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هُُِاْلَحْمدُ )) َماَواتَُُِفاِطرُُِِللَّ ًلاُاْلَمَلائِكَةَُُِجاِعلَُُِوالْأَرِْضُُالسَّ َُمْثَنىُأَْجنَِحةُ ُأ وِليُر س 

َلاثَُ بَاعََُُوث  هَُُإِنَُُّيََشاءُ َُماُاْلَخْلقُُِِفيُيَِزيدُ َُور  ُيَْفَتحَُُِما(1ُ)َُقِديرُ ُشَْيءُ ُك ل َُُِلىعَُُاللَّ

هُ  ْمِسكََُُفَلاَُرْحَمةُ ُِمنُُِْللنَّاِسُُاللَّ رِْسلََُُفَلاُي ْمِسكَُُْوَماَُلَهاُم  وَُُبَْعِدهُُِِمنَُُْلهُ ُم  َُوه 

واُالنَّاسُ ُأَيَُّهاُيَا(2ُ)ُاْلَحِكيمُ ُاْلَعِزيزُ  هُُِنِْعَمةَُُاْذك ر  هَُُِغيْرُ َُخاِلقُ ُِمنَُُْهلَُُْعَليْك مُُْاللَّ ُاللَّ

ك مُْ َماءُُِِمنَُُيَْرز ق  وَُُإِلَّاُإَِلهََُُلاَُواْلأَرِْضُُالسَّ ْؤَفك ونََُُفأَنَّىُه  ب وكََُُوإِنُُْ(3)ُت  َُفَقدُُْي كَذ ِ

بَتُْ لُ ُك ذ ِ هَُُِوإَِلىَُقبِْلكَُُِمنُُْر س  ْرَجعُ ُاللَّ ورُ ُت  م 
هَُُِوْعدَُُإِنَُُّالنَّاسُ ُأَيَُّهاُيَا(4ُ)ُاْلأ  َُحقُ ُاللَّ

رَّنَّك مُ َُفَلا ْنيَاُاْلَحيَاةُ َُتغ  رَّنَّك مَُُْوَلاُالدُّ ورُ ُِباللَّهُُِيَغ  5ُ)ُاْلَغر  وُ َُلك مُُْالشَّيَْطانَُُإِنَُّ( َُعد 

وهُ  اَُفاتَِّخذ  وًّ َماَُعد  وُإِنَّ واُِحْزبَهُ ُيَْدع  ِعيرُُِأَْصَحابُُِِمنُُِْليَك ون   (((6ُُ)ُالسَّ

  
 التفسري : 

 
الشكر اجلزيل هلل وحده دون سواه الذي خلق السموات واألرض على غري احملامد كلها والثناء اجلميل و 

 وأبمره كما يشاء وجعل للمالئكة أجنحة مثل سابق وهللا جعل املالئكة رساًل ابلوحي إىل أنبيائه
أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة يزيد يف  ةيطريون هبا فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثالث

 يشاء فمنهم من له أكثر من أربعة أجنحة كجربيل إن هللا على كل شيء قدير ،،، األجنحة واخللق ما 
ما يفتح هللا للناس من نعمة كاملال والرزق وبركات األرض والصحة والولد والفقه وغريها فال احد 

احد من  عهللا عن احد من خلقه من هذه النعم فال يستطي عيقدر على منع تلك النعمة , وما مين
يغالب  ويوصله إىل احد منهم إذا شاء هللا عدم وصوهلا إليه , وهللا هو العزيز الذي ال هيرسل خلقه أن

 م يف خلقه وشرعه وجزاءه ,, ياحلك
حتصى وذلك بشكر هللا عليها ابلقيام  تعد وال أيها الناس : اذكروا نعمة هللا عليكم اليت ال اي

م من خالق غري هللا يرزقكم من السماء ابملطر ومن بطاعته وترك معاصيه والثناء على هللا هبا , هل لك
شريك له فكيف تصرفون عن  هو وحده ال إالإله يستحق العبادة  ابلزروع والثمار وغريها ال األرض

بعد معرفه احلق وان هللا هو املتفضل عليكم بكل خري , وان يكذبك الكفار  له شريك عبادته وحده ال
سلف من الرسل واىل هللا  يف من أسوةفلك  أقوامهمقبلك كذهبم أيها الرسول فقد كذبت رسل من  –

 ترجع األمور فنجازيهم على أعماهلم أوفر اجلزاء ,,,,,,
تغرتوا ابلدنيا وزخرفها  ريب فيه فال أيها الناس إن وعد هللا مبعادكم وبعثكم بعد املوت حق ال اي
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يفتتنكم وخيدعنكم  علوها نصب أعينكم والبل استعدوا آلخرتكم واج اآلخرةتتلهوا هبا عن  وزينتها وال
 لكم بتزيني املعاصي والذنوب فانه عدولكم فاحذروه ,,,, فيظ الشيطان عن طاعة هللا واتباع رسوله 

فادوه انتم اشد العداوة وخالفوه وكذبوه لكم هبا ف إن الشيطان لكم عدو وشديد العداوة مبارز
 انر جهنم املستعرة ,,,,,  أصحابليكونوا من  وأتباعه أوليائهيدعو الشيطان  إمنافيما يغركم به 

 
ُ:ُُبعضُالدروسُمنُالآيات

 
 : كة جعل هللا منهم رسالً وهم قسماناملالئ إن (1

 األنبياءوهذا الوحي الذي ينزل به جربيل على  األنبياء إىلالقسم األول : رسل ابلوحي  -أ
 عليهم الصالة والسالم , فهو املوكل بذلك ,,

كما قال تعاىل ) توفته رسلنا   األنبياء إىلهم رسل من هللا بغري الوحي  القسم الثاين  -ب
 يفرطون (  وهم ال

لم جربيل ليلة اإلسراء وله هللا صلى هللا عليه وسل وقد رأى رسو  أجنحةمالئكة لل أن إثبات (2
جناح بني كل جناحني كما بني املشرق واملغرب وهذا فيه دالله على عظيم قدرة هللا  ستمائة

 )) فهل قدران هللا حق قدرك وقمنا بطاعته وترك معصيته ؟ وليجتهد كل واحد منا يف تعاىل
 رسوله صلى هللا عليه وسلم حسب االستطاعة )) فاتقوا هللا ما به وأمرهبه هللا  أمرالقيام مبا 

 استطعتم (( 

يقدر  والإذا قدرها هللا يل ولك  يستطيع احد رد نعمة عين وعنك النعم كلها من هللا وال إن  (3
سعيد اخلدري رضي هللا عنه  أيبهللا منعها ويف حديث  أرادعلى جلب نعمة يل أو لك إذا 

 ِمْلء   اْْلَْمد   َلكَ  رَب ََّنا َقالَ  الرُّك وعِ  ِمنْ  رَْأَسه   رََفعَ  ِإَذاقال : قال رسول هللا صلى هللا وعليه وسلم ))
 َلكَ  وَك لَُّنا اْلَعْبد   َقالَ  َما َأَحقُّ  َواْلَمْجدِ  الث ََّناءِ  َأْهلَ  بَ ْعد   َشْيء   ِمنْ  ِشْئتَ  َما َوِمْلء   َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ 

َفع   َوَل  َمنَ ْعتَ  ِلَما م ْعِطيَ  َوَل  َأْعطَْيتَ  ِلَما َماِنعَ  َل  اللَّه مَّ  َعْبد   (( رواه مسلم )) اْْلَدُّ  ِمْنكَ  اْْلَد ِ  َذا يَ ن ْ
 املعطي هللا ولنطلب منع السوء عنا من هللا عزوجل فهومن  أخي املسلم لنطلب كل خري فيا

 املانع لذلك دون غريه (( 

 حتصى وهذا الذكر يتناول : تعد وال املسلم )) لنذكر نعم هللا علينا اليت ال أيها (4
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شكر هللا ابلقلب واللسان واجلوارح ومحده على تلك النعم فان العبد إذا محد هللا يف  -أ
العاملني قال هللا محدين عبدي كما قال صلى هللا عليه وسلم  هلل رب الصالة فقال احلمد

 العاملني رب هلل اْلمد}   :  العبد قال فإذا يف احلديث القدسي وفيه" هريرة أيبيف حديث 
فالعبد حيمد ربه على كل النعم وحيمده  /احلديث رواه مسلم" عبدي محدين:  هللا قال{ 

  على نعمه"  " لنكن حامدين هللعلى كل نعمة حتصل له 

شكر هللا ومحده على النعمة اليت حتصل للعبد كما قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث   -ب
ْربَةَ  َيْشَربَ  َأوْ  اْْلَْكَلةَ  َيَْك لَ  َأنْ  اْلَعْبدِ  َعنْ  َلََيَْضى اّللََّ  ِإنَّ : انس  َها فَ َيْحَمَده   الشَّ (( رواه َعَلي ْ
 " لنكن شاكرين هلل على نعمه"  مسلم

  . هللا والثناء على هللا هبا وسؤال هللا ان يتمها على العبد إىلة النعمة نسب -ت

يف معاصيه ولذلك فالعبد مسئول يوم القيامة عن  بذل النعمة يف طاعة هللا عزوجل ال  -ث
فهي من النعم (( "فتنبه لذلك وفقك  شبابه وعلمه وماله وعمره ماذا عمل يف ذلك كله

 هللا" 
 : املسلم  أخي (5

يف قلوبنا فال تلهينا عن طاعة هللا  ال أيديناجعلها يف ابلدنيا الذاهبة الفانية ولنتغرت  ال -أ
نْ َيا َفات َّق واعزوجل وقد قال صلى هللا عليه وسلم ))  رواه مسلم.(( النِ َساءَ  َوات َّق وا الدُّ

عدو فهو يزين للعبد كل  ألنهنتخذه عدوا اشد العداوة  أنران الشيطان وعلينا يغ ال -ب
 :ذنب ومن ذلك  سوء وكل

قال  ومن تزيني الكفر انه كما أنواعهاانه يزين الشرك والكفر ابهلل والفواحش جبميع  -أ
ْيطَانَ  ِإنَّ "صلى هللا عليه وسلم :   السََّماَء؟ َخَلقَ  َمنْ : فَ يَ ق ول   َأَحدَك مْ  َيَِْت  الشَّ

 اّللََّ؟ َخَلقَ  َمنْ : فَ يَ ق ول   ،اّللَّ  : فَ يَ ق ول   اَْلْرَض؟ َخَلقَ  َمنْ : فَ يَ ق ول   اّللَّ ،: فَ يَ ق ول  
 رواه الطرباين يف الكبري  "َوَرس وِلهِ  ِِبّللَِّ  آَمْنت  : فَ ْليَ ق لْ  َأَحد ك ْم، َذِلكَ  َوَجدَ  َفِإَذا

ْيطَانَ  ِإنَّ   -ب مِ  ََمَْرى آَدمَ  اْبنِ  ِمنْ  ََيِْري الشَّ ى هللا عليه وسلم يف الدم كما ثبت ذلك عن النيب صل الدَّ
  إغوائهيسعى يف  فهو يوسوس للعبد جامث علي قلبه /الشيخان س رواهحديث ان

