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ُكمْ  َعَرِبيًّا ُقرْآًَنا َجَعْلَناهُ  إِنَّا( 2) اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ ( 1) حم  ِفي َوإِنَّهُ ( 3) َتْعِقُلونَ  َلَعلَّ

كْرَ  َعْنُكمُ  أََفَنْضرِبُ ( 4) َحِكيم   َلَعِلي   َلَديَْنا اْلِكَتابِ  ُأم ِ   َقْوًما ُكْنُتمْ  أَنْ  َصْفًحا الذ ِ

ِلينَ  ِفي َنِبي    ِمنْ  أَرَْسْلَنا َوكَمْ ( 5) ُمْسرِِفينَ   كَاُنوا إِلَّا َنِبي    ِمنْ  يَأْتِيِهمْ  َوَما( 6) اْلأَوَّ

ِلينَ  َمَثلُ  َوَمَضى بَْطًشا ِمْنُهمْ  أََشدَّ  َفأَْهَلكَْنا( 7) يَْسَتْهزُِئونَ  ِبهِ   َوَلئِنْ ( 8) الْأَوَّ

َماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلَتُهمْ   الَِّذي( 9) اْلَعِليمُ  اْلَعِزيزُ  َخَلَقُهنَّ  َليَُقوُلنَّ  َوالْأَرْضَ  السَّ

ُكمْ  ُسُبًلا ِفيَها َلُكمْ  َوَجَعلَ  َمْهًدا اْلأَرْضَ  َلُكمُ  َجَعلَ   َنزَّلَ  َوالَِّذي (10) َتْهَتُدونَ  َلَعلَّ

َماءِ  ِمنَ   (11) ُتْخَرُجونَ  كََذِلكَ  َميًْتا بَْلَدةً  ِبهِ  َفأَْنشَْرَنا ِبَقَدر   َماءً  السَّ
 التفسير :

ــ أقسم ابلكتاب الواضح اجللي املعاين والداللة حم : من احلروف املقطعة اليت ال يعلم املراد هبا إال هللا ـ
وهو ) القرآن ( ـــ إان أنزلناه قرآانً بلغة العرب فصيحًا واضحًا لعلكم تفهمونه وتتدبرونه وتفقهونه ـــ وإن 
القرآن مكتوب عندان يف اللوح احملفوظ وهو ذو مكانة عظيمة رفيعة وشرف وفضل ، وهو حمكم بريء 

أفنرتككم يف إعراضكم وضاللكم بال تذكري هبذا القرآن وبال رسول ينذركم عذاب هللا  من اللبس والزيغ ـــ
األجل أن كنتم قوماً معرضني عن اهلدى متجاوزين احلد يف الذنوب واملعاصي والكفر ؟ ال بل البد من 

لنا من نيب أمركم وهنيكم ليهتدي من قدر هللا هدايته ولتقوم احلجة على من كتب هللا شقاوته ـــ وكم أرس
يف األمم املاضية من قبلك يدعوهم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له ـــ وما أييت الكفار من نيب من عند 
هللا إال كانوا به يستهزؤون ويكذبون ويسخرون منه كما عمل قومك معك أيها الرسول ـــ فأهلكنا 

ومضى عقوبة األولني الرسول ـ  املكذبني من األمم املاضية وقد كانوا أشد بطشًا من قومك ـ أيها
فجعلناهم عربة ملن بعدهم من املكذبني أن يصيبهم ما أصاهبم ـــ ولئن سألت الكفار : أيها الرسول ـ 
من الذي خلق السموات واألرض ؟ ليقولن لك : خلقهن هللا العزيز الذي ال يغالب العليم بكل شيء 

 وحده الذي جعل لكم األرض ممهدة قرارًا فراشاً فال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ـــ هللا
تسريون عليها وتعيشون عليها وهي راسية فال متيد وال تضطرب ، وجعل لكم فيها طرقًا بني اجلبال 
واألودية لعلكم هتتدون يف سريكم من بلد إىل بلد يف طلب معايشكم وجتارتكم وغريها ـــ وهللا وحده 

سب الكفاية لزرعكم ومثاركم وشربكم وألنعامكم وحسب حاجتكم فأنبتنا الذي نزل من السماء ماءاً حب
به األرض امليتة فلما جاءها املاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج ، وكما أحيينا تلك األرض 
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 امليتة إبنزال املاء عليها والنبات كذلك خترجون من قبوركم للبعث واحلساب واجلزاء .
 بعض الدروس من الآيات :

عراض أيها الدعاة : إن منهج القرآن أنه ) إذا أعرض العباد عن دين هللا واهنمكوا يف اإل (1
ويدعوهم إىل هللا عز وجل ويقيم احلجة عليهم ولذا هم ويذكرهم واملعاصي ( ال يرتكهم بل يعظ

فال يقل الداعية إن هذا اجملتمع ) جملتمع معني يف قرية أو مدينة أو حي أو حنو ذلك ( قد 
وا عن قبول احلق أو عن القيام بواجب معني أو قد وقعوا يف حمرم معني وأهنم يرتكون ألهنم أعرض

ال ينفع فيهم التذكري ، بل جيب تذكري ذلك اجملتمع ووعظهم ونصحهم وإقامة احلجة عليهم 
( على حسب  إىل هللا حىت ولو علم الداعية عدم القبول منه ولكن يدعوهم ) معذرة

(( وقد قام الرسل عليهم الصالة والسالم  فاتقوا هللا ما استطعتمتعاىل ))  االستطاعة وقد قال
نِ  الرَّج ل   و م ع ه   النَِّبَّ إن أييت   )) ابلدعوة إىل هللا وقد أخرب  رواه  ((أ ح د   م ع ه   ل ْيس   و النَِّبَّ  و الرَّج َل 

 )صحيح( . مسلم
أيها الدعاة : لقد جاء يف القرآن كثري من اآلايت اليت فيها ما حصل للرسل من قومهم من  (2

االستهزاء والسخرية وهي دروس ألتباع الرسل ليعوها ولئال تكون مثبطًا هلم عن دعوهتم بل 
على الدعاة أن يستعينوا ابهلل حىت وإن حصل ما حصل من االستهزاء والسخرية والضحك هبم 

)) ا يف دعوهتم إىل هللا عز وجل وأن يفهموا أن ذلك قد حصل ملن هو خري منهم وأن يستمرو 
فقد قيل  الذي حصل للرسل عليهم الصالة والسالم (( وتذكروا أيها الدعاة ما قيل لرسولنا 

له )) جمنون (( وقيل )) ساحر (( وقيل )) شاعر (( إىل غري ذلك ، وليعلم الدعاة أن العاقبة 
 ة للمتقني .الكرمية احلميد

 (( : ،  العليم  العزيز من أمساء هللا )) (3
ليس كمثله شيء وهو فنثبت هذين االمسني هلل مع نفي املماثلة كما قال تعاىل ))  -أ

 (( . السميع البصري
 كل اسم يتضمن صفة )) العزيز : صفة العزة (( ، )) العليم : صفة العلم (( . -ب
 املعىن والكيف فال يعلمه إال هللا عز وجل .نعقل أصل املعىن يف الصفة وأما كمال  -ت
فاهلل جل وعال العامل مبا كان وما سيكون لو كان كيف يكون ومل يزل عاملًا وال خيفى  -ث
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وأن هللا قد أحاط عليه شيء يف األرض وال يف السماء قد أحاط علمه بكل شيء )) 
 (( . بكل شيء علما  

يف األرض وال خيفى عليه شيء فعلينا  أخي املسلم : إذا علمنا أن هللا عليم بكل شيء -ج
أن خنشى هللا وأن نراقبه يف السر والعلن فإن هللا مطلع علينا وعلى ما يف نفوسنا 
فليستح أحدان من ربه أن يعصيه يف عمله أو يف قوله أو يف قلبه ألنه مكشوف أمام 

 (( . يعلم السر وأخفىربه )) 
 ف  ْلري ْك عْ  ِِبْْل ْمرِ  أ ح د ك مْ  ه مَّ  ِإذ اجابر )) يف حديث استخارة هللا بعلمه كما قال يشرع  -ح

ْقِدر ك   ِبِعْلِمك   أ ْست ِخري ك   ِإّنِ  اللَّه مَّ  لِي  ق لْ  ث َّ  اْلف رِيض ةِ  غ رْيِ  ِمنْ  ر ْكع ت ْيِ   ِمنْ  و أ ْسأ ل ك   ِبق ْدر ِتك   و أ ْست  
م   و أ ْنت   أ ْعل م   و ل   و ت  ْعل م   أ ْقِدر   و ل   ت  ْقِدر   ف ِإنَّك   اْلع ِظيمِ  ف ْضِلك    ت  ْعل م   ك ْنت    ِإنْ  اللَّه مَّ  اْلغ ي وبِ  ع َلَّ

ا أ نَّ  ْره   و آِجِلهِ  أ ْمِري ع اِجلِ  ق ال   أ وْ  أ ْمِري و ع اِقب ةِ  و م ع اِشي ِديِن  ِف  ِل  خ رْي   اْْل ْمر   ه ذ   ِل  ف اْقد 
ْره   ِركْ  ث َّ  ِل  و ي سِّ ا أ نَّ  ت  ْعل م   ك ْنت    و ِإنْ  ِفيهِ  ِل  ِب   أ ْمرِي و ع اِقب ةِ  و م ع اِشي ِديِن  ِف  ِل  ش ر   اْْل ْمر   ه ذ 
 أ ْرِضِن  ث َّ  ك ان    ح ْيث   اْْل رْي   ِل  و اْقد رْ  ع ْنه   و اْصرِْفِن  ع نِّ  ف اْصرِْفه   و آِجِلهِ  أ ْمِري ع اِجلِ  ِف  ق ال   أ وْ 
ت ه   و ي س مِّي ق ال    (( رواه البخاري .ح اج 

 ع ل ى و ق ْدر ِتك   اْلغ ْيب   ِبِعْلِمك   اللَّه مَّ )) الدعاء مبا جاء يف حديث عمار قوله يشرع  -خ
(( احلديث رواه ِل  خ رْي ا اْلو ف اة   ع ِلْمت   ِإذ ا و ت  و فَِّن  ِل  خ رْي ا اْلْ ي اة   ع ِلْمت   م ا أ ْحِيِن  اْْل ْلقِ 

 النسائي )صحيح( .
 سلم : أتمل يف إنزال املاء من السماء بقدر معلوم عند هللا وهذا املاء :أخي امل (4

حيي به هللا األرض بعد موهتا ـ وكذلك خنرج للبعث واحلساب فلنفكر ماذا قدمنا  -أ
 آلخرتنا .

 أن هذا املاء نعمة من هللا فهل محدان هللا على هذه النعمة )) عند الشرب (( وقد قال  -ب
 (( ك ل   أ نْ  اْلع ْبدِ  ع نْ  ل ري ْض ى اّللَّ   ِإنَّ يف حديث أنس ه   اْْل ْكل ة   أيْ  ه ا ف  ي ْحم د   ي ْشر ب   أ وْ  ع ل ي ْ

ْرب ة   ه   الشَّ ه ا ف  ي ْحم د   (( رواه مسلم .ع ل ي ْ
أخي املسلم : تفكر يف تركيب املاء ، إنه مركب من )) األكسجني واهليدروجني ((  -ت

ر مساعد على االشتعال )) األكسجني (( أحدمها مشتعل )) اهليدروجني (( ، واآلخ
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إنه يدل على قدرة هللا العظيمة فقد أخرج هللا الشيء من ضده ، وكما أخرج الشيء 
فال إله إال  ،(( اآلية الذي جعل لكم من الشجر اْلخضر انرا  من ضده يف قوله تعاىل )) 

 هللا وال رب سواه .
وينزل من السماء والثمار ) رزق ( فهو رزق هللا ))  إن هبذا املاء تنبت احلبوب والزروع -ث

(( فحمدان طعمة اليت أخرجها لنا هبذا املاءفهل تذكران هذه النعمة )) نعمة األ((  رزقا  
 هللا على ذلك . 

