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ِذينَ  َوإَِلى إَِليْكَ  ُيوِحي كََذِلكَ ( 2) عسق( 1) حم هُ  َقبِْلكَ  ِمنْ  الَّ  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  اللَّ

َماَواتِ  ِفي َما َلهُ ( 3)  َتكَادُ ( 4) اْلَعِظيمُ  اْلَعِلي   َوُهوَ  اْلأَرِْض  ِفي اَومَ  السَّ

َمَواتُ  ْرنَ  السَّ  َويَْسَتْغِفُرونَ  َرب ِِهمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسب ُِحونَ  َواْلَمَلائِكَةُ  َفْوِقِهنَّ  ِمنْ  يََتَفطَّ

ِذينَ ( 5) الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  اللَّهَ  إِنَّ  أََلا الْأَرِْض  ِفي ِلَمنْ   أَْوِليَاءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  َخُذوااتَّ  َوالَّ

هُ   َعَرِبيًّا ُقرْآًَنا إَِليْكَ  أَْوَحيَْنا َوكََذِلكَ ( 6) ِبَوِكيل   َعَليِْهمْ  أَْنتَ  َوَما َعَليِْهمْ  َحِفيظ   اللَّ

 نَّةِ اْلجَ  ِفي َفِريق   ِفيهِ  َريْبَ  َلا اْلَجْمعِ  يَْومَ  َوُتْنِذرَ  َحْوَلَها َوَمنْ  اْلُقرَى ُأمَّ  ِلُتْنِذرَ 

ِعيرِ  ِفي َوَفِريق    (7) السَّ
 التفسير :

 َق : حروف مقطعة هللا أعلم مبراده هبا ـــ كما أنزلطعة فاهلل أعلم مبراده هبا ـــ عسحم : من احلروف املق
عليك هذا القرآن كذلك أنزل هللا كتبًا وصحفًا وحاها هللا إىل الرسل قبلك ، وهللا هو العزيز الذي  هللا

ز فقهر أعداءه وأكرم أوليائه وهو احلكيم يف أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه ـــ هلل وحده كل ال يغالب ، ع
ما يف السموات وما يف األرض ملكاً وتدبرياً وتصريفاً فكلهم عبيده وخلقه وحتت قهره ، وهو العلي ذااتً 

سموات يتشققن من فوقهن خوفًا وقدراً وقهراً العظيم يف ذاته وأمسائه وصفاته وربوبيته وألوهيته ـــ تكاد ال
وميجدونه ويدعون هللا أن يغفر ملن يف األرض من من عظمة هللا ، واملالئكة ينزهون هللا عما ال يليق به 

الذين املؤمنني املوحدين ، أال إن هللا هو الغفور ملن استغفره الرحيم مبن اتب إليه وأانب ـــ واملشركون 
م ، هللا حيفظ أعماهلم وحيصي أفعاهلم ليجازيهم عليها يوم القيامة ، وما اختذوا من دون هللا آهلة يعبدوهن

أنت ـ أيها الرسول ـ عليهم بوكيل حبفظ أعماهلم وإحصائها عليهم وجمازاهتم عليها ، إمنا أنت منذر 
فعليك البالغ وعلينا احلساب ـــ وكما أوحينا إىل الرسل من قبلك ـ أيها الرسول ـ أوحينا إليك قرآان 
بلسان عريب واضح جلي ، لتنذر مكة ومن حوهلا من سائر بالد العامل ، وختوف وحتذر الناس من 
عذاب يوم القيامة الذي جيمع هللا فيه األولني واآلخرين يف صعيد واحد وال شك يف وقوعه بل هو  

 انر جهنم كائن ال حمالة ، والعباد يف ذلك اليوم فريقان فريق يف اجلنة وهم أهل اإلميان ، وفريق يف
 وهم الكافرون . املتوقدة املستعرة
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 بعض الدروس من الآيات :
فرقًا من عظمة هللا مع إحكام بنائها أخي املسلم : إن السموات تكاد تتشقق كل مساء منها  (1

وأن اجلبال لو نزل عليها هذا القرآن خلشعت وتصدعت ، لكن أان وأنت هل وقوة متاسكها 
ونذل جلربوته وننخرط يف طاعته ونقدره حق قدره ؟ أال فليجعل  خناف من هللا وخنضع لعظمته 

َْأد لَََْْوَمنْ َْأد لَََْْخافََْْمنْ )) كل واحد منا خمافة هللا نصب عينيه فيجتهد يف طاعته وقد قال 
َن ةْ  اّلل ِِْْسل َعةَِْْإنْ َْأَلَْْغاِلَيةْ ْاّلل ِِْْسل َعةَِْْإنْ َْأَلْْال َمن ِزلَْْبَ َلغَْ ، وليكن أحدان  واه الرتمذي )صحيح(ر  (( اْل 

َايف حديث العرابض بن سارية )) منقادًا لطاعة هللا غري مرتدد فيها وقد قال  ِمنْ َْفِإَّن  ْال م ؤ 
ََملِْ َِنفَِْْكاْل  ث َماْاْل   واحلاكم )صحيح( .(( رواه ابن ماجه ان  َقادَْ ِقيدََْْحي  

ل ويتأمل يف حال نفسه حىت يبكي أخي املسلم : ليجلس أحدان مع نفسه فيذكر هللا عز وج (2
خوفًا من ربه ليدخل يف السبعة الذين يظلهم هللا يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله كما يف 

َناهْ ْفَ َفاَضتْ َْخاِلًياْاّلل َْْذََكرََْْورَج لْ احلديث ))  . رواه مسلم(( َعي  

واحذري من أيتها األخت املسلمة : خايف من هللا عز وجل وراقبيه واجتهدي يف طاعته  (3
َْوَسل مََْْعَلي هِْْاّلل ْ َْصل ىْالن ِبْ َْأنْ استيقظ ليلة فقال )) معصيته فقد قالت أم سلمة أن النيب 

َقظَْ تَ ي   َلةًْْاس  َلةَْْأ ن ِزلََْْماَذاْاّلل ِْْس ب َحانَْْفَ َقالََْْلي   َنةِِْْمنْ ْالل ي   ََزاِئنِِْْمنْ ْأ ن ِزلََْْماَذاْال ِفت   َْواِحبَْصَْْي وِقظْ َْمنْ ْاْل 
ن  َياِْفَْْكاِسَيةْ ْْر بْ ْيَْْاْل  ج َراتِْ ِخَرةِْ ِفَْْعارِيَةْ ْالدُّ  (( رواه البخاري والرتمذي .اْل 

أخي املسلم : إن من أمساء هللا )) الغفور (( ومن أمسائه )) الرحيم (( وقد جاء هذان االمسان  (4
عدم هتك سرت العبد ذنوب عباده بسرتها و ، فاهلل سبحانه يغفر مقرتنني يف آايت كثرية 

ابلعقوبة اليت يظهر هبا أمام اخللق ، ولذا علينا أن نعرتف بنعمة هللا علينا ونعرتف بذنوبنا بيننا 
َْعَليْ ْبِِنع َمِتكََْْلكَْْأَب وءْ وبني هللا ونطلب منه أن يغفرها لنا كما يف حديث سيد االستغفار وفيه ))

ن وبَْْيَ غ ِفرْ َْلْْن هْ َفإِِْْلَْْفاغ ِفرْ ِْبَذن ِبَْْلكََْْوأَب وءْ  (( رواه البخاري ، وعلينا أن نطلب من هللا أَن تَِْْإل ْْالذُّ
 املغفرة ونثين عليه أبنه الغفور الرحيم مع اعرتافنا ابلظلم ألنفسنا كثريًا وملا سأل أبو بكر 

ْْالل ه مْ ْق لْ )) أن يعلمه دعاءًا يدعوا به يف صالته قال رسول هللا  َْكِثريًاْْظ ل ًماْنَ ف ِسيْتْ ظََلمْ ِْإّنِ
ن وبَْْيَ غ ِفرْ َْوَلْ (( رواه  الر ِحيمْ ْال َغف ورْ ْأَن تَِْْإن كَْوار ََح ِنِْْعن ِدكَِْْمنْ َْمغ ِفَرةًِْْلَْْفاغ ِفرْ ْأَن تَِْْإل ْْالذُّ

 الشيخان .

This file was downloaded from QuranicThought.com



محميد  العالمية  لفضييلة                                               الشورىتفسير سورة      

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

4 

(( رْالرحيمألْإنْهللاْهوْالغفْوأيها الدعاة : أنشروا هذا على املأل وافتحوا للناس هذا الباب ))  (5
فكل من وقع يف الذنب فالباب له مفتوح أن يستغفر هللا ويتوب إليه فسيجد غفورًا رحيمًا )) 

(( بل إن رمحة هللا خري للعباد من أعماهلم كما  لْتقنطواْمنْرَحةْهللاْإنْهللاْيغفرْالذنوبْمجيعاًْ
لََْْعذ بَْْاّلل ََْْأنْ َْلوْ بن اثبت ))يف حديث زيد  قال  لَْْاَواتِهِْسَََْْأه  ََب مْ َْأر ِضهَِْْوَأه  ََْل مْ ْظَالِْ َْغري ََْْلَعذ 

َت هْ َْكاَنتْ َْْرَِحَه مْ َْوَلوْ  ًاََْل مْ َْرَح  (( احلديث رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه )صحيح( َأع َماَلِِمْ ِْمنْ َْخري 
ْمثْذنبونيْخلقاْهللاْْللقْيذنبواْلْالعبادْأنْلويف حديث عبد هللا بن عمرو )) ، وقال 
(( رواه احلاكم )صحيح( ، أخي املسلم إن هللا حيب أن الرحيمْالغفورْهوْوَْلمْيغفرْمثْيستغفرون

 يستغفره العبد وأن يعود إليه فلنعد إىل هللا ولنكثر من االستغفار .

ْىَصلْ ْاّلل َِْْرس ولَْْرَأَي تْ ))قال :  إن مكة هي خري أرض هللا حلديث عبد هللا بن عدي بن احلمراء (6
َز َورَةَِْْعَلىَْواِقًفاَْوَسل مََْْعَلي هِْْاّلل ْ  ْ ِْإن كَِْْواّلل ِْْفَ َقالَْْاْل  َْْوَلو َلْْاّلل ِِْْإَلْْاّلل َِْْأر ضَِْْوَأَحبُّْْاّلل َِْْأر ضَِْْْلري  َْأّنِ

رِج تْ  ن (( رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه )صحيح( ، فيا من هو مَخَرج تْ َْماِْمن كِْْأ خ 
أهل مكة ساكن هبا أو مقيم هبا هل عرفت هذه اخلريية ملكة فاستكثرت من الطاعات وتركت 
الذنوب واملعاصي وهل سابقت إىل كل فضيلة وسنة ؟ إنك حلري بك ذلك وبكل مسلم وهللا 

 املوفق .

ِْفَْْفرِيقْ ْادِْال ِعبَِْْمنْ ْرَبُّك مْ ْفَ رَغَْيف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص )) إثبات القدر وقد قال  (7
َن ةِْ (( رواه الرتمذي والنسائي وأمحد )صحيح( ، لكن أخي علينا العمل الس ِعريِِْْفَْْوَفرِيقْ ْاْل 

 واالجتهاد واالمتثال والدعاء وهللا املوفق .
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هُ  َشاءَ  َوَلوْ   اِلُمونَ وَ  َرْحَمتِهِ  ِفي يََشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ  َوَلِكنْ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  َلَجَعَلُهمْ  اللَّ  الظَّ

 َوُهوَ  اْلَوِلي   ُهوَ  َفاللَّهُ  أَْوِليَاءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  اتََّخُذوا أَمِ ( 8) َنِصير   َوَلا َوِلي    ِمنْ  َلُهمْ  َما

 َفُحكُْمهُ  شَْيء   ِمنْ  ِفيهِ  اْخَتَلْفُتمْ  َوَما( 9) َقِدير   شَْيء   ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْلَمْوَتى ُيْحِيي

هِ  إَِلى هُ  مُ َذِلكُ  اللَّ َماَواتِ  َفاِطرُ  (10) ُأنِيبُ  َوإَِليْهِ  َتَوكَّْلتُ  َعَليْهِ  َرب ِي اللَّ  َوالْأَرِْض  السَّ

 شَْيء   كَِمْثِلهِ  َليْسَ  ِفيهِ  يَْذَرُؤُكمْ  أَْزَواًجا اْلأَْنَعامِ  َوِمنَ  أَْزَواًجا أَْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ 

ِميعُ  َوُهوَ  َماَواتِ  َقاِليدُ مَ  َلهُ ( 11) اْلبَِصيرُ  السَّ  ِلَمنْ  الر ِْزقَ  يَبُْسُط  َواْلأَرِْض  السَّ

عَ ( 12) َعِليم   شَْيء   ِبُكل ِ  إِنَّهُ  َويَْقِدرُ  يََشاءُ  ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  شََر  ُنوًحا ِبهِ  َوصَّى َما الد ِ

ينَ  أَِقيُموا أَنْ  َوِعيَسى َوُموَسى إِبْرَاِهيمَ  ِبهِ  َوصَّيَْنا َوَما إَِليْكَ  أَْوَحيَْنا َوالَِّذي  َولَا الد ِ

هُ  إَِليْهِ  َتْدُعوُهمْ  َما اْلُمشْرِِكينَ  َعَلى كَُبرَ  ِفيهِ  َتَتَفرَُّقوا  يََشاءُ  َمنْ  إَِليْهِ  يَْجَتِبي اللَّ

 بَيَْنُهمْ  بَْغيًا اْلِعْلمُ  َجاَءُهمُ  َما بَْعدِ  ِمنْ  إِلَّا َتَفرَُّقوا َوَما( 13) ُينِيبُ  َمنْ  إَِليْهِ  َويَْهِدي

ِذينَ  َوإِنَّ  بَيَْنُهمْ  َلُقِضيَ  ُمَسمًّى أََجل   إَِلى َرب ِكَ  ِمنْ  َسبََقتْ  كَِلَمة   َلْوَلاوَ   ُأورُِثوا الَّ

 (14) ُمِريب   ِمْنهُ  َشك    َلِفي بَْعِدِهمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ 
 التفسير :

ء يف هـداه فوفقـه ولو شاء هللا جلعل العباد أمة واحدة على اإلميان واهلدى ولكن شاء أن يدخل مـن يشـا
لطاعتــه برمحتــه وفضــله والظــاملون أنفســهم ابلكفــر املكــذبون رســله مــا هلــم يــوم القيامــة مــن و  مينــع عــنهم 
ـــ بــل اختــذ الكفــار مــن دون هللا آهلــة يعبــدوهنا ليشــفعوا هلــم بــزعمهم ،  عــذاب هللا وال انصــر ينصــرهم منــه ــ

احلفــظ والنصــر ألهنــم عبــدوه وأانبــوا إليــه ووالــوه مــن فــاهلل وحــده هــو الــذي يتــوىل عبــاده املــؤمنني ابلتوفيــق و 
وهــو ســبحانه وحــده حيــي املــوتى للجــزاء واحلســاب ، وهــو علــى كــل شــيء قــدير فــال يعجــزه  دون غــريه ،

شيء يف األرض وال يف السماء ـــ ومهما اختلفـتم يف شـيء مـن األمـور فـاهلل هـو احلـاكم فيـه بكتابـه وسـنة 
كم يف كل شيء أرجع إليـه يف ييـع األمـور وعليـه أعتمـد يف كـل شـؤو  ــــ ، ذالكم هللا ريب احلا  رسوله 

علــى غــري مثــال ســابق ، خلــق لكــم مــن جنســكم أزاجــاً هللا وحــده خــالق الســموات واألرض ومبــدعهما 
لتســكنوا إليهــا تفضــالً منــه علــيكم فجعلكــم ذكــراً وأنثــى ، وخلــق لكــم مــن األنعــام أزواجــاً ذكــوراً وإاناثً ، 