 املشاكل بينهم والفنت كما قال صلى هللا وعليه وسلم إليقاعبني املصلني  الشيطان حيرش إن  -ت
ْيطَانَ  ِإنَّ يف حديث جابر )) لتحريش ولكن يف ا اْلَعَربِ  َجزِيَرةِ  ِف  اْلم َصلُّونَ  يَ ْعب َده   َأنْ  أَِيسَ  َقدْ  الشَّ
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 " لنحذر من حتريش الشيطان بيننا "(( رواه مسلم  بينهم

ْعت   قَالَ   ان الشيطان قعد البن ادم بكل طريق من طرق اخلري كما جاء يف حديث سربة  -ث  َسَِ
ْيطَانَ  ِإنَّ  يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  ْسََلمِ  ِبَطرِيقِ  َله   َقَعدَ ف َ  ِبَِْطر ِقهِ  آَدمَ  ِلْبنِ  قَ َعدَ  الشَّ  فَ َقالَ  اْْلِ
َاِجر   فَ َقالَ  اْلِْْجَرةِ  ِبَطرِيقِ  َله   قَ َعدَ  ث َّ  َفَأْسَلمَ  فَ َعَصاه   أَبِيكَ  َوآَِبءِ  آَِبِئكَ  َوِدينَ  ِديَنكَ  َوَتَذر   ت ْسِلم    َوَتدَع   ُت 

َا َوََسَاَءكَ  َأْرَضكَ   فَ َقالَ  اْلَِْهادِ  ِبَطرِيقِ  َله   قَ َعدَ  ث َّ  فَ َهاَجرَ  فَ َعَصاه   الطِ َولِ  ِف  َرسِ اْلفَ  َكَمَثلِ   اْلم َهاِجرِ  َمَثل   َوِإَّنَّ
 َرس ول   فَ َقالَ  َفَجاَهدَ  فَ َعَصاه   اْلَمال   َوي  ْقَسم   اْلَمْرَأة   فَ ت  ْنَكح   فَ ت  ْقَتل   فَ ت  َقاِتل   َواْلَمالِ  الن َّْفسِ  َجْهد   فَ ه وَ  ُت َاِهد  

 َحقًّا َكانَ   ق ِتلَ  َوَمنْ  اْْلَنَّةَ  ي ْدِخَله   َأنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  َعَلى َحقًّا َكانَ   َذِلكَ  فَ َعلَ  َفَمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ 
 َحقًّا َكانَ   َداب َّت ه   َوَقَصْته   َأوْ  ةَ اْْلَنَّ  ي ْدِخَله   َأنْ  اّللَِّ  َعَلى َحقًّا َكانَ   َغِرقَ  َوِإنْ  اْْلَنَّةَ  ي ْدِخَله   َأنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  َعَلى
 (رواه امحد والنسائي )  اْْلَنَّةَ  ي ْدِخَله   َأنْ  اّللَِّ  َعَلى

ْيطَانَ  ِإنَّ الشيطان يلبس على العبد صالته كما قال صلى هللا عليه وسلم )) إن -ج  ِف  َأَحدَك مْ  َيَِْت  الشَّ
َنه   فَ َيْدخ ل   َصََلتِهِ   َأنْ  قَ ْبلَ  َسْجَدَتنْيِ  فَ ْلَيْسج دْ  َذِلكَ  َكانَ   َفِإَذا نَ َقصَ  َأوْ  زَادَ  َيْدِريَ  َل  َحّتَّ  نَ ْفِسهِ  َوَبنْيَ  بَ ي ْ
 هريرة  أيب(( رواه الرتمذي وابن ماجه عن ي َسلِ مَ 

 ِإنَّ ان الشيطان حيضر العبد عند كل شيء حىت حيضره عند طعامه ويف حديث جابر ))  -ح
ْيطَانَ   َأَحدِك مْ  ِمنْ  َسَقَطتْ  َفِإَذا َطَعاِمهِ  ِعْندَ  ََيْض َره   َحّتَّ  َشْأنِهِ  ِمنْ  َشْيء   ك ل ِ   ِعْندَ  َأَحدَك مْ  ََيْض ر   الشَّ

ْيطَانِ  يََدْعَها َوَل  ِلَيْأك ْلَها ث َّ  َأًذى ِمنْ  ِِبَا َكانَ   َما فَ ْلي ِمطْ  اللُّْقَمة   (( رواه مسلم ويف حديث حذيفة  ِللشَّ
ْيطَانَ  ِإنَّ ))  (( رواة مسلم َعَلْيهِ  اّللَِّ  اْسم   ي ْذَكرْ  لَْ  الَِّذي الطََّعامَ  ْسَتِحلُّ َليَ  الشَّ

 أصحابهان الشيطان يسعى يف بث الفرقة بني املسلمني وملا كان صلى هللا عليه وسلم مع  -خ
 وأبو(( رواه امحد الشيطان من اْلودية و الشعاب ف تفرقكم إَّنا صحابهألفتفرقوا يف الشعاب قال 

 ثعلبة اخلشين صحيح  أيبحديث  داود من

ه أهنا  واعرف ملتأخي املسلم كن حذرا اشد احلذر من الشيطان الرجيم واستعذ ابهلل منه  )) فيا
(( وفقنا هللا وإايك ملا ِِبْْلَق ِ  َوَتْكِذيب   ِِبلشَّر ِ  ِإيَعاد  قال صلى هللا عليه وسلم عن الشيطان  كما

 حيبه ويرضاه 
 

ُ ُ ِذينَُ)) واُالَّ مُُْكََفر  ِذينََُُشِديدُ َُعَذابُ َُله  واَُوالَّ واُآََمن  مُُْالصَّاِلَحاتَُُِوَعِمل  َُمْغِفرَةُ َُله 

7ُ)ُكَِبيرُ َُوأَْجرُ  ي ِنَُُأََفَمنُْ( وءُ َُلهُ ُز  هََُُفإِنََُُّحَسًناَُفرَآَهُ َُعَمِلهُُِس  ُيََشاءُ َُمنُُْي ِضلُُُّاللَّ

كََُُتْذَهبَُُْفَلاُيََشاءُ َُمنَُُْويَْهِدي هَُُإِنََُُّحَسَراتُ َُعَليِْهمَُُْنْفس  ونَُُِبَماَُعِليمُ ُاللَّ ُيَْصَنع 
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(8ُ يَاحَُُأَرَْسلَُُالَِّذيَُواللَّهُ ( ِ ثِيرُ ُالر  ْقَناهُ َُسَحابًاَُفت  ُِبهَُُِفأَْحيَيَْناَُمي ِتُ ُبََلدُ ُإَِلىَُفس 

ورُ ُكََذِلكََُُمْوتَِهاُبَْعدَُُاْلأَرْضَُ هُُِاْلِعزَّةَُُي ِريدُ ُكَانََُُمنُْ(9ُ)ُالنُّش  ُإَِليْهَُُِجِميًعاُاْلِعزَّةُ َُفِللَّ

ي ِبُ ُاْلكَِلمُ ُيَْصَعدُ  هُ ُالصَّاِلحُ َُواْلَعَملُ ُالطَّ ِذينَُُيَْرَفع  ونََُُوالَّ َئاتُُِيَْمك ر  ي ِ َُله مُُْالسَّ

وَُُأ وَلئِكََُُوَمكْرُ َُشِديدُ َُعَذابُ  هُ (10ُ)ُيَب ورُ ُه  رَابُ ُِمنَُُْخَلَقك مَُُْواللَّ مَُُّت  ْطَفةُ ُِمنُُْث  مَُُّن  ُث 

رُ َُوَماُِبِعْلِمهُُِإِلَّاَُتَضعُ َُوَلاُأ ْنَثىُِمنَُُْتْحِملُ َُوَماُأَْزَواًجاُك مَُْجَعلَُ رُ ُِمنُُْي َعمَّ َعمَّ َُوَلاُم 

رِهُُِِمنُُْي ْنَقصُ  م  هَُُِعَلىَُذِلكَُُإِنَُُِّكَتابُ ُِفيُإِلَّاُع  11ُ)ُيَِسيرُ ُاللَّ ُيَْسَتِويَُوَما(

رَاتُ َُعْذبُ َُهَذاُاْلبَْحرَانُِ َجاجُ ُِمْلحُ َُوَهَذاُاب هُ شَرََُُسائِغُ ُف 
ونَُُك ل ُ َُوِمنُُْأ  َُلْحًماَُتأْك ل 

ونََُُطِريًّا وَنَهاُِحْليَةًَُُوَتْسَتْخرِج  ْلكََُُوَترَىَُتْلبَس  واَُمَواِخرَُُِفيهُُِاْلف  َُفْضِلهُُِِمنُُِْلَتبَْتغ 

ك مُْ ونََُُوَلَعلَّ ُُ((ُ(12)َُتْشك ر 

 التفسري : 
 

الصاحلة هلم  األعمالشديد يف انر جهنم والذين امنوا وعملوا الذين كفروا ابهلل ورسوله هلم عذاب 
 اخلري يف النعيم املقيم يف جنات النعيم  أعمالعملوا من  مغفرة من هللا لذنوهبم واجر كبري علي ما

حسنًا وهو يعتقد من الكفر والذنوب فرأى فعله القبيح  السيئة أعمالهافمن زين الشيطان له 
ن يشاء من ن هللا يضل م، فإ أضلهحيلة لك فيه الن هللا قد  حيلة ؟  اللك فيه انه حيسن صنعًا 

هتلك نفسك __ أيها  اإلميان واحلق واخلري والصالح ، فال إىل عباده ويهدي من يشاء من عباده
خيفي عليه منهم شي  هللا عليم مبا يصنعون وال إنعلي كفرهم وضالهلم ،  الرسول __ أسفاً 

الرايح فتحرك سحااب فسقناه ايل بلد  أرسلالذي  وهللا وحدهـــ  السيئة مأعماهلوسوف جيازيهم علي 
ربت وانبتت من كل زوج بعد موهتا .... ))اهتزت و  األرضابملاء  حيينانبات فيه فأ جدب قحط ال

من كان من قبورهم ـــ  أحياء األمواتبعد موهتا ابملاء كذلك نبعث  األرض أحيينا(( وكما هبيج 
فانه حيصل له طلبه  تعايل واتباع رسوله فليلزم طاعة هللا  واآلخرةعزيزا يف الدنيا يكون  أنيريد 

يصعد  إليهو ويذل من عصاه  فيعز من أطاعه مجيعاوله العزة  واآلخرةمالك الدنيا  الن هللا تعاىل
ل الصاحل العم إن أو من صاحبه ويثيبه عليه ويتقبلههللا  يرفعهالذكر والتالوة والدعاء والعمل الصاحل 

، والذين يعملون السيئات )الذنوب( هلم عذاب شديد عند هللا،  إليهيرفع الكالم الطيب )الذكر( 
 ومكرهم يفسد ويبطل ويذهب .