كما كان صلى هللا عليه وسلم يقول   )) صيبًا انفعًا (( وإذا رأى أحدان املطر فليقل  -ج
  وهللا املوفق . ذلك,
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َها اْلأَْزَواجَ  َخَلقَ  َوالَِّذي  ( 12) َتْركَُبونَ  َما َواْلأَْنَعامِ  اْلُفْلكِ  ِمنَ  َلُكمْ  َوَجَعلَ  ُكلَّ

 ُسبَْحانَ  َوَتُقوُلوا َعَليْهِ  اْسَتَويُْتمْ  إَِذا َرب ُِكمْ  نِْعَمةَ  َتْذُكُروا ُثمَّ  ُظُهورِهِ  َعَلى ِلَتْسَتُووا

ِذي رَ  الَّ ا َوَما َهَذا َلَنا َسخَّ ا( 13) ُمْقرِنِينَ  َلهُ  ُكنَّ  َوَجَعُلوا( 14) َلُمْنَقِلُبونَ  َرب َِنا إَِلى َوإِنَّ

ا اتََّخذَ  أَمِ ( 15) ُمِبين   َلكَُفور   اْلِإْنَسانَ  إِنَّ  ُجْزًءا ِعبَاِدهِ  ِمنْ  َلهُ   بََنات   يَْخُلقُ  ِممَّ

رَ  َوإَِذا( 16) ِباْلبَنِينَ  َوأَْصَفاُكمْ   َوْجُههُ  َظلَّ  َمَثًلا ِللرَّْحَمنِ  َضَربَ  ِبَما أََحُدُهمْ  ُبش ِ

أُ  أََوَمنْ ( 17) كَِظيم   َوُهوَ  ُمْسَودًّا  ُمِبين   َغيْرُ  اْلِخَصامِ  ِفي َوُهوَ  اْلِحْليَةِ  ِفي ُيَنشَّ

ِذينَ  اْلَمَلائِكَةَ  َوَجَعُلوا( 18)  بُ َسُتكْتَ  َخْلَقُهمْ  أََشِهُدوا إَِناًثا الرَّْحَمنِ  ِعبَادُ  ُهمْ  الَّ

 ِمنْ  ِبَذِلكَ  َلُهمْ  َما َعبَْدَناُهمْ  َما الرَّْحَمنُ  َشاءَ  َلوْ  َوَقاُلوا( 19) َوُيْسأَُلونَ  َشَهاَدُتُهمْ 

 (20) يَْخرُُصونَ  إِلَّا ُهمْ  إِنْ  ِعْلم  
 التفسير :

وهللا الذي خلق األصناف كلها من النبااتت واإلنسان واحليواانت على اختالف األجناس واألصناف 
، وجعل لكم من السفن واألنعام كاإلبل واخليل والبغال واحلمري ما تركبونه فذللها وسخرها ويسرها 

مكنني مرتفعني ، مث ملنافعكم يف الرب والبحر ـــ لتستقروا على ظهور ما تركبونه من السفن واألنعام مت
تذكروا نعمة ربكم فيما سخر لكم إذا استويتم عليه وتقولوا )) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مطيقني وال ضابطني ولوال تسخري هللا لنا هذا ملا قدران عليه ـــ وتقولوا )) وإان إىل ربنا لصائرون بعد 

نصيبًا فقالوا : املالئكة بنات هللا ، إن من خلقه املوت للحساب واجلزاء (( ـــ وجعل املشركون هلل 
اإلنسان لكفور ابهلل واضح الكفر وهو يقر أبن هللا هو اخلالق لكل شيء ومع هذا جيعل هلل البنات ، 
تعاىل وتقدس عن ذلك علواً كبرياً ـــ أتقولون أيها املشركون املفرتون أن هللا اختذ مما خيلق من املخلوقات 

بنني تفضيالً لكم وإكراماً ـــ وإذا بشر أحد املشركني مما جعلوا هلل من البنات )) والدة وخصكم ابلبنات 
بنت (( اسود وجهه وأصابته كآبة من سوء ما بشر به فكيف أتنفون أنتم من ذلك وتنسبوه إىل هللا عز 

ي اليت ترىب يف وجل ، تعاىل هللا عن ذلك علوًا كبريًا ـــ كيف تنسب األنثى إىل جناب هللا العظيم وه
تها يف خصامها لعجزها وضعفها ـــ واعتقد الزينة ابحللي وهي ال تستطيع بيان حج اآلنية وتكمل

املشركون أن املالئكة وهم عباد الرمحن ـــ أهنم إانث وقالوا هم بنات هللا ، تعاىل هللا عن ذلك ، أحضر 
وعلم ؟ ـــ سيكتب هللا شهادهتم الباطلة  املشركون خلقهم حىت يشهدوا أبن هللا خلقهم إاناًث عن رواية

ـــ وقال املشركون لو أراد هللا ويسأهلم عنها يوم القيامة وحياسبهم عليها ويعاقبهم عليه أشد العقوبة 
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اعبدان هذه األصنام وحلال بيننا وبني عبادهتا فإنه عامل بذلك ، وهذه حجة ابطلة فليس هلم أي علم م
 ا هم يف قوهلم إال يكذبون ويتقولون .بصحة ما قالوه واحتجوا به فم

 بعض الدروس من الآيات :
أخي املسلم : إن يف خلق كل شيء داللة على قدرة هللا العظيمة لكن هل نفكر أان وأنت يف  (1

تلك املخلوقات فنعترب ونتعظ ونقدر هللا حق قدره فنقوم بعبادته وحده ال شريك له ونكثر من 
ه وشكره فإان إذا ذكران هللا يف مأل من خلقه ذكران هللا يف مأل التقرب إليه وتنزيهه ومحده وذكر 

ْرت ه   ن  ْفِسهِ  ِف  ذ ك ر ِن  ف ِإنْ خري منهم كما قال هللا تعاىل يف احلديث القدسي ))  و ِإنْ  ن  ْفِسي ِف  ذ ك 
ه مْ  خ رْيإ  م ل إ  ِف  ذ ك ْرت ه   م ل إ  ِف  ذ ك ر ِن     )صحيح( . رواه البخاري ((ِمن ْ

أيها العبد : إان نركب السفن والطائرات والسيارات والقطارات واألنعام فهل عرفنا هذه النعمة  (2
اليت أنعم هللا هبا علينا فشكران هللا عليها وقدران هللا حق قدره ملا فيها من الداللة على قدرة هللا 

أو يف الطائرة العظيمة ؟ إن هناك من يركب هذه املواصالت ولكنه يعصي هللا وهو يف السفينة 
اء األجنبيات أو ترى أو يف القطار أو يف السيارة أو على دابته فرتاه يدخن أو ينظر إىل النس

رة اليت قد أظهرت زينتها للرجال األجانب وغري ذلك من املعاصي اليت ترتكب يف املرأة الساف
 هذه املواصالت مع أن املشروع عند الركوب :

والقلب واجلوارح فيكون ركوبه هلذه املواصالت يف ذكر نعمة هللا بشكرها ابللسان  -أ
أو تنقالت مشتبهة )) أخي أعمال مباحة أو مشروعة وال يكون يف أسفار حمرمة 

املسلم اعرف ركوبك وسفرك واستخدامك هذه املواصالت ) النعم ( فإن كان يف حمرم 
 فتب إىل هللا وأقلع عن ذلك وإن كان يف مباح أو مشروع فامض لذلك .

} )) كرب ثالاثً مث قال  كان إذا ركب راحلته  الدعاء مبا جاء يف حديث ابن عمر أنه  -ب
ا ل ن ا س خَّر   الَِّذي س ْبح ان   ق ِلب ون   ر بِّن ا ِإل   و ِإانَّ  م ْقرِِني   ل ه   ك نَّا  و م ا ه ذ   ِإانَّ  اللَّه مَّ ث يقول :  { ل م ن ْ
ا س ف ران   ِف  ن ْسأ ل ك   ن ا ه وِّنْ  اللَّه مَّ  ت  ْرض ى م ا اْلع م لِ  و ِمنْ  و الت َّْقو ى اْلِبَّ  ه ذ  ا س ف ر ان   ع ل ي ْ  و اْطوِ  ه ذ 
ه   ع نَّا  و ْعث اءِ  ِمنْ  ِبك   أ ع وذ   ِإّنِ  اللَّه مَّ  اْْل ْهلِ  ِف  و اْْل ِليف ة   السَّف رِ  ِف  الصَّاِحب   أ ْنت   اللَّه مَّ  ب  ْعد 

نْ  و ك آب ةِ  السَّف رِ  ق ل بِ  و س وءِ  ظ رِ اْلم   آيِب ون  ، وإذا رجع إل أهله قال :  و اْْل ْهلِ  اْلم الِ  ِف  اْلم ن ْ
ئِب ون    (( رواه مسلم .ح اِمد ون   ِلر بِّن ا ع اِبد ون   َت 
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ْيط ان   ب ِعريإ  ك لِّ   ظ ْهرِ  ع ل ى)) يف حديث محزة األسلمى التسمية )) ابسم هللا (( لقوله  -ت  ش 
ت م وه ا ف ِإذ ا ر وا ل   ث َّ  و ج لَّ  ع زَّ  اّللَّ   ف س مُّوا ر ِكب ْ رواه أمحد والنسائي )) (( ح اج اِتك مْ  ع نْ  ت  ق صِّ

  ركب بعري أو غريه (( .يسمي سواءً 
أخي املسلم : إذا كنت على ظهر دابتك أو سيارتك أو غريها من املواصالت فاستغل  -ث

بِّح  )) الفرصة ابلتنفل ابلصالة ألنه  ه ا و ي وتِر   ت  و جَّه   و ْجهإ  أ يَّ  الرَّاِحل ةِ  ع ل ى ي س   أ نَّه   غ رْي   ع ل ي ْ
ه ا اْلم ْكت وب ة   ي ص لِّي ل   ( ، وهذا إمنا يكون إذا مل يكن عليك خطر (( )رواه الشيخان ع ل ي ْ

     وكذلك على غريه ((  على نفسه )) لكن قائد السيارة لو صلي فإن عليه خطرا
 ((  وهللا املوفق . يسبح : يصلي)) وأما الراكب فال خطر عليه (( )) 

))        أيها املسلم : إذا ركبت السيارة أو الطائرة أو الدابة أو غريها من املواصالت  فتذكر  (3
العودة إىل هللا والرجوع إليه يوم القيامة فحاسب نفسك يف ركوبك ونزولك وسفرك ويف كالمك 

(( ومن احملاسبة للنفس وحنن يف وسائل املواصالت  وإان إل ربنا ملنقلبونوحركاتك وكل شيء )) 
يف الطائرة أو السيارة أو القطار أو غريها أنه جيب علينا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

ْه   م ْنك ر ا ِمْنك مْ  ر أ ى م نْ )) وذلك حسب االستطاعة لقوله  انِهِ  ي ْست ِطعْ  ل ْ  ف ِإنْ  بِي ِدهِ  ف  ْلي  غ ريِّ  ف ِإنْ  ف ِبِلس 
 ( .(( )رواه مسلماْْلِمي انِ  أ ْضع ف   و ذ ِلك   ف ِبق ْلِبهِ  ي ْست ِطعْ  ل ْ 

أن املشركني احتجوا ابلقدر على شركهم وحجتهم داحضة ) ابطلة ( ألن هللا تعاىل قد أنكر  (4
ذلك عليهم أشد اإلنكار فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب أيمر بعبادته وحده ال شريك له 
وينهى عن عبادة ما سواه ، وليس مع املشركني يف احتجاجهم علم بصحة ما قالوه وإمنا هم 

ولون ، والقدر إمنا حيتج به عند املصائب ال عند املعايب فال حيتج ابلقدر على يكذبون ويتق
 الذنوب واملعاصي لكن على املصيبة فقط كما يف حديث حماجة آدم موسى فقد قال 

 أ ْغو ْيت   ر وِحهِ  نْ مِ  ِفيك   و ن  ف خ   بِي ِدهِ  اّللَّ   خ ل ق ك   الَِّذي أ ْنت   آد م   ي   م وس ى ف  ق ال   و م وس ى آد م   اْحت جَّ ))
ِمهِ  اّللَّ   اْصط ف اك   الَِّذي م وس ى و أ ْنت   آد م   ف  ق ال   ق ال   اْلْ نَّةِ  ِمنْ  و أ ْخر ْجت  ه مْ  النَّاس    ع م لإ  ع ل ى أ ت  ل وم ِن  ِبك َل 
ت  ب ه    ع ِمْلت ه    (( رواه الشيخان .م وس ى آد م   ف ح جَّ  ق ال   و اْْل ْرض   السَّم و اتِ  َي ْل ق   أ نْ  ق  ْبل   ع ل يَّ  اّللَّ   ك 

 

ا َقاُلوا بَلْ ( 21) ُمْسَتْمِسُكونَ  ِبهِ  َفُهمْ  َقبِْلهِ  ِمنْ  ِكَتابًا آََتيَْناُهمْ  أَمْ   آَبَاَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ
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ا ُأمَّة   َعَلى  َقْريَة   ِفي َقبِْلكَ  ِمنْ  أَرَْسْلَنا َما َوكََذِلكَ ( 22) ُمْهَتُدونَ  آََثارِِهمْ  َعَلى َوإِنَّ

ا ُمْتَرُفوَها َقالَ  إِلَّا َنِذير   ِمنْ  ا ُأمَّة   َعَلى آَبَاَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ  ُمْقَتُدونَ  آََثارِِهمْ  َعَلى َوإِنَّ

ا ِبأَْهَدى ِجْئُتُكمْ  أََوَلوْ  َقالَ ( 23) ا َقاُلوا آَبَاَءُكمْ  َعَليْهِ  َوَجْدُتمْ  ِممَّ  ِبهِ  ُأرِْسْلُتمْ  ِبَما إِنَّ

ِبينَ  َعاِقبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  َفاْنُظرْ  ِمْنُهمْ  َفاْنَتَقْمَنا( 24) كَاِفُرونَ   َقالَ  َوإِذْ ( 25) اْلُمكَذ ِ

ا بَرَاء   إِنَّنِي َوَقْوِمهِ  لِأَِبيهِ  إِبْرَاِهيمُ  ِذي إِلَّا( 26) َتْعُبُدونَ  ِممَّ  َسيَْهِدينِ  َفإِنَّهُ  َفَطرَنِي الَّ

 َهُؤَلاءِ  َمتَّْعتُ  بَلْ ( 28) يَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِقِبهِ  ِفي اِقيَةً بَ  كَِلَمةً  َوَجَعَلَها( 27)

ا( 29) ُمِبين   َورَُسول   اْلَحق   َجاَءُهمُ  َحتَّى َوآَبَاَءُهمْ   َهَذا َقاُلوا اْلَحق   َجاَءُهمُ  َوَلمَّ

ا ِسْحر    (30) كَاِفُرونَ  ِبهِ  َوإِنَّ
 التفسير :

هل أنزلنا على املشركني كتااًب قبل القرآن يؤيدهم على شركهم فهم متمسكون به ؟ ليس األمر كذلك 
فهم ال دليل معهم وال حجة بل هم مفرتون ـــ بل قال املشركون : إان وجدان آابئنا على دين فنحن على 

ية من رسول خيوفهم آاثرهم مهتدون وهلم مقلدون ـــ وكذلك ما أرسلنا قبلك ـ أيها الرسول ـ يف قر 
وحيذرهم عذاب هللا ويدعوهم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له إال قال أهل الرتف يف تلك القرية إان 
وجدان آابئنا على دين وإان على آاثرهم مقتدون وهلم مقلدون وعلى ملتهم متبعون ـــ قال هلم رسوهلم : 