ذلـــك اخللـــق علـــى هـــذه الصـــفة ذكـــوراً وإاناثً جـــيالً بعـــد جيـــل ونســـالً بعـــد نســـل مـــن النـــاس خيلقكـــم يف 
واألنعام ليبقى النوع ، ليس كخالق األزواج كلها شيء ألنه الفرد الصمد الـذي ال نظـري لـه وال مثيـل وال 

الســـموات شــبيه ، وهـــو الســـميع ألقــوال عبـــاده البصـــري أبحـــواهلم ـــــ لـــه ســـبحانه مفــاتيح خـــزائن الـــرز  يف 
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يف الـرز  ويضــيق علــى مــن يشــاء ، إنــه بكــل شــيء واألرض وهـو املتصــرف فيهمــا يوســع علــى مــن يشــاء 
ـــ شــرع هللا لكــم ـ أيهــا العبــاد ـ مــن الــدين )) ديــن اإلســالم (( مــا وصــى بــه  علــيم فــال خيفــى عليــه شــيء ــ

رسـلنا إبـراهيم وموسـى ك (( ومـا وصـينا بـه قبلـ رسوله نوحاً ، والذي أوحيناه إليك اي رسولنا )) حممـد 
وعيسى أن أقيمـوا الـدين الـذي شـرع هللا لكـم بعبـادة هللا وحـده ال شـريك لـه وال ختتلفـوا فيـه بـل اجتمعـوا 
وائتلفوا ، شق على املشركني ما تدعوهم إليه ـ أيهـا الرسـول ـ مـن التوحيـد وعبـادة هللا وحـده دون سـواه ، 

عبــاده ، ويوفـــق هلــذا اإلميــان مـــن يرجــع إىل هللا ويتــوب إليـــه هللا خيتــار هلدايتــه واإلميـــان بــه مــن يشـــاء مــن 
ويسـتغفره ـــــ ومــا تفــر  الكفــار مــن قــريز وغــريهم إىل أحــزاب إال مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم وقيــام احلجــة 
عليهم إبرسال الرسـل وإنـزال الكتـب ومـا محلهـم علـى خمالفـة احلـق بعـد علمهـم بـه إال بغـي بعضـهم علـى 

والعنـــاد واملشـــاقة ، ولـــوال أن هللا قضـــى يف قضـــائه الســـابق إبنظـــار العبــــاد  بعـــح وحســـد بعضـــهم بعضـــاً 
، وإن الــذين ورثـــوا وأتخــري العــذاب عــن الكفــار إىل يــوم القيامــة لعجــل علــيهم العقوبــة يف الــدنيا ســريعاً 

التــوراة واإلليــل مــن اليهــود والنصــارى مــن بعــد القــرن األول املكــذب للحــق لفــي شــك وعــدم يقــني مــن 
 وهم مقلدون آلابئهم وأسالفهم بال دليل بل هم يف حرية وشك مريب . والرسول حممد القرآن 

 بعض الدروس من الآيات :
ويــدفع عنــه  عليــه أيهــا النــاس : ال خيلــو أحــد مــن أن يــوا  ويعــادي والعاقــل إمنــا يــوا  مــن ينفــق (1

 : جيـب علـى العبـد الضر وجيلب له النفع وال يوا  من جتر مواالته الضر والسوء ومن هذا املعـى
أن يوا  ربه بعبادته وحده ال شـريك لـه وابلتقـرب إليـه وحمبـة املـؤمنني وأن يعـادي أعـداء هللا ألن 
واليته هلل هي النافعة فاهلل هو الذي له الوالية احلقيقيـة وهـو الـذي بيـده األمـر كلـه فمـن واىل ربـه 

فيمـا  واسـتجاب دعـاءه كمـا قـال وااله ربه فوفقه هلـداه ونصـره مـن عـدوه وأيـده وحفظـه ورعـاه 
ءْ َْعب  ِد ِْإَلْ ْتَ َق ر بََْْوَمايرويه عن ربه عز وجل )) َْعب  ِد ْيَ  َزالْ َْوَم اَْعَلي  هِْْاف ََتَض  تْ ِْم  اِْإَلْ َْأَح بْ ِْبَش ي 

َواِف  لِِْْإَلْ ْيَ تَ َق  ر بْ  ّ ِِْْبلن   ت   هْ ْفَ  ِإَذاْأ ِحب   هْ َْح   بَ ب   (( بِ  هِْْي  ب ِص  رْ ْال   ِذ َْوَبَص  َرهْ ْبِ  هِْْس   َم ْ َيْْال   ِذ َْس َع  هْ ْك ن   تْ َْْأح 
، اي أيهـا العبـد لنهـتم رواه البخـاري (( َْل ِعيَذن  هْ ْاس  تَ َعاَذِنَْْولَ ِِنْ َْْل ع ِطيَ ن هْ َْسأََلِنَْْوِإنْ احلديث وفيـه ))

األُنـــس بقربـــه و هبـــذا املوضـــوع اهلـــام )) واليـــة هللا وحمبتـــه وطاعتـــه والرغبـــة إليـــه والرهبـــة منـــه والفـــرح 
 وهللا املوفق .  (( ابالخنراط يف عبادته

اتنــا وبيوتنـا وســريان يف طرقنـا ويف أمساعنــا ينكــل أمـوران يف أقوالنــا وأفعالنـا و أخـي املســلم : لنعـرض    (2
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فمــا وافــق  وجــدان ومزاحنــا وفرحنــا وحزننــا وحياتنــا كلهــا علــى كتــاب هللا وســنة رســوله وأبصــاران 
 ينا عليه وأمضيناه وقمنا به ومـا خـالك كتـاب وسـنة رسـوله جر  منها كتاب هللا وسنة رسوله 

مداعبتـه ال يف حـىت  (( وقـد كـان  فحكمهْإلْهللاتركناه ورميناه واجتنبناه ألن احلكم كله هلل )) 
ْيف حــديث أيب هريـــرة )) يقــول إال حقـــا كمـــا قـــال  (( رواه أمحـــد والرتمـــذي َحقًّ   اِْإل َْْأق    ولْ َْلِْْإّنِ

ْلفظ حديث ابن عمر )))صحيح( ، ويف  َزحْ ِْإّنِ  رواه الطـربا  يف الكبـري ((َحقًّ اِْإلَْأق ولْ َْول,َْْْلم 
)صــحيح( ، أخــي حاســب نفســك علــى حركاتــك وســكناتك لتســري علــى كتابــك القــرآن وســنة 

 . رسولك 

 إن هللا عـز وجــل موصـوف ابلنفــي واإلثبـات )) فنثبــت هلل مـا أثبتــه لنفسـه ومــا أثبتـه لــه رســوله  (3
ل  يكْكمثل  هْو  يءْوه  وْوالصــفات مــع نفــى املماثلــة للمخلوقــات كمــا قــال تعــاىل )) ن األمســاء مــ

: نفـى املماثلـة للمخلوقـات (( ، وقولـه تعـاىل  ليكْكمثل هْو يء(( فقوله تعاىل ))  السمي ْالبصري
 )) وهو السميع البصري : إثبات ألمسائه وصفاته وكل ما ثبت من أمسائه وصفاته فإننا :

 نفى مماثلتها للمخلوقات .نثبتها ون -أ

 نعقل معانيها وأما كمال املعى والكيك فال يعلمه إال هللا عز وجل . -ب

مـــا جـــاء مـــن أمسائـــه وصـــفاته ممـــا يشـــرع التخلـــق بـــه )) صـــفة الرمحـــة ، العفـــو ، الكـــرم ،  -ت
(( اآلية ، وقال تعاىل ))  إنْهللاْكانْعفواًْوحنوها فيشرع لنا التخلق به كما قال تعاىل )) 

 (( . افنيْعنْالناسوالع

ما جاء من أمسائه وصفاته وحيرم التخلـق بـه فيجـب علينـا عـدم التخلـق بـه )) الكـربايء ،  -ث
ُْي  َش    رْ )) (( وقــــال  العزي    زْاْلب    ارْا تك    راجلــــربوت ، وحنوهــــا (( كمــــا قــــال تعــــاىل )) 

مَْْال م َتَكرِّ ونَْ ثَالَْْال ِقَياَمةِْْيَ و  رَِّْْأم   )صحيح( . رواه الرتمذي احلديث(( الذ 

فهــذا ممــا شــرعه هللا ســبحانه وألنــه جيــب علينــا حمبــة هللا عــز وجــل والتقــرب إليــه بعبادتــه  -ج
ســـبحانه هـــو الغفـــور الـــرحيم ، الـــرزا  ، العفـــو ، املنـــان ، وحنوهـــا مـــن أمسائـــه كمـــا جيـــب 
اخلـــوف منـــه واحلـــذر مـــن نقمتـــه ألنـــه ســـبحانه )) اجلبـــار ، العزيـــز (( وحنوهـــا مـــن أمسائـــه 

 وصفاته .

رمحــة هللا قريــب مــن اقســنني وقــد ســبقت غضــبه فــأي فضــل أعظــم مــن هــذا الفضــل إن  -ح
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فــال إلــه إال هللا وال رب ســواه فلنبــادر إىل طاعتــه وإىل طلــب رمحتــه ومغفرتــه فقــد قــال هللا 
َل   قَََْْي ل   قََْْأنْ ْقَ ب   لَِْْكتَ  اِبًَْْْكتَ  بَْْْاّلل َِْْإنْ يف احلــديث القدســي )) َ  ِ ِْْإنْ ْاْل  (( َض  ِبْغََْْس  بَ َقتْ َْرَح 

  . وهللا املوفق  رواه البخاري

ََماَع ةَِْْعلَ ي ك مْ أيها املسلم : احلذر من االختالف والتفر  يف دين هللا عز وجل ويف احلـديث )) (4  ِِبْل 
(( وإذا أردان الثبات على احلق ولزوم ياعة املسلمني فإن ذلك ابلعمل بكتاب هللا وسنة رسـوله 

  وقـد قـال ( ْوس  ن ْهللاْكت اب:ْْْبع  د اْتض لواْل  نْو يِنيْف  يكمْترك ت)يف حــديث أيب هريـرة،ْ
كل احلرص على (( رواه احلاكم )صحيح( ، أخي املسلم احرص  اْلوضْعليْيرداْحّْيتفرقاْولن

التمسك ابلوحيني الكتاب والسـنة ففيهمـا اهلـدى والفـالح واحـذر مـن أهـل السـوء ومـن الـر وس 
 اجلهال وفقك هللا .

ن الرز  هو من هللا فيوسع على من يشاء من عباده يف الـرز  ويضـيق علـى أيها املسلم : لنعلم أ (5
مــن يشــاء حلكمــة يعلمهــا فلــه احلكمــة التامــة والعــدل التــام وعلــى العبــد أن يقنــع مبــا رزقــه هللا عــز 

يف  كمـا قـال وجل وال يكن مهه كله الدنيا )) يع األموال واحلطام الفا  (( بل إن املال فتنـة  
َنةًْْأ م ةْ ِْلك لِِّْْإنْ ياض ))حديث كعب بن ع َنةْ ِْفت   (( رواه الرتمذي )صحيح( ، وعلينـا ال َمالْ ْأ م ِ َْْوِفت  

أن هنــتم ابلعمــل الصــاط ) الطاعــات ( وال نكــرس حياتنــا للمــال فقــث كمــا هــو حــال الكثــري مــن 
ْ َْم   نْ )) النـــاس اليـــوم وملـــا ســـ ل رســـول هللا  رواه (( َعَمل    هْ َْوَحس    نَْْهْ ع م    رْ ْطَ   الََْْم   نْ ْقَ   الَْْالن    اسَِْْخ   ري 
ْطَ  الَْ َم  نْ ْقَ  الََْْو  رْ ْالن   اسَِْْأ ُّْ)) )صــحيح( ، وملــا ســ ل بســر الرتمــذي مــن حــديث عبــد هللا بــن 

 (( )صحيح( . َعَمل هْ َْوَساءَْْع م ر هْ 

 رسالة إلى الفقراء : (6

 أيها الفقري: قد يكون الفقري خرياً لك من الغى ملا يلي :
ألْيعل مْم نْخل قْي قدر لك ذلك وهو أعلـم مبـا يصـلح لـك )) أن هللا عز وجل هو الذ -أ

 (( . وهوْاللطيفْاْلبري

 أن الغى قد يلهيك عن عبادة ربك ويف حديث مطـرف عـن أبيـه أنـه انتهـى إىل النـيب  -ب
َ  اك مْ }ْوهــو يقــول )) َْم  اِْإل َْْمالِ  كَِْْم  نْ ْلَ  كََْْوَه  لْ َْم  اِلَْْم  اِلْْآَدمَْْاب   نْ ْيَ ق   ولْ ْقَ  الَْ {ْالت َك  اُ  رْ َْأَل 

نَ ي تََْْأَكل تََْْأوْ َْفَأم َضي تََْْتَصد ق تَْ  (( رواه الرتمذي ومسلم بنحوه.َفأَب  َلي تََْْلِبس تََْْأوْ َْفَأف  
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إن كنـت إمنــا ترغــب يف ســعيك وراء املـال أن تكــون ممــن ينفــق منـه لوجــه هللا فنقــول اقنــع  -ت
 ل كمـا قــال فـإن هللا يعطيــك مثـل أجــر صـاحب املــا النيــةمبـا عنـدو وإن كنــت صـاد  

َ  ا))األمنــاري يف حــديث أيب كبشــه  َياِْإَّن  ن   َْوَعب   دْ ))        ... (( احلــديث وفيــه ِْلَر بَ َع  ةِْْال  دُّ
ْفَ ه  وَْْف  َانْ ِْبَعَم لَِْْلَعِمل  تْ َْم اًلِْْلَْْأنْ ْلَ وْ ْيَ ق  ولْ ْالنِّي  ةَِْْصاِدقْ ْفَ ه وََْْماًلْْيَ ر ز ق هْ َْولَْ ِْعل ًماْاّلل ْ َْرزََقهْ 
ر   َاِْتهِْبِِنيْ   (( احلديث رواه الرتمذي وابن ماجه )صحيح( .َسَواءْ َْفَأج 

َناَْمرْ )) ففي حديث عبد هللا بن عمرو قال اعلم أن األمر أعجل -ث ْاّلل ْ َْصل ىْاّلل َِْْرس ولْ َْعَلي  
نْ ْىَوَه  ْقَ دْ ْفَ ق ل نَ  اَْه َذاَْم اْفَ َق  الََْْلنَ اْخ صًّ  اْن  َع اِل ْ َْوََن   نْ َْوَس ل مََْْعَلي  هِْ َْأَرىَْم  اْقَ الَْْن ص   ِلح هْ ْفَ  َنح 
رَْ َم   رواه الرتمذي )صحيح( . ((َذِلكَِْْمنْ َْأع َجلَِْْإل ْْاْل 

َْأَجل  هْ َْوَه َذاْآَدمَْْاب  نْ َْه َذايف حديث أنس )) اعلم أن األجل اقرب من األمل كما قال  -ج
(( احلـديث رواه الرتمـذي والبخـاري َأَمل  هْ َْومثَْ ْهْ َأَمل  َْومثَْ ْفَ َقالََْْبَسَطَهاْمث ْ ْقَ َفاهْ ِْعن دَْْيََدهْ َْوَوَض َْ
 بنحوه 

                                                                                        

 لهاخلارج أمالسهم 
 املربع اقيث به أجله 

 //////// األعراض         لهأم      اخلطوط )) األعراض إن أخطاه هذا هنشه هذا ((             
                   

     أجله                                                                    

                                                                           ///////////////////// 

َْأَصابَ ت هْ َْمنْ يف حديث ابن مسعود )) قال ال تنزل فقرو ابلناس وتوجه إىل هللا فقد  -ح
َزََلَاَْفاَقةْ  ِْغًنَْْأوْ َْعاِجلْ ِْبَو تْ ِْإم اِِْبل ِغَنَْْلهْ ْاّلل ْ َْأو َوكَِِْْبّلل ِْْأَن  َزََلَاَْوَمنْ َْفاقَ ت هْ ْت َسدْ ْلَْ ِِْبلن اسَِْْفأَن  
 (( رواه أبو داود والرتمذي بنحوه )صحيح( .َعاِجلْ 

