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َلتْ  ِكَتاب  ( 2) الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزيل  ( 1) حم  ِلَقْوم   َعَرِبيًّا ُقرْآًَنا آَيَاُتهُ  ُفص ِ

 ُقُلوُبَنا َوَقاُلوا( 4) يَْسَمُعونَ  َلا َفُهمْ  أَكَْثُرُهمْ  َفأَْعرَضَ  َوَنِذيرًا بَِشيرًا( 3) يَْعَلُمونَ 

َنا لْ َفاْعمَ  ِحَجاب   َوبَيْنِكَ  بَيْنَِنا َوِمنْ  َوْقر   آََذانَِنا َوِفي إَِليْهِ  َتْدُعوَنا ِممَّا أَِكنَّة   ِفي  إِنَّ

 (5) َعاِمُلونَ 
 التفسير : 

رمحه هللا عز وجل وهذا القرآن قد بينت آايته  هذا القرآن منزل من الرمحن الرحيم فمن أخذه وعمل به
وأحكمت أحكامه بيناً واضحاً فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غري مشكله بل عربية سهلة ملن أراد أن 
يتعلمه ويتفهمه ـ اترة يبشر املؤمنني واترة ينذر الكافرين والعصاة فأعرض أكثر املكلفني من قريش 

ل واستجابة ووعي وقال الكفار : قلوبنا يف أغطية ويف أذاننا صمم وغريهم فهم ال يسمعون مساع قبو 
عما جئتنا به ومن بيننا وبينك حجاب فال يصل إلينا شيء مما تقول فال نتبعك وال نؤمن بك فاعمل 

 أنت على طريقتك وحنن على طريقنا فكل على دينه ولن نتابعك .
 بعض الدروس من الآيات :

ففيه رمحة لعباد هللا ممن آمنوا به واتبعوه نزل من هللا الرمحن الرحيم  أخي املسلم : إن هذا القرآن (1
فاعتنيت هبذا القرآن تالوة وتدبرًا وحفظًا وعماًل (( فهل فهمت ذلك  شفاء ورمحة للمؤمنني)) 

َرُءوا)) وختلقًا وقد قال  ....(( احلديث رواه  ِِلَْصَحاِبهِ  َشِفيًعا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َيَِْت  َفِإنَّهُ  اْلُقْرآنَ  اق ْ
 مسلم من حديث أيب أمامة ، وتكون قراءة القرآن كما يلي :

َرأُ ا)يف حديث سعد بن املنذر ) اقرأه يف ثالث كما قال  -أ  ِإنِ  َثالث   ِف  اْلُقْرآنَ  ق ْ
 (( رواه أمحد )صحيح( .اْسَتَطْعتَ 

(( رواه الطرباين  س  خَْ  ِف  آنَ رْ القُ  أْ رَ ق ْ اِ  يف حديث ابن عمران )) أو اقرأه يف مخس لقوله  -ب
 وأمحد بنحوه )صحيح( .

أو أقرأه يف سبع ـ أو عشر ـ أو مخسة عشر ـ أو يف عشرين ـ أو مخس وعشرين ـ أو  -ت
 القرآن اقرأ)) يف حديث عبد هللا بن عمرو قوله  شهر ـ أو أربعني ـ وهذا كله لقوله 

رواه  ((ذلك على تزد ال و سبع ف اقرأه عشر ف اقرأه ليلة عشرين ف اقرأه شهر كل  ف
َرأُ يف حديث ابن عمرو )) الشيخان ، وقوله  َرْأهُ  َقالَ  اْلُقْرآنَ  َأق ْ  قُ ْلتُ  َقالَ  َشْهر   ُكل ِ   ِف  اق ْ

َوى ِإن ِ  َرْأهُ  َقالَ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  َعَلى َأق ْ َوى ِإن ِ  قُ ْلتُ  َوِعْشرِينَ  َخْس   ِف  اق ْ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  َعَلى َأق ْ
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َرْأهُ  َقالَ  َذِلكَ  َوى ِإن ِ  قُ ْلتُ  َقالَ  ِعْشرِينَ  ِف  اق ْ َرْأهُ  َقالَ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  َعَلى َأق ْ  َخْسَ  ِف  اق ْ
َوى ِإن ِ  قُ ْلتُ  َقالَ  َعْشَرةَ  َرْأهُ  َقالَ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ  َعَلى َأق ْ َوى ِإن ِ  قُ ْلتُ  َقالَ  َسْبع   ِف  اق ْ  َعَلى َأق ْ
(( رواه أمحد )صحيح( .ـ اقرأ  َثاَلث   ِمنْ  َأَقلَّ  ِف  يَ ْقَرُؤهُ  َمنْ  يَ ْفَقُههُ  اَل  قَالَ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْكثَ رَ 

َرأْ )) القرآن يف أربعني لقوله   رواه الرتمذي وأبو داود )حسن( . (( َأْربَِعنيَ  ِف  اْلُقْرآنَ  اق ْ

 النذاره واهرب من ذلك .واقرأ  ، أخي املسلم : اقرأ البشارة يف هذا القرآن واستبشر هبا واعمل (2

أخي املسلم : ال تكن ممن يقرأ القرآن وال يعمل به أو ممن يسمع القرآن فيعرض عنه كما هو  (3
 (( . فأعرض أكثرهمحال كثري من املكلفني )) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َما ُقلْ  َما إَِليَّ  ُيوَحى ِمْثُلُكمْ  بَشَر   أََنا إِنَّ  إَِليْهِ  َفاْسَتِقيُموا َواِحد   إَِله   إَِلُهُكمْ  أَنَّ

ِذينَ ( 6) ِلْلُمشْرِِكينَ  َوَويْل   َواْسَتْغِفُروهُ   كَاِفُرونَ  ُهمْ  ِباْلآَِخرَةِ  َوُهمْ  الزَّكَاةَ  ُيْؤُتونَ  َلا الَّ

ِذينَ  إِنَّ ( 7)  (8) َمْمُنون   َغيْرُ  أَْجر   َلُهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آََمُنوا الَّ
 التفسير : 
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منا إهلكم إله واحد ال إله إال هللا وحده ال حممد هلؤالء املشركني إمنا أان بشر مثلكم أوحى هللا إيل إقل اي 
شريك له ال كما تعبدونه من األصنام واألرابب املتفرقني فأخلصوا له العبادة دون سواه واستغفروه 

إال هللا وال خيرجون الزكاة  لذنوبكم اليت مضت والدمار واهلالك للمشركني الذين ال يشهدون أن ال إله
وال يدينون هبا وهم مكذبون بيوم القيامة ـ إن الذين آمنوا وعملوا األعمال الصاحلة هلم أجر عظيم غري 

  مقطوع .
 بعض الدروس من الآيات : 

أخي املسلم : استقم على دين هللا عز وجل مع اإلميان وقد قال رجل اي رسول هللا قل يل يف  (1
(( رواه مسلم من استقم مث ِِبّللَِّ  آَمْنتُ  ُقلْ )) اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحداً بعدك فقال النيب 

 حديث سفيان الثقفي .

 ألفاظ االستغفار مع مواطأة لفظ منأخي املسلم : أكثر من االستغفار لذنوبك وذلك أبي  (2
نُوبَ  يَ ْغِفرُ  َواَل  َكِثريًا  ظُْلًما نَ ْفِسي َظَلْمتُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ  ُقلْ )) القلب وقد قال   ِل  َفاْغِفرْ  َأْنتَ  ِإالَّ  الذُّ

أن النيب (( رواه الشيخان من حديث أىب بكر  الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  أَْنتَ  ِإنَّك َواْرمَحِْن  ِعْنِدكَ  ِمنْ  َمْغِفَرةً 
 ـ ويسن أيضًا أن يطلب من هللا ما جيمع له دنياه وآخرته كما يف حديث أن  ذلك قال له

ْْبَامَ  ِإالَّ  َأَصاِبَعهُ  َوََيَْمعُ  َواْرزُْقِن  َوَعاِفِن  َواْرمَحِْن  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ُقلْ قال )) النيب   ََتَْمعُ  َهُؤاَلءِ  َفِإنَّ  اْْلِ
 (( رواه مسلم . َوآِخَرَتكَ  ُدنْ َياكَ  َلكَ 

كثريًا من الناس ال   هبا نفسك حىت زكاة احللي اليت نرىأخي املسلم : أخرج زكاة مالك طيبة  (3
للمرأتني اللتني دخلتا  وقد قال عندهن حلي خيرج زكاة احللي الذي له ـ كثري من النساء 

 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  ََلَُما فَ َقالَ  َقالَ  اَل  َقاَلَتا زََكاَتهُ  َأتُ َؤدِ ََينِ )ومعهما سواران من ذهب فقال )
 ( .(( )رواه الرتمذي زََكاَتهُ  َفَأدِ َيَ  َقالَ  اَل  َقاَلَتا ََنر   ِمنْ  ِبُسَوارَْينِ  اّللَُّ  ُيَسوِ رَُكَما َأنْ  َأُتُِبَّانِ  َوَسلَّمَ 

اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية هذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة  (4
، فأكثر أخي من الطاعات فإهنا من اإلميان ، وإن املؤمن الذي عمل الصاحلات قد وعده ربه 

 أجراً غري مقطوع يف جنات النعيم نسأل هللا لنا ولكم ذلك .
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ُكمْ  ُقلْ   رَب   َذِلكَ  أَْنَداًدا َلهُ  َوَتْجَعُلونَ  يَْوَميْنِ  ِفي الْأَرْضَ  َخَلقَ  ِبالَِّذي َلَتكُْفُرونَ  أَئِنَّ

رَ  ِفيَها َوبَارَكَ  َفْوِقَها ِمنْ  َرَواِسيَ  ِفيَها َوَجَعلَ ( 9) اْلَعاَلِمينَ   ِفي أَْقَواَتَها ِفيَها َوَقدَّ

ا َسَواءً  أَيَّام   أَْربََعةِ  َماءِ  إَِلى اْسَتَوى ُثمَّ ( 10) ئِِلينَ ِللسَّ  َلَها َفَقالَ  ُدَخان   َوِهيَ  السَّ

 َسَمَوات   َسبْعَ  َفَقَضاُهنَّ ( 11) َطائِِعينَ  أََتيَْنا َقاَلَتا كَرًْها أَوْ  َطْوًعا اِْئتِيَا َوِللْأَرِْض 

ا أَْمرََها َسَماء   ُكل ِ  ِفي َوأَْوَحى يَْوَميْنِ  ِفي َماءَ  َوَزيَّنَّ ْنيَا السَّ  َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيحَ  الد 

 (12) اْلَعِليمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذِلكَ 
 التفسير : 

تعبدوهنا معه   ونظراء غريه جبعلكم له أنداداً قل ـ اي رسولنا ـ للكفار أنكم تكفرون ابهلل وتشركون معه 
وهو جل وعال القادر العظيم الذي خلق األرض يف يومني وخلق كل شيء وقهر كل شيء هو رب 
العاملني كلهم ـ وجعل يف األرض رواسي من فوقها جبااًل ثوابت لئال متيد وتضطرب وجعل األرض 

األرزاق وغريها  أهلها إليه من رض ما حيتاجألمباركة قابلة للخري والبذر والغرس والزروع وقدر يف ا
أايم ( ـ مث قصد إىل  4وذلك كله يف أربعة أايم سواء ملن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه فاجلواب )

السماء وهي قبل خلقها كانت دخااًن فقال للسماء واألرض استجيبا ألمري طائعني أو مكرهني قالتا 
تسويتهن سبع مسوات يف يومني  بل نستجيب لك طائعني مبا فينا فسمعاً وطاعًة ـ فقضاهن أبن فرغ من

إال هو سبحانه ورتب مقرراً يف كل مساء ما يصلح فيها وحتتاج إليه من املالئكة وغري ذلك مما ال يعلمه 
وزين السماء الدنيا ابلكواكب املنرية املشرقة على أهل األرض وحرساً من الشياطني أن تستمع إىل املأل 

يء فغلبه وقهره وهو العليم جبميع خلقه سفليه وعلوه األعلى ذلك كله تقدير الذي قد عز كل ش
 حركاهتم وسكناهتم ال يغيب عنه من ذلك شيء .

