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ِكيمِ  الِْكت ابِ  آ ي ات   تِْلك  ( 1) الم ةً  ه ًدى( 2) اْلح  ْحم  ر  ْحِسنِين   و  ون  ( 3) ِلْلم   الَِّذين  ي ِقيم 

ة   ي ْؤت ون   الصََّل  ك اة   و  ه مْ  الزَّ ةِ  و  ب ِِهمْ  ِمنْ  ه ًدى ع ل ى ك  أ ول ئِ ( 4) ي وقِن ون   ه مْ  بِاْْل ِخر   ر 

أ ول ئِك   ون   ه م   و  ْفِلح  ِمن  ( 5) اْلم  نْ  النَّاِس  و  ِديثِ  ل ْهو   ي ْشت ِري م   ّللاَِّ  س بِيلِ  ع نْ  ِلي ِضلَّ  اْلح 

ي تَِّخذ ه ا ِعْلم   بِغ ْيرِ  ًوا و  ِهين   ع ذ اب   ل ه مْ  أ ول ئِك   ه ز  إِذ ا( 6) م  لَّى اآ ي ات ن   ع ل ْيهِ  ت تْل ى و   و 

ْست ْكبًِرا ا ل مْ  ك أ نْ  م  ْعه  ْقًرا أ ذ ن ْيهِ  فِي ك أ نَّ  ي ْسم  ْره   و   (7) أ ِليم   بِع ذ اب   ف ب ش ِ

              
 التفسير  : 

 

 يهتدى ن هدى  احملكم املتقن ـــ هذا القرآأمل : حروف مقطعه استأثر هللا بعلمها ــــ تلك آايت القران 
ـــ الذين  هنم  وساروا على طريقة رسوهلم وراقبوا هللا يف كل شئو  نوا يف عملهمللذين أحس به ورمحة  

، وهم بيوم القيامة وما فيه من اجلزاء فوسهم يؤدون الصالة كما أمرهم هللا ويعطون الزكاة طيبة هبا ن
تداء ونور واهـــ  أولئك املتصفون هبذه الصفات على بصرية من هللا يصدقون أمت التصديق  واحلساب

الناجون من كل مرهوب  ـــ أولئك هم الفائزون بكل مطلوب وحمبوب و هج واضح جلي , ومن
الناس عن  صرفيلومنه )الغناء( عن اهلدى رف وبعض الناس يشرتي  كل ما أهلى عن اخلري  وص

أولئك هلم عذاب   برهان ، ويتخذ آايت هللا سخرية واستهزاء  بغري حجة والدين هللا ويبعدهم عنه 
مل يسمع   كأنه  مما  امتص معاندا   عرض متكربا  ن ( أإذا تقرأ عليه آايتنا )القرآو مستمر ـــ  دائمخمز  نيمه

بعذاب مؤمل   مساع احلق ، فبشره  أيها _ الرسول _  مننعه  ميقال  وثذنيه صمما آايت هللا كأن يف أ
 .موجع شديد يف انر جهنم 

 
 : بعض الدروس من الآيات

 
 هناقهاه وفو درسنفهل أان وأنت تعلمناه (( هذا القران كتاب حكيم  املسلم  )) إن خيأ (1

حكمة  يف نشره يف و  ، يف الدعوة إىل هللا وحكمة  يف تطبيقهكمة منه )) حكمة وتعلمنا احل
 يف حديث عقبه قال  وقديه والعمل مبا جاء فيه ؟ يف تربية الناس عل هذا العامل ، وحكمة  

 ِمنْ  تَ َفلًُّتا َأَشدُّ  ََلُوَ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي الَِّذي فَ وَ  ِبهِ  َوتَ غَنُّوا َوتَ َعاَهُدوهُ  اّللَِّ  ابَ ِكتَ   تَ َعلَُّموا )) بن عامر
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 نفسنا عن العناية هبذا القران وإن العبد)لنسال أ  (صحيح) رواه أمحد ((اْلُعُقلِ  ِف  اْلَمَخاضِ 
 ( . وتوفيقا   بقدر ما يعتين بكتاب هللا يكون أكثر هدى  

 

وكما صلى وجل حقيقية كما أمران هللا عز  املسلم )إن علينا أن نقيم الصالة إقامة   خيأ (2
ن نصلى اجلماعة ، وأ (صحيح)((  ُأَصلِ ي رََأيْ ُتُموِن  َكَما  َصلُّوا)) حيث قال رسولنا 

يف حديث أيب  ( ، وقال  واركعوا مع الراكعنييف املساجد  ) الذكر(  كما قال تعاىل )
 حديث وىف ( رواه مسلم ،اْلَفذ ِ  َصَلةِ  ِمنْ  َوِعْشرِينَ  ََخًْسا تَ ْعِدلُ  اْْلََماَعةِ  ةُ َصَل )) هريرة 

 (( رواه الشيخان ، َدرََجةً  َوِعْشرِينَ  ِبَسْبع   اْلَفذ ِ  َصَلةَ  تَ ْفُضلُ  اْْلََماَعةِ  َصَلةُ )ابن عمر 
 الرجل صلة))  يف حديث صهيب حبيث ال يراه الناس  فكما قال وأما صالة  التطوع 

(( رواه أبو عشرين و َخسا الناس أعني على صلته تعدل الناس يراه ال حيث تطوعا
 يعلى )صحيح( .

 

خرج زكاة فان كنت كذلك فأ ما جتب فيه الزكاةنفسك هل عندك املسلم احبث يف  خيأ (3
مالك بكل دقة وعناية طيبة هبا نفسك وتطلب دخول اجلنة بتحقيق ما جاء يف حديث 

ْعتَ  مامه قال ))أىب أ  فَ َقالَ  اْلَوَداعِ  َحجَّةِ  ِف  ََيُْطبُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َسَِ
 َأْمرُِكمْ  َذا َوَأِطيُعوا َأْمَواِلُكمْ  زََكاةَ  َوَأدُّوا َشْهرَُكمْ  َوُصوُموا ََخَْسُكمْ  َوَصلُّوا رَبَُّكمْ  اّللََّ  ات َُّقوا

 هبا طيبة أموالكم زكاة وأدوا)) وىف لفظ ، )صحيح( رواه الرتمذي (( رَبِ ُكمْ  َجنَّةَ  َتْدُخُلوا
 ( .صحيحوغريه )حبان رواه ابن (  أنفسكم

 

والراببة واملزامري وما يسمى اليوم  أخي املسلم  )) لنحذر من املعازف  كالطبل  واملوسيقى  (4
يف  قال وقد لتحرمي ( ان األصل يف املعازف )اف  ((زفا( وغريها من املع) دق العود

عَ  َكَذَبِن   َما َواّللَِّ  اْْلَْشَعِريُّ  َماِلك   َأُب  و َعاِمر   َأُب  حديث  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِ
ْمرَ  َواْْلَرِيرَ  اْلِْرَ  َيْسَتِحلُّونَ  َأقْ َوام   ُأمَِّت  ِمنْ  لََيُكوَننَّ  يَ ُقولُ  ْنزَِلنَّ  َواْلَمَعاِزفَ  َواْلَْ  َأقْ َوام   َولَي َ

ُقوُلونَ  ِْلَاَجة   اْلَفِقيَ  يَ ْعِن  َيَْتِيِهمْ  ََلُمْ  ِبَسارَِحة   َعَلْيِهمْ  يَ ُروحُ  َعَلم   َجْنبِ  ِإَل  َنا اْرِجعْ  فَ ي َ  ِإلَي ْ
يِ تُ ُهمْ  َغًدا ( رواه  اْلِقَياَمةِ  مِ يَ وْ  ِإَل  َوَخَنازِيرَ  ِقَرَدةً  آَخرِينَ  َوََيَْسخُ  اْلَعَلمَ  َوَيَضعُ  اّللَُّ  فَ يُ ب َ

خرج شيئا من املعازف من التحرمي  فعليه الدليل وال خيرج منها البخاري وأبو داود ، فمن أ
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ذلك )) فليحذر املسلم من ويف العيد وحنو  الصغارواجلوار  للنساءيف العرس  فإال الد
د والكمنجة والعو ساق (( أصحاب املوسيقى واملعازف يف ما وقع فيه البعض من الفالوقوع 

 والطبول وغريها .