من  آدم من تراب مث خلق نسله من ساللةابتدأ خلق أبيكم  _________وهللا وحده
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وهللا يعلم ذلك فال خيفي  إال تضع محلها وال أنثيحتمل من  ماو  وإاناثماء مهني مث جعلكم ذكورا 
وهو مكتوب عند هللا يف  إال آخرينقص من عمر معمر  يزاد يف عمر معمر وال ، وما شيءعليه 

ص وغريها يسري على هللا والزايدة والنق واألعمارذلك كله من اخللق والتدبري  إناللوح احملفوظ ، 
، سهل العذوبةعذب شديد  دالن : هذايتعا البحران وال يستوي وما ـــ فيه صعوبة ال سهال عليه

وتستخرجون من  طرايً  مسكاً  أتكلونمن كل البحرين العذب وامللح  امللوحةشربه، وهذا ملح شديد 
تتحلون به من اللؤلؤ واملرجان تلبسوهنا ، وتشاهد السفن والبواخر يف البحر تشق املاء  البحرين ما

قطر، ولعلكم تشكرون هللا علي  إىلالسفن من قطر لتبتغوا من فضل هللا ابلتجارة وغريها علي تلك 
هللا واخلصوا له  فأطيعواسخره لكم من الفلك فذلك فضل هللا عليكم  انعم به عليكم وما ما

 العبادة دون سواه
 : بعض الدروس املستفادة

 
 لك ايالكبري ولذ واألجروالعمل الصاحل هلا مثراتن مها مغفرة الذنوب  اإلميان إناملسلم  أخي (1

جاء يف  الفرائض ومن ذلك ما أداءالصاحلة )النوافل( بعد  األعمالاملسلم لنحرص علي  أخي
 الظُّْهرِ  بَ ْعدَ  َوَأْربَ ًعا الظُّْهرِ  قَ ْبلَ  َأْربَ ًعا َصلَّى َمنْ : يه وسلم حديث ام حبيبه وهو قوله صلي هللا عل

ل ذلك رمحك هللا(وقال  امحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة. )ص (رواه حرمه هللا على النار
 رَقَ َبة   َكِعْتقِ   َكانَ   َفَأْحَصاه   أ ْسب وًعا اْلبَ ْيتِ  ِِبََذا طَافَ  َمنْ بن عمر )صلي هللا علية وسلم يف حديث ا

ْعت ه   (رواه  َسَنةً حَ  ِِبَا َله   وََكَتبَ  َخِطيَئةً  َعْنه   اّللَّ   َحطَّ  ِإلَّ  أ ْخَرى يَ ْرَفع   َوَل  َقَدًما َيَضع   َل  يَ ق ول   َوَسَِ
الصاحلة اليت فيها حط  األعمالالرتمذي والنسائي )اسبوعآ:سبعة اشواط( وهكذا كثريا من 

 الذنوب ورفع الدرجات وكتابة احلسنات 

العزة احلقيقية امنا هي يف فاخي املسلم )اطلب العزة من هللا عز وجل والتطلبها من غريه ،  (2
وله وللمؤمنني ،، )اان قوم اعزان هللا اباالسالم(وكلما  )وهلل العزة ولرس طاعة هللا كما قال تعاىل

وكلما ختلي العبد عن طاعة ربه واعرض عنها   وأكرمكان املسلم اكثر متسكآ بدينه كان اعز 
 كان أذل وأحقر 

, حنب فلنكثر من  إان زال له عند هللا شي يذكر به ؟ بلىي حيب احدان ان ال اخي املسلم )اال (3
تحميد والتهليل والذكر وقد قال تعايل يف احلديث القدسي:من ذكرين يف التسبيح والتكبري وال
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 رواه الشيخان.نفسه ذكرته يف نفسي ومن ذكرين يف مال ذكرته يف مال خري منهم ( 

 ولنكثر من الكلم الطيب كالتسبيح والتهليل والتحميد وغري ذلك ليصعد ذلك لنا ايل هللا (

   ل عنه يوم القيامه ولذلك أخذه وسوف تسمر ستألم امنا كتب هللا لك من العاخي املس (4
وجل الن احدان مسئول عن عمره كما قال  اجتهد يف ان جتعل عمرك يف طاعة هللا عزأ(

 ع م رِهِ  َعنْ وذكر منها ) َأْرَبع   َعنْ  ي ْسَألَ  َحّتَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َعْبد   َقَدَما تَ ز ول   لَ صلي هللا علية وسلم 
َنا ِفيَما اجتهد ان جتعل لك لسان صدق وذكر حسن بعد موتك  ب(  رواه الرتمذي)صحيح(( ه  َأف ْ

قال صلي هللا  وهذا امنا يكون ابإلحسان يف القول والعمل واألحسان ايل الناس لوجه هللا وقد
إصالح عملك النه يبقي معك  يف واجتهد رواه الرتمذي ,(َحَسن   ِب ل ق   النَّاسَ  َوَخاِلقِ علية وسلم )

َبع   َقالَ قال صلي هللا علية وسلم يف حديث انس :) قد   َفََيِْجع   َوَعَمل ه   َوَمال ه   َأْهل ه   َثََلث   اْلَميِ تَ  يَ ت ْ
َقى اثْ َنانِ  َقى َوَمال ه   َأْهل ه   َواِحد   َويَ ب ْ  ( رواه الشيخان َعَمل ه   َويَ ب ْ

 َله   ي  ْبَسطَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ انس ج( احب ان ينسأ لك يف اثرك كما قال صلي هللا علية وسلم ) يف حديث 
 بصلة الرحم ( اعنت . (رواه الشيخانَرمِحَه   فَ ْلَيِصلْ  أَثَرِهِ  ِف  َله   َوي  ْنَسأَ  ِرْزِقهِ  ِف 

ابلذرية الصاحلة حيت يدعوا لك بعد املوت وقد قال صلي هللا علية وسلم )او ولد  د( اعنت
 رواه الشيخان .صاحل يدعوا له(

)اللحم الطرى ( هل علمت قدرة هللا العظيمه الذي يسر لك هذه  كايمن ايكل السم (5
السمكه من هذه البحار فازددت امياآن وتقي وخوفآ من هللا وخشية له يف الغيب والشهادة 

ا ذلك فاذا اكلت مسيت هللا واذ  هلل علي نعمه ومحدا له علىقباآل علية وشكراً وإوحمبته له 
ت هذه النعمة يف طاعة هللا سبحانه وكذلك انت ايصائد انتهيت محدت هللا قوال وعمال وضع

االمساك من البحار هل محدت هللا علي ذلك الرزق وعلي تسخري هللا لك هذه النعمة اليت 
السفينه اقمت الصالة وقمت مبا اوجب هللا عليك  عليها وتتاجر عليها فاذا كنت على تصيد

  .ذكرت هللا وانت جتوب البحار املاحلة والعذبة و 

اخي املسلم ان كنت اتجرا مستوردا يف البواخر والسفن اوغريها فال تستورد احملرمات كالدخان 
التاجر املسلم من  االشياء الضارة ابجملتمع واليكنواآلت الغناء واملزمار والعود واملخدرات و 

د عن ذلك وقد قال صلي هللا وسلم يف بل يبتع املستوردين والبائعني للمحرمات الفجار
 ( راواة امحد واحلاكم اْلف جَّار   ه مْ  التُّجَّارَ  ِإنَّ  ديث )احل
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ذه احللية من البحار فال تغشوا فيها وكلما هبواملرجان اتقوا هللا الذي من عليكم  ؤاللؤلابئعي  اي (6
اميااًن وتقى هللا العظيمة يف ذلك فيزداد  لي شي من هذة احلليه فليتذكر قدرةع أحدكمحصل 

ة له ابلقيام ابلواجبات وترك احملرمات واالزدايد من املسنوانت     وهللا بوخوفا من هللا وحم
 املوفق 

 َماؤ ه   الطَّه ور   ه وَ االصل يف دواب البحر احلل وملا سال صلي هللا عليه سلم عن ماء البحر قال :  (7
تَ ت ه   اْلِْلُّ   صحيح  /واحلاكم (رواه امحد واهل السنن َمي ْ
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يْلَُُي وِلجُ الايه) َهارُُِِفيُاللَّ َهارََُُوي وِلجُ ُالنَّ يْلُُِِفيُالنَّ رَُُاللَّ ُك لُ َُواْلَقَمرَُُالشَّْمسََُُوَسخَّ

َسمًّىُلِأََجلُ ُيَْجرِي ْلكُ َُلهُ َُربُّك مُُْاللَّهُ َُذِلك مُ ُم  ِذينَُُاْلم  ونََُُوالَّ َُماُد ونِهُُِِمنَُُْتْدع 

13ُ)ُِقْطِميرُ ُِمنُُْيَْمِلك ونَُ مُُْإِنُْ( وه  َعاَءك مُُْوايَْسَمعُ َُلاَُتْدع  واَُوَلوُُْد  َُماَُسِمع 

ر ونَُُاْلِقيَاَمةَُُِويَْومََُُلك مُُْاْسَتَجاب وا ُأَيَُّهاُيَا(14ُ)َُخِبيرُ ُِمْثلُ ُي َنب ِئ كََُُوَلاُِبِشْرِكك مُُْيَكْف 

مُ ُالنَّاسُ  َقرَاءُ ُأَْنت  هُُِإَِلىُاْلف  وََُُواللَّهُ ُاللَّ َُويَأْتُُِِهبْك مُْي ذُُْيََشأُُْإِنُْ(15ُ)ُاْلَحِميدُ ُاْلَغنِيُُُّه 

َُتْدعُ َُوإِنُُْأ ْخرَىُِوْزرََُُوازِرَةُ َُتزِرُ َُوَلا(17ُ)ُِبَعِزيزُ ُاللَّهَُُِعَلىَُذِلكََُُوَما(16ُ)َُجِديدُ ُِبَخْلقُ 

ْثَقَلةُ  ْربَىَُذاُكَانََُُوَلوُُْشَْيءُ ُِمْنهُ ُي ْحَملَُُْلاُِحْمِلَهاُإَِلىُم  َماُق  ْنِذرُ ُإِنَّ ِذينَُُت  ُيَْخَشْونَُُالَّ

مَُْربَُّ واُِباْلَغيْبُُِه  َماَُتَزكَّىَُوَمنُُْالصََّلاةََُُوأََقام  هَُُِوإَِلىُِلَنْفِسهُُِيََتَزكَّىَُفإِنَّ ُاْلَمِصيرُ ُاللَّ

(18)ُُ)ُ

 
 التفسري: 
  
 النهاريف الليل فيزيد الليل وذلل هللا التامه انه يدخل الليل يف النهار فيزيد النهار ويدخل ومن قدرة 

ما جيري يف فلكه ايل وقت معلوم واليزيد عنه والينقص والذي فعل هذا هو الشمس والقمر كل منه
ربكم هللا الذي الاله غريه والذين تعبدون من دون هللا من االنداد ماميلكون من قطمري )القطمري : 

لفافه اليت تكون على نواة التمر ( فليس هلم من ملك السموات االرض شى والمبقدار القطمري بل لا
اليت تعبدوهنا من دون هللا ال تسمع  ةه هلل سبحانه__ان تدعوا ايها املشركون هذه اآلهلامللك كل