عليه آابئكم وأدل على اهلدى إىل احلق  الباطل ولو جئتكم خبري مما وجدمتأتتبعون دين آابئكم 
والسعادة والفوز والنجاة من دين آابئكم الباطل الذي قلدمتوهم فيه ، قالوا : إان مبا أرسلتم به إلينا  
كافرون وله جاحدون ـــ فانتقمنا من هؤالء الذين كذبوا الرسل أبنواع العذاب واهلالك والدمار فانظر  

 املؤمنني ـــ واذكر حني قال إبراهيم ألبيه وقومه املشركني : إنين أتربأ كيف ابدوا وهلكوا وكيف جنى هللا
إىل هللا مما تعبدون من دون هللا من أصنام وغريها من املعبودات الباطلة )) أتربأ منكم ومما تعبدون من 

إىل الصراط  دون هللا (( ـــ إال الذي خلقين وهو هللا فإين أعبده وحده ال شريك له فإنه سريشدين ويدلين
(( كلمة ابقية يف ذريته يقتدي به فيها من هداه  ل إله إل هللااملستقيم ـــ وجعل إبراهيم كلمة التوحيد )) 

هللا تعاىل من ذرية إبراهيم عليه الصالة والسالم لعلهم يرجعون إىل توحيد هللا وحتقيق كلمة التوحيد )) 
ر واملعاصي ـــ بل متعت هؤالء املشركني وآابئهم ابحلياة ومالذها (( والتوبة إىل هللا من الكف ل إله إل هللا

(( ـــ وملا  الرسالة والنذارة )) حممد فلم أعاجلهم ابلعقوبة حىت جاءهم القرآن املنزل ابحلق ورسول بني 
من عند هللا قالوا : القرآن سحر وإان جاحدون أنه وحي  جاء املشركني القرآن املنزل على رسول هللا 
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 من هللا فال نصدق به وال نعرتف به .
 بعض الدروس من الآيات :

 إن املشركني ليس هلم حجة وال دليل وال برهان يف عبادة غري هللا عز وجل بل هم متخرصون (1
مفرتون ، بل أن األدلة إمنا هي كلها تنهي عن الشرك وتدل على وجوب عبادة هللا وحده ال 
شريك له ولذلك جيب على كل من يعبد غري هللا ممن يعبد حجراً أو يعبد بوذا أو يعبد حيواانً 

لك أو يعبد قربًا أو يعبد نبيًا )) كالنصارى (( أو يعبد شيئًا غري هللا ، أن ينتهي فورًا عن ت
والفوز والفالح أراد اخلري لنفسه والنجاة  ريك له إنالعبادة وأن يتوجه إىل عبادة هللا وحده ال ش

 خبالف ما يعبد من دون هللا فذلك هو اخلسارة واهلالك والدمار والذل يف الدنيا واآلخرة .

عراض عن أن أهل الشرف هم الذين يغلب عليهم الفساد والبعد عن هللا واملشاقة لدين هللا واإل (2
القرآن والسنة وعدم تقبل املواعظ والنصيحة )) اي أيها املرتفون انتبهوا ألنفسكم واتقوا هللا يف 
أعمالكم ويف أموالكم واعلموا أنكم سوف تقفون بني يدي هللا وتسألون فمن اآلن اعملوا 

اة الدنيا يف فما متاع احلي ةآلخرتكم وال تغرتوا بدنياكم وأموالكم وقصوركم وسياراتكم الفاره
بل اي صاحب األموال واجلاه )) كلما  /رواه مسلم(( اتقوا الدنيا))  اآلخرة إال قليل وقد قال 

مرت بك آية من كتاب هللا ذكر فيها املرتفون فقف عندها وادرس نفسك بدقة إن كنت عاقالً 
 القرب فأنت تطلب لنفسك النجاة والفالح ، واعلم أنك مفارق هذا الرتف يومًا من األايم إىل

عش ما تذكر هذه اجلملة )) على طاعة هللا واجتناب معصيته و  راحل ال حمالة فامحل نفسك
ما الدنيا إال كراكب استظل بظل شجرة و ((  قدر لك فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه

يتمنون مث راح وتركها وكم يف القبور من املرتفني وغريهم من الذين أجرموا أو متردوا هم اآلن 
 العودة إىل الدنيا ليعملوا صاحلاً (( .  وهللا املوفق .

 وجوب الرباءة :  (3

ا ِمْنُكمْ  ُبرَآَءُ  إِنَّامن الشرك وأهله )) -أ فيجب الكفر  ((اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوِممَّ
 ح ر م   اّللَِّ  د ونِ  ِمنْ  ي  ْعب د   ِب ا و ك ف ر   اّللَّ   ِإلَّ  ِإل ه   ل   ق ال   م نْ : )) مبا يعبد مبا دون هللا وقد قال 

 رواه مسلم . ((اّللَِّ  ع ل ى و ِحس اب ه   و د م ه   م ال ه  

 بن الوليد  الرباءة من املعاصي ، فعلينا الرباءة من ذنوب العصاة وملا حصل من خالد -ب
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 (( رواه البخاري . خ اِلد   ص ن ع   ِمَّا ِإل ْيك   أ بْ ر أ   ِإّنِ  اللَّه مَّ : )) بعض األمور قال النيب 

 أخي املسلم _ أخيت املسلمة : ماذا قدمنا من الدعوة إىل هللا لــ :  (4

  . أابئنا -أ

 . أمهاتنا -ب

 . أبنائنا وبناتنا وعماتنا -ت

 . أزواجنا -ث

 . قرابتنا -ج

 . عشريتنا وجرياننا وزمالئنا -ح

 . قراان ومدننا -خ

 . ابديتنا -د

 .عاملنا كله  -ذ

إن على وعليك أن ندرس هذا املوضوع دراسة جادة لنقدم الدعوة الصحيحة إىل دين 
فقد أنذر عشريته األقربني  هللا وطاعته وترك معاصيه متأسني يف ذلك برسول هللا 

 ع ْبدِ  ب ِن  ي   ُم  مَّدإ  بِْنت   ف اِطم ة   ي   اْلم طَِّلبِ  ع ْبدِ  بِْنت   ص ِفيَّة   ي  وانداهم حىت أنه قال ))
ئ ا اّللَِّ  ِمنْ  ل ك مْ  أ ْمِلك   ل   ِإّنِ  اْلم طَِّلبِ  ي ْ )صحيح( ، وهذا إبراهيم عليه  رواه الرتمذي ((ش 

السالم يدعوا أابه وقومه ولذا ) أيها األخ ، أيتها األخت املسلمة ( لينظر كل واحد 
م من املخالفة يف منا ماذا عند أبيه أو أمه أو قريبه أو زميله أو قريته أو ابديته وغريه

ترك بعض الواجبات فليأمرهم بذلك وليبينه هلم وليدعهم إليه ولينظر ما عندهم من 
ويدعوهم إىل تركها ويتربأ من تلك فيحذرهم منها ويبني خطرها املعاصي والذنوب 

)) لنقدم ألنفسنا أان وأنت يف هذا املشروع القرآين النبوي ((  وهللا املعاصي إىل هللا 
 املوفق .

ل إله إل هللا أخي املسلم : لنهتم بعقبنا وذرايتنا ومن يقتدي بنا فنربيهم على توحيد هللا بـ )  (5
( ولنشجعهم على طاعة هللا وعلى حمبة الدعوة إىل هللا عز وجل , وإىل توحيده ُممد رسول هللا 

مهتهم  وعبادته وحده ال شريك له وعلى العلم الشرعي النافع يف الدنيا واآلخرة حىت تكون
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عالية يف العلم والدعوة إىل هللا ونشر دين هللا يف األرض )) ماذا قدمنا ألوالدان وأهلينا من 
التشجيع واحلض ، بل أخي املسلم حاول أن يكون أوالدك وعقبك وأهلك علماء دعاة قائمني 
 بتوحيد هللا عماًل ودعوًة ونشرًا حسب استطاعتك فإن كان ذلك شاقًا عليك فحاول ولو يف

ا تستطيع فعسى مببعض من أوالدك ممن رأيته ذكياً صاحلاً لتحمل العلم واهلم الدعوي فقم عليه 
 اللَّه مَّ ))البن عباس  أن خيرج هللا من ذريتك من حيمل هم هذا الدين ولقد دعا رسول هللا 

العامل الداعية الفقيه  (( احلديث )صحيح( ، وهذا ابن عباس ابن عم رسول هللا اْلِكت اب   ع لِّْمه  
)) فهل حنرص أان       احملدث ، وهذه عائشة أم املؤمنني العاملة الفقيهة الداعية احملدثة   

الداعية من أوالدان وأهلينا وأزواجنا وهل حنرص على وأنت على إخراج العامل الفقيه احملدث 
إن ذلك ليسري على من يسره هللا  إخراج )) الداعية احملدثة الفقيهة العاملة من بناتنا وزوجاتنا ؟

(( وكذلك أنت أيتها املرأة  والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناعليه وعلى من جاهد يف ذلك )) 
املسلمة حاويل يف إخراج العلماء والدعاة من أوالدك أو زوجك وهذا اإلمام أمحد الذي قامت 

 .  وهللا املوفق عليه أمه خرج هذا اإلمام للناس 

 :رسالة  (6
أيها املشرفون على تربية الشباب ، أيها املعلمون ، أيها املدراء للمدارس ، أيها العمداء 

املدراء واملشرفون على  اللكليات واملعاهد ، أيها املدراء للجامعات ومكاتب الدعوة ، أيه
شرفون ، أيها األئمة للمساجد واخلطباء ، أيه املشرفون على الرتبية والتعليم ، أيها املاملساجد 

على مدارس البنات ، أيتها املديرات للمدارس ) البنات ( وعميدات الكليات واملعاهد ، أيها 
 املسلمون عموماً ، أيها التجار :

اسعوا واجتهدوا يف ختريج علماء لألمة يف علم الشريعة من الرجال والنساء ويف العلوم  -أ
قال هللا عنه        ))  النافعة للمسلمني املتناسبة مع أصحاهبا ألن رسول هللا 

(( واعلموا أن هؤالء الشباب وغريهم أمانة يف األعناق ، وقد  ويعلمهم الكتاب واْلكمة
لقد كان لكم ف ولنا فيه األسوة ))  خرج العلماء والفقهاء من أصحاب رسول هللا 

 (( . رسول هللا أسوة حسنة

اسعوا واجتهدوا يف ختريج الدعاة إىل هللا عز وجل املسلمني ابلعقيدة الصحيحة        -ب
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(( آي ة   و ل وْ  ع نِّ  ب  لِّغ وا)) )) عقيدة السلف الصاحل (( من الرجال والنساء كما قال 
دعاة إىل هللا فنشروا هذا الدين يف بقاع  وكما خرج أصحاب رسول هللا )صحيح( 

 األرض دعاة جماهدين يف سبيل هللا .

اعلموا أن من منكم أخرج عاملًا أو داعية فله أجر عظيم ألنه سن سنة صاحلة وقد  -ت
مِ  ِف  س نَّ  م نْ )) قال  ن ة   س نَّة   اْْلِْسَل   أ نْ  غ رْيِ  نْ مِ  ب  ْعد ه   ِِب ا ع ِمل   م نْ  و أ ْجر   أ ْجر ه ا ف  ل ه   ح س 
ق ص    (( احلديث )صحيح( .ش ْيء   أ ج ورِِهمْ  ِمنْ  ي  ن ْ
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ِلَ  َلْوَلا َوَقاُلوا   يَْقِسُمونَ  أَُهمْ ( 31) َعِظيم اْلَقْريََتيْنِ  ِمنَ  َرُجل   َعَلى اْلُقرْآَنُ  َهَذا ُنز 

ْنيَا اْلَحيَاةِ  ِفي َمِعيَشَتُهمْ  بَيَْنُهمْ  َقَسْمَنا َنْحنُ  َرب ِكَ  َرْحَمةَ   َفْوقَ  بَْعَضُهمْ  َورََفْعَنا الد 

( 32) يَْجَمُعونَ  ِممَّا َخيْر   َرب ِكَ  َوَرْحَمةُ  ُسْخِريًّا بَْعًضا بَْعُضُهمْ  ِليَتَِّخذَ  دََرَجات   بَْعض  

 ِمنْ  ُسُقًفا ِلُبُيوتِِهمْ  ِبالرَّْحَمنِ  يَكُْفرُ  ِلَمنْ  َلَجَعْلَنا َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاسُ  يَُكونَ  أَنْ  َوَلْوَلا

ِكُئونَ  َعَليَْها َوُسُررًا أَبَْوابًا َوِلُبُيوتِِهمْ  (33) يَْظَهُرونَ  َعَليَْها َوَمَعاِرجَ  ِفضَّة   ( 34) يَتَّ

ْنيَا اْلَحيَاةِ  َمَتاعُ  َلمَّا َذِلكَ  ُكل   َوإِنْ  َوُزْخُرًفا ( 35) ِلْلُمتَِّقينَ  َرب ِكَ  ِعْندَ  َواْلآَِخرَةُ  الد 

 َوإِنَُّهمْ ( 36) َقِرين   َلهُ  َفُهوَ  َشيَْطاًنا َلهُ  ُنَقي ِضْ  الرَّْحَمنِ  ِذكْرِ  َعنْ  يَْعشُ  َوَمنْ 

ِبيلِ  َعنِ  َليَُصد وَنُهمْ   يَا َقالَ  َجاءََنا إَِذا َحتَّى( 37) ُمْهَتُدونَ  أَنَُّهمْ  َويَْحَسُبونَ  السَّ

 إِذْ  اْليَْومَ  يَْنَفَعُكمُ  َوَلنْ ( 38) اْلَقِرينُ  َفِبْئسَ  اْلَمشْرَِقيْنِ  ُبْعدَ  َوبَيَْنكَ  بَيْنِي َليْتَ 