فكأمنا حيز تلك يف بيتك وحياتك معاىف يف بدنك عندو قوت يومك  إن كنت آمناً  -خ
َبحََْْمنْ ي ))يف حديث اخلطم الدنيا كما قال  َْجَسِدهِِْْفْْم َعاًفِْْسر ِبهِِْْفْْآِمًناِْمن ك مْ َْأص 

ِمهِْْق وتْ ِْعن َدهْ  َاْيَ و  َياَْلهْ ِْحيَزتْ َْفَكَأَّن  ن    (( رواه الرتمذي وابن ماجه )حسن( .الدُّ

 اإلنسان 
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خ لْ يف حديث أيب هريرة ))  الفقري : امسع هذا احلديث قوله أيها -د َن ةَْْال ف َقَراءْ ْيَد  ْقَ ب لَْْاْل 
َغ ِنَياءِْ مْ ِْنص فَِْْعامْ ِْماَئةِِْْبَم كِْْاْل   (( رواه الرتمذي وابن ماجه )صحيح( .يَ و 

رب أيها الفقري : اجتهد يف طاعة هللا فهي الغى وكن غى النفس فالغى غى النفس واص -ذ
َْمافقد قالت عائشة )) واحتسب أجرو على هللا وأقبل عليه وأتمل حال رسول هللا 

َِْْوِعريْ ْخ ب زِِْْمنْ َْوَسل مََْْعَلي هِْْاّلل ْ َْصل ىُْم َم دْ ْآلْ َْوِب َْ َمني  ِْْيَ و  ّ ْْم تَ َتاِبَعني  (( رواه مسلم ق ِبضََْْح
 . 
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 ِمنْ  اللَّهُ  أَْنَزلَ  ِبَما آََمْنتُ  َوُقلْ  أَْهَواَءُهمْ  َتتَِّبعْ  َوَلا تَ أُِمْر  كََما َواْسَتِقمْ  َفادْعُ  َفِلَذِلكَ  

هُ  بَيَْنُكمُ  لِأَْعِدلَ  َوُأِمرْتُ  ِكَتاب   ةَ  َلا أَْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  أَْعَماُلَنا َلَنا َوَرب ُكمْ  َرب َنا اللَّ  ُحجَّ

هُ  َوبَيَْنُكمُ  بَيَْنَنا ِذينَ  (15) اْلَمِصيرُ  َليْهِ َوإِ  بَيَْنَنا يَْجَمعُ  اللَّ ونَ  َوالَّ هِ  ِفي ُيَحاج   ِمنْ  اللَّ

ُتُهمْ  َلهُ  اْسُتِجيبَ  َما بَْعدِ   َعَذاب   َوَلُهمْ  َغَضب   َوَعَليِْهمْ  َرب ِِهمْ  ِعْندَ  َداِحَضة   ُحجَّ

اَعةَ  َلَعلَّ  ُيْدِريكَ  َوَما َواْلِميزَانَ  ِباْلَحق ِ  اْلِكَتابَ  أَْنَزلَ  الَِّذي اللَّهُ ( 16) َشِديد    السَّ

ِذينَ  ِبَها يَْسَتْعِجلُ ( 17) َقِريب   ِذينَ  ِبَها ُيْؤِمُنونَ  َلا الَّ  ِمْنَها ُمْشِفُقونَ  آََمُنوا َوالَّ

َها َويَْعَلُمونَ  ِذينَ  إِنَّ  أََلا اْلَحق   أَنَّ اَعةِ  ِفي ُيَماُرونَ  الَّ  اللَّهُ ( 18) بَِعيد   َضَلال   َلِفي السَّ

 َحرْثَ  ُيِريدُ  كَانَ  َمنْ ( 19) اْلَعِزيزُ  اْلَقِوي   َوُهوَ  يََشاءُ  َمنْ  يَْرُزقُ  هِ ِبِعبَادِ  َلِطيف  

ْنيَا َحرْثَ  ُيِريدُ  كَانَ  َوَمنْ  َحرْثِهِ  ِفي َلهُ  َنزِدْ  اْلآَِخرَةِ   اْلآَِخرَةِ  ِفي َلهُ  َوَما ِمْنَها ُنْؤتِهِ  الد 

 (20) َنِصيب   ِمنْ 
 التفسير :

لدين الذي وحينا به ييع الرسل ـ فادع الناس ـ أيها الرسول ـ واستقم على ديـن فللذي أوحينا إليك من ا
هللا كمــــا أمــــرو هللا ، وال تتبــــع أهــــواء املشــــركني فيمــــا اختلقــــوه مــــن عبــــادة األواثن ومعصــــية هللا ، وقــــل : 

هللا ربنـا  م ـــ  هللا أن أعدل بينكم يف احلكـصدقت جبميع الكتب اليت أنزهلا هللا على أنبيائه ورسله ، وأمر 
وربكم فوجب صرف العبـادة لـه وحـده ال شـريك لـه ، لنـا أعمالنـا ولكـم أعمـالكم وسـيجزي هللا كـالً منـا 
بعمله احلسنة يضاعفها هللا والسي ة مبثلها وحنن نربأ مـنكم ومـن أعمـالكم ، ال خصـومة بيننـا وبيـنكم بعـد 

م القيامــة فــيحكم بيننــا فيمــا اختلفنــا فيــه إذ ظهــور احلــق وقيــام احلجــة علــيكم ، هللا جيمــع بيننــا وبيــنكم يــو 
والـذين خياصـمون يف ديـن هللا واسـتحقاقه الرجوع إليه فيجازي كالً بعمله إن خرياً فخـري وإن شـراً فشـر ــــ 

العبادة وحده دون سواه ليصـدوا النـاس عـن ديـن هللا مـن بعـد مـا اسـتجاب العبـاد هلل ودخلـوا يف ديـن هللا 
د هللا وعليهم غضب من هللا وهلـم عـذاب شـديد يـوم القيامـة يف انر جهـنم ــــ هللا أفواجاً حجتهم ابطلة عن

الذي أنـزل القـرآن وييـع الكتـب املنزلـة علـى رسـل هللا ابحلـق والصـد  ، وأنـزل العـدل واإلنصـاف ليحـق 
ين احلق ويطبق يف التحاكم إليه ،    وما الـذي يـدريك لعـل وقـت القيامـة قريـب ــــ يسـتعجل ابلقيامـة الـذ

)) اسـتبعاداً وتكـذيباً مـنهم (( والـذين آمنـوا ابهلل ورسـله خـائفون مـن وقوعهـا ،           ال يصدقون هبا 
ويعلمون أن القيامة حق ال شك فيه ، أال إن الذين جيـادلون يف وقوعهـا لفـي ضـالل بعيـد عـن الصـواب 

ـــ هللا لطيــك بعبــاده كلهــم مــؤمنهم وكــافرهم فهــو يــرزقهم يــيعهم و  ال يعــاجلهم مبعاصــيهم ، يوســع واحلــق ــ
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الـرز  علــى مــن يشــاء ويضــيقه علـى مــن يشــاء ، وهــو القــوى القـادر الــذي ال يعجــزه شــيء وال يغالــب ، 
العزيز يف انتقامه ممن أراد وال يرام جنابه جل وعال ـــ من كان يريـد بعلمـه مـا عنـد هللا مـن أجـر وثـواب يف 

ويعينـه علــى مـا هــو بصـدده وجيزيــه ابحلســنة ثــواب عملــه اآلخـرة ومــا أعـد هللا فيهــا للمـؤمنني يضــاعك لـه 
عشــر أمثاهلــا إىل ســبعمائة ضــعك إىل مــا شــاء هللا ، ومــن كــان يريــد بعملــه ليحصــل لــه شــيء مــن الــدنيا 
وليس له يف اآلخرة هم البته نعطه من الـدنيا مـا قـدر لـه ، ومالـه يف اآلخـرة مـن أجـر وال ثـواب وهـذا هـو 

 اخلسران املبني . 
 وس من الآيات :بعض الدر 

أيهــا املســـلم : جيـــب الـــدعوة إىل هللا عــز وجـــل واالســـتقامة علـــى ديــن هللا ، لكـــن مـــاذا قـــدمنا أان  (1
وأنـــت هلـــذه الـــدعوة إىل يف جماالهتـــا املتعـــددة )) جمـــال دعـــوة الكفـــار إىل اإلســـالم ، جمـــال دعـــوة 

ألســأل نفســي  لعمــل املســنوانت وتــرو املكروهــات (( املســلمني العصــاة ، جمــال دعــوة املســلمني
ْْبَ لِّغ وا)) وقد قال  واسأل نفسك ، فهـل بلغـت آيـة مـن كتـاب هللا  رواه البخـاري(( آيَةًَْْوَلوْ َْعنِّ

سـواء عــن طريـق الكتابـة أو اقاضـرة أو الشـريث أو املطويــة  أو حـديثاً مـن أحاديـث رسـول هللا 
ك ، لنجتهـد أيهـا املسـلم يف أو الكلمة أو اإلعالم يف جديدة أو جملة أو عرب القنوات أو غري ذلـ

للمجتمـع الـذي حولنـا ولألهـل ابجلـاه  هذا املوضوع ابلكالم أو ابلقلم أو ابملال أو ابلتشـجيع أو
 كاف  ةْللن  اس))       وللجــريان ولألصــدقاء وللنــاس عمومــاً مــن الرجــال والنســاء الصــغار والكبــار 

 أقـدر واجعـل هـذا احلـديث (( ، شارو يف الدعوة حسب استطاعتك وال تقل أان مشـغول أان ال
ْْبَ لِّغ وانصب عينك ))  (( .آيَةًَْْوَلوْ َْعنِّ

إن الـــذين جيـــادلون وخياصـــمون يف ديـــن هللا أو يف بعـــح مـــا شـــرع هللا ليصـــدوا النـــاس عـــن هـــؤالء  (2
 حجتهم ابطلة وعليهم غضب من هللا وهلم عذاب شديد ومن هؤالء :

ائية وغريهـــــا حبجـــــة احلريـــــة الـــــذين يســـــعون يف نشـــــر الرذيلـــــة عـــــن طريـــــق القنـــــوات الفضـــــ -أ
عليهمْغض بْم نْهلم وألمثاهلم )) الشخصية فعليهم أن يتقوا هللا وأن يعلموا هذا الوعيد 

(( وإن اجملتمع املسلم وأهل قد عرفوا ما يف هـذا املـنه     )) نشـر  هللاْوَلمْعذابْوديد
ا  الـــيت الرذيلــة كـــالزان والفجـــور عـــن طريـــق التمثيليـــات الــيت تشـــجع علـــى الفجـــور واألغـــ

تــدعوا إىل الفــواحز (( عــرف اجملتمــع املســلم هــذا اخلطــر وعلــم أهــل العلــم مــا فيهــا مــن 
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هـــدم لألخـــال  فاســـتجاب املـــؤمن هلل يف ذلـــك ولكـــن أصـــحاب هـــذه القنـــوات وحنـــوهم 
يسعون بصد النـاس عـن ديـن هللا يف ذلـك وإليقـاع اجملتمـع يف الـزان والفجـور الـذي حـذر 

 (( .ولْيزنونْْ(( ))ولْتقربواْالزانْ)) منه دين هللا غاية التحذير 

الذين يسعون لعبادة القبور يف كثري مـن بـالد العـامل ويشـجعون علـى هـذا املنكـر وحيمـون  -ب
هــذا العمــل ويدعمونــه ابملــال وغــريه وجيــادلون عنــه مــع أنــه شــرو ابهلل وكفــر أكــرب مــع أن 

لتوحيـــد هلل يف عبادتـــه اجملتمـــع املـــؤمن املوحـــد قـــد اســـتجاب هلل يف تـــرو الشـــرو والقيـــام اب
وربوبيتــه وأمسائــه وصــفاته لكــن جــاء الــذين يــدعون إىل عبــادة القبــور ليصــدوا النــاس عــن 
ديـــن هللا )) التوحيـــد (( فعلـــى هـــؤالء أن يتوبـــوا إىل هللا وأن حيـــذروا مـــن اللعنـــة والعـــذاب 

َ ذ واَْوالن َص اَرىْال يَ ه  ودَْْاّلل ْ َْلَع نَْ)) الشديد وقد قـال  (( احلـديث َمَس اِجدَْْأَن ِبيَ ائِِهمْ ْرَْق  ب  ْوْاَّت 
 . رواه البخاري

املقـر بوجوبـه كالـذين يســعون الـذين يسـعون إىل تـرو بعـح الواجبـات ممـا ال يكفـر اتركـه  -ت
إىل تــرو صــالة اجلماعــة وإىل تــرو احلجــاب يف حــق املــرأة وإىل اخــتالط الرجــال والنســاء 

عنــدهم وكالـذين يشــجعون علــى  وإىل سـفر املــرأة بـدون حمــرم مـن الســفهاء الــذين ال علـم
اقرمـات كاإلســبال الثيـاب والكــذب يف الصـحافة والقنــوات وأكـل الــراب ونشـر املصــارف 
الربوية وتشجيعها وغري ذلك مع أن هذه كلها قد استجاب اجملتمع املؤمن هلل فيها لكـن 

عـــز هــؤالء يصــدون النــاس عــن ديــن هللا يف هــذه املســائل فعلــى هــؤالء أن يتوبــوا إىل هللا 
وه ذهْأمثل ةْفق  ْ(( وهللا املوفـق ))  ُي اجونْفْهللاْم نْبع دْم اْاس تجيبْل هوجل ألهنـم )) 

 (( .  وهناكْالكثريْغريها

أخي املسلم : جيب العدل يف كـل شـيء )) لنعـدل يف أقوالنـا ويف أفعالنـا ويف حكمنـا ويف أوالدان  (3
ََْْواع   ِدل واْاّلل َْْفَ  ات  ق وا)) يف عطيــتهم وحنوهــا كمــا قــال  ، والعــدل يف  رواه البخــاري(( َأو َلدِك   مْ ْبَ  ني 

يف حـديث   نسائنا والعدل يف صلحنا والعدل حىت يف أعضائنا اليت شرع العدل فيها كما قـال
يًع اَم لهْ نعََْيِْلَْْواِح دْ ْخ  فّْ َْوَلَْْواِحدْ ْنَ ع لْ ِْفَْْأَحد ك مْ ََْي ِشيَْلْأيب هريرة )) َلع ه َم اْوَأْْاْمجَِ يًع ِْلَيخ  (( رواه امجَِ
، فانظر رمحك هللا إىل العدل بني الرجلني )) هللا أكرب مـا أيلـه وأكرمـه مـن تشـريع (( الشيخان 

. 
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        فهـــل أان وأنـــت خـــائفون مـــن قيامهـــا أخـــي املســـلم : إن املـــؤمن خـــائك مـــن وقـــوع وقيـــام الســـاعة  (4
بكــل عمــل صــاط  ام ، واخلــائك هــو الــذي يســتعدظَــومــا فيهــا مــن األهــوال الع  ) قيــام القيامــة ( 
فلنسـتعد للقيامــة مـن اآلن ابســتغالل هـذه الفرصــة ) الـدنيا ( يف التقــرب إىل  أاللقيـام القيامــة )) 

يف حـــديث أيب هريـــرة  هللا ورجـــاء ثوابـــه واخلـــوف مـــن عقابـــه (( ولكـــن ابـــن آدم هـــو كمـــا قـــال 
(( ْ مْ َْخري  كْ ِْفيهِْْطََلَعتْ ْيَ و  مْ ْالش م  َر ضَِْْعلَ ىَْم اْالس  اَعةْ ْتَ ق  ومْ َْوِفيهِْه ))(( احلديث وفيـاْل  م َعةِْْيَ و  ِْم نْ ْاْل 
ِبحْ َْوِهيَِْْإل َْْداب ةْ  مَْْت ص  ّ ْْم ِصيَخةًْْاْل  م َعةِْْيَ و  كْ َْتط ل  ََْْح (( احلديث آَدمَْْاب نَِْْإل ْْالس اَعةِِْْمنْ َْوَفًقاْالش م 

 رواه أمحد والرتمذي والنسائي وأبو داود )صحيح( .