 

)) هو وهللا  هلو احلديثيف   غناء (( وقد قال ابن مسعودأخي املسلم )) لنحذر من ال  (5
 .  وعكرمة وسعيد ابن جبري وجماهد وغريهم قال ابن عباس وجابروكذلك الغناء (( 

 والمغنيات   نرسالة إلى المغني                   

من الرجال والنساء من   واملغنيات اتقوا هللا فقد أفسدمت كثريا  من املغنني أيها املطربون 
كالم بعض وال تغرتوا ب أبغانيكم املاجنة فخافوا هللا وراقبوه وتوبوا إليه تالشباب والشااب

ا عنكم من هللا شيئا يوم القيامة نو الء لن يغعونكم أبنكم ))جنوم(( فهؤ الناس الذين يشج
(( فاتركوا كسبكم حرام  )) فعملكم حرام و كسب حرام  م من هذا العمل  هووان كسبك

))   وقد قال مما أابح هللا ورسوله ث واطلبوا احلالل يف أعمال أخرى هذا العمل  اخلبي
 خذوا نصيحيت هذه قبل املوت( ، صحيح) رواه ابن ماجة ((َحُرمَ  َما َوَدُعوا َحلَّ  َما ُخُذوا

 رواه ابن ماجة)حسن(((َلهُ  َذْنبَ  اَل  َكَمنْ   الذَّْنبِ  ِمنْ  اِئبُ التَّ ))  وتوبوا قبل الغرغرة فقد قال 
 . (حسن) رواه الرتمذي((يُ َغْرِغرْ  لَْ  َما اْلَعْبدِ  تَ ْوبَةَ  يَ ْقَبلُ  اّللََّ  ِإنَّ )) وقال 

 

وقد جاء يف احلديث ))   فهو هلو فاتركه إىل ما ينفعك (ى عن اخلريأيها املسلم ) كل ما أهل (6
 َأْهَلهُ  َوُمَلَعبَ َتهُ  فَ َرَسهُ  َوَتَِْديَبهُ  ِبَقْوِسهِ  رَْمَيهُ  ِإالَّ  ََبِطل   اْلُمْسِلمُ  الرَُّجلُ  ِبهِ  ُهويَ لْ  َما ُكلُّ 

ُنَّ  فهذه الثالثة ليست من الباطل أما غريها من اللهو رواه الرتمذي )صحيح((( اْْلَق ِ  ِمنْ  فَِإَّنَّ
((رواه  تَ ْعَجزْ  َواَل  َِبّللَِّ  َواْسَتِعنْ  َفُعكَ يَ ن ْ  َما َعَلى اْحِرصْ : ))  وقد قال، فهو ابطل 

 .مسلم 

 قال فاشتغل مبا ينفعك يف دنياك وآخرتك واعرض عما يضرك يف) أخي املسلم إن كنت عا
 وهللا املوفق   دينك ودنياك(    

 
 

ن وا الَِّذين   إِنَّ )) ع ِمل وا آ م  اتِ  و  اِلح  نَّات   ل ه مْ  الصَّ ا( 8) النَِّعيمِ  ج  ا ِلِدين  خ  ْعد   فِيه  ِ  و  قًّا ّللاَّ  ح 

ه و   ِكيم   اْلع ِزيز   و  ل ق  ( 9) الْح  اتِ  خ  او  د   بِغ ْيرِ  السَّم  ا ع م  ْون ه  أ ْلق ى ت ر  اِسي   اْْل ْرِض  فِي و  و   ر 
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ب ثَّ  بِك مْ  ت ِميد   أ نْ  ا و  ْلن ا د ابَّة   ك ل ِ  ِمنْ  فِيه  أ ْنز  اءِ  ِمن   و  اءً  السَّم  ا اف أ ْنب تْن   م  ْوج   ك ل ِ  ِمنْ  فِيه   ز 

ْلق   ه ذ ا( 10) ك ِريم   ِ  خ  ونِي ّللاَّ اذ ا ف أ ر  ل ق   م  ون   ب لِ  د وِنهِ  ِمنْ  الَِّذين   خ  ل   فِي الظَّاِلم   ض َل 

بِين   ل ق دْ  (11) م  ان   آ ت ْين ا و  ة   ل ْقم  ِ  اْشك رْ  أ نِ  الِْحْكم  نْ  لِِلَّ م  ا ي ْشك رْ  و  نْ  ِسهِ ِلن فْ  ي ْشك ر   ف ِإنَّم  م   و 

ِميد   غ نِي   ّللاَّ   ف ِإنَّ  ك ف ر   إِذْ ( 12) ح  ان   ق ال   و  ه و   ِِلْبنِهِ  ل ْقم   بِالِلَِّ  ت ْشِركْ  ِل   ب ن يَّ  ي ا ي ِعظ ه   و 

ْرك   إِنَّ  ْين ا( 13) ع ِظيم   ل ظ لْم   الش ِ صَّ و  ْنس ان   و  اِلد ْيهِ  اْْلِ ل تْه   بِو  م  ه   ح  ْهنًا أ مُّ هْ  ع ل ى و   ن  و 

ال ه   فِص  ْينِ  فِي و  اِلد ْيك   ِلي اْشك رْ  أ نِ  ع ام  ِلو  ِصير   إِل يَّ  و  إِنْ ( 14) اْلم  اه د اك   و   أ نْ  ع ل ى ج 

ا بِي ت ْشِرك   ا ف َل   ِعلْم   بِهِ  ل ك   ل ْيس   م  ا ت ِطْعه م  ص اِحْبه م  وفًا الدُّْني ا فِي و  ْعر  اتَّبِعْ  م   س بِيل   و 

نْ  ْرِجع ك مْ  إِل يَّ  مَّ ث   إِل يَّ  أ ن اب   م  ا ف أ ن ب ِئ ك مْ  م  ل ون   ك ْنت مْ  بِم   (( (15) ت ْعم 

 

 

 

 التفسير:

 
 
 
 
 
 
 

النعيم املقيم الذي  أوامر هللا وترك نواهيه هلم جناتبفعل  إن الذين آمنوا وعملوا األعمال الصاحلة 
 من هللا صادقا   وعدا  لون ، خيرجون منه وال يتحو  النعيم الحيول وال يزول ـــ خالدين يف جنات  ال

 عزيز القاهربل هو حاصل متحقق , وهو الدهم فيها ال يتخلف ذلك الوعد خلو بدخوهلم اجلنة  و 
كما   دالسموات ورفعها بغري عم, احلكيم  يف صنعه  وشرعه وجزائه ـــ خلق هللا  لب وال ميانعافال يغ
 كم , وذرأ يف األرضب ب وهتتزتضطر  أرست األرض لئال ةشاخم يف األرض جباال   , وألقى تروهنا

من كل  األرض يف فأنبتنا ماء املطرمن السماء  ) من أصناف احليواانت (  وأنزلنا من كل الدواب
هللا وحده فأروين _ أيها كله خلق   ـــ هذا اخللقحسن املنظر انفع لكم  صنف من النبااتت 

هلل العابدون د, بل املشركون ابمن األندا ا خلق الذين من دونه مما تعبدون وتدعونماذاملشركون _ 
لقد أعطينا لقمان الفقه يف ـــ و   ماملستقي ه معه يف جهل وحرية وضالل واضح بنين عن الطريقغري 

اتك من الفضل الدين والفهم واإلصابة يف القول وعمق النظر والتفكر ,  أن اشكر هلل على ما آ
يعود إىل نفسه  يقم بذلك  فإمنا مثرة شكره ونفعههللا وترك معصيته , ومن  بطاعةابلقيام وذلك 

رر بذلك , وهو الذي له عن عباده كلهم  فال يتض  وفائدته له , ومن كفر ابهلل ونعمه فان هللا غيني 
 حني قال لقمان البنه موجها   –أيها الرسول  –ال هو ـــ واذكر إله فال إالغين عما سواه  احلمد كله

وصفاته , إن الشرك  وأمسائه عبادته ( وربوبيته )إهليته  ابهلل يف تشرك ال بين اي :ومربيا   وانصحا  
عليه بر والديه واإلحسان إليهما , فقد محلته  موجبني كرب الكبائر ـــ ووصينا اإلنسانأعظم الظلم وأ

أن اشكر يل أيها  رية , وفطامه من الرضاع يف عامنيوأتعاب كث  وآالم وشدةعلى ضعف   أمه ضعفا  
مها واإلحسان إليهما يف غري رب ن ابلعمل مبا أمرتك  واالنتهاء عما هنيتك  واشكر لوالديك باإلنسا
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ن بذل  فشر ـــ وإفخري وان شرا   بعمله إن خريا    كال     الرجوع بعد املوت فأجازيمعصية هللا , إىلن 
الشرك كله جهل وال يصح  أن تشرك يب ما ليس لك به علم فإن علىوحرصا  جهدمهاك اوالد

واسلك واتبع طريق  إليهما ، وصاحبهما يف الدنيا ابإلحسان تطعهما يف ذلك ، اإلشراك ابهلل فال
  مرجعكم مجعيا فأخربكممرته واالنتهاء عما هنيته , مث إىلن مبا أ ابلقيام يل وانقادمن اتب إيل وخضع 

 مبا كنتم تعملونه وأجازيكم عليه  .
           