 بعض الدروس من الآيات : 

عظيمة فقد خلق هللا األرض يف ))يومني(( وجعل فيها ما يف اآلية يف أربعة أايم إن قدرة هللا  (1
أايم(( وهللا جل وعال قادر على  6سواءاً مع خلق األرض ـ والسموات يف ))يومني(( اجملموع ))

أايم أن خيلق السموات واألرض والكون كله بكلمة ) كن ( فيكون ، ولكن خلقها يف ستة 
 حلكمة يعلمها هو سبحانه ـ وليعلم خلقه التأين يف األمور ولذلك اي أخي املسلم :

(( َواِْلَََنةُ  اْْلِْلمُ    اّللَُّ  ُهَماُيُِب ُّ  َخْصَلَتنْيِ  ِفيكَ  ِإنَّ ألشج عبد القيس )) تعلم األانة وقد قال  -أ
 رواه مسلم من حديث ابن عباس.
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 الر ِْفقَ  ُيُِبُّ  رَِفيق   اّللََّ  ِإنَّ يف حديث عبد هللا بن مغفل )) كن رفيقاً يف أمورك وقد قال  -ب
 (( رواه أبو داود )صحيح( . اْلُعْنفِ  َعَلى يُ ْعِطي اَل  َما َعَلْيهِ  َويُ ْعِطي

 احملمودة اي أخي املسلم .العجلة  -ت

أخي املسلم : إذا كانت السموات واألرض أقبلتا طائعني هلل ـ فهل أان وأنت سنطيع هللا ونقول  (2
مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري ـ كل واحد منا يدرس نفسه يف طاعة ربه والقيام مبا 

ويسن للعبد االستكثار من  ه أوجبه هللا عليه وترك ما حرمه هللا عليه متابعًا يف ذلك رسول
 نوافل العبادات وجيب أن يكون مستعداً ملوته يف كل وقت من األوقات .

من أمساء هللا ) العزيز ـ العليم ( فنثبت هذين االمسني هلل تعاىل وما تتضمن من الصفات كما  (3
(( إثبااتً بال متثيل وال تعطيل وال تكييف وال  ليس كمثله شيء وهو السميع البصريقال تعاىل )) 

 تشبيه .  
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 َجاَءْتُهمُ  إِذْ ( 13) َوَثُمودَ  َعاد   َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذرُْتُكمْ  َفُقلْ  أَْعرَُضوا َفإِنْ 

هَ  إِلَّا َتْعُبُدوا أَلَّا َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَيِْديِهمْ  بَيْنِ  ِمنْ  الر ُسلُ   َلأَْنَزلَ  َرب َنا َشاءَ  َلوْ  َقاُلوا اللَّ

ا َمَلائِكَةً  ا( 14) كَاِفُرونَ  ِبهِ  أُرِْسْلُتمْ  ِبَما َفإِنَّ  ِبَغيْرِ  اْلأَرِْض  ِفي َفاْسَتكْبَُروا َعاد   َفأَمَّ

ا أََشد   َمنْ  َوَقاُلوا اْلَحق ِ  ةً  ِمنَّ هَ  أَنَّ  يََرْوا أََوَلمْ  ُقوَّ ةً  ِمْنُهمْ  أََشد   ُهوَ  َخَلَقُهمْ  الَِّذي اللَّ  ُقوَّ

 َنِحَسات   أَيَّام   ِفي َصرَْصًرا ِريًحا َعَليِْهمْ  َفأَرَْسْلَنا( 15) يَْجَحُدونَ  ِبآَيَاتَِنا َوكَاُنوا

ِ  َعَذابَ  ِلُنِذيَقُهمْ  ْنيَا اْلَحيَاةِ  ِفي اْلِخزْي  ُيْنَصُرونَ  َلا َوُهمْ  أَْخزَى اْلآَِخرَةِ  َوَلَعَذابُ  الد 

ا( 16)  َصاِعَقةُ  َفأََخَذْتُهمْ  اْلُهَدى َعَلى اْلَعَمى َفاْسَتَحب وا َفَهَديَْناُهمْ  َثُمودُ  َوأَمَّ

يَْنا( 17) يَكِْسُبونَ  كَاُنوا ِبَما اْلُهونِ  اْلَعَذابِ  ِذينَ  َوَنجَّ ُقونَ  َوكَاُنوا آََمُنوا الَّ  (18) يَتَّ
 التفسير : 

ن عما جئتهم به من احلق فقل إين أنذركم حلول نقمة هللا وعذابه بكم كما فإن أعرض هؤالء املشركو 
حل نقمته وعذابه ابألمم اليت كذبت الرسل ترتا يتبع بعضهم بعضًا منهم ومن القرى اجملاورة لبالدهم  

ة أيمروهنم بعبادة هللا وحده ال شريك له فكذبوا رسل هللا وقالوا لو شاء ربنا إرسال رسل لكانوا مالئك
أيمروننا بعبادته وحده فنحن مبا أرسلتم به أيها البشر كافرون فال نتبعكم ـ فأما عاٌد فبغوا واعتدوا 

منا معتقدين أن قوهتم متنعهم من العذاب  رض وقالوا حنن أقوايء ال أحد أقوىوعصوا مستكربين يف األ
يه قوته وأن بطشه شديد من يبارزون ابلعداوة فإنه هللا الذي خلق كل شيء وركب فأو مل يتفكروا 

فجحدوا آبايت هللا وعصوا رسله فأرسلنا على عاد رحيًا ابردة جداً شديدة قوية هلا صوت يف أايم شؤم 
عليهم متتابعة لنذيقهم عذاب الذل واإلهانة يف الدنيا ولعذاب اآلخرة أشد خزاًي وذاًل ومهانة يف انر 

ًا شافيًا كافيًا على لسان صاحل عليه السالم فتخريوا جهنم ـ وأما مثود فقد بينا هلم احلق بيااًن واضح
له وعقروا الضالل على اهلدى والباطل على احلق والعماية على اهلداية خمالفني رسوهلم صاحلًا مكذبني 

انقة هللا فأخذهتم صيحة العذاب املخزي مبا كانوا يكذبون الرسل وجيحدون آايت هللا ـ وجنينا املؤمنني 
ذين اتبعوا الرسل مل ميسسهم سوء وال انهلم من ذلك ضرر إبمياهنم وتقواهم لرهبم عز من عاد ومثود ال

 وجل .
 بعض الدروس من الآيات :  

أخي املسلم : إن الرسل الذين أرسلهم هللا إىل أممهم كلهم بشر وهذا من فضل هللا على عباده  (1
يعرفون (( وكلما كان الرسول من البشر  فلله اْلجة البالغةأن أرسل هلم من جنسهم رمحة هبم )) 

حالته ويتأسون به ويتابعونه كان أوفق للبشر وأهدى هلم وأقرب إىل فهمه والتأسي به ـ ولكن 
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املعاندين رفضوا هذا املبدأ وأخذوا يقرتحون على هللا )) إرسال مالئكة (( فرد هللا على أولئك 
 املعاندين وأهلكهم سبحانه وتعاىل . 

كرب فإن األمم اليت كذبت الرسل كلها كان الكرب هو القاسم املشرتك بينهم ـ والكرب احلذر من ال (2
 أخي (( ولذلك اي أَن خري منه خلقتن من َنر وخلقته من طنيمبدأ )) إبليس (( فقد قال )) 

يرد احلق ـ فإن رددت شيئاً من احلق فقد وقعت يف الكرب وهكذا  املسلم : احذر فإن كل متكرب
((  النَّاسِ  َوَغْمطُ  اْْلَق ِ  َبَطرُ  اْلِكْبُ ))  ، من رد منا شيئًا من احلق فهو متكرب لقوله حنن مجيعاً 
 )صحيح( 

 غمط الناس : احتقارهم وازدرائهم .بطر احلق : رده                            
 أخي املسلم : إن هللا هو القوى ـ وما أعطاك من قوة جيب أن جتعلها يف طاعة هللا وقد قال  (3

(( احلديث رواه مسلم من  َخرْي   ُكل     َوِف  الضَِّعيفِ  اْلُمْؤِمنِ  ِمنْ  اّللَِّ  ِإَل  َوَأَحبُّ  َخرْي   اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمنُ ))
 حديث أيب هريرة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هِ  أَْعَداءُ  ُيْحشَرُ  َويَْومَ   َشِهدَ  َجاُءوَها َما إَِذا َحتَّى( 19) ُيوزَُعونَ  َفُهمْ  النَّارِ  إَِلى اللَّ

 ِلُجُلوِدِهمْ  َوَقاُلوا( 20) يَْعَمُلونَ  كَاُنوا ِبَما َوُجُلوُدُهمْ  َوأَبَْصاُرُهمْ  َسْمُعُهمْ  َعَليِْهمْ 

لَ  َخَلَقُكمْ  َوُهوَ  شَْيء   ُكلَّ  أَْنَطقَ  الَِّذي هُ اللَّ  أَْنَطَقَنا َقاُلوا َعَليَْنا َشِهْدُتمْ  ِلمَ   َمرَّة   أَوَّ
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 أَبَْصاُرُكمْ  َوَلا َسْمُعُكمْ  َعَليُْكمْ  يَْشَهدَ  أَنْ  َتْسَتتُِرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما( 21) ُتْرَجُعونَ  َوإَِليْهِ 

هَ  أَنَّ  َظَنْنُتمْ  َوَلِكنْ  ُجُلوُدُكمْ  َوَلا ا كَثِيرًا يَْعَلمُ  َلا اللَّ ُكمُ  َوَذِلُكمْ ( 22) َتْعَمُلونَ  ِممَّ  َظن 

ِذي  َفالنَّارُ  يَْصِبُروا َفإِنْ ( 23) اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفأَْصبَْحُتمْ  أَْردَاُكمْ  ِبَرب ُِكمْ  َظَنْنُتمْ  الَّ

