسول  –ُكلِّفوا بدفعها إليك وغرامتها لك ، إنك 

 . ذه منهم ، بل ترجو ثواب هللاأتخ
، حيصل هلم ما يريدون ؟! كال هل علموا الغيب فهم يكتبون مما علموه أبن هلم ما يشتهون و 

   وظنون .   نه خترصٌ إمنا يقولو فال علم هلم بشيء و 

          
 
 

 : بعض الدروس من الآيات

  
فإّن له عند هللا جنات النعيم ، فلنكن  من  إّن من اّتقى هللا  :  خي المسلمأ  -1

املتقني هلل بفعل أوامره وترك نواهيه ، ولنُقم على أنفسنا ابلعمل واملسارعة إىل اجلنة ، 
: )    يف حديث أيب هريرة  والصرب على املكاره ؛ ألّن اجلنة ُحّفت ابملكاره ، وقد قال 

هها فهاْنظحرْ  اْذههبْ  جلِِْْبِيله  قهاله  اجلْهن ةه  اّلل ح  خهلهقه  لهم ا هها ف هنهظهره  فهذهههبه  ِإلهي ْ  رهبِّ  أهيْ  ف هقهاله  جهاءه  ثح   ِإلهي ْ
هها فهاْنظحرْ  اْذههبْ  ِجْْبِيلح  يه  قهاله  ثح   اِبْلمهكهارِهِ  حهف هها ثح   دهخهلههها ِإال   أهحهدٌ  ِبها يهْسمهعح  اله  وهِعز ِتكه   ِإلهي ْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير جزء تبارك 

 - 24 -  

 

هها ف هنهظهره  فهذهههبه  ( احلديث ...  أهحهدٌ  يهْدخحلههها اله  أهنْ  خهِشيتح  لهقهدْ  وهِعز ِتكه  رهبِّ  أهيْ  ف هقهاله  جهاءه  ثح   ِإلهي ْ
 رواه الرتمذي وأبو داود ) صحيح( .

: إّن املسلم التقي ال ُيساوى ابلكافر وال ُيساوى ابلفاسق ، ومن املؤسف    أيها المسلم -2
أن بعض الناس يساوي بني املؤمنني األتقياء والفسقة ، فليعلم كل  واحد مّنا أّن هذا 

املنهج ليس صحيحاً ، فإّن املؤمن التقي جيب حمبته أكثر من املسلم الفاسق ؛ ألّن الوالء 
املسلم العاصي ) الوالء بقدر ما عنده من إيان وصالح ، والرباء والرباء جيتمعان يف حق 

 الل هحم  : )   بقدر ما عنده من معصية هلل ( ولذلك جيب الرباءة من املخالفة ، وقد قال 
 .رواه البخاري (  خهاِلدٌ  صهنهعه  ِم ا ِإلهْيكه  أهبْ رهأح  ِإّنِ 

  :على ما يليق جبالله ، مع نفي التمثيل كما قال تعاىل إثبات صفة الساق هلل  -3
      َِميعُ  َوُهوَ  شَْيء   كَِمْثِلهِ  َليْس  .  [ 11:الشورى]    اْلبَِصيرُ  السَّ

 يهْكِشفح  : ) يف حديث أيب سعيد اخلدري  ومما يدل على إثبات صفة الساق قوله    
اِقهِ  عهنْ  رهب ُّنها قهى وهمحْؤِمنهةٍ  محْؤِمنٍ  كحلُّ   لههح  ف هيهْسجحدح  سه نْ يها يف  يهْسجحدح  كهانه   مهنْ  كحلُّ   ف هي هب ْ ءً  الدُّ  وهَسحْعهةً  رِيه

 . رواه البخاري (  وهاِحًدا طهب هًقا ظهْهرحهح  ف هي هعحودح  ِليهْسجحده  ف هيهْذههبح 
يوم القيامة ! ولذلك علينا أن حنسب لذلك اليوم كل  أهوالما أشد  ، أخي المسلم -4

حساب من اآلن ابالستعداد له بكل عمل صاحل والبعد عن احملرمات واملسارعة يف 
عاء واالستعاذة ابهلل من ضيق يشرع الدو  الطاعات ، وكثرة التوبة واالستغفار وذكر هللا 

 . رواه النسائي )صحيح( (  اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  اْلمهقهامِ  ِضيقِ  ِمنْ  ي هت هعهو ذح  ) كان :   قام يوم القيامة ؛ فإنه امل
 
 

 

 

 

 
 

 

  ْ( 48) َمكُْظوم   َوُهوَ  َنادَى إِذْ  اْلُحوتِ  كََصاِحبِ  َتُكنْ  َوَلا َرب ِكَ  ِلُحكْمِ  َفاْصِبر

 َربُّهُ  َفاْجَتبَاهُ ( 49) َمْذُموم   َوُهوَ  ِباْلَعرَاءِ  َلُنِبذَ  َرب ِهِ  ِمنْ  نِْعَمة   َتَداَركَهُ  أَنْ  َلْوَلا
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ِذينَ  يَكَادُ  َوإِنْ ( 50) الصَّاِلِحينَ  ِمنَ  َفَجَعَلهُ  ا ِبأَبَْصارِِهمْ  َلُيْزِلُقوَنكَ  كََفُروا الَّ  َلمَّ

كْرَ  َسِمُعوا  ( 52) ِلْلَعاَلِمينَ  ِذكْر   إِلَّا ُهوَ  َوَما( 51) َلَمْجُنون   إِنَّهُ  َويَُقوُلونَ  الذ ِ

 

 التفسير : 

وتبليغها واالضطالع أبعبائها ،  ملا حكم به ربك من محل الرسالة  –الرسول  أيها –فاصرب 
وما حلقك من أذى قومك وتكذيبهم لك , واستمّر يف دعوتك وال تعجل على قومك ، فإّن 

هللا سيحكم لك عليهم وسيجعل العاقبة لك وألتباعك يف الدنيا واآلخرة ، والتكن كيونس 
؛ فالتقمه احلوت فنادى ره وعدم صربه على قومه وذهابه مغاضباً عليهم  يف تضج بن مىّت 

ِي ُسبَْحاَنكَ  أَْنتَ  إِلا إَِلهَ  لا : ربه داعياً وهو مملوء غّماً وكرابً   ِمنَ  ُكْنتُ  إِن 

اِلِمينَ  لوال أن أدركته رمحة هللا فأهلمه هللا التوبة ووّفقه هلا ، ُلطرح من بطن ،    [87: األنبياء] الظَّ
هلك ، وهو مالٌم على ما احلوت ابملكان العاري عن وسائل السالمة 

ُ
، واملوحش اخلِطر امل

عمله من غضبه على قومه وتركه هلم ، فاصطفاه ربه إبرساله إىل قومه وإعادته إليهم بعد 
 . والرسل الدعاة املهتدينالصاحلني املصلحني  انقطاعه عنهم ، فجعله من

ويوشك الكفار أن يصرعوك أببصارهم حسداً وبغضاً لك ملّا مسعوا القرآن ، ويقولون إنك جملنون 
 ليُصد وا الناس عن االستجابة لدعوتك . 

شريك له   وما هذا القرآن إال تذكري للعاملني ، فيذّكر هللا به اجلنَّ واإلنس أن يعبدوه وحده ال 
 عنه خاب وخسر وهلك . ، فمن تذّكر به فاز وأفلح ، ومن أعرض 

 

 بعض الدروس من الآيات :

 

مهما حصل لكم من  على الدعوة إىل هللا وا : اصرب  الدعاة إلى هللا  أيها -1
بسبب ما حيصل لكم من األذى بسبب  األذى ، وال تتربموا وترتكوا الدعوة إىل هللا 

عليكم وعدم االستجابة لدعوتكم ؛ ألن الدعوة إىل هللا عبادة عظيمة وتكليف الرد 
)  أذىشريف ومنهج نبوي وال بّد أن يتعرض الداعية لألذى ، فال يكاد يسلم داعية من 

خياف الداعية ويُهّدد ُويتوعد من  ؤذى الداعية من الكفار واملنافقني وبعض الفساق ( يُ 
حىت يف  -سقة ، ُيضّيق على الداعية من الناحية املالية الكفار واملنافقني وبعض الف
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كما    من الكفار واملنافقني وأعواهنم ، ولقد حصل هذا كله لرسول هللا   -طعامه وتنقله
 وهمها اّلل ِ  يف  أحوِذيتح  وهلهقهدْ  أهحهدٌ  ُيحهافح  وهمها اّلل ِ  يف  أحِخْفتح  لهقهدْ  ):  يف حديث أنس ، فقد قال 

ثحونه  عهلهي   أهتهتْ  وهلهقهدْ  أهحهدٌ  ي حْؤذهى لهةٍ  ي هْومٍ  بهْيِ  ِمنْ  ثهله لٍ  ِل  وهمها وهلهي ْ كحلحهح  طهعهامٌ  وهِلِبله ِبدٍ   ذحو أيْه  ِإال   كه
لٍ  ِإْبطح  ي حوهارِيهِ  شهْيءٌ   .  رواه الرتمذي وابن ماجة ) صحيح( ( ِبله

، ال يكن أحدان مثل الذين كانوا يقومون ببعض الطاعات مث تركوها  المسلم أيها -2
وننهى أن يكون أحد مثل الذين يرتكون السنن  ه إىل فعل السنن، وُيشرع لنا أن نوجِّ 

 ِمْثله  تهكحنْ  اله  اّلل ِ  عهْبده  يه   لعبد هللا بن عمرو : )  من العبادات بعد فعلها ، وقد قال 
نٍ   . ( رواه الشيخان الل ْيلِ  ِقيهامه  فهَتههكه  الل ْيله  ي هقحومح  كهانه   فحله

 جاء في العين :  أخي المسلم ، ما  -3
 سهابهقه  شهْيءٌ  كهانه   وهلهوْ  حهقي  اْلعهْيح  : ) يف حديث ابن عباس  ، لقوله  ) أ ( العني حق

ب هقهْتهح  اْلقهدهره   . رواه الشيخان (  حهقي  اْلعهْيح  : ) . ويف حديث أيب هريرة رواه مسلم (  اْلعهْيح  سه
، وملّا مّر عامر بن ربيعة بسهل  فليدُع له ابلربكةمن أخيه  ما يعجبه )ب( إذا رأى أحدٌ 
قال  مل أر كاليوم وال جلد ُمبأة ، فُصرع سهل ، فلما ُأخرب النيب بن ُحنيف وقال : 

مه  ):   احلديث.. .اِبْلْبههكهةِ  لههح  ف هْليهْدعح  ي حْعِجبحهح  مها أهِخيهِ  ِمنْ  أهحهدحكحمْ  رهأهى ِإذها أهخهاهح  أهحهدحكحمْ  ي هْقتحلح  عهله
 . رواه ابن ماجة والنسائي )صحيح( ( 
   ، ويف حديث عائشة رضي هللا عنها أنه  ) ج ( ُيشرع االستعاذة ابهلل من العني          

 . رواه ابن ماجة )صحيح( (  حهقي  اْلعهْيه  فهِإن   اِبّلل ِ  اْستهِعيذحوا قال : )           
      أهنْ  : ) رضي هللا عنهاأمر عائشة  ؛ ألنه  ) د ( وُيشرع االسرتقاء من العني

ِْقيه   .رواه الشيخان (  اْلعهْيِ  ِمنْ  تهْسَته
  اّلل ِ     رهسحولح  كهانه قال : ) ، ويف حديث ايب سعيد  العني من اإلنس واجلانّ  ) هت(
نِ  ن هزهلهتْ  ف هلهم ا اْْلِْنسِ  أهْعيحِ  ثح   اجلْهانِّ  عهْيِ  ِمنْ  ي هت هعهو ذح  (  ذهِلكه  ِسوهى مها وهت هرهكه  أهخهذهُهحها اْلمحعهوِّذهَته

 رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجة )صحيح( . 
 الن ِب    أهتهى ِجْْبِيله  أهن   : ) ما جاء يف حديث أيب سعيد  من رُقية العني وغريها ) و (

   شهرِّ  ِمنْ  ي حْؤِذيكه  شهْيءٍ  كحلِّ   ِمنْ  أهْرِقيكه  اّلل ِ  اِبْسمِ  قهاله  ن هعهمْ  ف هقهاله  اْشتهكهْيته  ُمحهم دح  يه  ف هقهاله 
 )د :. ويف لفظ عند أمحرواه مسلم (  أهْرِقيكه  اّلل ِ  اِبْسمِ  يهْشِفيكه  اّلل ح  حهاِسدٍ  عهْيِ  أهوْ  ن هْفسٍ  كحلِّ 
  . صحيح ( يهْشِفيك اّلل ح  وهعهْيٍ  حهاِسدٍ  كحلِّ   ِمنْ  ي حْؤِذيكه  شهْيءٍ  كحلِّ   ِمنْ  أهْرِقيكه  اّلل ِ  ِبْسمِ 
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     كحلِّ   ِمنْ  الت ام ةِ  اّلل ِ  ِبكهِلمهاتِ  أحِعيذحكحمهايقول : )  وِّذ احلسن واحلسنيعيُ  كان   ) ز (
ْيطهانٍ  م ةٍ  عهْيٍ  كحلِّ   وهِمنْ  وهههام ةٍ  شه  . رواه البخاري من حديث ابن عباس (  اله
   ما جاء يف حديث عامر بن ربيعة ملّا اهتموه بسهل بن حنيف  من عالج العني ) ح (

ْيهِ  وهْجهههح  ف هي هْغِسلْ  ي هت هوهض أه  أهنْ  عهاِمًرا أهمهره : )  أن النيب  ْيهِ  اْلِمْرف هقهْيِ  ِإله  وهيهده  ِإزهارِهِ  وهدهاِخلهةه  وهرحْكب هت ه
 رواه ابن ماجة )صحيح((   ، قال الزهري : وأمره أن يكفأ اْلنء من خلفه عهلهْيهِ  يهصحب   أهنْ  وهأهمهرههح 

ْيهِ  وهْجهههح  ف هغهسهله وعند أمحد : )   ت هْيهِ  وهِمْرف هقهْيهِ  وهيهده  ثح   قهدهحٍ  يف  ِإزهارِهِ  وهدهاِخلهةه  رِْجلهْيهِ  وهأهْطرهافه  وهرحْكب ه
 (  عهلهْيهِ  اْلمهاءح  ذهِلكه  صحب  

م أبنه عان شخصاً  ) ط ( ِِ    فُأمر ابالغتسال ) ابلوضوء( فإنه يتوضأ وال جيوز له  من اته 
ِإذها : ) االمتناع ؛ لقوله   . رواه مسلم (  فهاْغِسلحوا اْست حْغِسْلتحمْ  وه

وقدره   أكثر من َيوت من أمت بعد كتاب هللا وقضائه  : ) قوله  يف حديث جابر ) ي (
 .   حسنه األلباين رمحه هللا  (   يعن العي ابْلنفس 

  
:  يف حديث أيب هريرة  أان خري من يونس بن مىّت ؛ لقوله  : ليس ألحد أن يقول -4

بهِغي اله )   . وال يُفضَّل أحٌد بعينه رواه الشيخان (  مهَّت   ْبنِ  يحونحسه  ِمنْ  خهْيٌ  أهنه  ي هقحوله  أهنْ  ِْلهحهدٍ  ي هن ْ
 من األنبياء على أحد بعينه ، وال يُفضَّل أحٌد من األنبياء على بقية األنبياء ؛ لقوله 

لحوا اله  : ) يف حديث أيب هريرة   . رواه الشيخان ( حلديث ... ا اّلل ِ  أهْنِبيهاءِ  بهْيه  ت حفهضِّ
 

 تفسير سورة الحاقة                    

بسم هللا الرحمن                                                  

 الرحيم

 
  ُة ةُ  َما( 1) اْلَحاقَّ ةُ  َما أَدْرَاكَ  َوَما( 2) اْلَحاقَّ  َوَعاد   َثُمودُ  كَذَّبَتْ ( 3) اْلَحاقَّ

ا( 4) ِباْلَقارَِعةِ  اِغيَةِ  َفُأْهِلُكوا َثُمودُ  َفأَمَّ ا( 5) ِبالطَّ  ِبِريح   َفُأْهِلُكوا َعاد   َوأَمَّ

رََها( 6) َعاتِيَة   َصرَْصر    َفَترَى ُحُسوًما أَيَّام   َوَثَمانِيَةَ  َليَال   َسبْعَ  َعَليِْهمْ  َسخَّ

 بَاِقيَة   ِمنْ  َلُهمْ  َترَى َفَهلْ ( 7) َخاِويَة   َنْخل   أَْعَجازُ  كَأَنَُّهمْ  َصْرَعى ِفيَها اْلَقْومَ 

 رَُسولَ  َفَعَصْوا( 9) ِباْلَخاِطَئةِ  َواْلُمْؤَتِفكَاتُ  َقبَْلهُ  َوَمنْ  ِفرَْعْونُ  َوَجاءَ ( 8)
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ا( 10) رَاِبيَةً  أَْخَذةً  َفأََخَذُهمْ  َرب ِِهمْ  ا إِنَّ  اْلَجاِريَةِ  ِفي َحَمْلَناُكمْ  اْلَماءُ  َطَغى َلمَّ

  (12) َواِعيَة   ُأُذن   َوَتِعيََها َتْذِكرَةً  َلُكمْ  ِلَنْجَعَلَها( 11)

 

  التفسير : 

 

القيامة ألن فيها يتحقق الوعد والوعيد ، واجلزاء ابلنعيم أو العذاب ، ما القيامة اليت يتحقق 
ما القيامة وما يكون فيها من األهوال   -الرسول أيها -وقوعها ويعُظم أمرها ؟ وما أعلمك 

 العظيمة اليت تذهل هلا القلوب وتتحري العقول ؟ .

قوم هود ( ابلقيامة اليت تقرع القلوب أبهواهلا ، فانتقمنا مثود ) قوم صاحل ( وعاد ) كّذبت 
منهم وأهلكناهم ، فأما مثود فأهلكهم هللا ابلصيحة الشديدة ، وأما عاد فأهلكهم هللا بريٍح 

رُ   شديدِة اهلبوب ذات صوتٍ   إِلا( 4) ُيرَى لا َفأَْصبَُحوا َرب َِها ِبأَْمرِ  شَْيء   ُكلَّ  ُتَدم ِ

سّلطها هللا عليهم سبع لياٍل ومثانية أايٍم متتابعات بال   . [25: األحقاف]  الآية.. َمَساِكُنُهمْ 
خرابة  خنلٍ  ساقطة أصولكأهنم ، فرتى القوم فيها هلكى ُملقني على األرض   فأهلكتهمتوّقف 

ابلية ، فهل ترى هلم أحدًا من بقاايهم بعد إهالكهم ؟ لقد ابدوا عن آخرهم ومل يبق منهم 
 خلف . 

وجاء فرعون ومن قبله من األمم اليت كذبت الرسل وقوم لوط ابجلرية الشنيعة ، والذنوب 
ملّا جاء ، وكّذبوه اخلاطئة من الشرك واملعاصي والتكذيب ، فكٌل منهم عصوا رسول رهبم 

 وعاندوه ، فأخذهم هللا إبهالكهم أخذًة عظيمًة شديدة أليمة . 

األصول يف  أجدادكممحلنا  إان ملّا زاد ماء الطوفان على احلد وارتفع وكثر يف زمن نوح 
من الغرق ، وعّم الطوفان أهل األرض إال من كان مع نوح يف السفينة ؛  أجنيناكمو السفينة 

من الغرق وإهالك الكافرين عظة وعربة لكم ، وتعقلها  وإنقاذكملنجعل محلكم يف السفينة 
 به .  ، حافظة ملا مسعته منتفعة ُل أذن عقلت عن هللا وتفهمها ك

 
 بعض الدروس من الآيات : 
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 : إن أمر القيامة عظيم ، فماذا أعددان هلا ؟  أخي المسلم -1

ليفكر كل واحد مّنا يف أمر آخرته ، وليجعل ذلك نصب عينيه وحمّط اهتمامه وشغله 
. وإن الناظر يف سرية الشاغل ، وال ينسى نصيبه من الدنيا ، ولكن يف غري معصية هللا 

جيد أّن كلها حياة عمل واجتهاد يف طلب ما عند هللا ، ففي قيام الليل ، قام  الرسول 
 ، ويف النهار يصوم حىت يقولوا ال يفطر ، ويفطر حىت يقولوا ال   حىت تفّطرت قدماه

واإلنفاق والصدقة ، فال جمال من اجملاالت إال  يصوم ، وهو يف اجلهاد يف سبيل هللا 
 يعمل فيه .  وجتد أنه 
 . ، لنجتهد ، ولنعمل آلخرتنا من اآلن حىت نلقى هللا أخي 

أو  أو مّر بنا ذكرها يف القرآن أو سنة النيب القيامة  : كلما تذكران المسلم أيها -2
؛ فليكن أو مرران ابملقابر أو غريهم  ازةً نأو قربان ج، ذّكران هبا الواعظ أو خطيب اجلمعة 

ان هلا ؟ ولنجعل هذا قاعدة نسري دذهين وذهنك : ماذا أعدالسؤال الذي يتبادر إىل 
ْدته  مها : ) له النيب ملّا سأله رجل عن الساعة قال  عليها ؛ ألّن النيب   مها قهاله  ْلهها أهْعده

ْدتح  ِثيِ   ِمنْ  ْلهها أهْعده ةٍ  كه قهةٍ  وهاله  صهْومٍ  وهاله  صهله  مهنْ  مهعه  أهْنته  قهاله  وهرهسحولههح  اّلل ه  أحِحبُّ  وهلهِكنِّ  صهده
 .  رواه الشيخان من حديث أنس (  أهْحب هْبته 

، وقد نصر هللا رسوله حممد  َعاتِيَة   َصرَْصر   ِبِريح    إن هللا أهلك عاداً بريح الدبور -3
  

بحورِ  عهادٌ  وهأحْهِلكهتْ  اِبلص بها نحِصْرتح  : ) بريح الصَّبا ، كما قال  ومن نْصر . رواه الشيخان (  اِبلد 
ِذينَ  أَيَُّها يَا  ابلريح ، قوله تعاىل يف إرساهلا على األحزاب رسوله  هللا   آَمُنوا الَّ

هِ  نِْعَمةَ  اْذُكُروا  َوُجُنوًدا ِريًحا َعَليِْهمْ  َفأَرَْسْلَنا ُجُنود   َجاءَْتُكمْ  إِذْ  َعَليُْكمْ  اللَّ

 .[9]األحزاب:  الآية..َتَرْوَها َلمْ 
 

 :  أخي المسلم  -4
ما   : هل أُذنك واعية ؟ وهل أُذين واعية ؟ وهل نعي هذا القرآن إذا مسعناه ، ونعي 1س

 يقال لنا مما فيه منافع يف الدين والدنيا ؟ 
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 : أجبت فقلت : نعم أُذين واعية . 1جت
 
 : ما هو الدليل على ما تقول ؟  2س
 : ألنين كلما مسعُت كالماً فيه نفع يل يف ديين ودنياي فهمته ووعيته وطّبقته . 2جت 
 
 : وإذا مسعَت كالماً هو ضرر يف دينك ودنياك ، ماذا تفعل ؟  3س
 : أعرض عنه وال أعمل به . 3جت 
 
 : ملاذا تعرض عن الذي تسمعه مما ال فائدة فيه ؟ 4س
ْغوَ  َسِمُعوا َوإَِذا قوله تعاىل : : ألين قد طّبقت ما مسعته يف 4جت   َعْنهُ  أَْعرَُضوا اللَّ

]   اْلَجاِهِلينَ  َنبَْتِغي لا َعَليُْكمْ  َسلام   أَْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  أَْعَماُلَنا  َلَنا َوَقاُلوا

 .[55:  القصص
 
 : اذكر بعض ما تفعله لصالح أُذنك ؛ حىت تسمع هبا ما ينفعك وتعي ذلك .  5س  
 : من هذه الوسائل أنين أستمع وأتّفهم وأتفّقه يف ما يقال يل وأعرضه على الكتاب  5جت  

 والسنة ، فما وافقهما أخذته وما خالفهما تركته . 
ما ُيشرع أن تفعله يف صاحل أُذنك )مسعك ( حىت تكون قائمًة  : اذكر أيضاً بعض 6س

 أبمر هللا وترك هنيه .
فيما   ؛ لقوله  عز وجل ابلفرائض واإلكثار من النوافل هللا : من ذلك التقرب إىل 6جت 

 عهْبِدي ي هزهالح  وهمها عهلهْيهِ  اْفَتههْضتح  ِم ا ِإله   أهحهب   ِبشهْيءٍ  عهْبِدي ِإله   ت هقهر به  وهمهايرويه عن ربه : ) 
تحهح  فهِإذها أحِحب هح  حهَّت   اِبلن  وهاِفلِ  ِإله   ي هت هقهر بح   ِبهِ  ي حْبِصرح  ال ِذي وهبهصهرههح  ِبهِ  يهْسمهعح  ال ِذي َسهْعههح  كحْنتح   أهْحب هب ْ

هح  ن هح  سهأهلهِن  وهِإنْ  ِبها َيهِْشي ال ِت  وهرِْجلههح  ِبها ي هْبِطشح  ال ِت  وهيهده حْعِطي ه ن هح  اْست هعهاذهِن  وهلهِئنْ  ْله حِعيذه ...  ْله
 ( رواه البخاري .اْلديث 
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 : اذكر بعض وسائل الوقاية إلصالح أُذنك ) مسعك ( .  7س
 ِبكه  أهعحوذح  قحلْ )  :  لَشَكل بن محيد  : منها االستعاذة ابهلل من شر مسعي ؛ لقوله  7جت 

)صحيح( ، ويف  رواه النسائي والرتمذي(  مهِنيِّي وهشهرِّ  ق هْلِب  وهشهرِّ  ِلسهاِن  وهشهرِّ  بهصهِري وهشهرِّ  َسهِْعي شهرِّ  ِمنْ 
رواه (  ذهكهرههح  ي هْعِن  مهِنيِّي شهرِّ  وهِمنْ  وهق هْلِب  وهِلسهاِن  وهبهصهِري َسهِْعي شهرِّ  ِمنْ  عهاِفِن  الل هحم   قحلْ  لفظ : )

 .  النسائي ) صحيح(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        َواْلِجبَالُ  الْأَرْضُ  َوُحِمَلتِ ( 13) َواِحَدة   َنْفَخة   الصُّورِ  ِفي ُنِفخَ  َفإَِذا 

تِ ( 15) اْلَواِقَعةُ  َوَقَعتِ  َفيَْوَمئِذ  ( 14) َواِحَدةً  دَكَّةً  َفُدكََّتا َماءُ  َواْنَشقَّ  السَّ

 َفْوَقُهمْ  َرب ِكَ  َعرْشَ  َويَْحِملُ  أَْرَجائَِها َعَلى َواْلَمَلكُ ( 16) َواِهيَة   يَْوَمئِذ   َفِهيَ 

ا( 18) َخاِفيَة   ِمْنُكمْ  َتْخَفى َلا ُتْعرَُضونَ  يَْوَمئِذ  ( 17) َثَمانِيَة   يَْوَمئِذ    َمنْ  َفأَمَّ

ِي( 19) ِكَتاِبيَهْ  اْقرَُءوا َهاُؤمُ  َفيَُقولُ  ِبيَِمينِهِ  ِكَتابَهُ  ُأوتِيَ  ِي َظَنْنتُ  إِن   أَن 

( 22) َعاِليَة   َجنَّة   ِفي( 21) رَاِضيَة   ِعيَشة   ِفي َفُهوَ ( 20) ِحَساِبيَهْ  ُمَلاق  

 اْلَخاِليَةِ  اْلأَيَّامِ  ِفي أَْسَلْفُتمْ  ِبَما َهنِيًئا َواشَْرُبوا ُكُلوا( 23) َدانِيَة   ُقُطوُفَها

(24)  
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 التفسير : 

 

يف القرن النفخة األوىل وهي نفخة واحدة ) نفخة الفناء ( فيفىن كل   فإذا نفخ اسرافيل 
 َوالإكْرَامِ  اْلَجلالِ  ُذو َرب ِكَ  َوْجهُ  َويَبَْقى.  َفان   َعَليَْها َمنْ  ُكلُّ   شيء على األرض

 [27 ،26: الرمحن]  ًواحدًة شديدًة ،  . ورُفعت األرض واجلبال ؛ بقلعها من أماكنها ، فدُّكتا دّكة
، ففي ذلك اليوم فُمّدت األرض مّد األدمي العكاظي ، وصارت اجلبال هباًء منبثاً يف اهلواء  

قامت القيامة ، وتصّدعت السماء وانشقت فهي يف ذلك اليوم ضعيفة متخّرقة البناء ، 
 مسرتخية األجزاء ال متاسك بينها . 

ل عرش ربك يوم القيامة مثانية من املالئكة واملالئكة على حافّات السماء واقفون ، وحيم
 . األقوايء ، فال يعلم قّوهتم وخلقهم إال هللا 

يف ذلك اليوم تُعرضون على هللا للجزاء واحلساب ، ال خيفى على هللا منكم شيء ، فهو يعلم 
. فأّما من أُعطي كتابه بيمينه وهو املؤمن ، فهو يف فرٍح شديد  يقول : خذوا السر وأخفى 
إين تيّقنت بلقاء ريب فعملُت  -ألنه يعلم أّن الذي فيه خري وحسنات  -اقرءوا كتايب 

واستعددُت له ، فهو يف عيشٍة مرضية وحياة كرية وقرّة عني ال تنقطع ، يف جنٍة رفيعة القصور 
مما يف ، مرتفعة الّدور ، مثارها قريبة سهلة التناول ، يُقال هلم تفض الً وإنعاماً : كلوا واشربوا 

هنيئاً سائغاً كرياً ؛ بسبب ما قدمتم من األعمال الصاحلة يف  أنفسكماجلنة من كل ما اشتهت 
 األايم الّسالفة ) الدنيا ( . 

 
 بعض الدروس من الآيات : 

السماء وتصّدعها  انشقاق) دّك األرض واجلبال ( و )  أهوال: هذه  المسلم أخي -1
حملاسبتنا وجُمازاتنا ، فما الذي قّدمناه استعداداً لذلك  ( يف ذلك اليوم نُعرض على هللا 

 هو املتكرّب سبحانه ( قال ابن عمر اليوم العظيم ، ) امللك يومئٍذ هلل ، اجلربوت هلل ، 
خحذح  على املنرب يقول : ) مسعت رسول هللا   له فهجهعه  بِيهِدهِ  وهق هبهضه  بِيهِدهِ  وهأهْرضههح  َسههاوهاتِهِ  اجلْهب ارح  أيْه
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ا ي هْقِبضحهها حونه  أهْينه  اجلْهب ارحونه  أهْينه  اجلْهب ارح  أهنه  ي هقحولح  ثح   وهي هْبسحطحهه  عهنْ   اّلل ِ  رهسحولح  وهي هتهمهي لح  قهاله  اْلمحتهكهْبِّ
ِيِنهِ   هحوه  أهسهاِقطٌ  أهقحولح  ِإّنِ  حهَّت   ِمْنهح  شهْيءٍ  أهْسفهلِ  ِمنْ  ي هتهحهر كح  اْلِمْنْبهِ  ِإله  نهظهْرتح  حهَّت   يهسهارِهِ  وهعهنْ  َيه

 . رواه ابن ماجة وملسلٍم حنوه (   اّلل ِ  ِبرهسحولِ 
 ، يف ذلك اليوم العظيم ال ينفع ملك وال مال وال ولد وال جاه وال مناصب إالّ  أخي

 من أتى هللا بقلٍب سليم . 
 أن قبل أنفسكم حاسبوا :  أال فْلنأخذ لذلك املوقف عّدته من اآلن ! وقد قال عمر 

 منكم خيفي ال تعرضون يوم ، االكرب للعرض وتزينوا ، توزنوا أن قبل أنفسكم وزنوا حتاسبوا
 .خافية

  
 : إّن خلق املالئكة عظيم ، وإّن محلة العرش قد أُذن لرسول هللا  أيها المسلم -2

 ِمنْ  مهلهكٍ  عهنْ  أححهدِّثه  أهنْ  ِل  أحِذنه  ) :  أن حُيدث عن أحدهم فقال يف حديث جابر 
ِئكهةِ  ْبعِ  مهِسيهةح  عهاتِِقهِ  ِإله  أحذحنِهِ  شهْحمهةِ  بهْيه  مها ِإن   اْلعهْرشِ  َحههلهةِ  ِمنْ  اّلل ِ  مهله رواه أبو (  عهامٍ  ِمائهةِ  سه

 .داود )صحيح ( 
إّن هذا اخللق العظيم يدل على قدرة هللا العظيمة وقّوته وأنه يفعل ما :        أخي

يشاء وخيلق ما يريد حلكمٍة يعلمها ، فهل َقَدْران هللا حّق قدره ابلقيام بطاعته وترك 
معصيته ؟ إّن العاقل هو الذي يعي هذا ويفهمه ، ويقوم مبا أمره به ربّه ؛ حّباً له 

 هللا املوفق .وإقباالً عليه . ووخوفاً منه 
    
إّن العبد حيب أن أيخذ كتابه بيمينه ، لكن هل قمنا مبا أمران هللا به وانتهينا عن نواهيه  -3

ليحصل لنا ذلك بفضل هللا ورمحته ؟ فمن جاء ربه مؤمناً قد عمل الصاحلات فإنّه 
 ِن دْ  يح اله عه هللا ت ه  إنّ  ):  يف حديث ابن عمر  أيخذ كتاب حسناته بيمينه ، كما قال 

 فح رِ عْ ت ه ا أه ذه كه   به نْ ذه  فح رِ عْ ت ه أه  ولح قح ي ه ه ف ه وبِ نح ذح بِ  هح ره رِّ قه وي ح  اسِ الن   نه ه مِ َْته ه وسِ فه ن ه كه   يهِ له عه  عح ضه فيه  نه مِ ؤْ الح 
 ِإّنِ ف ال قه  كه له هه  دْ قه  هح ن  أه  هِ سِ فْ  ن ه ى يف أه ره ه وه وبِ نح ذح بِ  هح ره ر  ا ق ه ذه  إِ َّت  حه  بّ ره  يْ أه  مْ عه ن ه  ولح قح ي ه ا ف ه ذه كه   به نْ ذه 

َتحهاقهْد  نْ يها يف  عهلهْيكه  سهَته ْومه  لهكه  أهْغِفرحهها وهأهنه  الدُّ نهاتِهِ  ِكتهاب  ي حْعطهى ثح    اْلي ه   ( بِيهِميِنهِ  حهسه
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ق الإيمان الص   ق وْلُنكثر من التوبة والاستغفار ادأخي , حق ِ

 .  وهو سبحانه املوفق لكل خري.  قبل أن نلقاه والاعتذار إلى هللا 
ليعلم كُل واحٍد منا أّن من قام بطاعة هللا ورسوله ، وانتهى عن معاصي هللا ، فذلك  -4

توفيق من هللا ، وكذلك من يّسر هللا له دخول اجلنة فذلك بفضل هللا ورمحته ، وإمنا 
 يه  أهْنته  وهاله  قهالحوا اجلْهن ةه  عهمهلحهح  ِمْنكحمْ  أهحهًدا يحْدِخله  لهنْ : )    األعمال سبب ، وقد قال 

ِنه  أهنْ  ِإال   أهنه  وهاله  قهاله  اّلل ِ  رهسحوله   .رواه مسلم (  وهرهَْحهةٍ  ِبفهْضلٍ  ِمْنهح  اّلل ح  ي هت هغهم ده
، إّن هلل علّي وعليك ِمّنة وفضل وإحسان يف كل طاعة تقدمها ؛ فحريٌّ   يا أخي

 .  وهللا الموفقيب وبك أن نزداَد شكراً هلل على فضله ورمحته . 
 