( ) نـا وأقوالنـا لوجـه هللا )اإلخـالصلم الذي يطلـب ثـواب اآلخـرة )) لنجعـل أعمالأيها األخ املس (5
نطلب ثواب هللا يف الدار اآلخرة ( (( وإن شروط قبول العمـل )) اإلخـالص هلل واملتابعـة لرسـول 

(( أخي قبل أن تؤدي أي عمل أو تقول أي كالم وأنت ترغب أن يكون مفيداً لك يوم  هللا 
ه وجه هللا خملصاً لـه يف ذلـك وال تـرد بـه أي أمـر دنيـوي حـىت إنـك ال تطلـب بـه القيامة فاقصد ب

ًً أو مدحاً أو غري ذلك فإن كان العمل مما جيـوز فيـه التشـريك كصـلة الـرحم جـاز واألكمـل  ثناًء
 أن جترد ذلك هلل وحده طلباً به الثواب يف اآلخرة وانتبه هلذا التوجيه كل االنتباه وأتمـل قولـهلك 
 رْ يث أيب ))يف حد َناءِْْاْل  م ةََْْهِذهَِْْبشِّ رِِِْْبلس  ِكنيَِْْوالن ص  ه مْ َْعِم لََْْفَم نْ َْوالت م  ِخ َرةَِْْعَم لَِْْم ن   ن  َياْاْل  ِْلل دُّ

ِخَرةِِْْفَْْلهْ َْيك نْ ْلَْ   (( رواه أمحد وابن حبان واحلاكم )صحيح( .َنِصيبْ ْاْل 

 رسالة إلى األغنياء ) بالمال ( : (6

ْ:يْأيهاْاْلغنياءْ
اعلمـوا أن هللا هــو الــذي أعطــاكم هــذا املــال واســتخلفكم فيــه )) وعــوا هــذه اجلملــة وعيــاً  -أ

 متكاماًل (( .

(( ك اْإنْاننس انْليطغ ىْأنْرآهْاس تغنذا املال وتنبهوا لقوله تعاىل ))ال تطغوا بسبب ه -ب
. 

  لـهأنفقوا من هذا املال لوجه هللا يف مرضاته مـن الصـدقات واطلبـوا اخللـك مـن هللا لقو  -ت
مْ ِْمنْ َْمايف حديث أيب هريـرة )) ِبحْ ْيَ و  ْالل ه  مْ َْأَح د   َاْفَ يَ ق  ولْ ْيَ ن زَِلنَِْْمَلَكانِِْْإل ِْْفيهِْْال ِعَبادْ ْي ص 

َخرْ َْويَ ق ولْ َْخَلًفاْم ن ِفًقاَْأع  ِْ  (( رواه الشيخان .تَ َلًفاِْم  ِسًكاَْأع  ِْْالل ه مْ ْاْل 
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ن َس انْ َْم اتَِْْإَذا)) فـاً (( لقولـه اجعلـوا لكـم صـدقات جاريـة )) أوقا -ث َْعَمل  هْ َْعن  هْ ْان  َقطَ  َْْان ِ
 ......(( احلديث رواه مسلم  َجارِيَةْ َْصَدَقةْ ِْمنْ ِْإل ََُْْاَُةْ ِْمنْ ِْإل ْ

ْب َك  ري ْ ْقَ  الََْْمس   ِجًداْبَ  َنَْْم  نْ يف حــديث عثمــان ))ابنــوا املســاجد مــن هــذا املــال فقــد قــال -ج
َتِغيَْقالَْْأَن هْ َْحِسب تْ  هَِْْبهِْْيَ ب   َلهْ َْلهْ ْاّلل ْ َْبَنْْاّلل َِْْوج  َن ةِِْْفِْْمث    . رواه الشيخان ((اْل 

واكفلـــوهم وتصـــدقوا علـــى الفقـــراء يف أايم اجملاعـــات )) اقتحمـــوا أعطـــوا اليتـــامى القـــريبني  -ح
أو مســكيناً ال شــيء عنــده العقبــة (( إعتــا  رقبــة ، إطعــام يف يــوم ذي جماعــة يتيمــاً قريبــاً 

َن    ةِِْْفْْال َيتِ   يمِْْوََكاِف  لْ َْوَأانَْيف حـــديث ســـهل )) ال وقــ َْوال و س    َطىِِْبلس    ب ابَةَِْْوَأَو   ارََْْهَك   َذاْاْل 
نَ ه َماَْوفَ ر جَْ ًِاْبَ ي    (( رواه البخاري .َوي  

َْس   ق يْ ْالص    َدَقةِْ َأف َض   لْ يف حـــديث ســـعد بـــن عبـــادة  )) تصـــدقوا بســـقي املـــاء وقـــد قـــال  -خ
 د وأبو داود والنسائي وابن ماجه )حسن( .(( رواه أمحال َماءِْ

وجـل واجلهـاد يف سـبيل وقـد  أنفقوا يف تعليم القرآن الكـر  واحلـديث والـدعوة إىل هللا عـز -د
 (( )صحيح( .َوَعل َمهْ ْال ق ر آنَْْتَ َعل مََْْمنْ َْخري  ك مْ )) قال 

نـــة واملوســـيقى احــذروا مـــن إنفـــا  أمـــوالكم يف اقرمـــات كـــالقنوات اهلدامـــة واألغـــا  املاج -ذ
 واملعزف واللعب وغريها من األمور اليت ينفق عليها األغنياء أموالً طائلة إسرافاً وتبذيراً .

مََْْعب   دْ ْقَ  َدَماْتَ   ز ولْ َْلْ)) ا هــذا احلــديث وتفهمــوه وهــو قولـه اعلمـو  -ر ّ ْْال ِقَياَم  ةِْْيَ   و  ْي س   َألََْْح  

َتَس    َبهْ ْنَْأَي     ِْم    نْ َْمالِ    هَِْْوَع    نْ وذكــــر منهــــا )) (( َأر بَ     ْ َْع    نْ  َفَق    هْ َْوِف    يمَْْاك  رواه الرتمــــذي  ((ْأَن  
 )صحيح( .

احذروا أن تلهيكم األموال عن ذكر هللا والتسبيح والتهليل والتكبري وكثرة الطاعـات فقـد  -ز
 (( . لْتلهكمْأموالكمْولْأولدكمْعنْذكرْهللاقال تعاىل )) 

و فـــرح أو والئـــم أو غريهـــا وال اتقـــوا هللا يف املـــال )) ال تســـرفوا يف مناســـباتكم مـــن زواج أ -س
))         تتكـــربوا علـــى الفقـــراء واملســـاكني ورحبـــوا هبـــم وتـــذكروا إذا جـــاءكم هـــذه اآليـــة 

 (( وطبقوها عملياً . وأتوهمْمنْمالْهللاْالذ ْآاتكم

ِْإنْ يف حديث أيب هريـرة )) فافعله فقد قال كل ما تستطيع أن تفعله يف هذا احلديث  -ش
ِمنَْال ْيَ ل َحقْ ِْم ا تِهِْْبَ ع دََْْوَحَسَناتِهَِْْعَمِلهِِْْمنْ ْم ؤ  َْوم ص  َحًفاْتَ رََك هْ َْصاِْلًاَْوَوَلًداَْوَنَشَرهْ َْعل َمهْ ِْعل ًماَْمو 
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َ هْ  تً اَْأوْ ْبَ نَ  اهْ َْمس   ِجًداَْأوْ َْورُ  َرَجَه  اَْص َدَقةًْ َأوْ َْأج   َراهْ ََْن   ًراَْأوْ ْبَ نَ اهْ ْالس   ِبيلِِْْلب   نِْْبَ ي   ِْفَْْمالِ  هِِْْم  نْ َْأخ 
ِتهِْ تِهِْْبَ ع دِِْْمنْ ْيَ ل َحق هْ َْوَحَياتِهِِْْصح   .(( رواه ابن ماجه )حسن( َمو 

   )) أيها الغين ابملال سارع إىل اجلنة وفقك هللا (( . 
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ينِ  ِمنَ  َلُهمْ  شََرُعوا ُشَركَاءُ  َلُهمْ  أَمْ   اْلَفْصلِ  كَِلَمةُ  َوَلْوَلا اللَّهُ  ِبهِ  يَأْذَنْ  َلمْ  َما الد ِ

اِلِمينَ  َوإِنَّ  بَيَْنُهمْ  ِضيَ َلقُ  ِليم   َعَذاب   َلُهمْ  الظَّ
اِلِمينَ  َترَى( 21) أَ  ِممَّا ُمْشِفِقينَ  الظَّ

ِذينَ  ِبِهمْ  َواِقع   َوُهوَ  كََسُبوا  َلُهمْ  اْلَجنَّاتِ  َرْوَضاتِ  ِفي الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آََمُنوا َوالَّ

رُ  الَِّذي َذِلكَ  (22) اْلكَِبيرُ  اْلَفْضلُ  وَ هُ  َذِلكَ  َرب ِِهمْ  ِعْندَ  يََشاُءونَ  َما هُ  ُيبَش ِ  ِعبَادَهُ  اللَّ

ِذينَ   اْلُقْربَى ِفي اْلَمَودَّةَ  إِلَّا أَْجرًا َعَليْهِ  أَْسأَُلُكمْ  َلا ُقلْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آََمُنوا الَّ

 يَُقوُلونَ  أَمْ ( 23) َشُكور   َغُفور   هَ اللَّ  إِنَّ  ُحْسًنا ِفيَها َلهُ  َنزِدْ  َحَسَنةً  يَْقَترِفْ  َوَمنْ 

هُ  يََشأِ  َفإِنْ  كَِذبًا اللَّهِ  َعَلى اْفَترَى  َوُيِحق   اْلبَاِطلَ  اللَّهُ  َويَْمحُ  َقْلِبكَ  َعَلى يَْختِمْ  اللَّ

ْوبَةَ  يَْقبَلُ  الَِّذي َوُهوَ ( 24) الص ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِليم   إِنَّهُ  ِبكَِلَماتِهِ  اْلَحقَّ   ِعبَاِدهِ  نْ عَ  التَّ

َئاتِ  َعنِ  َويَْعُفو ي ِ ِذينَ  َويَْسَتِجيبُ ( 25) َتْفَعُلونَ  َما َويَْعَلمُ  السَّ  َوَعِمُلوا آََمُنوا الَّ

 (26) َشِديد   َعَذاب   َلُهمْ  َواْلكَاِفُرونَ  َفْضِلهِ  ِمنْ  َويَِزيُدُهمْ  الصَّاِلَحاتِ 
 التفسير :

ا هلــم دينــاً ) هــو الشــرو ( مل يشــرعه هللا ؟ ولــوال أن هللا أهــل هلــؤالء املشــركني شــركاء مــن الشــياطني شــرعو 
تعاىل كتب أبن يؤخر عذاهبم إىل يوم القيامة لعاجلهم ابلعذاب يف الدنيا ، وإن الظاملني أنفسهم ابلكفـر 
هلـــم عـــذاب مـــؤمل يف انر جهـــنم ــــــ تـــرى املشـــركني يـــوم القيامـــة خـــائفني مـــن جـــزاء مـــا عملـــوه مـــن الكفـــر 

اب هلم مبا عملوا انزل هبم ال حمالة ، والذين آمنوا ابهلل ورسله وعملوا األعمال الصـاحلة واملعاصي ، والعذ
يف متنزهــات اجلنــات ورايضــها هلــم مــا تشــتهيه أنفســهم وتلــذ أعيــنهم عنــد رهبــم ، ذلــك النعــيم هــو الفــوز 

يبشـر هللا بـه عبـاده ذلك الفـوز العظـيم يف جنـات النعـيم هـو الـذي العظيم والنعمة التامة الشاملة العامة ـــ 
الذين آمنوا ابهلل ورسوله وعملوا األعمال الصاحلة ، قل ـ أيها الرسول ـ للمشركني ـ ال أطلب مـنكم أجـرًة 
وال ماالً على تبليغ رساليت إليكم ، لكن أطلب منكم املودة أن تصلوا ما بيين وبيـنكم مـن القرابـة ، ومـن 

ـــه ثواهبـــا ، إن هللا كثـــري الغفـــران ملـــن اتب إليـــه وأانب ، شـــكور ملـــن أحســـن  يكتســـب حســـنة نضـــاعك ل
فــادعى أن  افـرتى علــى هللا كــذابً  ل فيضـاعك لــه الثــواب علـى إحســانه ـــــ بــل يقـول الكفــار : إن الرســو 

كذابً كما زعم املشركون   ك ـ أيها الرسول ـ لو افرتيت على هللاهللا أوحى القرآن إليه ومل يوح هللا إليه ، وإن
بك وسلبك ما أاتو من القرآن إن شاء وانتقم منك أشد االنتقام ، ويذهب هللا الباطـل لطبع هللا على قل

، وحيق احلق ويثبته ويبينه آبايتـه القرآنيـة وبراهينـه ، إن هللا علـيم مبـا تكنـه الضـمائر وتنطـوي عليـه السـرائر 
ني مــن عبـاده كرمــاً منــه ــــ وهللا هــو الــذي يقبـل توبــة التـائبوال خيفـى عليــه شـيء يف األرض وال يف الســماء 
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وحلماً وصفحاً ، ويعفو عن السي ات فال يؤاخذ هبا من اتب إىل هللا منهـا واسـتغفره وأانب إليـه ، ويعلـم 
ــــ ويســـتجيب هللا دعـــاء الـــذين آمنـــوا وعملـــوا  أفعـــالكم فـــال خيفـــى عليـــه منهـــا شـــيء وســـيجازيكم عليهـــا ــ

مـــن فضـــله فيعطـــيهم مـــا مل يســـألوه وفـــو  مـــا  الصـــاحلات ألنفســـهم وألصـــحاهبم وإخـــواهنم ، ويزيـــدهم هللا
 طلبوه إكراماً هلم ، والكفار فلهم عذاب شديد يف انر جهنم .