 (24) اْلُمْعَتِبينَ  ِمنَ  ُهمْ  َفَما يَْسَتْعتُِبوا َوإِنْ  َلُهمْ  َمْثًوى
 التفسير : 

هلم على آخرهم إىل النار حىت إذا وقفوا عليها شهد عليهم أو ,ء املشركني يوم جتمعهم الزابنية واذكر هلؤال
حرف فالموا جلودهم حني شهدوا  لوه مما قدموه وأخروه ال يكتم منهمسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا عم

ترجعون ، عليهم فأجابتهم أنطقنا هللا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة فال خيالف وإليه 
وقالت هلم األعضاء وما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تعملونه بل وكنتم جتاهرون هللا ابلذنوب والكفر 
ألنكم كنتم تعتقدون أنه ال يعلم مجيع أفعالكم وهذا االعتقاد الفاسد هو الذي أتلفكم وأرداكم عند 

يصربوا فهم يف النار ال حميد هلم  مل عليهم صربوا أو القيامة ، وسواءً  ربكم فأصبحتم خاسرين يف مواقف
عثرات وال خيفف عنهم عنها وال خروج هلم منها وإن طلبوا أن يبدوا أعذاراً فما هلم أعذار وال تقال هلم 

 العذاب وال يردون إىل الدنيا إذا سألوا الرجعة إليها .
 بعض الدروس من الآيات : 

بد أبعضائه فتشهد عليه أعضاؤه يوم أخي املسلم : احذر الذنوب واملعاصي اليت يفعلها الع (1
 ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضحك)) يف حديث أنس قال : القيامة وكما قال النيب 

 « ؟ ضحكت شيء أي من تسألون أال »:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، تبسم أو يوم
 قال ؟ تظلمن ال أن وعدتن أليس رب َي:  يقول ، القيامة يوم ربه العبد جمادلة من عجبت »:  فقال

 شهيدا يب كفى  ليس أو:  فيقول ، نفسي من إال شاهد شهادة علي أقبل ال فإن:  قال ، بلى: 
 كان  مبا أركانه وتكلم ، فيه على فيختم مرات الكالم هذا فريدد:  قال ؟ الكاتبني الكرام وِبملالئكة

احلاكم وقال هذا حديث صحيح (( رواه أجادل كنت  عنكم ، وسحقا لكم بعدا:  فيقول يعمل
 . على شرط مسلم ومل خيرجاه

 ِإالَّ  َأَحدُُكمْ  ََيُوَتنَّ  اَل يف حديث جابر )) أخي املسلم : أحسن الظن ابهلل تعاىل كما قال النيب  (2
 يب  َعْبِدي َظن ِ  ِعْندَ  َأَنَ يقول هللا تعاىل )) (( رواه مسلم ، وقال  َوَجلَّ  َعزَّ  ِِبّللَِّ  الظَّنَّ  ُُيِْسنُ  َوُهوَ 
 (( احلديث رواه الشيخان من حديث أيب هريرة .  ذََكَرِن  ِإَذا َمَعهُ  َوَأَنَ 
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 أخي املسلم اعتذر إىل هللا من اآلن مبا يلي :  (3

 التوبة الصادقة . -أ

افل ـ وترك احملرمات األعمال الصاحلة )) ابلقيام ابلواجبات واإلكثار من النو  -ب
 (( فهذا زمان الفرصة واالعتذار وهللا حيب أن يعتذر إليه عبده وقد قال واملكروهات 

 اْلِكَتابَ  أَنْ َزلَ  َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ  اّللَِّ  ِمنْ  اْلُعْذرُ  ِإَلْيهِ  َأَحبَّ  َأَحد   َوَلْيسَ يف حديث ابن مسعود  ))
 (( رواه الشيخان . الرُُّسلَ  َوَأْرَسلَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِفي اْلَقْولُ  َعَليِْهمُ  َوَحقَّ  َخْلَفُهمْ  َوَما أَيِْديِهمْ  بَيْنَ  َما َلُهمْ  َفَزيَُّنوا ُقرََناءَ  َلُهمْ  َوَقيَّْضَنا

ِذينَ  َوَقالَ ( 25) َخاِسِرينَ  كَاُنوا إِنَُّهمْ  َواْلِإْنِس  اْلِجن ِ  ِمنَ  َقبِْلِهمْ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  ُأَمم    الَّ

ُكمْ  ِفيهِ  َواْلَغْوا اْلُقرْآَنِ  ِلَهَذا َتْسَمُعوا َلا كََفُروا ِذينَ  َفَلُنِذيَقنَّ ( 26) َتْغِلُبونَ  َلَعلَّ  الَّ

ِذي أَْسَوأَ  َوَلَنْجِزيَنَُّهمْ  َشِديًدا َعَذابًا كََفُروا  أَْعَداءِ  َجزَاءُ  َذِلكَ ( 27) يَْعَمُلونَ  كَاُنوا الَّ
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هِ  ارُ  اللَّ ِذينَ  َوَقالَ ( 28) يَْجَحُدونَ  ِبآَيَاتَِنا كَاُنوا ِبَما َجزَاءً  اْلُخْلدِ  دَارُ  ِفيَها َلُهمْ  النَّ  الَّ

َذيْنِ  أَرَِنا َربََّنا كََفُروا  ِمنَ  ِليَُكوَنا أَْقَداِمَنا َتْحتَ  َنْجَعْلُهَما َواْلِإْنِس  اْلِجن ِ  ِمنَ  أََضلَّاَنا الَّ

 (29) اْلأَْسَفِلينَ 
 التفسير : 

واجلن فحسنوا هلم أعماهلم من الشرك واملعاصي يف املاضي وهيأان للمشركني قرانء من شياطني اإلنس 
ويف املستقبل فلم يروا أنفسهم إال حمسنني وحقت عليهم كلمة العذاب كما حقت على األمم السالفة 

أن ال  ممن فعل كفعلهم من اجلن واإلنس فاستووا يف اخلسران واهلالك ـ وتواصى الكفار فيما بينهم
بعيب القرآن لعلكم تغلبون واملكاء والتخليط  أن أيتوا ابللغطألوامره وإذا تلي  ايطيعوا القرآن وال ينقادو 

حممدًا عند قراءته فال يقرأ القرآن وال يفهمه من مسعه فال ينقادون له ـ فلنذيقن الذين كفروا عذاابً 
انر جهنم ـ شديدًا جزاء عملهم هلذا القرآن يف الدنيا ابلقتل واألسر ويف اآلخرة بشر أعماهلم بدخول 

وجزاء أعداء هللا هو انر جهنم خالدين فيها وما هم خبارجني من النار جزاءًا جبحدهم آايت هللا 
وبراهينه بعبادته وحده ال شريك له ـ وقال الكفار ربنا أران اللذين أضالان من شياطني اجلن واإلنس 

 األسفل من النار . لندوسهما حتت أقدمنا يف انر جهنم ليكوان أشد عذاابً منا يف الدرك 
 بعض الدروس من الآيات : 

أخي املسلم : احذر من قرانء السوء الذين يدعونك إىل الذنوب واملعاصي واحملرمات ـ وما  (1
أكثرهم اليوم ـ فمنهم دعاة إىل الكفر والتحلل من دين اإلسالم وهذا النوع يغلب على 

ومن كانوا بطانة هلم إىل ترك دين مصاحبة املنافقني ) العلمانيني ( الذين يدعون جلسائهم 
اإلسالم ولكن ابألساليب امللتوية اليت ظاهرها دعوة إىل التحضر ومواكبة العصر وهي يف 
ابطنها دعوة إىل نبذ دين اإلسالم ـ فعلى كل مسلم أن ينتبه ملثل هؤالء الشياطني ـ ومن القرانء 

يبة والنميمة وأكل الراب وحنو ذلك دعاة إىل املعاصي األخرى كالزان واخلمور واملخدرات والغ
وهذا النوع يغلب علي موظفي املصارف الربوية وكتاب اجلرائد املنحلة واجملالت اخلليعة والتمثيل 
والغناء املعروف اليوم ، فاحذر اي أخي من مقارنة هؤالء ـ وقد مر معنا ذلك يف قوله تعاىل )) 

(( ذلك القرين الذي دعاه إىل الكفر ولكن هللا عصمه منه فرآه  إن كان ل قرين قائل منهم قال
 يف انر جهنم ، فاحذر .

أخي املسلم : إن القرين كثري فمنهم )) الزوجة ـ والولد ـ والصديق املقارن (( وبعض الناس معه  (2
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(( أو قرين )) الشراكة يف التجارة (( أو قرين )) العمل(( أو قرين ))  قرين اللعب )) البلوت
أن يقودك هؤالء إىل النار ولذا حذر هللا حىت من بعض  لكن انتبهالزمالة يف الدراسة (( 

(( فإذا رأيت صاحبك  إن من أزواجكم وأوالدكم عدوًا لكم فاحذروهم الزوجات واألوالد ))
أو غريه (( أو إىل احملرمات فانصحه لوجه هللا فإن مل يستجب يدعوك إىل اللعب )) البلوت 

 َصاِحبِ  َكَمَثلِ   الصَّاِلحِ  اْْلَِليسِ  َوَمَثلُ يف حديث أيب موسى )) فاتركه واحبث عن ما قاله 
ا ، واحذر م بنحوه الشيخانأبو داود و  (( رواهِرُِيهِ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َشْيء   ِمْنهُ  ُيِصْبكَ  لَْ  ِإنْ  اْلِمْسكِ 

 (( رواهُدَخانِهِ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َسَواِدهِ  ِمنْ  ُيِصْبكَ  لَْ  ِإنْ  اْلِكريِ  َصاِحبِ  َكَمَثلِ   السُّوءِ  َجِليسِ  َوَمَثلُ )) قاله 
 الشيخان بنحوه ، وما أكثر أصحاب الكري اخلبثاء اليوم فاحذر منهم .و  أبو داود
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ِذينَ  إِنَّ  هُ  َرب َنا َقاُلوا الَّ  َتْحَزُنوا َوَلا َتَخاُفوا أَلَّا اْلَمَلائِكَةُ  َعَليِْهمُ  َتَتَنزَّلُ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  اللَّ

تِي ِباْلَجنَّةِ  َوأَبِْشُروا ْنيَا اْلَحيَاةِ  ِفي أَْوِليَاُؤُكمْ  َنْحنُ ( 30) ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَّ  َوِفي الد 

 َغُفور   ِمنْ  ُنُزًلا( 31) َتدَُّعونَ  َما ِفيَها َوَلُكمْ  أَْنُفُسُكمْ  َتْشَتِهي َما ِفيَها َوَلُكمْ  اْلآَِخرَةِ 

 (32) َرِحيم  
 التفسير : 

إله غريه  ما شرع هللا هلم ومل يلتفتوا إىل إن الذين آمنوا ابهلل وأخلصوا العبادة هلل عاملني بطاعته على
عند سبحانه وحققوا شهادة أن ال إله إال هللا ابلقيام ابلفرائض وترك احملرمات فإن املالئكة تتنزل عليهم 

املوت قائلني هلم ال ختافوا مما تقدمون عليه وال حتزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا وأبشروا بكل خري 
حنن نواليكم ابحلب وحنفظكم يف الدنيا وذهاب كل شر فلكم اجلنة اليت وعدكم هللا عز وجل ـ 

وحشة يف القبور وعند ونسددكم ونعينكم أبمر هللا عز وجل ونكون معكم يف اآلخرة فنؤنسكم من ال
يوم البعث وجناوزكم الصراط إىل جنات النعيم اليت فيها كل ما تطلبون وحتبون بكل النفخة ونؤمنكم 

كثرت مغفرته لذنوب عباده املؤمنني ورمحتهم منها   إكرام وعدم انقطاع ضيافة لكم من الغفور الذي
 ووفقهم لطاعته حىت أدخلهم جنته .