ُكمْ  َظَلْمُتمْ   اْلُعْميَ  َتْهِدي أَوْ  الص مَّ  ُتْسِمعُ  أََفأَْنتَ ( 39) ُمْشَترُِكونَ  اْلَعَذابِ  ِفي أَنَّ

 (40) ُمِبين   َضَلال   ِفي كَانَ  َوَمنْ 
 التفسير :

وقال املشركون : هال أُنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبري من مكة أو الطائف ـــ هل هؤالء املشركون 
مردوداً هلم بل إىل هللا عز يقسمون النبوة والرسالة فيعطوهنا من شاءوا ومينعوهنا من شاءوا ؟ ليس األمر 

حلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق وجل ، وهللا أعلم حيث جيعل رسالته ، حنن قسمنا بينهم أرزاقهم يف ا
بعض يف الرزق فهذا غين وهذا فقري ليسخر بعضهم بعضًا يف األعمال الحتياج هذا إىل هذا وهذا إىل 

ولوال أن يعتقد  مما جيمعون من حطام الدنيا الفاين الذاهب ـــ هذا ، ورمحة هللا خبلقه هبدايتهم لدينه خرياً 
ملال دليل على حمبتنا ملن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر ألجل املال كثري من الناس اجلهلة أن إعطائنا ا

جلعلنا لبيوت من يكفر ابهلل سقفًا من فضة ودرجًا من فضة عليها يصعدون إىل الغرف والسطوح 
وذلك لضعف الدنيا وحقارهتا ـــ وجلعلنا لبيوت الكفار أبوااًب من فضة وسررًا من فضة يتكئون عليها ـــ 

وت الكفار ذهبًا يف سقوفها وأبواهبا وسررهم ، وكل ذلك متاع احلياة الدنيا الزائلة الفانية ، وجلعلنا لبي
ونعيم اآلخرة وفوزها العظيم فهو لعباد هللا املتقني ال يشاركهم فيه غريهم ـــ ومن يتعامى ويعرض عن ذكر 

إلضالله وحتسني املعاصي له ـــ جنعل له شيطااًن يرافقه فال يفارقه  الرمحن وهو كتاب هللا وسنة رسوله 
وإن الشياطني املالزمني هلم ليمنعوهنم عن طريق اهلدى فيزينون للعاشني املعرضني السيئات ويبغضون 
إليهم الطاعات فيظن العاشون املعرضون أهنم على هدى وفالح ، وهم يف ضالل واحنراف ـــ حىت إذا 
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الشيطان الذي قارنه وقال له : اي ليت بيين وبينك بعد  تربأ منعن ذكران إلينا يوم القيامة  يعاد العاش
ما بني املشرق واملغرب ، فبئس املقارن أنت ـــ وال ينفعكم أيها الكفار اجتماعكم يف النار واشرتاككم 
يف العذاب األليم مع قرانئكم من الشياطني الذين اطعتموهم يف الضالل والكفر ـــ أفأنت ـ أيها الرسول ـ 

من أصم هللا مسعه عن اهلدى فتجعله يستجيب ، أو تستطيع هداية من أعماه هللا عن  متلك أمساع
إبصار احلق ، أو تستطيع هداية من كان يف ضالل بني واضح عن طريق اهلدى والنجاة ؟ إنك ال 

 تقدر على ذلك ، إمنا عليك البالغ وعلينا احلساب .
 بعض الدروس من الآيات :

نة على هللا عز وجل فهو يعطيها من حيب ومن ال حيب ومن هواهنا أخي املسلم : إن الدنيا هي (1
نْ ي ا ف  و اّللَِّ  ))قال لبعض أصحابه  ملا مر جبدي أسك  على هللا أنه  ا ِمنْ  اّللَِّ  ع ل ى أ ْهو ن   ل لدُّ  ه ذ 

 (( رواه مسلم من حديث جابر ولذا أخي املسلم : ع ل ْيك مْ 
( ، وعلى أحدان أن أيخذ منها ما (( )رواه مسلم الدنيااتقوا ))  كما قال اتق الدنيا   -أ

 يسره هللا له .

(( ولو يعلم  لكيَل أتسوا على ما فاتكمعلى ما فاتك من الدنيا ))  ال حتزنأيها املؤمن  -ب
 ذ ِخر   م ا ت  ْعل م ون   ل وْ ابض ))عر يف حديث ال املؤمن ما أخر له ما حزن عليها وقد قال 

زِنْ ت مْ  م ا ل ك مْ   (( رواه أمحد )صحيح( .ع ْنك مْ  ز ِوي   م ا ع ل ى ح 

(( وإمنا يفرح املؤمن ابلقرآن واإلميان  ول تفرحوا ِبا آَتكممبا أوتيت من الدنيا ))  ال تفرح -ت
 وطاعة هللا عز وجل .

نْ ي ايف حديث أيب هريرة )) اعلم أن الدنيا ابلنسبة للمؤمن هي سجن كما قال  -ث  الدُّ
نَّة   اْلم ْؤِمنِ  ِسْجن    (( رواه مسلم . اْلك اِفرِ  و ج 

يف حديث       والدنيا هي متاع زائل ذاهب وخري متاعها املرأة الصاحلة كما قال  -ج
نْ ي ا)) نْ ي ا م ت اعِ  و خ رْي   م ت اع   ك لَّه ا  الدُّ ْرأ ة   الدُّ (( رواه مسلم ، إذا عرفت هذا عن الصَّاِْل ة   اْلم 

الدنيا فال جتعلها كل مهك واجعل اآلخرة هي مهك وشغلك الشاغل واعنت هبا ألنك 
 .قادم عليها راحل إليها وهللا املوفق 

احذر أيها املسلم الذي استعمل على عمل فاستغله ملصاحل الدنيا والتخبط يف أكل  -ح
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 اْست  ْعم ْلن اه   م نْ يف حديث عدى )) قال احلرام ) الرشاوى ( ) الغلول ( وحنوها وقد 
ت ْمن ا ع م لإ  ع ل ى ِمْنك مْ  يت  غ ل ول   ك ان    ف  ْوق ه   ف م ا ِِمْي ط ا ف ك  (( رواه مسلم ، ويف  اْلِقي ام ةِ  ي  ْوم   بِهِ  أيْ 

ن اه   ع م لإ  ع ل ى اْست  ْعم ْلن اه   م نْ )) حديث بريدة قوله   ف  ه و   ذ ِلك   ب  ْعد   أ خ ذ   ف م ا ِرْزق ا ف  ر ز ق ْ
 (( رواه أبو داود )صحيح( .غ ل ول  

ويُفرحه ويؤنسه حطام الدنيا الفاين ولذلك لو أعطى الكافر الدنيا  إن كثرياً من الناس إمنا يُهمه (2
بكفره ملال إليها كثري من الناس وطلبوها ابلكفر ولذلك هناك الكثري من الناس يسعى وراء 
احلصول على األموال واحلطام ابلفسوق وجيمع ذلك من أبواب احلرام والشبه وال يبايل يف هذا 

كما ترى يف كثري من الناس اليوم فيا أخي املسلم   ى هللا ورسوله العمل بدين أو أخالق أو هن
انتبه لنفسك كل االنتباه وقف يف أخذ املال وغريه من الدنيا عند احلدود اليت جاءت يف كتاب 

رواه  (( ح ر م   م ا و د ع وا ح لَّ  م ا خ ذ وا)) وقليل من يكون كذلك وقد قال  هللا وسنة رسوله 
ب  ه اتِ  ِف  و ق ع   و م نْ )) )صحيح( ، وقال  ابن ماجه ،  رواه مسلم(( احلديث اْلْ ر امِ  ِف  و ق ع   الشُّ

ب  ه اتِ  ات َّق ى ف م نْ )) وقال  ، فليسأل كل منا  رواه مسلم(( احلديث و ِعْرِضهِ  ِلِديِنهِ  اْست ْب أ   الشُّ
 . وهللا املوفقنهج الذي ال يعمل به إال القليل نفسه عن هذا امل

هوان الدنيا عند هللا أنه يعجل للكفار حسناهتم اليت يعملوهنا يف الدنيا من مآكل ومشارب  (3
عن   ليوافوا اآلخرة وليس هلم عند هللا تعاىل حسنة جيزيهم هبا كما يف احلديث الصحيح وقال 

ل تْ  ق  ْوم   أ ول ِئك  كسري وقيصر )) نْ ي ا اْلْ ي اةِ  ِف  ط يِّب اُت  مْ  َل  مْ  ع جِّ  ل  )) ، وقال رواه البخاري ((  الدُّ
ك ل وا و ل   و اْلِفضَّةِ  الذَّه بِ  آنِي ةِ  ِف  ت ْشر ب وا نْ ي ا ِف  َل  مْ  ف ِإَّنَّ ا ِصح اِفه ا ِف  أتْ  (( رواه اْْلِخر ةِ  ِف  و ل ن ا الدُّ

من مالك آلخرتك وقدم ذلك من اليوم وال جتعل كل مالك  استغلالشيخان ، أخي املسلم 
يف حديث عدي بن حامت  لدنياك فقط فمن وضع من ماله ألخرته وجده أمامه وقد قال 

ن ه   ل ْيس   اّللَّ   س ي ك لِّم ه   ِإلَّ  أ ح دإ  ِمنْ  ِمْنك مْ  م ا)) ن ه   ب  ي ْ م   م ا ِإلَّ  ي  ر ى ف َل   ِمْنه   أ مْي ن   ف  ي  ْنظ ر   ت  ْرُج  ان   و ب  ي ْ  ق دَّ
م   م ا ِإلَّ  ي  ر ى ف َل   ِمْنه   أ ْشأ م   و ي  ْنظ ر   ْيهِ  ب ْي   و ي  ْنظ ر   ق دَّ  و ل وْ  النَّار   ف ات َّق وا و ْجِههِ  تِْلق اء   النَّار   ِإلَّ  ي  ر ى ف َل   ي د 
ْر ةإ  ِبِشقِّ  عند هللا يف آخرتك ،  (( رواه الشيخان ، اجعل من مالك ليكون أمامك ثوااًب وأجراً َت 

 و ْيل  يف حديث أيب سعيد )) وإن كان أحدان مكثرًا من املال فليتأمل هذا احلديث قوله 
ا ِِبْلم الِ  ق ال   م نْ  ِإلَّ  ِلْلم ْكِثرِين   ا ه ك ذ  ا و ه ك ذ   (( رواه ابن ماجه )صحيح( .و ه ك ذ 
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كان وكلما   أيها املكلف : لنحذر من التعامي واإلعراض عن كتاب هللا وسنة رسوله  (4
فتتسلط الشخص أكثر إعراضاً عن القرآن والسنة كان أكثر قرابً من الشيطان وأبعد عن اهلدى 

عليه الشياطني ويقارنه الشيطان ويزين له الذنوب وحيسن له املعاصي وهو يرى أنه على هدى 
 ِم ْد ود   ح ْبل   اّللَِّ  ِكت اب  يف حديث أيب سعيد )) نرجع إىل كتاب هللا فهو كما قال فلنتق هللا ول

ففيها  (( رواه الرتمذي وغريه )صحيح( ، ولنرجع إىل سنة رسول هللا اْْل ْرضِ  ِإل   السَّم اءِ  ِمنْ 
))     (( فمن استمسك ابلقرآن والسنة عصمه هللا من الشيطان وإن تطيعوه ُتتدوا اهلدى )) 
وكان هللا معه ابلتسديد والتوفيق واحلفظ ، فليخرت أحدان لنفسه ((  حببل هللا ُجيعا  واعتصموا 

 طريق النجاة والفوز ابلتمسك بدينه وليحذر من طريق الشيطان فهو طريق اهلالك .

يف  أخاان املسلم : إنه ما من أحد منا إال ومعه شيطان فليكن على حذر من ذلك وقد قال  (5
 ّل إِ  ان  أ   و  :  ال  ق   ؟ اّللَِّ  ر س ول   ي   و أ ْنت  :  واال  ق   ان  ط  يْ ش   ه  ع  م   و   ّل إِ  أ ح دإ  ِمنْ  ِمْنك مْ  م احديث عائشة ))

(( رواه مسلم ، أال نالحظ اي أخي املسلم أن هذا الشيطان قائم ف أ ْسل م   ع ل ْيهِ  أ ع ان ِن  اّللَّ   نَّ أ  
خذين األهبة بذكر هللا ومداومة العبد فلنكن يقظني هلذا الشيطان آابلوسوسه ال يكاد يفرت عن 

طاعة هللا واالستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم والتوكل على هللا يف ذلك كله واللجأ إىل هللا كل 
 بصدق وقاه هذا الشيطان وجناه من كل كرب ووفقه لكل خري ..... حني فمن جلأ إىل هللا

 رمحنا هللا وإايك .انتبه ، انتبه 

يف حديث ابن  أخاان املسلم : ما منا من أحد إال وقد وكل به القرين وهذا القرين كما قال  (6
ك   ق ال وا اْلِْنِّ  ِمنْ  ق رِين ه   ِبهِ  و كِّل   و ق دْ  ِإلَّ  أ ح دإ  ِمنْ  ِمْنك مْ  م امسعود )) ي   ق ال   اّللَِّ  ر س ول   ي   و ِإيَّ  أ نَّ  ِإلَّ  و ِإيَّ

م ر ِن  ف َل   ف أ ْسل م   ع ل ْيهِ  أ ع ان ِن  اّللَّ   من نفسك رغبة (( رواه مسلم ، فيا أخي إن رأيت ِب رْيإ  ِإلَّ  أيْ 
وفرحًا بطاعة هللا ونشاطًا فاستغل ذلك وال تضيع الفرصة بل اجتهد يف الطاعة وسارع إليها ، 
وإذا رأيت يف نفسك فتورًا وكساًل فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم وال يكون انسياقك مع 