 بعض الدروس من الآيات :
إن الذين يعبدون غري هللا ويدعون غري هللا كمن يدعوا أصحاب القبور يف كثري من بالد  (1

؟ فإن من شرع هذا لكم فقد  املسلمني وبالد العامل ـ نسأهلم من شرع لكم هذا العمل الباطل
جعل نفسه شريكًا هلل يف التشريع ، وأنتم جعلتموه شريكًا هلل أيضًا فاتقوا هللا ، وأنتم اي من 
يقوم على هذه القبور ويشجع على دعاء أصحاهبا والطواف بقبورهم وحنو ذلك من صنوف 

الطواف أو النذر وحنو  العبادات كالنذر هلم وأنتم اي من حيمي هذه القبور لتبقى للعبادة أو
ذلك اتقوا هللا وليعلم كل شخص يكون رأساً يف املعاصي والشرو حامياً لذلك         أن عليه 

َروْرَأَي تْ )) اإلمث العظيم وله العذاب األليم إن مل يتب إىل هللا وقد قال  َعةَْْب نِْْْل َيِّْْب نََْْعم  ْب نَِْْقم 
َبهْ ََْي رَُّْْهؤ َلءَِْْكع بْ َْْبِنَْْأِبَِْْخن ِدفَْ َواِئبََْْسي بَْْال ِذ َْوه وَْ، )) رواه مسلم (( الن ارِِْْفْْق ص  (( رواه  الس 

 . البخاري

وروضاهتا ابإلميان والعمل الصاط واالجتهاد يف ذلك وأي فوز أيها املسلم : لنسارع إىل اجلنة  (2
َن ةِِْْفْ)) أعظم من دخول اجلنة ملن وفقه هللا لذلك وقد قال وفضل  ْ َْلَْْماْاْل  ْأ ذ نْ َْوَلْْرََأتْ َْعني 
َعتْ  (( احلديث )صحيح( ، ولنحذر من أعمال أهل النار نعوذ ابهلل َبَشرْ ْقَ ل بَِْْعَلىَْخَطرََْْوَلْْسَِ

ْفْالسفنْأجريتْلوْحّْليبكونْالنارْأهلْإنْيف حديث أيب موسى )) منها وقد قال 
، ولنسأل هللا عز وجل أن ييسر لنا  ه احلاكم )حسن(روا (( الدمْليبكونْإَنمْوْجرتْدموعهم

لَِْْإنْ ))     يف حديث عمر  أموران وأن يدخلنا اجلنة وأن يعيذان من النار وقد قال  َن ةَِْْأه  ْاْل 

لِِْْلَعَملَِْْيس ر ونَْمْ  َن ةَِْْأه  لََْْوِإنْ ْاْل  لِِْْلَعَملَِْْيس ر ونَْمْ ْالن ارَِْْأه   .و داود )صحيح( (( رواه أبالن ارَِْْأه 

قد أوصى أبهل بيته واإلحسان إليهم وإكرامهم واحرتامهم وهذا حق  أيها املسلم : إن النيب  (3
هلم ولكن ذلك احلق إمنا يكون إذا كانوا على السنة الصحيحة الواضحة اجللية أما من كان من 

جًا عن ذلك أهل البيت ولكنه مل يكن متمسكًا بدين هللا وال ابلسنة الصحيحة بل كان خار 
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ْاّلل َْْأ ذَكِّر ك مْ يف حق قرابته يف خطبته مباء يدعى مخًا : وفيه )) فال حق له فيما ذكر وقد قال 
لِِْْفْ ْ)) (( احلديث رواه مسلم ، ويف حديث زيد بن أرقم قال بَ ي ِ َْْأه  ِْإنْ َْماِْفيك مْ ْاَتِركْ ِْإّنِ

ت مْ  َخرِِْْمنْ َْأع َظمْ ْ  َاَأَحدْ ْبَ ع ِد َْتِضلُّواَْلنْ ِْبهََِْْتَس ك  َر ضِِْْإَلْْالس َماءِِْْمنْ َِْم د ودْ َْحب لْ ْاّلل ِِْْكَتابْ ْْاْل  ْاْل 
َِتْ لْ َْوِعَت  ّ ْْيَ تَ َفر َقاَْوَلنْ ْبَ ي ِ َْْأه  ضَْ َعَليْ ْيَرَِداَْح َو  (( رواه الرتمذي ِفيِهَماََّْت ل ف وِنَْْكي فََْْْفان ظ ر واْاْل 

وأهل بيته املؤمنني املتقني وال جيوز الغلو فيهم  رسول هللا  )صحيح( ، فهذا هو حق قرابة
 برفعهم عن منزلتهم وال جيوز تنقصهم عن حقهم الذي هلم . 

 من أمساء هللا عز وجل )) الغفور ، الشكور (( فلنحقق ما يلي : (4

فنثبت هذين االمسني هلل عز وجل وما تضمنت من الصفات بال متثيل كما قال تعاىل  -أ
 (( . ثلهْويءْوهوْالسمي ْالبصريليكْكم)) 

 الغفور كثري املغفرة لعباده املستغفرين ، والشكور للحسنات مبضاعفتها أضعافاً  كثرية . -ب

بطاعته يف أوامره وترو نواهيه  (( وذلك واوكرواْلالتخلق ابلشكر هلل عز وجل ))  -ت
 بنعمه وأن نثين على هللا والقيام بذلك على الوجه املشروع متابعني رسول هللا 

يطيل قيام الليل  شاكرين له ابلقلب واللسان واجلوارح وأن نكثر من النوافل كما كان 
ملعاذ  (( وأن نسأل هللا أن يعيننا على شكره كما قال َوك ورًاَْعب ًداَْأك ونْ َْأَفَاْويقول ))

ْْالل ه مْ أن يقول دبر كل صالة )) ِركََْْعَلىَْأِعنِّ ِركَِْْذك  نَِْْوو ك  (( رواه أبو داود ِعَباَدِتكََْْوح س 
)صحيح( ، ولنستح من هللا الذي ينعم علينا كل حلظه فنحرص على طاعته وترو 

يف  معاصيه ولنفرغ قلوبنا لطاعته ولنجعل طاعة هللا مقدمة على كل شيء وقد قال 
َلْ ِْتِْلِعَبادَْْتَ َفر غْ ْآَدمَْْاب نَْْيَْْيَ ق ولْ ْتَ َعاَلْْاّلل َِْْإنْ حديث أيب هريرة )) َركََْْأم  َْوَأس دْ ِْغًنَْْصد 

َركَْ َعلْ َْوِإل ْْفَ ق  َركََْْأس دْ َْولَْ ْو غ ًاْْيََدي كََْْمَل تْ ْتَ ف  (( رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه فَ ق 
فهم أبن العبد يرتو بذل األسباب لطلب الرز  فإن طلب الرز  وهذا ال يً )صحيح( ، 

عندما جيعل العبد سعيه للدنيا على حساب ببذل األسباب مشروع ولكن اقرم هو 
 طاعة هللا فال يؤدى طاعة هللا كما أوجب هللا عليه  وهللا املوفق.

أخي املسلم : إن هللا يقبل توبة التائب الصاد  يف توبته فلنسارع إىل التوبة وال نسوف وقد  (5
بَةِْْفَ َرًحاَْأَودُّّْْلَل ْ يف حديث أنس )) قال  ْرَاِحَلِتهَِْْعَلىَْكانََْْْأَحدِك مْ ِْمنْ ِْإَلي هِْْيَ ت وبْ ِْحنيََْْعب ِدهِْْبِتَ و 
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َهاِْمن هْ َْفان  َفَلَتتْ َْفَاةْ ِْبَِر ضِْ َهاَْفأَِيكََْْوَوَراب هْ َْطَعام هْ َْوَعَلي   َطَج ََْْوَجَرةًَْْفأََتىِْمن   ْأَِيكََْْقدْ ِْظلَِّهاِْفَْْفاض 
ةِِْْمنْ َْقالَْْمث ْ ِْبِطَاِمَهاَْفَأَخذَِْْعن َدهْ َْقائَِمةًْْاَبَِْْه وَِْْإَذاَْكَذِلكَْْْه وَْْامَْفَ بَ ي نْرَاِحَلِتهِِْْمنْ  ْأَن تَْْالل ه مْ ْال َفَرحِِْْود 

َطأَْْرَبُّكََْْوَأانََْْعب ِد  ةِِْْمنْ َْأخ  (( رواه مسلم ، واعلم أيها التائب أن هللا يبدل سي ات ال َفَرحِِْْود 
لْهللاْسيِاهتمْحسناتْوكانْهللاْفأولِكْيبدالتائب حسنات فأي كرم وفضل أعظم من ذلك )) 

(( )) )) الغرغرة             (( أسرع إىل التوبة ـ سابق ـ اجتهد قبل فوات األوان غفورًاْرحيمًاْ
 طلوع الشمس من مغرهبا (( وهللا املوفق . 
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هُ  بََسَط  َوَلوْ   ِلُ  َوَلِكنْ  اْلأَرِْض  ِفي َلبََغْوا ِلِعبَاِدهِ  الر ِْزقَ  اللَّ  إِنَّهُ  يََشاءُ  َما َدر  ِبقَ  ُيَنز 

ِلُ  الَِّذي َوُهوَ ( 27) بَِصير   َخِبير   ِبِعبَاِدهِ   َرْحَمَتهُ  َويَْنُشرُ  َقَنُطوا َما بَْعدِ  ِمنْ  اْلَغيْثَ  ُيَنز 

َماَواتِ  َخْلقُ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ ( 28) اْلَحِميدُ  اْلَوِلي   َوُهوَ   ِمنْ  ِفيِهَما بَثَّ  َوَما َواْلأَرِْض  السَّ

 َفِبَما ُمِصيبَة   ِمنْ  أََصابَُكمْ  َوَما( 29) َقِدير   يََشاءُ  إَِذا َجْمِعِهمْ  َعَلى َوُهوَ  ة  َدابَّ 

 َلُكمْ  َوَما الْأَرِْض  ِفي ِبُمْعِجِزينَ  أَْنُتمْ  َوَما( 30) كَثِير   َعنْ  َويَْعُفو أَيِْديُكمْ  كََسبَتْ 

هِ  ُدونِ  ِمنْ  ( 32) كَاْلأَْعَلامِ  اْلبَْحرِ  ِفي اْلَجَوارِ  آَيَاتِهِ  نْ َومِ  (31) َنِصير   َوَلا َوِلي    ِمنْ  اللَّ

يحَ  ُيْسِكنِ  يََشأْ  إِنْ  ِ  َصبَّار   ِلُكل ِ  َلآَيَات   َذِلكَ  ِفي إِنَّ  َظْهرِهِ  َعَلى َرَواِكدَ  َفيَْظَلْلنَ  الر 

 (34) كَثِير   َعنْ  َويَْعفُ  كََسُبوا ِبَما ُيوِبْقُهنَّ  أَوْ ( 33) َشُكور  
 التفسير :

وســع هللا الــرز  علــى بعــح  عبــاده فأعطــاهم فــو  حــاجتهم لطغــوا يف األرض ولبغــى بعضــهم علــى  ولــو
بعح أشراً وبطراً ولكن هللا ينزل من الرز  ما خيتاره مما فيه صـالحهم ، إنـه بعبـاده خبـري مبـا يصـلح لكـل 

ـــ وهللا هــو الــذي ينــزل ا ملطــر فيغيــث بــه مــنهم مــن غــى أو فقــر بصــري حبــاهلم فــال خيفــى عليــه شــيء مــنهم ــ
مـا ي سـوا مـن نزولـه ، وينشـر رمحتـه فـيعم هبـا أهـل ذلـك القطـر وتلـك الناحيـة غيثـاً عامـاً ، عباده من بعـد 

وهــو املتــو  لعبــاده املــؤمنني املتصــرف خللقــه مبــا يــنفعهم يف دنيــاهم وآخــراهم اقمــود العاقبــة يف ييــع مــا 
العظيمة وسـلطانه القـاهر واسـتحقاقه العبـادة وحـده  يفعله ويقدره ـــ ومن آايته وحججه الدالة على قدرته

دون سـواه خلــق الســموات واألرض ومـا ذرأ ومــا نشــر فيهمــا مـن املخلوقــات ممــا يـدب فيهمــا مــن اإلنــس 
واجلــن واملالئكــة واحليــواانت علــى اخــتالف أشــكاهلم وألــواهنم ولغــاهتم وأنــواعهم وغــري ذلــك ، وهــو علــى 

وما أصـابكم مـن مصـيبة مـن املصـائب يف فيحكم فيهم حبكمه العـدل ــــيعهم يوم القيامة إذا يشاء قدير 
الـنفس أو املــال أو األهــل أو غـري ذلــك فبســبب مــا عملـتم مــن الــذنوب ، ويعفــو عـن كثــري مــن الســي ات 

 فال جيازيكم عليها بل يعفو عنها ـــ وما أنتم  
حتــت ســلطانه وقهــره ومــا لكــم أحــد هللا وال هــاربني منــه إذا شــاء أن يعــاقبكم بــذنوبكم بــل أنــتم مبعجــزين 

غري هللا يتوىل أموركم ولـيس لكـم مـن يـدفع عـنكم وحيمـيكم مـن الشـرور غـري هللا ــــ ومـن آايتـه الدالـة علـى 
قدرتـه العظيمـة وسـلطانه السـفن الكبـرية الـيت جتـري يف البحـر كاجلبـال ــــ إن يشـأ هللا يسـكن هبـوب الــريح 

علــى وجــه املــاء إن يف جــراين يء وال تــذهب بــل هــي واقفــة فتبقــى الســفن راكــدة علــى ظهــر املــاء ال جتــ
السـفن يف البحــر وهبــوب الــريح وســكوهنا وركــود السـفن لرباهــني وحجــ  واضــحة علــى قــدرة هللا العظيمــة 
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واستحقاقه العبادة وحده ال شريك له لكل صبار علـى الطاعـات وعلـى املصـائب وعـن اقرمـات شـكور 
ا عليــه ـــــ ولــو شــاء هللا أهلــك الســفن إبغراقهــا يف البحــر بــذنوب أهلهــا ، لربــه علــى نعمــه الــيت أنعــم هللا هبــ

 ويعفو هللا عن كثري من ذنوهبم ولو أخذهم جبميع ذنوهبم ألهلكهم ييعاً .
 بعض الدروس من الآيات :

 أخي املسلم :  (1
إن املصـائب الـيت تصـيب العبـد املسـلم هـي بسـبب ذنوبـه وإن هللا يكفـر هبـا مـن خطــاايه   -أ

َْوَلَْْنَص بْ ِْم نْ ْال م س  ِلمَْْال َم ر ءَْْي ِصيبْ َْمايف حديث أيب سعيد وأيب هريرة : ))  كما قال
ّ َْْأًذىَْوَلْْغَ   مّْ َْوَلْْح    ز نْ َْوَلَْْه   مّْ َْوَلَْْوَص   بْ  ِْم   نْ َِْبَ   اَْعن    هْ ْاّلل ْ َْكف    رَِْْْإل ْْي َش   اك َهاْالش    و َكةََْْح   
 (( رواه الشيخان .َخطَاَيهْ 

ّ ْتصــيب العبـد املســلم حــىت يقعــد ال ذنـب لــه ويف احلــديث ))إن املصـائب قــد  -ب ََْي ِش  ىََْْح  
ْأوح ىْمرضْإذاْالعبدْإن: ))يف حديث أيب أمامه  وكما قال (( َخِطيَِةْ َْلهْ َْماْاَْلر ضَِْْعَلى
ْوإنْل  هْأغف  رْأقبض  هْف  إنْقي  ود ْم  نْبقي  دْعب  د ْقي  دتْأانْمائك   ْي:ْْمائكت  هْإلْهللا

 (( رواه احلاكم )حسن( . لهْذنبْلْوْيقعدْفحينِذْأعافه

يف حـديث حممـود بـن لبيـد :  إن االبتالء ابملصائب قد تكون قبة هللا للعبد كما قال  -ت
ًماَْأَحبْ ِْإَذاَْوَجلْ َْعزْ ْاّلل َِْْإنْ )) ْ ْفَ َلهْ َْصَرََْْفَمنْ ْاب  َتَاه مْ ْقَ و  َ زَعْ ْفَ لَ هْ َْجزِعََْْوَمنْ ْالص ر  (( رواه اْل 

 ح( .أمحد )صحي

 ] أخي املسلم اصرب واحتسب واعلم أن هللا إذا ابتالو فهو حيبك [

 يف حـديث أيب هريـرة : )) فهذا هو حـال املـؤمن وقـد قـال لنحمد هللا عند املصائب   -ث
ِمنََْْعب  ِد ِْإنْ ْيَ ق  ولْ َْوَج لْ َْعزْ ْاّلل َِْْإنْ  َس هْ ْأَن  زِعْ َْوَأانََُْْي َم د ِنَْْخ ري ْ ْك  لِِّْْْبَن زِلَ ةِِْْعن  ِد ْال م  ؤ  ِْم نْ ْنَ ف 
ِْ بَ ي هَِْْبني   (( رواه أمحد )صحيح( . َجن  