 
 

 ا  َوَلمْ ( 25) ِكَتاِبيَهْ  ُأوتَ  َلمْ  َليَْتنِي يَا َفيَُقولُ  ِبِشَماِلهِ  ِكَتابَهُ  ُأوتِيَ  َمنْ  َوأَمَّ

ِي أَْغَنى َما( 27) اْلَقاِضيَةَ  كَاَنتِ  َليَْتَها يَا( 26) ِحَساِبيَهْ  َما أَْدرِ   َماِليَهْ  َعن 

ِي َهَلكَ ( 28) ( 31) َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ُثمَّ ( 30) َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ( 29) ُسْلَطانِيَهْ  َعن 

 ُيْؤِمنُ  َلا كَانَ  إِنَّهُ ( 32) َفاْسُلُكوهُ  ِذرَاًعا َسبُْعونَ  ذَرُْعَها ِسْلِسَلة   ِفي ُثمَّ 

هِ   اْليَْومَ  َلهُ  َفَليْسَ ( 34) اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعَلى يَُحضُّ  َوَلا( 33) اْلَعِظيمِ  ِباللَّ

 اْلَخاِطُئونَ  إِلَّا يَأُْكُلهُ  َلا( 36) ِغْسِلين   ِمنْ  إِلَّا َطَعام   َوَلا( 35) َحِميم   َهاُهَنا

(37)  

 
 
 التفسير : 

 

ليتين مل أُعط   وأما من أُعطي كتاب سيئاته بشماله يف عرصات القيامة ، فيندم ويقول : اي
ليت  مل أعلم ما حسايب الذي سألقاه !  ملِا يرى مما سيالقي من العذاب ، اي كتايب ! واي ليتين

عيّن مايل عذاب هللا ونقمته ، ذهب املوتة اليت ذقتها كانت املوتة اليت ال حياة بعدها ! مل يدفع 
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عين جاهي وسلطاين وُجندي ومنصيب ، وُحّجيت اليت أحتّج هبا ، فلم يبق معي شيء من ذلك  
هللا ملالئكته الزابنية : خذوا هذا الكافر فأمجعوا يديه إىل عنقه يف الغل ، مث يف انر كِله ، قال 

فيها ؛ ليصلى حّرها وحُيّس َحَرَقها ، مث أدخلوا فيه سلسة طوهلا سبعون جهّنم  احملرقة اغمروه 
مث خترج من فيه مث يُنظمون فيها كما يُنظم اجلراد يف العود حني ُيشوى  إستهذراعاً ، فتدخل يف 

ستحق للعبادة هو 
ُ
، إنه كان ال ُيصّدق ابستحقاق هللا العبادة وحده دون سواه ، وهللا امل

العظيم يف ربوبيته وإالهيته وأمسائه وصفاته ، وال حيث  وال ُيشجع غريه على إطعام املسكني 
، فال يؤدي ما وجب عليه يف ذلك ، فليس له يوم القيامة قريٌب يُنقذه من والفقري واحملتاج 

عذاب هللا ، وال شفيع يدفع عنه نقمة هللا وأبسه ، وال طعام له يوم القيامة إال من صديد أهل 
 .النار وما يسيل من املاء والدم من حلومهم ، ال أيكل هذا الطعام إال اجملرمون الكافرون ابهلل 

 :  س من الآياتبعض الدرو
 
-  ، ومل يكن مؤمناً ابهلل فإّن ماله ال ينفعه يوم إّن العبد إن كان ذا مالٍ أيها املسلم 

القيامة عند هللا ، وكذلك املسلم إن كان ذا ماٍل ولكّنه مرتكب للذنوب غري مباٍل بربه 
ِي أَْغَنى َما فإّن ماله لن يُغين من هللا شيئاً  فْليتق هللاَ العبُد من اليوم   َماِليَهْ  َعن 

 الإْنَسانَ  إِنَّ  كَلا، وْليعلم أصحاب األموال أن املال سبٌب لطغيان كثرٌي من الناس 

فْليحِسب أصحاب األموال حساهبم من   [7 ،6: العلق]  اْسَتْغَنى رَآهُ  أَنْ  َليَْطَغى
وهللا .  املال يف ما يرضي هللا  وإنفاقاآلن بتقوى هللا واالستقامة على دينه 

 . المستعان

- إّن أصحاب السلطان الذين أعرضوا عن هللا سيذهب سلطاهُنم  أيها المسلم ،
يوم القيامة وال ُجنودهم ؛ ولذا وسوف يندمون غاية الندم ولن يُغين عنهم سلطاهنم 

دود وحتكيم شرع عليهم أن يتقوا هللا وأن جيعلوا هذا السلطان يف مرضاة هللا إبقامة احل
وعليهم هللا والعدل بني الناس وإعطائهم حقوقهم وْليجعلوا يوم القيامة نصب أعينهم 

:  
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 ِإن   ) :  يف حديث هشام بن حكيم  أن يّتقوا تعذيب الناس بغري حق ، فقد قال    ) أ (

نْ يها يف  الن اسه  ي حعهذِّبحونه  ال ِذينه  ي حعهذِّبح  اّلل ه   . رواه مسلم (  الدُّ
أن حيذروا من الوقوع يف الصنف الذين معهم سياط كأذانب البقر يضربون هبا الناس   ) ب (

فهانِ ):  ، وقد قال  بِ   ِسيهاطٌ  مهعههحمْ  ق هْومٌ  أهرهُهحها ملهْ  الن ارِ  أهْهلِ  ِمنْ  ِصن ْ  ِبها يهْضرِبحونه  اْلب هقهرِ  كهأهْذنه
تٌ  كهاِسيهاتٌ   وهِنسهاءٌ  الن اسه  تٌ  عهارِيه ِيله تٌ  ِمح ائِلهةِ  اْلبحْختِ  كهأهْسِنمهةِ   رحءحوسحهحن   مهاِئله  يهْدخحْلنه  اله  اْلمه
ْدنه  وهاله  اجلْهن ةه  ا  مهِسيهةِ  ِمنْ  لهيحوجهدح  ِرُيههها وهِإن   ِرُيههها جيِه ا كهذه  .مسلم رواه (  وهكهذه

أن ينظروا يف من كان صاحب سلطان فمات وذهب ، أين سلطانه ؟ لقد ترك    ) ج ( 
سلطانه وذهب عنه ؛ ولذلك تُرك يف قربه ليس معه إال عمله ، فليس معه مال وال 

 . وهللا هو الموفقولد وال صديق وال سلطان وال وجاهه وال منصب . 
يف حديث كعب  ، كما قال املال والشرف واملناصب واجلاه هي أفسد لدين العبد    ) د ( 

ائِعهانِ  ِذئْ بهانِ  مها : ) بن مالك  ْرءِ  ِحْرصِ  ِمنْ  ْلهها ِبِهْفسهده  غهنهمٍ  يف  أحْرِسله  جه  اْلمهالِ  عهلهى اْلمه

 . رواه أمحد والرتمذي ) صحيح ((  ِلِديِنهِ  وهالش رهفِ 
واتقوا هللا  !يا أصحاب المال والجاه والمناصب ، انتبهوا        

 . في أموركم
  
- وقد قال  : إّن طعام أهل النار )غسلني ( قد قيل أنّه الزقوم ايها المسلم ،  يف

نْ يها دهارِ  يف  قحِطرهتْ  الز قُّومِ  ِمنْ  قهْطرهةً  أهن   لهوْ   : )  حديث ابن عباس  هْفسهدهتْ  الدُّ  عهلهى ْله
نْ يها أهْهلِ   . رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة ) صحيح ((  طهعهامههح  يهكحونح  ِبهنْ  فهكهْيفه  مهعهاِيشههحمْ  الدُّ

-  أخي املسلم : إّن الصداقات واحملبة إن كانت لغري هللا فإهّنا ال تنفع صاحبها يوم
القيامة ؛ ولذلك اجعل صداقتك وحمبتك لوجه هللا الكرمي ، وافهم مثرة ذلك ، كما 

يف حديث السبعة الذين يُظلهم هللا يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله وذكر منهم  قال 
نِ : )  . وهللا املوفق . رواه الشيخان (  عهلهْيهِ  وهت هفهر قها عهلهْيهِ  اْجتهمهعها اّلل ِ  يف  َتههااب   وهرهجحله
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 كَِريم   رَُسول   َلَقْولُ  إِنَّهُ ( 39) ُتبِْصُرونَ  َلا َوَما( 38) ُتبِْصُرونَ  ِبَما ُأْقِسمُ  َفَلا 

 َما َقِليًلا كَاِهن   ِبَقْولِ  َوَلا( 41) ُتْؤِمُنونَ  َما َقِليًلا َشاِعر   ِبَقْولِ  ُهوَ  َوَما( 40)

لَ  َوَلوْ ( 43) اْلَعاَلِمينَ  َرب ِ  ِمنْ  َتْنِزيل  ( 42) َتَذكَُّرونَ   بَْعضَ  َعَليَْنا َتَقوَّ

 َفَما( 46) اْلَوتِينَ  ِمْنهُ  َلَقَطْعَنا ُثمَّ ( 45) ِباْليَِمينِ  ِمْنهُ  َناَلأََخذْ ( 44) اْلأََقاِويلِ 

ِقينَ  َلَتْذِكرَة   َوإِنَّهُ ( 47) َحاِجِزينَ  َعْنهُ  أََحد   ِمنْ  ِمْنُكمْ  ا( 48) ِلْلُمتَّ  أَنَّ  َلَنْعَلمُ  َوإِنَّ

ِبينَ  ِمْنُكمْ   اْليَِقينِ  َلَحقُّ  َوإِنَّهُ ( 50) اْلكَاِفِرينَ  َعَلى َلَحْسرَة   َوإِنَّهُ ( 49) ُمكَذ ِ

 ( 52) اْلَعِظيمِ  َرب ِكَ  ِباْسمِ  َفَسب ِحْ ( 51)

 
 التفسير : 

  

فأُقسم بكل ما تشاهدونه من املخلوقات ، وأُقسم بكل ما ال تشاهدونه من املخلوقات إّن 
، وأنّه قد بّلغه الرسول الكرمي  هذا القرآن كالم هللا ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله حممد 

إىل من أُرسل إليهم ، وما هذا القرآن بكالم شاعر كما تفرتون ، ولكن كالم هللا حّقاً  حممد 
ولكن تصديقكم ابحلق قليل ، وما هذا القرآن بقول كاهٍن وسجعه ، ولكنه كالم هللا حّقاً 

آن لعلمتم أنه كالم هللا ، ولكن هذا ولكن تذّكركم قليل ، فلو تذّكرمت كثرياً ابلتفكر يف القر 
لُِيبلِّغه إىل من أُرسل إليهم  ، ولو نسَب إلينا  القرآن ُمنّزٌل من رب العاملني على رسوله حممد 

  –من ذلك  وحاشاه  –بعضاً من األقوال مل نَتُقْله  حممٌد 
نه إذا ُقطع عرق أل -هلك نتقمنا منه ابليمني ابطشني به ، مثّ لقطعنا منه نياط القلب فيال

فما يقدر أحٌد منكم أن ينعه من عقابنا أو حيجز بيننا وبينه إذا أردان  - اإلنسانالقلب مات 
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به شيئاً من العقوبة ، وإّن هذا القرآن لعظٌة وعربٌة عظيمٌة للمتقني هللا بفعل أوامره واجتناب 
حه وقوة ُحّجته ، نواهيه ، وإان لنعلم أن بعضكم ُيكّذب هبذا القرآن مع بيانه ووضو 

 وسنجازيهم على تكذيبهم . 
وإّن التكذيب ابلقرآن لندامٌة على الكافرين يوم القيامة حينما يرون عاقبة تكذيبهم بدخوهلم 

 النار .
فيه ، فهو كالم هللا الذي نّزله على رسوله وإن هذا القرآن هو احلق الثابت الذي ال شك 

زِّه هللا وقّدسه مما ال يليق به مما اّدعاه املشركون وغريهم ابحلق مصدقاً ملا بني يديه ، فن حممد 
والبنات واألنداد وغري ذلك إىل هللا ، تعاىل هللا عّما يقولون ، فهو من نسبة الصاحبة والولد 

 سبحانه العظيم يف ذاته وربوبيته وأُلوهّيته وأمسائه وصفاته .
 

 بعض الدروس من الآيات : 

 

، [192]الشعراء:  اْلَعاَلِمينَ  َرب ِ  َلَتْنِزيلُ  َوإِنَّهُ   حقيقًة  القرآن كالم هللا  -1
هو إضافة   كَِريم   رَُسول   َلَقْولُ  إِنَّهُ   يف هذه اآلية وإضافته إىل رسول هللا 

 رهجحلٌ  أهاله  ):  يف حديث جابر  تبليغ وليست إضافة إنشاء ، ويدّل لذلك قوله 
مه   أحب هلِّغه  أهنْ  مهن هعحوِن  قهدْ  ق حرهْيًشا فهِإن   ق هْوِمهِ  ِإله  ُيهِْمْلِن  ، جة ) صحيح ( رواه الرتمذي وابن ما(  رهبِّ  كهله

ة   ِذي( 19) كَِريم   رَُسول   َلَقْولُ  إِنَّهُ    وكذلك إضافة القرآن إىل جربيل   ُقوَّ

هي إضافة تبليغ ؛ فإن جربيل  [20-19]التكوير:  ( 20) َمِكين   اْلَعرِْش  ِذي ِعْندَ 
  بّلغه إىل حممد   وحممد . بّلغه إىل من أُرسل إليهم 
 

رسالة إلى من يتكل م في المسائل الشرعية وإلى طلاب  -2

 : العلم 

مل يقله ، فإّن هللا سوف يُهلكه ؛ ولذلك جيب على العبد أن يتقي  إن كل متقوِّل على هللا ما
 .ليس منه  مل يقله أو ينسب إىل دين هللا ما فال ينسب إىل هللا ما هللا 

 وعلى طالب العلم : 
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والفقه فيهما ،  كتاب هللا أو سنة رسوله أن ال يتكلم يف مسألة إال مبا علم فيها من   ) أ ( 
ال ينسبه إىل رسول هللا فث فليكن عاملاً بصحته ، فإن كان احلديث غري صحيح يدوإذا أفىت حب

  وقد قال ،  يف حديث أيب هريرة ( :  ْب هو أْ  أهقحلْ  ملهْ  مها عهلهي   ت هقهو له  مهن ت ه هح  ف هْلي ه (  الن ارِ  ِمنْ  مهْقعهده
 .رواه ابن ماجة ) صحيح ( 

اجعل هذا الكلام أخي طالب العلم نصب عينيك . وهللا 

 الموفق . 

 
يف الفقه ؛ فلينقل ما حيفظه من السنة إىل  ) ب ( إذا كان طالب العلم ليس فقيهاً متضّلعاً 

 يف حديث زيد بن اثبت  الفقهاء املتمرسني وله أجٌر عظيٌم عند هللا على ذلك ، وقد قال 
عه  اْمرهأً  اّلل ح  نهض ره  : ) قههح أه  هحوه  مهنْ  ِإله  ِفْقهٍ  حهاِملِ  ف هرحب   غهْيههح  ي حب هلِّغههح  حهَّت   فهحهِفظههح  حهِديثًا ِمن ا َسِه  وهرحب   ِمْنهح  ف ْ

اِمعٍ  ِمنْ  أهْوعهى محب هلِّغٍ  ف هرحب   : ) ويف حديث ابن مسعود رواه الرتمذي ) صحيح ( (  ِبفهِقيهٍ  لهْيسه  ِفْقهٍ  حهاِملِ  (  سه
 مهنْ  ِإله  ِفْقهٍ  حهاِملِ  وهرحب   فهِقيهٍ  غهْيِ  ِفْقهٍ  حهاِملِ  ف هرحب   : ) ويف حديث أنس رواه أمحد والرتمذي ) صحيح ( 

قههح  هحوه   .رواه أمحد وابن ماجة ) صحيح ( (  ِمْنهح  أهف ْ
 
 ) سبحان هللا وحبمده ، سبحان هللا العظيم ( ، لنكثر من تسبيح هللا  أخي المسلم -3

و ) سبحان ريب العظيم ( وكل ما ورد من التسبيح ، وأّما يف الركوع للصالة فُيشرع أن 
 السجود : سبحان ريب األعلى ؛ حلديث يسبح فيقول : سبحان ريب العظيم ، ويف

ه  سحْبحهانه  رحكحوِعهِ  يف  ي هقحولح  فهكهانه   الن ِبِّ  مهعه  صهل ى أهن هح  : ) حذيفة   سحجحوِدهِ  وهيف  اْلعهِظيمِ  رهبِّ
ه  سحْبحهانه  ابٍ  آيهةِ  عهلهى أهتهى وهمها وهسهأهله  وهقهفه  ِإال   رهَْحهةٍ  آيهةِ  عهلهى أهتهى وهمها اْْلهْعلهى رهبِّ  وهقهفه  ِإال   عهذه
 رهكهعه  ِإذها  اّلل ِ  رهسحولح  فهكهانه : )  . ويف حديث عقبة بن عامر رواه الرتمذي ) صحيح ( (  وهت هعهو ذه 

ه  سحْبحهانه  قهاله  ثً  وهَِبهْمِدهِ  اْلعهِظيمِ  رهبِّ ه  سحْبحهانه  قهاله  سهجهده  وهِإذها ثهله ثً  وهَبهْمِدهِ  اْْلهْعلهى رهبِّ  أبورواه (  ثهله

 .داود ) صحيح ( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير جزء تبارك 

 - 40 -  

 

 كَِريم   رَُسول   َلَقْولُ  إِنَّهُ   ) كرمي ( كما قال تعاىل : من صفات الرسول حممد  -4
  فهو كرمي على ربه  وكان أكرم الناس ، ويف حديث أنس ( :  اّلل ِ  رهسحولح  وهكهانه   اله 

ًئا يحْسأهلح  ي ْ )  بن عبيد هللا . ويف حديث طلحة احلاكم ) صحيح ( أمحد و رواه  ( سهكهته  أهوْ  أهْعطهاهح  ِإال   شه
ًئا يهْسأهلح  يهكهادح  ال  اّلل ِ  رهسحولح  وهكهانه  ي ْ  . وقد قال هللا  رواه الطرباين يف الكبري ) صحيح ((  ف هعهلههح  ِإال شه
 كل خلق عظيم .  فقد مجع  [4]القلم:  َعِظيم   ُخُلق   َلَعَلى َوإِنَّكَ   عنه 

 
                         

  َسائِل   َسأَلَ  تفسير سورة                        

                                                                                  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 
  َهِ  ِمنَ ( 2) َداِفع   َلهُ  َليْسَ  ِلْلكَاِفِرينَ ( 1) َواِقع   ِبَعَذاب   َسائِل   َسأَل  ِذي اللَّ

 َخْمِسينَ  ِمْقَدارُهُ  كَانَ  يَْوم   ِفي إَِليْهِ  َوالرُّوحُ  اْلَمَلائِكَةُ  َتْعُرجُ ( 3) اْلَمَعاِرجِ 

 َقِريبًا َوَنرَاهُ ( 6) بَِعيًدا يََرْوَنهُ  إِنَُّهمْ ( 5) َجِميًلا َصبْرًا َفاْصِبرْ ( 4) َسَنة   أَْلفَ 

َماءُ  ُكونُ تَ  يَْومَ ( 7)  يَْسأَلُ  َوَلا( 9) كَاْلِعْهنِ  اْلِجبَالُ  َوَتُكونُ ( 8) كَاْلُمْهلِ  السَّ

 يَْوِمئِذ   َعَذابِ  ِمنْ  يَْفَتِدي َلوْ  اْلُمْجرِمُ  يََودُّ  ُيبَصَُّروَنُهمْ ( 10) َحِميًما َحِميم  

تِي َوَفِصيَلتِهِ ( 12) َوأَِخيهِ  َوَصاِحبَتِهِ ( 11) ِببَنِيهِ   ِفي َوَمنْ ( 13) ُتْؤِويهِ  الَّ

َها كَلَّا( 14) ُيْنِجيهِ  ُثمَّ  َجِميًعا اْلأَرِْض   َتْدُعو( 16) ِللشََّوى َنزَّاَعةً ( 15) َلَظى إِنَّ

 إَِذا( 19) َهُلوًعا ُخِلقَ  اْلِإْنَسانَ  إِنَّ ( 18) َفأَْوَعى َوَجَمعَ ( 17) َوَتَولَّى أَْدبَرَ  َمنْ 

هُ  هُ  َوإَِذا( 20) َجُزوًعا الشَّرُّ  َمسَّ   (22) اْلُمَصل ِينَ  إِلَّا( 21) َمُنوًعا اْلَخيْرُ  َمسَّ

 
 

 التفسير : 

دعا داٍع من الكفار مستعجالً بعذاب هللا على نفسه وقومه ، والعذاب واقع ٌ هبم يف اآلخرة ال 
 حمالة ، فلم االستعجال يف نزوله يف الدنيا ؟ .
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وهذا العذاب الذي سيقع ابلكفار ال دافع له وال مانع له من هللا وال حائل حيول بني الكفار 
،  ت والفواضلي العلو والدرجاذهللا كونه ، وهذا العذاب هو من هللا  أرادونزوله هبم إذا 

،  لدنياا أايمسنة من  ألفيف يوٍم كان مقداره مخسني  -إىل هللا  –تصعد املالئكة وجربيل إليه 
وأذاهم لك صرباً ال جزع فيه  على تكذيب قومك –أيها الرسول  – وهو يوم القيامة ، فاصرب

 وال شكوى . 
 يالً ، فهم ال يؤمنون به ، ونرىإّن الكفار يرون وقوع العذاب وقيام الساعة بعيد الوقوع مستح

أن يوم القيامة واحلساب قريب ، وإن كان له أمد ال يعلمه إال هللا ، يوم تكون السماء مثل 
بقية الزيت املرتسبة يف سيالهنا وذوابهنا ، وتكون اجلبال مثل الصوف املنفوش يف خفَّتها ، ويف 

 يوم القيامة ال يسأل القريب قريبه عن حاله بل كٌل مشغول بنفسه ، يبصر القرابة بعضهم
بعضاً ويعرف بعضهم بعضاً ولكن ال ينفعه ، يود اجملرم على نفسه ابلكفر والذنوب أن يفتدي 

، ولن حيصل له ذلك لينجو بنفسه مع أهنم أحب الناس إليه  أببنائهمن عذاب يوم القيامة 
ويود أن يفتدي من  ، ولكن هيهات ! هبزوجته وأخياالفتداء ، ويود أن يفتدي من العذاب 

ريته اليت تضمه وقبيلته وفخذه الذي هو منهم ، ويود لو يفتدي من العذاب العذاب بعش
جبميع من يف األرض من الناس واملال وغري ذلك حىت ينجو من عذاب هللا ، وهيهات ذلك ، 

متناه وْلريتدع عن ذلك ، فإمنا هو وارد انر جهنم اليت تلتهب وتتوقد من  ال حصول له على ما
جلدة الرأس والبدن والوجه ، وتشوي كل شيء فيه  ا فإهنا تنزعا ، ومن شدة حرهشدة حره

بشدة ، تدعو النار إليها أهلها ممن جعل اإليان وراءه وأعرض عن طاعة هللا ورسوله ، ومجع 
 املال بعضه على بعض يف أوعيته ومل خُيرج منه ما أوجب هللا عليه فيه . 

بته املصائب اشتدَّ جزعه وقلَّ صربه ، وإذا ُجِبل على اهللع ؛ وذلك أنه إذا أصا نإّن اإلنسا
والنعم من هللا ، منعها عن غريه وّبل هبا فلم خُيرج منها حق هللا تعاىل الذي حصل على اخلري 

فهم الذين عصمهم هللا  أوجبه عليه فيها ، إال الذين أقاموا الصلوات كما شرعها هللا 
 ووّفقهم هلداه . 
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 :  بعض الدروس من الآيات
 حيرم على العبد أن يسأل عذاب هللا ، كما حيرم عليه الدعاء على نفسه ، وقد قال  -1

دِكحمْ  عهلهى تهْدعحوا وهاله  أهنْ فحِسكحمْ  عهلهى تهْدعحوا اله  ):   يف حديث جابر   عهلهى تهْدعحوا وهاله  أهْواله
ِمكحمْ   عهطهاءٌ  ِفيهها ن هْيلٍ  سهاعهةه  وهت هعهاله  ت هبهارهكه  اّلل ِ  ِمنْ  ت حوهاِفقحوا اله  أهْموهاِلكحمْ  عهلهى تهْدعحوا وهاله  خهده

يف  ل العبد العافية من هللا ، كما قال يسأ. لكن ُيشرع أن رواه مسلم (  لهكحمْ  ف هيهْستهِجيبه 
ن  ْوا اله  الن اسح  أهي ُّهها حديث ابن أيب أوىف : ) وِّ  ِلقهاءه  ت هتهمه  لهِقيتحمحوهحمْ  فهِإذها اْلعهاِفيهةه  اّلل ه  وهسهلحوا اْلعهدح

 .رواه الشيخان (  احلديث.. . فهاْصِْبحوا
ىل هللا ، هبذا الصرب يف حياتك ، يف دعوتك إ، كن صابراً ، وختّلق  أخي المسلم -2

يف القيام بطاعة هللا وترك معاصيه ، على املصائب ، وْليكن صربك مجيالً ، واعلم أن 
 وال له خياً  عبدٌ  زقرح  ما : )  هريرة يف حديث أيب الصرب ُخُلٌق رفيع ، وقد قال 

 .رواه احلاكم ) صحيح ( (   ْبالصّ  من أوسعه 
يف  ، إن يوم القيامة مقداره مخسون الف سنة ، كما قال  أخي المسلم -3

 وهتهطهؤحهح  بِقحرحوَِّنها ت هْنطهححهح  ) ملّا ذكر من منع حق البقر والغنم وفيه :  حديث أيب هريرة 
ِفهها هها عهلهْيهِ  مهر   كحل مها  ِبِهْظله ارحهح  كهانه   ي هْومٍ  يف  أحْخرهاهها عهلهْيهِ  رحد   أحواله نهةٍ  أهْلفه  ِخهِْسيه  ِمْقده  حهَّت   سه

ِبيلههح  فهيههى اْلِعبهادِ  بهْيه  ي حْقضهى  .رواه مسلم (  احلديث. ..سه
وقم ، خذ لذلك اليوم ُعدته وأخرج ما أوجب هللا عليك من املال ،         أخي

 حبقوق هللا وحقوق عباده ، واستعّد آلخرتك من اآلن .
، إن الولد والزوجة واألخ والقبيلة والعشرية والفخذ وكل من يف  أخي المسلم -4

األرض ، كلهم ال يلكون يل ولك شيئاً ، بل كل منهم يوم القيامة إمّنا يهمه شأن 
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( حىت  ن هْفِسي ن هْفِسي  : )أّن الرسل يقول كل واحد منهم نفسه ، ويف حديث الشفاعة 
 .رواه البخاري (  ... اْلديث رهبِّ  يه  أحم ِت  فيقول : ) أيتوا حممداً 

ّم ابنفسنا من اآلن ) النَّجاء النَّجاء ( وْليفّكر كل ْلنهتفإذا كنا أان وأنت عقالء ، ف
 واحد منا يف فكاك رقبته من النار .

 
  : ومما يتعلق بالولد والأخ والزوجة والأهل والخلق والمال 

؛ فإهنم يوم القيامة لن ينجوك أو ينجوين من  ) أ ( لنحذر من طاعتهم يف معصية هللا 
عذاب هللا ، فْلنكن حازمني يف التعامل معهم ، حبث يكون التعامل معهم قد ضبطناه بكالم 

 . يف حدود طاعة هللا العطاء هلم مع التفّضل واخلري و  هللا وكالم رسوله 
) ب ( ُيشرع للعبد املسلم أن يُنفق من ماله ؛ ليكون ماله له ، وال يرتكه كله للوارث وقد 

 : ؛ ولذلك أيها المسلمحرم نفسه منه وتركه كله جمموعاً للزوجة والولد والقريب 
 : ما الذي لك من مالك ، وما الذي ليس لك ؟.1س
 : الذي يل من مايل هو : ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصّدقت فأمضيت ، 1ج

 وما كان غري ذلك فهو للناس .
 
 : ما هو الدليل ؟   2س
ثٌ  مهاِلهِ  ِمنْ  لههح  ِإمن ها مهاِل  مهاِل  اْلعهْبدح  ي هقحولح : )   يف حديث أيب هريرة  : قوله  2ج  أهكهله  مها ثهله

تهنه  أهْعطهى أهوْ  فهأهبْ لهى لهِبسه  أهوْ  فهأهْفنه  رِكحهح  ذهاِهبٌ  ف ههحوه  ذهِلكه  ِسوهى وهمها فهاق ْ  رواه مسلم .(  ِللن اسِ  وهَته
 

 : أيهما أحب إليك ، مالك أم مال وارثك ؟ 3س
 : إن مايل أحب إيل من مال من يرثين .3ج
 
 ؟ وما هو مال وارثك ؟  :  فما هو مالك إذن  4س
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مه  مها مهالههح  فهِإن  : )    : مايل هو ما قدمت ، ومال وارثي ما أّخرت ، لقوله  4ج  وهارِثِهِ  وهمهالح  قهد 
 .رواه البخاري (  أهخ ره  مها
 : تسألين : ماذا تريد هبذه األسئلة ؟  5س
عند هللا  : ُأجيبك : أريد أن تعي ما قلُته لك ؛ فُتنفق من مالك من اآلن ؛ ليكون لك 5ج

 يف ميزان حسناتك ؛ ولِتكون أسعد مبالك . وهللا املوفق .
 
اِلعٌ    شححي  رهجحلٍ  يف  مها شهرُّ : ) يف حديث أيب هريرة  احلذر من اهللع ، وقد قال  -5  هه

 .رواه أمحد وأبو داود )صحيح( (  خهاِلعٌ  وهجحْبٌ 
 شٌح هالع : ّبل شديد . -
 جنب خالع : خيلع القلب من شدته . -
  

 
    

  َِذين ِذينَ ( 23) َدائُِمونَ  َصَلاتِِهمْ  َعَلى ُهمْ  الَّ  َمْعُلوم   َحق   أَْمَواِلِهمْ  ِفي َوالَّ

ائِلِ ( 24) ِذينَ ( 25) َواْلَمْحُرومِ  ِللسَّ ُقونَ  َوالَّ ينِ  ِبيَْومِ  ُيَصد ِ ِذينَ ( 26) الد ِ  َوالَّ

( 28) َمأُْمون   َغيْرُ  َرب ِِهمْ  َعَذابَ  إِنَّ ( 27) ُمْشِفُقونَ  َرب ِِهمْ  َعَذابِ  ِمنْ  ُهمْ 

ِذينَ   َمَلكَتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِهمْ  َعَلى إِلَّا( 29) َحاِفُظونَ  ِلُفُروِجِهمْ  ُهمْ  َوالَّ

 ُهمُ  َفأُوَلئِكَ  َذِلكَ  َورَاءَ  ابَْتَغى َفَمنِ ( 30) َمُلوِمينَ  َغيْرُ  َفإِنَُّهمْ  أَيَْماُنُهمْ 

ِذينَ ( 31) اْلَعاُدونَ  ِذينَ ( 32) رَاُعونَ  َوَعْهِدِهمْ  لِأََماَناتِِهمْ  ُهمْ  َوالَّ  ُهمْ  َوالَّ

ِذينَ ( 33) َقائُِمونَ  ِبَشَهاَداتِِهمْ   أُوَلئِكَ ( 34) ُيَحاِفُظونَ  َصَلاتِِهمْ  َعَلى ُهمْ  َوالَّ

  (35) ُمكْرَُمونَ  َجنَّات   ِفي

 
 التفسير : 

هذه صفات املصلني ، الذين هم مداومون على صالهتم ، حمافظون على أوقاهتا وأركاهنا 
وشروطها وواجباهتا ، وال يقطعون الصالة ما داموا أحياًء يعقلون ، والذين يف أمواهلم جزٌء 
معنّي وهو الزكاة املفروضة فيؤدوهنا بطيبة نفس منهم لطالب الصدقة واحملتاج املتعّفف عن 
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والذين ُيصّدقون بيوم البعث واجلزاء واحلساب ؛ فيستعّدون له بكل عمل صاحل ،  السؤال ،
 ؛ فيمتثلون أمر هللا وينتهون عّما هناهم عنه .والذين من عذاب هللا خائفون وِجلون 

إّن عذاب هللا ال أيمنه أحد ممن عقل عن هللا أمره ، بل تراه حذراً من عذاب هللا ، قائماً مبا 
 ، اتركاً ما حّرمه عليه خوفاً من عذابه . أمره هللا به

، إال على أزواجهم أو من  والذين هم لفروجهم صائنون كاف ون عن احلرام خوفاً من هللا 
يلكون من اإلماء ، فإهنم ال أبس عليهم فيهم ؛ ألهنن ممن أابحهن هللا هلم ، فمن سعى 

عتدون يف لقضاء شهوته يف غري زوجاته وإمائه ، فأولئك هم املتجا
ُ
وزون احلالل إىل احلرام ، امل

 ما حّرم هللا عليهم .
 والذين إذا ائُتمنوا مل خيونوا ، وإذا عاهدوا مل يغدروا ، وإذا عاقدوا وفوا .

والذين هم حمافظون على شهاداهتم ال يزيدون فيها وال ينقصون منها وال يكتموهنا ، بل 
ويؤدوهنا ، هتم حُيافظون عليها كما شرعها هللا هلم يؤّدوهنا كما أمرهم هللا . والذين هم على صال

ّتصفون بتلك الصفات يف جنات النعيم ، قد أكرمهم هللا هبا  على أكمل وجه
ُ
، أولئك امل

وأحّل عليهم رضوانه فال يسخط عليهم بعده أبداً ، وهلم يف تلك اجلنات ما تشتهيه األنفس 
 وتلّذ األعني وهم فيها خالدون . 