 الشَّْيط انِ  ل مَّة   ف أ مَّا ل مَّة   ِلْلم ل كِ و   آد م   ِِبْبنِ  ل مَّة   ِللشَّْيط انِ  ِإنَّ )) ذلك الكسل والفتور وقد أخرب 
(( )رواه الرتمذي وقال ِِبْلْ قِّ  و ت ْصِديق   ِِبْْل رْيِ  ف ِإيع اد   اْلم ل كِ  ل مَّة   و أ مَّا ِِبْلْ قِّ  و ت ْكِذيب   ِِبلشَّرِّ  ف ِإيع اد  

 ( . وهللا املوفق  حسن غريب
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ا  ا َوَعْدَناُهمْ  الَِّذي ُنِريَنَّكَ  أَوْ ( 41) ُمْنَتِقُمونَ  ِمْنُهمْ  َفإِنَّا ِبكَ  َنْذَهبَنَّ  َفإِمَّ  َعَليِْهمْ  َفإِنَّ

( 43) ُمْسَتِقيم   ِصَراط   َعَلى إِنَّكَ  إَِليْكَ  ُأوِحيَ  ِبالَِّذي َفاْسَتْمِسكْ ( 42) ُمْقَتِدُرونَ 

 ِمنْ  َقبِْلكَ  ِمنْ  أَرَْسْلَنا َمنْ  َواْسأَلْ ( 44) ُتْسأَُلونَ  َوَسْوفَ  َوِلَقْوِمكَ  َلكَ  َلِذكْر   َوإِنَّهُ 

 إَِلى ِبآَيَاتَِنا ُموَسى أَرَْسْلَنا َوَلَقدْ ( 45) ُيْعبَُدونَ  آَِلَهةً  الرَّْحَمنِ  ُدونِ  ِمنْ  أََجَعْلَنا ُرُسِلَنا

ِي َفَقالَ  َوَمَلئِهِ  ِفرَْعْونَ  ا( 46) اْلَعاَلِمينَ  َرب ِ  رَُسولُ  إِن   ُهمْ  إَِذا ِبآَيَاتَِنا َجاَءُهمْ  َفَلمَّ

 َوأََخْذَناُهمْ  ُأْختَِها ِمنْ  أَكْبَرُ  ِهيَ  إِلَّا آَيَة   ِمنْ  ُنِريِهمْ  َوَما (47) يَْضَحُكونَ  ِمْنَها

ُهمْ  ِباْلَعَذابِ  اِحرُ  أَي َها يَا َوَقاُلوا( 48) يَْرِجُعونَ  َلَعلَّ  ِعْنَدكَ  َعِهدَ  ِبَما َربَّكَ  َلَنا ادْعُ  السَّ

َنا ا( 49) َلُمْهَتُدونَ  إِنَّ  (50) يَْنُكُثونَ  ُهمْ  إَِذا اْلَعَذابَ  َعْنُهمُ  كََشْفَنا َفَلمَّ
 التفسير :

فإن توفيناك ـ أيها الرسول ـ فإان من هؤالء املشركني منتقمون ابلعذاب يف الدنيا واآلخرة ـــ أو نريك ـ اي 
رسولنا ـ الذي وعدانهم من العذاب والنقمة فإان عليهم قادرون وال يدفعنا عنهم أحد وال يعجزان شيء ـــ 

عماًل ودعوة ، إنك على دين قومي  فاستمسك ـ اي رسولنا ـ ابلذي أوحيناه إليك من الكتاب والسنة
وهدى ال اعوجاج فيه ) هو دين اإلسالم احلنيف ( ـــ وإن القرآن ـ اي رسولنا ـ لشرف وتذكري لك 
ولقومك ، وسوف تسألون يوم القيامة عن العمل به وتطبيقه والدعوة إليه ـــ واسأل ـ اي رسولنا ـ املؤمنني 

هل جعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون فدعاهم رسلهم إىل ك من أتباع الرسل الذين أرسلناهم من قبل
ذلك واجلواب ال ، بل إن كل الرسل كانوا يدعون إىل عبادة هللا وحده ال شريك له ـــ ولقد أرسلنا 
رسولنا موسى ابملعجزات والرباهني الدالة على وجوب عبادة هللا دون سواه وصدق موسى يف رسالته إذا 

زاءاً وسخرية ـــ وما نرى فرعون وقومه من برهان وحجة إال هي أكرب داللة على هم منها يضحكون استه
صدق موسى من اليت قبلها ، وأخذان فرعون وقومه ابلعذاب كاجلراد والقمل والضفادع والدم وغريها 

)  لعلهم يعودون إىل احلق ويعبدون هللا وحده ال شريك له ـــ وقال فرعون وملؤه ملوسى : اي أيها الساحر
العامل ابلسحر مدحاً له وتعظيماً ( ادع لنا ربك مبا خصك به وحباك أن يرفع عنا العذاب ، إننا ملؤمنون 
مبا أرسلت به إن رفع العذاب عنا ـــ فدعا موسى ربه برفع العذاب عن فرعون وقومه فرفعه هللا عنهم 

 فإذاهم ينقضون العهد وال يؤمنون برسالة موسى عليه السالم .
 روس من الآيات :بعض الد

 األمنه ) األمان ( ثالثة : (1
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 النجوم أمنة للسماء . -أ
 أمنة ألصحابه . النيب  -ب
من اخلري هلذه األمة  أمنة ألمته ) وهبذا نعلم ما أعطى هللا رسوله  أصحاب النيب  -ت

اءِ  أ م ن ة   النُّج وم  يف حديث أيب موسى )) وقد قال   م ا السَّم اء   أ ت ى النُّج وم   ذ ه ب تْ  ف ِإذ ا ِللسَّم 
 ذ ه ب   ف ِإذ ا ِْل مَِّت  أ م ن ة   و أ ْصح اِب  ي وع د ون   م ا أ ْصح اِب  أ ت ى ذ ه ْبت   ف ِإذ ا ِْل ْصح اِب  أ م ن ة   و أ ان   ت وع د  

 (( رواه مسلم .ي وع د ون   م ا أ مَِّت  أ ت ى أ ْصح اِب 
ة فهل فرحنا هبذا الشرف وقمنا به     )) أخي املسلم : إن هذا القرآن شرف عظيم هلذه األم (2

 (( وإن هذا القرآن : وإمنا هو شرف ملن قام بع علماً وعمالً ، كذلك سنة رسول هللا 
، هل قمنا بتطبيق هذه  رواه البخاري(( اّللَِّ  ِبِكت ابِ  أ ْوص ى)) قد أوصى به النيب  -أ

 الوصية النبوية ابلقرآن ؟ 
يوم القيامة فهل أعددان للسؤال جوااًب عمليًا )) تالوًة حنن مسئولون عن هذا القرآن  -ب

 وعمالً وتطبيقاً (( ؟ ألسأل نفسي ولتسأل نفسك عن ذلك .
         هذا القرآن ولذكره روح املسلم يف السماء وذكره يف األرض كما قال  -ت

مِ  ر ْهب انِيَّة   ف ِإنَّه   ِِبْْلِه ادِ  و ع ل ْيك   ش ْيءإ  ك لِّ   ر ْأس   ف ِإنَّه   اّللَِّ  بِت  ْقو ى أ وِصيك  ))  ِبذِْكرِ  و ع ل ْيك   اْْلِْسَل 
ةِ  اّللَِّ  و  (( رواه أمحد )حسن( ، هل  اْْل ْرضِ  ِف  و ِذْكر ك   السَّم اءِ  ِف  ر ْوح ك   ف ِإنَّه   اْلق ْرآنِ  و ِتَل 

 عندي وعندك عناية بتالوة القرآن؟.
مصيبة على أمته ولذا يشرع ملن أصابته مصيبة أن يتعزى يف رسول هللا  إن موت رسول هللا  (3

  لقوله (( َّت  ع ز  )صحيح( . رواه ابن ماجه (( احلديثِب  ِب ِصيب ِتهِ  ف  ْلي  
 : رسالة إلى كل متمسك بدينه أو داعية إلى هللا (4

أخي املسلم ـ أخي الداعية إىل هللا عز وجل ـ أخي احملتسب يف أعمال اهليئة ) األمر 
ابملعروف والنهى عن املنكر ( ـ أخي الذي يسعى يف أعمال اخلري والرب ـ أخي املتمسك بدينه 
ـ إنك ستجد من يستهزئ بك ويضحك ويسخر منك من بعض أفراد اجملتمع من أهل 

يف الدعوة إىل ذلك عن عملك واستمساكك بدينك واالجتهاد  السوء فال تقلق وال يثنيك
سبيل ربك وإذا رأيت هؤالء املستهزئني الضاحكني ممن يقول       ) اي دقن ( ـ ) اي 
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فلما جاءهم شاكوش ( ـ ) اي مطوع ( وغري ذلك ) استهزاءاً وضحكًا ( فتذكر هذه اآلية )) 
ولقد استهزئ برسل من ))  (( وتذكر قول هللا عز وجل لرسوله  آبيتنا إذاهم منها يضحكون

من األذى واالستهزاء والشتم وما قيل فيه )) أنه  (( وتذكر ما تعرض له رسولنا  قبلك
من األذى  مفرتى (( ـ وما تعرض له الرسل قبله ساحر ، كاهن ، شاعر ، كذاب أشر ، 

واتبع مسريتك وأبشر ابخلري من هللا الكرمي  واصرب واحتمل وتوكل على هللا وأتس برسولنا 
 . 
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 َتْجرِي اْلأَْنَهارُ  َوَهِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ  ِلي أََليْسَ  َقْومِ  يَا َقالَ  َقْوِمهِ  ِفي ِفرَْعْونُ  َوَنادَى 

ِذي َهَذا ِمنْ  َخيْر   أََنا أَمْ ( 51) ُتبِْصُرونَ  أََفَلا َتْحتِي ِمنْ   ُيِبينُ  يَكَادُ  َوَلا َمِهين   ُهوَ  الَّ

( 53) ُمْقَترِنِينَ  اْلَمَلائِكَةُ  َمَعهُ  َجاءَ  أَوْ  َذَهب   ِمنْ  أَْسِورَة   َعَليْهِ  ُأْلِقيَ  َفَلْوَلا( 52)

 اْنَتَقْمَنا آََسُفوَنا َفَلمَّا( 54) َفاِسِقينَ  َقْوًما كَاُنوا إِنَُّهمْ  َفأََطاُعوهُ  َقْوَمهُ  َفاْسَتَخفَّ 

ا( 56) ِلْلآَِخِرينَ  َوَمَثًلا َسَلًفا َفَجَعْلَناُهمْ ( 55) أَْجَمِعينَ  َفأَْغَرْقَناُهمْ  ِمْنُهمْ   ُضرِبَ  َوَلمَّ

آَِلَهُتَنا َوَقاُلوا( 57) يَِصد ونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثًلا َمْريَمَ  ابْنُ   َضَرُبوهُ  َما ُهوَ  أَمْ  َخيْر   أَ

 َوَجَعْلَناهُ  َعَليْهِ  أَْنَعْمَنا َعبْد   إِلَّا ُهوَ  إِنْ ( 58) َخِصُمونَ  َقْوم   ُهمْ  بَلْ  َجَدًلا إِلَّا َلكَ 

 (60) يَْخُلُفونَ  اْلأَرِْض  ِفي َمَلائِكَةً  ِمْنُكمْ  َلَجَعْلَنا َنَشاءُ  َوَلوْ ( 59) إِْسَرائِيلَ  ِلبَنِي َمَثًلا
 التفسير :

فيهم متبجحًا مفتخراً قال : أليس يل ملك مصر وهذه األهنار جتري من حتيت  ومجع فرعون قومه واندى
؟ أفال ترون ما أان فيه من امللك والعظمة والسلطان ، وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء ؟ ـــ بل أان خري من 
موسى الذي هو ضعيف حقري ال ملك له وال سلطان وال مال وال يكاد يفهم السامع للثغة يف لسانه 

وقد كذب فرعون عليه لعنة هللا بل هو احلقري اخلسيس (( ـــ فهال جعل ملوسى أسورة من ذهب يف  ))
يديه من قبل من أرسله ، أو جاءت معه املالئكة متتابعني يشهدون بتصديقه وخيدمونه ـــ فاستخف 

وسى ، إهنم  فرعون عقول قومه فدعاهم إىل الضاللة فأطاعوه يف ما قاله هلم ويف الكفر مبا جاء به م
ـــ فلما أغضبوان بتكذيب رسولنا موسى انتقمنا كانوا قومًا خارجني عن طاعة هللا معرضني عن دين هللا 

منهم فأغرقناهم مجيعهم يف البحر ـــ فجعلنا فرعون وقومه بعدما أهلكناهم ابلغرق سلفًا ملثل من عمل 
إنكم وما تعبدون من دون هللا ))  ملا مسعوا بعملهم وعربة ملن بعدهم من األمم ـــ وملا ضرب الكفار مثالً 

(( فقالوا : إن كنا وأهلتنا يف النار فعيسى يف النار ألن النصارى عبدوه كما  حصب جهنم أنتم َلا واردون
(( اآلايت فالذين يف النار إن الذين سبقت َلم منا اْلسىن أولئك عنها مبعدون عبدان آهلتنا فأنزل هللا )) 

ويرضون أن يعبدوا من دون هللا وهم إمنا يعبدون الشياطني ـــ وقال املشركون : هل آهلتنا هم الذين حيبون 
اليت نعبدها خري أم عيسى بن مرمي فنرضى أن تكون آهلتنا معه يف النار ، قال هللا رداً عليهم : ما ضربوا 

ـــ فما عيسى بن مرمي لك هذا املثل ـ أيها الرسول ـ إال خصومة ابلباطل ، بل هم قوم شديدو اخلصومة 
عليه السالم ـ إال عبٌد أنعمنا عليه ابلرسالة والنبوة ، وجعلناه عربة لبين إسرائيل على قدرة هللا عز وجل 

دلكم مالئكة يف األرض خيلف بعضهم بعضًا ويعمروهنا من غري أب ـــ ولو نشاء جلعلنا ب يف خلقه
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 بطاعة هللا وعبادته .
 بعض الدروس من الآيات :

ا املسلم : إن العبد قد يكون مقيمًا على معاصي هللا ، وهللا تعاىل يعطيه ، هذا إمنا هو أيه (1
بُّ  م ا اْلع ْبد   ي  ْعِطي اّللَّ   ر أ ْيت   ِإذ ايف حديث عقبة بن عامر )) استدراج كما قال   م ِقيم   و ه و   ُيِ 

)صحيح( ، فليتنبه  والطرباين يف الكبري رواه أمحد(( اْسِتْدر اج   ِمْنه   ل ه   ذ ِلك   ف ِإَّنَّ ا م ع اِصيِه، ع ل ى
أحدان لنفسه خشية أن يقع يف االستدراج وعلينا أن نراجع أنفسنا يف أعمالنا وأقوالنا هل هي 

على الصواب هلل أم ال ، فنسعى إىل أن تكون  متوافقة مع أمر هللا وهنيه وعلى منهج رسوله 
 تعاىل .