 إن املصائب قد تكون لرفع درجة العبد كما جاء يف بعح األحاديث . -ج

 ]لكن جيب الصرب على املصائب ويسن احلمد واالسرتجاع والدعاء ابخللك [

حــديث أنــس :  يف إن تعجيــل العقوبــة للعبــد يف الــدنيا هــي مــن حمبــة هللا لــه كمــا قــال  -ح
َ  ري َِْْبَعب   ِدهِْْاّلل ْ َْأرَادَِْْإَذا)) ن  َياِْفْْال ع ق وبَ  ةَْْلَ  هْ َْعج   لَْْاْل  َْعن   هْ َْأم َس  كَْْالش   رْ ِْبَعب   ِدهِْْاّلل ْ َْأرَادََْْوِإَذاْال  دُّ
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ّ ِْْبَذن بِ  هِْ مَْْبِ  هِْْي    َواِفََْْح   أو } اي مــن ابتلــي ابملــرض (( رواه الرتمــذي )صــحيح( ، ال ِقَياَم  ةِْْيَ   و 
الفقـــر أو بفقـــد األوالد أو بفقـــد عضـــو مــــن أعضـــائه أو بفقـــد مـــال أو مبـــرض أهلــــه أو 
فقدهم أو غري ذلك اصربوا واحتسبوا أجركم على هللا وامحـدوه واسـرتجعوا وادعـوا هللا أن 

 خيلك عليكم وليعلم أحدان أن تلك املصائب هي بسبب ذنوبنا {

 علــى ذلــك فــإن هللا عــز وجــل حكــيم فإنــه أعلــم أيهــا املســلم : إذا كــان أحــدان فقــرياً فليحمــد هللا (2
ة العبــد فقــد يكــون الفقــر خــرياً للعبــد مــن الغــى وإن الغــى قــد حيصــل لــه بســببه املهالــك مبصــلح

مــا يفــتح مــن زهــرة الــدنيا فقــال يف حــديث أيب ســـعيد :  ولــذلك إمنــا خــاف علينــا رســول هللا 
َا)) َتحْ َْماْبَ ع ِد َْعَلي ك مْ َْأَخافْ ِْإَّن  َرةِِْْمنْ َْعَلي ك مْ ْي  ف  ن  َياْزَه   (( احلديث رواه الشيخان . َوزِيَنِتَهاْالدُّ

 من أمساء هللا ))الو  ـ واحلميد (( :  (3

ل يكْكمثل  هْو يءْوه  وْفنثبـت هلل هـذين االمســني ومـا تضـمنته مــن الصـفات بـال متثيــل ))  -أ
 ((  السمي ْالبصري

وظهـريهم يتـوالهم بعونـه ويـوفقهم  الو  هو : النصري والظهري فهو سبحانه نصري املؤمنني -ب
 ويلي أمورهم مبا هو أصلح هلم .ملا حيبه وينصرهم على عدوهم 

إذا عرفنـــا ذلــــك فــــإن هللا هـــو و  املــــؤمنني املتقــــني فعلينـــا أن لتهــــد يف طلــــب واليــــة هللا  -ت
واحلصـــول عليهـــا فنحقق)تقـــوى هللا( ابلقيـــام بطاعتـــه وتـــرو معاصـــيه وكلمـــا كـــان أحـــدان 

ىل هللا كانــت واليــة هللا لــه أكمــل وكانــت حمبــة هللا لــه أكمــل فيوفقــه ربــه ملــا أكثــر تقــرابً إ
َواِف  لِِْْإَلْ ْيَ تَ َق  ر بْ َْعب   ِد ْيَ   َزالْ َْوَم  احيبـه ويرضــاه ويف احلــديث القدســي قولــه تعــاىل : )) ِِْبلن  

ْ ّ ، ويـــدافع عنـــه ربـــه وحيميـــه ويف احلـــديث القدســـي  رواه البخـــاري (( احلـــديثأ ِحب    هْ َْح   
َر بِْْآَذن  ت هْ ْفَ َقدْ َْوِليًّاِْلَْْعاَدىَْمنْ ))  . رواه البخاري(( ِِبْل 

إذا عرفنا ذلك فعلينا أن حنرتم أولياء هللا )املؤمنني املتقني( وأن نكرمهم وأن حنبهم يف هللا  -ث
وأن حنــذر مــن أذيــتهم ابلقــول أو ابلفعــل أو غــري ذلــك ))احلــذر مــن أذيــة املــؤمنني ومــن 

ني ابألمـــر ابملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر وغـــريهم مـــن أهـــل اإلميـــان أذيـــة الـــدعاة والقـــائم
 واخلري (( فمن عاداهم فقد ابرز هللا ابقاربة .  وهللا املوفق .

من أمساء هللا )احلميد( فهو اقمود املستحق للحمد أبفعاله وهو احلميـد يف ذاتـه وأمسائـه  -ج
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وهــو اقمــود علــى ذلـــك علــى وصــفاته وأفعالــه وجزائــه فلــه األمســاء احلســى والصــفات ال
:  واقمود بكل لسان ويف كل حال فيجب علينا حمبة هللا اقبـة الـيت تكـون كمـا قـال 

فإن حمبة هللا واجـب عظـيم  رواه البخاري ، ((ِسَوا  َاِْم اِْإَلي هَِْْأَحبْ َْوَرس ول هْ ْاّلل ْ َْيك ونََْْأنْ ))
رب ومـن كـان حيـب هللا ولكنـه حيـب غـري هللا فمن مل حيب هللا كلياً فهذا كـافر الكفـر األكـ

حمبة مساوية أو أكثر وليست حمبة تعظـيم فهـذا انقـص اإلميـان الواجـب ، وإذا عرفنـا أن 
هللا هو احلميد فلنكثر مـن محـده وذكـره وشـكره والثنـاء عليـه ومهمـا أثـى العبـد علـى ربـه 

ِصيَْلْ: )) فإنه كما قال  نَ ي  تَْْاَكَم ْْأَن  تََْْعَلي  كََُْْ نَ اءًْْأ ح  ِس كََْْعلَ ىْأَُ    رواه مسـلم ، ((نَ ف 
      وهللا املوفق .

 ) إلى العاملين في السفن والموانئ والشواطئ ونحوهم (رسالة :  (4

جتـوب البحـار واقيطـات ـ هـل إذا  )) من آايت هللا العظيمة البواخر والسفن الـيت أخي املسلم :
 العظيمــة (( فيخضــع أحــدان هلل ويعــود إىل رأيناهــا نعــي هــذه اآلايت ومــا تــدل عليــه )) قــدرة هللا

طاعته وطلب مرضاته والطمع يف رمحته واخلوف من عذابه (( ، أيها اإلخـوة املسـلمون العـاملون 
إنكــم يف الســفن والبــواخر ـ أيهــا العــاملون يف الشــواطـ واملــوانـ ـ أيهــا املشــاهدون لتلــك البــواخر 

مـن يعـرف السـفن فهـل كلمـا رأيتمـوه تـذكر  ييعاً تشاهدون هـذه البـواخر والسـفن وكـذلك كـل 
ْك  اْلعامهــذه اآليــة ))  اآلايت ، إنكــم وكــل شــخص يعــرف .... ((  وم  نْآيت  هْاْل  وارْفْالبح  ر

هذه اآلية ينبغي أن خيرج من ذلك أبن يكـون )) صـباراً علـى طاعـة هللا ، صـباراً عـن معصـية هللا 
مــا أنعــم بــه عليــه متقــرابً إىل هللا قائمــاً أبمــره  ، صــباراً علــى أقــدار هللا )املصــائب( شــكوراً هلل علــى

اتركاً ما هناه عنه حذراً من معاصي هللا يف السفن أو على الشواطـ أو على املوانـ أو غري ذلـك 
 .  وهللا املوفق  ((

ِْمن   كََْْمن َج  اَْوَلَْْمل َج  أََْْلْ: )) أيهـا العبــاد : ]أيـن املفــر مــن هللا ؟ [ ال مفـر وال مهــرب وقــد قـال  (5
فإذا علمنـا ذلـك وأننـا حتـت قهـر هللا فلنسـلم أمـران هلل ولنتوجـه بقلوبنـا  رواه البخاري ، ((ِإَلي كَِْْإل ْ

إليــه عبــادًة هلل ورغبــًة فيمــا عنــده مــن الثــواب وحســن اجلــزاء وخوفــاً مــن عذابــه وتــوكالً عليــه وإانبــًة 
َْوَعَلي  كَْْآَمن  تْ َْوبِ كََْْأس  َلم تْ ْلَ كَْْالل ه  مْ يف حديث ابن عبـاس : )) إليه واملخاصمة به كما قال 

ْْالل ه مْ َْخاَصم تْ َْوِبكَْْأَنَ ب تْ َْوِإَلي كَْْتَ وَك ل تْ  َ يُّْْأَن  تَْْت ِض ل ِنَْْأنْ ْأَن تَِْْإل ِْْإَلهََْْلِْْبِعز ِتكََْْأع وذْ ِْإّنِ ْال  ِذ ْاْل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



محميد  العالمية  لفضييلة                                               الشورىتفسير سورة      

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

25 

نََُّْْي وتْ َْلْ ن كْ َْواْلِ    رواه مسلم . (( ََي وت ونََْْوان ِ
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ِذينَ  َويَْعَلمَ    شَْيء   ِمنْ  ُأوتِيُتمْ  َفَما( 35) َمِحيص   ِمنْ  َلُهمْ  َما آَيَاتَِنا ِفي ُيَجاِدُلونَ  الَّ

ْنيَا اْلَحيَاةِ  َفَمَتاعُ  هِ  ِعْندَ  َوَما الد  ِذينَ  َوأَبَْقى َخيْر   اللَّ  يََتَوكَُّلونَ  َرب ِِهمْ  َوَعَلى آََمُنوا ِللَّ

ِذينَ ( 36) ( 37) يَْغِفُرونَ  ُهمْ  َغِضُبوا َما َوإَِذا َواْلَفَواِحشَ  اْلِإْثمِ  كَبَائِرَ  ونَ يَْجَتنِبُ  َوالَّ

ِذينَ  ا بَيَْنُهمْ  ُشورَى َوأَْمُرُهمْ  الصَّلَاةَ  َوأََقاُموا ِلَرب ِِهمْ  اْسَتَجاُبوا َوالَّ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّ

ِذينَ ( 38) ُيْنِفُقونَ  َئة   َوَجزَاءُ ( 39) يَْنَتِصُرونَ  مْ هُ  اْلبَْغيُ  أََصابَُهمُ  إَِذا َوالَّ َئة   َسي ِ  َسي ِ

هِ  َعَلى َفأَْجرُهُ  َوأَْصَلحَ  َعَفا َفَمنْ  ِمْثُلَها اِلِمينَ  ُيِحب   َلا إِنَّهُ  اللَّ  اْنَتَصرَ  َوَلَمنِ ( 40) الظَّ

 (41) َسِبيل   ِمنْ  َعَليِْهمْ  َما َفُأوَلئِكَ  ُظْلِمهِ  بَْعدَ 
 التفسير :

دون سواى أهنم ال حميد هلم وال مفـر  العبادةصمون يف حججنا الدالة على استحقاقي وسيعلم الذين خيا
عــن أبســنا ونقمتنــا مــنهم فــإهنم مقهــورون بقــدرتنا ـــــ فمهمــا حصــلتم ويعــتم مــن مــال وغــريه فــال تغــرتوا بــه 

 وأبقــى مــن متــاع فإمنـا هــو متــاع احليــاة الــدنيا الفانيـة الزائلــة ، ومــا عنــد هللا مــن الثــواب لعبـاده املتقــني خــري
الدنيا الفا  وعلى رهبم يتوكلون ليعينهم على الصـرب يف أداء الواجبـات وتـرو اقرمـات وعلـى أقـدار هللا ، 

للـذين جيتنبـون كبـائر الـذنوب ومـا فحـز مـن فال تقدموا الفا  على الباقي ـــ وهذا النعيم الباقي عنـد هللا 
أســـاء إلــيهم ـــــ ومــن صــفاهتم أهنــم اســتجابوا لـــرهبم  املعاصــي ، وإذا غضــبوا فهــم يصــفحون ويعفــون عمــن
وأقـاموا الصـالة علـى أكمـل وجـه كمـا أمـرهم هللا ،  ابمتثال أمره واجتناب مـا هنـاهم عنـه واتبعـوا رسـوله 

وأمــرهم الــذي يعنــيهم ويهمهــم ال يربمونــه حــىت يتشــاوروا فيــه ليتســاعدوا آبرائهــم كــاحلروب ، وممــا رزقنــاهم 
ــــ ومـن صـفات هـؤالء املـؤمنني أهنـم إذا بغـى علـيهم ابغ واعتـدى علـيهم وجوه الـرب ينفقون ويتصدقون يف 

ظامل فهم ينتصرون منه وليسوا عاجزين وال أذلة وال خوافني وإن كانوا مع هذا إذا قـدروا عفـو وصـفحوا ــــ 
صـلح (( ، فمـن عفـي عـن املسـيء وأ ِبث لْم اْاعت دىْعل يكموجزاء املسيء أن يقتص منه مبثل إساءته )) 

ما بينه وبينه فثوابه على هللا وهو خري له من التشفي ابالنتقام فيضاعك هللا له املثوبة واجلـزاء ، إن هللا ال 
حيب الظاملني املعتـدين بـال حـق ــــ ومـن انتصـر ممـن ظلمـه أبخـذ حقـه منـه فأول ـك مـا علـيهم مـن مؤاخـذة 

 وال إمث يف االنتصار ممن ظلمهم .
 بعض الدروس من الآيات :

وهـي )) اإلميـان ، التوكـل علـى خي املسلم : لنـدرس أنفسـنا هـل اتصـفنا هبـذه الصـفات الكرميـة أ (1
هللا ، اجتنـــاب كبــــائر اإلمث والفـــواحز ، املغفــــرة للمســـيء والعفــــو عنـــه ، االســــتجابة هلل ، إقامــــة 
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 الصـالة ، التشــاور يف األمــور ، اإلنفـا  يف وجــوه اخلــري ، االنتصـار مــن الظــامل وعـدم اخلــوف منــه
ومـــع القـــدرة العفـــو أفضـــل ، العفـــو والصـــفح واإلصـــالح مـــع املســـيء (( لنحقـــق هـــذه الصـــفات 

وْ َْعب ًداْاّلل ْ ْزَادََْْما)) طالبني بذلك ما عند هللا من األجر والثواب العظيم وقد قال  (( ِعزًّاِْإل ِْْبَعف 
 . رواه مسلم

وز أمــره ابالنتصــار بــال كراهــة وقــد جيــوز االنتصــار مــن الظــامل مبثــل إســاءته وال كراهــة يف ذلــك وجيــ (2
(( رواه ابن ماجـه َفان  َتِصِر ْد وَنكِْلعائشة ملا دخلت عليها زينب بغري إذن وهي غضىب )) قال 

والنســــائي )صـــــحيح( ، وإذا انتصـــــر املظلــــوم فيشـــــرع الفـــــرح بــــذلك ويف حـــــديث عائشـــــة قالـــــت 
بَ ل تْ )) َهاَْفَأق   ّ َْْعَلي   ًِاَْعلَ يْ ْتَ  ر دَُّْْم اِْفيَه اِْفْْيق َه ارِْْيَِبكََْْوَقدْ ْرَأَي  ت  َهاَْح َْعَلي  هِْْاّلل ْ َْص ل ىْالن  ِبْ ْفَ َرأَي  تْ َْو ي  

ه هْ ْيَ تَ َهل لْ َْوَسل مَْ  (( رواه ابن ماجه والنسائي )صحيح( .َوج 

فضل الصفح والعفو عن املسـيء : أخـي لـنكن ممـن يعفـو ويصـفح إذا أسـاء إلينـا أحـد وقـد كـان  (3
 ((ََْواقَِْْسخ ابْ َْوَلَْْغِليظْ َْوَلِْْبَفظّْ َْلي ك َس  َف ْ َْوَلِِْْبْل  يَِِّةَْْيَد  يَِِّةِْْالس  رواه (( َوَيص  َفحْ ْيَ ع ف  وَْوَلِك نْ ِِْبلس 

، ولننظـــر إىل مـــا عنـــد هللا مـــن الثـــواب وال ننظـــر إىل التشـــفي يف القلـــب مـــن املســـيء ،  البخـــاري
فضـل وحرصـاً علـى زايدة اخلـري وأتسـياً أنفسـنا يف هـذا املوضـوع طلبـاً لأل لنحاول أن نضغث على