تجيبون لكم يف شي مما تطلبون دعائكم الهنا مجاد الارواح فيها ولو افرتض اهنم استمعوا فاهنم اليس
اعلم ابلواقع  هلا مثل خبري)هو هللا(فانهن منكم والخيربك بعواقب االمور ومآو منها ويوم القيامة يتربأ

هللا املفتقرون اليه يف كل حلظة فاموركم كلها بيده وهللا هو  الناس أنتم احملتاجون إىل أيها اي__ الحماله 
ان -ازي عليهوجي ويقدره ويشرعهاحلميد يف مجيع مايفعله ويقوله  الشريك له وهو لغىن وحدهاملنفرد اب

 وال-ممتنع بقوم غريكم يصعب على هللا وال اإلتيانو  إهالككم وما –ت بقوم غريكم يرد هللا يهلككم وأي
 تساعد على محل ما أن إىلوذنوهبا  أبوزارهاسأل نفس مثقلة وان ت– أخرىحتمل نفس ذنب نفس 

ختوف  إمناابنها  أو كأبيها  إليهاوان كان من سألته قريبا  شيءحيمل منه   وبعضه الأعليها من الذنوب 
كما شرعت ومن   الصالة وأدوا  القيامةتقوم  أنوقبل  اخللوةن هللا يف الذين خيافو به جئت به ويتعظ  مبا

ة فيجازى كال بعمله إن القيامفثمرة استقامته لنفسه واىل هللا عودة اخلالئق يوم  واآلاثمتطهر من الشرك 
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  خرياً فخري وإن شراً فشر.
 -وان شرا فشر خريا فخري إنفيجازي كال بعمله 

 
 :ها بعض الدروس املستفاده من

 
؟هل مألان ذلك  مألان ليلنا وهناران نت نعيش يف الليل والنهار لكن مباخي املسلم ,واان وا-1

ذلك مبعصية هللا واالنغماس يف الذنوب"اخي  مأل ن الكثريمنأ وأ ؟ ىل مرضاتهبطاعة هللا والتسابق إ
 ليجعل كل واحد منا لنفسه برانجما يف ليله وهناره ومن ذلك .

داء الصلوات املفروضه يف املساجد مع مجاعة املسلمني وهذا واجب على منا على أ ا(حيرص كل واحد
على ذلك حبيث اذا مسعت املؤذن أتهب للصالة فورا  ةاحملافظ جيب الذكور البالغني غري املعذورين بل

قال بني األذان واالقامه يف الدعاء وقد  ما تيسر من النوافل واستغل الفرصةوتوجه اىل املسجد لتصلي 
((رواه احلاكم /حسن وقال اْلقامة و النداء بني مستجاب الدعاءن ))احلديث اصلى هللا عليه وسلم يف 
َعاء  ن ))احلديث اصلى هللا عليه وسلم يف  َقاَمةِ  اْْلََذانِ  َبنْيَ  ي  َردُّ  َل  الدُّ د والرتمذي وابو داو  ((رواه امحدَواْْلِ

ديث ان احلاالحرام فقد قال صلى هللا عليه وسلم يف صحيح .واحرص ان التفوتك تكبرية  /والنسائي
 من براءة و النار من براءة:  براءاتن له كتب  اْلوىل التكبَية يدرك مجاعة ف يوما أربعني هلل صلى من))

 ((رواه الرتمذي /حسن النفاق
 ومما يسن صيامه فاحرص على صومه فانأب_اذا كان اليوم )اثنني او مخيس اومن االايم البيض 

 رواه أمحد والنسائي)صحيح(((ج نَّة   الصِ َيام  الصيام وقاية من النار كما قال صلى هللا عليه وسلم ))

ج_احرص على ما يسن من الصلوات يف اليوم )كصالة الضحى(فاهنا جتزي عن امور كثرية كما 
كعتان من ر  كله  وفيه جيزي من ذلك ثصدقه احلدي س ََلَمى ك ل ِ   َعَلى ي ْصِبح  قال يف احلديث))

 "صالة الفجر عن ثالمثائة وستني صدقة فأحرص على هذا الفضل"   رواه أبو داود )صحيح(الضحى((
د_ تصدق يف يومك مبا يتيسرواشهد اجلنائز يف الصالة عليها حيت تدفن وقد قال صلي هللا علية 

نَ َها َشِهدَ  َفِإنْ  ِقَيَاط   فَ َله   َجَنازَة   َعَلى َصلَّى َمنْ وسلم يف حديث ثوابن  رواه  أ ح د   ِمْثل   اْلِقَيَاط   ِقَيَاطَانِ  فَ َله   َدف ْ
 مسلم

(رواه الطرباين تقيل ل الشياطني فإن قيلواحديث انس ،،يف  وقد قال  ابلقيلولةاستعن  -ه
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 يف االوسط
احرص علي حضور دروس العلم وحلقات القران وابتعد عن جمالس السوء وجلساء  -و

عملك علي خري مايرام ابتقان واحرص علي الدوام احلقيقي ،،  أدفالسوء وان كنت صاحب عمل 
" رواه  يتقنه أن عمَل أحدكم عمل إذا َيب هللا إن وقد قال صلي هللا عليه وسلم يف حديث عائشة :

 وهوحسن /البيهقي يف الشعب
قد ودل الناس علي اخلري ف اً احفظ لسانك من الغيبة والنميمه والكذب واجعل كالمك كله صدق -ز

الَّ  قال صلي هلل عليه وسلم يف حديث انس "  ،، راواه الرتمذي َكَفاِعِلهِ   اْْلََْيِ  َعَلى الدَّ
بعض الليل واستغل  قراءة القران ومنو استغل ليلك يف طاعة هللا من قيام الليل والدعاء -ي

اجابة وهي كل فيه التنزل اإلهلي وقد اخرب النيب صلي هللا علية وسلم ان هناك ساعة  اخر الليل ألن
ليله ،، واستغل ساعات االجابة وفيها ساعة اجلمعة والساعة اليت كل ليلة وغريها من األوقات اليت 

 يستجاب فيها الدعاء.
 
 
 ايها املسلم ،، كلنا فقراء ايل هللا -2
هللا جل وعال ولنسأله كل ماحنتاجه من امور الدنيا  عند فلنعلق حاجاتنا ورغبتنا مبا -أ

املغفرة والرمحة والرزق وكل  سأله ان يرزقكأاالمر كله ف بحانه املالك هلما الذي بيدهو سواالخرة فه
الدعاء بني السجدتني ؛اللهم اغفريل وارمحين وارزقين واهدين واجربين,, واسال هللا خري خري ويف 

 آتَِنا رَب ََّنا, , منه وهو وسلم النيب صلي هللا عليه كان يكثر  نيا واالخرة واكثر من هذا لدعاء الذيالد
نْ َيا ِف   رواه الشيخان."  النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اْْلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةً  الدُّ

 ِف  اْزَهدْ  صلي هللا وسلم يف حديث سهل بن سعدقال  يدي الناس وقدألنزهد فيما يف  -ب
نْ َيا بَّكَ  الدُّ بَّكَ  النَّاسِ  َأْيِدي ِف  ِفيَما َواْزَهدْ  اّللَّ ، َيِ   " رواه ابن ماجة واحلاكم النَّاس   َيِ 

اعلم اخي املسلم " ان ذنوب كل واحد منا هي عليه وليس هناك من يساعد يف محلها  -3
واموالنا ومهتنا اوبعضها يوم القيامة فلنخفف علي انفسنا ولنتب ايل هللا من الذنوب ولنستغل حياتنا 

نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس ل صلي هللا وسلم "سنات وقد قال قاكثار من احلوفراغنا يف اإل 
 رواه البخاري.حة والفراغ" الص
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دي الصالة كما لوان ) خنشي هللا ابلغيب ؟ وهل نؤ ذا خأخي ,هل أان وأنت خناف هللا إ-4
على امر هللا ونطهر انفسنا من الذنوب ؟ كل واحد يعرف نفسه فليهتم العقالء بذلك وهللا املعني 

 ذلك . 
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َماتُ َُوَلا(19ُ)َُواْلبَِصيرُ ُاْلأَْعَمىُيَْسَتِويَُوَما)) ل  لَُُُّوَلا(20ُ)ُالنُّورُ َُوَلاُالظُّ ِ َُوَلاُالظ 

ورُ  هَُُإِنَُُّاْلأَْمَواتُ َُوَلاُاْلأَْحيَاءُ ُيَْسَتِويَُوَما(21ُ)ُاْلَحر  ُأَْنتََُُوَماُيََشاءُ َُمنُُْي ْسِمعُ ُاللَّ

ْسِمعُ  ب ورُُِِفيَُمنُُِْبم  22ُ)ُاْلق  23ُ)َُنِذيرُ ُإِلَّاُأَْنتَُُإِنُْ( ُبَِشيرًاُِباْلَحق ُُِأَرَْسْلَناكَُُإِنَّا(

24ُ)َُنِذيرُ ُِفيَهاَُخَلاُإِلَّاُأ مَّةُ ُِمنَُُْوإِنَُُْوَنِذيرًا ب وكََُُوإِنُْ( ِذينَُُكَذَّبََُُفَقدُُْي كَذ ِ ُِمنُُْالَّ

مَُُْقبِْلِهمُْ مَُُْجاَءْته  ه  ل  َناتُُِر س  ب رُُِِباْلبَي ِ نِيرُُِْلِكَتابَُِوِباَُوِبالزُّ 25ُ)ُاْلم  مَُّ( ِذينَُُأََخْذتُ ُث  ُالَّ

وا 26ُ)َُنِكيرُُِكَانََُُفكَيْفَُُكََفر  هَُُأَنََُُّترَُُأََلمُْ( َماءُُِِمنَُُأَْنَزلَُُاللَّ ُِبهَُُِفأَْخَرْجَناَُماءًُُالسَّ

ْخَتِلًفاَُثَمرَاتُ  َهاُم  َددُ ُاْلِجبَالَُُِوِمنَُُأَْلَوان  ْمرُ ُِبيضُ ُج  ْخَتِلفُ َُوح  َهاأَْلوَُُم  َُوَغرَاِبيبُ ُان 

ودُ  َواب ُُِالنَّاِسَُُوِمنَُ(27ُ)ُس  ْخَتِلفُ َُواْلأَْنَعامَُُِوالدَّ هُ ُم  َماُكََذِلكَُُأَْلَوان  ُاللَّهَُُيَْخشَىُإِنَّ

َلَماءُ ُِعبَاِدهُُِِمنُْ هَُُإِنَُُّاْلع  ورُ َُعِزيزُ ُاللَّ ُ((ُ(28)َُغف 
 التفسري :

 
عن دين هللا واهلدى والبصري الذين أبصر اهلدى يستوي االعمى فكذلك ال ومايستوى االعمي والبصري 

نوب ونور االميان واليستوي الظلمات وال النور فكذلك التستوي ظلمات الكفر والذوعمل به ــ 
نه يف كذلك ل أيستوي االميان الذي هو طمأنيف احلرور احلاريستوي الظل البارد وال والوالطاعة ___ 