على طاعة هللا وليحذر أحدان أن يكون على معصية هلل فإنه  أخي املسلم : ليكن أحدان دائماً  (2
يف حديث عبيد السلمي  قد يعصي ربه فيغضب عليه فيأخذه فجأة منتقمًا منه وقد قال 

ة   اْلف ْجأ ةِ  م ْوت  )) رجل من أصحاب رسول هللا  (( رواه أبو داود وأمحد )صحيح( ، أ ِسفإ  أ ْخذ 
 ِإّنِ  اللَّه مَّ )) يف حديث ابن عمر قال كان من دعاء رسول هللا  ويشرع لنا أن ندعوا مبا به 

يعِ  نِْقم ِتك   و ف ج اء ةِ  ع اِفي ِتك   و َت  وُّلِ  نِْعم ِتك   ز و الِ  ِمنْ  ِبك   أ ع وذ    (( رواه مسلم .س خ ِطك   و ُجِ 

ن استخفه عليكم ، فماحذروا أيها العقالء : أن يستخفكم السفهاء فتطيعوهم فيما حرم هللا  (3
السفهاء يف ذلك فهو من أهل السوء الفاسقني إذا أطاعهم )) احذر أن يستخفك املدير 
السفيه يف التالعب يف العمل أو يف أكل الرشاوى أو يف التوقيع على أوراق وال حقيقة ملا فيها 

و يف أو يف أكل املال ابلباطل أو غري ذلك من احملرمات ، وليكن أحدان يقظًا ملا يدور حوله أ
عمله أو يف جمتمعه ، فكم قد حصل من الشفهاء من الضحك على الناس واالستخفاف 
بعقوهلم وداللتهم على مواقع اهلالك وإيرادهم موارد البوار ، وأن كل شخص يدعوك إىل املعصية 
ويزينها لك ويربر فعلها ويهوهنا ويلتمس األساليب لنشرها وعملها فهو يستخف بعقلك 

ابهلل من حىت ولو كان صاحبًا لك ألنه صاحب سوء بل يشرع االستعاذة  فاحلذر من طاعته
ل ةِ  و ِمنْ  ،السُّوءِ  ي  ْومِ  ِمنْ  ِبك   أ ع وذ   ِإّنِ  اللَّه مَّ )) صاحب السوء ويف حديث عقبة بن عامر قوله   ل ي ْ

(( رواه الطرباين يف اْلم ق ام ةِ  د ارِ  ِف  السُّوءِ  ج ارِ  و ِمنْ  السُّوِء، ص اِحبِ  و ِمنْ  السُّوِء، س اع ةِ  و ِمنْ  السُّوِء،
 الكبري )حسن( .
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أيها املسلم : اتق هللا ـ وابتعد عن اخلصومة الكاذبة ) ابلباطل ( فمن كان خماصمًا ابلباطل  (4
شديد اخلصومة فإنه أبغض الرجال إىل هللا عز وجل ومن هؤالء الذين خياصمون وجيادلون عن 

اجملرمني وعن الذين ينشرون الفساد يف األرض )) من أصحاب القنوات الكفار واملنافقني وعن 
اهلدامة للخالق اإلسالمية ومن دعاة الرذيلة من مطربني وممثلني ومغنني وكتاب صحافة ينشرون 

يف  (( وقد قال اد ويتطلبون أن يكون امللة عوجاً يف كتابتهم الدفاع عن أهل الزيغ والفس
(( رواه الشيخان ، والغالب على أهل اْْل ِصم   اْْل ل دُّ  اّللَِّ  ِإل   الّرِج الِ  أ بْ غ ض  حديث عائشة ))

 ض لَّ  م ايف حديث أيب أمامة )) الضالل أهنم أهل جدل لدفع احلق وإقامة الباطل وقد قال 
 )حسن( .(( رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه اْلْ د ل   أ وت وا ِإلَّ  ع ل ْيهِ  ك ان وا  ه د ى ب  ْعد   ق  ْوم  

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



محميد  العالمية  لفضييلة                                              الزخرفتفسير سورة      

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

24 

اَعةِ  َلِعْلم   َوإِنَّهُ    َولَا( 61) ُمْسَتِقيم   ِصَراط   َهَذا َواتَِّبُعونِ  ِبَها َتْمَتُرنَّ  َفَلا ِللسَّ

نَُّكمُ  ا( 62) ُمِبين   َعُدو   َلُكمْ  إِنَّهُ  الشَّيَْطانُ  يَُصدَّ َناتِ  ِعيَسى َجاءَ  َوَلمَّ  َقدْ  َقالَ  ِباْلبَي ِ

ِذي بَْعضَ  َلُكمْ  َولُِأبَي ِنَ  ِباْلِحكَْمةِ  ِجْئُتُكمْ  هَ  َفاتَُّقوا ِفيهِ  َتْخَتِلُفونَ  الَّ  َوأَِطيُعونِ  اللَّ

هَ  إِنَّ ( 63)  َفاْخَتَلفَ ( 64) ُمْسَتِقيم   ِصَراط   َهَذا َفاْعُبُدوهُ  َوَرب ُكمْ  َرب ِي ُهوَ  اللَّ

ِذينَ  َفَويْل   بَيْنِِهمْ  ِمنْ  اْلأَْحزَابُ   إِلَّا يَْنُظُرونَ  َهلْ ( 65) أَِليم   يَْوم   َعَذابِ  ِمنْ  َظَلُموا ِللَّ

اَعةَ   ِلبَْعض   بَْعُضُهمْ  يَْوَمئِذ   اْلأَِخلَّاءُ ( 66) يَْشُعُرونَ  َلا َوُهمْ  بَْغَتةً  َتأْتِيَُهمْ  أَنْ  السَّ

ِقينَ  إِلَّا َعُدو   ِذينَ ( 68) َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َوَلا اْليَْومَ  َعَليُْكمُ  َخْوف   َلا ِعبَادِ  يَا( 67) اْلُمتَّ  الَّ

 (70) ُتْحبَُرونَ  َوأَْزَواُجُكمْ  أَْنُتمْ  اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا( 69) ُمْسِلِمينَ  َوكَاُنوا ِبآَيَاتَِنا آََمُنوا
 التفسير :

شكوا يف جميء القيامة فإهنا آتية لقيامة فال توإن نزول عيسى ـ عليه السالم ـ لعالمة من عالمات قرب ا
(( فيما جئتكم به من القرآن والسنة ، هذا هو الطريق املستقيم الذي من  )) الرسول  ، واتبعون

سلكه أوصله إىل الفوز العظيم وجنات النعيم ـــ وال يصرفكم الشيطان بوساوسه عن الصراط املستقيم ، 
ت بين إسرائيل ابحلجج الواضحاإن الشيطان لكم عدو بني العداوة فاحذروه ـــ وملا جاء عيسى 

شرح لكم وأوضح بعض الذي ختتلفون فيه من األمور  ال هلم : قد جئتكم ابلرسالة وألوالشرائع ق
الدينية فاتقوا هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأطيعون فيما أمرتكم به وهنيتكم عنه ألنه من عند هللا 

فأفردوه ابلعبادة وحده ال  تعاىل ـــ إن هللا هو خالقي وخالقكم املتصرف فينا وحنن عبيده فقراء إليه
شريك له فهذا )) التوحيد (( هو صراط هللا املستقيم املوصل إىل رضوان هللا والسعادة يف الدنيا واآلخرة 
ـــ فاختلفت الفرق يف شأن عيسى وصاروا طوائف ، منهم من يقر أبنه عبد هللا ورسوله وهو احلق ، 

أنه هللا ، تعاىل هللا على قوهلم علواً كبرياً ، فهالك ولعنة يدعي أنه ابن هللا ، ومنهم من يدعي ومنهم من 
ما  للذين كفروا مبا قالوه يف عيسى وعذاب موجع يوم القيامة لكل من ظلم نفسه ابلكفر واملعاصي ـــ

رفة يف رسالة عيسى وعبوديته إال أن أتتيهم كذبون للرسل وهؤالء الطوائف املنحينتظر هؤالء املشركون امل
فجأة وهم غري مستعدين هلا وهم ال يشعرون هبا فحينئذ يندمون كل الندم حيث ال ينفعهم القيامة 
األصدقاء األحباء لغري هللا وعلى معصيته يف الدنيا يعادي بعضهم بعضا يوم القيامة ويتربأ منه ، الندم ـــ 

ون املتحابون على طاعة هللا : هؤالء املتق وعلى طاعته فإهنا تدوم ـــ ينادى إال املتقني فإن حمبتهم اليت هلل
من الدنيا ـــ هؤالء اي عباد ال خوف عليكم مما أنتم مقبلون عليه اليوم وال حتزنوا على ما تركتم وراءكم 
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( وكانوا مستسلمني خاضعني منقادين لنا يف أقواهلم  بكتابنا وبسنة رسولنا ) املتقون هم الذين آمنوا 
ة : ادخلوا اجلنة أنتم وزوجاتكم املؤمنات وأهليكم املؤمنون تنعمون وأعماهلم ـــ يقال هلم يوم القيام

 وتسرون وتفرحون .
 بعض الدروس من الآيات :

             يف حديث أيب هريرة  إن نزول عيسى عليه السالم من عالمات الساعة وقد قال  (1
 اْلِْْزي ة   و ي ض ع   اْْلِْنزِير   و ي  ْقت ل   الصَِّليب   ف  ي ْكِسر   م ْقِسط ا ح ك م ا م ْري    اْبن   ِفيك مْ  ي  ْنِزل   أ نْ  ل ي وِشك نَّ ))

(( رواه الشيخان ، )) يكسر صليب النصارى ويقتل اخلنازير أ ح د   ي  ْقب  ل ه   ل   ح ّتَّ  اْلم ال   و ي ِفيض  
..... (( فيجب علينا اإلميان بنزول عيسى عليه السالم وأنه من عالمات الساعة ، وأن نزول 

 م ْري    اْبن   ِعيس ى ي  ْنِزل  يف حديث أوس بن أوس )) ى يكون عند املنارة البيضاء كما قال عيس
ن ار ةِ  ِعْند   السََّلم   ع ل ْيهِ  ْرِقيَّ  اْلب  ْيض اءِ  اْلم   (( رواه الطرباين يف الكبري )صحيح( . ِدم ْشق   ش 

يصدان عن ديننا وعن طاعة ربنا أن أيها املسلم : لنحذر من الشيطان ) العدو واضح العداوة (  (2
 فكم من الناس قد أطاعوا الشيطان وعصوا الرمحن ، ومن احلذر من الشيطان :

 ْل  ْعل م   ِإّنِ )) االستعاذة ابهلل منه ويف حديث الرجل الذي غضب غضباً شديداً فقال  -أ
د   م ا ع ْنه   ل ذ ه ب   ق اَل  ا ل وْ  ك ِلم ة   اه الشيخان من (( رو الرَِّجيمِ  الشَّْيط انِ  ِمنْ  ِِبّللَِّ  أ ع وذ   ق ال   ل وْ  َيِ 

 رد .صمان بن يحديث سل

 د خ ل   ِإذ ايف حديث جابر )) ومن احلذر من الشيطان ذكر اسم هللا تعاىل كما قال  -ب
ت ه   الرَّج ل    و ِإذ ا ع ش اء   و ل   ل ك مْ  م ِبيت   ل   الشَّْيط ان   ق ال   ط ع اِمهِ  و ِعْند   د خ وِلهِ  ِعْند   اّللَّ   ف ذ ك ر   ب  ي ْ
 ط ع اِمهِ  ِعْند   اّللَّ   ي ْذك رْ  ل ْ  و ِإذ ا اْلم ِبيت   أ ْدر ْكت مْ  الشَّْيط ان   ق ال   د خ وِلهِ  ِعْند   اّللَّ   ي ْذك رْ  ف  ل مْ  د خ ل  
ِبيت   أ ْدر ْكت مْ  ق ال    (( رواه مسلم .و اْلع ش اء   اْلم 

أخي لنذكر هللا عند دخول املنزل وعلى الطعام ) بسم هللا ( وحىت عندما أييت فيا 
ن ا اللَّه مَّ ))الرجل أهله فليقل  نِّب ْ ن ا م ا الشَّْيط ان   و ج نِّبْ  الشَّْيط ان   ج  ت   رْ  ِإنْ  ف ِإنَّه   ر ز ق ْ ن  ه م ا ي  ق دَّ  ب  ي ْ

ا ش ْيط ان   ي ض رَّه   ل ْ  ذ ِلك   ِف  و ل د   ولنستعذ ابهلل من الشيطان  لثبوت ذلك عنه  ((أ ب د 
الرجيم وليعلم أحدان أن الشيطان يسعى يف إهالكه فليكن يقظًا لذلك متنبهًا مستعيذاً 

أن يتخبطه من ابهلل من الشيطان حىت إن أحدان يشرع أن يدعو مستعيذًا ابهلل 
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 ِمنْ  ِبك   أ ع وذ   ِإّنِ  اللَّه مَّ يف حديث أيب اليسر : )) الشيطان عند املوت كما قال 
..... (( رواه اْلم ْوتِ  ِعْند   الشَّْيط ان   ي  ت خ بَّط ِن  أ نْ  ِبك   و أ ع وذ   و اْلْ رِيقِ  و اْلغ ر قِ  و اَْل ْدمِ  الَّتَّ دِّي

     . النسائي واحلاكم )صحيح(
 .)) أخي افهم عداوة الشيطان واجعلها نصب عينيك (( 

)املوت( وهو يف غفلة عن طاعة ربه أيها املسلم : )ليحذر أحدان أن تقوم قيامته الصغرى  (3
(( رواه أ ْحي انِهِ  ك لِّ   ع ل ى اّللَّ   ي ْذك ر   ك ان  )) وليكن أحدان ذاكراً هلل متقراًب إليه يف كل أحواله ألنه 

 مسلم من حديث عائشة .