 : بعض الدروس من الآيات
 

 املسلم  لنسارع إىل جنات النعيم املقيم اليت وعد هللا عباده املؤمنني وعدا حقا ال خيأ (1
النيب  ني حديث معاذ بن جبل  أاجلنة ففما ألهل خى املسلم امسع بعض )) واي أيتخلف 

  ( رواه  َسَنةً  َوَثَلِثنيَ  َثَلث   َأوْ  َثَلِثنيَ  َأبْ َناءَ  ُمَكحَِّلنيَ  ُمْرًدا ُجْرًدا اْْلَنَّةَ  اْْلَنَّةِ  َأْهلُ  يَْدُخلُ قال )
 َذاكَ  َقالَ  اْلَكْوثَ رُ  َما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  ُسِئلَ  َقالَ  ) ( ،  وقال صحيح) يالرتمذ

 َكَأْعَناقِ   َأْعَناقُ َها َطْي   ِفيَها َعَسلِ اْل ِمنْ  َوَأْحَلى اللََّبِ  ِمنْ  بَ َياًضا َأَشدُّ  اْْلَنَّةِ  ِف  يَ ْعِن  اّللَُّ  َأْعطَانِيهِ  ََّنْر  
َها َأْحَسنُ  َأَكَلتُ َها َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َلَناِعَمة   َهِذهِ  ِإنَّ  ُعَمرُ  َقالَ  اْْلُُزرِ  ( رواه  ِمن ْ

دائما  زمان ويف كل ا  لنتطلب اجلنة  ولنسع يف طلبها ليال وهنار ) )  ( ،حسن )الرتمذي 
 . حىت نلقي هللا عز وجل ((

 
أبمر هللا القادر  سقف بال أعمدة ( إهنا قائمة –أخي املسلم ))قف وانظر إىل السماء   (2

هنا إمنا خلقها هللا لتثبت  اجلبال الرواسي الشاخمة واعلم أوقف وانظر إىل –على كل شيء 
دليل على قدرة هللا  رب وما ذلك إالطهبا األرض حىت ال تتحرك ابلعباد فتميل وتض

ويف ذلك من فضل هللا على عباده حبيث انك لو أتملت )) زلزال على مقياس  –العظيمة 
اإلتالف كم حيصل بذلك الزلزال من اهلالك و رخرت وصل سبع درجات ملدة ربع ساعة  و 

هللا حفظنا  ولكن من يشكر منا هللا على هذه النعم اليت ال تعد وال حتصى فقد  نولك
 ولذلكفوقنا ومن حتتنا ومن كل جهة  فله احلمد والشكر وله الثناء احلسن  من حفظنا
                                                                                      (( )صحيح( .ََتِْت  ِمنْ  ُأْغَتالَ  َأنْ  ِبَعَظَمِتكَ  َوَأُعوذُ عاء )) الديشرع 

 الة إلى كل مسلم ) و إلى الوالدين ( رس                     
  (( فان من يؤيت احلكمة  فقد أوتى(  )) الفقه يف دين هللا طلب احلكمةأخي املسلم ) ت  (3
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اثرها عليه يف وامنت هللا هبا عليه فظهرت آ احلكمة ) لقمان (  ، خريا كثريا  وممن أاته هللا
 :  مبا يليان وبناتنا وأهلينا تربية ابنه وتوجيهه  التوجيه السليم فهل وجهنا أبناء

 يَ ْلِبُسوا َولَْ  آَمُنوا الَِّذينَ } نَ َزَلْت اآلية َلمَّاو وبيان أنه أعظم الذنوب ابهلل هنيهم عن الشرك -أ
 ِبظُْلم   ِإَيَاََّنُمْ  ُسوايَ ْلبِ  لَْ } تَ ُقوُلونَ  َكَما  َلْيسَ  َقالَ  نَ ْفَسهُ  َيْظِلمُ  اَل  أَي َُّنا اّللَِّ  َرُسولَ  يَ  قُ ْلَنا{ ِبظُْلم   ِإَيَاََّنُمْ 

ْركَ  ِإنَّ  َِبّللَِّ  ُتْشِركْ  اَل  ُبَنَّ  يَ } اِلْبِنهِ  قَ ْوِل ُلْقَمانَ  ِإَل  َتْسَمُعوا َأَولَْ  ِبِشْرك  { رواه  { َعِظيم   َلظُْلم   الشِ 
عظيم  لظلم لشرك) وجه ابنك وبنتك واهلك وقل هلم )) ال تشركوا ابهلل إن ا،  الشيخان

)) . 
شريك له   ونبههم إىل أعمال اخلري واىل عبادة هللا وحده ال مع أوالدك واهلك اجلس  -ب

كنت يف مرض موتك  فتابع هذا املوضوع  كما فعل يعقوب عليه السالم  مع   حىت لو
 ما تعبدون من بعدى ((. لبنيه أبنائه  ملا حضره املوت )) إذا قال

دة األصنام كما قال إبراهيم عليه ابهلل وعباوأهلك الشرك  ادع هللا إن جينبك وأوالدك -ج
 نعبد األصنام ( . نوبين أ     واجنبين)السالم 

اجعلين  الصالة  كما قال إبراهيم عليه السالم )) ربن جيعلك  وذريتك مقيمي ادع هللا أ -د
 مقيم الصالة ومن ذرييت (( .

نا اجعلو صوهلم  ))ربنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا قرة أعني قبل ح حىت يةادع للذر  -ه
 للمتقني إماما( .

هم يف دينهم وأهلينا  مبا ينفع حىت نعظ أوالدان وعظة األوالد ولننظم برامج عمليهلنهتم مب -و
 نياهم .ود

 َشكَّ  اَل  ََلُنَّ  ُيْسَتَجابُ  َدَعَوات   َثَلثُ ) الدك فدعوتك مستجابة هلم لقوله ادع ألو   -ز
 ( . صحيح( )  ِلَوَلِده اْلَواِلدِ  َوَدْعَوةُ  اِفرِ اْلُمسَ  َوَدْعَوةُ  اْلَمْظُلومِ  َدْعَوةُ  ِفيِهنَّ 

الطاعة حىت املوت )) فل متوتن اال وانتم  علىَبملداومة اْلوالد واْلهل  ىأوص -ح
 مسلمون((

                                                                                                                                                     كفوا) جابريف حديث  مما يضرهم ومن ذلك ما قال له  لنحافظ على أوالدان  -ط
 .  (صحيحرواه أبو داود) (( خطفة و انتشارا للجن فإن العشاء عند صبيانكم

 
لنا ابلوالدين فإذا رأيت أمك ))تذكر محلها وتعبها  وومحها  املسلم لنحفظ وصية هللا أخي (4
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مراض والصعاب ألواملتاعب واتك يف بطنها وما قاست من اآلالم  بطنها وحركوثقلك يف
حىت وضعتك ) وهنا على وهن ( ) تعب على تعب وثقل على ثقل ومشقة على مشقه 

أهنا أرضعتك ومحلتك  وتذكرذا عيال كبريا وسهر ابلليل وانشغال بك حىت ولو أصبحت  
على  لشاغل ومهها األكيد  تقدمكغلها اتك وكنت شوسهرت عليك وداو  بعد الوالدة

نفسها يف كل أمر  وتسعى يف محايتك  من كل ما يضرك حىت على حساب صحتها )) 
يتنكر هلذا إال اخلسيس الذي ال حياء  فمن هو الشخص الذي يعي هذا كله ((  انه ال

بل هو أخس من احليواانت ولذلك آخي املسلم )) جيب خلق  دين يردعه وال عنده وال
لوالديك بعد شكر هللا عز وجل وأن  شكراو  –ن ترب والديك وان ترب أمك عليك أ

(  ولتحذر من وقل َلما قوال كرَياغاية اإلكرام يف كل شيء حىت يف الكالم )  امتكرمه
 اإلشراك ؟ الكبائر أبكرب أنبئكم أال))  انه من الكبائر  وقد قال عقوق  الوالدين  ف

 . ()الشيخان (( روقول الزو  الوالدين عقوق و َبهلل
 

والديه يف  منا حدأ عق يف معصية هللا عز وجل ( فال يطو طاعة ملخلأخي املسلم )ال  (5
 ن يشرتي لوالده دخاان  جيوز أ املعصية سواء كانت  املعصية من الكبائر أو من الصغائر ))ال

يف  غريمهااحملرمات وال أن يطيع أحد والديه أو أو خمدرات أو غري ذلك من  أوقاات   جراكا   وأ
يف الدنيا  ااإلحسان إليهم ب أو كافرين وجنيولكن إذا كان الوالدان عاصي ، معصية هللا