موات  يستوى االحياء واال وما طمأنينه __ تردد وعدم القلب وصالح للبال والالكفر الذي هو
من امات هللا قلبه ابلكفر  وال الميان ونور قلبه ابليقني واهلدىيستوي من احياه هللا اب فكذالك ال

مساع القبول واالستجابة واالنقياد ، وما انت ايها الرسول ، انه هللا يسمع من يشاء من عباده الل والض
قاوه يف قبورهم فكذلك التستطيع ان تسمع الكفار الذين كتب هللا عليهم الش ملوتىا  : مبستطيع امساع

__ ماانت ايها الرسول االحمذر وخموف للكفار فال تقدر علي هدايتهم ___ اجتنبوا عن احلق واهلدى
يها __ إان أرسلناك أ و رفض هدايتهم وال تسأل عمن استجاب لك أمن عذاب هللا وليس عليك 

ملن اعرض عنه  من به واتبعه ابلفوز وجبنات النعيم , ونذيراً ل _ ابهلدي ودين احلق بشريا ملن آالرسو 
حيذرها وخيوفها من عذاب هللا  رسل هللا هلا رسوالوقد أ وكفربه بنار جهنم وما من امة من االمم اال

  من كذب بل قدول وإن يكذبك الكفار فليسوا أشريك له __  ال وأيمرها بطاعة هللا وعبادته وحده
وابلكتاب هم رسلهم ابملعجزات الواضحات واألدلة القاطعات تكذبت االمم املاضيه رسلهم وقد جائ

املكذبني ابلعذاب مث اخذت الكافرين لبني الذي ينري ملن اتبعه الطريق ويقوده إيل اهلدى الواضح ا
 عظيما شديدا جدا لقد كان يت انكاري عليهموالنكال فكيف رأ
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اهنا من هد بعينيك ان هللا انزل من السماء ماءآ فانبتنا هبذا املاء مثرات خمتلفا الو ___امل تشا
وخلق هللا اجلبال كذلك خمتلفة األلوان ويف بعضها طرائق غري ذلك  اخضر وامحر وابيض واصفر إىل

اس وخلق هللا من الن شديدة السواد ___ ، وخلق هللا من اجلبال جباال سوداً يضاً خمتلفة األلوان أ
تلف األلوان وكذلك هو خم البقر والغنم واحليواانت مادب على األرض واألنعام من اإلبل و  وكل ما

منا خيشي هللا حق خشيته يدل على قدرة هللا العظيمة إ محر وغريها مماواألبيض واألسود فمنها األ
هللا عزيز  ون بذلك ، إنئه وصفاته ودينه العاملمساعرفة هللا وأالعلماء العارفون الراسخون يف العلم مب

 فال يغالب قوي قهار وغفور ملن اتب اليه واستغفره واانب اليه 
 

 من اآلايت بعض الدروس                               
ل فهو موت فعلينا ان نكون ما اجلهقيقية هي حياة االميان والعلم وأاخي املسلم ان احلياة احل -1

ن املرء أكثر علماً وهدى وتقى واستقامة وذكًر هلل كان ا كاموات وكل ممن األ حياء المن األ
 يَْذك ر   الَِّذي َمَثل  ونورا وقد قال صلي هللا علية وسلم يف حديث ايب موسي )) ريةوبص كثر حياةً أ

ر هللا يكن بييت وبيتك حيا بذك" رواة الشيخان ،، فل َواْلَميِ تِ  اْلَْي ِ  َمَثل   رَبَّه   يَْذك ر   َل  َوالَِّذي رَبَّه  
 " فيه

أيها العبد : ان احدان اذا وجهت اليه النصيحة فانة جيب علية قبول احلق فأما اذا اعرض عن  -2
 احلق )القران والسنة(

 املوتىيف القرب من  واشبه مبن هو يف احلر واشبه مبن هو فانه اشبه بألعمى واشبه مبن يف الظلمة
ونصح ويف حديث   عليه وسلم قد بلغ وادى صلي هللاا ينفعه وان رسول هللامبفال يعي من خاطبه 

 أَنْ ت مْ  َفَما َعنِ   َمْسئ ول ونَ  َوأَنْ ت مْ وفيه ،،، َحَرام   َعَلْيك مْ  َوَأْمَواَلك مْ  ِدَماءَك مْ  ِإنَّ جابر قولة صلي هللا عليه وسلم 
 سلم ..رواه مَوَنَصْحتَ  َوَأدَّْيتَ  بَ لَّْغتَ  َقدْ  أَنَّكَ  َنْشَهد   َقال وا َقائِل ونَ 

االجابة   صلي هللا عليه وسلم وهي سنته اليت جاء هبا فعليهفمن بلغه كالم هللا ونصيحة رسول هللا
ويف ظلمة وميت القلب والناس متفاوتون يف هذا فمنهم  المتثال ومن اعرض عن ذلك فهو اعمىوا

 وهللا املوفقه اشد ومنهم اقل وهكذا    عماه اكثر وموت
يف اجلبال من الطرائق فهل تعترب  لوان احلجارة هبا وماال ورايت أجلباخي املسلم " اذامررت اب-3

 وتتعظ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 العالمة الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                       لفضيلة                               فاطرتفسير سورة 

 

 

16 

ي وكذلك إذ ارأيت البشر خمتلفي األلوان فهذا أسود كانه القطران وهذا أبيظ  وتزداد امياان وتق
محر وكذلك الدواب فهذا مجل امحر وهذا ابيض وهذا كبش ابيض وهذا بيض وهذا أكانه الدقيق األ

لك هل تعترب وتتذكر قدرة هللا العظيمة وانه قادر علي وعليك فتعود بقلب قد امتال اسود وغري ذ
س ليس له لوان النا عليه ولتعلم ان اختالف أامياان وخوفا من هللا ورجاء وحبا له وذكرا له واقباالً 

فاذا كنت  للون( من مظاهر قدرة هللا يف خلقههذا االختالف )يف ا تعلق ابلتكليف الشرعي ألن
اسود اللون اوغريه فال يضرك ذلك الن العربة امنا هي بطاعة هللا عزوجل وقد قال صلي هللا علية 

وقال تعاىل) إن  / رواه الطرباينبتقوى " الفضل لعريب على عجمي وال ألبيض على أسود إ وسلم : ال
 تقاكم(أكرمكم عند هللا أ

مة ببيان وأعمالكم وانصحوا األ العلماء ، اتقوا هللا واخشوه حق خشيته يف أقوالكمايها 4
عليكم امليثاق ببيان العلم  ة رسول هللا صلي هللا علية وسلم فإن هللا قد أخذالعلم من القران وسن

 ل ث َّ  اْلِعْلَم، يَ تَ َعلَّم   الَِّذي َمَثل   ((وعدم كتمانه وقد قال صلي هللا عليه وسلم يف حديث ايب هريرة 
َز، َيْكِنز   ِذيالَّ  َكَمَثلِ   ِبِه، َي َدِ ث    يف االوسط وعلى العامل ان يعمل اين((  رواة الطرب ِمْنه   ي  ْنِفق   َفَل اْلَكن ْ

 الَِّذي اْلَعالِِ  َمَثل   ))جندببعلمه يف الواجبات وترك احملرمات قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث 
َراجِ  َكَمَثلِ   نَ ْفَسه   ويَ ْنَسى اْْلََْيَ  النَّاسَ  ي  َعلِ م   رواه الطرباين يف الكبري  ((نَ ْفَسه   وَي ِْرق   ِللنَّاسِ  ي ِضيء   السِ 

 صحيح 
من امساء هللا )العزيز( )الغفور( فنثبت هذين االمسني هلل تعايل وكل اسم منها يتضمن  -5

صفة ان )العزيز يتضمن صفة العزه (و)الغفور تتضمن صفة املغفرة ( فنحن نعقل اصل املعىن فنعقل 
غفرة واما كمال املعين والكيف فال يعلمه االهللا ( وهذا اثبات مع النفي التمثيل " كما معىن العزة وامل

 قال تعايل ليس كمثله شي وهو السميع البصري ( 
 واذا علمنا ان العزة هلل فلنطلب العزة منه بطاعته .

 ئاتنا.يبنا وسغفور فلنستغفره من ذنو هللا  نعلمنا أ واذا
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ِذينَُُإِنَُّ))ُُ ونَُيَتُُْالَّ هُُِِكَتابَُُل  واُاللَّ واُالصَّلَاةََُُوأََقام  اَُوأَْنَفق  مُُِْممَّ َُوَعَلانِيَةًُُِسرًّاَُرزَْقَناه 

ونَُ 29ُ)َُتب ورََُُلنُُْتَِجارَةًُُيَْرج  مُْ( يَه  مُُِْلي َوف ِ ورَه  ج 
مُُْأ  ورُ ُإِنَّهُ َُفْضِلهُُِِمنَُُْويَِزيَده  َُغف 

وَُُاْلِكَتابُُِنَُمُُِإَِليْكَُُأَْوَحيَْناَُوالَِّذيُ(30)َُشك ورُ  ًقاُاْلَحقُُُّه  َصد ِ ُإِنَُُّيََديْهُُِبَيْنَُُِلَماُم 

هَُ 31ُ)ُبَِصيرُ َُلَخِبيرُ ُِبِعبَاِدهُُِاللَّ مَُّ( ِذينَُُاْلِكَتابَُُأَْورَْثَناُث  ُِعبَاِدَناُِمنُُْاْصَطَفيَْناُالَّ

مُْ مُُِْلَنْفِسهَُُِظاِلمُ َُفِمْنه  ْقَتِصدُ َُوِمْنه  هُُِِبإِذْنُُِيْرَاتُِِباْلخََُُساِبقُ َُوِمْنه مُُْم  وََُُذِلكَُُاللَّ ُه 

32ُ)ُاْلكَِبيرُ ُاْلَفْضلُ  وَنَهاَُعْدنُ َُجنَّاتُ ( ل  ْونَُُيَْدخ  ُذََهبُ ُِمنُُْأََساِورَُُِمنُُِْفيَهاُي َحلَّ

ًؤا ْؤل  مَُُْول  ه  وا(33ُ)َُحِريرُ ُِفيَهاَُوِلبَاس  اُأَذَْهبَُُالَِّذيُِللَّهُُِاْلَحْمدُ َُوَقال  ُبََّنارَُُإِنَُُّاْلَحَزنََُُعنَّ

ورُ  َناُالَِّذي(34ُ)َُشك ورُ َُلَغف  َقاَمةَُُِدارَُُأََحلَّ َناَُلاَُفْضِلهُُِِمنُُْاْلم  َُوَلاَُنَصبُ ُِفيَهاُيََمسُّ

َنا وبُ ُِفيَهاُيََمسُّ غ  ُ((ُ(35)ُل 
 

 التفسري :
 
 ا الصالة كما شرعها هللا عزوجل وأنفقوا ممادو أون مبافيه و ذين يتلون القران ويتدبرونه ويعملان ال 

لوجه هللا يرجون ثوااب عند هللا البد من حصوله فال  وجهراً  سراً و  نفالً رزقناهم فيما أوجب هللا عليهم 
هلم من فضله انه غفور لذنوهبم  ب ماعملوه وافيا ويزيدهم مبضاعفتهيذهب______ وجيزيهم هللا ثوا