هل هي هلل أم من أجل املال واجلاه واملنصب  يف صداقته وحمبته وخماللتهلينظر كل مسلم   (4
فهناك من الناس من يكون ذا منصب ووجاهة فيكثر حمبوه وأصدقاؤه فإذا فصل من منصبه أو 

وافتقر حىت إنه قد يهجره وكذلك لو ذهب ماله تركه وذهبت وجاهته تركه أصدقاؤه وختلوا عنه 
اس اليوم فعلي وعليك أن جنعل حمبتا أصحابه فال يدق أحد منهم التليفون وهذا حال أكثر الن

السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ذكر  هلل ألهنا هي النافعة وملا ذكر النيب 
نِ منهم )) يف حديث ابن  (( )صحيح( ، وقال ع ل ْيهِ  و ت  ف رَّق ا ع ل ْيهِ  اْجت م ع ا اّللَِّ  ِف  َت  اِبَّ  و ر ج َل 

 و عز هللا ف البغض و هللا ف اْلب و هللا ف املعاداة و هللا ف املوالة:  اْلميان عرى أوثقمسعود : ))
(( رواه احلاكم )صحيح( ، فيا أخي املسلم اعرف أصدقائك ومن حتبهم من اآلن ومن جل

ك لْ  و ل   م ْؤِمن ا ِإلَّ  ت ص اِحبْ  ل  يف حديث أيب سعيد : )) تصاحبهم وقد قال  (( ت ِقي   ِإلَّ  ط ع ام ك   أيْ 
  .  رواه أمحد والرتمذي وأبو داود )حسن(

  أخي املسلم :  (5

إن من أحب قوماً فهو معهم ألنه إمنا حيب من كان على شاكلته فأهل احلبوب املخدرة  -أ
وأهل القات حيبون أهل  ون أهل احلبوب املخدرة وأهل الشر حيبون أهل الشرحيب

القات، وأما أهل الصالح فإهنم إمنا حيبون أهل الصالح فانتبه من هو الذي حتبه ألنك 
ْرء  : )) ستكون معه وقد قال   .  )صحيح( ((أ ح بَّ  م نْ  م ع   اْلم 

إن الرجل واملرأة غالبًا أنه على دين صاحبه وصديقه فاخرت أيها الرجل ولتخرت املرأة   -ب
ِليِلهِ  ِدينِ  ع ل ى الرَّج ل  )) والصالح يف املصادقة واملخاللة وقد قال أهل الدين   ف  ْلي  ْنظ رْ  خ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



محميد  العالمية  لفضييلة                                              الزخرفتفسير سورة      

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

27 

 .  أبو داود والرتمذي )حسن( ه(( رواَي  اِلل   م نْ  أ ح د ك مْ 

يف حديث املقدام بن معد   إذا أحببت أخي املسلم شخصًا فأعلمه أنك حتبه لقوله   -ت
(( رواه أبو داود والرتمذي وأمحد ه  ب  ُي ِ  أ نَّه   ف  ْلي  ْعِلْمه   أ خ اه   أ ح د ك مْ  أ ح بَّ  ِإذ ا)) كرب :

 .  )صحيح(

 ِف  اْلم ت ح ابُّون  للمتحابني يف هللا من اخلري ما جاء يف احلديث القدسي قال هللا تعاىل : ))  -ث
ِل  اء   النَِّبيُّون   ي  ْغِبط ه مْ  ن ورإ  ِمنْ  م ن ابِر   َل  مْ  ج َل  رواه الرتمذي من حديث معاذ (( و الشُّه د 

   )صحيح( .
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 َوَتَلذ   اْلأَْنُفسُ  َتْشَتِهيهِ  َما َوِفيَها َوأَكَْواب   ذََهب   ِمنْ  ِبِصَحاف   َعَليِْهمْ  ُيَطافُ  

تِي اْلَجنَّةُ  َوتِْلكَ ( 71) َخاِلُدونَ  ِفيَها َوأَْنُتمْ  اْلأَْعُينُ   َتْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما ُأورِْثُتُموَها الَّ

 َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِفي اْلُمْجرِِمينَ  إِنَّ  (73) َتأُْكُلونَ  ِمْنَها كَثِيرَة   َفاِكَهة   ِفيَها َلُكمْ ( 72)

رُ  َلا( 74) َخاِلُدونَ   كَاُنوا َوَلِكنْ  َظَلْمَناُهمْ  َوَما( 75) ُمبِْلُسونَ  ِفيهِ  َوُهمْ  َعْنُهمْ  ُيَفتَّ

اِلِمينَ  ُهمُ  ُكمْ  َقالَ  َرب كَ  َعَليَْنا ِليَْقِض  َماِلكُ  يَا َوَنادَْوا( 76) الظَّ  َلَقدْ ( 77) َماِكُثونَ  إِنَّ

( 79) ُمبْرُِمونَ  َفإِنَّا أَْمرًا أَبْرَُموا أَمْ ( 78) كَارُِهونَ  ِلْلَحق ِ  أَكَْثَرُكمْ  َوَلِكنَّ  ِباْلَحق ِ  ِجْئَناُكمْ 

ا يَْحَسُبونَ  أَمْ   (80) يَكُْتُبونَ  َلَديِْهمْ  َوُرُسُلَنا بََلى َوَنْجَواُهمْ  ِسرَُّهمْ  َنْسَمعُ  َلا أَنَّ
 التفسير :

يطـاف علــى املـؤمنني يف اجلنــة بقصــاع مـن ذهــب فيهـا أشــهى الطعــام وألـذه ويطــاف علـيهم أبكــواب مــن 
ذهـب فيهـا ألـذ الشـراب وأمجلـه وأحـاله ويف اجلنـة مـا تشـتهيه األنفـس مـن مجيـع املسـتلذات وتلـذ األعـني 

جلنة مقيمون فيها إقامة دائمة يف النعيم املقيم بال حتول وال خروج ـــ وهذه اجلنة من كل املرئيات ، وأهل ا
ـــ لكــم أيهــا املؤمنــون يف  الــيت أورثكــم هللا بســبب مــا كنــتم تعملونــه مــن الطاعــات وتفعلونــه مــن احلســنات ــ

جهنم خالدون  اجلنة فاكهة كثرية متنوعة األشكال واأللوان والطعوم منها أتكلون ـــ إن الكفار يف عذاب
ـــ ومــا  ـــ ال خيفــف عــنهم العــذاب يف انر جهــنم وهــم يف عــذاهبا آيســون مــن كــل خــري ــ فــال خيرجــون منهــا ــ
ظلمناهم هبذا العذاب يف النار ولكن كانوا هـم الظـاملني أنفسـهم ابلكفـر وأعمـال السـوء بعـد قيـام احلجـة 

النـار ( ليمتنـا ربـك فنسـرتيح ممـا حنـن  وهـم يف انر جهـنم : اي مالـك ) وهـو خـازنعليهم ـــ واندى الكفار 
يف العــذاب ال خــروج لكــم وال حميــد لكــم عنــه وال ختفيــف  فيــه مــن العــذاب ، فقــال هلــم : إنكــم مقيمــون

ولكــن أكثــركم  عــنكم وال مســاع الســتغاثكم ـــــ لقــد جئنــاكم ابحلــق وبينــاه لكــم علــى لســان رســول هللا 
ورد احلـق ابلباطــل فــإان  للرســول  أحكــم الكفـار كيــد شـررحهم ــــ بــل للحـق كــارهون بقلـوهبم رادون جبــوا

حمكموا الكيد هلم ورد وابل كيدهم عليهم إبهالكهم ـــ أيعتقد الكفار أان ال نسمع ما يسرون يف أنفسـهم 
ومــا يتنــاجي بـــه بعضــهم مــع بعـــض مــن الكـــالم ؟ بلــى فــإان نســـمع ســرهم وجنــواهم ورســـلنا مــن املالئكـــة 

 جازيهم عليها يوم القيامة .م وأعماهلم وسنديهم يكتبون أقواهلاحلفظة ل
 بعض الدروس من الآيات :

إن أهل اجلنـة خالـدون فيهـا يف النعـيم املقـيم فـال ميوتـون وأن أهـل النـار خالـدون فيهـا فـال ميوتـون  (1
ب   ا ِِبْلم   ْوتِ  أ يت  أخــرب )) ويف حــديث أيب هريــرة أنــه   و أ ْه  لِ  اْلْ نَّ  ةِ  أ ْه  لِ  ب   ْي   السُّ  ورِ  ع ل   ى ف  ي وق   ف   م ل ب َّ
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ْبِش   رِين   ف  ي طَِّلع    ون   النَّ   ارِ  أ ْه   ل   ي   ي  ق    ال   ث َّ  خ    ائِِفي   ف  ي طَِّلع    ون   اْلْ نَّ   ةِ  أ ْه   ل   ي   ي  ق    ال   ث َّ  النَّ   ارِ   ي  ْرج    ون   م ْست  
ا ت  ْعرِف ون   ه لْ  النَّارِ  و أ ْهلِ  اْلْ نَّةِ  ِْل ْهلِ  ف  ي  ق ال   الشَّف اع ة   ءِ  ف  ي  ق ول ون   ه ذ  ءِ  ه ؤ ل  ن اه   ق دْ  و ه ؤ ل   اْلم  ْوت   ه و   ع ر ف ْ
 ل   خ ل  ود   اْلْ نَّ ةِ  أ ْه ل   ي   ي  ق  ال   ث َّ  و النَّ ارِ  اْلْ نَّ ةِ  ب  ْي   الَّ ِذي السُّ ورِ  ع ل ى ذ حْب ا ف  ي ْذب ح   ف  ي ْضج ع   بِن ا و كِّل   الَِّذي
)صـحيح( ، فيـا أخـي املسـلم تطلـع لتلـك اجلنـة (( رواه الرتمـذي م ْوت   ل   خ ل ود   النَّارِ  أ ْهل   و ي   م ْوت  

))     واجتهـــد يف كـــل عمـــل صـــاحل فـــذلك ســـبب دخوهلـــا ومــا فيهـــا مـــن النعـــيم املقـــيم مـــن اآلن 
 (( . وتلك اْلنة الت أورثتموها ِبا كنتم تعملون

))      دلـه هللا وهـذا يف القـرب أخي املسلم : إن املؤمن جيد النعيم ويذكر له بيته يف اجلنـة الـذي أب (2
ه   ق ْبِهِ  ِف  و ِضع   ِإذ ا اْلم ْؤِمن   ِإنَّ يف حديث أنس )) كما قال   ف  ِإنْ  ت  ْعب  د   ك ْن ت    م  ا ل ه   ف  ي  ق ول   م ل ك   أ َت 

اه   اّللَّ   ا ِف  ت  ق ول   ك ْنت    م ا ل ه   ف  ي  ق ال   اّللَّ   أ ْعب د   ك ْنت    ق ال   ه د   ف م  ا و ر س  ول ه   اّللَِّ  ع ْب د   ه  و   ف  ي  ق  ول   الرَّج  لِ  ه  ذ 
ا ل  ه   ف  ي  ق   ال   النَّ  ارِ  ِف  ل   ه   ك   ان    ب  ْي  تإ  ِإل   بِ هِ  ف  ي  ْنط ل   ق   غ رْيِه   ا ش   ْيءإ  ع   نْ  ي ْس أ ل   ت   ك   ه   ذ   النَّ  ارِ  ِف  ل   ك   ك   ان    ب  ي ْ
ل ك   و ر ِِح ك   ع ص م ك   اّللَّ   و ل ِكنَّ  ت ا ِبهِ  ف أ ْبد   ل  ه   ف  ي  ق  ال   أ ْهِل ي ف أ ب شِّ ر   أ ْذه ب   ح ّتَّ  د ع وِن  ف  ي  ق ول   اْلْ نَّةِ  ِف  ب  ي ْ
(( احلــديث رواه أبــو داود )صــحيح( ، اجتهــد رمحــك هللا يف طلــب اجلنــة ونعيمهــا وبيوهتــا اْس  ك نْ 

 وخرياهتا من اآلن حبيث إذا توفاك هللا وجدت البشرى عند املوت ويف القرب . وهللا املوفق 

 هــي دار التعــب والنكــد والكبــد وال راحــة فيهــا للمــؤمنأخــي املســلم : إن هــذه الــدار ) الــدنيا (  (3
فليشتغل أحدان بطاعة ربه حىت خيرج منها وليكن مهه ومطلبـه وغايتـه أن يرضـي ربـه وليبتعـد عـن 

ـــــه وقـــــد قـــــال  ـــــه مـــــن حل       يف حـــــديث أيب قتـــــادة  معصـــــية هللا وأيخـــــذ مـــــن الـــــدنيا مـــــا تيســـــر ل
ِيح   م ا اّللَِّ  ر س ول   ي   ق ال وا ِمْنه   و م ْسَّت  اح   يح  م ْسَّت ِ )) ِيح   اْلم  ْؤِمن   اْلع ْبد   ق ال   ِمْنه   و اْلم ْسَّت  اح   اْلم ْسَّت   ِم نْ  ي ْس َّت 

نْ ي ا ن ص بِ  وليعلم املسـلم أنـه يف الـدنيا يف سـجن   ، (( احلديث رواه الشيخاناّللَِّ  ر ِْح ةِ  ِإل   و أ ذ اه ا الدُّ
نْ ي ا)) كما قال  نَّة   اْلم ْؤِمنِ  ِسْجن   الدُّ (( رواه مسـلم مـن حـديث أيب هريـرة ، فـإذا خـرج اْلك  اِفرِ  و ج 

املؤمن من هذه الدنيا خرج من السجن إىل رمحة هللا )) اللهـم أرمحنـا يف دنيـاان وآخرتنـا اي حـي اي 
 قيوم (( .