 بعض الدروس من الآيات : 

أخي املسلم : اطلب اجلنة ابإلميان والعمل الصاحل واالستقامة على دين هللا لتحصل على الفوز  (1
رمحته لك فيها ما (( لتحصل على اجلنة بفضل هللا و )) ال خوف وال حزن يف الدنيا واآلخرة 

 اْْلَنَّةِ  ِف  اْلَوَلدَ  اْشتَ َهى ِإَذا اْلُمْؤِمنُ يف حديث أيب سعيد اخلدري )) تطلب ومن ذلك ما قاله 
(( رواه الرتمذي وقال الرتمذي قال حممد قال  ((  َيْشَتِهي َكَما  َساَعة   ِف  َوِسنُّهُ  َوَوْضُعهُ  مَحُْلهُ  َكانَ 

 اْشتَ َهى ِإَذا)) رواه الرتمذي وقال الرتمذي قال حممد قال إسحاق بن إبراهيم يف حديث النيب 
 (( )صحيح( .َيْشَتِهي َكَما  َواِحَدة   َساَعة   ِف  َكانَ   اْْلَنَّةِ  ِف  اْلَوَلدَ  اْلُمْؤِمنُ 

مة على دين هللا حىت إذا جاءك املوت كنت ممن أحب لقاء أخي املسلم : احرص على االستقا (2
 َأَحبَّ  اّللَِّ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ )) قال : قال رسول هللا  هللا فبشرتك املالئكة ابجلنة وقد روى أنس 

 َكَراِهَيةَ   َذاكَ  َلْيسَ  َقالَ  اْلَمْوتَ  َنْكَرهُ  ُكلَُّنا  اّللَِّ  َرُسولَ  َيَ  قُ ْلَنا ِلَقاَءهُ  اّللَُّ  َكرِهَ   اّللَِّ  ِلَقاءَ  َكرِهَ   َوَمنْ  ِلَقاَءهُ  اّللَُّ 
 َأَحبَّ  َشْيء   فَ َلْيسَ  ِإَلْيهِ  َصائِر   ُهوَ  مبَا َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  ِمنْ  اْلَبِشريُ  َجاَءهُ  ُحِضرَ  ِإَذا اْلُمْؤِمنَ  َوَلِكنَّ  اْلَمْوتِ 

 ُهوَ  مبَا َجاَءهُ  ُحِضرَ  ِإَذا اْلَكاِفرَ  َأوْ  اْلَفاِجرَ  َوِإنَّ  ِلَقاَءهُ  اّللَُّ  َفَأَحبَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللََّ  َلِقيَ  َقدْ  َيُكونَ  َأنْ  ِمنْ  ِإَلْيهِ 
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(( رواه أمحد )صحيح( ،  ِلَقاَءهُ  اّللَُّ  وََكرِهَ  اّللَِّ  ِلَقاءَ  َفَكرِهَ  الشَّر ِ  ِمنْ  يَ ْلَقاهُ  َما َأوْ  الشَّر ِ  ِمنْ  ِإَلْيهِ  َصائِر  
وأوله يف الصحيحني من حديث عائشة ، فيا أخي املسلم : تطلب اجلنة واسع عاماًل لوجه هللا 

 الكرمي .    وهللا املوفق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هِ  إَِلى َدَعا ِممَّنْ  َقْوًلا أَْحَسنُ  َوَمنْ   اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  إِنَّنِي َوَقالَ  َصاِلًحا َوَعِملَ  اللَّ

َئةُ  َوَلا اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َوَلا( 33) ي ِ تِي اْدَفعْ  السَّ  بَيَْنكَ  الَِّذي َفإَِذا أَْحَسنُ  ِهيَ  ِبالَّ
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اَها َوَما( 34) َحِميم   َوِلي   كَأَنَّهُ  َعَداَوة   َوبَيَْنهُ  ِذينَ  إِلَّا ُيَلقَّ اَها َوَما َصبَُروا الَّ  ُذو إِلَّا ُيَلقَّ

ا( 35) ِظيم  عَ  َحظ    يَْطانِ  ِمنَ  يَْنزََغنَّكَ  َوإِمَّ غ   الشَّ هِ  َفاْسَتِعذْ  َنْز ِميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  ِباللَّ  السَّ

 (36) اْلَعِليمُ 
 التفسير : 

ال أحد أحسن ممن دعا إىل توحيد هللا بعبادته وحده ال شريك له فدعا إىل كتاب هللا تالوة وعلمًا 
علماً وعماًل وفقهاً وقال إنين من املستسلمني اخلاضعني املنقادين هلل  وعمالً ودعا إيل سنة رسول هللا 

وألمره وهنيه وحتكيم شريعته يف القلب واللسان واجلوارح واجملتمع الذي استطيع فيه ذلك ـ وفرق عظيم 
بني احلسنة والسيئة والطاعة واملعصية فمن أساء إليك فادفعه عنك ابإلحسان إليه فإذا أحسنت إىل 

ساء إليك قادته تلك احلسنة إليه إىل مصافاتك وحمبتك حىت يصري كأنه قريب إليك من الشفقة من أ
اليت هي أحسن ويوفق هلا إال ذو نصيب واإلحسان إليك ومعرفة مالك من االحرتام والتقدير وما يلقى 

لتجازي املسيء وافر من السعادة والتوفيق يف الدنيا واآلخرة ـ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ابلوسوسة 
ابإلساءة وكل وسوسته ابلسوء فاجلأ إىل هللا مستجريًا به مستعيذا به من الشيطان فإن هللا مسيع ملن 

 دعاه جميب ملن أقبل عليه عليم حبال عبده وإخالصه .
 بعض الدروس من الآيات : 

إىل هللا على أخي املسلم : كن من الدعاة إىل هللا عز وجل فإنه ال أحد أحسن قواًل ممن يدعوا  (1
بصرية وعمل صاحل واستسالم هلل وانقياد يف عمله ودعوته ولتكن دعوتك على حسب ما 

(( احلديث رواه آيَةً  َوَلوْ  َعنِ   بَ لِ ُغوايف حديث عبد هللا بن عمرو )) عندك من العلم فقد قال 
 البخاري .

 شهادة أن ال إله إال هللا أخي املسلم : اهتم يف دعوتك ابلتوحيد ) الدعوة إىل التوحيد ( ) إىل (2
 َفِإَذا ِكَتاب    َأْهلَ  قَ ْوًما َسَتْأِت  ِإنَّكَ ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن )) ( وقد قال  وأن حممداً رسول هللا 

تَ ُهمْ   ِبَذِلكَ  َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  َفِإنْ  اّللَِّ  َرُسولُ  ُُمَمًَّدا َوَأنَّ  اّللَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنْ  َيْشَهُدوا َأنْ  ِإَل  َفاْدُعُهمْ  ِجئ ْ
َلة   يَ ْوم   ُكل ِ   ِف  َصَلَوات   َخْسَ  َعَلْيِهمْ  فَ َرضَ  َقدْ  اّللََّ  َأنَّ  َفَأْخِبُْهمْ   َفَأْخِبُْهمْ  ِبَذِلكَ  َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  َفِإنْ  َوَلي ْ

كَ  ِبَذِلكَ  َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  َفِإنْ  فُ َقَرائِِهمْ  َعَلى َفُُتَدُّ  َأْغِنَيائِِهمْ  ِمنْ  تُ ْؤَخذُ  َصَدَقةً  َعَلْيِهمْ  فَ َرضَ  َقدْ  اّللََّ  َأنَّ   َفِإَيَّ
َنهُ  َلْيسَ  َفِإنَّهُ  اْلَمْظُلومِ  َدْعَوةَ  َواتَّقِ  َأْمَواَلِِمْ  وََكَرائِمَ   (( رواه الشيخان .ِحَجاب   اّللَِّ  َوَبنْيَ  بَ ي ْ

بعدها ) الدعوة إىل الزكاة وبياهنا ( بعد الدعوة إىل التوحيد ) الدعوة إىل الصالة وبياهنا ( و  (3
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 فرتب دعوتك كما يلي :

التوحيد ـ الصالة ـ الزكاة ـ مث بقية أمور اإلسالم واإلميان وهذا الرتتيب كما يف حديث  -أ
 معاذ الذي مر .

أخي املسلم : إن كنت تستطيع أن تشارك يف الدعوة إىل هللا أبي وسيلة مباحة فشارك ) توزيع  (4
شريط إسالمي ـ توزيع املطوايت اإلسالمية ـ توزيع الكتب والكتيبات اإلسالمية ـ الكتابة يف 

( فكلها جمال للدعوة إىل هللا  وغري ذلك الصحف واجملالت والقنوات والشاشات واإلذاعات
 جل .عز و 

 هذا املسجد للدعوة إىل هللا ـ هل أخي املسلم : هل أنت إمام مسجد ؟ فأنت داعية فاستغل (5
 اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َأْعَناًقا النَّاسِ  َأْطَولُ  اْلُمَؤذِ نُونَ )) أنت مؤذن ؟ فاستغل هذا املسجد للدعوة وقد قال 

((رواه مسلم ، ـ هل أنت خادم للمسجد ؟ فأنت داعية إىل هللا لكل من أييت إىل املسجد 
بتوجيهه حىت يف وضع حذائه وحنو ذلك ـ هل أنت رئيس دائرة ؟ فأنت داعية فاستغل هذا 
املنصب يف دعوة موظفيك إىل هللا وهكذا كل موظف يف عمل فإنه داعية لزمالئه ـ يف البيت 

 ِف  رَاِعَية   َواْلَمْرَأةُ  رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئول   َوُهوَ  َأْهِلهِ  ِف  رَاع   َوالرَُّجلُ )) وقد قال  أنت داعية ألسرتك
ـ فالكل دعاة ، فماذا قدمت هلذا الدين من  (( رواه البخاريرَِعيَِّتَها َعنْ  َوَمْسُئوَلة   َزْوِجَها بَ ْيتِ 

 الدعوة هلل ؟ .