 
 من الآيات :  بعض الدروس

 

  ، ليدرس كُل واحٍد مّنا نفَسه يف الصفات املذكورة يف هذه اآلايت أيها المسلم -1

ِذينَ ( 22) اْلُمَصل ِينَ  إِلَّا  إىل قوله تعاىل :   َدائُِمونَ  َصَلاتِِهمْ  َعَلى ُهمْ  الَّ

؛ ليحصل على الفوز  وْليقم هبا ُمطّبقاً غري ُُمل هبا  ُمكْرَُمونَ  َجنَّات   ِفي ُأوَلئِكَ 
 .  ُمكْرَُمونَ  َجنَّات   ِفي ُأوَلئِكَ    العظيم بفضل هللا

دليل على   اْلَعاُدونَ  ُهمُ  َفُأوَلئِكَ  َذِلكَ  َورَاءَ  ابَْتَغى َفَمنِ  :  يف قوله تعاىل  -2
حترمي االستمناء ، فعلى املسلم أن ينتبه لذلك ، وعلى الشاب الذي مل يتيسر له النكاح أن 
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 اْستهطهاعه  مهنْ  الش بهابِ  مهْعشهره  يه )  :  يبتعد عن االستمناء ) العادة السرية ( وْليصم ؛ لقوله 

ت هزهو جْ  اْلبهاءهةه  ِمْنكحمْ   رواه الشيخان من حديث ابن مسعود (  ِوجهاءٌ  لههح  فهِإن هح  اِبلص ْومِ  ْيهِ ف هعهله  يهْستهِطعْ  ملهْ  وهمهنْ  ف هْلي ه

 . 
 وجوب حفظ الفرج من الوقوع يف احلرام .  -3

  ومن وسائل حفظ الفرج :

عدم اخللوة ابألجنبية ، وعدم اختالئها ابلرجل األجنيب  سواء كان سائقاً أو عامالً أو   -
 كهانه   ِإال   اِبْمرهأهةٍ  رهجحلٌ  ُيهْلحوهن   اله  : ) يف حديث عقبة بن عامر  أخاً للزوج ، وقد قال 

ِلث ههحمها  .       رواه الشيخان (  اْلمهْوتح  اْلْهْموح  : ) . وقد قال رواه أمحد والرتمذي ) صحيح ( (  الش ْيطهانح  ثه
 .[  أخو الزوج   احلمو : ]
 

 يف الشارع أو غري ذلك . غّض البصر عن احلرام سواء يف القنوات أو -
 عدم سفر املرأة إال مبحرم ، فكل ما يؤدي إىل الزان فهو طريق إىل احلرام ، فهو حمّرم .  -

، أُوصي نفسي وإايك بتقوى هللا وحفظ األمانة اليت ضّيعها الكثري من  أخي المسلم -4
 وهي كل ما أوجب هللا علّي عليك . الناس ، واألماانت كثرية ،

 ها : ـــومن
: فال تكاد جتد الشخص األمني فيها يف هذا العصر ، فقد  أ ( أمانة األموال وحنوها) 

 ُضيِّعت ، وجتد الكثري من الناس خونة يف األمانة إال من رحم هللا ، ويف حديث ُحذيفة 
بهاي هعحونه  الن اسح  ف هيحْصِبحح  : ) قوله  نٍ  بهِن  يف  ِإن   ف هي حقهالح  اْْلهمهانهةه  ي حؤهدِّي أهحهدٌ  يهكهادح  فهله  ي هت ه  رهجحًل  فحله

 .رواه الشيخان (  ... اْلديث أهِميًنا
أخي ، جاهد نفسك يف أداء األمانة يف البيع والشراء واملعاملة وعدم الغش ، وأداء األموال 

 رهسحولح  كهانه قال : ) مستعيذاً به من اخليانة ، ويف حديث أيب هريرة  إىل أهلها ، وادُع هللا 
 بِْئسهتِ  فهِإَّن ها اْْلِيهانهةِ  ِمنْ  ِبكه  وهأهعحوذح  الض ِجيعح  بِْئسه  فهِإن هح  اجْلحوعِ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم   ي هقحولح    اّلل ِ 

 .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ) صحيح ( (  اْلِبطهانهةح 
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فال حتدث به أحداً ؛  أمانة) ب ( ومن األمانة إذا حدثك الشخص حبديث مث التفت فهي 
رواه ابو داود (  أهمهانهةٌ  فهِهيه  اْلت هفهته  ثح   اِبْلْهِديثِ  الر جحلح  حهد ثه  ِإذها : ) يف حديث جابر  لقوله 

 والرتمذي ) حسن ( .
، إذا عمل احدان عمالً من الصاحلات املسنوانت ، فإنه ُيشرع له   أخي المسلم  -5

 اّلل ِ  ِإله  اْْلهْعمهالِ  أهحهب   وهأهن  )   يف حديث عائشة رضي هللا عنها :  املداومة عليه ؛ لقوله 

تههح  عهمهًل  عهِمله  ِإذها  اّلل ِ  رهسحولح  كهانه . قالت : ) رواه الشيخان(  قهل   وهِإنْ  أهْدوهمحهها  . رواه مسلم (  أهثْ ب ه
 رسالة إلى الذين يؤدون الشهادة في المحاكم أو غيرها :   -6

 
اتقوا هللا واعلموا أن الشهادة اليت تؤدوهنا سوف ُتسالون عنها يوم القيامة ، فال يشهد 

او استفاضة ، وْلَيقل للقاضي أو من شهد عنده :  أحدكم إال على شيء يعلمه برؤية أو مساع
أان مسعت أو رأيت أو كذا وكذا ، حبيث ال يتكلم إال مبا عنده حقيقًة ، وال يزيد وال ينقص ، 

من أجل أهنا لزميلي أو صديقي أو لشخص من اجلماعة وهي ليست يحذر من الشهادة ولْ 
على علم ومعرفة ، حىت يف شهادة التعريف وبعض األمور اليت يتساهل هبا الناس ، كمن 
يشهد يف حصر الورثة وهو ال يدري عن الورثة وال يعرف ذلك ، أو من يشهد بصالحية 

كذا ، ني وهو ال يعرف من شهد له بصالحيته أم ال ، وهشخص للوالية على األطفال واجملان
ِذينَ  نصب عينيك   -أخي  –فاجعل هذه اآلية    َقائُِمونَ  ِبَشَهاَداتِِهمْ  ُهمْ  َوالَّ

 على هللا . وهللا املوفق . وتذكر يوم العرض
  ِِذينَ  َفَمال َمالِ  َوَعنِ  اْليَِمينِ  َعنِ ( 36) ُمْهِطِعينَ  ِقبََلكَ  كََفُروا الَّ  ِعِزينَ  الش ِ

ا كَلَّا( 38) َنِعيم   َجنَّةَ  ُيْدَخلَ  أَنْ  ِمْنُهمْ  اْمرِئ   ُكلُّ  أَيَْطَمعُ ( 37)  َخَلْقَناُهمْ  إِنَّ

ا ا َواْلَمَغارِبِ  اْلَمَشاِرقِ  ِبرَب ِ  ُأْقِسمُ  َفَلا( 39) يَْعَلُمونَ  ِممَّ ( 40) َلَقاِدُرونَ  إِنَّ

لَ  أَنْ  َعَلى  يَُخوُضوا َفَذرُْهمْ ( 41) ِبَمْسُبوِقينَ  َنْحنُ  َوَما ِمْنُهمْ  َخيْرًا ُنبَد ِ

 اْلأَْجَداثِ  ِمنَ  يَْخُرُجونَ  يَْومَ ( 42) ُيوَعُدونَ  الَِّذي يَْوَمُهمُ  ُيَلاُقوا َحتَّى َويَْلَعُبوا

 ة  ِذلَّ  َترَْهُقُهمْ  أَبَْصاُرُهمْ  َخاِشَعةً ( 43) ُيوِفُضونَ  ُنُصب   إَِلى كَأَنَُّهمْ  ِسَراًعا

 ( 44) ُيوَعُدونَ  كَاُنوا الَِّذي اْليَْومُ  َذِلكَ 
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 التفسير : 

 

، وقد شردت  قد أداموا النظر إليك حُمدقني أببصارهم –الرسول  أيها –فما هلؤالء الكفار 
، وقد حتّلقوا عن يينك ومشالك مجاعات متفرقة ، يسأل  قلوهبم عنك مستنكرين ما جئتهم به

 بعضهم بعضاً : ماذا قال هذا الرجل ؟ 
ونفرهتم عن  يدخله هللا جنة النعيم مع فرارهم عن الرسول  أنهل يطمع كل واحد منهم 

 احلق ؟ كال ! بل مأواهم جهنم ، ليس األمر كما يطمعون ، بل مأواهم جهنم . 
 ين الضعيف ، وإمّنا دخول اجلنة ابإليان والعمل الصاحل ال ابألصل .إان خلقناهم من امل

بنفسه ( إنين قادر على   فأُقسم برب مشارق الشمس والقمر والنجوم ومغارهبا ) يُقسم هللا 
كل شيء ، وعلى أن نُبّدل خرياً من هؤالء الكفار بقوٍم يُطيعوننا وال يعصوان ، وما حنن 

أيها  –ث اخللق بعد موهتم ، فإاّن قادرون على كل شيء . َفدَْع بعاجزين عن ذلك وال عن بع
يف دنياهم حىت يالقوا يوم القيامة ويلعبوا ، الكفار خيوضوا يف تكذيبهم وكفرهم  –الرسول 

 -للجزاء واحلساب ؛ فسيعلمون عاقبة كفرهم ويذوقون وابل عملهم ، يوم يقومون من القبور 
ينهضون مسرعني كما كانوا يف الدنيا يسرعون  –وقف احلساب إذا دعاهم هللا تبارك وتعاىل مل

إىل آهلتهم اليت يعبدوهنا من دون هللا ، خاضعًة أبصارهم تغشاهم ذلة ومهانة ملّا رأوا العذاب ، 
ذلك يوم القيامة الذي كانوا يُوعدون به يف الدنيا ، وإهنم سُيجازون فيه أبعماهلم ويُعّذبون 

 بون به وهو اآلن حقيقة يروهنا أبعينهم . على كفرهم ، فكانوا ُيكذّ 
 

 بعض الدروس من الآيات : 

، سوف خنرج من القبور يوم القيامة ، لكن أان وأنت هل فّكران يف  المسلم أخي -1
يف  القبور وما حيصل فيها من العذاب والنعيم ؟ إّن منظر القرب فظيع ، وقد قال 
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رواه الرتمذي وابن ماجة ) (  ِمْنهح  أهْفظهعح  وهاْلقهْْبح  ِإال   قهطُّ  مهْنظهًرا رهأهْيتح  مها: )   حديث أيب هريرة  

 . حسن ( 
، وُعد إىل بيتك ُمصلحاً من إذا وقفت على القرب تفّكر يف حالك إذا نزلته لُتدفن فيه 

يف  عملك وقولك وبقية عمرك ، واعلم أن القرب أول منازل اآلخرة ، كما قال 
هح  فهمها ِمْنهح  َنهها فهِإنْ  اْْلِخرهةِ  مهنهاِزلِ  ِمنْ  مهْنِزلٍ  أهو لح  اْلقهْْبه  ِإن   ):  حديث عثمان   ِمْنهح  أهْيسهرح  ب هْعده

هح  فهمها ِمْنهح  ي هْنجح  ملهْ  وهِإنْ   . رواه الرتمذي وابن ماجة ) حسن ( (  ِمْنهح  أهشهدُّ  ب هْعده
رواه  (  اْلقهْْبِ  عهذهابِ  ِمنْ  ِبكه  وهأهعحوذح : ) واستعذ أخي ابهلل من عذاب القرب ، كما قال 

 .الشيخان 
إن الكفار قد فُتنوا ابلدنيا واللعب فيها ، فيا أخي ، لنحذر من هذه الدنيا أن تذهب  -2

نْ يها ات  قحوا: )  بنا عن طاعة هللا إىل معاصيه ، وقد قال  .   مسلم( رواه  ْلديث... االدُّ
 يف دعائه :  كما أنه ُيشرع لنا التعّوذ ابهلل من فتنة الدنيا ، كما قال 

 اْلعحمحرِ  أهْرذهلِ  ِإله  أحرهد   أهنْ  ِبكه  وهأهعحوذح  اجْلحْبِ  ِمنْ  ِبكه  وهأهعحوذح  اْلبحْخلِ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم   )

نهةِ  ِمنْ  ِبكه  وهأهعحوذح  نْ يها ِفت ْ  .رواه النسائي والرتمذي وللبخاري حنوه (  اْلقهْْبِ  عهذهابِ  ِمنْ  ِبكه  وهأهعحوذح  الدُّ
 ، ليس دخول اجلنة ابألماين والطمع ، ولكن :  أيها المسلم -3

ابإليان والعمل الصاحل حىت نلقى فعلينا ،  ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة كما قال   ) أ (
 . هللا 

يف  ) ب ( عامة من يدخل اجلنة املساكني ، وعامة من يدخل النار النساء ، كما قال 
بِ  عهلهى قحْمتح )  بن زيد :  أسامةحديث   اجلْهدِّ  وهأهْصحهابح  اْلمهسهاِكيه  دهخهلههها مهنْ  عهام ةح  فهكهانه  اجلْهن ةِ  ابه
بِ  عهلهى وهقحْمتح  الن ارِ  ِإله  مْ بِِ  أحِمره  قهدْ  الن ارِ  أهْصحهابه  أهن   غهْيه  ُمهْبحوسحونه   دهخهلههها مهنْ  عهام ةح  فهِإذها الن ارِ  ابه

 . رواه الشيخان (  النِّسهاءح 
 

 تفسير سورة نوح                                   
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بسم                                                                               

 هللا الرحمن الرحيم 

 ا  أَِليم   َعَذاب   يَأْتِيَُهمْ  أَنْ  َقبْلِ  ِمنْ  َقْوَمكَ  أَْنِذرْ  أَنْ  َقْوِمهِ  إَِلى ُنوًحا أَرَْسْلَنا إِنَّ

ِي َقْومِ  يَا َقالَ ( 1) هَ  اْعُبُدوا أَنِ ( 2) ُمِبين   َنِذير   َلُكمْ  إِن   َوأَِطيُعونِ  َواتَُّقوهُ  اللَّ

ْرُكمْ  ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  يَْغِفرْ ( 3) هِ  أََجلَ  إِنَّ  ُمَسمًّى أََجل   إَِلى َوُيَؤخ ِ  َجاءَ  إَِذا اللَّ

رُ  َلا ِي رَب ِ  َقالَ ( 4) َتْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  َلوْ  ُيَؤخَّ ( 5) َوَنَهارًا َليًْلا َقْوِمي َدَعْوتُ  إِن 
ِي( 6) ِفرَارًا إِلَّا ُدَعائِي يَزِْدُهمْ  َفَلمْ  َما َوإِن   َجَعُلوا َلُهمْ  ِلَتْغِفرَ  َدَعْوُتُهمْ  ُكلَّ

وا ثِيَابَُهمْ  َواْسَتْغَشْوا آَذانِِهمْ  ِفي أََصاِبَعُهمْ  ( 7) اْستِكْبَارًا َواْسَتكْبَُروا َوأََصرُّ
ِي ُثمَّ  ِي ُثمَّ ( 8) ِجَهارًا َدَعْوُتُهمْ  إِن  ( 9) إِْسرَارًا َلُهمْ  َوأَْسَررْتُ  َلُهمْ  أَْعَلْنتُ  إِن 

ارًا كَانَ  إِنَّهُ  َربَُّكمْ  اْسَتْغِفُروا َفُقْلتُ  َماءَ  ُيرِْسلِ ( 10) َغفَّ  ِمْدرَارًا َعَليُْكمْ  السَّ

  (12) أَْنَهارًا َلُكمْ  َويَْجَعلْ  َجنَّات   َلُكمْ  َويَْجَعلْ  َوبَنِينَ  ِبأَْمَوال   َوُيْمِدْدُكمْ ( 11)

 

 

 التفسير : 

إان أرسلنا نوحاً إىل قومه يدعوهم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له ، أن حذِّر قومك من قبل 
دوا هللا ويؤمنوا برسالتك ، قال نوح : اي قوم إين حُمّذٌر  أن أيتيهم عذاب مؤمل موجع إن مل يوحِّ

علوا ما أمركم به لكم حتذيراً واضحاً بّيناً من عذاب هللا ، أن اعبدوا هللا وحده ال شريك له ، واف
، وانتهوا عما هناكم عنه ، وأطيعوين فيما أدعوكم إليه إذا أردمت النجاة والفوز يف الدنيا واآلخرة 

، فإذا فعلتم ما آمركم به ؛ يغفر هللا لكم ذنوبكم ويعفوا عن سيئاتكم ويد يف أعماركم ويؤخركم 
ا حان نزوله فإنّه ال يؤخر عن وقته ، إىل هناية آجالكم وال يعاجلكم ابلعقوبة ، إّن أجل هللا إذ

لو كنتم تعلمون ذلك لبادرمت إىل طاعة هللا قبل حلول النقمة ، فبادروا إىل طاعة ربكم وترك 
 .  ُمالفته

قال نوح : اي رب إين دعوت قومي إىل عبادتك ابلليل والنهار مستمراً ومل أنقطع عن ذلك ، 
فلم تزدهم دعويت إايهم إىل عبادتك وحدك ال شريك لك إال شروداً عن احلق وإعراضا عنه ، 

وإين كلما دعوهتم إىل عبادتك لتغفر هلم ذنوهبم ؛ سّدوا آذاهنم أبصابعهم لئال يسمعوا احلق 
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 تباعاأدعوهم إليه ، وتغطوا بثياهبم حىت ال يروين ، واستمروا على الكفر ، واستكربوا عن الذي 
احلق واالنقياد له ، مث إين دعوهتم جهرًة بني الناس يف نواديهم وجمالسهم ، مث إين أعلنت هلم 

ل ابلدعوة ورفعت صويت ظاهراً علناً ، وأسررت هلم ابلدعوة إسراراً بيين وبينهم ؛ فاختذت ك
عّما أنتم فيه األساليب معهم لتكون اجنع فيهم ، فقلت لقومي : استغفروا ربكم وارجعوا إليه 

فإنّه غّفاٌر ملن عاد إليه واستغفره واتب إليه ، فإن استغفرمت هللا صادقني فإنه يغفر لكم ويُنزل 
البنني الصاحلني عليكم األمطار املتواصلة املتتابعة املفيدة ، ويعطيكم هللا األموال املباركة و 

والعيش اهلينء ، ويُنبت لكم البساتني اجلميلة واحلدائق الغّناء اليت يتخلّلها هللا ابألهنار العذبة 
ّطردة .

ُ
 امل
 

 بعض الدروس من الآيات :

بتخويف وحتذير املدعوين من عذاب هللا ، وهذا يتناول   مشروعية الدعوة إىل هللا  -1
 : 

 ، وحتذيرهم من عذابه إن أعرضوا ومل يستجيبوا ، وقد مجع النيب  ) أ ( دعوة الكفار إىل هللا 
ِديدٍ  عهذهابٍ  يهدهيْ  بهْيه  لهكحمْ  نهِذيرٌ  ِإّنِ قريشاً وقال هلم : )  ( . شه

، وحتذير العاصي من عذاب هللا على تلك الذنوب اليت  ) ب ( دعوة العصاة من املسلمني
عند العاصي ، وذلك كالتحذير من الراب والتحذير من التربج والسفور ومن الظلم وغري ذلك ،  

بههح  صحورهةً  صهو ره  مهنْ  يف املصّور : ) كما قال  فحخه  حهَّت   اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  ِبها اّلل ح  عهذ  ا ي هن ْ  وهلهْيسه  ِفيهه

يف حديث  . وكما قال  ( رواه أمحد وأبو داود والرتمذي عن ابن عباس   ... اْلديثبِنهاِفخٍ 
ءٍ  يف  شهِربه  مهنْ  )أم سلمة رضي هللا عنها :  رًا بهْطِنهِ  يف  جيحهْرِجرح  فهِإمن ها ِفض ةٍ  أهوْ  ذهههبٍ  ِمنْ  ِإنه  جهههن مه  ِمنْ  نه

 رواه مسلم . (
 عِرض على خطر ، وخوِّفوا وحذِّروا ، ادعوا  أيها الدعاة

ُ
الناس إىل هللا ، وبّينوا هلم أن امل

 . الناس من عذاب هللا ّ 
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يف  ، اختذوا كل األساليب السليمة لدعوة اخللق إىل هللا ) سرّاً ( كما كان  أيها الدعاة -2
بينه وبينه ، وأن  إليه يف دعوته رّ سِ مكة ، وهذا إذا رأى الداعية أن املدعو ينفع معه أن يُ 

حيّذره من عذاب هللا وحده ، وأن يبّشره ابخلري يف كالم سري بينه وبني من يدعوه ، وهذه 
تفيد يف دعوة األشخاص ، كدعوة بعض الشباب إىل ترك املخدرات وإىل اإلقالع عن 
س ، احملرمات وحنو ذلك ، أو دعوة الناس )جهراً( من على املنرب يف احملاضرة والندوة والدرو 

وهي عامة يتحدث فيها الداعية عن )الذنب( والتوبة منه والتحذير من الوقوع فيه ، وما 
ملّا مسع ببعض من  يرتتب عليه من عذاب هللا كما ورد يف النصوص الشرعية ، كما قال 

لح  مها يرتكب بعض األمور : ) وهامٍ  ابه ا  قهالحوا أهق ْ ا كهذه مح  أحصهلِّي لهِكنِّ  وهكهذه  وهأهت هزهو جح  وهأحْفِطرح  أهصحومح وه  وهأهنه

 . رواه مسلم  (ِمنِّ  ف هلهْيسه  سحن ِت  عهنْ  رهِغبه  فهمهنْ  النِّسهاءه 
 

، إذا مسعت الداعية يدعوك إىل هللا فتفّهم ما يقول ، وأصغ مسعك  أخي المسلم -3
، وال  وانتبه حىت تستفيد ، وال تُعرض عنه بسمعك راغباً عن كالم هللا وكالم رسوله 

الذين يضعون  حتاول الّتصامم عن ذلك ؛ ألن من فعل ذلك فهو متشبه بقوم نوح 
ب هه  مهنْ : ) أصابعهم يف آذاهنم حىت ال يسمعوا احلق ، وقد قال  هحمْ  ف ههحوه  ِبقهْومٍ  تهشه رواه (  ِمن ْ

 .أبو داود 
 ):  ِّ ، وقد قال ، لنكثر من االستغفار والتوبة إىل هللا  المسلم أيها  -4

ْغِفرحوا ْغِفرح  ِإّنِ  ،رهب كحم  اْست ه  .رواه أمحد ) صحيح ( (  مهر ةٍ  ِمائهةه  ي هْومٍ  كحل    ِإلهْيهِ  وهأهتحوبح هللاه  أهْست ه
ليجعل أحدان االستغفار والتوبة على لسانه يف مشيه ويف بيته ويف حاالت كثرية من 

 حياته .  
 : من ثمار الاستغفار -5

كثرة   –احلصول على البنني  –كثرة الرزق واملال   –كثرة األمطار   –مغفرة الذنوب  
الثمار واملياه  . وللمستغفر أن يطلب من هللا ابستغفاره أن يغفر ذنبه وأن يرزقه وأن 

ُيّده ابلبنني واملزارع واملال ، فيشرك بطلب بعض أمور الدنيا مع طلب املغفرة ، وليس 
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لب املال أو غريه من أمور الدنيا اجملردة . وهللا للمستغفر أن يكون استغفاره فقط لط
        املوفق .    

    
 
 
 
 
 

             
 هِ  َتْرُجونَ  َلا َلُكمْ  َما  كَيْفَ  َتَرْوا أََلمْ ( 14) أَْطَوارًا َخَلَقُكمْ  َوَقدْ ( 13) َوَقارًا ِللَّ

هُ  َخَلقَ   َوَجَعلَ  ُنورًا ِفيِهنَّ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ ( 15) ِطبَاًقا َسَماَوات   َسبْعَ  اللَّ

هُ ( 16) ِسَراًجا الشَّْمسَ   ِفيَها ُيِعيُدُكمْ  ُثمَّ ( 17) َنبَاًتا الْأَرِْض  ِمنَ  أَْنبََتُكمْ  َواللَّ

 ِمْنَها ِلَتْسُلُكوا( 19) ِبَساًطا الْأَرْضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  َواللَّهُ ( 18) إِْخرَاًجا َوُيْخرُِجُكمْ 

 َماُلهُ  يَزِدْهُ  َلمْ  َمنْ  َواتَّبَُعوا َعَصْونِي إِنَُّهمْ  رَب ِ  ُنوح   َقالَ ( 20) ِفَجاًجا ُسُبًلا

 َوَلا آِلَهَتُكمْ  َتَذُرنَّ  َلا َوَقاُلوا( 22) ُكبَّارًا َمكْرًا َوَمكَُروا( 21) َخَسارًا إِلَّا َوَوَلُدهُ 

وا َوَقدْ ( 23) َوَنْسًرا َويَُعوقَ  يَُغوثَ  َوَلا ُسَواًعا َوَلا َودًّا َتَذُرنَّ   َوَلا كَثِيرًا أََضلُّ

اِلِمينَ  َتزِدِ    (24) َضَلاًلا إِلَّا الظَّ

 

 التفسير :

ال تعّظمون هللا حق عظمته ، وال ختافون من أبسه ونقمته ،  –أيها الكفار واجملرمون –ما لكم 
: من نطفة مث من علقة مث من وال ترجون ثوابه ورمحته ، وقد خلقكم تنتقلون من طور إىل طور 

 مضغة . 
؛  وإتقانأمل تروا كيف خلق هللا سبع مساوات ، واحدة فوق األخرى ، يف دقٍة عجيبة وإحكام 

وذلك دالٌّ على قدرته العظيمة . وجعل القمر يف السماوات نوراً ألهل األرض ، وجعل 
 من املنافع للعباد .الشمس سراجاً مضيئاً يستضيء به العامل مع ما يف الشمس والقمر 
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وهللا وحده الذي أنشأ أصلكم من تراب ، وهو أبوكم آدم ، فإّن هللا خلقه من تراب مث قال له 
إذا مّتم فُتقربون فيها ، مث يبعثكم من قبوركم يوم القيامة  : كْن ، فكان . مث يُعيدكم إىل األرض

 للحساب واجلزاء .
يش فيها والسري يف نواحيها ؛ لتسلكوا يف األرض وهللا صرّي لكم األرض مفروشة مبسوطة ؛ للع

 طرقاً واسعة يسهل فيها السري للحصول على منافعكم ومعايشكم يف سفركم وإقامتكم .
قال نوح : اي رب ، إّن قومي عصوين يف ما دعوهتم إليه ومل يُطيعوين يف ذلك ، واتّبع فقراؤهم 

عفاء وراء الرؤساء الذين مل يزدادوا ، وسار الض ضواإلعراأغنيائهم يف الضالل والتكذيب 
هنم كفروا ابهلل فلم أبمواهلم وأوالدهم إال طغياانً وخسراانً ، فلم ينفعهم ماهلُم وال أوالدهم ؛ أل

 ينفعهم ذلك .
يف تسويلهم هلم أهنم على احلق ؛ ومكر الرؤساء والكرباء أبتباعهم من الضعفاء مكراً كبرياً 

ساء للضعفاء : ال تَدعوا عبادة آهلتكم إىل عبادة هللا وحده ، وال واهلدى ، وقال الكرباء والرؤ 
ترتكوا عبادة َوّد وال ُسواع  وال يغوث ويعوق ونسر ، وقد أضّل املشركون وُعّباد األصنام خلقاً  

 ا وقد استمّرت عبادهتُا قروانً. كثرياً بعبادة تلك األصنام ؛ ألهنم دعوا إىل عبادهت
وضالالً عن : اي رب ، ال تزد الظاملني أنفَسهم ابلكفر إال بُعداً عن ُهداك و  قال نوح 

 صراطك املستقيم .
 

 بعض الدروس من الآيات : 

 
، إن العبد كلما كان ُمطيعاً هلل كان ُمقدِّراً له ، وكلما كان عاصياً هلل   المسلم أيها -1

كان غري ُمقدٍِّر له ، هل أان وأنت قَدران هللا حق قدره  ؟ الذي خلقنا يف أطوار ُمتلفة 
 حىت أصبحنا يف هذا اخللق ) يف أحسن تقومي ( .

النتهاء عن هنيه كما هنى ؛ ألدرس نفسي وتدرس نفسك يف قيامنا بطاعة هللا كما أمر ، وا
 حىت حيصل لنا تقدير هللا حق قدره .
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تحكحمْ  ِإذها: )   فمن اآلن علينا أن جنتهد يف ما ُكّلفنا به يف ذلك ، وقد قال     شهْيءٍ  عهنْ  َّنههي ْ

 .رواه الشيخان (  اْستهطهْعتحمْ  مها ِمْنهح  فهْأتحوا ِبِهْمرٍ  أهمهْرتحكحمْ  وهِإذها فهاْجتهِنبحوهح 
أخي املسلم ، للنظر يف هذه اآلايت ) املخلوقات ( السماوات ، القمر ونوره ،  -2

َخْلُقنا من األرض ، موتنا وبعثنا ، األرض املمهدة املبسوطة ، وما الشمس وضيائها ، 
قْف عند كل آية ، وتفّكر يف هذا اخلَلق الّدال على قدرة هللا فيها من الطرق ، 

ماً هلا بطاعة هللا واحلياء منه ، فما أكثر الذين يرون هذه العظيمة مث ُعْد إىل نفسك ُملز 
املخلوقات الّدالة على القدرة العظيمة ومع هذا ال يستحون من هللا وال يقدرونه وال 

ويعيشون على أرضه وأيكلون من  يعبدونه !  بل هم يف معاصيه وهم حتت مساواته
 ق حْلنها قهاله  اْلْهيهاءِ  حهق   اّلل ِ  ِمنْ  اْستهْحيحوا  : )  يف حديث ابن مسعود  رزقه ، وقد قال 

 أهنْ  اْلْهيهاءِ  حهق   اّلل ِ  ِمنْ  ااِلْسِتْحيهاءه  وهلهِكن   ذهاكه  لهْيسه  قهاله  ّلِل ِ  وهاْلْهْمدح  نهْستهْحِيي ِإن   اّلل ِ  رهسحوله  يه 
 زِينهةه  ت هرهكه  اْْلِخرهةه  أهرهاده  وهمهنْ  وهاْلِبلهى اْلمهْوته  ْذكحرْ وهْلته  حهوهى وهمها وهاْلبهْطنه  وهعهى وهمها الر ْأسه  َتهْفهظه 
نْ يها  .  ( رواه أمحد والرتمذي واحلاكم ) حسن ( اْلْهيهاءِ  حهق   اّلل ِ  ِمنْ  اْستهْحيها ف هقهدْ  ذهِلكه  ف هعهله  فهمهنْ  الدُّ

راد أبنه ترك زينة احلياة الدنيا : يعين
ُ
شغلته عن  فمن  هللا , أهنا مل تشغله عن طاعة وامل

 طاعة هللا الواجبة فهو مذموم . وهللا املوفق . 
اعرض على املدعو ما أنعم هللا به عليه ، وما كان من األمور الظاهرة  :  أيها الداعية -3

والنعم والراحة الواضحة اليت ال ختفى على أحد ، مث بنّي له ما يّسر هللا له من اخلريات 
يف هذه احلياة على أرض هللا وحتت مساواته ، وأنه يستمتع بنعم هللا وحده الذي أنعم 

هبا على خلقه ، فإذا وعى املدعّو ذلك ، قلَت له : فهذا الذي أنعم عليك بكل شيء 
، هو الذي جيب أن تطيعه فال تعصيه وأن تشكره فال تكفره ، وأن حتبه وختافه ، 

 إِلا الإْحَسانِ  َجزَاءُ  َهلْ   من الثواب واألجر ، وحتذر من معصيته وترجو ما عنده

 . [60: الرمحن]  الإْحَسانُ 
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فسريوا على منهج القرآن  ، هذا من أساليب القرآن يف الدعوة إىل هللا  أيها الدعاة
 كم . وفقكم هللا ! .يف دعوت وسنة رسول هللا 

 رسالة مهمة إلى الضعفاء والفقراء :  -4
وتقليدهم يف أيها الضعفاء والفقراء احذروا من متابعة الكرباء واألغنياء يف غري طاعة هللا 

منكم ، ولكنهم يف الدنيا يضحكون  يتربؤونمعصية هللا ! فإهنم لن ينفعوكم يوم القيامة ، بل 
وهم ، عليكم ويكرون بكم ليالً وهناراً ويُومِهونكم أهنم على الصواب لتسريوا وراءهم وحتذوا حذ

عليكم شيء فليس املعيار ما يفعله الغين فالن أو الكرباء يف البلد ،  أشكل! وإذا فاتقوا هللا 
كْرِ  أَْهلَ  َفاْسأَُلوا  ولكن ُعد إىل سؤال أهل العلم ، واعمل كما يُرشدك العلماء  إِنْ  الذ ِ

 .[43:النحل]  َتْعَلُمونَ  لا ُكْنُتمْ 
 

نح  صهارهتْ ) :  ويعوق ونسرا ، هي كما قال ابن عباس  َوّداً وُسواعاً ويغوث إنّ  -5  اْْلهْوثه
ْومهةِ  ِلكهْلبٍ  كهانهتْ   وهدي أهم ا ب هْعدح  اْلعهرهبِ  يف  نحوحٍ  ق هْومِ  يف  كهانهتْ   ال ِت  ْيلٍ  كهانهتْ   سحوهاعٌ  وهأهم ا اجلْهْندهلِ  ِبده  ِْلحذه
بهإٍ  ِعْنده  اِبجلْهْوفِ  غحطهْيفٍ  ِلبهِن  ثح   ِلمحرهادٍ  فهكهانهتْ  ي هغحوثح  وهأهم ا  نهْسرٌ  وهأهم ا ِْلهْمدهانه  فهكهانهتْ  ي هعحوقح  وهأهم ا سه

عِ  ِذي ِْللِ  ْلِِْميهه  فهكهانهتْ   ِإله  الش ْيطهانح  أهْوحهى ههلهكحوا ف هلهم ا نحوحٍ  ق هْومِ  ِمنْ  صهاْلِِيه  رِجهالٍ  أهَْسهاءح  اْلكهله
 حهَّت   ت حْعبهدْ  ف هلهمْ  ف هفهعهلحوا ِبِهَْسهائِِهمْ  وهَسهُّوهها أهْنصهاابً  جيهِْلسحونه  كهانحوا  ال ِت  َمههاِلِسِهمْ  ِإله  اْنِصبحوا أهنْ  ق هْوِمِهمْ 

 .  رواه البخاري(  عحِبدهتْ  اْلِعْلمح  وهت هنهس خه  أحولهِئكه  ههلهكه  ِإذها
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 ا  أَْنَصارًا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َلُهمْ  يَِجُدوا َفَلمْ  َنارًا َفُأْدِخُلوا ُأْغرُِقوا َخِطيَئاتِِهمْ  ِممَّ

 إِنْ  إِنَّكَ ( 26) َديَّارًا اْلكَاِفِرينَ  ِمنَ  الْأَرِْض  َعَلى َتَذرْ  َلا َرب ِ  ُنوح   َوَقالَ ( 25)

وا َتَذرُْهمْ  ارًا َفاِجرًا إِلَّا يَِلُدوا َوَلا ِعبَاَدكَ  ُيِضلُّ  َوِلَواِلَديَّ  ِلي اْغِفرْ  َرب ِ ( 27) كَفَّ

اِلِمينَ  َتزِدِ  َوَلا َواْلُمْؤِمَناتِ  َوِلْلُمْؤِمنِينَ  ُمْؤِمًنا بَيْتِيَ  َدَخلَ  ِلَمنْ وَ   َتبَارًا إِلَّا الظَّ

(28)   

 
 

 
 
 التفسير : 

 
فبسبب كثرة ذنوهبم وإصرارهم على كفرهم أُغرقوا ابلطوفان ، وبعد غرقهم مباشرة أُدخلوا انراً 

 ُمعيناً وال ُمغيثاً يُنقذهم من عذاب هللا .يُعّذبون فيها ؛ فلم جيدوا هلم 
وقال نوح ملّا دعا قومه فلم يستجيبوا له داعياً عليهم : اي رّب ال ترتك على وجه األرض من 

الكافرين أحداً على قيد احلياة يسكن الد ور ، إّنك اي رّب إن تركت الكفار أحياء ومل هُتلكهم 
ك وحدك ال شريك لك ، واتّباع رسلك ، وال يلد يصّدوا عبادك عن صراطك املستقيم وعبادت

اي رّب اغفر يل   -هبم  وذلك خلربة نوح  -الكفار إال كل فاجر يف األعمال كافر ابلقلب 
واغفر لوالدّي واغفر لكل من دخل منزيل وهو مؤمن ، واغفر جلميع املؤمنني واملؤمنات ، وال 

 يف الدنيا وعذاابً يف اآلخرة . تزد الظاملني أنفسهم ابلكفر إال هالكاً وخساراً 
 بعض الدروس من الآيات :

 
 ُيشرع الدعاء على الكفار : -1

 أهِعنِّ  الل هحم   على كفار قريش ابلسنني ) القحط ( فقال : ) ، وقد دعا النيب  ) أ ( ابهلالك

ْبعٍ  عهلهْيِهمْ  ْبعِ   ِبسه  .رواه الشيخان (  ... اْلديث يحوسحفه  كهسه
 ادعوا على الكّفار الذين هم حرٌب على املسلمني كما هو مشاهٌد اآلن .أيها املسلمون ، 
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الذين يشغلون املسلمني عن بعض الفرائض ، أو يكون أذاهم لى الكفار عُيشرع الدعاء )ب( 
قال يوم األحزاب   أن النيب  أشّد من ذلك ، ويكون الدعاء عليهم كما يف حديث علي 

رًا وهب حيحوَتهحمْ  هحمْ ق حبحوره  اْملهْ  الل هحم   : ) ةِ  عهنْ  شهغهلحونه  كهمها  نه رواه الرتمذي ) (  الش ْمسح  غهابهتْ  حهَّت   اْلوحْسطهى صهله

 . صحيح(
من الذي يدخل بيتك أو بييت ؟ ومن هو صاحيب أو صاحبك  ، أخي المسلم   -2  
 اله  ) :  يف حديث أيب سعيد  إّن علينا أن خنتار ذلك من املؤمنني األتقياء ، وقد قال ؟ 

كحلْ  وهاله  محْؤِمًنا ِإال   تحصهاِحبْ   .رواه أبو داود وأمحد والرتمذي )صحيح( (  تهِقيي  ِإال   طهعهامهكه  أيْه
 :  مشروعية الدعاء -2

احلي الذكور واإلانث ، ، األحياء منهم واألموات ، الصغار والكبار  ) أ ( للمؤمنني واملؤمنات
 ِْلهيِّنها اْغِفرْ  الل هحم  )  كان إذا صلى على اجلنازة قال :   وامليت ، وغريهم ، ويف احلديث أنه 

 ( .رواه الرتمذي وابن ماجة )صحيح(  وهأحنْ ثهانه  وهذهكهرِنه  وهكهِبيِنه  وهصهِغيِنه  وهغهائِِبنها وهشهاِهِدنه  وهمهيِِّتنها

وألبناء أبنائهم ، ولنسائهم الذين قّدموا لإلسالم ، وألبنائهم ،  )ب( الدعاء ألهل الفضل
 وهِْلهبْ نهاءِ  ِلْلهْنصهارِ  اْغِفرْ  الل هحم  قال : )  أنه  ولذراريهم ، ولذراري ذراريهم ، ففي حديث أنس 

 ).وملسلم حنوه ، ويف لفظ : رواه الرتمذي )صحيح( (  اْْلهْنصهارِ  وهِلِنسهاءِ  اْْلهْنصهارِ  أهبْ نهاءِ  وهِْلهبْ نهاءِ  اْْلهْنصهارِ 

 ، وقد دعا النيب رواه الرتمذي )صحيح( (  ذهرهارِيِهمْ  وهِلذهرهاِريِّ  اْْلهْنصهارِ  وهِلذهرهاِريِّ  ِلْلهْنصهارِ  اْغِفرْ  الل هحم  
 لقريش .