َا يف حديث علي )) يف املعصية  وقد قال  نوعدم اإلساءة إليهما وال يطاعا  الطَّاَعةُ  ِإَّنَّ
 ف ملخلوق طاعة اليف حديث عمران )   ,  وقال (( رواه الشيخان   اْلَمْعُروفِ  ِف 

 . (صحيح( رواه امحد ) اْلالق معصية
 ( رواه الشيخان .  هللا معصية ف ْلحد طاعة الوىف حديث علي : )  

 
 
ا ب ن يَّ  ي ا بَّة   ِمثْق ال   ت ك   إِنْ  إِنَّه  ْرد ل   ِمنْ  ح  ة   فِي ف ت ك نْ  خ  ْخر  اتِ  فِي أ وْ  ص  او   فِي أ وْ  السَّم 

ا ي أْتِ  اْْل ْرِض  بِير   ل ِطيف   ّللاَّ   إِنَّ  ّللاَّ   بِه  ة   أ قِمِ  ب ن يَّ  ي ا( 16) خ  رْ  الصََّل  أْم  وفِ  و  عْر   بِاْلم 

اْنه   ْنك رِ  ع نِ  و  اْصبِرْ  اْلم  ا ع ل ى و  اب ك   م  ورِ  ع ْزمِ  ِمنْ  ذ ِلك   إِنَّ  أ ص  ِل  ( 17) اْْل م  رْ  و  ع ِ  ت ص 

دَّك   ِل   ِللنَّاِس  خ  ًحا اْْل ْرِض  فِي ت ْمِش  و  ر  ْخت ال   ك لَّ  ي ِحبُّ  ِل   ّللاَّ   إِنَّ  م  ور   م  ( 18) ف خ 
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اْقِصدْ  ْشيِك   فِي و  اْغض ضْ  م  ْوتِك   ِمنْ  و  اتِ  أ ْنك ر   ِإنَّ  ص  ِميرِ  ل ص ْوت   اْْل ْصو   أ ل مْ (  19) اْلح 

ْوا ر   ّللاَّ   أ نَّ  ت ر  ا ل ك مْ  س خَّ اتِ  فِي م  او  ا السَّم  م  أ ْسب غ   اْْل ْرِض  فِي و  ه  نِ  ع ل ْيك مْ  و  ةً  ع م   ظ اِهر 

ب اِطن ةً  ِمن   و  نْ  النَّاِس  و  اِدل   م  ِ  فِي ي ج  ِل   ِعلْم   بِغ ْيرِ  ّللاَّ ِل   ه ًدى و  نِير   ِكت اب   و  إِذ ا( 20) م   و 

م   قِيل   ا اتَّبِع وا ل ه  ل   م  ا ن تَّبِع   ب لْ  ق ال وا ّللاَّ   أ ْنز  ْدن ا م  ج  ن ا ع ل ْيهِ  و  ل وْ  آ ب اء   ْيط ان  الشَّ  ك ان   أ و 

        (21) السَِّعيرِ  ع ذ ابِ  إِل ى ي ْدع وه مْ 

  
 التفسير  :

 
صغرها مثقال حبة خردل فتكن  يفتك  إنإن اخلطيئة واحلسنة بين  : ايله  ويوصى لقمان ابنه قائال

يف داخل صخرة أو يف السموات أو يف األرض فان هللا مطلع عليها وسيحضرها هللا يوم القيامة 
ختفى عليه األشياء وان دقت  م اليعلإن هللا لطيف ،  فشر يها إن خريا فخري وان شرا  وجيازي عل

وتضاءلت , خبري بكل شيء فال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء ـــ اي بين أقم الصالة  
عليه العقل السليم حسب استطاعتك كما شرعت , وأمر ابملعروف الذي حث عليه الشرع  ودل 

ودل العقل السليم على فساده , واصرب على ما أصابك   عاملنكر الذي هنى عنه الشر  عن , وانه
لى يف سبيل ذلك من أذى , إن ذلك من عزائم األمور اليت أوجبها هللا وإمنا يقوم هبا  ويعزم ع

عليهم  يل األمور  ـــ وال تعرض بوجهك عن الناس تكربا  اومع عملها من تطلب الدرجات  العلى
 ,  إن هللا ال حيب كل خمتال معجب عنيدا   جبارا   متكربا   يف األرض خمتاال   هلم وال متش واحتقارا  

بني اإلسراع والبطء واخفض من صوتك وال  معتدال   بنفسه  فخور على غريه ـــ وتواضع يف مشيك
مشس السموات من  ن هللا ذلل لكم  ما يفت لصوت احلمري  ـــــ أمل تروا أترفعه , إن أقبح األصوا

 وذلل لكم ما يف األرض من نبات وحيوانوغريها وجعل السماء سقفا  حمفوظا   وقمر وجنوم وأمطار
تعد وال  كم نعمه الكثرية  اليت ال، وأوسع عليكم وأمت ل وماء ومعادن  وأشجار وزروع وغريها

 ن النعموم  من وأمان وغريها مما هو نعم ظاهرةزواج  وأمن صحة وعافيه وأموال وأوالد وأ ىحتص
ن هللا أرسل إليكم الرسل  وانزل الكتب مث مع الباطنة يف العقول واألرواح واألفهام وأعظم النعم أ

 هذا كله فبعض الناس جيادل  يف توحيد هللا  وىف أمسائه وصفاته  وعبادته وجمادلته يف ذلك بغري
أنزل هللا  يف  تبعوا ما هلم ا كتاب مأثور منري  ـــ  وإذا قيل  وال حةمن حجة صحي علم وال مستند

ابئنا عليه فنسلك طريقهم آقال هؤالء اجملادلون : بل نتبع  ما وجدان   كتابه على رسوله 
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م يف عبادة ابئهم  ويقلدوهنما عبدوه من دون هللا , أيتبعون آك ابهلل وعبادة يف الشر  ونقتدي هبم
فيقودهم بدعوته إىل عذاب انر  ن هلم الشرك ابهلليويز  ابئهمولو كان الشيطان يدعو آ هللا غري

     .جهنم  املستعرة املوقدة  
 

 بعض الدروس من الآيات :

 
 . ( ) من الرسالة  لألوالدواْلمهات  اآلَبءتكملة وصية  (1

 نه سوف حيضر يوم القيامة العبدوأخيفى عليه شيء   ن هللا الأب ن يعلمواأوصوا أوالدكم أب -ط
 حىتسيجازيه عليه وحذروا أوالدكم من الذنوب  و كبريا  أو   ا  وعمله سواء كان عمله صغري 

 .  هتلكه كما أخرب عن ذلك النيب قد جتتمع على العبد حىت فإهنار منها ئالصغا

وقد  األذىابملعروف والنهي عن املنكر والصرب على  واألمرالصالة  إبقامة أوالدكم أوصوا -ي
 ِسِننيَ  َسْبعِ  َأبْ َناءُ  َوُهمْ  َِبلصََّلةِ  َأْواَلدَُكمْ  ُمُروا)) ويف حديث عبد هللا ابن عمر  قال 

َها َواْضرِبُوُهمْ  ن َُهمْ  َوفَ ر ُِقوا َعْشر   َأبْ َناءُ  َوُهمْ  َعَلي ْ  وأبو داود(( رواه امحد  اْلَمَضاِجعِ  ِف  بَ ي ْ
 .( صحيح)

 ومروهم بغض الصوت وكل خلق كرمي.  عن الكرب وعن مشية التبخرت أوالدكماهنوا   -ك

هللا عز  إىلشريك له ( وحثوهم على الدعوة وحده ال  دتهاعبوحيد هللا )بت أوالدكم أوصوا  -ل
رض هللا وىف جمتمعاهتم ومدارسهم  ومع يف أ  وكتابه وسنة رسوله هوجل ونشر دين

 . البنات ( من اإلانث ) الذكور أومن زمالئهم وسواء كان  األوالد 

ن ننظر املسلم علينا أ أخي)  حنن اعلينا أن نتحلى هب األوالد إىلنقدمها  اليتهذه الوصااي  -م
؟ وليقم كل واحد منا  ال مأهل قمنا هبذه الوصااي اليت أوصى هبا لقمان ابنه  أنفسنايف 

 وَُكلُُّكمْ  رَاع   ُكلُُّكمْ ) ال تعاىل ) عليكم أنفسكم( وقال على نفسه مث على أوالده فقد ق
 . (رواه الشيخان)(  َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئول  

 
كَ ) : يف حديث جابر بن سليم وقد قال  (تيالواالخحذر من الكرب ملسلم )لنأخي ا (2  َوِإيَّ