القنوات الفضائية والشاشات والقائم على اجلريدة واجمللة وكل إخواين املسلمني الذين ميلكون  (6
 للدعوة إىل هللا عز وجل . اً وسيلة إعالمية اجعل هذه الوسيلة مركز 

إخواين يف مكاتب الدعوة واجلاليات اعملوا جزاكم هللا خرياً وانشطوا يف العمل الدعوي وفقكم  (7
 الستطاعة .هللا فإن هذه أمانة وكلت إليكم فأدوها سليمة حسب ا

اي أهل القنوات واجلرائد واجملالت والوسائل اإلعالمية احذروا من الدعوة إىل الشرور واآلاثم  (8
والكذب والغيبة وسوء األخالق والفواحش واتقوا هللا فإنكم غدًا مسئولون وبني يدي هللا 

 موقوفون فماذا ستقولون ؟ 

 أخي الداعية :
 قَاِدر   َوُهوَ  َغْيظًا َكَظمَ   َمنْ معاذ عن أبيه ))يف حديث سهل بن  اكظم الغيظ فقد قال  -أ

َهُ  َحّتَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْْلَاَلِئقِ  رُُءوسِ  َعَلى َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  َدَعاهُ  يُ ْنِفَذهُ  َأنْ  َعَلى  اْْلُورِ  ِمنْ  اّللَُّ  ُُيَريِ 
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 (( رواه أهل السنن )حسن( .َشاءَ  َما اْلِعنيِ 

 تَ ُعدُّونَ  َفَمايف حديث احلارث بن سويد )) عند الغضب كما قال النيب  املك نفسك -ب
 نَ ْفَسهُ  َيِْلكُ  الَِّذي َوَلِكنَّهُ  ِبَذِلكَ  َلْيسَ  َقالَ  الر َِجالُ  َيْصَرُعهُ  اَل  الَِّذي قُ ْلَنا َقالَ  ِفيُكمْ  الصَُّرَعةَ 

 (( رواه مسلم . اْلَغَضبِ  ِعْندَ 

ونزغ الشيطان ويف حديث سلمان بن الرجيم عند الغضب  استعذ ابهلل من الشيطان -ت
 ِِبّللَِّ  َأُعوذُ  َيَِدُ  الَِّذي َعْنهُ  َلَذَهبَ  َقاََلَا َلوْ  َكِلَمةً   َِلَْعِرفُ  ِإن ِ )) للذي غضب قالأنه ردص
ْيطَانِ  ِمنْ   َكانَ : )) قال (( رواه الشيخان ، ويف حديث أيب سعيد اخلدري الرَِّجيمِ  الشَّ

(( َوِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ  يَ ُقولُ  مثَّ  َكبََّ   اللَّْيلِ  ِمنْ  َقامَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ 
ْيطَانِ  ِمنْ  اْلَعِليمِ  السَِّميعِ  ِِبّللَِّ  َأُعوذُ احلديث وفيه )) (( رواه َونَ ْفِثهِ  َونَ ْفِخهِ  ََهْزِهِ  ِمنْ  الرَِّجيمِ  الشَّ

 أبو داود )صحيح( .

ليك أحسن (( فمن أساء إ متحها اْلسنةواتبع السيئة اخرت األيسر كما يف احلديث ))  -ث
إليه ومن سبك أحسن إليه ومن تكلم فيك أحسن إليه وهكذا وسرتي أن الذي بينك 

 ُخريِ َ  َماوبينه عداوة يصبح كالويل احلميم ، ال تنتقم لنفسك ويف حديث عائشة قالت ))
 ِإْْثًا َكانَ   َفِإنْ  ِإْْثًا َيُكنْ  لَْ  َما َأْيَسَرَُهَا َأَخذَ  ِإالَّ  َقطُّ  َأْمَرْينِ  َبنْيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ 
 َأنْ  ِإالَّ  َقطُّ  َشْيء   ِف  ِلنَ ْفِسهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  انْ تَ َقمَ  َوَما ِمْنهُ  النَّاسِ  أَبْ َعدَ  َكانَ 

تَ َهكَ  َتِقمَ  اّللَِّ  ُحْرَمةُ  تُ ن ْ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َضَربَ  َما(( رواه الشيخان ، وقالت ))ّلِلَِّ  ِْبَا فَ يَ ن ْ
ًئا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   (( رواه مسلم . َخاِدًما َواَل  اْمَرَأةً  َواَل  بَِيِدهِ  َقطُّ  َشي ْ

 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّبُّ  َكانَ ما ابل أقوام قالت عائشة )) ال تقل ما ابل فالن ولكن قل -ج
ْيءُ  الرَُّجلِ  َعنْ  بَ َلَغهُ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َوام   َِبلُ  َما يَ ُقولُ  َوَلِكنْ  يَ ُقولُ  ُفاَلن   َِبلُ  َما يَ ُقلْ  لَْ  الشَّ  يَ ُقوُلونَ  َأق ْ
 مسلم بنحوه . أبو داود و (( رواهوََكَذا َكَذا

رواه الرتمذي (( َحَسن   ِبُُلق   النَّاسَ  َوَخاِلقِ )) وقد قال  بكل خلق حسنوختلق  -ح
 )صحيح( .

يْلُ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ  َهارُ  اللَّ  ِلْلَقَمرِ  َوَلا ِللشَّْمِس  َتْسُجُدوا َلا َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  َوالنَّ

هِ  َواْسُجُدوا ِذينَ  اْسَتكْبَُروا َفإِنِ ( 37) َتْعُبُدونَ  إِيَّاهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َخَلَقُهنَّ  الَِّذي ِللَّ  ِعْندَ  َفالَّ

يْلِ  َلهُ  ُيَسب ُِحونَ  َرب ِكَ  َهارِ  ِباللَّ  َترَى أَنَّكَ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ ( 38) يَْسأَُمونَ  َلا َوُهمْ  َوالنَّ

 َلُمْحِيي أَْحيَاَها الَِّذي إِنَّ  َوَربَتْ  اْهَتزَّتْ  اْلَماءَ  َعَليَْها أَْنَزْلَنا َفإَِذا َخاِشَعةً  اْلأَرْضَ 
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 (39) َقِدير   شَْيء   ُكل ِ  َعَلى إِنَّهُ  اْلَمْوَتى
 التفسير : 

من آايته على قدرته العظيمة وأنه الذي ال نظري له وأنه على كل شيء قدير أنه خلق الليل آية وحماها 
ونورها والقمر وضيائه ن والشمس فأصبحت مظلمة والنهار جعله مضيئًا مبصرًا ومها متعاقبان ال يفرتا

قدره منازل وغري ذلك فالشمس والقمر عبدان من عبيد هللا حتت قهره وتسخريه وقدرته وأهنما ممتثالن و 
أمره ، فال تسجدوا للشمس وال للقمر ولكن اسجدوا هلل واعبدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم توحدونه 

سجود هلل وحده وعن عبادته دون سواه فإن استكرب املشركون عن ال وتعبدونه وحده ال شريك له ـ
فالذين عند ربك من املالئكة الكرام يسبحون هلل وينزهونه ابلليل والنهار وهم ال يفرتون وال ميلون طاعة 

وحده ال شريك له أنك  العبادةهللا وخضوعًا له ـ ومن الرباهني واحلجج على قدرته العظيمة واستحقاقه 
ايبسة جمدبة ال نبات فيها ، فإذا أنزلنا عليها املطر من السماء حتركت  ـ أيها العبد ـ تري األرض هامدة

إبخراج ألوان الزروع والثمار وارتفع فيها األشجار والنبات ، إن الذي أحياها لقادر على إحياء املوتى 
 وبعثهم للحساب واجلزاء ، إنه على كل شيء قدير فال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء .

 س من الآيات : بعض الدرو

أيها املسلم :إن الليل والنهار والشمس والقمر هي خملوقات مطيعة هلل وتسري كما أمرت لكن  (1
أان وأنت هل أطعنا هللا عز وجل ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه وهل مألان ليلنا وهناران مبا 

إىل هللا طائعني  يرضي هللا من األعمال واألقوال ولذلك لنقف عند هذه اآلايت معتربين ولنعد
إن ف خلق السموات واِلرض واختالف الليل إن كنا أصحاب عقول حية وقلوب يقظة )) 

متر يب وبك هي (( ولنتذكر أيها املسلم أن الليل والنهار اليت  والنهار آلَيت ِلول اِللباب
(( ففيم  َأفْ َناهُ  ِفيَما ُعُمرِهِ  َعنْ )) أعماران اليت نعيشها وحنن مسئولون عن أعماران كما قال 

أنفقنا ليلنا وهناران ؟ هل جعلناها طاعة لربنا أم جلوسًا على األغاين وامللهيات عن الطاعات 
 وعلى األلعاب اليت تستغرق األوقات وتضيع الصلوات واألعمار .  وهللا املوفق 

إىل تسبيح هللا  أخي املسلم : إن املالئكة يسبحون هللا ابلليل والنهار ال ميلون فلنسارع أان وأنت (2
(( ولنحرص على التسبيح والذكر  مَتَلُّوا َحّتَّ  ََيَلُّ  اَل  اّللََّ  ِإنَّ )) واإلكثار من ذكره وقد قال 

 َصاَلة   ُكل ِ   ُدبُرِ  ِف  اّللََّ  َسبَّحَ  َمنْ يف حديث أيب هريرة )) املشروع بعد الصالة املفروضة وقد قال 
 ِإَلهَ  اَل  اْلِماَئةِ  مَتَامَ  َوَقالَ  َوِتْسُعونَ  ِتْسَعة   فَ ْتِلكَ  َوَثاَلِثنيَ  َثاَلثً  اّللََّ  وََكبََّ  َوَثاَلِثنيَ  َثاَلثً  اّللََّ  َومحَِدَ  َوَثاَلِثنيَ  َثاَلثً 
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 َكاَنتْ   َوِإنْ  َخطَاََيهُ  ُغِفَرتْ  َقِدير   َشْيء   ُكل ِ   َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ  اّللَُّ  ِإالَّ 
 (( رواه مسلم . اْلَبْحرِ  زَبَدِ  ِمْثلَ 

إن من آايت هللا أنه حيي األرض ابملطر واملاء بعد يبسها وجدهبا فهل وقفنا عند هذه اآلية  (3
 معتربين متعظني ؟ وهل درسنا أنفسنا يف :

االستعداد لبعثنا وخروجنا من القبور يوم القيامة وذلك بكل عمل صاحل وتقوى هلل  -أ
ومن أراد اآلخرة وإرادة ملا عند هللا من الثواب يف الدار اآلخرة كما قال تعاىل )) وتوبة 

 (( . وسعى َلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً 

اللذين حتيا هبما القلوب كما يف حديث أيب يف النظر يف قلوبنا وأتثرها ابلقرآن والسنة  -ب
 اْلَكِثريِ  اْلَغْيثِ  َكَمَثلِ   َواْلِعْلمِ  اَْلَُدى ِمنْ  ِبهِ  اّللَُّ  بَ َعَثِن  َما َمَثلُ )) موسى فقد قال رسول هللا 