لذي اوحينا اليك _ ايها وازاء ابحسن ماكانوا يعملون __ ،شكور لطاعاهتم إباثبتهم عليها أبوفر اجل
الرسول _ من القران الكرمي هواحلق مصدق ملابني يديه من الكتب املتقدمة كالتورات واالجنيل كما 

خلبري ابقواهلم وافعاهلم بصريهبم الخيفي عليه  زل من رب العاملني ان هللا بعبادهشهدت هي له ابنه حق من
مة حممد صلي هللا ؤمنني من أواخرتانهم من عبادان املشي منهم ____مث اورثنا القران الذين اجتبيناهم 

داء الواجبات وفعل بعض احملرمات ومنهم مقتصد أبعليه وسلم فمنهم ظامل لنفسه برتك بعض الواجبات 
وترك احملرمات ومنهم سابق ابخلريات بفعل الواجبات واملستحبات وترك احملرمات واملكروهات بفضل 

ري هو الفضل الكبري من هللا تعاىل ملن وفقهم له وأعاهنم عليه التوفيق للخهللا وتوفيقه ذلك االصطفاء و 
ن عباده وجيملون ابحللية يف اجلنة يف الء الذين اصطفاهم م_____جنات إقامة دامية كرمية يدخلها هؤ 

وقالو احلمدهلل الذي  ثياب احلرير___ يف اجلنةمن الذهب وجيملون بللؤلؤ ولباسهم  ساورأيديهم من أ
القليل وضاعفه لنا  اربنا لكثري املغفرة شكور بقبوله من ا كل احلزن واخلوف من احملذور إناح عناز 

 اضعافا كثرية 
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سنا يف اجلنة االبدي وهذا بفضل هللا وكرمه المي واخللود اسكننا اجلنة دار االقامه الدائمةالذين 
 تعب والعناء والإعياء والصخب .....

 الايت  بعض الدروس                
 _اخي املسلم:لنقم هبذه التجاره الراحبه اليت ال  كساد هلا وهي مكونه من ثالثة امور 1

 " وقد قال صلى هللا عليه وسلم واحيث ايب امامه"أ_  األول تالوة القران والعمل به "فأكثر من تالوته
َرء وا َرء وا ْصَحاِبهِ ِْلَ  َشِفيًعا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َيَِْت  َفِإنَّه   اْلق ْرآنَ  اق ْ  يَ ْومَ  َتَْتَِيانِ  َفِإَّنَّ َما ِعْمَرانَ  آلِ  َوس ورَةَ  اْلبَ َقَرةَ  الزَّْهَراَوْينِ  اق ْ
َرء وا اَأْصَحاِِبِمَ  َعنْ  ُت َاجَّانِ  َصَوافَّ  َطَْي   ِمنْ  ِفْرَقانِ  َكَأَّنَّ َما  َأوْ  َغَيايَ َتانِ  َكَأَّنَّ َما  َأوْ  َغَماَمَتانِ  َكَأَّنَّ َما  اْلِقَياَمةِ   س ورَةَ  اق ْ
,رواه مسلم وقال صلى هللا عليه وسلم يف اْلَبطََلة   َتْسَتِطيع َها َوَل  َحْسَرة   َوتَ رَْكَها بَ رََكة   َأْخَذَها َفِإنَّ  اْلبَ َقَرةِ 

صلى هللا  "رواه امحد وقال َثََلث   ِمنْ  َأَقلَّ  ِف  يَ ْقَرؤ ه   َمنْ  يَ ْفَقه ه   َل  حديث عبد هللا بن عمرو عن القران ""
َفَرةِ  َمعَ  ِِبْلق ْرآنِ  اْلَماِهر   عليه وسلم يف حديث عائشه""  ِفيهِ  َويَ تَ تَ ْعَتع   اْلق ْرآنَ  يَ ْقَرأ   َوالَِّذي اْلََبَرَةِ  اْلِكَرامِ  السَّ

 "السفره املالئكه" "البطله السحره"  رواه مسلم"  َأْجَرانِ  َله   َشاق   َعَلْيهِ  َوه وَ 
مـــــا شـــــرعت علـــــى أكمـــــل الوجـــــوه فلنعـــــنت هبـــــا كـــــل العنايـــــة فيمــــــا كة  الثـــــاين "إقامـــــة الصـــــال-ب

ــــــــــــــــــــــــــــق هبــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــأثر                                                                          يتعل ــــــــــــــــــــــــــــات ومســــــــــــــــــــــــــــنوانت ولنت  مــــــــــــــــــــــــــــن طهــــــــــــــــــــــــــــارة وأركــــــــــــــــــــــــــــان وواجب
ـــــذنوب فـــــاذا مســـــع احـــــدان املـــــؤذن جعـــــل اجابتـــــة هـــــي شـــــغله الشـــــاغل  ـــــرك املنكـــــرات وال ومهـــــه هبـــــا يف ت

االكــــرب حـــــىت يصــــلي وايات ابذكـــــار صــــالته اتمـــــه بلســــانه وقلبـــــه وجوارحــــه وكانـــــه يصــــلى صـــــالة املـــــودع 
 هحســـــن" " ت     راه كأن     ك  م     ودع ص     َلة ص     ل صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم يف حـــــديث ابـــــن عمـــــر"" قـــــال وقـــــد

ـــــقوســـــؤال هللا  وع الصـــــاله واالهتمـــــام هبـــــا والعنايـــــةااللبـــــاين رمحـــــه هللا ""لنـــــدرس انفســـــنا يف موضـــــ  التوفي
 يف ذلك "

ال هللا ويف بك إ حدمن االنفاق يف السر حبيث اليعلم أج_   الثالث .االنفاق سراًوعالنيه"اخي اكثر 
شرعيه ""كل مشروع خريي مير عليك حاول ان تشارك  ه ليقتدي بك االخرون ولتحقق مصلحةالعالني

لك فاذا رايل_او غري ذ فيه ولو ابلقليل واجعل يف جيبك مبلغا من املال " فئة عشره_فئة مخسه_فئة
ه ما تيسر طالباً الثواب من هللا الكرمي وطالبا اخللف واجعل هذا طعوجدت احملتاج او الذي يسأل فأ

 ِإلَّ  ِفيهِ  اْلِعَباد   ي ْصِبح   يَ ْوم   ِمنْ  َماهريره" أيب  الربانمج يوميا عندك فقد قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث
"رواه الشيخان " "  تَ َلًفا ُم ِْسًكا َأْعطِ  اللَّه مَّ  اْْلَخر   َويَ ق ول   َخَلًفا م ْنِفًقا َأْعطِ  اللَّه مَّ  َأَحد ُه َا ول  فَ يَ ق   يَ ْنزَِلنِ  َمَلَكانِ 
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صحاب التجارة لف" ))ولنكن من أالت اإلمساك املؤدي إىل  من واخللف واحذر اطلب الثواب من هللا
 من فضله( ا ان هللا يويف العبد أجرة ويزيدههتواليت نتيج اهلامة ام هبذة األمور الثالثةالراحبة ابلقي

 اخي املسلم ان الذين اصطفاهم هللا واختارهم كمايلي -2
جبات وتركوا احملرمات وعملوا ابملسنوانت وتركوا اقاموا ابلو  قسم منهم السابقون ابخلري الذين -أ

, " وهم الذين اليسرتقون  بااملكروهات "وهم علي قسمني " قسم يدخل اجلنة بغري حساب وال عذ
 حصني )) وسلم يف حديث عمرابن م يتوكلون ملا قال صلي هللا عليهوعلي رهب نواليتطرون وال يكتوو 

ع ونَ  أ مَِّت  ِمنْ  اْْلَنَّةَ  يَْدخ ل   " (( يَ تَ وَكَّل ونَ  َرِبِ ِمْ  َوَعَلى يَ َتَطَيَّ ونَ  َوَل  َيْسََتْق ونَ  َل  الَِّذينَ  ه مْ  ِحَساب   ِبَغَْيِ  أَْلًفا َسب ْ
 ورواه البخاري عن ابن عباس.

  العرض   (( يدخلون اجلنة لكنه )) حياسب حسااب يسرياً ((أو اكتوامن اسرتقى وقسم منهم ))
املقتصد )) قاموا ابلواجبات وتركوا احملرمات فقط وهؤالء ايضا يدخلون اجلنة فمن كان -ب

ومل يكتو  ا ) العرض ( وان كان مل يسرتقسري منهم اسرتقى او اكتوى فانه حياسب حسااًب ي
 كلياً حلديث عمران بن حصني السابق وال عذاب  حساب  ومل يتطري دخل اجلنة بال

فعل بعض الكبائر او االصرار على صغرية او ترك بعض الواجبات ولكن الظامل لنفسه ب –ج 
شاء هللا عفا عنه وادخله معه التوحيد ومل يتب من الذنب حىت مات عليه فهذا حتت مشيئة هللا إن 

اجلنة وان شاء هللا عذبه بقدر ذنبه مث ادخله اجلنه وهذا من اهل الشفاعة كما قال صلى هللا عليه 
 ولكن مصريه اىل اجلنة .  رواه أمحد وأبو داود والنسائي.)صحيح( ((أ مَِّت  ِمنْ  اْلَكَبائِرِ  ِْلَْهلِ  َشَفاَعِت وسلم ))
هللا ورمحته واالميان والعمل الصاحل سبب لذلك كما قال ان دخول اجلنة هو بفضل  -3

 َأنْ  ِإلَّ  َأنَ  َوَل  َقالَ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  أَْنتَ  َوَل  َقال وا اْْلَنَّةَ  َعَمل ه   ِمْنك مْ  َأَحًدا ي ْدِخلَ  َلنْ صلى هللا عليه وسلم )
 خان (( رواه الشيَوَرمْحَة   ِبَفْضل   ِمْنه   اّللَّ   يَ تَ َغمََّدينَ 
ليحذر الرجل من لبس ثياب احلرير لقوله صلى هللا عليه وسلم يف  -اخي املسلم أ -4

نْ َيا ِف  اْْلَرِيرَ  َلِبسَ  َمنْ حديث))  (( رواه الشيخان اْْلِخَرةِ  ِف  يَ ْلَبْسه   لَْ  الدُّ
وليحذر الرجل واملراة من لبس ثوب الشهرة وقد قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث  -ب
ابوداود وابن (( رواه النار فيه يلهب ث مثله ثوِب القيامة يوم هللا ألبسه شهرة ثوب لبس من)) ابن عمر

  ماجه /حسن
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ليحذر املسلم من الشرب واالكل يف اواين الذهب والفضة ألهنا للمسلم يف االخرة لقوله صلى هللا  -ج
َهبِ  آنَِيةِ  ِف  َتْشَرب وا َل عليه وسلم يف حديث حذيفة :  يَباجَ  اْْلَرِيرَ  تَ ْلَبس وا َوَل  َواْلِفضَّةِ  الذَّ َا َوالدِ   ِف  َْل مْ  َفِإَّنَّ