زَارِ  َوِإْسَبالَ  َا اإْلِ داوود  أمحد وأبو( رواه اْلَمِخيَلة ُيُِبُّ  اَل  اّللََّ  َوِإنَّ  اْلَمِخيَلةِ  ِمنْ  فَِإَّنَّ
 اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : ) عن أبيه يف حديث سامل بن عبد هللا ( ، وقال صحيح)
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أخي املسلم ( رواه البخاري ، اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِإلَْيهِ  اّللَُّ  يَ ْنُظرْ  لَْ  ُخَيَلءَ  ثَ ْوبَهُ  َجرَّ  َمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
من هللا عز  ا  تق هللا وعد إىل املنزل وأزل املقدار الزائد خوفمسبال  جتر ثوبك فا إذا كنت

يِهمْ  َواَل  ِإلَْيِهمْ  يَ ْنُظرُ  َواَل  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اّللَُّ  ُيَكلِ ُمُهمْ  اَل  َثَلثَة   ) النيب  وجل وملا ذكر  يُ زَكِ 
 َذر    َأبُو قَالَ  ِمَرارًا َثَلثَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقَرَأَها قَالَ  َألِيم   َعَذاب   َوََلُمْ 

 َِبْْلَِلِف  ِسْلَعَتهُ  َواْلُمن َفِ قُ  َواْلَمنَّانُ  اْلُمْسِبلُ  قَالَ  اّللَِّ  َرُسولَ  يَ  ُهمْ  َمنْ  واَوَخِسرُ  َخابُوا
 ( رواه مسلم  اْلَكاِذبِ 

 

يف حديث   وقد قال تعوذ ابهلل من الشيطان (هنيق احلمار فلن أخي املسلم ) إذا مسعنا  (3
ْعُتمْ  ِإَذا)): أيب هريرة  َيكَ  ِصَياحَ  َسَِ َا َفْضِلهِ  ِمنْ  اّللََّ  فَاْسأَُلوا ةِ الدِ  ْعُتمْ  َوِإَذا َمَلًكا رََأتْ  فَِإَّنَّ  َسَِ

َا الشَّْيطَانِ  ِمنْ  َِبّللَِّ  فَ تَ َعوَُّذوا اْلَِْمارِ  ََّنِيقَ   .(( رواه الشيخان  َشْيطَانً  رََأتْ  فَِإَّنَّ

 

 ربمسعود )) يف حديث ابن د قال وق ( وال حتب الشهرة عش متواضعا  آخى املسلم )   (4
رواه البزار وابن أيب الدنيا من حديث  (( ْلبره هللا على أقسم لو له يؤبه ال طمرين ذي

قال  أنه  َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ )   ففيهمتواضعا   وكان  أنس وابن مسعود )صحيح( ،
( رواه ِإلَْيكِ  ِلسْ َأجْ  ِشْئتِ  السِ َككِ  نَ َواِحي َأي ِ  ِف  اْجِلِسي ُفَلن   ُأمَّ  يَ : لبعض النساء

 ُشْهَرة   ثَ ْوبَ  لَِبسَ  َمنْ عمر  )  نبيف حديث ا ال وق مسلم وأمحد من حديث أنس ،
 . (حسن( رواه أبو داود )َمَذلَّة   ثَ ْوبَ (ويف لفظ ) ِمثْ َلهُ  ثَ ْوَبً  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اّللَُّ  َأْلَبَسهُ 

 
 

 ( رواهُخُلًقا النَّاسِ  َأْحَسنَ )من   اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ فقد  ( أخي املسلم ) حتل حبسن اخللق  (5
 ِخَيارُِكمْ  ِمنْ  ِإنَّ و عبد هللا بن عمر )) يف حديث مسلم من حديث أنس , وقال 

 لَُيْدِركُ  اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ يف حديث عائشة )) ، وقال (( رواه الشيخان َأْخَلقًا َأْحَسَنُكمْ 
فحديث أيب  وقال ( ، صحيح((رواه أبو داود ) َقائِمِ الْ  الصَّائِمِ  َدرََجةَ  ُخُلِقهِ  ِبُْسنِ 

رواه أبو داود  والرتمذي  (( اْْلُُلقِ  ُحْسنِ  ِمنْ  اْلِميَزانِ  ِف  َأثْ َقلُ  َشْيء   ِمنْ  َما) )  ءداالدر 
 ِإنْ وَ  اْلِمَراءَ  تَ َركَ  ِلَمنْ  اْْلَنَّةِ  رََبضِ  ِف  بِبَ ْيت   َزِعيم   َأنَ يف أيب أمامه  ))  ( ، وقال صحيح)

 َأْعَلى ِف  َوبِب َْيت   َمازًِحا َكانَ   َوِإنْ  اْلَكِذبَ  تَ َركَ  ِلَمنْ  اْْلَنَّةِ  َوَسطِ  ِف  َوبِبَ ْيت   ُمُِقًّا َكانَ 
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 . (حسن((رواه أبو داود )ُخُلَقه َحسَّنَ  ِلَمنْ  اْْلَنَّةِ 

 

فقد قال يف أهل الكرب :    ع ما قاله وامس (تكرب على اخللق لنحذر من ال ) أخي املسلم  (6
   (( قَالَ  ِكرْب    ِمنْ  َذرَّة   ِمثْ َقالُ  قَ ْلِبهِ  ِف  َكانَ   َمنْ  اْْلَنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل يف حديث ابن مسعود 

 اْْلََمالَ  ُيُِبُّ  َجَِيل   اّللََّ  ِإنَّ  قَالَ  َحَسَنةً  َونَ ْعُلهُ  َحَسًنا ثَ ْوبُهُ  َيُكونَ  َأنْ  ُيُِبُّ  الرَُّجلَ  ِإنَّ  رَُجل  
يف حديث عبد هللا بن عمرو ))  (( رواه مسلم ، وقال النَّاسِ  َوَغْمطُ  اْْلَق ِ  َطرُ بَ  اْلِكرْبُ 
ُونَ  ُُيَْشرُ   َمَكان   ُكل ِ   ِمنْ  الذُّلُّ  يَ ْغَشاُهمْ  الر َِجالِ  ُصَورِ  ِف  الذَّر ِ  َأْمثَالَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلُمَتَكربِ 
  (.صحيححلديث رواه الرتمذي  وامحد )((  ا

 

فع بكل شيء يف السموات واألرض نتن نأويسر وأابح املسلم ) إن هللا قد ذلل لنا خي أ   (7
ال تعد وال  عم علينا نعما  نوأ يف غري ما حرم هللا  ت واحليواانت واألجواء والبحارمن اجلمادا

 : فهل حتصى

شريك له وأثنينا على هللا هبذه  شكران هللا على هذه النعم وقمنا بعبادة هللا وحده ال -أ
 لنعم  وجعلناها يف طاعته .ا

  إن األصل اإلابحة إال ما خرج بدليل شرعي نص على حترميه كما حرم الرسول  -ب
َباعِ  ِمنْ  َنب   ِذي ُكل ِ ))  أو   ، (رواه مسلم)(( الطَّْيِ  ِمنْ  ِِمَْلب   ِذي ُكل ِ   َوَعنْ  السِ 

 . (يحصح)((  ِضَرارَ  َواَل  َضَررَ  اَل ))  انه حيرم كما قال ف كان ضارا  

 )) وية املسلمني أمام عدوهم الكافرملاذا ال نستغل العلوم احلديثة يف سبيل تق  -ج
نقوم بعمل املصانع لصناعة كل مفيد  يف احلروب مع الكفار  وصناعة األجهزة 

ةَ  ِإنَّ  َأاَل )  وقد قال  لعدووجهاد ا على الرمي اليت تعني  رواه مسلم. ( الرَّْميُ  اْلُقوَّ
هللا عز وجل  ىلسلمني  يف حياهتم وتطوير دعوهتم إيفيد املوكذلك صناعة ما 

حسب الوسائل احلديثة ابستخدام األقمار الصناعية  والقنوات وغريها مما هو 
 وهللا املوفق . ((انفع للمسلمني لنشر دينهم وعقيدهتم  

دتنا نسخرها للمحافظة على عقي علينا أن كل نعمة أنعم هللا هبا  نأجيب علينا  -ح
عن هذا الدين يف أي جملس  ألن أعظم نعمة أنعم هللا  قدم أي تنازلفال ن وديننا

ن هدان () وما كنا لنهتدي لوال أهبا علينا هي )هذا الدين وهو دين اإلسالم 
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 .( فلنقدم أنفسنا وكل شيء من أجل ديننا , وهللا املوفق هللا
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نْ  م  ْجه ه   ي ْسِلمْ  و  ِ  إِل ى و  ه و   ّللاَّ ْحِسن   و  ةِ  اْست ْمس ك   ف ق دِ  م  ثْق ى بِاْلع ْرو  إِل ى اْلو  ِ  و   ع اقِب ة   ّللاَّ

