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  َُمْلكُ  َلهُ  الَِّذي( 1) َنِذيرًا ِلْلَعاَلِمينَ  ِليَُكونَ  َعبِْدهِ  َعَلى اْلُفْرَقانَ  َنزَّلَ  الَِّذي َتبَارَك 

َماَواتِ   ُكلَّ  َوَخَلقَ  اْلُمْلكِ  ِفي شَِريك   هُ لَ  يَُكنْ  َوَلمْ  َوَلًدا يَتَِّخذْ  َوَلمْ  َوالْأَرِْض  السَّ

رَهُ  شَْيء    َولَا ُيْخَلُقونَ  َوُهمْ  َشيًْئا يَْخُلُقونَ  َلا آِلَهةً  ُدونِهِ  ِمنْ  َواتََّخُذوا( 2) َتْقِديرًا َفَقدَّ

 َوَقالَ ( 3) ورًاُنشُ  َوَلا َحيَاةً  َوَلا َمْوًتا يَْمِلُكونَ  َوَلا َنْفًعا َوَلا َضرًّا لِأَْنُفِسِهمْ  يَْمِلُكونَ 

ِذينَ   ُظْلًما َجاُءوا َفَقدْ  آَخُرونَ  َقْوم   َعَليْهِ  َوأََعاَنهُ  اْفَترَاهُ  إِْفك   إِلَّا َهَذا إِنْ  كََفُروا الَّ

ِلينَ  أََساِطيرُ  َوَقاُلوا( 4) َوُزورًا  ُقلْ ( 5) َوأَِصيًلا ُبكْرَةً  َعَليْهِ  ُتْمَلى َفِهيَ  اكَْتَتبََها اْلأَوَّ

رَّ  يَْعَلمُ  الَِّذي أَْنَزَلهُ  َماَواتِ  ِفي الس ِ   (6) َرِحيًما َغُفورًا كَانَ  إِنَّهُ  َواْلأَرِْض  السَّ

 
 

 : التفسير

 
تكاثرت بركة هللا وكثرت خرياته وعمت بركته وانتشرت أفضاله ومشل إحسانه ولطفه اخلالئق كلها ، 

ن رسواًل للعاملني ) ليكو  عبده حممد الذي نزل القرآن فارقًا بني احلق والباطل واهلدى والضالل على 
الذي له ملك السموات واألرض وما فيهما وما  ـــ( ومنذرًا هلم وخموفًا عذاب هللا ويدخل فيهم اجلن 

بينهما ومل يتخذ ولدًا بل نزه نفسه عن الولد والشريك يف امللك وخلق كل شيء مما سواه فهو اخلالق 
واختذ املشركون من دون هللا معبودات من األصنام  ـــه وتقديره وما سواه خملوق مقهور حتت قهره وتدبري 

وغريها ما ال يقدر على خلق بل هم خملوقون ال ميلكون ألنفسهم ضرًا وال نفعًا فكيف ميلكون 
لعابديهم وال ميلكون مواتً ألحد وال حياة ألحد وال ميلكون بعثاً بعد املوت بل ذلك كله مرجعه إىل هللا 

لقرآن إال كذب افرتاه حممد مبعونة ا وقال الكفار ما ـــاخلالئق يوم القيامة  ويبعث يتالذي حييي ومي
وقال الكفار إن  –أشخاص آخرين فقد جاءوا بظلم عظيم وخطيئة وزور من القول ، فالقرآن كالم هللا 

عليه يف هذا القرآن قصص وحكاايت األولني اليت ال صحة هلا قام حممد ابستنساخها وهناك من ميليها 
قل أيها الرسول هلؤالء الكفار : إن الذي أنزل القرآن هو هللا الذي يعلم األسرار  ـــالصباح واملساء 

والظواهر يف السموات واألرض فال يغيب عنه شيء )) أحاط بكل شيء علماً (( وهو جل وعال كثري  
 املغفرة ملن استغفره واسع الرمحة ملن أقبل عليه وأانب إليه (( .

 

 ض الدروس من الآيات :بع
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من صفات هللا عز وجل أنه )) تبارك ((  وال يقال لغريه تبارك بل هذا من خصائصه سبحانه  (1
ن أو بركة آل فالن مبعىن أن هللا جعل يف فالن بركة أو يف آل الوتعاىل . لكن يقال بركة ف

يف تلك الغزوة"  بسببه كما يف قصة اإلفك " وقد شرع التيمم فالن بركة مبا حيصل من اخلري
 .بركاتكم اي آل أيب بكر  : ما هذه أبول فقيل

 َكاُدوا   النَِّبي  تَ َوضَّأَ  َوِإَذا،  "ألن فيه بركة ذاتية" فإنه يتربك ببدنه وشعره وحنو ذلكأما النيب  (2
((  هيقتسمون يف احلج انوله بعض أصحابهوملا حلق شعره  رواه البخاري((  َوُضوئِهِ  َعَلى يَ ْقَتِتُلونَ 

وهذا  ....(( رواه مسلم ،َقاُرورَة   ِف  َفَجَمَعْتهُ  َوَشَعرِهِ  َعَرِقهِ  ِمنْ  َأَخَذتْ وقد وأم سليم  ، ))صحيح 
 لألنبياء فقط أما غريهم فال يتربك ببدنه أو شعره وحنو ذلك .

احلسنات  وأما األماكن واألزمنة املباركة فإن ذلك كله إمنا هو ملا فيها من اخلري والربكة مبضاعفة  (3
 . فيها وليست بركتها بركة ذاتية

إن املعبودات اليت اختذها املشركون ال متلك ضرَا وال نفعًا وال مواًت وال تنفع نفسها ومن كان    (4
كذلك فإنه ال يصلح أن يكون إهلًا وهذا مما حيتج به الدعاة على عباد األواثن واألصنام يف 

 . واإلجابة على املشركني يف احتجاجهم تجاجاالحأن يعوا ذلك بطالن الشرك فعلى الدعاة 

أخي املسلم كن مباركاً أينما كنت فتدل الناس على اخلري وتنهاهم عن الشر وتعلمهم ما ينفعهم  (5
يف دينهم ودنياهم وتقوم بعمل الصاحلات من الذكر والتسبيح والصالة واإلستغفار والتوبة 

, وسارع إىل اخلريات " إهنم كانوا يسارعون وقرآءة القرآن والصدقة وغري ذلك من أعمال اخلري 
يف اخلريات " ) كن مباركًا يف جملسك, مباركًا يف طريقك, مباركًا مع زمالئك , مباركًايف 
فراشك , مباركًايف حديثك , مباركًا يف كتابتك , مباركًايف مالك , مباركًا يف حياتك كلها( 

 هلك وحياتك كلها , وقد علم النيب واسأل هللا أن يبارك لك يف عمرك ورزقك وولدك وأ
يف حديث أيب هريرة " وابرك يل    احلسن يف دعاء القنوت " وابرك لنا فيما أعطيت" وقال

 يف ما رزقتين " رواه الرتمذي / حسن
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 َعامَ  يَأُْكلُ  الرَُّسولِ  َهَذا َمالِ  َوَقاُلوا  يْهِ إِلَ  أُْنزِلَ  َلْوَلا اْلأَْسَواقِ  ِفي َويَْمِشي الطَّ

 َوَقالَ  ِمْنَها يَأُْكلُ  َجنَّة   َلهُ  َتُكونُ  أَوْ  كَْنز   إَِليْهِ  ُيْلَقى أَوْ ( 7) َنِذيرًا َمَعهُ  َفيَُكونَ  َمَلك  

اِلُمونَ   َفَضلُّوا اْلأَْمَثالَ  َلكَ  َضَرُبوا كَيْفَ  اْنُظرْ ( 8) َمْسُحورًا َرُجًلا إِلَّا َتتَِّبُعونَ  إِنْ  الظَّ

 َجنَّات   َذِلكَ  ِمنْ  َخيْرًا َلكَ  َجَعلَ  َشاءَ  إِنْ  الَِّذي َتبَارَكَ ( 9) َسِبيًلا يَْسَتِطيُعونَ  َفَلا

ُبوا بَلْ ( 10) ُقُصورًا َلكَ  َويَْجَعلْ  اْلأَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجرِي اَعةِ  كَذَّ  ِلَمنْ  َوأَْعَتْدَنا ِبالسَّ

اَعةِ  كَذَّبَ   َوَزِفيرًا َتَغيًُّظا َلَها َسِمُعوا بَِعيد   َمكَان   ِمنْ  رَأَْتُهمْ  إَِذا( 11) َسِعيرًا ِبالسَّ

ًقا َمكَاًنا ِمْنَها ُأْلُقوا َوإَِذا( 12)  اْليَْومَ  َتْدُعوا َلا( 13) ُثُبورًا ُهَناِلكَ  َدَعْوا ُمَقرَّنِينَ  َضي ِ

  (14) كَثِيرًا ُثُبورًا َوادُْعوا َواِحًدا ُثُبورًا

 
 

 التفسير :

 
الطعام كما أنكله  أيكل( الذي يدعي الرسالة  ا هذا الرجل ) يعنون حممدًا وقال كفار قريش : ملاذ

له يف دعوى الرسالة ويكون  يشهدحنن وميشي يف األسواق طلباً للكسب فهال أنزل معه ملك يصدقه و 
أو يلقى إليه كنز ينفق منه على نفسه أو يكون له بستان أيكل منه وقال الكفار : إن  ـــ نذيرًا معه

أنظر أيها النيب كيف جاءوا مبا يرمونك به ويفرتون  ـــون إال رجاًل مريضًا ابلسحر الذي أفقده عقله تتبع
به عليك من قوهلم ساحر , مسحور , جمنون ، كذاب ، شاعر ، ويعرف كذهبم كل أحد له أدىن عقل 

ي إن شاء جعل لك كثرت بركة هللا وعمت ، الذ  ـــوفهم فضلوا عن طريق اهلدى فال جيدون طريقاً إليه 
أيها النيب خرياً وأفضل وأعال مما قاله الكفار بساتني وحدائق فيها من كل الثمار جتري من حتتها األهنار 

بل كذب الكفار ابلقيامة والبعث واحلساب وقد هيأان  ـــوجيعل لك قصورًا مشيدة عالية مجيلة فسيحة 
إذا رأهتم النار املستعرة من مكان بعيد مسعوا هلا  ـــ ورتبنا ملن كذب ابلقيامة انرًا ملتهبة يعذبون فيها
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وإذا ألقي الكفار يف مكان ضيق جداً يف النار وهم مكتفون قد ربط  ـــتغيظاً وزفرياً حنقاً وغضباً عليهم 
فيقال ال تدعوا اليوم وياًل واحدًا وادعوا  ـــبعضهم إىل بعض دعوا ابلويل واحلسرة واخليبة ) اي هالكنا ( 

  كثرياً فمهما دعومت فلن يسمع لكم وال ينقص من عذابكم .ويالً 
 

 بعض الدروس من الآيات :

 
أخي املسلم ليست الدنيا واملال هو امليزان وبه االعتبار وإمنا تقوى هللا هو األساس فال تكن نظرتك يف 

نرى أن النيب  تقييم الناس على أساس املال واحلطام الدنيوي كما هو حال كثري من الناس اليوم ولذلك
 (( : رواه مسلم عن أيب هريرة . وقال ُقوتً  ُُمَمَّد   آلِ  ِرْزقَ  اْجَعلْ  اللَُّهمَّ ملا دعا قال ))  يف حديث أيب

(( رواه ابن ماجه / صحيح . اْلَمَساِكيِ  زُْمَرةِ  ِف  َواْحُشْرِن  ِمْسِكيًنا َوَأِمْتِن  ِمْسِكيًنا َأْحِيِن  اللَُّهمَّ سعيد : ))
 أن أكثر أهل اجلنة هم الفقراء (( رواه مسلم . خرب وأ

 َكثْ َرةِ   َعنْ  اْلِغَن  َلْيسَ يف حديث أيب هريرة : )) أخي املسلم ليس الغىن كثرة املال واملتاع وقد قال 
هللا  (( رواه الشيخان . فكن اي أخي املسلم غين النفس قنعًا مبا رزقكالن َّْفسِ  ِغَن  اْلِغَن  َوَلِكنَّ  اْلَعَرضِ 

عْ  َذْنِب  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ يف حديث أيب هريرة : )) واسأل هللا أن يبارك يف رزقك كما قال   َداِري ِف  ِل  َوَوسِ 