، وملن يدخل بيته من املؤمنني ، وألزواجه وذريته  أن يدعو لوالديه وألهله )ج( املسلم يشرع له
 وقبيلته وعشريته املسلمني . 

 
 
 

 تفسير سورة الجن                                
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بسم                                                                            

 هللا الرحمن الرحيم 

 

  ْا َفَقاُلوا اْلِجن ِ  ِمنَ  َنَفر   اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إَِليَّ  ُأوِحيَ  ُقل ( 1) َعَجبًا ُقرْآًنا َسِمْعَنا إِنَّ
ا الرُّْشدِ  إَِلى يَْهِدي  َرب َِنا َجدُّ  َتَعاَلى َوأَنَّهُ ( 2) أََحًدا ِبَرب َِنا ُنشْرِكَ  َوَلنْ  ِبهِ  َفآَمنَّ

هِ  َعَلى َسِفيُهَنا يَُقولُ  كَانَ  َوأَنَّهُ ( 3) َوَلًدا َوَلا َصاِحبَةً  اتََّخذَ  َما ( 4) َشَطًطا اللَّ
ا ا َوأَنَّ هِ  َعَلى َواْلِجنُّ  اْلِإْنسُ  َتُقولَ  َلنْ  أَنْ  َظَننَّ  رَِجال   كَانَ  َوأَنَّهُ ( 5) كَِذبًا اللَّ

 كََما َظنُّوا َوأَنَُّهمْ ( 6) رََهًقا َفزَاُدوُهمْ  اْلِجن ِ  ِمنَ  ِبرَِجال   يَُعوُذونَ  اْلِإْنِس  ِمنَ 

هُ  يَبَْعثَ  َلنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  ا( 7) أََحًدا اللَّ َماءَ  َلَمْسَنا َوأَنَّ  ُمِلَئتْ  َفَوَجْدَناَها السَّ

ا( 8) َوُشُهبًا َشِديًدا َحرًَسا ا َوأَنَّ ْمعِ  َمَقاِعدَ  ِمْنَها َنْقُعدُ  ُكنَّ  يَْسَتِمعِ  َفَمنْ  ِللسَّ

ا( 9) رََصًدا ِشَهابًا َلهُ  يَِجدْ  اْلآنَ   أَمْ  الْأَرِْض  ِفي ِبَمنْ  ُأِريدَ  أَشَر   َنْدرِي َلا َوأَنَّ

  (10) رََشًدا َربُُّهمْ  ِبِهمْ  أَرَادَ 

 
 التفسير :

 إنه قد أُوحَي إيّل من هللا أن نفراً من اجلن استمعوا القرآن وآمنوا به –أيها الرسول  –قل 
وانقادوا له ، وقالوا لقومهم : إاّن مسعنا قرآانً عجيباً يف بالغته وفصاحته وبيانه ، ينُفذ إىل 

القلوب ويزّكي النفوس ، وخياطب العقول أبكمل أسلوب وأدّق بيان وأمجله ، وهذا القرآن 
ل نعبده يهدي إىل الّسداد والنجاح ؛ فصدقّنا به واتبعناه ، ولن نشرك بربِّنا أحدا يف عبادته ب

وحده ال شريك له ، وأّن هللا تقّدس وتنزّه وتعاىل جالله وعظمته ما اخّتذ زوجًة وال ولداً ، بل 
هو أحٌد صمٌد ، مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له كفواً أحد ، وأنّه كان يقول السفهاء منا على هللا 

اّن اعتقدان أّن أحداً من جوراً وظلماً ، فينسبون إليه الصاحبة والولد تعاىل هللا عن ذلك ، وأ
اإلنس واجلن ال يفرتي على هللا كذابً يف نسبة الصاحبة والولد حىت مسعنا هذا القرآن وآمّنا به 

ن فعلمنا أن اإلنس واجلن يكذبون على هللا يف ذلك ، وأنّه كان رجاٌل من اإلنس يستعيذو 
 وذعراً ، وزاد هؤالء الرجال من برجال من اجلن خلوفهم منهم ، فزاد اجلن  اإلنَس خوفاً وإرهاابً 

 اإلنس ابحتمائهم ابجلن إمثاً .
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أن هللا لن يبعث  –أيها اجلن  –وقال اجلن لقومهم : وإّن كفار اإلنس اعتقدوا كما اعتقدمت 
أحداً بعد املوت ) ألن الكفار ينكرون القيامة والبعث ( أو لن يبعث هللا بعد هذه املرة رسواًل  

وأاّن رقينا إىل السماء كعادتنا الستماع حديث املالئكة  -رمحه هللا-كما قال ابن جرير
يُرمى هبا من يستمع من فوجدانها قد ُملئت ابحلرّاس من املالئكة الشداد وابلنجوم احملرقة اليت 

اجلن ، وأاّن كّنا نتخذ من السماء مقاعد معينة الستماع حديث أهلها ، أما اآلن فمن يستمع 
هل هالك ومصائب وشرور أُريد فإنه جيد له شهاابً مرصداً له فُيحرقه ويُهلكه ، وأاّن ال نعلم 

 خرياً وصالحاً وهدى . مبن يف األرض هبذا التغرّي يف السماء ؟ أم أراد هللا أبهل األرض
 

 : بعض الدروس من الآيات
 
القرآن كالم هللا ، الذي ال تفىن عجائبه وال خَيلق عن كثرة ترديد قراءته ، وقد بلَغ يف  -1

البالغة والفصاحة ما ال يكن وصفه ، ومن بالغته أنّه أُنزل على سبعة أحرف ، كما 
ا ِإن  : )   يف حديث ابن عمر  قال  عهةِ  عهلهى أحْنِزله  آنه اْلقحرْ  ههذه ب ْ رهءحوا أهْحرحفٍ  سه  مها فهاق ْ
 .  رواه الشيخان(  ِمْنهح  ت هيهس ره 

فمن أراد أن يتعلم البالغة والفصاحة وحسن احلديث ومجال الرتكيب يف اجلمل 
؛  ومراعاة حال السامع ؛ فعليه بقراءة القرآن ، ومن أراد أن يتعلم النحو وما يتعلق به

، إّنك جتد من قرأَ القرآن قراءًة فعليه ابلقرآن فهو حجة بال منازع ، ولذلك اي أخي 
صحيحًة ؛ أمجل عبارة وأدّق يف خطابه وأبعد عن اللحن يف كالمه ، وإن على 

املعلمني أن يعتنوا ابلقرآن يف تدريس البالغة جبميع علومها ) البيان ، املعاين ، البديع 
ب ابلقرآن ، أبن تكون األمثلة من القرآن ، وكذلك يعمل معلمو ( , وأن يربطوا الطال

النحو واألدب وغريهم ممن له عالقة ابلقرآن ، فما ذكرته هو رسالة إىل املعلمني أن 
يعملوا به حسب االستطاعة ؛ ملا يف ذلك من تفهيم الطالب هذا القرآن ، فإنه إذا 

ك ، وبذلك يدخل معلم البالغة أُعطي آية من درٍس تفّهم معناها واستفاد من ذل
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 اْلقحْرآنه  ت هعهل مه  مهنْ  خهْيحكحمْ : )   والنحو وحنوهم ابلنية الصادقة يف تعليم القرآن حتت قوله 

 .رواه البخاري (   وهعهل مههح 
    

يف العقيدة واألعمال واألخالق واملعامالت  الر ْشدِ  ِإىَل  ْهِدييتَ إّن هذا القرآن   -2
واآلداب ، فهل أان وأنت قرأان هذا القرآن وعملنا مبا فيه ، فاهتدينا هبديه ، ومتّسكنا 
آبدابه ، ومألان قلوبنا من الفقه فيه وحمبته واإليان به ، وشغلنا كثرياً من أوقاتنا بقراءة 

 َوَلنْ  ِبهِ  َفآَمنَّا لقرآن مطبقني هذه اآلية : القرآن وابلتأّمل والتفّكر والتدبّر يف هذا ا
 وغريها من آايت القرآن ؟   َأَحًدا ِبَربَِّنا ُنْشرِكَ 

كان   كان يقرأ القرآن يف كثري من األوقات واألحوال ، حىت أنه   وأّن رسولنا حممداً 
وهي حائض فيقرأ القرآن ، وكان يستمع القرآن   رضي هللا عنهايتكئ يف ِحجر عائشة 

 ، فأين حنن من هذا ؟  ، كما يف حديث ابن مسعود  فيبكي 
     

ينسب الشر إىل هللا سبحانه ، كما ، ومن األدب أنه ال  وجوب األدب مع هللا  -3
لوق فيدخل يف عموم قوله تعاىل . لكن الشر ُمرواه مسلم (  ِإلهْيكه  لهْيسه  وهالش رُّ : ) قال 

 :  ََتْقِديرًا َفَقدَّرَهُ  شَْيء   ُكلَّ  َوَخَلق   [2:الفرقان ]  ًمث إنه مل خيلق هللاُ شراً حمضا ،
من مجيع الوجوه ، فما خلق هللا شيئاً إال وفيه مصاحل من بعض الوجوه ، وهلل حكمة 

 يف ذلك فهو احلكيم العليم .
 

، ال ختف من اجلن فإهنم ُملوق ضعيف ال يضرون أحداً إال إبذن  أيها المسلم -4
 َتَخاُفوُهمْ  َفَلا  من اجلن ؟ لقد قال هللا تعاىل : هللا ، ملاذا خياف كثري من الناس 

، فهذا اخلوف منهٌي عنه سواء    [175]آل عمران:   ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوَخاُفونِ 
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و خوف العبادة ، ) اخلوف الذي فيه انزعاج القلب كان من اجلن أو من غريهم ، وه
 وخضوعه ( أّما اخلوف الطبعي فهذا ال حيرم كاخلوف من السبع وحنو ذلك .

 
إن أسفه السفهاء وأجهل اجلهالء من ينسب هلل الولد أو الصاحبة أو الشريك أو  -5

الفقر أو البخل ، كما يفعل اليهود والنصارى واملشركون ومن كان على شاكلتهم من 
كّفرة ، فإذا رأيت اليهودي أو النصراين أو الوثين أو املبتدع يف دين هللا ما 

ُ
أهل البدع امل

ألمساء والصفات أو غريه ، فليتبادر إىل ذهنك أن هذا أسفه ليس منه سواء يف ابب ا
 السفهاء ، فال أسفه من هؤالء ، وعليه فالسفه قسمان : 

 فه الأكبر  : وهو ما خيرج به صاحبه عن اإلسالم فهو ) كافر ( . الس 
 فه الأصغر : وهذا حبستب حتال الشتخص ، فالنتاس الواقعتون فيته متفتاوتون  الس 

ر ) أصتتتحاب املعاصتتتي هتتتم التتتداخلون يف هتتتذا الّستتتفه ، فهتتتم ومستتتتكث متتتا بتتتني مستتتتقل
ستتتتتفهاء ، كالظّلمتتتتتة للنتتتتتاس ، وشتتتتتاريب اخلمتتتتتور ، وأصتتتتتحاب املختتتتتدرات ، والَكَذبتتتتتة ، 

َونة ، وأصحاب القنوات اهلدامة ، واملطربني واملمثلني ، وآكلي التراب ، والعتاملني يف واخلَ 
ملستبلي ثيتاهبم وستراويلهم ومشتاحلهم املؤسسات الربوية ابملعاونة والكتابة وحنو ذلتك ، وا

، والتذين يستعون وراء النستاء للتزان والفجتور ، وكالنستاء املتربجتات ، وكتاملوظفني التتذين 
يتتتأخرون عتتن أعمتتاهلم بتتال عتتذر أو يتتاطلون يف أعمتتاهلم وال ينجزوهنتتا ، وآكلتتي الرشتتوة 

 وحنو ذلك .
 أخي املسلم ، هل أان وأنت حنمي أنفسنا من هذا السفه ؟ 

 شه   ْيءٍ  عه   نْ  َّنههي ْ   تحكحمْ  فه   ِإذها: )   هتتتذا الستتتفه كلتتته قتتتد هنتتتاان هللا عنتتته ديننتتتا، وقتتتد قتتتال  إن

 . رواه البخاري ( ... اْلديث  فهاْجتهِنبحوهح 
 فلنقل صادقين مطبقين : انتهينا انتهينا .

 

 ا ا َوأَنَّ ا الصَّاِلُحونَ  ِمنَّ ـا َذِلكَ  ُدونَ  َوِمنَّ ـا( 11) ِقـَدًدا َطرَائِـقَ  ُكنَّ ـا َوأَنَّ  أَنْ  َظَننَّ
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هَ  ُنْعِجزَ  َلنْ  ـا( 12) َهَربًـا ُنْعِجـَزهُ  َوَلـنْ  اْلأَرِْض  ِفي اللَّ ـا َوأَنَّ  اْلُهـَدى َسـِمْعَنا َلمَّ

ــا ــا( 13) رََهًقــا َوَلــا بَْخًســا يََخــافُ  َفَلــا ِبَرب ِــهِ  ُيــْؤِمنْ  َفَمــنْ  ِبــهِ  آَمنَّ ــا َوأَنَّ  ِمنَّ

ا اْلُمْسِلُمونَ  ْوا َفُأوَلئِـكَ  أَْسـَلمَ  َفَمـنْ  اْلَقاِسُطونَ  َوِمنَّ ـا( 14) رََشـًدا َتَحـرَّ  َوأَمَّ

ــوِ ( 15) َحَطبًــا ِلَجَهــنَّمَ  َفكَــاُنوا اْلَقاِســُطونَ  ِريَقــةِ  َعَلــى اْســَتَقاُموا َوأَلَّ  الطَّ

 يَْسـُلكْهُ  هِ َرب ِ  ِذكْرِ  َعنْ  ُيْعرِضْ  َوَمنْ  ِفيهِ  ِلَنْفتَِنُهمْ ( 16) َغَدًقا َماءً  َلأَْسَقيَْناُهمْ 

هِ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ ( 17) َصَعًدا َعَذابًا هِ  َمعَ  َتْدُعوا َفَلا ِللَّ ا َوأَنَّهُ ( 18) أََحًدا اللَّ  َلمَّ

هِ  َعبْدُ  َقامَ  َما ُقلْ ( 19) ِلبًَدا َعَليْهِ  يَُكوُنونَ  كَاُدوا يَْدُعوهُ  اللَّ  َوَلـا َرب ِي أَْدُعو إِنَّ

 ( 20) أََحًدا ِبهِ  ُأشْرِكُ 

 

 التفسير :

وأهتل البتدع  منا املؤمنون الصاحلون األخيار األتقياء ، ومنتا الكفتار والفّستاق -حنن اجلن –وأان 
، كنتتتا متتتذاهب متفرقتتتة وآراء ُمتلفتتتة ، وأان اعتقتتتدان أاّن لتتتن نفتتتوت هللا يف األرض ، بتتتل حنتتتن يف 
قبضته وحتت قهره وسلطانه ، ولتن نستتطيع اهلترب متن هللا يف الستماء إذا أرادان بستوء أو هتالك 

شتريك لته فتال خيتتاف واتبعنتاه ، فمتن يتؤمن بربته فيعبتده وحتده ال   ملتا مسعنتا القترآن آمنتا بته، وأانّ 
متتن حستتناته وال زايدًة يف ذنوبتته يُعاقتتب عليهتتا ، وأاّن منّتتا املستستتلمون هلل املنقتتادون لتته ،  نقصتتاً 

ومنّتتا اجلتتائرون عتتن احلتتق النتتاكبون عنتته ، فمتتن استستتلم هلل وخضتتع لتته فأولئتتك طلبتتوا ألنفستتهم 
انر جهتتنم ، وأن لتتو استتتقام ُتستتّعر هبتتم  اً النجتتاة والفتتالح ، وأّمتتا اجلتتائرون عتتن احلتتق فكتتانوا وقتتود

ألستتتقيناهم متتتاًء طهتتوراً متتتدراراً ، ووّستتتعنا  الكفتتار علتتتى طاعتتتة هللا واالنقيتتاد لتتته واتّبعتتتوا رستتوله 
يشتكر عليهم أرزاقهم وابركنا هلم فيها ؛ لنختربهم ونبتليهم فيه فنعلم من يستمر على طاعة هللا و 

 ه .إىل الغواية ويكفر نَِعَم هللا عليهللا ، ومن يرتّد 
يُدخلته هللا عتذاابً شتديداً موجعتاً شتاقاً ال راحتة  ومن يعرض عن دين هللا وكتابه وستنة رستوله  

 معه .
تعبدوا مع هللا أحداً ، بل العبتادة كلهتا  وإمنا بُنيت لعبادته وذكره ، فال وأن املساجد هلل وحده ،

 هلل دون سواه .
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لصتتالة كتتاد اجلتتن أن يركبتتوه تزامحتتاً عليتته متتن ليلتتة اجلتتن يتتدعو ربتته يف ا وأنتته ملتتا قتتام رستتول هللا 
 شدة حرصهم على استماع القرآن .

 للكفار : إمنا أعبد ريب وحده وال أشرك يف عبادته أحداً سواه . – الرسول أيها –قل 
 

 : بعض الدروس من الآيات
 
إن يف اجلن الصاحلني وغري الصاحلني ، وجيب على اجلن عبادة هللا وحده ال شريك له   -1

، وأن جيعلوا هذا نصب أعينهم ،  ، واالنتهاء عّما هنى عنه هللا ورسوله  واتباع رسوله 
وأن يعلموا أن من أعرض عن هللا فهو من أهل جهنم ، ومن أطاع هللا دخل اجلنة ، كما 

رِ  قال تعاىل :    ِذينَ  َوبَش ِ  ... َجنَّات   َلُهمْ  أَنَّ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَّ

وهي عامة لإلنس واجلن ، وحيرم على اجلن ظلم اإلنس والتعدي عليهم يف [ 25]البقرة:  اآلية
بيوهتم أو طرقهم أو ابلتعامل مع السحرة والكهان أو ابلعشق لإلنس أو غري ذلك ، كما 

 حيرم عليهم أن يظلم بعضهم بعضاً وعليهم التنب ه لذلك .

البعد ذم أهل البدع )األهواء( سواء كانت يف اإلنس أو يف اجلن ، وعلى اإلنس واجلن   -2
عن األهواء ، وعليهم لزوم صراط هللا املستقيم ) النقي من الشرك والبدع ( وعليهم اجتناب 

ا أهْمرِنه  يف  أهْحدهثه  مهنْ  : ) املعاصي ، وقد قال   الشيخان . رواه(  رهدي ف ههحوه  ِفيهِ  لهْيسه  مها ههذه
 :  وجوب صيانة المساجد من   -3

) أ ( صيانتها من الشرك ووسائله ، فيحرم دفن املوتى فيها ، وحيرم بناء املساجد على    
. ومن  رواه الشيخان(  مهسهاِجده  أهْنِبيهائِِهمْ  ق حبحوره  اَّت هذحوا وهالن صهارهى اْلي ههحوده  اّلل ح  لهعهنه : ) القبور ، وقد قال 

 ذلك حترمي التصوير يف املساجد ألنه من وسائل الشرك .
 ِلشهْيءٍ  تهْصلححح  اله  اْلمهسهاِجده  ههِذهِ  ِإن   ):  يف حديث أنس  )ب( صيانتها من القذر ؛ لقوله 

ا ِمنْ  ةِ  وهجهل   عهز   اّلل ِ  ِلذِْكرِ  ِهيه  ِإمن ها اْلقهذهرِ  وهاله  اْلب هْولِ  ههذه  . رواه مسلم (  اْلقحْرآنِ  وهِقرهاءهةِ  وهالص له
والصالة وقراءة القرآن )ج( صيانتها من البيع والشراء وإنشاد الضالة وحنوها ، وتبقى لذكر هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير جزء تبارك 

 - 65 -  

 

 وحنو ذلك .
 
 : يف حديث ابن عباس  وجوب السجود على األعضاء السبعة ؛ لقوله    -4

عهةِ  عهلهى أهْسجحده  أهنْ  أحِمْرتح  )  ب ْ ههةِ  أهْعظحمٍ  سه ْينِ  أهْنِفهِ  عهلهى بِيهِدهِ  وهأهشهاره  اجلْهب ْ  وهأهْطرهافِ  وهالّرِْجلهْيِ  وهاْليهده

مهْيِ   . رواه الشيخان (  الش ْعره  وهاله  الثِّيهابه  نهْكِفته  وهاله  اْلقهده
  فعليه :

وتبطل الركعة إن  من سجد على ستة أعضاء بال عذر كمرض ، فإن سجوده ال يصح  ) أ ( 
 انسياً ، وإن تعمد بطلت صالته فرضاً أو نفاًل .كان 
 لغري هللا كان مشركاً ابهلل شركاَ أكرب . حيرم السجود لغري هللا ، فإن سجد )ب( 
حيرم االحنناء ) كما يفعل البعض عند التسليم أو حتية لشخص ( ، وليحذر املسلم من  )ج( 

 ذلك ! .
 مل اليوم ) احذر أخي اكما يُفعل يف بعض العحترم التحية لألشجار واخلرق وحنوها ،   ) د ( 

 من ذلك ! ( .
  
، احرص على اخلري وسارع إليه ، ومن ذلك : استماع القرآن  أخي المسلم   -5

يستمعون القرآن فكادوا يتلّبدون عليه  واملواعظ ، فهؤالء اجلن جتّمعوا على رسول هللا 
 لتزامحهم وحرصهم .

 
 

  ِْي ُقل ِي ُقلْ ( 21) رََشًدا َوَلا َضرًّا َلُكمْ  أَْمِلكُ  َلا إِن  هِ  ِمنَ  ُيِجيرَنِي َلنْ  إِن   اللَّ

هِ  ِمنَ  بََلاًغا إِلَّا( 22) ُمْلَتَحًدا ُدونِهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َوَلنْ  أََحد    َوَمنْ  َورَِساَلاتِهِ  اللَّ

هَ  يَْعِص   رَأَْوا إَِذا َحتَّى( 23) أَبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  َنارَ  َلهُ  َفإِنَّ  َورَُسوَلهُ  اللَّ

 أَدْرِي إِنْ  ُقلْ ( 24) َعَدًدا َوأََقلُّ  َناِصرًا أَْضَعفُ  َمنْ  َفَسيَْعَلُمونَ  ُيوَعُدونَ  َما

 ُيْظِهرُ  َفَلا اْلَغيْبِ  َعاِلمُ ( 25) أََمًدا َرب ِي َلهُ  يَْجَعلُ  أَمْ  ُتوَعُدونَ  َما أََقِريب  

 يََديْهِ  بَيْنِ  ِمنْ  يَْسُلكُ  َفإِنَّهُ  رَُسول   ِمنْ  ارَْتَضى َمنِ  إِلَّا( 26) أََحًدا َغيِْبهِ  َعَلى
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 ِبَما َوأََحاَط  َرب ِِهمْ  رَِساَلاتِ  أَبَْلُغوا َقدْ  أَنْ  ِليَْعَلمَ ( 27) رََصًدا َخْلِفهِ  َوِمنْ 

 ( 28) َعَدًدا شَْيء   ُكلَّ  َوأَْحَصى َلَديِْهمْ 

 

 
 التفسير:

 
للكفار : إين ال أملك لكم هدايتًة وال غوايتًة وال أقتدر أجلتب لكتم  – أيها الرسول –قل 

 . ىل هللا كم ضراً ، بل املرجع يف ذلك كله إنفعاً أو أدفع عن
هلم : إنه لن يدفع عتين عتذاب هللا أحتد إن عصتيته ، ولتن أجتد متن دون هللا ملجتأً أفتر  إليته قل 

ليته ، إال أن التذي أستتطيعه وخيلصتين وإايكتم من عذابه غريه ، فال ملجأ وال منجتا متن هللا إال إ
أن أبلّتتتتغ رستتتتالة ريب إلتتتتيكم بعبادتتتتته وحتتتتده ال شتتتتريك لتتتته ؛ فتؤمنتتتتوا وتطيعتتتتوا ، ومتتتتن يعتتتتص هللا 

  النَّتتتتتتارِ  ِمتتتتتنَ  ِّبَتتتتتارِِجنيَ  ُهتتتتتمْ  َوَمتتتتتا وخيتتتتتالف رستتتتتوله فتتتتتإّن لتتتتته انر جهتتتتتنم خالتتتتتدين فيهتتتتتتا أبتتتتتداً 
 . [167:البقرة]

الكفتتتتتار متتتتا يوعتتتتتدون متتتتن العتتتتتذاب يتتتتوم القيامتتتتتة ) وقتتتتد ُوِعتتتتتدوا بتتتته يف التتتتتدنيا (  رأىحتتتتىت إذا 
فسيعلمون يومئٍذ من هو الذي ضُعف انصره وقّل عدده ، فال انصر له وال عون معته ، أهتم أم 

؟ إهنم األضعف واألقل ، وهللا األقوى األكثر ، فهتو التذي ينصتر عبتاده املتؤمنني ، وأمتا  هللا 
 جنود هللا . نهلم ابلكلية ، وهم أقل عدداً مفال انصر الكفار 

للكفتار : إنتين ال أعلتم هتل العتذاب التذي توعتدون قريتب وقوعته  – أيهـا الرسـول –قل 
بكم ، أم جيعل له ريب وقتاً بعيداً ، فإمّنا أان نذير لكم وال علم يل ابلستاعة متىت تقتوم ، وهللا هتو 

اخللتق ، بتل ذلتك ُمتتص بته ال يعلمته ستواه ، وحده عامل الغيتب فتال يُطلتع علتى غيبته أحتداً متن 
إال متن رضتتيه لرستالته متتن عبتتاده ، فإنته يُطلعتته علتتى بعتض علتتم الغيتتب متع احلمايتتة ، أبن جيعتتل 
رصتتداً متتن املالئكتتة حيفظتتون متتا أمتتام الرستتول ومتتا خلفتته متتن اجلتتن ؛ حتتىت ال يستترتقوا شتتيئاً متتن 

عن هللا متا أُوحتي إلتيهم كمتا بلتغ النتيب  الوحي ومن غريهم ؛ ليعلم النيب أن الرسل قبله قد بلغت
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كمتتا حفظهتتم ، وأن هللا قتتد أحتتاط متتا أُوحتتي إليتته ، وأن هللا حفظتته ابملالئكتتة متتن اجلتتن وغتتريهم  
علمه مبا عند املالئكة والرسل ، فال خيفى عليه شيء من خلقه ، وأن هللا قتد أحصتى عتدد كتل 

 العليم به كله . شيء ، فال خيفى عليه شي يف األرض وال يف السماء ، فهو
 

 بعض الدروس من الآيات : 

 
أخي املسلم ، إن علم قيام القيامة ال يعلمه إال هللا ، لكن علينا االستعداد هلا من اآلن  -1

اي حممد ، أخربين عن الساعة ؟ قال وقال : ، ولذلك ملّا اندى ذلك األعرايب النيب 
 : (ْدته  وهمها ْدتح  مها قهاله  قهائِمهةٌ  فهِإَّن ها ْلهها أهْعده ِثيِ   ِمنْ  ْلهها أهْعده  اّلل ه  أحِحبُّ  أهّنِ  غهْيه  عهمهلٍ  كه

 أهْحب هْبته  مهنْ  مهعه  أهْنته  وهسهل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى اّلل ِ  رهسحولح  ف هقهاله  وهرهسحولههح 
مِ  ب هْعده  ِبشهْيءٍ  اْلمحْسِلمحونه  فهرِحه  فهمها قهاله          .رواه أمحد ) صحيح( (  ِبهِ  فهرِححوا ِم ا أهشهد   اْْلِْسله

 
 عّد أخي حب هللا ورسوله ، وذلك بفعل ما أمر به وترك ما هنى عنه .  فلنُ       

، ولذلك اي أخي ال تصدق الكاهن وال العرّاف  به هللا إن علم الغيب هو مما تفرد  -2
قد جعل محايًة لوحيه إىل رسله عليهم الصالة  وال الساحر وال أتته ؛ ألن هللا 

عن الكهان قال  والسالم يف ما أوحاه إليهم من الغيب الذي خّصهم به ، وملّا ُسئل 
تحوهحمْ  ال) :  اِهًنا  أهتهى مهنْ : )أنه  . فنهى عن إتياهنم وأخرب   النسائي وأمحد )صحيح(رواه (   َتْه  كه

قههح  عهر اًفا أهوْ   .رواه أمحد )صحيح((   ُمحهم دٍ  عهلهى أحْنِزله  ِبها كهفهره   ف هقهدْ  ي هقحولح  ِبها فهصهد 
 
، فقتتد بلّتتغ الرستتالة وأّدى األمانتتة  إن الرستتل قتتد بّلغتتوا رستتاالت رهبتتم ، ومتتنهم حممتتد  -3

 .ونصح األمة وجاهد يف هللا حق جهاده حىت أاته اليقني 
أخي ، لقتد بلغنتا هتذا التدين كتامالً ، لكتين أان وأنتت متاذا قتدمنا هلتذا التدين يف تطبيقته 
والعمتتتل بتتته ؟ يف نشتتتره والتتتدعوة إليتتته ؟ يف التتتدفاع عنتتته ؟ يف الفتتترح بتتته وتربيتتتة األجيتتتال 
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واألستتر والبنتتني والبنتتات عليتته ؟ واالعتتتزاز بتتته والثبتتات عليتته وعتتدم التزحتتزح مهمتتا كتتتان 
 األمر ؟

أّن ممتتتن كتتتان قبلنتتتا ، متتتن كتتتان يُنشتتتر ابملنشتتتار متتتن مفرقتتته ، وُيشتتتط  نتتتيب وقتتد أختتترب ال
أبمشاط احلديد مابني حلمه وعظمه ، فال يثنيه ذلك عن دينته ، فيمتا حنتن اليتوم يتنتازل 

 البعض عن كثري من دينه ألسباب يسرية وأمور قليلة ، وهللا املستعان . 
، فتال خيفتى عليته شتيء يف هتذا  أخي املسلم ، اعلتم أن هللا قتد أحصتى عتدد كتل شتيء -4

العامل كله ) يف السماوات واألرض ( ، لنحتذر أن حُيصتي علينتا كثترة التذنوب واملعاصتي 
وطمعتتاً يف  مرضتاتهه وعمتتالً يف رابً إليته ؛ خوفتتاً منته وحمبتتًة لت، ولْتنكن أكثتتر طاعتة هلل وتقتت

 ثوابه وخوفاً من عقابه .
يف حديث أيب  دين يف طاعته ، وقد قال كّنا خائفني من هللا فلنسارع إليه جمتهإذا  

ْنِزله  ب هلهغه  أهْدلهه  وهمهنْ  أهْدلهه  خهافه  مهنْ : ) هريرة   اّلل ِ  ِسْلعهةه  ِإن   أهاله  غهاِليهةٌ  اّلل ِ  ِسْلعهةه  ِإن   أهاله  اْلمه

         .) صحيح ( رواه الرتمذي واحلاكم(  اجلْهن ةح 
 تفسير سورة المزمل                            

 بسم هللا الرحمن الرحيم                

 لُ  أَيَُّها يَا يْلَ  ُقمِ ( 1) اْلُمزَّم ِ ( 3) َقِليًلا ِمْنهُ  اْنُقصْ  أَوِ  نِْصَفهُ ( 2) َقِليًلا إِلَّا اللَّ
ِلِ  َعَليْهِ  زِدْ  أَوْ  ا( 4) َترْتِيًلا اْلُقرْآنَ  َورَت   إِنَّ ( 5) َثِقيًلا َقْوًلا َعَليْكَ  َسُنْلِقي إِنَّ

يْلِ  َناِشَئةَ  َهارِ  ِفي َلكَ  إِنَّ ( 6) ِقيًلا َوأَْقَومُ  َوْطًئا أََشدُّ  ِهيَ  اللَّ  َسبًْحا النَّ

 َلا َواْلَمْغرِبِ  اْلَمشِْرقِ  رَبُّ ( 8) َتبْتِيًلا إَِليْهِ  َوَتبَتَّلْ  َرب ِكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ ( 7) َطِويًلا

 َهْجرًا َواْهُجرُْهمْ  يَُقوُلونَ  َما َعَلى َواْصِبرْ ( 9) َوِكيًلا َفاتَِّخْذهُ  ُهوَ  إِلَّا إَِلهَ 

ِبينَ  َوَذرْنِي( 10) َجِميًلا ْلُهمْ  النَّْعَمةِ  ُأوِلي َواْلُمكَذ ِ  َلَديَْنا إِنَّ ( 11) َقِليًلا َوَمه ِ

  (13) أَِليًما َوَعَذابًا ُغصَّة   َذا َوَطَعاًما( 12) َوَجِحيًما أَْنكَاًلا

 

 التفسير : 
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ملا جاء الوحي ألول مرة يف غار حراء ، وغّطه امللك ،  أي النيب  –أيها املتغطي بثيابه  اي
فقال : اقرأ ابسم ربك الذي خلق ، فرجع هبا ترجف بوادره حىت دخل على خدجية فقال : 

أيها  –قم صلِّ الليل إال وقتاً قليالً منه ، قم   –، فزّملوه حىت ذهب عن الروع  زّملوين زملوين
أيها الرسول  –نصف الليل أو انقص من نصف الليل قلياًل إىل ثلث الليل ، أو زد  –الرسول 

 يف قيام الليل على نصف الليل إىل ثُلثي الليل ، فأنت ُُمرّيٌ يف ذلك . –
 دبره .واقرأ القرآن على متّهل ؛ يكون عوانً لك على فهم القرآن وت

قرآانً ثقيالً نزوله من عظمته ، وعظيماً ملا تضّمنه من  –أيها الرسول  –إان سُننّزل عليك 
 التكاليف ابألوامر والنواهي ، وثقيالً يوم القيامة يف املوازين .