ورِ  نْ  (22) اْْل م  م  ْنك   ف َل   ك ف ر   و  ه   ي ْحز  ْرِجع ه مْ  إِل ْين ا ك فْر  مْ  م  ا ف ن ن ب ِئ ه   ع ِليم   ّللاَّ   إِنَّ  ع ِمل وا بِم 

مْ ( 23) الصُّد ورِ  بِذ اتِ  ت ِع ه  ه مْ  ث مَّ  ًَل ق ِلي ن م  ل ئِنْ ( 24) غ ِليظ   ع ذ اب   إِل ى ن ْضط رُّ  س أ ْلت ه مْ  و 

نْ  ل ق   م  اتِ  خ  او  اْْل ْرض   السَّم  ْمد   ق لِ  ّللاَّ   ل ي ق ول نَّ  و  ِ  الْح  ه مْ  ب لْ  لِِلَّ ون   ِل   أ ْكث ر  ِ ( 25) ي عْل م   لِِلَّ

ا اتِ  فِي م  او  اْْل ْرِض  السَّم  ِميد   ْلغ نِيُّ ا ه و   ّللاَّ   إِنَّ  و  ل وْ ( 26) اْلح  ا و   ِمنْ  اْْل ْرِض  فِي أ نَّم 

ة   ر  م   ش ج  اْلب ْحر   أ ْقَل  دُّه   و  ر   س ْبع ة   ب ْعِدهِ  ِمنْ  ي م  ا أ ْبح  ات   ن ِفد تْ  م  ِ  ك ِلم  ِكيم   ع ِزيز   ّللاَّ   إِنَّ  ّللاَّ  ح 

ا( 27) ْلق ك مْ  م  ِل   خ  اِحد ة   ك ن ْفس   إِِلَّ  ب عْث ك مْ  و   (28) ب ِصير   س ِميع   ّللاَّ   إِنَّ  و 

 
 التفسير  :

 
لشرعه وهو حمسن يف عمله وقوله بسريه فيه  تباعا   ألمره واوانقيادا   هومن خيلص عمله طاعة لرب 

فوز والفالح يف الدنيا تقوده إىل النجاة وال فقد متسك وأخذ أبوثق وأقوى وسيلة  رسول هللا متبعا  
فشر ــ ومن كفر :  ن شرا   فخري وإن خريا  ال  بعمله إل األمور  فيجازي كىل هللا مرجع كواآلخرة وإ

نفسك عليهم حسرات فإمنا عليك  بأيها الرسول : ابهلل  ومبا جئت به فال حتزن عليه  وال تذه
عماهلم من الكفر واملعاصي وجنازيهم عليها منهم فنخربهم أب البالغ وقد بلغت ،  إلينا مرد من كفر

تع الكفار يف هذه ال خيفى على هللا من شيء   ــــ من، إن هللا عليم مبا ختفيه الضمائر فيف انر جهنم 
ــ ولئن ـشديد يف انر جهنم  الدنيا  الفانية القليلة مث نلجئهم يوم القيامة إىل عذاب فظيع صعب

خلق جابوا قائلني هللا وحده الذي لكفار : من خلق السموات واألرض ألا –: أيها الرسول سألت 
تعبدوا  نامت احلجة عليكم  ابعرتافكم  فيجب عليكم  أق لسموات واألرض , قل احلمد هلل إذا

ملن يكون احلمد والشكر ومن الذي  ك له ، بل أكثر الكفار ال يعلمونق وحده ال شريهللا  اخلال
يف السموات  هلل ما ـبه سواه  ـــ وأشركوا غريه هللاجلهلهم فعبدوا مع  هومن الذي ال يستحق هيستحق

هو الغين  ن يعبد وحده دون سواه , إن هللا  فيجب أوتدبريا   وتصرفا    وعبيدا   وملكا   واألرض خلقا  
إليه  وهو احملمود يف مجيع ما خلق  له احلمد يف السموات واألرض على  عما سواه وكل شيء فقري

ن ما يف نيا واآلخرة  ـــ   ولو أن يف الدما خلق وشرع  وهو احملمود يف األمور كلها  وله الثناء احلس
معه فكتب هبا كلمات هللا  وأمده سبعة أحبر ا  وجعل البحر حرب  األرض من األشجار جعلت أقالما  

ونفذ ماء البحر  وما  وتكسرتت وفني األقالمتلك  تة وصفاته وجالله  لذهبتعلى عظمالدالة 
هللا قد عز كل شيء   إنحد من اخللق , ها أحيصي  اليتلده ومل تنته كلمات هللا الكرمية  العظيمة اأم
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وجزائه ـــ  وشرعهوأفعاله وأمره خلقه يف ا أراد  وال معقب حلكمه  , حكيم به فال مانع ملفقهره وغل
رة هللا تعاىل إال كنفس واحدة  حيائكم  بعد املوت ابلنسبة إىل قدالناس وال بعثكم إب ايهما خلقكم أ

ن هللا مسيع ألقوال عباده بصري هني على هللا  يسري عليه ,  إ نهوا خلقها وبعثها يف يسر ذلك يف
 وسيجازيهم على ذلك .  هم شيءعماهلم ال خيفى عليه منأب
 

 بعض الدروس من الآيات :

 
 ((  قبول العملأخي املسلم ))يشرتط ل (1

 

وقال  ( وما أمروا إال ليعبدوا هللا ِملصني له الديناإلخالص هلل فيه قال تعاىل )  -أ
 خالصا له كان  ما إال العمل من يقبل ال تعال هللا إن)  حديث أيب أمامه يف 
   (صحيح( رواه النسائي ) وجهه به ابتغي و

النب   ) الذين يتبعون الرسولوقد قال تعاىل   يف ذلك العمل رسول هللا  متابعة -ب
 .(  ) صحيح (( َرد   فَ ُهوَ  َأْمُرنَ  َعَلْيهِ  لَْيسَ  َعَمًل  َعِملَ  َمنْ  ))  وقال ( 

العظيم  كما قال هللا  يف الدار اآلخرة من الثواب وجه هللا  وما  عند هللايريد بعمله  -ج
وسعى هلا سعيها  وهو مؤمن  فأولئك كان سعيهم  اآلخرة ومن أرادتعاىل  ))
(( وال يريد بعمله الدنيا فقط  ) كمن أراد بصالته وزكاته وحجه وصدقته مشكورا 

يكون عنده رغبة يف ثواب  الرزقه وحيفظه من األمراض واحلوادث و وي يعافيه هللان أ
العمل   قبول شروط فهذا شرك اإلرادة (  ) أخي املسلم حقق اوال يتطلبهاآلخرة 

) . 

 

واطلب ما عند هللا يف تلك الدار واحرص  ب عينيكأخي املسلم  )) اجعل اآلخرة نص (2
أهبة  على ولذلك لنكن ميوت حدان مىتوال يدري أ ن رجوعنا إليهعلى كل خري  فإ

قت  ويف كل مكان  ولنصلح سرائران وعالنيتنا فان هللا مطلع كل و يف   للموت االستعداد
يه منها شيء )) عليم بذات الصدور((  ومن ذلك أن ال يكون يف خيفي عل ال عليها

 الذي شهد له النيب ذلك الرجل  كما يف قصةغل على أحد من املسلمني  حدان قلب أ
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 . شيئا (( سلمنياملمن أهل اجلنة  )) فإنه كان ال حيمل  يف قلبه على أحد من  أنه

 

د الربوبية على وجوب عبادة هللا وحده ال شريك بتوحي ها الدعاة استدلوا على املشركنيأي (3
وحيد على ت)) يستدل بتوحيد الربوبية   ستداللله فهذا من أساليب القرآن يف احملاجة واال

 . ((  األُلوهية

 

 حد  ولذلك : كلمات هللا التامة ال ُييط هبا أ  أخي املسلم  : إن (4

 

 ثَ َناءً  ُأْحِصي اَل ))   ه الثناء احلسن ولنقل كما قال ل لنثن على هللا عز وجل فإن -أ
 ( .صحيح)(( نَ ْفِسك َعَلى َأثْ نَ ْيتَ  َكَما  َأْنتَ  َعَلْيكَ 

بنت خولة  حديث يف  شر ما خلق وقد قال من لتامات بكلمات هللا ا ذلنستع  -ب
 لَْ  َخَلقَ  َما َشر ِ  ِمنْ  التَّامَّاتِ  اّللَِّ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ  قَالَ  ثَّ  َمْنِزاًل  نَ َزلَ  َمنْ حكيم )) 

ويف حديث أىب هريرة  (( رواه مسلم ،  َذِلكَ  َمْنزِِلهِ  ِمنْ  يَ ْرَتَِلَ  َحىتَّ  َشْيء   َيُضرَّهُ 
 من التامات هللا بكلمات أعوذ:  مرات ثلث َيسي حني قال من))  قوله 
(( رواه الرتمذي وابن حبان  الليلة تلك ف حية لدغة يضره ل خلق ما شر