َتِن  ِفيَما ِل  َوََبِركْ   (( رواه الرتمذي / حسن . َرزَق ْ
 أخي املسلم علمت عن انر جهنم املستعرة امللتهبة فاهرب منها من اآلن ومن ذلك : 
يف حديث أيب هريرة  مل حياتك أين تنفق عمرك هل هو يف الطريق إىل اجلنة أم إىل النار وقد قال أت

 (( رواه الرتمذي / حسن . طَاِلبُ َها ََنمَ  اْْلَنَّةِ  ِمْثلَ  َوَل  َهاِرُُبَا ََنمَ  النَّارِ  ِمْثلَ  رَأَْيتُ  َما: ))

على النساء(( أن يهربن من  –خت يف هللا األ –البنت  –األخت األم  –نبه على املرأة )) الزوجة 
 َأْهِلَها َأْكثَ رَ  فَ َرأَْيتُ  اْْلَنَّةِ  ِف  اطََّلْعتُ يف حديث ابن عباس : )) النار وأن خيفن على أنفسهن فقد قال 

خاري عن عمران بن حصني (( رواه مسلم ، ورواه الب النِ َساءَ  َأْهِلَها َأْكثَ رَ  فَ َرأَْيتُ  النَّارِ  ِف  َواطََّلْعتُ  اْلُفَقَراءَ 
. 
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 َأْهَونَ  ِإنَّ عن أهون أهل النار عذااًب يف حديث النعمان بن بشري : )) اهرب من النار وامسع ما قاله 

ُهَما يَ ْغِلي ََجَْرَتنِ  َقَدَمْيهِ  َأْْخَصِ  ِف  ُتوَضعُ  َلَرُجل   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َعَذاَبً  النَّارِ  َأْهلِ   البخاري .(( رواه  ِدَماُغهُ  ِمن ْ

 ُكلي   اْْلَنَّةِ  ِبَِْهلِ  ُأْخِِبُُكمْ  َأَل يف حديث حارثة بن وهب اخلزاعي : )) ال تكن عتالً جواظاً مستكرباً لقوله 

 (( رواه الشيخان .ُمَتَكِبِ    زَنِيم   َجوَّاظ   ُكلي   النَّارِ  ِبَِْهلِ  ُأْخِِبُُكمْ  َأَل  ََلَبَ رَّهُ  اّللَِّ  َعَلى َأْقَسمَ  َلوْ  ُمَتَضعِ ف   َضِعيف  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                         الفرقانتفسير سورة 

 

 32من  7صفحة 
 

  
  ْتِي اْلُخْلدِ  َجنَّةُ  أَمْ  َخيْر   أََذِلكَ  ُقل ُقونَ  ُوِعدَ  الَّ ( 15) َوَمِصيرًا َجزَاءً  َلُهمْ  كَاَنتْ  اْلُمتَّ

 يَْحُشُرُهمْ  َويَْومَ ( 16) َمْسُئوًلا َوْعًدا َرب ِكَ  َعَلى كَانَ  َخاِلِدينَ  يََشاُءونَ  َما ِفيَها َلُهمْ 

هِ  ُدونِ  ِمنْ  نَ يَْعُبُدو َوَما وا ُهمْ  أَمْ  َهُؤَلاءِ  ِعبَاِدي أَْضَلْلُتمْ  أَأَْنُتمْ  َفيَُقولُ  اللَّ  َضلُّ

ِبيلَ   أَْوِليَاءَ  ِمنْ  ُدونِكَ  ِمنْ  َنتَِّخذَ  أَنْ  َلَنا يَْنبَِغي كَانَ  َما ُسبَْحاَنكَ  َقاُلوا( 17) السَّ

ْعَتُهمْ  َوَلِكنْ  كْ  َنُسوا َحتَّى َوآبَاَءُهمْ  َمتَّ ُبوُكمْ  َفَقدْ ( 18) ُبورًا َقْوًما َوكَاُنوا رَ الذ ِ  ِبَما كَذَّ

( 19) كَِبيرًا َعَذابًا ُنِذْقهُ  ِمْنُكمْ  يَْظِلمْ  َوَمنْ  َنْصًرا َوَلا َصْرًفا َتْسَتِطيُعونَ  َفَما َتُقوُلونَ 

عَ  َليَأُْكُلونَ  إِنَُّهمْ  إِلَّا اْلُمرَْسِلينَ  ِمنَ  َقبَْلكَ  أَرَْسْلَنا َوَما  اْلأَْسَواقِ  ِفي َويَْمُشونَ  امَ الطَّ

 ( 20) بَِصيرًا َربُّكَ  َوكَانَ  أََتْصِبُرونَ  ِفْتَنةً  ِلبَْعض   بَْعَضُكمْ  َوَجَعْلَنا

 

 
 : التفسير

 
قل اي أيها النيب إن هذا الذي وصفناه لك من حال أهل النار الذين أعتدان هلم إذا رأهتم من مكان 

ذا ألقوا منها يف األماكن الضيقة مقرنني دعوا ابلويل الثبور هذا خري أم بعيد مسعوا هلا التغيظ والزفري وإ
هللا عباده املتقني وجعلها هلم جزاًء ومصريًا على طاعتهم هلل يف الدنيا وجعل  اعدهو جنة اخللد اليت 

املآكل واملشارب  من مرجعهم إليها هلم يف هذه اجلنة ما يشاءون من النعيم املقيم من مجيع املالذ
وهم خالدون فيها ال خيرجون وال يتحولون وهذا وعد من هللا الذي  ـــ ملساكن واملناظر وغري ذلكا

ويوم القيامة جيمع هللا املشركني  ـــتفضل به عليهم فسألوا هللا الذي وعدهم وتنجزوه ووقع كما وعدهم 
عن احلق واهلدى أبن وما يعبدون من دون هللا فيقول هللا للمعبودين : أأنتم أضللتم عبادي هؤالء 

قال املعبودون :  ـــدعومتوهم إىل عبادتكم من دوين أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم ومبحض إرادهتم 
نقدسك اي رب وننزهك فليس للخالئق كلهم أن يعبدوا غريك ال حنن وال هم وحنن مجيعاً عبيدك ولكن 

ل ورغد العيش والرتف فاهنمكوا يف ذلك متعت هؤالء الكفار وآابءهم ابلنعيم الدنيوي من الصحة واملا
وانشغلوا به حىت تركوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك وهي عبادتك وحدك ال شريك لك وكانوا قوماً 

فقد كذبكم الذين عبدمت من دون هللا فيما كنتم تقولون أهنم لكم آهلة تقربكم إىل  ـــهلكى ال خري فيهم 
لعذاب عن أنفسكم وال االنتصار هلا ومن يشرك ابهلل منكم فيمت هللا زلفى فما تقدرون على صرف ا
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وما أرسلنا قبلك أيها النيب أحدًا من الرسل إال أن أولئك  ـــوهو كافر نذقه عذااًب كبريًا يف انر جهنم 
الرسل أيكلون الطعام وميشون يف أألسواق لطلب الرزق والكسب وليس ذلك مبناٍف حلاهلم ومنصب 

بعضكم اختبارًا وابتالًء لبعض فجعلنا هذا غنيًا وهذا فقريًا وهذا مريضًا وهذا صحيحًا  الرسالة وجعلنا
إليه وغري ذلك فهل تصربون على هذا التقدير من هللا والتفضيل لبعضكم على  وهذا رسوالً وهذا مرسالً 

ق الرسالة  جل وعال وحده ال شريك به وكان ربك بصرياً بعباده وهو أعلم من يستحبعض فتعبدون هللا
هُ  واهلدى من غريه   .[ 124:  األنعام]   رَِساَلَتهُ  يَْجَعلُ  َحيْثُ  أَْعَلمُ  اللَّ

 
 
 

 بعض الدروس من الآيات :

 
أخي املسلم أيهم خري ما أعد للكفار أهل النار من العذاب األليم أو ما أعد للمتقني يف  (1

 ار : فيها أهل اجلنة وأهل النأحاديث جنات النعيم ؟ وسأذكر لك 

 َأْخرُِجوا تَ َعاَل  اّللَُّ  يَ ُقولُ  ثَّ  النَّارَ  النَّارِ  َوَأْهلُ  اْْلَنَّةَ  اْْلَنَّةِ  َأْهلُ  يَْدُخلُ يف حديث أيب سعيد : )) قوله  -أ
َها فَ ُيْخَرُجونَ  ِإميَان   ِمنْ  َخْرَدل   ِمنْ  َحبَّة   ِمثْ َقالُ  قَ ْلِبهِ  ِف  َكانَ   َمنْ  النَّارِ  ِمنْ   ََنَرِ  ِف  فَ يُ ْلَقْونَ  ديوااْسوَ  َقدْ  ِمن ْ

بُ ُتونَ  َماِلك   َشكَّ  اْْلََياةِ  َأوْ  اْْلََيا ُبتُ  َكَما  فَ يَ ن ْ ْيلِ  َجاِنبِ  ِف  اْْلِبَّةُ  تَ ن ْ َا تَ رَ  َألَْ  السَّ ((  ُمْلَتوِيَةً  َصْفَراءَ  ََتُْرجُ  َأَنَّ
 رواه الشيخان .

 ُمَؤذِ ن   يَ ُقومُ  ثَّ  النَّارَ  النَّارِ  َأْهلَ  َويُْدِخلُ  اْْلَنَّةَ  نَّةِ اْلَْ  َأْهلَ  اّللَُّ  يُْدِخلُ يف حديث ابن عمر : )) قوله  -ب
نَ ُهمْ   (( رواه الشيخان . ِفيهِ  ُهوَ  ِفيَما َخاِلد   ُكل    َمْوتَ  َل  النَّارِ  َأْهلَ  َويَ  َمْوتَ  َل  اْْلَنَّةِ  َأْهلَ  يَ  فَ يَ ُقولُ  بَ ي ْ

 ُمَكحَِّليَ  ُمْرًدا ُجْرًدا اْْلَنَّةَ  اْْلَنَّةِ  َأْهلُ  يَْدُخلُ ذ : ))يف حديث معا بعض نعيم أهل اجلنة : قوله  -ت
 (( رواه الرتمذي / حسن .َسَنةً  َوَثََلِثيَ  َثََلث   َأوْ  َثََلِثيَ  أَبْ َناءَ 

يف قوله )) للذين أحسنوا  أخي املسلم إعلم )) موعد أهل اجلنة (( عن صهيب عن النيب  (2
 لكم إن اْلنة أهل ي:  مناد َندى النار النار أهل و اْلنة اْلنة أهل خلد إذااحلسىن وزايدة (( قال 

 و وجوهنا يبيض و موازيننا هللا يثقل أل ؟ هو ما و:  فيقولون ينجزكموه أن يريد موعدا هللا عند
 أحب شيئا هللا أعطاهم ما فوهللا إليه فينظرون اْلجاب فيكشف ؟ النار من ينجنا و اْلنة يدخلنا
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 (( رواه مسلم وغريه .َلعينهم أقر ل و إليه النظر نم إليهم

أخي املسلم إن هللا جعل بعض الناس فقراء وبعضهم أغنياء وبعضهم له الولد وبعضهم العقيم   (3
 وبعضهم الصحيح ومنهم السقيم وغري ذلك ابتالًء واختباراً فهل : 

عك فأنت يف نعم تصرب على هذا االبتالء وحتمد هللا على ما أنت فيه وتشكره على وض -أ
 عظيمة ومنن كثرية .