نْ َيا  (( رواه الشيخان اْْلِخَرةِ  ِف  َوَلك مْ  الدُّ
حيرم الذهب واحلرير على الذكور )) احذر ايها الرجل من استعمال خواتيم الذهب او  -6

حمرمه  يالدبلة من الذهب للرجل فيهساعة الذهب او اقالم الذهب وكل شيء من الذهب ) اما 
 الهنا ذهب حمرم على الرجال  -من وجهني : أ

والنه تشبه ابلكفار والفساق وابلنساء وقد قال صلى هللا عليه وسلم ))يف حترمي الذهب واحلرير  -ب
د وأبو داود والنسائي وابن رواه أمح(  حل الانثها أ مَِّت  ذ ك ورِ  َعَلى َحَرام   َهَذانِ على الرجال ملا رفع ذهباً وحريرا 

 ماجة )صحيح( 
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ِذينَُ)) واَُوالَّ مُُْكََفر  واَُعَليِْهمُُْي ْقَضىَُلاَُجَهنَّمََُُنارُ َُله  وت  مُُْي َخفَّفُ َُوَلاَُفيَم  ُِمنَُُْعْنه 

ورُ ُك لََُُّنْجزِيُكََذِلكََُُعَذاِبَها 36ُ)ُكَف  ونََُُوه مُْ( َُنْعَملُُْأَْخرِْجَناَُربََّناُِفيَهاُيَْصَطرِخ 

اُالَِّذيَُغيْرََُُصاِلًحا ْرك مُُْأََوَلمَُُْنْعَملُ ُك نَّ َعم ِ ِذيرُ َُوَجاَءك مُ َُتَذكَّرََُُمنُُِْفيهُُِيََتَذكَّرُ َُماُن  ُالنَّ

وا وق  اِلِمينََُُفَماَُفذ  37ُ)َُنِصيرُ ُِمنُُِْللظَّ هَُُإِنَُّ( َماَواتَُُِغيْبَُُِعاِلمُ ُاللَّ َُوالْأَرِْضُُالسَّ

هُ  ورُِالصُُُِّبَذاتَُُِعِليمُ ُإِنَّ وَُُ(38)ُد  ُكََفرََُُفَمنُُْالْأَرِْضُُِفيَُخَلائِفََُُجَعَلك مُُْالَِّذيُه 

مُُْاْلكَاِفِرينَُُيَِزيدُ َُوَلاُك ْفر هُ َُفَعَليْهُِ ُاْلكَاِفِرينَُُيَِزيدُ َُوَلاَُمْقًتاُإِلَّاَُرب ِِهمُُِْعْندَُُك ْفر ه 

مُْ 39ُ)َُخَسارًاُإِلَّاُك ْفر ه  لُْ( مُُْق  ِذينَُُش َركَاءَك مُ ُأَرَأَيْت  ونَُُالَّ هُُِد ونُُِِمنَُُْتْدع  ونِيُاللَّ ُأَر 

واَُماَذا مُُْأَمُُْاْلأَرِْضُُِمنََُُخَلق  َماَواتُُِِفيُِشْركُ َُله  مُُْأَمُُْالسَّ مُُِْكَتابًاُآََتيَْناه  َُعَلىَُفه 

َنةُ  اِلم ونَُُيَِعدُ ُإِنُُْبَلُُِْمْنهُ ُبَي ِ مُُْالظَّ ه  ورًاُإِلَّاُبَْعًضاُبَْعض  ر  ُ(((40)ُغ 

 
 : التفسري

  
والذين كفروا ابهلل ورسوله هلم انر جهنم يف اآلخرة فال ميوتون فيها وال خيفف عنهم عذاب انر جهنم 

 مأبصواهتوالكفار يصرخون يف انر جهنم  ذاب جنزي كل كافر ابهلل ور سله  ـــومبثل هذا اجلزاء والع
نا اىل الدنيا لنعمل أعمااًل صاحلة جهنم وار جعالعالية يف البكاء مستغيثني قائلني : ربنا اخرجنا من انر 

مارًا يف احلياة الدنيا كافية لإلعتبار عطكم أومل نعمن الكفر واملعاصي فيقال هلم : أ عمالنا السيئةغري أ
ن عذاب راً لكم وخموفا لكم ميتعاظ والتذكر والعمل , وجاءكم رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم نذواإل

نفسهم ابلكفر واملعاصي من وقوا عذاب النار , فما للظاملني أالكفر فذ م إالهللا ؟ فأعرضتم ومتردمت وأبيت
 انصر يرفع عنهم عذاب هللا ومينعهم منه ..

 مبا تكنه السرائرنه عليم إن هللا عامل غيب السموات واألرض فالخيفى عليه شيء فيهما . إ
ذي جعلكم _ ايها الناس وتنطوي عليه الضمائر وسيجازى كل عامل بعمله ... وهللا وحده هو ال

كفره تعود عليه   طاعة هللا عزوجل , فمن كفر فعاقبةخيلف بعضكم بعضا يف االرض لعمارهتا ب
بعدًا وبغضَا شديدًا وغضبًا , واليزيد يزيد الكافرين كفرهم عند رهبم إال ابلوابل واهلالك , وال

 . سفاً وحسرة يوم القيامة .اً ودماراً وأالكافرين كفرهم إال هالك
للمشركني : اخربوين عن شركائكم الذين تعبدون من )) دون هللا هل  –أيها الرسول  –قل 

م لشركائكم شراكة وجزء يف خلق السموات مع هللا ؟ ام اعطيناهم كتااب رض ؟ أخلقوا شيئًا من اال
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ائفة ماين ز لكافرون بعضهم بعضا اال ابطاًل وأايس االمر كذلك , بل مايعد يبيح هلم الشراكة ؟ ل
 وزورا .

 
 : بعض الدروس من اْلايت

ن الذنوب واملعاصي  ار ومن كل عمل يؤدي اىل النار وإاخي املسلم ) لتهرب من الن -1
"  النجاء النجاءالنجاء , النجاء (( وقد قال صلى هللا عليه وسلم ))فانر جهنم )) إىل كلها طرق 
 ومن وسائل اهلرب من النار ..اال فاهلرب من النار اهلرب من النار ((  /رواه الشيخان

كثار من التوبة واالستغفار فإن الفوز ابإل االميان والعمل الصاحل وترك الذنوب واملعاصي وعلينا  -أ
 )) فمن زحزح عن النار وادخل اجلنة فقد فاز ((  كون ابلزحزحة عن النار ودخول اجلنةي

 ح فَّتْ ديث انس ))اعلم ان النار حفت ابلشهوات كما قال صلى هللا عليه وسلم يف ح -ب
َهَواتِ  النَّار   َوح فَّتْ  ِِبْلَمَكارِهِ  اْْلَنَّة   (( رواة مسلم )) فليحذر العبد من اتباع شهواته اليت هنى ِِبلشَّ

 هللا عنها ((

احلذر من اتباع الشيطان يف وساوسه وامانيه )) امنا يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب  -ج
 السعري ((

 آتَِنا رَب ََّناالنار وقد كان صلى هللا عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء ))اسال هللا النجاة من  -د

نْ َيا ِف  واستعذ ابهلل من العذاب كما  /رواه الشيخان(( ِِ النَّار َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اْْلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةً  الدُّ
 َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِمنْ من اربع قال صلى هللا عليه وسلم يف الصالة بعد التشهد االخري )) وليستعذ ابهلل 

َنةِ  اْلَقَْبِ  َوَعَذابِ  الِ  اْلَمِسيحِ  شروَ  َواْلَمَماتِ  اْلَمْحَيا َوِفت ْ   رواه مسلم.((  الدَّجَّ
لدنيا لسلوك طريق اتمل حال اهل النار وأمانيهم واستغاثتهم واستغل الفرصه وانت يف ا -هـ 

 ن ( . النجاة ) من اآلن من اآل
ان العمر الذي أعطاان هللا حىت بلغنا وكلفنا هو كاف يف االتعاظ واالعتبار ومن ايها العبد :  -3

 كما قال  ايها الشباب استغلوا شبابكم يف طاعة ربكم فانتم مسئولون عنه مي القيامه -هنا أ
ل الشاب شبابه يف ) فليجع رواه الرتمذي)حسن(باله ()) وعن شبابه فيم أصلى هللا عليه وسلم 

له وذكر سبعة يظلهم هللا يوم القيامة الظل إال ظ صلى هللا عليه وسلم ان ربخد طاعة هللا وق
  رواه الشيخان. هللا (( )) شااب نشأ يف عبادة
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ايها الكبار يف السن )) وهذه رسالة اىل كل من بلغ ستني سنة او اكثر ان يتفهم قولة  -ب
ه حىت بلغ اىل امرئ اخر عمر وجل  صلى هللا عليه وسلم يف حديث ايب هريرة : اعذر هللا عز

)) رواه البخاري((  فماذا تريد ايمن بلغ الستني سنه ) اهتم إبخرتك كل االهتمام  الستني سنة
ايمن بلغ الستني سنة   -1والجتعل مهك كله هلذه الدنيا الفانية (  ايمن بلغ الستني سنة من العمر 

 ( وإبن لنفسك مسجدًا واكثر إن كنت صاحب مال فاجعل لك من مالك صدقة ) وقفًا خريايً 
 من الصدقة يف كل وجوه اخلري 

صل يوم القيامة على من الرجال علق قلبك ابملسجد حىت حتايمن بلغ الستني سنة  -2
َعة  "الظل كما قال صلى هللا عليه وسلم   ل  َورَج  وذكر منهم ))" ِظلُّه   ِإلَّ  ِظلَّ  َل  يَ ْومَ  ِظلِ هِ  ِف  اّللَّ   ي ِظلُّه مْ  َسب ْ

  رواه الشيخان.((ِِبْلَمْسِجدِ  م َعلَّق   قَ ْلب ه  
ايمن بلغ الستني سنة اكثر من االستغفار والتسبيح والتوبة والتسبيح واالعمال الصاحلة  -3

)) إذا جاء نصر هللا  حياته نزل عليه قول تعاىلفإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا كان يف اخر 
استغفره  إنه كان توااب (( ربك و يف دين هللا افواجا, فسبح حبمد  والفتح , ورايت الناس يدخلون

 رواه مسلم
ايمن بلغ الستني سنة ) انت يف معرتك املنااي ( ) معرتك املوت ( كما قال صلى هللا عليه  -4

)   حسن /يعلى بورواه أ "السبعني إىل الستني بني ما املنااي معَتك"وسلم يف حديث ايب هريرة : 
طاعة ربك واحسب الدقائق والساعات لتكون يف ميزان حسناتك واعلم ان رسول هللا  فاجتهد يف

  وسلم عاش ثالث وستني سنة ( رواه البخاريهللا صلى
ايمن بلغ الستني سنة اىل السبعني قل ان جتاوز ذلك فاعلم هذا جيدا وتنبه لنفسك  -5  

تِ نيَ  َبنْيَ  َما أ مَِّت  َأْعَمار  فقد قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث ايب هريرة ) ْبِعنيَ  ِإىَل  السِ   َمنْ  َوَأقَ لُّه مْ  السَّ
  ( رواه الرتمذي/ صحيح َذِلكَ  ََي وز  
ايمن بلغ الستني سنة فرغ اكثر وقتك لقراءة القران واالكثار من قيام الليل وحضور جمالس  -6  

لدنيا) والتنس نصيبك من الدنيا اخلري وتفقه يف عبادتك واجعل القرب نصب عينيك واما من انحية ا
 وخذ منها ما اليشغلك عن طاعة ربك ( . 