  ( .صحيح)

ْعتُ )) حديث عثمانيف  يضر مع امسه شيء كما قال  ذي الهلل الابسم  -ج  َسَِ
هِ  َمعَ  َيُضرُّ  اَل  الَِّذي اّللَِّ  ِبْسمِ  قَالَ  َمنْ  يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ   اَسِْ
 َفْجَأةُ  ُتِصْبهُ  لَْ  َمرَّات   َثَلثَ  اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  السََّماءِ  ِف  َواَل  اْْلَْرضِ  ِف  َشْيء  
 َحىتَّ  َبَلء   َفْجَأةُ  ُتِصْبهُ  لَْ  َمرَّات   َثَلثُ  ُيْصِبحُ  ِحنيَ  قَاََلَا َوَمنْ  ُيْصِبحَ  َحىتَّ  َبَلء  

اليوم  )أذكار ذكار( ، وغري ذلك من األصحيحواحلاكم )  (( رواه أبو داود ِسيَ َيُْ 
 . (والليلة
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 : أخي املسلم (5

من طاعة هللا  فيقوهلا  أم هي من معصية ال يتكلم أحدان بكلمة حىت يعلم هل هي  -أ
 صي ربه يف كالمه وهللان يعأ حدانألقوالنا فليستح أمسيع هللا فال يتكلم هبا  فان هللا 

 . ن من فعل ذلك  كان جريئا على معصية هللا يسمعه  فإ

هلل  هل هو طاعة هلل فنفعله أو هو معصية حدان فعال إال بعد التأكد منه أ ال يفعل  -ب
أحدان أن يعصي ربه  حفليستفنعرض عنه  فإن هللا يراين ويراك ويبصرين ويبصرك 

 أخي املسلم عند قولك هللا  ) ايعلى معصية  يئا  ر يراه فمن فعل ذلك  كان ج وهو
 ينيك )) إن هللا مسيع بصري  (( وهللا املوفق .ع وفعلك أجعل هذه اآلية نصب
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ل مْ أ ي وِلج   النَّه ارِ  فِي اللَّيْل   ي وِلج   ّللاَّ   أ نَّ  ت ر   َ  ار   و  ر   اللَّيْلِ  فِي النَّه  س خَّ ر   الشَّْمس   و  اْلق م   و 

ل   إِل ى ي ْجِري ك ل   ىم   أ ج  أ نَّ  س مًّ ا ّللاَّ   و  ل ون   بِم  بِير   ت ْعم  قُّ  ه و   ّللاَّ   بِأ نَّ  ذ ِلك  ( 29) خ   اْلح 

أ نَّ  ا و  أ نَّ  اْلب اِطل   د وِنهِ  ِمنْ  ي ْدع ون   م   اْلف ْلك   أ نَّ  ت ر   أ ل مْ ( 30) الْك بِير   اْلع ِليُّ  ه و   ّللاَّ   و 

ةِ  اْلب ْحرِ  فِي ت ْجِري ِ  بِنِْعم  بَّار   ِلك ل ِ  ْل  ي ات   ذ ِلك   فِي إِنَّ  آ ي اتِهِ  ِمنْ  ي ِري ك مْ لِ  ّللاَّ ( 31) ش ك ور   ص 

إِذ ا مْ  و  ْوج   غ ِشي ه  ا ك الظُّل لِ  م  ْخِلِصين   ّللاَّ   د ع و  ين   ل ه   م  ا الد ِ اه مْ  ف ل مَّ  ف ِمْنه مْ  اْلب ر ِ  إِل ى ن جَّ

ْقت ِصد   ا م  م  د   و  تَّار   لُّ ك   إِِلَّ  بِآ ي اتِن ا ي ْجح  ا ي ا( 32) ك ف ور   خ  بَّك مْ  اتَّق وا النَّاس   أ يُّه  اْخش ْوا ر   و 

اِلد   ي ْجِزي ِل   ي ْوًما ل ِدهِ  ع نْ  و  ِل   و  ْول ود   و  از   ه و   م  اِلِدهِ  ع نْ  ج  ْعد   إِنَّ  ش ْيئًا و  ِ  و  ق   ّللاَّ  ف َل   ح 

نَّك م   ي اة   ت غ رَّ ْني ا اْلح  ِل   الدُّ نَّ  و  ِ  ك مْ ي غ رَّ ور   بِالِلَّ ل   السَّاع ةِ  ِعْلم   ِعْند ه   ّللاَّ   إِنَّ ( 33) الْغ ر  ي ن ز ِ  و 

ي عْل م   اْلغ ْيث   ا و  امِ  فِي م  ا اْْل ْرح  م  اذ ا ن ْفس   ت ْدِري و  ا غ ًدا ت ْكِسب   م  م  ِ  ن ْفس   ت ْدِري و   بِأ ي 

وت   أ ْرض   بِير   ع ِليم   ّللاَّ   إِنَّ  ت م   (  34) خ 

 
 سير  :التف

 
ر النهار ويدخل النهار يف الليل فيطول فيطول الليل ويقص أمل تر أن هللا يدخل الليل يف النهار 

لكه إىل غاية حمدودة  ، كل جيري يف ف النهار ويقصر الليل , وذلل الشمس والقمر يف مصاحل عباده
شيء  ـــ ن أعمالكم فال خيفى عليه من هللا مبا تعملون خبري يتجاوزه , وأ معلوم الووقت معني 

وغريها من  والتسخري والنهار يف الليل ، ذلك الذي يظهر لكم من آايته من إيالج الليل يف النهار
بيته وأمسائه وصفاته لوهيته وربو هبا على أن هللا هو احلق  يف أ لتستدلوااآلايت العظيمة جعلها هللا  

 وهو الكبري الذي وقدرا   وقهرا    هو العلي ذااتهللان ، وأن ما يعبده املشركون  من دون هللا الباطل وأ
ن السفن جتري يف البحر هو أكرب من كل شيء  فيجب أن يعبد وحده ال شريك له ــ أمل تر أ

جتري ف البحر مبا  والفلك التبتقدير هللا  ولطفه وتسخريه لذلك رمحة بعباده ونعمة عليهم  )) 
ه العبادة وحده ال شريك له , درته العظيمة واستحقاقى قة علرييكم من آايته الدال(( ل ينفع الناس

 وعظات لكل صبار على طاعة هللا وترك رباهني واضحة وعربا  إن يف جري السفن يف البحر ل
وهم على  الكفار غشي وإذاهلل على نعمه وفضله  ـــ  )املصائب ( شكور وأقداره اصيه وعلىمع

الغرق دعوا هللا وحده خملصني يف دعائهم  فلما من فخافوا والسحاب  كاجلبالموج  ظهر السفن 
فهو مؤمن مقصر ,  عبادة ربه ومل يقم ابلعمل التام فبعضهم املتوسط يف  ، جناهم إىل الرب ومل يغرقوا

للعهد  , كفور لنعم هللا  ــــ  اي أيها الناس اتقوا ربكم  بفعل  ار انقضكل عدتنا إال  وما يكذب آباي
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راد أن حىت لو أ شيئا   فيه لدهيغين والد عن و  , وخافوا يوم القيامة  , يوم ال أوامره واجتناب نواهيه 
يام الساعة واحلساب , إن وعد هللا بق, وال مولود يغىن عن والده شيئا يفديه بنفسه ملا قبل منه 

م هينكم وختدعكم احلياة الدنيا وزينتها عن اآلخرة وال يغرنكلتواجلزاء حق كائن ال مرية فيه , فال 
ويكم ويصدكم عن اهلدى إىل الباطل  ـــ إن هللا وحده لكم فيغ تزيني الذنوب واآلاثمبالشيطان  ابهلل

من كل وجه , وما  مفصال   عنده علم قيام القيامة , وينزل املطر , ويعلم ما يف أرحام احلوامل  علما  
رض نفس أبي أ ده الذي يعلمه وما تدرىشر وهللا وح وأتدرى نفس ماذا تكسب غدا  من خري 

 إن هللا عليم بكل شيء خبري خبلقه ال خيفى عليه من شيء منهم .            ، متوت وهللا وحده يعلمه 
         

 بعض الدروس من الآيات :

 
الشمس والقمر قد سخرها هللا عز وجل وهى من آايت هللا وهى جتري  املسلم إن أخي (1

 ذلك : بقدر هللا مطيعة لرهبا فلنعرف ذلك عنها ومن

 