إّن الصالة اليت تنشأ ابلليل أو بعد نوم من الليل هي أشد مواطأًة بني القلب واللسان ، وأمجع 
داء القراءة وتفّهمها من قيام النهار ؛ ألن النهار وقت انتشار الناس ولغط للخاطر يف أ

 أهدأ وأسكن وأفرغ للقلب من النهار .وقات املعاش ، وأما الليل فهو األصوات ، وأ
يف النهار فراغاً طويالً يكفيك لقضاء حوائجك وطلب معاشك  –أيها الرسول  –إّن لك 

ارك ، ففرّغ نفسك ابلليل لربك ابلصالة وحنوها ، وأكثر أعمالك اليت تقضيها بنهوغريها من 
 من ذكر ربك وانقطع إليه وتفرّغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك .

وهللا هو خالق املشرق واملغرب واملالك املتصرف فيهما ، ال إله يستحق العبادة سواه ، ففوِّض 
 –ابلتوكل عليه دون غريه ، واصرب  أمرك إليه واعتمد بقلبك عليه ، وكما أفردته ابلعبادة فأفرده

على ما يقول الكفار لك من التكذيب واالستهزاء ، وقوهلم ساحر أو شاعر  –أيها الرسول 
 أيها –ال عتاب معه وال انتقام وال أتنيب ، ودعين  أو كاهن وغري ذلك ، واتركهم تركاً مجيالً 

واملكذبني برسالتك من أصحاب األموال والرتف ، وانتظرهم قليالً من الزمن حىت  –الرسول 
أيتيهم العذاب وحيل  هبم . إّن لدينا للكفار يف انر جهّنم قيوداً ثقيلة ، وانراً مضطرمة متوقدة ، 

 وطعاماً ينشب يف احللق فال يدخل وال خيرج ، وعذاابً موجعاً شديداً .
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 :  بعض الدروس من الآيات
 أخي املسلم ، لتحرص على قيام الليل !  -1

ةِ  أهْفضهلح  ) :  يف حديث أيب هريرة  وقد قال  ةِ  ب هْعده  الص له ةح  اْلمهْكتحوبهةِ  الص له  جهْوفِ  يف  الص له

.واألفضل أن تكون الصالة يف الليل يف الثلث بعد النصف ؛ لقوله رواه مسلم (  ... اْلديث الل ْيلِ 
 ( : ُّةِ  وهأهحهب ةح  اّلل ِ  ِإله  الص له رواه الشيخان (  سحدحسههح  وهي هنهامح  ث حلحثههح  وهي هقحومح  الل ْيلِ  ِنْصفه  ي هنهامح  كهانه   دهاوحده  صهله

ةِ  أهْفضهلح : ) يف حديث جابر  . واألفضل يف قيام الليل اإلطالة ؛ لقوله   اْلقحنحوتِ  طحولح  الص له

 . رواه مسلم ( 
 
 
 
 برنامج ليلي :  -2

أخي ، هيئ طهورك وسواكك قبل النوم ، أو ليهيئه اهلك مث من ، فإذا استيقظت تسّوك مث 
ِّ إحدى عشرة ركعة ، على ما جاء يف حديث عائشة رضي هللا عنها وفيه قالت  توضأ مث صّل

عهثحهح  وهطههحورههح  ِسوهاكههح  لههح  نحِعدُّ  كحن ا: ) عن رسول هللا  ب ْ عهثههح  أهنْ  شهاءه  ِلمها وهجهل   عهز   اّلل ح  ف هي ه  الل ْيلِ  ِمنْ  ي هب ْ
 وهجهل   عهز   اّلل ه  ف هيهْذكحرح  جيهِْلسح  الث اِمنهةِ  ِعْنده  ِإال   ِفيِهن   جيهِْلسح  اله  رهكهعهاتٍ  ْثههاِنه  وهيحصهلِّي وهي هت هوهض أح  ف هي هتهسهو كح 

 فهِتْلكه  رهْكعهةً  يحصهلِّي ثح   يحسهلِّمح  مها ب هْعده  جهاِلسٌ  وههحوه  رهْكعهتهْيِ  يحصهلِّي ثح   يحْسِمعحنها تهْسِليًما يحسهلِّمح  ثح   وهيهْدعحو
ْبعٍ  أهْوت هره  الل ْحمه  وهأهخهذه  وهسهل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى اّلل ِ  رهسحولح  أهسهن   ف هلهم ا بحنه   يه  رهْكعهةً  عهْشرهةه  ِإْحدهى  وهصهل ى ِبسه
ل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى اّلل ِ  رهسحولح  وهكهانه  بحنه   يه  رهكهعهاتٍ  ِتْسعح  فهِتْلكه  سهل مه  مها ب هْعده  جهاِلسٌ  وههحوه  رهْكعهتهْيِ   ِإذها وهسه
ةً  صهل ى هها يهدحومه  أهنْ  أهحهب   صهله  ِمنْ  صهل ى وهجهعٌ  أهوْ  مهرهضٌ  أهوْ  ن هْومٌ  الل ْيلِ  ِقيهامِ  عهنْ  شهغهلههح  ِإذها وهكهانه  عهلهي ْ

 .رواه أمحد والنسائي وملسلٍم حنوه (  رهْكعهةً  عهْشرهةه  اثْ نهتهْ  الن  ههارِ 
ما يف هذه احلديث ، أو صّل ركعتني ركعتني فإذا خفت ، صّل من الليل على  فيا أخي

ةح : )  يف حديث ابن عمر وابن عباس رضي هللا عنهم  الصبح أوتر بركعة ؛ لقوله   الل ْيلِ  صهله
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ةح يف حديث ابن عمر : )   . وقال رواه أمحد (  الل ْيلِ  آِخرِ  ِمنْ  رهْكعهةٌ  وهاْلوِتْ رح  مهْثنه  مهْثنه   الل ْيلِ  صهله

ةً  رهْكعهةً  صهل ى الصُّْبحه  أهحهدحكحمْ  خهِشيه  فهِإذها مهْثنه  مهْثنه    الشيخان .رواه (  صهل ى قهدْ  مها لههح  تحوِترح  وهاِحده
 واألفضل أن تنوّع يف صالة الليل على ما جاء يف األحاديث .  

 
يف  أخي املسلم ، رّتل القرآن يف صالتك وقراءتك متمهاًل متفّهماً متدبّراً ، وقد قال  -3

رهأْ  اْلقحْرآنِ  ِلصهاِحبِ  ي حقهالح حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما : )  كهمها  وهرهتِّلْ  وهاْرتهقِ  اق ْ

نْ يها يف  ت حرهتِّلح  كحْنته  داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة  رواه أمحد وأبو(  ت هْقرهؤحهها آيهةٍ  آِخرِ  ِعْنده  مهْنزِلهكه  فهِإن   الدُّ

 )صحيح( . 

رواه (  ِبِهْصوهاِتكحمْ  اْلقحْرآنه  زهيِّنحوا: ) يف حديث الرباء  ّزِين القرآن بصوتك ؛ لقوله واي أخي ، 

 ، ِبصواتكم القرآن زينوا: )   يف حديث الرباء  . وقال أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة )صحيح( 

 .رواه احلاكم )صحيح( (  حسنا القرآن يزيد اْلسن الصوت فإن
  

 اْلمحفهص له  ق هرهْأتح  ف هقهاله  مهْسعحودٍ  اْبنِ  ِإله  رهجحلٌ  جهاءه فقد )  أخي ، ال تقرأ القرآن )كهذِّ الشعر( ، -4
لهةه  ا ف هقهاله  رهْكعهةٍ  يف  الل ي ْ ْعرِ  كهههذِّ   ههذًّ  وهسهل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى الن ِبُّ  كهانه   ال ِت  الن ظهائِره  عهرهْفتح  لهقهدْ  الشِّ
ن ههحن   ي هْقرحنح   رواه البخاري . (  رهْكعهةٍ  كحلِّ   يف  سحورهتهْيِ  اْلمحفهص لِ  ِمنْ  سحورهةً  ِعْشرِينه  فهذهكهره  ب هي ْ

 ] املفّصل : من )ق والقرآن اجمليد(  إىل آخر املصحف) الناس ( [ .
، اصربوا على ما أيتيكم من اخللق من األذى ، وعاملوهم بربانمج )) الصرب  الدعاة أيها -5

 اجلميل (( وإذا هجرمت فليكن ))اهلجر اجلميل (( وإذا قلتم )) القول السديد (( وهكذا .. 
اآلية ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوقُولُوا ... :واسعوا إىل استعمال أساليب القرآن والسنة يف ،  [83]البقرة

ترون أنه جمٍد وانفع يف العمل الدعوي ، إال أن يكون حُمّرماً  أسلوبوكل  الدعوة إىل هللا 
 من الشارع أو يؤدي إىل حمرم ، فهذا ليس أسلوابً دعوايً صحيحاً .
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 العرض ، أسلوب احلوار ، أسلوب القصة ، أسلوب  أسلوب:  ومن أساليب القرآن
نصيحة ، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، أسلوب التأديب ، أسلوب االستفهام ، ال

 أسلوب احلض ، أسلوب اجلدل ، وغريها . 

مساعدة ، كأسلوب النداء ابلكنية اليت حيبها الشخص  أساليبترافقها  وهذه األساليب
 ، أو ابلقرابة : كاألب أو غري ذلك مما هو يف القرآن والسنة . 

، إذا أكلت الطعام فأخي املسلم ، إذا أكلت الطعام فتذّكر طعام  أخي المسلم -6
 النار الذي ينشب يف احللق ، وإذا شربت املاء فتذّكر احلميم الذي ُيسقاه أهل أهل

النار فيقطع األمعاء ، فاهرب من النار !! برتك الذنوب وعمل الصاحلات . وهللا 
  املوفق .   

 
  َا( 14) َمِهيًلا كَثِيبًا اْلِجبَالُ  َوكَاَنتِ  َواْلِجبَالُ  الْأَرْضُ  َتْرُجفُ  يَْوم  أَرَْسْلَنا إِنَّ

 َفَعَصى( 15) رَُسوًلا ِفرَْعْونَ  إَِلى أَرَْسْلَنا كََما َعَليُْكمْ  َشاِهًدا رَُسوًلا إَِليُْكمْ 

ُقونَ  َفكَيْفَ ( 16) َوِبيًلا أَْخًذا َفأََخْذَناهُ  الرَُّسولَ  ِفرَْعْونُ   يَْوًما كََفرُْتمْ  إِنْ  َتتَّ

َماءُ ( 17) ِشيبًا اْلِوْلَدانَ  يَْجَعلُ   إِنَّ ( 18) َمْفُعوًلا َوْعُدهُ  كَانَ  ِبهِ  ُمْنَفِطر   السَّ

 َتُقومُ  أَنَّكَ  يَْعَلمُ  َربَّكَ  إِنَّ ( 19) َسِبيًلا َرب ِهِ  إَِلى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكرَة   َهِذهِ 

يْلِ  ُثُلَثيِ  ِمنْ  أَْدَنى ِذينَ  ِمنَ  َوَطائَِفة   َوُثُلَثهُ  َونِْصَفهُ  اللَّ هُ  َمَعكَ  الَّ رُ  َواللَّ  ُيَقد ِ

يْلَ  َهارَ  اللَّ رَ  َما َفاْقرَُءوا َليُْكمْ عَ  َفَتابَ  ُتْحُصوهُ  َلنْ  أَنْ  َعِلمَ  َوالنَّ  ِمنَ  َتيَسَّ

 اْلأَرِْض  ِفي يَْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ  َمرَْضى ِمْنُكمْ  َسيَُكونُ  أَنْ  َعِلمَ  اْلُقرْآنِ 

هِ  َفْضلِ  ِمنْ  يَبَْتُغونَ  هِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَقاتُِلونَ  َوآَخُرونَ  اللَّ  َتيَسَّرَ  َما َفاْقَرُءوا اللَّ

هَ  َوأَْقرُِضوا الزَّكَاةَ  َوآُتوا الصََّلاةَ  َوأَِقيُموا ِمْنهُ  ُموا َوَما َحَسًنا َقرًْضا اللَّ  ُتَقد ِ

هِ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخيْر   ِمنْ  لِأَْنُفِسُكمْ  هَ  َواْسَتْغِفُروا أَْجرًا َوأَْعَظمَ  َخيْرًا ُهوَ  اللَّ  اللَّ

هَ  إِنَّ     (20) َرِحيم   َغُفور   اللَّ
 

 التفسير :

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير جزء تبارك 

 - 73 -  

 

األرض واجلبال زلزاالً شديداً ، وصارت اجلبال رمالً متناثراً بعدما كانت حجارة يوم تزلزل 
 صّماء ، وهذا يوم تقوم القيامة .

( شاهداً على  رسوالً ) حممد  أرسلنا إليكمإاّن  – وغريهم ُماطباً كفار قريش –مث قال تعاىل 
يوم القيامة ، كما أرسلنا موسى بن  يف الدنيا من طاعٍة هلل أو معصيٍة له ؛ لُِتجزوا هباأعمالكم 

إىل فرعون يدعوه إىل عبادة هللا وحده ال شريك له ، ويشهد عليه مبا عمل ؛ ليجزى  عمران 
وكّذبه ورّد دعوته ، فأهلكنا فرعون هالكاً شديداً إبغراقه يف  به . فعصى فرعوُن موسى 

عذاب يوٍم  -أيها الناس-. فكيف ختافون البحر ، وآلل فرعون عذاب شديد يوم القيامة 
 جيعل الولدان شيباً إن كفرمت ابهلل ومل تؤمنوا برسوله ) وهو يوم القيامة ملا فيه من اهلول ( ؟

السماء منشقٌة متصدعٌة من هول ذلك اليوم ، كان وعد هللا إبتيان هذا اليوم كائناً واقعاً ال 
 حمالة وال حميد عنه .

لقيامة وأهواهلا ، وما فيها من العذاب للمعرضني عن هللا إّن هذه اآلايت املشتملة على ذكر ا
لعربٌة وعظٌة ، فمن شاء اعترب واختذ اإليان والعمل الصاحل طريقاً إىل مرضاة ربه وجناة نفسه 

 وفكاك رقبته .
يعلم أنك تتهجد أقل من ثُلثي الليل ، وتصلي نصف الليل اترًة ،  -الرسول أيها –إّن ربك 

كذلك ، وهللا يُقّدر الليل والنهار   أصحابكأخرى ، ويتهجد معك طائفة من  وتقوم ثلثه اترةً 
، ويعلم ما يضي  يف النهار الليل النهار يف الليل واألخذ من، ابعتداهلما اترًة ، واألخذ من 

 .  منهما وما يبقي من ساعات كلٍ 
علم هللا أنكم ال تقدرون على قيام كل الليل ؛ ألنه يشق عليكم فخفف عليكم أبن تقوموا ما 

 تيّسر منه ، فاقرءوا ما تيسر من القرآن فيما تقومون به يف صالتكم على قدر استطاعتكم .
علم هللا أنه سيكون منكم من له عذر املرض عن قيام الليل ، ومن هم مسافرون يف األرض 

فضل هللا يف املكاسب واملتاجرة ، ومن هم مشغولون مبا هو األهم يف حقهم من  يبتغون من
الصالة  وأقيمواالغزو إلعالء كلمة هللا ، فقوموا مبا تيسر عليكم من الصالة وقراءة القرآن ، 

 . املفروضة ، وأّدوا الزكاة الواجبة ، وتصّدقوا يف وجوه الرب واإلحسان 
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من العبادات لوجه هللا فإّنكم حتصلون عليه يوم القيامة عند هللا  وما تعملوا من اخلري ألنفسكم
وافراً ، وجيازيكم عليه أحسن اجلزاء ، وهو خرٌي مما أبقيتموه ألنفسكم يف الدنيا وأنفقتم فيها ، 

 وأعظم ثواابً عند هللا .
 ب .واسألوا هللا أن يغفر لكم ، فإنه يغفر الذنوب ويرحم من أقبل عليه واتب إليه وأان

 
 بعض الدروس من الآيات : 

 
ا ، لنتذكر هذه اآلايت :  المسلم أيها -1  َشاِهًدا رَُسوًلا إَِليُْكمْ  أَرَْسْلَنا إِنَّ

شاهد  فإنه  [ 143: البقرة]  َشِهيًدا َعَليُْكمْ  الرَُّسولُ  َويَُكونَ  لآية ... ا َعَليُْكمْ 
املعصية ، فال نكن أان وأنت ممن أنيت يوم القيامة ابلذنوب علينا مبا عملناه من الطاعة أو 

هبا ، أين احلياء من هللا أن أنيت ابملعاصي يوم القيامة والشاهد رسولنا  فيشهد علينا رسولنا 
  ؟ 

 شاهداً لنا هبا . ، لنحرص على الطاعات ليأيت رسولنا  أخيإذن 
 امك ! وهللا املوفق .اجعل هذا املوضوع يف ذهنك وعلى ابلك وحمّط اهتم

، لنتذكر يوم القيامة ، يوٌم يشيب الصغري من هوله ! فلنستعّد له من  أخي المسلم -2
 ف هي هقحولح  يهدهْيكه  يف  وهاْْلهْيح  وهسهْعدهْيكه  لهب  ْيكه  ف هي هقحولح  آدهمح  يه  ت هعهاله  اّلل ح  ي هقحولح  : ) اآلن ، وقد قال 

هح  وهِتْسِعيه  وهِتْسعهةً  ِمائهةٍ  ِتْسعه  أهْلفٍ  كحلِّ   ِمنْ  قهاله  الن ارِ  ب هْعثح  وهمها قهاله  الن ارِ  ب هْعثه  أهْخرِجْ   يهِشيبح  فهِعْنده
 ُهمْ  َوَما ُسكَارَى النَّاسَ  َوَترَى َحْمَلَها َحْمل   َذاتِ  ُكلُّ  َوَتَضعُ   الص ِغيح 

هِ  َعَذابَ  َوَلِكنَّ  ِبُسكَارَى جحوجه  وهِمنْ  رهجحًل  ِمْنكحمْ  فهِإن   وفيه )  َشِديد   اللَّ  أهْلًفا وهمهْأجحوجه  أيْه

   . رواه البخاري وغريه(  احلديث... 
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، لندرس هذه العظة يف سورة املزمل مث نتخذ لنا طريقاً إىل هللا تعاىل  أخي المسلم -3
لنجاة أنفسنا وفكاك رقابنا والسعي يف ما ينفعنا واملبادرة إىل كل خري ينفعنا يف الدار 

 اآلخرة .
يف النعيم يف الدنيا ونسيان  االنغماساخي ، لنبادر ، أخي ، لنجتهد ، أخي ، لنحذر من 

 اْلقهْرنه  اْلت هقهمه  قهدْ  اْلقهْرنِ  وهصهاِحبح  أهنْ عهمح  كهْيفه : ) يف حديث أيب سعيد  ل اآلخرة ، وقد قا
ْذنه  وهاْستهمهعه  فحخح  اِبلن  ْفخِ  ي حْؤمهرح  مهَّته  اْْلِ ل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى الن ِبِّ  أهْصحهابِ  عهلهى ث هقحله  ذهِلكه  فهكهأهن   ف هي هن ْ  وهسه

 رواه الرتمذي وأمحد وابن حبان )صحيح( .(  ت هوهك ْلنها اّلل ِ  عهلهى اْلوهِكيلح  وهنِْعمه  اّلل ح  حهْسب حنها قحولحوا ْلهحمْ  ف هقهاله 

كان يقوم من الليل يتهّجد ، وكذلك أصحابه ؛ ألهنم كانوا يسارعون إىل   إن رسول هللا  -4
اخلريات ويتسابقون إىل اجلنات ، فما هو حظي وحظك من قيام الليل ؟ ولو قياماً يسرياً 

من كل  حبيث يداوم أحدان عليه ، وسواء كان من أول الليل أو وسطه أو آخره ؛ فإنه 
   فقد كان خره ، وأما القيام ، ووسطه وآالليل قد أوتر من أوله 

مهاهح  ت هت هفهط ره  حهَّت   الل ْيلِ  ِمنْ  ي هقحومح  ) رضي هللا ، ويف حديث عائشة  رواه الشيخان من حديث املغرية (  قهده

 رواه مسلم . (  آِخرههح  وهُيحْيِ  الل ْيلِ  أهو له  ي هنهامح  كهانه : ) أنه  عنها
 سحدحسههح  وهي هنهامح  ث حلحثههح  وهي هقحومح  الل ْيلِ  ِنْصفه  ي هنهامح  كهانه : )   ، كما قال  وأفضل قيام الليل قيام داود 

 .رواه الشيخان ( 
 َقِليلا كَاُنوا  وطريقة املتقني األخيار : صاحلني لنجتهد يف قيام الليل ! فإنه دأب ال أخي ،

يْلِ  ِمنَ  وُيشرع ألحدان [  17:  الذارايت]   يَْسَتْغِفُرونَ  ُهمْ  َوِبالأْسَحارِ  يَْهَجُعونَ  َما اللَّ
أن يُوقظ أهله لقيام الليل ، وُيشرع للزوجة أن توقظ زوجها لقيام الليل ، فإن أىب أحد الزوجني 

 . نضح اآلخر يف وجهه املاء ، كما جاء عن النيب 
 ، قراءة القرآن ، ُيشرع التطوع بسائر العبادات املشروعة ) الصالة، والغزو إلعالء كلمة هللا -5

، وما تفعلوا من خري جتدوه عند هللا ( وليكن التطوع على الصدقات ، وكل اخلريات 
حسب االستطاعة مبا تيسر ، ومهما أقبل العبد على هللا ، فإن هللا يُقبل عليه ، وقد قال 
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  َتههلُّوا حهَّت   َيههلُّ  اله  اّلل ه  فهِإن   تحِطيقحونه  مها اْلعهمهلِ  ِمنْ  اْكلهفحوا : ) رضي هللا عنهايف حديث عائشة 

  رواه أبو داود والنسائي  وللشيخني حنوه .(  قهل   وهِإنْ  أهْدوهمحهح  اّلل ِ  ِإله  اْلعهمهلِ  أهحهب   وهِإن  
يطلب منا أن نقرضه قرضاً حسناً !  فلنتصدق من وعال ، إن هللا جل  أيها المسلم  -6

أموالنا لوجه هللا يف كل وجوه اخلري ، فإمّنا ذلك عائٌد لنا ، وهللا غيٌن عّنا وعن أموالنا ، 
، فيقّدمه أمامه وليعلم أحدان أن ماله هو ما قّدم ومال وارثه ما أّخر ، فليجعل له من ماله 

مه  مها مهالههح  فهِإن   ):  ، وقد قال  . وإن املتصدق ليستفيد رواه البخاري  ( أهخ ره  مها وهارِِثهِ  وهمهالح  قهد 
أنّه يوم القيامة والشمس على رؤوس اخلالئق  –مع الثواب اجلزيل عند هللا  -من صدقته 

قهِتهِ  ِظلِّ  يف  اْمِرئٍ  كحلُّ : ) يف حديث عقبة بن عامر  فهو يف ظل صدقته ، كما قال   صهده

 . رواه أمحد واحلاكم )صحيح( (  الن اسِ  بهْيه  ي حْقضهى حهَّت  
فأقرض واجتهد يف اإلقراض ،   َحَسًنا َقرًْضا اللَّهَ  َوأَْقرُِضوا أخي ، تذكر هذه اآلية  

 واستكثر منه ، وأبشر ابخللف من هللا يف الدنيا والثواب عند هللا يف اآلخرة .  

 : الاستغفار على نوعين -7
يف حديث عبد هللا  : وهذا يكون عند الذنب ، وقد قال  االستغفار الواجب) أ (   

لو أن العباد مل يذنبوا خللق هللا خلقا يذنبون مث يستغفرون مث يغفر هلم وهو : )  عمرو 
 ( رواه احلاكم )صحيح( .  الغفور الرحيم

 .  األوقات: وهذا يف سائر  ب( االستغفار املسنون) 
 . وهللا املوفق . فلنكن مستغفرين دائماً ! كما كان رسول هللا 
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 تفسير سورة المدثر                          

بسم هللا                                                               

   الرحمن الرحيم 

       
 ِرُ  أَيَُّها يَا ث  رْ  َوثِيَابَكَ ( 3) َفكَب ِرْ  َوَربَّكَ ( 2) َفأَْنِذرْ  ُقمْ ( 1) اْلُمدَّ  َوالرُّْجزَ ( 4) َفَطه ِ

 النَّاُقورِ  ِفي ُنِقرَ  َفإَِذا( 7) َفاْصِبرْ  َوِلَرب ِكَ ( 6) َتْسَتكْثِرُ  َتْمُننْ  َوَلا( 5) َفاْهُجرْ 

 ذَرْنِي( 10) يَِسير   َغيْرُ  اْلكَاِفِرينَ  َعَلى( 9) َعِسير   يَْوم   يَْوَمئِذ   َفَذِلكَ ( 8)

( 13) ُشُهوًدا َوبَنِينَ ( 12) َمْمُدوًدا َماًلا َلهُ  َوَجَعْلتُ ( 11) َوِحيًدا َخَلْقتُ  َوَمنْ 

 َعنِيًدا لِآيَاتَِنا كَانَ  إِنَّهُ  كَلَّا( 15) أَِزيدَ  أَنْ  يَْطَمعُ  ُثمَّ ( 14) َتْمِهيًدا َلهُ  َوَمهَّْدتُ 

رَ  َفكَّرَ  إِنَّهُ ( 17) َصُعوًدا َسُأرِْهُقهُ ( 16) رَ  كَيْفَ  َفُقتِلَ ( 18) َوَقدَّ  ُثمَّ ( 19) َقدَّ

رَ  كَيْفَ  ُقتِلَ   َواْسَتكْبَرَ  أَْدبَرَ  ُثمَّ ( 22) َوبََسرَ  َعبَسَ  ُثمَّ ( 21) َنَظرَ  ُثمَّ ( 20) َقدَّ

  (25) اْلبَشَرِ  َقْولُ  إِلَّا َهَذا إِنْ ( 24) ُيْؤَثرُ  ِسْحر   إِلَّا َهَذا إِنْ  َفَقالَ ( 23)

 

 التفسير : 

 
ملّا رجع من غار حراء بعدما جاءه امللك  أي : النيب  - ف بثيابهيا أيها المتلف ِ 

قم مشّمراً عن ساق العزم ، وخّوف الكفار عذاب  –وغّطه ، فعاد إىل خدجية وقال : دثّروين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير جزء تبارك 

 - 78 -  

 

والعيوب  هللا إن مل يؤمنوا ابهلل ويوّحدوه ، وعّظم ربك وقّدسه ، ونّزهه عن الشرك وعن النقائص 
واألنداد ، واثِن عليه مبا هو أهله ، وثيابك فطّهرها من النجاسات ، ونفسك نّقها من 

وترّبأ منه ، وال تُعِط الذنوب واملعاصي ، واهجر األصنام واألواثن وكل ما يعبد من دون هللا 
واجعل ة لُِتعطى أكثر منها ، واصرب على أداء الطاعات وترك الذنوب وعلى املصائب ، العطي

 صربك لوجه هللا رغبًة فيما عنده من الثواب .
فإذا نفخ يف القرن نفخة القيام لرب العاملني للبعث واحلساب ، فذلك اليوم ) يوم البعث ( يوٌم 

شديد ؛ ملا فيه من األهوال ، على الكافرين غري سهل وال متيّسر ، بل هو عِسر ؛ ملا يرونه 
 من األهوال ويصلونه من العذاب .

ركين ومن خلقته وحيداً ) الوليد بن املغرية ( ال مال له وال ولد وال جاه وال منصب ، أت
فكّذبك ، فأان سوف أكفيك إايه ، ورزقته ماالً واسعاً كثرياً ، ووهبت له أوالداً حضوراً معه ال 

يغيبون عنه ابلتجارات أو غريها ملا أغنيتهم به عن األسفار يف طلب املعاش ، ويّسرت له 
الرزق تيسرياً حىت بلغ ما بلغ من املال واجلاه يف قومه ، مث يتمىن ويرغب مع ما أعطيناه  بابأس

يف املال والولد لكثرة طمعه وعدم قناعته وشدة حرصه ، ليس األمر كما حيسب هذا أن أزيد 
 الكافر !  فلن أزيده بعد اليوم ؛ ألنه كان هلذا القرآن معانداً ، ولرسولنا مكذابً ، وللحق

 جاحداً. 
 سأكلفه يوم القيامة مشقًة من العذاب الذي ال راحة فيه .

إنه فّكر ما ذا خيتلق من املقال يف القرآن ، وترّوى ذلك يف نفسه ُمصمماً عليه غري حائد عنه 
وال مرتاجع .فُلعن وُأخزي ، وُذّل وُغلب ، كيف قّدر يف نفسه وعنّي يف ضمريه هذا الطعن يف 

وهلك ، كيف قّدر وحّدد يف نفسه هذا الطعن ، وأضمر هذا لعنًة أخرى مث لُعن  ؟ القرآن 
مث نظر فيما قّدر مرتواّيً مفكراً فيما جال يف نفسه مما أعده  الشّر ، وعنّي هذا القول يف قلبه ؟ 

ليطعن به يف القرآن ، مث قبض بني عينيه وقّطب وكلح وجهه فاسوّد كراهًة لكتاب هللا وغيظاً 
مث أعرض عن احلق ورجع القهقرى مستكرباً عن االنقياد للقرآن يعيب به القرآن . إن مل جيد ما 
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، فقال عن القرآن نتيجةً  لتفكريه وتقديره ونظره : ما هذا إال سحر ، يتعلم من املتقدمني 
 وحيكي عنهم ، ما هذا القرآن إال كالم البشر وليس كالم هللا . 

 
 بعض الدروس من الآيات :

 

، ُهّب من نومتك ! وانتبه من غفلتك ! وقم يف دعوة الناس إىل دين  المسلم أيها -1
وأصحابه الكرام ، واجتهد يف ذلك حسب  هللا لنشره يف العامل كما كان رسول هللا 

هنْ  ف هوهاّلل ِ  : ) استطاعتك ، فقد قال  رواه (  الن  عهمِ  َححْرِ  ِمنْ  لهكه  خهْيٌ  وهاِحدٌ  رهجحلٌ  ِبكه  ي حْهدهى ْله

 .البخاري 
وابذل يف الدعوة إىل هللا شيئاً من وقتك ومالك ، وسّخر لسانك وقلمك هلذا العمل ، 

، ادع إىل هللا يف البيت ، ادع يف  واجعل الدعوة إىل هللا مّهك وشغلك ، كما كان 
الشارع ، ادع يف املسجد ، ادع يف العمل ، ادع إىل هللا يف السفينة والباخرة والطائرة 

 سيارة ، ادع إىل هللا يف السوق ويف املدرسة ويف كل مكان وزمان حىت أيتيك املوت . وال
يف  ، ابلقيام بطاعته وتعظيمه وذكره ، وقد قال  ، كربِّ هللا  أخي المسلم -2

مِ  أهحهبُّ حديث مسرة بن جندب : )  اّلل ح  ِإال   ِإلههه  وهاله  ّلِل ِ  وهاْلْهْمدح  اّلل ِ  سحْبحهانه  أهْربهعٌ  اّلل ِ  ِإله  اْلكهله

 .رواه مسلم ( ...اْلديث بهدهْأته  ِبِهيِِّهن   يهضحرُّكه  اله  أهْكْبهح  وهاّلل ح 

 من الفضل . فأكثر أخي من هذه الكلمات لما لهن  

 
، علينا أن نسعى يف تطهري أنفسنا ، ومن ذلك تطهري القلوب  أخي المسلم -3

 :  ومن تطهير القلبوالنفوس من الذنوب ، 

 ) أ ( التدبر والتفكر يف اآلايت الكونية )املخلوقات( .
 )ب( التدبر عند قراءة القرآن .

 ، وحمبة كل الطاعات ، وكراهة الكفر واملعاصي . )ج( حمبة هللا ورسوله 
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 ق هْلِب  يف  اْجعهلْ  الل هحم  : ) أن يصلح القلب ، ومن دعاء النيب  ) د ( دعاء هللا  

 وذلك عند اخلروج إىل الصالة . رواه الشيخان من حديث ابن عباس  (...اْلديثنحورًا
 ) :   يف حديث زيد بن أرقم )هت( االستعاذة من قلٍب ال خيشع ، كما قال النيب 

فهعح  اله  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم    رواه مسلم .(  ...اْلديث ُيهْشهعح  اله  ق هْلبٍ  وهِمنْ  ي هن ْ

 القيام بهذه األمور وغيرها مما يصلح القلب .لنحرص على 

، جديٌر يب وبك أن نكون متعففني عما يف أيدي الناس ، بل  أخي المسلم -4
نعطيهم وال أنخذ منهم ، ومن ذلك فال يُعطي أحدان هبة وهو يلتمس أكثر منها ، بل 

 َتادوا) : يف حديث ايب هريرة  إمنا يعطي أحدان ألخيه العطية لوجه هللا ، وقد قال 
أُعطي شيئاً أن جيزي به ؛ . وُيشرع ملن   )حسن(  يف الشعب  البيهقيرواه البخاري يف األدب املفرد و (  َتابوا

دْ  ملهْ  فهِإنْ  ِبهِ  ف هْليهْجزِ  ف هوهجهده  عهطهاءً  أحْعِطيه  مهنْ )  :  يف حديث جابر  لقوله   فهمهنْ  ِبهِ  ف هْلي حْثنِ  جيِه

 .رواه أبوداود والرتمذي )حسن( (  كهفهرههح   ف هقهدْ  كهتهمههح   وهمهنْ  شهكهرههح  ف هقهدْ  ِبهِ  أهْثنه 
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   ِ( 28) َتَذرُ  َوَلا ُتبِْقي َلا( 27) َسَقرُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما( 26) َسَقرَ  َسُأْصِليه

اَحة   ارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما( 30) َعشَرَ  تِْسَعةَ  َعَليَْها( 29) ِلْلبَشَرِ  َلوَّ  إِلَّا النَّ

َتُهمْ  َجَعْلَنا َوَما َمَلائِكَةً  ِذينَ  ِفْتَنةً  إِلَّا ِعدَّ ِذينَ  ِليَْسَتيِْقنَ  كََفُروا ِللَّ  ُأوُتوا الَّ

ِذينَ  َويَْزَدادَ  اْلِكَتابَ  ِذينَ  يَرَْتابَ  َوَلا إِيَماًنا آَمُنوا الَّ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَّ

ِذينَ  َوِليَُقولَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  هُ  أَرَادَ  َماَذا َواْلكَاِفُرونَ  َمرَض   ُقُلوِبِهمْ  ِفي الَّ  اللَّ

هُ  ُيِضلُّ  كََذِلكَ  َمَثًلا ِبَهَذا  ُجُنودَ  يَْعَلمُ  َوَما يََشاءُ  َمنْ  َويَْهِدي يََشاءُ  َمنْ  اللَّ

يْلِ ( 32) ْلَقَمرِ َوا كَلَّا( 31) ِلْلبَشَرِ  ِذكْرَى إِلَّا ِهيَ  َوَما ُهوَ  إِلَّا َرب ِكَ   أَدْبَرَ  إِذْ  َواللَّ

 ِلَمنْ ( 36) ِلْلبَشَرِ  َنِذيرًا( 35) اْلُكبَرِ  َلِإْحَدى إِنََّها( 34) أَْسَفرَ  إَِذا َوالصُّبْحِ ( 33)

مَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  رَ  أَوْ  يََتَقدَّ   (37) يََتأَخَّ

 
 التفسير : 

 
سأغمر ذلك الكافر الذي قال عن القرآن ما قال يف انر جهنم من مجيع جهاته ، فتحرقه 

اليت فيها اهلول والنكال واخلزي وتشويه ، وما أعلمك ما سقر ؟  إهنا انر جهنم امللتهبة 
ال عروقاً ، وهم فيها ال حلماً وال ترتك عصباً وال جلداً و والعذاب الذي ال يطاق ، ال تُبقي 

وال حييون ، حُمرقٌة للجلد ُمسوِّدة له ، شّواية للحم ، عليها َخَزنة وهم مالئكة عددهم يوتون 
تسعة عشر من الزابنية ، عظيٌم خلقهم ، شديٌد أبسهم ، وما جعلنا خزنة النار إال مالئكة 

غالظاً شداداً ال يُقاومون ، وما جعلنا عددهم تسعة عشر إال اختباراً للكفار ، فيكذبون هبم 
يف من اليهود والنصارى أن ما جاء  واإلجنيليستخف ون هبم ، ولِيحصل اليقني ألهل التوراة  أو

مطابٌق ملا يف كتبهم السماوية ، ويزداد املؤمنون إياانً مع إياهنم مبا يشهدون من صدق  القرآن
واملؤمنون يف صحة ذلك ، ولِيقول املنافقون  ، وال يشك أهل الكتاب إخبار نبيهم حممد 

 والكفار : أي شيء أراد هللا هبذا العدد ؟ فما احلكمة فيه ؟ .
كما أن هللا ُيضل ُمنكر هذا العدد ويهدي من صّدقه وآمن به فإنّه سبحانه ُيضل من يشاء 

 ويهدي من يشاء ، وما يعلم جنود ربك من املالئكة يف عددهم وكثرهتم إال هو .
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 ما انر جهنم اليت ُوصفت إال تذكرة للناس وعربة أِلويل األلباب لِيخافوا عقاب هللا وعذابه .و 
وأُقسم ابلليل  –وهو آية عظيمة )نور يف السماوات (  –ليس األمر كما زعموا وأُقسم ابلقمر 

اهي ، أن النار إلحدى العظائم الكبار والّدو إذا وىّل بظالمه وأُقسم ابلصبح إذا أضاء وأشرق 
الِعظام ، وهي انر جهنم ، حتذيٌر وختويٌف للناس لِيتذكروا يوم القيامة ، ويستعّدوا له بفعل 

أوامر هللا واجتناب نواهيه ، ملن أراد أن يقبل النذارة فيتقرب إىل هللا بعمل الطاعات وسلوك 
 عنها .وترك طريق اهلدى ُمعرضاً  سبيل اهلدى واحلق أو يتأخر بعمل املعاصي هلل ورسوله 

 
 بعض الدروس من الآيات : 

 
تلك النار ، وذكر  أيها املسلم ، إن هللا أنذران انر جهنم ، وكذلك أنذران رسول هللا  -1

عنها القرآن ما ذكر من الصفات "سقر" ، " ال تبقي وال تذر " ، " لّواحة للبشر " ، 
عحونه  ْلهها ي هْومهِئذٍ  ِبهههن مه  ي حْؤتهى : )  يف حديث ابن مسعود  قال النيب  .وغري ذلك  ب ْ  سه

عحونه  زِمهامٍ  كحلِّ   مهعه  زِمهامٍ  أهْلفه  ب ْ  .رواه مسلم (  جيهحرُّوَّنهها مهلهكٍ  أهْلفه  سه
 فيا أخي ، إمنا ذُكر لنا ذلك لِنتعظ وهنرب من النار ، فهل هربنا من جهنم إىل هللا ؟ 

 ومن ذلك :

  اليت أوجبها علينا ، وترك ما حرم هللا علينا مع اخلضوع هلل  ) أ ( القيام بطاعة هللا 
 يف ذلك كله وابتغاء مرضاته .