منغمسون يف املعاصي واجللوس على  وأكثرهمعلى أولئك الذين بلغوا الستني  لألسف اي -7 
على املنكرات وعلى لعب الكرة وهم يتعاملون ابلراب ويغشون  أمواهلموهم ينفقون  اإلابحيةالقنوات 
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( ويف حلاهم ) ابحللق ( ويتأخرون عن صالة اجلماعة يف املساجد  إسباليف ثياهبم )  الناس ويعصون هللا
 أالمن الذنوب ))  ابلتوبةهللا  إىليعودوا  أنما آن هلم مون الناس وغري ذلك من الذنوب ) أويظل

 هللا فالباب مفتوح ((  إىلفلريجعوا 
اقل من ذلك حبيث انه قد بلغ  وأ أكثر أواملسلم سواء كان احدان بلغ الستني سنة  أخي -8
خاص بسن معني )) فلنتق هللا مجيعًا )) وتوبوا  ابآلخرةالهتمام ابخرته وليس االهتمام ابفعليه )كلف( 

العبد مسئول عن عمره  إنوسلم  صلى هللا عليهم تفلحون ( وقد قال املؤمنون لعلك أيهاهللا مجيعًا  إىل
َناه   ِفيَما ع م رِهِ  َوَعنْ ))    (صحيحرواه الرتمذي ) ((َأف ْ
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هَُُإِنَُّ)) َماَواتُُِي ْمِسكُ ُاللَّ وَلاُأَنَُُْوالْأَرْضَُُالسَّ َماُإِنُُْزَاَلَتاَُوَلئِنَُُْتز  ُأََحدُ ُِمنُُْأَْمَسكَه 

ورًاَُحِليًماُكَانَُُإِنَّهُ ُبَْعِدهُُِِمنُْ 41ُ)َُغف  وا( هَُُِوأَْقَسم  مَُُْلئِنُُْأَيَْمانِِهمَُُْجْهدَُُِباللَّ َُجاَءه 

نََُُّنِذيرُ  مَُُْفَلمَّاُاْلأ َممُُِإِْحَدىُِمنُُْأَْهَدىَُليَك ون  مَُُْماَُنِذيرُ َُجاَءه  ورًاُإِلَّاُزَاَده  ف  (42ُ)ُن 

ي ِئَُُِوَمكْرَُُاْلأَرِْضُُِفيُاْستِكْبَارًا ي ِئُ ُاْلَمكْرُ ُيَِحيقُ َُوَلاُالسَّ َُفَهلُُِْبأَْهِلهُُِإِلَّاُالسَّ

ر ونَُ نَّةَُُإِلَّاُيَْنظ  ِلينَُُس  نَّةَُُِتِجدََُُفَلنُُْاْلأَوَّ هُُِِلس  نَّةَُُِتِجدََُُوَلنَُُْتبِْديًلاُاللَّ َُتْحِويلًاُاللَّهُُِِلس 

واُأََوَلمُْ(43ُ) واُاْلأَرِْضُُِفيُيَِسير  ر  ِذينََُُعاِقبَةُ ُكَانَُُكَيْفََُُفيَْنظ  واَُقبِْلِهمُُِْمنُُْالَّ َُوكَان 

مُُْأََشدَُّ ةًُُِمْنه  وَّ هُ ُكَانََُُوَماُق  َماَواتُُِِفيُشَْيءُ ُنُْمُُِِلي ْعِجزَهُ ُاللَّ ُالْأَرِْضُُِفيَُوَلاُالسَّ

هُ  هُ ُي َؤاِخذُ َُوَلوُْ(44ُ)َُقِديرًاَُعِليًماُكَانَُُإِنَّ َُظْهرَِهاَُعَلىَُترَكََُُماُكََسب واُِبَماُالنَّاسَُُاللَّ

مَُُْوَلِكنَُُْدابَّةُ ُِمنُْ ر ه  َسمًّىُأََجلُ ُإَِلىُي َؤخ ِ مَُُْجاءََُُفإَِذاُم  ه  ُِبِعبَاِدهُُِكَانَُُهَُاللََُُّفإِنَُُّأََجل 

ُ(((45)ُبَِصيرًا
 

 التفسري :
 
, ولئن زالت السموات  أماكنهمالئال تضطرب وتزوال عن  واألرضهللا هو الذي ميسك السموات  إن 

يف  غري هللا وحده , انه كان حليماً ميسكهما ويبقيهما  أنيقدر احد  فانه ال أماكنهماعن  واألرض
وحلف الكفار ابهلل غاية  فورًا مل استغفره وأانب إليه ـــعصاه ، غ أتجيل وعدم تعجيل العقوبة ملن

منها يف مقدورهم ( : لئن جاءهم رسول من هللا خيوفهم وحيذرهم  أغلظ اجتهادهم ) اليمني اليت ال
 إليهم أرسلالذين  األممهداية واتباعًا وعماًل من اليهود والنصارى ومجيع  أعظمعذاب هللا ليكونن 

بعداً ونفرة عن احلق  إالزادهم ذلك  منذراً هلم مارسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم جاءهم الرسل فلما 
هللا اليت جاء هبا رسوله صلى هللا عليه وسلم ومكراً مبخادعة  آايتعن اتباع  األرضاستكباراً منهم يف  ـــ

أبهله املاكرين فتكون إال  السيئحييط املكر  عن دين هللا  وصرفهم عنه , وال إايهمالناس يف صدهم 
, ولن  أمثاهلماملاكرين الظاملني من  إبهالكعلى غريهم , فهل ينتظرون إال سنة األولني  عاقبته عليهم ال

مل يتجول الكفار  أوتتحول ـــ  تتبدل وال بل هي على وترية واحدة وطريقة اثبتة فال جتد لسنة هللا تبديال
وغري ذلك فريوا أبعينهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم  وجنوابشرقًا وغرابً ومشااًل  األرضويسريوا يف 

كان هللا ليشق   كانوا اشد قوة من كفار قريش , وما  أهنمودمرانهم مع  أهلكناهمممن كذبوا الرسل فقد 
يقول له كن فيكون , انه   أنشيئاً  أرادإذا  أمرهبل  األرضيف  ميتنع عليه شيء يف السموات وال أوعليه 

ولو يعذب هللا الناس وينتقم    ع الكائنات قديرًا على كل شيء  ــوجبمي وأعماهلمًا أبقواهلم كان عليم
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من دابة تدب عليها بل يهلكهم مجيعًا ,  األرضترك على ظهر  عملوا من الذنوب ما منهم بسبب ما
حان  فإذا,  وقت حمدد معلوم عند هللا إىلوميهلهم هم يؤخر  ال يعجل الظاملني ابلعقوبة بل ولكن هللا

كل عامل بعمله يوم   فيجازي أعماهلمخيفى عليه شيء من  فإن هللا كان بعباده بصريا وال األجلذلك 
 فشر  اً القيامة إن خرياً فخري وإن شر 

 
ُ:ُُالآياتبعضُالدروسُمنُ

 
العاقل : هل تفكرت يف خلق السموات األرض وثباهتما يف مكاهنما ؟ من الذي جعل  أخي -1

بعبادته   له ولنستسلم له ابلقيام وأنت أانذو القدرة التامة العظيمة ؟ فلنخضع ذلك ؟ إنه هللا 
 , وجيب ترك احملرمات ((  األوامرتعاىل )) حسب االستطاعة يف فعل  أمرانكما 

ومشيئته  ين وعنك وعن مجيع خلقه فكل شيئ حتت قهرههللا ليس بغافل ع إنالعبد :  أيها -2
 يَ َنام   َل  اّللََّ  ِإنَّ موسى :  أيبلى هللا عليه وسلم يف حديث وهو عامل به مطلع عليه وقد قال ص

َبِغي َوَل  َهارِ  َوَعَمل   الن ََّهارِ  َعَملِ  قَ ْبلَ  اللَّْيلِ  َعَمل   ِإَلْيهِ  ي  ْرَفع   َويَ ْرفَ ع ه   اْلِقْسطَ  ََيِْفض   يَ َنامَ  َأنْ  َله   يَ ن ْ  الن َّ
))  َخْلِقهِ  ِمنْ  َبَصر ه   ِإَلْيهِ  انْ تَ َهى َما َوْجِههِ  س ب َحات   َْلَْحَرَقتْ  َكَشَفه    َلوْ  النُّور   ِحَجاب ه   اللَّْيلِ  َعَملِ  قَ ْبلَ 

فاهلل يراان ويسمعنا ويعلمنا فهل نستحي منه  اإلهليةوإايك حتت املراقبة  إنينرواة الشيخان )) 
 سبحانه فنرتك املعاصي ونقبل عليه حمبة وخوفاً ورجاء؟ اللهم وفقنا لذلك 

املسلم اتق هللا يف ميينك واصدق يف  أخييبالون بذلك )  ثر الذين حيلفون ابهلل كاذبني والأك ما-3
ذلك وإذا حلفت على شيء من املشروعات ) شرعه هللا ( فقم بذلك وأما إذا كان غري مشروع )  

حلفت على شيء واخلري يف تركه وفعل  ت الذي خري وكذلك لوفكفر عن ميينك وأ واملكروهكاحملرم 
 َواّللَِّ  ِإين ِ موسى ) أيبوقد قال صلى هللا علية وسلم يف حديث  فأتركه وأفعل اخلري وكفر عن ميينك هغري 
َها َخَْيًا َغَْيََها َفَأَرى َيَِني   َعَلى َأْحِلف   َل  اّللَّ   َشاءَ  ِإنْ  (( رواة َخَْي   ه وَ  الَِّذي َوأَتَ ْيت   ََيِيِن  َعنْ  َكفَّْرت    ِإلَّ  ِمن ْ

 الشيخان 
لك  يعاجلهم ابلعقوبة وهذه فرصة يل و الذين يعصونه وال إن هللا ميهل عبادهاملسلم :  أخي -3

 َِبِبً  اْلَمْغِربِ  ِقَبلَ  َأنَّ وقد اخرب النيب صلى هللا عليه وسلم  إليههللا ونعود  ان نتوب ونستغفر
ْوبَِة، َمْفت وًحا    "رواه الطرباين. الشَّْمس   َتْطل عَ  َحّتَّ  ْفت وًحامَ  يَ َزال   ل َسَنًة، َسْبِعنيَ  َعْرِضهِ  َمِسَيَة   ِللت َّ
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  واالستغفار والعمل الصاحل وأما الدنيا فخذ منها ما اإلانبةىل التوبة وإ إىلعني ر )) فهيا مسا
 نصيبك من الدنيا " وهللا املوفق             تنس كتب لك وما تيسر " وال
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