( يف حديث ابن هللا بكسوفهما عباده كما قال  ) هنما من آايت هللا  فيخوفأ -أ
 ِمنْ  َوَلِكن َُّهَما ِْلََياتِهِ  َواَل  َأَحد   ِلَمْوتِ  َيْكِسَفانِ  اَل  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  ِإنَّ عمر : ) 

(  يَ ْنَجِليَ  َحىتَّ  اّللََّ  فَاذُْكُروا ُسوفًاكُ   رََأيْ ُتمْ  فَِإَذا ِعَباَدهُ  هِبَِما اّللَُّ  َُيَوِ فُ  اّللَِّ  آَيتِ 
 (( كسوف للشمس أو للقمرالاف إذا حصل رواه الشيخان ، ))فهل خن

 

ماال يعلمه على التفصيل  قمر من املصاحل اليت جعلها هللا لعبادهإن يف الشمس وال  -ب
 ةوكم يف الشمس من املنافع والفائد))   ))فالشمس ضياء والقمر نور ((إال هللا

والثمار وخبار املاء واألشعة واستخراج الطاقة  عاليت جعلها هللا فيها لألبدان والزر و 
القمر من  ((  ))وكم يفذلك وغري  كالصلواتات  الشمسية ومعرفة أوقات العباد

واملعامالت املتعلقة بذلك    من النور ومعرفة األشهر والسننياملنافع  لعباد هللا
 علينا فهل شكران من نعم هللاكله إن هذا   (( غريها والعبادات كالصوم واحلج  و 

 . هللا على ذلك 

يف  ما وقد قال ا وكل ما يتعلق هبمهإن الشمس والقمر مطيعان هلل يف سري   -ج
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 َقالَ  َأْعَلمُ  َوَرُسوُلهُ  اّللَُّ  قُ ْلتُ  َقالَ  َهِذهِ  َتْذَهبُ  أَْينَ  َتْدِري َهلْ  َذر    َأَبَ  يَ )ذر  حديث أيب
َا ََلَا فَ يُ ْؤَذنُ  السُُّجودِ  ِف  فَ َتْسَتْأِذنُ  َتْذَهبُ  اَفِإَّنََّ  ( َحْيُث ِجْئتِ  ِمنْ  اْرِجِعي ََلَا ِقيلَ  َقدْ  وََكَأَّنَّ

فهل أان وأنت مطيعان هلل قائمان أبمره وهنيه لندرس املسلم  أخي،  رواه الشيخان
 . أنفسنا

كذلك ( ، و إن الشمس سوف  تكور  ويذهب ضوءها  ) إذا الشمس كورت  -د
 يوم يكوران القمر و الشمسهريرة  ))  أيبيف حديث   قال القمر يكور وقد 

 ثوران القمر و الشمس إن)) يف حديث انس   وقال  ،(( رواه البخاري  القيامة
 . صحيحأبو يعلى  رواه ((  النار ف عقيان

 

ابطل   فهوما سواه  وإهليته  وأمسائه  وصفاته  وكل وبيتهبر يف  احلقهو ن هللا  إأخي املسلم  (2
وقد قال  (( بادة دون سواهابلعدون غريه  فلنكن مفردين هللا ه له سبحانه )) فالعبادة احلق

 َما َشْيء   ُكلُّ   َأاَل  لَِبيد   َكِلَمةُ   َشاِعر   قَاََلَا َكِلَمة    َأْصَدقُ يف حديث أىب هريرة  ))  النيب 
لغريه يف العامل  من عبادة غري هللا ومما عمل  ،  وكل شيء (( رواه الشيخانََبِطل   اّللََّ  َخَل 

   مضمحل .كله فهو ابطل  ذاهب 

     

فلنصرب عند االبتالء ابملصائب وعلى القيام  ا العبد لنجمع بني )) الصرب والشكر ((أيه (3
تعد وال حتصى  فاملسلم  ما  , ولنشكر هللا عند النعم اليت ال، وعن املعاصي  بطاعة هللا

)) إن أصابته ضراء صرب   عن املؤمن وقد قال ليس ذلك إال للمؤمن  صرب وشكر و بني
 .وفقك هللا فتنبه هلذا  , رواه مسلم( له (صابته سراء شكر  فكان خريا  ، وان أله  فكان خريا  

 

 ا املسلمون )) خافوا يوم القيامة  ـ خافوا يوم القيامة    ـ استعدوا ليوم القيامة  ـ احذرواأيه  (4
حاسبو ال تنسوا يوم القيامة ـ تذكروا يوم القيامة ـ   تنبهوا ليوم القيامة ـ ـ  يوم القيامة

 روا ما قدمتم ليوم  القيامة  ـانظ جعلوا يوم القيامة على البال ـا ـ أنفسكم قبل يوم القيامة
 َعَذاَبكَ  ِقِن  اللَُّهمَّ )قال   إذا انم  الوقاية من العذاب يوم القيامة وقد كان اطلبوا هللا

َعثُ  يَ ْومَ   ، وكان  (صحيحالرباء )ئي  من حديث ي  والنسا( رواه الرتمذ  ِعَباَدكَ  تَ ب ْ
 . (صحيح)(  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلَمَقامِ  ِضيقِ )يستعيذ من 
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 .(  أخي املسلم  ) لنحذر أن يغرن (5

 

يا ه الدنفإهنا ذاهبة فانية فال جنعل حياتنا هلذ وزينتها وزهرهتازخارفها باحلياة الدنيا  -أ
 وال))كل االهتمام آخرته  حدان  أبمر ولنكن أصحاب مهة عالية حبيث يعتين أ

 َطْي   متْثَالُ  ِفيهِ  ِسرْت   لََنا َكانَ ) قالت عائشة ويف حديث ((تنس  نصيبك من الدنيا
اِخلُ  َدَخلَ  ِإَذا اْلب َْيتِ  ُمْستَ ْقِبلَ   يَ  َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  الدَّ
لِيهِ  َعاِئَشةُ  نْ َيا ذََكْرتُ  فَ َرَأيْ ُتهُ  َدَخْلتُ  ُكلََّما  فَِإن ِ  َحوِ   . (صحيح) ي( رواه النسائالدُّ

 

حذران هللا منه يف مواضع كثرية من  فقد  (( لنحذر منه كل احلذر)) الشيطان   -ب
تزيينه ومن )) فاحلذر من وا  مران أن نتخذه عدلنا وأ عدو هنن  وأخربان أالقرآ

 ) ظم الوقاية االستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم((  ومن أعومن طاعته وسوسته
 فَِإَذا)   ومن الوقاية ذكر اسم هللا كما قال( فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم 

 َأوَِّلهِ  ِف  اّللَِّ  اْسمَ  َيْذُكرَ  َأنْ  َنِسيَ  فَِإنْ  اّللَِّ  اْسمَ  فَ ْلَيْذُكرْ  َطَعاًما َأَحدُُكمْ  َأَكلَ 
من حديث عائشة (رواه الرتمذي وأبو داوود َوآِخَرهُ  َأوََّلهُ  اّللَِّ  ِبْسمِ  فَ ْليَ ُقلْ 

)صحيح( ، ))ولنحذر من شياطني اجلن واإلنس فما أكثر شياطني اإلنس الذين 
يسعون للفساد واإلفساد يف األرض (( فلنبتعد عنهم وعن إعانتهم على الظلم 

 وهللا املوفق .

 

 ِعْنَدهُ  اّللََّ  ِإنَّ } إال هللا  : مفاتيح الغيب مخس ال يعلمهن ابن عمر قال رسول هللا عن  (6
 َوَما َغًدا َتْكِسبُ  َماَذا نَ ْفس   َتْدِري َوَما اْْلَْرَحامِ  ِف  َما َويَ ْعَلمُ  اْلَغْيثَ  َويُ ْنِزلُ  السَّاَعةِ  ِعْلمُ 

هذه اخلمس ال  ، ))رواه البخاري { َخِبي   َعِليم   اّللََّ  ِإنَّ  مَتُوتُ  َأْرض   أبَِي ِ  نَ ْفس   َتْدِري
 . (( يعلمها أحد من اخللق كليا
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َها َلهُ  َجَعلَ  أبَِْرض   َعْبد   ِميَتةَ  اّللَُّ  َقَضى ِإَذا))  س قال رسول هللا مان مطر بن عكع (7  ِإلَي ْ
رتمذي  من ورواه أمحد وال ، (صحيحوعبد هللا بن اإلمام أمحد ) رواه الرتمذي((  َحاَجةً 

كنت يف أرض فقد يكون   فإذاعزة ) أخي املسلم كن على استعداد للموت  أيب حديث
( أسأل هللا يل ولك ن موتك هذا اليوم ويف هذه الساعةموتك فيها وإذا أصبحت فقد يكو 

 . التوفيق وحسن اخلامتة

 
 
 
 

            
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله       

 وصحبه وسلم
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