ال تسيء الظن ابهلل ) ظن السوء ( وتعرتض على هللا ) كيف يعطي فالاًن وال يعطيين  -ب
وكيف يصح جسم فالن وأبقى مريضًا ( واعلم أن رمحة هللا هي خري من الدنيا وما فيها )) 

 ورمحة ربك خري مما جيمعون (( .
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  َِذينَ  َوَقال  اْسَتكْبَُروا َلَقدِ  َربََّنا َنرَى أَوْ  اْلَمَلائِكَةُ  َعَليَْنا أُْنزِلَ  َلْوَلا ِلَقاَءَنا نَ يَْرُجو َلا الَّ

ا َوَعَتْوا أَْنُفِسِهمْ  ِفي  يَْوَمئِذ   ُبشَْرى َلا اْلَمَلائِكَةَ  يََرْونَ  يَْومَ ( 21) كَِبيرًا ُعُتوًّ

 َفَجَعْلَناهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِمُلوا َما إَِلى َقِدْمَناوَ ( 22) َمْحُجورًا ِحْجرًا َويَُقوُلونَ  ِلْلُمْجرِِمينَ 

 َويَْومَ ( 24) َمِقيًلا َوأَْحَسنُ  ُمْسَتَقرًّا َخيْر   يَْوَمئِذ   اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ ( 23) َمْنُثورًا َهبَاءً 

قُ  َماءُ  َتَشقَّ  ِللرَّْحَمنِ  اْلَحقُّ  ئِذ  يَْومَ  اْلُمْلكُ ( 25) َتْنِزيًلا اْلَمَلائِكَةُ  َوُنز ِلَ  ِباْلَغَمامِ  السَّ

  (26) َعِسيرًا اْلكَاِفِرينَ  َعَلى يَْوًما َوكَانَ 

 

 

 
 التفسير :

 
وقال الكفار الذين ينكرون البعث وال يصدقون بلقاء هللا واجلزاء : هال أنزل علينا املالئكة ابلرسالة ) 

ابلرسالة أو نرى هللا عياانً  حىت نؤتى مثل ما أويت رسل هللا ( أو تنزل املالئكة لتشهد لك اي حممد
(( ما هم ببالغيه م مستكربون )) كربر لقد محلهم الكرب على هذا القول فه –فيكلمنا برسالتك اي حممد 

يوم يرون املالئكة وقت االحتضار ويوم القيامة فال بشرى هلم  ـــوعتوا وجتربوا وطغوا طغيااًن ال نظري له 
وقدمنا إىل ما عملوا من  ـــالئكة حرام عليكم الفالح ودخول اجلنة خبري بل تبشرهم ابلنار وتقول هلم امل

أعمال ظنوا أهنا خري وجناة هلم فجعلناها زائلة ذاهبة كاهلباء املنثور وهو ما تثريه الدواب من الغبار ألن 
رَّة أصحاب اجلنة يوم القيامة خري مكااًن وأحسن قيلولة على األس   ـــأعماهلم فقدت اإلخالص واملتابعة 

واذكر يوم القيامة ففيه تشقق السماء ابلغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر ونزول  ـــمع احلور العني 
امللك يوم القيامة احلق هلل وحده دون سواه ) ملن امللك  ـــاملالئكة فيحيطون ابخلالئق يف مقام احلشر 

ًا صعبًا على الكفار ألنه يوم عدل وقضاء اليوم هلل الواحد القهار ( وكان يوم القيامة عسريًا شديد
 وفصل .

 
 

 بعض الدروس من الآيات :
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: أيها الناس استمعوا هذا احلديث : عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا  (1

نْ َيا ِمنْ  اْنِقطَاع   ِف  َكانَ   ِإَذا اْلُمْؤِمنَ  اْلَعْبدَ  ِإنَّ  َبال   الدي  بِيضُ  السََّماءِ  ِمنْ  َمََلِئَكة   ِإَلْيهِ  نَ َزلَ  اْْلِخَرةِ  ِمنْ  َوِإق ْ
 َمدَّ  ِمْنهُ  ََيِْلُسوا َحّتَّ  اْْلَنَّةِ  َحُنوطِ  ِمنْ  َوَحُنوط   اْْلَنَّةِ  َأْكَفانِ  ِمنْ  َكَفن    َمَعُهمْ  الشَّْمسُ  ُوُجوَهُهمْ  َكَأنَّ   اْلُوُجوهِ 
 اْخُرِجي الطَّيِ َبةُ  الن َّْفسُ  أَي َّتُ َها فَ يَ ُقولُ  رَْأِسهِ  ِعْندَ  ََيِْلسَ  َحّتَّ  مالسَََّل  َعَلْيهِ  اْلَمْوتِ  َمَلكُ  َيَِيءُ  ثَّ  اْلَبَصرِ 

َقاءِ  ِف  ِمنْ  اْلَقْطَرةُ  َتِسيلُ  َكَما  َتِسيلُ  فَ َتْخُرجُ  َقالَ  َوِرْضَوان   اّللَِّ  ِمنْ  َمْغِفَرة   ِإَل   لَْ  َأَخَذَها َفِإَذا فَ َيْأُخُذَها السِ 
َها َوََيُْرجُ  اْْلَُنوطِ  َذِلكَ  َوِف  اْلَكَفنِ  َذِلكَ  ِف  فَ َيْجَعُلوَها َيَُْخُذوَها َحّتَّ  َعْي   َطْرَفةَ  هِ يَدِ  ِف  يََدُعوَها  ِمن ْ
 ِمنْ  َمَل   َعَلى ُِبَا يَ ْعِن  مَيُريونَ  َفََل  ُِبَا فَ َيْصَعُدونَ  َقالَ  اَْلَْرضِ  َوْجهِ  َعَلى ُوِجَدتْ  ِمْسك   نَ ْفَحةِ  َكَأْطَيبِ 

 ُِبَا ُيَسميونَهُ  َكانُوا  الَِّت  َأْْسَائِهِ  ِبَِْحَسنِ  ُفََلن   ْبنُ  ُفََلنُ  فَ يَ ُقوُلونَ  الطَّيِ بُ  الريوحُ  َهَذا َما َقاُلوا ِإلَّ  َمََلِئَكةِ اْل
نْ َيا ِف  تَ ُهوا َحّتَّ  الدي نْ َيا السََّماءِ  ِإَل  ُِبَا يَ ن ْ  ُمَقرَّبُوَها َْسَاء   ُكل ِ   ِمنْ  فَ ُيَشيِ ُعهُ  ََلُمْ  فَ يُ ْفَتحُ  َلهُ  فَ َيْستَ ْفِتُحونَ  الدي
تَ َهى َحّتَّ  تَِليَها الَِّت  السََّماءِ  ِإَل  اِبَعةِ  السََّماءِ  ِإَل  ِبهِ  يُ ن ْ  ِف  َعْبِدي ِكَتابَ   اْكتُ ُبوا َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  فَ يَ ُقولُ  السَّ

َها َفِإن ِ  اَْلَْرضِ  ِإَل  َوَأِعيُدوهُ  ِعلِ يِ يَ  َها ُأِعيُدُهمْ  َوِفيَها َلْقتُ ُهمْ خَ  ِمن ْ  فَ تُ َعادُ  َقالَ  ُأْخَرى َترَةً  ُأْخرُِجُهمْ  َوِمن ْ
 ِديُنكَ  َما َلهُ  فَ يَ ُقوَلنِ  اّللَُّ  َربِ َ  فَ يَ ُقولُ  رَبيكَ  َمنْ  َلهُ  فَ يَ ُقوَلنِ  فَ ُيْجِلَسانِهِ  َمَلَكانِ  فَ َيْأتِيهِ  َجَسِدهِ  ِف  ُروُحهُ 

 َلهُ  فَ يَ ُقوَلنِ   اّللَِّ  َرُسولُ  ُهوَ  فَ يَ ُقولُ  ِفيُكمْ  بُِعثَ  الَِّذي الرَُّجلُ  َهَذا َما َلهُ  فَ يَ ُقوَلنِ  ْسََلمُ اْلِ  ِديِنَ  فَ يَ ُقولُ 
 َعْبِدي َصَدقَ  َأنْ  السََّماءِ  ِف  ُمَناد   فَ يُ َناِدي َوَصدَّْقتُ  ِبهِ  َفآَمْنتُ  اّللَِّ  ِكَتابَ   قَ َرْأتُ  فَ يَ ُقولُ  ِعْلُمكَ  َوَما
َتُحوا اْْلَنَّةِ  ِمنْ  َوأَْلِبُسوهُ  اْْلَنَّةِ  ِمنْ  ِرُشوهُ َفَأفْ   َلهُ  َويُ ْفَسحُ  َوِطيِبَها َرْوِحَها ِمنْ  فَ َيْأتِيهِ  َقالَ  اْْلَنَّةِ  ِإَل  ََبَبً  َلهُ  َواف ْ
 َيُسريكَ  َِبلَِّذي أَْبِشرْ  فَ يَ ُقولُ  يحِ الر ِ  طَيِ بُ  الثِ َيابِ  َحَسنُ  اْلَوْجهِ  َحَسنُ  رَُجل   َوَيَْتِيهِ  َقالَ  َبَصرِهِ  َمدَّ  َقِْبِهِ  ِف 

 َعَمُلكَ  َأَنَ  فَ يَ ُقولُ  َِبْْلَْيِ  َيَِيءُ  اْلَوْجهُ  فَ َوْجُهكَ  َأْنتَ  َمنْ  َلهُ  فَ يَ ُقولُ  ُتوَعدُ  ُكْنتَ   الَِّذي يَ ْوُمكَ  َهَذا
 اْنِقطَاع   ِف  َكانَ   ِإَذا اْلَكاِفرَ  اْلَعْبدَ  َوِإنَّ  َقالَ  َوَماِل  َأْهِلي ِإَل  َأْرِجعَ  َحّتَّ  السَّاَعةَ  َأِقمْ  َرب ِ  فَ يَ ُقولُ  الصَّاِلحُ 

نْ َيا ِمنْ  َبال   الدي  ِمْنهُ  فَ َيْجِلُسونَ  اْلُمُسوحُ  َمَعُهمْ  اْلُوُجوهِ  ُسودُ  َمََلِئَكة   السََّماءِ  ِمنْ  ِإَلْيهِ  نَ َزلَ  اْْلِخَرةِ  ِمنْ  َوِإق ْ
 َسَخط   ِإَل  اْخُرِجي اْْلَِبيَثةُ  الن َّْفسُ  أَي َّتُ َها فَ يَ ُقولُ  رَْأِسهِ  ِعْندَ  ََيِْلسَ  َحّتَّ  اْلَمْوتِ  َمَلكُ  َيَِيءُ  ثَّ  اْلَبَصرِ  َمدَّ 
َتزُِعَها َجَسِدهِ  ِف  فَ تُ َفرَّقُ  َقالَ  َوَغَضب   اّللَِّ  ِمنْ  تَ زَعُ  َكَما  فَ يَ ن ْ ُلولِ  الصيوفِ  ِمنْ  السَّفيودُ  يُ ن ْ  فَ َيْأُخُذَها اْلَمب ْ

َها َوََيُْرجُ  اْلُمُسوحِ  تِْلكَ  ِف  ََيَْعُلوَها َحّتَّ  َعْي   َطْرَفةَ  َيِدهِ  ِف  يََدُعوَها لَْ  َأَخَذَها َفِإَذا  ِجيَفة   رِيحِ  َكأَْنَتِ   ِمن ْ
 الريوحُ  َهَذا َما َقاُلوا ِإلَّ  اْلَمََلِئَكةِ  ِمنْ  َمَل   َعَلى ُِبَا مَيُريونَ  َفََل  ُِبَا فَ َيْصَعُدونَ  اَْلَْرضِ  َوْجهِ  َعَلى ُوِجَدتْ 
َبحِ  ُفََلن   ْبنُ  ُفََلنُ  فَ يَ ُقوُلونَ  اْْلَِبيثُ  نْ َيا ِف  ُِبَا يَُسمَّى َكانَ   الَِّت  َأْْسَائِهِ  ِبَِق ْ تَ َهى َحّتَّ  الدي  السََّماءِ  ِإَل  ِبهِ  يُ ن ْ
نْ َيا  اْْلَنَّةَ  يَْدُخُلونَ  َوَل  السََّماءِ  أَبْ َوابُ  ََلُمْ  َفتَّحُ ت ُ  َل }   اّللَِّ  َرُسولُ  قَ َرأَ  ثَّ  َلهُ  يُ ْفَتحُ  َفََل  َلهُ  فَ ُيْستَ ْفَتحُ  الدي
ْفَلى اَْلَْرضِ  ِف  ِسجِ ي   ِف  ِكَتابَهُ   اْكتُ ُبوا َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  فَ يَ ُقولُ { اْْلَِياطِ  َسم ِ  ِف  اْْلََملُ  يَِلجَ  َحّتَّ   فَ ُتْطَرحُ  السي
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َا َِبّللَِّ  كْ ُيْشرِ  َوَمنْ } قَ َرأَ  ثَّ  َطْرًحا ُروُحهُ   َمَكان   ِف  الر ِيحُ  ِبهِ  ََتِْوي َأوْ  الطَّْيُ  فَ َتْخَطُفهُ  السََّماءِ  ِمنْ  َخرَّ  َفَكَأَّنَّ
 َل  َهاهْ  َهاهْ  فَ يَ ُقولُ  رَبيكَ  َمنْ  َلهُ  فَ يَ ُقوَلنِ  فَ ُيْجِلَسانِهِ  َمَلَكانِ  َوَيَْتِيهِ  َجَسِدهِ  ِف  ُروُحهُ  فَ تُ َعادُ { َسِحيق  
 ِفيُكمْ  بُِعثَ  الَِّذي الرَُّجلُ  َهَذا َما َلهُ  فَ يَ ُقوَلنِ  َأْدِري َل  َهاهْ  َهاهْ  فَ يَ ُقولُ  ِديُنكَ  َما َلهُ  ُقوَلنِ فَ ي َ  َأْدِري