 يف هذا اخللق الرفيع .  برسول هللا 

م  اْان  تقمْلنفس  هْق   ْإلْأنْ))  أخــي املســلم لــيكن خلقــي وخلقــك عــدم االنتقــام للــنفس ألنــه  (4
(( )صحيح( ، ولذلك فالغضب ينقسم  لْيقمْلغضبهْويءْتنتهكُْمارمْهللاْفإذاْانتهكتُْمارمْهللا

 إ  قسمني:

وإذاْم  اْلــنفس إذا ظلــم العبــد وهــذا يشــرع أن يغفــره وأن يصــفح عــن الظــامل )) غضــب ل -أ
 (( . غضبواْهمْيغفرون

حمــارم هللا فهــذا غضــب مشــروع ) عبــادة ( وجيــب علــى مــن انتهــك غضــب إذا انتهكــت  -ب
حمـــارم هللا أن يعـــود عـــن ذلـــك ويرجـــع عمـــا هـــو فيـــه )) هـــل نغضـــب أان وأنـــت عنـــد مـــا 

واملعاصـي وهـل إذا غضـبنا هلل  مـر ابملعـروف وننهـى عـن  تنتهك حمارم هللا بفعل الـذنوب
 املنكر ؟ لنسأل أنفسنا ، وهللا املوفق 

أخي املسلم : كل ما عندي وعندو من املال واألوالد واجلاه واملنصب هو متاع احلياة الدنيا فـال  (5
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 غــريو بــل وانظـر يفتغـرت بـه ولنجعــل اآلخـرة نصــب أعيننـا ـ ولنتــذكر أننـا ســوف نـرتو هـذا وراءان 
ممـــن تـــرو مالـــه ومـــات أو تـــرو منصـــبه ) كرســـيه ( ومـــات أو فصـــل واســـتلمه شـــخص غـــريه ولـــذا 
فلنحسن إذا كنا على هذه الكراسـي ) املناصـب ( ولنخـك مـن هللا فـال نظلـم أحـداً بـل نقـوم مبـا 

 ) املناصـب (     هو يف مصاط املسلمني طلباً ملا عند هللا من الثـواب العظـيم وال لعـل كراسـينا 
يف  سعياً لتحصـيل الـدنيا علـى حسـاب اآلخـرة ، فمـا عنـد هللا خـري وأبقـى للمـؤمنني وقـد قـال 

َياَْماحديث املستورد )) ن   ِخَرةِِْْفْْالدُّ ِْفِِْْبلس  ب ابَةَُِْْي  َ َْْوَأَو ارَْ َه ِذهِِْْإص  بَ َعهْ َْأَح د ك مْ ََْي َع لْ َْم اِْمث  لْ ِْإل ْْاْل 
 (( رواه مسلم . ْ تَ ر جِِْْبَْْفَ ل يَ ن ظ رْ ْال َيمِّْ

وأم  رهمْو  ورىْ(( ))  وو  اورهمْفْاْلم  رإن الشــورى مبــدأ عظــيم يف اإلســالم وقــد قــال تعــاىل ))  (6
يشـــاور أصـــحابه يف احلـــروب وحنوهـــا ليطيـــب بـــذلك  (( فـــال اســـتبداد ابلـــرأي وقـــد كـــان  بي   نهم

ني طعـن جعـل (( وملا حضرت عمر بن اخلطاب الوفاة ح وواورهمقلوهبم وامتثاالً ألمر هللا له )) 
، وعلــى ، وطلحــة ، والــزبري ، وســعد ، وعبــد األمــر بعــده شــورى يف ســتة أنفــار وهــم )) عثمــان 

عاً فأيع رأيهم على تقـد  عثمـان رضـي هللا عـنهم كلهـم الرمحن بن عوف (( رضي هللا عنهم يي
 وجيب أن يكون املستشار )) الذي هو من أعضاء الشورى (( :

 أن يكون ابلغاً عاقالً . -أ

ن يكـــون عـــدالً ال فاســـقاً )) غـــري مرتكـــب لكبـــرية مـــن كبـــائر الـــذنوب وال مصـــر علـــى أ -ب
 صغرية (( .

يف حــديث أيب هريــرة   أن يكــون أمينــاً ، وعلــى املستشــار أن يعلــم أنــه مــؤمتن كمــا قــال -ت
َتَشارْ )) ََتَنْ ْال م س  (( رواه أهل السنن )صـحيح( ، وهـذه الشـروط يف املستشـار يف أمـور م ؤ 

 عامة ، وهللا املوفق املسلمني ال

)) أخــي املستشــار : اتــق هللا يف عملــك واعلــم أنــك علــى ثغــر كبــري فــال تقــدم إال مــا ينفــع املســلمني ممــا 
وتــذكر أنــك مســ ول يــوم األمــور الــيت حرمهــا هللا  ديــن اإلســالم واحــذر مــن وإابحــه شــرعه هللا ورســوله 

 (( وهللا املوفق .    وقفوهمْإَنمْمسِولونالقيامة )) 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



محميد  العالمية  لفضييلة                                               الشورىتفسير سورة      

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

29 

َما  ِبيلُ  إِنَّ ِذينَ  َعَلى السَّ  ُأوَلئِكَ  اْلَحق ِ  ِبَغيْرِ  اْلأَرِْض  ِفي َويَبُْغونَ  النَّاسَ  يَْظِلُمونَ  الَّ

 َوَمنْ ( 43) اْلُأُمورِ  َعزْمِ  َلِمنْ  َذِلكَ  إِنَّ  َوَغَفرَ  َصبَرَ  َوَلَمنْ ( 42) أَِليم   َعَذاب   َلُهمْ 

هُ  ُيْضِللِ  اِلِمينَ  َوَترَى بَْعِدهِ  ِمنْ  َوِلي    ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّ ا الظَّ  يَُقوُلونَ  اْلَعَذابَ  رَأَُوا َلمَّ

 الذ ل ِ  ِمنَ  َخاِشِعينَ  َعَليَْها ُيْعرَُضونَ  َوَترَاُهمْ  (44) َسِبيل   ِمنْ  َمرَد    إَِلى َهلْ 

ِذينَ  َوَقالَ  َخِفي    َطرْف   ِمنْ  يَْنُظُرونَ  ِذي اْلَخاِسِرينَ  إِنَّ  آََمُنوا الَّ  أَْنُفَسُهمْ  َخِسُروا نَ الَّ

اِلِمينَ  إِنَّ  أََلا اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َوأَْهِليِهمْ   ِمنْ  َلُهمْ  كَانَ  َوَما( 45) ُمِقيم   َعَذاب   ِفي الظَّ

هِ  ُدونِ  ِمنْ  يَْنُصُروَنُهمْ  أَْوِليَاءَ  هُ  ُيْضِللِ  َوَمنْ  اللَّ  (46) َسِبيل   ِمنْ  َلهُ  َفَما اللَّ
 التفسير :

املعاقبة على الذين يبدأون الناس ابلظلم ويطلبون يف األرض الفساد بال حق هلم أول ك هلم إمنا احلرج و 
عذاب موجع يف انر جهنم ـــ وملن صرب على األذى فلم ينتصر لنفسه وسرت السي ة وجتاوز عمن أساء 

ياًل وثناءًا يياًل إليه ، إن ذلك ملن األمور املشكورة واألفعال احلميدة اليت جيعل هللا لفاعلها ثوااًب جز 
وذكراً طيباً ـــ ومن يضلل هللا عن اهلدى ومينعه عن طريق الرشاد بسبب رده احلق من أول وهلة وإعراضه 
عن دين هللا فليس له من أحد يتوىل هدايته ويوفقه وينصره من بعد هللا ، وترى املشركني ملا شاهدوا 

عة إىل احلياة الدنيا لنؤمن ابهلل ورسله ونعمل العذاب يوم القيامة يقولون : هل من طريق إىل الرج
وتري املشركني يوم القيامة يعرضون على انر جهنم خائفني قد الصاحلات ؟ وهيهات فقد فات األوان ـــ 
وقال الذين آمنوا : إن سارقة من عني ضعيفة خائفة مهانة اعرتاهم الذل ينظرون إىل انر جهنم م

خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فذهب هبم إىل انر جهنم خالدين اخلاسرين أكرب اخلسارة هم الذين 
(( ـــ وما كان  وماْهمِْبارجنيْمنْالنارفيها ، أال إن الظاملني أنفسهم ابلكفر يف عذاب دائم سرمدي )) 

للمشركني من أنصار ينقذوهنم مما هم فيه من عذاب هللا وما نزل هبم من النكال ، ومن يضلل هللا عن 
 اية والرشد فما له من طريق إىل اهلداية وليس له خالص مما هو فيه .اهلد

 بعض الدروس من الآيات :
أيها املسلم : لنحذر من الظلم والتعدي على الناس ألن من وقع يف ذلك فقد عرض نفسه  (1

للعقوبة من هللا ولذلك من بدأ ابلظلم فعليه وزره وعقوبته بكل ما قاال حىت يعتدي املظلوم وقد 
تَ ب انِْ)) يف حديث أيب هريرة ل قا (( رواه مسلم ،  ال َمظ ل ومْ ْيَ ع َتدِْْلَْ َْماْال َباِدئِْْفَ َعَلىَْقاَلَْْماْال م س 
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يف حديث  وأنت اي أخي إذا حصل أن سبك أحد فال هتاتره وال تقل ما ليس فيه وقد قال 
تَ ب انِْعياض بن محار ))  (( رواه أمحد )صحيح( .يَ َتَكاَذَِبنِْوَْْيَ تَ َهاتَ َرانَِْْوي طَااَننِْْال م س 

أخي املسلم : إذا وقع شخص فيك فآذاو فاصمت عنه ودعه ألن الشيطان حيرص أن ترد  (2
َنَما)) ويف احلديث عليه وليوقع بينكما َحاب هْ َْوَمَعهْ َْجاِلكْ َْوَسل مََْْعَلي هِْْاّلل ْ َْصل ىْاّلل َِْْرس ولْ ْبَ ي   َْوَق ََْْأص 

رْ ْأَب وَْعن هْ َْفَصَمتََْْفآَذاهْ ْرْ َبكْ ِْبَِِبْْرَج لْ  رْ ْأَب وَْعن هْ َْفَصَمتَْْالث انَِيةَْْآَذاهْ ْمث ْ َْبك  َْفان  َتَصرَْْالث اِلَثةَْْآَذاهْ ْمث ْ َْبك 
رْ ْأَب وِْمن هْ  رْ ْأَب وْان  َتَصرَِْْحنيَْْاّلل َِْْرس ولْ ْفَ َقامََْْبك  رْ ْأَب وْفَ َقالََْْبك  تََْْبك  ْفَ َقالَْْاّلل ِْْولََْرسْ ْيََْْعَليْ َْأَوَجد 

ب هْ ْالس َماءِِْْمنْ َْمَلكْ ْنَ َزلَْ َوَسل مََْْعَلي هِْْاّلل ْ َْصل ىْاّلل َِْْرس ولْ  ْالش ي طَانْ َْوَق َْْان  َتَصر تَْْفَ َلم اَْلكََْْقالَِْْبَاْي َكذِّ

ِلكََْْأك نْ ْفَ َلمْ   (( رواه أبو داود )حسن( .الش ي طَانْ َْوَق َِْْإذْ ِْْلَج 

 من أساء إليك فاسلك يف التعامل معه : أخي املسلم : (3

 اصرب على أذيته لك . -أ

اسرت سي ته اليت أساء هبا إليك ، واعلم أنك إن حققت هاتني املسألتني )) الصرب  -ب
والسرت (( فقد حتصلت على معا  األمور اليت يكتب هللا لك هبا الثواب الكثري 

ا هللا عز وجل )) الصرب والسرت والذكر احلسن اجلميل ألهنا من معا  األمور اليت حيبه
ْيكرهْوْاْلخاقْمعالُْيبْهللاْإنيف حديث سهل بن سعد )) (( وقد قال 

(( رواه احلاكم )صحيح( ، أخي إنه ال حيقق هذا الصفح والعفو إال سفسافها
 أصحاب اهلمة العالية .

ابإلميان والعمل أيها العبد العاقل : تنبه لنفسك من اآلن )) وحنن يف دار الدنيا (( وذلك  (4
 الصاط واستغل هذه احلياة الدنيا يف ما ينفعك بعد موتك فكن فيها مطيعًا هلل ولرسوله 

قائمًا أبمره منتهيًا عن هنيه مكثرًا من التقرب إىل هللا واعلم أن هناو من الناس الذين جعلوا 
ولكن مستحيل أن حياهتم الدنيا للعب واللهو سوف يطلبون يوم القيامة العودة إىل الدنيا 
قم على نفسه نشيطاً ييعودوا إليها فليستغل العاقل حياته من اليوم قبل أن تصبح أما  جمردة ول

ِرصْ )) يف طاعة ربه وليرتو الكسل والتسويك وقد قال  َفع كََْْماَْعَلىْاح  َتِعنْ ْيَ ن   َْوَلِِْْبّلل َِْْواس 
 ث :، خذ هذه األمور الثال رواه مسلم (( احلديثتَ ع َجزْ 

 احرص على ما ينفعك عند هللا دائماً . -أ

This file was downloaded from QuranicThought.com



محميد  العالمية  لفضييلة                                               الشورىتفسير سورة      

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

31 

 االستعانة ابهلل على ذلك . -ب

 ترو الكسل والتسويك . -ت

إن هللا يهدي من يشاء فضاًل منه ويضل من يشاء عداًل منه وكل ذلك حلكمة يعلمها فإن  (5
ألْيعلمْمنْخلقْوهوْأفعاله سبحانه كلها حلكمة عند أهل السنة واجلماعة وقد قال تعاىل )) 

 وهللا املوفق وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه . (( ، فنسال هللا أن يهدينا سواء السبيلفْاْلبريْاللطي
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هِ  ِمنَ  َلهُ  َمَردَّ  َلا يَْوم   يَأْتِيَ  أَنْ  َقبْلِ  ِمنْ  ِلَرب ُِكمْ  اْسَتِجيُبوا   َمْلَجأ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّ

 َعَليْكَ  إِنْ  َحِفيًظا َعَليِْهمْ  أَرَْسْلَناكَ  َفَما رَُضواأَعْ  َفإِنْ ( 47) َنِكير   ِمنْ  َلُكمْ  َوَما يَْوَمئِذ  

ا اْلبََلاغُ  إِلَّا ا اْلِإْنَسانَ  أََذْقَنا إَِذا َوإِنَّ َئة   ُتِصبُْهمْ  َوإِنْ  ِبَها َفِرحَ  َرْحَمةً  ِمنَّ  َقدََّمتْ  ِبَما َسي ِ

هِ ( 48) كَُفور   اْلِإْنَسانَ  َفإِنَّ  أَيِْديِهمْ   يََشاءُ  َما يَْخُلقُ  َوالْأَرِْض  َماَواتِ السَّ  ُمْلكُ  ِللَّ

ُكورَ  يََشاءُ  ِلَمنْ  َويََهبُ  إَِناًثا يََشاءُ  ِلَمنْ  يََهبُ  ُِجُهمْ  أَوْ ( 49) الذ   َوإَِناًثا ُذكْرَاًنا ُيَزو 

هُ ا ُيكَل َِمهُ  أَنْ  ِلبَشَر   كَانَ  َوَما( 50) َقِدير   َعِليم   إِنَّهُ  َعِقيًما يََشاءُ  َمنْ  َويَْجَعلُ   إِلَّا للَّ

 َحِكيم   َعِلي   إِنَّهُ  يََشاءُ  َما ِبإِْذنِهِ  َفُيوِحيَ  رَُسوًلا ُيرِْسلَ  أَوْ  ِحَجاب   َورَاءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحيًا

 اْلِإيَمانُ  َوَلا اْلِكَتابُ  َما َتْدرِي ُكْنتَ  َما أَْمرَِنا ِمنْ  ُروًحا إَِليْكَ  أَْوَحيَْنا َوكََذِلكَ  (51)