َها َفَكانَ  َأْرًضا َأَصابَ  (( احلديث رواه اْلَكِثريَ  َواْلُعْشبَ  اْلَكَلَ  َفأَنْ بَ َتتْ  اْلَماءَ  َقِبَلتْ  نَِقيَّة   ِمن ْ
الشيخان ، فيا أخي املسلم ادرس قلبك واستفادته وتعلمه من هذا القرآن والسنة فإن  
كان القلب مستفيدًا منهما مثمرًا تقوى هللا فهو قلب حي وإن كان القلب ال تقوى 

 فيه وال يستفيد من هذا الوحي فهو قلب ميت .   وهللا املوفق 

  
 
 
 
 
ِذينَ  إِنَّ  ارِ  ِفي ُيْلَقى أََفَمنْ  َعَليَْنا يَْخَفْونَ  َلا آَيَاتَِنا ِفي ُيْلِحُدونَ  الَّ  َمنْ  أَمْ  َخيْر   النَّ

ِذينَ  إِنَّ ( 40) بَِصير   َتْعَمُلونَ  ِبَما إِنَّهُ  ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  آَِمًنا يَأْتِي  الَّ

كْرِ  كََفُروا ا ِبالذ ِ  َولَا يََديْهِ  بَيْنِ  ِمنْ  اْلبَاِطلُ  يَأْتِيهِ  َلا( 41) َعِزيز   َلِكَتاب   َوإِنَّهُ  َجاَءُهمْ  َلمَّ

 ِمنْ  ِللر ُسلِ  ِقيلَ  َقدْ  َما إِلَّا َلكَ  ُيَقالُ  َما( 42) َحِميد   َحِكيم   ِمنْ  َتْنِزيل   َخْلِفهِ  ِمنْ 

 َلَقاُلوا أَْعَجِميًّا ُقرْآًَنا َجَعْلَناهُ  َوَلوْ ( 43) أَِليم   ِعَقاب   َوُذو َمْغِفرَة   َلُذو َربَّكَ  إِنَّ  َقبِْلكَ 

َلتْ  َلْوَلا ِذينَ  ُهوَ  ُقلْ  َوَعَرِبي   أَأَْعَجِمي   آَيَاُتهُ  ُفص ِ ِذينَ  َوِشَفاء   ُهًدى آََمُنوا ِللَّ  لَا َوالَّ

 (44) بَِعيد   َمكَان   ِمنْ  ُيَناَدْونَ  ُأوَلئِكَ  َعًمى َعَليِْهمْ  َوُهوَ  َوْقر   آََذانِِهمْ  ِفي ُيْؤِمُنونَ 
 التفسير : 
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على غري معانيها ومييلون هبا عن احلق الذي دلت عليه ال خيفون إن الذين يكفرون آبايتنا ويصيغوهنا 
ن هؤالء على وجهه ميف انر جهنم  ذلك ابلعقوبة والنكال ، أفمن يرمىعلينا وسنجزيهم على 
بعها الذي أييت آمنًا يوم القيامة من عذاب هللا فائزاً الفوز أم من آمن آبايتنا وات امللحدين يف آايتنا خري

العظيم ؟ اعملوا ـ أيها امللحدون يف آايتنا ما شئتم من خري أو شر ، إن هللا بصري مبا تعملونه مطلع 
عليه ال خيفي عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم على ذلك ـ إن الذين كفروا ابلقرآن ملا جاء هم 

لقرآن لكتاب عظيم رفيع القدر منيع اجلناب ال يرام أن أييت أحد مبثله ـ ال يتطرق إىل وكذبوا به وإن ا
القرآن الباطل من أي جهه ألنه منزل من هللا احلكيم يف أقواله وأفعاله احملمود يف مجيع ما أيمر به وينهي 

ما قد قيل للرسل من عنه ـ ما يقال لك ـ اي رسولنا ـ من الكفار من التكذيب واألذى واالستهزاء إال ك
قبلك فكما كذبت كذبوا ، وكما صربوا على أذى قومهم هلم فاصرب أنت على أذى قومك وعلى تبليغ 
رسالة ربك ، إن ربك لكثري املغفرة ملن استغفره واتب إليه من ذنوبه ، وذو عقاب موجع ملن استمر 

ة العجم لقال الكفار : ملاذا مل توضح لنا على كفره وطغيانه وخمالفته أمر ربه ـ ولو أنزلنا هذا القرآن بلغ
ذلك وقالوا : كيف ينزل كالم أعجمي على رسول عريب ؟ قل نكروا  آايت القرآن وتبني بلغة العرب وأل

وشفاء ملا يف صدورهم من الشك والريب واحلرية  الضاللةـ اي رسولنا ـ هذا القرآن هدى ملن آمن به من 
القرآن يف آذاهنم ثقل عن فهم ما فيه ، والقرآن عليهم عمى فال واجلهل ، والذين ال يؤمنون هبذا 

يتدبرونه ، أولئك الكفار عندما خياطبهم القرآن ويدعوهم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له فهم كمن 
 يناديهم من مكان بعيد فال يفهمون ما يقول 

 
 بعض الدروس من الآيات : 

 صفاته وسواء كان إحلاداً يف اللفظ وهو حتريف أو إحلاداً حترمي اإلحلاد يف آايت هللا ويف أمسائه و  (1
غري معانيها احلقيقية أو يفوض معانيها أو ميثلها فهذا كله  يف املعىن حبيث يفسرها مبعاين أخرى
 إحلاد يف آايت هللا ولذلك أمثله : 

 منها اإلحلاد يف تفسري )) ال إله إال هللا (( أبن معناها ال إله خالق ورازق إال هللا -أ
فيفسرها ابلربوبية وهذا املعىن أبنه ال خالق وال رازق وال رب إال هللا هو كالم حق 

 (( .ال إله مستحق للعبادة إال هللاناها ))فإن مع إال هللاولكنه ليس معىن ال إله 

ومن اإلحلاد يف آايت هللا إحلاد الذين يفسرون القرآن أو بعضه مبا ال يدل عليه كما  -ب
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تفسر بعض الطرق املنحرفة ) الرافضة ( )) أن نذحبوا بقرة (( قالوا : عائشة رضي هللا 
 عنها وكما فسروا )) اجلبت والطاغوت (( أبيب بكر وعمر رضي هللا عنهما .

ء هللا وصفاته بنفيها أو نفي معانيها اليت تدل عليها أو ومن اإلحلاد ، اإلحلاد يف أمسا -ت
 (خلقت بيديأتويل معانيها خبالف ما تدل عليه كتأويل )) اليد (( يف قوله تعاىل )

ابلقدرة ، وأتويل )) الرمحة (( إبرادة اإلنعام وحنو ذلك ، )) أيها امللحدون يف آايت 
ما كنتم تعملون (( أو توبوا إىل  أبسوأ هللا املتالعبون يف ذلك انتظروا جزاءكم عند هللا

 هللا عز وجل .

املسلم : إن هذا القرآن كتاب عزيز قد حفظه هللا من الباطل ، لكن هل أان وأنت أخذان أيها  (2
هذا الكتاب العزيز وفهمناه وفقهناه وتدبرانه وعملنا به ودعوان الناس إليه وبذلنا من أوقاتنا 

يف حديث  وتعليمه وتربية أسران وأهلينا وجمتمعنا عليه وقد قال وأموالنا يف سبيل نشره وتعلمه 
َرُءوا)) شبلعبد الرمحن بن   َواَل  ِبهِ  َتَُْكُلوا َواَل  ِفيهِ  تَ ْغُلوا َواَل  َعْنهُ  ََتُْفوا َواَل  هِ بِ  والُ مَ اعْ  و اْلُقْرآنَ  اق ْ

(( )صحيح( ، َوَعلََّمهُ  اْلُقْرآنَ  تَ َعلَّمَ  َمنْ  َخرْيُُكمْ )) ، وقال  )صحيح( (( رواه أمحدِبهِ  َتْسَتْكِثُروا
ينُ  )) وقال   (( .َوَعامَِّتِهمْ  اْلُمْسِلِمنيَ  َوِِلَئِمَّةِ  َوِلَرُسوِلهِ  َوِلِكَتاِبهِ  ّلِلَِّ  َقالَ  ِلَمنْ  قُ ْلَنا النَِّصيَحةُ  الدِ 

اي أيها الدعاة : إن ما يصيبكم من األذى واالستهزاء قد أصاب الرسل ما هو أشد منه وقد  (3
 ك أصاب الدعاة إىل هللا ممن كانوا من قبلكم كما أصابكم فكم من العلماء الدعاة من سجن 

) اإلمام أمحد ( ) شيخ اإلسالم بن تيمية ( وغريهم يف كل عصر ويف كل مكان ، فال هتتموا 
ألصحابه  لكم من االستهتار واصربوا على ذلك وعلى التمسك بدينكم وقد قال  مبا يقال

(( روا الطرباين يف الكبري من َشِهيًدا َخِْسنيَ  َأْجرُ  ِفيهِ  ِللُمَتَمسِ كِ  َصْب ، َزَمانَ  َورَاِئُكمْ  ِمنْ  ِإنَّ ))
اعلموا أن هللا (( و  إن ربك لذو مغفرةحديث ابن مسعود )صحيح( ، ) اصربوا واستغفروا ( )) 

 (( . وذو عقاب اليمانصر دينه وخاذل أعداءه ومعاقبهم )) 

أخي املسلم : إن القرآن هدى وهو شفاء لألمراض القلبية والبدنية والنفسية فهل أخذان هذا  (4
 الشفاء واستشفينا به جلميع األمراض ومنها :

: فإهنا أشد األمراض على القلوب ولكن القلب الذي وعى  أمراض الشبهات -أ
 القرآن وفهمه وفقهه واستنار به ينكر ما يرد عليه من الفنت والشبهات وقد قال 

(( احلديث وفيه ُعوًدا ُعوًدا َكاْلَِْصريِ   اْلُقُلوبِ  َعَلى اْلِفَتُ  تُ ْعَرضُ يف حديث حذيفة ))
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 الصََّفا ِمْثلِ  أَبْ َيضَ  َعَلى قَ ْلَبنْيِ  َعَلى َتِصريَ  َحّتَّ  بَ ْيَضاءُ  نُْكَتة   ِفيهِ  نُِكتَ  أَْنَكَرَها قَ ْلب   َوَأيُّ ))
َنة   َتُضرُّهُ  َفاَل  (( احلديث رواه مسلم ، وأما القلب َواِْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتْ  َما ِفت ْ

 ِفيهِ  نُِكتَ  ُأْشِرَْبَا قَ ْلب   َفَأيُّ الذي مل يكن فيه القرآن فإنه يشرب الفنت ويف احلديث ))
 (( احلديث رواه مسلم . َسْوَداءُ  نُْكَتة  

 وأكل األموال ابلباطل ،شهوة الزان ، وشرب اخلمر ))  مثل: أمراض الشهوات  -ب
ما جاء وغري ذلك (( فالقرآن شفاء هلا فإن العبد إذا قرأ القرآن واستنار به وعلم 

عنها واتب منها  وأقبل على  فيه من ذم الذنوب واستحقاق أهلها الوعيد أعرض
 الطاعات طالباً ما عند هللا من الثواب العظيم .