َتُحوا النَّارِ  ِمنْ  َلهُ  َفاْفِرُشوا َكَذبَ   َأنْ  السََّماءِ  ِمنْ  ُمَناد   فَ يُ َناِدي َأْدِري َل  َهاهْ  َهاهْ  فَ يَ ُقولُ   ِإَل  ََبَبً  َلهُ  َواف ْ
 َقِبيحُ  اْلَوْجهِ  َقِبيحُ  رَُجل   َوَيَْتِيهِ  َأْضََلُعهُ  ِفيهِ  ََتَْتِلفَ  َحّتَّ  َقِْبُهُ  َعَلْيهِ  َوُيَضيَّقُ  َوَْسُوِمَها َحر َِها ِمنْ  فَ َيْأتِيهِ  النَّارِ 

 فَ َوْجُهكَ  أَْنتَ  َمنْ  فَ يَ ُقولُ  ُتوَعدُ  ُكْنتَ   يالَّذِ  يَ ْوُمكَ  َهَذا َيُسوُءكَ  َِبلَِّذي أَْبِشرْ  فَ يَ ُقولُ  الر ِيحِ  ُمْنِتُ  الثِ َيابِ 
ر ِ  َيَِيءُ  اْلَوْجهُ  رواه أمحد وأبو داود وابن خزمية (( السَّاَعةَ  تُِقمْ  َل  َرب ِ  فَ يَ ُقولُ  اْْلَِبيثُ  َعَمُلكَ  َأَنَ  فَ يَ ُقولُ  َِبلشَّ

 واحلاكم / صحيح .
عن املستعد للموت واآلخرة"  ال إن كنت عاقالً وقد ق أخي املسلم استعد للموت قبل نزوله  (2

وأتمل هذا احلديث العظيم وحنن مجيعًا مقبلون على املوت والقرب . فهل  أولئك األكياس"
 وعينا واستعددان وجعلنا هذا نصب أعيننا _ وهللا املستعان .

 احذر من  (3

الشرك األكرب فانه من مات عليه حبط عمله كله كما قال تعاىل " ولئن أشركت  -أ
ملك" وقال تعاىل " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ليحبطن ع

 حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة"

" أخوف ما أخاف عليكم الشرك  احذر من الشرك األصغر ومنه )الرايء( وقد قال -ب
 رواه أمحداحلديث  ) فسئل عنه ( فقال : الرايء ... "األصغر 
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  َاِلمُ  يََعضُّ  َويَْوم ( 27) َسِبيًلا الرَُّسولِ  َمعَ  اتََّخْذتُ  َليَْتنِي يَا يَُقولُ  يََديْهِ  َلىعَ  الظَّ

نِي َلَقدْ ( 28) َخِليًلا ُفَلاًنا أَتَِّخذْ  َلمْ  َليَْتنِي َويَْلَتى يَا كْرِ  َعنِ  أََضلَّ  َجاَءنِي إِذْ  بَْعدَ  الذ ِ

 َهَذا اتََّخُذوا َقْوِمي إِنَّ  رَب ِ  يَا ولُ الرَّسُ  َوَقالَ ( 29) َخُذوًلا ِلْلِإْنَسانِ  الشَّيَْطانُ  َوكَانَ 

ا َنِبي    ِلُكل ِ  َجَعْلَنا َوكََذِلكَ  (30) َمْهُجورًا اْلُقرْآنَ   ِبَرب ِكَ  َوكََفى اْلُمْجرِِمينَ  ِمنَ  َعُدوًّ

ِذينَ  َوَقالَ ( 31) َوَنِصيرًا َهاِديًا ِلَ  َلْولَا كََفُروا الَّ  كََذِلكَ  ِحَدةً َوا ُجْمَلةً  اْلُقرْآنُ  َعَليْهِ  ُنز 

ْلَناهُ  ُفَؤاَدكَ  ِبهِ  ِلُنَثب ِتَ   َوأَْحَسنَ  ِباْلَحق ِ  ِجْئَناكَ  إِلَّا ِبَمَثل   يَأُْتوَنكَ  َوَلا (32) َترْتِيًلا َورَتَّ

ِذينَ  (33) َتْفِسيرًا  َوأََضلُّ  َمكَاًنا شَر   ُأوَلئِكَ  َجَهنَّمَ  إَِلى ُوُجوِهِهمْ  َعَلى ُيْحشَُرونَ  الَّ

  (34) َسِبيًلا

 
 

 : التفسير

 
واذكروا يوم القيامة حني يعض الظامل على يديه حسرة وأسفًا وندمًا حيث ال ينفعه الندم قائاًل : اي 

ويقول : اي ليتين مل أختذ فالاًن الضال اخلبيث  ـــما جاء به . _ واتبعته في_ ليتين آمنت ابلرسول 
رآن والسنة بعد أن وصلين هذا القرآن وهذا لقد أضلين هذا الصاحب عن الق ـــصاحبًا  وصديقًا 

وقال  عنه وهذه طريقة الشيطان ومنهجه ـــ الصاحب يل هو شيطان قد خذلين عن احلق وصرفين
شاكيًا إىل ربه مبن كفر به : اي رب إن قومي هجروا هذا القرآن معرضني عن اإلميان به و  الرسول 

أعداًء من قومك اجملرمني يستهزؤون بك ويعادونك فقد جعلنا وكما جعلنا أيها النيب  ـــاتباعه والعمل به 
هلل واتبع الرسول وآمن بكتابه لكل نيب عدوًا من اجملرمني من قومه وكفى ابهلل هاداًي وانصرًا ملن آمن اب

ــوخاذل عدوهم وجاعل العاقبة للرسل وأتباعهم  املعاندين انصرهم على اجملرمني املعادين فاهلل وقال  ـ
مجلة واحدة كما نزلت الكتب املتقدمة فرد هللا عليهم أبان  ملاذا مل ينزل القرآن على الرسول الكفار 

نزلناه منجمًا لنثبت به قلبك تثبيتًا قوايً ليكون فؤادك صامداً أمام قومك ممن كفر بك وبينا هذا القرآن 
كفار بكالم يعيبون به القرآن وال أيتيك ال ـــبيااًن واضحًا شافيًا لتفقهه القلوب ويعمل به من بلغه 

 ـــوالرسالة إال أنزلنا جربيل ابلوحي إليك جبواهبم جوااًب حقًا واضحَا كل الوضوح ال أحسن تفسريًا منه 
هؤالء الكفار جيرون إىل جهنم يف أسوأ احلاالت فهم يسحبون على وجوههم وهم شر اخللق وأضلهم 
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 عن احلق واهلدى .
 
 

 بعض الدروس من الآيات :

 
أخي املسلم احذر من مصاحبة رفقاء السوء حىت ال تندم يوم القيامة ألن الشخص يطيع  (1

صاحبه وخليله ويتأثر به ولذلك ترى أصدقاء املدخنني مثلهم مدخنني وأصحاب أهل 
املخدرات مثلهم وأصحاب الفواحش جتد صاحبهم وصديقهم مثلهم غالبًا وجتد أصحاب 

 ، ولذا قيل :البدع يصاحبون من كان مثلهم وهكذا 
 عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه                فكل قرين ابملقارن يقتدي

 
 ولذا ي أخي احذر من : 

 
حمبة الفسقة واجملرمني وفتح قلبك هلم ابحلب والود ألن احملبة إمنا تكون على قدر ما مع  -أ

ورسوله ، أما من  الشخص من اإلميان وطاعة هللا ورسوله ويبغض بقدر ما معه من معصية هللا
فتح قلبه هلم ابحملبة زايدة عن الواجب مع ما هم فيه من اجلرائم واملعاصي فإنه يكون آمثًا وقد 

 (( رواه الشيخان.َأَحبَّ  َمنْ  َمعَ  اْلَمْرءُ يف حديث أنس : ))قال 

احذر من مصاحبة و خماللة الكفرة و الفسقة وأصحاب املعاصي والكبائر أو الفواحش وقد  -ب
(( رواه أبو داود َُيَاِللُ  َمنْ  َأَحدُُكمْ  فَ ْليَ ْنظُرْ  َخِليِلهِ  ِدينِ  َعَلى الرَُّجلُ يف حديث أيب هريرة : )) قال 

 والرتمذي / حسن .

 َل يف حديث أيب سعيد : )) ال تصاحب إال املؤمن وال أيكل طعامك إال األتقياء كما قال  -ت
 (( رواه أمحد وأبو داود والرتمذي / حسن .َتِقي   ِإلَّ  اَمكَ َطعَ  َيَُْكلْ  َوَل  ُمْؤِمًنا ِإلَّ  ُتَصاِحبْ 

 َواْْلَِليسِ  الصَّاِلحِ  اْْلَِليسِ  َمَثلُ يف حديث أيب موسى :  احذر جمالسة غري الصاحلني وقد قال  -ث
ْوءِ  ادِ  وَِكيِ  اْلِمْسكِ  َصاِحبِ  َكَمَثلِ   السَّ  ِرحَيهُ  َتَِدُ  َأوْ  َتْشََتِيهِ  اِإمَّ  اْلِمْسكِ  َصاِحبِ  ِمنْ  يَ ْعَدُمكَ  َل  اْْلَدَّ
ادِ  وَِكيُ   (( رواه البخاري.َخِبيَثةً  ِرحًيا ِمْنهُ  َتَِدُ  َأوْ  ثَ ْوَبكَ  َأوْ  بََدَنكَ  حُيِْرقُ  اْْلَدَّ
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ذا القرآن وهجر القرآن ينقسم إىل أقسام ذا القرآن وال يكن أحدان هاجراً هلأخي املسلم اعنت هب (2
 : 

 ه وهذا كفر أكرب .: عدم اإلميان ب هجر القرآن -أ

 : ابإلميان ببعضه والكفر ببعضه وهذا كفر أكرب . هجر القرآن -ب      

  : ابإلميان به والعمل ببعضه كالعمل أبصول اإلميان وترك العمل ببعضه بفعل  هجر القرآن -ج
 بعض الذنوب من الكبائر وهذا هجر حمرم فيما مل يعمل به .