ُيشرع االستعاذة ابهلل من عذاب جهنم وعذاب القرب ، بل قد جيب يف الصالة ،     ) ب (  
 عهذهابِ  وهِمنْ  جهههن مه  عهذهابِ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم   ي هقحولح  أهْربهعٍ  ِمنْ  اِبّلل ِ  ف هْليهْستهِعذْ  : ) كما قال 

نهةِ  وهِمنْ  اْلقهْْبِ  نهةِ  شهرِّ  وهِمنْ  وهاْلمهمهاتِ  اْلمهْحيها ِفت ْ ج الِ  اْلمهِسيحِ  ِفت ْ وهذا يكون بعد  ] رواه مسلم [(  الد 
 يف التشهد األخري . التشهد والصالة على النيب 
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نْ يها يف  آتِنها رهب  نها) ُيشرع اإلكثار من هذا الدعاء   )ج (  نهةً  الدُّ نهةً  اْْلِخرهةِ  وهيف  حهسه  عهذهابه  وهِقنها حهسه

 . أكثر دعوة يدعو هبا هذا الدعاء ، رواه الشيخان عن أنس  فقد كان  ( الن ارِ 

يف حديث أيب  ُيشرع االستعاذة ابهلل من حر جهنم ومن عذاب النار ، فقد قال  ) د ( 
ْعتح قال : )   ويف حديث أيب هريرة  ]رواه مسلم[  ( الن ارِ  عهذهابِ  ِمنْ  اِبّلل ِ  ت هعهو ذحوا) :  هريرة   أهابه  َسِه
تِهِ  يف  ي هقحولح  وهسهل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى اْلقهاِسمِ  نهةِ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم   صهله نهةِ  وهِمنْ  اْلقهْْبِ  ِفت ْ  الد ج الِ  ِفت ْ

نهةِ  وهِمنْ   . رواه النسائي ( جهههن مه  حهرِّ  وهِمنْ  وهاْلمهمهاتِ  اْلمهْحيها ِفت ْ
 ِمنْ  اِبّلل ِ  عحوذحوا) : يف حديث أيب هريرة  يشرع االستعاذة من عذاب هللا ، وقد قال  )هت( 

 .رواه النسائي وغريه  (احلديث... اّلل ِ  عهذهابِ 

 
 ، إن جنود هللا من املالئكة ال يعلمهم إال هو ، فمنهم :  أخي المسلم -2

 ي هْومٍ  كحل    يهْدخحلحهح  هحوه  وهِإذها)  يف صفة البيت املعمور الذي يف السماء :  ما قال  -

عحونه  ب ْ  .رواه الشيخان واللفظ ملسلم  ( احلديث ... ِإلهْيهِ  ي هعحودحونه  اله  مهلهكٍ  أهْلفه  سه
 تهْسمهعحونه  اله  مها وهأهَْسهعح  ت هرهْونه  اله  مها أهرهى ِإّنِ )قال :  أنه  ما جاء يف حديث أيب ذر  -

تههح  وهاِضعٌ  وهمهلهكٌ  ِإال   أهصهاِبعه  أهْربهعِ  مهْوِضعح  ِفيهها مها تهِئط   أهنْ  ْلهها وهححق   الس مهاءح  أهط تْ  هه ب ْ  سهاِجًدا جه
تحمْ  قهِليًل  لهضهِحْكتحمْ  أهْعلهمح  مها ت هْعلهمحونه  لهوْ  وهاّلل ِ  ّلِل ِ  ي ْ ِثيًا  وهلهبهكه ْذتحْ  وهمها كه  اْلفحرحشِ  عهلهى اِبلنِّسهاءِ  ت هلهذ 

 .رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة )صحيح( (  اّلل ِ  ِإله  َتهْأهرحونه  الصُّعحدهاتِ  ِإله  وهْلههرهْجتحمْ 

 فرائصهم تحرعهد ملئكة تعال هلل إن) :  ما جاء يف حديث رجل من أصحاب النيب  -
 منهم وإن يصلي، ملك على وقعت إال عينه من دمعة منه تقطر ملك منهم ما خيفته، من

 يوم إل يرفعوَّنا وال رءوسهم يرفعوا مل واْلرض السماوات هللا خلق منذ سجوًدا ملئكة
 وال واْلرض السماوات هللا خلق منذ رءوسهم يرفعوا مل ركوًعا ملئكة منهم وإن القيامة،
! سبحانك: قالوا وجل، عز هللا وجه إل نظروا رءوسهم رفعوا فإذا القيامة، يوم إل يرفعوَّنا
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 أبس ال إسناد هذا رواه حممد بن نصر املروزي ، وقال ابن كثري : ( عبادتك حق عبدنك ما

 .به
 أخي ، أين حنن يف العبادة واخلضوع والركوع والسجود والطاعة هلل ؟ 

 إىل ربنا ، ولنتب إليه ولنقبل عليه ! . لنعرف أنفسنا ، ولنعد

 
  

 
   َُّجنَّات   ِفي( 39) اْليَِمينِ  أَْصَحابَ  إِلَّا( 38) رَِهيَنة   كََسبَتْ  ِبَما َنْفس   ُكل 

 َلمْ  َقاُلوا( 42) َسَقرَ  ِفي َسَلكَُكمْ  َما( 41) اْلُمْجرِِمينَ  َعنِ ( 40) يََتَساَءُلونَ 

ا( 44) اْلِمْسِكينَ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َوَلمْ ( 43) اْلُمَصل ِينَ  ِمنَ  َنكُ   َمعَ  َنُخوضُ  َوُكنَّ

ا( 45) اْلَخائِِضينَ  بُ  َوُكنَّ ينِ  ِبيَْومِ  ُنكَذ ِ  َفَما( 47) اْليَِقينُ  أََتاَنا َحتَّى( 46) الد ِ

اِفِعينَ  َشَفاَعةُ  َتْنَفُعُهمْ  ْذِكرَةِ  َعنِ  َلُهمْ  َفَما( 48) الشَّ ( 49) ُمْعرِِضينَ  التَّ

 ِمْنُهمْ  اْمرِئ   ُكلُّ  ُيِريدُ  بَلْ ( 51) َقْسَورَة   ِمنْ  َفرَّتْ ( 50) ُمْسَتْنِفرَة   ُحُمر   كَأَنَُّهمْ 

 َتْذِكرَة   إِنَّهُ  كَلَّا( 53) اْلآِخرَةَ  يََخاُفونَ  َلا بَلْ  كَلَّا( 52) ُمَنشَّرَةً  ُصُحًفا ُيْؤَتى أَنْ 

هُ  يََشاءَ  أَنْ  إِلَّا ونَ يَْذُكرُ  َوَما( 55) َذكَرَهُ  َشاءَ  َفَمنْ ( 54) ْقَوى أَْهلُ  ُهوَ  اللَّ  التَّ

 ( 56) اْلَمْغِفرَةِ  َوأَْهلُ 

 
 التفسير :

 
كل نفس متعلقة بعملها ، مرهونة به يوم القيامة ، إال املؤمنني املخلصني منهم ، الذين اعتقوا 

واالنتهاء عما هناهم عنه ، فإهنم يف جنات النعيم ، يسأل  أنفسهم ابلقيام مبا أمرهم به هللا 
بعضهم بعضاً عن اجملرمني الكافرين ابهلل الذين أُدخلوا انر جهنم ، ويسألون الكفار : ما الذي 
أدخلكم يف النار ؟ فأجاب الكفار : دخلنا النار ألان مل نكن نصلي يف الدنيا ، ومل نكن خنرج 

راء واملساكني ، وكنا نتكلم فيم ال نعلم ، ونتحدث يف الباطل ، يف  الزكاة وال نتصدق على الفق
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كل شر وإمث وزور وهبتان ، وكنا نكذب بيوم القيامة والبعث واحلساب واجلزاء حىت جاءان 
وحنن يف غيِّنا وضاللنا ، فما تنفع الكفار شفاعة الشافعني من الرسل وغريهم ، وال ترّد املوت 

  مل يرض عنهم ومل أيذن ألحد أن يشفع هلم .عنهم عذاب هللا ؛ ألن هللا
 فما هلؤالء الكفرة معرضني عن االتعاظ مبا تدعوهم إليه وتذكرهم به ؟ 

كأهنم يف نفورهم عن احلق وهروهبم منه مُحُر وحشية فّرت هاربة من أسٍد يريد صيدها ، بل 
، ليس  على النيب  يريد كل واحٍد من الكفار أن ينزل عليه قرآن منشور خياطبه كما أُنزل

عذاب اآلخرة وال يؤمنون ابلقيامة واحلساب األمر كما زعموا ! وإمنا أفسدهم أهنم ال خيافون 
 واجلزاء ، بل هم مكذبون بذلك . 

حتماً إن القرآن تذكرة عظيمة ، وِعظة بليغة ، وِعربة مؤثرة ألصحاب القلوب احلية ، فمن 
واستفاد وفاز يف الدنيا واآلخرة ، ومن تركه هلك  شاء التذكرة واالتعاظ هبذا القرآن اتعظ

 وخسر الدنيا واآلخرة .
وما يتعظون ويعتربون هبذا القرآن إال مبشيئة هللا ، فإنه ال يقع شيء إال مبشيئته سبحانه ، فاهلل 

وحده أهٌل أن خُياف منه ، وأن يُعبد وحده ال شريك له ، وهو أهٌل ان يغفر ذنب من اتب 
 فال إله إال هو وال رّب سواه .إليه وأانب ، 

 
 

 بعض الدروس من الآيات : 

 
- رَِهيَنة   كََسبَتْ  ِبَما َنْفس   ُكلُّ ، لنتذكر هذه اآلية : )   أخي المسلم 

( فكل واحٍد منا مرهون بعمله ، فمن قام مبا أوجب هللا عليه وترك ما حرم هللا عليه 
جنا يوم القيامة وفّك رِهانه وأعتق رقبته ، ومن أعرض عن ربه مل يُفلح يوم القيامة وُأخذ 
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وجناة نفسه من   كل واحٍد منا يف فكاك رقبتهبعمله فهلك " النجاء ، النجاء " وْليسعَ 
            موبقها . الناس يغدو ، فبائٌع نفسه فمعتقها أو  كلُ (هذه الدنيا يف اليوم ) 

-  أمهية الصالة ) ركن من أركان اإلسالم ( فمن تركها فقد كفر ابهلل الكفر األكرب ، وقد
ْركِ  وهبهْيه  الر جحلِ  بهْيه : ) يف حديث جابر  قال  ةِ  ت هْركه  وهاْلكحْفرِ  الشِّ رواه مسلم ، وعند (  الص له

ةِ  ت هْركح  وهاْْلَِيهانِ  اْلكحْفرِ  بهْيه : )الرتمذي  . فمن ترك الصالة فهو من أهل سقر  )صحيح((  الص له
)جهنم( ، فيا أخي املسلم ، اعت بصالتك عناية اتمة يف كل ما يتعلق هبا ، وقد قال 

  يف حديث متيم الداري ( : تحهح  اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  اْلعهْبدح  ِبهِ  ُيحهاسهبح  مها أهو لح  أهْكمهلههها فهِإنْ  صهله
ِفلهةً  لههح  كحِتبهتْ  ِتهِ  سحْبحهانههح  اّلل ح  قهاله  أهْكمهلههها يهكحنْ  ملهْ  فهِإنْ  نه ِئكه دحونه  ههلْ  اْنظحرحوا ِلمهله  ِمنْ  ِلعهْبِدي َتِه
رواه أمحد وأبو داود (  ذهِلكه  حهسهبِ  عهلهى اْْلهْعمهالح  ت حْؤخهذح  ثح   فهرِيضهِتهِ  ِمنْ  ضهي عه  مها ِبها فهأهْكِملحوا تهطهوُّعٍ 

 .وابن ماجة )صحيح( 
 أمّت صالتك ، أكثر التطوع ابلصالة كصالة الليل والضحى وغريها من النوافل .  
 

-  إّن الكفار ال شفاعة هلم يف اخلروج من النار وال يف ختفيفها عنهم إال أاب طالب فإن
 يف  هحوه : ) يف حديث العباس  يشفع يف ختفيف العذاب عنه ، كما قال  النيب 

رٍ  ِمنْ  ضهْحضهاحٍ   رواه الشيخان .( يعين أاب طالب . الن ارِ  ِمنْ  اْْلهْسفهلِ  الد رهكِ  يف  لهكهانه  أهنه  وهلهْواله  نه

-   املعصية : اتق هللا يف هذه أخي املسلم ، هناك بعض أصحاب املعاصي إذا قيل له
قال : اعطين دليالً عليها من القرآن أو من السنة )كمعصية شرب الدخان  فاتركها !
فإذا قيل له : إن الدخان خبيث أو املخدرات خبيثة أو القات خبيث ، ،  وحنوها ( 

: أريد آية  -راداً عليك –قال ،    اْلَخبَائِثَ  َعَليِْهمُ  َوُيَحر ِمُ   :وقد قال تعاىل 

نزل له خيّصه يف  فهذا النوع من العصاة يريد قرآانً  ،أو القات حرام أن الدخان حرام 
فعلى    ًِ ُمَنشَّرَة ُصُحًفا ُيْؤَتى أَنْ  ِمْنُهمْ  اْمرِئ   ُكلُّ  ُيِريدُ  بَلْ  معصيته 
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أن يتقوا هللا وأن يعودوا إليه وأن أيخذوا كالم أهل العلم احملققني . وهللا  هؤالء العصاة
 املوفق .

- إذا رأى أحدان الذين خيوضون يف الكالم الباطل أو األعمال  أخي المسلم ،
وليحذر من الوقوع معهم ، بل يتجنب هؤالء بعد   !احملرمة أو يف ما ال يعنيه ، فلينتبه 

يف حديث  ر عليهم ما هم فيه من الباطل واحملرم ، وقد قال أن يدعوهم إىل هللا وينك
مِ  ححْسنِ  ِمنْ أيب هريرة : ) ْرءِ  ِإْسله  رواه الرتمذي وابن ماجة )صحيح( .(  ي هْعِنيهِ  اله  مها ت هرْكحهح  اْلمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفسير سورة القيامة                      

بسم هللا                                                                      

 الرحمن الرحيم 

اَمةِ  ِبالنَّْفِس  ُأْقِسمُ  َوَلا( 1) اْلِقيَاَمةِ  ِبيَْومِ  ُأْقِسمُ  َلا وَّ  أَيَْحَسبُ ( 2) اللَّ

ِيَ  أَنْ  َعَلى َقاِدِرينَ  بََلى( 3) ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  أَلَّنْ  اْلِإْنَسانُ   بَلْ ( 4) بََناَنهُ  ُنَسو 

 اْلبََصرُ  بَِرقَ  َفإَِذا( 6) اْلِقيَاَمةِ  يَْومُ  أَيَّانَ  يَْسأَلُ ( 5) أََماَمهُ  ِليَْفُجرَ  اْلِإْنَسانُ  ُيِريدُ 

 يَْوَمئِذ   اْلِإْنَسانُ  يَُقولُ ( 9) َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ ( 8) اْلَقَمرُ  َوَخَسفَ ( 7)
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 ُيَنبَّأُ ( 12) اْلُمْسَتَقرُّ  يَْوَمئِذ   َرب ِكَ  ىإِلَ ( 11) َوَزرَ  َلا كَلَّا( 10) اْلَمَفرُّ  أَيْنَ 

مَ  ِبَما يَْوَمئِذ   اْلِإْنَسانُ  رَ  َقدَّ ( 14) بَِصيرَة   َنْفِسهِ  َعَلى اْلِإْنَسانُ  بَلِ ( 13) َوأَخَّ

 ( 15) َمَعاِذيرَهُ  أَْلَقى َوَلوْ 

 
 
 التفسير : 

 

أُقسم بيوم القيامة ، يوم البعث واحلساب واجلزاء ، وأُقسم ابلنفس اليت فيها صالح وإيان ، 
فتلوم صاحبها على فعل الذنب وعلى التقصري يف فعل اخلري والطاعات وعلى عدم الزايدة 

منها ؛ فتندم على ما فات . أيعتقد الكافر أان ال نقدر على مجع عظامه وإعادهتا بعد تفرقها 
بلى ! سنجمعها قادرين على إعادهتا كما بدأانها ، ولو شئنا جلعلنا بنانه  راً منه للبعث ؟ إنكا

 ن على ذلك .عه متساويه ( مستوية ، فإان قادرو ) وهي أطراف أصاب
سه فال يعود إىل ربه وال وره ُمستقبله من عمره ، راكباً رأبل يُريد اإلنسان أن يضي ُقُدماً يف فج

 يعتذر منه .
 الكافر ُمنكراً ُمستبعداً : مىت يكون يوم القيامة ؟  يسأل

فإذا انبهر وحترّي البصر ، وذّل وختّشع من شدة اهلول يوم القيامة ، وذهب ضوء القمر فأظلم ، 
عندما يرى هذه ومُجع الشمس والقمر فذهب ضوءمها ألهنما خسفا ، عندئٍذ يقول اإلنسان 

وال مكان هلول واجلزاء ؟ كال ! فال فرار وال جناة األهوال : أين املهرب وامللجأ من هذا ا
، إىل هللا وحده يوم القيامة املرجع  ن احلساب والوقوف بني يدي هللا تعتصمون فيه م

 واملصري والعودة ؛ فيجازي كل عامٍل بعمله ، إن خرياً فخري وإن شراً فشر .
وحديثها ، أوهلا وآخرها ، ما قّدمه  خُيرب اإلنسان يوم القيامة جبميع أعماله يف الدنيا ، قديها

أمامه من خرٍي أو شر ، وما أّخر بعد موته من مال أو ولد أو سنة حسنة سّنها ، أو سّنة 
 سّنها وغري ذلك .
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بل اإلنسان شهيٌد على نفسه بشهادة جوارحه عليه ، كسمعه وبصره ويديه ورجليه وجلده ، 
 أعذاره . يها ، فلن تنفعهفهو بصرٌي عل، حىت ولو اعتذر وجادل عن نفسه 

 
 : بعض الدروس من الايات

، إّن املؤمن العاقل هو الذي إذا حصل منه الذنب ندم وأقلع والم  المسلم أيها -1
مح ) :  يف حديث ابن مسعود  نفسه على ذلك واتب إىل ربه ، وقد قال   ت هْوبهةٌ  الن ده

 ت هْوبهٌة، الن دهمح : ) د األنصاري ييف حديث أيب سع . وقال رواه أمحد وابن ماجة واحلاكم )صحيح( ( 

نْ   الذ ْنبِ  ِمنه  وهالت اِئبح   .رواه الطرباين يف الكبري وحسنه األلباين رمحه هللا (  لههح  ذهْنبه  ال كهمه
  كيف أان وأنت ؟ هل نتوب ونعود إىل هللا إذا أذنب أحدان ؟ نسأل هللا أخي املسلم ،  

 كون كذلك !. تأن 
، ما أكثر الناس الذين ركبوا رؤوسهم يف الذنوب واآلاثم ، مؤّخرين  أخي المسلم   -2

 التوبة مؤّملني طول العمر ، حىت أيتيهم املوت وهم على هذا احلال !
ا : ) وقد قال  ْنسهانح  ههذه ا اْْلِ يطٌ  أهجهلحهح  وهههذه ا ِبهِ  ُمِح  اْْلحطهطح  وهههِذهِ  أهمهلحهح  خهارِجٌ  هحوه  ال ِذي وهههذه

غهارح  ا أهْخطهأههح  فهِإنْ  اْْلهْعرهاضح  الصِّ ا َّنههشههح  ههذه ا أهْخطهأههح  وهِإنْ  ههذه ا َّنههشههح  ههذه  رواه البخاري . ( ههذه
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 وهكذا رَسه بعض أهل العلم :
 النقطة : اإلنسان . -
 املربع احمليط: أجله . -
 السهم اخلارج منه : أمله . -
 اخلطوط حول املربع : األعراض .   -

 
 أتمل أّن األجل قطع األمل !

 فلنسارع  إىل التوبة قبل جميء األجل !.
 

أخي املسلم ، سوف خُنرب مبا قدمنا وما أّخران ، أال فليكن ما قدمنا خرياً وطاعة  -3
 :         فيا أخيوحسنة ، وما أخران كذلك ، 

اهتم ، اهتم ، اهتم بكل ما تقدمه من عمل ؛ ليكون طاعًة هلل ، وْليحذر أخي ،  -
 اْلِإْنَسانُ  ُيَنبَّأُ  أحدان أن يقدم املعصية ، وْليجعل أحدان هذه اآلية نصب عينيه 

مَ  ِبَما يَْوَمئِذ   رَ  َقدَّ  .  َوأَخَّ
كنت َسننت بكل ما تؤّخره بعدك من ُسّنٍة وغريها ، فإن  اهتم ، اهتم ، اهتم أخي ،  -

سنًة ، فهل هي سنة حسنة ؟ فامِض فيها واجتهد يف عملها ، وإن كانت سنة سيئة ، 
مِ  يف  سهن   مهنْ : ) فاحذر منها وأقلع عنها وتب إىل هللا منها ، وقد قال   سحن ةً  اْْلِْسله

نهةً  هح  ِبها ف هعحِمله  حهسه قحصح  وهاله  ِبها عهِمله  مهنْ  أهْجرِ  ِمْثلح  لههح  كحِتبه   ب هْعده ...  شهْيءٌ  أحجحورِِهمْ  ِمنْ  ي هن ْ
 .رواه مسلم ( اْلديث 

ْنسهانح   مهاته  ِإذها)   :  واجعل لك صدقة جارية ؛ حىت ال ينقطع عملك ، وقد قال   اْْلِ

ثهةٍ  ِمنْ  ِإال   عهمهلحهح  عهْنهح  انْ قهطهعه  قهةٍ  ِمنْ  ِإال   ثهله   . رواه مسلم( ...اْلديث  جهارِيهةٍ  صهده
تَتَفعُ  ِعْلمٍ  أَوْ واجعل لك علماً يُنتفع به ، ويف احلديث : )  ...احلديث ( رواه مسلم .ِبهِ  يُتنتْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي   تفسير جزء تبارك 

 - 91 -  

 

إذا كان أحدان قد قّدم ذنباً ، فبإمكانه أن يستدركه لتحويله إىل حسنة ، وذلك ابلتوبة  -
لُ  َفُأوَلئِكَ  إىل هللا منه ؛ حىت جيده وقد بّدله هللا حسنة  هُ  ُيبَد ِ َئاتِِهمْ  اللَّ  َسي ِ

أّن التائب  ، وكما أخرب  [ 70:  الفرقان]   َرِحيًما َغُفورًا اللَّهُ  َوكَانَ  َحَسَنات  
 رب يل غريها )صحيح( . يرى بعض ذنوبه وقد حتّولت حسنات فيقول اي

 إلى هللا ينقسم إلى قسمين : الاعتذارأخي المسلم ، إن  -4
التوبة إىل هللا واالستغفار من الذنوب يف ، وهو  ) أ ( االعتذار الذي يقبله هللا وحيبه

 ِإلَْيهِ  َأَحب   َأَحدَ  َواَل : ) يف حديث ابن مسعود  الدنيا قبل الغرغرة ، وقد قال 
 ... احلديث( رواه الشيخان . اّللَِّ  ِمنْ  اْلُعْذرُ 

، وهو التوبة عند الغرغرة ، وبعد طلوع الشمس من  )ب( االعتذار الذي ال يقبل
 . هبا ، ويوم القيامة ، وحنو ذلك مما جاء عنه مغر 

  . في زمان الفرصة فلنعُد إلى هللا 
 يشرع عند اخلسوف )كسوف الشمس أو القمر(:_  5

صلى صالة  قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوا" رواه....   وألنه  صالة الكسوف ألنه  -أ
ركوعان حبيث الكسوف ملا كسفت الشمس )وصالة الكسوف ركعتان يف كل ركعة 
وبعدها شيئاً  يقرأ الفاحتة مث يقرأ بعدها شيئاً من القرآن مث يركع مث يرفع فيقرأ الفاحتة

كما فعل يف   يرفع مث يسجد سجدتني مث يرفع فيقرأ يف الركعة الثانيةمن القرآن مث 
األوىل إال أن الركعة األوىل تكون أطول من الثانية يف القراءة والركوع والسجود لفعله 

 . 
رواه " فصلوا وادعوا حىت يكشف ما بكم " يشرع الدعاء عند الكسوف لقوله  -ب

 البخاري
" فادعوا هللا وكربوا وصلوا وتصدقوا"  الكسوف الصدقة والتكبري لقوله  يشرع عند -ت

 رواه البخاري.
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رواه البخاري ابلعتاق يف كسوف الشمس"   ويشرع العتاق لقول أمساء " لقد أمر النيب -ث

. 
من آايت هللا خيوف هللا به والقمر  ن خُيطب ويبني للناس أن كسوف الشمسيشرع أ -ج

" خطب يف الكسوف وقال : إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا  عباده ألنه 
 رواه البخاري وغريه .ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته...احلديث" 

      ألهنا من ذوات األسباب .تصلى صالة الكسوف حىت يف وقت النهي  -ح
 
 

 
 

 

 َفإَِذا( 17) َوُقرْآَنهُ  َجْمَعهُ  َعَليَْنا إِنَّ ( 16) ِبهِ  ِلَتْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبهِ  ُتَحر ِكْ  َلا 

( 20) اْلَعاِجَلةَ  ُتِحبُّونَ  بَلْ  كَلَّا( 19) بَيَاَنهُ  َعَليَْنا إِنَّ  ُثمَّ ( 18) ُقرْآَنهُ  َفاتَِّبعْ  َقرَأَْناهُ 

( 23) َناِظرَة   َرب َِها إَِلى( 22) َناِضرَة   يَْوَمئِذ   ُوُجوه  ( 21) اْلآِخرَةَ  َوَتَذُرونَ 

 ( 25) َفاِقرَة   ِبَها ُيْفَعلَ  أَنْ  َتُظنُّ ( 24) بَاِسرَة   يَْوَمئِذ   َوُوُجوه  

 

 التفسير : 

 

منك ، إّن علينا  تابلقرآن لسانك لتستعجل حفظه خوفاً أن يتفلّ  –أيها الرسول  –ال حترك 
مجع القرآن يف صدرك فال تنساه ، وأن تقرأه بلسانك على أكمل الوجوه ، فإذا تاله عليك 

فاستمع لقراءته مث اقرأه كما أقرأك ، مثّ إّن علينا أن نوّضحه لك ، وأن نلهمك  جربيل 
 ونفّهمك معانيه وأحكامه .
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التكذيب ابلقيامة والبعث وُمالفة  كال ! فليس األمر كما تزعمون ، ولكّن الذي محلكم على
أمر هللا ؛ أنكم حتبون الدنيا العاجلة وزينتها ، وتؤثروهنا وهي سريعة االنقطاع واالضمحالل ، 

 وَتَدعون اآلخرة فال تعملون هلا ، بل أنتم الهون ومتشاغلون عنها .
ر أببصارها ، فرتاه وجوه املؤمنني يوم القيامة حسنة هبّية مشرقة مضيئة مسرورة ، إىل رهبا تنظ

عياانً كما يرون القمر ليس دونه سحاب ، فال أكمل وال أعظم من نظر املؤمنني إىل رهبم يوم 
 .القيامة 

ة عابسة ، تستيقن أن يقع هبا داهية من الدواهي العظام وجوه الكفار يوم القيامة كاحلة مسودّ 
 عن هللا ورُسله . وشر وأهنا هالكة ُمعّذبة ملا قدمته من الكفر واالعراض

 
 

 : بعض الدروس من الآيات 

، ُيشرع قراءة القرآن ابلتدبر والفهم وعدم العجلة ، ولذلك : لو  أخي المسلم -1
 أّن أحدان يقرأ القرآن :

) أ ( قراءة تالوة : وفيها شيء من الفهم والتدبر ، وفيها شيء من احلدر حبيث يقرأ 
 اً ، فأّما اهلّذ فقد أنكره ابن مسعود ة يف زمن متوسط ، وال يكون هذّ ري آايت كث

ا على من قرأ املفصل يف ركعة ، وقال : ) ْعرِ  كهههذِّ   ههذًّ  .رواه الشيخان (  الشِّ
) ب( قراءة تالوة : وفيها وقوف عند اآلايت وتفّهم ملعانيها وفقه ألحكامها ، ودراسة 

وإن طالت  ، حىت النفس أمام ذلك ، وُمساءلتها عن العمل بكل آية يقرأها املسلم
 املدة يف السورة الواحدة ، فيكون هذا منهجاً للشخص إن تيّسر له ذلك .

اقرأ اآلايت واقرأ تفسريها وما يتعلق هبا من أحكام يف كتب التفسري وحنوها حىت أتيت على 
 القرآن كله ، وفقك هللا ! .
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قية على البا ، لتحذر من تقدمي الدنيا على اآلخرة ، وإيثار الفانية أخي المسلم -2
يف حديث  عن اآلخرة ونعيمها ، وقد قال  ، وزينتها وقصورها، وااللتهاء ابلدنيا 

ث حره   ِم ا خهْيٌ  وهكهفهى قهل   مها: )  أيب سعيد   وقال  رواه أمحد وابن حبان واحلاكم )صحيح((  وهأهْْلهى كه
نْ يها ِل  مها : )  يف حديث ابن عباس  نْ يها وهمهثهلح  مهثهِلي مها وهِللدُّ  ي هْومٍ  يف  سهاره  كهرهاِكبٍ   ِإال   الدُّ

 .رواه أمحد )صحيح( (  وهت هرهكههها رهاحه  ثح   َّنههارٍ  ِمنْ  سهاعهةً  شهجهرهةٍ  َتهْته  فهاْستهظهل   صهاِئفٍ 

ويف  [23]القيامة:  َناِظرَة   َرب َِها إَِلى إثبات أن املؤمنني يرون رهبم يوم القيامة   -3
ًسا أهن   حديث أيب هريرة : )  ف هقهاله  اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  رهب  نها ن هرهى ههلْ  اّلل ِ  رهسحوله  يه   اّلل ِ  ِلرهسحولِ  قهالحوا نه

لهةه  اْلقهمهرِ  رحْؤيهةِ  يف  تحضهارُّونه  ههلْ   اّلل ِ  رهسحولح   يف  تحضهارُّونه  ههلْ  قهاله  اّلل ِ  رهسحوله  يه  اله  قهالحوا اْلبهْدرِ  لهي ْ
رواه الشيخان ( ...اْلديثكهذهِلكه   ت هرهْونههح  فهِإن كحمْ  قهاله  اّلل ِ  رهسحوله  يه  اله  قهالحوا سهحهابٌ  دحوَّنهها لهْيسه  الش ْمسِ 

 وهت هعهاله  ت هبهارهكه  اّلل ح  ي هقحولح  قهاله  اجلْهن ةه  اجلْهن ةِ  أهْهلح  دهخهله  ِإذها: ) يف حديث صهيب  . وقال 
ًئا تحرِيدحونه  ي ْ نها اجلْهن ةه  تحْدِخْلنها أهملهْ  وحجحوههنها ت حب هيِّضْ  أهملهْ  ف هي هقحولحونه  أهزِيدحكحمْ  شه  ف هيهْكِشفح  قهاله  الن ارِ  ِمنْ  وهت حنهجِّ

ًئا أحْعطحوا فهمها اْلِْجهابه  ي ْ ِذينَ   اْْليهة ههِذهِ  تهله  ثح    رهبِِّمْ  ِإله  الن ظهرِ  ِمنْ  ِإلهْيِهمْ  أهحهب   شه  ِللَّ

:  . ويف صحيح مسلم من حديث جابررواه مسلم (   َوِزيَادَة   اْلُحْسَنى أَْحَسُنوا
 .(  إن  هللاه ي هتهجهّلى ِللمحؤِمنيه يهْضحهك )

، سارع إىل اجلنة ! وإىل ما فيها من النعيم املقيم ، وأعظم ذلك :  أخي المسلم
 النظر إىل الرب الرحيم .  