)) كالصداع ، واحلمى ، ولدغ ذوات السموم (( وكل األمراض  أمراض اِلبدان : -ت
فالقرآن شفاء هلا وقد رقى بعض الصحابة رجاًل ابلفاحتة فربئ املريض من اللدغة 

وقال لذلك الصحايب  وأخذ الصحابة على ذلك قطيعًا من الغنم فأقرهم النيب 
َا يُْدرِيكَ  َوَما)) َية   َأَّنَّ  القرآن يف االستشفاء ألمراض (( )صحيح( ، )) لنعد إىلرُق ْ

 الشبهات والشهوات واألبدان (( .    وهللا املوفق

 : التداوى مشروع ) مندوب ( وال يوجد داء إال وله دواء إال اهلرم وقد قال  مسألة         
رواه أمحد وأهل (( اَْلََرمُ  َواِحد   َداء   َغرْيَ  َدَواءً  َلهُ  َوَضعَ  ِإالَّ  َداءً  َيَضعْ  لَْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللََّ  َفِإنَّ  َتَداَوْوا))

، )صحيح(  بعصب رأسه ، وقد تداوى النيب  بن شريك )صحيح( أسامةالسنن من حديث 
وكل األدوية املشروعة أو املباحة هي أسباب والشايف هو هللا عز وجل فيجب اعتقاد ذلك وقد 

 (( . وإذا مرضت فهو يشفنيقال تعاىل )) 

 ب السليم ؟: ما عالمة القل 1س (5

 : عالمته أنه حيكم القرآن والسنة يف أموره كلها . 1ج
 : إذا خالف هواه ما يف دين اإلسالم )) القرآن والسنة (( فماذا يفعل ؟ 2س
 : حيكم القرآن والسنة وخيالف هواه . 2ج
 : أعطين عالمة واضحة للقلب املريض ؟ 3س
يف حديث حذيفة       وكما قال  : عالمة القلب املريض األسود أنه كالكوز جمخياً  3ج
ًيا َكاْلُكوزِ   ُمْرَِبدًّا َأْسَودُ    يعن القلب   َواآْلَخرُ ))  ِمنْ  ُأْشِربَ  َما ِإالَّ  ُمْنَكًرا يُ ْنِكرُ  َواَل  َمْعُروًفا يَ ْعِرفُ  اَل  جُمَخِ 
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ال أشرب هلوى (( رواه مسلم ، )) فلندرس قلوبنا فإن كنا ال نعرف معروفاً وال ننكر منكراً إَهَواهُ 
.   وهللا ((  وسنة رسول هللا إىل القرآن  دةفقلوبنا مريضة وعلينا أن نصلحها ابلتوبة والعو 

 املوفق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َلُقِضيَ  َرب ِكَ  ِمنْ  َسبََقتْ  كَِلَمة   َوَلْوَلا ِفيهِ  َفاْخُتِلفَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آََتيَْنا َوَلَقدْ 

 أََساءَ  َوَمنْ  َفِلَنْفِسهِ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ ( 45) ُمِريب   ِمْنهُ  َشك    َلِفي َوإِنَُّهمْ  بَيَْنُهمْ 

اَعةِ  ِعْلمُ  ُيَرد   إَِليْهِ ( 46) ِلْلَعِبيدِ  ِبَظلَّام   َرب كَ  َوَما َفَعَليَْها  َثَمرَات   ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَما السَّ

 ُشَركَائِي أَيْنَ  ُيَناِديِهمْ  َويَْومَ  ِبِعْلِمهِ  إِلَّا َتَضعُ  َوَلا ُأْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما أَكَْماِمَها ِمنْ 

ا َما آََذنَّاكَ  َقاُلوا  َوَظن وا َقبْلُ  ِمنْ  يَْدُعونَ  كَاُنوا َما َعْنُهمْ  َوَضلَّ ( 47) َشِهيد   ِمنْ  ِمنَّ

هُ  َوإِنْ  اْلَخيْرِ  ُدَعاءِ  ِمنْ  اْلِإْنَسانُ  يَْسأَمُ  َلا( 48) َمِحيص   ِمنْ  َلُهمْ  َما  الشَّر   َمسَّ

 (49) َقُنوط   َفيَُئوس  
 التفسير :

ولقد أعطينا رسولنا موسى التوراة فاختلف بنو إسرائيل يف التوراة فمنهم من آمن به ومنهم من كذب 
موسى فيما جاء به وأوذي موسى يف ذلك ، ولوال أن كلمة هللا قد سبقت منه بتأخر احلساب وعذاب 

بني املختلفني وفصل بينهم ولعجل للكفار العذاب يف احلال ومل يؤخرهم ، الكفار إىل يوم القيامة حلكم 
وإن الكفار لفي شك من القرآن موقع يف الريبة والرتدد واحلرية ومل يكن تكذيبهم عن بصرية منهم ـ من 
عمل عماًل صاحلًا فإمنا يعود نفع ذلك على نفسه ، ومن عمل السيئات والذنوب فإمنا يرجع وابل 
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بته عليه ، وما ربك بظالم لعباده فال يعاقب أحدًا إال بذنبه وال ينقص أحدًا من حسناته ذلك وعقو 
وال يزيد على السيئ يف سيئاته وال حتمل نفس ذنب غريها وال يعذب هللا أحدًا إال بعد قيام احلجة 

هللا وما خترج مثرات ـ إىل هللا وحده يرد علم القيامة فال يعلم أحد مىت تقوم إال  عليه وإرسال الرسول إليه
من أوعيتها وما حتمل من أنثى وال تضع حامل محلها إال بعلم هللا احمليط بكل شيء ، فال يغيب عن 
علم هللا مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء ، ويوم القيامة ينادي هللا املشركون تقريعًا هلم : أين 

مناك اآلن أنه ليس أحد منا يشهد اليوم أن شركائي الذين كنتم تعبدوهنم معي ؟ قال املشركون : أعل
معك شريكًا ـ وذهب عن املشركني فلم ينفعهم من كانوا يعبدوهنم من دون هللا يف الدنيا ، وتيقن 
املشركون يوم القيامة ما هلم من حميد وال منجا وال مهرب من عذاب هللا ونقمته ـ ال ميل اإلنسان من 

والولد ، وإن حصل لإلنسان شر من بالء أو فقر أو مرض أو  سؤال ربه خري الدنيا كاملال والصحة
 حنوها فإنه ييأس من روح هللا ويقنط من رمحة هللا فيقع يف ذهنه أنه ال يتهيأ له بعد هذا الشر خري .

 
 بعض الدروس من الآيات : 

 )) أنت كاذب (( وغري ذلكنك قد تقابل ويقال لك : هتيأ يف نفسك إ أيها الداعية إىل هللا (1
من األذى الذي قوبل به الرسل عليهم الصالة والسالم فقد كذبت الرسل من األمم السابقة 

وكلما حصل لك شيء من  وكذب موسى الذي جاء بىن إسرائيل ابلتوراة وكذب حممد 
األذى والتكذيب سواءًا كذبت علنًا وصراحة أو كذبت ابلكتابة يف الصحف وغريها من 

هللا وما حصل هلم من األذى والتكذيب واصرب على ما يصيبك الوسائل احلديثة فتذكر رسل 
من الناس فإن منهج الدعوة ال بد له من الصرب واالحتساب لألجر عند هللا وملا أوذي رسول 

(( رواه الشيخان من حديث ابن َفَصَبَ  َهَذا ِمنْ  ِبَِْكثَ رَ  ُأوِذيَ  َقدْ  ُموَسى اّللَُّ  رَِحمَ قال )) هللا 
مسعود ، واعلم أيها الداعية أن األذى قد يتنوع فقد يكون وشاية بك ، وقد يكون سباً وشتمًا 
لك وقد يكون سعيًا يف قطع بعض املال الذي أيتيك ، وقد يكون غري ذلك فاثبت وطبق ما 

(( ِلُيِصيَبكَ  َيُكنْ  لَْ  َأْخطََأكَ  َما َوَأنَّ  ِطَئكَ ِلُيخْ  َيُكنْ  لَْ  َأَصاَبكَ  َما َأنَّ  ْعَلمَ اَ و )) جاء يف قوله 
 )صحيح( .

أيها العاقل : تفهم هذه القاعدة املهمة اليت قررها القرآن وهي )) من عمل صاحلًا فإمنا يعمل  (2
لنفسه ومن أساء فإمنا حيمل نفسه (( وهذا عدل من هللا عز وجل ، لكن من هذه القاعدة 
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بنفسك بعمل كل شيء من الصاحلات )) ابن املستقبل لنفسك انطلق أيها املسلم يف االهتمام 
بعد املوت (( )) استغل وقتك يف عمل كل خري لنفسك (( )) استغل مالك يف وهو ما 

الصدقة واإلنفاق وعمل وقف يف كل وجوه الرب (( )) استغل سريك يف طريقك يف االستغفار 
والذكر والتسبيح لتجد هذا يف صحيفتك لنفسك (( )) اغتنم ليلك وهنارك وعقلك ومسعك 

دها اهتم بنفسك كل االهتمام يف الربامج اليت جت وبصرك يف كسب احلسنات لنفسك (( ))
أمامك رصيدًا يف ميزانك (( ))أمل على املالئكة كل كلمات اخلري واملعروف والرب والتقوى 
وتالوة القرآن وجمالس العلم والتفكر يف خلق هللا والنية احلسنة واهلموم ابحلسنات ، إملء كل 

علم  آخرتك أو يف دنياك وآخرتك ، واسك يفدقيقة واثنية من حياتك لتكون يف مصلحة نف
من اخلريات وهل العاقل  نصيبها وتقلل نفسك دسأنك إن قصرت يف عمل الصاحلات فإمنا حت

قل إن صالت ونسكي د نفسه ؟ واجعل هذه اآلية نصب عينيك وهي قوله تعاىل :)) سحي
َفُعكَ  َما َعَلى ِرصْ احْ (( ، واجعل هذا احلديث أمامك )) وُمياي وممات هلل رب العاملني  َواْسَتِعنْ  يَ ن ْ

))احذر من اإلساءة إىل نفسك واعلم أن كل معصية تفعلها إمنا  ، (( )صحيح(تَ ْعَجزْ  َواَل  ِِبّللَِّ 
 ((  حتمل نفسك هبا ، وتذوق مغبتها وعاقبتها بنفسك فاحلذر احلذر ، والزم التوبة واالستغفار

أيها املسلم : أكثر من دعاء هللا واسأله كل خري من خريي الدنيا واآلخرة فإن هللا حيب أن  (3
يف حديث أيب هريرة  يسأله عبده بل أن هللا تعاىل يغضب على عبده إن مل يسأله وقد قال 