الزمن مع العمل مبا فيه فهذا يكون ترك املسنون ))  من ةبرتك تالوته مدة طويل هجر القرآن -د
إال  ضل عظيم وأجر كبري برتك التالوةفن عمل الواجبات وترك املندوابت (( ، لكنه فاته مم

   .  إليه واإلنصات االستماعيف الصالة وحنوها فيجب  ما جيب تالوته

مل ابلواجبات وترك احملرمات )) تالوته ولكن بدون فهم وفقه ملعانيه (( مع الع هجر القرآنهـ 
وهذا يثاب على تالوته إذا أراد بذلك وجه هللا بتحقق الشروط ) اإلخالص واملتابعة ( ، والعناية 

 –ابلقرآن هي : بتالوته والفقه والفهم ملا فيه والعمل بذلك ، وهذا أعال أنواع العناية ابلقرآن 
كرب وهذا فقهه أقل وهذا عنده زايدة يف والعناية ابلقرآن ختتلف من شخص إل آخر فهذا فقهه أ

 آخر العمل ابملندوابت وهذا أقل ولكل حظه من ذلك ، وهجر القرآن يتنوع من شخص إىل
رواه  "تعاهدوا القرآن ..."احلديث ولكل حظه من ذلك ولكن يشرع تعاهد القرآن وقد قال 

 .  الشيخان
 

لدعاة والعلماء والقائمون بدين هللا أخي املسلم إن الرسل هلم أعداء من اجملرمني وكذلك ا (3
 وأعمال اهليئة وغريهم من أهل اخلري هلم أعداء من اجملرمني ، وهنا أمور :

رمني (( ليعلم الذين يعادون الدعاة إىل هللا واملصلحني والعلماء أهنم جمرمون )) عدوًا من اجمل -أ
 رواه البخاري ..."احلديثوأهنم مهزومون وقد قال تعاىل يف احلديث القدسي" من عادى يل ولياً 

 . فعلى هؤالء اجملرمني أن يتوبوا إىل هللا
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ليعلم الدعاة واملصلحون والعلماء أهنم منصورون مهديون )) وكفى بربك هادايً ونصرياً  -ب
(( فاجملرمون مغلوبون والدعاة والعلماء منصورون ، فليتوكل الدعاة والعلماء على هللا يف 

 سالم .عملهم ودعوهتم ونشر دين اإل

ليعلم الذين يدعون إىل الضالل يف قنواهتم وغريها أهنم خاسرون وأن عليهم مثل آاثم من -ج
وليعلم الدعاة إىل هللا أن هلم مثل أجور من تبعهم كما قال صلى هللا عليه وسلم يف  –تبعهم 

ُقصُ  َل  تَِبَعهُ  َمنْ  ُأُجورِ  ِمْثلُ  اَْلَْجرِ  ِمنْ  َلهُ  َكانَ   ُهًدى ِإَل  َدَعا َمنْ حديث أيب هريرة : ))  ِمنْ  َذِلكَ  يَ ن ْ
ًئا ُأُجورِِهمْ  ثِْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َكانَ   َضََلَلة   ِإَل  َدَعا َوَمنْ  َشي ْ ُقصُ  َل  تَِبَعهُ  َمنْ  آََثمِ  ِمْثلُ  اْلِ  آََثِمِهمْ  ِمنْ  َذِلكَ  يَ ن ْ

ًئا  . (( رواه مسلم وأهل السننَشي ْ

 

يف حديث  يف قلبك فيثمر لك اخلشية ؟ وقد قال أخي إذا تلوت هذا القرآن فهل تتأثر به (4
(( رواه البيهقي يف الشعب /  هللا َيشى أنه رأيت قرأ إذا الذي:  قراءة الناس أحسنابن عباس : ))

 صحيح .
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  ْإَِلى اْذَهبَا َفُقْلَنا( 35) َوِزيرًا َهاُرونَ  أََخاهُ  َمَعهُ  َوَجَعْلَنا اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتيَْنا َوَلَقد 

ِذينَ  اْلَقْومِ  ُبوا الَّ ا ُنوح   َوَقْومَ ( 36) َتْدِميرًا َفَدمَّرَْناُهمْ  ِبآيَاتَِنا كَذَّ ُبوا َلمَّ  الرُُّسلَ  كَذَّ

اِلِمينَ  َوأَْعَتْدَنا آيَةً  ِللنَّاِس  َوَجَعْلَناُهمْ  أَْغَرْقَناُهمْ   َوَثُمودَ  َوَعاًدا( 37) أَِليًما َعَذابًا ِللظَّ

 َتبَّرَْنا َوُكلًّا اْلأَْمَثالَ  َلهُ  َضَربَْنا َوُكلًّا( 38) كَثِيرًا َذِلكَ  بَيْنَ  َوُقُروًنا الرَّس ِ  َوأَْصَحابَ 

تِي اْلَقْريَةِ  َعَلى أََتْوا َوَلَقدْ ( 39) َتْتِبيرًا ْوءِ  َمَطرَ  ُأْمِطَرتْ  الَّ  يََرْوَنَها يَُكوُنوا أََفَلمْ  السَّ

 بََعثَ  الَِّذي أََهَذا ُهُزًوا إِلَّا يَتَِّخُذوَنكَ  إِنْ  رَأَْوكَ  َوإَِذا (40) ُنُشورًا يَْرُجونَ  َلا كَاُنوا بَلْ 

هُ  َنا كَادَ  إِنْ ( 41) رَُسوًلا اللَّ  يَْعَلُمونَ  َوَسْوفَ  َعَليَْها َصبَرَْنا أَنْ  َلْوَلا آِلَهتَِنا َعنْ  َلُيِضلُّ

  (42) َسِبيًلا أََضلُّ  َمنْ  اْلَعَذابَ  يََرْونَ  ِحينَ 

 

 

 : التفسير

 
فقلنا هلما اذهبا إىل فرعون ـــ ولقد أرسلنا موسى وأعطيناه التوراة وجعلنا معه هارون رسواًل مؤيداً وانصراً 

وقومه فادعوهم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له فذهبا فكذب فرعون وقومه آبايتنا اليت أاته هبا موسى 
وقوم نوح ملا دعاهم نوح إىل عبادة  ـــرياً شديداً ) التسع ( فدمران فرعون وقومه أبن أغرقناهم يف اليم تدم

هللا وحده ال شريك له فكذبوه أغرقناهم ابلطوفان وجعلناهم عربة يعترب هبا الناس وهيأان للكافرين عذاابً 
وأمم كثرية بني هذه األمم   ) الرس (وقوم عاد وقوم مثود وأصحاب البئر ـــأليماً يف انر جهنم يوم القيامة 

وكل تلك األمم بينا هلم احلجج ووضحنا هلم األدلة  ـــوا الرسل ومل يؤمنوا فأخذهم العذاب كلهم كذب
على صدق الرسل وعلى استحقاق العبادة هلل وحده دون سواه ولكن كذبوا فأهلكناهم إهالكًا شديداً 

من سجيل  ولقد مر كفار قريش على قرية قوم لوط ورأوها وما حل هبا حيث أمطر هللا عليها حجارة ـــ
 ـــأفلم يعتربوا مبا حل أبهلها من العذاب والنكال بل كانوا ال يعتربون ألهنم ال يؤمنون ابلقيامة والبعث 

وإذا رآك كفار قريش ) أيها الرسول ( سخروا منك واستهزؤوا بك وقالوا : أهذا الذي يدعي أنه رسول 
يثنينا ويردان عن عبادة آهلتنا ) األصنام (  وقالوا : قد أوشك حممد أنـــ هللا وهل يصلح هذا لرسالة ؟ 

قال هللا متوعدًا هلم : وسوف يعلم الكفار  –لكننا صربان وجتلدان وصمدان يف االستمرار على عبادهتا 
 ؟ . عندما يرون العذاب من هو الضال : أهم أم الرسول 
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 بعض الدروس من الآيات :

 
مساعداً يف عملك من أهل اخلري والصالح أخي املسلم إن كان لك مساعد فاخرت من يكون  (1

ممن يسري على منهجك يف اخلري ويسعى يف مساعدتك يف كل عمل صاحل ويكون بطانة خري 
 َوال   ِمنْ  َمايف حديث أيب هريرة : )) وكذلك األمري عليه أن خيتار البطانة الصاحلة وقد قال 

َهاهُ  َمْعُروفِ َِبْل َتَُْمُرهُ  ِبطَانَة   ِبطَانَ َتانِ  َوَلهُ  ِإلَّ   فَ َقدْ  َشرََّها ُوِقيَ  َفَمنْ  َخَباًل  َتَُْلوهُ  َل  َوِبطَانَة   اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َوتَ ن ْ
ُهَما َعَلْيهِ  تَ ْغِلبُ  الَِّت  ِمنْ  َوُهوَ  ُوِقيَ   (( رواه النسائي وغريه / صحيح .ِمن ْ

 واتعظ ولذلك ملا أخي املسلم إذا مررت بقرى الذين ظلموا أنفسهم كداير مثود وحنوها فاعترب (2
هبا يف غزوة تبوك ومن معه هناهم عن مياه اآلابر اليت هبا إال البئر اليت تردها الناقة .  مر النيب 

 وهللا أعلم 
 ثَّ  قَ ْرِن  النَّاسِ  َخْيُ )):  أخي املسلم خري الناس هم كما يف حديث ابن مسعود وهو قوله  (3

َوام   َيَِيءُ  ثَّ  ُلوََنُمْ ي َ  الَِّذينَ  ثَّ  يَ ُلوََنُمْ  الَِّذينَ  (( رواه َشَهاَدَتهُ  َومَيِيُنهُ  مَيِيَنهُ  َأَحِدِهمْ  َشَهاَدةُ  َتْسِبقُ  َأق ْ
(( فيه بعثت الذي القرن أمت خيالشيخان . ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة ))

 رواه مسلم .احلديث 
 
 
 
 
 
  َأَكَْثرَُهمْ  أَنَّ  َتْحَسبُ  أَمْ ( 43) َوِكيًلا َعَليْهِ  َتُكونُ  تَ أََفأَنْ  َهَواهُ  إَِلَههُ  اتََّخذَ  َمنِ  أَرَأَيْت 

 إَِلى َترَ  أََلمْ ( 44) َسِبيًلا أََضلُّ  ُهمْ  بَلْ  كَاْلأَْنَعامِ  إِلَّا ُهمْ  إِنْ  يَْعِقُلونَ  أَوْ  يَْسَمُعونَ 

لَّ  َمدَّ  كَيْفَ  َرب ِكَ  ِ ( 45) َدِليًلا َعَليْهِ  الشَّْمسَ  اَجَعْلنَ  ُثمَّ  َساِكًنا َلَجَعَلهُ  َشاءَ  َوَلوْ  الظ 

يْلَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي َوُهوَ ( 46) يَِسيرًا َقبًْضا إَِليَْنا َقبَْضَناهُ  ُثمَّ  ْومَ  ِلبَاًسا اللَّ  َوالنَّ
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َهارَ  َوَجَعلَ  ُسبَاًتا يَاحَ  أَرَْسلَ  الَِّذي َوُهوَ ( 47) ُنُشورًا النَّ ِ  َرْحَمتِهِ  يََديْ  بَيْنَ  ُبشًْرا الر 

َماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا ا َوُنْسِقيَهُ  َميًْتا بَْلَدةً  ِبهِ  ِلُنْحِييَ ( 48) َطُهورًا َماءً  السَّ  َخَلْقَنا ِممَّ

كَُّروا بَيَْنُهمْ  َصرَّْفَناهُ  َوَلَقدْ ( 49) كَثِيرًا َوأََناِسيَّ  أَْنَعاًما  إِلَّا النَّاِس  أَكَْثرُ  َفأَبَى ِليَذَّ

 ( 50) ُكُفورًا

 
 

 : رالتفسي

 
أرأيت أيها الرسول من استحسن هوى نفسه فأطاعه يف معصية هللا واختذه معبودًا من دون هللا أفأنت 

أم حتسب أن أكثر الكفار يسمعون القرآن  ـــليس ذلك إليك إمنا عليك البالغ  وهتديه ؟متنعه من ذلك 
إال كاألنعام السارحة يف  مساع انتفاع وتطبيق وعمل أو يعقلون القرآن عقل وعي وقبول وفهم ، إن هم

عدم الفهم والوعي والتعقل بل هم أضل من األنعام ألهنا تفعل ما خلقت له وهؤالء الكفار خلقوا 
أمل تر بعينك كيف أن  ـــلعبادة هللا وحده ال شريك له فلم يفعلوا بل أشركوا ابهلل مع قيام احلجة عليهم 

ال يتغري مث  هللا جلعله دائمًا ال يزول واثبتاً س ولو شاء هللا مد الظل ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشم
 ـــجعل هللا الشمس عالمة فلوال أن الشمس تطلع عليه ملا عرف ولكنها تتلوه وتتبعه حىت أتيت عليه كله 

وهللا وحده  ـــمث قبضنا الظل قبضاً خفياً قليالً  قلياًل حىت ال يبقى يف األرض ظل إال حتت سقف وحنوه 
عل لكم الليل يلبسكم بظالمه وجعل النوم راحة ألبدانكم وجعل النهار لتنتشروا فيه ملعاشكم الذي ج

وهللا الذي أرسل الرايح مبشرات مبجيء السحاب بعدها والغيث وأنزل هللا من السحاب  ـــومكاسبكم 
قد طال انتظارها  حييي هبذا املاء أرضاً  ـــماًء يتطهر به يف الغسل والوضوء وتطهري النجاسات وحنو ذلك 

للغيث فلما جاءها اكتست من أنواع النبااتت واأللوان بعد أن كانت هامدة ميتة ال نبات فيها 
ولقد صرفنا هذا املاء من أرض إىل أرض فنسقي  ـــوليشرب من هذا املاء الكثري من احليوان والناس 

حساهبم ولكن أىب أكثر الناس إال  بعضها دون األخرى ليذكروا نعمة هللا عليهم وأنه قادر على بعثهم و 
 كفران النعمة فقالوا مطران بنوء كذا وكذا .