 ِصَراط   إَِلى َلَتْهِدي َوإِنَّكَ  ِعبَاِدَنا ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  َنْهِدي ُنورًا اهُ َجَعْلنَ  َوَلِكنْ 

هِ  ِصَراطِ ( 52) ُمْسَتِقيم   ِذي اللَّ َماَواتِ  ِفي َما َلهُ  الَّ  إَِلى أََلا اْلأَرِْض  ِفي َوَما السَّ

هِ   ) 53) اْلُأُمورُ  َتِصيرُ  اللَّ
 التفسير :

وعبادتــه وحــده ال شــريك لــه مــن قبــل أن    يــوم  ون ـ ابإلميــان بــه وبرســوله اسـتجيبوا هلل ـ أيهــا املشــرك
القيامــة إذا أمــر هللا بــه فإنــه كلمــح البصــر يكــون ولــيس لــه دافــع وال مــانع ، مــالكم ـ أيهــا املشــركون ـ مــن 

 فـال فيـه عذاب هللا ونقمته من حصن تتحصنون فيه يوم القيامة وال مكان يسـرتكم تتنكـرون فيـه وتغيبـون
تعرفون ـــ فإن أعرض املشركون عن اإلميان ابهلل ورسوله وامتنعوا مـن االسـتجابة فمـا أرسـلناو ـ اي رسـولنا ـ 

، وإان إذا  عليهم حفيظاً مراقباً لتحصـي أعمـاهلم وجتـازيهم عليهـا ، إمنـا عليـك أن تـبلغهم رسـالة هللا إلـيهم
ال وأمـن وغريهــا فـرح هبـا ، وإن أصــابت أعطينـا اإلنسـان منــا رمحـة مـن رز  ورخــاء وصـحة بـدن وولــد ومـ

الناس سي ة مـن مـرض وفقـر ومصـائب وجـدب وبـالء وشـدة وحنوهـا بسـبب ذنـوهبم فـإن اإلنسـان جاحـد 
ويــذكر إال اقنـــة يف ســاعته الراهنــة ــــــ هلل ملــك الســموات واألرض خلقـــاً مــا وهبنــاه مــن الـــنعم وال يعــرف 

من يشـاء مـن عبـاده أوالداً إاناثً وال يرزقـه ذكـوراً ويـرز  مـن  وملكاً وتدبرياً وتصريفاً خيلق ما يشاء ، يرز 
اً فقث وال يرزقه إاناثً ـــ أو يرز  من يشاء أوالداً ذكـوراً وإاناثً وجيعـل مـن يشـاء عقيمـاً ال ر يشاء أوالداً ذكو 

 يلد وال يولد له ، إن هللا عليم مبـن يسـتحقه كـل قسـم مـن هـذه األقسـام قـدير علـى مـا يشـاء مـن تفـاوت
إال أن يــوحي  واسـطةكالمـاً مباشـراً بـدون حجـاب أو النـاس يف ذلـك ــــ ومـا يسـوغ ألدمـي أن يكلمــه هللا  

هللا إليــــه وحيــــاً إهلامــــاً أو يف منامــــه فيفهمــــه عــــن هللا تعــــاىل أو يكلمــــه هللا تعــــاىل كالمــــاً يســــمعه مــــن وراء 
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إىل الرسـول فيـوحي امللـك  حجاب كما كلم موسى عليه السالم ، أو يرسل رسـوالً كجربيـل عليـه السـالم
مبلغــاً إايه كــالم ربــه ممــا شــاءه هللا ، إن هللا علــي علــى خلقــه ذااتً وقهــراً وقــدراً ، حكــيم يف أقوالــه وأفعالــه 

إىل رسـلنا مـن قبلـك ـ اي رسـولنا ـ فقـد أوحينـا إليـك قـرآانً مـن وتدبريه خللقه وشرعه وجزاءه ـــ وكما أوحينا 
قبـل أن نـوحي إليـك ـ تعلـم مـا  كنـت ـ اي رسـولنا ـ  ا األجسام ابألرواح ، مـاعندان حتيا به القلوب كما حتي

القرآن وال اإلميان علـى التفصـيل الـذي شـرع لـك يف هـذا القـرآن والسـنة ، ولكـن جعلنـا هـذا القـرآن نـوراً 
شـد هندي به مـن نريـد مـن عبـادان إىل اإلميـان بنـا وعبادتنـا واإلخـالص لنـا ، وإنـك ـ اي رسـولنا ـ لتـدل وتر 

ق املستقيم الذي تدل عليه وترشد إليه ـ اي رسولنا يإىل طريق مستقيم وهو الدين القو  )اإلسالم( ـــ والطر 
ـ هو شرع هللا الذي أمر بـه هللا الـذي لـه مـا يف السـموات ومـا يف األرض ملكـاً وتصـرفاً وحكمـاً ، أال إىل 

 أعماهلم إن خرياً فخري وإن شراً فشر. هللا ترجع أمور اخلالئق فيفصلها وحيكم بينهم وجيازيهم على
 بعض الدروس من الآيات : 

: أيهـــا األخ املســـلم انظـــر يف اســـتجابتك ألوامـــر هللا ونواهيـــه  وجـــوب االســـتجابة هلل ولرســـوله  (1
ونواهيــه واحــذر مــن رفــح االســتجابة وانظــر يف حــال أصــحاب رســول هللا  وألوامــر رســول هللا 

 (( (( فقالوا انتهينا انتهينا فهلْأنتمْمنتهونمليسر فقال تعاىل )) ملا نزل النهي عن اخلمر وا )) 
 )صحيح( .

 هي : أيها املسلم : إن االستجابة هلل ورسوله  (2

ابلقيــام مبــا أوجــب هللا علــى العبــد يف حــدود االســتطاعة كمــا   رســوله يف أمــر هللا وأمــر -أ
رْ ْر ت ك مْ َأمَِْْإَذا)) (( وقولـه  فاتقواْهللاْماْاستطعتمقال تعاىل ))   ((اس  َتَطع ت مْ َْم اِْمن هْ َْفأ ت واِْبَِم 
، وأمــا مــا كــان مســنوانً ولــيس واجبــاً فيشــرع للعبــد فعلــه تقــرابً إىل هللا ويف  رواه البخــاري

َواِف   لِِْْإَلْ ْيَ تَ َق    ر بْ َْعب     ِد ْيَ     َزالْ َْوَم   ااحلـــديث القدســــي )) ّ ِِْْبلن   رواه  (( احلــــديثأ ِحب     هْ َْح    
 لك يكون فعله يف حدود االستطاعة .وكذ البخاري ،

وهذا ليس مقيداً ابالستطاعة ألنه ترو فال يقول العبد إ   يف ما هنى عنه هللا ورسوله  -ب
ال أســـتطيع تـــرو الـــزان أو تـــرو شـــرب اخلمـــر أو تـــرو النظـــر إىل اقرمـــات أو تـــرو املعاملـــة 

ءْ َْع نْ ََْنَي   ت ك مْ ِْإَذا)) ابلراب أو ترو ظلم العباد بل جيب عليـه االنتهـاء فـوراً وقـد قـال  َْو ي 
َتِنب وهْ   . رواه البخاري ((َفاج 
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أخـي املــؤمن : إذا رزقنــا هللا وإايو نعمـة مــن الصــحة واملـال والولــد واملنــزل والسـيارة والعمــل املبــاح  (3
واألمـن وغــري ذلـك مــن الـنعم فاشــكر هللا وال تفـرح فــرح البطـر والكــرب وإذا أصـاب أحــدان مصــيبة 

ب علينـا الصـرب وحيـرم كفـر النعمـة  فيجـأو مـوت ولـد أو ذهـاب مـال أو غريهـا  من مـرض أو فقـر
ِْْلَم  رَِْْعَجبً ا))       يف حـديث صـهيب  ما حيرم اليأس من رمحة هللا والقنوط منها وقـد قـال ك

ِمنِْ ِمنِِْْإل ِْْْلََح  دْ َْذاكََْْولَ  ي كََْْخ  ري ْ ْك ل   هْ َْْأم   َرهْ ِْإنْ ْال م   ؤ  ًاَْفَك  انََْْو  َكرََْْس  ر اءْ ْهْ َأَص  ابَ تْ ِْإنْ ِْلل م   ؤ  َْوِإنْ ْلَ  هْ َْخ  ري 
ًاَْفَكانََْْصَرََْْضر اءْ َْأَصابَ ت هْ   (( رواه مسلم ، َلهْ َْخري 

 ((هلْأانْوأنتْوكرانْعندْالنعمْوصرانْعندْا صائبْْ))                
فهــو خــري  أخــي املســلم : لــنعلم يقينــاً أن كــل مــا حيصــل لنــا يف هــذه الــدنيا مــن املصــائب والــنعم (4

ِمنَِْْعِجب   تْ يف حــديث أنــس )) ولــيس يف ذلــك شــر ممــا قضــاه هللا لنــا وقــد قــال  ْلَْ ْاّلل َِْْإنْ ِْلل م   ؤ 
ًاَْك انَِْْْإل َْْقَض  اءًْْيَ ق  ضِْ )صــحيح( ، )) ولكـن اي أخــي املسـلم : احتســب عنــد  رواه أمحـد ((لَ  هْ َْخ  ري 

ْعجب   تيف حـــديث ســـعد )) ال املصـــيبة واصـــرب ، وامحـــد هللا واشـــكره عنـــد النعمـــة (( وقـــد قـــ
ْْفْي ؤجرْا س لمْإنْ،ْوو كرْهللاَْح دْخ ريْأص ابهْوإذاْ،ْوص رْاحتس بْمصيبةْأصابتهْإذاْ،ْللمسلم
                 ،  (( رواه البيهقـــــــــى يف الشـــــــــعب )صـــــــــحيح( في         هْإلْيرفعه         اْاللقم         ةْفْح         ّْو         يءْك         ل
ونومناْوكلْأعمالن اْوأقوالن اْولنتنب هَْل ذاْبناْكلناْووْرْلجرْعندْهللاْعلىْالبالْحّْفْألنجعلْاحتسابْا)) 

 (( . ا وضوع

أيها العبد الـذي رزقـك هللا أوالداً )) ذكـوراً وإاناثً (( أو )) ذكـوراً فقـث (( أو )) إاناثً فقـث(( أو  (5
ولْيقض ىْ)) كنت عقيمـاً (( فامحـد هللا فهـذا قضـاء هللا لـك وخريتـه لـك وقـد مـر يف احلـديث )) 

(( وإذا كنــت أوتيــت إاناثً فقــث فــال حتــزن وال تغضــب كمــا يفعــل أهــل  خ  رياًْل  هل  هْقض  اءْإلْك  انْ
لـك يف قولـه يف  اجلاهلية بـل امحـد هللا واحتسـب النفقـة علـيهن واصـرب وامسـع بشـارة رسـول هللا 

ِْم  نْ ْوََكَس  اه نْ َْوَس  َقاه نْ َْوَأط َعَمه   نْ َْعلَ  ي ِهنْ َْفَص  َرَْْبَ نَ  اتْ َُْ  َا ْ ْلَ  هْ َْك  انََْْْم  نْ حــديث عقبــة بــن عــامر ))
مَْْالن   ارِِْْم نْ ِْحَج  اِبًْْلَ هْ ْك   نْ ِْْجَدتِ هِْ (( رواه أمحــد وابـن ماجــه )صـحيح( ، وهــذا يف حـق كــل ال ِقَياَم ةِْْيَ   و 

 من له بنات حىت وإن كان عنده أبناء ذكور  وهللا املوفق .

 رسالة :  (6

كـــان العقـــيم رجـــالً أو   أيهـــا العقمـــاء الـــذين مل حيصـــلوا علـــى أوالد مـــن الـــذكور أو  اإلانث )ســـواء
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ألْيعل  مْم نْخل  قْوه  وْاعلمــوا أن هـذا خــري لكـم فــإن هللا هـو العلــيم مبـا يصــلح لعبـاده )) امـرأة ( 
(( فقــد يكــون الولــد ســبب شــقاء والــده وأمــه فيحصــل هلمــا مــن النكــد واملتاعــب اللطي  فْاْلب  ريْ

عاصـي والـذنوب والشــرو ابهلل  والشـقاوة مـا ال يعلمـه إال هللا وقـد يكـون الولــد قائـداً لوالديـه إىل امل
فلم   اْآات    اْص   اْلاًْجع   اْل   هْو   ركاءْفيم   اْآات    اْفتع   الْهللاْعم   اْكمـــا حصـــل لـــبعح بـــين آدم )) 

وأم  اْالغ  امْفك  انْأب  واهْم  ؤمننيْ(( وملــا قتــل اخلضــر الغــالم وذكــر هللا ذلــك يف قولــه : ))  يش  ركون
قــــد يســــحب أبويــــه إىل الكفــــر  (( دل ذلــــك علــــى أن الولــــد فخش    يناْأنْيرهقهم    اْطغي    اانًْوكف    راًْ

والطغيان ، وما أيل أن جيد العبد راحة فيما قدره هللا له }فلـيفهم العقمـاء ذلـك جيـدًا{ ولكـن 
 ال أبس ابختاذ األدوية املشروعة املباحة . وهللا املوفق    

ل ال يكلــم أحـداً يف الــدنيا إال مــن وراء حجــاب أو وحيـاً بنفثــه يف روعــه أو يرســ إن هللا عـز وجــل (7
َْكل  مََْْْم اجلـابر بـن عبـد هللا رضـي هللا عنهمـا : )) امللك فـيكلم الرسـول وأمـا يف الـربزخ فقـد قـال 

ومـــن الـــوحي إىل  ، )صـــحيح( رواه ابـــن ماجـــه ((ِكَفاًح   اَْْأَِبكَْْوََكل    مَِْْحَج   ابْ َْورَاءِِْْم   نْ ِْإل َْْأَح   ًداْاّلل ْ 
    . هللا (الرسل )الر اي، فإن ر اي األنبياء والرسل هي وحٌي من 

 إن هـذا القـرآن بـه حتيـا القلـوب واألرواح وبكـل مـا جـاء يف الـوحي إىل رسـول هللا أيها العبد :  (8
} فهل أان وأنت سعينا يف إحياء قلوبنا وأرواحنا هبذا الـوحي علمـاً وعمـالً وتطبيقـاً ودعـوًة ونشـراً 

هلـذا الـوحي )القـرآن والسـنة(  يف أرض هللا ونصحاً له ، ولنعلم أنه كلمـا كـان أحـدان أكثـر تطبيقـاً 
كان أكمل حياة يف قلبه وروحـه وكـان أكثـر نـوراً يف فـؤاده ومسعـه بصـره وعقلـه وعملـه فيوفقـه هللا 
إىل كـــل خـــري وحيفظـــه مـــن كـــل ســـوء وكلمـــا كـــان أكثـــر تقـــرابً إىل ربـــه ابلفـــرائح وابلنوافـــل بعـــد 

يب لـه طلبـه وينجيـه ممــا الفـرائح كـان أحـرى ابحلصـول علــى السـعادة السـعيدة بـل إن هللا يســتج
رواه ((  َْل ِعيَذن    هْ ْاس    تَ َعاَذِنَْْولَ   ِِنْ َْْل ع ِطيَ ن    هْ َْس   أََلِنَْْوِإنْ خيـــاف ويف احلـــديث القدســـي يقـــول هللا : ))

قـد دلنـا وأرشــدان  فإنــه  ، ولـيس هنــاو طريـق إىل هـذا اهلــدى إال مبتابعـة رسـول هللا البخـاري 
ههِ  ِصَراطِ ،  ُمْسَتِقيم   ِصَراط   ىإِلَ  َلَتْهِدي َوإِنَّكَ ونصـحنا )) هِذي اللَّ  ِفهي َمها َلههُ  الَّ

َماَواتِ  هِ  إَِلى أََلا اْلأَرِْض  ِفي َوَما السَّ  (( وهللا املوفق  اْلُأُمورُ  َتِصيرُ  اللَّ
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