الك مما جاء (( رواه الرتمذي )صحيح( ، واألفضل أن يكون سؤ َعَلْيهِ  يَ ْغَضبْ  اّللََّ  َيْسَألْ  لَْ  َمنْ ))
ومن ذلك :  من القرآن أو الثابت من سنة النيب وجبوامع الكلم  يف األحاديث عن النيب 

 اْْلرَْيِ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ يف حديث عائشة : )) اسأل من اخلري كله عاجله وآجله كما قال 
 َوَأُعوذُ واستعذ ابهلل من الشر كله ، ويف احلديث ))(( ْعَلمْ أَ  لَْ  َوَما ِمْنهُ  َعِلْمتُ  َما َوآِجِلهِ  َعاِجِلهِ  ُكلِ هِ 
(( رواه ابن ماجه )صحيح( وغري ذلك  َأْعَلمْ  لَْ  َوَما ِمْنهُ  َعِلْمتُ  َما َوآِجِلهِ  َعاِجِلهِ  ُكلِ هِ   الشَّر ِ  ِمنْ  ِبكَ 

هللا كل من السؤال }سؤال هللا اي أخي يتناول : ) سؤال الطلب ـ وسؤال استعاذة ( فاسأل 
 خري واستعذ ابهلل من كل شر {

يف  من سوء الظن ابهلل وقد قال و لنحذر من اليأس من روح هللا ومن القنوط من رمحة هللا  (4
(( رواه هللا رمحة من القنوط و هللا روح من اْلَيس و ِبهلل الشرك:  الكبائرحديث ابن عباس ))

   البزار )حسن( .
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ا َرْحَمةً  أََذْقَناهُ  َوَلئِنْ  ْتهُ  َضرَّاءَ  بَْعدِ  ِمنْ  ِمنَّ اَعةَ  أَُظن   َوَما ِلي َهَذا َليَُقوَلنَّ  َمسَّ  السَّ

ِذينَ  َفَلُنَنب َِئنَّ  َلْلُحْسَنى ِعْنَدهُ  ِلي إِنَّ  َرب ِي إَِلى ُرِجْعتُ  َوَلئِنْ  َقائَِمةً   ِبَما كََفُروا الَّ

 َوَنأَى أَْعرَضَ  اْلِإْنَسانِ  َعَلى أَْنَعْمَنا َوإَِذا( 50) َغِليظ   َعَذاب   ِمنْ  َوَلُنِذيَقنَُّهمْ  َعِمُلوا

هُ  َوإَِذا ِبَجانِِبهِ  هِ  ِعْندِ  ِمنْ  كَانَ  إِنْ  أَرَأَيُْتمْ  ُقلْ ( 51) َعِريض   ُدَعاء   َفُذو الشَّر   َمسَّ  اللَّ

 اْلآََفاقِ  ِفي آَيَاتَِنا َسُنِريِهمْ ( 52) بَِعيد   ِشَقاق   ِفي ُهوَ  ِممَّنْ  أََضل   َمنْ  ِبهِ  كََفرُْتمْ  ُثمَّ 

 شَْيء   ُكل ِ  َعَلى أَنَّهُ  ِبَرب ِكَ  يَكْفِ  أََوَلمْ  اْلَحق   أَنَّهُ  َلُهمْ  يََتبَيَّنَ  َحتَّى أَْنُفِسِهمْ  َوِفي

(54) ُمِحيط   شَْيء   ِبُكل ِ  إِنَّهُ  أََلا َرب ِِهمْ  ِلَقاءِ  ِمنْ  ِمْريَة   ِفي إِنَُّهمْ  أََلا( 53) َشِهيد    
 التفسير : 

وإذا أنعمنا على اإلنسان بيسر بعد عسر وصحة بعد مرض وغىن بعد فقر وحنو ذلك مل يقر بنعمة هللا 
عليه ويقول : هذا الذي حتصلت عليه من النعمة إين كنت أستحقه عند ريب وأان جدير به ، وما أظن 

إيل ريب كما أعطاين النعم يف هذه الدنيا ، فلنخربن  القيامة ستقوم ، وعلى فرض قيام القيامة فليحسنن
الذين كفروا يوم القيامة مبا فعلوه من املعاصي والكفر ، ولنذيقنهم من عذاب شديد مؤمل ـــ وإذا أعطينا 
اإلنسان نعمة من صحة أو مال أو ولد وحنو ذلك أعرض عن طاعة هللا واستكرب عن االنقياد ألوامر 

شر من شدة أو مرض وحنوها فهو يطيل املسألة ويكثر من الدعاء يف الشيء الواحد ، وإذا أصابه الهللا 
ليزيل هللا ما أصابه من الشدة ـــ قل ـ اي رسولنا ـ هلؤالء املشركني املكذبني ابلقرآن أخربوين إن كان هذا 

عند هللا ، مث كفرمت بتكذيبكم به ، كيف ترون حالكم  القرآن قد أوحاه هللا من عنده إىل رسوله 
؟ إنه ال أحد أضل منكم ، أنتم يف كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد  الذي أنزله على رسوله 

سنظهر للناس أدلتنا وحججنا على قدرتنا العظيمة وعلى استحقاقنا العباده دون سواان يف عن اهلدى ـــ 
سهم من اهليئات العجيبة أقطار السموات واألرض من املخلوقات وما يف خلقها من العجائب ويف أنف
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واألخالق املتباينة وغريها حىت يتضح هلم أن القرآن حق منزل من عند هللا وأن دين هللا اإلسالم وأن 
رسول هللا صادق فيما جاء به ، أومل يكف املشركني دلياًل ساطعًا على أن القرآن منزل من عند هللا 

هللا شهادة هللا على ذلك وكفي ابهلل شهيداً على وأن حممدًا صادق أنه رسول  وحيًا على رسول هللا 
لكن هللا يشهد مبا أنزل صادق فيما أخرب به كما قال تعاىل )) أقوال عباده وأفعاهلم وقد شهد أن حممداً 

أال إن املشركني يف شك وارتياب من قيام القيامة واحلساب واجلزاء ، أال إن هللا  (( ـــإليك أنزله بعلمه 
  األرض وال يف السماء . وقهراً فال خيفى عليه شيء يفعلماً وقدرة ومسعاً وبصراً وقدرة بكل شيء حميط 

 بعض الدروس من الآيات : 

أيها املسلم : إن أحدان إذا أنعم هللا عليه بنعمة من صحة أو مال وغري ذلك وكانت بعد ضراء  (1
وليقر هبا  ثن على هللاوليمن فقر ومرض وحنو ذلك فليحمد هللا وليشكر هللا على تلك النعمة 

وال يقل إمنا هذه ابستحقاقي لذلك عند هللا وأين حري هبا  وليجعلها يف طاعة هللا أهنا من هللا
 وجدير وهللا املوفق .

أخي املسلم : إذا أنعم هللا على وعليك بنعمة فلنحذر من الكرب واإلعراض عن هللا وطاعته بل  (2
أكثر الذين أنعم هللا عليهم نعمًا فجعلوها يف معصية علينا اخلضوع هلل وصرفها يف مرضاته وما 
ومن ذلك من أعطاه هللا املال فصرفه يف اخلمور  هللا وأعرضوا عن طاعة هللا وطاعة رسوله 

واللعب احملرم ويف حماربة دين هللا ويف نشر الفساد والرذيلة يف القنوات الفضائية وغريها ومن 
عن طاعة هللا ومنهم من أعطاه هللا السمع اللعب امللهي  ذلك من أعطاه هللا الصحة فصرفها يف

والبصر فصرفه يف معصية هللا نظراً أو استماعاً إىل احملرمات واألغاين وحنوها )) أال فليعلم هؤالء 
أهنم مسئولون يوم القيامة عن هذه النعم وجمزيون وأهنم مغبونون يف نعم أعطاهم هللا إايها كما 

 ( .(( )رواه البخاريَواْلَفَراغُ  الصِ حَّةُ  النَّاسِ  ِمنْ  َكِثري    ِفيِهَما َمْغُبون   نِْعَمَتانِ )) قال 

      إذا أصاب أحدان املصائب والشرور فعلينا العودة إىل هللا عز وجل ودعائه برفع ذلك عنا  (3
)) لكن ال ننسى هللا يف الرخاء وعند النعم وال تذكره إال وقت الشدة كما هو حال بعض 

هو يف الرخاء معرض عن هللا منغمس يف معاصيه وهو عند الشدة كثري الدعاء وقد قال  الناس
 (( ةِ  ِف  يَ ْعرِْفكَ  الرََّخاءِ  ِف  اّللَّ  ِإَل  تَ َعرَّفْ يف حديث ابن عباس  (( رواه أمحد )صحيح( .الشِ دَّ

أيها العبد : إن هذا الكون ملئ آبايت هللا الدالة على قدرته العظيمة وعلى استحقاقه العباده  (4
وحده ال شريك له فكل ما خلق هللا فإن فيه آية ودلياًل على ذلك ، ويف النفس آايت هللا 
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الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العباده دون سواه ، بل ما من اكتشاف ظهر يف هذا 
 أو سيظهر إال وفيه براهني على ذلك فحرى ابملسلم أن يستفيد من النظر يف هذه العامل

كل عامل من   ني للتأمل يف هذا العامل بل ويدعىاملخلوقات وعلى الدعاة أن يدعوا غري املسلم
العلماء املتخصصني يف جمال ختصصه للتأمل )) يدعي علماء الذرة للتأمل يف ذلك ، يدعي 

، والفيزايء ، والرايضيات ، وعلماء  ءمل يف ذلك ، يدعي علماء الكيمياعلماء البحار للتأ
األحياء والنبات ، وعلماء النفس والقانون ، وعلماء االجتماع ، وعلماء الطب واألخبار ، 
واجلغرافيا ، واحلفرايت ، ووظائف األعضاء واهلندسة ، والطريان ، والرتبية ، والبيئة ، والطاقة ، 

ماء طب العيون واألنف واألذن واحلنجرة والعظام واجللد واملسالك وأمراض والتشريح ، وعل
سنريهم آَيتنا ف ))         واألجنة والدم ، وغريهم إىل التأمل واالعتبار والنظر النساء والوالدة 

 ((  اِلفاق وف أنفسهم حّت يتبني َلم أنه اْلق

 أنه واحدتدل على  ة            ويف كل شيء له آي          

املنزل عليه أكثر األنبياء  سيكون رسولنا و   على رسولنا  منزل من عند هللاهذا القرآن  وإن
أوت من اآلَيت ما آمن على مثله البشر وقد إال  ما من اِلنبياء )) اتبعًا يوم القيامة كما قال 
( ، (( )رواه الشيخان هللا إل فأرجوا أن أكون أكثرهم اتبعًا يوم القيامة وإمنا الذي أوتيته وحيًا أوحاه

و بعض املرات لتزداد )) أخي املسلم : اجلس وتفكر يف بعض اآلايت يف األفاق ويف نفسك ول
 . وهللا املوفق      وهدى ((  إمياانً وتقى
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