 بعض الدروس من الآيات :
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وعلى نعمه الكثرية  ةأخي املسلم كلما ذكر يف هذه اآلايت فهو دال على قدرة هللا العظيم (1
 بعبادته علينا اليت ال تعد وال حتصى ولكن هل قدران هللا حق قدره ؟ أان وأنت هل استجبنا هلل

وحده ال شريك له ؟ وهل تذكران هذه النعم فشكران هللا عليها ابلقلب واللسان واجلوارح ولكن 
 َتْدُرونَ  َهلْ ألصحابه يوماً على أثر مطر من الليل : )) من الناس كفروا نعم هللا وقد قال النيب 

 ُمِطْرَنَ  َقالَ  َمنْ  َفَأمَّا وََكاِفر   ِب  ُمْؤِمن   ِعَباِدي ِمنْ  َأْصَبحَ  َقالَ  َقالَ  َأْعَلمُ  َوَرُسوُلهُ  اّللَُّ  َقاُلوا رَبيُكمْ  َقالَ  َماَذا
 ِب  َكاِفر    َفَذِلكَ  وََكَذا َكَذا  بِنَ ْوءِ  ُمِطْرَنَ  َقالَ  َمنْ  َوَأمَّا َِبْلَكوَْكبِ  َكاِفر    ِب  ُمْؤِمن   َفَذِلكَ  َوَرْْحَِتهِ  اّللَِّ  ِبَفْضلِ 
 رواه مسلم (( َِبْلَكوَْكبِ  ُمْؤِمن  

ليحذر العبد من اتباع اهلوى يف معصية هللا عز وجل وليعلم كل واحد منا أنه إن عصى هللا فإمنا  (2
هو يف هذه املعصية اتبع هلواه فليرتك املعصية فوراً وليتب إىل هللا جل وعال وليطوع أحدان هواه 

يكون هواه تبعاُ ملا : )) ال يؤمن أحدكم حىت  كما يف قوله حىت يكون فيما جاء به النيب 
 جئت به (( قال النووي : رويناه يف كتاب احلجة إبسناد صحيح ولذلك اي أخي :

 احذر متابعة اهلوى يف الذنوب . -
 ليكن هواك ورغبتك فيما جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم واتبعاً لذلك . -
 

َفُعكَ  َما َعَلى اْحِرصْ : )) أيها العاقل : استفد من مسعك وعقلك فيما ينفعك وقد قال  (3  يَ ن ْ
فإذا فكرت ففكر فيما يكون انفعًا لك يف الدنيا واآلخرة  –(( صحيح تَ ْعَجزْ  َوَل  َِبّللَِّ  َواْسَتِعنْ 

وإذا استمعت فاستمع ملا ينفعك يف الدنيا واآلخرة كاستماع احملاضرات والكلمات النافعة 
طلب من ابن مسعود أن يقرأ  نيب وإذاعة القرآن الكرمي واستماع القرآن من األشرطة ، وال

" اطلب من يقرأ عليك وبكى ... احلديث / صحيحالقرآن عليه فقرأ عليه واستمعه النيب 
 . القرآن وتسمع له وأنصت وابك خوفاً من هللا" كما فعل النيب 

   ِْبهِ  َوَجاِهْدُهمْ  ينَ اْلكَاِفرِ  ُتِطعِ  َفَلا( 51) َنِذيرًا َقْريَة   ُكل ِ  ِفي َلبََعْثَنا ِشْئَنا َوَلو 

 ُأَجاج   ِمْلح   َوَهَذا ُفرَات   َعْذب   َهَذا اْلبَْحَريْنِ  َمَرجَ  الَِّذي َوُهوَ ( 52) كَِبيرًا ِجَهاًدا

ِذي َوُهوَ ( 53) َمْحُجورًا َوِحْجرًا بَْرَزًخا بَيَْنُهَما َوَجَعلَ   َفَجَعَلهُ  بَشًَرا اْلَماءِ  ِمنَ  َخَلقَ  الَّ

هِ  ُدونِ  ِمنْ  َويَْعُبُدونَ ( 54) َقِديرًا َربُّكَ  َوكَانَ  َوِصْهرًا َنَسبًا  َوَلا يَْنَفُعُهمْ  َلا َما اللَّ

ًرا إِلَّا أَرَْسْلَناكَ  َوَما( 55) َظِهيرًا َرب ِهِ  َعَلى اْلكَاِفرُ  َوكَانَ  يَُضرُُّهمْ    (56) َوَنِذيرًا ُمبَش ِ
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 : التفسير

 
عوهم إىل هللا عز وجل وينذرهم عاقبة الكفر والذنوب ولكن ولو أردان ألرسلنا يف كل قرية رسواًل يد

فال تطع الكفار وجاهدهم هبذا  ـــأبن أرسلناك إىل مجيع أهل األرض  –اي أيها الرسول  –خصصناك 
املاحل املر الذي ال فيه احللو و  وهو سبحانه الذي خلق املاء منه ـــالقرآن أقصى ما يف وسعك وجهدك 

املاء املاحل أن يفسد املاء العذب وجعل بينهما حاجزًا وسدًا من أن يصل  يستساغ وخلطهما ومنع
هما ( بشراً مستوي اخللقة ذكراً أو أنثى  لذي خلق من ماء الرجل واملرأة ) منوهو ا ـــأحدمها إىل اآلخر 

شركون ويعبد امل ـــكما يشاء فجعله ينسب إليه ويتزوج منه فيصري صهرًا وكان هللا قديراً على كل شيء 
من دون هللا آهلة ال تنفعهم وال تضرهم بل هي عاجزة وال دليل معهم وال برهان بل مبجرد اهلوى وتقليد 

وما أرسلناك أيها النيب إال مبشراً  ـــاآلابء وكان الكافر معيناً للشيطان ومظاهراً على الكفر ابهلل ومعصيته 
ملن أعرض عن هللا وكفر به وعصاه ابلعذاب الشديد  املقيم ونذيراً نني ابجلنات وما فيها من النعيم للمؤم

. 
 
 بعض الدروس من الآيات : 

 
رسالة عامة ))  لو شاء ألرسل رسواًل يف كل قرية ولكن من رمحته أن أرسل حممدًا إن هللا  (1

( رمحة للعاملني (( إىل الثقلني _اجلن واإلنس _ ولذلك أخي املسلم ) افرح أبنك من أمته 
الذي ألنك من أمة سيد ولد آدم عته غاية احلرص والعمل مبا جاء عنه واحرص على طا

. وقال هللا تعاىل رواه الشيخان(( عامة الناس إل بعثت و خاصة قومه إل يبعث النب كان  وقال : ))
: )) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني (( واسأل نفسك عن متابعة هذا الرسول الكرمي _حممد 

نة إمنا هو عن طريقه _ فإن طريق اجل  كما قال  (( : َْعَصاِن  َوَمنْ  اْْلَنَّةَ  َدَخلَ  َأطَاَعِن  َمن 
 . رواه البخاري(( َأَب  فَ َقدْ 

أخي املسلم : جاهد الكفار هبذا القرآن ابلدعوة إىل هللا عز وجل هبذا القرآن وبيانه للناس  (2
عاصي للقرآن من الندم والعذاب وشرح حماسن دين اإلسالم وما حيصل للمطيع من الفوز وما لل
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األليم وكذلك ادع كل من عصى هللا إىل هذا القرآن والعمل به وفهمه وفقهه وأخربه أن النجاة 
يف يف هذا القرآن والسنة وأن من ترك القرآن والسنة وأعرض عنهما فإنه ضال مضل كما قال 

 حّت يتفرقا لن و سنت و هللا كتاب:   بعدمها تضلوا لن شيئي فيكم تركتحديث أيب هريرة : ))
 (( رواه احلاكم / صحيح .  اْلوض علي يردا

انظر يف األنساب واألصهار خلقوا من ماء ) مين ( أية داللة على قدرة هللا العظيمة الذي  (3
" ماذا قدمنا ألصهاران من اخلري هل جيب أن نطيعه وخنضع له ونعبده وحده ال شريك له 

هم ابملعروف وهنيناهم عن املنكر هل قمنا مبساعدهتم واإلحسان دعوانهم إىل هللا ؟ هل أمران
 .إليهم ؟ اسأل نفسك

افهم أن هؤالء الكفار ومن يسريون ورائهم ال يعلمون وال يفقهون فهم رعاع كيف يعبدون من  (4
ال ينفع نفسه وال ميلك دفع الضر عنها وال يستطيع ضرًا ألحد ، وامحد هللا الذي جعلك 

 تشرك به سواه . ال موحداً هلل ال تعبد غريه ومتعقالً مؤمناً 
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  َْوَتَوكَّلْ ( 57) َسِبيًلا َرب ِهِ  إَِلى يَتَِّخذَ  أَنْ  َشاءَ  َمنْ  إِلَّا أَْجر   ِمنْ  َعَليْهِ  أَْسأَُلُكمْ  َما ُقل 

ِ  َعَلى ( 58) ِبيرًاخَ  ِعبَاِدهِ  ِبُذُنوبِ  ِبهِ  َوكََفى ِبَحْمِدهِ  َوَسب ِحْ  يَُموتُ  َلا الَِّذي اْلَحي 

ِذي َماَواتِ  َخَلقَ  الَّ  َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ  أَيَّام   ِستَّةِ  ِفي بَيَْنُهَما َوَما َواْلأَرْضَ  السَّ

 َوَما َقاُلوا ِللرَّْحَمنِ  اْسُجُدوا َلُهمُ  ِقيلَ  َوإَِذا( 59) َخِبيرًا ِبهِ  َفاْسأَلْ  الرَّْحَمنُ  اْلَعْرِش 

َماءِ  ِفي َجَعلَ  الَِّذي َتبَارَكَ ( 60) ُنُفورًا َوزَاَدُهمْ  ُرَناَتأْمُ  ِلَما أََنْسُجدُ  الرَّْحَمنُ   السَّ

يْلَ  َجَعلَ  الَِّذي َوُهوَ ( 61) ُمنِيرًا َوَقَمرًا ِسَراًجا ِفيَها َوَجَعلَ  ُبُروًجا َهارَ  اللَّ  ِخْلَفةً  َوالنَّ

كَّرَ  أَنْ  أَرَادَ  ِلَمنْ   ( 62) ُشُكورًا أَرَادَ  أَوْ  يَذَّ

 
 : التفسير

 
قل اي أيها الرسول : ما أسألكم على دعويت إايكم إىل دين هللا وإبالغ الرسالة واإلنذار أجرًا من 
أموالكم وإمنا أفعل ذلك امتثااًل ألمر هللا وابتغاء وجهه إال من شاء أن يتخذ طريقًا إىل هللا ومنهجًا 

وتوكل يف أمورك كلها على هللا  ـــبه فيما جئت به وإنفاقًا يف سبيل هللا فله ثواب ذلك عند ربه  يقتدي
الذي ال ميوت رب كل شيء ومليكه احلي القيوم فإنه كافيك وانصرك ، وسبح حبمده منزهاً له سبحانه 
من النقائص والعيوب وكفى به سبحانه عاملًا ومطلعًا على ذنوب عباده ومعاصيهم ال خيفى عليه منها 

ن ي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أايم مهو هللا الذ ـــشيء )) أحاط بكل شيء علمًا ( 
جبالله وعظمته  يليق مث استوى على عرشه استواءً  – (آخرها يوم اجلمعةو األحد )أايم الدنيا وهي : 

جيب له  مبا الذي وسعت رمحته كل شيء فاسأل عنه من هو خبري به عامل به وهو هللا وحده فهو العامل
وإذا قيل للكافرين اسجدوا للرمحن ) هلل وحده واعبدوه دون سواه (  ـــع وما جيوز وما ميتن تمن الصفا

قالوا : ال نعرف الرمحن وال نقر به أتريد أن نسجد ألنك تقول لنا ذلك وأتمران وزادهم كربًا وعناداً 
 تبارك وتقدس الذي جعل يف السماء الكواكب العظام زينة للسماء ورجوماً للشياطني ـــونفوراً عن احلق 

وعالمات يهتدي هبا املسافرون وجعل فيها الشمس املضيئة اليت كأهنا سراج يف الوجود وجعل فيها قمراً 
وهو الذي خلق الليل  ـــمنريًا مضيئًا وهذا مما يدل على قدرته العظيمة فال إله إال هللا وال رب سواه 

سبحانه وملن أراد التدبر والعظة والنهار خيلف كل منهما صاحبه بنظام دقيق توقيتًا لعبادة عباده له 
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فيشكر هللا على نعمه وليستدرك ما فاته ابلليل فيعمله ابلنهار أو ابلعكس وليعلم قدرة هللا العظيمة يف 
 هذه اآلايت .