إىل  ، لنحافظ على صاليت الفجر والعصر حمافظًة شديدة ، فقد نظر  المسلمأخي 
ا ت هرهْونه  كهمها  رهب كحمْ  سهَتههْونه  ِإن كحمْ  القمر ليلة البدر فقال : )  فهِإنْ  رحْؤيهِتهِ  يف  تحضهامُّونه  اله  اْلقهمهره  ههذه

ةٍ  عهلهى ت حْغلهبحوا اله  أهنْ  اْستهطهْعتحمْ  عهلحوا غحرحوِبها وهق هْبله  الش ْمسِ  طحلحوعِ  ق هْبله  صهله رواه الشيخان من حديث جرير (  فهاف ْ

 . 
 

 رؤية المؤمنين ربهم ، وفيه مسائل :  -4
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ملوسى :  ) أ ( إنه لن يرى أحٌد ربه يف الدنيا ، فاهلل النراه يف هذه الدنيا ، كما قال هللا 
 َْترَانِي َلن :حهَّت   وهجهل   عهز   رهب هح  ِمْنكحمْ  أهحهدٌ  ي هرهى لهنْ  أهن هح  ت هعهل محوا ويف احلديث : )  [143]األعراف 

 .   رواه مسلم ( َيهحوته 
رواه مسلم من حديث (  أهرهاهح  أهّن   نحورٌ : )  مل يَر ربه بعينه ليلة املعراج ، وقد قال  )ب( إن الرسول 

 ( .  نحورًا رهأهْيتح ، ويف رواية : )  أيب ذر 
 َعزَّ  َريبِّ  َأاَتين : ) يف حديث ابن عباس  رأى ربه يف املنام ، كما قال  )ج( إّن رسول هللا 

َلةَ  َوَجلَّ   اْلَمأَلُ  خَيَْتِصمُ  ِفيمَ  َتْدرِي َهلْ  حُمَمَّدُ  ايَ  فَتَقالَ  النتَّْومِ  يف  يَتْعيِن  َأْحِسُبهُ  ُصورَةٍ  َأْحَسنِ  يف  اللَّيتْ
 أمحد )صحيح( . ...احلديث( رواه اأْلَْعَلى

هو اإلحاطة ،  فالنفي [103: األنعام]  الأبَْصارُ  ُتْدرُِكهُ  لا ) د ( إّن املعىن يف قوله تعاىل : 
 َناِظرَة   َرب َِها إَِلى( 22) َناِضرَة   يَْوَمئِذ   ُوُجوه     وليس ذلك نفياً للرؤية لثبوهتا يف اآلية

 [23 ،22: القيامة]   األحاديث املتواترة فاملؤمنون يرون رهبم يوم القيامة ولكن ال لثبوهتا يف و
 حييطون به.

 )هت( املؤمنون يرون رهبم يف اجلنة ، كما يف األحاديث .
إن  هللاه ي هتهجهّلى : )  من حديث جابر  ) و ( املؤمنون يرون رهبم يف عرصات القيامة ؛ لقوله 

 ض العلماء : يف عرصات القيامة . ، قال بعرواه مسلم ( ِللمحؤِمنيه يهْضحهك 
 َلَمْحُجوُبونَ  يَْوَمئِذ   َرب ِِهمْ  َعنْ  إِنَُّهمْ  كَلا ) ز ( الكفار ال يرون رهبم ؛ لقوله تعاىل : 

 [15: املطففني] . 

 
  
 رَاِقيَ  بََلَغتِ  إَِذا كَلَّا ( 28) اْلِفرَاقُ  أَنَّهُ  َوَظنَّ ( 27) رَاق   َمنْ  َوِقيلَ ( 26) التَّ

اقُ  َواْلَتفَّتِ  اقِ  السَّ  َوَلا َصدَّقَ  َفَلا( 30) اْلَمَساقُ  يَْوَمئِذ   َرب ِكَ  إَِلى( 29) ِبالسَّ

ى أَْهِلهِ  إَِلى ذََهبَ  ُثمَّ ( 32) َوَتَولَّى كَذَّبَ  َوَلِكنْ ( 31) َصلَّى ( 33) يََتَمطَّ
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 ُيْترَكَ  أَنْ  اْلِإْنَسانُ  َسبُ أَيَحْ ( 35) َفأَْوَلى َلكَ  أَْوَلى ُثمَّ ( 34) َفأَْوَلى َلكَ  أَْوَلى

 َفَخَلقَ  َعَلَقةً  كَانَ  ُثمَّ ( 37) ُيْمَنى َمنِي    ِمنْ  ُنْطَفةً  يَكُ  أََلمْ ( 36) ُسًدى

ى  ِبَقاِدر   َذِلكَ  أََليْسَ ( 39) َوالُْأْنَثى الذَّكَرَ  الزَّْوَجيْنِ  ِمْنهُ  َفَجَعلَ ( 38) َفَسوَّ

  (40) اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعَلى

 
 التفسير :

حقاً ، إذا وصلت الروح عظام احللق ) الرتاقي ( وهي حالة الغرغرة والسكرات ، وقال من 
 . حوله : هل من راٍق يرقيه ، وطبيٍب يشفيه ؟ واجلواب : ال راقي وال طبيب ينفعه

ويتيّقن الذي وصلت روحه احللقوم أنّه الفراق للدنيا واخلروج منها ، واجتمعت عليه شدة 
 وشدة اآلخرة والبالء ابلبالء ، والتفت إحدى ساقيه ابألخرى حني املوت . الدنيا

إىل ربك املرجع والعودة ، فُتساق الروح إىل رهبا حلساهبا وجزائها ، فال صّدق الكافر بكتاب 
هللا ورسوله واليوم اآلخر واحلساب واجلزاء ، وال صّلى الصالة اليت أوجبها هللا عليه ، ولكن  

، والقرآن والبعث واحلساب ، وأعرض عن اإليان والقرآن ، مث ذهب إىل أهله  كّذب بدين هللا
 خيتال متبخرتاً متكرباً يف مشيته ، ُمعجباً بنفسه .

لك الوعيد واهلالك واخلزي على إثر الوعيد واهلالك واخلزي ، مث لك الوعيد واخلزي واهلالك 
 نة واخلزي .والذِّلة واملهانة على إثر الوعيد والذِّلة واملها

 أيعتقد اإلنسان أن ُيرتك ُمهمالً ال يؤمر وال يُنهى ، وال حُياسب وال جُيزى بعمله ؟ 
إنّه ال بّد من التكليف واحلساب واجلزاء . أما كان اإلنسان نطفة ضعيفة من ماٍء يُراق من 

 األصالب يف األرحام ؟ فلَم يتنكر ألصله الضعيف ، ويكفر بربه وال يتعظ ؟ 
ه ويشكره ، مثّ صار علقة من دم يعليه أن يتأمل ذلك ، فيؤمن بربه وخيافه ويتق لقد كان

جامد مث ُمضغة ُُمّلقة وغري ُُمّلقة بقدرة هللا ، مثّ شّكل ونفخ فيه الروح  فصار خلقاً سواّيً 
، فجعل منه النوعني ، الذكر واألنثى ؛ ليبقى  ، وكل ذلك إبذن هللا وتقديرهسليم األعضاء 

 لبشري ابلتناسل .اجلنس ا
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أليس هذا الذي أنشأ هذا اخللق السوي من هذه النطفة الضعيفة ، بقادٍر على أن حُييي املوتى 
 ويعيدهم كما بدأهم ؟ بلى ! إنّه القادر على ذلك ، وهو أهون عليه . 

 
 :  بعض الدروس من الآيات

 
رقية ملن به العني ، ُتشرع الرقية إذا كانت من القرآن أو األدعية الشرعية ، ويؤمر ابل -1

ْقحوا ) : يف حديث أم سلمة رضي هللا عنها  وقد قال  رواه (  الن ْظرهةه  ِبها فهِإن   ْلهها اْسَته

وليست الرقية خاصة مبرض ُمعنّي ، ولكنها أجنع ما تكون إبذن هللا من .  الشيخان
يهةه  اله  : ) يف عمران  العني ولدغ ذوات السم ؛ لقوله   دهمٍ  أهوْ  َححهةٍ  أهوْ  عهْيٍ  ِمنْ  ِإال   رحق ْ

يهةه  اله  ): وقال . والرتمذي )صحيح( أبو داودأمحد و رواه (  رواه مسلم عن بريدة (  َححهةٍ  أهوْ  عهْيٍ  ِمنْ  ِإال   رحق ْ

  . بن احلصيب
ومن أراد أن يكون مع السبعني الفاً الذين يدخلون اجلنة من غري حساٍب وال عذاب ، فال 

ْقحونه  اله  ال ِذينه  هحمْ  فيهم : ) م مبا جاء يف قوله قُ يسرتق ، وْليتَ   وهاله  ي هتهطهي حونه  وهاله  يهْسَته
 .رواه البخاري (  ي هت هوهك لحونه  رهبِِّمْ  وهعهلهى يهْكت هوحونه 

، لنستعّد للموت وسكراته ، وليعلم أحُدان أنه عندما يصل إىل تلك  أخي المسلم -2
املرحلة )السكرات( فال طبيب وال راقي وال أحد ينفعه بشيء ، فليجعل لذلك املوقف 

، وليسأل هللا عند ذلك أن يُعينه على سكرات  أهبته بكل عمٍل صاحل يقّرِبه إىل هللا 
رواه أمحد (  اْلمهْوت سهكهرهاتِ  عهلهى أهِعنِّ  الل هحم  يقول : ) ملا كان يف مرضه كان  املوت ، فإنّه 

 . والرتمذي وابن ماجة
، لنعِت ابلعمل الصاحل من اآلن ، ولنجعل هذا املوضوع هو كل  أخي المسلم -3

: )  يف حديث أنس  كما قال عمله   ألن أحدان إذا مات مل يبق معه إال اهتمامنا ؛
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بهعح  ثهةٌ  اْلمهيِّته  ي هت ْ ِْجعح  ثهله قهى اثْ نهانِ  فهيه ب هعحهح  وهاِحدٌ  مهعههح  وهي هب ْ ِْجعح  وهعهمهلحهح  وهمهالحهح  أهْهلحهح  ي هت ْ  وهمهالحهح  أهْهلحهح  فهيه
قهى  .رواه الشيخان  ( عهمهلحهح  وهي هب ْ

لغىن أو  ومن مشية التكرب  )التنّفخ( إما ، جيب أن حنذر من الكرب أخي المسلم -4
يف  جاه أو مال أو سكن فاخر أو سيارة فاخرة أو لباس أو غري ذلك ، وقد قال 

ءح  وهجهل   عهز   اّلل ح  قهاله  : )  حديث أيب هريرة  زهعهِن  فهمهنْ  ِإزهاِري وهاْلعهظهمهةح  رِدهاِئي اْلِكْْبِيه  وهاِحًدا نه

هحمها تحهح  ِمن ْ ف ْ  .داود وابن ماجة )صحيح(  رواه أمحد وأبو(  الن ارِ  يف  قهذه
 ِإال   ّلِل ِ  أهحهدٌ  ت هوهاضهعه  وهمهايف حديث أيب هريرة : )  فمن تكرّب فهو ينازع هللا كربايءه ، وقال 

 .رواه مسلم (  اّلل ح  رهف هعههح 
 لنتواضع هلل ، ولنترك الكبر ! 

 
 ُيْحِييَ  أَنْ  َعَلى ِبَقاِدر   َذِلكَ  أََليْسَ  ، إذا قرأ أحدان  أخي المسلم -5

 رهجحلٌ  كهانه عائشة قال : ) أيبفليقل : سبحانك فبلى ! حلديث موسى بن   اْلَمْوَتى
 ق هرهأه  ِإذها وهكهانه  ب هْيِتهِ  ف هْوقه  يحصهلِّي

ْوتهى ُيحِْييه  أهنْ  عهلهى ِبقهاِدرٍ  ذهِلكه  أهلهْيسه }  ْعتحهح  ف هقهاله  ذهِلكه  عهنْ  فهسهأهلحوهح  قيل سحْبحهانهكه  قهاله   { اْلمه  ِمنْ  َسِه
 .رواه أبو داود )صحيح( (    اّلل ِ  رهسحولِ 
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 الإنسان )الدهر ( تفسير سورة    

بسم هللا                                                           

 الرحمن الرحيم 

 
  ْْهرِ  ِمنَ  ِحين   اْلِإْنَسانِ  َعَلى أََتى َهل ا( 1) َمْذُكورًا َشيًْئا يَُكنْ  َلمْ  الدَّ  إِنَّ

ا( 2) بَِصيرًا َسِميًعا َفَجَعْلَناهُ  َنبَْتِليهِ  أَْمَشاج   ُنْطَفة   ِمنْ  اْلِإْنَسانَ  َخَلْقَنا  إِنَّ

ِبيلَ  َهَديَْناهُ  ا السَّ ا َشاِكرًا إِمَّ ا( 3) كَُفورًا َوإِمَّ  َسَلاِسلَ  ِلْلكَاِفِرينَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ

( 5) كَاُفورًا ِمزَاُجَها كَانَ  كَأْس   ِمنْ  يَشَْرُبونَ  اْلأَبْرَارَ  إِنَّ ( 4) يرًاَوَسعِ  َوأَْغَلاًلا
هِ  ِعبَادُ  ِبَها يَشَْربُ  َعيًْنا ُروَنَها اللَّ  َويََخاُفونَ  ِبالنَّْذرِ  ُيوُفونَ ( 6) َتْفِجيرًا ُيَفج ِ

َعامَ  َوُيْطِعُمونَ ( 7) ُمْسَتِطيرًا شَرُّهُ  كَانَ  يَْوًما  ِمْسِكيًنا ُحب ِهِ  َعَلى الطَّ

 ُشُكورًا َوَلا َجزَاءً  ِمْنُكمْ  ُنِريدُ  َلا اللَّهِ  ِلَوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنََّما( 8) َوأَِسيرًا َويَتِيًما

(9 ) 

 
 التفسير : 

 
مل يكن شيئاً  –قبل أن تُنفخ فيه الروح  -أما قد مضى على اإلنسان ) آدم ( وقت طويل 
 يُذكر ، فال عقل وال حياة ، إمنا هو طنٌي الزب .
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إاّن خلقنا اإلنسان من نطفة ، أخالٍط من ماء الرجل وماء املرأة ، خنتربه ابألوامر والنواهي ، 
 فجعلناه مسيعاً بصرياً ليتمكن ابلسمع والبصر من التأهل للفهم والعلم . 

ضالل ، واحلق والباطل ، واخلري والشر ، والنافع والضار ، إاّن بيّنا ووّضحنا له طريق اهلدى وال
وهو يف ذلك إّما أن يكون شاكراً هلل بسلوك طريق اهلدى واخلري ، أو كافراً بسلوك طريق الشر 

 والضالل .
إاّن هّيأان وأعددان للكافرين ابهلل سالسل ُيسحبون هبا يف انر جهنم ، وأغالالً تُغّل هبا أيديهم 

 ، وانراً ُمستعرة ُملتهبة حُترقهم .يف أعناقهم 
إّن املؤمنني املطيعني هلل ورسوله يشربون من مخٍر ممزوجة ابلكافور وما فيه من لذة برودته وطيب 

رائحته وبياض لونه ، مع ما ُيضاف من اللذاذة يف اجلنة . وهذا الذي ُمزج هلؤالء األبرار من 
 ، يتصّرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قّربون من عباد هللاالكافور هو عني يشرب هبا امل
 قصورهم ودورهم وجمالسهم .

ه على أنفسهم من طاعة هللا كاحلج والصوم ء األبرار أهنم يؤمنون مبا أوجبومن صفات هؤال
فاشياً منتشراً كبرياً ُمذهالً ،  والعمرة ، وخيافون يوم القيامة واجلزاء واحلساب ، كان شر ه

املساكني واأليتام واألسرى ، مؤثرين هؤالء على  –مع حبهم وشهوهتم له  – ويُطعمون الطعام
أنفسهم طمعاً فيما عند هللا من الثواب ، قائلني بلسان حاهلم : إمنا ُنطعمكم ونؤثركم ابلطعام 

على أنفسنا طلباً لثواب هللا ورضاه ،وال نطلب منكم جمازاة تكافئوننا هبا وال أن تشكروان 
  الناس . ومتدحوان عند 

 
 بعض الدروس من الآيات :

 .، لنهتّم أبمساعنا وأبصاران فهي من أوعية العلم  أخي المسلم -1
 وهذا الاهتمام يتناول ما يلي :  
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استماع املواعظ اليت من القرآن  –) أ ( أن نستمع إىل ما ينفع ) استماع القرآن 
استماع العلم من الشريط أو من غريه ( وليسأل أحدان نفسه ، ما ذا يستمع  –والسنة 

إبذنه كل يوم مما ينفعه يف الدنيا واآلخرة ؟ وأن ننظر إىل ما ينفع ) يف القرآن ابلقراءة 
 يف غري ذلك مما ينفع يف الدنيا واآلخرة ( . –يف كتب العلم  –

ْغوَ  َسِمُعوا َوإَِذا  )ب( أن نعرض عن استماع ما يضر يف الدين والدنيا   اللَّ

ُهحهاو  واْلذنن : ) وقال  .[55:  القصص]  ... الآية َعْنهُ  أَْعرَُضوا   اْلستماع زِنه
. وان نُعرض عن النظر إىل ما يضر يف الدين والدنيا ، وقد قال رواه مسلم ( ...اْلديث

. رواه مسلم (  بهصهرهكه  اْصِرفْ عن نظر الفجأة ، فقال : ) : سألت رسول هللا  جرير 
رواه ابو (  اْْلِخرهةح  لهكه  وهلهْيسهتْ  اْْلحوله  لهكه  فهِإن   الن ْظرهةه  الن ْظرهةه  ت حْتِبعْ  اله  عهِليُّ  يه لعلي : )  وقال 

 داود وغريه )حسن( .

 صهل ى الن ِب   أهت هْيتح قال : )  )ج( لنستعذ ابهلل من شر أمساعنا وأبصاران ، ويف حديث َشَكل 
 شهرِّ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  قحلْ  قهاله  ثح   بِيهِدي فهأهخهذه  ِبهِ  أهت هعهو ذح  ت هعهوًُّذا عهلِّْمِن  اّلل ِ  نهِب   يه  ف هقحْلتح  وهسهل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح 

 َسهِْعي شهرِّ  ِمنْ  عهاِفِن  الل هحم   قحلْ  ( ويف لفظ : ) مهِنيِّي وهشهرِّ  ق هْلِب  وهشهرِّ  ِلسهاِن  وهشهرِّ  بهصهِري وهشهرِّ  َسهِْعي

 .روى ذلك كله النسائي )صحيح( (  مهِنيِّي شهرِّ  وهِمنْ  وهق هْلِب  وهِلسهاِن  وهبهصهِري
، لقد بنّي هللا ووّضح لنا مجيعاً طريق اخلري وطريق الّشر ، فهل وعينا  أخي المسلم -2

وقمنا يف إعتاق أنفسنا من املهالك ؟ فإّن أحدان إّما أن يسري يف طريق اخلري أو يف طريق الشر 
 أهوْ  فهمحْعِتقحهها ن هْفسههح  ف هبهاِيعٌ  ي هْغدحو الن اسِ  كحلُّ : ) يف حديث أيب مالك األشعري  ، وقد قال 

 . رواه مسلم (  محوِبقحهها

أال فْلنُقم إبعتاق أنفسنا من النار ابلقيام بطاعة هللا وترك معاصيه ، والرجاء يف رمحته وثوابه 
 واخلوف من عقابه . 

، إّن الكأس يف لغة العرب هي )اخلمر( ، وكل ما جاء يف القرآن )كأس  المسلم أيها -3
  واعلم أخي :( فهي اخلمر ، 
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ال جيوز أن جنعل الكأس جائزة يف هذه احلياة ؛ ألنه حيرم شرب اخلمر يف ) أ ( أنه 
مثانون جلدة ( شرب اخلمر ) أربعون جلدة ( أو ) الدنيا ، ومن شرهبا أُقيم عليه حدّ 

 على اخلالف بني العلماء يف حّدها . 
ل يف )ب( إّن املؤمنني يشربون يف اجلنة مخراً ممزوجة ابلزجنبيل وممزوجة ابلكافور ، ب

ة   َخْمر   ِمنْ  َوأَْنَهار   اجلنة ) أهنار اخلمر ( كما قال تعاىل :    ِللشَّاِرِبينَ  َلذَّ
 .[ 15]حممد:

ُعونَ  لا منها : وتتميز اخلمر يف اجلنة ّبصائص  ]   ُينزُفونَ  َولا َعْنَها ُيَصدَّ

 وال يوجد يف الدنيا مما يف اجلنة إال األمساء .  ،  [19:  الواقعة
)ج( من شرب اخلمر يف الدنيا ثالث مرات واتب ، اتب هللا عليه ، فإن عاد فقد قال 

         ( :  ِْإن  يه  قهالحوا اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  اْْلهبهالِ  رهدهغهةِ  ِمنْ  يهْسِقيههح  أهنْ  اّلل ِ  عهلهى حهقًّا كهانه   عهاده  وه

)صحيح(  رواه ابن ماجة من حديث عبد هللا بن عمرو (  الن ارِ  أهْهلِ  عحصهارهةح  قهاله  اْْلهبهالِ  رهدهغهةح  وهمها اّلل ِ   رهسحوله 

. 

 .مذي وأمحد )صحيح( رواه الرت (  اْْلهبهالِ  َّنهْرِ  ِمنْ  وهسهقهاهح ويف لفظ : )
  إن على املسلم أن حيذر من شرب اخلمر واملخدرات اليت هي أشد خطراً وأشد فتكاً 

 واجملتمع .ابلدين واجلسم والعقل واملال 
 أهنْ  نهذهره  مهنْ يف حديث عائشة رضي هللا عنها : ) جيب الوفاء بنذر الطاعة ، وقد قال  -4

. وأما نذر املعصية فيحرم الوفاء رواه البخاري(  ي هْعِصهِ  فهله  ي هْعِصيههح  أهنْ  نهذهره  وهمهنْ  ف هْليحِطْعهح  اّلل ه  يحِطيعه 
 مهْعِصيهةِ  يف  نهْذره  اله  : ) رضي هللا عنهايف حديث عائشة  به ، وعليه كفارة يني ؛ لقوله 

يٍ  كهف ارهةح   وهكهف ارهتحهح  اّلل ِ  يف حديث عمران بن  . وقال رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة )صحيح( (  َيِه
ْيطهانِ  فهذهِلكه  اّلل ِ  مهْعِصيهةِ  يف  نهْذرٍ  ِمنْ  كهانه   وهمها : ) حصني   يحكهفِّرح  مها وهيحكهفِّرحهح  ِفيهِ  وهفهاءه  وهاله  ِللش 

 .رواه النسائي )صحيح(  ( اْليهِميه 
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 ا هُ  َفَوَقاُهمُ ( 10) َقْمَطِريرًا َعُبوًسا يَْوًما َرب َِنا ِمنْ  َنَخافُ  إِنَّ  َذِلكَ  شَرَّ  اللَّ

اُهمْ  اْليَْومِ  ( 12) َوَحِريرًا َجنَّةً  َصبَُروا ِبَما َوَجزَاُهمْ ( 11) َوُسُرورًا َنْضرَةً  َوَلقَّ

ِكئِينَ   َوَدانِيَةً ( 13) زَْمَهِريرًا َوَلا َشْمًسا ِفيَها يََرْونَ  َلا اْلأَرَائِكِ  َعَلى ِفيَها ُمتَّ

 ِفضَّة   ِمنْ  ِبآنِيَة   َعَليِْهمْ  َوُيَطافُ ( 14) َتْذِليًلا ُقُطوُفَها َوُذل َِلتْ  ِظَلاُلَها َعَليِْهمْ 

 َوُيْسَقْونَ ( 16) َتْقِديرًا َقدَُّروَها ِفضَّة   ِمنْ  َقَواِريرَ ( 15) َقَواِريرَا كَاَنتْ  َوأَكَْواب  

( 18) َسْلَسِبيًلا ُتَسمَّى ِفيَها َعيًْنا( 17) َزْنَجِبيًلا ِمزَاُجَها كَانَ  كَأًْسا ِفيَها

( 19) َمْنُثورًا ُلْؤُلًؤا َحِسبَْتُهمْ  رَأَيَْتُهمْ  إَِذا ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدان   َعَليِْهمْ  َويَُطوفُ 

 ُخْضر   ُسْنُدس   ثِيَابُ  َعاِليَُهمْ ( 20) كَِبيرًا َوُمْلكًا َنِعيًما رَأَيْتَ  َثمَّ  رَأَيْتَ  َوإَِذا

وا َوإِْسَتبَْرق    إِنَّ ( 21) َطُهورًا شََرابًا َربُُّهمْ  َوَسَقاُهمْ  ِفضَّة   ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّ

  (22) َمْشُكورًا َسْعُيُكمْ  َوكَانَ  َجزَاءً  َلُكمْ  كَانَ  َهَذا

 

 التفسير : 

 
هذا من كالم عباد هللا الصاحلني يف اآلايت املتقدمة ،فهم يقولون : إمنا نفعل ذلك اخلري خوفاً 
من يوٍم ضيق طويل ، تعبس فيه وجوه الكفار وتُقبض من هوله ، فلعّل هللا أن يرمحنا ويلطف 

فنّجاهم هللا من شر ذلك اليوم ، وأمّنهم مبا خافوا منه سبحانه ، وأعطاهم بنا يف ذلك اليوم ، 
بسبب صربهم على الطاعات وعن املعاصي وعلى املصائب جّنًة انعمًة ومنزالً رحباً  هللا ونّوهلم

ة وعيشاً هنيئاً رغداً يف النعيم املقيم ، وحريراً ثياابً وفرشاً ولباساً ، ُمتكئني يف اجلنة على األسرِّ 
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اجلميلة ، ال يرون يف اجلنة مشساً وال جيدون حراً ُمزعجاً وال برداً مؤملاً ، بل اجلو املعتدل 
والظلّ  الظليل ، وقريبٌة منهم ظالل أشجار اجلنة ، وُسّخرت وُيّسرت هلم مثار اجلنة يف تدلّيها 

عليهم غلماهنم أبواين عليهم وقُرهبا منهم حبيث يناهلا املؤمن قائماً وقاعداً وُمضطجعاً ، ويطوف 
الطعام وهي من فضة ، وأكواب الشراب اليت ال ُعرى هلا وال خراطيم وهي زجاج من فضة 

يُرى ما يف بطنها من ظاهرها . وهذه اآلنية هي زجاج من فضة على قدر ريِّهم ال تزيد عنه وال 
 تنقص ) قد قّدرها الغلمان على قدر الشاربني ( .

اجلنة مخراً ممزوجًة ابلزجنبيل ، لذيذة الطعم طيبة الريح . والزجنبيل عني وُيسقى أولئك األبرار يف 
، جلنة يشرب منها هؤالء األبرار امسها ) سلسبيل ( لسالسة سيلها ، وسهولتها يف احللق ايف 

     .  جريها  لشارهبا وحدة
أعمارهم ، ويطوف على أهل اجلنة للخدمة غلمان على حالة واحدة ال يتغريون عنها وال تزيد 

وهم ماكثون يف اجلنة ، إذا رأيتهم يف انتشارهم وكثرهتم ومجاهلم وحسنهم حسبتهم لؤلؤاً مضيئاً 
 منثوراً . 

وإذا رأيت هناك يف أي مكان يف اجلنة ونعيمها وسعتها وما فيها من السرور واجلمال رأيت 
 نعيماً مقيماً وملكاً عظيماً واسعاً .

حرير رفيع ) رقيق ( أخضر ، ومما يلي الظاهر مسيك فيه بريق  فوق أبدان أهل اجلنة ثياب من
من كل دنس ومن كل من فضة ، وسقاهم رهبم شراابً طهوراً  أساوروملعان ، وُحّلوا يف أيديهم 

: إّن هذا الذي ُهيئ لكم من  -تكرياً وإحساانً إليهم  –أذى ومن كل ضرر ، ويُقال هلم 
النعيم كان لكم ثواابً على إيانكم وأعمالكم الصاحلة ، وكان سعيكم مقبوالً مرضياً عند هللا 

 . [24: احلاقة]  اْلَخاِليَةِ  الأيَّامِ  ِفي أَْسَلْفُتمْ  ِبَما َهنِيًئا َواشَْرُبوا ُكُلوا تعاىل : 
 

 :  الآيات بعض الدروس من
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، لنتصدق ونعمل األعمال الصاحلة خوفاً من هللا ذلك اليوم ) يوم  أخي المسلم -1
القيامة الشديد( فنجعله على البال واخلاطر وال ننساه ، مع رجاء رمحة هللا ؛ فإن اخلوف 

ال والرجاء للعبد كجناحي الطائر ، وال يُغّلب العبد أحد اجلانبني حبيث يقع يف احملرم ،  
يف  يغلب جانب اخلوف فيقع يف القنوط من رمحة هللا واليأس من روح هللا ، وقد قال 

بهائِرح  : ) حديث ابن عباس  ْركح  اْلكه ، الشِّ ، رهْوحِ  ِمنْ  سح ْْلِيه وها اِبّللِ  (  اّلل ِ  رهَْحهةِ  ِمنْ  وهاْلقهنحوطح  اّللِ 
 وال يُغّلب جانب الرجاء فيقع يف األمن من مكر هللا  .رواه البزار )حسن( 

  مهنح  فهل  . [ 99: األعراف]  اْْلهاِسرحونه  اْلقهْومح  ِإال اّلل ِ  مهْكره  أيْه

 تنب ه أخي المسلم لهذه المسألة المهمة ! 

 
 اْجَتِنُبوا : ) يف حديث جابر  وإذا اجتنب العبد الكبائر وسّدد ، فليبشر ، وقد قال 

بهائِره   .رواه أمحد )حسن( (  وهأهْبِشرحوا وهسهدِّدحوا اْلكه
، ولذلك فالعبد حيتاج  ( َصرَبُوا مبَا ) :، إمّنا انل املؤمنون اجلنة بسبب  أخي المسلم -2

 إىل صرب : 

 اغح به إسْ : )  يف حديث علي  ) أ (  لنصرب على القيام بطاعة هللا ، وقد قال 
 لح سِ يغْ  لةِ الص   ده عْ ب ه  لةِ الص   ارح ظه تِ انْ وه  ، دِ اجِ سه اله  له إِ  امِ ده قْ اْله  الح مه عْ وإِ  ، هِ ارِ كه اله  ىله عه  وءِ الوضح 

 .رواه احلاكم )صحيح( (  لً سْ غه  ايه طه اْله 

عن احملرمات )املعاصي( فنبتعد عنها ، ومن وقع فيها فليتب منها إىل هللا  )ب(  لنصرب
 . 

يف حديث أيب  )ج( لنصرب على املصائب ، كاألمراض والفقر وغريها ، وقد قال 
 . رواه مسلم ( ِضيهاءٌ  وهالص ْْبح  : ) مالك األشعري 

، جتّنب لبس احلرير فإنه حرام على الذكور حٌل لإلانث ؛ كما  يها المسلم الذكرأ -3
يف  لم أن من لبس احلرير من الرجال يف الدنيا ، مل يلبسه يف اآلخرة ، فقد قال ، واع قال 
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نْ يها يف  اْلْهرِيره  لهِبسه  مهنْ  : )  حديث أنس  . فمن اتب ، اتب رواه الشيخان (  اْْلِخرهةِ  يف  ي هْلبهْسهح  ملهْ  الدُّ
ْنبِ  ِمنْ  الت اِئبح هللا عليه ، و )  رواه ابن ) يف حديث ابن مسعود  ( كما قال  لههح  ذهْنبه  اله  كهمهنْ   الذ 

 ( .ماجة وهو صحيح
األبرار ، أما املقربون فإهنم حُيّلون كما قال  -وهللا أعلم–الذين حُيّلون أساور من فضة هم  -4

ْونَ ) تعاىل :   . [23:  احلج]...اآلية(  َوُلْؤُلًؤا َذَهب   ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  ِفيَها ُيَحلَّ
 ِمنَ   َوقَِليلٌ  . األوَِّلنيَ  ِمنَ  ثُتلَّةٌ  أخي ، لنسارع إىل اجلنة وإىل أن يكون العبد من املقربني ! 

 . [ 14 ، 13: الواقعة] اآلِخرِينَ 
إن يف اجلنة نعيماً وملكاً كبرياً ، ويف حديث آخر أهل النار خروجاً وآخر أهل اجلنة  -5

نْ يها ِمْثله  لهكه  فهِإن  ) يقول له :  دخوالً فيها : أّن هللا   .رواه الشيخان (  أهْمثهاِْلها وهعهشهرهةه  الدُّ
 فما ابلك أخي مبن قد دخل اجلنة متقدماً ! وما أعد هللا له من النعيم املقيم ! 

 ة   َرب ُِكمْ  ِمنْ  َمْغِفرَة   إَِلى َوَسارُِعوا َمَواتُ  َعرُْضَها َوَجنَّ   َوالأرْضُ  السَّ
 . [133: عمران آل]

 : من فوائد الزنجبيل -6
إذا ُأِخذ مع القرنفل والقرفة مبقادير متساوية ، وُغلي على النار ، وُشرب منه   -

 ملرض الزكام . –إبذن هللا –، فإنه يفيد 
يؤخذ قشر الرمان مع الزجنبيل واحلبة السوداء مبقادير متساوية ، ويُطحن جيداً  -

 –ل أكلة ، فهذا يُفيد ، ويُعجن يف عسل ، ويؤخذ من املعجون ملعقة بعد ك
  يف القضاء على مرض الدوسنتاراي . –إبذن هللا 
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 ا ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ  ِمْنُهمْ  ُتِطعْ  َوَلا َرب ِكَ  ِلُحكْمِ  َفاْصِبرْ ( 23) َتْنِزيًلا اْلُقرْآنَ  َعَليْكَ  َنزَّ

يْلِ  َوِمنَ ( 25) َوأَِصيًلا ُبكْرَةً  َرب ِكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ ( 24) كَُفورًا أَوْ  آثًِما  َفاْسُجدْ  اللَّ

 َورَاَءُهمْ  َويََذُرونَ  اْلَعاِجَلةَ  ُيِحبُّونَ  َهُؤَلاءِ  إِنَّ ( 26) َطِويًلا َليًْلا َوَسب ِْحهُ  َلهُ 

ْلَنا ِشْئَنا َوإَِذا أَْسرَُهمْ  َوَشَدْدَنا َخَلْقَناُهمْ  َنْحنُ ( 27) َثِقيًلا يَْوًما  أَْمَثاَلُهمْ  بَدَّ

 َوَما( 29) َسِبيًلا َرب ِهِ  إَِلى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكرَة   َهِذهِ  إِنَّ ( 28) ِديًلاَتبْ 

هُ  يََشاءَ  أَنْ  إِلَّا َتَشاُءونَ   يََشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ ( 30) َحِكيًما َعِليًما كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّ

اِلِمينَ  َرْحَمتِهِ  ِفي  ( 31) أَِليًما َعَذابًا َلُهمْ  أََعدَّ  َوالظَّ

 

 التفسير : 

 

فاصرب على ما حيناه إليك .القرآن تنزيالً منا ووحياً أو  –أيها الرسول  –إان حنن نزلنا عليك 
حكم ربك به مما قضاه وقّدره شرعاً وقَدراً ، واعلم أن هللا سيدبرك حبسن تدبريه ، وال تطع من 

أو كفوراً يف قلبه ، بل بلغ ما أنزل هللا إليك ، وتوّكل عليه ، فإن هللا  أفعالهالكافرين فاجراً يف 
 يعصمك من الناس .

وأكثر من ذكر ربك أول النهار وآخر النهار ، وصّل ابلليل وهتّجد هلل انفلًة لك يف وقت 
 طويل من الليل مع التسبيح والذكر .

ية الزائلة ، ويُقبلون عليها ويدعون إن هؤالء الكفار ومن على شاكلتهم ، حيبون الدنيا الفان
 وراء ظهورهم يوم القيامة ، فال يستعدون  وال يعملون لذلك اليوم شديد اهلول .