نكن علــى حــذر مــن كــل طريــق يــؤدي لصــاحبه إىل انر جهــنم ، فاملعاصــي كلهــا أيهــا العاقــل : لــ (4
طــرق إىل عــذاب هللا وأصــحاهبا مســتحقون للوعيــد ، وعلينــا أن نتــوقى مــن عــذاب هللا )) جنعــل 

املسـلم اي أخـي  (( وأن قوا أنفسكم وأهل يكم انرا  بيننا وبني عذاب هللا وقاية (( كما قال تعاىل )) 
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مـا فيـه أهـل النـار ومـا يسـتحقه العصـاة مـن العـذاب إال  نقرأ يف كتاب هللا ويف سـنة رسـول هللا 
مــن رحــم هللا مــنهم وإمنــا ذلــك حتــذير لنــا مــن الوقــوع فيهــا )) املعاصــي والــذنوب (( فهــل أخــذان 

خفنـا منـه جانب احلذر من الذنوب ولزمنا جانب التوبة واالستغفار والعمـل الصـاحل ورجـوان هللا و 
فحاســبنا أنفســنا علــى مسعنــا وأبصــاران  وبــذلنا األســباب يف طلــب النجــاة )) النجــاء ، النجــاء ((

وأقوالنا وأفعالنا واستدركنا ما مضى ابلتوبة واإلصالح وكلمـا مـرران تايت فيهـا العـذاب سـألنا هللا 
كلم ا م  ر آبي  ة س  ؤال ) ليلـة يصــلي ) أن يقينـا وإذا مــرران تايت الرمحـة ســألنا هللا ذلـك وقــد قــام 

 ِف  آتِن  ا ر ب َّن  اكان أكثر دعـوة يـدعوا هبـا  ))  (( ويف حديث أنس أنه  سأل أو فيها عذاب استعاذ
نْ ي ا ن ة   الدُّ ن ة   اْْلِخر ةِ  و ِف  ح س  (( رواه الشيخان ، )) فلنكثـر مـن هـذه الـدعوة (( النَّارِ  ع ذ اب   و ِقن ا ح س 

    وهللا املوفق .  
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لُ  َفأََنا َوَلد   ِللرَّْحَمنِ  كَانَ  إِنْ  ُقلْ   َماَواتِ  رَب ِ  ُسبَْحانَ ( 81) اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ  َواْلأَرِْض  السَّ

ا اْلَعرِْش  َرب ِ   الَِّذي يَْوَمُهمُ  ُيَلاُقوا َحتَّى َويَْلَعُبوا يَُخوُضوا َفَذرُْهمْ ( 82) يَِصُفونَ  َعمَّ

َماءِ  ِفي الَِّذي َوُهوَ ( 83) ُيوَعُدونَ   اْلَعِليمُ  اْلَحِكيمُ  َوُهوَ  إَِله   اْلأَرِْض  َوِفي إَِله   السَّ

َماَواتِ  ُمْلكُ  َلهُ  الَِّذي َوَتبَارَكَ ( 84) اَعةِ  ِعْلمُ  َوِعْنَدهُ  بَيَْنُهَما َوَما َوالْأَرِْض  السَّ  السَّ

ِذينَ  يَْمِلكُ  َوَلا( 85) ُتْرَجُعونَ  َوإَِليْهِ   َشِهدَ  َمنْ  إِلَّا الشََّفاَعةَ  ُدونِهِ  ِمنْ  يَْدُعونَ  الَّ

 ُيْؤَفُكونَ  َفأَنَّى اللَّهُ  َليَُقوُلنَّ  َخَلَقُهمْ  َمنْ  َسأَْلَتُهمْ  َوَلئِنْ ( 86) يَْعَلُمونَ  َوُهمْ  ِباْلَحق ِ 

 َسَلام   َوُقلْ  َعْنُهمْ  َفاْصَفحْ ( 88) ُيْؤِمُنونَ  َلا َقْوم   َهُؤَلاءِ  إِنَّ  رَب ِ  يَا َوِقيِلهِ ( 87)

 (89) يَْعَلُمونَ  َفَسْوفَ 
 التفسير :

قل ـ اي حممد ـ للمشركني الذين يزعمون أن املالئكة بنات هللا : لو افرتض أن للرمحن ولداً كنت أول من 
عبـده أبن لـه ولـداً ولكـن ال ولــد لـه ــــ تنـزه هللا وتعــاىل وتقـدس عـن أن يكـون لـه ولــد فإنـه فـرد صـمد فهــو 

صـــرفهن ، وهـــو رب العـــرش العظـــيم ، تنـــزه وتعـــاىل عمـــا يصـــفه بـــه رب الســـموات واألرض وخـــالقهن وم
املشركون مـن نسـبة الصـاحبة والولـد والشـريك ــــ فـدع ـ أيهـا الرسـول ـ هـؤالء املشـركني خيوضـوا يف جهلهـم 
وضــالهلم ويلعبــوا يف دنيــاهم حــىت يالقــوا يــوم القيامـــة الــذي وعــدوا فيــه بعــذاب هللا هلــم وســوف يعلمـــون  

مصــريهم يف ذلــك اليــوم ـــــ وهللا وحــده هــو إلــه مــن يف الســماء وإلــه مــن يف األرض كيــف يكــون مــآهلم و 
يعبده أهلها وكلهم خاضعون له أذالء بني يديه وحتت قهره وهو احلكيم يف أقواله وأفعاله وشـرعه وجـزاءه 

وكثــرت بركاتــه الــذي لــه ملــك الســموات ، العلــيم خبلقــه فــال خيفــى عليــه مــنهم شــيء ـــــ وتعــاظم وتقــدس 
األرض وما بينهما وهو خالقهما ومالكهما واملتصرف فيهما وحده بال مدافعـة وال ممانعـة ، وعنـده علـم و 

القيامة فال يعلم وقـت قيامهـا إال هـو سـبحانه وإليـه تعـودون فيجـازي كـالً بعملـه إن خـرياً فخـري وإن شـراً 
ـــ وال ميلــك الــذين يــدعون مــن دون هللا مــن اآلهلــة الباطلــة الشــفاعة ل لمشــركني بعبادهتــا ، لكــن مــن فشــر ــ

شـهد ابحلـق علــى بصـرية وعلــم فإهنـا تنفـع شــفاعته عنـد هللا إبذنــه للشـافع ورضـاه عــن املشـفوع لــه ــــ ولــئن 
سألت املشركني : من الذي خلقهم ؟ لقالوا هللا الذي خلقنا ، فكيف يصرفون عن عبـادة هللا إىل عبـادة 

شـاكياً املشـركني إىل ربـه : ايرب إن هـؤالء املشــركون   غـريه وهـو الـذي خلقهـم ؟ ــــ وقـال الرسـول حممـد 
وأعــرض عــن املشــركني ، وال جتــاوهبم مبثــل مــا  ـ ـ اي رســولنا  كـذبوين وال يؤمنــون مبــا أرســلتين بــه ـــــ فاصــفح

ليــك فقــل ســالم قــوالً وفعــالً فــإن أســاءوا إعــنهم خيــاطبوك بــه مــن الكــالم الســيء ولكــن أتلفهــم ابلصــفح 
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 يعلمون عاقبة كفرهم .لكم مين ، فسوف 
 بعض الدروس من الآيات :

 كَووانَ  َلوووْ الوقــوع وال اجلــواز كمــا قــال تعــاىل )) منــهم لقــرآن يعلــق علــى الشــرط الــذي ال يلــز إن ا (1

ووهُ  إِلَّووا آَِلَهووة   ِفيِهَمووا ووهُ  أَرَادَ  َلوووْ كمــا قـال تعــاىل ))و (( ،َلَفَسووَدَتا اللَّ ِخووذَ  أَنْ  اللَّ  َوَلووًدا يَتَّ

وهُ  ُهووَ  ُسوبَْحاَنهُ  يََشواءُ  َموا يَْخُلقُ  اِممَّ  َلاْصَطَفى وارُ  اْلَواِحودُ  اللَّ (( وكمـا قـال  اْلَقهَّ
لُ  َفأََنا َوَلد   ِللرَّْحَمنِ  كَانَ  إِنْ  ُقلْ تعاىل ))  (( .اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ

زيهـه واألفضـل أن يكـون مبـا جـاء يف أخي املسلم : لنحرص على تسبيح هللا وحتميده وتكبـريه وتن (2
َماَواتِ  َرب ِ  ُسبَْحانَ قول ))القرآن والسنة فننصوص  وا اْلَعْرِش  َرب ِ  َواْلأَرِْض  السَّ  َعمَّ

ِذي َوَتبَارَكَ (( ))يَِصُفونَ  َماَواتِ  ُمْلكُ  َلهُ  الَّ (( اآليـة ، بَيَْنُهَموا َوَموا َواْلوأَرِْض  السَّ
 ِإلَّ  ِإل   ه   ل   اْلْ ِل  يم   اْلع ِظ  يم   اّللَّ   ِإلَّ  ِإل  ه   ل  ))كـان يــدعوا عنـد الكــرب :   ويف حـديث ابــن عبـاس أنــه 

(( رواه اْلك        ِريِ  اْلع        ْر ِ  و ر بُّ  اْْل ْرضِ  و ر بُّ  السَّ       م و اتِ  ر بُّ  اّللَّ   ِإلَّ  ِإل        ه   ل   اْلع ِظ       يمِ  اْلع       ْر ِ  ر بُّ  اّللَّ  
يف  قـال  )) قول سـبحان هللا العظـيم وحبمـده (( كمـا       الشيخان ، ومما جاء يف النصوص 

(( رواه الرتمـــذي اْلْ نَّ   ةِ  ِف  َن ْل    ة   ل    ه   غ ِرس    تْ  و حب ْم   ِدهِ  اْلع ِظ   يمِ  اّللَِّ  س    ْبح ان   ق    ال   م    نْ حـــديث جـــابر ))
 ق     ال   م     نْ يف حــــديث أيب هريــــرة )) (( كمــــا قــــال  ه)صــــحيح( ، وقــــول )) ســــبحان هللا وحبمــــد

ه   ح طَّتْ  م رَّةإ  ِمائ ة   ي  ْومإ  ِف  و حب ْمِدهِ  اّللَِّ  س ْبح ان    (( رواه الشيخان .اْلب ْحرِ  ز ب دِ  ِمْثل   ك ان تْ   و ِإنْ  خ ط اي 

أخــي املســلم تــذكر القيامـــة ـ وتــذكر رجوعــك إىل هللا واحلســـاب واجلــزاء ولــيكن ذلــك علـــى ابيل  (3
وابلك فال ننساه ولنستعد لذلك اليوم بكل عمل صاحل فـنحن يف زمـان الفرصـة فلنسـتغلها غايـة 

 (( . موتك قبل حياتكو (( احلديث وفيه ))مخس قبل مخسا اغتنم)) االستغالل وقد قال 

أن الشــــفاعة الــــيت يعتقــــدها املشــــركون يف معبــــوداهتم مــــن دون هللا هــــي شــــفاعة منفيــــة ويشــــرتط  (4
إل م ن بع د أن أيذن هللا للشفاعة املثبتة إذن هللا للشافع ورضاه عن املشفوع له كما قـال تعـاىل )) 

هــل هللا موحــداً هللا عــز وجــل وهــو مــن أال إلــه إ(( وتثبــت الشــفاعة ملــن قــال ال  مل  ن يش  اء ويرض  ى
 قب ل يص يبه دهره من يوما نفعته هللا إل إله ل:  قال منيف حديث أيب هريـرة )) الكبائر وقد قال 

ب   ائِرِ  ِْل ْه  لِ  ش   ف اع ِت يف حــديث جــابر )) رواه البــزار )صــحيح( ، وقــال (( أص  ابه م  ا ذل  ك  ِم  نْ  اْلك 
 (( روا أمحد وأبو داود والنسائي )صحيح( .أ مَِّت 
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أيها الدعاة : اشكوا إىل هللا واجلأوا إليه وادعوه واصربوا على من تـدعوهنم واصـفحوا عـنهم أتسـياً  (5
يف حــديث عبــد هللا بــن مغفــل  وارفقــوا هبــم ابحلكمــة واملوعظــة احلســنة وقــد قــال  برســول هللا 

يف  (( رواه مسـلم ، وقـال اْلع ْن فِ  ع ل  ى ِط يي  عْ  ل   م  ا الّرِْف قِ  ع ل  ى و ي  ْعِط ي الّرِْف ق   ُيِ  بُّ  ر ِفيق   اّللَّ   ِإنَّ ))
(( رواه أبـو  ش  ان ه   ِإلَّ  ق   ُّ  ش  ْيءإ  ِم نْ  ن  زِع   و ل   ز ان  ه   ِإلَّ  ق   ُّ  ش  ْيءإ  ِف  ي ك نْ  ل ْ  الّرِْفق   ِإنَّ حديث عائشـة ))

(( رواه أبو داود وغـريه ك لَّه    اْْل رْي   ُي ْر م   الّرِْفق   ُي ْر م   م نْ يف حديث جابر ))  ، وقال داود )صحيح(
  )صحيح( .
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