 
 بعض الدروس من الآيات :

 
أخي إن أهم شيء عند أكثر الناس أمواهلم ) جيوهبم ( ولذلك فإنك جتد من يصادقك وحيبك  (1

األمر أن سألته أن خيرج من ماله شيئًا لك فههنا  بلغ ا دعوته إىل هللا حىت إذاويستجيب إذ
الكارثة ... فينقلب حبه لك كراهية وصداقته عداوة واستجابته إعراضًا إال من رحم هللا عز 

ولذلك ال تسأل الناس شيئًا من أمواهلم على أعمالك ودعوتك وإحسانك  إليهم ,  –وجل 
 رسل )) ما سألتكم من أجر (( وكن كما يلي :وكم يف القرآن عن ال

يف الدعوة إىل هللا أو يف تعليم القرآن وال أتخذ من أحد شيئًا على  ليكن عملك لوجه هللا  -أ
ذلك إال من بيت املال فلك األخذ وهذا يف من علم غريه متربعاً فليس له أن أيخذ منه أما من 

((البخاري  اّللَِّ  ِكَتابُ   َأْجًرا َعَلْيهِ  َأَخْذتُْ  َما َأَحقَّ  ِإنَّ : )) علم القرآن أبجرة فله أخذها منه لقوله 
 عن ابن عباس .

ليكن عملك لوجه هللا وأنفق من مالك أيضاً فإن الناس حيبون من يعطيهم وال حيبون من أيخذ  -ب
  رواه مسلم .عطى رجالً غنماً بني جبلني ( : يعطي الناس ) وقد أمنهم وقد كان 

ابلضيافة للناس ويف جلوسك معهم يف مطعم أو شرب شاي وكن أنت الذي  أطعم الطعام -ج
 َوَأْطِيُبوا ، الطََّعامَ  َأْطِعُموايف حديث احلسن بن علي : )) حياسب عنهم فإهنم حيبونك وقد قال 

 (( رواه الطرباين يف الكبري / صحيح .اْلَكَلمَ 
عوة إىل هللا عز وجل )) لعمل استغل كل جمالسك وصداقاتك وزمالتك وعملك وغريها يف الد -د

 الصاحلات وترك احملرمات (( .
ال يكن مهك أن يثين عليك أو جيازيك فالن على إحسانك إليه بك اطلب ما عند هللا فقط  -ه

)) إمنا نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جزاًء وال شكورًا (( وأما أنت فجاز من أحسن إليك 
 َمْعُروف   ِإَلْيهِ  ُصِنعَ  َمنْ يف حديث أسامة بن زيد : )) وكافئه على ذلك ولو ابلدعاء وقد قال 

 (( رواه الرتمذي والنسائي / صحيح .الث ََّناءِ  ِف  َأبْ َلغَ  فَ َقدْ  َخْيًا اّللَُّ  َجَزاكَ  ِلَفاِعِلهِ  فَ َقالَ 
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وهي من الصفات الفعلية ولالستواء أربعة معاٍن هي : االستقرار ،   إثبات صفة االستواء هلل  (2
 و ، االرتفاع , الصعود  وقد نظمها ابن القيم رمحه هللا فقال : العل

 قد حصلت للفارس الطعان عر           ارات بذلك أربـــوهلم عب
 ن نكران ــقالوا استقر وقد عال وقد ارتفع            الذي ما منه م

 بع           وأبو عبيدة صاحب الشيباين ار وكذاك قد صعد الذي هي 
  رآنــأويل من اجلهمي ابلقريه           ــالقول يف تفس خيتار هذا

 توىل على األكوانـحبقيقته اس          واألشعري يقول تفسري استوي 
تعاىل   فنثبت له أنه استوي على عرشه إثبااتً بال متثيل وال تعطيل وال حتريف وال تشبيه كما قال 

 :  َِميعُ  َوُهوَ  شَْيء   كَِمْثِلهِ  َليْس وهذا هو مذهب أهل  [ 11:الشورى]   اْلبَِصيرُ  السَّ
 السنة واجلماعة يف صفات هللا عز وجل .

التوكل عبادة هلل عز وجل فيجب صرفها إليه سبحانه وتعاىل وجيب أن يتوكل العبد على ربه  (3
 ((  ميوتون النس و اْلن و ميوت ل الذي اْلي أنت: )) ألنه احلي الذي ال ميوت كما قال 

 .سلم رواه م
 
 ويكون التوكل مبا يلي :  

 
 .اعتماد القلب على هللا ) أ (    

مشوا يف مناكبها وكلوا من فا هي أسباب كالسعي يف طلب الرزق ) بذل األسباب اليت)ب(   
 . رزقه (

جيوز املسبب فهو اخلالق وحده جل وعال، ال اعتقاد أن هللا هو خالق السبب و   (ج)
نه سبب فإن اعتقد أنه يعترب شركًا أصغر مع اعتقاد أهذا توكلت على هللا مث عليك ف

 .رمحك هللاده فتأمل هذه املسألة الفاعل املؤثر كان شركاً أكرب ألن اخلالق هو هللا وح

وتشكر هللا وتغتنم زماهنما  آية من آايت هللا فهل تتذكر هبذه اآلية أخي إن الليل والنهار (4
ذكر ومن ذلك ) اغتنم الليل ابلصالة وهي قيام وتعاقبهما ابلعبادات والطاعات والدعاء وال
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 َجْوفِ  ِف  الصَََّلةُ  اْلَمْكُتوبَةِ  الصَََّلةِ  بَ ْعدَ  الصَََّلةِ  َأْفَضلُ يف حديث أيب هريرة : ))الليل وقد قال 
 لم وأهل السنن .(( رواه مساْلُمَحرَّمِ  اّللَِّ  َشْهرِ  ِصَيامُ  َرَمَضانَ  َشْهرِ  بَ ْعدَ  الصِ َيامِ  َوَأْفَضلُ  اللَّْيلِ 

 اغتنم هنارك مبا يلي :  (5
صيام ست  – 15,  14،  13صيام أايم البيض  -الصيام : ) صيام اإلثنني واخلميس  .أ

صيام شهر حمرم  –صيام عاشوراء والتاسع معه  –صيام يوم عرفة لغري احلاج  –من شوال 
((  يَ ْوًما َويُ ْفِطرُ  يَ ْوًما َيُصومُ  َكانَ   َداُودَ  َأِخي َصْومُ  الصَّْومِ  َأْفَضلُ : ))وغري ذلك . وقد قال  –

 . (صحيحرواه الرتمذي )

 تشييع اجلنائز . .ب

 ِمنْ  ُسََلَمى ُكل ِ   َعَلى ُيْصِبحُ يف حديث أيب ذر : )) الصدقات ، صالة الضحى فقد قال  .ج
(( الضيَحى ِمنْ  ُهَمايَ رَْكعُ  رَْكَعَتانِ  َذِلكَ  ِمنْ  َوَُيِْزئُ .... احلديث  (( ويف آخره )) َصَدَقة   َأَحدُِكمْ 

 صدقة ( .360جتزئ عن ) فال تفوتك اي أخي املسلم فركعتا الضحى،  رواه مسلم
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  ُِذينَ  الرَّْحَمنِ  َوِعبَاد  َقاُلوا اْلَجاِهُلونَ  َخاَطبَُهمُ  َوإَِذا َهْوًنا اْلأَرِْض  َعَلى يَْمُشونَ  الَّ

ِذينَ ( 63) َسَلاًما ًداسُ  ِلَرب ِِهمْ  يَِبيُتونَ  َوالَّ ِذينَ ( 64) َوِقيَاًما جَّ  اْصرِفْ  َربََّنا يَُقوُلونَ  َوالَّ

ا ( 66) َوُمَقاًما ُمْسَتَقرًّا َساءَتْ  إِنََّها( 65) َغرَاًما كَانَ  َعَذابََها إِنَّ  َجَهنَّمَ  َعَذابَ  َعنَّ

ِذينَ  ِذينَ ( 67) َقَواًما َذِلكَ  بَيْنَ  َوكَانَ  يَْقُتُروا َوَلمْ  ُيْسرُِفوا َلمْ  أَْنَفُقوا إَِذا َوالَّ  َلا َوالَّ

هِ  َمعَ  يَْدُعونَ  تِي النَّْفسَ  يَْقُتُلونَ  َوَلا آَخرَ  إَِلًها اللَّ هُ  َحرَّمَ  الَّ  يَْزُنونَ  َوَلا ِباْلَحق ِ  إِلَّا اللَّ

 يهِ فِ  َويَْخُلدْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ ( 68) أََثاًما يَْلقَ  َذِلكَ  يَْفَعلْ  َوَمنْ 

لُ  َفُأوَلئِكَ  َصاِلًحا َعَمًلا َوَعِملَ  َوآَمنَ  َتابَ  َمنْ  إِلَّا( 69) ُمَهاًنا هُ  ُيبَد ِ َئاتِِهمْ  اللَّ  َسي ِ

  (70) َرِحيًما َغُفورًا اللَّهُ  َوكَانَ  َحَسَنات  

 
 

 : التفسير

 
طر رح وال أشر وال بع بال تكرب وال موعباد هللا املؤمنون الذين ميشون على األرض بسكينة ووقار وتواض

إذا سفه عليهم اجلهال ابلكالم السيئ ردوا عليهم ابلقول اجلميل والرد املعروف احلسن والسالم ))  و
) والذين يبيتون لرهبم سجدًا وقيامًا ( يف صالهتم ) قيام الليل (  ـــسالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني (( 

هللا أن يصرف عنهم عذاب جهنم ألن عذاهبا يالزم  والذين يدعون ـــخاشعني خملصني هلل يف عبادهتم 
والذين إذا  ـــوإقامة ملن كان من أهلها  إن انر جهنم بئست مستقراً  ـــصاحبه كما يالزم الغرمي غرميه 

والذين ال يعبدون  ـــعداًل خيارًا وسطًا بني اإلسراف والشح  كانوا  أنفقوا فليسوا مببذرين وال خبالء بل
شركون به يف عبادته ودعائه معبودًا آخر بل يعبدونه وحده دون سواه وال يقتلون النفس غري هللا وال ي

املعصومة إال ابحلق وال يقعون يف فاحشة الزان ومن يفعل شيئًا من هذه الذنوب الكبائر يلق نكااًل 
إال من  ـــذلياًل العذاب يوم القيامة وخيلد فيه حقرياً يضاعف ويكرر عليه  ـــوعذاابً شديداً يف انر جهنم 

لئك يبدل هللا و وعمل األعمال الصاحلة فأاتب إىل هللا توبة صادقة وآمن ابهلل وأطاعه واتبع رسوله 
 سيئاهتم بكل سيئة حسنة وكان هللا كثري املغفرة واسع الرمحة ملن اتب إليه وأانب .