ا شئنا أهلكناهم وأتينا بقوم ، وشددان خلقهم وأتقّناه وأحكمناه ، وإذحنن خلقناهم من العدم 
 . وأحب إىل هللا  فضل منهم وأطوع هللثلهم بل أغريهم ليسوا م

ّن هذه السورة موعظٌة جليلة ، فمن شاء السالمة والنجاة والفوز ، اختذ إىل ربه طريق القيام إ
والرغبة فيما عند هللا من  مبا أمره هللا واالنتهاء عما هناه عنه ، واالجتهاد يف متابعة رسوله 

 الثواب اجلزيل واألجر العظيم املوصل إىل الفالح واجلنة .
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أن يشاء هللا ذلك ؛ ألن كل شيء أي أمر ، فإنه ال حيصل إال  –اد أيها العب –وما تشاءون 
 إمنا هو بقضاء هللا وقدره ، وال يقع شيء يف هذا الكون إال مبشيئته سبحانه .

إن هللا كان عليماً أبقوال وأفعال عباده ، ال خيفى عليه منهم شيء ، حكيماً يف اقواله وأفعاله 
 وشرعه وجزائه .

ء من عباده يف رمحته ، فيوفقه للهدى واخلري وعمل الطاعات ، والظاملني يُدخل هللا من يشا
 أنفسهم ابلكفر واملعاصي واإلعراض عن هللا ، هيأ هلم عذاابً مؤملاً يف انر جهنم .

 
 بعض الدروس من الآيات : 

وحياً ، قد   على رسوله حممد  :  إن هذا القرآن الذي أنزله هللا  أخي المسلم -1
يف حياته كلها ، وصربه كّلفنا هللا العمل به . فليسأل أحُدان نفسه يف تطبيق هذا القرآن 

على هذا العمل والتطبيق اجلاد ، حىت يكون القرآن حجة له يوم القيامة وال يكون حجة 
. وهذا العمر هو رواه مسلم ( ...اْلديث عهلهْيكه  أهوْ  لهكه  ححج ةٌ  وهاْلقحْرآنح : ) عليه ، وقد قال 

 زمان الفرصة يل ولك للعمل هبذا القرآن . ايمن يطلب النجاة ، النجاء ! النجاء ! .
، هل نريد ان نسلك طريقاً إىل اجلنة ، فيه جناتنا وفوزان ؟ اجلواب :  أخي المسلم -2

   ك :لُ س  ن  ، فل  نعم 
 كَانَ  َلَقدْ   ) أ ( طاعة هللا ، ابلقيام أبوامره وترك نواهيه ، والسري على هدى نبيه حممد  

هِ  رَُسولِ  ِفي َلُكمْ   . [21: األحزاب]  َحَسَنة   أُْسَوة   اللَّ
)ب( دراسة هذه السورة وفهمها وأخذ املوعظة منها )تذكرة( والقيام بذلك بكل جّد ونشاط 

ورغبة فيما عند هللا وخوفاً منه ، ولذلك فإنه ُيشرع قراءة هذا السورة يف فجر يوم اجلمعة ، كما 
ل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى الن ِبُّ  كهانه : ) قال ابو هريرة  ةِ  يف  جْلحمحعهةِ ا يف  ي هْقرهأح  وهسه  ت هْنزِيلح  امل اْلفهْجرِ  صهله

ةح  ْنسهانِ  عهلهى أهتهى وهههلْ  الس ْجده  رواه الشيخان .(  اْْلِ
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أخي من يصلي ابلناس ، اقرأها يف فجر اجلمعة مع سورة السجدة ، على ما جاء يف احلديث 
 . 

 سورة السجدة ، واعمل هبا .وأنت أخي املستمع ، تفّهمها مع 
 ىعة الكفار وأصحاب املعاصي ، فقد هنُ ، لنحذر كل احلذر من طا المسلمأيها  -3

 عن طاعتهم ، فكيف يب وبك ؟  النيب
فال نُطيع أصحاب املعامالت الربوية ، بكتابتها أو حماسبتها أو حراستها أو غري ذلك ، وال 

والصوفية نُطيع أصحاب الزمر واألغاين ، وال نُطيع أصحاب األهواء ) البدع ( كالرافضة 
بل حنذر من جمالسة [ 52]الفرقان:  ...الآيةاْلكَاِفِرينَ  ُتِطعِ  َفَلاوغريها ، وال نُطيع الكافرين 

،   عليهم وبيان ما هم عليه من املآمث واإلنكارهؤالء الفجرة إال على سبيل دعوهتم إىل هللا 
وأما إذا ُأكره العبد على شيء ، كما لو ُأكره على التأمني على السيارة ، وال يكن أن حيصل 

عليها ، وهو ال بّد له من السيارة ، فإنه جيب أن يكون كارهاً بقلبه على السيارة إال ابلتأمني 
 ِبالإيَمانِ  ْطَمئِن  مُ  َوَقْلُبهُ  ُأكْرِهَ  َمنْ  إِلا هذا التأمني ؛ ألنه حمرم ، وقد قال تعاىل :

 ملّا حصل من خالد  بل جيب الرباءة من ذنب العاصي ، وقد قال  [106]النحل: ...الآية 
  .رواه البخاري (  مهر تهْيِ  خهاِلدٌ  صهنهعه  ِم ا ِإلهْيكه  أهبْ رهأح  ِإّنِ  الل هحم   )بعض املخالفة : 

 يف حديث أيب هريرة  ، ُيسن لنا أن نتهجد ابلليل ، وقد قال  أخي المسلم -4
ةِ  أهْفضهلح : )  ةِ  ب هْعده  الص له ةح  اْلمهْكتحوبهةِ  الص له يهامِ  وهأهْفضهلح  الل ْيلِ  جهْوفِ  يف  الص له ْهرِ  ب هْعده  الصِّ  رهمهضهانه  شه

يف حديث عمرو  واملراد : جوف الليل اآلخر ، كما قال رواه مسلم . (  اْلمححهر مِ  اّلل ِ  شهْهرِ  ِصيهامح 
وأفضل الصالة  رواه الطرباين يف الكبري )صحيح((  خياْله  لِ يْ الل   فح وْ جه  اتِ اعه الس   لح ضه فْ أه  : )  بن عبسة 

ةِ  وهأهحهب   : ) يف التهجد تكون يف ثلث الليل الذي بعد نصفه ، كما قال   اّلل ِ  ِإله  الص له

ةح  م عهلهْيهِ  دهاوحده  صهله  .رواه الشيخان واللفظ ملسلم (  سحدحسههح  وهي هنهامح  ث حلحثههح  وهي هقحومح  الل ْيلِ  ِنْصفه  ي هنهامح  كهانه   الس له
أيها األخ املسلم ، لنهتّم ابآلخرة غاية االهتمام ، وال جنعل الدنيا هي غاية االهتمام  -5

نْ يها فهات  قحوا: )  اليوم ، وقد قال  والعمل ، كما هو احلال عند كثري من الناس  وهات  قحوا الدُّ
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. فيا أخي ، اتق الدنيا ! بل ، تعّوذ ابهلل من فتنة الدنيا ، ويف حديث  رواه مسلم (النِّسهاءه 
كان يتعوذ هبن دبر كل   هذه الكلمات وأن رسول هللا  أنه روى عن الرسول  سعد 

نهةِ  ِمنْ  ِبكه  وهأهعحوذح  اْلعحمحرِ  أهْرذهلِ  ِإله  أحرهد   أهنْ  ِبكه  وهأهعحوذح  اجْلحْبِ  ِمنْ  ِبكه  أهعحوذح  ِإّنِ  الل هحم   ) صالة :   ِفت ْ

نْ يها  .رواه البخاري (  اْلقهْْبِ  عهذهابِ  ِمنْ  ِبكه  وهأهعحوذح  الدُّ
 فلنتعوذ من ذلك كله ! وهللا املوفق .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة المرسلات تفسير              

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                

  ِ( 3) َنشًْرا َوالنَّاِشرَاتِ ( 2) َعْصًفا َفاْلَعاِصَفاتِ ( 1) ُعرًْفا َواْلُمرَْسَلات
َما( 6) ُنْذرًا أَوْ  ُعْذرًا( 5) ِذكْرًا َفاْلُمْلِقيَاتِ ( 4) َفرًْقا َفاْلَفارَِقاتِ   ُتوَعُدونَ  إِنَّ

َماءُ  َوإَِذا( 8) ُطِمَستْ  النُُّجومُ  َفإَِذا( 7) َلَواِقع    اْلِجبَالُ  َوإَِذا( 9) ُفرَِجتْ  السَّ

َِتتْ  الرُُّسلُ  َوإَِذا( 10) ُنِسَفتْ  ِ ( 11) ُأق  َلتْ  يَْوم   لِأَي   اْلَفْصلِ  ِليَْومِ ( 12) ُأج ِ

ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 14) اْلَفْصلِ  يَْومُ  َما أَدْرَاكَ  َوَما( 13)  ُنْهِلكِ  أََلمْ ( 15) ِلْلُمكَذ ِ

ِلينَ   َويْل  ( 18) ِباْلُمْجرِِمينَ  َنْفَعلُ  كََذِلكَ ( 17) اْلآِخِرينَ  ُنْتِبُعُهمُ  ُثمَّ ( 16) اْلأَوَّ

ِبينَ  يَْوَمئِذ      (19) ِلْلُمكَذ ِ

 

 التفسير : 
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أقسم ابلريح إذا هّبت شيئاً فشيئاً متتابعة كُعرف الفرس يف تتابعه ، وأُقسم ابلريح شديدة 
اهلبوب اليت تعصف وتدّمر ما قبلها ، وأُقسم ابلرايح اليت تنشر املطر وتوّزِعه يف السماء ويف 

، تُفّرق  األقاليم ؛ لتحيا به األرض بعد موهتا ، وأُقسم ابملالئكة اليت تنزل ابلوحي على الرسل
به بني احلق والباطل واهلدى والضالل واحلالل واحلرام ، وأُقسم ابملالئكة اليت تُلقي الوحي إىل 

الرسل للتذكري مبا فيه ، وهذا التذكري فيه إعذاٌر من هللا إىل خلقه ، فأرسل الرسل وأنزل الكتب 
به ، إمّنا توعدون به من  ، وفيه إنذاٌر خللقه من عذاب أليم إن أعرضوا عنه ورّدوه ومل يؤمنوا

 قيام القيامة والبعث واجلزاء واحلساب لكائٌن ال حمالة ، وحاصٌل ال مانع منه .
فإذا النجوم طُمس ضوءها ، وإذا السماء تشققت وتفّطرت فلم تعد متماسكة كما كانت ، 

إذا الرسل ُجعل و    َنْسًفا َرب ِي يَْنِسُفَها وإذا اجلبال ُذهب هبا فال يبقى أثٌر وال عني   
هلم وقت معلوم جيتمعون فيه لشهادهتم على أممهم واحلكم بينهم وبني أممهم ، فُيؤتى هبم يف 

ِبي ِينَ  َوِجيءَ   ذلك الوقت   .   ِبالنَّ
رت الرسل ؟  ألي يوٍم ) عظيم مهم ( ُأخِّ

رت ليوم يفصل هللا فيه بني الرسل وأممهم ، وبني عباده فيما كانوا فيه خيتلفون ؛   إهنا ُأخِّ
 إن خرياً فخري ، وإن شراً فشر . ‘ فيجازي كالً بعمله 

 وما أخربك ما يوم الفصل وِعَظمه وهوله وما يكون فيه ؟ 
 اجلاحدين وقوعه .هالٌك شديد وعذاب ٌ عظيم للمكذبني هبذا اليوم ، املنكرين جميئه 

أمل هنلك السابقني هلم من األمم ، الذين كّذبوا الرسل ، كقوم نوح وعاد ومثود ، فانتقمنا منهم 
ممن كذب الرسل . ومثل ذلك اهلالك  -إبهالكهم  –ابلعذاب ، مث نتبعهم اآلخرين وأخذانهم 

هم ، فهذه سنة نفعل بكل من أجرم وكّذب رسل هللا ، فنهلكهم وندمرهم كما دّمران من قبل
هِ  ِلُسنَّةِ  َتِجدَ  َوَلنْ   هللا  هالك وعذاب أليم يوم القيامة للمكذبني ابهلل    َتبِْديلا اللَّ

 ورسوله والقيامة والبعث واجلزاء .
 

 بعض الدروس من الآيات :    
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ُيشرع القراءة ابملرسالت ُعرفاً يف صالة املغرب بعض األحيان ؛ ألن أم الفضل مسعت   -1
ْرتهِن  لهقهدْ  وهاّلل ِ  بحنه   يه ابن عباس يقرأ ) واملرسالت عرفاً ( فقالت : )  ههِذهِ  ِبِقرهاءهِتكه  ذهك 

ِخرح  ِإَّن ها السُّورهةه  ْعتح  مها ْله رواه (  اْلمهْغِربِ  يف  ِبها ي هْقرهأح  وهسهل مه  عهلهْيهِ  اّلل ح  صهل ى اّلل ِ  رهسحولِ  ِمنْ  َسِه

 .الشيخان 
 ، لقد أعذر هللا إىل خلقه ، وهذا يتناول :  أخي المسلم -2

   قد أعذر إىل خلقه كلهم ، فأنزل الكتب وأنزل الكتب لئال يكون  ) أ ( إن هللا 
 أهحهدٌ  لهْيسه يف حديث ابن مسعود : ) للناس على هللا حجة بعد الرسل ، وقد قال 

 .رواه مسلم (  الرُّسحله  وهأهْرسهله  اْلِكتهابه  أهنْ زهله  ذهِلكه  أهْجلِ  ِمنْ  اّلل ِ  ِمنْ  اْلعحْذرح  ِإلهْيهِ  أهحهب  
، فلنجتهد يف طاعة هللا  أيها املسلم ، ال عذر يل ولك فقد قرأان القرآن وبّلغنا رسول هللا 

 وترك معصيته .
أيب يف حديث  قد أعذر إىل من أّخر أجله حىت بلغ ستني سنة ،كما قال   )ب( إن هللا 

نهةً  ِستِّيه  ب هل غههح  حهَّت   أهجهلههح  أهخ ره  اْمِرئٍ  ِإله  اّلل ح  أهْعذهره : ) هريرة   .رواه البخاري (  سه
 : رسالة إلى من بلغ ستين سنة 

اي من بلغ الستني من السنني ، مل يبق عندك موضع لالعتذار فقد أمهلك هللا طول هذه املدة 
وسارع يف طاعته وأكثر من ذكره ومن النوافل ، وجتنب معصية هللا ، وعّلق  ، فتب إىل هللا 

يف حديث أنس  قلبك ابملسجد ، واحذر من احلرص الذي يقع فيه كبار السن ، كما قال 
 ( : تهانِ  ِمْنهح  وهتهِشبُّ  آدهمه  اْبنح  مح ي هْهره  . رواه مسلم (  اْلعحمحرِ  عهلهى وهاْلِْْرصح  اْلمهالِ  عهلهى اْلِْْرصح  اثْ ن ه

فيا أخي ، أنفق من مالك ، واستغّله ليكون لك بعد موتك ، واستغّل بقية عمرك يف طاعة 
 ربك . وهللا املوفق .

، إّن يوم القيامة يوم عظيم ، وفيه من األهوال ما هللا به عليم ،  أيها المسلم -3
 فلنجعل ذلك اليوم على البال وال ننساه ! 
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 يف ، والعافية  العفة أسألك نإ اللهم : ) قوله  كما يف حديث ابن عباس   وْلَندُع هللا 
 خلفي ومن ييد بي من واحفظن روعت وآمن عوريت اسَت اللهم ، ومال وأهلي ودين يدنيا
. ولنتعّوذ ابهلل رواه البزار )صحيح( ( َتت من أغتال أن بك وأعوذ ، يفوق ومن مشال وعن َيين وعن

ي هت هعهو ذح كان )  أنه  من ضيق املقام يوم القيامة ، ففي حديث عائشة   اْلمهقهامِ  ِضيقِ  ِمنْ  َه

 .رواه النسائي )صحيح( (  اْلِقيهامهةِ  ي هْومه 

 

 
  

 

  َْقَدر   إَِلى( 21) َمِكين   َقرَار   ِفي َفَجَعْلَناهُ ( 20) َمِهين   َماء   ِمنْ  َنْخُلْقُكمْ  أََلم 

ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 23) اْلَقاِدُرونَ  َفنِْعمَ  َفَقَدرَْنا( 22) َمْعُلوم    أََلمْ ( 24) ِلْلُمكَذ ِ

 َشاِمَخات   َرَواِسيَ  ِفيَها َوَجَعْلَنا( 26) َوأَْمَواًتا أَْحيَاءً ( 25) ِكَفاًتا اْلأَرْضَ  َنْجَعلِ 

ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 27) ُفرَاًتا َماءً  َوأَْسَقيَْناُكمْ   َما إَِلى اْنَطِلُقوا( 28) ِلْلُمكَذ ِ

ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ   َظِليل   َلا( 30) ُشَعب   َثَلاثِ  ِذي ِظل    إَِلى اْنَطِلُقوا( 29) ُتكَذ ِ

َهبِ  ِمنَ  ُيْغنِي َوَلا َها( 31) اللَّ  ِجَماَلت   كَأَنَّهُ ( 32) كَاْلَقْصرِ  ِبشََرر   َترِْمي إِنَّ

ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 33) ُصْفر    ُيْؤذَنُ  َوَلا( 35) يَْنِطُقونَ  َلا يَْومُ  َهَذا( 34) ِلْلُمكَذ ِ

ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 36) َفيَْعَتِذُرونَ  َلُهمْ    ( 37) ِلْلُمكَذ ِ
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أما خلقناكم من ماٍء ضعيف حقري ) وهو املين ( ؟ فجمعنا هذا املاء يف مكاٍن حريز حافظ ملا 

أُودع فيه من املاء ) وهو رحم املراة  ( ، إىل أجل معلوم ) مدة احلمل إىل الوالدة ( ، فقدران 
فنعم القادرون حنن واحلفظ هلا إىل أجلها املعلوم حىت الوالدة ، على اخللق من تلك النطفة 

 على اخللق والتقدير .
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أما جعلنا األرض تضّم األحياء فوق ظهرها واألموات يف بطنها ؟ وذلك بقدرتنا فال يُعجزان 
 شيء .

أحياًء على ظهر األرض يسكنون وأيكلون ويشربون ، ويذهبون وجييئون ، وأموااتً يف بطن 
 بل وسعتهم مجيعاً . األرض قد وسعتهم فلم تضق ابألحياء وال ابألموات ،

وجعلنا يف األرض جباالً عاليات رّسى هبا األرض لئال متيل وتضطرب ، وأسقيناكم ماًء عذابً 
 طهوراً .

 وهالك وذلة ودمار يوم القيامة للمكذبني بقدرة هللا وابهلل ورسله ، والقيامة والبعث واحلساب .
 ركم .يف الدنيا فهي مأواكم ومق اانطلقوا أيها الكفار إىل انر جهنم اليت كنتم تكذبون هب

انطلقوا إىل ظل دخان جهنم املتصاعد مع اللهب ، حيث أن من شدة هذا الدخان وقوته أّن 
له ثالث شعب ، ال ُيِكّن من احلر وال يُظل منه ، وال يقيهم حر جهنم ) فهم يف دخاٍن وحر 

 وهلب ( .
مثل القصر العظيم املرتفع ، كأّن  إن انر جهنم ترمي بشرر يتطاير منها ، الشرارة الواحدة

 الشرر الذي ترمي به النار إبل سود عظيمة متيل إىل الصفرة .
هالك ودمار وخزي يوم القيامة للمكذبني بعذاب هللا ) النار( ، وابهلل ورسله والقيامة واجلزاء 

 واحلساب .
هلم ، فقد قامت  هذا يوم القيامة الذي ال يتكلم الكفار فيه بكالم يفيدهم ؛ ألنه ال حجة

عليهم احلجة إبرسال الرسل وإنزال الكتب . وال يؤذن للكفار يف االعتذار ليعتذروا ؛ ألنه ال 
 عذر هلم ، بل قد قامت عليهم احلجة .

هالك ودمار وخزي يوم القيامة للمكذبني هبذا اليوم وما يكون فيه ، وللمكذبني ابهلل ورسله ، 
 والقيامة واجلزاء واحلساب . 

 
     ض الدروس من الآيات : بع
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أيها العبد ، لنتفكر يف أصل خلقتنا ) من املين ( ! وهذا داٌل على قدرة هللا العظيمة ،  -1
فنعم القادر هو  ، فكيف يعصي أحدان ربه وخيالف أمره ويتبع هواه ؟ أال يستحي 

أحدان من هللا ؟ أال خياف منه ؟ كيف يتكرب ويتجرب وجيمع من الدنيا وينع ما فرض 
هها ف هوهضهعه  كهفِّهِ   يف  ي هْوًما النب  بهصهقه : ) ر بن جّحاش هللا عليه ؟ وقد قال ُبس  عهلهي ْ

 سهو يْ تحكه  ِإذها حهَّت   ههِذهِ  ِمْثلِ  ِمنْ  خهلهْقتحكه  وهقهدْ  ت حْعِجزحِن  أهّن   آدهمه  اْبنه  اّلل ح  قهاله  قهاله  ثح   أحْصب حعههح 
ْلتحكه   الَت هاِقيه  ب هلهغهتْ  ِإذها حهَّت   وهمهن هْعته  فهجهمهْعته  وهئِيدٌ  ِمْنكه  وهِلْلهْرضِ  ب حْردهْينِ  بهْيه  مهشهْيته  وهعهده

قهةِ  أهوهانح  وهأهّن   أهتهصهد قح  ق حْلته   رواه أمحد واحلاكم وبعضه عند ابن ماجه )صحيح( .(  الص ده

وينتهي  أال فليعرف أحدان أنه الضعيف ! فعليه أن يعود إىل ربه وأن يطيعه وأيمتر أبمره 
 يه ويتواضع لعظمته كما أمره ربه . وهللا املستعان .عن هن

 أخي المسلم ، أنظر إلى :  -2
) أ ( هذه األرض وأنت تسري عليها ، وهي ُمذللة ُمسخرة وقد وِسعت هذا العامل ، 

. فلنُقم  ولكن ، ملَ جيء يب وبك لنعيش عليها  ؟ تنّبه ! إمّنا ُخلقنا لنعبد هللا 
العبادة ( ، وانظر إىل هذه القبور ، وإين وإايك سوف  بذلك الذي ُخلقنا من أجله )

ندخلها ، وإهنا روضٌة من رايض اجلنة أو حفرة من حفر النار ، فاستعّد لقربك وموتك 
 ووضعك يف بطن هذه األرض .

األرض لنعيش  )ب( وانظر إىل اجلبال الشاُمة الّدالة على عظمة هللا ، وأنه ثبت هبا
عليها ، وإالّ فتأمل كيف لو كانت األرض مضطربة ، هل نستطيع العيش عليها ؟ بل 

إن الزلزال الذي يستمر عشر دقائق على درجة سبعة من مقياس رخرت ، يُدّمر هبذا 
فازدد إياانً ابهلل وخضوعاً وُحباً له وخوفاً الزلزال مدن وقرى وعامل . فإذا عرفت هذا 

 على نعمه وفضله . وهللا املوفق .منه وشكراً 
 ِمنَ  َوَجَعْلَنا )ج( أنظر إىل املاء الذي سقاان هللا وما فيه من الفوائد للجسم واحلياة        

فال تبّذر يف هذا املاء وال تسرف فيه ، وامحد هللا على   [30: األنبياء]  َحي    شَْيء   ُكلَّ  اْلَماءِ 
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كحله  أهنْ  اْلعهْبدِ  عهنْ  لهيهْضهى اّلل ه  ِإن   : ) الشربة منه ، وقد قال  هح  اْْلهْكلهةه  أيْه هها ف هيهْحمهده  يهْشرهبه  أهوْ  عهلهي ْ

ْربهةه  هح  الش  هها ف هيهْحمهده  . رواه مسلم من حديث أنس (  عهلهي ْ
، القرآن حُيدثنا عن انر جهنم وما فيها من الشرر الذي هو كالقصور ،  المسلم أيها -3

وما فيها من اللهب ، وغري ذلك ، فهل هنرب من هذه النار بطاعة ربنا وترك معاصيه ؟ فإن 
 املعاصي طُرق إىل انر جهنم ، والنفس تشتهي كثرياً من الذنوب ُحّفت هبا النار ، كما قال 

ولنقبل على  . فلنرتك شهواتنا اليت هي معاصي هلل رواه مسلم (  اِبلش ههوهاتِ  الن ارح  وهححف تْ  : )
. وهللا املوفق رواه مسلم (  اِبْلمهكهارِهِ  اجلْهن ةح  ححف تْ : ) طلب اجلنة اليت ُحّفت ابملكاره ، كما قال 

. 
القيامة حاالت : حالة يتكلمون فيها ، وحالة ال يؤذن فيها ابلكالم ، وهكذا ،  عرصات -4

 والقرآن خُيرب عن هذا اترة وعن هذا اترة . وهللا أعلم .  

 
 
 ِلينَ  َجَمْعَناُكمْ  اْلَفْصلِ  يَْومُ  َهَذا  َفِكيُدونِ  كَيْد   َلُكمْ  كَانَ  َفإِنْ ( 38) َواْلأَوَّ

ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 39) ِقينَ  إِنَّ ( 40) ِلْلُمكَذ ِ ( 41) َوُعُيون   ِظَلال   ِفي اْلُمتَّ

ا َوَفَواِكهَ  ا( 43) َتْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َهنِيًئا َواشَْرُبوا ُكُلوا( 42) يَْشَتُهونَ  ِممَّ  إِنَّ

ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 44) اْلُمْحِسنِينَ  َنْجزِي كََذِلكَ   َوَتَمتَُّعوا ُكُلوا( 45) ِلْلُمكَذ ِ

ُكمْ  َقِليًلا ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 46) ُمْجرُِمونَ  إِنَّ  اْركَُعوا َلُهمُ  ِقيلَ  َوإَِذا( 47) ِلْلُمكَذ ِ

ِبينَ  يَْوَمئِذ   َويْل  ( 48) يَْركَُعونَ  َلا ِ ( 49) ِلْلُمكَذ ِ  ُيْؤِمُنونَ  بَْعَدهُ  َحِديث   َفِبأَي 

(50 ) 
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هذا يوم الفصل الذي يفصل هللا فيه بني اخلالئق ، مجعناكم مع السابقني يف صعيٍد واحد 
ليجازى كل عامل بعمله ، فإن كان لكم حيلة على أن تتخلصوا من قبضيت وتنجو من عذايب 

 فاحتالوا ، فإنكم ال تقدرون على ذلك .
هالك ودمار يوم القيامة للمكذبني ؛ مبا يقع يوم القيامة من مجع هللا األولني واآلخرين ، وغري 
ذلك . إن املتقني هلل بفعل ما أوجب هللا عليهم وترك ما هناهم عنه يف ظالل األشجار الوارفة 

 ، وعيون من املاء واللنب واخلمر ، مجيلٌة جارية لذيذة . 
كثرية مما يشتهون ، ال مقطوعة وال ممنوعة ، فمهما طلبوا وجدوا منها وللمتقني يف اجلنة فواكه  

، يُقال هلم : كلوا مما يف اجلنة من الطعام الطيب ، واشربوا من الشراب اللذيذ ، ُمتهنئني 
 مسرورين بسبب ما كنتم تعملونه من األعمال الصاحلة يف الدنيا .

 سنني يف أعماهلم ) أخلصوا لرهبم واتبعوا رسوهلم من النعيم املقيم جنزي احملإاّن مبثل هذا اجلزاء 
. ) 

هالك وخزي يوم القيامة للمكذبني مبا أعّد هللا من النعيم املقيم للمتقني ، وغري ذلك مما يكون 
كذبني : كلوا مما يف هذه الدنيا من الطعام ، ومتتعوا بلذائذها

ُ
 يوم القيامة . يُقال هلؤالء امل

 مث ُتساقون إىل انر جهنم . –إنكم جمرمون  –وزينتها مدة قليلة قصرية 
هالك يوم القيامة للمكذبني بدين هللا وما جاء به رسوله وابلقيامة والبعث وغريها مما أخرب به 

 فإهنم يرفضون وال ُيصلون . هللا . وإذا قيل للكفار : صّلوا هلل 
 . وابلقيامة وغري ذلك مما جاء عن هللا وعن رسوله هالٌك يوم القيامة للمكذبني بدين هللا 

فبأي كالٍم يؤمنون إذا مل يؤمنوا هبذا القرآن الواضح الّدال على اهلدى وعلى الصراط املستقيم . 
 إهنم إن مل يؤمنوا هبذا القرآن فلن يؤمنوا بغريه .

 
 بعض الدروس من الآيات : 

 وهذا اجلمع :ة ( أخي املسلم ، لنتذكر يوم اجلمع ) يوم القيام -1
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 اّلل ح  جيهْمهعح  ) :  يف حديث أيب هريرة  ) أ ( يكون مجعاً للناس كلهم ، كما قال 
نه  يه  ف هي هقحولحونه  آدهمه  ف هيهْأتحونه  اجلْهن ةح  ْلهحمْ  ت حْزلهفه  حهَّت   اْلمحْؤِمنحونه  ف هي هقحومح  الن اسه  وهت هعهاله  ت هبهارهكه   أهابه

ْفِتحْ  : قوله  . وعند الرتمذي من حديث أيب هريرة رواه مسلم ( ...اْلديث اجلْهن ةه  لهنها اْست ه
بهعح  أهاله  ف هي هقحولح  اْلعهالهِميه  رهبُّ  عهلهْيِهمْ  يهط ِلعح  ثح   وهاِحدٍ  صهِعيدٍ  يف  اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  الن اسه  اّلل ح  جيهْمهعح )   ي هت ْ

 .صحيح ( ...اْلديثي هْعبحدحونههح  كهانحوا  مها ِإْنسهانٍ  كحلُّ 
 جيحْمهعح  : ) يف حديث أنس  )ب( هناك مجع للمؤمنني يوم القيامة ، كما قال 

انِنها ِمنْ  فهيحُِيحنها رهبِّنها ِإله  اْستهْشفهْعنها لهوْ  ف هي هقحولحونه  اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  اْلمحْؤِمنحونه  ا مهكه  آدهمه  ف هيهْأتحونه  ههذه
 .رواه البخاري  ...اْلديث (

أخي ، استعّد لذلك اليوم من اآلن بكل عمٍل صاحل ، واجعل يوم القيامة على البال         
 ! 

 . وهللا أعلم . [5: التكوير]  ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا )ج( هناك مجع الوحوش :       
أيها املسلم ، إن هللا وعد املؤمنني املتقني ابلظِّالل والعيون والفواكه مما يشتهون يف جنات  -2

النعيم ، فلنعمل بتقوى هللا يف هذه الدنيا حىت خنرج منها إىل اآلخرة ؛ لنحصل على ما وعد 
 على نوعني : هللا به املؤمنني املتقني ، وهللا ال خيلف امليعاد ، فمن أراد الظل يف اآلخرة فهو 

 الظل لكل أهل اجلنة  َوُعُيون   ِظَلال   ِفي   وقد قال  يف حديث سهل بن
 ي هْقطهعحهها مها عهامٍ  ِمائهةه  الس رِيعه  اْلمحضهم ره  اجلْهوهاده  الر اِكبح  يهِسيح  شهجهرهةً  اجلْهن ةِ  يف  ِإن  : ) سعد 

 .رواه الشيخان واللفظ ملسلم ( 
 يف  أسرع أخي إىل الدار اآلخرة بطاعة هللا وترك معاصيه لتحصل على هذا الظل 

 .  ِظاَللٍ 

  حينما تكون الشمس  –وهللا أعلم  –الظِّل يف ظلِّ هللا : وهذا للسبعة ، وذلك
عهةٌ : ) يف حديث أيب هريرة  على رؤوس اخلالئق ، وقد قال  ب ْ  يف  اّلل ح  يحِظلُّهحمْ  سه

مهامح  ِظلُّهح  ِإال   ِظل   اله  ي هْومه  ِظلِّهِ  أه  وهشهابي  اْلعهاِدلح  اْْلِ  يف  محعهل قٌ  ق هْلبحهح  وهرهجحلٌ  رهبِّهِ  ِعبهادهةِ  يف  نهشه
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نِ  اْلمهسهاِجدِ  ْتهح  وهرهجحلٌ  عهلهْيهِ  وهت هفهر قها عهلهْيهِ  اْجتهمهعها اّلل ِ  يف  َتههااب   وهرهجحله  مهْنِصبٍ  ذهاتح  اْمرهأهةٌ  طهلهب ه
ِينحهح  ت حْنِفقح  مها مِشهالحهح  ت هْعلهمه  اله  حهَّت   أهْخفهى تهصهد قه  وهرهجحلٌ  اّلل ه  أهخهافح  ِإّنِ  ف هقهاله  وهَجههالٍ   وهرهجحلٌ  َيه

اِلًيا اّلل ه  ذهكهره  نهاهح  ف هفهاضهتْ  خه  ِظلِّ  يف  . وجاء يف بعض األحاديث : )رواه الشيخان (  عهي ْ

 .رواه أمحد والرتمذي )صحيح( (  عهْرِشهِ 
من ذلك       أخي املسلم ، أطلب هذا الظل ، فكن أحد هؤالء السبعة األصناف أو أكثر 

  صفات كثرية مما يف احلديث .حبيث حتقق 
  ظل الصدقة حىت يُقضى بني الناس ، وقد قال  يف حديث عقبة بن عامر  :

قهِتهِ  ِظلِّ  يف  اْمِرئٍ  كحلُّ )  . رواه أمحد واحلاكم )صحيح((  الن اسِ  بهْيه  ي حْفصهله  حهَّت   صهده
 ن الشمس على رؤوس اخلالئق. أخي ، تصّدق لتبقى يف ظل صدقتك يوم القيامة ؛ أل

 
، سارع إىل اجلنة بكل عمٍل صاحل ، فإّن فيها األهنار والعيون ،  أخي المسلم -3

 وهَبهْره  اْلعهسهلِ  وهَبهْره  اْلمهاءِ  َبهْره  اجلْهن ةِ  يف  ِإن  : )  يف حديث معاوية بن حيدة   وقد قال 

 ِ  .رواه أمحد والرتمذي )صحيح( (  ب هْعدح  اْْلهَّْنهارح  تحشهق قح  ثح   اْْلهْمرِ  وهَبهْره  الل به
، احرص كل احلرص على إقامة الصلوات على الوجه املشروع ، مع  أيها المسلم -4

، شروطها ، واجباهتا ، مسنوانهتا (  ومما جيب العناية به العناية التامة هبا يف ) أركاهنا 
)   :  يف حديث أيب مسعود األنصاري  يف الصالة ، الركوع والسجود  ، وقد قال 

ةٌ  َتحِْزئح  اله  ماجة رواه أمحد والنسائي وأبو داود وابن  ( وهالسُّجحودِ  الرُّكحوعِ  يف  صحْلبههح  ِفيهها الر جحلح  يحِقيمح  اله  صهله

 . والرتمذي )صحيح(
خي ، تابع نفسك في الركوع والسجود ، والخشوع في الصلاة ، فما أ

 أكثر المصلين وما أقل الخاشعين !  وهللا الموفق .

، احرص على أداء الصالة مجاعة ) على الرجل ( ، واحرص على  أخي المسلم -5
 صهل ى مهنْ  : ) يف حديث أنس  الصف األول ، وعلى تكبرية اإلحرام ، وقد قال 
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نِ  لههح  كحِتبهتْ   اْْلحوله  الت ْكِبيهةه  يحْدِركح  َجههاعهةٍ  يف  ي هْوًما أهْربهِعيه  ّلِل ِ   ِمنْ  وهب هرهاءهةٌ  الن ارِ  ِمنْ  ب هرهاءهةٌ  ب هرهاءهَته
 . وهللا الموفق .  رواه الرتمذي )حسن ((  النِّفهاقِ 
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