 بعض الدروس من الآيات :

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                         الفرقانتفسير سورة 

 

 32من  28صفحة 
 

وتواضع فال تتكرب على عباد هللا ومن  أخي املسلم حاسب نفسك على مشيتك ولتكن بوقار  -1
 آداب املشي :
 . حترمي مشية الكرب واخليالء 

  َكانَ في حديث أنس ))، فأن تكون املشية ليس مشية التمارض والتضعف 
 كانيف حديث جابر ))و رواه أبو داود واحلاكم / صحيح .(( يَ تَ وَكَّأُ  َكأَنَّهُ   َمَشى ِإَذا  النَِّبي 

 .رواه احلاكم / صحيح (( يلتفت ل شىم إذا  هللا رسول
 

 أخي املسلم إذا خاطبك السفيه ابلكالم البذيء فاختذ ما يلي :  -2
 : أعرض عن كالمه قال تعاىل : )) وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه (( . وقال الشاعر 

 قلت ال يعنيين  تَ ولقد أمر على اللئيم يسبين           فمضيت مثم 
 

  ًصافحًا عنه حليمًا عليه وقل )) سالم عليك (( كما قال إبراهيم :  رد ردًا مجياًل سديدا
)) قال سالم عليك (( واآلية )) قالوا سالماً (( واآلية )) سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني 

: أما فجعل املسبوب يقول : سالم عليك ، فقال (( وملا سب رجل رجاًل عند النيب 
هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به , وإذا  إن ملكًا بينكما يذب عنك كلما شتمك

رواه أمحد من حديث النعمان بن مقرن قلت له : وعليك السالم قال : ال بل عليك وأنت أحق به (( 

 املزين / حسن .

ذلك وقد قال  نأخي املسلم أكثر من دعاء أن يصرف هللا عنك عذاب جهنم واستعذ ابهلل م -3
(( : َّالنَّارِ  َعَذابِ  َوِمنْ  اْلَقِْبِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهم))رواه البخاري من حديث أيب هريرة .احلديث . 

 احذر من اإلسراف والتقتري وكن وسطاً يف اإلنفاق واعمل مبا يلي :   -4

 جتنب اإلسراف . (4

ُقوا َواْشَربُوا ُكُلوامن حديث عبد هللا بن عمرو : ))جتنب االختيال لقوله  (5  َغْيِ  ِف  ْلَبُسواَوا َوَتَصدَّ
 (( رواه أمحد والنسائي وابن ماجه / حسن . َمَِيَلة   َوَل  ِإْسَراف  
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i.  جتنب الشح والبخل وقد قال(( : ُكمْ يف حديث عبد هللا بن عمرو َا َوالشيحَّ  ِإيَّ  َهَلكَ  َفِإَّنَّ
َلُكمْ  َكانَ   َمنْ   ((فَ َفَجُروا َِبْلُفُجورِ  َوَأَمَرُهمْ  فَ َقطَُعوا َِبْلَقِطيَعةِ  ُهمْ َوَأَمرَ  فَ َبِخُلوا َِبْلُبْخلِ  َأَمَرُهمْ  َِبلشيح ِ  قَ ب ْ

 .أبو داود / حسن 

 
وليحذر من قتل النفس  الزان ليحذر العبد الشرك ابهلل _ كبريه وصغريه _ وليحذر من فاحشة -5

 ِإلَّ  اّللَِّ  َرُسولُ  َوَأن ِ  اّللَُّ  ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َأنْ  َيْشَهدُ  ُمْسِلم   اْمِرئ   َدمُ  حيَِلي  َل : ))بغري حق وقد قال 
 . رواه مسلم((  ِلْلَجَماَعةِ  اْلُمَفاِرقُ  ِلِديِنهِ  َوالتَّاِركُ  َِبلن َّْفسِ  َوالن َّْفسُ  الزَّاِن  الث َّيِ بُ  َثََلث   ِبِِْحَدى

 

 أيها العبد عليك ابلتوبة النصوح ) الصادقة ( فإن شأهنا عظيم وذلك أهنا :   -6

 

الذنوب حىت لو اتب من الشرك األكرب فإهنا جتب ما قبلها من  تنفع من مجيع -أ
 . (صحيحرواه ابن ماجة ) ((َلهُ  َذْنبَ  َل  َكَمنْ   الذَّْنبِ  ِمنْ  التَّاِئبُ : ))الذنوب وقد قال 

أن التائب تبدل سيئاته حسنات كما يف اآلية )) يبدل هللا سيئاهتم حسنات ((  -ب
ف آخر أهل النار خروجًا من النار ... : )) إين ألعر ويف حديث أيب ذر قال 

احلديث (( وفيه وذكر الرجل الذي يؤتى به فيقال عملت بيوم كذا : كذا وكذا 
ذلك شيئًا فيقال  نيستطيع أن ينكر م وعملت بيوم كذا : كذا وكذا فيقول نعم ال

: فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول : اي رب عملت أشياء ال أراها هنا قال : 
 رواه مسلم .(( حىت بدت نواجذههللا فضحك رسول 

جيب أن خيلص التوبة هلل ويندم على ما فات من عمل الذنب واإلقالع عن   -ت
الذنب ويكون ذلك قبل طلوع الشمس من مغرهبا وقبل الغرغرة وأن يعزم على عدم 
العودة إىل الذنب وما كان للعباد وجب رده إن أمكن أو االستحالل من صاحبه 

 ر وهللا أعلم .إن أمكن بال ضر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                         الفرقانتفسير سورة 

 

 32من  30صفحة 
 

  
  ْهِ  إَِلى يَُتوبُ  َفإِنَّهُ  َصاِلًحا َوَعِملَ  َتابَ  َوَمن ِذينَ ( 71) َمَتابًا اللَّ  يَْشَهُدونَ  َلا َوالَّ

ْغوِ  َمرُّوا َوإَِذا الزُّورَ   يَِخرُّوا َلمْ  َرب ِِهمْ  ِبآيَاتِ  ُذك ُِروا إَِذا َوالَِّذينَ ( 72) ِكرَاًما َمرُّوا ِباللَّ

ا َعَليَْها ِذينَ ( 73) َوُعْميَاًنا ُصمًّ يَّاتَِنا أَْزَواِجَنا ِمنْ  َلَنا َهبْ  َربََّنا يَُقوُلونَ  َوالَّ ِ  ُقرَّةَ  َوُذر 

ِقينَ  َواْجَعْلَنا أَْعُين   ْونَ  َصبَُروا ِبَما اْلُغْرَفةَ  ُيْجَزْونَ  ُأوَلئِكَ ( 74) إَِماًما ِلْلُمتَّ  ِفيَها َوُيَلقَّ

 ِبُكمْ  يَْعبَأُ  َما ُقلْ  (76) َوُمَقاًما ُمْسَتَقرًّا َحُسَنتْ  ِفيَها َخاِلِدينَ  (75) َوَسَلاًما َتِحيَّةً 

بُْتمْ  َفَقدْ  ُدَعاُؤُكمْ  َلْوَلا َرب ِي   (77) ِلزَاًما يَُكونُ  َفَسْوفَ  كَذَّ

 

 
 : التفسير

 
إىل ربه  ومن اتب إىل هللا من الذنوب واآلاثم توبة صادقة وعمل األعمال الصاحلة فإن متابه وعوده

اللغو و ال حيضرون وال أيتون جمالس اخلنا والكذب ـــ والذين  مشروع صحيح ويتقبل هللا منه توبته
والباطل وشهادة الزور وينزهون أمساعهم وأبصارهم وألسنتهم عن ذلك وإذا مروا أبهل الزور من غري 

والذين إذا وعظوا ابلقرآن وسنة  ـــقصد أعرضوا ومل يتدنسوا منه بشيء بل كانوا يف غاية التنزه والتحفظ 
والذين  ـــوكأن يف أبصارهم عمى وانتفعوا ومل يعرضوا كأن هبم صممًا استجابوا وعملوا  رسول هللا 

يدعون هللا : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا من يعبدك وحدك ال شريك لك ويعمل بطاعتك واجعلنا 
ك الذين اتصفوا بكل الصفات ) وعباد الرمحن ..إخل ( جيزون لئو أ ـــقتدى بنا يف اخلري والصالح أئمة يُ 

يوم القيامة الدرجات العال يف اجلنة بسبب صربهم على الطاعات وعن املعاصي وعلى أقدار هللا املؤملة 
خالدين يف اجلنة ال  ـــ) املصائب ( ويلقون يف اجلنة التوقري واالحرتام فريحب هبم وتسلم عليهم املالئكة 

 لوال أنكم تعبدونه قل ما يبايل بكم هللا ـــوال يتحولون وال ميوتون حسنت منزاًل وقرارًا وإقامة خيرجون 
فبدعائكم هللا يدفع عنكم نقمته وعذابه ( فقد كذبتم أيه الكفار فسوف يكون تكذيبكم وتدعونه )

 وعذاب هللا لزاماً لكم غري مفارق وال منقطع .
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 بعض الدروس من الآيات :

 
 من الزور : احلذر  (1

يف حديث أنس :  احذر من شهادة الزور فهي من أكرب الكبائر وقد قال  -أ
ْشَراكُ  اْلَكَبائِرِ  َأْكَِبُ ))  َقالَ  َأوْ  الزيورِ  َوقَ ْولُ  اْلَواِلَدْينِ  َوُعُقوقُ  الن َّْفسِ  َوقَ ْتلُ  َِبّللَِّ  اْلِ

ر فإن كان ( البخاري . واعلم أن كل متكلم عن شخص آخ(الزيورِ  َوَشَهاَدةُ 
يتكلم عنه ابلكذب فهذه شهادة زور وإن كان يتكلم عن صادقًا مبا يكرهه 

 فهي غيبة فاحذر أخي املسلم من ذلك كله .

احذر من حضور جمالس الباطل واحملرم والكذب والزور كله وإذا مررت هبذه  -ب
اجملالس فنزه مسعك وبصرك وقلبك عنها )ومن هذه اجملالس جمالس لعب الورق 

الشيشة والدخان واجللوس على األغاين والقنوات اهلدامة وجمالس  وجمالس
النصيحة ألصحاب هذه  مالكالم الباطل والفاحش وغريها مما هو حمرم ( وقد

ينُ يف حديث متيم : ))اجملالس مث أعرض عنها وقد قال  وفيه ((النَِّصيَحةُ  الدِ 
 سلم وغريه .رواه م ((َوَعامَِّتِهمْ  اْلُمْسِلِميَ  َوَِلَئِمَّةِ ))

من سبك أو شتمك أو أساء إليك ابلقول أو الفعل فاصرب واحتسب وقابل   -ج
: ال تزيده كان   ماإلساءة ابإلحسان ورد على قوله : ) سالم عليكم ( وقد

 شدة اإلساءة إليه إال حلما.
إذا ذكرت ابلقرآن والسنة ففورًا استجب وال تعرض وكن وقافًا عند القرآن والسنة فاملسلم  (2

، وال تتغافل أو تتعامى أو تتصامم عندما صادق يكون وقافاً عند كتاب هللا كما كان عمر ال
 . يقال لك : اتق هللا فإن هذا العمل حمرم أو قد هنى عنه هللا ورسوله 

وادع ألوالدك ابلصالح وقد قال ادع هللا أن يهبك من زوجتك وذريتك من يطيع هللا  -)أ( (3
 : رواه أمحد / (  َواْلَمْظُلومُ  َواْلُمَساِفُر، اْلَواِلُد،: َدْعَوَُتُمْ  ْسَتَجابُ تُ  ةَثَلث  )) يف حديث عقبة بن عامر

 حسن.

وأن يقسم لك من خشيته ما حيول بينك وبني  ادع هللا أن جيعلك إمامًا للمتقني –)ب( 
 ( , وهذه إمنا تكون ) ابلصرب واليقني آبايت هللا املعصية ومن اليقني ما يهون عليك املصائب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                         الفرقانتفسير سورة 

 

 32من  32صفحة 
 

نَ َنا حَيُولُ  َما َخْشَيِتكَ  ِمنْ  َلَنا اْقِسمْ  اللَُّهمَّ من حديث ابن عمر : ))ويف دعاء النيب   َوَبْيَ  بَ ي ْ
َنا ِبهِ  َتَُوِ نُ  َما اْلَيِقيِ  َوِمنْ  َجن ََّتكَ  ِبهِ  تُ بَ لِ غَُنا َما طَاَعِتكَ  َوِمنْ  َمَعاِصيكَ  نْ َيا ُمِصيَباتِ  َعَلي ْ رواه احلديث / (( الدي

 الرتمذي / حسن .
 ينفع الدعاءيف حديث ابن عمر : ))أخي املسلم أكثر من دعاء هللا عز وجل فقد قال النيب  (4

يف حديث النعمان بن  وقال  . (حسنرواه احلاكم )((  َبلدعاء هللا عباد فعليكم ينزل ل مما و نزل مما
َعاءُ بشري : ))  وهللا أعلم  صحيح .  رواه أهل السنن /(( اْلِعَباَدةُ  ُهوَ  الدي

 

 

                   
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه                          

 وسلم
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